


كلمة مجلس إدارة اإلتحاد



كتيب  يصـدر  أن  لألسمدة  العربــي  االتحــاد  ادارة  مجلـس   يســر 

المشاركة  بغرض  أعضائه  لجميع  الطاقة«  ترشيد  ثقافة   «

مجهودات  استمرار  ولضمان  الصلة  ذات  والخبرات  بالمعارف 

األسمدة  إنتاج  مع  بالتزامن  الطاقة  ترشيد  نحو  اإلتحاد  أعضاء 

ونقلها واستخدامها.

والتقدير   الشكر  كل  العامة  واالمانة  االدارة  مجلس  يسجل  كما 

أجل  من  المبذولة  لمجهوداتها  الطاقه  ترشيد  مجموعه  لفريق 

إعداد هذا الكتيب القّيم وإتمامه.

الدكتور عبدالرحمن جواهري

رئيس اإلتحاد العربي لألسمدة



كلمة مجموعة ترشيد الطاقة



هذا  إن  الطاقة«.  ترشيد  ثقافة   « كتيب  في  بكم  مرحًبا 

للتحسين  العوامل  وأبرز  أهم  أحد  على  بالضوء  يلقي  العمل 

من اقتصاديات مصانع األسمدة، ويتحقق ذلك من خالل خفض 

تكاليف اإلنتاج وبالتالي سعر الُمنَتج والذي بدوره يؤدي إلى زيادة 

اإلنتاجية  نسبة  في  وارتفاع  لألسمدة  الُمرشد  اإلستخدام  في 

الزراعية.

الممارسات  بهذه  المشاركة  خالل  من  بأنه  ثقة  على  ونحن 

والمعارف القّيمة سوف تستطيع الشركات اعضاء اإلتحاد تحقيق 

مستويات أعلى من ترشيد الطاقة واإلنتاجية. 
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بين اأع�شاء الإتحاد العربي للأ�شمدة 



7 www.afa.com.eg

مقدمة
يبذل الإتحاد العربي للأ�شمدة جهوًدا حثيثة لتعزيز دوره كفاعل رئي�س في انتاج الأ�شمدة ومغذيات النباتات، ومن َثم 

دعم الأمن الغذائي العالمي من خلل محا�شيل اأف�شل انتاًجا ومغذيات للتربة اأكثر ثراًء.

يدرك الإتحاد العربي للأ�شمدة اأن انتاج الأ�شمدة هو مجال من المجالت الكثيفة في ا�شتهلك الطاقة، حيث ي�شتهلك 

انتاج الأ�شمدة %1.2 من اجمالي ن�شبة الطاقة في العالم بينما ي�شتهلك انتاج الأمونيا %94 من اأجمالي ن�شبة الطاقة 

الم�شتهلكة في هذه ال�شناعة. لهذا يعتبر تر�شيد الطاقة بمثابة عامل رئي�س للتح�شين من اقت�شاديات م�شانع الأ�شمدة.

وبالإعتماد على ما هو م�شار اإليه اأعله، قام الإتحاد العربي للأ�شمدة بتكوين مجموعة عمل تر�شيد الطاقة لدعم اع�شاء 

الإتحاد في تحديد وتنفيذ مبادرات تر�شيد الطاقة.

المهمة
مهمة مجموعة عمل تر�سيد الطاقة التابعة للإتحاد العربي للأ�سمدة فيما يلي:

دعم اأع�شاء الإتحاد والعمل كمن�شق بينهم	•

تعزيز التطورات التكنولوجية والتي من �شاأنها الحد من ا�شتهلك الطاقة	•

ا فيما 	• م�شاعدة الأع�شاء في اإقامة اأنظمة لإدارة الطاقة والتي ت�شعى للتح�شين البيئي الم�شتمر خ�شو�شً

يتعلق باإدارة الطاقة

دعم الأع�شاء في تحديد الحلول الفنية التي تهدف اإلى تر�شيد الطاقة اأثناء انتاج الأ�شمدة ونقلها 	•

وا�شتخدامها

م�شاعدة الأع�شاء في و�شع مقايي�س معيارية للطاقة تعزز من م�شتوى الكفاءة والتح�شين	•

م�شاندة الأع�شاء في تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة في مجال تر�شيد الطاقة	•

