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ُالميدانيُ ُوالواقعُ ُالمتطلباتُ ُنُ يُ بُ ُالفجوةُ ُتحليل ُ

 ُالطاقةُ ُإدارةُ ُنظامُ ُلمواصفةُ 

ISO 50001:2011 
  بيجي/مصايف الشمال يف شركةِ حالةٍ دراسةُ

 

 لىمة إ  مقد   ة  رسال
 في جامعة الموصلمجلس كلّية اإلدارة واالقتصاد 

 وهي جزء من متطّلبات نيل شهادة الماجستير
 دارة الصناعّيةفي اإل  

 
ُبلُالطالبمنُق ُ

 مصطفى محمد محمود عبدال
 

ُبإشرافُ
  األستاذُالمساعدُالدكتورُ

 مدانيـــالح ـان رؤوفــــد عدنـــرع 
 م 1034                               هـ                       3415

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الموصل

 كلّية اإلدارة واالقتصاد

 قسم اإلدارة الصناعّية



 

 

 ﴾ ِبْسِم الّلِه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ  ﴿
 

ُُّلَلُهٱ َٰتُ ٱنهوره َٰو  ُ ٱوُ ُلَسم  ۡرض 
ُنهور ه ُُۡلأ  ث له اُُۦم  ةُٖف يه  وَٰ ك  م شأ ك 

ٌُۖ ب اح  ب احُهٱم صأ أم صأ ة ٍُُۖل اج  ُزهج  ةُهٱِف  اج  ٞبُُلزُّج  ك  وأ ُك  ا َنه 
 
أ ك 

ق ُ أ َُش  ََُّل يأتهون ةٖ ُز  ةٖ ك  َٰر  ب  ُمُّ ةٖ ر  ج  ُش  ُم ن ُيهوق ده ٞ ر  ي  ُده َّل  ُو  َيةٖ
يأتههُ  ُز  اده ب َيةُٖي ك  رأ

ُُاغ  َٰ ُلَع   نُّور  ُٞۚ ُن ارٞ هه سأ س  ُت مأ ُل مأ ل وأ ُو  ءه ٓ يهِض 
د يُ هأ ُي  هور ه ُُّلَلُهٱنهورٖ  ُُۦِل  ي ۡضأ به ُۚٞو  آءه نُي ش  َٰل ُٱُّلَلُهٱم  ث  مأ

ُۡلأ 
ُِۗوُ  ل يٞمُُّلَلُهٱل لَناس  ُع  ء  أ َُش   

ل     ٣٥ب كه
 
 
 

 النورسورة من  53اآلية                                         



 رار المشرفــإق
ـــ  " هإعههه ه   هههسا ه الهههو ة ه   لههه  ة   ههه أن  أشههه    ـــ    ال اق ـــيا المتولم ـــل الة ـــ ا م ـــيا  تحلي  المي

ــــا  ــــ  شــــر ا مصــــ م   :ISO 50001:2011لم اصــــةا  إــــ ا إيارا الو ق ــــا م يراســــا ح ل
/ قلههههد هإل هاة  ة هإل هاة  هالقت ههههو / كلي هههه  هههه  جو لههههة ه    هههه   إشههههاه  " جهههها  مي ــــ /الشــــم ل
 ة. وت ني  ش و ة ه  وجلتيا    هإل هاة ه  نوعي  ة،     جزء  ن  تطل  ه  نوعي  

 :ه ت قيع                                               
 الحميا   رعي عي  ا رؤ ف ا.ي.أ. ه  شاف:                                               

 0217/  توايخ:       / ه                                                
 

 ا اللغ يإقرار المق   
ـــ    ال اقـــ   ه "  ههه هههسا ه الهههو ة ه   لههه  ة  أن  أشههه    ـــيا المتولم ـــل الة ـــ ا م ـــيا  تحلي  المي

ــــا  ــــ  شــــر ا مصــــ م  ISO 50001:2011لم اصــــةا  إــــ ا إيارا الو ق ــــا م : يراســــا ح ل
ك ة   هس  هن أططهوء  غ ي ه ة  ت حيح  هو  ا   ي هوت ت  اهجلت و  ن ه نوحية ه لغ ي  " مي  /الشم ل

 ة ه تل يا.ق هأل ا  لال ة هأللل ب   ح  ق ا تلل  أ  حت ه الو ة  ؤ لة  ل نوقشة 
 ه ت قيع:                                               

 أ.ا.ي. معا يحيى محمي العم يي :دههالل                                               
 ا اآلياب لي   / العرميا قسا اللغا    

 0217/  ه توايخ:     /                                                
 

 إقرار رئيس ل  ا اليراس   العلي 
 . لغ ي أاشح  سا ه الو ة  ل نوقشةد ه ه  ق    ،ه  شاف ق     و ه لتين تين  ي  ته على   نوء  

 ه ت قيع:                                               
 ميسر إمراهيا أحمي ال م ري ي. .أ د:ههالل                                               
 0217ه توايخ:     /    /                                               

 

 ااإليارا الص  عي   قساإقرار رئيس 
غههه ي  ا هههي   جنهههة ه  اهلهههوت ه لليهههو د ه له  شهههاف  ه  قههه      وقههه    نهههوء  علهههى ه ت  هههيوت ه تههه  

 اشح  سا ه الو ة  ل نوقشة.أ  
 :ه ت قيع                                               

 ميسر إمراهيا أحمي ال م ريأ. ي. هاللهد:                                                
 0217/  :     / ه توايخ                                               



 قرار لجنة المناقشة
تحليلل  "نههه نشهه ب ننننههض ء لههض  لتنههم وللمههقشة قولأنضعشههم عههب ءالةنههض  لهه  ول  ههضلم ولأق ههقأم         

: ISO 50001:2011لم اصللفة نمللاا ةنارب التاقللة  الميللنان الفجلل ب نلليم المتتلنللاا  ال اقلل  
 (مل ن بنلنا مصلتف  محملن مح) قنضعشنهض ولاضله  "نيج /نراسة حالة ف  شركة مصاف  الشما 

نهه   1027/ 5/ 31نلض شخ في أحلقشضل ض قفشأض له  العم ن ض  لنشه  شه ضبا ولأضت هلش  فهي  تهبش  قو 
 م. وإلبو ا ولصنض ش  

   

 األستاذ المسابن النكت ر 
 بل  بننالستار الحافم     

 ة اإلنارب  االقتصانكلي  
 جامعة الم ص 

  بض ا  

 النكت ر المنرس 
 صناح أن ر يعق ب

 نارب  االقتصاناإلة كلي  
 كلي ة الحنناء الجامعة

 بض ا  

   

 األستاذ النكت ر
 أكرا أحمن الت ي         

 ة اإلنارب  االقتصانكلي  
 جامعة الم ص 

 رئيس اللجنة          

 األستاذ المسابن النكت ر 
 الحمنان  ربن بننام رؤ ف

 ة اإلنارب  االقتصانكلي  
 جامعة الم ص 

 بض ا   مشرفا          

 
 

 ةقرار مجلس الكلي  
 

 أنةمهههههههههههبا ول …….………………م وإلبو ا قوالعلصهههههههههههضب نتل هههههههههههله  ءتلأههههههههههه  أتلههههههههههه   لش ههههههههههه
 م.م نأنح ض ش ضبا ولأضت لش  في وإلبو ا ولصنض ش    وللقصش  قع     ن لض شخ      /    /

 
 ةمقرر مجلس الكلي  

 ن.  حين محم ن رم    ا. أ.
/    /1027 

  
 ة اإلنارب  االقتصانبمين كلي  

 الشماا بل  ماهرن.  ا. أ.
/    /1027 

 



 وثناءشكر 
مة لإلسالم وأكرمنا بنع الحمد هلل الكريم المنان، ذي الطول والفضل واإلحسان، الذي هدانا        

، والصالالالو والسالالالم خير اير االنام، محمدد خبدرس ورسالالوله وصالالفيهس من ايله، وايييه، وخير االيمان
 آله، وصحبه، االايار ومن تبعهس بإحسان إلر يوم الدين.

د باالالالا الحمالال (اهلل تعااا  )أتوجالاله إلر  ن  أ   من فراغ من كتالالابالالة هالالذر الرسالالالالالالالالالالالالالالالالالالة البالالدالبعالالد        
دًا منجاز هذر، الرسالالالالالالة،  الي م لم الحمدس ح  به، خير  من خوند ومسالالالالالاخدو    إ والشالالالالالكر خير ما من  

 حال  يلول: ، ولسانس كراً كرًا شس كرس شس ولم الشس  مداً ح  

 وا حمد هلل في ُحزني وفي َساعديا احمد هلل في سارِّي وفي علني ... 

 حمد هلل َعمَّاا غااَب عن َخَلدياحمد هلل عّماا كانت أعَلُماُه ... وا اااااااااااا ا

اااااااااا   ات مناِطق ا عددِ اااُعُم اهلل أعياااات فضااائُلُه ... وأنااااحمد هلل من عمَّ

موا لة لتفضالاليه بال )رعد عدنان رؤوف( لألسالالتاذ المسالالاخد الدكتوربالشالالكر الجزيل  كما أتلدم       
بداحه، المالحواي والتوجي اي السالالالالالالالالديدو الت  خير تحم   ل أخباء االشالالالالالالالالراا، وبذل الج ود العيمية واا

ء، مع ،  جزار اهلل خن  اير الجزا هس ي، أغني الرسالالالالالة، إذ كان    امة االاالل والتواضالالالالم    تعامس 
 :ول،سانس حال  يلول

 وجِ عِ  ن  يُت مِ اااما الق برَ اًل جَ ااِ ؤمعرِج ... مُ ُر خلف ركب ا قوم ذا ااأسي

 فرجِ  ن  رب ا سما في ا ناِس مِ بقوا ... فكم  ِ هم بعد ما سَ قُت بِ فإن  حِ 

ن    رجِ حَ  ن  عًا ... فما عل  أعرٍج في ذاك مِ نقطِ ت في األرض مُ اااضلل وا 

اخية ساتذت     اسم اإلدارو الصنلجميم أوأغتنم هذر الفرصالة قادم جزيل شالكري وأمتنان         
ميساااااار مبرا يم )قسالالالالالالالالالالتاذ الدكتور وا ،(أكرم أحمد ا طويل)وأاا من م بالذكر اقسالالالالالالالالالالتاذ الدكتور 

 عادل)واقسالالتاذ المسالالاخد الدكتور  (،ا متيوتي احمد محمد) واقسالالتاذ المسالالاخد الدكتور ،(ا جبوري
 ورالدكت، واقسالالالتاذ المسالالالاخد (ا حافظ عبدا سااتار علي)واقسالالالتاذ المسالالالاخد الدكتور ، (ا نعمة ذاكر
  من لما أبدور لو  اقثر الطيب    مسالالالالالاليرت  العيميةم كان لج ده نالذي. (ا جليلي حساااايب الءا)

  جزاهم اهلل خن  جميعًا اير الجزاء. ،نصاحح ساهمي    توجيه الرسالة إلر الوج ة السييمة

اإلدارو واالاتصالالالالاد )جامعة الموصالالالالل( لما ادمور أتوجه بالشالالالالكر الجزيل ليعاميين    مكتبة و        
  من مساخدو    الحصول خير المراجم  جزاهم اهلل خن  اير الجزاء.



اا من م وأ بيج /   شالالالالالركة مصالالالالالا   الشالالالالالمالالعاميين  كما أتلدم بالشالالالالالكر الجزيل الر        
مسالالالالالالبول شالالالالالالعبة  )جارو حساااان خلف(اقسالالالالالالتاذ الفحا والمراابة وخير رأسالالالالالال م  هيأوالعاميين    

 عبد)مسالالبول شالالعبة الدراسالالاي البيحية، واقسالالالتاذ  سااود خلف(خا د أ)التحسالالين المسالالتمر، واقسالالتاذ 
والر كل من سالالالالالالاخدن     الحصالالالالالالول خير  مسالالالالالالبول شالالالالالالعبة إدارو الجودو، اهلل( ا و اب خلف عبد

 البياناي والمعيوماي المتعيلة بالجانب الميدان ،  جزاهم اهلل خن  جميعًا اير الجزاء.

والشالالالالكر موصالالالالول لزمالح  جميعًا    مرحية الماجسالالالالتير لموااف م اقاوية ومسالالالالاندت م ل          
م ا خا قد مبرا ي ا سااااتارد ساااعد خضااارد مبرا يم عبد )احمد عبدمن م  وأااس    كتابة الرسالالالالالالة 

  جزاهم اهلل خن  جميعًا اير  الجزاء. خليل(

وأايرًا وليس من المروءو ان أتناسر أهل بيت  وأاا من م الذي سعر بج در لبيوغ  ذروو       
لر الت  سال ري الييال  وذليي الصعاب بي ا عزيز()أاقمان  ن الر أأسأل اهلل تع مي ا غا ية()أُ ، واا

 يبارم    خمري ما وان يرزا ما الجنة ولسان حال     شكرهما يلول:

 آمينا ني با خلدِ مُ علِ ااايُ  دتي ... ومن  ي ووا ِ نجزي أبي عَ اااي واهللُ 

 م يها أ ُف آمينا يفبواحدٍة ... حت  أض آمين آمين ال أرضي

ن  كانوا ل  سندًا واي الشدو  جزاهم اهلل خ نالذي (إلخوتي واخواتي)، كما أتوجه بشكري وامتنان  
   اير الجزاء.

رس دخوانا أن الحمد هلل ربس العالمين،       حبه، ير نبينا محمد وخير آله، وصخ وسي م اهلل وصي روآا،
 جمعين.أ

 

 الباحث 

 مصطفى حممد حممود عبدال

 



 

 أ 

 خلصستَاملُ
ُخلصســـــتُ المُ 

رم دصزز    درم ززاد  م ززةر  ليل ززف در بزز ا مزز ب درملللمزز    در د زز   علزز هزز ا درارد زز   ركزز          
، ا  لززإ   زز  ه كززف درارد زز  طزز   زز ا الزز ر ب  ل زز  ف ISO 50001:2011 ظزز إ اادرا درل  زز  

دإللززز ر د  ف درب  زززر در ظزززر  درممرطززز  درملمنزززف م رل  ززز    ظززز إ اادرل ززز  ط ززز   عزززب م دصززز ل   
، ط  ي ب  لمنف دإلل ر دآلخزر م رب  زر درم زاد   ISOدرص ارا مب  مف درم ظم  درا ر   رللق  س 

 درارد    درملمنل  م رل  ؤال  دآلل  :لإ ليا ا مم رإ مشكل    رلارد   دري رّ  ، 

  هف ل با ممرطز  رزاا درق ز اد  دإلادر ز   درمز مل ب طز  درشزرك  مم ه ز  م دصز    ظز إ اادرا
 ؟ISO 50001:2011درل    

 م ب  مب مشك   ط  مب ف درل   ؟/هف لم    شرك  مص ط  درشم ف 
 ادرا درل    هف شرك  مص ط  درشم ف مي ب  رليص ف عل  ش  اا م دص    ظ إ اISO 

 رلي  ب ك  اا د لخادإ درل     خ ض دركلف؟ 50001:2011
 م بززز  مزززب ا  مززز   ل   ززز  م دصززز    ظززز إ اادرا درل  ززز  /هزززف لزززلمكب شزززرك  مصززز ط  درشزززم ف

ISO 50001:2011  مشكف م لقف د  مص را ملك ملز  مز  درم دصز    درق   ز   د خزرا
 ISO دصززز    ظززز إ اادرا دربززز اا ( منزززف م(ISOدرصززز ارا مزززب م ظمززز  درلق ززز س درا ر ززز  

 ؟ISO 14001:2004 م دص    ظ إ دإلادرا درم ئ    9001:2008

 م ززز ا  علززز   رززز  طقزززا بزززرا لصزززم إ مخلزززل طر ززز  رلارد ززز   مكزززس درخلززز د  در دبزززر         
، طرع ( مزب ملللمز    كف ملللر )رئ س در د   درم اد  ب دلم ع   رل ص ف در  مقادر در ب ا م 

 د منقز  مزب  رز  درمخلزل مبم عز  مزب  . صز ال  ارز  دريلز ف درممك ز  رزراإ للز  در بز ادرم دصز   
  ززا دخل ززر   . مل زز  ط زز   عززب ملللمزز   درم دصزز  در ر ززّ    درم  ززبم  مزز  مشززكل  درارد زز   لم

م بزز  در د مزز  طزز  مي طظزز  صزز ق درززا ب م  مزز   رللم ززي درب  ززر درم ززاد   /شززرك  مصزز ط  درشززم ف
طزززز  درشززززرك   د ززززلخادإ ة ززززل ر درم يظزززز   دالعلمزززز ا علزززز  درق زززز اد  دإلادر زززز  لززززإ  .مززززب درارد زززز 
د ززلم را طيززل ليل ززف  د ززلخاإ درم يزز ا   .در د زز  دريزز ر  رملللمزز   درم دصزز  ليا ززا درشخصزز   ر
علمزز ا علزز  ملللمز   درم دصزز   درمل ززم   طزز  ار ل ز  درصزز ار مززب  مززف م ظمزز  م  زز  م إلدر بز ا درم  

 ،م ص    ةادا رئ    ربم  درم   ز    درممل مز   درخ صز  م رب  زر درم زاد   ISOدرلق  س درا ر   
ط زز   عززب د  زز ر ر د خززرا منززف درمقزز م   درشخصززّ    دال ززلم    م ر ززب   درلمر  ّ زز   بززرا 

رمززاا درمل مقزز   ليا ززا  ززلخردا در  ززر درمئ  زز  ليل ل زز  م  ززلخادإ درممزز اال  درر   زز   در  مزز  إل
صل  درارد   ار  مبم ع  مب دال ل ل ب   م  ا  علز  در لز ئا درلز  لزإ درلّ صزف  ل   .يبإ در ب ا

 : ةل  ل منف ةهم   ط م  ار    مب درب  ر درم اد   رلارد   



 

 ب 

 خلصستَاملُ
  ر ظز إ اادرا درل  زز   درم ززاد  رزز   بز ا طبزز ا كم زرا مز ب درملللمزز    در د ز  اةشز ر  در لز ئا

، ISO 50001:2011علزز   طززي ملللمزز   درم دصزز   درا ر زز   درشززرك    ززا درارد زز طزز  
ملللمزز   درلززز  ة رال ززز  درم ززز ه إ   در درلزز  ة  زززي  عززاإ دهلمززز إ اادرا درشزززرك  طزز  لم  ززز  

 . ل ن ق   ط    عب عاإ ل ط ر درم درا در  م  رل    ه  ،درم دص  
  ط  ززز   د   ززز سكزززب درل  ززز   كمل  ززز  مزززب ة ر  ززز   درشزززرك ، ا  اب دإل لززز ا هززز  درم صزززر لرزززإ

ل  ز ، رذز د طزاب دالرمز ق درم ر ز  درمليققز  مزب مغض در ظزر عزب مقزادر درل  ز  درم زل لك   كم 
 بردا م   مشلق   در  ل درخ إ ل  ي مكن ر كملف درل    درم لخام  ط  ا ل ب  .

 طززز   زززز ا دال ززززل ل ب   درلززز  لززززإ درل صززززف ار  ززز  طزززز  هزززز ا درارد ززز  طقززززا د لززززرق درم يزززز          
مبم عزز  مززب درمقلريزز   درلزز  مززب شززة    مم ربزز  ة ززم ر در بزز ا ررام زز   دريصزز ف علزز  شزز  اا 

طززز  درشزززرك    زززا درارد ززز  ط ززز   عزززب د لزززردق  ISO 50001:2011م دصززز    ظززز إ اادرا درل  ززز  
   درم لقملّ   رلم ين ب،  مب ةهإ ه ا درمقلري  :مبم ع  مب درارد     درمي  

 م بزز  مشززةب /مل مزز  رشززرك  مصزز ط  درشززم ف   زز د  ب صززادر   درا درزز  ل ل ب  زز    ة دمززرا
 درممزف علز  لز ط ر ك طز   ISO 50001:2011 زر را لم ز  م دصز    ظز إ اادرا درل  ز  

رملللم   درم دص    دريص ف درم درا  دالمك      در  م  رليق ي درل      درل ن ي در ّم ف 
 عل  ش  ال  .

 رلززززززز دإ دإلادرا درمل ززززززز  طززززززز  درشزززززززرك  طززززززز  لم ززززززز  ملللمززززززز   م دصززززززز    ظززززززز إ اادرا درل  ززززززز  د
ISO50001:2011  ،لززززززززز ط ر ك طززززززززز  درمززززززززز درا در  مززززززززز  رممل ززززززززز   درل   ززززززززز   درل ن زززززززززي 

  كزززز ب  رزززز  مززززب خزززز ف درلم  ززززا مزززز  درشززززرك   درملخصصزززز  طزززز  مبزززز ف مزززز   شزززز  اد  
ISO ل ظزززز إ يملززززز  لمر   ززززز  شززززز مل    م دصززززز    ظززززز إ اادرا درل  زززز ، ط ززززز   عزززززب درململقزززز

مم  ززززز إ  ظززززز إ اادرا درل  ززززز   طقززززز    درشزززززرك    زززززا درارد ززززز رك طززززز  درم زززززل     دإلادر ززززز  طززززز  
 .ISO 50001:2011رملللم   درم دص   درا ر   

 
 ISOدرل  زز ، اادرا درل  زز ،  ظزز إ اادرا درل  زز ، م دصزز    ظزز إ اادرا درل  زز   كلمــ مُمات ة:ــ  

50001:2011. 
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 مةقدِاملُ
 مةقدُ المُ 

والرييا   تااا  يالافي  ااياا التيايي   وال يياا ،التطورات األخيرة التي  هيها ا الليالأ ره ير             
 ا يييتخااأوالتو يييل الرريييير الياايييا فييي  الااتاليييات والاييييات  تىيييا ييييا  يييوا ،  ات اليييا  ييييااة 

االايير الييفع افييل الرييايجيل فيي  اايياا  ،ليهاييا إ)الييي،ط، الزييا ، الرهررييا ، واييا الطاقيي  وا ييته رها 
لا تري  الااار ات ال  اي  لترهييا ا يته   إالطاق  ورالتلاول ال الايظاات الاولي  واليرواات 

ُ  ل ا يتخااأ الطاقي  رهيرا ا،ير إوال اايب آخر ف .واالتتااا تىا اااار طاق  رايى  الطاق  ط لي
االيتريا  الييرارع )الزيا ات  وقضياياتىيا طرةي  األو ول   جر ياآجار ريئيي   يىري  وفلي  ايل خي ا 

ي يظ ييوأ رليا ييوأ  إف ،ر وفورال اىيا الةطبالتاي   وقضاياالتزير الاياخ   فضً  تلالافيئ   
ر ارت،يييار ارايييات الييييرارة وفةييياال  راضييي  وا يييل  ايييل الزاريييات ر يييرب اليرائييي  الياتاييي  تيييل التزي ييي

ريييا  اواايي،  اتخاايي  فيي   الييإ ISO الايظايي  الاولييي  لىتةيييي افييل  و رجييررييا  ييفا  .الاييياخ 
اايياا الطاقيي   ييافها تاريييل الهييررات اييل ريييا  اليييظأ واللاىيييات ال  ايي  لتي يييل  اا  الطاقيي  اييل 

 .وا تخاااها وا ته رهاييث ر،ا ة الطاق  

الهيييررات رزييير اليظييير تيييل  يواتهيييا واياااهيييا ااييييل  فييي  يييف  الاوااييي،   ياريييل تي،ييييف        
ل إو االاتااتييي ، لييفل  فيي و الجةافييي   الظييروا الازرافييي   رزيير اليظيير تييلو ،  يهييطتهاوطريليي  
ااييييل الا يييتويات التيظيايييي  ااخيييا الهيييرر  وخااييي   تييي اأالاليييياال لىاوااييي،  يلتايييا تىيييا  التي،ييييف

 اإلاارة اللىيا فيها.

اواايي،   رإايياار 1122اييل تيياأ  تاييو /فيي  يوليييو ISOقااييت الايظايي  الاولييي  لىتةيييي         
ليظيياأ إاارة الطاقيي  والتيي  تضييايت الاتطىرييات اييل اليييا اال ييتخااأ، والتيي  تييوفر اإلطييار الارييائ  

 يظاأ إاارة الطاق . وتي،يفواألال  ال  ا  لريا  

 ليظيياأ إاارة الطاقيي  الواقييل الايييااي ريييل اييا تىييا ا ييهل  تيىيييا ال،اييوة  ترريي ت الارا يي  لييفا       
، ريايي /فيي  هييرر  اايياف  الهييااا ISO 50001:2011رة الطاقيي  يظيياأ إاا واتطىرييات اواايي، 

  :اآلتي ووفةًا لىخطوات األررل 

  يظيييييياأ إاارة الطاقيييييي  طرةييييييًا لاتطىرييييييات الاواايييييي،  تيايييييييا اتطىرييييييات  :الخطوووووولىُا للوووووو
الاييييياار ايييييل قريييييا الايظاييييي  الاوليييييي   هيييييااليييييواراة فييييي  اليى ISO50001:2011الاوليييييي  
 .ISOلىتةيي  

 وفلييي   اارة الطاقيي  الا يييتخاأ فيي  الهيييرر إتياييييا األاا  اليييال  ليظييياأ  :الخطوولىُالنية وووة(
واةاريتُ ال اتطىرات الاواا،   را تخااأ قائا  فيص تيىيا ال،اوة الاتلىة  رالاواا،  

 الواراة ف  اليىها.
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 مةقدِاملُ
  :الاواايي،  )رئييي  اتطىريياترييا اتطىييب اييل ال،اييوة ريييل  ياييأ تيايييا الخطوولىُالنيلنووة 

 ليظاأ إاارة الطاق  ف  الهرر . الايااي الواقل و وفرت   
 :هييييا اييييل خيييي ا والل اييييات ال  ايييي  لراا ال،اييييواتتيايييييا   ييييراب تىيييي   الخطوووولىُالةا  ووووة

 .اال تيتااات والاةتريات الاةاا  ال قرا الرايث وآليات تي،يف ا
 ال،اييييييا تضييييييا ل  فاييييييا اررليييييي  فيييييي  اليالي يييييي  الارا يييييي  اييييييا ت فةييييييا تةييييييا أ لاييييييا تيةيةيييييياً         
 تيييييرر   اريجييييييل الارا ييييي  فييييي  وايهايييييي  الارترطييييي  الارا يييييات ايييييل تييييييي  ا يييييتلرار ايهيييييا األوا

 الارا يييييييي  فييييييي  ييييييييييل ضييييييييأ راوضيييييييور الارترطيييييييي  الارا يييييييات اييييييييل تييييييييي  ايهييييييييا األوا الارييييييييث
تييييييرر الاايييييييب اليظييييييرع اييييييل  فةييييييا الجيييييياي  ال،اييييييا  اييييييا الجيييييياي  ايهاييييييي  الارا يييييي . الاريييييييث
الارييييييييث ضيييييييأ  و  ،وااييييييياار ا الطاقييييييي  األوا الارييييييييث يليييييييرر اراييييييييث اررلييييييي  فييييييي  الارا ييييييي 
 إاارة يظيييييياأ لاواايييييي،  اً ضييييييرْ ت   الجالييييييث الاريييييييثت ضييييييا ل و  ليظيييييياأ إاارة الطاقيييييي  ت ْرضيييييياً الجيييييياي  
 يظييييييياأ اوااييييييي،  اتطىريييييييات الراريييييييل الارييييييييث يتضيييييييا ل يييييييييل فييييييي  ISO50001:2011 الطاقييييييي 
يييييييير ر   ريياييييييييا .ISO50001:2011 الطاقيييييييي  إاارة لاايييييييييب الايييييييييااي  اييييييييل االجالييييييييث  ال،اييييييييا ت 

 الارا ييييييييي ، إايييييييييرا  اوقيييييييييل وايييييييييا األوا الارييييييييييث إف يليييييييييرر اراييييييييييث  ج جييييييييي الارا ييييييييي  فييييييييي 
 لاوااييييييييي،  الواقيييييييييل الاييييييييييااي و  الاتطىريييييييييات رييييييييييل ال،ايييييييييوة تيىييييييييييا يليييييييييرر الجييييييييياي  والارييييييييييث

ISO50001:2011، يتييييييييييائت تةييييييييييييأ التي،يييييييييييف ال،لىيييييييييي   الجالييييييييييث رلييييييييييرر الاريييييييييييث واخييييييييييتص
رلييييييييييييرر  الرارييييييييييييل ال،اييييييييييييا ا يييييييييييتأييييييييييييييل  فيييييييييييي  .ISO50001:2011لاتطىريييييييييييات اواايييييييييييي،  

يييييير ر   اريجيييييييل فيييييي  الا ييييييتةرىي  والارا ييييييات والاةتريييييييات اال ييييييتيتااات  ايهاييييييا األوا الاريييييييث ت 
 الاةتريييييييات ريييييييال فيييييي  الجيييييياي  الاريييييييث واخييييييتص اال ييييييتيتااات التيييييي  تواييييييا إليهييييييا الرايييييييث،

 الاةتري  فضً  تل وضل اآلليات الايا ر  لتي،يف تى  الاةتريات. الا تةرىي   والارا ات
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 األولالفَصل 
 لوالَفصل ال 

 استعراض عينة من الدراسات المرتبطة ومنهجية الدراسة
  قذع هتتتتل  أويستتتت هذا اتتتت ع عة متتتتد اياتتتتت اتتتتة عةلذعستتتتلح  عح عةه  تتتتت  لةلذعستتتتت عة لةيتتتتت  

عةالذوست، ةي م   ليلهل فياتل  هتل و  ليتل اتتلإلح عةفتللا ااهتل، واتتلإلح  اياتة عةلذعستت عة ل تذا 
ا اتتتلال عة ل تتتل ةاهلةتتتتت ااتتت لت عةلذعستتتت عة متتتد عس هذع تتتله ةلااهتيتتتت عة تتت  ع ااهتتتل،  اتتتل ي تتتم

ةا  هتت فت  عألستلةي  عو ج خطوعح عةهاتد وفذ تيلح عةلذعستت،  اتل ي  تاة وأااي هل وأالعفهل وأاا
أذ هتتتت ةتتت ع   تتتاة عة متتتد ، عةلذعستتتت وايااتتتت ات اتتتل ومتتت ف تتت ه اتتتة  تاتتتل عة يلاتتتلح و  ليلهتتتل،

 : لآل   وا  ا ل ل
 ة من الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة.ل: استعراض عين  والمبحث ال 

 المبحث الثاني: منهجية الدراسة.
 .تحليلها دواتوأَ  البيانات جمع مصادرالمبحث الثالث: 
 .الدراسةة مجتمع وعين  وصف المبحث الرابع: 
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 األولالفَصل 
 لوالمبحث ال 

 ة من الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسةاستعراض عين  
 الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة: 1-1

   ستتتت  عةلذعستتتتلح عة ط يقيتتتتت عةستتتتل قت أاايتتتتت   يتتتتذا فتتتت  عة  تتتتل عةهلاتتتت ،  ومتتتت هل  ذع اتتتتله  
اهذفيله، يخ ل ةل  ليد وعإلخ  لذ اة أتد  وثيق عةاوع   عةاهذفيت اة تهت، و لتوذا أ هتلل اات لت 

 :ف  عآل  اة  لك عةلذعسلح عةا يات  عِةفللا، ة ع  لود عة ل ل عخذىعةلذعست عة لةيت اة تهت 
 (1جدول )ال

 الطاقة إدارة نظام بمواصفة المرتبطة الدراسات من عينة

 (Choudhury, 2012دراسة ) -1

 ?ISO 50001: Are the Auditors Equipped Enough عنوان الدراسة
: ISO 50001بما يكفي? ونجاهز  ونالمدقق هل 

نوع الدراسة 
 ومجتمعها

 .لذعست اظذيت 

وعإل  يلتتتتلح عةقلاوايتتتت عة تتت  ي وتتتت  التتت  عةاتتتل قية اتتتلا  عةا طل تتتلح   مشكلة الدراسة
 ؟ ISO 50001:2011اوعم ت   ا ي  لعإلخ   هل اا

 هدافأهم أ
 الدراسة

 عةقلاوايتتت عة تت  ي وتتت  التت   ح و تتيا عةا تتلايم وعةا طل تتلح وعإل  يلتتتل
 ISO 5000:2011عةاوعم ت عةال ق  وفيذال ألتد  ل يق 

التتت  اتتتل ق اتتت ة عةاوعمتتت ت عة ي تتتوة الاتتتله  ا طل تتتلح اتتت ة عةاوعمتتت ت   أهم االستنتاجات
 ت.ي وتيهلح عة  واعة  ح 

التتت  عةاتتتذ ت عةقيتتتلم  لةاذعتهتتتت عةلوذيتتتت ةا طل تتتلح اتتت ة عةاوعمتتت ت اتتتة   المقترحاتأهم 
خت د عة هتتذ  التت   وعاتل اذعتهتتت عةطل تتت اتتل اتلم عااتتلد أ   اتتل اتتة 

  اولال.
  عة متود الت  عةاتتهللا عااتل اتتو  الت  عةاتذ ت عة  هلتتم عة عةهتل  ةتتي

 عةطل ت. عس ه ك  خ يا
 (QUYEN & LE, 2012دراسة ) -2

 The Energy Management According to ISO 50001:2011 عنوان الدراسة

Standard  and AEMAS Scheme  Feasibly Implement in 

Viet Nam 

 مخطةةةطالمالئةةةم لالتنفيةةة  و  ISO50001:2011لمواصةةةفة  إدارة الطاقةةةة طبقةةةا  

AEMAS .في فيتنام 
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 األولالفَصل 
نوع الدراسة 
 ومجتمعها

 .لذعست  لةت ف  ايات اة عةاذ لح عةمالايت ف  في الم 

 ISOعةطل تتت اوعمتت ت اظتتتلم  لعذا  ة ا يتتت ااتتتو ج اتتد يا تتتة  متتايم أ  مشكلة الدراسة

 ف  عةاذ لح عة ي الايت؟ 50001:2011
 أهم أهداف
 الدراسة

 اتتتة خ ةتتتن اتتتة  ا يتتت  عةاوعمتتت تم عااتتتو ج  تتت ا ة عةاتتتذ لح  متتتاي   
ISO50001:2011  ا ة عةاوعم ت.  ا ي ال   ليل االفل واوعئق 

عةطل تتتتتتتتت اوعمتتتتتتتت ت اظتتتتتتتتلم  لعذا  ة ا يتتتتتتتت يا تتتتتتتتة ع  تتتتتتتتذع  خطتتتتتتتتت ااتتتتتتتتد   أهم االستنتاجات
ISO50001:2011   ساوعح. 01ا ة عة  ا ل عة  ي وعة 

 و لة تتتلة  ستتت   د عةطل تتتت فتتت    ستتتية عاتتت ة عةاوعمتتت ت عةاتتتذ ت   ستتتلال
   سية  الفسيت عةاا تلح.

ستتاوعح و ةتتك اتتة ختت د  01عإلااتتو ج عةاق تتذ  يا تتة عة يتت م فتت    ا يتت   المقترحاتأهم 
ثتتت ل اذع تتتد: عة   تتتيذ وعة تتتلذي ب اذ لتتتت  تذي يتتتت ب عإلا قتتتلد التتتت  

 اطلق وعسل.
 (Chiu, et.al., 2012دراسة ) -3

 Establishing an Integration-Energy-Practice Model for عنوان الدراسة

Improving Energy Performance Indicators in ISO 50001 

Energy Management Systems 

انشةةان نمةةو ل عملةةي متكامةةل لتحسةةين أدان مقشةةرات الطاقةةة وفقةةا  لمواصةةفة 
   ISO 50001نظام إدارة الطاقة 

نوع الدراسة 
 ومجتمعها

  عةاذ لح عةميايت. ع لى لذعست  لةت ف 

 ؟ISO 50001:2011اوعم ت  ة ا ي ال او عإلااو ج عألف د   مشكلة الدراسة
 أهم اهداف
 الدراسة

   قتتليم عااتتو ج ا  لاتتد ةاالذستتلح عةطل تتت و ةتتك ة  ستتية ا اتتذعح ألع 
 ا ع عألااو ج.   ا ي عةطل ت ال فهم  يول 

يستهد عإلااتتو ج عةاق تذ  التت  عةاتذ ت   اتت  اوعمت ت اظتتلم  لعذا عةطل تتت   أهم االستنتاجات
ISO 50001:2011  عةطل ت ف  عةاذ ت. عس خلعمو  سية 

 عة ا يتت  لفتتت اوعذلاتتل ألتتتد   قيتتق  عستت خلعمالتت  عةاتتذ ت عةهاتتد التت    المقترحاتأهم 
 عةسليم ةلاوعم ت.

  هتتليد اتت ع عإلااتتو ج ةي الستت  اتتل عةاتتذ ت عة تت   أواتتة عةاا تتة   ييتتذ 
 . ا ي ة سه  عة  

  عةاوعمت ت ألاهتل س ستلام فت   ة ا يت الم عة ذ ية ال  عة ل  عةامل  ت
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 األولالفَصل 
ت و  قيتق وفتوذعح فت   ل هتل عةذئيست  سية عس   د عةطل ت فت  عةاتذ ت 

 .  اة خ د  قليد  ل  عةطل ت
 (Fiedler & Mircea, 2012دراسة )  -4

 Energy Management Systems according to the  ISO الدراسةعنوان 

50001 Standard – Challenges and Benefits 

 التحديات والمنافع  – ISO 50001لةمواصفة نظم إدارة الطاقة طبقا  
نوع الدراسة 
 ومجتمعها

 .لذعست  لةت ف  ع لى عةاذ لح عةمالايت ف  ذوالايل 

 ISOعةطل تت اوعمت ت اظتلم  لعذا   ا ي اد االةك االفل و  ليلح اال   مشكلة الدراسة

 ؟50001:2011
 أهم اهداف
 الدراسة

  اوعمتت ت اظتتلم   ا يتت اتتة   ليتتل عةااتتلفل عة تت    متتد اليهتتل عةاتتذ لح
 .ISO 50001:2011عةطل ت  لعذا 

  اوعمتتت ت اظتتلم  لعذا عةطل تتت   ا يتت   ليتتل عة  تتليلح عةتتت   ذعفتتقISO 

50001:2011. 
اوعمتتتت ت اظتتتتلم  لعذا  ة ا يتتتت وعةاستتتتلذعح  عةطذعئتتتتقاتاواتتتتت اتتتتة  ااتتتتلك  أهم االستنتاجات

  ا يت و ةتك ة تتلوة عة  تليلح عة ت   ذعفتق ISO 50001:2011 عةطل تت
 ا ة عةاوعم ت  تايل  اولال.

  ا يتتتت التتتت  عةاتتتتذ ت  تتتتوفيذ اتتتتلل اتتتتة عةا طل تتتتلح عة تتتت   ستتتتلالال فتتتت    المقترحاتأهم 
و ةتتتك اتتتة ختتت د  ISO 50001:2011عةطل تتتت اوعمتتت ت اظتتتلم  لعذا 

 تال عة يلالح و  ليليهل.

   اتتة اتتلخذعح عةاتتذ ت ياا ااهتتل اتتة عة اتتلف  وعةختتذوج عةتت   %01 تتوفيذ
 عةسوق عةلوةيت. 

 (Wu & Ponte, 2012دراسة ) -5
 Institutionalizing Energy Efficiency Within the عنوان الدراسة

Manufacturing Industry: a Computer-Aided 

Framework for ISO 50001 

 مسةةاعدة الحاسةةو  فةةي إطةةارالتأسةي  لكفةةانة الطاقةةة فةةي القطةةاع الصةناعي: 
 .ISO 50001مواصفة  تنفي 

نوع الدراسة 
 ومجتمعها

 فتتتتت  عةوإليتتتتتلح عةا  تتتتتلا  تلذعستتتتتت  لةتتتتتت فتتتتت  ااظاتتتتتت عة متتتتتايل عةوطايتتتتت
 عإلاذي يت.

عةطل تتتت اوعمتتت ت اظتتتلم  لعذا   ا يتتت اتتتد يا تتتة ةل لستتتو  عةاستتتلالا فتتت    مشكلة الدراسة
ISO 50001:2011؟ 
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 األولالفَصل 
 أهم اهداف
 الدراسة

  اتتتة عستتت هالد   وعستتتط هل  ليتتتل عألطتتتذ عةاظذيتتتت عة تتت   تتت ا ة عةاتتتذ لح
 .ISO50001:2011عةطل ت اوعم ت اظلم  لعذا   ا ي عة لسو  ف  

 عةاوعم ت. ة ا ي ااو ج ةل  سية عةاس اذ  ال  أ 
ك اتتلل اتتة عةا طل تتلح عة تت  ي وتتت  التت  عةاتتذ ت عإلختت   هتتل ااتتل ااتتل  أهم االستنتاجات

 .عةاوعم ت  ا ي 
 أستتتي  ةتتتتلة  استتتيقيت فتتت  عةاتتتذ ت   لقتتت   هليال هتتتل اتتتة عألالتتت  عةتتت    المقترحاتأهم 

 عةاوعم ت.  ا ي عإلس د ألتد عة اسيق  ية ةتلة 
  عةطل تت تهتد اوعمت ت اظتلم  لعذاISO 50001:2011  و  تل ا عةطل تت

 اخ ل  عفذعل عةاذ ت. اال ثقلفت 
 (Parrish & Ledewitz, 2012دراسة ) -6

 :Early Lessons Learned from Building an ISO 50001 عنوان الدراسة

Conformant Energy Management System for MIT 

نظةام  شةهادة ISO 50001 نةانالةدرو  المبكةرة الواجة  تعلمهةا مةن خةالل ب
 MITإدارة الطاقة لة 

نوع الدراسة 
 ومجتمعها

   تلاهت اتاوات اة  ليلح لذعست  لةت فCambridge. 

اوعمت ت    ة ا يت عة  تليلح وعةتلذو  عةوعتت   هلاهتل و  الا  عةا طل تلح  مشكلة الدراسة
 ؟ISO 50001:2011عةطل ت اظلم  لعذا 

 هدافأهم أ
 الدراسة

  عةطل تتتتتتتتتتتتتتتت   ليتتتتتتتتتتتتتتتل عألستتتتتتتتتتتتتتت  عةاظذيتتتتتتتتتتتتتتتت ةاوعمتتتتتتتتتتتتتتت ت اظتتتتتتتتتتتتتتتلم  لعذا
ISO50001:2011 التتتتت    ا يتتتتت الاتتتتتم عة  تتتتتليلح عة تتتتت   وعتتتتتتن اتتتتتل أ

 اس وى عةتلاهت.

 .ليل   ل ا عةطل ت ف  عةاخ  ذعح ةاخ ل  عة ليلح ف  عةتلاهت   
متتهو ت  هتتليد عةستتيل لح عة لةيتتت عةا  هتتت فتت  عةتلاهتتت ة قليتتد عستت ه ك   اهم االستنتاجات

 عةطل ت ف  اخ ل  أااط هل.
ة عةاستتت اذ ةلطل تتتت فتتت  تايتتتل أااتتتط هل يالتتت  عةلعذا عإلا اتتتلم  لة  ستتت  المقترحاتأهم 

 .ISO50001:2011عةطل ت اوعم ت اظلم  لعذا  ة ا ي وتهلهل ألعا 

 عةطل تت ت واوعمت ت اظتلم  لعذا يتعإلة تةعم  تلة وعفق  تية عةلعذا عة يئISO 

50001:2011. 
 (Wu, et.al., 2013دراسة ) -7

 Computer-Aided Adaptation Of Superior Energy عنوان الدراسة

Performance Program And ISO 50001 

 ISO 50001و دان الطاقة المتفوقة تكيف مساعدة الحاسو  لبرنامج أ
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نوع الدراسة 
 ومجتمعها

 .لذعست  لةت ف   لعذا ا سسلح عةطل ت ف  عةوإليلح عةا  لا عإلاذي يت 

 ؟ISO 50001 ا ي  عة لسو  ةلاسلالا ف   عس خلعماد يا ة   مشكلة الدراسة
أهم اهداف 
 الدراسة

  اوعمت ت اظتلم   ا يت عة لسو  ال  االيتلح  عس خلعم أثيذ   ليل الى
 ISO 50001  لعذا

 .عة ا ي عة لسو  ف  االيلح  س خلعموتول عة ثيذ اة عةهق لح إل  أهم االستنتاجات

   ف تتد عةاالذستتلح فتت  اوعمتت ت أ  ا يتت ح التت  عةاتتذ ليستتلال عة لستتو
 .  Iso50001عةطل ت اظلم  لعذا 

 اوعم ت اظلم  لعذا عةطل ت   ة ا ي ال  عةاذ ت  طويذ عةخطط عة ةات   المقترحاتأهم 

ISO 50001  ات  ت عإل متلإلح  استلالا عة لستو  اتة خت د  توفيذ
لعختتتتد عةاتتتتذ ت و تتتتوفيذ  لستتتت لح طذفيتتتتت واذع  تتتتت  (ا ذاتتتتحإلععةلوةيتتتتت  

اتلة   سيالح اس اذا ف  عةطل ت.إلعآل  ح وع 
 (Wu, 2013دراسة ) -8

 Educating The Next Generation Of Energy-Savvy عنوان الدراسة

Workforce 

   التعليم هو المحصلة لبنان قوى عاملة متخصصة في مجال الطاقة
نوع الدراسة 
 ومجتمعها

  لةت ف  عةااطقت عةمالايت ف  عاذي ل.لذعست  

ال او عإلااو ج عة   يا تة ع  لاتن ة هلتيم عةطل تت  يت  يا تة عست   د   مشكلة الدراسة
 عةطل ت    ل ا؟

 أهم اهداف
 الدراسة

   هلتتتتيم طل تتتتت عةتلاهتتتتلح و تتتتلذي هم التتتت  عااتتتتو ج عستتتت   د عةطل تتتتت فتتتت 
 عةااطقت عةمالايت.

 عستت   د ا تتلايم التت  طلةتت  011  تتلذي   تتم فقتتل عةطل تتت  تتلذي  يا تتة  اهم االستنتاجات
 .   ل ا عةطل ت

 عةطل ت  لذي  ف  وعة ايية عةاهالسية اهلذعح عس   د يا ة. 
عة متتتتايل فتتتت  االيتتتتلح عة تتتتل  وعةاذعتهتتتتت عةة تتتتوة عةتتتت  علختتتتلد متتتتوح   المقترحاتأهم 

 و طويذ عةاالاج ألتد  الة  وفيذ عة لتلح عة لةيت وعةاس ق ليت. 
 (Ranky, 2013) دراسة -9

 Sustainable Energy Management and Quality Process عنوان الدراسة

Models Based on ISO50001:2011 The International 

Energy Management Standard. 

 الدوليةة مواصةفةالإدارة الطاقة المستدامة ونما ل جودة العملية المسةتندة الة  
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 .ISO 50001:2011نظام إدارة الطاقة ل

نوع الدراسة 
 ومجتمعها

 .لذعست اظذيت 

اتتل ط يهتتت عةه  تتت  تتية عإلستت لعات   هتتلال عألخ تتذ اتتل اوعمتت ت اظتتلم   مشكلة الدراسة
 ؟ISO 50001:2011عةطل ت  لعذا 

 أهم اهداف
 الدراسة

  عةاوعمتت ت   ليتتل عةه  تتت  تتية عإلستت لعات   هتتلال عألخ تتذ اتتلISO 

50001: 2011. 
  وا تتلل  قتليم عطتتذ اظذيتت ةا تتلايم عإلست لعات عة يئيتتت ISO 50001: 

2011 
فتتت   ISO 50001:2011عةطل تتتت اوعمتتت ت اظتتتلم  لعذا   ا يتتت يا تتتة   أهم االستنتاجات

 اذ لح  عح ط يهت  ذتت واهات اثد عةاس ا يلح.
 ISOعةطل تتتتاوعمتتت ت اظتتتلم  لعذا    ا يتتت التتت  عةاتتتذ لح عة تتت   ذ تتت    المقترحاتأهم 

 االد عةتلا  عة يئ .  الم  50001:2011

   ييتتتذ عا قتتتللعح عةهتتتلالية اتتتة ي وتتتت  التتت  عةاتتتذ لح عة  ستتته   ةتتت  
 خ د عة  سية عةاس اذ أللع  عةطل ت وعة  لظ ال  عة يئت.

 (Arguelles, 2013دراسة ) -11
 Towards sustainable energy consumption in German عنوان الدراسة

industrial sector: Is ISO50001:2011 leading the way? 

اتجاهةةات اسةةتهالط الطاقةةة المسةةتدامة فةةي القطةةاع الصةةناعي اللمةةاني: هةةل 
 تقود الطريق? ISO 50001:2011المواصفة 

نوع الدراسة 
 ومجتمعها

 ف  عةاذ لح عإلةالايت لذعست اظذيت. 

 ؟ال او عةو ل عة لة  إلس ه ك عةطل ت ف  عةالايل  مشكلة الدراسة

  اتتد  ا يتت  اوعمتت ت اظتتلم  لعذا عةطل تتتISO 50001:2011   يقتتول  ةتت
 تهد عس ه ك عةطل ت أ ثذ عس لعات ف  عةقطلع عةمالا  عألةالا ؟

أهم أهداف 
 الدراسة

  ليتتل عةتهتتول عة ةاتتت ةاتتذعك أمتت ل  عةامتتلةا عةا ليتتية وعةتتلوةيية  
عةقتلذا ف  أااطت عة ل اة عا هلل  تلةعح عإل   تل  عة تذعذ ، و  ستية 

 عة الفسيت، و  قيق عة اايت عةاس لعات ف  عةالايل.
 ا ي  اوعم ت اظتلم  لعذا عةطل تت فت  عةاتذ لح إل يا تة أة ي توة عة تد   أهم االستنتاجات

 عةاس لعم ةلطل ت ف  عةالايل. س خلعمعةو يل ة  قيق عإل

 اتتتة     تتتل  عة تتتذعذ  اتتتو عةا اتتتذ عألستتتل عتاتتتلة  عا هتتتلل  تتتلةعح عإل
عةطل تتت عةاستت خلم اتتة   تتد عةاتتذ لح عألةالايتتت ةل تتل اتتة ا اتتذعح ألع  
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 عس ه ك عةطل ت.

 تتذوذا   ييتتذ عةطذيقتتت عة تت   ااتت ج و استت هلك  هتتل عةطل تتت و ةتتك اتتة أتتتد   أهم المقترحات
عة  تتتتتلظ اليهتتتتتل وةيتتتتتللا عةقتتتتتلذا عة الفستتتتتيت ةلاتتتتتذ لح ف تتتتت ه اتتتتتة  قليتتتتتد 

 عةوعذلعح.عإلا الل ال  

  عستت خلعم قليتتد عإلا اتتلل التت  امتتللذ عةطل تتت عة قليليتتت و  ستتية   تتل ا 
 عةطل ت ف  عةاذ لح عألةالايت.

 (Aidan, et.al., 2014)دراسة  -11
 Implementation of ISO 50001 Energy Management عنوان الدراسة

System in Sports Stadia. 

 .المالع  الرياضيةفي  ISO 50001 تنفي  مواصفة نظام إدارة الطاقة

نوع الدراسة 
 ومجتمعها

  لذعستتت  لةتتت فتت  الهتت  أفي تتل واتتلل اتتة عةا اتت  عةذيل تتيت فتت  الياتتت
 ل لة عأليذةاليت.

اتتد عةا اتت  عةذيل تتيت عة ليثتتت فتت  عةهتتلةم  ستت هلك  ايتتلح   يتتذا اتتة   مشكلة الدراسة
 االيل هل عةيوايت؟ ف عةطل ت 

   عةهلةم؟اد يوتل عذ  لع ف   ل  عةطل ت ف 
أهم أهداف 
 الدراسة

  ةلا ات  عةهلةايتت عةذع  تت فت  عة متود   ومت هل لةتي ه  اس خلم عةلذعست
، وخلمتته ISO 50001:2011ال  اهللا اوعم ت اظلم  لعذا عةطل ت 

اتتل يقتتلذ  اليتتوة  عة لمتتلت التت  اتتهللا عةاوعمتت ت اتت  هتتل  تتوفيذ عةا 
 يوذو خ د ف ذا ث ل ساوعح.

 تتتتتتتتتتتتتذوذا عة تتتتتتتتتتتتتةعم  لعذا عةالهتتتتتتتتتتتتت    ا يتتتتتتتتتتتتت  ا طل تتتتتتتتتتتتتلح عةاوعمتتتتتتتتتتتتت ت   أهم االستنتاجات
ISO50001:2011. 

 عة ثيت  ةلطل تت فت  عةاهلت  يهتول  ةت  اظتلم عة  ييت  وعة لفئتت  س خلعمعإل
عةاوتتتتتتول   تتتتتح أذ تتتتتيت عةالهتتتتت ، ف تتتتت ه اتتتتتة اظتتتتتلم عةايتتتتتلة عةستتتتتلخات 

 .نعةااس خلم في
 عة ثي  ةلطل ت ف  عةاله . س خلعم  ليل عةاذع ة  عح عإل  أهم المقترحات

  ليتل ا اتذعح ألع  عةطل تت فت  عةالهت ، واتة  تية أاتم  لتك عةا اتتذعح  
( عةاستتتتت خلم فتتتت   يتتتتل  اقتتتتلعذ عةطل تتتتتت ستتتتلات/اتتتتو ا اتتتتذ   يلتتتتو وعط

 عةاس خلات ف  االيلح عة لفئت.
 (Dzene, et.al., 2015دراسة ) -12

 Application of ISO 50001 for implementation of عنوان الدراسة

sustainable energy action plans. 

 تنفي  خطط عمل الطاقة المستدامة.من أجل  ISO 50001تطبيق 
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 اة  العل عة ل ل  لإلا الل ال  عةامللذ عةوعذلا ف  عةتلود. المصدر:

 المرتبطة بموضوع الدراسة:فادة من الدراسات مجاالت الإ  1-2

 َأفتتللحعةلذعستتت عة لةيتتت   هتتل اتتذا اتتلل اتتة عةلذعستتلح عةا هلقتتت  لةاو تتوع يا تتة عةقتتود  ة      
 :عآل  وال  عةا و  ،اة ا ة عةلذعسلح

 ذ عةاظذ  عةا  اة ألذ لة عةطلذ عةاظذ  ةللذعست.عإلسهلم ف   ال  عة موا  .0
 ميل ت اخطط عةلذعست عة ذ   ال   ليل خطوع ن. .0
 عةو و  ال  االمذ عةقوا ف  ا ة عةلذعسلح واة ثم عإلاط ق ف  عةلذعست عة لةيت. .3
ا تتة عة ل تتل اتتة   التت  ااهتيتتلح اتت ة عةلذعستتلح و سلستتد فقذع هتتل  لةاتت د عةتت   يا عة هتتذا  .4

  مايم لذعس ن.
 و وتيهتتتلح ا تتتلل   لا اتتتلل عةاهذو تتتت ةللذعستتتلح عة ط يقيتتتت عةاةاتتتت ا تتتو عة ل تتتل    تتتة .0

 .عةلذعست  يل عةاذ ت ف  و ا ي ال ISOةل قيي  عةااظات عةلوةيت 

نوع الدراسة 
 ومجتمعها

 .لذعست  ط يقيت ف   لليت سلةلو  ف  تاهوذيت إل  يل 

اتتتتد  لعذا عةطل تتتتت فتتتت   وتتتتتل ا اتتتتذعح  ل لتتتت ةلقيتتتتل  فتتتت  خطتتتط ااتتتد   مشكلة الدراسة
 عة لليت؟

 .اد  وتل   ليلح  وعتن عة لليت ف   ا ي   تذع عح  لعذا عةطل ت 
أهم أهداف 
 الدراسة

  عةتاتتتتل  تتتتية خطتتتتط ااتتتتد  لعذا عةطل تتتتت عة قليليتتتتت وا طل تتتتلح عةاوعمتتتت ت
اتتتة ختتت د  ا يتتت  ا اتتتذعح طل تتتت  ل لتتتت  ISO 50001:2011عةلوةيتتتت 
 ةلقيل .

  قيتتتتيم  ا يتتتت  ا طل تتتتلح عةاوعمتتتت ت عةلوةيتتتتت ISO 50001:2011   فتتتت
 عة لليت  هل   ا ي  خطط ااد  لعذا عةطل ت عةاس لعات.

  وعفذ  يلالح عةطل ت ياهل أاذعه  لةغ عألاايت ة خطيط عإلاالد و ا ي ال.  أهم االستنتاجات

  خطتتتط ااتتتد  لعذا عةطل تتتت عةاستتت لعات  اهتتتل أسلستتتله تيتتتلعه ة ا يتتت  ا طل تتتلح
 ف  عة لليت. ISO 50001:2011عةاوعم ت عةلوةيت 

 تتتتذوذا لاتتتتم عةستتتتلطلح عةا لايتتتتت ةتهتتتتول عة اايتتتتت عةاستتتت لعات، و  قيتتتتق   المقترحاتأهم 
عة  لاتتد  تتية خطتتط ااتتد  لعذا عةطل تتت عةاستت لعات وا طل تتلح عةاوعمتت ت 

   .ISO 50001:2011عةلوةيت 
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ا لايتتتت ISO 50001:2011اوعمتتت ت اظتتتلم  لعذا عةطل تتتت  ا هتتتوم   ليتتتل .6  فتتت   ا يتتت ال وع 

 عةمتتالات فتت  عة اياتتة اتتة اتتلد   استت وى   قيتتق فتت  للوذاتت وع  تتذعة عةهذع تت  عةا طتت  عةقطتتلع
 .عةا طيت

اة عةلةيد عإلذاتلل  عةاذعفتق ةاوعمت ت اظتلم  لعذا  عةفللا مايم  لئات ف ص اة طذيق  .7
 ف  ه اة عإلس هلات   ها عةلذعسلح عةا هلقت  لةاوعم ت. ISO50001:2011عةطل ت 

اتتل  يتتلة اتتلى  عة تتل ثوةيهتتل وعةاق ذ تتلح عة تت   ومتتد  ةاتتة عةا تتلئج وعإلستت ا لتلح  عةفتتللا .8
 ع  لق عةلذعست عة لةيت وعخ  فهل اههم.

 

 الدراسة الحالية عن الدراسات المرتبطة بموضوعها:ما يميز  1-3

ةاوعمت ت اظتلم  عةوع تل عةايتلعا ةح عةلذعست عة لةيت ال    ليد عة تتوا  تية عةا طل تلح و ذ ا         
 :عآل  وال  عةا و  ،ويا ة أ ذة عةاسلاات عة    قلاح  هل ISO 50001:2011 لعذا عةطل ت 

اتم واوعمت  هل اتل  يتلة أ واظلم  لعذ هلةلطل ت   لاح عةلذعست اذ له  المساهمة النظرية: .0
اتتلعفهل، ف تت ه اتتة عستت هذعا فوعئتتل وا طل تتلح  اتتول  لتتك عةاوعمتت ت و طوذاتتل وأااي هتتل وأ

  ط يقهل.
ةاوعمتت ت اظتتلم  لعذا  عةايتتلعا   ليتتد عة تتتوا  تتية عةا طل تتلح وعةوع تتل المسةةاهمة العمليةةة:  .0

 ا طيت.ف   يئت اذع يت و مالات  ISO 50001:2011عةطل ت 
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 الثاني المبحث

 الدراسة منهجية

 فتتتت  عة لةياتتتتت عةلذعستتتتت  تتتتتذع عح أسلستتتتهل التتتت   اايتتتتح عة تتتت  عآلةياتتتتلح عةا  تتتتل اتتتت ع ي  تتتتااة       
  لذعسيات  ااهتيات عآلةيلح ةه ة  و يا يأ   وفيال ،عإل ملئيات وعةهاليات عةاهذفيات عةاظذيات ا لاياهل

 :عآل   اة اا وات

 مشكلة الدراسة: 1-1

 ا د ختلص  ست خلم عةطل تت  ات د ا ثت ،  عةاذ ت  يل عةلذعستمالات عةا ط  ا د الم و        
ف ت ه اتة عة توفيذ فت   لت   هتل  تذوذيله ةهاليتلح عةا تلج لعختد عةاتذ تة ةك فإة  توفيذ عةطل تت يا 

ا الل و عةاذ ت،  الت  امتللذ عةطل تت عة قليليتت  عةو تول عإل  توذ ( وعة ت  ألى  عةاذ ت  يل عةلذعستع 
هل عة ثيتت  عةتت  ةيتتللا عا هتتلل  تتلةعح عإل   تتل  عة تتذعذ   عة تتلةعح عةلفيئتتت( و تت ةك ةيتتللا عستت خلعا

 .عة لول عة يئ 

وة ليتت  07/00/0103 يتت  اتة عة  تذا /يلذا عألوةيت ةاذ ت امتلف  عةاتالد هل عتذع  عةة         
طتت ع التت  وع تتل  تتلد عةاتتذ ت و هتتا عةاااتتوذعح عةمتتللذا ااهتتل وعةلقتتل  اتتل وعإل 01/00/0103

اهذفتتتتتت  الايتتتتتت اوعمتتتتت ت اظتتتتتلم  لعذا عةطل تتتتتت عة تتتتته     تتتتتية ةل ل تتتتتل عةقيتتتتتللعح عةلعذيتتتتتت هتتتتتا 
ISO50001:2011 تتتم   ليتتتل اهتتتلةم ااتتت لت  ةتتت ةك  يتتتل عةلذعستتتت،عةاتتتذ ت فتتت   اتتتلعفهلوأااي هتتتل وأ 

 عآل يت:عةلذعست وعةا اثلت  لة سل إلح 

اتتتد  وتتتتل اهذفتتتت ةتتتلى عةقيتتتللعح عةلعذيتتتت وعةهتتتلالية فتتت  عةاتتتذ ت  الايتتتت اوعمتتت ت اظتتتلم  لعذا  .1
 ؟ISO 50001:2011عةطل ت 

  يت  اة اا  ح ف  اتلد عةطل ت؟/اد  هلا  اذ ت املف  عةاالد .2
 ISOاتد اتتذ ت امتتلف  عةاتتالد   لتتتت ةل متتود التت  اتتهللا اوعمتت ت اظتلم  لعذا عةطل تتت  .3

 ة  سية   ل ا عس خلعم عةطل ت وخ ا عة ل ؟ 50001:2011
 ISO يتت  اتة   لاتت و ا يت  اوعمت ت اظتلم  لعذا عةطل تت /اتد  ت ا ة اتذ ت امتلف  عةاتالد .4

عةاوعمتت لح عةقيلستتيت عألختتذى عةمتتللذا  اتت د استت قد عو  متتوذا ا  لالتتت اتتل  50001:2011
 ISO 9001:2008( اثتتد اوعمتت ت اظتتلم  لعذا عةتتتولا (ISOاتتة ااظاتتت عة قيتتي  عةلوةيتتت 
 ؟ISO 14001:2004واوعم ت اظلم عةلعذا عة يئيت 
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 أهمية الدراسة: 1-2

 ذ يةاتتتل التتت  اتتتتلد    أاايتتتت  يويتتتت ةلات اتتتل  اتتت د اتتتلم،  فتتت   تلتتت  أاايتتتت عةلذعستتتت         
وعةقطتتلع عةمتتالا  وعةختتلا   اتت د ختتلص، ع   اهتتل عةطل تتت وعلعذ هتتل اتتة عةاو تتوالح عةاهلمتتذا 

عةااتتو عة  يتتذ عة لمتتد فتت   يهتتول  ةتت و ةتتك  ،فتت  عآلواتتت عألخيتتذا وإلستتيالعة تت  ع  لتتح أاايتتت  لة تتت 
 لتت  عةطل تتت   لذ  تتلعاتتة عا  تتلذعح أختتذى ا اثلتتت عةات اهتتلح وعةمتتالات التت   تتل ستتوع ، ف تت ه 
عإل   تتتل  عة تتتذعذ  وعة لتتتول  استتتلئد ف تتت ه اتتتة ،وعإلا اتتتلل التتت  امتتتللذ طل تتتت  ل لتتتت ةلا تتتو 

عة يئ ،  د ا ع وأ ثذ سلام ف  ةيللا أاايت ا ة عةلذعست و ذوذا   ثهل  ا د ا اية ة   ي سا  
الل  هل اة   د عةاتذ لح مد عةيهل و  ةك عإلس ذ اة عةا لئج عة    م عة و  عةفللاةلاذ ت عةا  وثت 

 عةهذع يت

 :يأ  أاايت عةلذعست فيال  عي ل يا ة   قلام  سل له اال 

عةاتذ ت  يتل عةاست ويلح عة اظيايتت فت   تايتل قليم  طلذ ا تلايا  يستلال ا خت   عةقتذعذ فت   .1
، ةت ةك  هتتل اتت ة عةلذعستتت ISO50001:2011التت  فهتتم اوعمت ت اظتتلم  لعذا عةطل تتت  عةلذعستت

وعةاتتذ لح عألختتذى ستتوع  عةمتتالايت  عةاتتذ ت  يتتل عةلذعستتت اثل تتت وثيقتتت يس ذاتتل  هتتل اتتة   تتد 
 ااهل وعةخلايت.