الم�شاهمة في تكوين قوات عمل لإدارة الطاقة من ال�شركات الأع�شاء في الأتحاد العربي للأ�شمدة	•

جعل التح�شينات المتعلقة بكفاءة الطاقة اأمر هام في كل عمل يتم القيام به	•

ت�شجيع الأع�شاء اإلى تطبيق نظام ISO50001 الخا�س باإدارة الطاقة	•

قامت مجموعة عمل تر�سيد الطاقة باإقتراح مبادرات رئي�سية لإدارة الطاقة على اأع�ساء الإتحاد، وتت�سمن:

المبادرات

مبادرات نظام الإدارة	•

مبادرات فنية لتر�شيد الطاقة والحفاظ على البيئة	•

حلول مبتكرة	•

تت�شمن مبادرات تر�شيد الطاقة/ وو�شائل الم�شاعدة على الإدارة فيما بين المبادرات الأخرى غر�س 	•

ثقافة تر�شيد الطاقة فيما بين اأع�شاء الإتحاد العربي للأ�شمدة 
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غرس ثقافة ترشيد الطاقة

تدرك مجموعة عمل تر�شيد الطاقة اأن معظم الأعمال باإمكانها توفير ما ي�شل اإلى %10 من فواتير الطاقة الخا�شة بها 

وذلك من خلل تدابير غير مكلفة اأو بتكلفة منخف�شة ن�شبًيا. توفير كفاءة الطاقة في مكان العمل تقلل من التكاليف، 

وُتح�شن من القدرة التناف�شية وت�شاعد على تعزيز الأرباح والموظفين. كما اأنها تعزز من �شمعة المنظمة عبر الحد من 

انبعاثات الكربون وهو الأمر الذي ي�شاعد في مكافحة التغير المناخي.

اإن الثقافة تحدد كيف يفكر ويت�شرف ال�شخ�س في مكان العمل وبالتالي فاإن اإر�شاء ثقافة التر�شيد من ا�شتهلك الطاقة 

يعتبر امرا ا�شا�شيا ُيكمل �شائر المبادرات الأخرى الخا�شة بتر�شيد الطاقة.

عملية تغيير الثقافة

واإذ تدرك مجموعة تر�شيد الطاقة اأن بناء ثقافة للتر�شيد لأمر مثير للتحدي، حيث اأن الثقافة تت�شكل مع مرور الوقت 

وغالًبا ما يكون من ال�شعب تعريفها وفهمها. غير اأن الثقافة القوية لتر�شيد الطاقة تعتبر بمثابة المكون الرئي�شي الذي 

تحتاج اعمالنا اإليه حتى نحقق اهدافنا المتعلقة بتر�شيد الطاقة.  

وتتمثل الخطوة الأولى على هذا الطريق في توعية كافة العاملين بق�شية ا�شتخدام الطاقة واآثارها. ويعتبر ما هو مقترح 

من توعية بق�شية الطاقة وتغيير للثقافة اأمًرا مكمل للمبادرات الأخرى المتعلقة بتر�شيد الطاقة، وذلك كجزء من نهج 

متكامل لإدارة الطاقة فيما بين اع�شاء الإتحاد العربي للأ�شمدة.

قامت مجموعة عمل تر�شيد الطاقة بتطوير خطة عمل ممنهجة تحتوي على مهام تف�شيلية ومراحل رئي�شية وا�شحة 

العمل  خطة  تقوم  الثقافة.  هذه  في  المرغوب  التغيير  تحقيق  بغر�س  المهام  من  مهمة  بكل  المتعلقة  النتائج  وكذلك 

المو�شحة هنا على اأربع خطوات ا�شا�شية لجعل الوعي بالطاقة جزًءا من موؤ�ش�شاتنا: 

التخطيط الجيد – حتى يت�شنى لنا تحقيق اهدافنا ب�شكل واقعي	•

التنفيذ الفعال – اختيار الوقت ال�شحيح وتحديد الأدوار والم�شئوليات	•

فح�س مدى فاعلية البرنامج ومراجعة م�شتوى الوعي المتواجد لدى موؤ�ش�شاتنا	•

الحفاظ على الم�شتوى المطلوب من الإلتزام	•
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خطة عمل لغرس ثقافة ترشيد الطاقة

النتيجةالإجراءالرقم

المرحلة الرئيسية )1( التخطيط:1.0

تعيين ع�شو من الإدارة لتولي قيادة حملة تر�شيد الطاقة والذي 1.1

�شيقوم بقيادة عملية تغيير الثقافة

خطاب تعيين

اإعداد فريق عمل للطاقة والذي يجب اأن يت�شمن ممثلين من اأجل 1.2

ا من اأق�شام العمل الرئي�شية مثل  كل ع�شو فى المنظمة، خ�شو�شً

الإنتاج، وال�شيانة، والم�شتريات ... اإلخ 

خطاب تعيين الفريق

تاأمين ميزانية من اأجل انتاج وتوزيع المواد الترويجية وكذلك للحوافز 1.3 

مثل جوائز الم�شابقات )يحتاج الأمر اإلى 1-%2 من اجمالي فاتورة 

الطاقة ال�شنوية للخروج بحملة ناجحة لتر�شيد الطاقة – والتي من �شاأنها 

اأن توؤدي اإلى ن�شبة تر�شيد تبلغ من %5 اإلى 10%(

تخ�شي�س ميزانية للحملة 

الخا�شة بتر�شيد الطاقة

تقييم الوضع الحالي:1.4.0

معرفة وفهم معدل ا�شتهلك ال�شركة من الطاقة فيما يتعلق 1.4.1

بن�شبة التكلفة وبالكيلواط/ �شاعة، وهو ما يعتبر جزًءا من برنامج 

اإدارة الطاقة وذلك با�شتخدام نماذج الإ�شتبيان الخا�شة بالطاقة 

وموؤ�شرات الأداء الرئي�شية التي تن�شرها نماذج الأ�شتبيان مجموعة 

عمل تر�شيد الطاقة التابعة للإتحاد العربي للأ�شمدة

جمع ورفع التقارير بالبيانات 

المتعلقة بخط الأ�شا�س 

لموؤ�شرات الأداء الرئي�شية

اأنظر موؤ�شرات الأداء الرئي�شية 

التي ن�شرتها مجموعة عمل 

تر�شيد الطاقة التابعة للإتحاد 

العربي للأ�شمدة

التعرف على مدى وعي العاملين بم�شاألة اإهدار الطاقة؛ جمع 1.4.2

المزيد من المعلومات حول ال�شلوكيات وم�شتوى الوعي الحالي 

با�شتخدام الإ�شتبيان )�شوف يجري اعداد ا�شتبيان حول التقنيات 

الرئي�شية مثل الإنارة، اأو الت�شخين، اأو التبريد اأو الهواء الم�شغوط 

و�شوف يتم ن�شره على موقع الإتحاد العربي للأ�شمدة(. جعل 

الموظفين يقومون بملئ هذا الإ�شتبيان    

جمع البيانات ورفع التقارير 

المتعلقة بال�شلوكيات وم�شتوى 

الوعي الحالي

اأنظر الملحق رقم 1: “ ا�شتبيان 

حول م�شتوى الوعي بق�شية 

الطاقة “

مراقبة ما اإذا كانت �شلوكيات العاملين تتغير من خلل جعل 1.4.3

العاملين يقومون باإ�شتكمال الإ�شتبيان اأثناء الحملة وبعدها

جمع ورفع التقارير بالبيانات 

المتعلقة بال�شلوكيات وم�شتوى 

الوعي الحالي اأثناء الحملة 

وبعدها. 

اإ�شتكمال الإ�شتبيان/ الملحق 

رقم 1 مرة اأخرى والمقارنة 

بالنتائج الأولية ال�شابقة
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النتيجةالإجراءالرقم

و�شع اهداف ذكية SMART تكون محددة وقابلة للقيا�س ويمكن 1.5

تحقيقها في زمن محدد ، وذات مغزى لك ولها اإطار زمني

ا�شتخدام المعلومات المكت�شبة من تقييم الو�شع الحالي لتحديد 

الأهداف: على �شبيل المثال “خف�س تكاليف الطاقة ال�شنوية بن�شبة 

%10” اأو “خف�س فاتورة الكهرباء ال�شنوية بن�شبة 5%” 