وعة تتتتت  يا تتتتتة اتتتتتة  ،عةاتتتتذ ت  يتتتتتل عةلذعستتتتتتةاظتتتتتلم  لعذا عةطل تتتتتت فتتتتت   عةوع تتتتتل عةايتتتتتلعا لذعستتتتت  .2
ةاوعمتتتتت ت اظتتتتتلم   عةوع تتتتتل عةايتتتتتلعاخ ةتتتتتن  قليتتتتتد  تتتتتلإلح اتتتتتلم عةاطل قتتتتتت  تتتتتية عةا طل تتتتتلح و 

 .ISO 50001:2011 لعذا عةطل ت 
عةاسلاات وةو  تة  يسيذ ف  ع ال  عإلل يلح ف  اتلد عة وتهلح عة ليثت ةاظم  لعذا عةطل ت  .3

  أاايت ا ع عةاو وع و لعث ن. عةاذ ت  يل عةلذعستوعة   ياه   ال  ةيللا عا الم 

 هداف الدراسة:أ 1-3

   :اة عآل الع  عةلذعست ف   د  ليل أيا ة    

التتت  وفتتتتق  عةاتتتذ ت  يتتتل عةلذعستتتتتتتتذع   قيتتتيم اتتتلاد ةوع تتتل اظتتتلم  لعذا عةطل تتتت فتتت  ةتتتت  و لا  .1
تد   ليل عة  سيالح عة ةات ةلاظلم اة أ ISO 50001:2011عةاوعم ت عةلوةيت ا طل لح 

 هل.عس خلعاو ا ي ال  ال ف   ةك   ل ا عةطل ت و 
   ة وتل(. عةاذ ت  يل عةلذعست  ليل اقلط عةقوا وعة ه  ف  اظلم  لعذا عةطل ت لعخد  .2
ةاوعمتتتتتتتتتت ت اظتتتتتتتتتتلم ألعذا عةطل تتتتتتتتتتت  عةوع تتتتتتتتتتل عةايتتتتتتتتتتلعا   ليتتتتتتتتتتد عة تتتتتتتتتتتوا  تتتتتتتتتتية عةا طل تتتتتتتتتتلح و  .3

ISO50001:2011  و وثيق  د ا طل  اة ا طل لح   ا ي و ةك  هل عة هذ  ال  اس وى
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 األولالفَصل 
عةاتذ ت  لتك عةاوعمت ت فت    ا ي ا لوةت  ف  ه اةا،  لك عةاوعم ت وا لوةت ذلم  لك عة تو 

 . يل عةلذعست
ا هتتتتلل  تتتتلةعح عإل   تتتتل   ةاتتتتت ة  ستتتتة ألع  عةطل تتتتت و خ تتتتيا   اتتتتل  عةتتتتاظم وعةهاليتتتتلح عة .4

 ا ة  ةك(.عة يئت  عح عةملت   ة أعة ذعذ  و يذال اة عإلثلذ 
ا لايتت  ة ا يت ةت  هيئت عةاذ ت االيتله و لا  .5 أ تلل عةاوعمت لح فت  اتتلد اظتلم  لعذا عةطل تت وع 

 ISOااهتتتتل استتتت ق  ه فتتتت   لةتتتتت ستتتتهيهل ةل متتتتود التتتت  اتتتتهللا عةاطل قتتتتت اتتتتل  عةفتتتتللا

فتتت  اتتتذ ت اذع يتتتت  لمتتتلت التتت  اتتت ة عةاتتتهللا   َأيتتتتاتتتن إل  وتتتتل وإل ستتتيال   50001:2011
 عط ع عة ل ل(.  لول

 :االفتراضيمخطط الدراسة  1-4

اخطتتتط عةلذعستتتت عة ذ تتت  يو تتتا عةخطتتتتوعح وعإلتتتتذع عح عة ةاتتتت ةل متتتود التتت  اتتتتهللا       
   و ال يل : ISO 50001:2011اوعم ت اظلم  لعذا عةطل ت 
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 االفتراضيمخطط الدراسة 

 ISO 50001:2011متطلبات 
 متطلبات عامة
   مسقولية الدارة
 سياسة الطاقة
 تخطيط الطاقة

 التنفي  والتشغيل
 الفحص

 مراجعة الدارة 
 

 االستعداد للحصول عل  الشهادة

 برنامج توثيق المواصفة

 التنفي  برنامجموارد 
 الجرانات
 المسقولون
 الخطط

 التسهيالت

اقتةةةةران برنةةةةامج 
تطةةةةوير وتنفيةةةة  

 .المواصفة
 الفجوة

4-1 
4-2 
4-3 
4-4 
4-5 
4-6 
4-7 

 نعم

 كال

 اة  العل عة ل ل.عةا د  :المصدر
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 األولالفَصل 
 فرضيات الدراسة: 1-5

ا طل تتلح اوعمتت ت اظتتلم  لعذا  ف تت ه اتتةفتت   تتو  ااتت لت عةلذعستتت واخططهتتل عة ذ تت          
 :وا  ،،  م عة ومد عة  فذ يلح عةلذعستISOعةطل ت عةا للا اة   د ااظات عة قيي  عةلوةيت 

لعذا اوعمتتتتتت ت اظتتتتتتلم  التتتتتت  وفتتتتتتق  )المتطلبةةةةةةات العامةةةةةةة( وتتتتتتتل فتتتتتتتوا  تتتتتتية ا طلتتتتتت  " .1
عةاتتتتتتذ ت  يتتتتتتل ةهتتتتتت ع عةا طلتتتتتت  فتتتتتت   عةوع تتتتتتل عةايتتتتتتلعا و  ISO 50001:2011عةطل تتتتتتت 
 ".عةلذعست

التتتت  ( )مسةةةةقولية االدارة والمتطلبةةةةات الفرعيةةةةة التابعةةةةة لةةةة  وتتتتتل فتتتتتوا  تتتتية ا طلتتتت  " .2
فتتتتتتتت   عةوع تتتتتتتتل عةايتتتتتتتتلعا اتتتتتتتتل  ISO50001:2011لعذا عةطل تتتتتتتتت اظتتتتتتتتلم  اوعمتتتتتتتت ت وفتتتتتتتتق 

 ".عةاذ ت  يل عةلذعست
التتتت  ( )سياسةةةةة الطاقةةةةة والمتطلبةةةةات الفرعيةةةةة التابعةةةةة لةةةة  وتتتتتل فتتتتتوا  تتتتية ا طلتتتت  " .3

فتتتتتتتت   عةوع تتتتتتتتل عةايتتتتتتتتلعا اتتتتتتتتل  ISO50001:2011لعذا عةطل تتتتتتتتت اظتتتتتتتتلم   اوعمتتتتتتتت توفتتتتتتتتق 
 ".عةاذ ت  يل عةلذعست

التتتت  ( )تخطةةةةيط الطاقةةةةة والمتطلبةةةةات الفرعيةةةةة التابعةةةةة لةةةة  وتتتتتل فتتتتتوا  تتتتية ا طلتتتت  " .4
فتتتتتتتت   عةوع تتتتتتتتل عةايتتتتتتتتلعا اتتتتتتتتل  ISO50001:2011لعذا عةطل تتتتتتتتت اظتتتتتتتتلم   اوعمتتتتتتتت توفتتتتتتتتق 

 ".عةاذ ت  يل عةلذعست
التتت  ( )التنفيةةة  والتشةةةغيل والمتطلبةةةات الفرعيةةةة التابعةةةة لةةة  وتتتتل فتتتتوا  تتتية ا طلتتت  " .5

فتتتتتتتت   عةوع تتتتتتتتل عةايتتتتتتتتلعا اتتتتتتتتل  ISO50001:2011لعذا عةطل تتتتتتتتت اظتتتتتتتتلم  اوعمتتتتتتتت ت وفتتتتتتتتق 
 ".عةاذ ت  يل عةلذعست

التتتتت  وفتتتتتق ( الفرعيةةةةةة التابعةةةةةة لةةةةة )الفحةةةةةص والمتطلبةةةةةات  وتتتتتل فتتتتتتوا  تتتتتية ا طلتتتت  " .6
عةاتتتتتتذ ت فتتتتتت   عةوع تتتتتتل عةايتتتتتتلعا اتتتتتتل  ISO50001:2011لعذا عةطل تتتتتتت  اظتتتتتتلم  اوعمتتتتتت ت
 ". يل عةلذعست

التتتت  ( )مراجعةةةةة الدارة والمتطلبةةةةات الفرعيةةةةة التابعةةةةة لةةةة  وتتتتتل فتتتتتوا  تتتتية ا طلتتتت  " .7
فتتتتتتتت   عةوع تتتتتتتتل عةايتتتتتتتتلعا اتتتتتتتتل  ISO50001:2011لعذا عةطل تتتتتتتتت اظتتتتتتتتلم  اوعمتتتتتتتت ت وفتتتتتتتتق 
 ". يل عةلذعستعةاذ ت 

 منهج الدراسة: 1-6
 عة  متتتتيل  عة  ليتتتتد فتتتت  يستتتتلال ااهتتتتتله   واتتتنا  عة لةتتتتت لذعستتتتت اتتتتاهج التتتت  عة ل تتتتل عا اتتتل        
 فتتت  عة لةتتت عخ  تتلذ فتت  عةتتت عح اتتة وعإل  هتتلل عةاو تتوايت ي  تتتل  اتتن   ، عةلذعستتت ةااتت لت وعةاتتلاد
 اتة أ ثتذ  ط يتق  ا لايتت  يتل اتة سال ن  هلل اة ف  ه ، واو واله  وةالاله  ا لاله  ا لل ات ال
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 األولالفَصل 
ف تتتص   لئاتتتتعستتت خلعم و  حوعةاقتتتل   عةاخمتتتيت  لةا  ظتتتت و  اثتتتد، وع تتتل ة  آ فتتت    ثتتت  أستتتلو 

  ا د عةاهلوالح  ة  ومودةل   ل  عة  و  ISO 50001:2011  ليد عة توا عةا هلقت  اوعم ت 
و  ليتل  تتم  عةاتذ ت وع تل   ليتل ستي م  ةتك وفتق والت . عة  يتة اتة اا تة است وى و أ تد ا لاذ

 عة ل تتتل عا اتتتل و تتتل، ISO 50001:2011عة تتتتوا  تتتية عةا طل تتتلح وعةوع تتتل عةايتتتلعا  ةاوعمتتت ت 
 .ةللذعست عةاظذيت عألس  اذا ف  عةوم   عألسلو 

 حدود الدراسة: 1-7
 عا مذح عةلذعست  ية عة  ذا عةةاايت عة    م فيهل ع ذعذ او واهل وموإله  الحدود الزمنية: .1

 .0104ب0ب04 وة ليت 0103ب00ب07 ة  عإلا هل  اة  أايذ ا لئتهل اة 
 .  لفت املفيهل  يت /االح عةلذعست اذ ت املف  عةاالد الحدود المكانية: .2
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 المبحث الثالث

 تحليلها دواتوأَ  البيانات جمع مصادر
 عة يلاتتتلح ةتاتتتل وستتتلئد اتتتلا التتت  عةلذعستتتت عا اتتتلح :والمعلومةةةات البيانةةةات جمةةةع مصةةةادر .أ

 و اتل، عةايتلعا  عةتلات  يختص عإلختذ وعةت ها ،عةاظتذ  عةتلا  يخص  ه هل ،وعةاهلوالح
 :يأ  

إلستت  الد عة لستت ت عة  ذياتتت ةلطتتلذ عةاظتتذ  عا اتتل عة ل تتل التت   :للدراسةةة النظةةر  الجانةة  .0
 :، وا عألسلةي  عةوم يتات عة  ليليتات ألام ال او ا وفذ اة عةامللذ وعةاذعتل

  عةتلاهيت. وعإلطلذياعةذسلئد 
 .عةلوذيلح عةهذ يت وعإلتا يت 
 عةا   ت عةهلايات عإلف ذع يات عةهذع يات. 
 .عةاذعتل وعة    عةهذ يت وعإلتا يت 
   اذع  عة    وعة  ول اة او هamazon وebay. 
 .ول عةا  اذعح وعةالوعح   
   عملعذعح ااظات عة قيي  عةلوةيتISO.) 
    م عة مود اليهل اة طذيق عةا  ت عةهلةايتت  عةاقلإلح وعة  ول عة Internet )

وعةا اثلتتت  تتلة  ول عةمتتللذا اتتة عةاتتذ لح وعةا سستتلح عةذستتايت و يتتذ عةذستتايت  عح 
 .ISO 50001عةملت  لةاوعم ت عةلوةيت 

  اتلعل ست ات الت  عةايتلعا  تلا هتل فت  عةلذعست ا لئج ل ت  ه ال: للدراسة الميداني الجان  .0
 :ا و    ثيت ألوعح الا ال  عةلذعست عا الح ة ع فقل عةظلاذا، ةقيل  عةاه ال عةاقيل 

 :عةاتتتذ ت  يتتتل عةلذعستتتت تتتلم عة ل تتتل  ةيتتتلذعح ايلعايتتت ا  تتتذذا عةتتت   المعايشةةةة الميدانيةةةة 
ةا طل تتتتتتلح اوعمتتتتتت ت اظتتتتتتلم  لعذا عةطل تتتتتتت  عةوع تتتتتتل عةايتتتتتتلعا  هتتتتتتل  عإلطتتتتتت ع التتتتتت  

ISO500001:2011  عإلاتتتذ  هلتتتق  تتتلذ  لةهتتتل ووع تتتلهتتتل اا ا  لاتتتد  متتتوذ و اتتتل 
 اتتة   عا تتلح عةاهلياتتت  و تتم  ةتتك اتتة طذيتتق عةا  ظتتت وعة  تتص، عةلذعستتت  او تتوع

آختتذ  اوعفقتتت ( ياظهتتذ متتوذا اتتة0، وعةال تتق  0104ب0ب04 وة ليتتت 0103ب00ب07
 اتلم عةتلات  عةايتلعا  اتة عةلذعستت  هتل ع ةيلذا  لم  هل عة ل ل ةلاتذ ت عةا  وثتت ألتتد

 .0104و 0103اة الا  سل ق  تذعال ف  و ح  عة   أ عةسل قتعةةيلذعح 
 اتة عةاتلذع  اتلل اتل عةاخمتيت عةاقتل  ح  تإتذع  عة ل تل  تلم :الشخصةية المقابالت 

 عست خلم و تل ،عةاتذ ت  يتل عةلذعستت فت  عةاه  وعةو لعحو عإل سلم، و  عةهيئلح اس وة و 
  قتتو  عة تت  عةل يقتتت عةاهلواتتلح التت  عة متتود   يتتت عةا  و تتت عألستتئلت ستتلو   عة ل تتل
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 يو تا (0  وعةال تق ةاتذعح عةوع ل عةاخص ال عةاقل لت   ذعذ ال عةلذعست ذ لئة اة

 .تلود عةاقل  ح عةاخميت

اة خ د عةاهليات عةايلعايت وعةاقل  ح عةاخميت طتوعد و ان  قلام يا ة عةقود    سل له اال        
عةلذعستتتت  ا تتتة عة ل تتتل اتتتة عإلطتتت ع التتت   هتتتا  قتتتلذيذ عةاتتتذ ت وعةوثتتتلئق وعةستتتت ح  عح  اتتتلا

عةمتتتلت ولذعستتت هل و اثلتتتح  لتتتك عةوثتتتلئق  تتتلةيد عةتتتتولا لعختتتد عةاتتتذ ت، عةهي تتتد عة اظياتتت ،  هتتتا 
عة قتتلذيذ عةا هلقتتت  لةطل تتت وعةاااتتوذعح عةمتتللذا اتتة   تتد ةتاتتت  ذاتتيل عةطل تتت ف تت ه اتتة عإلطتت ع 

 عإلا لج. ةهيأا العح عة ايت عة ل هت ال   ها عةاس

 :عةوع تتتل عةايتتتلعا عستتت خلاح فتتت    ليتتتل اقتتتلعذ عة تتتتوا  تتتية عةا طل تتتلح  قائمةةةة الفحةةةص 
،     تم عاتلعل  لئاتت عة  تص  لإلا اتلل ISO 50001:2011ةاوعم ت اظلم  لعذا عةطل تت 

عةتتتلةيد عإلذاتتتلل  عةمتتتللذ اتتتة ااظاتتتت عة قيتتتي   عة تتت  اتتتص اليهتتتلالتتت   اتتتول عةاوعمتتت ت 
( 070، ع    تتتااح عةقلئاتتتت  ISO 50001:2011وعةا هلتتتق  اوعمتتت ت  ISOعةلوةيتتتت 
( ا طل تتله فذايتتله  اتتح اتتة خ ةهتتل   طيتتت 06و   ا طل تتلح ذئيستتت( 7اوةاتتت التت    ستت عإله 
ا طل لح عةاوعم ت و اولال، ي م عإلتل ت اليهل اة خ د   قق عة ل ل  اخميله(  تايل

عةاتتتذ ت  يتتتل و وثيتتتق ا طل تتتلح  لتتتك عةاوعمتتت ت فتتت    ا يتتت  أستتتلو  عةا  ظتتتت اتتتة اتتتلى 
 .عةلذعست

 أدوات تحليل البيانات: . 
 يتل  عةاتذ تاظتلم  لعذا عةطل تت فت   و ا يت   يت   ليد عة يلاتلح عة ت  تاهتح  اتأة وع تل  وثيتق  .1

و يتل   تتم عة تتوا،  ISO 50001:2011ال  وفق ا طل لح اوعمت ت  لعذا عةطل تت  عةلذعست
عةاقيتل   لست خلعم(  Gap Analysis Checklist لئات ف تص و  ليتد عة تتوا   عس خلعم م 

( 0عة هل  ةلاوعم ت  لةاس ت ةا طل ل هل، ويو ا عةتلود   عة ا ي عةث ث  ةقيل  الى اطل قت 
 عة ا يتت وعة وثيتتق   تتوةة ااتتذا لذتتتلح( واتتلم  عة ا يتت وةعاهتتل عة تت    تتذعو   تتية عةاقيتتل  وأفقتتذعح 

 وعة وثيق   وةة م ذ لذتت(.

 (2الجدول )

 المقيا  الثالثي لتحديد درجة المطابقة وحجم الفجوة

 وزن الفقرة )درجة( فقرات المقيا  التسلسل

 11 موثق منف  1
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 5 غير موثق منف  2

 صفر غير موثق منف غير  3

 اة  العل عة ل ل.عةتلود  :رالمصد             

عةاقيتتتل   تتتلذتلح   تتتذعو   تتتية  أمتتت ا خ ل تتتح عةلذعستتتت عة لةيتتتت فتتت  ع  ستتتل  عإلوةعة،            
، ا تتتتل عه  ( و0101 تتتتد اتتتتة  لوع ،  عةتتتت   عستتتت خلان( لذتتتتتت  تتتتلإله اتتتتة عةاقيتتتتل  01- متتتت ذ
( "عةستلم عةست لا "، ةت ةك ع  قتح عةلذعستت اتل عةاقيتل  6-عس خلال عةاقيتل   مت ذ عةل ية (0100

( 01-عةاقيتل   مت ذ عست خلال ةي لتعة (0103  الت ، ( وZhang, 2012  عةاست خلم اتة   تد
لتتتت    ليتتتتل وع تتتتل ا طل تتتتلح "عةستتتتلم عةث ثتتتت " و ةتتتتك ةل قليتتتتد اتتتتة عة اتتتت ح فتتتت  عةاقيتتتتل  وعة ذ يتتتتة ا

  لةل ت عةاطلو ت.عةاوعم ت 

اتتتلل عةتل تتتلح التتت   لئاتتتت عة  تتتص، يتتت م  ا   هتتتل   ليتتتل عةتتتلذتلح ة تتتد ا تتتوذ فتتت   تتتو         
ستتت خذعج عةاستتت  عةائويتتتت ةاتتتلى عةاطل قتتتت و  ليتتتل  تتتتم عة تتتتوا واتتت  عة ةاتتتت إل عآل يتتتتعةاهتتتللإلح 

 (317، 0100(  ا ل عه، 061، 0101 لوع ،  : لآل  

 عةطل ت  لح اوعم ت اظلم  لعذا ع  سل  عةاهلد عة قذي   ةالى  وثيق و ط يق ا طلISO 

و ةتتتتتك  لستتتتت خذعج عةوستتتتتط عة ستتتتتل   عةاتتتتتذتا  عةاتتتتتذ ت  يتتتتتل عةلذعستتتتتتفتتتتت   50001:2011
(Weighted Mean)  اتتة ختت د ع  ستتل   تتيم عة  تتذعذعح ة تتد  لئاتتت اتتة  تتوعئم عة  تتص

 :عآل يتو س  عةاهللةت 
 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت المرجح = الوسط الحسابي 
 

  ة لتتتتك  عةوع تتتتل عةايتتتتلعا ع  ستتتل  عةاستتتت ت عةائويتتتتت ةاتتتلى اطل قتتتتت ا طل تتتتلح عةاوعمتتتت ت اتتتل
 :عآل يتعةاهللةت  لس خلعمو ةك   عةاذ ت  يل عةلذعستعةا طل لح ف  

 
 = تتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 

   و اتل 0ع  سل   تم عة توا اة خ د طتذ  عةاست ت عةائويتت ةاتلى عةاطل قتت اتة عةتذ م )
 :يأ  
  = النسبة المئوية لمدى المطابقة -1حجم الفجوة لكل قائمة فحص 

 مجموع التكرارات
 التكرار( xمجموع )الوزن 

 الوسط الحسابي المرجح
 )اعل  درجة في المقيا ( 11
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طذيقتتتتت عة تةئتتتتت عةامتتتت يت ةقيتتتتل  ث تتتتلح ومتتتتلق عةاقيتتتتل  اتتتتة طذيتتتتق  قستتتتيم اتتتتلل  عستتتت خلعم .2
، اة أتد   ليل اهلاد عةث لح وعةملق اة طذيق لح عة  ام ية  عة ذليت وعةةوتيت(عةا طل 
وعة تتت     ستتت    تتتلية فذو تتتلح لذتتتتلح عةامتتت ية، و  تتتلية  (Rulon  اهللةتتتت ذوةتتتوة عستتت خلعم
ة عةاقيل  يهل إ( أو أ ثذ، ف%67، واالال يستد اهلاد عةث لح عةاس خلم  عإلخ  لذلذتلح 

 ظلظتتل،  ( أو أ ثتتذ%67ذال  متتلل له،  اتتل ي تتوة عةاقيتتل  متتلل له أ ع  قتتق عةاستت ت ا ستتهل و تتل
، ويتت م  ستتل  اهللةتتت عة  تتلية واهلاتتد عةث تتلح وعةمتتلق التت  وفتتق عةمتتي ت (0410، 0100
 :عآل يت

 :التباين 
 :تباين الفرق .أ

 
 2_ )مج  ( 2ن مج   {ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت = ق{ 
 

 ة:    
    لية فذوق لذتلح عةام ية(   لية عة ذق :ق
 عة ذايت الل عةا طل لح ن:

 (عةةوتيت- عة ذليت سئلت ل عألاتاوع اذ : 2مج  
 (عةةوتيت- عة ذليت سئلت اذ ل اتاوع عأل :2 ()مج 

 :تباين درجات االختبار . 
 
 2)مج  ( – 2ن مج   {تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتت=  ع{ 
 

 ة:    
   لية لذتلح عإلخ  لذ :ع
 الل عةا طل لح عة ذايت ن:

  عة ذليت + عةةوتيت(اتاوع اذ ل عألسئلت  :2مج  
  عة ذليت + عةةوتيت(اذ ل اتاوع عألسئلت  :2)مج  (

 :معادلة رولون لقيا  معامل الثبات 
 
  = تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت - 1ر 
 

1 

 2ن

 ع
 ق

1 
 2ن
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 اهلاد عةث لح ر:
 عة ذق:   لية ق
   لية لذتلح عةخ  لذ :ع

 عةث لح ااهلادهلاد عةملق = ت ذ ة اا     
 
 معامل الصدق =    ر 

( وا  اس ت الةيت    تل ث تلح عةاقيتل ، %96،5و ل ستد اهلاد عةث لح اس ت اقلعذال          
( واتت  استت ت الةيتتت أي تتله  ااتتيذ  ةتت  ث تتلح ومتتلق %98فتت   تتية  ل تتح استت ت اهلاتتد عةمتتلق  

 (%67)ألة ااهلال  عةث تلح وعةمتلق ستت  است ت  تتلوةح عد  ،  ود عةاقيل  و لة لة عةاقيل ، 
 و ا  ةك:يا  (3  وعةتلودوعة    اهل  اثل ت عة ل عأللا  ةق ود عةاقيل ، 

 (3الجدول )

 )معادلة رولون( وصدق  قيا  ثبات المقيا 

أوزان  اسم المتطل  رقم المتطل  ت
السئلة 
 الفردية

أوزان 
السئلة 
 الزوجية

 ف + ز ز - ف

 5 5- 5 صفر المتطلبات العامة 4-1 1

 مسقولية الدارة: 4-2

 21 صفر 11 11 الدارة العليا 4-2-1 2

 صفر صفر صفر صفر ممثل الدارة 4-2-2 3

 صفر صفر صفر صفر سياسة الطاقة 4-3 4

 تخطيط الطاقة: 4-4

 11 صفر 5 5 عام 4-4-1 5

                                                           
 . فرد 
* .زوجي 
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 متطلبات قانونية ومتطلبات 4-4-2 6

 خرىأ
 صفر صفر صفر صفر

 111 11 45 55 مراجعة الطاقة 4-4-3 7

 11 11 صفر 11 القيمة الساسية للطاقة 4-4-4 8

 5 5 صفر 5 مقشرات أدان الطاقة 4-4-5 9

أهداف الطاقة، غايات الطاقة  4-4-6 11
 وخطط عمل إدارة الطاقة

 51 صفر 25 25

 التنفي  والتشغيل: 4-5

 صفر صفر صفر صفر عام 4-5-1 11

 51 صفر 25 25 الكفانة، التدري  والتوعية 4-5-2 12

 15 5 5 11 االتصال 4-5-3 13

 - - - - التوثيق 4-5-4 -

 صفر صفر صفر صفر متطلبات التوثيق 4-5-4-1 14

 صفر صفر صفر صفر ضبط الوثائق 4-5-4-2 15

 31 صفر 15 15 التحكم التشغيلي 4-5-5 16

 41 صفر 21 21 التصميم 4-5-6 17

شران خدمات الطاقة، المنتجات،  4-5-7 18
 المعدات والطاقة

15 5 11 21 

 الفحص: 4-6

 51 11- 31 21 مراقبة، قيا  وتحليل 4-6-1 19

تقييم التوافق مع المتطلبات  4-6-2 21
 القانونية والمتطلبات االخرى

 صفر صفر صفر صفر

 5 5- 5 صفرالتدقيق الداخلي لنظام إدارة  4-6-3 21
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 الطاقة

عدم المطابقة، تصحيح، إجران  4-6-4 22
جران وقائي  تصحيحي وا 

 صفر صفر صفر صفر

 5 5- 5 صفر ضبط السجالت 4-6-5 23

 مراجعة الدارة: 4-7

 صفر صفر صفر صفر عام 4-7-1 24

 صفر صفر صفر صفر مدخالت مراجعة الدارة 4-7-2 25

 صفر صفر صفر صفر مخرجات مراجعة الدارة 4-7-3 26

 415 15 211 215 مجموع السئلة

 21325 525 5151 5875 مجموع مربع السئلة

 172225 225 41111 46225 مربع مجموع االسئلة

: عةتتلود اتة  اتلعل عة ل تل  لةا اتلل الت  ا تلئج   ليتد  لئاتت ف تص   ليتد عة تتوا عةا هلقتت  لةاوعمت ت المصدر
 .ISO 50001:2011عةلوةيت 

 ق( الفرق تباين(  06 {= تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت x 000)- 000 {  =01،730 
 
 ع( تباين درجات االختبار(  06 {= تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت x 00300) – 070000{  =060،871 

 
 )(%96،5) 1،160تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت =  - 0=  معامل الثبات )معادلة رولون 

 
 (%98) 1،18=              =  معامل الصدق 

 
 

 
 
 

0 
676 

676 
0 

01،730 
060،871 

1،160 
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 المبحث الرابع

 الدراسةة مجتمع وعين  وصف 

ةللذعست،  عةايلعا  عةتلا فين  ا  ل وم  ات ال عةلذعست عة   طا قي  ااة ا ع عة       
عةاخ لذا اة ا ع  (وعةو لعح وعةاه وعأل سلم  عةهيئلحالذع  )و  ةك وم  اياات عةلذعست 

 ، و لآل  :( يت /اذ ت املف  عةاالد)عةات ال 
 

 وصف مجتمع الدراسة وأسبا  اختياره:أوال : 
رات اختيار مجتمع الدراسة: .أ  مبر 

أة   ليل عةات ال  موذا ل يقت ةن    االيات عخ يلذ ات ال عةلذعست ةي   لألاذ عةسهد،      
للذعست و  قيق أالعفهل  ال ه ال   ةك عة  ليل عةل يق ةلات ال ةعةهال   عة ا ي أاايات   يذا ف  

ذعح  ات اهله ةللذعست عة لةيات، واة  يت /اذ ت املف  عةاالدعةاطلو ، ة ع فقل  م عخ يلذ  عةا ذا
 عةذئيست إلخ يلذال:

ةاذ لح عةا طيت عة  يذا ال  اس وى عةهذعق وعةاذق اة ع يت  /املف  عةاالداذ ت  هلا  .1
 .، وعا الذال ال  ذ هت ت ذعفيت وعسهتعألوسط

ا ثا  ف  االيلح  عس خلعم عةاذ ت  يل عةلذعست ةامللذ اخ ل ت اة عةطل ت و ا د   .2
 .عةذو يايتعةا لج ف  ه اة عإلس خلعالح 

 الثد أالع  عةلذعست عة لةيات ال ال  عةاذ ت  يل عةلذعست ف  عةسه  ا و  يتلل  لود  .3
 .وفوذعح ف  اتلد عس ه ك عةطل ت و وفيذ  ل هلا ااهل اة   قيق الت ت  ا 

ف  ا ع عةات ال ف  عة مود ال   (اياات عةلذعست) ا لايات عإلا الل ال  عةالذع    .4
  ةات ةللذعست عة لةيات.عة يلالح وعةاهلوالح عة

 :ومصافيهانب ة تأريخي ة عن الشركة قيد الدراسة  .ب
 استتاا    لاتتح    عةتتا ط، ةتتوةعذا عة ل هتتت عةاتتذ لح   تتلى  يتتت ب عةاتتالد امتتلف  اتتذ ت هتتل ا        

 0118   تلذي  الاتت ااااتأ اتة   وةتح ثتم ةلتا ط عةهلاتت عةاااتأا 0181 اتلم  أسيستهل  لعيتت اال
عةاتتالد،  أسستتح عةاتتذ ت  امتتلف  اتتذ ت ِ ةتت  عةاتتذ لح  ستتتيد لعئتتذا عة تتتلذا وةعذا   تتل   اوتتت 

( فتتت    تتتل   يتتتت  7( اتتتة عةاتتتللا  4عة قتتتذا   0176ةستتتات  010وفتتتق  تتتلاوة وةعذا عةتتتا ط عةاتتتذ م 
 عة اظيات  اي لهتل فت  و  تم له اوظ ت 7101 ال يقلذ  اوظ يهل الل ا لفظت م   عةلية، وي لغ

     .عإلخ ملص  س   عأل سلم وعةاه  وعةو لعح اة الل أااي ة د ي  ل ذئيست ايئلح س ل

                                                           

 :يت ./ست ح عةهيأا عة ايت ف  اذ ت املف  عةاالد المصدر  
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اذ ت املف  عةاالد اتذ ت الاتت  قتوم   مت يت عةختلم ةا تلج عةاات قلح عةا طيتت وعةتلاوة        

 ( أة   ذايد يوايله.411عةاخ ل ت   لغ اتاوع عةطل ت عة مايايت ةاملف  عةاذ ت  
ةلاذ ت او  أاية  م يت عةاا تلح عةا طيت عةاس لات اة  قود  ذ وك  ة عةهل  عألسل         
عةا طيتت فتذع مت   عةتلية ة قتوم  تلوذال عيمتلد   متذي هل اتة طذيتق اتذ ت  وةيتل عةاا تتلح ويت م

 ا ة عةاا تلح ِ ة  االف  عة وةيل ف  عةقطذ.
ةهلةيتت فت  االيتت عاتللا و ه ال ال  ا  لِ هل  ا د ذئتي  ةاتل يا ل توة اتة عةخ تذا عة ايتت ع       

عإلاالذ، اة خ د  اظيم ا  لِ هتل عةهالستيت وعة ايتت  هتل  هيئتت  تد عةاست لةالح ةاتتل  عإلااتلذ، 
ستتطاذ ع اتتل  عةاتتذ ت  تتلذعح عإلاستتلة عةهذع تت  فتت  عةهاتتد وعإل تتلعع فتت   اتتللا  اتت يد عةامتتلف  فتت  

 أو لح  يلسيت و  ل   سيطت.
عةا ط \عةمتت وا عة ي تتل  \عة تتلة عةستتلئد \آل يتتت،  اتتةية اا تتلة قتتوم عةاتتذ ت  إا تتلج عةااتت قلح ع      
ةيح عةا ذ لح  \عة  م عةا ط  \عةا ط عإلسول \ةيح عة لة \و ول عةطلئذعح \عةا ثت عةخ ي  \عإل يا
 \ةيتتح  تتوذ يا  \ةلا ذ تتلحةيتتح عة تتلويذ  \ةيتتح عةث تتتلح \ةيتتح عةتتليةد \يتتلذوةيكةيتتح عةه \عةاا تتلة
ةيتتتح  \ةيتتتح عة ستتتيد \(71-61 ستتت لح   \(01-41 ستتت لح   \عةذختتتو عةاتتتال \Aعةاتتت ي   \عةتتتةعيلية

 \است وق عستول عة تلذ وة \SN011ةيتح عإلستل   \SN001ةيح عإلسل    \SN011عإلسل   
 ةيح ا لئة عةخيلطت. \ةيح  ذعيح س وك

  ذ  ط  لةاذ ت عةاملف  عآل يت:
(  ذايتتد 71،111 طل تتت عا لتيتتت   0180 تتلأ  اتت يلن اتتلم  (:1مصةةف  صةةالن الةةدين ) .0

 :عآل يتيوايله وي م عةو لعح 
 .و لا عة  ذيذ 
 . و لا الذتت عةاقطذ عةخ ي 
 .و لا   سية عة اةية 
 .و لا عة  ذيح 
 .و لا الذتت ةيح عة لة 
 .و لا عة لة عةسلئد 
(  ذايتتد 71،111و طل تتت عا لتيتتت   0184 تتلأ  اتت يلن اتتلم  (:2مصةةف  صةةالن الةةدين ) .0

 :عآل يتةو لعح يوايله وي م ع
 .و لا عة  ذيذ 
 . و لا الذتت عةاقطذ عةخ ي 
 .و لا الذتت ةيح عة لة 
 .و لا   سية عة اةية 
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ياهتتتتل اتتتتة أ  تتتتذ عةامتتتتلف  فتتتت  عةقطتتتتذ اتتتتة  يتتتتل عةطل تتتتت عإلا لتيتتتتت  مصةةةةف  الشةةةةمال: .3

وي تتم عةو تتلعح  0183(  ذايتتد يوايتتله اتتة عةتتا ط عةختتلم  تتم  اتت يلن فتت  اتتلم 001،111 
 عآل يت:

 ذ.و لا عة  ذي 
 .و لا عة قطيذ 
 .و لا الذتت عةا ثت 
 .و لا الذتت عةا ط عإل يا 
 .  و لا عة قطيذ عة ذع 
 .و لا الذتت و  سية عة اةية 
 .و لا عة  سيذ  لةهيلذوتية 
 .و لا عة لة عةسلئد 
 .و لا عة  ذيح 
 .و لا عا لج عةهيلذتية 
يقتتوم  إا تتلج عةةيتتوح عةتتتلاةا وةيتتوح عإلستتل   تتم عااتتل  عةامتت   اتتلم  مصةةف  الةةدهون: .4

( طة ساويله ويقل  تاة  تلطل  مت يت اتاتل مت   001،111 طل ت عا لتيت   0187
 عةلية.

  لتتتغ طل  تتتن عإلا لتيتتتت  0100ويقتتتل فتتت  ا لفظتتتت عإلا تتتلذ أااِاتتت  اتتتلم  مصةةةف  حديثةةةة: .0
 (  ذايد يوايله.06،111 

(  ذايتد يوايتله 31،111ظت  ذ وك   لغ طل  تن عإلا لتيتت  ويقل ف  ا لف مصف  كركوط: .6
 .0173أااِا  الم 

و  لتتتتغ طل  تتتتن عإلا لتيتتتتت  0100ويقتتتتل فتتتت  ا لفظتتتتت اياتتتتوى أااتتتتأ اتتتتلم  مصةةةةف  القيةةةةارة: .7
 (.71-61( و  01-41(  ذايد يوايله ةا لج اللا عإلس لح  04،111 

(  ذايتتد يوايتتله 01،111ويقتتل فتت  ا لفظتتت اياتتوى و طل تتت  ا لتتتن   لتتغ   مصةةف  الكسةةط: .8
 .0180أااِا  الم 

ويقتل فت  ا لفظتت مت   عةتلية ال يتت عةمتيايت و  لتغ طل  تن عإلا لتيتت  مصف  الصينية: .1
 .0187(  ذايد يوايله أااِا  الم 01،111 
 يتتت   هيئل هتتل وأ ستتلاهل  /( يو تتا عةهي تتد عة اظياتت  ةاتتذ ت امتتلف  عةاتتالد 0عةاتت د         

 وااهِ هل و ال يل :
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 (2شكل )ال

 الهيكل التنظيمي للشركة المبحوثة

 . يت /اذ ت املف  عةاالدست ح عةهيأا عة ايت ف   المصدر:

 :الدراسة عي نة وصف :ثانيا  
 عةقيتتللعح عخ يتتلذ  تتم    عةلذعستتت، ايااتتت عخ يتتلذ فتت  عةقمتتليات عةهيااتتت أستتلو  عة ل تتل أستت خلم      

 وعأل ستتلم عةهيئتتلح اتتلذع  فتت  وعةا اثلتتت وعة ا ي ياتتت وعةوستتط  عةهليتتل عةلعذياتتت عةاستت ويلح فتت  عةلعذياتتت
ذعح واتتة ، يتتت /اتتذ ت امتتلف  عةاتتالد فتت  وعةو تتلعح وعةاتته   عأل ثتتذ  واهتتل عإلخ يتتلذ  ةتتك ا تتذا
لذعك فهتم  ةتت  وعأل تتذ  عة لةياتتت، لةلذعستتت  وا  تتت متلت  لئاتتت عة  تتص عة تت  يتت م  فقتتذعح ا تتاوة وع 

وعستتت خلعم أستتتلو  األاتتتل اتتتة   تتتد عة ل تتتل  متتتذعه اتتتة ختتت د عةاقتتتل  ح عةاخمتتتيت وعةا  ظتتتلح 
 ( ي ياة  ةك.0عألسئلت عةا  و ت وعةال ق  
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 الفصل الثاني

 للدراسة النظري الجانب
 العلميةة المياجة  مة  العديةد علة  الباحة  اعتمةد فقةد للدياسةة النظةي  الجانة  تغطيةة غيةب          

 الصةةةةةلة ذا  الجامعيةةةةةة واالطةةةةةايي  واليسةةةةةا   واألبحةةةةةا  والدياسةةةةةا  والمجةةةةة   الكتةةةةة المتمثلةةةةةة ب
 الدوليةةة االتصةةاال  شةةبكة مةة  التةةت تةةح الحصةةو  علي ةةا المصةةادي عةة  فضةة ا  بموضةةوا الدياسةةة

 يتضةم  تقةدح مةا علة  واسةتناداا  ،للموضةوا ومتكامة  واض  علمت إطايِإل   للوصو ( االنتيني )
 :هت مباح  يبعةأ الفص  هذا

 ومصادرهال: الطاقة والمبحث ال 

 الثاني: نظام إدارة الطاقةلمبحث ا

 ISO 50001:2011: مواصفة نظام إدارة الطاقة الثالثالمبحث 

  ISO 50001:2011مواصفة نظام إدارة الطاقة  متطلبات: الرابعالمبحث 
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 لوالمبحث ال 

 ومصادرهاالطاقة 
إجياء عيض مفاهيمت لك  مة  الطاةةة ومصةاديها سةواء التقليديةة ِإل  هذا المبح  ي دف         

 :يأتتمن ا والمتجددة وكما 

 مفهوم الطاقة: اواًل:

البالغةةةة فةةت تلبيةةةة   ةةاهميتِ أليويياا للحيةةةاة اانسةةانية نظةةةياا ت عةةد الطاةةةةة عنصةةياا جوهييةةةاا وضةة        
ااحتياجةةا  اانسةةانية وتسةة ي  حيةةاة االنسةةا ، وت مثةة  إحةةدس اليكةةا   األساسةةية للتطةةوي الصةةناعت 
والتقنت الذ  يش ده العالح اليوح وِسمٌة م  سما  العصي الذ  نعيش فيه، ِلذا يطلق عل  عصينا 

االمح والشعو  )عقيلةة، قدح الحالت بة "عصي الطاةة" وأصب  ما يست لكه الفيد م  طاةة مقياساا لت
الكثيةةةف للطاةةةةة لةةةه  أثةةةي سةةةلبت علةةة  كةةة  مةةة  البي ةةةة والمجتمةةةة  سةةةت داح ولكةةة  اال .(56، 9002

(Kiss, 2013, 2.)   فةةةت تلبيةةةة التنميةةةة  الميافقةةةة لةةةهويةةة داد الطلةةة  علةةة  الطاةةةةة وال ةةةدما
االجتماعيةةة واالةتصةةادية وتحسةةي  اليفاهيةةة والصةةحة البشةةيية، وجميةة  المجتمعةةا  تحتةةا   ةةدما  
الطاةةةة لتلبةةت حاجات ةةا البشةةيية األساسةةية فةةت اانةةاية والطةةبر والتدف ةةة والتبييةةد والنقةة  واالتصةةاال  

(Edenhofer, et.al., 2012, 7.)  عيشةةنا  سةةتدامةالمةةوايد ال  مةةة المةة  أهةةح  ايضةةاا ت عةةد كمةةا
 ، كا  أ ةةيس مةة  الطاةةةة ميةةي المتجةةددةعلةة  الوةةةود االحفةةوي  وأشةة والةةذ  ال نةة ا  نعتمةةد فيةةه كثيةةياا 

وةة  اكبةي للتطةويي التقنةت، ِإل  الواس  للطاةة المتجددة ومن ا الطاةة الشمسية ست داح االويحتا  
الشةيكا  والفاعلةة فةت الكثيةي مة  الةدو  و ة أصبح  المحافظة علة  الطاةةة مة  العوامة  الم مة لذا

ن ةةا تقلةة  مةة  كلةةف الطاةةةة وتحسةة  مةة  يبحيت ةةا وبةةذلف تصةةب  الشةةيكا  منافسةةة إوحتة  االفةةياد إذ 
مةةةي جيةةةد للتجةةةاية المحليةةةة علةةة  حةةةد سةةةواء أالسةةةعاي فةةةت االسةةةواق العالميةةةة وهةةةو اكثةةةي مةةة  ناحيةةةة ا

(Wongtharua, 2005, 1 ). 

 مةةةوايد علةةة  الحفةةةاظ المحتملةةةة يةةةةالمنا  تغييةةةيا لل مةةة  ارثةةةاي السةةةلبية الت فيةةةف يتطلةةة          
الشةةيكا   إذ تحتةا  ،(Fant, et.al., 2016, 556)عالميةاا كبيةياا  والتةت تتطلة  اهتمامةاا  الطاةةة

 و يادة ،التقليدية الطاةة مصاديِإل   الحاجة لتقلي  والوسا   ال  مة الطيا ق تحديدِإل  الصناعية 
 ,Wuالطاةةة فةت الشةيكا  )اسةت داح فضة ا عة   يةادة كفةاءة  ،المتجةددة الطاةة مصادياست داح 

2013, 399.) 

تتناس  معاييي معيشة الشعو  فت أ  بلةد مة  نسةبة اسةت  ف الطاةةة لتلةف الشةعو   كما        
فت ذلف البلد، ويمك  ا  نلمس اال ت فا  بي  بلةد وخ ةي مة   ة   مةدس وصةو  شةع  كة  بلةد 
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بةةةالوةود  لطاةةةةة فةةةت العةةةالح ت لبةةة  بشةةةك  ي ةةةيسمصةةةادي الطاةةةةة ولكةةة  لسةةةوء الحةةةظ متطلبةةةا  اِإلةةة  

االحفةةوي  وا   عةةدح التةةوا   فةةت مصةةاديه وةةةدية الحصةةو  عليةةه والسةةيطية علةة  إنتاجةةه وتج يةة ه ةةةد 
لةة  ولةةد الكثيةةي مةة  المشةةك   و   ,Viswanathanا ت فةةا  فةةت معةةاييي المعيشةةة بةةي  البلةةدا  )اِ 

 يةدد     أ يمكة و  ل  اسةت  ف الطاةةة فةت العةالحيساهح بث القطاا الصناعتإ  ا فل ذ (.3 ,2006
سةت  ف الغا ا  الدفي ة( م      تيشيد ا) نبعا  ما ا  االحتباس الحياي إدوياا كبيياا فت تقلي  

لذا فإ  توفيي الطاةةة ت عةد وسةيلة لتةوفيي األمةوا  وفةت  (.Gontarz, et.al, 2015, 264الطاةة )
 ما ا  االحتباس الحياي نفس الوة  يساهح هذا األمي فت ضما  تج ي  الطاةة وتقلي  انبعاثا  

 ,Ecofys, 2010مناسبة ) وسيعة تحقيق تج ي  الطاةة المستدامة فض ا ع  توفيي فيص عم 

منةةذ الثمانينةةا  ويتوةةة   %60أكثةةي مةة  ِإلةة  الطاةةةة وت قةةد ي نسةةبة ال يةةادة فةةت الطلةة  علةة   (.46
ومالبيةة  9000و 9002سةنوياا مةا بةي   %6.5استمياي هذا النمو فت الطل  عل  الطاةة بمعةد  

 Cailleهذه ال يادة فت الطل  سوف تكو  فت البلةدا  الناميةة بسةب  نمةو شةعوب ا واةتصةادات ا )

& Al-Moneef, 2007, 2.)  المعلومةا  االمييكيةة سةوف تحصة   يةادة  إدايةحسة  تقةدييا  بو
، إذ 9020ِإلةة   9060الممتةةدة مةةا بةةي   المةةدة( فةةت %65فةةت اسةةت  ف الطاةةةة العةةالمت بحةةدود )

 ,Bonacina) 9020سيحت  القطاا الصناعت أكثي مة  نصةف طلبةا  الطاةةة فةت العةالح لعةاح 

et.al, 2015,563.) 

عمةة ، والناجمةةة  أوالقةةدية علةة  أداء شةةغ  "تمثةة  الطاةةةة أ   (0، 9062)ابةةياهيح،  ويةةيس        
عةة  القةةةوة الكامنةةة فةةةت ذلةةف الشةةةتء، ِلةةذا فةةةا  ةةةدية االنسةةةا  علةة  أداء عمةةة  معةةي  تحةةةدد طاةتةةةه، 

 ."والطاةة الكلية أل  جسح تعتمد عل  موضعه، وحالته الدا لية وتيكيبته الكيميا ية وكتلته

بنةةةةاءا علةةةة  مةةةةا تقةةةةد ح يةةةةيس الباحةةةة  بةةةةأ  الطاةةةةةة تمثةةةة  "القةةةةوة المحيكةةةةة للمكةةةةا   والمعةةةةدا         
بةدون ا القيةاح بةأ  نشةاط   والتس ي   المست دمة فت العمليا  االنتاجية والتشغيلية والتةت ال يمكة

 م  األنشطة الصناعية".

 صادر الطاقة:م ثانيًا:

   هما:ايوجد للطاةة مصدي         

  مصادر الطاقة التقليدية: -أ
 الوةةةود مة  ل ةا حصةةي ال كميةا  دو  مة  ل ةةا وجةود ال اليةوح نعيف ةةا كمةا يةاةالح         
عنةةةةةد  ضةةةةةاية نبعاثةةةةةا ا ، والتةةةةةت ينةةةةةت  عن ةةةةةاالنوويةةةةةة والمةةةةةواد الحيويةةةةةة والكتلةةةةةة األحفةةةةةوي 
 اانسا  صحة عل  للغاية ضاية تكو  أ  يمك  التت الموادو  النفايا  وتيف .(است دام ا
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وهت عباية ع  المصادي الناضبة، أ  التت ستنت ت مة   (.Warner, 2011, 1) والبي ة

الةة م  لكثةةية إسةةت دام ا، وهةةت موجةةودة فةةت الطبيعةةة بكميةةا  محةةدودة وميةةي متجةةددة، كمةةا 
لذا فإ  الطاةة التقليدية يتح الحصو   .(52، 9002ت تلو  البي ة )حي ية، إن ا تتسب  ف

علي ةةةا مةةة   ةةة ي  ثابةةة  مةةة  الطاةةةةة يبقةةة  تحةةة  األيض إذا لةةةح يةةةتح اسةةةت دامه مةةة  ةبةةة  
األنشطة البشيية ومثا  عل  هذه األشكا  م  الطاةة هت الوةود االحفوي  والفحح والنفط 

وتحتةةا   غمةةويةمالطاةةةة فةةت البدايةةة هةةت طاةةةة  َأ   والغةةا  وكةةذلف الوةةةود النةةوو ، وي حةةظ 
 ,Twidell & Weirلبةةدء تج ي هةةا ألمةةياض عمليةةة ) كالتنقيةة  نشةةاط  ةةايجتِإلةة  

عةةد ةطةةاا الطاةةةة التقليديةةة مةة  أكثةةي القطاعةةا  الصةةناعية نجاحةةاا فةةت كمةةا ي   (.8 ,2006
العديةةةد مةةة  الةةةدو  المتةةةوفي في ةةةا هةةةذا النةةةوا مةةة  الطاةةةةا  وهةةةو يسةةةاهح بنسةةةبة عاليةةةة فةةةت 

العاملةةة، فضةة ا عةة  ت ويةةده ل نشةةطة وتشةةغي  العديةةد مةة  االيةةد  ت فةةيض حةةدة البطالةةة 
االةتصةةةادية الم تلفةةةة مثةةة  الصةةةناعة وال ياعةةةة والك يبةةةاء ومييهةةةا بجميةةة  متطلبات ةةةا مةةة  

ةسةمي  اساسةي  ِإلة   مصةادي الطاةةة التقليديةة وتنقسح .(65-66، 9069الطاةة )عماد، 
 هما:

العةةالمت للوةةةود االحفةةوي  مةة  الفحةةح اح سةةت د اد اال 6260منةةذ عةةاح  الوقووود االحفوووري: 1-1
ت ايد فت انبعاثةا  مةا  ِإل  والنفط والغا  حت  ساد  مصادي الطاةة المست دمة وأد  

است داح ، لذا فإ  انبعاثا  ما ا  االحتباس الحياي  الناتجة ع  الكايبو  كسيدو اثانت 
فةةةةةت الجةةةةةو مصةةةةةادي الطاةةةةةةة سةةةةةابقاا وحاليةةةةةاا سةةةةةاهم  فةةةةةت  يةةةةةادة تيكيةةةةة  هةةةةةذه الغةةةةةا ا  

(Edenhofe, et.al., 2012, 7.)  جةةة عةة  عبةةاية عةة  ميكبةةا  عضةةوية ناتوهةةت
  المةةواد العضةةةوية للنباتةةا  والحيوانةةا  لةةةح تتحلةة  بشةةةك  إعمليةةا  البنةةاء الضةةةو ت، إذ 

كامةة  بةة  طمةةي  تحةة  طبقةةا  األيض، ممةةا نةةت  عنةةه تكةةو  هةةذا الوةةةود الةةذ  يحتةةو  
يمث  است  ف القطاا الصناعت فت و  .(2، 9062ميا ية كامنة )ابياهيح، عل  طاةة كي

مةة  اسةةت  ف الغةةا  الطبيعةةت  %02.2مةة  االسةةت  ف النفطةةت العةةالمت و %02العةةالح 
وأصةب  االحتبةاس الحةياي   9002م  است  ف الفحح وفق إحصا يا  عةاح  %2...و

ف الكبيةةةةية فةةةةت العةةةةالح اليةةةةوح او العةةةةالمت النةةةةات  عةةةة  حةةةةيق الوةةةةةود االحفةةةةوي  مةةةة  الم ةةةة
(Leksell, 2013, 7.)  هتأساسية ويشم  عل  ث ثة أنواا: 

يوبا ومن ا او : ظ ي  اهمية الفحح كمصدي للوةود فت عصي الثوية الصناعية فت الفحم 6-6-6
وةةةةد كةةةا   .(922، 9069مةةة  األيض )المشةةة دانت، بقةةةاا ا ةةةيس ِإلةةة  انتشةةةي اسةةةتعماله 

 %92هح المصةادي الطبيعيةة للطاةةة  ة   القةي  الماضةت، ويسةاهح بحةوالت أالفحح م  
العديةد مة  المشةك   التةت ِإلة  م  االست  ف العالمت للطاةةة، إال ا  اسةت دامه يةدد  
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ِإلةة  لتلةةو  ال ةةواء، إذ ا  احتياةةةه يةةدد   اا ي يسةة اا تةةدثي علةة  البي ةةة واالنسةةا  كونةةه مصةةدي 

إذ يعةةد مةةا  ثةةانت  .(52، 9002ت الجةةو )حي يةةة، كسةةيد الكيبةةو  فةةاو تجمةة  مةةا  ثنةةا ت 
  فةةةت حةةةدو  ظةةةاهية االحتبةةةاس الحةةةياي  إذ ي سةةةب  حةةةوالت و كسةةةيد الكيبةةةو  العامةةة  األاو 
( م  ايتفاا ديجة حياية االيض ألنه يمن  االشعاعا  الحيايية مة  ال ةيو  مةية 0%.)

الطاةةةة اسةت داح لةذا فةةإ  تج ية  و  .(622، 9066، الفضةاء ال ةةايجت )عة  ِإلة  س ا ةي 
لةةةه خثةةةاي اةتصةةةادية واجتماعيةةةة وبي يةةةة وليسةةة  كةةة  أشةةةكا  الوةةةةود هةةةت أشةةةكا  تجاييةةةة 

الكتلةةةةة الحيويةةةةة التقليديةةةةة هةةةةت اسةةةةت داما  ميةةةةي تجاييةةةةة، أو وةةةةةود ال شةةةة  اسةةةةت داح ف
فةةت البلةةدا  الناميةةة عنةةد اسةةت دامه فةةت  اكبيةةي  يةةدد  دوياال شةة  كوةةةود مةةث  اسةةت داح ف

 (.Clerici, 2013, 18) التدف ة والطبر
تواجةةةةه المنطقةةةةةة العيبيةةةةةة حاليةةةةاا الكثيةةةةةي مةةةةة  التحةةةةديا  االجتماعيةةةةةة والسياسةةةةةية : الووووونفط 6-6-9

واالةتصةةةادية وذلةةةف بسةةةب  إعتمادهةةةا علةةة  الوةةةةود االحفةةةوي ، ومةةة  ت ايةةةد عةةةدد السةةةكا  
 (.Myrsalieva, 2012, 31وان فاض احتياطت النفط أصبح  المنطقة أكثي ضةعفاا )

اكت ِشةةف الةةنفط ةبةة  حةةوالت م ةةة عةةاح وشةةاا اسةةتعماله  فةةت البدايةةة فةةت الواليةةا  المتحةةدة إذ 
االمييكية، وةد توسة  اسةتعما  الةنفط فةت العةالح بعةد الحةي  العالميةة الثانيةة بشةك  كبيةي 

تةةةا  االن حيةةة فةةةت مقدمةةةة مصةةةادي الطاةةةةة مةةة   أصةةةب وتصةةةاعد  معةةةدال  إنتاجةةةه إذ 
ذ يعةةةةد الةةةةنفط مةةةة  أهةةةةح مصةةةةادي الطاةةةةةة وأكثيهةةةةا إ .(.6، 6226واالسةةةةت  ف )عيةةةةاش، 

عةود اسةبا  تم  است  ف الطاةة العالمت، و  %02 ما يقاي النفط اليوح  مث انتشاياا، وي
  فةت او مشةتقا  نفطيةة تتفةِإلة  سة ولة نقلةه وتحويلةه ِإلة  انتشاي النفط كمصدي للطاةةة 

ال القلية  منةه نظةياا فض ا عة  كثةية تواجةده فةت دو  ال تسةت لف إست داح ال صا ص واال
الةةدو  التةةت تحتةةا  كميةةا  ِإلةة  لمحدوديةةة التنميةةة الصةةناعية لةةدي ا ممةةا يسةة   تصةةدييه 

 (.60، 9006كبيية منه )النقيش، 
األهميةةة فةةت اسةةت  ف العةةالح مةة   حيةة الغةةا  الميتبةةة الثالثةةة مةة   يحتةة الغوواا الطبي:ووي:  6-6-0

العةةةةةالمت  مةةةةة  مجمةةةةة  االسةةةةةت  ف %62الطاةةةةةةة بعةةةةةد الفحةةةةةح والةةةةةنفط، إذ يشةةةةةك  الغةةةةةا  
هةةح مصةةادي الطاةةةة االحفوييةةة، أوي عةةد الغةةا  الطبيعةةت مةة   .(29، 9062)عبةةداليدوف، 

التت يحتو  علي ا البتيو  إال أنه يوجد  نفس ا وهو ميك  كيبونت يحتو  عل  العناصي
وية مةةا ، ويتةةألف الغةةا  الطبيعةةت مةة  ميكبةةا   لةةيط مةة  الغةةا ا  ذا  االصةة  علةة  صةة

الكيبةةةونت، ويتشةةةك  مةةة  مةةةا ا  أهم ةةةا: الميثةةةا ، وااليثةةةا ، والبيوبةةةا ، والبيوتةةةا ، كمةةةا 
  ال يديوجي  )عيةد، كسيد الكيبو ، وكبيياو يحتو  عل  شوا   مث  النتيوجي ، وثانت 

كما يعد م  أنظف مصادي الطاةة االحفويية ويحتو  عل  وحدا   .(60-62، 9060
الكثيةةةف سةةةت داح حياييةةةة عاليةةةة، ويةةةد   الغةةةا  الطبيعةةةت كوةةةةود فةةةت الصةةةناعا  ذا  اال
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نتةا  الك يبةاء وصةناعة الحديةد والصةل  ...ومةا  إلي مةا، للطاةة مث  صناعة االسةمن  وا 

محطةةا  توليةةد الطاةةةة والعوامةة  الغةةا  الطبيعةةت فةةت اسةةت داح ونظةةياا لكفةةاءة اةتصةةاديا  
نمةو  حية الميتبطة بالمحافظة عل  البي ة م  التلو  فإنه ي عةد أسةيا وةةود احفةوي  مة  

ةةه هنةةافو  .(0.، 9002االسةةت  ف علةة  المسةةتوس العةةالمت )حي يةةة،  واهتمةةاح كبيةةي  َتوج 
 الحصةو يمكة   الةذ  الصة ي  الغةا  والسةيما الطبيعةت، للغةا  التقليديةة ميي مصاديبال

 اربةاي حفةي يتح ، إذ"التكسيي" ما يسم  بعمليةأو ال يديوليكت  التكسيي طييق ع  عليه
 المةةواد مةة  صةةغيية كميةةا  مةة  اليمةة و لةةيط  المةةاء صةةلبة لضةةر أنابيةة  وضةة  ثةةحمةة  و 

 فةت ، إذ ي ضةر ال لةيطجةداا  عةا  ضةغط تحة  ضة  ا يمكة ( و التكسةيي سا  ) الكيميا ية
 الغةا  طلةقين ثةحبندةيةة التثقية " ومة  " ةبة  مة  ال يتةت الصة ي فةت يسبب ا التت الشقوق
 ,Hammond & Gradyالمت صصةةة لجمعةةه وحفظةةه ) األنابيةة ِإلةة   يصةة  الةةذ 

2016, 1.) 
 لطاقة النووية: ا 1-2

ت عةةةد الطاةةةةة النوويةةةة أحةةةد اهةةةح مصةةةادي الطاةةةةة فةةةت عالمنةةةا المعاصةةةي، بعةةةد أ          
حقيقيةةاا فةةت حياتنةةا اليوميةةة والسةةيما فةةت مجةةاال  اصةةبح  هةةذه القةةوة الجبةةاية تةةدثي تةةأثيياا 
م  االست  ف العالمت للطاةة )المش دانت،  %.6الصحة وال ياعة والصناعة، إذ ت مث  

الحةةةةياية الناتجةةةةةة عةةةةة  اسةةةةةت داح (. وي قصةةةةد ب ةةةةةا محطةةةةا  توليةةةةةد الطاةةةةةة ب960، 9069
مةادة اليويانيةوح  عمليا  االنشطاي النوو  فت المفاع   النووية، وي ستعم  ل ذا الغةيض

المتةةوفية بكميةةا  ةليلةةة فةةت الطبيعةةة، وأ  القاسةةح المشةةتيف بين ةةا وبةةي  الوةةةود االحفةةوي  
كون ةةةةةا ةابلةةةةةة ل سةةةةةتن اف أيضةةةةةاا وذلةةةةةف لكةةةةةو  وجودهةةةةةا فةةةةةت الطبيعةةةةةة بكميةةةةةا  محةةةةةدودة 

 ف العةةةةالح من ةةةةا وست سةةةةت لف عةةةةاج ا أح اجةةةة ا، ويتحةةةةدد  مةةةة  اسةةةةتن اف ا بمعةةةةدال  اسةةةةت 
 .(666 ،9060)حمدا ، 
اسةةت داح عةة   االحتبةةاس الحةةياي  العةةالمت النةةات هنةةاف ةلةةق مت ايةةد تجةةاه مسةةالة         

شةةعوي لةةدس الشةةعو  بةةالقلق فةةت اال تيةةاي مةةا أو الوةةةود االحفةةوي  ولكةة  هنةةاف يأ  عةةاح 
واألمطةةةةاي الحامضةةةةية مةةةة   االحتبةةةةاس الحةةةةياي  )الغةةةةا ا  الدفي ةةةةة(بةةةةي  تةةةةأثييا  مةةةةا ا  

الوةود االحفوي  م  ج ة والنتا   ال طية التت ةد تنت  ع  حواد  نوويةة عنةد است داح 
ال ةوف مة  طييقةة  فضة ا عة قليلةة الاحتماالت ةا  عل  اليمح م الطاةة النووية است داح 

 ,Lior, 2008أشكا  أ يس )أو  ا فت الحيو  الت لص م  النفايا  النووية واست دام

848.) 
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  مصادر الطاقة المتجددة: - 

للوةةةةود االحفةةةوي   دالت ايةةةد المسةةةتمي فةةةت اسةةةت  ف الطاةةةةة والطبيعةةةة القابلةةةة للنفةةةا        
ديلةة والمتمثلةة ضةيوية البحة  عة  مصةادي طاةةة بِإلة   ادس ،ةيةالبي  المسةا   فض ا ع 

 للبي ةةة مت ةةاءَ وم  حجم ةةا صةةغي المتجةةددة الطاةةةة نظةةح مميةة ا  ومةة  ،بالطاةةةة المتجةةددة
مكانيةة والمنةا  . (Dali, et.al., 2010, 2587) االحمةا  مياكة  مة  بةالقي  بنا  ةا وا 

ِإلة  وفت العالح الذ  يش د طل  مت ايد عل  الطاةة م  وجةود تةأثيي مقابة  وهةو الحاجةة 
تقليةة  انبعاثةةا  مةةا ا  االحتبةةاس الحةةياي  )الغةةا ا  الدفي ةةة( يبةةدو مةة  الضةةيوي  وال بةةد 

 كبيةياا فةت أنظمةة الطاةةة العالميةة المسةةتقبليةمصةادي الطاةةة المتجةددة دوياا  تةدد مة  أ  
(Thorstensen, 2013, III.)  للداللةةةة علةةة   الطاةةةةة المتجةةةددة ي سةةةت دح مصةةةطل و

مصةةادي الطاةةةة البديلةةة للوةةةود االحفةةوي  وَيةةد  علةة  مصةةادي الطاةةةة ميةةي التقليديةةة ذا  
وهت طاةة يتح الحصو  علي ا مة   ،(666، 9060الضيي القلي  عل  البي ة )حمدا ، 

تةةدفقا  طبيعيةةة مسةةتمية للطاةةةة فةةت البي ةةة المحيطةةة ومثةةا  علةة  ذلةةف الطاةةةة الشمسةةية 
هةةةذا الشةةةك  مةة  الطاةةةةة يمةةةي  ةة   البي ةةةة بغةةةض النظةةي عةةة  وجةةةود ج ةةةا   َأ   وي حةةظ 

الطاةةةة أو ليقطةة  طييقةةه ويسةة يه ، وهكةةذا أشةةكا  مةة  الطاةةةة تسةةم  بالطاةةةة ال ضةةياء 
يمكةة  ا  ت ج ةة  الطاةةةة المتجةةددة و  (.Twidell & Weir, 2006, 7امة )المسةةتد

الحاجةةة المسةةتقبلية للطاةةةة، ولكةة  هنةةاف ضةةيوية لتطةةويي بعةةض أشةةكا  الطاةةةة المتجةةددة 
مصةادي الطاةةةة اسةت داح والتحةد  هةو فةت جعة  كلفةةة الطاةةة المتجةددة منافسةة، لةةذا فةإ  

ااجماليةةةةة ونسةةةةبة اسةةةةت دام ا فةةةةت انتةةةةا  مةةةة  اسةةةةت داما  الطاةةةةةة  %0المتجةةةددة يمثةةةة  
 ,Liorمةة  هةةةذه النسةةبة هةةت مةة  طاةةةة الميةةةاه ) %20و %62الك يبةةاء ال ت يةةد عةة  

2008, 848.) 
الطاةةةة المتجةةددة وكفةةاءة اسةةت دام ا ي عةةد ا  مةة  اليكةةا   األساسةةية اسةةت داح إ           

بشةك  ميةي مةديوس  إنتةا  طاةةة متجةددة واسةت  ك ا المنطةقللمطابقة البي ية فليس م  
العةة ء علة  االةتصةةاد، ولضةةما  و سةةوف ي ضةي  الفيصةةة وي يةد كةة  مةة  ال ةدي ذلةف ال  

التقدح الحقيقت تجاه تامي  وصو  الطاةة واستدامت ا عل  الحكوما  أ  تعم  عل  ِك  
ِإلة  وتلجأ الحكومةا  حةو  العةالح  (.Elshazly, 2011, 15) نفسه الجانبي  فت الوة 

ت عةة   مةة  تطةةويي الطاةةةة المتجةةددة ألن ةةا تكةةو  ةةةادية علةة  ا   مةة  شةةأن ا أ  سياسةةا 
لمنةا ت بالطاةةة فةت العةالح وهمةا التغيةي ا مسةألتي  مةيتبطتي أو ح  مشكلتي   فتتساعد 

و يةةادة الطلةة  علةة  الطاةةةة، فضةة ا عةة  ا  مصةةادي الطاةةةة المتجةةددة تولةةد فةةيص عمةة  
 ,Luthi) تغيي التحولت واانتاجت والصناعتجديدة فت سلسلة القيمة بالمساعدة عل  ال

  الشةيكا  المحليةة والدوليةة علة  تطةويي الطاةةة المتجةددة يلةذا فةإ  تشةج (.10 ,2011
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هةذا الشةك  مة  اسةت داح م  الطاةة الشمسية ت عد فيصة انتشاي  اافادةو اصة وسا   

لحصةو  علةة  أشةكا  الطاةةة والتةت تعتمةد علة  السةةعي الةذ  يجة  ا  يدفعةه المسةت لف ل
 (.Elshazly, 2011, 34الطاةة المتجددة )

  يةدد  أدو   مة  المسةتمي اسةت دام اوتتمي  مصادي الطاةة المتجةددة بقابليةة         
منبع ةةةا، فالطاةةةةة المتجةةةددة هةةةت تلةةةف التةةةت نحصةةة  علي ةةةا مةةة   ةةة    داسةةةتنفاِإلةةة  ذلةةةف 

ودوي  )عبةةد الغنةةت،  ا تتيةةايا  الطاةةةة التةةت يتكةةيي وجودهةةا فةةت الطبيعةةة علةة  نحةةو تلقةة
وعلةة  الةةيمح مةة  النمةةو الكبيةةي فةةت تقنيةةا  الطاةةةة المتجةةددة فةةت السةةنوا  ، (.0، 9060
الحصة ااجمالية م  الطاةة المتجةددة مة  اجمةالت الطاةةة المسةت دمة ال  اال ا األ يية 

يتطلةةة  الطاةةةةة المتجةةةددة اسةةةت داح تةةة ا  ةليلةةةة لةةةذا وللتغلةةة  علةةة  الحةةةواج  الحاليةةةة أمةةةاح 
  وتوسةةي  مصةةادي إنتاج ةةا مة   ةة   تةةأثيي السياسةةا  العامةة الداعمةةة علةة  سةةلوف تع ية

 (.Luthi, 2011, 11مطوي  المشايي  والمستثميي  فت هذا المجا  )

إ  العوامةة  االجتماعيةةة والسياسةةية التةةت تةةدثي فةةت سياسةةة تج يةة  الطاةةةة و اصةةة بالنسةةبة 
 (Twidell & Weir, 2006, 528) :يأتتحس  األهمية ما بالطاةة المتجددة تشم  و ِإل  

 :م  الواج  ضما  التج ي  المستمي للطاةة وعدح انقطاع ا.  ضمان التجهيا 

 :يمك   يادة ضما  التج ي  بوجود عدة  يايا  عمليا  متوا ية لتنوا  تنوع مصادر التجهيا
 مصادي التج ي . 