و�شع وتحديد اإتجاه الموؤ�ش�شة 

من خلل الأهداف، و/ اأو 

الم�شتهدفات و/ اأو القيم و/ 

اأو المهام – ن�شر الأهداف 

خارجًيا

الر�سائل وقنوات الإت�سال1.6

ينبغي اأن تكون الر�شائل وال�شعارات جاذبة ومتنوعة حتى تتما�شى 

مع اهتمامات الأ�شخا�س المختلفة. �شوف يتم اإعداد مل�شقات 

الإعلنات، والكتيبات والمل�شقات ال�شغيرة التي من الممكن 

تحميلها من على �شبكة الإنترنت والتي �شتتوفر على الخادم 

الخا�س بمجموعة عمل تر�شيد الطاقة.

 يقوم كل ع�شو لدى الإتحاد العربي للأ�شمدة باإختيار اأكثر 

م�شارات التو�شيل التي تتنا�شب مع الموؤ�ش�شة الخا�شة به، 

وهي الم�شارات التي قد تت�شمن البريد الإلكتروني، اأو تقديم 

العرو�س والتدريبات، اأو ن�شرات الموظفين، اأو الإجتماعات، اأو 

القيام بجولت، اأو المل�شقات ال�شغيرة، اأو لوحات الإعلنات، 

اأو الم�شابقات، اأو اأدبيات الطاقة )المطويات، اأو الكتيبات اأو 

ال�شحف لتو�شيح كيف ي�شتطيع الأ�شخا�س تر�شيد الطاقة(، اأو 

مدخلت خارجية )مثل دعوة خبراء للحديث عن تر�شيد الطاقة(  

والق�شايا البيئية ... اإلخ   

الأدوات التي من الممكن ا�ستخدامها في الحملة:

البريد الإلكتروني: ينبغي اأن تكون ر�شائل البريد 	•

الإلكتروني ذات مغزى ومثيرة للإهتمام

المعرو�شات: ا�شتخدام جزء من األواح الإعلنات 	•

القائمة بالفعل اأو عمل لوحة عر�س خا�شة من اأجل 

الطاقة حتى تكون نقطة محورية للإت�شالت. ا�شتخدام 

ال�شور مثل ال�شور الفوتوغرافية، اأو الكرتونية اأو 

الخرائط المتعلقة باإ�شتخدام الطاقة

مل�شقات الإعلنات: التركيز على مو�شوع مختلف لكل 	•

مل�شق من المل�شقات. ا�شتخدام ال�شور، وتغييرها 

بانتظام حيث اأن لل�شور عمر افترا�شي محدد. و�شع 

مل�شقات الإعلنات عند نقاط الإ�شتخدام وعلى 

م�شتوى نظر الأ�شخا�س.

تحديد المواد المطلوبة 

وم�شارات التو�شيل
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النتيجةالإجراءالرقم

المل�شقات ال�شغيرة: وهي مثل مل�شقات الإعلنات من 	•

الممكن ا�شتخدامها لإ�شتهداف معدات اأو افراد مختلفة. 

ا�شتخدام المل�شقات ال�شغيرة عند نقاط الإ�شتخدام، 

على المعدات اأو بالقرب منها مثل ماكينات الت�شوير، 

والطابعات، واأجهزة الكمبيوتر، ومفاتيح النور والماكينات.

المواد الترويجية: ا�شتخدام الر�شائل على المواد الترويجية 	•

مثل المذكرات، ولوحات التقويم، وبطاقات الم�شاعدة، 

والمطويات، والكتيبات واللوحة المرنة الخا�شة بماو�س 

جهاز الكمبيوتر.

انت�شار الحديث حول المو�شوع: غالًبا ما يعتبر انت�شار 	•

الكلم اأقوى و�شيلة ات�شال. اإن الر�شائل الناجحة هي التي 

تعطي معلومات وتجعل الأ�شخا�س يتحدثون عنها.

�شحف/ مجلت العاملين: ت�شتطيع ا�شتخدامها للإعلن 	•

عن برنامج التوعية بق�شية الطاقة، ف�شل عن اإدراج 

ق�ش�س النجاح واإذا اأمكن ا�شتخدام �شور للأ�شخا�س 

الم�شتركة.