 التنافسةية، إذ تعتمةد تج ي  الطاةة بسعي واطئ للمست لف ضةم  السةوق  :التجهيا االقتصادي
األسةةةعاي علةةة  الضةةةيا   والةةةدعح وتةةةأثيي االحتكةةةاي وأيبةةةاا المج ةةة  فضةةة ا عةةة  كلةةةف المةةةواد 

 المج  ة.

   الكثيي م  القضايا والمسا   البي ية مطيوحة م  ةب  اليأ  العاح  مناخي:ر الاالستدامة والتغي
 الحتبةاس الحةياي النبعاثةا  مةا ا  ا اأَلسةاس  المصدي وهناف وعت سياست تجاه ا، وبما أ

هةةةذا النةةوا مةةة  الطاةةةةة سةةت داح ال امحفةةة   االمةةةي الةةةذ  يعةةدعةةة  حةةيق الوةةةةود االحفةةوي   ناتجةةة
 بفاعلية واستبدا  الوةود االحفوي  بالطاةة المتجددة. 

 :علةة  الحكومةا  والمنظمةةا  مسةةدولية وضة  القةةواني  والتشةةييعا  ال  مةةة  الصووحة والسوو مة
   صحة وس مة الشعو . لحماية وتحسي

 :ةةةواني  تتعلةةق بتج يةة  الطاةةةة لضةةما  كفةةاءة بوضةة   االهتمةةاحِإلةة  تميةة  الحكومةةا   القوووانين
التج ي  والتنةوا والكلفةة والسة مة، لةذا ةةد تقةوح الحكومةا  بفةيض ةةواني  ت لة ح مج ة   الطاةةة 

 عل  إديا  حصة م  المواد المتجددة فت مصادي الطاةة التت يج  ون ا.
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 :عل  أيبعة أنواا هت الطاةة المتجددة شتم وت

الشةةمس كمصةةدي للطاةةةة مةة  بةةي  المصةةادي البديلةةة للةةنفط اسةةت داح ي عةةد  الطاقووة السمسووية: 1-1
التت يعقد علي ا ارما  المستقبلية لكون ا طاةة نظيفة ال تنض ، ِلذا نجد دوالا عديدة ت تح بتطويي 

 والك يبةةاء الناتجةةة .(900، 9002)طةةالبت وسةةاح ، هةةذا المصةةدي وتضةةعه هةةدفاا تسةةع  لتحقيقةةه 
 تنت ةةت ومصةةديها هةةت الشةةمس، ال والتةةت ال ا لةةة القةةوة مةة  مباشةةية الشةةمس ت عةةد نتيجةةة ضةةوء عةة 
أصبح  م  أكثي مصادي الطاةة المتجددة الواعةدة فةوفية هةذا الشةك  مة  الطاةةة يفةوق أ  شةك  و 

ةد ش دته تقنية إنتةا  ال  يةا الضةو ية فةت  ها  ا تقد ماا م  مصادي الطاةة األ يس هذا وا  هناف 
 ,Thorstensenك يبةاء تقةة  )ِإلةة  العقةد األ يةةي وبةةدأ  أسةةعاي وسةةا   تحويةة  الطاةةةة الشمسةةية 

2013, 1.) 

ت عةد الطاةةة الشمسةية مةة  مصةادي الطاةةة األسةيا نمةواا وهةةت حديثةة نسةبياا، كانة  فةةت  اذِلة         
تةةةح اسةةةت دام ا فقةةةط لتشةةةغي  األةمةةةاي الصةةةناعية، ومةةة  ان فةةةاض  ، إذةبدايةةةة االمةةةي باهظةةةة الكلفةةة

أسعايها نسبياا فقد أصب  تيكي  ال  يا الشمسية فت القيس البعيدة أكثي اةتصةاداا مة  بنةاء محطةة 
يبةةت هةةةح و ةةةوس ووصةةل ا عةةة  طييةةق شةةةبكة، وت عةةد كةةة  مةة  اليابةةا  والواليةةةا  المتحةةدة واالتحةةةاد اال

وتعتمد هذه الطييقة بصوية  .(696، 9006ال  يا الشمسية )بل ضي، الث ثة الكباي فت تصني  
طاةة ك يبا ية، وتوجد فت الطبيعة مةواد كثيةية تسةت دح فةت ِإل  أساسية عل  تحوي  أشعة الشمس 

صةةةناعة ال  يةةةا الك يوشمسةةةية، والتةةةت تجمةةة  بنظةةةاح ك يبةةةا ت وهندسةةةت محةةةدد لتكةةةوي  مةةةا يسةةةم  
يةةةةة معينةةةةة لينةةةةت  أكبةةةةي ةةةةةدي مةةةة  الك يبةةةةاء او الشةةةةمس وب   بةةةةاللوا الشمسةةةةت والةةةةذ  يعةةةةيض ألشةةةةعة

 .(0، 9002)حمود ، 

 60× 2إ  الطاةة الشمسية المباشية هت مصدي طاةة ها   إذ يسقط عل  سةط  األيض        
مةةة  الطاةةةةة كةةة  عةةةاح ولةةةو علمنةةةا بةةةا  اسةةةت  ف الطاةةةةة  (Jouleجةةةو  )وحةةةدة ةيةةةاس الطاةةةةة:  92

جةةةو  ف ةةةذا يعنةةةت بةةةا  الطاةةةةة الشمسةةةية التةةةت تضةةةي   90 60×  6.5بلةةة   9060العةةةالمت عةةةاح 
األيض فةةةةةةةت سةةةةةةةاعة واحةةةةةةةدة تكفةةةةةةةت لتغطيةةةةةةةة حاجةةةةةةةة البشةةةةةةةيية كل ةةةةةةةا مةةةةةةة  الطاةةةةةةةةة ولعةةةةةةةاح كامةةةةةةة  

(Thorstensen, 2013, III.)  ( أ  هنةةاف نةةوعي  مةة  الطاةةةة 0.، 9060)عيةةد،   ضةةحاو و
 الشمسية هما:

  :ك يبةةاء ِإلةة  وهةةت الطاةةةة المسةةتيجعة والمحولةةة مباشةةية الطاقووة السمسووية الضهروضووو ية
 تقةةوح الةةذ  األسةةاس لمبةةدأ، واشةةمس عةة  طييةةق األلةةواا الك يوضةةو يةإنط ةةةاا مةة  ضةةوء ال

 ولكةةة  سةةةنة، 660 مةةة  أكثةةةيِإلةةة   عةةةودي الطاةةةةة الشمسةةةية الك يوضةةةو ية وحةةةدا  بتشةةةغي 
 وذلف     الشمسية السيليكو  ل لية بي  م تبيا  ا تيااب بالفع  بدأ  الكبيية التطويا 
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 تكنولوجيةةا فةت كةا  الطاةةةة الشمسةية الك يوضةو ية وحةدا ل كبيةي تنفيةذ  أو و  ،6262 عةاح

 (.Herzog, et.al., 2011, 34) 6260 عاح ا يأو  م  الصناعية األةماي تشغي 
 :طاةةة حياييةة، ويمكة  اسةتعما  ِإلة  هةت تحوية  أشةعة الشةمس  الطاقة السمسية الحرارية

بصةةفة ميةي مباشةةية )مثة  انتةةا  ب ةاي المةةاء أو هةذا التحةو  بصةةفة مباشةية )للتدف ةةة مةث ا(، 
 الوةةة  فةةت وتتوفي،ت الحصةةو  علةة  الطاةةةة الك يبا يةةة(لتةةدويي المولةةدا  التويبينيةةة وبالتةةال

 والتةةةت تتمثةةة  تطوييهةةةا يجةةةي  التةةةت الشمسةةةية الحياييةةةة الطاةةةةة أنظمةةةة مةةة  ةث ثةةة الحاضةةةي
ونظةةةاح االطبةةةةاق )الصةةةحو ( وذلةةةةف بسةةةةب   الك يبةةةةاء، وأبةةةةيا  كةةةافئ،تمال القطةةةة  أحواضبةةة

 األحفةوي  الوةةود مة  بسة ولة  ةات جين ويمكة  الحيايية، طا سالو  عل  التقنيا  هذه احتواء
 ,Herzog, et.al., 2011) الحةياي  الت ة ي  مة  ل سةتفادة تكييف ا الحاال  بعض وفت
37.) 

ت عةةد طاةةةة الييةةاا مةة  مصةةادي الطاةةةة البديلةةة فةةت العةةالح، لكون ةةا متاحةةة طاقووة الريووا :  1-2
طاةةةة  تعةةدوعلةة  نطةةاق واسةة  وال ت عةةد ملوثةةة للبي ةةة عنةةد توليةةدها وانتاج ةةا، و سةةت داح ل 

اليياا واحدة م  مصةادي الطاةةة القديمةة التةت اسةت دم ا االنسةا  فةت نقة  البضةا   مة  
دفةة   الةةذ  ياعية وضةةر الميةةاه لعةةدة خالف مةة  السةةني ، االمةةيالسةةف  الِشةةاسةةت داح  ةة   

 ,Herzogبنةاء التويبينةا  ال وا يةة مة  اجة  توليةد هةذه الطاةةة )ِإلة  الكثيةي مة  الةدو  

et.al., 2011, 25.)  األكثةةي نمةةواا واالسةةيا علةة  المسةةتوس مةة  الطاةةةا   ايضةةاا ت عةةد و
يبلة  االنتةا  و ، طاةةة ك يبا يةةِإلة  العالمت فت الطاةا  المتجةددة، إذ يةتح تحوية  الييةاا 

أو نصةي   ويبلة  ألةف ميكةا واط، 20العالمت م  الك يباء المولةدة بطاةةة الييةاا حةوالت 
ت تمتلك ا اليياا وتمث  طاةة اليياا القدية الت .(62، 9006)النقيش،  %6.يوبا من ا 

والتةةت تمكن ةةا مةة  تحييةةف االشةةياء، ا  إن ةةا الطاةةةة الحيكيةةة )الميكانيكيةةة( التةةت يمتلك ةةا 
ال ةةةةواء نتيجةةةةة الحيكةةةةة، وت عةةةةد طاةةةةةة الييةةةةاا إحةةةةدس أنةةةةواا الطاةةةةةا  الناتجةةةةة عةةةة  حةةةةياية 
الشةمس، فالييةاا تنةت  عة  إ ةت ف الضةغط الجةو  الةذ  يةيتبط بديجةة تسة ي  الشةمس 

بةةياء أ  لمنةةاطق م تلفةة مةة  الطاةةةة الشمسةةية السةةاةطة  %9ة لسةةط  االيض، إذ ةَةةد ي ال  
فضة ا عة   .(662، 9062طاةةة ييةاا )عبةد الةيدوف، ِإلة  عل  سط  االيض تتحو  

م  طاةةة الييةاا كة  ثة   سةنوا  ونصةف منةذ عةاح  اافادةتضاعف  معدال  ذلف فقد 
كيكةا واط وتوليةد  902ِإلة   9066وةد وصةل  الطاةةة المسةتغلة فةت ن ايةة عةاح  6220

اسةت  ف الطاةةة م  واط ساعة( وهو ما يقاي  /)ط  ..0طاةة الك يباء سنوياا حوالت 
 (.Clerici, 2013, 18الك يبا ية السنوية فت ةاية استياليا )

م  الحياية، إذ ا  جوف  اا واسع اا ت عد االيض   ان: (الجيوترمالية) طاقة الحرارة الجوفية 1-3
ديجةةة  0000-9600ا حيايت ةةا بةةي  او مةةواد منصةة ية حةةاية جةةداا تتةةي  االيض يتكةةو  مةة 
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ميةةةي ملوثةةةة للجةةةو، أمةةةا طييقةةةة اسةةةت ياج ا  بوصةةةف ام ويةةةة، ول ةةةذه الطاةةةةة ميةةة ة إضةةةافية 

 ،(606، 9002فتشةةةةم  أعمةةةةا  جيولوجيةةةةة شةةةةبي ة بعمليةةةةا  اكتشةةةةاف الةةةةنفط )عقيلةةةةة، 
بأن ا الحياية المست يجة م  جوف األيض " (الجيوتيماليةالحياية الجوفية )عيف طاةة وت  

وهت طاةة نظيفة يمك  االعتماد علي ةا، فقةد ثبة  مة  أعمةا  المنةاجح منةذ القةي  السةاب  
عشي المي د  أ  ديجة حياية القشية االيضية تة داد ب يةادة العمةق ممةا يةد  علة  وجةود 

ذه الظةةةاهية طاةةةةة جوفيةةةة تةةة داد في ةةةا ديجةةةة الحةةةياية باتجةةةاه ميكةةة  األيض، وأ  سةةةب  هةةة
ال ةةةاي ، ويتعلةةةق هةةةذا المصةةةدي الحةةةياي  بطبيعةةةة ِإلةةة  انبعةةةا  الحةةةياية مةةة  لةةة  األيض 

 (.66، 9062)ابياهيح،  "كوكبنا األيضت والتفاع   التت تحد  دا له
ت عةد الطاةةة الما يةة مة  المصةادي ال امةة انتةا  الطاةةة العالميةة وأي صة ا  :طاقة الموا  1-4

  امكانيةا  تطةويي الطاةةة الما يةة تأ ةذ إي يةاا وبالتةالت فةنظيفة مقبولةة ب وهت كذلف طاةة
المةاء الجةاي  ومسةاةط الميةاه است داح وتعنت  .(02، 9069اهمية كبيية عالمياا )عماد، 

انتا  الطاةة، وتعةد مة  أنظةف المةوايد المتجةددة واألكثةي كفةاءة انتةا  الك يبةاء، ويبلة  
، (609، 9002)حي يةةة،  %62 تقييبةةاا االنتةا  العةةالمت مةة  الك يبةاء المولةةدة مةة  الميةاه 

قتصةي مةوايد الطاةةة المتجةددة والتةت تاسةت داح كان  هنةاف توةعةا  فةت  6220فت عاح 
طاةةة الميةاه ولةح تكة  مسةاهمة الطاةةة المتجةددة كبيةية فةت ذلةف الوةة  ولةح است داح عل  

طاةةة  لتوليةدو (.Clerici, 2013, 6) تد ةذ بقيةة أشةكا  الطاةةة المتجةددة فةت الحسةبا 
فضة ا عة  مسةألة  ،ا  الما يةة عنةد توليةدهاتيةاي والالمةد والجة ي يتوج  أ ةذ مسةألة الماء 
العثةةوي علةة  مواةةة  و تطةةويي المواةةة  والمضةةايق  ويتوجةة  كةةذلف ت اوان فةةاض سةةيع  يةةادة

 ,Carpman & Thomas) ست يا  الطاةة م  تيايا  المد والجة يامستقبلية جديدة 

2016, 28.) 

تقنيا  الطاةة المتجددة محددة بمواةع ا أ  أن ا ال يمك  ا  ت ستغ   فإ  اتساةاا مما تقد ح 
نتاج ةا مة  الطاةةة واطةئ ممةا يجعة  مشةاييع ا أحيانةا بالكام  إال عند نصب ا فت مواةة   م  مةة وا 

ميي مجدية وتتيدد ال ي ا  المالية فت تقديح القيوض لمث  تلف المشايي ، فض ا ع  أ  التقنيةا  
فةت تحوية   %66المتجددة واط ة الكفاءة فت تحويل ا للطاةة إذ إ  ال  يا الضو ية تعم  بكفةاءة 

 ومعامةة  %00طاةةةة ك يبا يةةة بينمةةا معامةة  الفحةةح مةةث ا كفاءت ةةا أكثةةي مةة  ِإلةة  الطاةةةة الشمسةةية 
وةة  ِإلة  ، وتقنيا  الطاةة المتجددة ال ت ا  فت مياحل ا التجييبية وتحتةا  %26الدي   أكثي م  

 (.Dhunujoy, 2014, 5نضج ا الكام  )ِإل  للوصو  
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 المبحث الثاني

 نظام إدارة الطاقة
كة  مة  مف ةوح نظةةاح إداية الطاةةة، واهميةة وفوا ةد تنفيةةذه،  عةةيضِإلة   هةذا المبحة ي ةدف         

لشيكا  لنظح الطاةة، والمناف  الناتجة ع  تنفيةذه، فضة ا عة  تحديةد أهةح ممايسةا  اودواف  تبنت 
 :يأتتوكما ةياس كفاءة نظاح إداية الطاةة فت الشيكا   وطيا قالنظاح، 

 نظام إدارة الطاقة: ماهية 1-1
مةة  القطةةاا العةةاح  ي المشةة د التنظيمةةت والقةةانونت كةةا  بةةاي اا فةةت تةةأثييه علةة  كةة غي ةةأثةةي تَ           

ةةة دايةا علةةة  تبنةةةت  طةةةة امةةةهاياوال ةةةاص مجبةةةياا  الحاجةةةا  الحاليةةةة  بالحسةةةبا ذ الطاةةةةة والتةةةت تأ  
 ,.Lukito, et.al) مة  القةواني  والتشةييعا  الحكوميةة الجديةدة التطةابقفضة ا عة   المسةتقبليةو 

كسةةيد او بليةةو  طةة  مةة  مةةا  ثةةانت  .9 مةة  وفةةت كةة  عةةاح يةةتح انتةةا  مةةا يقةةاي  (.184 ,2012
كسةةيد او الكةةايبو  النةةات  مةة  األنشةةطة البشةةيية حةةو  العةةالح لةةذا فةةإ  الحةةد مةة  انبعةةا  مةةا  ثةةانت 

الكايبو  والكلفة الناتجة ع  تلةف العمليةة سةتدي  ضةم  نظةاح إداية الطاةةة وةةد أجيية  العديةد مة  
بنةةاء نظةةح إداية الطاةةةة والتةةت مةة    ل ةةا يةةتح الحةةد مةة  انبعةةا  مةةا ا  ِإلةة    التةةت ت ةةدف الدياسةةا

الشةةيكا  الصةةناعية ل ةةا دافةة  ةةةو  لةةذا فةةإ   (.Li, et.al., 2011, 3988االحتبةةاس الحةةياي  )
الحكوميةة والةدواف   بسةب  القةواني  والتشةييعا الطاةةة اسةت داح كفةاءة  إجةياءا   يةادةلتقييح وتنفيةذ 
مة  اجة  اكتشةاف و  (.Gontarz, et.al, 2015, 264) التةأثييا  البي يةةفضة ا عة  االةتصةادية 

مصةادي طاةةة بديلةة ِإلة  الطاةة والوصو  است داح وتحديد السب  والوسا   ال  مة لتحسي  كفاءة 
 (.Kamaldeen, 2014, 1نظاح اداية الطاةة فت الشيكا  )است داح يتح م      

دايت ةةا فةةت الشةةيكا  واالبنيةةة يعةةود اسةةت داح  فةةت ارلةةت الةةتحكحنشةةوء           عةةاح ِإلةة  الطاةةةة وا 
مقيةةاس حةةياي  يعتمةةد علةة  معةةدني  اسةةت داح ال  مةة   ةة   و الةة  تلةةف المحةةأو إذ كانةة   ح6220

ويةةتحكح بديجةةة حةةياية  نصةة  يةةدوياا م تلفةةي  فةةت الصةةفا  يتحكمةةا  فةةت محةةيف يعمةة  بقةةوة نةةابض ي  
 ,.Burbenn, etalميج  يعم  عل  الفحح )أو تقلي  فتحة عل  في  أو المكا  م       يادة 

م  ِةب  أصحا  المصال ،  اا كبيي  اا إداية الطاةة م  المسا   التت الة  اهتمام ذ ت عد، إ(9 ,1997
الطاةةة وتقلية  انبعةا  مةا ا  االحتبةاس الحةياي  )الغةا ا  اسةت داح ألن ا م مة فت تحسي  كفةاءة 

الدفي ة(، لذا فإ  إداية الطاةة تجم  ما بي  أنشطة كفاءة الطاةةة وتقنيةا  إداية العمليةا  الميتبطةة 
كسيد الكايبو  وهو هدف او بالطاةة والتت ينت  عن ا  فض كلف الطاةة وتقلي  انبعا  ما  ثانت 

 .(Ates & Durakbasa, 2012, 1المستدامة فت العالح )فت تحقيق التنمية  َأساس
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فاعلةة مة  تحسي  كفاءة الطاةة فت ةطاا الصناعة إحةدس أكثةي ال يةايا  ال نشطةأ وتمث         

هداف تقلي  انبعاثا  ما ا  االحتباس الحياي  فت االةتصاد كك  فض ا أناحية الكلفة فت تحقيق 
نتاج ةةا، وهنةاف العديةةد مةة  الحةواج  التةةت تمنةة   تةوفييعة  تحسةةي   تواجةه تحقيةةق ذلةةف أو الطاةةةة وا 

الطاةةة ونظام ةا فةت الشةيكا  الصةناعية بفاعليةة فبإمكان ةا التغلة  علة  تلةف  إداية ن فذ ولك  إذا 
مةةة   ةةة   وضةةة  هيكةةة  مناسةةة  للعوامةةة  التةةةت تةةةيتبط  وذلةةةف .(IEA, 2012, 8المعوةةةةا  )

 تسةة ي  مةة علةة  نحةةو جيةةد  ن فةةذَ الطاةةةة إذا  إداية  لنظةةاح مك ةةي  والةةذ  باسةةت  ف الطاةةةة فةةت الشةةيكة 
الشةيكا   والسةيمامستمي ألداء الطاةة، لذلف يسع  القةا مو  علة  الصةناعا  العمليا  التحسي  

الطاةةةة والةةذ  يكةةو  دافةة  م ةةح ل عمةةا  فةةت  إدايةنظةةاح تنفيةةذ ِإلةة  الكثيةةف للطاةةةة سةةت داح ذا  اال
عنةةدما يتوةةة  ل ةةذه األسةةعاي ا  تةة داد بشةةك  أكبةةي أو الفتةةيا  التةةت تتميةة  بايتفةةاا أسةةعاي الطاةةةة 

(Stenqvist, 2012, 1-2).  اسةةت داح وهنةةاف العديةةد مةة  االسةةتياتيجيا  ال  مةةة ل يةةادة كفةةاءة
حةة   الجديةةدة محل ةةا، وال يكفةةت اسةةتبدا  ماكنةةة الطاةةةة والتةةت تتمثةة  باسةةتبدا  التقنيةةا   القديمةةة وا 

تكةةةو  ذا  تقنيةةةة جديةةةدة تسةةةت دح  ةنةةةة الجديةةةداكةديمةةةة بةةةأ يس جديةةةدة بةةة  يجةةة  التأكةةةد مةةة  أ  الم
سةةاهح فةةت ي  الطاةةةة  إداية أنظمةةةاسةةت داح   فةةإ وبالتةةالت (.Dill, 2013, 58الطاةةةة بشةةك  كفةةوء )

الةدا لت للعمة  فضة ا عة  إعطةاء صةوية  البي ةةالبي ت وتحسي   أثيهالف الطاةة وت فيض تقلي  ك  
 ( ي بةةي  أهةةح التعةةاييف التةةت2، والجةةدو  )(Dzene, et.al., 2015,112) إيجابيةةة عةة  الشةةيكة

 :بشأ  نظاح إداية الطاةة و الباحث أويدها عدد م 
 (4الجدول )

 الت:ريف بنظام إدارة الطاقة
 الت:ريف بالنظام الباحث ت
1 Pandolfo, 2010, 28 لةةةرداية النظاميةةةة للطاةةةةة لغةةةيض تع يةةة  كفةةةاءة الطاةةةةة  إطةةةاي

وتقلي  الكلف الميتبطة ب ا فض ا ع  تقلي  انبعاثةا  مةا ا  
 .التت تسم  بالغا ا  الدفي ةأو االحتباس الحياي  

2 IEA, 2012, 10  بة  الشةيكا  هو الوسيلة المسةت دمة مة  ةِ "نظاح إداية الطاةة
لبنةةةةةةةةاء االنظمةةةةةةةةة والعمليةةةةةةةةا  الضةةةةةةةةيويية لتحقيةةةةةةةةق السةةةةةةةةيطية 

  إداية إداء الطاةةةة، لةةذا فةةأالعملياتيةةة والتحسةةي  المسةةتمي فةةت 
  إداية ونظةةةاح إداية الطاةةةةة ول ةةةذا فةةةاا أنشةةةطةالطاةةةةة تشةةةم  

عناصي معينةة است داح فيض  أو بعض الحكوما  شجع  
 .كك  م  إداية الطاةة وليس نظاح إداية الطاةة

3 Mezinska & Strode, 2015, 528  نظميةةةة الجديةةةدة مةةة  االتجاهةةةا  الم  أنظمةةةة إداية الطاةةةةة ت َعةةةد
 وجوانةةةة  البي ةةةةة وهةةةة أحةةةةدوالتةةةةت تتعامةةةة  بشةةةةك   ةةةةاص مةةةة  

 .الطاةةاست داح 

 .م  إعداد الباح  بااعتماد عل  المصادي الوايدة فيه المصدر:
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الحسةبا  فةت جمية  انشةطة الشةيكة تظ ةي الحاجةة بالطاةةة  مشةك   ةذ ألضةما  و لذلف          
ةة طاةةةة إدايةتنفيةةذ نظةةاح ِإلةة   ضةةيويية لتحقيةةق    بصةةوية جيةةدة والةةذ  يشةةم  إجةةياءا ح وم يكةةنظ  م 

 .(Blanco, 2013, 3كفاءة الطاةة ونشي الوعت تجاه الطاةة فت الشيكة كك  )

 همية نظام إدارة الطاقة:أ 1-2

االساسةةةية لوضةةة   المسةةةوما العا ةةةدا  االةتصةةةادية الناتجةةةة عةةة  تةةةوفيي الطاةةةةة مةةة   ت عةةةد         
ا  تلةةةف العا ةةةدا  تنةةةت  مةةة  صةةةافت موا نةةةة االسةةةتثماي وكلةةةف  ،سياسةةةا  صةةةايمة لتةةةوفيي الطاةةةةة

 (.Ecofys, 2010, 46الصةةيانة للتقانةةة الجديةةدة والعا ةةدا  علةة  الطاةةةة التةةت سةةيتح توفييهةةا )
حتة  االةتصةاد  أو الطاةة أهمية كبيس بالنسبة للشيكا  سواء عل  المستوس البي ت  إدايةلنظاح و 

 (IEA, 2012, 15: )فت ارتتوالتنظيمت والتت يمك  تحديدها 
نتاجيةةة الصةةناعة ،سةةتداح مةة  ناحيةةة تحسةةي  التنةةافستحقيةةق التطةةوي االةتصةةاد  الم   .6 وتقليةة   ،وا 

دايةو  ،الطاةةةتقلبةا  أسةعاي ِإلة  وتقلي  التعةيض ، الكلف ودعةح اابةداا والتطةويي  ،الم ةاطي ا 
 . التقنت

دايةعل  الطاةة و  الِحفاظ .9  جان  الطل .  ا 
تقليةة  انبعةةا  مةةا ا  االحتبةةاس الحةةياي  مةة   ةة   اتفاةيةةا  تةةوفيي أو الطاةةةة اسةةت داح كفةاءة  .0

 الطاةة والتعام  م  االنبعاثا . 
 وض  اجياءا  داعمة مث  الوثا ق واالدوا  والتديي  وبناء الطاةا . فتتساعد الشيكا   .2
 التغيييا  الصناعية.أو ة يف م  المتطلبا  السياسالتكي   .6
وض  ا طي العم  ال  مة لتطويي المناه  واالدوا  واستحدا  فةيص عمة  جديةدة فةت مجةا   .5

  دما  الطاةة.
 

 م إدارة الطاقة:افوا د تنفيذ نظ 1-3
ي حقةةةق ل ةةةا الكثيةةةي مةةة  الفوا ةةةد، إذ يةةةيس  بكفةةةاءة تنفيةةةذ نظةةةاح اداية الطاةةةةة فةةةت الشةةةيكة           

(Welch, 2013, 32-33  أ  الفوا ةةةد الناتجةةةة عةةة  تنفيةةةذ مواصةةةفة نظةةةاح إداية الطاةةةةة تتمثةةة )
 :بارتت
ت فيض الكلةف االجماليةة، ِإل  تحسي  كفاءة الطاةة يدد   تخفيض ُضلف ال:مليات: .1

التةوفيي يتةأت  مة  ت فةيض اسةت  ف الطاةةة فةت الشةيكة، والسةيطية علة  كلةف وهذا 
الطاةةةة في ةةا، وت فةةيض كلةةف صةةيانة المعةةدا  والتسةة ي  ، فضةة ا عةة  تةةوفيي كافةةة 
 البيانا  والمعلوما  ال  مة ات اذ أفض  القيايا  بشأ  إداية الطاةة فت الشيكة.
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الطاةةةة وارثةةاي البي يةةة اسةةت داح  يوجةةد تةةدا   كبيةةي مةةا بةةي  تخفوويض الثوور البي ووي: .2

ت فةيض ِإلة  الطاةة يدد  است داح المتيتبة عل  ذلف، إذ إ  الت فيض المنتظح فت 
 ارثاي البي ية والمتمثلة بالنفايا  واالنبعاثا  وما إلي ما.

مةةة   ةةة   المحافظةةةة علةةة  الوةةةةود االحفةةةوي  القابةةة  للنضةةةو   اإلدارة المسوووتدامة: .3
 واالعتماد عل  مصادي الطاةة البديلة )المتجددة(.

وذلةف مة   ة   إظ ةاي أ  الشةيكة ملت مةة ب يةادة  للسرضة: المضانة الذهنيةتحسين  .4
 الطاةة، واالستجابة للمتطلبا  البي ية.است داح كفاءة 

 
 دوافع تبني نظام إدارة الطاقة: 1-4

 إل  العديدالطاةة واست  ك ا است داح ت ايد الضغوط عل  الشيكا  فت مجا  تقلي  ي ع س        
ومن ا ما يتعلق بتأثيي ال با   والمنظما  ميي الحكومية و يادة كلف الطاةةة فضة ا  ،م  األسبا 
الطاةةة  إدايةيسةم  تنفيةذ نظةاح و  (،(Dorr, et.al., 2013, 1 والتشةييعا  الحكوميةةعة  القةواني  

لعمليةة كلةف اانتةا  مة   ة   حصةة كلفةة الطاةةة فةت ا  بتحقيق مناف  معينةة مثة  تقلية  للشيكا
 ,Anisimova, 2015) طاةةة العمليةا  وتقلية  األثةي الضةاي علة  البي ةةاانتاجية و يادة كفاءة 

اةة وتتيك  فيمةا الط إدايةالعديد م  االموي التت تدف  بالشيكا  نحو تبنت نظاح  هنافلذا (، 111
 (Nagle ,1998, 3-20: )يأتت

: المتمثلة بالقواني  ال ضياء والتت أصبح  اليوح ياس ة ومتسعة المتطلبات القانونية .1
ظ ةةةةوي بعةةةةض االتفاةيةةةةا  ِإلةةةة  بسةةةةب  الضةةةةغوط الدوليةةةةة وارياء الشةةةةعبية والتةةةةت اد  

المتحةةدة فةةت ييةةو الدوليةةة التةةت تةةدثي علةة  اسةةت  ف الطاةةةة )مثةة  اتفاةيةةة المنةةا  ل مةةح 
6229.) 

ا ةةت ف األيةةةاح  علةة  الةةيمح مةة : محدوديووة موووارد الطاقووة وخصوصووًا التقليديووة منهووا .2
ا  الطاةةةة ِإلةة  التةةت تتعامةة  مةة  احتيةةاطت الوةةةود فةةت العةةالح ولكةة  جميةة  النتةةا   تقةةود 

 Pauloميةةةةي المتجةةةةددة ةييبةةةةة مةةةة  االسةةةةتن اف فةةةةت المسةةةةتقب  القييةةةة  فقةةةةد ةةةةةدي 

Callaghan)الطاةة أ  احتياطت الوةود االحفوي  ةةد يسةتن ف عةاح  إدايةبه ( فت كتا
 . 6225إذا استمي إست  كه  بالمعدال  التت كا  علي ا عاح  9060

مة  ت ايةد السةكا  يجة  ا  يكةو  هنةاف تحسةي  ها ة  فةت كفةاءة  :تاايد عودد السوضان  .3
 يةادة ِإلة  يةدف     النمو بعدد السكا إالمياه والموايد األ يس، لذلف ف الطاةة،است داح 

 است  ف الطاةة. 
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قل  م  الكلفة البي ية وكلفة : إجياءا  ت فيض است  ف الطاةة ت  اآلثار البي ية للطاقة .4

الطاةة، ك  االنشطة والعمليا  تولد نوات  عيضية بعض ا مفيد وبعض ا ليس بالمفيد 
ِإلة  الوةةود اسةت داح الناتجةة عة  ومجةيد وصةو  النةوات  العيضةية  اا،ةد يكو  ضةاي أو 

 الجو يولد ما ا  االحتباس الحياي .
بتةةوفي  اا وثيقةة اا يوبةةت ميتبطةةة ايتباطةةو : االةتصةاد البييطةةانت واالالمحافظووة علووط الطاقووة .5

لف ةةةا، إجةةةياءا  المحافظةةةة علةةة  الطاةةةةة تقلةةة  مةةة  االعتمةةةاد علةةة  الةةةوايدا  الطاةةةةة وك  
 الدولت. أو المحلت  تع ي  االةتصادِإل  النفطية وتوفي احتياطت كبيي والذ  يقود 

الطاةةة بسةب  إجةياءا  المحافظةة علي ةا يقلة  مة  الم ةاطي اسةت داح : تقلية  المخاطر .6
أو مةةةة  الطاةةةةةة سةةةةواء مةةةة  الجانةةةة  االةتصةةةةاد   واافةةةةادةالتةةةةت تةةةةيتبط بإنتةةةةا  وتو يةةةة  

 الم اطي عل  الصحة البشيية التت تفيض ا تقنيا  إنتا  الطاةة.
 مةا تسة ح فةت األعما  التت تستثمي فت المحافظةة علة  الطاةةة سةيعا  أسباب مالية: .7

س المةةا  علةة  وسةةا   أض سةةييعاا مةةا تةةح إنفاةةةه مةة  ي عةةوِ لةةف الطاةةةة والتةةت ت   فةةض ك  
 المحافظة عل  الطاةة.

( أ  دوافة  تبنةت الشةيكا  لةنظح إداية طاةةة Vassallo, 2014, 441-442بينمةا يةيس )        
 :ارتيةاألسبا  ِإل   اص ب ا يعود 

  العالح االةتصةاد  بالتقلة  وعةدح ييتم :االنتاجيةأثر تقلب أس:ار الطاقة علط ال:مليات  .6
لةف طاةةة ميةي التأكد والتعقيد والغموض مما يجع  الشيكا  ميي ةادية عل  الم اطية بك

 نتاج ا وتقلص أيباح ا.إمتوةعة ت يد م  كلف 
هةةةذا الةةةداف  م ةةةح فةةةت  :االنتاجيوووة الحضوميوووة علوووط ال:مليوووات والتسوووري:ات أثووور القووووانين .9

بمسةةةتويا   االحتبةةةاس الحةةةياي مةةةا ا  الطاةةةةة انبعةةةا  اسةةةت داح لةةةد في ةةةا و الحةةاال  التةةةت ي  
 الطاةةةاسةت داح  مسةألة الحكوميةة علة  القةواني  والتشةييعا  تشةديد، إذ يتوةة  نسةبياا  عالية

 .فت المستقب  القيي 
خثةةةاي  مةةة  التةةةت تةةةيتبط بمةةةدس واسةةة و  ال:وووام وأصوووحاب المصوووال :موووام الووورأي أ المسوووا  لة .0

المواد ميي است داح من ا ااصابا  واالمياض والحواد  وال دي واالنبعاثا  و و  ،الشيكا 
المتجددة م  المواد ال اح والطاةة ممةا دفة  المجتمة  ب يةادة الضةغط علة  الشةيكا  ل يةادة 

 الطاةة.است داح كفاءة 
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 الطاقة:منافع نظام إدارة  1-5

عاي الطاةة وتنامت الوعت اتجاه المشك   المدثية عل  البي ة وما يةيتبط يد اسالقد أدس ت  
فةت الشةيكا   أحةد عوامة  النجةاا والةيب  الطاةةة إدايةنظةح جعة  ِإلة  ب ا م  المتطلبا  السياسةية 

(Bougain, et.al., 2015,139،)  الك يبا يةة مةث ا( )الطاةةة بالنسبة للشةيكا  المج ة ة للطاةةة و
ومن ةةةا منةةةاف  ال علةةة  العديةةةد مةةة  الشةةةيكا  تحصةةة  تلةةةفوف فسةةة الطاةةةةة إدايةنظةةةاح ل تبني ةةةا وعنةةةد

(Birkeland, etal., 2013, 2): 

 تعم  ذاتياا وموج ة فت موة  ال بو . وجعل ا طاةة البيام  توفيي إداية  .6

التةةت تسةةتفيد من ةةا و فتياضةةت للقةةوس العاملةةة لل بةةو  فةةت بةةيام  المحافظةةة علةة  الطاةةةة إتوظيةةف  .9
 تج ي  الطاةة نفس ا.  شيكا 

مةة  مشةةايي  تةةوفيي الطاةةةة ذا  االسةةتثمايا  البسةةيطة وميةةي المكلفةةة  واافةةادةتشةة يص الخليةةة  .0
 )تغيييا  بسيطة فت العمليا  وتغيييا  فت السلوف(. 

 عم  طويلة األمد م  ال بو .فيصة المشايكة فت ع ةة  .2
، كة  مج ة  الطاةةةافة ةيمة لل بةو  ولةيس فقةط بإض وذلف فيصة لتصب  هذه الشيكا  شييف .6

بشةك  صةةحي   ن فةذَ ألنةه إذا  الطاةةةة إدايةنظةاح تبنةت ِإلة  دفةة   با ن ةا ِإلة  هةذا يةدف  بالشةيكا  
ف ةو فيصةة ، لةذلف ة المسةت لكةوتتح مياجعتةه بشةك  مسةتمي ينةت  عنةه تةوفيي فةت مقةداي الطاةة
تعامة  شةيكا  الطاةةة  اسةلو للمشايكة المستمية م  ال بةو  وهةذا يعنةت تنفيةذ ةفة ة نوعيةة فةت 

 م   با ن ا.
الطاةةة يمكة   إداية  المنةاف  المتحققةة مة  تنفيةذ نظةاح أ (IEA, 2012, 17يس )تةبينمةا          
 :يأتتما ب إجمال ا

مجموعةة مة  المنةاف  ِإلة  يساعد نظاح إداية الطاةة فت الوصو  التنافس ومضاسب إنتاجية: . 1
داية وتقلية   الطاةةةة وتقلية  كلف ةةا وتعةة   اسةةت داح للشةيكا  الصةةناعية والتةةت تسةم  ل ةةا بتحليةة  وا 

انتاجيت ةةا وتحسةةةي  ميك هةةةا التنافسةةت لتصةةةب  إداية الطاةةةةة ونظام ةةةا عمليةةة ديناميكيةةةة تتولةةةد مةةة  
 .نتا  مكاس  ل يادة كفاءة الطاةةت إ  ل ا أفكاي ومعيفة جديدة ف

الطاةةةة واسةةت دامه  يجعةة  مةة  السةة    إدايةتنفيةةذ نظةةاح تحقيووم مطابقووة مووع السياسووات:  .2
 تحقيق مطابقة م  األنظمة الحكومية وةوانين ا. 

اسةةت داح   الشةةيكة تسةةت دح مشةةايي  كفةةوءة فةةت أ: إظ ةةاي التمويوولِإلووط تسووهيل الوصووول  .3
 تشجي  القطاا ال اص عل  االستثماي في ا.يكو  ل ا إمكانية و الطاةة 

البةا   بالتج  ةة ةةادي علة  تقلية  أو إذا كةا  البةا   بالجملةة  منافع فوي سلسولة التجهيوا: .4
 وال ةةةدما كلةةةف الطاةةةةة سةةةوف يةةةنعكس ذلةةةف بشةةةك  ايجةةةابت علةةة  كلةةةف كةةة  مةةة  السةةةل  
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  البةا   المقدمة م  ةب  المج   وبالتالت ان فاض الكلةف عبةي سلسةلة التج ية  وهةذا ينفة

 فض ا ع  المج  . 
ية الطاةة فت الشيكة الكثيي م  المناف  األ يس إداييافق تنفيذ نظاح  تحقيم منافع اخرى: .5

وت فةيض  ،وتحسةي  جةودة المنتجةا  ،ميي الميتبطة بالطاةة من ةا مكاسة  فةت اانتاجيةة
 ،ةوتقليةةة  كلةةةف الصةةةيان ،و يةةةادة عمةةةي المعةةةدا  ،لةةةف التشةةةغي  ميةةةي الميتبطةةةة بالطاةةةةةك

تقليةةة   ، فضةةة ا عةةة وتحسةةةي  ظةةةيوف العمةةة  ،للمةةةوايد الكفةةةوءسةةةت داح واال ،وتقليةةة  ال ةةةدي
 التلو .

 
 ممارسات نظام إدارة الطاقة: 1-6

ات ةةةا فةةةت تةةةوفيي الطاةةةةة الطاةةةةة فةةةت الشةةةيكا  فةةةت تحديةةةد امكاني إدايةتنفيةةةذ أنظمةةةة  يسةةة ح        
بةأ   (Thollander & Ottoson, 2010, 1125ويةيس ) (.Dorr, et.al., 1) واسةت  ك ا

الطاةةةةة وتعةةةد مةةة   إدايةهةةةح متطلبةةةا  نظةةةاح ألطاةةةةة فةةةت العمليةةةا  اانتاجيةةةة مةةة  مياةبةةةة اسةةةت  ف ا
إذ  والتغييةةيا  الحاصةةلة فةةت البي ةةة الصةةناعية النجةةاا الحاسةةمة للشةةيكا  بسةةب  التعقيةةدا  عوامةة 

أداء طاةةةةة  ي بيانةةةا  مفيةةةدة فةةةت تحديةةةد مدشةةةيا ف  وَ يصةةةب  مةةة  الصةةةع  تصةةةميح أنظمةةةة مياةبةةةة ت ةةة
 ,Stenqvistالطاةةةة والتةةت ذكيهةةا ) إدايةهنةةاف العديةةد مةة  الممايسةةا  المتعلقةةة بنظةةاح و  .موثوةةةة

 :( وهت 6 ,2012

ت ظِ ي إمكانيا  توفيي طاةة كبيية وميبحة وتحسي  كفاءة الطاةة فت : وتحليلها تدقيم الطاقة .6
 الكثيي م  الشيكا . 

العليةا  دايةالطاةة هةح أفةياد ي عَينةو  مة  ةبة  اا إداية  فت نظاح و : المنسقالدوار والمسؤوليات .9
وكفةةاءة  مواصةةفا  أنظمةة إداية الطاةةةةفةت الشةةيكة ويتحملةو  مسةةدولية المطابقةة مةة  متطلبةا  

 الطاةة. 
 الطاةة فت الشيكة ونشيها.  إداية:  يادة الوعت بشأ  أنظمة نسرها في السرضة .0
ت طةةةيط و مشةةةتييا  ذا  الطاةةةةة الكفةةةوءة، ال وذلةةةف مةةة   ةةة  إجووورا ات ضلفوووة دورة الحيووواة:  .2

تقييح المعةدا  الك يبا يةة الجديةدة التةت سةوف تشةتيي ا الشةيكة والت طةيط لمشةايي  و المشايي ، 
 الطاةة.است داح معدا  ذا  كفاءة أكبي فت مجا  ب الشيكةاستثماي أكبي مث  إعادة تأهي  

 
 قياس ضفا ة نظام إدارة الطاقة:إجرا ات  1-7

تبةةاا عةةدد مةة  االجةةياءا  إإداية الطاةةةة فةةت الشةةيكة يةةتح ألجةة  ةيةةاس مسةةتوس كفةةاءة نظةةاح         
 :( وهتBSR, 2012, 20التت ذكيها )
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صةةةنفة وفةةةق   كانةةة  معةةةدا  وتسةةة ي   الشةةةيكة م  إشةةة ص مةةةا : علةةة  المةةةديي ا  ي  الفحووو  .1

أن ةا ال  اليمح مة وعل  أن ا ةديمة أو للطاةة  الصناعية بأن ا ذا  است  ف عا    المواصفا 
 سب  للشيكة كلفة إضافية عل  المدس الطوي . ت ا  تعم  ولكن ا ت  

ِإلة   سةتنادةديمةة ليحةدد كفةاءة طاةت ةا باا ت عةد  ح المعةدا  التةت ال قةي  عل  المةديي ا  ي   التقييم: .2
 الوطنية والدولية. المواصفا 

 : ارتيةكفاءة التشغي  المن فضة ناتجة ع  أحد األسبا   التحليل: .3
  ِدم ا.المعدا  ذا  جودة من فضة وذلف بسب  ة 
  تشغي  صحي  للمعدا .أو نشطة صيانة صحيحة أعدح وجود 
   ة  كفاءة. أمتطلبا  العمليا  تجع  المعدا 

  سةةعت الشةةيكا  لتطبيةةق نظةةاح اداية الطاةةةة يسةةتل ح مةة   ةة   مةةا ويد انفةةا يمكةة  القةةو  إ
 باعتمةةاداعتمةةاد سةةياق عمةة  علمةةت محةةدد وهةةو مةةا سةةيتح التطةةيق اليةةه فةةت المبحةة  القةةادح 

 .ISO 50001:2011 الطاةة إداية نظاح
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 الثالثالمبحث 

 ISO 50001:2011الطاقة  إدارةمواصفة نظام 

نظةةاح إداية  والتطةةوي التةةايي ت لمواصةةفة مف ةةوحالعةةيض كةة  مةة  ِإلةة  هةةذا المبحةة  ي ةةدف         
أهميةةةةة وأهةةةةداف المواصةةةةفة وفوا ةةةةد تنفيةةةةذها مةةةة  ِةبةةةة   مةةةة  بيةةةةا  ،ISO 50001:2011 الطاةةةةةة

فضةةةة ا عةةةة  عةةةةيض دوية التحسةةةةي  ، والصةةةةعوبا  التةةةةت تواجةةةةه الشةةةةيكا  عنةةةةد تنفيةةةةذها، لشةةةةيكا ا
 :يأتتوكما  ISO 50001:2011المستمي لمواصفة نظاح إداية الطاةة 

 :ISO 50001:2011مواصفة نظام إدارة الطاقة  ماهية 1-1

دوليةةة بالمنظمةةة ال اتواجةةه المجتمةة  الةةدولت ممةةا حةةد هةةح التحةةديا  التةةتأمةة  عةةد الطاةةةة ت           
 ,ISO 50001:2011 (Lukito, et.al., 2012مواصةفة نظةاح إداية الطاةةة ط ة ةا لإللتقيةيس 

 ضةي تةدثي علة  ييتبط ب ةا مة  التصةميح ال ندسةت األالطاةة المستدامة وما  إداية لذا فإ  .(184
لةدعح  ISO 50001:2011الطاةةة  إدايةك  جان  م  جوان  الحياة لذلف تح بناء مواصفة نظاح 

مليةةةةا ، الصةةةةناعة نةةةةواا الشةةةةيكا  بمةةةةا فةةةةت ذلةةةةف وسةةةةا   النقةةةة ، التصةةةةميح، التصةةةةني ، العأجميةةةة  
سةتياتيجيا  نةواا ااأي ك    المواصفة توف  إوكذلف ف ،فت الشيكا داء الطاةة أوال دما  لتحسي  

طاةةة وتةوفيي إطةاي معتةيف داء الألطاةةة، تقلية  الكلةف، تحسةي  الشيكة ب دف  يادة كفاءة ا دايةا
 .(Ranky, 2012, 1) دايةداء الطاةة ضم  ممايسا  ااأبه لدم  
هةةةداف حمايةةةة البي ةةةة لةةةذلف أِإلةةة  ادة كفةةةاءة الطاةةةةة هةةةو الوصةةةو  إ  االهميةةةة الكبةةةيس ل يةةة         

وكةةةذلف  أدي  علةةة  جةةةدو  اعمةةةا  الشةةةيكا و  ميك يةةةاا  صةةةبح  كفةةةاءة الطاةةةةة ونظام ةةةا موضةةةوعاا أ
كفةاءة الطاةةة مة  المسةا   ِلةذا ت عةد  .(Fiadler & Mircea, 2013, 1) الميافق والمعاهد العامةة

 تقليةةة  اسةةةت  ف الطاةةةةة وكلف ةةةاِإلةةة  ألن ةةةا ت ةةةدف وذلةةةف  غةةةة األهميةةةة فةةةت الشةةةيكا  الصةةةناعيةبال
(Russkov & Saradgishvili, 2015, 309.)  ةيالشيكا  الصناع ا داد  أهميت ا فتوالتت 

ي تمةو   دا ة  الشةيكة و ايج ةا بةدأ أصةحا  المصةال و يةادة كلف ةا و  ايتفاا أسعاي الطاةةةبسب  
وعل  اليمح  (.Thiede, et.al, 2012, 28تاجية )اان بتحسي  األثي البي ت للمنتجا  والعمليا 

تنفيةذ، ومة  المعةيوف الالتعاييف وطييقةة  تتباي الطاةة واض  ولك  است داح م  أ  معن  كفاءة 
هنةةةاف عوامةةة  م تلفةةةة مثةةة  تعقيةةةد المواةةةة  الصةةةناعية وتةةةدفقا  الطاةةةةة وتعةةةدد المنتجةةةا   أ   اليةةةوح 

الطاةةةةة مةةةا جعةةة  مةةة  الضةةةيوي  اسةةةت داح وأشةةةكا  الوةةةةود وتةةةأثيي معةةةدال  اانتةةةا  علةةة  كفةةةاءة 
إطاي م يك  فت تعييف وةياس كفةاءة الطاةةة بدةةة، وعلة  الةيمح مة  ذلةف ال الة  الكثيةي است داح 
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الطاةةةة اسةةت داح المناسةةبة للتعامة  الفاعةة  مةة  كفةاءة  األسةالي ِإلةة  عية تفتقةةي مة  الشةةيكا  الصةنا

 (.Giacone & Manco, 2012, 1بأسلو  شام  وعملت )
التعامة  مة  الشةيكا  الحاصةلة علة  شة ادة مواصةفة ِإلة  يتطل  الم يد مة  ال بةا    ول ذا        
وذلف بسب  شعويهح بأ  المنتجا  المقدمة م  ةب  تلةف  ISO 50001:2011الطاةة  إدايةنظاح 

فض ا ع  التحسي  المستمي بأداء  واست دام ا ِبشك    الشيكا  تياعت الت فيض باست  ف الطاةة
مواصةةفة نظةةاح إداية حصةةو  الشةةيكة علةة  شةة ادة   فةةإ ِلةةذا .(Johonson, 2011, 3الطاةةةة )
يغطةةةت جميةةة   اا الشةةةيكة تمتلةةةف نظامةةة    علةةة  أَ هةةةو بمثابةةةة مدشةةةي  ISO 50001:2011الطاةةةةة 

 فضةة ا عةة  إمكانيةةة ت حةةح أنشةةطة الشةةيكة فةةةت مةةوايد الطاةةةةاسةةت داح لقةةة بشةةياء و العمليةةا  المتع
 .(Anisimova, 2015, 113) طابقة م  متطلبا  المواصفةتمال شبكة م  العمليا 

ولغةةيض مواج ةةة ا مةةة الطاةةةة وايتفةةاا االسةةعاي المسةةتمي فةةت جميةة  انحةةاء العةةالح ةامةة          
وتطةويي التقنيةا  ال  مةة لتحسةي   ومواصةفات ا الطاةةة إدايةالحكوما  والشيكا  بصةيامة انظمةة 

ي  الطاةة، وم  ثح تقلي  انبعا  ما ا  االحتباس الحياي  )الغا ا  الدفي ة( وتحساست داح كفاءة 
 .(Chiu, etal., 2012, 5325)الموايد المحدودة ل يض  إداية
          
ذ ت ةدف فةت إهت مواصةفة نوعيةة  الطاةة مواصفة كمية أكثي مما إدايةمواصفة نظاح ت عد         

ا   ومةة  دو  ةةدما  معيبةةة أو  سةةل ضةةما  ا  ال بةةا   يجةة  ا  ال يحصةةلوا علةة  ِإلةة  الغالةة  
الطاةةة  إدايةصةبح  مواصةفة نظةاح ألةذا  .(Choudhury, 2012, 2) تةأ يي فةت جدولةة التسةليح
جميةة  القطاعةةا   مةة  ِةبةة  التةةت يةةتح التيكيةة  علي ةةااالساسةةية  المسةةاحا وبشةةك  سةةيي  واحةةدة مةة  

الطاةةةة فةةت الحةةد مةة  اسةةت  ف الطاةةةة مةة   إدايةذ يسةةاعد تنفيةةذ نظةةاح إ ،حةةاء العةةالحأنيةة  فةةت جمو 
نفيةةذ  طةةط عمةة  الطاةةةة وتحديةةد مجةةاال  التحسةةي  ومةة  ثةةح تاسةةت داح  ةة   ن ةة  مةةنظح لمياةبةةة 

الدياسةةا  التةةت  ووفةق بعةةض .(Campbell & Assessor, 2012, 1) داء الطاةةةةألتحسةي  
يمكةة  أ  يةةوثي  ISO 50001:2011أ  التنفيةةذ الفع ةةا  لمواصةةفة نظةةاح إداية الطاةةةة ِإلةة  اشةةاي  

 (.Wu & Ponte, 2012, 29م  است  ف الطاةة فت العالح ) %50عل  ما نسبته 
 فةةت والصةةغيية الكبيةةية للشةةيكا  فوا ةةد تةةوفي ISO 50001:2011 الطاةةةة إداية نظةةاح مواصةةفة إ 
 عة  فضة ا  العةالح أنحةاء وبجمية  وال ةدما  التصةني  مجا  فت والعاح، ال اص القطاعي  م  ك 

 الطاةةةةة اداية ككةةة  والشةةةيكا  الحكوميةةةة والميافةةةق التجاييةةةة، الصةةةناعية، للشةةةيكا  إطةةةاي وضةةة 
(Vinci, 2012, 45).  علةة  اانتةةا  كلةةف بتةةوفيي تتمثةة  للشةةيكا  المواصةةفة تنفيةةذ فوا ةةد ومةة 

 ,Anisimova) العمليا  فت الطاةةاست داح  كفاءة و يادة اانتاجية الطاةة كلف تقليص حسا 

 فةت الطاةةة اسةت  ف مة  %50 نسةبته مةا علة  تةدثي ا  يمك  المواصفة فإ  لذا ،(111 ,2015
 (.Creuse, 2011, 1) العالح
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اال ةيس الصةادية  دايةاا أنظمةالمواصفة عل  العناصي االساسية لمواصفا   هذه تستندو         

مةة  االتسةةاق مةة  مواصةةفة نظةةاح  لضةةما  مسةةتوس عةةا    ISO مةة  ةبةة  المنظمةةة الدوليةةة للتقيةةيس
فضةة ا عةة   ISO 14001 (Jean,2012, 4،)البي يةةة  دايةومواصةةفة اا ISO 9000الجةةودة 

يمكة  ا  والتةت  ISO 27001 المعلومةا مة  أومواصةفة  ISO 22000مواصةفة االمة  الغةذا ت 
، (Ramos, 2011, 2اال ةةةيس ) دايةمتكامةةة  مةةة  مواصةةةفا  نظةةةح ااأو بشةةةك  منفةةةيد  هاتنفةةةذ

  بشةةةأ  والبةةةاحثو  ISO( ي بةةةي  أهةةةح التعةةةاييف التةةةت حةةةددت ا منظمةةةة التقيةةةيس الدوليةةةة 6والجةةةدو  )
 :ISO 50001:2011مواصفة نظاح إداية الطاةة 

 (5الجدول )
 حسب آراء عدد من الباحثين ISO 50001:2011 الت:ريف بمواصفة نظام إدارة الطاقة

 ISO 50001:2011بمواصفة  الت:ريف الباحث ت
1 ISO 50001, 2011, V   وي   م  ِةب  المنظمةة الدوليةة للتقيةيس هت مواصفة ا تيايية ط

ISO ،  لغةةةةيض تمكةةةةي  الشةةةةةيكا  مةةةة  بنةةةةةاء الةةةةنظح والعمليةةةةةا
ال  مة لتحسي  أداء الطاةةة، واسةت دام ا واسةت  ك ا، وت ةدف 

ت فةةةةيض انبعةةةةا  مةةةةا ا  ِإلةةةة  الشةةةةيكا  مةةةة  تنفيةةةةذ المواصةةةةفة 
الدفي ةةة(، وت فةةيض ك لةةف الطاةةةة االحتبةةاس الحةةياي  )الغةةا ا  

 م      إدايت ا بشك  من جت.
2 Jean,2012, 4 عمليةةة بنةةاء نظةةاح اداية الطاةةةة دا ةة  الشةةيكة والةةذ  يقةةود  هةةت

ثةةةاي الضةةةاية تقليةةة  إنبعةةةا  مةةةا ا  االحتبةةةاس الحةةةياي  وارِإلةةة  
حةةدد ف ةةت ت   ِلةةذا "،عةة  السةةيطية علةة  كلةةف الطاةةةة للبي ةةة فضةة ا 

تقلية  ِإلة  فض  الممايسةا  اداية الطاةةة والتةت يةدد  تبيني ةا أ
الكلةةةةةف، تحسةةةةةي  الجةةةةةودة، ت فةةةةةيض الم ةةةةةاطي وتقةةةةةديح الةةةةةدعح 

 .الوظيفت للبيام  المستدامة فت الشيكة

3 Butt, 2012, 5 مةة  ةبةة  المنظمةةة الدوليةةة للتقيةةيس أ نشةة  المواصةةفة التةةت  هةةت 
ISO تنفيةةةذو التةةةت تحةةةدد متطلبةةةا  إنشةةةاء و  لنظةةةاح إداية الطاةةةةة 

والتةةةت تمكن ةةةا مةةة  اتبةةةاا  صةةةيانة وتحسةةةي  نظةةةاح إداية الطاةةةةةو 
أسلو  من جت فت تحقيةق التحسةي  المسةتمي ألداء الطاةةة بمةا 

الطاةةةةةةةة اسةةةةةةت داح و ، وأمةةةةةة  الطاةةةةةةة ،فةةةةةت ذلةةةةةةف كفةةةةةاءة الطاةةةةةةةة
 .واست  ك ا

4 Wu & Ponte, 2012, 29  هت واحدة م  الج ود األساسية التت تساعد فةت تحسةي  كفةاءة
 .الطاةة فت الشيكةاست داح 

5 Chiu, etal., 2012, 327 سةةةةاعد الشةةةةيكا  فةةةةت تنفيةةةةذ العمليةةةةا  ت   التةةةةتلمواصةةةةفة ا وهةةةةت
الطاةةةة االساسةةية، وتنفيةةةذ  طةةط العمةةة  اسةةةت داح ال  مةةة لف ةةح 
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واالهةةداف ومدشةةيا  االداء للحةةد مةة  اسةةت  ف الطاةةةة وتحديةةد 

 .لويات ا وتيتيب ا وتحديد الفيص ال  مة لتحس  اداء الطاةةاو 
7 Howell, 2014, 1  لوضةةةة  المتفاعلةةةةةأو  المتيابطةةةةة العناصةةةةي مةةةة  مجموعةةةةةهةةةةت 

 ال  مةةة وااجةياءا  والعمليةةا  الطاةةة، وأهةةداف للطاةةة سياسةة
 .األهداف تلف لتحقيق

8 Bougain, et.al, 2015,140 سياسة لبناء بعضها مع متفاعلةأو  مترابطة عناصر مجموعة هي 

 تلك لتحقيق الالزمة واإلجراءات والعمليات وأهدافها الطاقة

 .األهداف

 الجدو  م  إعداد الباح  بااعتماد عل  المصادي الوايدة فيه. المصدر:
طي  ود الشةةةةيكا  بةةةةأ  ت ةةةة ISO 50001:2011الطاةةةةةة  إداية  مواصةةةةفة نظةةةةاح إو تامةةةةاا فةةةة       

 (Ramos, 2011, 3المتطلبا  والتت تمكن ا م : )
 الطاةة.است داح سياسة ال  مة ل يادة كفاءة الوض  وتطويي  .6
 حقق سياسة الطاةة فت الشيكة.هداف والغايا  التت ت  تحديد األ .9
الطاةةة اسةت داح يايا  المتعلقةة بفض  وات اذ القأللبيانا  ال  مة لتحقيق الف ح اااست داح  .0

 واست  ك ا.
 ةياس النتا  .  .2
 مياجعة مدس فاعلية سياسة الطاةة الموضوعة. .6
 الطاةة. دايةا  المستمي يالتحس .5

 
 ISO الدولية مواصفةال وفقا الطاةة إداية نظاح أنموذ ( 0سبق ي بي  الشك  ) م  ماإتساةاا        

50001:2011: 
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 (3السضل )

 ISO 50001:2011لمواصفة الدولية ا الطاقة وفقاً  إدارةأنموذج نظام 

Source: Geilhausen, Marko, 2015, Kompakter Leitfaden für Energiemanager 

Energiemanagementsysteme nach ISO 50001, 1th ed., Springer Vieweg, ISBN 978-

3-658-07590-3, Germany, p.4. 