• الحوافز: هل يوجد لدى الموؤ�ش�شة نظام لعلوات الموظفين؟ 	

هل من الممكن تخ�شي�س ن�شبة مما توفره من اأموال نتيجة 

لإ�شتخدام الطاقة ب�شكل اأكثر كفاءة كم�شاهمة في هذه 

العلوات؟ من الممكن اأن تظهر هذه المبالغ على اي�شالت 

الدفع تحت م�شمى علوة لتر�شيد الطاقة.  

اي�شالت الدفع: �شوف يرى الأ�شخا�س ر�شائل مطبوعة على 	•

اي�شالت الدفع عندما يلقوا نظرة عليها. من الممكن اأن 

تتما�شى الر�شالة مع ال�شهر الذي يتم الدفع فيه.

الإت�شالت الداخلية: تت�شمن الأنظمة الأخرى لتمرير 	•

المعلومات ما يلي: التروي�شة والحوا�شي ال�شفلية بالإت�شالت 

الورقية الداخلية مثل المذكرات والمحا�شر وتقارير تقييم 

العاملين 

برامج الإقتراحات: �شوف تخرج هذه البرامج باأفكار 	•

اأو مقترحات حول تر�شيد الطاقة من العاملين. توفير 

�شندوق للمقترحات اأو عنوان بريد اإلكتروني حيث ي�شتطيع 

الأ�شخا�س التقدم باإقتراحاتهم من خللها. التاأكد من 

اأن جميع الأ�شخا�س في الموؤ�ش�شة ي�شتطيعوا الو�شول اإلى 

ا من الإ�شتجابة ال�شريعة مع  هذه الو�شائل. والتاأكد اأي�شً

المقترحات )من الممكن ا�شتخدام �ِشجل خا�س بالفر�س 

لتناول هذه الأفكار وتطوير ورقة تو�شية )خطة عمل( لكل 

فر�شة محددة(.  

• م�شابقات يمكنك ت�شمين الم�شابقات م�شروعات م�شغرة 	

للدوائر ؟ حتى الدارات الداريه يمكن اإيجاد �شبل للم�شاهمه 

في تر�شيد الطاقه ، واجتماعات وعرو�س تقديمية، وجولت، 

ودعاية ودعم خارجي، واأدبيات للطاقة وغيرها من اأمور اأخرى.
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النتيجةالإجراءالرقم

المرحلة الرئيسية )2(: التنفيذ2.0
اإتخاذ القرار ب�ساأن متى يتم البدء في برنامج التوعية وما 2.1

هي المدة التي يجب اأن ي�ستمر فيها

التفكير بدقة في الوقت الذي يجب اأن يبداأ فيه البرنامج. تجنب 

الأوقات التي تكون الموؤ�ش�شة فيها م�شغولة ب�شكل فعلي اأو عندما تكون 

الحالة المعنوية للموظفين متدنية. كلما طالت مدة الحملة كلما 

تر�شخت الر�شالة ب�شكل اأف�شل في اأذهان العاملين، ولكن يجب التاأكد 

من األ تفقد الحملة قوتها. 

الإتفاق على موعد لبدء حملة 

التوعية واإطار زمني لها

تحديد الأدوار والم�سئوليات: كلما كان التنوع اأف�شل ما بين 2.2

اأع�شاء الفريق كلما زادت اإمكانية ا�شتجابة زملئهم ب�شكل اإيجابي.

 

الإتفاق على الأدوار 

والم�شئوليات في برنامج 

التوعية وتحديدها

جمع واإعداد المواد الترويجية: )�شوف يتم اإعداد المواد مثل 2.3

المل�شقات الإعلنية والمل�شقات ال�شغيرة و�شتتوفر على الخادم 

الخا�س بمجموعة عمل تر�شيد الطاقة(.

تو�شيل و/ اأو انتاج المواد 

الترويجية

اإنطلق البرنامج2.4

التاأكد من عدم الت�شارب مع مبادرات اأخرى. اختيار الوقت الذي 

ي�شتطيع العاملين الح�شور فيه. التاأكد من اأن الجميع على دراية بهذا 

الحدث. اإذا اأمكن الح�شول على دعاية خارجية للحدث. التاأكد من 

ح�شور اأو م�شاركة ممثل من الإدارة العليا في الحدث، حيث موافقة 

الإدارة العليا �شوف يوؤكد على عامل الم�شداقية وارتفاع �شاأن الأمر. 

ن�شر المواد والر�شائل على مراحل – فيجب عدم ن�شر كل �شئ في 

وقت واحد.  

اأكدت الإدارة العليا على ح�شور 

اإنطلق البرنامج

المرحلة الرئيسية )3(: المراجعة واإلخبار3.0 
قيا�س نجاح البرنامج: قيا�س م�شتوى التقدم الذي اأحرزته 3.1

الموؤ�ش�شة نحو الأهداف المو�شوعة. تقييم نجاح حملة التوعية �شوف 

يو�شح اإن كانت الأمور التي ت�شير على ما يرام والمجالت التي تحتاج 

اإلى المزيد من العمل.

تقرير المقارنة المنعقدة 

ما بين ا�شتهلك الطاقة 

)موؤ�شرات الأداء الرئي�شية( 

والأرقام التي تم ت�شجيلها مع 

بداية حملة التوعية
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النتيجةالإجراءالرقم

تكرار الإ�ستبيان الخا�س بم�ستوى الوعي3.2

ر�شد اإذا ما كانت ال�شلوكيات قد تغيرت من خلل جعل العاملين 

يقومون با�شتكمال الإ�شتبيان بعد الحملة.

جمع ورفع التقارير بالبيانات 

المتعلقة بال�شلوكيات والوعي 

بعد الحملة

رفع التقارير للعاملين والإدارة3.3

من الممكن للتقارير الخا�شة بم�شتوى التقدم المحرز اأن تمثل حافًزا 

قوًيا. التفكير في الأمور التي قد يهتم العاملون بها ورفع التقارير 

بنجاحاتهم بناًءا على ذلك. و�شع ر�شوم وت�شميمات من الي�شير 

فهمها من اأجل اإظهار م�شتوى التقدم الذى تم تحقيقه.

رفع التقارير للعاملين والإدارة

المرحلة الرئيسية )4( الحفاظ على مستوى 4.0
الوعي:

ينبغي اأن ي�شير الوعي باأهمية الطاقة جزًءا هاًما من ثقافة الموؤ�ش�شة 4.1

مثلها مثل ال�شلمة، والجودة والإهتمام بالعملء. بالإ�شافة اإلى 

حملت التوعية، يحتاج هذا الأمر اإلى المزيد من الإهتمام بكافة 

العنا�شر الأ�شا�شية لإدارة الطاقة. وعليه فاإن �شيا�شة الطاقة تعتبر 

اأمًرا محورًيا مرئيا وم�شموعا في هذا ال�شاأن وتو�شح اإلتزام عام 

بكفاءة الطاقة والمحافظة على البيئة.

تقوم �شيا�شة الطاقة المكتوبة ر�شمًيا مقام:

تعبير عام عن اإلتزام الموؤ�ش�شة بالحفاظ على الطاقة 	•

وحماية البيئة

وثيقة عاملة لتوجيه ممار�شات اإدارة الطاقة ولتوفير 	•

عامل الإ�شتمرارية 

تم اإ�شدار �شيا�شة للطاقة 

مكتوبة ب�شكل ر�شمي

موظفين جدد4.2

التاكد من اإخبار الموظفين الجدد ب�شاأن م�شائل الطاقة. تخ�شي�س 

جزء من تدريبهم الأولي للتوعية بق�شية الطاقة اأو و�شع جزء يتعلق به 

في اأي من الأدبيات التي يتلقونها عند اإن�شمامهم لل�شركة.

تخ�شي�س جزء من تدريبهم 

الأولي للتوعية بق�شية الطاقة
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النتيجةالإجراءالرقم

الحفاظ على القوة الدافعة: المحافظة على الإهتمام:4.3

الإ�شتمرار في تو�شيل الر�شائل على فترات اطول. تهيئة 	•

هذه الر�شائل ح�شب الأمور التي ت�شير على ما يرام والتي 

دون ذلك.

حيثما اأمكن اإدخال الوعي بق�شية الطاقة �شمن تو�شيف 	•

الوظيفة واهداف الأفراد المتعلقة بالممار�شات البيئية 

الجيدة.

مراعاة ا�شتخدام الطاقة عند �شراء معدات جديدة 	•

وتدريب العاملين على ا�شتخدامها.