 :ISO 50001:2011ريخي لمواصفة نظام إدارة الطاقة أتالتطور ال 1-2
هةةت مواصةةفة دوليةةة طوعيةةة طةةوي   ISO 50001:2011الطاةةةة  إدايةمواصةةفة نظةةاح           

تقيةةيس  هيةةأة 650هةةذه المنظمةةة لةةدي ا عضةةوية مةة  بةةي   ISOمةة  ةبةة  المنظمةةة الدوليةةة للتقيةةيس 
مواصةةفة والتةةت تةة ود االعمةةا   62500كثةةي مةة  أنحةةاء العةةالح وتضةةح فةةت جعبت ةةا أيةةة فةةت كةة  دول

 الطاقةسياسة 

 التنفيذ والتسغيل

 تخطيط الطاقة

 الفح 

السيطرة، قياس 
 وتحليل

عدم المطابقة، 
تصحي ، اإلجرا ات 
 التصحيحية والوقا ية

التدقيم الداخلي 
 الطاقة إدارةلنظام 

 دارةمراج:ة اإل

 1-4البند 

 2-4البند 

 3-4البند 

 4-4البند 

 5-4البند 

 6-4البند 

 7-4البند 
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ةتصةةةاد، البي ةةةة واالبعةةةاد االجتماعيةةةة للتنميةةةة المسةةةتدامة حكومةةةا  والمجتمةةة  بةةةأدوا  عمليةةةة لروال
(Ramos,2011, 2.) 

المواصةفا  ظ ي  العديد مة   ISO50001:2011مواصفة نظاح إداية الطاةة ةب  بناء          
 ,Dzene) أنظمةةة الطاةةةة مةة  ميةةا  التوجيةةه الةةدولت ب ةةذا الشةةأ  دايةعلةة  المسةةتوس المحلةةت لةةر

et.al., 2015,114 )الطاةةةة  إدايةمواصةةفة نظةةاح فةةإ   ، لةةذاISO 50001:2011  اسةةتقطب 
والمتضمنة تلةف المواصةفا  التةت طةوي   ،الطاةة المحلية من ا والدولية إدايةمواصفا  العديد م  

فةةةت كةةة  مةةة  الصةةةي ، الةةةدنمايف، اييلنةةةدا، السةةةويد، اليابةةةا ، الجم وييةةةة الكوييةةةة، هولنةةةدا، اسةةةبانيا، 
 إلةةة  مياحةةة يبةةةت لةةةذلف سةةةيتح التطةةةيق و تايلنةةةد، البيا يةةة ، الواليةةةا  المتحةةةدة االمييكيةةةة واالتحةةةاد اال

فةةت الجةةدو  وكمةةا  ،الةةدولت علةة  حةةد سةةواءأو يي ت للمواصةةفة علةة  المسةةتوس المحلةةت أالتطةةوي التةة
( Ramos,2011,2-3( )Huang, 2011, 4( )Eccleston, 2012, xxi-xxii) :ارتةت (5)

(Kahlenborn, et.al., 2012, 12( )Ranky, 2012, 3-4( )Chiu, etal., 2012, 

5325( )Campbell & Assessor, 2012, 2( )Fiadler & Micea, 2013, 2 )Byrne, 

et.al., 2014,3).)  
 (6الجدول )

 ISO 50001:2011الطاقة  إدارةالتطور التاريخي لمواصفة نظام 
 المواصفات السنوات التسلسل
عةاح ِإلة  عةود يَتبنت الواليا  المتحدة االمييكية لمواصفة نظةاح إداية الطاةةة  2006- 2000 1

 ( ANSI) المع ةةةةد الةةةةوطنت االمييكةةةةت للمواصةةةةفا  ةةةةةاحعنةةةةدما  9000
( القياسية، واعقة  ذلةف MSE 2005لطاةة )ا نظاح إدايةبإصداي مواصفة 

تعةد الةدنمايف  نفسةه يوبا فت العاحاو م  االصدايا  االحد ، اما فت  اثنا 
تحةةةةةاد وذلةةةةةف مةةةةة   ةةةةة   المبةةةةةادية المشةةةةةتيكة لر فةةةةةت هةةةةةذا المجةةةةةا  اليا ةةةةةدة

 الةةةدنمايكت للصةةةناعا ، االتحةةةاد الةةةدنمايكت للشةةةيكا  الصةةةغيية والمتوسةةةطة
الحجةةةةح، وكالةةةةة الطاةةةةةة الدنمايكيةةةةة والمدسسةةةةا  العلميةةةةة إذ نةةةةت  عةةةة  ذلةةةةف 

كثيةي مة  الةدو  ال  ال  للطاةة، وم  ثح تبعتو صيامة المواصفة الوطنية اال
اطلقةةةة  المواصةةةةفة السةةةةويدية للطاةةةةةة وتبعت ةةةةا  9000فةةةةت عةةةةاح ، فيبيةةةةةو اال

 ادس نجاا المواصفة 9005، وفت عاح 9006مواصفة اييلندا للطاةة عاح 
يبيةةة لتوحيةةةد و تشةةكي  مجموعةةةة العمةة  فةةت اللجنةةةة االِإلةةة  يبيةةة و الوطنيةةة اال

د  طةوة هامةة نحةو يبية والتت تع  و نظاح إداية الطاةة بدعح م  المفوضية اال
 يبية.و الطاةة فت الصناعة االاست داح  يادة كفاءة 

استضةةةةةاف  منظمةةةةةة االمةةةةةح المتحةةةةةدة للتنميةةةةةة الصةةةةةناعية  .900فةةةةةت عةةةةةاح  2007 2
(UNIDO  اجتماعةةاا لدياسةةة مف ةةوح مواصةةفا ) ذ ادس إ ،إداية الطاةةةةنظةةح

طالبةةا ا   ISO منظمةة التقيةيس الدوليةة لجنةِإل  يف  مذكية ِإل  االجتماا 
ظ ةةي  نفسةةه بةةدأ بالعمةة  علةة  تطةةويي مواصةةفة اداية الطاةةةة، وفةةت العةةاح ت
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 ( إذ ةةاح المع ةدUNIDOمبادية منظمةة االمةح المتحةدة للتنميةة الصةناعية )

( بمناةشة كيفية التيوي  لنظةاح إداية ANSIالوطنت االمييكت للمواصفا  )
منظمةة التقيةيس  ِةب  بشأ  اصداي ش ادة م  المناسبة الطاةة وات اذ القياي

 متعلقة بنظاح إداية الطاةة.و  ISOالدولية 
( بتشةةةةكي  لجنةةةةة ISOةامةةةة  المنظمةةةةة الدوليةةةةة للتقيةةةةيس ) 9002فةةةةت عةةةةاح  2008 3

عضةةةةواا مت صةةةةص فةةةةت مجةةةةا  إداية  929مكونةةةةة مةةةة   ISO/PCمشةةةةيوا 
دولةةة مياةبةةة لتطةةويي مواصةةفة لنظةةاح  62دولةةة عضةةوة مةة   22الطاةةةة مةة  

(، تلةةف اللجنةةة تةةتح إدايت ةةا مةة  ةبةة  اعضةةاء ISO 50001إداية الطاةةةة )
منظمة التقيةيس الدوليةة فةت الواليةا  المتحةدة االمييكيةة، اذ جةيس االجتمةاا 

 \فةت أيلينغتةو  9002 مة  عةاح ايلةو /سةبتمبي شة ي  لتلف اللجنة فةت و اال
 20 تضةةةةم  االجتمةةةةااذ ، إواليةةةة فيجينيةةةةا فةةةت الواليةةةةا  المتحةةةةدة االمييكيةةةة

عضةةةاء منظمةةةة االمةةةح المتحةةةدة للتنميةةةة أبلةةةد فضةةة ا عةةة   96مشةةةايكاا مةةة  
( لضما  اةص  ةةدي ممكة  مة  التوافةق لنظةاح إداية UNIDOالصناعية )
تحقيةق التوافةق بةي  ِإلة  وتوصة  االجتمةاا  ،اال يسظح ااداية الطاةة م  ن  

( مةةة  مواصةةةفة إداية الجةةةودة ISO 50001مواصةةةفة نظةةةاح إداية الطاةةةةة )
(ISO 9001( ومواصةفة نظةاح ااداية البي يةة )ISO 14001وفةت العةاح ،) 

ظ ةةةةةي  المبةةةةةاديا  الوطنيةةةةةة مةةةةة  ةبةةةةة  المع ةةةةةد الةةةةةوطنت االمييكةةةةةت  نفسةةةةةه
 (.MSE 2000:2008( إذ اصدي  المواصفة )ANSI) للمواصفا 

 ENيبةةةةةت للطاةةةةةةة )و ظ ةةةةةي  مواصةةةةةفة االتحةةةةةاد اال 9002فةةةةةت عةةةةةاح  2009 4

( وتمثة  أحةد  وأفضةة  تفكيةي بشةأ  إداية الطاةةةة، ومة  ثةةح 16001:2009
جةةيس توحيةةد لمواصةةفا  الطاةةةة بيعايةةة امييكيةةة بيا يليةةة مةة   ةة   العمةة  

يبت، فض ا ع  و   الوثيق م  دو  االتحاد االاو ضم  النطاق الدولت بالتع
( لتحقيةق (NA 172 00 09 AAشةياف  بةياء مة  لجنةة المةيأة االلمانيةة إ

 الطاةة وادايت ا.است داح كفاءة 
ن شي  يسمياا المواصفة الدولية لنظاح إداية  9066ح ييا  م  عاح  66فت  2011 5

( بعةد فتةية (ISO( م  ةب  المنظمة الدولية للتقيةيس ISO 50001الطاةة )
والتةةةت تضةةةمن  انظمةةةة إداية  9060ابييةةة  عةةةاح  92امتةةةد  حتةةة  انتقاليةةةة 

م      عمليةة  المواصفة تأت  است دام ا، إذ الطاةة، متطلبا  م  دلي 
تطويي واسةعة والتةت تةح تعيين ةا فةت اجتمةاا منظمةة االمةح المتحةدة للتطةويي 

ذ تةح انشةاء مواصةفة إ، .900 مة  عةاح مةايس     ش يالصناعت وذلف 
 ةةة   جةةةدو   منةةةت متسةةةايا بقيةةةادة  (ISO 50001)نظةةةاح إداية الطاةةةةة 

للعمةةة  علةةة   اا بلةةةد 65الواليةةةا  المتحةةةدة االمييكيةةةة والبيا يةةة  مةةة  سةةةاهم  
حتة   مة  النشةي  9002مة  عةاح  بدايةا  تطوييها     مدة سنتا  ونصف

لمانيةةةة   الشةةةيكا  االأ كمةةةا، 9066ح يةةةيا  مةةة  عةةةاح شةةة ي  اليسةةةمت فةةةت 
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 ISOا   الشيكا  الحاصلة عل  مواصةفة نظةاح إداية الطاةةة أو م    كان

( المحةةةدودة Kappelhoffومةة  تلةةف الشةةيكا  كةةابل وف ) 50001:2011
لقطةة  ميةةاي شةةيكة بةةويش فةةت شةةتوتغاي   والمسةةتودا الةةي يس ،فةةت بويتةةوي 

ومةةةا إلي مةةةا مةةة  الشةةةيكا   سةةة  فةةةت شةةةتوتغاي او فضةةة ا عةةة  شةةةيكة  وفن 
االلمانية األ يس، وتب  ذلف حصو  الكثيي م  الشيكا  عل  تلف الش ادة 

 .فت أنحاء العالح 
 أع ه. عتماد عل  المصاديالباح  باالالجدو  م  إعداد  المصدر:
 :ISO 50001:2011اهمية مواصفة نظام إدارة الطاقة  1-3

  مثةةة  كلفةةةة الطاةةةةة ت  إذ إللعمليةةةا  التنظيميةةةة فةةةت الشةةةيكة،  الطاةةةةة امةةةي بةةةال  االهميةةةة       
إذ تست دح الطاةةة علة  طةو  سلسةلة التج ية  ومة  ذلةف  ،ة ب االج ء االكبي م  الكلفة الي يس

: يةأتتوكمةا  ISO50001:2011الطاةةة  إدايةمةدس اهميةة مواصةفة نظةاح ِإل  يمك  التوص  
(Johnson, 2011, 3( )Creuse, 2011, 2( )Campbell & Assessor, 2012, 1) 
سةتتمي  عة  بةةاةت  ISO 50001:2011مواصةفة نظةاح إداية الطاةةة الشةيكة التةت تتبنة   .6

اصةلة علة  م  الشيكا  الح التعام ِإل    الكثيي م  ال با   يتطلعو  إ، لذلف فالشيكا 
مسةألة  تقةد يعطا  ةا صةوية عة  الشةيكة بأن ةا إوذلف بسةب   ISO 50001:2011ش ادة 
  يتح ات ةاذ  طةوا  لضةما  التحسةيةوالتةت مة    ل ةا  واست  ك ا الطاةةاست داح  كفاءة

 ألداء الطاةة.المستمي 
  تقلة  مة  أ ةا جيا يةة وتقنيةة يمكة  مة    لِ إتغييةيا  ِإلة  واصةفة بالشةيكة تنفيةذ الميقود  .9

 كلف االنتا .
و يةةةةادة كفةةةةاءة   فةةةةض اسةةةةت  ك اِإلةةةة  تقةةةةود متطلبةةةةا  التحسةةةةي  المسةةةةتمي ألداء الطاةةةةةة  .0

 .للطاةة است دام ا
مةةة   ةةة   ن ةةة  مةةةنظح لمياةبةةةة  ،فةةةت الحةةةد مةةة  اسةةةت  ف الطاةةةةة مواصةةةفةالسةةةاعد تنفيةةةذ ي   .2

داء أ  يلتحسة مناسةبة الطاةة وتحديد مجاال  التحسي  وم  ثح تنفيذ  طط عم است داح 
 الطاةة.

 ا  ثنةةةا تنبعةةةا  مةةةإتقليةةة  الكلةةةف فحسةةة  بةةة  للتقليةةة  مةةة  تقليةةة  اسةةةت  ف الطاةةةةة لةةةيس ل .6
عتمةاد علةة  اال ةةيي  االثةاي البي يةةة ومة  ثةةح تقليةة  اا كسةيد الكةةايبو  فضة ا عةة   فةةضاو 

 لتوفيي الطاةة ال  مة للتشغي .
الطاةةةة فةةت جميةة  سةةت داح ثةةاي السةةلبية ال اف مةةوايد الطاةةةة والتقليةة  مةة  ارالحةةد مةة  اسةةتن .5

 نحاء العالح.أ
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 : 50001:2011ISOمواصفة نظام إدارة الطاقة  أهداف 1-4

 بي يةة وت ةدف مواصةفةأو مالية أو ياسية تت ايد حدة التيكي  عل  الطاةة بسب  عوام  س         
 ةمةةة   ةةة   مسةةةاعد المسةةةا  التعامةةة  مةةة  هةةةذه ِإلةةة   ISO 50001:2011نظةةةاح إداية الطاةةةةة 
 ,Byrne, et.al., 2014) واست  ف وكفةاءة أداء الطاةةةست داح الفاعلة ال دايةالشيكا  عل  اا

( Creuse, 2011, 5)ِإلة  ت ةدف  ISO 50001:2011الطاةة  إدايةمواصفة نظاح  (، ِلذا فإ 2

(Ranky, 2012, 4( )Ramos, 2012, 3:) 
 االمث  لمصادي الطاةة المتاحة لدي ا.ست داح مساعدة الشيكا  فت تحقيق اال .6
 مصادي الطاةة. إدايةتحقيق اتصاال  واضحة وشفافة فت  .9
 الطاةة وتحقيق سلوكيا  جيدة ل ا. دايةافض  للممايسا  األالوصو   .0
مصةادي طاةةة جديةدة ِإلة  لويا  ال  مةة للوصةو  و مساعدة الشيكا  فت تقييح وتحديد األ .2

 وكفوءة.
 تحسي  وتطويي المعدا  والتس ي   للتقلي  م  انبعا  ما ا  االحتباس الحياي . .6
 الطاةة عل  طو  سلسلة التج ي .الت ويد باألطي ال  مة لتحسي  كفاءة  .5
نظةاح و ، ISO 9001الجةودة  إداية نظةاحالسماا بالتكام  م  النظح االداييةة اال ةيس مثة   ..

 لي ما.إوما  ISO 18001ح الصحة والس مة الم نية اونظ ISO 14001البي ية  دايةاا
 :بارتت  هداف المواصفة تتمثأ( ا  Eccleston, 2012, xivبينما ييس )               

 فةض مصةادي تولةةد  أوالطاةةة اسةةت داح التقلية  مة  كلةف الشةيكة مةة   ة    يةادة كفةاءة  .6
 است دام ا وادايت ا بأسلو  أكثي فاِعلية.أو الطاةة 

  الغالبيةةةةة إذ إ ،الحةةةةد مةةةة  توليةةةةد انبعةةةةا  مةةةةا ا  االحتبةةةةاس الحةةةةياي  )الغةةةةا ا  الدفي ةةةةة( .9
وياء  الةةةي يس السةةةب العظمةةة  مةةة  المجتمةةة  العلمةةةت يعتقةةةد بةةةأ  االحتبةةةاس الحةةةياي  هةةةو 

 المنا  العالمت. ا ي تغي  
بةةذ  ج ةةوداا ملموسةةة ةابلةةة للقيةةاس   الشةةيكة تأظ ةةاي   إتع يةة  الع ةةةا  العامةةة مةة   ةة  .0

 الطاةة.  دايةا
 الطاةة إداية( أ  اهداف مواصفة نظاح Fiadler & Micea, 2012, 2) بينما ذكي         

ISO 50001:2011 تتحدد فيما يلت: 
 الطاةة. دايةبناء سياسة موحدة ا .6
 الطاةة. إدايةالطاةة فت الشيكة م  أج  التنفيذ الفع ا  لنظاح  دايةتشكي  فييق ا .9
 إجياء مياجعة الطاةة. .0
 تحديد وتحلي  الفيص المتاحة لتحسي  أداء الطاةة. .2
 أساسية للطاةة ومدشيات ا لمتابعة التقدح والمساعدة فت تقييح كفاءة الطاةة.بناء ةيمة  .6
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 المساعدة والتوجيه فت تحسي  أداء الطاةة. .5
 ال بو .أو تنفيذ ال طط الفعالة لتحقيق أهداف المست دح  ..
 :ISO 50001:2011مواصفة نظام إدارة الطاقة  تنفيذ فوا د 1-5

 ISO 50001:2011مواصةفة نظةاح إداية الطاةةة اسةت داح إحةدس المية ا  االساسةية فةت         
 هةةةت القةةةدية علةةة  مقاينةةةة نتةةةا   كةةة  شةةةيكة مةةة  الشةةةيكا  األ ةةةيس فةةةت الصةةةناعة التةةةت هةةةت في ةةةا

(Campbell, 2012, 37،)  كةة  مةة  ذ ذكةةي إإداية الطاةةةة العديةةد مةة  الفوا ةةد لمواصةةفة نظةةاح و
(Eccleston, 2012, xxiv( )Kahlenborn, et.al., 2012, 16بأن )ارتت ا تتمث  ب: 

تحقيةةةق ِإلةةة  تسةةةع  الشةةةيكا   التقنيوووات المسوووتهلضة للطاقوووة:اسوووتخدام تحسوووين ضفوووا ة  .6
االمث  للتقنيا  المست لكة للطاةة وتقديح اطي للعم  لع ية  كفةاءة الطاةةة علة  ست داح اال

 طو  سلسة التج ي .
التسةة ي   فةةت تقيةةيح وتحديةةد اسةةت داح  لويووات اعتموواد التقنيووات والممارسووات الجديوودة:و أ .9

 ومعةةايييلويةا  بنةاء التقنيةةا  الجديةدة للطاةةةة الكفةوءة بمةةا فةت ذلةةف نظةح الطاةةةة الجديةدة او 
 الصيانة.

تحقيةةةق ال يةةةادة فةةةت االنتاجيةةةة مةةة   ةةة   تحديةةةد الحلةةةو  التقنيةةةة  عموووال:دا  الأتحسوووين  .0
 المبتكية والتت تدثي عل  تغييي السلوف ال  ح لتقلي  است  ف الطاةة.

تقلية   دا  البي ي وتخفيض انب:اث غااات االحتباس الحراري )الغوااات الدفي وة(:ت:ايا ال .2
 ي  المثا  است  ف الوةود والمياه.االنبعاثا  والتلو  والحد م  است  ف الموايد عل  سب

المستقبلية لتحقيةق أو الغايا  الحالية من ا و  هدافاأل تلبية االمتثال للمتطلبات التنظيمية: .6
 كفاءة الطاةة ومتطلبا  الحد م  انبعا  ما ا  االحتباس الحياي .

 المسةةألة بوصةةف ا دايةالطاةةةة ل ةةا مكانةةة عاليةةة فةةت مجلةةس اا إداية ال:ليووا: دارةمسووارضة اإل .5
 االساسية والضيويية ادامة االعما  التنافسية.

أسةةاس سةةليح تةةوفيي  اضووفا  الطووابع الرسوومي علووط سياسووة الطاقووة واالهووداف التنظيميووة: ..
تضةمي  كفةاءة الطاةةة فةت و  ،الشةيكةفةت سياسة الطاةةة المتبعةة ب وااللت اح ،قيايا الت اذ ا

 .  اجمي  ايجا
داية الطاةة م  نظح اا إدايةدم  نظاح  الدارية االخرى:الطاقة مع النظم ا نظام إدارة دمج .2

 ضافية للشيكة.إالحالية لتحقيق فوا د 
ف ح م اطي الطاةةة الدا ليةة وتحديةد الشةيكة االكثةي عيضةة لل طةي  توفير الطاقة اآلمنة: .2

 عل  المديي  الطوي  من ما والقصيي.
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تطةةةويي منتجةةةا  تسةةةت دح الطاةةةةة بشةةةك  كفةةةوء وذا  انبعةةةا   التسوووجيع علوووط االبتضوووار: .60

 من فض لغا ا  االحتباس الحياي .
 ISO50001:2011الطاةةةةة  إدايةعنةةةد تنفيةةةذ مواصةةةفة نظةةةاح  تحسوووين الصوووورة ال:اموووة: .66

ن ةةةا تعمةةة  بشةةةك  معقةةةو  فيمةةةا يتعلةةةق بكفةةةاءة الطاةةةةة أبةةةي  بمصةةةداةة يمكةةة  للشةةةيكة ا  ت  
 وبالتالت حماية البي ة.

فيمةةةا يتعلةةةق  والسةةةيماالمةةةوايد فةةةت جميةةة  المجةةةاال  اسةةةت داح كفةةةاءة  المسوووتدامة: دارةاإل .69
  تقنيةةةة الطاةةةةة هةةةت مفتةةةاا إفةةة، ِلةةةذا فةةةاهيح الطاةةةةة المتجةةةددة والمبتكةةةيةماسةةةت داح بالطاةةةةة و 

 السنوا  والعقود المقبلة.   فتللعم  بنجاا فت السوق 
 ISO الطاةةةةةة إدايةنظةةةةاح مواصةةةةفة ( ا  تنفيةةةةذ Johnson, 2011, 5بينمةةةةا يةةةةيس )       

 من ا:و بالشيكة يشتم  عل  عدة فوا د  50001:2011
 تحقيق وفويا  فت كلف الطاةة. .6
 العظم  م  مصادي الطاةة. اافادة .9
 . ا يادة كفاءة است دامو  الطاةةاست داح ست  ف و ا فض  .0
 تحسي  أداء الطاةة. .2
  فض األثي البي ت وتقلي  المسدولية البي ية. .6
 جمي  انحاء العالح فت مجا  الوعت بالطاةة وأثيها.المصداةية فت  .5
 عما .الطاةة ضم  ممايسا  األ إدايةتبنت  ..
 نفذ(.-افحص-افع -) طط دويةأو  الطاةة لمن جية إدايةاتباا نظاح  .2
 تحسي  صوية الشيكة بي  المويدي  وال با  . .2

 اثبا  المسدولية االجتماعية للشيكة. .60
 الشيكة. يف  وتع ي  معنويا  العاملي  دا   .66
( أ  الفوا ةةد الناتجةةة عةة  تنفيةةذ مواصةةفة نظةةاح إداية الطاةةةة Yeung, 2013, 9ويةةيس )        

ISO 50001:2011   بارتتفت الشيكة تتمث: 
 الكيبةةةو كسةةةيد او تقليةةة  انبعةةةا  مةةةا  ثةةةانت و  الطاةةةةةاسةةةت داح  التيشةةةيد مةةة  فةةةت المسةةةاعدة .6

 .من جية بطييقة
 يةتح تحديةد أساسة ا علة  والتةت الطاةةة،اسةت داح الحةالت فةت  وضة لل واضحة صوية ايجاد .9

 الطاةة الجديدة ومايات ا. أهداف
 .الطاةةاست داح  كفاءة ال  مة ل يادة جديدةال التقنيا  تنفيذ لويا او  وتحديد تقييح .0
 .التج ي  سلسلة عل  طو  فت الطاةةاست داح  كفاءة لتع ي  ال  ح عم ال إطاي توفيي .2
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 وانشةةةاء تقةةةةاييي وتوثيةةةةق وةيةةةاس ،اجةةةياء المقاينةةةةة الميجعيةةةة كيفيةةةة حةةةةو  إيشةةةادا  تةةةوفيي .6

 .فت الشيكة الطاةةاست داح 
 إمكانةةا  تحديةةد وبالتةةالت ،تطةةويي معةةدا  الشةةيكة وجعل ةةا تسةةت دح الطاةةةة بشةةك  أفضةة  .5

 .وج ودها الصيانة ك لف م  حدال
إعطةةةاء انطبةةةاا عةةة  الشةةةيكة أمةةةاح أصةةةحا  المصةةةلحة بأن ةةةا ت طبةةةق أفضةةة  الممايسةةةا   ..

   مة لحماية البي ة.ال 
 .العالمية السوق فت ال ضياء التجايية للضوابط واالستجابة التنظيمية بالمتطلبا  الوفاء .2
 :ISO 50001:2011ص:وبات تنفيذ مواصفة نظام إدارة الطاقة  1-6

الطاةةة فةت الشةيكة فضة ا  إدايةمجةا  وأطةاي نظةاح  ISO 50001:2011مواصةفة الحةدد ت         
عةة  متطلبات ةةا العامةةة فةةت حةةي  يقةة  تنفيةةذها علةة  الشةةيكة نفسةة ا، وتظ ةةي التجةةاي  أ  الشةةيكا  

 ,Dorr) ومن ةةةةةا: ،الطاةةةةةةة إدايةتواجةةةةةه العديةةةةةد مةةةةة  الصةةةةةعوبا  عنةةةةةد تنفيةةةةةذ مواصةةةةةفة نظةةةةةاح 

et.al.,2013, 2) 

 نقص البيانا  والمعلوما  ال  مة لتحديد وضع ا الحالت. .6
ألداء  للطاةةة و طةوا  التحسةي  المسةتمي تيكي  عل  ك  م  المسةت لف األسةاسالاهما   .9

 .الطاةة
صعوبة تنفيذ عمليا  التحسي  المستمي بسب  نقص تفاع  المةوظفي  وأصةحا  الع ةةة  .0

 .و ايج ا دا   الشيكة
 :ISO 50001:2011 نظام إدارة الطاقةمواصفة دورة التحسين المستمر ل 1-7

إطةاي عمة  دوية التحسةي  المسةتمي والتةت تتضةم  ِإلة  الطاةة تستند  إدايةمواصفة نظاح          
 ,Jeanالطاةة م      الممايسا  التنظيمية اليوميةة ) إدايةنفذ( وتكام  -افحص-افع -) طط

يتحقةةق ال ةةدف الشةةام  فةةت تقليةة  اسةةت  ف المةةوايد ومةة  ضةةمن ا الطاةةةة مةة   ةة   ، و (5 ,2012
ةةةةة انظةةةاح إداية الطمواصةةةفة ( طبقةةةاا لنفةةةذ-افحةةةص-افعةةة - ططي  المسةةةتمي)سةةةالتحدوية اسةةةت داح 

ISO 50001:2011 (Kruckhans, et.al, 2015, 48.) 
دوية التحسةةي  لةة اأَليبةة ال طةةوا   أ  علةة  (.)الجةةدو   مةةدة فةةتعتَ الم    المصةةادي ذ اتفقةةإ        

 ISO 50001:2011 الطاةةة إدايةنظةاح بمواصةفة  المتعلقةة نفةذ(-افحةص-افعة -المستمي ) طةط

 ,Kahlenborn, et.al., 2012, 18( )Jean, 2012) :يةأتتكمةا مةا يحتويةه الجةدو  و  تتضم 

5( )Quyen & Le, 2012, 289( )Fiadler & Micea, 2013, 2-3( )Wu, et.al., 

2013, 744( )Welch, 2013 ,4-5.) 
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 (7الجدول )

 ISO الطاقة إدارةنظام مواصفة المت:لقة بدورة التحسين المستمر ربع لالخطوات ال  

50001:2011 
 الت:ريف بالخطوة الخطوة التسلسل
ل  عند الت طيط اداية الطاةة هت الحصو  عل  جمي  البيانا  ذا  الع ةةة و ال طوة األ "خطط" 1

 بالحسةةبا يجةة  ا  تد ةةذ  ارتيةةةال طةةوا  و بالطاةةةة وانشةةاء الوسةةيلة ال  مةةة لتمثيةة  ذلةةف، 
 عند جم  البيانا  وكما يلت:

 . تحديد الموظفي  المسدولي 
 .تميي  االست  ف والكلف وانتا  الطاةة 
 بالحسبا  المتطلبا  القانونية َأ ذ. 
   ا .تحديد اداء الطاةة االستياتيجت الفع 
 . يسح ت طيطت اداية الطاةة و طط العم 
  ،والمسدوليا  ال  مة لتةوفيي المةوايد اعةداد  المعايييانشاء مايا  توفيي الطاةة

  طة العم .
 . توثيق جمي  البيانا 

تحسةةين ا مثةة   ومعةةايييتتضةةم  انشةةاء ال ياكةة  االداييةةة للمحافظةةة علةة  اسةةتميايية العمةة   "اف:ل" 2
التقنيةةةةا  واالجةةةةياءا  الكفةةةةوءة، ولحقيةةةةق اةصةةةة  ةةةةةدي مةةةة  خثةةةةاي التةةةةوفيي يجةةةة  ا  تكةةةةو  

ذ إ، ةلويةةة وتنفيةةذها ضةةم   طةةط عمةة  مفصةةل  و االجةةياءا  الفيديةةة فةةت  طةةط العمةة  ل ةةا األ
 :يأتت  جمي  االجياءا  الم طط ل ا فت الج ء السابق وضع  موض  التنفيذ وكما إ

  ح إداية الطاةة.اال  مة لتنفيذ نظتوفيي جمي  الموايد 
   للموظفي  وأصحا  الع ةةالتعليح والتديي. 
 ح إداية الطاةة.االتواص  م  نظ 
 ح إداية الطاةة.اتوثيق نظ 
 .فحص الوثا ق 
 .توجيه جمي  العمليا  بما فت ذلف الصيانة 
 .تنفيذ  طط عم  إداية الطاةة 

فاعلية نظاح إداية الطاةة وجمي  االفكةاي الجديةدة مة  مياجعة مستوس انجا  الغايا  ومدس  "افح " 3
ن ةا تتضةم  عمليةا  الةتحكح والسةيطية وال صةا ص إ    استشةاية  بيةي  ةايجت، كةذلف ف

والعمةةة  علةةة  توثيةةةق  وأهةةةداف ا،داء الطاةةةةة مقابةةة  سياسةةةت ا أحةةةدد للعمليةةةا  التةةةت ت   الي يسةةةة
ِإلةة  حوصةا  المنتظمةةة الوصةةو  لي ةا، ول ةةذا يجةة  ا  تحقةةق الفإالنتةا   التةةت تةةح الوصةةو  

 هداف االستياتيجية.األ
بيانةةا  مياجعةةة الطاةةةة فضةة ا عةة  علةة  بنةةاء االسةةتياتيجية االمثةة  يةةتح مةة   ةة   االعتمةةاد  "نفذ" 4

ح الحاصةة  مةة   ةة   االعتمةةاد علةة  بيانةةا  طاةةةة السةةوق المعلومةةا  الجديةةدة وتقيةةيح التقةةد  
ق التحسةي  المسةتمي ألداء الطاةةة ونظةاح إدايت ةا، ات اذ االجياءا  ال  مةة لتحقيةو الحالية، 
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 :ارتتذ يتوج  ا  يد ذ العم  التصحيحت إذا ل ح االمي م      إ

 . الم حظا  والقياسا 
 .تقييح االداء الحالت م  االطي القانونية 
 لنظاح إداية الطاةة التدةيق الدا لت. 
 .فحوصا  ااداية العليا 

 أع ه.الجدو  م  إعداد الباح  باالعتماد عل  المصادي  المصدر:

 

ال طوا  األيب  لدوية التحسي  المستمي المتعلقةة بمواصةفة نظةاح إداية بي  ي   (2)والشك           
 :ISO 50001:2011الطاةة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)السضل 

 ISO 50001:2011الطاقة  إدارةدورة التحسين المستمر لمواصفة نظام 
Implementing ISO 50001 While Integrating  Welch, Thomas E., 2013,: Source

-Press, ISBN: 978ed, Trimark th, 1with Your Environmental Management System

0-9829702-8-7, p.43. 

 التخطيط )"خطط"(-1
 .المتطلبا  القانونية والمتطلبا  األ يس-
 .مياجعة الطاةة-
 .األساسية للطاةةالقيمة -
 مدشيا  أداء الطاةة.-
 إدايةاهداف الطاةة ومايات ا و طط عمة  -

 .الطاةة

 "(افح )" مراج:ة االدا -3
 سيطية، ةياس وتحلي .-
تقيةةةةةيح المتطلبةةةةةا  القانونيةةةةةة والمتطلبةةةةةا  -

 األ يس.
 الطاةة. إدايةالتدةيق الدا لت لنظاح -
عةةدح المطابقةةة، اجةةياء تصةةحيحت واجةةياء -

 وةا ت.
 السج  .-

 مراج:ة اإلدارة )"نفذ"(-4
 المد   .-
 الم يجا .-

 دارةمسؤولية اإل
 عاح.-
 األدواي، السلطة والمسدولية.-

 "(اف:ل)" التنفيذ والتسغيل-2
 كفاءة، تديي  وتوعية.-
 متطلبا  التوثيق.-
 ضبط الوثا ق.-
 التحكح التشغيلت.-
 االتصا .-
 التصميح.-
 المنتجا  والمعدا .شياء  دما  الطاةة، -
 شياء امدادا  الطاةة.-
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 الرابعالمبحث 

 ISO 50001:2011مواصفة نظام ادارة الطاقة  متطلبات
وكما هت  ISO 50001:2011مواصفة نظاح اداية الطاةة  متطلبا عيض هذا المبح  يَ         

فضة ا   9066 عةاحم   ISO مة الدولية للتقييسظوايدة فت دلي  المواصفة الصادي م  ةب  المن
( Ul dqs, 2011, 17-40) (ISO, 2011, 1-13: )يةةةأتتوكمةةةا عةةة  المياجةةة  اال ةةةيس 

(Eccleston, et.al., 2012, 1-123) (Welch, 2013, 64-167) (Road, 2013, 2-16)  
(Howell, 2014, 7-118( )Kals, 2015, 81-221) 

 :المجال .1
، الةذ  وتنفيةذه وصةيانته وتحسةينه إداية الطاةةةحدد هذه المواصفة متطلبا  إنشاء نظاح ت           

  المسةةتمي فةة  أداء يالتحسةة ظمةةت ألنجةةا مةةد   ن  يكةةو  الغةةيض منةةه تمكةةي  شةةيكة مةةا مةة  اتبةةاا 
 .است داح الطاةة واست  ك االطاةة، بما فت ذلف كفاءة 

الطاةةةةةة اسةةةةت داح ها علةةةة  تنفيةةةةذيمكةةةة   تالمواصةةةةفة القياسةةةةية المتطلبةةةةا  التةةةةحةةةةدد هةةةةذه ت          
واسةةت  ك ا، بمةةا فةةت ذلةةف القيةةاس والتوثيةةق وكتابةةة التقةةاييي، التصةةميح، واجةةياءا  شةةياء المعةةدا ، 

 العمليا  وكذلف األفياد المشايكو  فت أداء الطاةة.و  األنظمة،
تكامل ةا أو مطابقت ا  ايضاا  ست دام ا بشك  مستق ، ولك  يمك مم  هذه المواصفة ألص          
 األ يس. ييةاالدانظمة االم  

شةةيكة تيمةة  فةت ضةةما  مطابقت ةةا مة  سياسةةة الطاةةةة  ةيةأَ  تفةةهةذه المواصةةفة  ويمكة  تنفيةةذ       
المطابقةةة إمةةا عةة  طييةةق التقيةةيح  هعةة   ذلةةف للغيةةي، ويمكةة  تأكيةةد هةةذاِ و المعلنةةة ب ةةذه المواصةةفة، 

 ج ةةةة  ايجيةةةة الممنةةةوا مةةة عتمةةةاد نظةةةاح إداية الطاةةةةة إمةةة   ةةة   أو   الةةةذاتت للمطابقةةةة، واألعةةة 
 يشادا  توجي ية ألست دام ا.االمواصفة توفي هذه كما،

 :القياسية المراجع .2
 المحافظةة يةتح كةتلهذه المواصفة. هذا البنةد ويد فةت الةنص  تف مصادي ةياسيةدو  لح ت           

للمواصةةةفا  القياسةةةية اال ةةةيس الصةةةادية مةةة  ةبةةة  المنظمةةةة الدوليةةةة للتقيةةةيس  علةةة  التةةةيةيح المماثةةة 
ISO. 
 :المصطلحات والت:اريف .3

 :ارتية اييف، تست دح المصطلحا  والتعالتوثيقألمياض         
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 :الحدود 3-1

 .حس  تعييف الشيكة ل ابو الحدود التنظيمية أو حدود موة  و/أو حدود مادية     
 بأكمل ا، مواة  متعددة تح  إداية الشيكة. شيكةمثا : عملية، مجموعة م  العمليا ، موة ، 

 :ن المستمريالتحس 3-2
 تع ي  أداء الطاةة ونظاح إداية الطاةة.ِإل  باستمياي تدد  ة عملية متكيي     

 ( 1ملحوظة:) 
يجاد فيص التحسي    عملية مستمية. وتعد عملية وض  األهداف وا 

 ( 2ملحوظة:) 
فةت  المعلنةة م  سياسةة الطاةةة شياا االمستمي يحقق تحسينا  فت أداء الطاةة، تم التحسي 
 الشيكة.

 :التصحي  3-3
 (96-0) اكتشافه الذ  تحمطابقة الستبعاد عدح إجياء ال    

 :ملحوظة 
 .ISO 9000:2005م  المواصفة الدولية  5-5-0يتوافق التعييف م  البند  

 :تصحيحيإجرا   3-4
 (96-0إجياء ألستبعاد سب  عدح المطابقة الذس تح اكتشافه )    
 ( 1ملحوظة:) 

 هناف أكثي م  سب  لعدح المطابقة.يمك  أ  يكو    

 ( 2ملحوظة:) 
حةةدو   تلت فةة تلمنةة  التكةةياي، بينمةةا يةةتح ات ةةاذ إجةةياء وةةةا  تيةةتح ات ةةاذ إجةةياء تصةةحيح  

 .عدح المطابقة

 ( 3ملحوظة:) 
 .ISO 9000:2005م  المواصفة الدولية   6-5-0يتوافق التعييف م  البند   

 :الطاقة 3-5
 وسيط خ ي مماث . ا أو الك يباء، الوةود، الب اي، الحياية، ال واء المضغوط،     



 

 64 

 صل الثانيالفَ
 ( 1ملحوظة:) 

 الطاةةةة أشةةكا  الطاةةةة الم تلفةةة، بمةةا فةةت ذلةةفِإلةة  ألمةةياض هةةذ المواصةةفة، تشةةيي الطاةةةة 
فةةةةت أو معةةةةدا  السةةةةت دام ا فةةةةت إمكةةةة  شةةةةيادها، ت  ين ةةةةا، معالجت ةةةةا، المتجةةةةددة، التةةةةت ي

 ستيجاع ا.إالت  يتح أو ، العمليا 
 ( 2ملحوظة:) 

 .انجا  العم أو ةدية النظاح عل  تقديح نشاط  ايجت يمك  تعييف الطاةة بأن ا  

 :القيمة االساسية للطاقة 3-6
 .أساس لمقاينة أداء الطاةة تميج  )مياج ( كمت يعط    

 ( 1ملحوظة:) 
 .ال م عكس فتية محددة م  ت القيمة االساسية للطاةة 

  (:2)ملحوظة 
التةةت تةةةدثي  تغييةةيا الماسةةت داح ب طبيعيةةةة وذلةةفكةةو  تيمكةة  أ   القيمةةة االساسةةية للطاةةةة

اسةةةت  ك ا، مثةةة  مسةةةتوس اانتةةةا ، ديجةةةة الحةةةياية فةةةت ال ةةةواء أو الطاةةةةة و/اسةةةت داح علةةة  
 .وما الي ماالطلق، 

 ( 3ملحوظة:) 
ةبةة  وبعةةد  معتمةةدكمصةةدي لحسةةا  تيشةةيد الطاةةةة،  سةةت دح أيضةةاا ت القيمةةة االساسةةية للطاةةةة

 إجياءا  تحسي  أداء الطاةة. تنفيذ

 :سته ك الطاقةإ 3-7
 كمية م  الطاةة المست دمة.      

 :ضفا ة الطاقة 3-8
: مثةا ، الطاةةة والطاةةة المسةت دمةأو سةل  بي  نةات  األداء، ال دمةة، ال ةع ةة كم يأو نسبة      

لطاةةةةة النظييةةةة ا ،المةةةد    \الم يجةةةا  ،المسةةةت دمةالطاةةةةة  \الطاةةةةة المطلوبةةةة ،كفةةةاءة التحويةةة 
 الطاةة الفعلية المست دمة للتشغي . \المست دمة للتشغي 

 :ملحوظة 
، والجودة المناسبةتحديد ك  م  المد    والم يجا  بوضوا سواء فت الكمية  يتوج  

 ويج  ا  تكو  ةابلة للقياس.
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 :(EnMS)نظام إدارة الطاقة  3-9

، عمليةةةا  تفاعلةةةة لوضةةة  سياسةةةة وأهةةةداف الطاةةةةةالمأو مجموعةةةة مةةة  العناصةةةي المتيابطةةةة        
جياءا    تلف األهداف. انجا وا 

 :إدارة الطاقة عمل فريم 3-10
 تحسةينا الا  ألنشةطة نظةاح إداية الطاةةة وتقةديح الفع ة تنفيةذو  عة  الد ش ص )أش اص( مسة     
 ألداء الطاةة. اال مة

 :ملحوظة 
 مة  كةو  الفييةقتوةةد ي، حدد حجح الفييةقتحجح وطبيعة الشيكة، والموايد المتاحة، سوف 

 ، مث  ممث  ااداية.ش ص واحد

 :هدف الطاقة 3-11
المتعلقةةة بتحسةةي  أداء و الشةةيكة فةةت سياسةةة الطاةةةة  ألنجةةا موضةةوعة و  حةةددةمجموعةةة نتةةا   م      

 للطاةة.

 :أدا  الطاقة 3-12
، (62-0الطاةةةةةة )اسةةةةت داح (، 2-0ةةةةةة )متعلقةةةةة بكفةةةةاءة الطاالةياسةةةة ا و النتةةةةا   التةةةة  يمكةةةة      

 (..-0واست  ف الطاةة )

 ( 1ملحوظة:) 
سياسةةة الطاةةةة دا ةة  ِإلةة  سةةتناد النتةةا   يمكةة  ةياسةة ا باافةةت سةةياق نظةةاح إداية الطاةةةة،  

 الشيكة، االهداف، الغايا  والمتطلبا  اال يس ألداء الطاةة.

 ( 2ملحوظة:) 
 .حد عناصي االداء لنظاح إداية الطاةةأأداء الطاةة هو  

 :(EnPI)مؤسر أدا  الطاقة  3-13
 .مقياس كمت ألداء الطاةة، كما تعيف ا الشيكةأو ةيمة     

  :ملحوظة 
 .معقدأو نسبت أو متي  بسيط  أ نموذ يمك  التعبيي ع  مدشيا  أداء الطاةة بوصف ا 
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 سياسة الطاقة 3-14

، كمةا  ةا للطاةةة ال اصة واالتجاه العاح ل ا فيما يتعلق بأدا االهدافبمجم   الشيكةبيا  م       
 . فت الشيكة ب  ااداية العليام  ةِ  عبي عن ا يسمياا ي  

  :ملحوظة 
 حدد أهداف ومايا  الطاةة.للعم  و ت   ي سياسة الطاةة إطاياا توف  

 :مراج:ة الطاقة 3-15
ِإلةة    تةةدد والتةةت معلومةةا ،البيانةةا  و ال عتمةةاد علةة بااتحديةةد أداء الطاةةةة فةةت الشةةيكة يةةتح      

 لتحسي .اتحديد فيص 

 :ملحوظة 
 الطاةةة الظةاهية تحديةد ومياجعةة المحليه األ يس، المفاهيح مث أو  الدوليةف  المواصفا  

 ضم  مف وح مياجعة الطاةة. تد   الطاةةاشكا  أو 

 :خدمات الطاقة 3-16
 الطاةة.أو است داح األنشطة ونتا ج ا الميتبطة بتوفيي و/     

  :غاية الطاقة 3-17
أو فةةة  الشةةةيكة  تنفيةةذالطاةةةةة ةابةة  للقيةةةاس الكمةةةت وموضةة  بالتفصةةةي ، ةابةةة  لل متطلةة  ألداء     

نب  م  هدف الطاةة، وتلف األحتياجا  التت يج  وضع ا ومياعات ا لتحقيق   يالذو أةساح من ا، 
 ال دف.هذا 

 :الطاقةاستخدام  3-18
 .الطاةة تنفيذكيفية لأو أسلو       

  طوط اانتا .العمليا  و مثا : الت وية، ااضاءة، التدف ة، التبييد، النق ، 

  :الم:نيةالمجموعة  3-19
 الشيكة. تتتأثي بأداء الطاةة ف التتأو والذ   مت صصةمجموعة أو ش ص      

 لنظام إدارة الطاقة: الداخليالتدقيم  3-20
لتحديةةد مةةدس  وتقييمةه موضةةوعياا   عمليةة م من جةةة، مسةةتقل ة وموث قةةة للحصةو  علةة  دليةة  مةةاد     

 أنجا  المتطلبا . 



 

 67 

 صل الثانيالفَ
 :عدم المطابقة 3-21

 .عدح استيفاء متطل  ما     
 (.ISO 9000:2005م  المواصفة الدولية  9-5-0)يتوافق التعييف م  البند 

 :السرضة 3-22

مجموعةةة من ةةا، سةةواء أو جةة ء أو ، شةةيكة لل ةةدما  العامةةة، هيةةأة ،مشةةيوا، جمعيةةة، منظمةةة      
لةدي ا أداية ووظةةا ف  اصةة ب ةةا، وكةذلف لةةدي ا  ت اصةة، والتةةأو ال، عامةةة أو كانة  مدمجةةة في ةا 

 الطاةة واست  ك ا.است داح  للسيطية عل سلطة 

 :ملحوظة 
 األش اص.مجموعة م  أو شيكة يمك  أ  تكو  ش ص ال

 الوقا ياإلجرا   3-23
 (.96-0اجياء لتجن  سب  احتما  عدح المطابقة )     

 ( 1ملحوظة :) 
 حتما  حدو  عدح المطابقة.هناف أكثي م  سب  واحد ايمك  أ  يكو  

 ( 2ملحوظة :) 
ت ةةةاذ ااجةةةياء إ، فةةةت حةةةي  يةةةتح عةةةدح المطابقةةةة ت ةةةاذ ااجةةةياء الوةةةةا   لتجنةةة  حةةةدو إتح يةةة

 لتجن  تكياي الحدو . التصحيحت

 ( 3ملحوظة:)   
 .ISO 9000:2005م  المواصفة الدولية  2-5-0يتوافق التعييف م  البند 

 إجرا   3-24
 عملية.أو أ  نشاط  تنفيذطييق محدد ل    

 ( 1ملحوظة:)   
 عدح توثيق ا.أو يمك  توثيق االجياءا ، 

 ( 2ملحوظة:)   
 "إجياء موثق".أو  يست دح مالباا مصطل  "إجياء مكتو "عندما يتح توثيق إجياء ما، 
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 ( 3ملحوظة:)   

 . ISO 9000:2005م  المواصفة الدولية  6 -2-0يتوافق التعييف م  البند 

 :سجلال 3-25

 األنشطة المنفذة. بدلي  ال  ودتأو وثيقة تبي  النتا   التت تحقق      

 ( 1ملحوظة:) 
وتقةديح  تنفيذالتقدح الحاص  بعملية الالسج  ، عل  سبي  المثا ، لتوثيق است داح يمك  
جياءا  تصحيحية.ع  االنجا أدلة   ، إجياءا  وةا ية، وا 

 ( 2ملحوظة:) 
 .ISO 9000:2005م  المواصفة الدولية  5-.-0يتوافق التعييف م  البند   

 :المجال 3-26
داية الطاةةة، والتةت إلتت تعلن ا الشيكة مة   ة   نظةاح األنشطة والتس ي   والقيايا  ا حجح     

 يمك  ا  تشم  العديد م  الحدود. 

 :ملحوظة 
 بالنق . الميتبطةيمك  ا  يشم  المجا  الطاةة 

 الملموس للطاقة ستخدام اال 3-27
ةيمةةة فعليةة لتحسةةي   يةوف ي  الةةذأو و/ ل ةا تاالسةةت  ف الفعلة بالحسةبا   ةةذاا خالطاةةة اسةت داح      

 أداء الطاةة.

 :ملحوظة 
 الشيكة. م  ةب يمك  تحديد المعاييي ال امة 

 :اإلدارة ال:ليا 3-28
 شيكة عند أعل  مستوس لرداية.الديي مجموعة م  األفياد توجه وت  أو فيد      

 ( 1ملحوظة:) 
 وحدود نظاح إداية الطاةة.  مجا ااداية العليا تديي الشيكة كما هو محدد ف  
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 ( 2ملحوظة:) 

 .ISO 9000:2005م  المواصفة الدولية  .-9-0يتوافق التعييف م  البند  
 :متطلبات نظام إدارة الطاقة .4

 :متطلبات عامة 4-1    
 الشيكة تعم  عل :    

لمتطلبةةا  هةةذه  ، صةةيانة وتحسةةي  نظةةاح إداية الطاةةةة طبقةةاا تنفيةةذتأسةةيس، توثيةةق،  .أ
 المواصفة.

 وحدود نظاح إداية الطاةة. مجا تعييف وتوثيق  . 

 التحسةةةةي  نجةةةةا اتحديةةةةد كيفيةةةةة تطةةةةابق الشةةةةيكة مةةةة  متطلبةةةةا  هةةةةذه المواصةةةةفة  . 
 داية الطاةة.ألداء الطاةة وكذلف نظاح إالمستمي 

 :ولية اإلدارةؤ مس 4-2   

 :االدارة ال:ليا 4-2-1
والتحسةي  المسةةتمي ألنشةطت ا مةة  لت ام ةةا لمسةاندة نظةةاح إداية الطاةةة، اااداية العليةا تعةيض       
   : 

 وصيانة سياسة الطاةة. تنفيذتعييف، تأسيس،  .6

 إداية الطاةة. عم  تعيي  ممث  ااداية واعتماد فييق .9

إداية الطاةةةةةة تحسةةةةي  نظةةةةاح و ، صةةةةيانة تنفيةةةةذتةةةةوفيي المةةةةوايد المطلوبةةةةة لتأسةةةةيس،  .0
المةةةةوايد تتضةةةم  المةةةةوايد البشةةةةيية، الم ةةةةايا  ملحوظووووة: ، )وتحسةةةي  أداء الطاةةةةةة

 .(والموايد المالية التقانةالمت صصة، 

 ع ن ا م      نظاح إداية الطاةة.العم  والحدود ا مجا تحديد  .2

 الشيكة. تأهمية إداية الطاةة لم  هح ف ع  إ .6

 .ِإنشادهتح  ةد أ  أهداف الطاةة والغيض من ا عل التأكيد  .5

 أ  مدشيا  أداء الطاةة م  مة للشيكة. عل التأكيد  ..

 .فت الت طيط طوي  االمد بالحسبا أ ذ اداء الطاةة  .2

 حددة.م    منية فتيا  وفق  عل التأكيد عل  أ  النتا   مقاسه ومعدة ف  تقاييي .2
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 مياجعا  ااداية. تنفيذ .60

 ممثل االدارة 4-2-2
مناسةبة بغةض  ةوجةداي  ةكفةاءة، م ةاي  ذا)ممثلي ( عن ا  عي  ااداية العليا ممث ا يج  أ  ت           

 :م  أج ولية وسلطة د مس  يس ويكو  له  االوليا  د مسالالنظي ع  

ويحسةةة  بشةةةةك  التأكةةةد مةةة  أ  نظةةةاح إداية الطاةةةةةة ةةةةد تأسةةةس، نفةةةذ، تةةةةح صةةةيانته  .6
 ل ذه المواصفة. طبقاا  مستمي

للعمةة   اا مناسةةبوالةةذ  يكةةو   ااداية ِةبةة  وض مةة فَةةتحديةةد ش ص/األشةة اص، الم   .9
 م  ممث  ااداية لدعح أنشطة إداية الطاةة.

 تقديح التقاييي ال اصة بأداء الطاةة لرداية العليا. .0

 تقديح التقاييي ال اصة بأداء نظاح إداية الطاةة لرداية العليا.  .2

ةة .6 فةةت مح لةةدعح سياسةةة الطاةةةة التأكةةد مةة  أ  الت طةةيط ألنشةةطة إداية الطاةةةة ةةةد ص 
 لشيكة.ا

 فعالة للطاةة.الداية اا تحقيق ج م  أ وليا  والسلطا د ع   المسا  تعييف و  .5

نظةاح ت فة السةيطية والعمليةا للتأكةد مة  فاعليةة  ال  مةة والطيا ةقتحديد المعةاييي  ..
 إداية الطاةة.

فةةةةت  التنظيميةةةةة مسةةةةتويا البسياسةةةةة الطاةةةةةة وأهةةةةداف ا علةةةة  جميةةةة   تالةةةةوعنشةةةةي  .2
 لشيكة.ا

 سياسة الطاقة  4-3
 تحةةةدد ااداية العليةةةا، المسةةةتمي بةةةأداء الطاةةةةة التحسةةةي لتةةة اح الشةةةيكة بسياسةةةة الطاةةةةة تحةةةدد إ      

 : يج  أ  اأنسياسة الطاةة وتدكد عل  

 واست  ف الشيكة للطاةة.است داح تكو  مناسبة لطبيعة وحجح  .6

 المستمي ف  أداء الطاةة. التحسي لت اح بتتضم  اال .9

هةةداف األَ  نجةةا اِ تاحةةة المعلومةةا  والمةةوايد الضةةيويية إِ لتةة اح بضةةما  تتضةةم  اال .0
 . والغايا 
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تتضةةةم  االتةةة اح بةةةالتوافق مةةة  المتطلبةةةا  القانونيةةةة المطبقةةةة والمتطلبةةةا  األ ةةةيس  .2

بكفةةةةةاءة الطاةةةةةةةة واسةةةةةةت دام ا ا تصةةةةةاص الشةةةةةةيكة والمتعلقةةةةةةة  ضةةةةةةم التةةةةة  تقةةةةةة  
 .واست  ك ا

 ومياجعة أهداف الطاةة ومايات ا. داداع توفيي إطاي العم  ال  ح .6

، لتحسةةةةي  أداء الكفةةةةوء والتصةةةةميحالطاةةةةةة دعةةةةح شةةةةياء المنتجةةةةا  وال ةةةةدما  ذا   .5
 الطاةة.

 تكو  موثقه ومعلنة عل  جمي  المستويا  بالشيكة. ..

 ويتح تحديث ا عند الضيوية. وبشك  منتظح ياج  دويياا أ  ت   .2

 :تخطيط الطاقة 4-4

 :عام 4-4-1
ت طةةةيط الطاةةةةة مةةة   يتوافةةةق ،وثيةةةق واداية عمليةةةا  ت طةةةيط الطاةةةةةالشةةةيكة تجةةة  علةةة  تو ي       

 أداء الطاةة. تحس  باستمياي تاألنشطة التِإل    يددوالذ  سياسة الطاةة 
 ف  أداء الطاةة. تدثينشطة الشيكة الت  ألت طيط الطاةة مياجعة  يتضم 
 ( 1ملحوظة) 
 :)6شك  )ال تي  فبَ م  وال  لت طيط الطاةة ضِ الموَ  الم طط المفاهيمت   
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 (5السضل )

 تخطيط الطاقةعمليات مخطط لمفهوم 

 Requirements with –Energy Management Systems 2011, , 50001ISO : Source

guidance for use, Geneva, International Organization for Standardization, p.16. 

 ( 2ملحوظة:) 
مث  التعييف  معينة مفاهيح يشتم  عل  ة اال يسمحليالأو  الدوليةمواصفا  ال تمياجعة الطاةة ف

 نمط الطاةة.أو ومياجعة أمياض الطاةة 

 :متطلبات الخرىالقانونية و ال متطلباتال 4-4-2
 تنفيةةةةةذللالمتطلبةةةةةا  القانونيةةةةةة القابلةةةةةة ِإلةةةةة  حةةةةةدد وتنفةةةةةذ وتصةةةةة  يجةةةةة  علةةةةة  الشةةةةةيكة أ  ت          

 .بكفاءة الطاةة واست دام ا واست  ك امتعلقة والوالمتطلبا  األ يس الت  تتبناها 

متغيوووووووووووووووورات ذات -
الصلة الموؤثرة علوط 
االسوووووووووووووووووووووتخدامات 
 الملموسة للطاقة.

 الدا .-

اسووووووووووووووووووووتخدامات -
الطاقووووووووة السووووووووابقة 

 والحالية.

 مدخ ت التخطيط

 التخطيط مخرجات

 مراج:ة الطاقة

 .القيمة الساسية للطاقة-

 .مؤسرات أدا  الطاقة-

 .هداف الطاقةأ-

   .غايات الطاقة-

 .خطط عمل إدارة الطاقة-

تحليووووول اسوووووتخدام -
 .واسته ك الطاقة

تحديوووووود مجوووووواالت -
االسوووووووووووووووووووووووووووووتخدام 

 .الملموس للطاقة

تحديووووووووود فووووووووور  -
تحسوووووووووووووووووووووووين أدا  

 .الطاقة
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الطاةة واست دام ا كفاءة هذه المتطلبا  عل   تنفيذيج  أ  تحدد الشيكة كيفية         

 تالقانونية والمتطلبا  األ يس التعل  أ  تلف المتطلبا   يضاا أ ويج  أ  تدكد واست  ك ا،
 عل  نظاح إداية الطاةة. والمحافظة تنفيذالتأسيس وال تف بالحسبا  أ  ذ تتبناها ةد 

 حددة.م    منية فتيا  وفق عل  يج  مياجعة المتطلبا  القانونية والمتطلبا  األ يس

 مراج:ة الطاقة  4-4-3
 عل  مياجعة الطاةة. والمحافظةتسجي   ،يتطويب ا  تقوح يج  عل  الشيكة      

يج  عل  الشيكة و  ،تطويي مياجعة الطاةة يج  أ  توثقالمن جية والمعاييي المست دمة ف  
 تقوح بارتت: لتطويي مياجعة الطاةة أ 

 القياسا  والبيانا  األ يس بمعن : عل  واست  ف الطاةة بناءا است داح تحلي   .6

 .تحديد مصادي الطاةة الحالية 

 توالحال منه السابق للطاةة سواء واالست  ف الملموسست داح تقييح اال. 

 ةالملموسست داح يتح تحديد مجاال  اال الطاةة واست  ك ا،است داح عل  تحلي   بناءا  .9
 بمعن : ل ا

  أو  ،الذي  يعملو  بالشيكة، المعدا ، األنظمة، العمليا  واألش اص التس ي  تحديد
 الطاةة واست  ك ا.است داح تدثي بشك  ملموس عل   تالتو نيابة عن ا، 

 الملموس للطاةة.ست داح اال فتالمدثية و األ يس ذا  الصلة  تغيييا تحديد الم 

 والعمليا  المتعلقة ، المعدا ، األنظمة التس ي  لطاةة  تتحديد األداء الحال
 بااست داما  الملموسة للطاةة المحددة.

  تواست  ف الطاةة المستقبلاست داح تقديي. 

 لتحسي  أداء الطاةة. ال  مة لوية وتسجي  الفيصو تحديد األوض  و  .0

 :ملحوظة 
مصةةادي أو الطاةةةة المتجةةددة اسةةت داح ق الفةةيص بمصةةادي الطاةةةة المتاحةةة، يمكةة  أ  تتعلةة

 النفايا .مث  طاةة  البديلةالطاةة 
االسةةةتجابة  فضةةة ا عةةة محةةةددة   منيةةةة فتةةةيا  وفةةةق يجةةة  أ  تحةةةد  مياجعةةةة الطاةةةةة علةةة 

 العمليا .أو األنظمة و  ، المعدا التس ي   تف الحاصلة ي يسةال تغيييا لل
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 :القيمة االساسية للطاقة 4-4-4

 ةليو معلوما  المياجعة األاست داح للطاةة ب ية( أساسةيح) ةيمةيج  عل  الشيكة تأسيس        
  اواست  ك الطاةةست داح مناسبة ال يج  ا  تكو    فتية جم  البيانا أ بالحسبا  خ ذةا للطاةة، 

 لشيكة.افت 
 .لطاةةل ية( أساسةيح) بقيمةف  أداء الطاةة مقاينة  تغيييا قاس اليج  أ  ت  

 ت:تأكثي م  ارأو لطاةة ف  حالة القيمة االساسية ل عل  يج  اجياء تعدي  

  واست  ف الشيكة للطاةةاست داح مدشيا  أداء الطاةة لح تعد تعكس. 

  أنظمة الطاةةأو نماط التشغي  ف  العمليا ، أ ي يسة تغيييا هناف. 

  للطييقة المحددة مسبقاا  طبقاا. 
 . الطاةة وتسجلل االساسية( ةيح) القيمة  عل المحافظةيج  

 :ا  الطاقةأدمؤسرات  4-4-5
يجةةةة  علةةةة  الشةةةةيكة تعييةةةةف مدشةةةةيا  أداء الطاةةةةةة المناسةةةةبة لمياةبةةةةة وةيةةةةاس أداء الطاةةةةةة        

 ال اص ب ا.
 .  دويياا ياجَ   وت  سجَ من جية تعييف وتحدي  مدشيا  أداء الطاةة يج  أ  ت  

لطاةة كلما كا  ذلف ل االساسية( القيح) بالقيمة  مدشيا  أداء الطاةة وتقاي  ياجَ يج  أ  ت         
 .مناسباا 

 :دارة الطاقةالطاقة، غايات الطاقة، خطط عمل إ هدافأ 4-4-6
لوظةةةةا ف اهةةةةداف الطاةةةةةة ومايات ةةةةا لوتوثيةةةةق  تنفيةةةةذ، يجةةةة  علةةةة  الشةةةةيكة القيةةةةاح بتأسةةةةيس        

 دا   الشيكة.  التس ي  أو العمليا   المستويا ،أو المناسبة، 
 .االهداف والغايا يج  تحديد األطي ال منية ال  مة لتحقيق تلف 

األهةةةداف  تلةةةف الغايةةةا  مةةة  سياسةةةة الطاةةةةة للشةةةيكة وا  تكةةةو و  يجةةة  أ  تتسةةةق األهةةةداف       
 بالحسةبا الغايا ، أ  تأ ةذ الشةيكة و األهداف  ويياع  عند تأسيس ومياجعة، متوافقة م  الغايا 

، واالسةةةت داما  الملموسةةةة للطاةةةةة وفةةةيص تحسةةةي  أداء ا  األ ةةةيسالمتطلبةةةالمتطلبةةةا  القانونيةةةة و 
 الطاةة عل  النحو المحدد فت مياجعة الطاةة. 

 
 يةايا  التموية  وظةيوف التشةغي  والعمة  وال يةايا   ايضةاا  بالحسةبا كما يجة  ا  تأ ةذ         

 ، ووج ا  نظي األطياف المعنية.الفنية
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هةةةداف أ نجةةةا العمةةة  ال  مةةةة اعلةةة   طةةةط  وت حةةةافظ ذتنفةةةو  تدسةةةسيجةةة  علةةة  الشةةةيكة         
 :ويج  ا  تشتم  تلف ال طط عل  ارتتالطاةة  ومايا 

 تحديد المسدولية. 

  األهداف الفيدية نجا ال  ح االوسا   وااطاي ال منت. 

   فت أداء الطاةةحس  م  وجود تَ  التأكدج  أبيا  بالطييقة المست دمة م  . 

  م  النتا  . التأكدبيا  بطييقة 
 فتيا  محددة. وفق ، وتحديث ا عل العم يج  توثيق  طط 

 :والتسغيل تنفيذال 4-5

 :عووووووووام 4-5-1
والم يجةةةا  األ ةةةيس الناتجةةةة عةةة  عمليةةةةا   العمةةةة  طةةةط اسةةةت داح يجةةة  علةةة  الشةةةيكة         

 والتشغي . تنفيذالت طيط لل

 :الضفا ة والتدريب والتوعية 4-5-2
 تحةة  تصةةيف ا ولةةه  أو ب ةةا،  يعمةة   تتأكةةد الشةةيكة مةة  ا  أ  شةة ص )أشةة اص( أيجةة          

أو الم ةةايا   التةةديي ، كفةةاءة أساسةة ا التعلةةيح، اداما  الملموسةةة للطاةةةة ا  يكةةو  ذصةةلة بااسةةت 
 بالسيطية عل الميتبطة  للتديي تحديد االحتياجا   ايضاا  كما يج  عل  الشيكة ،ال بية المناسبة

 .نظاح إداية الطاةة ب ا وتنفيذاالست داما  الملموسة للطاةة 
، ءا  أ ةيس لتلبيةة تلةف االحتياجةا ات ةاذ إجةياأو  ال  ح التديي  توفيييج  عل  الشيكة        

 يج  االحتفاظ بسج   مناسبة.و 
تحةة  تصةةيف ا أ  أو ب ةةا  يعمةة شةة ص )أشةة اص(   يجةة  علةة  الشةةيكة التأكةةد مةة  أ  أ      

 :تعل  دياية بارتيكو  

 داية الطاةة.إالطاةة، إجياءا  ومتطلبا  نظاح  أهمية االت اح بسياسة .6

داية إمتطلبةةةةةا  نظةةةةةاح  نجةةةةةا ال  مةةةةةة امسةةةةةدوليا  وسةةةةةلطا  األشةةةةة اص الدواي، اال .9
 الطاةة.

 تحسي  أداء الطاةة.  ع  الناتجة الفوا د .0
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، مةة  الطاةةةة واسةت  ك ااسةت داح المحتمة  ألنشةةتط ح، فيمةا يتعلةةق بأو التةأثيي الفعلةةت  .2

، ومايات ةا هةداف الطاةةةأفةت تحقيةق  يا مدس مساهمة تلف األنشةطة والسةلوك إيضاا
 عدح أتباا إجياءا  محددة.م   ةوالنتا   المحتمل

 :االتصال 4-5-3
داية الطاةةة إفيمةا يتعلةق بةأداء الطاةةة ونظةاح  الةدا لت االتصةا  تحقيةق يج  عل  الشةيكة        

 م  حجح الشيكة. يت َءحبما و ب ا 
شةة ص يعمةة   ا العمليةةة التةةت يسةةتطي  مةة    ل ةةا  تنفيةةذو  تدسةةسا  يجةة  علةة  الشةةيكة        

 داية الطاةة.إاةتياا لتحسينا  نظاح أو  حظا  تقديح مو  ينو  عنه  أو ب ا 
داية الطاةةةة إنظةةاح ، االتصةةا  ال ةةايجت حةةو  سياسةةة الطاةةةة قةةيييجةة  علةة  الشةةيكة أ  ت         

ا   علي ةةا، فيجةة  واذا كةةا  ةيايهةةا هةةو االتصةةا   ايجيةةاا ، ، وا  توثةةق هةةذا القةةيايداء الطاةةةة في ةةاوأ
 .خلية ل تصاال  ال ايجية تنفيذو  تقوح بوض 

 :التوثيوووم 4-5-4

 :متطلبات التوثيم 4-5-4-1
المعلومةا ، عة  طييةق وسةا ط  والمحافظة عل  تنفيذو ، نشاءبإ ا  تقوح يج  عل  الشيكة       
داية إ، لوصةةةف العناصةةةي األساسةةةية  لنظةةةاح وسةةةيلة ا ةةةيس َأيةةةةعةةة  طييةةةق أو إلكتيونيةةةة، أو  ويةيةةةة

 الطاةة وتفاع ت ا.
 ت:يج  أ  تشتم  وثا ق نظاح اداية الطاةة عل  ارت

 داية الطاةة.إنطاق وحدود نظاح  .6

 سياسة الطاةة. .9

 .إداية الطاةةعم  ، و طط الطاةة ومايات اأهداف  .0

 الوثا ق، بما فت ذلف السج  ، التت تتطلب ا هذه المواصفة. .2

 .حددها الشيكةت  الوثا ق األ يس الضيويية الت   .6

 :ملحوظة 
 :ارتيةذلف ل سبا  يعود ديجة التوثيق يمك  أ  ت تلف م  شيكة أل يس و 

 نشطت ا.وطبيعة أحجح الشيكة،  .أ
 .مدس تعقد العمليا  وتدا  ت ا . 
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 .األفيادجداية  . 

 :ضبط الوثا م 4-5-4-2
وهةةةذا يشةةةم   ،داية الطاةةةةةإطلوبةةةة بموجةةة  هةةةذه المواصةةةفة ونظةةةاح يجةةة  ضةةةبط الوثةةةا ق الم       

 .المناسبةالوثا ق الفنية 
 :اءا ( ب دفي   تأسس، تنفذ وتحافظ عل  االجياء )االجأ يج  عل  الشيكة

 صدايها.إستيفا  ا ةب  اةياي واعتماد الوثا ق للتأكد م  إ .6

 الضيوية. عندالمياجعة الدويية وتحدي  الوثا ق  .9

 تح تحديدها. ةد وحاال  المياجعة الحالية للوثا ق تغيييا أ  العل  تأكيد ال .0

َنفةةةةذةأ  ااصةةةةدايا  ذا  الصةةةةلة بالوثةةةةا ق   تأكيةةةةد علةةةةال .2 تكةةةةو  متةةةةوفية فةةةةت نقةةةةاط  الم 
 إست دام ا.

)مقةةةيوءة( ويسةةةة   التعةةةةيف سةةةةت داح أ  تبقةةة  هةةةةذه الوثةةةةا ق صةةةالحة ل  علةةةة  تأكيةةةدال .6
 علي ا.

 تكةةةةو الشةةةةيكة  بوسةةةةاطةوالمحةةةةددة  تأ  الوثةةةةا ق ذا  المنشةةةةأ ال ةةةةايج  تأكيةةةةد علةةةةال .5
محةةةةددة ويةةةةتح تقييةةةةد  ايضةةةةاا  تكةةةةو و نظةةةةاح اداية الطاةةةةةة ب ةةةةا  وتنفيةةةةذضةةةةيويية لت طةةةةيط 

 ل ا.او تد

ميي المقصود للوثا ق الملغاة، وتحديةد الوثةا ق المناسةبة والتةت ي حةتفظ ست داح من  اال ..
 أل  ميض.ب ا 

 :يتحضم التسغيلال 4-5-5
التةةةةةت ل ةةةةةا صةةةةةلة  نشةةةةةطة الصةةةةةيانة والعمليةةةةةا أط  طةةةةةحةةةةةدد وت  ت   ا  يجةةةةة  علةةةةة  الشةةةةةيكة        

 طةةط هةةداف ا ومايات ةةا وكةةذلف ، أسةةت دامات ا الملموسةةة للطاةةةة والتةةت تتسةةق مةة  سياسةةة الطاةةةةاب
 :تنفذ فت ظ  ظيوف محددة، ع  طييق ارتن ا ت  أللتأكد م   عم  إداية الطاةة

يمكة  ت وصيانة فعالة لرست داما  الملموسة للطاةة والت تنفيذمعاييي  وض  وتحديد .6
 .نحياف ملحوظ ع  األداء الفعا  للطاةةإِإل  أ  يدد  مياب ا 

لمعةةةةةاييي علةةةةة  وفةةةةةق االةةةةةنظح والمعةةةةةدا ، ، العمليةةةةةا التسةةةةة ي  ، تشةةةةةغي  وصةةةةةيانة  .9
 .التشغيلية
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مةة  ينةةو  أو )التشةةغيلية مةة  العةةاملي   جةة  تحقيةةق السةةيطيةاالتصةةا  المناسةة  مةة  أ .0

 الشيكة.  ح( فت عن

  :ملحوظة 
الكواي  المحتملةة، بمةا فةت ذلةف شةياء المعةدا ، يمكة  أو عند الت طيط لحاال  الطوايئ 

 م  هذه الحاال . تحديد كيفية تفاعله   تب ا ف أ  تدي  أداء الطاةة للشيكة

 :لتصميما 4-5-6
والسةةةةيطية علةةةة  يجةةةة  علةةةة  الشةةةةيكة النظةةةةي فةةةةت الفةةةةيص المتاحةةةةة لتحسةةةةي  أداء الطاةةةةةة         

فةةةةت التسةةةة ي  ، تعةةةةدي  وتجديةةةةد   جةةةةياء اإعنةةةةد أو التشةةةةغيلية عنةةةةد التصةةةةميح الجديةةةةد  العمليةةةةا 
 عل  أداء الطاةة. ملموسالنظح والعمليا  التت يمك  أ  يكو  ل ا أثي ، المعدا 
التصةميح ، فت أنشطة التوصيف ذا  الصلة بالمشيوا اداء الطاةةيج  أ  يتح دم  نتا          
 سجلة.نتا   نشاط التصميح م  ، ويج  أ  تكو  والشياء

 :طاقة، المنتجات، الم:دات والطاقةسرا  خدمات ال 4-5-7
سةةت داح الا تيكةةو  ل ةةا أثةةي فةة  يمكةة  أعنةةد شةةياء  ةةدما  الطاةةةة، المنتجةةا ، والمعةةدا         

للمشةةتييا   ت طةةاي المةةويدي  أنةةه سةةيتح إجةةياء تقيةةيح ج  ةةإيجةة  علةة  الشةةيكة و لطاةةةة، ل الملمةةوس
 أداء الطاةة.ِإل  ستناد باا

اسةت  ف وكفةاءة الطاةةة علة  ، سةت داحايكة أ  تدسةس وتنفةذ معةاييي تقيةيح يج  علة  الشة       
عةةةدا  و ةةةةدما  المتوةةةةة  عنةةةد شةةةياء منتجةةةةا ، م تالتشةةةغيلأو الم طةةةط  تمةةةدس العمةةةي االفتياضةةةة
 لشيكة.ا فت ملموس عل  أداء الطاةة اثيم  المتوة  أ  يكو  ل ا  تمست دمة للطاةة والت

سةةت داح جةة  تحقيةةق االمةة  أعييةةف وتوثيةةق مواصةةفا  شةةياء الطاةةةة، يجةة  علةة  الشةةيكة ت         
 .ا  للطاةةالفع  

 :الفح  4-6

 :مراقبة، قياس وتحليل 4-6-1
ةةد لعمليةا  التةت تحةدد أداء الطاةةة ل ي يسةةيج  علة  الشةيكة التأكةد مة  أ  ال صةا ص ال       

ال صةةا ص كحةةد  تلةةف ويجةة  أ  تشةةم  ،فتةةيا  م ططةةة وفةةق ةياسةة ا وتحليل ةةا علةة ، تةةح مياةبت ةةا
 :ارتتعل   أدن 

 لمياجعة الطاةة.  ال  مة الملموسة للطاةة والم يجا  األ يساالست داما   .6
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 للطاةة. ةالمناسبة التت تتعلق باالست داما  الملموس تغيييا الم .9

 .مدشيا  أداء الطاةة .0

 األهداف والغايا . نجا إفت   طط فاعلة .2

 ست  ف الطاةة الفعلت مقاب  االست  ف المتوة .اتقييح  .6
 .ي يسةنتا   مياةبة وةياس ال صا ص ال توثيقيج  

ا  معةدوكذلف مة   الشيكة وتعقيدها طة لقياس الطاةة، بما يتناس  م  حجح  تنفيذيج  تحديد و 
 المياةبة والقياس ال اصة ب ا.

  :ملحوظة 
وانظمةة  معقةدةمياةبةة ِإلة  الصةغيية ويصة   شةيكا بةي  معةدا  بسةيطة لل ما ااو القياس يتي        

بطييقةة خليةة، واألمةي   حاسوبية ةادية عل  دمة  البيانةا  وتقةديح التحلةي  بتطبيقا ةياس متصلة 
 .وأساليبه متيوف للشيكة لتحديد وسا   القياس

علة  الشةيكة  ، ويجة للقياس  اتحديد ومياجعة دويية الحتياجب ا  تقوح يج  عل  الشيكة       
، توفي بيانا  دةيقة ومتكيية ي يسةلضما  أ  المعدا  المست دمة فت مياةبة وةياس ال صا ص ا

 ويج  المحافظة عل  سج   التقويح والوسا   اال يس ال  مة لتحقيق الدةة والتكيايية.
 .داء الطاةةتحقق م  االنحيافا  الملموسة فت أت َأ   يج  عل  الشيكة 

 نتا   هذه األنشطة.ب االحتفاظيج  

 :والمتطلبات الخرىلمتطلبات القانونية اتقييم التوافم مع  4-6-2
م طةةط ل ةةا بتقيةةيح التوافةةق مةة  المتطلبةةا    منيةةة فتةةيا  وفةةق يجةة  أ  تقةةوح الشةةيكة علةة        

 الطاةة واالست  ف.است داح القانونية ومييها م  المتطلبا  التت تندي  تحت ا والتت تتص  ب
 يج  االحتفاظ بسج   لنتا   عمليا  تقييح التوافق.

 :الداخلي لنظام إدارة الطاقةالتدقيم  4-6-3
فتةةةيا   وفةةةق علةةة  لنظةةةاح إداية الطاةةةةة إجةةةياء عمليةةةا  التةةةدةيق الةةةدا لتيجةةة  علةةة  الشةةةيكة       
  ططة لضما  أ  نظاح إداية الطاةة:م   منية 

 الطاةة بما فت ذلف متطلبا  المواصفا  الدولية. م  التيتيبا  الم ططة اداية يتوافق 

  المحددة. الطاةة م  أهداف ومايا  يتوافق 

  عليه، وتحسي  أداء الطاةة. ةفظاحما  واله بشك  فع  تنفيذيتح 
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الوضةة  القةةا ح وأهميةةة  بالحسةةبا مةة  األ ةةذ  ةال منيةة ةيجةة  تطةةويي  طةةة التةةدةيق والجدولةة        

 ع  نتا   التدةيقا  السابقة. العمليا  واألماك  التت يتح تدةيق ا فض ا 
داية الت  التدةيق. عمليةالموضوعية والن اهة فت  تضم دةيق يج  أ  ا تياي المدةيقي  وا 

 ااداية العليا.ِإل   ويفع ا بشك  دوي يج  االحتفاظ بسج   نتا   التدةيق 

 :اجرا  تصحيحي واجرا  وقا ي عدم المطابقة، تصحي ، 4-6-4
تصةةحيحا  اليجةة  علةة  الشةةيكة معالجةةة عةةدح التطةةابق الفعلةةت والمحتمةة  مةة   ةة   عمةة         

 عل : وةا ت، مشتم ا ت و والقياح بإجياء تصحيح

 عدح المطابقة المحتملة.أو مياجعة حاال  عدح المطابقة  .6

 عدح المطابقة المحتملة.أو تحديد أسبا  حاال  عدح المطابقة  .9

 تكيايها.أو ت اذ إجياء لضما  عدح حدو  عدح مطابقة إِإل  تقييح الحاجة  .0

 ااجياءا  المناسبة المطلوبة. تنفيذتحديد و  .2

 الوةا ية.و عل  سج   ااجياءا  التصحيحية  المحافظة .6

 ت ذ.ااجياء الوةا ت الم  أو مياجعة فعالية ااجياء التصحيحت  .5
المحتملةةة لمواج ةةة أو لحجةةح المشةةكلة الفعليةةة  م َءمت ةةاالوةا يةةة البةةد مةة  و ااجةةياءا  التصةةحيحية 

 أداء الطاةة. نتا  
 إداية الطاةة. لنظاح التت تحد ضيويية ال تغيييا اليج  عل  الشيكة ضما  

 :ضبط السج ت 4-6-5
، لبيةةا  مطابقةةة علي ةةا والمحافظةةة الضةةيويية نشةةاء السةةج  بإ   تقةةوحأ يجةة  علةة  الشةةيكة       
 .المنج ةهذه المواصفة، ونتا   أداء الطاةة م  متطلبا  إداية الطاةة  نظاح متطلبا 
والمحافظة  السج   ستيجااوا، لتحديد ال  مة ضوابطال تنفيذيج  عل  الشيكة تعييف و        
 .علي ا

 النشاط المعنت.ِإل  محددة وتدد   يج  أ  تكو  السج   واضحة، مقيوءة،

 :مراج:ة اإلدارة 4-7

 :امع 4-7-1
بمياجعة أنظمة إداية الطاةة بالشةيكة  م  طط ل ا  منية فتيا وفق عل  و تقوح ااداية العليا        

 وفعاليت ا. وكفا ت ا ا لضما  استمياي مناسبتِ 
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 يج  االحتفاظ بسج   مياجعة ااداية.

 :مدخ ت مراج:ة اإلدارة 4-7-2
 تشتم  عل  ارتت: يج  ا  مد    مياجعة ااداية

 جياءا  م  مياجعا  ااداية السابقة.اامتابعة  .6

 مياجعة سياسة الطاةة. .9

 مياجعة أداء الطاةة ومدشيا  أداء الطاةة ذا  الصلة. .0

حتياجةا  واا  ةافي الحاصةلة تغييةيا متطلبةا  القانونيةة والال مة  نتا   تقييح التطابق .2
 ها الشيكة.ي  قِ األ يس التت ت  

 .الطاةة ومايات ا حقق م  أهدافالمدس الذ  تَ  .6

 نتا   مياجعة نظاح إداية الطاةة. .5

 التصحيحية وااجياءا  الوةا ية.حالة ااجياءا   ..

 .ارتيةأداء الطاةة المتوة  للفتية  .2

 توصيا  التحسي . .2

 مخرجات من مراج:ات اإلدارة 4-7-3
 : والمتمثلة  صلة الجياءا  ذا  االأو  قيايا ال عل  م يجا  مياجعة ااداية تحتو يج  أ  

 فت أداء الطاةة فت الشيكة. تغيييا  .6

 فت سياسة الطاةة. تغيييا  .9

 فت مدشيا  أداء الطاةة. تغيييا  .0

بمةةةا و إداية الطاةةةةة،  نظةةةاحمييهةةةا مةةة  عناصةةةي أو فةةةت األهةةةداف والغايةةةا   تغييةةةيا  .2
 لت اح الشيكة بالتحسي  المستمي.ام   يت َءح

 فت ت صيص الموايد. تغيييا  .6
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 الفصل الثالث

 الجانب الميداني للدراسة
عرض هذا الفصل الجانب  الييبنانم يبل النراوبل تالي يتبل ل اليبل الفجبتل لبيل الي  للبا  ي          

 ال نفيبذ  قيبيم ن باج عبل فضاًل  ،ISO 50001:2011ليتاصفل نظام إنارل ال اقل  التاقع اليينانمت 
 :ل هياليلاتي، لذا  لخص هذا الفصل ISO 50001:2011 يتاصفل لي  للا  الفعلم

 ISO 50001:2011لمواصفة  الواقع الميداني: تحليل الفجوة بين المتطلبات و األولالمبحث 
 ISO 50001:2011: نتائج تقييم التنفيذ الفعلي لمتطلبات مواصفة الثانيالمبحث 
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 األولالمبحث 

 ISO 50001:2011لمواصفة  الواقع الميدانيو تحليل الفجوة بين المتطلبات 

 اليبل فاص  م ال تصل إليها يل جراء  اليل إو يارل  الن اج  ال معرض هذا اليلاث ي           
، إذ  ببم الشببر ل قيببن النراوببلفببم  لقببًا لي  للا هببا  ليتاصببفلل التاقببع الييببنانمالي علقببل ل اليببل الفجببتل 

 يقنار اجم  لك الفجتل فضاًل عل ليال أولالها ت يتيل ذلك ليانيًا ت يا يلم: ِإلىال تصل 

 متطلبات نظام إدارة الطاقة:. 4

 المتطلبات العامة: 4-1

،  نفيبذي  للبا  العايبل ل يوبيت،  تتيب ، ال ISO 50001:2011ابنن  اليتصبفل النتليبل        
صببيانل ت اوببيل نظببام انارل ال اقببل  لقببًا لي  للا هببا، ت اببنن  يفيببل الي القببل يببع  لببك الي  للببا ، 

  انين يجال نظام انارل ال اقل ت تتيقه. فضاًل عل

تال تتيببببب  الفعلبببببم   نفيبببببذ( يوببببب ت  ال8لجبببببنتل  لبببببيل ن ببببباج  قاجيبببببل الفابببببص الظببببباهرل فبببببم ا         
لي  للببببا  القياوببببيل، تقببببن وببببجل  الن بببباج  يعببببنً  تقببببنر  لا للي  للببببا  العايببببل فببببم الشببببر ل يقارنببببلً 

( نرجببا  تلنوببلل يجتيببل ليببن  الي القببل يببع الي  للببا  تال ببم للبب  08  أصببل( نرجببل يببل 8،،8 
لنتن ل تتي  عنم ت  جزجم يانن  نفيذ علاصتل فجتل  ليرل نا جل  ِإلى( ييا يشير %8،،قنرها  

 اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:تير  ( %،،69تال م لل  اجيها   هذا الي  ل 

 وبييا نارل ال اقبل، ت لشر ل لش ل  ايل على يفهبتم نظبام إنارل العليا فم اعنم إ الع اإل
ب أوبهم، ييبا ISO 50001:2011يتاصبفل نظبام انارل ال اقبل  الشبر ل  ه يباماعف فبم ض 

هبببذ   ي  للبببا علبببى تفببب  ، صبببيانل ت اوبببيل نظبببام انارل ال اقبببل  نفيبببذل يوبببيت،  تتيببب ، 
 اليتاصفل، تي ر   على ذلك ضعف تاضح فم  انين ت تتي  يجال هذا النظام.

   نارل خصبتص  لنبم يتاصبفل نظبام إلبل تزارل البنف  لِ لبزم يبل قِ عنم تجتن  تجيبه يلاشبر تي
روببببال نليببببل،  قببببارير إذ اق صببببر عيببببل الببببتزارل علببببى إ، ISO 50001:2011ال اقببببل 

  لقبىشبر ل تال بم لبم النارل الجبتنل فبم قوبم إ ِإلبى تضيايل خاصل لاليتاصبفل تينشترا  
ال ينصبلًا فبم الاصبتل علبى  ب هبا ر يز ال  ِإلىيعتن  تذلك الشر لاه يايًا  ليرًا يل قلل 

 .ISO 9001:2008نارل الجتنل يتاصفل إ
  شببببريع ناخلببببم خبببباص لالشببببر ل تالببببذ  ي ببببتل يلزيببببًا لهببببا فببببم  أتعببببنم تجببببتن ا  قببببانتل 

تذلبببك يعبببتن لوبببلليل  ISO 50001:2011الاصبببتل علبببى يتاصبببفل نظبببام انارل ال اقبببل 
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 ISOل ال اقبل ر نارؤيا التاضال لخصتص يتاصفل نظبام إتهيا عنم اي الك ال ،لواويأ

لًا علبببى  بببال ينصببب ذ بببر  انفببباً ال ال ر يبببز  يبببا  فضببباًل عبببلهيي هبببا، تأ  50001:2011
رجبببباء الاصببببتل علببببى  ، تا  ISO 9001:2008الاصببببتل علببببى يتاصببببفل انارل الجببببتنل 

، يتاصببفل الصببال تالوبباليل اليهنيببل ISO 14001:2004الليجيببل  اإلنارليتاصببفل نظببام 
ISO 18001:2007  تيتاصببفل نظببام انارل ال اقببلISO 50001:2011 يببا لعببن  ِإلببى

 الاصتل عليها.
 فيهبببا  وببباتإل اإلن ببباو هبببت العنصبببر اأ إذتلتيبببا  الشبببر ل، لفهبببا يبببل أ بببل ال اقبببل ت   م  لببب

ل ا رلبباا العاليببل الي اققببل يببل إذ إلغببض النظببر عببل يقببنار ال اقببل اليوبب هل ل ت لفهببا، 
 ن اجها.لف ال اقل اليو خنيل فم إجراء ليع يش قا  النف  الخام  فت  ل تير    
 (8الجدول )

 العامة(استمارة تحليل الفجوة لمتطلب )المتطلبات 
غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل

 موثق
 منفذغير 

 غير موثق
  المتطلبات العامة 4-1

 سستتت الكتترظة نظتتام إدارة الطاقتتة طبقتتا  لمتطلبتتاتأ 1
 .ISO 50001:2011 مواصفة

  ✔ 

 
حتتتددت الكتتترظة ظيفيتتتة القيتتتام بتاستتتي  نظتتتام إدارة  2

 الطاقة طبقا  لمتطلبات هذه المواصفة.
 ✔ 

 
 

الكتتترظة نظتتتام إدارة الطاقتتتة طبقتتتا  لمتطلبتتتات  طبقتتتت 3
 .ISO 50001:2011مواصفة 

  ✔ 

 
نظتام إدارة الطاقتة  تنفيتذبحددت الكرظة ظيفية القيام  4

 طبقا  لمتطلبات هذه المواصفة.
  ✔ 

 
 وثقتتتت الكتتترظة نظتتتام إدارة الطاقتتتة طبقتتتا  لمتطلبتتتات 5

 .ISO 50001:2011مواصفة 
  ✔ 

 
ظيفية القيام بتوثيق نظام إدارة الطاقة حددت الكرظة  6

 طبقا  لمتطلبات هذه المواصفة.
  ✔ 

 
نظتتتتتام إدارة الطاقتتتتتة طبقتتتتتا   علتتتتت  تحتتتتتاشظ الكتتتتترظة 7

 .ISO 50001:2011لمتطلبات 
  ✔ 

 
حتتددت الكتترظة ظيفيتتة القيتتام بالمحاشظتتة علتت  نظتتام  8

 إدارة الطاقة طبقا  لمتطلبات هذه المواصفة.
  ✔ 

 
 ✔  تقتتتتوم الكتتتترظة بتحستتتتين نظتتتتام إدارة الطاقتتتتة طبقتتتتا   9
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  .ISO50001:2011لمتطلبات 

حتتتددت الكتتترظة ظيفيتتتة القيتتتام بتحستتتين نظتتتام إدارة  11
 الطاقة طبقا  لمتطلبات هذه المواصفة.

  ✔ 

 
 ✔   عرشت الكرظة مجال وحدود نظام إدارة الطاقة. 11

 ✔   وثقت الكرظة مجال وحدود نظام إدارة الطاقة. 12

 
متتتع متطلبتتتات هتتتذه  التطتتتابقحتتتددت الكتتترظة ظيفيتتتة  13

التحستتن المستتتمر ألداط الطاقتتة  لتحقيتتقالمواصتتفة 
 نظام ادارة الطاقة. شضال  عن

  ✔ 

 

 صفر 5 11 زانو األ  
 12 1 صفر التظرارات 
 صفر 5 صفر النتيجة 
 1,38 الوسط الحسابي المرجح 
 %3,8 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %96,2 الفجوة حجم 

 .الي علقل لاليتاصفل قاجيل الفاص ن اج   اليل الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على المصدر:

 مسؤولية االدارة: 4-2

 العليا: االدارة 4-2-1

تال تتيبببب  الفعلببببم   نفيببببذ( يوبببب ت  ال6 لببببيل ن بببباج  قاجيببببل الفاببببص الظبببباهرل فببببم الجببببنتل          
لي  لبببب  ا نارل العليببببا ال ببببالع لي  لبببب  يوببببؤتليل ا نارل  الي  لبببب  التببببانم( فببببم الشببببر ل يقارنببببل 

 ،( نرجببا 08  أصببليببل  ( نرجببا ،،،0ل  الن بباج  يعببنً  قببنر   لالي  للببا  القياوببيل، تقببن وببج
اصتل فجتل  ِإلى( ييا يشير %،0تلنولل يجتيل لين  الي القل يع الي  للا  تال م لل  قنرها  

تيببر  ( %88تال ببم للبب  اجيهببا   لنببتن هببذا الي  لبب جزجببم تعببنم  تتيبب  ل  نفيببذ ليببرل نا جببل يببل 
 اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:

 ك جهببتن يببل قلببل لجنببل نببايبب الك الشببر ل لوياوببل  اقببل ي  تلببل تيعلنببل فيهببا، لببل هعببنم ا
 رشبببين ال اقبببل فبببم الشبببر ل علبببى شببب ل  تجيهبببا  تارشبببانا  علبببى شببب ل لتابببا  ارشبببانيل 

ال قليببل يببل اوبب خنام ال اقببل تال تعيببل  ِإلببىنفببع العببايليل تاليببتظفيل لالشببر ل  ِإلببى  هببنف
عليهبببا  نصببب ، ت بببل هبببذ  الجهبببتن     غنبببم عبببل وياوبببل ال اقبببل ال بببم الليجبببم أترهبببالشبببيل 

 اليتاصفل.
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 نارل ال اقبل لبل  ر بز العيبل علبى ا ى فري  عيل إ أتل ييتل ا نارل  قم الشر ل ل عيي لم

 لجنل  رشين ال اقل  يا هت اعال .
 تذلبك  ،، الياافظل ت اويل نظام انارل ال اقل فيهبا نفيذلم  تفر الشر ل اليتارن الي لتلل ل

 ISO 9001نل ل ببتل ال ر يببز  ببال ينصببلًا فببم الاصببتل علببى يتاصببفل نظببام انارل الجببت 
 ISOاهيبببببال ال ر يببببببز علبببببى يتاصببببببفل نظبببببام انارل ال اقببببببل  ِإلببببببىا يبببببر البببببذ  ان  

 .لالاولالعلى الرغم يل ال تجيه القانم يل تزارل النف  لشيل اخذها  50001:2011
 ناء ال اقبل فبم الشبر ل لبم   بل لاليوب ت  اليناوب  ل لبر اجيهبا تا قوبام ال بم يؤشبرا  أ

فيها ال تير يل  تاصل  تل اغل  يعنا  ت وهيال  الشر ل قنييل فضاًل عل  ا تيها 
لل اقل عيا هت يتجبتن  و هال ها غير ي و ت  ا ِإلىال اتير ييا ان  عيليا  ا صالا ت 
ليرافقببل ل لببك اليعببنا  ييببا نبب   عببل ذلببك اصببتل  غييببرا  فببم يؤشببرا  فببم ال  التجببا  ا

 .أناء ال اقل     ناو  يع اجم الشر ل
  ل تذلك لول  عنم تجتن تانل  نظييبلجراء يراجعا  لإلنارل لشيل ال اقالشر ل لإلم  قم 

ي خصصل فم الشر ل   تلى يراجعل إنارل ال اقل فم اليبنل الزينيبل اليخ ب  لهبا لضبيال 
 .تفاعليل نظام إنارل ال اقل تيالء يل فاءل، 

 (9الجدول )
 التابع لمتطلب )مسؤولية اإلدارة( استمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )اإلدارة العليا(

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  مسؤولية االدارة 4-2
 االدارة العليا 4-2-1

 ✔   تعريف وتاسي  سياسة الطاقة.قامت الكرظة ب 1

 
 ✔   نفذت الكرظة سياسة الطاقة. 2

 
 ✔   تحاشظ الكرظة عل  سياسة الطاقة. 3

 
عينتتتت الكتتترظة ممثتتتل اإلدارة واعتمتتتدت شريتتتق عمتتتل  4

 إدارة الطاقة.
  ✔ 

 
تتتوشر الكتترظة المتتوارد المطلوبتتة لتاستتي  نظتتام إدارة  5

 الطاقة.
  ✔ 

 
 ✔  نظتتتام إدارة  تنفيتتتذلتتتتوشر الكتتترظة المتتتوارد المطلوبتتتة  6
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  الطاقة.

تتتوشر الكتتترظة المتتتوارد المطلوبتتتة الالزمتتتة للمحاشظتتتة  7
 الطاقة. عل  نظام إدارة

  ✔ 

 
توشر الكرظة الموارد المطلوبة الالزمة لتحسين نظام  8

 إدارة الطاقة وأداط الطاقة.
  ✔ 

 
متتن  إلعالنهتتاحتتددت الكتترظة مجتتال العمتتل والحتتدود  9

 خالل نظام إدارة الطاقة.
  ✔ 

 
   ✔ عالن أهمية إدارة الطاقة لمن هم شي الكرظة.إ 11
الطاقتة والرترم منهتا  أهدافظدت الكرظة عل  أن أ 11

 .إنكاؤهقد تم 
 ✔ 

 
 

التاظيتتتتتد علتتتتت  أن مؤكتتتتترات أداط الطاقتتتتتة مالئمتتتتتة  12
 للكرظة.

  ✔ 

 
التخطتتتتيط طويتتتتل  شتتتتي بالحستتتتبانأختتتتذ اداط الطاقتتتتة  13

 االمد.
 ✔ 

 
 

 التتتتي تتتتم التوصتتتل إليهتتتا التاظيتتتد علتتت  أن النتتتتائج 14
 زمنيتتة عتتدة شتتي تقتتارير علتت  وشتتق شتتتراتمقاستتو وم  

 محددة.

  ✔ 

 

 ✔   .المتعلقة بالطاقة مراجعات اإلدارة تنفيذ 15

 صفر 5 11 زانو األ  
 12 2 1 التظرارات 
 صفر 11 11 النتيجة 
 1,33 الوسط الحسابي المرجح 
 %13 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %87 حجم الفجوة 

 قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل المصدر:

 ممثل االدارة: 4-2-2

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذ( يوببب ت  ال08لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص الظببباهرل فبببم الجبببنتل             
لي  لبببب  ييتببببل ا نارل ال ببببالع لي  لبببب  يوببببؤتليل ا نارل  الي  لبببب  التببببانم( فببببم الشببببر ل يقارنببببل 

( نرجببا  08  أصببل( نرجببل يببل اً  صببفر  للبب   قببنر لالي  للببا  القياوببيل، تقببن وببجل  الن بباج  يعببنً  
اصببتل  ِإلببىيشببير ( ييببا %اً تلنوببلل يجتيببل ليببن  الي القببل يببع الي  للببا  تال ببم للبب  قببنرها  صببفر 
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تيببر  ( %088تال ببم للبب  اجيهببا   للنببتن هببذا الي  لبب ت تتيبب    نفيببذعببنم  عببلفجبتل  ليببرل نا جببل 

 اللااث أل ول   لك الفجتل يعتن إلى:

  ،فباءل ت عنم  عييل ييتل خباص لنظبام انارل ال اقبل فبم الشبر ل لغبض النظبر عبل يهبارل 
ال ببم يي ل هببا، تذلببك لوببل   تجببنارل هببذا الشببخص تلغببض النظببر عببل الوببل ل تاليوببؤتليل

 هذ  اليتاصفل. على تف  ي  للا ال خ ي  للناء نظام انارل ال اقل  أتعنم الشرتع 

 (11الجدول )
 ( التابع لمتطلب )مسؤولية اإلدارة(ممثل االدارةاستمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  مسؤولية االدارة 4-2
 ممثل االدارة 4-2-2

, مهتاراه ا)ممثلين( عنهتا ذ عينت اإلدارة العليا ممثال   1
 ظفاطة وجدارة مناسبة ويظون لو سلطة ومسؤولية.

  ✔ 

 
لدى ممثل االدارة السلطة والمسؤولية الالزمة للتاظتد  2

متتتن أن نظتتتام إدارة الطاقتتتة قتتتد ا ستتت  طبقتتتا  لهتتتذه 
 المواصفة.

  ✔ 

 

لدى ممثل االدارة السلطة والمسؤولية الالزمة للتاظتد  3
طبقتتتتا  لهتتتتذه  ط بتتتتقمتتتتن أن نظتتتتام إدارة الطاقتتتتة قتتتتد 

 المواصفة.

  ✔ 

 

لدى ممثل االدارة السلطة والمسؤولية الالزمة للتاظتد  4
متتن أن نظتتام إدارة الطاقتتة قتتد تمتتت المحاشظتتة عليتتو 

 طبقا  لهذه المواصفة.

  ✔ 

 

السلطة والمسؤولية الالزمة للتاظتد  لدى ممثل االدارة 5
من أن نظام إدارة الطاقة ي حسن بكظل مستمر طبقتا  

 لهذه المواصفة.

  ✔ 

 

لتتتتدى ممثتتتتل االدارة ستتتتلطة ومستتتتؤولية شتتتتي تحديتتتتد  6
كخص/األكخاص, المفتوم متن قلبتل اإلدارة والتذ  
يظتتون مناستتبا  للعمتتل متتع ممثتتل اإلدارة لتتدعم أنكتتطة 

 إدارة الطاقة.

  ✔ 

 

لتتتتدى ممثتتتتل االدارة ستتتتلطة ومستتتتؤولية شتتتتي تقتتتتديم  7
 التقارير الخاصة باداط الطاقة لإلدارة العليا.

  ✔ 
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لتتتتدى ممثتتتتل االدارة ستتتتلطة ومستتتتؤولية شتتتتي تقتتتتديم  8

التقتتتارير الخاصتتتة بتتتاداط نظتتتام إدارة الطاقتتتة لتتتإلدارة 
 العليا.

  ✔ 

 

لتتدى ممثتتل االدارة ستتلطة ومستتؤولية شتتي التاظتتد متتن  9
ألنكتتتطة إدارة الطاقتتتة قتتتد صتتتمم لتتتدعم أن التخطتتتيط 

 سياسة الطاقة للكرظة.

  ✔ 

 

لتتتتدى ممثتتتتل االدارة ستتتتلطة ومستتتتؤولية شتتتتي تحديتتتتد  11
المستتتتؤوليات والستتتتلطات متتتتن اجتتتتل تحقيتتتتق االدارة 

 الفاعلة للطاقة.

  ✔ 

 

عتتتتالن إممثتتتتل االدارة ستتتتلطة ومستتتتؤولية شتتتتي  لتتتتدى 11
دارة جتتتتل تحقيتتتتق اإلأالمستتتتؤوليات والستتتتلطات متتتتن 

 للطاقة. الفاعلة

  ✔ 

 

لتتتتدى ممثتتتتل االدارة ستتتتلطة ومستتتتؤولية شتتتتي تحديتتتتد  12
المعايير والطرق الالزمة للتاظد متن شاعليتة الستيطرة 

 والعمليات شي نظام إدارة الطاقة.

  ✔ 

 

لدى ممثل االدارة سلطة ومسؤولية شتي نكتر التوعي  13
ها علتتت  جميتتتع مستتتتويات أهتتتداشبسياستتتة الطاقتتتة و 

 الكرظة.

  ✔ 

 

 صفر 5 11 زانو األ  
 13 صفر صفر التظرارات 
 صفر صفر صفر النتيجة 
 صفر الوسط الحسابي المرجح 
 صفر النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %111 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 سياسة الطاقة: 4-3

ياافظبببل علبببى ي  للبببا  تال ، نفيبببذتال، تضبببعال الشبببر لأل  ضبببيل اإلنارل العليبببا فبببم  يجببب        
ه لعيليببل ،  تنهببا  عببن اأوببات اليتِجببال اقببل تغايا هبباهببناف أال ببم  تضببع ليتجلهببا  ال اقببلوياوببل 

  جا   تفير ال اقل.تاليوؤتليل  ا ل زاميو ت  يع م ليا ي الء أناء ال اقلت اويل  ، نفيذ

تال تتيبببب  الفعلببببم   نفيببببذ( يوبببب ت  ال00ن بببباج  قاجيببببل الفاببببص الظبببباهرل فبببم الجببببنتل   لبببيل          
ياوببيل، تقببن وببجل  لي  لبب  وياوببل ال اقببل  الي  لبب  التالببث( فببم الشببر ل يقارنببل لالي  للببا  الق
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( نرجبببا  تلنوبببلل يجتيبببل ليبببن  الي القبببل يبببع 08  أصبببل( نرجبببل يبببل اً صبببفر قبببنر   الن ببباج  يعبببنً  

  نفيببذاصببتل فجببتل  ليببرل نا جببل عببل عببنم  ِإلببىشببير ( ييببا ي%اً صببفر الي  للببا  تال ببم للبب  قببنرها  
تير  اللااث أل أولا   لك الفجتل  عبتن ( %088تال م لل  اجيها   الي  ل  هذالنتن ل ت تتي 
 إلى:

 العيليبل ا ن اجيبل، تيبع ذلبك    ي لبك  فبميبرًا   لبن ينبه إل او خنام ال اقل تاوب هالِ ها أ
ل علبى ن با  يابنتن تلبيت  اب  يوبيى ينفبذالشر ل وياوبل  اقبل يتتقبل تيعلنبل تل نهبا 

نيبببا  اببب  يوبببييا  اخبببر  يتبببل  رشبببين اوببب هالك ال اقبببل،  اوبببيل اناء  وياوبببل ال اقبببل تا 
 .ليهاإليهيا يل اليص لاا  اليشيرل ال اقل تيا إ

  نبببص ي  بببت  تيتتببب  لوياوبببل ال اقبببل فبببم الشبببر ل ت عيييهبببا علبببى ا فبببران عبببنم ايببب الك
يل  أتالعايليل فيها تالي عاقنيل يعها لي  ش ل يل ا ش ال،  عيل اليلصقا  الجناريل 

ال بم  بتزع علبى العبايليل، فضباًل عبل  الي علقبل لوياوبل ال اقبل خالل الي تيا  ال عريفيبل
  تنها غير ي اال للجييع تغير يتتقل.

 (11الجدول )
 استمارة تحليل الفجوة لمتطلب )سياسة الطاقة(

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  سياسة الطاقة 4-3
 استتتتتخدامسياستتتة الطاقتتتة مناستتتبة لطبيعتتتة وحجتتتم  1

 واستهالك الطاقة شي الكرظة.
  ✔ 

 
سياستتة الطاقتتة تتضتتمن االلتتتزام بالتحستتن المستتتمر  2

 أداط الطاقة. شي
  ✔ 

 
سياستتتتة الطاقتتتتة تتضتتتتمن االلتتتتتزام بضتتتتمان اتاحتتتتة  3

 هتتتتدافاأل إلنجتتتتازالمعلومتتتتات الضتتتترورية الالزمتتتتة 
 والرايات.

  ✔ 

 

تاحة الموارد إسة الطاقة تتضمن االلتزام بضمان سيا 4
 والرايات. هدافاأل إلنجازالضرورية الالزمة 

  ✔ 

 
بتتتتتالتواشق متتتتتع  االلتتتتتتزامسياستتتتتة الطاقتتتتتة تتضتتتتتمن  5

 التتية والمتطلبات األخرى منفذالمتطلبات القانونية ال
تقتتتع ضتتتمن اختصتتتاص الكتتترظة والمتعلقتتتة بظفتتتاطة 

 الطاقة واستخدامها واستهالظها.

  ✔ 
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سياستتتة الطاقتتتة تتتتوشر إطتتتار العمتتتل التتتالزم إلعتتتداد  6

 الطاقة وغاياتها. أهداف
  ✔ 

 
سياستتتة الطاقتتتة تتتتوشر إطتتتار العمتتتل التتتالزم لمراجعتتتة  7

 الطاقة وغاياتها. أهداف
  ✔ 

 
سياستتة الطاقتتة تتتدعم كتتراط المنتجتتات ذات الطاقتتة  8

 والتصميم الظفوط, لتحسين أداط الطاقة.
  ✔ 

 
سياستتتة الطاقتتتة تتتتدعم كتتتراط الختتتدمات ذات الطاقتتتة  9

 والتصميم الظفوط, لتحسين أداط الطاقة.
  ✔ 

 
 ✔   توثيق سياسة الطاقة شي الكرظة.تم  11

سياستتة الطاقتتة معلنتتة علتت  جميتتع المستتتويات شتتي  11
 الكرظة.

  ✔ 

 
سياسة الطاقة تراجع دوريا  وبكظل منتظم ويتم  12

 تحديثها عند الضرورة.
  ✔ 

 
 صفر 5 11 زانو األ  
 12 صفر صفر التظرارات 
 صفر صفر صفر النتيجة 
 صفر الوسط الحسابي المرجح 
 صفر النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %111 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 تخطيط الطاقة: 4-4

 عام: 4-4-1

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذ( يوببب ت  ال،0لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص الظببباهرل فبببم الجبببنتل             
لالي  للببا   ال ببالع لي  لبب   خ ببي  ال اقببل  الي  لبب  الرالببع( فببم الشببر ل يقارنببلً  (عببام لي  لبب  

( نرجببا  تلنوببلل يجتيببل 08  أصببل( نرجببل يببل 2،،القياوببيل، تقببن وببجل  الن بباج  يعببنً  تقببنر   
ل  ليبرل نا جبل اصبتل فجبت  ِإلبى( ييبا يشبير %2،لين  الي القل يع الي  للا  تال م لل  قبنرها  

تيببر  اللااببث أل أوببلا  ( %82تال ببم للبب  اجيهببا   للنببتن هببذا الي  لبب ت تتيبب    نفيببذعببنم  عببل
  لك الفجتل  عتن إلى:
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  ،ل العيليببل ا ن اجيببل تااجببل إ إذ  يتجببن  خ ببي  لل اقببل فببم الشببر ل  ابب  هببذا اليوببيى

 هبباعببل اجيالشببر ل يببل ال اقببل هببم ال ببم  اببنن يقببنار ال اقببل اليوبب هل ل لغببض النظببر 
 انيبن اجبم تيقبنار ال اقبل اليوب هل ل ي بتل ل فإ ِلذالغض النظر عل  لفها،  ها ت تيقنار 

 تر يل ااجل الشر ل لها خذ يقنار يل ال اقل أتيع ين على ال قنير تال خييل تأ عشتاجياً 
تذلك لينع اا    تقف العيليل ا ن اجيل لول  نفاذ يخزتل ال اقل تيتال على ذلك ال 

ل عيليببا   ل  خ لببف عببل اليصببفى ا خببر لببذلك فببإيصببفى يببل يصببافم الشببر  ااجببل  ببل
 خ ببي  ال اقببل ل ببل يصببفى  بب م ليعببزل عببل اليصببفى ا خببر ت   تجببن ير زيببل لعيليببا  

لببذا ياببنن يقببنار يببل ال اقببل ا لببر يببل ااجببل  ببل يصببفى إليهببا تالفبباجض ينهببا  ال خ ببي 
 .الام الو نم ال الع للشر ل ِإلىي اتل 

   بببل خ بببتا  تيا تيبببا  خ ببب  ال اقبببل      ضبببيلال اقبببل فبببم الشبببر ل عيليبببا   خ بببي 
فضبباًل ناء ال اقببل الشببر ل ال ببم  ببؤتر فببم أ أنشبب لهببا     ضببيل يراجعببل إذ إناليعرتفببل، 

عنم  تافقها يع وياول ال اقل لالشبر ل لعبنم تجبتن وياوبل  اقبل يعلنبل تخ ب   اقبل عل 
 ياننل.

 (12الجدول )
 للمتطلب الفرعي )عام( التابع لمتطلب )تخطيط الطاقة(استمارة تحليل الفجوة 

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  تخطيط الطاقة 4-4
 عام 4-4-1

  ✔  عمليات تخطيط الطاقة. تنفيذ 1
 ✔  عمليات تخطيط الطاقة. توثيق 2

 
 

 يتواشتتق تخطتتيط الطاقتتة متتع سياستتة الطاقتتة المعلنتتة 3
 بالكرظة.

  ✔ 

 
 التييتضمن تخطيط الطاقة مراجعة ألنكطة الكرظة  4

 أداط الطاقة. شيتؤثر 
  ✔ 

 
 صفر 5 11 زانو األ  

 2 2 صفر التظرارات 
 صفر 11 صفر النتيجة 
 2,5 الوسط الحسابي المرجح 
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 %25 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %75 حجم الفجوة 

 اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل.الجنتل يل إعنان  المصدر:

 متطلبات قانونية ومتطلبات اخرى: 4-4-2

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذ( يوببب ت  ال،0لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص الظببباهرل فبببم الجبببنتل             
ال الع لي  ل   خ ي  ال اقبل  الي  لب  الرالبع( فبم  أخر (ي  للا  قانتنيل تي  للا   لي  ل  

 أصبببل( نرجببل يببل اً الشببر ل يقارنببل لالي  للببا  القياوببيل، تقبببن وببجل  الن بباج  يعببنً  تقبببنر   صببفر 
( ييبا يشبير %اً ( نرجا  تلنولل يجتيل لين  الي القل يبع الي  للبا  تال بم للب  قبنرها  صبفر 08 

تال بببم للببب  اجيهبببا  هبببذا الي  لببب  للنبببتن ت تتيببب  ذ نفيببباصبببتل فجبببتل  ليبببرل نا جبببل يبببل عبببنم  ِإلبببى
 تير  اللااث أل ول   لك الفجتل يعتن إلى:( 088% 

  عنم تجتن ا  نص قانت  ناخبل الشبر ل تالي علب  ل فباءل ال اقبل تاوب خنايها تاوب هال ها
يبه تيراجع ببِه لشب لر نتر ، تذلببك اوب خنايها فببم لنباء نظببام انارل ال اقبل تالياافظببل عل أت
هييبل  لبر  فضباًل عبل عبنم إيبالء أ  عبنم  لنبم الشبر ل ليتاصبفل نظبام انارل ال اقبل لول

عنم تجتن ي  للا  قانتنيل خاصبل  ِإلىن  ها، اأير الذ  ألفِ لاجم ال اقل اليو هل ل ت   
ا ببى علببى يوبب ت  الهيجببا   أتعلببى يوبب ت  القوببم القببانتنم ال ببالع للشببر ل وببتاًء لال اقببل 

 .يل اقوايها فنيل ال العل ل ل قومال

 (13الجدول )
استمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )متطلبات قانونية ومتطلبات اخرى( التابع 

 لمتطلب )تخطيط الطاقة(

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  تخطيط الطاقة 4-4
 متطلبات قانونية ومتطلبات اخرى 4-4-2

بتحديتتد المتطلبتتات القانونيتتة القابلتتة قامتتت الكتترظة  1
تتبناهتتا والمتعلقتتة  التتتيوالمتطلبتتات األختترى  تنفيتتذلل

 بظفاطة الطاقة واستخدامها واستهالظها.

  ✔ 

 

المتطلبتتتات القانونيتتتة القابلتتتة  تنفيتتتذبقامتتتت الكتتترظة  2
تتبناهتتا والمتعلقتتة  التتتيوالمتطلبتتات األختترى  تنفيتتذلل

  ✔ 
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 واستهالظها.بظفاطة الطاقة واستخدامها 

هتتتذه المتطلبتتتات علتتت   تنفيتتتذحتتتددت الكتتترظة ظيفيتتتة  3
 ظفاطة الطاقة واستخدامها واستهالظها.

  ✔ 

 
تؤظتتتتتتتد الكتتتتتتترظة علتتتتتتت  أن المتطلبتتتتتتتات القانونيتتتتتتتة  4

 بالحستبانتتبناها قد ا ختذت  التيوالمتطلبات األخرى 
 شي تاسي  نظام إدارة الطاقة.

  ✔ 

 

المتطلبتتتتتتتات القانونيتتتتتتتة تؤظتتتتتتتد الكتتتتتتترظة علتتتتتتت  أن  5
 بالحستبانتتبناها قد ا ختذت  يوالمتطلبات األخرى الت

 نظام إدارة الطاقة. تنفيذشي 

  ✔ 

 

تؤظتتتتتتتد الكتتتتتتترظة علتتتتتتت  أن المتطلبتتتتتتتات القانونيتتتتتتتة  6
 بالحستبانتتبناها قد ا ختذت  يوالمتطلبات األخرى الت

 شي المحاشظة عل  نظام إدارة الطاقة.

  ✔ 

 

القانونية والمتطلبات األخرى عل  مراجعة المتطلبات  7
 وشق شترات محددة.

  ✔ 

 
 صفر 5 11 زانو األ  
 7 صفر صفر التظرارات 
 صفر صفر صفر النتيجة 
 صفر الوسط الحسابي المرجح 
 صفر النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %111 حجم الفجوة 

 قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل.الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل  المصدر:

 مراجعة الطاقة: 4-4-3

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذ( يوببب ت  ال04لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص الظببباهرل فبببم الجبببنتل             
لي  لببب  يراجعبببل ال اقبببل ال بببالع لي  لببب   خ بببي  ال اقبببل  الي  لببب  الرالبببع( فبببم الشبببر ل يقارنبببل 

( نرجبا  08  أصبل( نرجبل يبل 4،89قبنر   ياويل، تقن وبجل  الن باج  يعبنً  للب  لالي  للا  الق
اصبتل  ِإلبى( ييبا يشبير %48،9تلنولل يجتيل ليبن  الي القبل يبع الي  للبا  تال بم للب  قبنرها  

لبببه تال بببم للببب  اجيهببببا هبببذا الي  لبببب  يبببع  تتيببب  عشبببتاجم لنبببتن جزجبببم ل  نفيبببذفجبببتل نا جبببل عبببل 
 لا   لك الفجتل  عتن إلى:تير  اللااث أل أو( 4%،،2 

  عبببنم قيبببام الشبببر ل لالياافظبببل علبببى يراجعبببل ال اقبببل ت وبببجيلها  اببب  هبببذا اليوبببيى تعبببنم
يبببتر تير اليراجعبببل فيهبببا، فييبببا اناوبببر  أ تتيببب  الينهجيبببل تاليعبببايير اليوببب خنيل فبببم   ببب
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نارل العليببا فببم الشببر ل فييببا يخببص اإل ِإلببىقببل فببم رفببع  قببارير ي العببل ال اقببل يراجعببل ال ا

فم يل قلل اإلنارل ه يام ال اال قارير اإل هذ ِ    ع ى   إذ، هالفِ يقنار ال اقل اليو هل ل ت   
 قوام الشر ل.افظ فم الهيجا  الفنيل ليخ لف أ قارير رت ينيل تال م     ليتاللعن     العليا ِلذا

 ي م لش ل يو ير، إنيا يق صر علبى إصبنار  تجيهبا   فم الشر ل ناء ال اقل اويل أ  
عبن ليتالبل يابات   ت    ،لزيبل يبل قلبل لجنبل  رشبين ال اقبل فبم الشبر لغير يلاشرل تغير ي  

وببب هال ها تذلبببك أل اغلببب  لجنبببل ل اوبببيل أناء ال اقبببل ت قليبببل اخجتلبببل يبببل قلبببل  لبببك ال
ضبببخا  تيبببا اليهيبببا( قنييبببل يعبببنا  ت وبببهيال  الشبببر ل  ا فبببرال، اليراجبببل اللخاريبببل، الي

 قليببببل  غيببببرا  عليهبببا لِ  أتجببببراء  عبببنيال   ليبببر تيببببل الصبببع  إ ت وببب هلك ال اقبببل لشبببب لر 
نخفضببل، عببنا  اللنيلببل ذا  ال اقببل الي  ار فبباع  لببف الي   فضبباًل عببلوبب هالك ال اقببل فيهببا ا

ضببباءل ذا  ال اقبببل ال فبببتءل يبببل خبببالل اوببب لنال ا ضببباءل تاناوبببر عيلهبببا فبببم  بببتفير اإل
 لإضاءل يتفرل لل اقل. القنييل

 (14الجدول )
استمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )مراجعة الطاقة( التابع لمتطلب )تخطيط 

 الطاقة(

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  تخطيط الطاقة 4-4
 مراجعة الطاقة 4-4-3

 ✔  قامت الكرظة بمراجعة الطاقة. 1
 

 

 ✔   الطاقة.مراجعة المحاشظة عل  بقامت الكرظة  2

 
توثيتتق المنهجيتتة والمعتتايير المستتتخدمة شتتي تطتتوير  3

 مراجعة الطاقة.
  ✔ 

 
 بنتاط   استخدام الطاقة واستهالظها شتي الكترظةتحليل  4

 عل  القياسات والبيانات.
 ✔ 

 
 

   ✔ تحديد مصادر الطاقة الحالية. 5
ستتتهالك الملمتتو  للطاقتتة ستتتخدام وااليتتتم تقيتتيم اال 6

 سواط السابق منو والحالي.
✔ 

 
  

 ✔ تحديد مجاالت االستخدام الملمو  للطاقة. 7
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تحديتتتد التستتتهيالت والمعتتتدات والتتتتي تتتتؤثر وبكتتتظل  8

 ملمو  عل  استخدام الطاقة واستهالظها.
 ✔ 

 
 

نظمتتتة التتتتي تتتتؤثر وبكتتتظل ملمتتتو  علتتت  تحديتتتد األ  9
 ستخدام الطاقة واستهالظها.ا

 ✔ 

 
 

ليتتات التتتي تتتتؤثر وبكتتظل ملمتتو  علتتت  تحديتتد العم 11
 ستخدام الطاقة واستهالظها.ا

 ✔ 

 
 

تحديتد األكتتخاص التتذين يعملتتون بالكتترظة, أو نيابتتة  11
عنهتتتتتا, والتتتتتذين يتتتتتؤثرون وبكتتتتتظل ملمتتتتتو  علتتتتت  

 استخدام الطاقة واستهالظها.

 ✔ 

 
 

تحديتتد المتريتترات األختتترى ذات الصتتلة والمتتؤثرة شتتتي  12
 االستخدام الملمو  للطاقة.

  ✔ 

 
تحديتتتد األداط الحتتتالي لطاقتتتة التستتتهيالت والمعتتتدات  13

 الملموسة للطاقة المحددة. باالستخداماتوالمتعلقة 
 ✔ 

 
 

تحديتتتتتد األداط الحتتتتتالي لطاقتتتتتة األنظمتتتتتة المتعلقتتتتتة  14
 الملموسة للطاقة المحددة. باالستخدامات

 ✔ 

 
 

تحديتتتتد األداط الحتتتتالي لطاقتتتتة العمليتتتتات والمتعلقتتتتة  15
 الملموسة للطاقة المحددة. باالستخدامات

 ✔ 

 
 

 ✔  ستخدام واستهالك الطاقة المستقبلي.اتحديد  16

 
 

لويتتتة وتستتتجيل الفتتترص الالزمتتتة و وضتتتع وتحديتتتد األ  17
 لتحسين أداط الطاقة.

  ✔ 

 
التستهيالت ة الحاصلة شي االستجابة للتريرات الرئيس 18

 والمعدات.
 ✔ 

 
 

 ✔  ة الحاصلة شي األنظمة.االستجابة للتريرات الرئيس 19

 
 

 ✔  ة الحاصلة شي العمليات.الرئيساالستجابة للتريرات  21

 
 

 زمنيتتتة تحتتتديث مراجعتتتة الطاقتتتة علتتت  وشتتتق شتتتترات 21
 محددة.

 ✔ 

 
 

 صفر 5 11 زانو األ  
 4 14 3 التظرارات 
 صفر 71 31 النتيجة 
 4,76 الوسط الحسابي المرجح 
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 %47,6 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %52,4 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 القيمة االساسية للطاقة: 4-4-4

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذوببب ت  الي   (02لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص الظببباهرل فبببم الجبببنتل             
لي  لببب  القييبببل ا واوبببيل لل اقبببل ال بببالع لي  لببب   خ بببي  ال اقبببل  الي  لببب  الرالبببع( فبببم الشبببر ل 

( 08صببل  يببل أ ( نرجببا 0،4ن بباج  يعببنً  للبب  قبنر   يقارنبل لالي  للببا  القياوببيل، تقببن وبجل  ال
 ِإلبببى( ييببا يشببير %04قببنرها   نرجببا  تلنوببلل يجتيببل ليببن  الي القببل يببع الي  للببا  تال ببم للبب 

تن تال ببم للبب  هببذا الي  لبب  يببع  تتيبب  عشببتاجم ياببنلنببتن جزجببم ل  نفيببذاصببتل فجببتل نا جببل عببل 
 تير  اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:( %89اجيها  

  ِوبيى هذا الي   م لش ل عشتاجم تليت  ا   تالياافظل عليها ناء القييل ا واويل لل اقلل
ن  ببم لنبباء  لببك الاببنتن  إذعببنل، وبب هالك ال اقببل الخبباص ل ببل ي  اببنتن ا يببا  ابب  يوببيىتا 
واوبيل ل القييبل اأذا فبإِلب، عبنا  تال وبهيال اليرفب  يبع الي  ع يان على نليبل ال شبغيل لا 

نيا  ا  يوييا  اخر  تينها ليت  ا  هذا اليويى إ ل ناخل الشر ل تل لنفذي  لل اقل 
قبببل يبببع اليعبببنا  ت  يلبببا  ا رشبببانا  تال علييبببا  عبببنل، ال  التجبببا  اليرفنليبببل  شبببغيل الي  

 عنا .الصانرل يل قلل الشر ا  الين جل ل لك الي  
 جبراء لالقييل ا واوبيل لهبا أت ا بى إ ي قارنلً ناء ال اقل عنم قيات ال غيرا  الااصلل فم أ

، أنهبببا لبببم  عبببن  ع بببت اوببب خنام لل اقبببل ن يجبببل ابببنيتا  لالقييبببل ا واوبببيل  أت عبببنيال  
 أتنيببا  ال شببغيل ل لالعيليببا ، أتجببتن  غييببرا  رجيوببت لوببل  تاوبب هالك ال اقببل لالشببر ل أ

 هباالقباجييل لبييتر ال اقبل ناخل أتنارل الشبر ل  بل ذلبك لعبنم يعرفبل إ ال اقبل تيعبتنانظيل 
نيببا  ر ببز  علببى يقببنار اوبب هالك ال اقببل تيببا ي علبب  قببل تا ببى قيي هببا تا  ناء ال الياهيببل أ
 لنتعها.

 (15الجدول )
استمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )القيمة األساسية للطاقة( التابع لمتطلب 

 )تخطيط الطاقة(

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  تخطيط الطاقة 4-4
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 ساسية للطاقةالقيمة األ 4-4-4

قتة باستتخدام قامت الكرظة ببناط قيمتة أساستية للطا 1
 ولية للطاقة.معلومات المراجعة األ 

 ✔ 

 
 

أداط الطاقتتتة مقارنتتتة  يقيتتتا  التريتتترات الحاصتتتلة شتتت 2
 ساسية للطاقة.األبالقيمة 

  ✔ 

 
ل  القيمتة االساستية للطاقتة بستبب جراط تعديالت عإ 3

ستتتتخدام امؤكتتترات أداط الطاقتتتة لتتتم تعتتتد تعظتتت  ن أ
 واستهالك الطاقة شي الكرظة.