الحفاظ على وجود الن�شرات والمل�شقات الإعلنية 	•

وتجديدها على فترات منتظمة. 

اإذا ما اأثبتت الم�شابقات نجاحها، الإ�شتمرار في اإقامتها 	•

على فترات منتظمة والح�شول على رعاية لها اإذا اأمكن 

ذلك.

اإقامة ا�شبوع للطاقة كل عام. الإ�شتفادة من الفر�شة 	•

لإعادة التاأكيد على ر�شائل برنامج التوعية بالطاقة. 

التباين في المحتوى والمنهج للحفاظ على ارتفاع 

م�شتوى الإهتمام.
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الخطوات التالية:

اإن الوعي بالطاقة هو جزء واحد من المعادلة. يجب اإتخاذ خطوات اإ�شافية لجعل المنظمة اأكثر كفاءة في 

ا�شتخدام الطاقة

نظام اإدارة الطاقة1

اإدارة الطاقة على نحو ممنهج في �شتى مهام الموؤ�ش�شة هو ال�شبيل اإلى ا�شتخدام 

الطاقة بكفاءة وخف�س التكاليف. ومن بين جوانب اأخرى يجب اأن تت�شمن اإدارة 

الطاقة جمع وتحليل للبيانات ب�شكل ملئم )القيا�س، والر�شد والإ�شتهداف( 

وذلك حتى تت�شم بالفاعلية.

ت�شجيع الح�شول على اإعتماد لإدارة الطاقة: عندما يكون نظام الإدارة قد تطور على 

النحو الكافي، ياأتي التفكير فيما اإذا اأمكن الح�شول على اعتماد لم�شتوى منا�شب 

جمع ورفع التقارير 	•

الخا�شة ببيانات نظام 

اإدارة الطاقة، الملحق 

رقم 2 “تقييم نظام 

اإدارة الطاقة”

اإطلق برنامج اعتماد 	•

نظام اإدارة الطاقة

تحديد فر�س تر�سيد الطاقة:2

من خلل تبادل المعلومات والخبرات المتراكمة لدى ال�شركات الأع�شاء 

بالإتحاد العربي للأ�شمدة )الم�شاركة في مبادرات تر�شيد الطاقة مع كافة 

اأع�شاء الإتحاد العربي للأ�شمدة(

من خلل ا�شتخدام الم�شوح الجارية في �شكل الجولت لتحديد �ُشبل الحد من 

ا�شتخدام الطاقة عبر:

التغييرات ال�شلوكية والت�شغيلية

التح�شينات في الم�شانع والمعدات

الإحتفاظ ب�ِشجل للفر�س 

ونموذج التو�شيات )خطة 

العمل( لكل فر�شة 

محددة يتم تطويرها

الم�ستريات والحوافز ال�سريبية:3

عند �شراء المعدات التي ت�شتهلك الطاقة يجب التاأكد من اأخذ كفاءة الطاقة في 

الح�شبان.

تم تعديل �شيا�شات 

واجراءات الم�شتريات مع 

الأخذ في الإعتبار كفاءة 

الطاقة.

مراجعة و�سعك الحالي:4

من المهم اأن تقوم بمراجعة م�شتوى تقدمك واإجراء التعديلت على 

ا�شتراتيجيتك والحفاظ على م�شتوى القوة الدافعة لديك. يتطلب م�شتوى وعي 

العاملين بوجه خا�س القيام بالتاأكيد ب�شكل منتظم وا�شتخدام ا�شاليب جديدة 

لإ�شراك الأ�شخا�س.

تخ�شع �شيا�شة واهداف 

نظام اإدارة الطاقة اإلى 

المراجعة والتحديث 

بانتظام في اجتماعات 

مراجعة الإدارة.
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الملحق رقم 1 »استبيان حول مستوى الوعي بقضية الطاقة« 

بعد البرنامجفي منت�شف البرنامجالحاليالسلوك

%%%ما هو الإتجاه العام للعاملين نحو تر�شيد الطاقة؟

اإيجابي للغاية؛ يقوم للعاملين بتر�شيد الطاقة على نحو فعال ويعتقدوا في اأنهم ي�شتطيعوا تحقيق فرًقا