  ✔ 

 

ة للطاقتة بستبب عل  القيمتة االساستيجراط تعديالت إ 4
 ة شي العمليات.وجود ترييرات رئيس

  ✔ 

 
ة للطاقتة بستبب جراط تعديالت عل  القيمتة االساستيإ 5

 ة شي أنماط التكريل.وجود ترييرات رئيس
  ✔ 

 
بستبب جراط تعديالت عل  القيمتة االساستية للطاقتة إ 6

 ة شي انظمة الطاقة.وجود ترييرات رئيس
  ✔ 

 
  ✔  الساسية للطاقة وتسجلها.االمحاشظة عل  القيمة  7
 صفر 5 11 زانو األ  
 5 2 صفر التظرارات 
 صفر 11 صفر النتيجة 
 1,4 الوسط الحسابي المرجح 
 %14 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %86 حجم الفجوة 

 الفاص الي علقل لاليتاصفل.الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل  المصدر:

 داط الطاقة:مؤكرات أ 4-4-5

تال تتيبببب  الفعلببببم   نفيببببذ( يوبببب ت  ال09لبببيل ن بببباج  قاجيببببل الفاببببص الظبببباهرل فبببم الجببببنتل            
 ناء ال اقل ال الع لي  لب   خ بي  ال اقبل  الي  لب  الرالبع( فبم الشبر ل يقارنبلً لي  ل  يؤشرا  أ

( نرجبببا  08  أصبببل( نرجبببل يبببل 0قبببنر   ياوبببيل، تقبببن وبببجل  الن ببباج  يعبببنً  للببب  لالي  للبببا  الق
اصتل فجتل  ِإلى( ييا يشير %08تلنولل يجتيل لين  الي القل يع الي  للا  تال م لل  قنرها  

( %68تن تال بم للب  اجيهبا  هذا الي  لب  يبع  تتيب  عشبتاجم يابنلنتن جزجم ل  نفيذنا جل عل 
  لك الفجتل  عتن إلى:تير  اللااث أل أولا  
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 وببجال  خاصببل    تجببن  إذناء ال اقببل فببم الشببر ل  ببم لشبب ل عشببتاجم  انيببن يؤشببرا  أ

نيبا اق صبر العيبل علبى  انيبن ت تتيب  لعبض اليؤشبرا    بل  علبى ناء ال اقبل إليؤشرا  أ
يتلببل  لبببك اليؤشببرا  يوبب ت  اوببب هالك نيل تيببل أعببنا  اليوببب خِاببنل تل ببل ي عبببنل يببل الي  

وبب خنام   اليجتيببلالنوببلل , ل ببل ي عببنل  يراجببل لخاريببل، افببرال تيببا اليهيببا( ال اقببل الخبباص
شبر ل  لفل ال اقل اليو خنيل فبم ال , ل يصنر يل يصانر ال اقل فم العيليل ا ن اجيل

 االل يعنا  جنينل ي ال اليعنا  الي قانيل.تيو ت   تفير ال اقل ن يجل إ
 ب م عيليبل  إذ, ناء ال اقبل انيبن يؤشبرا  أهجيبل اليوب خنيل فبم عنم  تتي  تيراجعل الين 

لا ع يببببان علببببى ا ج هببببان الشخصببببم يببببل قلببببل  اليببببذ ترل انفبببباً  انيببببن لعببببض اليؤشببببرا  
الي خصصبببببيل فبببببم يجبببببال ال اقبببببل ناخبببببل الشبببببر ل يع يبببببنيل علبببببى ال  التجبببببا  ت  ببببب  

   إذعنم النقبل فبم  انيبن  لبك اليؤشبرا   ِإلىا رشانا  الخاصل ل ل ي عنل تذلك يؤن  
  تجن يعايير خاصل ل انينها لالنقل الي لتلل.

  ت عبببنم  تتيقهبببا  اببب  هبببذا أ ناء ال اقبببل تذلبببك لوبببل  عشبببتاجي هاا  أعبببنم يراجعبببل يؤشبببر
نارل الشببر ل تذلببك لوببل  عببنم إع اجهببا أهييببل يببل قلببل إ ِإلببىاليوببيى ا يببر الببذ  يقببتن 

فبببم  ذ رنببا وبببالقاً ال ر يببز علبببى ا ن بباو لغبببض النظببر عبببل يقببنار ال اقبببل اليوبب هل ل  يبببا 
 (.ل  الي  للا  العايلت الي  ل  اأ

 فيهببا  نارل ال اقبللشبر ل    قببيت يوب ت   فباءل نظببام إناء ال اقبل الي ببتافرل فبم ايؤشبرا  أ
هييبببل  لبببر  عبببنم ايالجهبببا أ فضببباًل عبببلتذلبببك لوبببل  عشبببتاجي ها تعبببنم  نظييهبببا ت ر يلهبببا 

 لالشر ل.

 (16الجدول )
الفرعي )مؤكرات أداط الطاقة( التابع لمتطلب )تخطيط  استمارة تحليل الفجوة للمتطلب

 الطاقة(

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  تخطيط الطاقة 4-4
 داط الطاقةمؤكرات أ 4-4-5

قامت الكرظة بتحديد مؤكرات أداط الطاقتة المناستبة  1
 لمراقبة وقيا  أداط الطاقة الخاص بها.

 ✔ 

 
 

 ✔   منهجية تعريف مؤكرات أداط الطاقة. توثيق 2
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 ✔   مراجعة منهجية تعريف مؤكرات أداط الطاقة. 3

 
 ✔   تحديث مؤكرات أداط الطاقة وبكظل دور . 4

 
مراجعتتتتة مؤكتتتترات أداط الطاقتتتتة ومقارنتهتتتتا بالقيمتتتتة  5

 االساسية للطاقة ظلما ظان ذلك مناسبا .
  ✔ 

 
 صفر 5 11 زانو األ  
 4 1 صفر التظرارات 
 صفر 5 صفر النتيجة 
 1 الوسط الحسابي المرجح 
 %11 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %91 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 الطاقة:دارة الطاقة, غايات الطاقة وخطط عمل إ أهداف 4-4-6

تال تتيبببب  الفعلببببم   نفيببببذ( يوبببب ت  ال08لبببيل ن بببباج  قاجيببببل الفاببببص الظبببباهرل فبببم الجببببنتل            
ال بالع لي  لب   خ بي  ال اقبل  (ال اقل نارلإ عيل تخ   ال اقل غايا  ال اقل، لي  ل   أهناف

قبببنر  ياوببيل، تقبببن وبببجل  الن ببباج  يعبببنً  للببب  لالي  للبببا  الق  الي  لبب  الرالبببع( فبببم الشبببر ل يقارنبببلً 
( نرجببا  تلنوببلل يجتيببل ليببن  الي القببل يببع الي  للببا  تال ببم للبب  08  أصببل( نرجببل يببل 2،، 

هبذا الي  لب  يبع  تتيب  لنبتن جزجبم ل  نفيذاصتل فجتل نا جل عل  ِإلى( ييا يشير %2،قنرها  
 أولا   لك الفجتل  عتن إلى:تير  اللااث أل ( %82تن تال م لل  اجيها  عشتاجم يان

 العيليببا  تال وببهيال  ذا   افببل لتظبباجف تاليوبب تيا ل ال اقببل تغايا هببا أهببناف  يوببيت ،
خبر  لهبا نجبن  وبييا  ا   ِلبذا ،الصلل ناخل الشر ل  يب  يبل قلبل لجنبل  رشبين ال اقبل فيهبا

ليتالبل البر علبى تر   هبنافع بن   لبك اأ إذ رشين ال اقل ناخبل الشبر ل،  أهناف تينها
قل  يب  تغايا  ال ا إل عيليا   تتي  أهناف فضاًل علفم الشر ل   نفيذلم  جن ايز ال

ليعبنل يبل قلبل لجنبل  رشبين ال اقببل  رشبين ال اقببل ا ى أهبنافلصبترل عشبتاجيل ت اب  يوبي  
 فم الشر ل. اليذ ترل انفاً 

 غيبر ي وبقل يبع وياوبل ال اقبل فبم الشبر ل تذلبك لوبل  عشبتاجيل  تغايا ها ال اقل أهناف
فضاًل ال اقل تغايا ها توياول ال اقل فيها،  ل أهنافتالياافظل على  ل ي  نفيذتاللناء، 
تالغايبا  تذلببك  هبنافل لبك اأ  نفيببذ بر زينيبل لغفبال جانب  يهبم تهببت عبنم  انيبن ا  عبل إ
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يببل لل اقببل اليوبب خنيل تهببذا الشببمء هيء أعلببى عيليببا  ا ن بباو تعببنم ايببال لوببل  ال ر يببز

 قليببل  ِإلببىشببر ل تال ببم  هببنف نام يببا لببيل لجنببل  رشببين ال اقببل فببم الاببنث نببتع يببل الِصببأ
ال اقل تاللاث عل يصانر  اقل لنيلبل تلبيل القباجييل علبى قوبم ا ن باو تالبذيل  ماو خنا

زيبببانل ا ن ببباو ت اوبببيل جببتنل اليخرجبببا  لغبببض النظبببر عبببل يقبببنار  ِإلبببىلببنترهم يهبببنفتل 
 ال اقل اليو خنيل تيصانرها.

  يل إلنجباز أهبنافتالياافظل على خ   العيل الالز   نفيذتال ،لال يويت قيام الشر لعنم 
هييببل الالزيببل ضببتا  لببك اأهببناف تعببنم اع اجهببا اأال اقببل تغايا هببا تذلببك لوببل  عببنم ت 

يبببل يا يبببل تتفببب  ف بببرا  زينيبببل يابببننل تهبببذا البببذ  جعبببل  لبببك ها ضبببيل خ ببب  ع نفيبببذل
 تالغايا  ليو  لاأهييل ال ليرل لالنولل للشر ل. هنافاأ

 (17الجدول )
الطاقة, غايات الطاقة, خطط عمل  أهدافاستمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )

 إدارة الطاقة( التابع لمتطلب )تخطيط الطاقة(

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  تخطيط الطاقة 4-4
الطاقة, غايات الطاقة وخطط عمل إدارة  أهداف 4-4-6

 الطاقة
 الطاقتتتة وغاياتهتتتا أهتتتدافقامتتتت الكتتترظة بتاستتتي   1

 لوظائف والمستويات ذات الصلة داخل الكرظة.ل
 ✔ 

 
 

الطاقتتتة وغاياتهتتتا  أهتتتدافقامتتتت الكتتترظة بتاستتتي   2
 العمليات ذات الصلة داخل الكرظة. لجميع

 ✔ 

 
 

الطاقتتتة وغاياتهتتتا  أهتتتدافقامتتتت الكتتترظة بتاستتتي   3
 التسهيالت ذات الصلة داخل الكرظة. لجميع

 ✔ 

 
 

لجميتع الطاقتة وغاياتهتا  أهتداف تنفيتذتقوم الكترظة ب 4
 وظائف والمستويات ذات الصلة داخل الكرظة.ال

  ✔ 

 
لجميتع الطاقتة وغاياتهتا  أهتداف تنفيتذتقوم الكترظة ب 5

 لعمليات ذات الصلة داخل الكرظة.ا
  ✔ 

 
لجميتع الطاقتة وغاياتهتا  أهتداف تنفيتذتقوم الكترظة ب 6

 لتسهيالت ذات الصلة داخل الكرظة.ا
  ✔ 

 
  ✔ لجميتع الطاقتة وغاياتهتا  أهدافتقوم الكرظة بتوثيق  7
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  لوظائف والمستويات ذات الصلة داخل الكرظة.ا

لجميتع الطاقتة وغاياتهتا  أهدافتقوم الكرظة بتوثيق  8
 لعمليات ذات الصلة داخل الكرظة.ا

 ✔ 

 
 

لجميتع الطاقتة وغاياتهتا  أهدافتقوم الكرظة بتوثيق  9
 لتسهيالت ذات الصلة داخل الكرظة.ا

 ✔ 

 
 

 هتتدافتلتتك األ إلنجتتازتحديتتد األطتتر الزمنيتتة الالزمتتة  11
 والرايات.

  ✔ 

 
والرايتتات متستتقة متتع سياستتة الطاقتتة شتتي  هتتدافاأل 11

 الكرظة.
  ✔ 

 
  ✔  متواشقة مع الرايات. هدافاأل 12
عنتتتتد صتتتتياغة  بالحستتتتبانلتمويتتتتل ا ختتتتذت خيتتتتارات ا 13

 الطاقة وغاياتها. أهداف
  ✔ 

 
صتتتتياغة عنتتتتد  بالحستتتتبانا ختتتتذت ظتتتتروف التكتتتتريل  14

 الطاقة وغاياتها. أهداف
 ✔ 

 
 

عنتد صتياغة  بالحستبانا خذ العمتل والخيتارات الفنيتة  15
 الطاقة وغاياتها. أهداف

 ✔ 

 
 

عنتد  بالحستبانا خذت وجهات نظر األطتراف المعنيتة  16
 الطاقة وغاياتها. أهدافصياغة 

 ✔ 

 
 

 إلنجتازقامت الكرظة بتاستي  خطتط العمتل الالزمتة  17
 الطاقة وغاياتها. أهداف

  ✔ 

 
 إلنجتتتازخطتتتط العمتتتل الالزمتتتة  تنفيتتتذتقتتتوم الكتتترظة ب 18

 الطاقة وغاياتها. أهداف
  ✔ 

 
تقتتوم الكتترظة بالمحاشظتتة علتت  خطتتط العمتتل الالزمتتة  19

 الطاقة وغاياتها. أهدافإلنجاز 
  ✔ 

 
توثيتتتق خطتتتط العمتتتل, وتحتتتديثها علتتت  وشتتتق شتتتترات  21

 محددة.
  ✔ 

 
 صفر 5 11 زانو األ  
 11 11 صفر التظرارات 
 صفر 51 صفر النتيجة 
 2,5 الوسط الحسابي المرجح 
 %25 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %75 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:
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 والتكريل: تنفيذال 4-5
 عام: 4-5-1
تال تتيبببب  الفعلببببم   نفيببببذ( يوبببب ت  ال08لبببيل ن بببباج  قاجيببببل الفاببببص الظبببباهرل فبببم الجببببنتل            

لالي  للبا   تال شغيل  الي  ل  الخايت( فم الشر ل يقارنبلً   نفيذال الع لي  ل  ال (عام لي  ل  
( نرجبا  تلنوبلل يجتيبل 08  أصبل( نرجل يبل اً قنر   صفر ياويل، تقن وجل  الن اج  يعنً  لل  الق

نا جبل عبل  اصبتل فجبتل ِإلبى( ييا يشير %اً لين  الي القل يع الي  للا  تال م لل  قنرها  صفر 
تيببر  اللااببث أل وببل   لببك ( %088  تال ببم للبب  اجيهببا  هببذا الي  لببلنببتن لت تتيبب   نفيببذعببنم  

 الفجتل يعتن إلى:

  خ ب  العيبل تاليخرجبا  ا خبر  النا جبل عبل عيليبا  ل لاللنباء تال نفيبذعنم قيبام الشبر ل
 .إلنارل ال اقلي الك الشر ل نظام تذلك لعنم إ اليتاصفل  نفيذال خ ي  ل

 (18الجدول )

 والتكريل( تنفيذاستمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )عام( التابع لمتطلب )ال

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  والتكريل تنفيذال 4-5
 عام 4-5-1

خطتتتط العمتتتل والمخرجتتتات  باستتتتخدامتقتتتوم الكتتترظة  1
 تنفيتتتتذاألختتتترى الناتجتتتتة عتتتتن عمليتتتتات التخطتتتتيط لل

 والتكريل.

  ✔ 

 

 صفر 5 11 زانو األ  
 1 صفر صفر التظرارات 
 صفر صفر صفر النتيجة 
 صفر الوسط الحسابي المرجح 
 صفر النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %111 حجم الفجوة 

 لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل.الجنتل يل إعنان اللااث  المصدر:
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 الظفاطة, التدريب والتوعية: 4-5-2

تال تتيبببب  الفعلببببم   نفيببببذ( يوبببب ت  ال06لبببيل ن بببباج  قاجيببببل الفاببببص الظبببباهرل فبببم الجببببنتل            
تال شغيل  الي  ل  الخايت( فم الشر ل   نفيذي  ل  ال فاءل تال نري  تال تعيل ال الع لي  ل  اللِ 

( 08  أصبببل( نرجبببل يبببل 64،،لالي  للبببا  القياوبببيل، تقبببن وبببجل  الن ببباج  يعبببنً  تقبببنر    يقارنبببلً 
 ِإلببى( ييببا يشبير %6،4،نرجبا  تلنوبلل يجتيببل ليبن  الي القببل يبع الي  للببا  تال بم للبب  قبنرها  

تتيبب  عشببتاجم ياببنتن تال ببم للبب  هببذا الي  لبب  يببع  لنببتن جزجببم ل  نفيببذاصببتل فجببتل نا جببل عببل 
 :تير  اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى( %88،9ا  اجيه

   ابب   صببرفها تلببه صببلل لا وبب خنايا أت  شببخص يعيببل لهببا، أ ل   ي ببن الشببر ل يببل أ   
ال فبباءل  أت واوببها ال علببيم، ال ببنري  ،اليهببارا  اليناوببللخلببرل أ اليليتوببل لل اقببل ي ببتل ذا

لش ل يوب قل تعلبى  جر نيا شتاجيل تلم  تت   ا  هذا اليويى إتالخلرل  ي  لصترل ع
ل الخلرل الي  ولل يبل ال علبيم  ع يبن لاأوبات علبى ال اصبيل العليبم لليبتظفيل إذ إانل 

جله تيبب م ال ي ببن يببل ذلببك يببل خببالل يقاللببل ال تظيببف الخاصببل ل ببل يتظببف تيراجعببل ِوبب
يا لالنولل لل نري  فهت يل خالل اللراي  ال نريلل ال بم  تضبع أ ت انين  اصيله العليم،

يل قلل قوم ال نري  اليتجتن لالشر ل تال بم يب م يبل خاللهبا رفبع يوب ت   فباءل العبايليل 
 لببببل علببببى تببببار الليجببببل الي ر فضبببباًل عببببل اآفييببببا ي علبببب  لال اقببببل ت رشببببينها تاوبببب خنايا ها 

تل على قوم ال نري  العنين يل البنترا  ال نريليبل م القاجيقن  ا و خنام اليفر  لل اقل، إذ 
ا ايببال  ال تعيببل تا رشببان ال ببم  قببتم لهبب فضبباًل عببلالي علقببل لال اقببل تاليراجببل اللخاريببل 
يبب م تضببع الشببخص  إذيببا لالنوببلل لليهببارا  اليناوببلل لجنببل  رشببين ال اقببل فببم الشببر ل، أ

ا شببخاص ذت  اليهببارل يببل خببالل تضببع إذ اليناوبب  لالي ببال اليناوبب  تلصببترل نوببليل 
ال قليببل يببل اوبب خنام ال اقببل تذلببك  ِإلببىالعاليببل فببم ال عايببل يببع ال اقببل تيصببانرها يببؤن  

يبا لالنوبلل لل فباءل ل ال اقل تاث ا خريل علبى  رشبين اوب خنايها، تألول  نراي هم ليهيي
ينها  ؤتر تالخلرل الي تافرل لن  العايليل تالذيل لهم صلل لا و خنايا  اليليتول لل اقل ف

ل عيليببا  ال ببنري  تال تعيببل إ إذلشبب ل يلاشببر علببى اوبب خنام تاوبب هالك ال اقببل لالشببر ل 
 زيببن يببل يوبب ت  ال فبباءل الخلببرل لببن  العببايليل تال ببم لببنترها  ببؤتر علببى اوبب خنام ال اقببل 

ل  لببك العيليببا   بب م لصببترل ذ ببر  ألالشببر ل تلشبب ل ايجببالم، لببذا نجببن يببل  ببل يببا وببل  
اهييببل  ببذ ر فببم يجببال  ليببأ   اع اجهبباعببنم  فضبباًل عببليلعتببرل تغيببر ي وببقل يببع لعضببها 

 ال اقل تنظايها.
   تالعيببل علببى  تفيرهببا  الي علقببل لال اقببل لببم  عيببل الشببر ل علببى  انيببن اا ياجببا  ال ببنري

نظبام   نفيبذ ر ل   لك ا ا ياجا  لالوي رل على  إذتلم   خذ ا جراءا  الالزيل ل تفيرها 
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ال اقببببل ت   إنارل نارل ال اقبببل تذلبببك لوبببل  عبببنم يعرفببببل القببباجييل لالشبببر ل لياهيبببل نظبببامإ

  لشب ل ضبي  تعلبى يوب ت  يابنتن إ ISO 50001:2011 اقبلال إنارل لتاصبفل نظبام 
 .الفاص تاليراقلل لهييلشعلل إنارل الجتنل ال العل تليل العايليل فم يل قلل اليوؤ 

   يي لبببك  بببل شبببخص لبببه عالقبببل لال اقبببل ناخبببل الشبببر ل النرايبببل ال افيبببل ليهييبببل ا ل بببزام  
فضاًل عبل عبنم نرايب هم لوياول ال اقل تذلك ل تنها غير يتتقل تغير يعلنل فم الشر ل، 

ص ها ت  ليوبؤتليا  ا شبخا نفيبذنارل ال اقل تي  للا ه ت   يفيل جراءا  نظام إليهييل إ
تن  بل ذلبك لوبل  يهبم تهبت ال البنترا  ال نريلبل الي علقبل ذلك النظبام تيعب  نفيذالالزييل ل

 لبببك    ر بببز  إذ 809،-802،لال اقبببل تنظايهبببا  انببب  يبببل اليقبببرر عقبببنها فبببم عبببايم 
الببنترا  علببى عببنن يببل اليببتظفيل تاليهننوببيل الببذيل لهببم  ببيتير يلاشببر علببى اوبب خنايا  

ذا يببل نتر  لل اقببل تهبب وبب هال اً يا هم ا قوببام اأ تببر ا ابب  يوببؤتل ت قببع ال اقببل لالشببر ل
 هييل ال اقل تنظايها ت رشين ال اقل فم الشر ل.ويع م صترل  افيل عل أ

 قببل عببل الفتاجببن النا جببل عببل يعرفببل ا شببخاص العببايليل لالشببر ل تالببذيل لهببم عالقببل لال ا
ناء ال اقببل تيعرفببل ل ببيتيرهم الفعلببم تاليا يببل علببى اوبب خنام ال اقببل تاوبب هال ها  اوببيل أ

فم الشر ل  ي  لش ل عشتاجم تيل خالل ياات   خجتلل يل قلل لجنبل  رشبين ال اقبل 
 الايبال  النعاجيبل تاللتابا  ال تجيهيبل الصبانرل يبنهم ا يبر البذ  فضاًل عبلفم الشر ل 

 .تضي هيي ها تل ل لش ل يانتن أزان يل يعرفل العايليل ال اقل ت 

 (19الجدول )
استمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )الظفاطة, التدريب والتوعية( التابع لمتطلب 

 والتكريل( تنفيذ)ال

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  والتكريل تنفيذال 4-5
 الظفاطة, التدريب والتوعية 4-5-2

ن أ  كتتتخص يعمتتتل بهتتتا, أو أتاظتتتدت الكتتترظة متتتن  1
الملموستتة  باالستتتخداماتتحتتت تصتترشها ولتتو  صتتلة 

 ظفاطة أساسها التعليم. اللطاقة يظون ذ

 ✔ 

 
 

تاظتتتدت الكتتترظة متتتن ان أ  كتتتخص يعمتتتل بهتتتا, أو  2
الملموستتة  باالستتتخداماتتحتتت تصتترشها ولتتو  صتتلة 

 ظفاطة أساسها التدريب. اللطاقة يظون ذ

 ✔ 

 
 

  ✔ تاظتتتدت الكتتترظة متتتن ان أ  كتتتخص يعمتتتل بهتتتا, أو  3
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الملموستتة  باالستتتخداماتتحتتت تصتترشها ولتتو  صتتلة 

 ظفاطة أساسها المهارات المناسبة. اللطاقة يظون ذ
✔ 

تاظتتتدت الكتتترظة متتتن ان أ  كتتتخص يعمتتتل بهتتتا, أو  4
الملموستتة  باالستتتخداماتتحتتت تصتترشها ولتتو  صتتلة 

 خبرة.و ظفاطة  اللطاقة يظون ذ

 ✔ 

 
 

حتتتتتددت الكتتتتترظة االحتياجتتتتتات للتتتتتتدريب المرتبطتتتتتة  5
 بالسيطرة عل  االستخدامات الملموسة للطاقة.

 ✔ 

 
 

حتتتتتددت الكتتتتترظة االحتياجتتتتتات للتتتتتتدريب المرتبطتتتتتة  6
 نظام إدارة الطاقة بها. تنفيذبالسيطرة عل  

  ✔ 

 
اتختاذ إجتراطات أخترى و وشرت الكرظة التتدريب التالزم  7

 .احتياجاتهالتلبية 
  ✔ 

 
 ✔ االحتفاظ بسجالت مناسبة لعمليات التدريب. 8

   

يمتلك ظل كخص لو عالقة بالطاقة ويعمتل بالكترظة  9
داختل  بسياستة الطاقتة االلتزامالدراية الظاشية باهمية 

 الكرظة.

  ✔ 

 

يمتلك ظل كخص لو عالقة بالطاقة ويعمتل بالكترظة  11
 الدراية الظاشية باهمية إجراطات نظام ادارة الطاقة.

  ✔ 

 
يمتلك ظل كخص لو عالقة بالطاقة ويعمتل بالكترظة  11

 الدراية الظاشية باهمية متطلبات نظام ادارة الطاقة.
  ✔ 

 
يمتلك ظل كخص لو عالقة بالطاقة ويعمتل بالكترظة  12

 إلنجتتازالدرايتتة الظاشيتتة بتتادوار األكتتخاص والالزمتتة 
 متطلبات نظام ادارة الطاقة.

  ✔ 

 

يمتلك ظل كخص لو عالقة بالطاقة ويعمتل بالكترظة  13
الدرايتتتتة الظاشيتتتتة بمستتتتؤوليات األكتتتتخاص والالزمتتتتة 

 متطلبات نظام ادارة الطاقة. إلنجاز

  ✔ 

 

يمتلك ظل كخص لو عالقة بالطاقة ويعمتل بالكترظة  14
 إلنجتتازالدرايتتة الظاشيتتة بستتلطات األكتتخاص الالزمتتة 

 متطلبات نظام ادارة الطاقة.

  ✔ 

 

يمتلك ظل كخص لو عالقة بالطاقة ويعمتل بالكترظة  15
الدرايتتتة الظاشيتتتة بالفوائتتتد الناتجتتتة عتتتن تحستتتين أداط 

 الطاقة.

 ✔ 

 
 

  ✔ يمتلك ظل كخص لو عالقة بالطاقة ويعمتل بالكترظة  16
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الدرايتتتتة الظاشيتتتتة بالتتتتتاثير المحتمتتتتل لنكتتتتاطو علتتتت  

 استخدام الطاقة واستهالظها.
بالطاقة ويعمتل بالكترظة يمتلك ظل كخص لو عالقة  17

الدراية الظاشية بالتاثير الفعلي لنكاطو عل  استخدام 
 الطاقة واستهالظها.

 ✔ 

 
 

 صفر 5 11 زانو األ  
 8 8 1 التظرارات 
 صفر 41 11 النتيجة 
 2,94 الوسط الحسابي المرجح 
 %29,4 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %71,6 حجم الفجوة 

 إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. الجنتل يل المصدر:

 االتصال: 4-5-3

تال تتيبببب  الفعلببببم   نفيببببذ( يوبببب ت  ال8،لبببيل ن بببباج  قاجيببببل الفاببببص الظبببباهرل فبببم الجببببنتل            
 تال شببببغيل  الي  لبببب  الخببببايت( فببببم الشببببر ل يقارنببببلً   نفيببببذلي  لبببب  ا  صببببال ال ببببالع لي  لبببب  ال

( نرجبببا  08  أصبببل( نرجبببل يبببل 0،2  لالي  للبببا  القياوبببيل، تقبببن وبببجل  الن ببباج  يعبببنً  تقبببنر   
اصتل فجتل  ِإلى( ييا يشير %02تلنولل يجتيل لين  الي القل يع الي  للا  تال م لل  قنرها  

( %82تن تال بم للب  اجيهبا  هذا الي  لب  يبع  تتيب  عشبتاجم يابنلنتن جزجم ل  نفيذنا جل عل 
 للااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:تير  ا

  ارل ال اقببل تلببم  قببم ن صببال الببناخلم فييببا ي علبب  لنظببام إلببم  عيببل الشببر ل علببى  اقيبب  ا
يببل خاللهببا أ  شببخص يعيببل لالشببر ل أت  العيليببل ال ببم يوبب  يع  نفيببذت  ببذلك ل يوببيت أ

ل أ ِإلببىتيعببتن ذلببك  ، اوببيل ذلببك النظببامت يق راببا  ليببل ينببت  عنببه ل قببنيم يالاظببا  أ
يبببا لالنوبببلل لال صبببال تغيبببر يتتببب   اببب  هبببذا اليوبببيى، أ ينفبببذنظبببام انارل ال اقبببل غيبببر 

الناخلم فييا ي عل  ليناء ال اقل فم الشر ل فقبن  بم لصبترل عشبتاجيل تغيبر ين ظيبل تذلبك 
ايبال   فضباًل عبليل خالل اليؤ يرا  اليقايبل فبم الشبر ل تالي علقبل لال اقبل ت رشبينها 

نيببا ل  لببك الجهببتن لببم  تتبب  لشبب ل روببيم إلهببا لجنببل  رشببين ال اقببل ت بب ال تعيببل ال ببم  قببتم
 عشتاجيل. لش ل ي  

  نارل ال اقبل لشيل وياول ال اقل ت  ا بى نظبام إالشر ل لم  قرر اجراء ا  صال الخارجم
ت  يتت   ينفذل ال اقل غير نار نظام إتذلك ل تل وياول ال اقل غير يعلنل تغير يتتقل ت 
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يا لالنولل لال صبال الخبارجم الي علب  لبيناء ال اقبل فقبن  بم لصبترل عشبتاجيل تغيبر أ, فيها

ين ظيبببل تذلبببك يبببل خبببالل جلببب  الخلبببرا  تا  بببانييييل تعقبببن النبببنتا  الي علقبببل لال اقبببل 
اقبل ى ا  صبال الخبارجم الي علب  لبيناء ال لبم  تتب   لبك الجهبتن  اب  يوبي   إذت رشينها 
ت  نفبذ تأخيبرًا فبإل الشبر ل لبم  ضبع أ, الجانب  العشبتاجمضفى على  لك العيليبل تهذا يا أ

  ي   لك العيليل لصترل عشتاجيل تلم  تت  لوجال  الشر ل. إذاليل لال صال الخارجم 

 (21الجدول )
 والتكريل( تنفيذاستمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )االتصال( التابع لمتطلب )ال

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  والتكريل تنفيذال 4-5
 االتصال 4-5-3

الكتترظة حققتتت االتصتتال التتداخلي شيمتتا يتعلتتق بتتاداط  1
 حجمها.يالئم الطاقة وبما 

 ✔ 

 
 

تصتتال التتداخلي شيمتتا يتعلتتق بنظتتام الكتترظة حققتتت اال  2
 حجمها. ي الئمدارة الطاقة بها وبما إ

  ✔ 

 
العمليتتة التتتي يستتتطيع متتن قامتتت الكتترظة بتاستتي   3

خاللهتتا ا  كتتخص يعمتتل بهتتا أو ينتتوب عنتتو  تقتتديم 
دارة الطاقتة إحظات أو اقتراحتات لتحستينات نظتام مال

 شيها.

  ✔ 

 

العمليتتتة التتتتي يستتتتطيع متتتن  تنفيتتتذقامتتتت الكتتترظة ب 4
خاللهتتا ا  كتتخص يعمتتل بهتتا أو ينتتوب عنتتو  تقتتديم 

 دارة الطاقتةإحظات أو اقتراحتات لتحستينات نظتام مال
 شيها.

  ✔ 

 

الكرظة قررت اجراط االتصال الخارجي بكان سياسة  5
 الطاقة.

  ✔ 

 
الكترظة قتتررت اجتتراط االتصتال الختتارجي بكتتان نظتتام  6

 ادارة الطاقة الخاص بها.
  ✔ 

 
الكتترظة قتتررت اجتتراط االتصتتال الختتارجي بكتتان اداط  7

 الطاقة الخاص بها.
 ✔ 

 
 

 ✔  الخارجي.الكرظة قامت بتوثق قرار االتصال  8
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 ✔   الكرظة وضعت آلية لالتصاالت الخارجية. 9

 
الكتتتترظة نفتتتتذت آالليتتتتة التتتتتي وضتتتتعت لالتصتتتتاالت  11

 الخارجية.
  ✔ 

 
 صفر 5 11 زانو األ  
 7 3 صفر التظرارات 
 صفر 15 صفر النتيجة 
 1,5 الوسط الحسابي المرجح 
 %15 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %85 حجم الفجوة 

 .الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل المصدر:

 التوثيق: 4-5-4

 متطلبات التوثيق: 4-5-4-1

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذ( يوببب ت  ال0،لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص الظببباهرل فبببم الجبببنتل             
  نفيبببذللي  لببب  الفرعبببم  ي  للبببا  ال تتيببب ( ال بببالع للي  لببب  الفرعبببم  ال تتيببب ( ال بببالع لي  لببب  ال

ياوبيل، تقبن وبجل  الن باج  يعبنً  تال شغيل  الي  لب  الخبايت( فبم الشبر ل يقارنبل لالي  للبا  الق
قل يع الي  للا  تال م ( نرجا  تلنولل يجتيل لين  الي ال08  أصل( نرجل يل اً قنر   صفر لل  

هبذا الي  لب  يبع لنبتن ل  نفيبذاصبتل فجبتل نا جبل عبل عبنم ال ِإلبى( ييا يشبير %اً لل  قنرها  صفر 
 تير  اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:( %088ه تال م لل  اجيها  عنم  تتيق

  الي يتلببل ل ببل يببل وياوببل ال اقببل، ت تتيبب  لي  للببا  نظببام إنارل ال اقببل   نفيببذعببنم تجببتن
الي علقببل  قانتنيببلالي  للببا  الال اقببل تغايا هببا،  أهببناف، ن ببا  تاببنتن نظببام إنارل ال اقببل

فضببباًل عبببل القييبببل اأواوبببيل  ، خ ببب  العيبببل،، يؤشبببرا  أناء ال اقبببللنظبببام إنارل ال اقبببل
،  ييبل اإلن باو لل اقل، إذ يق صر ال تتي  فم الشر ل على يقنار ال اقل اليو هل ل لالعام

 بباز اتيبل، زيببت  يار ببا   تاليليعبا  الي علقببل لاليشب قا  النف يببل  لينببزيل، نفب  الببيض،
فم الشببر ل، ليانبببا  اجببم اليخبببزتل يببل اليببتان الين جببل يبببل قلببل يصببا, ليهيببا ...(تيببا إ

هيبببال ال تتيببب  اليبببنظم الي علببب  ا يبببل ليانبببا  الشبببر ل الضببرتريل يبببع إليهيبببالعببايليل تيبببا إ
 اليتاصفل انفل الذ ر.لي  للا  

 ،عشببتاجم تيلعتببر تذلببك لعببنم  ال تتيبب  الي علبب  لال اقببل ناخببل الشببر ل  ببم لشبب ل ياببنتن
ت ا بببى ييتبببل لبببذلك النظبببام ييبببا جعبببل ال ر يبببز فبببم ايببب الك الشبببر ل لنظبببام إنارل  اقبببل أ
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تذلبك لاوب خنام التوباج  الترقيبل  عيليا  ال تتي  ينصلًا على اإلن باو تال اقبل اليوب هل ل

  ل  رتنيل فم عيليا  ال تتي .ت اأ

 (21الجدول )
استمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )متطلبات التوثيق( التابع للمتطلب الفرعي 

 والتكريل( تنفيذ)التوثيق( التابع لمتطلب )ال

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  والتكريل تنفيذال 4-5
 التوثيق 4-5-4
 متطلبات التوثيق 4-5-4-1

تقتتتتوم الكتتتترظة بتتتتتوشير المعلومتتتتات متتتتن ختتتتالل  1
و عتن أالوستائط الورقيتة, االلظترونيتة,  استخدام
   وسيط آخر.أطريق 

  ✔ 

 

المعلومات التي تم الحصتول  تنفيذتقوم الكرظة ب 2
الوستتتائط الورقيتتتة,  عليهتتتا عتتتن طريتتتق استتتتخدام

 وسيط آخر.  أو عن طريق أااللظترونية, 

  ✔ 

 

تقتتوم الكتترظة بالمحاشظتتة علتت  المعلومتتات, عتتن  3
الوستتائط الورقيتتة, االلظترونيتتة,  طريتتق استتتخدام

   وسيط آخر.أو عن طريق أ

  ✔ 

 

ارة الطاقتتتة علتتت  نطتتتاق دإاكتتتتملت وثتتتائق نظتتتام  4
 دارة الطاقة.إوحدود نظام 

  ✔ 

 
دارة الطاقتتة علتت  سياستتة إاكتتتملت وثتتائق نظتتام  5

 الطاقة.
  ✔ 

 
 أهتتدافدارة الطاقتتة علتت  إاكتتتملت وثتتائق نظتتام  6

 الطاقة وغاياتها.
  ✔ 

 
دارة الطاقتتتة علتتت  خطتتتط إاكتتتتملت وثتتتائق نظتتتام  7

 العمل.
  ✔ 

 
دارة الطاقة علت  الستجالت إاكتملت وثائق نظام  8

 التي تتطلبها هذه المواصفة.
  ✔ 

 
اكتتتملت وثتتائق نظتتام ادارة الطاقتتة علتت  الوثتتائق  9

 تحددها الكرظة. يالضرورية التاألخرى 
  ✔ 
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 صفر 5 11 االوزان 
 9 صفر صفر التظرارات 
 صفر صفر صفر النتيجة 
 صفر الوسط الحسابي المرجح 
 صفر النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %111 حجم الفجوة 
 لاليتاصفل.الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل  المصدر:

 ضبط الوثائق: 4-5-4-2

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذ( يوببب ت  ال،،لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص الظببباهرل فبببم الجبببنتل              
  نفيببببذللي  لبببب  الفرعببببم  ضببببل  التتبببباج ( ال ببببالع للي  لبببب  الفرعببببم  ال تتيبببب ( ال ببببالع لي  لبببب   ال

ياوبيل، تقبن وبجل  الن باج  يعبنً  تال شغيل(  الي  ل  الخايت( فم الشر ل يقارنل لالي  للبا  الق
( نرجا  تلنولل يجتيل لين  الي القل يع الي  للا  تال م 08  أصل( نرجل يل اً قنر   صفر لل  

الي  لب  هبذا لنبتن ل  نفيذاصتل فجتل  ليرل نا جل عل عنم ال ِإلى( ييا يشير %اً لل  قنرها  صفر 
 تير  اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:( %088ه تال م لل  اجيها  يع عنم  تتيق

   الي علقببل لنظببام إنارل ال اقببل وببجال  التبباج  ت الت إجببراءا  لضبل   ليببعبنم ايبب الك الشببر ل أ
 عبنم ، فضباًل عبلISO 50001:2011ليبا ي تافب  يبع لنبتن يتاصبفل نظبام إنارل ال اقبل 

ا بام  فاي هبا قلبل اليصبانقل علبى إصبنارها  اي الك الشر ل إجراء يانن لضبل  التتباج  تا 
 تاو خنايها.

   ل وببهيل عيليببل اليراجعببل، ال اببنيث، ال عببنيل عببنم تجببتن إجببراءا  خاصببل لضببل  التتبباج
فضباًل عبل عبنم تجبتن إجبراءا  لل ي بن يبل أل التتباج  يقبرتءل، ي بتفرل فبم نقبا   تال غيير

 او خنايها تعنم او خنام التتاج  اليلغال.
  عببنم تجببتن أ  اجببراء ناخببل الشببر ل لل ي ببن يببل أل التتبباج  ذا  اليصببنر الخببارجم   ببتل

 .نظام إنارل ال اقل فيها  نفيذياننل تضرتريل ل خ ي  ت 

 (22الجدول )
استمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )ضبط الوثائق( التابع للمتطلب الفرعي 

 والتكريل( تنفيذ)التوثيق( التابع لمتطلب )ال

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق
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  والتكريل تنفيذال 4-5
 التوثيق 4-5-4
 ضبط الوثائق 4-5-4-2

المطلوبتتة بموجتتب هتتذه المواصتتفة ضتتبط الوثتتائق  1
ونظام ادارة الطاقة, والتتي تكتمل الوثتائق الفنيتة 

 المناسبة.

  ✔ 

 

اقرار واعتمتاد الوثتائق للتاظتد متن استتيفائها قبتل  2
 اصدارها.

  ✔ 

 
 ✔   عمليات المراجعة الدورية لتلك الوثائق. 3

 
 ✔   .بكظل دور  يتم تحديث تلك الوثائق 4

 
الترييتتتترات وحتتتتاالت المراجعتتتتة  التاظيتتتتد علتتتت  أن 5

 الحالية للوثائق قد تم تحديدها.
  ✔ 

 
التاظيد عل  أن اإلصتدارات ذات الصتلة بالوثتائق  6

 ستخدامها.اة تظون متوشرة شي نقاط منفذال
  ✔ 

 
التاظيتتتتد علتتتت  أن تبقتتتت  هتتتتذه الوثتتتتائق صتتتتالحة  7

 لالستخدام )مقروطة( ويسهل التعرف عليها.
  ✔ 

 
التاظيتتد علتتت  أن الوثتتتائق ذات المنكتتتا الختتتارجي  8

الكتتتترظة تظتتتتون ضتتتترورية والمحتتتتددة متتتتن قلبتتتتل 
 دارة الطاقة الخاص بها.إلتخطيط نظام 

  ✔ 

 

التاظيتتد علتتت  أن الوثتتتائق ذات المنكتتتا الختتتارجي  9
 تنفيتذوالمحددة من قلبل الكرظة تظتون ضترورية ل

 دارة الطاقة الخاص بها.إنظام 

  ✔ 

 

أن الوثتتتائق ذات المنكتتتا الختتتارجي  التاظيتتد علتتت  11
والمحتتددة متتن قلبتتل الكتترظة تظتتون محتتددة ويتتتم 

 تقييد تداولها.

  ✔ 

 

 ✔   منع االستخدام غير المقصود للوثائق الملراة. 11

 
أل  تحديتتد الوثتتائق المناستتبة والتتتي ي حتتتفظ بهتتا  12

 .غرم
  ✔ 

 
 صفر 5 11 زانو األ  
 12 صفر صفر التظرارات 
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 صفر صفر صفر النتيجة 
 صفر الوسط الحسابي المرجح 
 صفر النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %111 حجم الفجوة 
 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 التحظم التكريلي: 4-5-5

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذيوببب ت  ال (،،لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص الظببباهرل فبببم الجبببنتل             
تال شببغيل(  الي  لبب  الخببايت( فببم   نفيببذللي  لبب  الفرعببم  البب ا م ال شببغيلم( ال ببالع لي  لبب   ال

 أصبل( نرجبل يبل 88،،قبنر   ياويل، تقن وبجل  الن باج  يعبنً  للب  لالي  للا  الق الشر ل يقارنلً 
( ييبا يشبير %8،8،تال م لل  قبنرها  ( نرجا  تلنولل يجتيل لين  الي القل يع الي  للا  08 

تن تال بم للب  هذا الي  ل  يع  تتي  عشتاجم يابنلنتن جزجم ل  نفيذاصتل فجتل نا جل عل  ِإلى
 تير  اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:( %،،90اجيها  

  لبببم  قبببم الشبببر ل لتضبببع ت انيبببن يعبببايير  شبببغيل تصبببيانل فعالبببل لالوببب خنايا  اليليتوبببل
نابراف يلابتظ عبل ا ناء الفعبال لل اقبل تذلبك إ ِإلبىتال م يي ل ال يؤن  غيالها  لل اقل

ليقببنار ال اقببل اليوبب هل ل علببى الببرغم يببل الجهببتن  وببل  عببنم ايببالء  لببك ا هييببل ال لببر ل
ل البببرت يل الوببباجن فبببم العيليبببا  ذ إجنبببل  رشبببين ال اقبببل فبببم الشبببر ل، إاليلذتلبببل يبببل قلبببل ل

رفببع يوبب ت  اوبب هال ها تلال ببالم  ِإلببىوبب هالك ال اقببل يببؤن  اجيببل ناخببل الشببر ل فببم اا ن 
 ينع ت لصترل ولليل على  ل يل ال لف ا ق صانيل تالليجيل لل اقل على الشر ل.

 ل اغلب  ى عيليا   رشين ال اقل لالشبر ل أ   تجن ا صا   ليل العايليل تالقاجييل عل
ال تعيبل غيبر اليلاشبرل ييبا  ال  لك الجهتن ياصترل لالنشرا  اليعلقل على الجنرال تاي

 هييل ال لر  يل قلل العايليل.إهيالها أت عنم اع اجها اأ ِإلىيؤن  
 نشببب ل الصبببيانل ال بببم لهبببا صبببلل لا وببب خنايا  اليليتوبببل لل اقبببل  يببب   انيبببن ت خ بببي  أ

 جببر  عيليبا  صببيانل نتريبل للي بباجل تاليعببنا   إذنتل ا   تتيبب  يبل لصبترل عشببتاجيل ت 
فضباًل  خفيض او هالك ال اقل ل لبك اليعبنا   ِإلىم  ل عام ييا يؤن  ناخل الشر ل تف

 وببب هلك ال اقبببل لشببب ل  ليبببر الق بببع الي تنبببل لهبببا تال بببم  أت غييبببر لعبببض التابببنا   عبببل
 خفبببيض اوببب هالك  ِإلبببىلبببيخر  جنيبببنل يبببتفرل لل اقبببل ييبببا يقبببتن  الق بببع القنييبببل( خاصبببل 

 ال اقل لاليعنل العام.
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   ال شبغيليل  بم  علبى تفب  اليعبايير شغيل تصيانل ال وهيال ، العيليا ، النظم، تاليعبنا

 لصترل عشتاجيل تغير ينظيل تلا ع يان على خلرل العايليل عليها.

 (23الجدول )
 تنفيذاستمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )التحظم التكريلي( التابع لمتطلب )ال

 والتكريل(

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  والتكريل تنفيذال 4-5
 التحظم التكريل 4-5-5

كتتتطة الصتتتيانة والعمليتتتات أنقامتتتت الكتتترظة بتحديتتتد  1
 الملموسة للطاقة. باستخداماتهاالتي لها صلة 

 ✔ 

 
 

نكتتطة الصتتيانة والعمليتتات أقامتتت الكتترظة بتخطتتيط  2
 الملموسة للطاقة. باستخداماتهاالتي لها صلة 

 ✔ 

 
 

وضتتتتتع وتحديتتتتتد معتتتتتايير تكتتتتتريل وصتتتتتيانة شعالتتتتتة  3
الملموستتتتة للطاقتتتتة والتتتتتي يمظتتتتن أن  لالستتتتتخدامات
انحتراف ملحتوظ عتن األداط الفعتال  إلل يؤد  غيابها 

 للطاقة.

  ✔ 

 

 علتتتت  وشتتتتق المعتتتتاييرتكتتتتريل وصتتتتيانة التستتتتهيالت  4
 التكريلية.

 ✔ 

 
 

 علتتتتت  وشتتتتق المعتتتتتاييرتكتتتتريل وصتتتتتيانة العمليتتتتات  5
 التكريلية.

 ✔ 
 

 

  ✔  التكريلية. عل  وشق المعاييرتكريل وصيانة النظم  6
 علتتتتت  وشتتتتتق المعتتتتتاييرتكتتتتتريل وصتتتتتيانة المعتتتتتدات  7

 التكريلية.
 ✔ 

 
 

يتتتوشر االتصتتال المناستتب متتن اجتتل تحقيتتق الستتيطرة  8
التكتتريلية متتع العتتاملين )أو متتن ينتتوب عتتنهم( شتتي 

 الكرظة.

  ✔ 

 

 صفر 5 11 زانو األ  
 2 6 صفر التظرارات 
 صفر 31 صفر النتيجة 
 3,88 الوسط الحسابي المرجح 
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 %38,8 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %61,2 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 التصميم: 4-5-6

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذ( يوببب ت  ال4،لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص الظببباهرل فبببم الجبببنتل             
تال شببغيل(  الي  لبب  الخببايت( فببم الشببر ل   نفيببذللي  لبب  الفرعببم  ال صببييم( ال ببالع لي  لبب   ال

( 08  لأصببب( نرجبببل يبببل 2قبببنر   ياوبببيل، تقبببن وبببجل  الن ببباج  يعبببنً  للببب  لالي  للبببا  الق يقارنبببلً 
 ِإلبببى( ييببا يشببير %28نرجببا  تلنوببلل يجتيببل ليببن  الي القببل يببع الي  للببا  تال ببم للبب  قببنرها  

تن تال ببم للبب  هببذا الي  لبب  يببع  تتيبب  عشببتاجم ياببنلنببتن جزجببم ل  نفيببذاصببتل فجببتل نا جببل عببل 
 تير  اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:( %28اجيها  

 ت  اقل وتاء عنن ال صييم الجنين أناء الالالزيل ل اويل أن الفرص الي اال عيليا   اني
عنببن اجببراء  جنيببن فببم ال وببهيال ، اليعببنا ، الببنظم تالعيليببا   يبب  لصببترل عشببتاجيل تلببم 

ل بم  تت  تذلك يل خالل ال تجيهبا  الصبانرل يبل قلبل لجنبل  رشبين ال اقبل فبم الشبر ل تا
 تجيهببا  اللجنببل الليجيببل  عببل فضببالً وبب هالك ال اقببل  خفببيض ا ِإلببى ببنعت تلشبب ل يوبب ير 

ت أ   عبنيل فضل عنبن إجبراء أي   ِلذافييا ي عل  ل قليل ال لتث تغازا  ا ا لات الارار ، 
وبب هالك ال اقببل إليهيببا يراعببال فببرص  خفببيض يوبب ت  ا   ببتير فببم اليعببنا  تالببنظم تيببا

ر و ياللاث تلش ل ي فضاًل علقل لل اقل تذلك يل خالل إاالل لناجل ذا  او هالك أ
عالم اليوؤتليل لها إل ليعل أ     خاذ ا جراء الالزم.فرصل ل خفيض ال اقل تا 

 ها تعبببنم  ي يرهبببا  اببب  ذلبببك ج  نشبببا  ال صبببييم تذلبببك لوبببل  عشبببتاجي لبببم يببب م  تتببب  ن بببا
 اليويى.

 الصبلل لاليشبرتع ال تصبيف، ال صبييم  ناء ال اقبل ذا لم ي م  تتي  عيليا  نيب  ن باج  أ
عيليبببا  يبببل خبببالل ال تجيبببه الشبببفت  للجنبببل  رشبببين ال اقبببل تالشبببراء ايبببث اق صبببر   لبببك ال

 تجيها هبببببا الي  تلبببببل تالي علقبببببل لشبببببر  شبببببراء ت صبببببييم اليعبببببنا   فضببببباًل عبببببللالشبببببر ل 
ا ببى اللاببث عببل يعببنا  ت وببهيال   عيببل  أتتال وببهيال  ذا  ال اقببل ا قببل اوبب هال ًا 

 ليصانر  اقل لنيلل.
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 (24الجدول )

 والتكريل( تنفيذالفرعي )التصميم( التابع لمتطلب )ال استمارة تحليل الفجوة للمتطلب

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  والتكريل تنفيذال 4-5
 التصميم 4-5-6

أداط  الالزمتتتة لتحستتتينالنظتتتر شتتتي الفتتترص المتاحتتتة  1
عمليتتتتات التكتتتتريلية عنتتتتد ال علتتتت  الطاقتتتتة والستتتتيطرة
  تعتتديل وتجديتتد شتتي أجتتراط إ وعنتتدالتصتتميم الجديتتد 

 التسهيالت.

 ✔ 

 
 

النظتتتر شتتتي الفتتترص المتاحتتتة الالزمتتتة لتحستتتين أداط  2
عمليتتتتات التكتتتتريلية عنتتتتد علتتتت  الالطاقتتتتة والستتتتيطرة 
اجتتراط ا  تعتتديل وتجديتتد شتتي  وعنتتدالتصتتميم الجديتتد 

 المعدات.

 ✔ 

 
 

النظتتر شتتي الفتترص المتاحتتة والالزمتتة لتحستتين أداط  3
الطاقتتتتة والستتتتيطرة علتتتت  العمليتتتتات التكتتتتريلية عنتتتتد 

اجتتراط ا  تعتتديل وتجديتتد شتتي  وعنتتدالتصتتميم الجديتتد 
 النظم.

 ✔ 

 
 

النظتتتر شتتتي الفتتترص المتاحتتتة الالزمتتتة لتحستتتين أداط  4
الطاقتتتتة والستتتتيطرة علتتتت  العمليتتتتات التكتتتتريلية عنتتتتد 

  تعتتديل وتجديتتد شتتي أجتتراط إعنتتد و التصتتميم الجديتتد 
 العمليات.

 ✔ 

 
 

الصتتلة بالمكتترو  شتتي  اتداط الطاقتتة ذأدمتتج نتتتائج  5
 أنكطة التوصيف.

 ✔ 

 
 

الصتتلة بالمكتترو  شتتي  اتداط الطاقتتة ذأدمتتج نتتتائج  6
 أنكطة التصميم.

 ✔ 

 
 

الصتتلة بالمكتترو  شتتي  اتداط الطاقتتة ذأدمتتج نتتتائج  7
 أنكطة الكراط.

 ✔ 

 
 

  ✔  نكاط التصميم.توثيق نتائج  8
 صفر 5 11 زانو األ  
 صفر 8 صفر التظرارات 
 صفر 41 صفر النتيجة 
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 5 الوسط الحسابي المرجح 
 %51 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %51 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 كراط خدمات الطاقة, المنتجات المعدات والطاقة: 4-5-7

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذ( يوببب ت  ال2،لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص الظببباهرل فبببم الجبببنتل             
  نفيبببذتال اقبببل( ال بببالع لي  لببب   ال اليعبببنا  الين جبببا  ال اقبببل، خبببنيا  للي  لببب  الفرعبببم  شبببراء

 لالي  للبا  القياوبيل، تقبن وبجل  الن باج  يعبن ً  تال شغيل(  الي  ل  الخايت( فم الشر ل يقارنلً 
( نرجا  تلنولل يجتيل لين  الي القل يع الي  للبا  تال بم 08  أصل( نرجل يل 6،،قنر   لل  

هببذا الي  لبب  يببع لنببتن جزجببم ل  نفيببذاصببتل فجببتل نا جببل عببل  ِإلببى( ييببا يشببير %6،للبب  قببنرها  
 تير  اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:( %80تن تال م لل  اجيها   تتي  عشتاجم يان

  يعايير  قييم او خنام، او هالك ت فاءل ال اقل علبى يبن  نفيذعنم قيام الشر ل لتضع ت  
ت ال شبغيلم الي تقبع تذلبك لوبل  نخبتل الشبر ل فبم  بل يبل العيبر ا ف راضبم اليخ ب  أ

تذلبببك  اأخيبببرل،لجنببل ل رشبببين ال اقبببل فيهبببا  ببم فبببم الوبببنتا   لنببباءت يجببال  خفبببيض ال اقبببل 
 ا ق صبانيل تالليجيبل ال لبف بل يبل لول  الضغت ا  اليتجهل يل قلبل البتزارل ل خفبيض 

 الي را يببل عببنم ايبب الك الخلببرل ِإلببىت ا ببى يببل قلببل اليؤووببا  اليه يببل لالليجببل ييببا ان  أ
ال افيببل للقبباجييل علببى لجنببل  رشببين ال اقببل فببم الشببر ل تعببنم  غ يبب هم ل ببل عيليا هببا علببى 
 تل ولولل ال جهيز ييبا نفعهبا لبال ر يز علبى العيليبا  ا واوبيل تال ليبرل ناخبل الشبر ل 

 تعلى ن ا  يانتن.
 عبال لل اقبل لبم  تتبب قبل الالزيبل ل اقيب  ا وب خنام الف انيبن ت تتيب  يتاصبفا  شبراء ال ا 

ي انيبا  لجنببل رل عيليببا  الشبراء فبم ظببل يانتنيبل إفبم وبجال  الشبر ل تذلببك لوبل   تب
 رشببين ال اقببل فببم الشببر ل علببى  غ يببل  ببل  لببك العيليببا  تاق صببر عيلهببا لال تجيببه العببام 

 قل.ليعنا  تال وهيال  ذا  ال اقل اأعلى شراء ا
 (25الجدول )

الطاقة, المنتجات, المعدات  استمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )كراط خدمات
 والتكريل( تنفيذوالطاقة( التابع لمتطلب )ال

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق
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  والتكريل تنفيذال 4-5
 كراط خدمات الطاقة, المنتجات, المعدات والطاقة 4-5-7

قامتتت الكتترظة باخطتتار المتتوردين بانتتو ستتيتم إجتتراط  1
 أداط الطاقة. إلل تقييم جزئي للمكتريات باالستناد 

✔ 

 
  

قامتتتت الكتتتترظة بتاستتتتي  معتتتايير تقيتتتتيم استتتتتخدام,  2
استهالك وظفاطة الطاقة عل  مدى العمر االشتراضتي 

 المخطط.

  ✔ 

 

قامتتتت الكتتتترظة بتاستتتتي  معتتتايير تقيتتتتيم استتتتتخدام,  3
وظفاطة الطاقة علت  متدى العمتر التكتريلي استهالك 
 المتوقع.

  ✔ 

 

معايير تقييم استخدام, استهالك  تنفيذبتقوم الكرظة  4
 وظفاطة الطاقة عل  مدى العمر االشتراضي المخطط.

  ✔ 

 
معايير تقييم استخدام, استهالك  تنفيذبتقوم الكرظة  5

 وظفاطة الطاقة عل  مدى العمر التكريلي المتوقع.
  ✔ 

 
جتتتل تحقيتتتق أتحديتتتد مواصتتتفات كتتتراط الطاقتتتة, متتتن  6

 االستخدام الفعال للطاقة.
 ✔ 

 
 

جتتتل تحقيتتتق أتوثيتتتق مواصتتتفات كتتتراط الطاقتتتة, متتتن  7
 االستخدام الفعال للطاقة.

 ✔ 

 
 

 صفر 5 11 زانو األ  
 4 2 1 التظرارات 
 صفر 11 11 النتيجة 
 2,9 الوسط الحسابي المرجح 
 %29 المطابقةالنسبة المئوية لمدى  
 %71 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 حص:الف   4-6

 مراقبة, قيا  وتحليل: 4-6-1

تال تتيبببب  الفعلببببم   نفيببببذ( يوبببب ت  ال9،لبببيل ن بببباج  قاجيببببل الفاببببص الظبببباهرل فبببم الجببببنتل            
ت اليبببل( ال ببببالع لي  لببب   الفابببص(  الي  لببب  الوبببانت( فببببم  قيبببات للي  لببب  الفرعبببم  يراقلبببل،

 أصليل  ( نرجا 09،،ياويل، تقن وجل  الن اج  يعنً  لل  قنر   لالي  للا  الق الشر ل يقارنلً 
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( ييبا يشبير %0،9،( نرجا  تلنولل يجتيل لين  الي القل يع الي  للا  تال م لل  قبنرها  08 

تن تال بم للب  هذا الي  ل  يع  تتي  عشتاجم يابنلنتن جزجم ل  نفيذاصتل فجتل نا جل عل  ِإلى
 تير  اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:( %88،4اجيها  

 للعيليبببا  لالشبببر ل تال ببم  ابببنن اأناء الابببالم لل اقبببل  للببم يببب م  انيبببن الخصبباجص الرجيوببب
اليراقلببل، ناء الاببالم لل اقببل علببى عيليببا  العيببل فببم يجببال  انيببن اأيببا اق صببر نفيهببا، إ
تالفاص البنتر  لليعبنا  تال وبهيال  تالبذ  يب م يبل خاللبه  انيبن يقبنار ال اقبل  القيات

 اليو هل ل ال م ي م فم ضتجها  انين ا ناء الاالم لل اقل.
   تتببب  لشببب ل لبببم  فبببذ  فيهبببا الخ ببب  الالزيبببل لقيبببات ال اقبببل فبببم الشبببر ل تال بببم تضبببع  تن

ر ينببب ظم ت اببب  يوبببيى نيبببا تتقببب  لشببب ل عشبببتاجم تغيبببروبببيم ت اببب  هبببذا اليوبببيى تا  
ناء اليعبنا  تالبذ  لبنتر  ياب فظ لالليانبا  تاليعلتيبا  تا رقبام الخاصبل وجال  يراقلل أ

لاو هالك ال اقل الخاص ل ل يعنل يبل يعبنا  الشبر ل ت وبهيال ها تاال هبا، فضباًل عبل 
افل يعنا  ت وهيال  الشر ل ل ل تجبتن يانتنيبل فبم يعبنا  ال  لك الوجال   غ م  

القيبببات تاليراقلبببل تعبببنم نق هبببا فبببم لعبببض ا ايبببال فبببم قيبببات يقبببنار اوببب خنام تاوببب هالك 
 ال اقل الخاص ل ل يعنل يل يعنا  الشر ل.

   ت   ا  رويم نيا  ان   تجه لش ل شفت  أللقيات لم  تت  تا   ا ياجا ها انين الشر ل
اق صبر  عيليبا  ال تتيب  علبى  إذؤتليل فم لجنل  رشين ال اقبل لالشبر ل صانر يل اليو

ا ا فببباظ لال  ببب  الروبببييل الصبببانرل يبببل لجنبببل  رشبببين ال اقبببل تال بببم  ابببتهم علبببى القيبببام 
 ليراجعل نتريل تقيات ليقنار ال اقل اليو هل ل فم الشر ل تلال فاصيل الي لتلل.

 (26الجدول )
الفرعي )مراقبة, قيا  وتحليل( التابع لمتطلب استمارة تحليل الفجوة للمتطلب 

 )الفحص(

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  الفحص 4-6
 مراقبة, قيا  وتحليل 4-6-1

ة للعمليتتتات التتتتي التاظتتتد متتتن أن الخصتتتائص الرئيستتت 1
مراقبتها علت  وشتق شتترات  تتحدد أداط الطاقة قد تم

 مخططة.

  ✔ 

 

 ✔  ة للعمليتتتات التتتتي التاظتتتد متتتن أن الخصتتتائص الرئيستتت 2
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تحتتدد أداط الطاقتتة قتتد تتتم قياستتها علتت  وشتتق شتتترات 

 مخططة.
 

ة للعمليتتتات التتتتي التاظتتتد متتتن أن الخصتتتائص الرئيستتت 3
تحتتدد أداط الطاقتتة قتتد تتتم تحليلهتتا علتت  وشتتق شتتترات 

 مخططة.

  ✔ 

 

اكتتتتتتتملت الخصتتتتتتائص الرئيستتتتتتة للعمليتتتتتتات علتتتتتت   4
 الملموسة للطاقة.االستخدامات 

  ✔ 

 
ة للعمليتتتتتتات علتتتتتت  اكتتتتتتتملت الخصتتتتتتائص الرئيستتتتتت 5

 المخرجات األخرى الالزمة لمراجعة الطاقة.
  ✔ 

 
ة للعمليتتتتتتات علتتتتتت  اكتتتتتتتملت الخصتتتتتتائص الرئيستتتتتت 6

المتريتتتترات المناستتتتبة التتتتتي تتعلتتتتق باالستتتتتخدامات 
 الملموسة للطاقة.

  ✔ 

 

ة للعمليات عل  مؤكترات ص الرئيساكتملت الخصائ 7
 أداط الطاقة.

  ✔ 

 
ة للعمليتتات علتت  خطتتط اكتتتملت الخصتتائص الرئيستت 8

 والرايات. هدافشاعلة شي انجاز األ
  ✔ 

 
ة للعمليتتات علتت  تقيتتيم اكتتتملت الخصتتائص الرئيستت 9

 استهالك الطاقة الفعلي مقابل االستهالك المتوقع.
  ✔ 

 
وضتتع خطتتة لقيتتا  الطاقتتة, بمتتا يتناستتب متتع حجتتم  11

 الكرظة وتعقيدها.
 ✔ 

 
 

وضع خطة لقيا  الطاقتة, بمتا يتناستب متع معتدات  11
 المراقبة والقيا  الخاصة بها.

 ✔  

خطتتة لقيتتا  الطاقتتة, بمتتا يتناستتب متتع حجتتم  تنفيتتذ 12
 الكرظة وتعقيدها.

 ✔ 

 
 

خطة لقيتا  الطاقتة, بمتا يتناستب متع معتدات  تنفيذ 13
 المراقبة والقيا  الخاصة بها.

 ✔ 

 
 

 ✔   ة.مراقبة وقيا  الخصائص الرئيسائج توثيق نت 14

 
 ✔  قامت الكرظة بتحديد احتياجها للقيا . 15

 
 

 ✔  تقوم الكرظة بمراجعة دورية الحتياجها للقيا . 16

 
 

 ✔  شتتي مراقبتتة وقيتتا   ضتتمان أن المعتتدات المستتتخدمة 17
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  ة توشر بيانات دقيقة ومتظررة.الخصائص الرئيس

التقتتتويم الالزمتتتة لتحقيتتتق المحاشظتتتة علتتت  ستتتجالت  18
 الدقة والتظرارية.

 ✔ 

 
 

المحاشظتتتة علتتت  الوستتتائل االختتترى الالزمتتتة لتحقيتتتق  19
 الدقة والتظرارية.

  ✔ 

 
 ✔  من االنحراشات الملموسة شي اداط الطاقة. التحقق 21

 
 

 ✔  االحتفاظ بنتائج عمليات المراقبة. 21

 
 

 ✔  االحتفاظ بنتائج عمليات القيا . 22

 
 

 ✔   االحتفاظ بنتائج عمليات التحليل. 23

 
 صفر 5 11 زانو األ  
 13 11 صفر التظرارات 
 صفر 51 صفر النتيجة 
 2,16 الوسط الحسابي المرجح 
 %21,6 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %78,4 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 خرى:متطلبات القانونية والمتطلبات األتقييم التواشق مع ال 4-6-2

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذ( يوببب ت  ال8،لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص الظببباهرل فبببم الجبببنتل             
خبببر ( ال بببالع لي  لببب  اأ تالي  للبببا  القانتنيبببل الي  للبببا  يبببع ال تافببب  للي  لببب  الفرعبببم   قيبببيم

ياوبيل، تقبن وبجل  الن باج  يعبنً   الفاص(  الي  ل  الوانت( فم الشر ل يقارنبل لالي  للبا  الق
( نرجا  تلنولل يجتيل لين  الي القل يع الي  للا  تال م 08  أصل( نرجل يل اً قنر   صفر لل  

هبذا الي  لب  لنبتن ل  نفيبذاصتل فجبتل  ليبرل نا جبل عبل عبنم  ِإلىييا يشير ( %اً لل  قنرها  صفر 
 تير  اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:( %088ه تال م لل  اجيها  يع عنم  تتيق

  القانتنيل  ت  تتي  الي  للا ف را  يخ  ل على  قييم ال تاف  أ الشر ل    قتم على تف
ت ا بببببى ال بببببم  نبببببنرو  ا هبببببا تال بببببم   صبببببل لاوببببب خنام ال اقبببببل تغيرهبببببا يبببببل الي  للبببببا  أ
ر ل تيجلبرل لهبا فبم عبنم تجبتن ي  للبا  قانتنيبل خاصبل لالشب ِإلبىتاو هال ها تذلك يعتن 
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نار هبببببا تيقبببببنار اوببببب هال ها تذلبببببك يعبببببتن ل بببببتل يتضبببببتع ال اقبببببل يبببببل يجبببببال ال اقبببببل تا  

 ييبا ابنا ، اجيبل فيهبااليتضتعا  ال م    اظى لاأهييل ال م  اظى لها العيليبا  ا ن
نارل الشبر ل لإصبنار قبتانيل صباريل إ ِإلبىرفبع  تصبيا   ِإلىاقل لالشر ل للجنل  رشين ال 

 لبببك ال تصبببيا   تلببم  لببب    ي علقببل لاوببب هالك ال اقبببل ات اوبب خنايها ت رشبببينها فبببم الشبببر ل
 .اه يايًا  افيًا يل قلل اإلنارل العليا لالشر ل

 (27الجدول )
الفجوة للمتطلب الفرعي )تقييم التواشق مع المتطلبات القانونية استمارة تحليل 

 والمتطلبات االخرى( التابع لمتطلب )الفحص(

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  الفحص 4-6
متطلبات القانونية والمتطلبات تقييم التواشق مع ال 4-6-2

 خرىاأل
وشتتق شتتترات مخطتتط لهتتا بتقيتتيم تقتتوم الكتترظة علتت   1

التواشتتتتتق متتتتتع المتطلبتتتتتات القانونيتتتتتة وغيرهتتتتتا متتتتتن 
المتطلبات التي تندرج تحتها والتتي تتصتل باستتخدام 

 الطاقة واالستهالك.

  ✔ 

 

 ✔   االحتفاظ بسجالت لنتائج عمليات تقييم التواشق. 2

 
 صفر 5 11 وزاناأل  
 2 صفر صفر التظرارات 
 صفر صفر صفر النتيجة 
 صفر الوسط الحسابي المرجح 
 صفر النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %111 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 التدقيق الداخلي لنظام إدارة الطاقة: 4-6-3

تال تتيبب  الفعلببم   نفيببذ( يوبب ت  ال8،الجببنتل  لببيل ن بباج  قاجيببل الفاببص الظبباهرل فببم              
ال اقببببل( ال ببببالع لي  لبببب   الفاببببص(  الي  لبببب   إنارل لنظببببام الببببناخلم للي  لبببب  الفرعببببم  ال ببببنقي 



 

 123 

 صل الثالثالفَ
( 8،40قببنر   ياوببيل، تقببن وببجل  الن بباج  يعببنً  للبب  الوببانت( فببم الشببر ل يقارنببل لالي  للببا  الق

تال بببم للببب  قبببنرها  ( نرجبببا  تلنوبببلل يجتيبببل ليبببن  الي القبببل يبببع الي  للبببا 08  أصبببلنرجبببل يبببل 
هذا الي  لب  يبع  تتيب  لنتن جزجم ل  نفيذنا جل عل  ليرل اصتل فجتل  ِإلى( ييا يشير 4،0% 

 تير  اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:( %62،6تن تال م لل  اجيها  عشتاجم يان

  ي خصصببل لال ببنقي  الببناخلم إلنارل ال اقببل فببم الشببر ل   ببتلى عببنم ايبب الك تاببنل  نظييببه
جبراءا  ال بنقي  البناخلم إل  نفيذعيليل  انين ت  نارل ال اقبل فبم تالياافظل على اللبراي  تا 

 تقا  الزينيل اليخ   لها.اأ
 جراء ال نقي  الناخلم إلنارل ال اقل فم الشر ل نظرًا لعنم تجتن نظام إلنارل ال اقبل، عنم إ

 عل عنم  انين ي  للا  تيوؤتليا   خ ي  ال نقي .  فضالً 
  عببنم اا فبباظ الشببر ل لوببجال  خاصببل لال ببنقي  الببناخلم إلنارل ال اقببل، فضبباًل عببل عببنم

   الل  قرير عل ن اج   نقيقا ها الناخليل.

 (28الجدول )
استمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )التدقيق الداخلي لنظام إدارة الطاقة( التابع 

 لمتطلب )الفحص(

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  الفحص 4-6
 التدقيق الداخلي لنظام إدارة الطاقة 4-6-3

دارة الطاقتتة إط عمليتتات التتتدقيق التتداخلي لنظتتام إجتترا 1
 .عل  وشق شترات مخططة

  ✔ 

 
نظتتام إدارة الطاقتتة يتواشتتق متتع الترتيبتتات المخططتتة  2

الطاقتتتة بمتتتا شتتتي ذلتتتك متطلبتتتات المواصتتتفات  إلدارة
 الدولية.

  ✔ 

 

وغايتات الطاقتة  أهتدافيتواشق مع  نظام إدارة الطاقة 3
 المحددة.

  ✔ 

 
 ✔   ه بكظل شعال.تنفيذيتم  نظام إدارة الطاقة 4

 
 ✔   تتم المحاشظة عليو بكظل شعال. نظام إدارة الطاقة 5

 
  ✔  داط الطاقة شي الكرظة.أتحسين  6
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 ✔   تطوير خطة التدقيق. 7

 
 ✔   تطوير الجدولة الزمنية المناسبة. 8

 
اختيتتتتتتتار إدارة التتتتتتتتدقيق بالكتتتتتتتظل التتتتتتتذ  يضتتتتتتتمن  9

 الموضوعية والنزاهة شي عملية التدقيق.
  ✔ 

 
بالكتتظل التتذ  يضتتمن الموضتتوعية  المتتدققيناختيتتار  11

 والنزاهة شي عملية التدقيق.
  ✔ 

 
 ✔   نتائج التدقيق.االحتفاظ بسجالت  11

 
اإلدارة  إللت بكتظل دور  رشع ستجالت نتتائج التتدقيق  12

 .العليا
  ✔ 

 
 صفر 5 11 وزاناأل  
 11 1 صفر التظرارات 
 صفر 5 صفر النتيجة 
 1,41 الوسط الحسابي المرجح 
 %4,1 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %95,9 حجم الفجوة 

 .اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفلالجنتل يل إعنان  المصدر:

 جراط وقائي:عدم المطابقة, تصحيح, إجراط تصحيحي وا   4-6-4

تال تتيبببب  الفعلببببم   نفيببببذ( يوبببب ت  ال6،لبببيل ن بببباج  قاجيببببل الفاببببص الظبببباهرل فبببم الجببببنتل            
تقبببباجم( ال ببببالع لي  لبببب   جببببراءتا    صببببايام جببببراءإ  صببببايح، الي القببببل، للي  لبببب  الفرعببببم  عببببنم

 لالي  للبا  القياوبيل، تقبن وبجل  الن باج  يعبن ً   الفاص(  الي  ل  الوانت( فم الشر ل يقارنبلً 
( نرجا  تلنولل يجتيل لين  الي القل يع الي  للا  تال م 08  أصل( نرجل يل اً قنر   صفر لل  

هبذا الي  لب  لنبتن ل  نفيبذاصتل فجبتل  ليبرل نا جبل عبل عبنم  ِإلى( ييا يشير %اً لل  قنرها  صفر 
 تير  اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:( %088تال م لل  اجيها   ايع عنم  تتيقه

  ،تالياافظل على إجراءا  عبنم الي القبل فضباًل عبل   نفيذعنم قيام الشر ل لعيليل  انين
الي القببا  الفعليببل تاليا يلببل لينببع وببلا  عببنم نم اي ال هببا نظببام خبباص لل اببر  عببل أعبب

   رارها.
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 ع يببان ال ليببر علببى ا جببراءا  ال صببايايل تال تتيبب  لإلجببراءا  التقاجيببل تاإل  نفيببذعببنم ال

 تأترهبايبل ا جبراءا  التقاجيبل ل تضبيح اليشب لل يالء   مجانب  عبن ِإلبىللانث لعن تقتعبه، 
هييل نتر ا جبراء التقباجم أ إنراكناجها لالشر ل تذلك ن يجل لضعف على  فاءل ال اقل تأ

 فم للعض اا   الخ ي تالاتانث.
 جراءا  ال صبايايل تالتقاجيبل الي خبذل، فضباًل عبل عبنم ا ا فباظ لوبجل غيا   تتي  اإل

 خاص ي ع ين لهذا الغرض.

 (29الجدول )
ب الفرعي )عدم المطابقة, تصحيح, إجراط تصحيحي استمارة تحليل الفجوة للمتطل

 وقائي( التابع لمتطلب )الفحص(جراط وا  

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  الفحص 4-6
جراط عدم المطابقة, تصحيح, إجراط تصحيحي وا   4-6-4

 وقائي
الكرظة تقوم بمعالجة عدم التطابق الفعلي من خالل  1

 عمل التصحيحات والقيام بإجراط تصحيحي ووقائي.
  ✔ 

 
الكتترظة تقتتوم بمعالجتتة عتتدم التطتتابق المحتمتتل متتن  2

ختتالل عمتتل التصتتحيحات والقيتتام بتتإجراط تصتتحيحي 
 ووقائي.

  ✔ 

 

جتتراط التصتتحيحي والوقتتائي يكتتتمل علتت  مراجعتتة اإل 3
 حاالت عدم المطابقة الفعلية.

  ✔ 

 
جتتراط التصتتحيحي والوقتتائي يكتتتمل علتت  مراجعتتة اإل 4

 حاالت عدم المطابقة المحتملة.
  ✔ 

 
جتتتراط التصتتتحيحي والوقتتتائي يكتتتتمل علتتت  تحديتتتد اإل 5

 أسباب حاالت عدم المطابقة الفعلية.
  ✔ 

 
جتتتراط التصتتتحيحي والوقتتتائي يكتتتتمل علتتت  تحديتتتد اإل 6

 أسباب حاالت عدم المطابقة المحتملة.
  ✔ 

 
جتتتراط التصتتتحيحي والوقتتتائي يكتتتتمل علتتت  تقيتتتيم اإل 7

اتختتاذ إجتراط لضتمان عتتدم حتدوث حالتتة  إللت الحاجتة 
 عدم مطابقة.

  ✔ 

 

 ✔  جتتتراط التصتتتحيحي والوقتتتائي يكتتتتمل علتتت  تقيتتتيم اإل 8
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اتختاذ إجتراط لضتمان عتدم تظترار حتدوث  إللت الحاجة 

 حالة عدم المطابقة.
 

جتتتراط التصتتتحيحي والوقتتتائي يكتتتتمل علتتت  تحديتتتد اإل 9
 اإلجراطات المناسبة المطلوبة.

  ✔ 

 
 تنفيتتتذجتتتراط التصتتتحيحي والوقتتتائي يكتتتتمل علتتت  اإل 11

 اإلجراطات المناسبة المطلوبة.
  ✔ 

 
جراط التصحيحي والوقائي يكتتمل علت  المحاشظتة اإل 11

 عل  سجالت اإلجراطات التصحيحية والوقائية.
  ✔ 

 
جتتراط التصتتحيحي والوقتتائي يكتتتمل علتت  مراجعتتة اإل 12

التصتتتتتحيحي أو اإلجتتتتتراط الوقتتتتتائي  لألجتتتتتراطشعاليتتتتتة 
 المتخذ.

  ✔ 

 

لترييتترات الضتترورية التتتي تحتتدث ل االستتتجابة ضتتمان 13
 لنظام إدارة الطاقة.

  ✔ 

 
 صفر 5 11 وزاناأل  
 13 صفر صفر التظرارات 
 صفر صفر صفر النتيجة 
 صفر الوسط الحسابي المرجح 
 صفر النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %111 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 ضبط السجالت: 4-6-5

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذ( يوببب ت  ال8،لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص الظببباهرل فبببم الجبببنتل             
 الي  لبب  الوببانت( فببم الشببر ل الوببجال ( ال ببالع لي  لبب   الفاببص(  للي  لبب  الفرعببم  ضببل 

( 08  أصببل( نرجببل يببل 8،4قببنر   ياوببيل، تقببن وببجل  الن بباج  يعببنً  للبب  لالي  للببا  الق يقارنببلً 
 ِإلبببى( ييبببا يشبببير %4نرجبببا  تلنوبببلل يجتيبببل ليبببن  الي القبببل يبببع الي  للبببا  تال بببم للببب  قبببنرها  

تن تال ببم للبب  ياببن هببذا الي  لبب  يببع  تتيبب  عشببتاجملنببتن جزجببم ل  نفيببذاصببتل فجببتل نا جببل عببل 
 تير  اللااث أل أولا   لك الفجتل  عتن إلى:( %69اجيها  

  عنم تجتن الوجال  ال م نص  عليها يتاصفل نظام إنارل ال اقبلISO 50001:2011 
 تاق صارها على الوجال   ا ن او، اليش ريا ، الياليل، تاليليعا  ..... تيا اليهيا(.
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 عنم   وجال  إنارل ال اقل جعل يل الين قم عنم تجتن تانل  نظيييل ي خصصل لضل

 نارل ال اقل.تجتن نظام خاص ل انين، افظ، او رجاع تال خلص يل وجال  إ
 ل لشب ل عشبتاجم يبع  تتيب  يلعتبر فبم وبجال  ينفذناء ال اقل الوجال  الي علقل لليال أ

 .الفنيل ال العل ل ل قوم يل أقوام الشر لتانل ال ل  أرشيفي فرقل تيافتظل فم 

 (31الجدول )
 استمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )ضبط السجالت( التابع لمتطلب )الفحص(

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  الفحص 4-6
 ضبط السجالت 4-6-5

نكتتاط الستتجالت الضتترورية الالزمتتة لبيتتان مطابقتتة إ 1
إدارة الطاقتتتتة متتتتع متطلبتتتتات هتتتتذه  متطلبتتتتات نظتتتتام

 المواصفة.

  ✔ 

 

نكاط السجالت الضرورية الالزمة لبيان نتائج أداط إ 2
 الطاقة.

 ✔ 

 
 

المحاشظتتة علتت  الستتجالت الضتترورية الالزمتتة لبيتتان  3
نظتتام إدارة الطاقتتة متتع متطلبتتات  مطابقتتة متطلبتتات
 هذه المواصفة.

  ✔ 

 

الالزمتتة لبيتتان المحاشظتتة علتت  الستتجالت الضتترورية  4
 نتائج أداط الطاقة.

  ✔ 

 
 ✔   تعريف الضوابط الالزمة لتحديد السجالت. 5

 
 ✔   السجالت. السترجا تعريف الضوابط الالزمة  6

 
 ✔   تعريف الضوابط الالزمة للمحاشظة عل  السجالت. 7

 
 ✔   الضوابط الالزمة لتحديد السجالت. تنفيذ 8

 
 ✔   السجالت. السترجا الضوابط الالزمة  تنفيذ 9

 

 ✔   الضوابط الالزمة للمحاشظة عل  السجالت. تنفيذ 11
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 ✔   السجالت محددة. 11

 

 ✔   السجالت واضحة. 12
 

 ✔   السجالت مقروطة. 13
 

 ✔   النكاط المعني. إلل السجالت تؤد   14
 

 صفر 5 11 وزاناأل  
 13 1 صفر التظرارات 
 صفر 5 صفر النتيجة 
 1,4 الوسط الحسابي المرجح 
 %4 النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %96 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 مراجعة االدارة: 4-7

 عام: 4-7-1

تال تتيبببب  الفعلببببم   نفيببببذال ( يوبببب ت 0،لبببيل ن بببباج  قاجيببببل الفاببببص الظبببباهرل فبببم الجببببنتل            
 للي  لبب  الفرعببم  عببام( ال ببالع لي  لبب   يراجعببل ا نارل(  الي  لبب  الوببالع( فببم الشببر ل يقارنبببلً 

( نرجببا  08  أصببل( نرجببل يببل اً قببنر   صببفر ياوببيل، تقببن وببجل  الن بباج  يعببنً  للبب  لالي  للببا  الق
اصببتل  ِإلببى( ييببا يشببير %اً ر تلنوببلل يجتيببل ليببن  الي القببل يببع الي  للببا  تال ببم للبب  قببنرها  صببف

تيبر  اللاابث أل ( %088  تال بم للب  اجيهبا  ت تتيب  لهبذا الي  لب  نفيبذفجتل نا جبل عبل عبنم 
 أولا   لك الفجتل  عتن إلى:

  ال اقببل فببم اليببنل  إنارلعببنم تجببتن تاببنل  نظييببه ي خصصببل فببم الشببر ل   ببتلى يراجعببل
 نظام إنارل ال اقل.يل تفاعليل نيل اليخ   لها لضيال  فاءل، يالء  الزي

  بببال يبببل  إذاجبببل  انيبببن يبببا نارل ال اقبببل فيهبببا يبببل أت تتيببب  الشبببر ل ليراجعبببل إ  نفيبببذعبببنم 
 تغايا  ال اقل ام  ؟ أهناف غيير وياول،  أتالضرتر   قييم الفرص 
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 (31الجدول )

 استمارة تحليل الفجوة للمتطلب الفرعي )عام( التابع لمتطلب )مراجعة االدارة(

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  دارةمراجعة اإل 4-7
 عام 4-7-1

تقتتتتوم اإلدارة العليتتتتتا وعلتتتت  وشتتتتتق شتتتتترات مخططتتتتتة  1
بمراجعتتتتتة أنظمتتتتتة إدارة الطاقتتتتتة بالكتتتتترظة لضتتتتتمان 

 وشعاليتها. وظفاطتهااستمرار مناسبتلها 

  ✔ 

 

 ✔   االحتفاظ بسجالت مراجعة اإلدارة. 2
 

 صفر 5 11 وزاناأل  
 2 صفر صفر التظرارات 
 صفر صفر صفر النتيجة 
 صفر الوسط الحسابي المرجح 
 صفر النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %111 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 مدخالت مراجعة االدارة: 4-7-2

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذ( يوببب ت  ال،،لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص الظببباهرل فبببم الجبببنتل              
ا نارل( ال ببالع لي  لبب   يراجعببل ا نارل(  الي  لبب  الوببالع(  يراجعببل للي  لبب  الفرعببم  يببنخال 

( نرجببل يببل اً قببنر   صببفر ياوببيل، تقببن وببجل  الن بباج  يعببنً  للبب  لالي  للببا  الق فببم الشببر ل يقارنببلً 
( ييبا %اً ( نرجا  تلنولل يجتيل لين  الي القبل يبع الي  للبا  تال بم للب  قبنرها  صبفر 08  أصل
  تال بم للب  اجيهبا هبذا الي  لبلنبتن ت تتيب  ل  نفيذاصتل فجتل  ليرل نا جل عل عنم  ِإلىيشير 

 الفجتل يعتن إلى:تير  اللااث أل ول   لك ( 088% 

 ت تتب  لبذلك فهبم     ضبيل أ  يبنخل يبل يبنخال    نفبذنارل فبم الشبر ل لبم يراجعل اإل
 نارل ييا نفع لاصتل  لك الفجتل.يراجعل اإل
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 (32الجدول )

ب دارة( التابع لمتطللمتطلب الفرعي )مدخالت مراجعة اإلاستمارة تحليل الفجوة ل
 دارة()مراجعة اإل

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  رةادمراجعة اإل 4-7
 دارةمدخالت مراجعة اإل 4-7-2

تكتتتتتتتمل متتتتتتدخالت مراجعتتتتتتة اإلدارة علتتتتتت  متابعتتتتتتة  1
 االجراطات من مراجعات اإلدارة السابقة.

  ✔ 

تكتمل مدخالت مراجعة اإلدارة عل  مراجعتة سياستة  2
 الطاقة.

  ✔ 

 
مراجعتتتة اإلدارة علتتت  مراجعتتتة أداط تكتتتتمل متتتدخالت  3

 الطاقة.
  ✔ 

 
تكتتتتتتمل متتتتتدخالت مراجعتتتتتة اإلدارة علتتتتت  مراجعتتتتتة  4

 مؤكرات أداط الطاقة ذات الصلة.
  ✔ 

 
تكتتتتمل متتتدخالت مراجعتتتة اإلدارة علتتت  نتتتتائج تقيتتتيم  5

 التطابق مع المتطلبات القانونية.
  ✔ 

 
تكتتتتمل متتتدخالت مراجعتتتة اإلدارة علتتت  نتتتتائج تقيتتتيم  6

التطتتتابق متتتع التريتتترات الحاصتتتلة شيهتتتا واالحتياجتتتات 
 األخرى التي تقرها الكرظة.

  ✔ 

 

تكتتتمل متتدخالت مراجعتتة اإلدارة علتت  المتتدى التتذ   7
 .وغاياتها الطاقة أهدافتحقق من 

  ✔ 

 
تكتتتمل متتدخالت مراجعتتة اإلدارة علتت  نتتتائج مراجعتتة  8

 نظام إدارة الطاقة.
  ✔ 

 
اإلدارة عل  حالة اإلجتراطات تكتمل مدخالت مراجعة  9

 التصحيحية واإلجراطات الوقائية.
  ✔ 

 
تكتتتتمل متتتدخالت مراجعتتتة اإلدارة علتتت  أداط الطاقتتتة  11

 المتوقع للفترة التالية.
  ✔ 

 
تكتتتتتتمل متتتتتدخالت مراجعتتتتتة اإلدارة علتتتتت  توصتتتتتيات  11

 بالتحسين المستمر.
  ✔ 

 
 صفر 5 11 وزاناأل  
 11 صفر صفر التظرارات 
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 صفر صفر صفر النتيجة 
 صفر الوسط الحسابي المرجح 
 صفر النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %111 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:

 دارة:مخرجات مراجعة اإل 4-7-3

تال تتيببب  الفعلبببم   نفيبببذ( يوببب ت  ال،،الظببباهرل فبببم الجبببنتل  لبببيل ن ببباج  قاجيبببل الفابببص             
نارل( ال ببالع لي  لبب   يراجعببل ا نارل(  الي  لبب  الوببالع( اإل يراجعببل للي  لبب  الفرعببم  يخرجببا 

( نرجببل يببل اً قببنر   صببفر ياوببيل، تقببن وببجل  الن بباج  يعببنً  للبب  لالي  للببا  الق فببم الشببر ل يقارنببلً 
( ييبا %اً لين  الي القبل يبع الي  للبا  تال بم للب  قبنرها  صبفر ( نرجا  تلنولل يجتيل 08  أصل
  تال بم للب  اجيهبا هبذا الي  لبلنبتن ت تتيب  ل  نفيذاصتل فجتل  ليرل نا جل عل عنم  ِإلىيشير 

 تير  اللااث أل ول   لك الفجتل يعتن إلى:( 088% 

 يبل يبنخال     ي خبروم   ل  ت تت  لذلك فهم     ضبيل أنارل فم الشر ل ليراجعل اإل
 نارل ييا نفع لاصتل  لك الفجتل.يراجعل اإل

 (33الجدول )
لمتطلب الفرعي )مخرجات مراجعة اإلدارة( التابع لمتطلب استمارة تحليل الفجوة ل

 دارة()مراجعة اإل

غير  منفذ موثق منفذ المتطلبات التسلسل
 موثق

 منفذغير 
 غير موثق

  رةادمراجعة اإل 4-7
 دارةاإل مخرجات مراجعة 4-7-3

دارة علتتتتت  القتتتتترارات تحتتتتتتو  مخرجتتتتتات مراجعتتتتتة اإل 1
المتمثلتتة بتتالترييرات الحاصتتلة شتتي أداط الطاقتتة شتتي 

 الكرظة.

  ✔ 

 

جتتتتراطات دارة علتتتت  اإلة اإلتحتتتتتو  مخرجتتتتات مراجعتتتت 2
المتمثلتتة بتتالترييرات الحاصتتلة شتتي أداط الطاقتتة شتتي 

 الكرظة.

  ✔ 

 

القتتتتترارات دارة علتتتتت  تحتتتتتتو  مخرجتتتتتات مراجعتتتتتة اإل 3
 المتمثلة بالترييرات الحاصلة شي سياسة الطاقة.

  ✔ 
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جتتتتراطات دارة علتتتت  اإلتحتتتتتو  مخرجتتتتات مراجعتتتتة اإل 4

 المتمثلة بالترييرات الحاصلة شي سياسة الطاقة.
  ✔ 

 
دارة علتتتتت  القتتتتترارات تحتتتتتتو  مخرجتتتتتات مراجعتتتتتة اإل 5

المتمثلتتتتة بتتتتالترييرات الحاصتتتتلة شتتتتي مؤكتتتترات أداط 
 الطاقة.

  ✔ 

 

جتتتتراطات دارة علتتتت  اإلو  مخرجتتتتات مراجعتتتتة اإلتحتتتتت 6
المتمثلتتتتة بتتتتالترييرات الحاصتتتتلة شتتتتي مؤكتتتترات أداط 

 الطاقة.

  ✔ 

 

دارة علتتتتت  القتتتتترارات تحتتتتتتو  مخرجتتتتتات مراجعتتتتتة اإل 7
والرايتتات  هتدافالمتمثلتة بتتالترييرات الحاصتلة شتتي األ

 أو غيرها من عناصر نظام إدارة الطاقة.

  ✔ 

 

االدارة علتتتت  االجتتتتراطات تحتتتتتو  مخرجتتتتات مراجعتتتتة  8
والرايتتات  هتدافالمتمثلتة بتتالترييرات الحاصتلة شتتي األ

 أو غيرها من عناصر نظام إدارة الطاقة.

  ✔ 

 

دارة علتتتتت  القتتتتترارات جعتتتتتة اإلتحتتتتتتو  مخرجتتتتتات مرا 9
 الموارد. شي تخصيصالمتمثلة بالترييرات الحاصلة 

  ✔ 

 
جتتتتراطات دارة علتتتت  اإلتحتتتتتو  مخرجتتتتات مراجعتتتتة اإل 11

 الموارد. شي تخصيصالمتمثلة بالترييرات الحاصلة 
  ✔ 

 
دارة علتتتتت  القتتتتترارات تحتتتتتتو  مخرجتتتتتات مراجعتتتتتة اإل 11

المتمثلتتة بتتالترييرات الحاصتتلة شتتي أداط الطاقتتة شتتي 
 الكرظة.

  ✔ 

 

جتتتتراطات دارة علتتتت  اإلتحتتتتتو  مخرجتتتتات مراجعتتتتة اإل 12
المتمثلتتتتة بتتتتالترييرات الحاصتتتتلة شتتتتي مؤكتتتترات أداط 

 الطاقة.

  ✔ 

 

دارة علتتتتت  القتتتتترارات تحتتتتتتو  مخرجتتتتتات مراجعتتتتتة اإل 13
والرايتتات  هتدافالمتمثلتة بتتالترييرات الحاصتلة شتتي األ

 أو غيرها من عناصر نظام إدارة الطاقة.

  ✔ 

 

جتتتتراطات دارة علتتتت  اإلتحتتتتتو  مخرجتتتتات مراجعتتتتة اإل 14
والرايتتات  هتدافالمتمثلتة بتتالترييرات الحاصتلة شتتي األ

 أو غيرها من عناصر نظام إدارة الطاقة.

  ✔ 

 

 دارة علتتتتت  القتتتتتراراتتحتتتتتتو  مخرجتتتتتات مراجعتتتتتة اإل 15
 تخصيص الموارد. المتمثلة بالترييرات الحاصلة شي

  ✔ 

 
 ✔  جتتتتراطات دارة علتتتت  اإلة اإلتحتتتتتو  مخرجتتتتات مراجعتتتت 16
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  تخصيص الموارد.المتمثلة بالترييرات الحاصلة شي 

 صفر 5 11 وزاناأل  
 11 صفر صفر التظرارات 
 صفر صفر صفر النتيجة 
 صفر الوسط الحسابي المرجح 
 صفر النسبة المئوية لمدى المطابقة 
 %111 حجم الفجوة 

 الجنتل يل إعنان اللااث لا ع يان على ن اج   اليل قاجيل الفاص الي علقل لاليتاصفل. المصدر:
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 الثانيالمبحث 

 ISO 50001:2011لمتطلبات مواصفة  الفعلي التنفيذ نتائج تقييم

 التاقع اليينانم( يقنار اجم الفجتل ليل الي  للا  ت 4،  ليل الن اج  الظاهرل فم الجنتل          
فبببم شبببر ل يصبببافم  ISO 50001:2011ل نفيبببذ ت تتيببب  ي  للبببا  يتاصبببفل نظبببام إنارل ال اقبببل 

إذ وببجل   ISO 50001:2011 ببل ي  للببا  يتاصببفل نظببام إنارل ال اقببل لببيل ليجببم، ي  /الشببيال
( ن يجببل انخفبباض يوبب ت   نفيببذ %،0الفعلببم ل لببك الي  للببا  يببا يقببنار      تتيبب نوببلل ال نفيببذ تال

 ، إذ وببجلت انعببنام ال تتيبب  فببم أغلبب  اأايببالاليتاصببفل فضبباًل عببل الضببعف ال ليببر أي  للببا  
ي  ل  ال صبييم ال بالع لي  لب  ال نفيبذ تال شبغيل أقبل يقبنار فجبتل لبيل ي  للبا  اليتاصبفل تال بم 

ألببرز الي  للببا   الي يتلببل ل ببل يببل ي  لبب  ييتببل اإلنارل،  ل، فببم اببيل وببج   %28للبب   اجي هببا 
وياوببل ال اقببل، ي  للببا  قانتنيببل تي  للببا  أخببر ، ال تتيبب ، عببنم الي القببل فضبباًل عببل ي  لبب  

نا جل عل عبنم  نفيبذ ت تتيب  لنبتن  لبك الي  للبا  إذ   يتبل  %088عل اإلنارل( فجتل يقنارها يراج
، ييا يو نعم يل الشر ل العيل على إزالل الجتان  الولليل علبى  لك النولل أ لر يقنار للفجتا 

ك قببنم لهببا اللااببث لببذلتفبب  يببا  ببم ذ ببر    فصببيليًا عببل أوببلا  الفجببتل فضبباًل عببل اليق راببا  ال ببم  
ل يواعنل الشر ل فم رنم  لك الفجتا  ت اقي  ال تاف  يع ي  للا  اليتاصفل الخصتص يل أج

 .ISO 50001:2011إي انيل الاصتل على شهانل يتاصفل نظام إنارل ال اقل  ِإلىييا يؤن  

 (34الجدول )

 ISO 50001:2011ملخص نتائج مقدار الفجوة لمتطلبات مواصفة 

درجات التقييم للتنفيذ والتوثيق  ISO 50001:2011متطلبات المواصفة 
 الفعلي وحجم الفجوة

الوسط  عنوان المتطلب رقم المتطلب ت
الحسابي 
 المرجح

النسبة 
المئوية 
لمدى 
 المطابقة

حجم 
 الفجوة

 %96,2 %3,8 1,38 المتطلبات العامة 4-1 1

 %93,5 %6,5 1,65 مسؤولية اإلدارة 4-2

 %87 %13 1,33 اإلدارة العليا 4-2-1 2
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 %111 صفر% صفر دارةممثل اإل 4-2-2 3

 %111 صفر% صفر سياسة الطاقة 4-3 4

 %79,7 %21,3 2,13 تخطيط الطاقة 4-4

 %75 %25 2,5 عام 4-4-1 5

 %111 صفر% صفر متطلبات قانونية ومتطلبات اخرى 4-4-2 6

 %52,4 %47,6 4,76 مراجعة الطاقة 4-4-3 7

 %86 %14 1,4 للطاقة القيمة األساسية 4-4-4 8

 %91 %11 1,1 مؤكرات أداط الطاقة 4-4-5 9

أهداف الطاقة, غايات الطاقة وخطط عمل  4-4-6 11
 إدارة الطاقة

2,5 25% 75% 

 %77 %23 2,3 التنفيذ والتكريل 4-5

 %111 صفر% صفر عام 4-5-1 11

 %71,6 %29,4 2,94 الظفاطة, التدريب والتوعية 4-5-2 12

 %85 %15 1,5 االتصال 4-5-3 13

 - - - التوثيق 4-5-4 -

 صفر% صفر% صفر متطلبات التوثيق 4-5-4-1 14

 صفر% صفر% صفر ضبط الوثائق 4-5-4-2 15

 %61,2 %38,8 3,88 التحظم التكريلي 4-5-5 16

 %51 %51 5,1 التصميم 4-5-6 17

كراط خدمات الطاقة, المنتجات, المعدات  4-5-7 18
 والطاقة

2,9 29% 71% 

 %94,2 5,8 1,58 الفحص 4-6



 

 136 

 صل الثالثالفَ
 %79 %21 2,16 مراقبة, قيا  وتحليل 4-6-1 19

متطلبات القانونية تقييم التواشق مع ال 4-6-2 21
 خرىوالمتطلبات األ

 %111 صفر% صفر

 %96 %4 1,4 التدقيق الداخلي انظام إدارة الطاقة 4-6-3 11

عدم المطابقة, تصحيح, إجراط تصحيحي  4-6-4 22
جراط وقائي  وا 

 %111 صفر% صفر

 %96 %4 1,4 ضبط السجالت 4-6-5 23

 %111 صفر% صفر مراجعة اإلدارة 4-7

 %111 صفر% صفر عام 4-7-1 24

 %111 صفر% صفر مدخالت مراجعة اإلدارة 4-7-2 25

 %111 صفر% صفر مخرجات مراجعة اإلدارة 4-7-3 26

 2171 329 32,9 المجمو  اإلجمالي لنتائج التقييم

 %111 %111 11 وتوثيقها الحد األعل  لتنفيذ المتطلبات

 2511 2511 251 المجمو  اإلجمالي المفترم للتنفيذ والتوثيق

 - 2171 217,1 وتوثيقو مقدار الفجوة شي تنفيذ اجمالي المتطلبات

 - %13 %13 % النتائج المقترحة إلل نسبة النتائج الفعلية االجمالية 

وبب يارل  اليببل الفجببتل الي علقببل ليتاصببفل نظببام  اليببل ا ع يببان علببى ن بباج إعببنان اللااببث لاإلالجببنتل يببل  المصتتدر:
 .ISO 50001:2011إنارل ال اقل 
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 الفَصل الرابع

 الفصل الرابع

 والدراسات المستقبلية االستنتاجات والمقترحات
 ال  زززدا   ط  زززّت لاللا ززز  الفجزززلي  ززز   ال   شززز  ت ل ي  ززز  ت الدراسزززل اليّل  زززل   ززز     ركززز           

ً  الفرضز ك ّ لردت فز    طزط الدراسزل  ISO 50001:2011ل لاصفل  ظّم إداري الطّ ل  ، ل  زّ
زز  إل زز،  زز    ززّ ا،  لززره الفصزز  اليززّل  ترززم السزز   ّجّت لال   ريززّت ال زز     زز   ززّ  ززم ال لص 

   يثز   إ لز ذا ف زد  زم   سز م رزذا الفصز  ل زالدراسزّت ال سز      ل ال   ريزل،  زد   اّ الدراسزل ل لزه 
 :ر ّ

 المبحث األول: االستنتاجات.

 لثاني: المقترحات والدراسات المستقبلّية المقترحة.المبحث ا
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 الفَصل الرابع
 المبحث األول

 االستنتاجات

ززق    ززل م   ززّ ا  ّ  ززل فيززت  ي  زز  الفجززلي ل ززدا  طّ  ززل ال  ف ززذ لال لث زز  الفل زز            زز    
ف  شركل  صزّف   ال  دا     اللا    ISO 50001:2011ل  ط  ّت  لاصفل  ظّم إداري الطّ ل 

 لل  يزززّلر السززز ل   لزززّ  سززز   ّجّت   كززز   لضززز ياّ إ لززز  ج  زززل ا  جززز ،  لصززز ت الدراسزززل /الشززز ّ 
 :وكما يأتي ISO 50001:2011األسّس ل ل لاصفل  ظّم إداري الطّ ل 

 المتطلبات العامة: .1
  ل ظزّم إداري الطّ ززل  ال  ززدا  لجزلد فجززلي ك  زري  ز   ال  ط  ززّت لاللا ز   إ لزز تشزّرت ال  زّ ا

، ISO 50001:2011  زز  لفزز    ط  ززّت ال لاصززفل الدلل ززل    ززد الدراسززلفزز  الشززركل 
لال   تلضزيت  زدم ار  زّم إداري الشزركل فز     ز   فزّر م ل  ط  زّت ال لاصزفل لضزل  

 ذ   ط  ّ اّ ال   تلرد اّ.  لجاّ اّ صلب   ف
 ف ازززّ  إل  زززّو رزززل الل صزززر األسزززّ إ  ا إذللل زززّت الشزززركل، كززز  الطّ زززل لك  فازززّ  ززز  تم  لززز

الر زّ  اللّل زل ال  ي  زل  ز   ل زذا فز   غه ال ظزر  ز    زدار الطّ زل ال سز ا كل لك فازّ، 
ال ززر    ّجاززّ زز  الطّ ززل ال سزز  د ل فزز  إجززراً   زز   شزز  ّت الزز فط ال ززّم  فززل   كث ززر ك  

 . دم ار  ّ اّ  اذا ال يلر  سل غالذي 
   ضل  ار  ّم إداري الشركل ف        ظّم إداري الطّ ل ط  ّ  ل لاصزف اّ الصزّدري  ز    ز

لذلك لكل  الشركل  سل  ل يصزل    ز   ISO 50001:2011ال  ظ ل الدلل ل ل       
لركزز ت كزز  جالدرززّ    اززّ، فزز  يزز    ISO 9001:2008 لاصززفل  ظززّم إداري الجززلدي 

 ززززّ  لززززد  إ لزززز ال لاصززززفّت األ ززززرا  ّداتشززززا دراسززززل اليصززززل    زززز  تلاليصززززل   تج ززززت
 .ISO 9001:2008 لاصفل  ظّم إداري الجلدي شاّدي اليصل      

 مسؤولية اإلدارة: .2
 ظززّم    زز    ف ززذ لال يّفظززلال  ززًّ ل  لززم  ل زز  إداري الشززركل   زز   ززلف ر ال ززلارد الق  ززل ل 

لال   ث زززل  زززّل لارد ال ّل زززل  ISO 50001:2011ل  ط  زززّت  لاصزززفل    لزززّ  إداري الطّ زززل 
لال شزززززر ل فضزززززق   ززززز  تدلات ال  زززززّ  لال ي  ززززز  الق  زززززل ل   ززززز م تداً ال كزززززّ   لال لزززززدات 

 لال سا قت دا   الشركل.

  ي ز  فر ز    ز  إداري الطّ زل تل دم  ل      ث   ّت ل ظّم اداري الطّ ل فز  الشزركل ،
ل  ط  ززززّت رززززذ     لززززّ  ال  طزززز ط ل  ززززًّ  ظززززّم اداري الطّ ززززل  تللذلززززك  سزززز ب  ززززدم الشززززرل  

 ال لاصفل.
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 سياسة الطاقة: .3
  ّ س ّسزل طّ زل  ل  زل ل لث زل ل يسز   تداً الطّ زل،   ج  / دم      شركل  صّف  الش

  لضزززز م ال ضززززّ    لال  ززززّد   لار  ّ اززززّ ضززززل  د ززززم إداري الشززززركل إ لزززز لذلززززك  لززززلد 
األسّسززز ل ل ظزززّم إداري الطّ زززل، ل    غازززّ لج  ززز  الفزززراد اللزززّ     لال زززلظف   فضزززق   ززز  

 ززدم    زز  ل صززلر  لرفززل  إ لزز ل لززلد كزز  ذلززك ل ّرجاززّ  تصززيّب اللق ززل دا زز  الشززركل
 .ISO 50001:2011الشركل   ظّم إداري الطّ ل فضق     ال لاصفل الدلل ل 

 الطاقة:تخطيط  .4

 الل   زززل إ ، إذالشزززركل   زززد الدراسزززللطّ زززل فززز  ل   زززّت   طززز ط ال  يد زززد د  ززز  ل  لجزززد  
ال  ّج ل ليّجل الشركل    الطّ ل ر  ال    يدد   دار الطّ ل ال س ا كل  غه ال ظزر 

    زززّت   طززز ط الطّ زززل فززز  الشزززركل ل ، فضزززق   ززز  إ  ك فازززّرّ ل   زززدار ازززّ ل  ززز  يج 
 ل   ضزز    راجلزل أل شززطلإذ   ضز   كزز   طزلات ل ي ل ززّت  طزط الطّ ززل ال لرلفزل، 

 دم  لاف اّ    س ّسل الطّ ل  ّلشركل للدم فضق     داً الطّ ل الشركل ال    ؤثر ف  ت
 لجلد س ّسل طّ ل  ل  ل ل طط طّ ل  يددي.

  ر لّت ال  ل  ززل  كفززًّي الطّ ززل لاسزز  دا اّ لاسزز اقكاّ، الشززركل ل  ززلا    لال شزز   ف ززذ ززدم
فضق      دم   ّ لل  سم الشؤل  ال ّ ل  ل ل  لا    ال  ل  زل  ّلطّ زل ل رشز د اسز اقكاّ 

رزم ال شزكقت ال ز   لاجز، الشزركل  ا  الس ل ّ  الكث   ل طّ زل  ز  تف  الشركل، إذ ل  
 ف  ّ   ل    ّلطّ ل دا  اّ.

  كل  ّل يّفظززززل   زززز   راجلززززل الطّ ززززل ل سززززج  اّ ل ززززدم  لث زززز  ال  اج ززززل  ززززدم   ززززّم الشززززر
 ززل فزز   راجلززل الطّ  شززطل ركزز ت تلال لززّ  ر ال سزز  د ل فزز   طززل ر ال راجلززل ف اززّ، ف  ززّ 

داري الل  ززززّ فزززز  الشززززركل ف  ززززّ   ززززت   ززززدار الطّ ززززل اإل إ لزززز الطّ ززززل  رفزززز    ززززّر ر   ّ لززززل
 اّ. ف  ال س ا كل لك  

  صلب  يسز   تداً الطّ زل    جزل  زدم لجزلد دل ز     د الدراسل الشركلضل   لج، إداري
 يسز       ّسزل الطّ زل  شزك   لثز ، فضزق   ز  تم  ضّ    س ف  الشركل  ض    لض 

ل  زز م  شززك   سزز  ر، إ  ززّ    صززر   زز  إصززدار  لج اززّت   ززر  فزز  الشززركل داً الطّ ززلت
 .   ل        لج ل  رش د الطّ ل ف  الشركل  ّشري ل  ر    

 تداً الطّ زل،   لث   الشركل لك     ال   ل األسّس ل ل طّ زل ل ؤشزرات ل دم  ف ذ  ل ض
  ؤشرات  شلا  ل ل  ّ  تداً الطّ ل ف اّ.ف  ي   اس  د ت الشركل 

    ضل    ف ذ ل لث   األردا  لالغّ ّت ل طط     إداري الطّ ل لال    سّرم ف   يس
 س ّسل طّ ل لاضيل ل فال ل. إ ل تداً الطّ ل ف  الشركل    جل اف  ّررّ 
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 التنفيذ والتشغيل: .5
  ززدم  ززلف ر الشززركل ل  ززلارد ال ّل ززل لالف  ززل لال شززر ل فضززق   زز  ال   ززل ال ي  ززل لال زز   لززد 

ل  ط  ّت ال لاصفل    لّ   ل  ف ذ    ثّ ل ال ر ك ات السّس ل لل   ل   ًّ  ظّم إداري الطّ ل
م إ طززًّ ال لاصززفل ألر  ززل ك ززرا دا زز  ، فضززق   زز   ززدISO 50001:2011الدلل ززل 

 الشركل   ّ تسام ف   دم  لف ر   ك ال لارد الق  ل ل   ف ذ لال لث  .
 للززم    ززذ  ال  ل  ززل   ظززّم إداري الطّ ززل لززم  ل زز  الشززركل   زز   يد ززد اي  ّجززّت ال ززدر ب

الطّ زززل داري   ف زززذ  ظزززّم إ ضززز ط زززر  ط   زززك الي  ّجزززّت   إذالجزززراًات الق  زززل ل لف ررزززّ 
إداري الطّ ل لل  لاصفل  ظّم  إداري لذلك  س ب  دم  لرفل ال ّ      ّلشركل   ّر ل  ظّم

  لزززه ل  شزززك  ضززز   ل  ززز   سززز لا  يزززدلد  ززز    ززز إ ISO 50001:2011ّ زززل الط
 .ف  الشركل الجلدي شل ل إدارياللّ     ف  ل لل   ال سؤ 

  دار اّ لال ز   ز ا   ازّ ضل  ال صّلت الدا   ل لال ّرج ل ال  ل  ل  ّلطّ ل ل ظّ اّ لا 
 تل ززدم ا ززقغ ال  ّ ززّت لال ل ل ززّت ال  ل  ززل  ّلطّ ززل ل ظّ اززّ سززلاً ل لززّ      تلضززل  

 زثق ،، فضزق   ز   زدم  يد زد طرا ز  ال صزّ   ال فطاألطرا  ال ّرج ل ال س ف دي )ل اري 
 الدا   ل لال ّرج ل.

  ل  ط  زّت  ظزّم إداري الطّ زل ل  ز  لجز،   ّب اإلجراًات ال لث ل أل  ب ت شطل الشركل
ال يد د )ال  ط  ّت اللّ ل،   ث  اإلداري، س ّسل الطّ ل، ال  ط  ّت ال ّ ل  ل لال  ط  زّت 

رززدا  الطّ ززل ل ّ ززّت الطّ ززل  ل ل طّ ززل،  ؤشززرات تداً الطّ ززل، تاأل ززرا، ال   ززل األسّسزز
 ، ال ص  م، الفيت فضق  ل طط     إداري الطّ ل، ال صّ ، ال لث  ، ال يكم ال شغ  

 ززدم يد ززد الجاززل ال  للززل  ضزز ط اللثززّ   فضززق   زز   زز   راجلززل اإلداري،    جززل  ززدم  
 ززدم لجززلد ليززدي   ظ   ززل    صصززل  ضزز ط سززجقت إداري الطّ ززل جلزز   زز  ال  ط زز  

 .داري الطّ للجلد  ظّم  ّت   يد د، يفظ، اس رجّ  لال   ت    سجقت إ
 لال ززز   ، شزززغ   لصزز ّ ل فلّلزززل لقسزز  دا ّت ال   لسزززل ل طّ ززللززم  يززدد الشزززركل  لززّ  ر ل

 ّ  ل طّ ل.ا يرا    يلظ    األداً الفل   إ ل  ؤدي   ّ اّ 
  تل داً الطّ ل سلاً   د ال ص  م الجد د د الفرت ال  ّيل الق  ل ل يس   ت    ّت  يد

 صزلري  شزلا  ل للزم ال ظم لالل   زّت   زت ل ال لدات، ل جراً  جد د ف  ال سا قت،   د إ
ل ز   لث  لذلك     ق  ال لج ازّت الصزّدري  ز    ز  لج زل  رشز د الطّ زل فز  الشزركل لا

 لج اززّت ال ج ززل ال    ززل  فضززق   زز سزز اقك الطّ ززل إ لزز    فزز ه ا ززد ل ل شززك   سزز  ر 
  ّ ات الي  ّ  اليراري.لا  لّث ال  لث  ف  ّ   ل         

 ّر    ز م اسزز  دام، اسزز اقك لكفزًّي الطّ ززل سززلاً   زز  لزم   ززم الشززركل  لضز  ل  ف ززذ  لزز  
 الف راض  ل  لدات لال سا قت دا   الشركل. تل دا الل ر ال شغ    
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 الفحص: .6
 ل ل   ّت ف  الشزركل لال ز   يزدد األداً اليزّل  ل طّ زل،  ر  سللم   م  يد د ال صّ ت ال

  ز      زّت ال را  زل، ال  زّ  داً اليزّل  ل طّ زل  ّ ا  صر الل   ف   جزّ   يد زد األ إ
لالفيززززت الززززدلري ل  لززززدات لال سززززا قت لالززززذي  زززز م  زززز   قلزززز،  يد ززززد   ززززدار الطّ زززززل 

، فضززق   زز  ت   يد ززد ف اززّ ل اّ  يد ززد الداً اليززّل  ل طّ ززلال سزز ا كل ال زز   زز م فزز  ضزز
ك ّب رس    شك   تلي  ّجّ اّ ل   ّ  لم  لث  لا   ّ كّ ت  لج،  شك  شفلي الشركل ل

 الشركل.ال سؤلل   ف  لج ل  رش د الطّ ل ف  صّدر    
 لث زز  ال  ط  ززّت ال ّ ل  ززل ل  ررززّ  زز   تل   زز م ال لافزز    لززم   ززم اإلداري الل  ززّ فزز  الشززركل 

 دم لجلد   ط  زّت  إ ل ال  ط  ّت لال     ص   ّس  دام الطّ ل لاس اقكاّ لذلك  للد 
 .دار اّ ل  دار اس اقكاّالطّ ل لا  ركل ل ج ري لاّ ف   جّ   ّ ل  ل  ّصل  ّلش

 صصززل  ّل ززد    الززدا    إلداري الطّ ززل فزز  الشززركل   ززلل    ززدم ا زز قك ليززدي   ظ  ززل   
جززراً ال ززد    الززدا    إلداري الطّ ززل   ف ززذ    ززل  يد ززد ل    ززّ  لال يّفظززل   زز  ال ززرا ا لا 

 .جراً ال د    الدا    إلداري الطّ ل ف  الشركل دم إ إ ل  ؤدي 
 لال لث زز  لرجززراًات الل ّ  ززل لال   ززّد الك  ززر   زز  الجززراًات ال صززي ي ل    ف ززذ ززدم ال

ً   مجّ زب  زد إ لز ل يدث  لد ل ل ز،،   زل الجزراًات الل ّ  زل ل لضز م ال شزك ل لتثررزّ  ق
   ف ززذ ززدم   ززّم الشززركل  ل   ززل  يد ززد،  ، فضززق   زز   زز  كفززًّي الطّ ززل لادا اززّ  ّلشززركل

سز ّب ل  يزري  ز  ت ّ   ّصز ّ  دم ا  قكاّ  ظّ ز ل راًات  دم ال طّ  ل لال يّفظل     إج
 الفل  ل لال ي   ل ل     كراررّ.  دم ال طّ  ّت

 مراجعة اإلدارة: .7
  ل ظزّم إداري طّ زل  ازّلزدم ا  قكل دم   زّم إداري الشزركل   راجلزل  ظزّم إداري الطّ زل    جزل

لال   ث ل   لاصزفل  ظزّم  ISO ل      الدلل ل   ظ ل ال      الصّدري    لي     لاصف ،  
، إذ    صززر  راجلززل اإلداري   زز  ال  ززّرات ال  دا  زززل ISO 50001:2011إداري الطّ ززل 

فززز    ززز    زززلب   ا زززّ تل الطّ زززل لر ززز   لج زززل  رشززز د الطّ زززل ر ززز يال ززز    زززلم  ازززّ  زززد ر 
اسز  دام ل كش     ال جزّل ات ال ز   يصز  فز  لذلك  ،الشركل لأل سّم لالا  ّت دا  اّ

 راجلزّت إدار زل   ضز   فزرت ال يسز   لاليّجزل  ل زالطّ ل لاس اقكاّ  ز   زدم اجزراً ت  
 ّ ازّ فضزق   ز  ّترزدافاّ ل ل ل  غ  رات ف   ظّم إداري الطّ ل   ّ ف  ذلك س ّسل الطّ ل، 

  طط     إداري الطّ ل.
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 المبحث الثاني

 والدراسات المستقبلية المقترحات

 ل دا زل   ريزل،ال      ال سز      ل لالدراسزّت ال   ريزّت  ز  ك زق   زره  ال  يث رذا   ض           
 :آل ّت   ف ذرّ، لر ل ّ ال ّيث   د م   ا ال   ال   ريّت ترم  لره

 المقترحات:اًل: أو 

  شزز   ال   ريزّت  ز   ج ل زل إ لز  ال ّيزث  لصز  ال س   صزل السز   ّجّت ضزًل فز          
ل لاصزززفل  ظزززّم إداري الطّ زززل  اللا ززز  ال  زززدا   ززز   ال  ط  زززّت ل  لال لث ززز  ال  ف زززذ فجزززلي إ كّ  زززل ردم

ISO 50001:2011  ّ فضزق   ز    زد م الشزركل   زد الدراسزل  جز  )/فز  شزركل  صزّف  الشز ،،
األسّسز ل ل لاصزفل  لل  يزّلر السز ل   لزّ    سز ،   ك  ا ضّ  كز   زّ آل ّت ل  ف ذ   ك ال   ريّت

 :    لك ّ  ISO 50001:2011 ظّم إداري الطّ ل 

 المتطلبات العامة: .1
  جز  /لشركل  صّف  الشز ّ        ل اري ال فط      ل ل لا     لج اّت لتلا رإصدار  

الل زز   زز  ثززم ل  ،ISO 50001:2011 شزز   ضززرلري    زز   لاصززفل  ظززّم إداري الطّ ززل 
الفل ززّ  ل  ط  ززّت   زز   ززلف ر كّفززل ال ززلارد لال كّ  ززّت الق  ززل ل ي  زز  ال  ف ززذ لال لث زز  

لذلزك  ز   زق  ال لّ زد  ز  طزر  ثّلزث  كزل   ّ يزّ   لاليصل    ز  شزاّد اّ ال لاصفل
 .لاّ

    ززًّ  ظززّم إلداري   يد ززد ال  ط  ززّت اللّ ززل ل ظززّم إداري الطّ ززل فزز  الشززركل، لال زز     ثزز 
م لالل ز    ز   لث ز  كز   زّ  زم ال  زّ ل يد د يدلد ل طّ  ذلزك ال ظزّم الطّ ل ف  الشركل

، فضق   ز  جازلد ال يسز   ال سز  ر الشركل   د الدراسل  ف ذ ذلك ال ظّم ف     ثم  ،  ل 
كز  ل ، ISO 50001:2011ل  ط  ّت ال لاصفل الدلل زل    لّ  ألداً الطّ ل ل ظّم إدار اّ 

الف   لال ّل   سلاً     ال س لا   اإلداري الل  ّ  لف ر الد م ال ط لب    ط ب ّ س   
 ISOالزززق م لل   زززّت ال  ف زززذ لال لث ززز  الفل زززّ  ل  ط  زززّت ال لاصزززفل الدلل زززل  لال شزززري

50001:2011. 
  فاززلم  الشززركل   ززد الدراسززلال سزز ل ّت اإلدار ززل فزز   لج  زز   ظزز م ي  ززل  لر ف ززل شززّ  ل  

لذلك     ق   ISO 50001:2011ل  ط  ّت ال لاصفل الدلل ل    لّ   ظّم إداري الطّ ل 
 ززز  الجازززّ  ال ركززز ي ل    ززز   لالسززز طري ال ل  زززل لال راكززز  الس شزززّر ل  ال لزززّل  لال  سززز  

ل شززك   فززر     صصززل  ال   صصزل فزز   جززّ  الطّ زل ذات الصزز ل  ّلجّ لززّت اللرا  زل
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فضزق   ز    زد ال زدلات  ل   ّم    ّ لزل ل فل ز  ال شزّط اإل ق ز  دا ز  الشزركل ل ّرجازّ

لل زد   زك ال زدلات لال زؤ  رات،  جازّل ّر  ال ؤ  رات لج ب    صص      دا   الشزركل
 ل ززز   فززز  ال لر ف زززل ل شزززر ال  زززّلت رشزززّد ل زززل  طل زززّت  لر ف زززل ل ل  ززز  لليزززّت إط ّل 

 شز    ظززّم  ال ج زل الدلر ززل ال ز   صززدر دا ز  الشززركل الشزركل   ز  شزز كل ال  ر زت لفزز 
  طزلط  ر ضزللال ز   كزل    ثّ زل  ISO 50001:2011إداري الطّ ل ل لاصزف ، الدللزل 

فضزق   ز  ال  زّف  ال  ي  زل ل شزركل  ز  جزراً رزدا  ال لاصزفل ل لض م  ّر زل لتر  زل لت
        ط  ّت رذ  ال لاصفل لاليصل      الشاّدي ال ّصل  اّ.

 مسؤولية اإلدارة: .2
  د ززم اإلداري الل  ززّ فزز  الشززركل ضززرلري ل جززّ    ف ززذ ل لث زز   لاصززفل  ظززّم إداري الطّ ززل

ISO50001:2011  ّال  ظ زل الدلل زل ل    ز   الصّدري        لاليصل      شاّد ا
ISO، ل   لد ك  جاد ف  الشزركل فز   جزّ  الطّ زل ل ظزّم إدار ازّ  ل   دل  ذلك الد م
الزد م    زًّ لا  زق  ل  ف زذ  ذلزك إذ    ثز ل   ف زذ،  ا  ثّ ل ي ر     لر  لل  جزد ي ز  إل 

، لا ضزززّ  ل يد زززد ترزززدا  الطّ زززل ل ّ ّ ازززّ لفززز  الشزززرك لال يّفظزززل   ززز  س ّسزززل الطّ زززل
 راجلززززل الل  لث زززز  ال   ف ززززذ ل ل، ل ززززلف ر ال ززززلارد الق  ززززل  طززززط   زززز  إداري الطّ ززززللضزززز  ل 

لال يسززز   ال سززز  ر ل ظزززّم إداري الطّ زززل لتداً الطّ زززل ل  زززّ  يزززدلد ل طزززّ  ذلزززك ال ظزززّم، 
ل زز  رززم فزز  الشززركل، لالل زز    زز   ل زز     ثزز   لجاززلد  رشزز درّ لا  ضززّ  تر  ززل الطّ ززل

، ت  ضزززّؤ اإلداري  زز   ظزززّم إداري الطّ ززل ل  زززًّ فر زز    ززز  إداري الطّ ززل ل يد زززد  زز  رزززم 
، ل راجلل ل يس   اللثّ   ال ك ل زل ل   ز  ال زرارات ال ز  ا  زذرّ فر ز    ز  إداري الطّ زل

ً الطّ ل ف  الشزركل ل   ز م للض  ل يد د  ؤشرات تداً الطّ ل الق  ل ل  ّ   س لا تدا
د ا تداً الطّ ل ض   ال  ط ط طل   األ د ف  الشركل ضق     ال  ّ ا  شك  دلري، ف

  اإلداري  زز   ظززّم إداري لجل زز،  ضزز   ث ّفززل الشززركل، ل ّل ززّل  الل زز    زز   فززل ه   ثزز
 ل.ل فر       إداري الطّ ل ف  إجراً  راجلل اإلداري  ش   الطّ ل ف  الشركالطّ ل ت

  الززذي   لجززب   زز  اإلداري الل  ززّ فزز  الشززركل  ل زز     ثزز  اإلداري  زز   ظززّم إداري الطّ ززل
    زززز   ّل اززززّري لالكفززززًّي ال  ّسزززز ل فضززززق   زززز   يد ززززد ال اززززّم لال سززززؤلل ّت ال  ّطززززل  زززز،  

لالذي   لزد   ثّ زل ي  زل   ّل لارد الق  ل ل  ف ذ  اّ ،لا  طّ ، الس طل لالصقي ل لد  ، 
    اإلداري الل  زززّ لفر ززز    ززز  إداري الطّ زززل فززز  الشزززركل فضزززق   ززز   زززلف ر   اللصززز   زززّ  ززز

، ل   ثز  ل  لارد ال ّل ل لالف  ل ال    ي زّو إل ازّ فر ز    ز  إداري الطّ زل فز    ف زذ  اّ ز،
فزز  ال  كززد  زز  ت   ظززّم إداري الطّ ززل  جززري   ف ززذ  ل لث  زز، ك ززّ رززل  يززدد فزز      ت ضززّ  دلر 

فر ز    ز  إداري الطّ زل  ل  زًّ ، لا   زّرISO50001:2011  ط  ّت ال لاصفل الدلل ل 
 ززذلك اإلداري الل  ززّ فزز  الشززركل  شزز    ززّ  لصزز  إل زز،  إ لزز لرفزز  ال  ززّر ر  ت ضززّ ،ل يد ززد 
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 ،ل ّرجازّ الطّ زل لال شزّركل فز   شزررّ دا ز  الشزركلس ّسزل  ل شزر الزل    شز   ،الشز  

ل  ط  زّت    لزّ  لالل  ام  جالد ال يس   ال س  ر لك     تداً الطّ ل ل ظّم إداري الطّ زل 
ال لاصززفل، للضزز   طززط   زز  إداري الطّ ززل لذلززك  ّل لززّل   زز  فر زز    زز  إداري الطّ ززل 

جززراً  راجلززل اإلداري رززدا  الطّ ززل ل ّ ّ اززّ، لال زز   زز   قلاززّ  زز م اللصززل  ل ي  زز  ت لا 
لال ز   ز م  ،)    لف  ف زرات     زل    ظ زل، لذلزك  ّل لزّل   ز  فر ز    ز  إداري الطّ زل

ف  ضل اّ  يس   ك     تداً الطّ ل ل ظّم إداري الطّ ل فز  الشزركل، فضزق   ز  ال  زّم 
 ال اّم لال سؤلل ّت ال  ّطل  ،.  ج   

 داري     ظّم إداري الطّ ل الل         ًّ فر     ز  إداري الطّ زل  لجب       ث  اإل 
ت   كل  ر زّك  ل      الضرلري) لالذي  ضم ف   ضل  ،   ث       ر  ّت الشركل

لالززذ     ززلفر لززد ام ال  ززري لالدرا ززل الكّف ززل فزز   جززّ  إداري الطّ ززل  ،ر زز ي  ثزز   زز  كزز  
)لذلزززك  لزززد  ضزززل ام  لجازززلد  يسززز  تداً الطّ زززل لال رشززز د  ززز  اسززز اقكاّ فززز  الشزززركل

ل  ّد ز،  لالسز ر  ز،    زد ّ  فز    ف زذ  ك ز ً  ، فضق   ز   ل ز    ّ زد ل دلرات ال در  ل الق  ل،
إذ   زرال   زدد ت ضزًّ الفر ز  فز  ا  زب األي زّ   زّ  ز    ّ    ّط  اذا الفر    ز   ازّم، 

ال  شزّر ت ضًّ  صلصّ  ف  الشركّت الك  ري ذات  01 إ ل ت ضًّ ل د  ص   ،6-8)
 كزززل   زززدد ت ضزززًّ فر ززز  إداري  ت  اللاسززز  لالسززز  دام الكث ززز  ل طّ زززل إذ    زززر  ال ّيزززث 

ل  الشززركل ذات تشزز ّت لكزز ،9-7)  جزز   ززّ  زز   /الطّ ززل فزز  شززركل  صززّف  الشزز ّ  
 ززّ  زز   كزز   زز   يّفظززل  لاززّكث زز  ل طّ ززل فضززق   زز   ززل   ال صززّف  ال ّ لززل  اسزز  دام

، لت   كل  اج  ّ ّت الفر   ك  شار     األ   صق  الد   ل   لا لكركلك لال  ّر
ّ  فززز   ري زززل   طززز ط ال لاصزززفل  للسزز  ّ ل ل زززت الزززذي  يزززدد   لازززم  ل  ف زززذرّ ل طل ررززّ   لززز

   ث  اإلداري     ظّم إداري الطّ ل.
 :سياسة الطاقة .3
  لا  ق اززّ ل شززركل ال  يلثززل لال صززّد ل    اززّ  زز    زز  ل اري الزز فط  الطّ ززلصزز ّ ل س ّسززل

فززز  لليزززل ك  زززري فززز  لاجازززل الشزززركل ) يزززت   زززلا  س ّسزززل الطّ زززل فززز  شزززركل  صززززّف  
 تصززيّب اللق ززلف   لال جازز    ل اللزّ     لال ززلظفززراد األ لج  زز ل    غاززّ   جزز ، /الشز ّ 

ليززثام   زز  الل زز ام  اززّ،  زز  لجززلب  ضزز    س ّسززل الطّ ززل كزز   )دا زز  ل ززّرو الشززركل،
ل طززط   زز  إداري الطّ ززل لال زز م لال  ززّد   لارززدا  الطّ ززل ل ّ ّ اززّ زز  رسززّلل الشززركل، 

تر  زززل  رشززز د الطّ زززل  ل يد زززدالطّ زززل ل ظزززّم إدار ازززّ  ألداًاألسّسززز ل لال يسززز   ال سززز  ر 
ي زز    زز   سزز لا ال   ززل اللّ ززل لالضززرار ال    ززل ال ّ جززل  تلسززلاً   زز   سزز لا الشززركل 

  ززز     ززز  ال ّيززززث ّ     ريززز ّ    لذجزززت  ،   ززز   6، لالشزززك  ) ززز  السززز ل ّ  الكث ززز  ل طّ زززل
 .الشركل   د الدراسللس ّسل الطّ ل ف  
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 (6الشكل )

 الشركة قيد الدراسةفي  الُمقَترحلسياسة الطاقة أنموذج 

الزززدل   الصزززّدر  ززز    ززز   فززز  الشزززك   ززز  إ زززداد ال ّيزززث  ّإل   زززّد   ززز  ال  ّ زززّت لال ل ل زززّت الزززلاردي المصددددر:
 .ISO 50001:2011لال  ل     لاصفل  ظّم إداري الطّ ل  ISOال  ظ ل الدلل ل ل       

  اسزززز  دام  زززز   ززززق  ف ازززّ  س ّسززززل الطّ ززززل  شززززر  لجزززب   زززز  اإلداري الل  ززززّ فزززز  الشزززركل
  ّلزززل   كّ  زززل  ززز  ال لاصزززفل لس ّسزززل صزززدار    زززل ال كّ  زززّت ال  ّيزززل لال   ثل اللسززّ   

الرسّ   اإل  ّر ل الدا   ل اس  دام ل  ،ف   ج ل الشركل الدلر ل الطّ ل ف  الشركل ل شررّ
 ّلطّ زززل  ال  ل  زززللال زززؤ  رات لاللسزززّ   ال ضزززّي ل لال  صززز ّت الجدار زززل، لال يّضزززرات 

لكفًّي اس  دا اّ ل ظّم إدار اّ فضق      را ا الرشّد لال ل  ل  ش   اس  دام الطّ زل 
لجلززز  س ّسزززل الطّ زززل   زززلا  لزززذلك ال زززؤ  ر، فضزززق   ززز  اسززز  دام الشززز كل  لاسززز اقكاّ

 شزركل الل ك ل  ل )ال  ر ت، ف   شر س ّسل الطّ ل لذلك     ق  لضلاّ      ل   ال
     ش كل ال  ر ت.

  لسززز    سزززؤلل ل  زززد ر الشزززركل ل شززز    ا زززل إ ضزززّ   ضزززّ    س ّسزززل الطّ زززل ل زززد ري 
الا  زززّت لال سزززّم لالشزززلب فضزززق   ززز  اللزززّ     فززز  الشزززركل ل زززدم ا  صزززّررّ   ززز   سزززم 

لج ززل  رشزز د الطّ ززل فزز  الشززركل، ل زز م ذلززك  زز   ززق    ززد  ززدلات  تلالفيززت لال ف زز   
اللزّ     فز   لج  ز   ّلزل  لجازل   د ر الشركل لا ضّ      زق  ك  ّ    ز،  ارشّد ل        

 لري. ج ل الشركل ال    صدر  شك  د

: س ّس   ّ ف   جّ  الطّ ل ر  الل  ام     ال  د     بيجي/نحن شركة مصافي الشمال         
ال ر زززب لال ل زززد  ّليزززد  ززز  إسززز اقك الطّ زززل فززز  الشزززركل ل يسززز   تدا ازززّ لذلزززك  ززز   زززق    ف زززذ 

لاليصززل    زز  شززاّد اّ ال   ليززل  زز    زز   ISO 50001:2011 لاصززفل  ظززّم إداري الطّ ززل 
 زدا ال ل زد  ّل يزث  ز   صزّدر الطّ زل ال د  زل ، لال  ا   زّ   ز  الISOال  ظ ل الدلل زل ل    ز   

لاسززز  دا اّ  ززز  تجززز      ززز  اوثزززّر ال   زززل ل ي  ززز  لفزززلرات إ  صزززّد ل، لاسززز  دام  ؤشزززرات تداً 
الطّ ززل   زز  لفزز  ف ززرات     ززل    ظ ززل ل   زز م ال  ززدم الززذي تير  ززّ  لال  ززّ ا ال زز   لصزز  ّ إل اززّ، 

   تداً الطّ ل ل ظّم إدار اّ لذلزك  ز   زق   لسل  ّ الدؤلب ل ي    ال يس   ال س  ر ف  ك 
الل  ام   ردا  الطّ زل ل ّ ّ ازّ ل  ف زذ  طزط   ز  إداري الطّ زل، ل  ّ زّ  سز  لم   راجلزل س ّسزل 

 الطّ ل ال   لضل ّرّ لا  قغ  ّ  لص  ّ إل ، لج    ال لظف   لتصيّب اللق ل ف  الشركل.
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  ًلالل ززز    ززز   لزززد  اّ  س ّسززل الطّ زززل ال ل  زززل فززز  الشززركلل شزززّ  ل  راجلزززلضززرلري إجزززرا

  قً  ازززّ ل شزززركل لل ظزززّم إداري الطّ زززل ف ازززّلذلزززك  ززز  تجززز  ضززز ّ  اسززز  رار ل  ل    يازززّ
 زقم كّفززل لالل ز    ز  إرزدا  الطّ زل ل ّ  ازّ ل طزط   ز  إداري الطّ زل، لا سزّ اّ  ز  ت
 ، فضززق   زز   لث زز فزز  الشززركل  ززذلك ال غ  ززر ل  ززّ  تسزز ّ ، تصززيّب اللق ززلال ززلظف   ل 

ضززز   سزززجقت    ززز  اللثزززّ   ّلس ّسزززل ال   يزززل فززز   ظزززّم السززز طري ال ركززز ي   فزززّظلالي
 .ال لاصفل ف  الشركل

 تخطيط الطاقة: .4
  الطّ ززل فزز  الشززركل  ّل صززّ  لال  سزز    زز  ل اري الزز فط  زز  تجزز   يد ززد ل  ف ززذ  ر زز ي  ززّم

ال  ط  ززّت ال ّ ل  ززل لال  ط  ززّت األ ززرا ال  ل  ززل  كفززًّي الطّ ززل لاسزز  دا اّ لاسزز اقكاّ 
ل راجلل ل را  ل ال غ  زرات اليّصز ل ف ازّ، فضزق   ز  لضز  آل زّت   ف زذ   زك ال  ط  زّت 

       الشركل.ل راجل اّ  صلري دلر ل  
  ثزالشركل  فر       إداري الطّ ل ف    ّم    صزّدر الطّ زل اليّل زل دا ز    داد  ّ  ل  ل 

)ل  لززر    زز  ك ف ززل  الشززركل ل  ززدار اسزز اقك كزز   صززدر  زز   صززّدر الطّ ززل ال  ّيززل
، لالل زز    زز   يد ززد ال سززا قت لال لززدات لالل   ززّت ال زز  اسزز اقكاّو ل زز   سزز ا كاّو،

فضززق   زز   ،اسزز  دام الطّ ززل لاسزز اقكاّ ل  ززدار اسزز اقك كزز    اززّ ل طّ ززل ززؤثر   زز  
ززززدي   زززد ر يجززززم اسززز اقك الطّ ززززل ال سززز      لكزززز   صززززدر  ززز   صززززّدر الطّ زززل    زززز  ي 

ل ّل ّل  الل        يد د الفزرت الق  زل ل يسز   تداً الطّ زل فز   ال د  ل، تل)ال    د ل 
، ل زز م ذلززك  زز   ززق  يجززم الطّ ززل ال سزز ا كل لالسزز جّ ل ل  غ ززرات اليّصزز ل فزز  الشززركل

 ّك ززل فزز  الشززركل لا ززداد  تل رك ززب  ززدادات   زز     ززدار الطّ ززل ال سزز ا كل لكزز   لززدي 
ذلززك فزز   ززلا م الك رل  ززل لاسزز  دام ال  ططززّت ال  ّ  ززل ل ثززّ    زز  ذلززك ال ززّري الجد ززدي 

ا كل ف  ال ّري ال د  زل ال    لّ دت    اّ الشركل لال    لفر  در ك  ر    الطّ ل ال س 
 لذات شززدي اضززًّي تك ززر إذ   لجززب   ززّ  ك  ززل الطّ ززل ال سزز ا كل   زز      ززل السزز  دا 

 .ل لدرّ
  زّد   ز  ال راجلزل األلل زل ل ل طّ زل  ّإل كل    جّد    زل اسّسزالطّ ل ف  الشر  ر  ي  ّم   

اليزّل  ل طّ زل ليجزم اسز اقك كز   يد زد األداً لال ز    ضز   ، ،ذكر ّ آ فزّ  ل طّ ل )ك ّ 
  اززّ  لرفززّدي صززدر  زز   صززّدررّ، لالل زز    زز   لث زز    ززك ال   ززل فزز  سززجقت الشززركل 

اليّصززز  فززز  تداً الطّ زززل لفززز  لضززز   ؤشزززرات تداً   س زززال ي  فززز  ال سززز     فززز   را  زززل 
الطّ ززززل ، ل ثززززّ    زززز  ذلززززك رززززل  يد ززززد يجززززم اسزززز اقك الشززززركل  زززز  ل يد ززززدرّ الطّ ززززل
ل لزد ذلزك ال ؤشزر   ثّ زل ال   زل  3102سّ ل،  زق   زّم /ل     ّ  )ك  ل لاطالكار ّ  

 يززدد  3102ككز  ل  ززد  اّ زل  ززّم  3102األسّسز ل ل طّ ززل الكار ّ  زل فزز  الشزركل للززّم 
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لالل ز    ز   لث  ازّ لرسزم  زط   فسز، ّل   زّ  كذلك   دار الطّ ل الكار ّ  زل ال سز ا كل 

الر فززّ  اليّصزز  فزز  اسزز اقك رززذا ال صززدر  غززه ال ظززر  تل  ززّ    لضززم ال  فززّه 
 ذكر ّ      الظرل    ر الط  ل ل  ث  الكلارث لال طّ   ّرو  طّ  الس طري، لك   ّ 

) ّ  ط  لز ،   زّر ل فزط ل زّ    سيب     ك   صّدر الطّ ل ال  ّيل ف  الشركل آ فّ  
 للكّفل األ لام. إل ا ّ،

 كل   يد د  ؤشرات تداً الطّ ل لال يّفظزل الشر  طّ ل ف  جب ت    لم فر       إداري ال
ل طّ زززل، ل ثزززّ    ززز  ذلزززك    ازززّ ل يزززد ثاّ  شزززك  دلري ل  ّر  ازززّ  ززز  ال   زززل األسّسززز ل 

ددت     ّم  سّ ل، /    ّ  )ك  ل لاط 3102ال   ل األسّس ل ل طّ ل الكار ّ  ل ال   ي 
 3102سزززّ ل،  ززز   زززّم /)ك  زززل لاط طرليزززّ    ازززّ ال   زززل األسّسززز ل ل طّ زززل الكار ّ  زززل 

ل فزززز  ّف  اليّصزززز  ل طّ ززززل الكار ّ  ززززضززززال السزززز اقك تلسزززز يدد ل ززززّ   ززززدار اللفززززلرات 
الشززركل، ل ّل ززّل  ل زز   ززق    ززك الل   ززل   كزز   يد ززد تداً الطّ ززل ل را   زز،  ززق  ف ززري 

الل  زززّ يزززدد  ززز    ززز  اإلداري     ززل  يزززددي ل يد زززد  ؤشزززرات تداً الطّ زززل ال  ّسززز ل لال ززز     
 ث زل  ؤشززرات تداً الطّ زل فزز  الشززركل ، ل زز  ت ّلشز راك  زز  اإلداري ال شزغ   ل فزز  الشزركل

سززّ ل، /سززّ ل،   كززّ لاط/السزز اقك الك زز  ل طّ ززل لك فاززّ لال زز    ززّ    ليززدي )ك ززل لاط
الدللر األ  رك ،، لتداً ك   صدر     صّدر الطّ زل لالزذي   زّ   تلّلد  ّر اللرا    

الطّ زززل ال  جزززددي لال ززز    زززّ   ليزززدي  لسززز  دام  ل زززل ) ،، لال سززز ل ال  ل زززل  ّل سززز ل ال
لال ز    زّ   ،الك   ال  ي  زل  ز   زلف ر الطّ زل لفلرات) ،، فضق     الطّ ل ال د ري 

ذلك     ؤشرات ل  زّ  تداً الطّ زل فز   إ ل  ّلدللر األ  رك ، ل ّ  تل) ّلد  ّر اللرا   
 ؤشزر ال  لذو ال س  دم ف  ج ز  ال  ّ زّت الق  زل ل يد زد   لره ،7) لالشك  الشركل

) جزرد  ثزّ  ل  لضز م إذ   غ زر  ز  طّ زل  الشزركل   زد الدراسزلفز   تداً الطّ ل الكار ّ  ل
 :    لك ّ  ل ا ّ،ثق  ال فط لالفيم لال  ّر ل ّ إطّ ل ت را   إ ل 
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 – 2013م اعددل)القيمددة األساسددية للطاقددة الكبرباةيددة  الطاقددة الكبرباةيددة الُمدددخرة :مؤشرات أداء الطاقة

 (2014عام لالقيمة األساسية للطاقة الكبرباةية 

 توفير الطاقة :العنوان

فواتير الكبربداء المتعلقدة باسدتخدام كدل مصدفم مدن مصدافي الشدركة مدن الطاقدة  :مصدر البيانات
 الكبرباةية 

 ساعة/كيلو واط :وحدة القياس

  :استخدام المؤشرتكرار 

للحصول علم اسم عضو فريق عمل الطاقة المسؤول عن جمع الفواتير الالزمة  :الشخص المسؤول
 المعلومات

 تاريخ جمع الفواتير وتحليل بياناتبا :تاريخ جمع البيانات

 (7الشكل )

 مؤشر أداء الطاقة الكبرباةيةتحديد الالزمة لنموذج لجمع البيانات أ

الزززدل   الصزززّدر  ززز    ززز   ال  ّ زززّت لال ل ل زززّت الزززلاردي فززز     زززّد   ززز  زززداد ال ّيزززث  ّإلالشزززك   ززز  إ المصددددر:
 .ISO 50001:2011لال  ل     لاصفل  ظّم إداري الطّ ل  ISO ال  ظ ل الدلل ل ل      

 ل طزط الل ز  ال  ل  زل  ز داري األردا  لالغّ زّت  ل  فذ ل لث   جب     الشركل ت   يدد
ال كززّ   لال لززدات لال سززا قت لالل   ززّت دا زز  الشززركل، ل را ززّي ا سززّ اّ  لج  زز الطّ ززل 

   س ّسزل الطّ زل لال  ط  زّت ال ّ ل  زل فز  الشزركل، إذ  يزدد  زّذا  ر زد الشزركل ا   كزل  
   زز، فزز  اللشززر   سزز ل ال ّد ززل ف  ززّ   ل زز   ّلطّ ززل لاسزز اقكاّ ل كززل  ذلززك  زز   ززق  

يد د   ّط ال لي لالضل  دا   الشركل ف  ّ   ل ز  ، ال  ل     SWOTاس  دام  ي    )
 ّلطّ ل ل ظّ اّ فضق      يد زد الفزرت لال اد زدات ال ّرج زل ال ز   لاجز، الشزركل ف  زّ 
  ل    ّلطّ ل ل ظّ ازّ، ل ثزّ    ز  ذلزك ا   كزل  رزد  الشزركل رزل   فز ه اسز اقك 

 زق    31ار ّ  زل   سز ل الطّ ل الكار ّ  ل ل ّ  اّ    ث     فز ه اسز  دام الطّ زل الك
لا   السزز لات اللشززر ال ّد ززل لال   ززّد   زز   صززّدر طّ ززل  د  ززل   جززددي لصززد  ل ل    ززل

 كززل    ززك الل   ززل ضزز    طززط   زز   درلسززل ) يززدد  زز  سزز ل  و ل ززّذا  ل زز و ل  زز  
 ل ززز و، لذات ترزززدا   صززز ري ال زززدا ل ل ززز    ززز    ف زززذرّ ل ي  ززز   ّ زززّت الشزززركل ف  زززّ 

 لادار اّ ل ظّ اّ.   ل    ّلطّ ل
 

 شبري نصف سنوي سنوي فصلي
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 التنفيذ والتشغيل: .5
  لززد ال  اززًّ  زز      ززّت   طزز ط الطّ ززل فزز  الشززركل   ززدت ال ري ززل ال ّل ززل لرزز   ري ززل 

  شزززرطإذ   زززدت الل   زززل ال  ف زززذ لال شزززغ   ل  ط  زززّت ال لاصزززفل فززز  ج  ززز  ارجزززًّ الشزززركل، 
  زدت ي ززقت  ل لزد ذلزكال  ف زذ لال شزغ    د زم اإلداري الل  زّ فز  الشزركل لجازلد رزل تسزّ 

للض   طزل  دا   الشركل ل ّرجاّ تصيّب اللق لال در ب لال ل  ل لج    ال لظف   ل 
لق صززّ  ال زز    ززدم  زز   قلاززّ ال لج اززّت  شزز   ال لاصزز  الززدا    لال ززّرج  ل زز  ثززم 

دار اّ     ق    ظ م اللثّ  اللثّ   ل طط ال لث   ض ط     ّت  ل  غّي   اّ لا  لل ا لا 
    ّت ال ص  م لالشراً ال  ل  ل  ّل كّ   لال لدات  كل  ذات         ال  كد    ت  فضق  

لل   ززّت الصزز ّ ل   ززلم  اززّ اشزز ّت للضزز   طززط  كفززًّي فزز  اسزز  دام الطّ ززل ل لف ررززّ
فضزززق   ززز   طزززط   ززز  إداري  ل ّ ّ ازززّرا زززل كّف زززل  س ّسزززل الطّ زززل لترزززدافاّ كفزززًّ لازززم دت  

 .  الدراسلالشركل   د ف   الطّ ل
      الف  زل فز   ل ا ز يالشزركل ل ّل لزّل   ز   سزم ال زدر ب لال طزل ر ال زّ    اإلداري  لجب

فضزق   ز  ت ضزًّ  لتصزيّب اللق زل اللزّ     در ب ج    ال زلظف   ل   الشركل ت    لم
الذ   لام ص ل  ّلس  دا ّت ال   لسزل  ّلطّ زل ل يد زد األدلار ل  فر       إداري الطّ ل

ي  زل  در   زل  شز   الطّ زل ؤلل ّت ال ر  طل  لظّ فام، ل  م ذلك     ق   طزل ر لال س
 ثز   ر زّ ا ال لر ل  زت، إذ   ضز    اإل ضزّي لل ظّم إدار ازّ ل فضز  اسز  دام اللسزّ   

الطّ ززل فزز  الشززركل  ثزز   اسزز اقك   ززك الي  ززل  يد ززد تفضزز  ال  ّرسززّت الق  ززل ل رشزز د
س ّسزززل الطّ زززل ل ّر  ازززّ لار   ازززّ لا ضزززّ   إطفزززًّ ال زززلار   زززد ا  فزززًّ يّج ازززّ لا ضزززّ 

  فر زز    زز  إداري الطّ ززل لززذا فزز ، ل يد ززد  ؤشززرات تداً الطّ ززل رززدا  الطّ ززل ل ّ ّ اززّت
 إ لزز جزز  رفزز   سزز لا كفًّ زز، ل زز  ثززم ال   ززّ  ضزز  رززل األل  لل   ززّت ال ززدر ب  زز  ت  
   الشركل، ل ز  ر زّ   زدت دلر فر ز    ز  إداري  تصيّب اللق ل ب  ّ   ال لظف   ل  در 

ل  ّ  ضزرلري  ISO50001:2011الطّ ل    ضّ   ّر ل الطّ ل ل ظّم إدار اّ ل لصفل 
لجل ازم   ز  درا زل  سز  ري  كز   ّ اليّسم ف  اليصل      ال لاصزفلد م اإلداري لدلرر

ال  ل  ززل  ّلطّ ززل   زز    ززّ  جززري، لززذا  زز  الضززرلري الل زز    زز  يفززظ الي  ززل ال در  ززل
لالثّ  زززل فززز   سزززم ال زززلارد  السزززجقت ال ّصزززل   سزززم ال زززدر ب  سززز     األللززز   يفزززظ فززز 

 ال شر ل ف  الشركل.
  ًّظززّم إداري الطّ ززل  زز    زز      ززّت ال ززدر ب لال ل  ززل   ززدت ال صززّ   شزز     لززد ال  ازز

لذلزك  ز   ل ّرجازّ دا   الشركل تصيّب اللق لكّفل ال س ل ّت ال  ظ   ل لال لظف   ل 
  زد م ال   ريزّت ل  ال  كد    إ ام     ال  ام  ّم  س ّسزل الطّ زل ال ل  زل فز  الشزركل ج ت

 ل ل زّت د   زل  شز    لت ز  زلف ر ّ  ضز، للل ظزّم إداري الطّ زل  ش    يس   تداً الطّ زل
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 ISOال ل  زل  ّليصزل    ز  شزاّدي  لاصزفل  ظزّم إداري الطّ زل األطرا  ال ّرج ل  إ ل 

ل فر ززز   يد زززد الشززز ت ت ، لزززذا   لجزززب   ززز  اإلداري الل  زززّ فززز  الشزززركل50001:2011
الل ززز  ال   صزززت فززز  إ صزززّ  ال ل ل زززّت  شززز    ظزززّم إداري الطّ زززل فضزززق   ززز   يد زززد 

رم   ك اللسّ   )رسّ   ال ر زد  قلاّ إ صّ    ك ال ل ل ّت ل   ت   اللسّ   ال     م 
اللك رل   لال شرات، ال صّ    ر ال  ر ت، الف د لرّت ال لض ي ل لالصلر، الصي  

، لفززز   يصززز ل كززز   زززّ سززز    ززز  ك  لال جزززقت، ال زززدلات لالج  ّ زززّت ل زززّ إل ا زززّ...،
 صصزز   فزز   جززّ   زز م شززاّدات األ زز ل الشززركل  زز  ال لّ ززد  زز  الشززركّت لال  ززراً ال  

 .ISO 50001:2011   تج  اليصل      شاّدي  لاصفل  ظّم إداري الطّ ل 
   ززلفر فزز  الشززركل  ظززّم سزز طري  ركزز ي   زز  اللثززّ   ال ّصززل   لاصززفل  ظززّم      جززب ت  

ل شزركل فز   جزّ   ك  زرا تر  زل ، إذ   لزد ذلزك ال ظزّم ذاISO50001:2011إداري الطّ ل 
، لزززذا  جزززب ا   ي زززلي اللثزززّ   كيزززد تد ززز    ززز   طزززّ  ل د   ززز، إداري  ظزززّم إداري الطّ زززل

ليززدلد  ظززّم إداري الطّ ززل لس ّسززل الطّ ززل فزز  الشززركل ل  ززلد  لاصززفل  ظززّم إداري الطّ ززل 
لجدال  ال  ّ  ل يضر الج  ّ زّت الدلر زل لال زلا    ال ّصزل  ّلطّ زل ل ظزّم إدار ازّ 

 زززز   ززززد قت ل  رجززززّت  راجلززززل اإلداري ل  ررززززّ  زززز  اللثززززّ   ال ط ل ززززل ضزززز   فضززززق  
اللثززززّ   ، ل ززززذا  جززززب ت    صزززز    ززززك ISO50001:2011 لاصززززفل  ظززززّم إداري الطّ ززززل 

اسزز ردادرّ لاليصززل     اززّ ل راً اززّ لذلززك  زز   ززق   ر   اززّ ل ر   اززّ للضزز    سززاللل
ك   د      تي  لظ  ا صّ   ّرج  ، ل ثّ      ذل   اّ لا  الل ال  غّي   اّ اّ لار  

 ش   اليصل       ل ل ّت  ش    ظّم إداري الطّ ل ف  الشركل )   طر   تي لس  ل 
اليضززلر ال  ّشززر،  ل زز  ذلززك ال لظزز   تلال صززّ  الاززّ ف   تل ثزز  ال ر ززد اللك رل زز  

     لب   ،  لالذي  دلر   ل        تل    ال صّ    سؤل  فر       إداري الطّ ل 
السززجقت ال ّصززل  ّلطّ ززل  إ لزز  ززلف ر ال ل ل ززّت الضززرلر ل لطّل اززّ  زز   ززق  الرجززل  

 الطّ ززززل إداري  ظزززّم لثزززّ   ضززز ط اسززز  ّري ت  زززلذو،  لزززره 8، لالشزززك  )ل ظزززّم إدار ازززّ
 :    لك ّ  ال   ر          ال ّيث
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 وثاةق نظام إدارة الطاقة أنموذج استمارة ضبط

  ززز  الزززدل   الصزززّدر  ززز  فززز   ال  ّ زززّت لال ل ل زززّت الزززلاردي    زززّد   ززز  زززداد ال ّيزززث  ّإلالشزززك   ززز  إ المصددددر:
 .ISO 50001:2011لال  ل     لاصفل  ظّم إداري الطّ ل  ISO ال  ظ ل الدلل ل ل      

 ّززلم    شززًّ الزز يكم الطّ ززل فزز  الشززركل ت ر زز يل ّل لززّل   زز    جززب   زز  اإلداري الل  زز    
ال شززززغ    ال ززززّت   ظززززّم إداري الطّ ززززل للضزززز   طززززل طززززلار  ل يصززززل    زززز  الطّ ززززل، 

   ّت ال   لاّ ص ل  ّلسز  دا ّت ال   لسزل ل طّ زل لال ز  ل  ط ط ت شطل الص ّ ل لالل
 ززذ الظززرل  ال شززغ   ل لا شززطل إذ   لجززب ت  سزز   زز  س ّسززل الطّ ززل لترززدافاّ ل ّ ّ اززّ، 

اسزز  رار الل   ززل  رززل الصز ّ ل ال زز   ززؤثر   زز  تداً الطّ ززل فزز  الشزركل، ل ثززّ    زز  ذلززك
  الشززركل فزز ر  سززلالكار ّ  ززل ال ال شززغ   ل األسّسزز ل فزز  يززّ  يززدلث تي   زز  فزز  الطّ ززل

ض  ل ف   شزغ   ال راجز  ال  ّر زل لالفزرا  لال لزدات     ق  ال   ّد      للدات 
الق  زززل ال  زززّر فضزززق   ززز   زززلف ر اإلضزززًّي الضزززرلر ل  ضزززغطاألسّسززز ل لاليفزززّظ   ززز  

 لس  رار الل   ل اإل  ّج ل دا   الشركل.
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  الف  ل  ل ا  يل ّل لّل     ك      سم الدراسّت لال  ط ط ال ّ        إداري الشركل جب

  زد ال صز  م الجد زد   ّليسز ّ  ت ذ  سز لل  رشز د الطّ زل للج ل  رش د الطّ ل ف  الشركل
ي    تجز   ي  ز  كفزًّ ال ظم ال ّ  لل   لد   ل طل ر ال كّ   لال لدات لالل   ّت   د تل

ال شززّر   فزز   لا زز يل لززّل   زز   سززم ال صزز  م ال ززّ   اسزز  دام الطّ ززل ل يسزز   تدا اززّ، لا
 رشزز د الطّ ززل الق  ززل لالشززركل للضزز   طززل   زز  للث  ززل   زز   الشززرلط لالسزز را  ج ّت 

ال كززّ    تلي زز    ززد اجززراً تي  لززد   فزز  ال شززّر    تل  ززد  صزز  م ال شززّر   الجد ززدي 
إذ  كزززل    زززك اللث  زززل     زززل لج  ززز  األطزززرا  ل ززز  ضززز  اّ  ال ّ  زززل، لال لزززدات لالززز ظم

  ش    س لل  رش د الطّ ل ل يس   تدا اّ ف  الشركل.  لال ص     ال لرد  
  الف  ززل فزز  الشززركل ت ززذ  سزز لل  رشزز د  ا زز ي  لجززب   زز   سززم ال شزز ر ّت لالل ززلد ال ززّ   ل

لال لززززدات لالزززز ظم   ززززد شززززراً ال كززززّ     ّليسزززز ّ الطّ ززززل لس ّسززززل الطّ ززززل فزززز  الشززززركل 
    ززز  لاإللك رل  ززّت، إذ   لزز     ززز  إداري الشززركل ل ّل لزززّل   زز   سززم ال شززز ر ّت الل زز

اللاجزب  لافررززّ فز  ال شزز ر ّت ل يزد  زز  اسز اقك الطّ ززل ط ّ زل لث  ززل   ضز   الشززرلط 
ال ل  زز   فزز   جززّ  الشززراً، لززذا كززّ  لاج ززّ    زز  الشززركل  لج  زز فزز  ال سزز     لا ق اززّ 

ل ز  ارزم     ف ذ السز را  ج ّت ال ز  شز  اّ     ز  اسز اقك الطّ زل فز  الشزركل الل     
  ك الس را  ج ّت اس  دا  ال كّ   لال لدات لال ظ ل ال د  ل   اّ ل دلري ي ّ اّ    را 

ل ثزززّ    ززز  ذلزززك رزززل شزززراً اإلضزززًّي اسززز  دا اّ ل طّ زززل، جد زززدي ذات كفزززًّي  ّل زززل فززز  
ي لايقلاززززّ  كززززّ  اإلضززززًّي ال د  ززززل ذات السزززز  دام  LEDالجد ززززدي  ذات الطّ ززززل الكفززززًل

 الكث   ل طّ ل.
 الفحص: .6
   جزب ت    ززلم كز   زز    ثز  اإلداري  زز   ظززّم إداري الطّ زل لفر زز    ز  إداري الطّ ززل فزز 

 الشزززركل ل ّل لزززّل   ززز  ال سزززؤلل   فززز  ر  زززّت الشزززركل لا سزززّ اّ  ززز جراً     زززّت  را  زززل
لفز  ف زرات     زل   طزط   ز  ل ل   ّت ل كزل  ذلزك  ر  سلصّ ت ال  ّ  ل ي    ل  ل 

رزدا   ّت ال را  ل لال  ّ  لال ي    لت  لاللسّ   الق  ل لل  ا لاّ، ل يد د ك     الطر 
الطّ زززل ل ّ ّ ازززّ فضزززق   ززز  الي فزززّظ    زززّ ا   زززك الل   زززّت، إذ   ضززز     زززك الل   زززّت 

ال   لسل ل طّ ل لال  رجّت األ را الق  زل  را  ل ل  ّ  ل ي    ك     الس  دا ّت 
سزز اقك طّ ززل ف اززّ فضززق   زز    ززّ ا    زز م ال راجلززل الطّ ززل فزز  الشززركل ل ؤشززرات تداً ال

  زرال   زّ  ز  شزركل أل زرا إذ ل   زّت الال  ل ز ، ل    ز    زك  إ لز الطّ ل الفل    سز  ّ  
    زّت  را  زل  ل زدي لت ظ زل   زّ   إ لز اس  دام  لزدات  سز طل ل شزركّت الصزغ ري     

 زززد م ال ي ززز قت  طر  زززل آل زززل، يّسزززل  ل  زززّدري   ززز  د زززا ال  ّ زززّت ل    ط   زززّت  صززز ل 
ضزززرلري   ّليسززز ّ  زززر  لزززلد ر زززّ ل شزززركل فززز   يد زززد تسزززّل ب للسزززّ   ال  زززّ  آ زززذ ّ  لاأل
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 ر  سززل را  ززل ل  ززّ  ل ي  زز  ال صززّ ت ال    ززّت ضزز ّ  ت  ال لززدات ال سزز  د ل فزز  

رزززدا    زززك الل   زززّت    زززل ل  كزززرري  ززز  تجززز  ضززز ّ   ي  ززز  تفر   ّ زززّت دل ل   زززّت  زززل  
 ال   ث ل ف  كش  ال يرافّت اليّص ل ف  تداً الطّ ل ف  الشركل.

  لجب     فر     ز  إداري الطّ زل إجزراً    ز م  سز  ر لل   زّت ال لافز   ز  ال  ط  زّت  
لا  زّذ اإلجززراًات )إ  لجززدت،  ّتال يرافزال ّ ل  زل لال  ط  زّت األ ززرا، ل يد زد تسزز ّب 

لت   كززززل    ززززّ ا ال   زززز م   ّيززززل ل  ثزززز  اإلداري لال زززز    لززززد   ثّ ززززل  ال صززززي ي ل الق  ززززل،
  زززز   ززززد قت لل   ززززّت  راجلززززل اإلداري، لا   زززز م  لث  اززززّ فزززز   ظززززّم السزززز طري ال ركزززز ي 

الطّ زل ل ج ل زل  ّل لاصفل، ل  م ذلك     ق   لج ، فر       إداري اللثّ   ال ّت 
   األس  ل ال      ش  اّ  يد د  س لا ال لاف       ك ال  ط  زّت لاك شزّ  ال يزرا  
ل   تر اّ )ر    م ال  ثّ  ل   ط  زّت ال ّ ل  زل لال  ط  زّت األ زراو إذا لزم  كز  كزذلك 

جزب  زّذا   ل ل ج   و، ل ّ ل  ل لال  ط  ّت األ را  ّم تل ّذاو، ر  ال  ثّ  ل   ط  ّت ا
    فر       إداري الطّ زل فل ز، ل ي  ز  ال  ثزّ  ال زّم ل   ط  زّت ال ّ ل  زل لال  ط  زّت 

ل    ق    ك الس  ل    ك  فر       إداري الطّ ل     يد د  زدا ال لافز   ،األ راو
    ال  ط  ّت ال ّ ل  ل لال  ط  ّت األ را.

 ظ   ل  س   ل  ر  ط  ّل د ر اللّم    لجب     اإلداري الل  ّ ف  الشركل ت    شك  ليدي  
لفزز     زز  الشززركل فزز    ززلل   سززؤلل ل   ف ززذ     ززّت ال ززد    الززدا    ل ظززّم إداري الطّ ززل

 زز  تجززز   ي  زز  لضززز ّ  ال لافزز   ززز  ،   ززز  األ زز  سزز لف ززرات     ززل   طزززط لاززّ )كززز  
كز   ز  ليزدي  ، إذ  شّرك فز      زّت ال زد   ISO 50001:2011  ط  ّت ال لاصفل 

فر زز    زز  إداري الطّ ززل ل  ثزز  اإلداري  ل ظززّم إداري الطّ ززل ل ّل لززّل   زز  ال ززد    الززدا   
  ف ززذ  ل  ززّ   سزز لا    ززداد  ّ  ززل فيززت   كّ  ززل، ل  ززدت الل   ززّت  زز   ظززّم إداري الطّ ززل
رزدا  الطّ زل ل ّ ّ ازّ ضزز   فز  الشزركل لل   كزد  زز   زدا   ف زذ تس ّسزل الطّ زل ال ل  زل 

ز ط ل زدا ال لافز   ز  ال  ط  زّت ال ّ ل  زل لال  ط  زّت األ زرا  ت لازّد  د  ط الل   ال   ي 
      زّت  راجلززل   ز   ل    صززّ  سزلاً الدا   زل   ازّ لال ّرجززللجازلد ال زدر ب ل    زّت ال 

لجزلد   يس ز  فضزق   ز  ال  كزد  ز   ل س لا ال لث   ال  ل      ط  زّت ال لاصزفلاإلداري 
  الشززركل  زز   د زز،، ل زز  األفضزز  لفر زز    زز  إداري الطّ ززل  شززج   فزز  تداً الطّ ززل فزز

فزز  الكشزز   زز  ال يرافززّت  ل ّرجاززّ دا زز  الشززركل تصززيّب اللق ززلال ززلظف   ل  ج  زز 
اليّصزز ل فزز   ظززّم إداري الطّ ززل ل يد ززد  ززدا ال يس زز  اليّصزز  فزز  تداً الطّ ززل ل ززدا 

 زل  زد    ثّ  زل   زلم  ازّ طزر     لر زّك  جالد  رش د الطّ ل ف  الشزركل، الل  ام اللّم 
سزززز لات  ّسزززز  دام  ّ  ززززل فيززززت ل راجلززززل   ل  ززززل    ط  ززززّت  2 ززززّرج   زززز م كزززز   ثززززّ   

ال لاصززفل فضززق   زز  اجززراً اج  ّ ززّت ل  ززّ قت  زز  تفززراد  زز  اإلداري الل  ززّ فزز  الشززركل 
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ل زز    ثزز  اإلداري  زز   ظززّم إداري الطّ ززل لفر زز    زز  إداري الطّ ززل ل زز  تي  لظزز  ال 

فضق     اس  دام  ؤشرات تداً الطّ ل، ك  ذلك  ز  تجز     ال د  ،د  يد      ي لّ د )الذ 
، ISO 50001:2011ال  كزد  ز   زدا إل ز ام الشزركل    ف زذ   ط  زّت ال لاصزفل الدلل زل 

،  لزززره ت  زززلذو إسززز  ّري ال زززد    الزززدا    ل ظزززّم إداري الطّ زززل ال   زززر   ززز  9لالشزززك  )
 :    ال ّيث لك ّ 
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  :وتوقيعه ينالداخلي ينالمدققرةيس أسم 

 (9الشكل )

 تقرير التدقيق الداخلي لنظام إدارة الطاقةأنموذج إستمارة 

الزززدل   الصزززّدر  ززز    ززز  فززز   ال  ّ زززّت لال ل ل زززّت الزززلاردي    زززّد   ززز  زززداد ال ّيزززث  ّإلالشزززك   ززز  إ المصددددر:
 .ISO 50001:2011لال  ل     لاصفل  ظّم إداري الطّ ل  ISO ال  ظ ل الدلل ل ل      
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  فر زز    زز  إداري الطّ ززل ل ّل لززّل   زز    ثزز  اإلداري  زز   ظززّم إداري الطّ ززل    لجززب   زز

الشركل ل لد ال  اًّ        ّت ال زد    الزدا    ل ظزّم إداري الطّ زل ال  زّم  ل   زّت  ف 
م ال طّ  زززل  ززز    ط  زززّت ال لاصزززفل، ففززز  يزززّ   زززد تل  ززز  يّلزززل ال صزززلر  تلال صزززي م 

 ز م ا  زّذ اإلجزراًات  اصزفل )ي ز  للزل  شزك  ج  ز ،لجلد  زدم  لافز   ز    ط  زّت ال ل 
ال صززي ي ل الق  ززل ل لّلجززل   ززك اليّلززل ل زز  ثززم السزز  رار  ّلل زز   ززّإلجراًات الل ّ  ززل 

، ل    يّلل  دم ال لاف       ط  ّت ال لاصزفل، لا  زّ  ل لدرّ )    يّلت  دم ال لاف 
 ل ل        لّلج اّ      فّ  اّ.  اج ل الكش  ال  كر    ال شكقت ل يد د تس ّ اّ 

   الشززززركل ال  ززززّم  ضزززز ط السززززجقت ال  ل  ززززل فزززز   فر زززز    زززز  إداري الطّ ززززل  لجززززب   زززز
ل  زززّ   زززدا ال طزززّ    ززز  لال يّفظزززل    ازززّ لاسززز رجّ اّ ل زززت اليّجزززل إل ازززّ  ّل لاصزززفل 

  كل    ك السجقت   ط  ّ اّ ل س لا ال يس   ف  تداً الطّ ل ف  الشركل، لذا  جب ت 
ي  لا  الزززل ال  غزززّي   ازززّ، ل جزززب ت    ضززز     زززك اللثزززّ     زززلا  ل زززّر   لاضزززيل ل  زززرًل

إضزّفل ف ازّ لاسزم ل ركز  الشز ت  ل ز  زد إجزراً ت   تل لث  اّ فضق      ّر   تي  لد   
 اإلضّفّت. تلالذي تجرا   ك ال لد قت 

 مراجعة اإلدارة: .7
 ًلززل اإلداري ضز   ف ززرات دلر ززل  راج   لجزب   زز  اإلداري الل  زّ فزز  الشززركل اإلل ز ام  زز جرا

ً     طط لاّ ) ري لايدي ف  س ل     ال  ،  زل، كفّ زل لفّ   زل ل   كزد  ز  إسز  رار ل  ق
جراًات   ف زذ   ط  ّ ز،  ظّم إداري الطّ ل  ، ISO50001:2011ل  لاصزفل الدلل زل    لزّ  لا 

إلداري  ز   ظزّم إداري   ثز  اافراد  ز  اإلداري الل  زّ ل ال شّرك   ) ج   اشلّر لذا   لجب 
لض  جزدل  ال  زّ  لزذلك ل الطّ ل لفر       إداري الطّ ل، ف  اج  ّ   راجلل اإلداري 

،   رجّت  راجلزل اإلداري غط  كّفل  د قت  راجلل اإلداري لال      ا   اّ  الج  ّ 
طززط لزز، لت   لذلززك  اززد  ال  كززد  زز  ت  ارززدا  الطّ ززل ل ّ ّ اززّ  زز م   ف ززذرّ ضزز    ززّ   

فززززز   سزززززّررّ الصزززززي م فضزززززق   ززززز   يد زززززد الللا ززززز    سززززز رجازززززلد  يسززززز   تداً الطّ زززززل 
 داري الطّ ل ف اّ.إلال شكقت ال    لاج، الشركل ف      ّت   ًّ  ظّم 

  اجلزل اإلداري فز  الشزركل لزذا   لجزب  د قت  راجلزل اإلداري ضزرلر ل إلجزراً     زّت  ر
ل ّل لزززّل   ززز  كززز   ززز    ثززز  اإلداري لفر ززز    ززز  إداري  الشزززركل اإلداري الل  زززّ فززز    ززز 
دلات   الطّ ل د  كز   ز    زّ ا ال زد   ّت الدا   زل   زك ال زد قت ل لفررزّ لال ز     ثز      ي 
ل سز لا  ال  ط  زّت األ زرا،ل    م ال لاف     ال  ط  ّت ال ّ ل  ل ، (إ  لجدت) السّ  ل

لا صزززّلت تصززززيّب  ل طزززل   ززز  إداري الطّ زززل،   لزززّ  الل ززز ام   رزززدا  الطّ زززل ل ّ ّ ازززّ 
اللضزززززز  اليززززززّل  لرجززززززراًات ل  ،  ضزززززز  ل شززززززكّل ام ل ّرجاززززززّ الشززززززركلدا زززززز   اللق ززززززل

ل يد د تداً الطّ ل لف ّ  ل ؤشرات تدا اّ، فضق     لض   ،ال صي ي ل لالل ّ  ل ال   ذي
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ال د      ّ ا ريّت الق  ل لال      ش  اّ  يس   تداً الطّ ل ف  الشركل، لذا ف    ال  

   ش  اّ  يد د اإلجراًات ال صي ي ل الق  زل ليزّلت  زدم الدا    ل ظّم إداري الطّ ل 
 ال طّ  ل.

 راجلزل  ظزّم إداري  د  لجزب   ز  اإلداري الل  زّ فز  الشزركل ال   زّد   ز   سزؤلل ّ اّ   ز 
الطّ زززززل فضزززززق   ززززز  لجزززززلب  ضززززز     رجزززززّت  راجلزززززل اإلداري كززززز  ال   ريزززززّت  شززززز   

ال غ  زرات فز  س ّسزل الطّ زل لارزدا  الطّ زل ل ّ ّ ازّ  إ لز ال يس  ّت ال ي   ل، لاليّجل 
فضق      طزط   ز  إداري الطّ زل، لالي  ّجزّت  ز  ال زلارد   زّ ل ؤشرات تداً الطّ ل 

، ل ّل ززّل   زز م يفززظ ل لث زز    رجززّت  ظززّم إداري الطّ ززل  فّ   ززلم ل  ف ززذ  سززّرم فزز  د زز
 راجلزززل اإلداري فززز   ظزززّم السززز طري ال ركززز ي   ززز  اللثزززّ   إذ  ززز م لضززز  ال  زززّ ا ال ززز   زززم 
ال لص  إل اّ ف       ي     لا    رجّت  راجلل اإلداري ال ّت   ظزّم إداري الطّ زل 

 ززززّر   إجززززراً  ل يد ززززد فضززززق   زززز  لضزززز  ISO50001:2011ل  لاصززززفل الدلل ززززل    لززززّ  
ل ل  ز   راجلزل اإلداري ج  زّ  ا    ّت  راجلل اإلداري ل   رم األشز ّت الزذ   يظزرلا 

 ك    ام.

 :المقترحة ةالدراسات المستقبليّ ثانيًا: 

 ISO لاصززفل  ظززّم إداري الطّ ززل   لظ زز    كزز  ال زز  ال ظر ززل األطززر اللد ززد  زز  ر ززّك        

 :او  ل ال س      ل لال يلث الدراسّت ال ّيث ر         اّ  ك    ضّ    للف  ف اّ 50001:2011

ل ظزززّم اإلداري ال    زززل  ISO 50001:2011ال كّ ززز   ززز    لاصزززف    ظزززّم إداري الطّ زززل  .0
ISO 14001:2004 دراسزل: يّلزل فز  شزركل  لتثر   ف   ي    ال    ي ال  ّفس ل ال  سز دا ل
 الدلا  ل.اليك ًّ ل ص ّ ّت 

سز اقك الطّ زل: لتثزر   فز   رشز د ا ISO 50001:2011        لاصفل   ظّم إداري الطّ زل  .3
 دراسل يّلل ف  شركل  صّف  الج لب.

لتثززر   فزز   ي  زز  ال   زز ي  ISO 50001:2011ال  ف ززذ الفل ززّ  ل لاصززفل  ظززّم إداري الطّ ززل  .2
 .دراسل يّلل ف  ايدا الشركّت اللرا  ل :ال  ّفس ل

لتثر رزّ فز   ل  ز  ال كّ زل الذر  زل  ISO 50001:2011  ف زذ  لاصزفل  ظزّم إداري الطّ زل  .2
 .دراسل يّلل ف  ايدا الشركّت اللرا  ل :ل شركل

لال    زززززل  ISO50001:2011اللق زززززل لالثزززززر  ززززز     ف زززززذ  لاصزززززفل  ظزززززّم إداري الطّ زززززل  .5
ل لصززز ّ ل األل سزززل ال سززز دا ل: دراسزززل اسززز طق  ل لل  زززل  ززز  ال زززدراً فززز  الشزززركل اللّ ززز

 الجّر ي ف  ال لص .
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ل ظزّم  ISO 50001:2011إ كّ  ل   ًّ  ظزّم إداري   كّ ز   زّ  ز    ظزّم إداري الطّ زل  .6

دراسل يّلل  ISO 9001:2008ل ظّم إداري الجلدي  ISO 14001:2004اإلداري ال    ل 
 . غداد/ف   صف  الدلري

يزززدا الشزززركّت فززز  إ ISO 50001:2011إ كّ  زززل   ف زززذ  لاصزززفل  ظزززّم إداري الطّ زززل  .7
 اللرا  ل.

دراسزل : ل الشزركل لتثر رّ فز    ّفسز ISO 50001:2011  ف ذ  لاصفل  ظّم إداري الطّ ل  .8
 .يدا الشركّت اللرا  لف  إ اس طق  ل

فز    فز ه  ISO 50001:2011 دا   ث ر ال  ف زذ الفل زّ  ل لاصزفل  ظزّم إداري الطّ زل  .9
 .يدا الشركّت اللرا  لدراسل يّلل ف  إ :الشركل ك  
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 .القرآن الكريم 
 :المصادر العربية 

 الرسائل واالطاريح الجامعّية: .أ
(رك"ت،شررررربخك مرررررتةخ اك ية اررررر كتحي بررررر ك يبب ررررر كيتح بررررر ك يت يبررررر ك4102إبررررر، مباركيبررررر ،  رك  .1

"رك،مرررر ي كي رمررررتب،كي شررررت،مركامرررراك ي  ررررتاك-4101آفرررر  ك– ييمررررتخ ي اكخ، مرررر كيمررررت ب ب ك
-كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعةة الاةال لر ةر  الاتص خب رك

 رك يرز  ،.-باتنه
ي   بر  ك يترت زبك يبب ر كفر ك ر ك4112ب ةض،ركعبرخك ي ر خ،رك  .2 (رك" مرت، تبرب  ك ية ار كت ك

كليةة ي كي رمتب،كي شت،مركاماك ي  رتاك الاتصر خب رك يت يب ك ييمتخ ي اكح ي ك يرز  ،"رك،م 
 رك يرز  ،.العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة

(رك"خ، مررر كتت  بررريكتتحمرررببك خ  كيحةررر كضررر كيبررر  كت يررر ك4112حيرررتخعركع ررر ك ررر ر رك  .3
كليةةةة السندسةةةة ب ية اررر ك يشيمرررب "رك،مررر ي كي رمرررتب،كي شرررت،مركامررراك ي رررت ك ييب   ب بررر رك

 رك يالياب ركمت،ب .كيكية والكسربائية، جامعة تشرينالميكان
(رك" ث،كت،شبخك متغال ك ييرت ،خك ية اتبر كع رلك يت يبر ك ييمرتخ ي اك4112حبزب ركيص  رك  .4

كليةةةةة العلةةةةةوم خ، مرررر كح يرررر ك يرز  رررر،"رك،مرررر ي كي رمررررتب،كي شررررت،مركامررررراكع ررررتاك يتمرررربب،رك
 .االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

(رك"ي   رررر ك ية اررر ك ييتررررخخمكتخت،مرررر كفررر كتح بررر ك يت يبرررر ك4102،ب ررر رك عبرررخك يررر، ت ركت .5
 ييمررتخ ي اكخ، مرر كح يرر ك يرز  رر،"رك،مرر ي كي رمررتب،كي شررت،مركامرراك ي  ررتاك يتر ،برر كتع ررتاك

 رك يرز  ،.3كلية العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر يتمبب،رك
رك"إةرر ،ك يت يبرر ك ييمررتخ ي  يحي برر ك ي   ت برر كي بب رر كفرر ك"رك(4100 كعبررخك يغ رر ركحمررت  ر .6

كليةةة الاقةةول والعلةةوم السياسةةية، جامعةةة مامةةد ر ةةير  ة،تحرر كخ تررت،  كفرر ك يح ررت رك
 .بسكرة، الجزائر

(رك" ية ارررر كفرررر ك رررر ك يت يبرررر ك ييمررررتخ ي اكخ، مرررر كح يرررر ك ية ارررر ك4112ع ب رررر ركيببحرررر رك  .7
كليةةة العلةةوم  ييمررتخ ي كفرر ك يرز  رر،"رك،مرر ي كي رمررتب،كي شررت،مركامرراك ي  ررتاك الاتصرر خب رك

 رك يرز  ،.-باتنه-االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري 
(رك"ت اعكتآف  ك ية ا ك ييترخخمكتخت،م كف ك يت يب ك ييمتخ ي كف ك4104عي خركت ت ش رك  .8

كليةةةة العلةةةوم االقتصةةةادية  يرز  ررر،"رك،مررر ي كي رمرررتب،كي شرررت،مركامررراك ي  رررتاك الاتصررر خب رك
 رك يرز  ،.-قسنطينة-عة الاال لر ر والتجارية وعلوم التسيير، جام
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(رك" مررت، تبرب ك ية ارر ك ييترررخخمكفرر ك يرز  رر،كتخت،مرر كفرر كتح برر ك4100عبررخركمرر   كحررارك  .9

كليةةة  يت يبرر ك ييمررتخ ي "رك،مرر ي كي رمررتب،كي شررت،مركامرراك ي  ررتاك يتر ،برر كتع ررتاك يتمرربب،رك
 رك يرز  ،.3العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر

 
 الباوث والدورّيات: .ب

(رك"خ، مر كي  ، ر كبرببك ير  ةك يصرخ،كيربكيصرر خ،ك4104 ييشردخ   ركبر بكع ر كحمرببرك  .1
ركمجلةةة الرلةةيع العربةة  ية ارر كتيصرر خ،ك ية ارر ك يبخب رر كت ثرر،كييرراكع ررلك مرر  ،ك يرر  ة"رك

 .21رك يير خك2-0رك ي ،  رك ي خخكي، زكخ، م  ك يبص،مكت ية بجك ي ،ب ركر ي  ك يبص،م
(رك" ية ا اكي  مبيد رك  ت عد كتيص خ،م "ركامراك ححصر  ك4112 ي  ،شركعبخك يية برك  .2

 ركتز ،مك ية ا كت يث،تمك يي خ ب رك ييي   ك أل،خ ب ك يد شيب .مديرية الترطيطت يي  تي  رك
ي   برررر ك4100حيررررخ بركمتمرررربكصرررربب رك  .3 (رك" ي   صرررر،ك يي  ةبرررر ك ييت حرررر كفرررر ك ي رررر،  كت ك

ركمجلة المستنصرية للدراسةات العربيةة والدوليةة جك ية ا ك يبخب ر "رك المت  خمكي د كف كإ ت
 .24 ي ،  رك ي خخك

يتحخبرررخكحرررراك-Checklist-(رك" مرررتةخ اكا  يررر ك ي حررر ك4101خت عركر مررراكيشرررت رك  .4
مجلةةة "رك- ي رر، - ي رررتمكفرر ك يةررخي  ك يصررحب اكخ، مرر كتةبب برر كفرر كخ  رر،مكصررح كبغررخ خك

 .40رك ي خخكالجامعةكلية بغداد للعلوم االقتصادية 
(رك" ميب ك ية ا ك ييترخخمكفر كحي بر ك يبب ر كألرر ك4112ة يب ركيحيخكتم ح ركيحيخرك  .5

 .6رك يرز  ،رك ي خخكجامعة البليدة يت يب ك ييمتخ ي اكع،ضكتر،ب ك يي  ب "رك
(رك"خ،ررر كتت فرر كخالال كصررخ كتثبرر  ك الةتبرر ،  ك يي   رر ك4104   رر ركحبررخ،كإبرر، مبارك  .6

،مرر   ك يي رمررتب،ك يي خيرر كفرر ك  برر ك يت،ببرر كفرر ك ير ي رر  ك أل،خ برر كيررعكك ييمررتةخي كفرر 
 .02رك يُيرّ خك4رك ي خخكمجلة العلوم التربويةخالال كصت،م ك الص ب "رك

(رك" آلث ،ك يبب ب كت يصحب ك ييتتا  كي  م،مك4112عبخك يمالاركعبخك حيهكيحيخك يحمبرك  .7
رك  برر ك ي  ررتاك يصررحب كللدراسةةات البيئيةةة مجلةةة أسةةيوط يتغّبرر،  ك يي  ةبرر كفرر ك يمررتخ ب"رك

 .00ت يبب ب ركر ي  ك يرزب،مرك يمتخ برك ي خخك
(رك"يررخ كتررت ف،كيتة برر  كتةببرر كم مرر ك ييت صرر  ك4104عبررخك  ركبشرر، كصرربب ك رر  ارك  .8

ISO 18001:2007 مجلة الكةوت "ركاكخ، م كح ي كف ك يش،  ك ي  ي كي ص  ع  ك ير خبر
 .4ركر ي  كت مةرك ي ،  رك يير خكللعلوم اإلدارية واالقتصادية
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(رك"يصر خ،ك ية ار ك ييتررخخماكح ر   ك يح ضر،كتةبر ،  ك4100عز ركث  ،كيح ك يخببرك  .9

رك  برر ك حخ ،مكت الاتصرر خركر ي رر كبغررخ خركمجلةةة العلةةوم االقتصةةادية والتجاريةةة ييمررت ب "رك
 .01رك يير خك62 ي ،  رك ي خخك

 ISO(رك"  شرررررة ك يترررررخاب كتفررررر ك يي بررررر ،ك يرررررختي ك4100رك   رررررباكمررررر ي بكع ررررر ر .10

مجلةة بغةداد للعلةوم االقتصةادية اكخ، م كح ي كف كش،  ك يرزت،  ك ي  ير "رك19011:2002
 .02رك ي ،  رك ي خخكالجامعة

المجلة  الةوطن  للاقا ةة (رك"ت  تيتربر ك ية ار ك يبخب ر "رك0220عب شركمر تخكبتمر رك  .11
 رك ي تب .والفنون واآلداب
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 املالحق
 (1الملحق )

 صورة من موافقة آخر زيارة قام بها الباحث للشركة المبحوثة
 

 

 

 

 استعالمات الشركة المبحوثة. المصدر:

 

 

 

 

 

 

 



 

 
II 

 املالحق
 (2الملحق )

 11/12/2112للمدة من  المقابالت واللقاءات مع بعض المسؤولين في الشركة المبحوثة
 11/5/2111ولغاية 

األشخاص الذين تمت  ت
 مقابلتهم

عدد  مضمون المقابلة
 المقابالت

وأخاااظ ة ااار  عاماااة عااا   استحصاااال الموات اااات الااارا  الدراساااة مدير عام الشركة المبحوثة 1
 طبيعة عمل الشركة واةشطتها.

1 

معاااااااو  الماااااادير العااااااام تاااااا   2
 المبحوثة الشركة

 1 .الموات ات الرا  الدراسةاستحصال 

 2 .استحصال الموات ات الرا  الدراسة مدير قسم العالقات العامة 2

الطاقااااااات المسااااااتخدمة تاااااا  و طااااااالأ عطااااااك أةشااااااطة الشااااااركة اال   الطاقةأمسؤول هي 1
إةلازهاااااال تعااااالؤ عاااا  الرؤيااااا المساااات بطية لطشااااركة تيمااااا يتعطاااا  

 باستخدام مصادر الطاقة البديطة.

2 

والطاقاااة تااا  االطاااالأ عطاااك بعااا  الوثااااب  المتعط اااة بااةتاااا     الفةيةأالهيمسؤول  5
 الشركة المبحوثة.

1 

االطااااالأ عطااااك لهاااااود الشااااركة تيمااااا يتعطااااا  بالحصااااول عطاااااك  مسؤول شعبة إدار  اللود  6
شهادات المواصفات الدولية الصاادر  ما  قبال المة ماة الدولياة 

والمواصااافة  ISO 9001ال والمتمثطاااة بمواصااافة ISOلطت ياااي  
ISO 14001  تعالؤ ع  المواصفةISO 50001. 

5 

  أهيااا/مساااؤول الشاااعبة الفةياااة 1
 الطاقة

   الطاقاااةهياااأ بأةشاااطة ةاالطاااالأ عطاااك بعااا  الوثااااب  المتعط ااا
ت  الشركة المبحوثةال تعالؤ ع  أةواأ الطاقاات  وخطط الطاقة

 المستخدمة ت  اةلاز أةشطة الشركة.

2 

مسااااااااااؤول شااااااااااعبة المرالاااااااااال  8
 البخارية

االطااالأ عطااك مصااادر الطاقااة المسااتخدمة تاا  الشااركة ومةهااا 
البخاااار المساااتخدم تااا  تااادوير التوربيةااااتال تعاااال  عااا  االتااارا  

 المستخدمة ت  اةتا  البخار.

2 

االطاااالأ عطاااك سااااير عمطياااات الشاااعبة تيمااااا يتعطااا  بمعااااامالت  مسؤول شعبة الما  االيوة  9
ةتا  الطاقة تي المياه داخل الشركة  .هاوا 

2 



 

 
III 

 املالحق
االطالأ عطك البرامج التدريبية الت  ت وم بها الشركة والت  ما   مسؤول شعبة التدريب 11

الطاقااااة  باسااااتهال شااااأةها زياااااد  كفااااا   المااااو في  تيمااااا يتعطاااا  
 ت  الشركة المبحوثة. وترشيد استخدامها

2 

مسااااااااااؤول شااااااااااعبة المراقبااااااااااة  11
 والسيطر 

المراقباااااة االطاااااالأ عطاااااك لهاااااود الشاااااركة تيماااااا يتعطااااا  بلهاااااود 
 والسيطر  عطك استخدام الطاقة واستهالكها داخل الشركة.

1 

االطاااالأ عطاااك لهاااود الشاااركة تيماااا يتعطااا  بعمطياااات التحساااي   مسؤول التحسي  المستمر 12
المساااتمر طةشاااطة الشاااركةال ومااا  أهميهاااا لهاااود تحساااي  كفاااا   

 استخدام الطاقة والبحث ع  مصادر طاقة بديطة.

5 

االطااالأ عطااك أةشااطة الشااركة تيمااا يتعطاا  بالتعاماال ماا  البيبااة  مسؤول قسم البيبة 12
الباارامج المساات بطية لطتعاماال واةشااطة الحفااا  عطيهاااال تعااالؤ عاا  

 م  البيبة ومسابل االحتبا  الحراري والتغيير المةاخ . 

1 

االطاااااالأ عطاااااك ساااااير عمطياااااات وحاااااد  إةتاااااا  البخاااااار وطااااار   مسؤول وحد  إةتا  الب خار 11
ال تعااالؤ عاا  االطااالأ عطااك واقاا  حااال الطاقااة إةتالاا وأساااليب 

المسااااتخدمة تاااا  الشااااركة واللهااااود المساااات بطية بشااااأ  اسااااتخدام 
 مصادر طاقة بديطة.

1 

 .الم ابالت الشخصية معامي بااعتماد عطك  اللدول م  إعداد الباحث المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 A 

Abstract 

Abstract: 

        This study focus on the issue of the gap analysis between the 

requirements and the field reality of the energy management system 

standard ISO 50001: 2011. The study structure has set according to the 

two frames, addresses the first one theoretical knowledge represented by 

the energy and its management system as well as its standard issued by 

the international organization for standardization ISO. While the second 

one is the field side of the current study, the study problem identified 

realistically. The study problem was identified by the following 

questions: 

 Is available a knowledge to administrative leaders and employees of 

the company what is the energy management system standard ISO 

50001: 2011? 

 Does the North Refineries Company / Baiji suffer from problems In 

the energy field? 

 Does the North Refineries Company / Baiji need to obtain the energy 

management system standard certification ISO 50001: 2011 to 

improve energy efficiency and reduce costs? 

 Can the North Refineries Company / Baiji establish and implement the 

energy management system standard ISO 50001: 2011 independently 

or integrated method with other ISO standards such as ISO 9001: 2008 

and ISO 14001: 2004? 

        Accordingly, it has been designed supposedly scheme to study 

reflects the steps must followed in order to arrive to the amount of the gap 

between field reality and every requirement (mainly, sub.) from the 

requirements of the standard and up to possible solutions to fill that gap, 

and emerged from that scheme a series of hypotheses consistent with the 

problem of the study and it's nature as well all requirements of the 

standard. The North / Baiji in Salahuddin Refineries Company has chosen 

a location for application of the field side of the study, it has been relying 

on the administrative leadership of the company and the use of personal 

observation method to determine the current reality to the requirements of 

the standard. So the researcher used, gap analyses checklist based on the 

standard requirements included in manual issued by the international 

standardization organization ISO, as main tool to collect data and 

information the field side, as well as other methods such as personal 



 

 B 

Abstract 

interviews and induction records. It was analyzed using mathematical 

equations that necessary for extraction of the percentages of the extent of 

conformity and determine the size of the gap. The study has reached a set 

of conclusions based on the results obtained from the field side of the 

study and represent the most important are as follows: 

 Results indicated that there is a big gap between the requirements and 

the field reality of the energy management system in the company 

researched accordance with requirements of the international standard 

ISO 50001: 2011. Which showed lack of interest the company's 

management to explain the concepts and requirements cited by the 

standard, as well as the failure to provide the necessary resources for 

its implementation and documented.  

 It was not the energy and costs from the company's priorities, as the 

production is a key element with regardless of the amount of energy 

consumed and its cost. So the high profits earned from the sale of 

crude oil products far outweigh the energy costs used in its 

production. 

        In the view of the conclusions that have been reached in this study. 

The researcher has proposed a set of proposals that would address the 

causes of the gap to fill and obtain a certificate Energy Management 

System standard ISO 50001: 2011 in the company under study as well as 

a suggestion a series of studies and future research to the researchers. Is 

the most important these proposals: 

 Issuing directives, orders and rules by Oil Ministry Obliged for North 

Refineries Company / Baiji, about the need to adopt Energy 

Management System standard ISO 50001: 2011 and work to provide 

all the necessary resources and capabilities to achieve effective 

implementation and documentation to requirements of standard and 

get certification. 

 Commitment of top management in the company to adopt the 

requirements of energy management system standard ISO 50001: 

2011 and provide all necessary resources to implementation and 

documentation processes, be so it through a contract with specialized 

companies in the field certification ISO related with energy 

management system as well as organizing an introductory campaign 



 

 C 

Abstract 

inclusive of all management levels in the company under study with 

the concept of energy management system accordance with the 

requirements of international standard ISO 50001: 2011. 

 

Keywords: Energy, Energy Management, Energy Management System, 

Energy Management System standard ISO 50001: 2011. 
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