على وعي واإيجابي، ولكنه لي�س جزًءا من ثقافة العمل اليومية

على دراية نوًعا ما بم�شاألة الطاقة ويمرر اأحياًنا المعلومات

حيادي ولكن بدون اإلتزام: يحاول بع�س العاملين اأحياًنا تر�شيد الطاقة

�شلبي ب�شكل عام وغير مبال ب�شاأن تر�شيد الطاقة

األثر البيئي
ما مدى وعي العاملين بالأثر البيئي لإ�شتخدام الطاقة؟

في غاية الوعي والدراية

معظمهم على وعي بالأثر البيئي

على وعي ببع�س الق�شايا

على وعي ولكن غير مقتنعين اأو لم ي�شتطيعوا ربط الأثر بعد

بالكاد ما يتواجد اأي عامل على وعي بالأثر البيئي

تكلفة وإهدار الطاقة
ما هو م�شتوى الوعي بتكلفة الطاقة وبم�شادر اإهدار الطاقة؟ 

العاملين على وعي بالتكاليف وم�شادر اإهدار الطاقة

العاملين على وعي بالتكاليف ولكن لي�س بم�شادر اإهدار الطاقة

العاملين لي�شوا على وعي �شواء بتكلفة الطاقة اأو م�شادر اإهدارها

ترشيد الطاقة
ما مدى وعي العاملين بالأ�شاليب التي ي�شتطيعوا تر�شيد الطاقة من خللها؟

العاملين على درجة جيدة من الدراية والإطلع حول كيفية تر�شيد الطاقة  

العاملين على وعي بما هو اأكثر من التدابير الأ�شا�شية لتر�شيد الطاقة

العاملين على وعي بالتدابير الأ�شا�شية لتر�شيد الطاقة )اأي اإطفاء الأنوار، وغلق ال�شخان ... اإلخ(

العاملين لي�شوا على وعي بتدابير تر�شيد الطاقة

التحفيز
ما مدى تحفيز الأ�شخا�س على تر�شيد الطاقة؟

يتمتع العاملين بالحافز ويوؤثروا على الآخرين لتر�شيد الطاقة

يتمتع العاملين بالحافز ويعملوا ب�شكل فردي

يتمتع العاملين بالحافز ولكن يفقدوا الحما�س نتيجة للإح�شا�س العام بعدم المبالة

ما من اأحد لديه الحافز لتر�شيد الطاقة
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الملحق رقم 2 “نموذج تقييم نظام إدارة الطاقة”

تقييم إدارة الطاقة

إلتزام اإلدارة
يتناول هذا القسم ما إذا كان هناك بيان محدد للسياسة يوضح إلتزام اإلدارة حيال كفاءة استخدام الطاقة 
فضال عن وجود استراتيجية ملحقة مكتوبة بذلك وما إذا كان هناك تخصيص للمسئوليات من أجل 

إدارة الطاقة مع تعيين الموارد المالئمة لذلك.  

سياسة الطاقة

الخ�شائ�س

الدرجة

ملحظات

الق�شوىالفعلية

2�شيا�شة مكتوبة للطاقة )قد تكون جزًءا من �شيا�شة للبيئة اأو للإ�شتدامة(
2وافقت عليها الإدارة العليا

1تم اإعلم كافة العاملين بها
1تمت كتابتها اأو مراجعتها اأو تعديلها موؤخًرا )خلل ثلث �شنوات(

2تحتوي على الإلتزام بالتطوير/ ن�شر اهداف تح�شينية كمية
1تحتوي على اإلتزام برفع تقارير �شنوية )عامة اأو لكافة العاملين(

1تحتوي على تاريخ للمراجعة/ للتعديل
من 10 كحد اأق�شى0اجمالي الدرجات

استراتيجية الطاقة

الخ�شائ�س

الدرجة

ملحظات

الق�شوىالفعلية

4ا�شتراتيجية مكتوبة تتما�شى مع �شيا�شة الطاقة
2وافقت عليها الإدارة العليا

3تت�شمن خطة عمل فعلية للتنفيذ
1تحتوي على تاريخ للمراجعة/ للتعديل

من 10 كحد اأق�شى0اجمالي الدرجات
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الهيكل التنظيمي

الخ�شائ�س

الدرجة

ملحظات

الق�شوىالفعلية

يتولى اأحد المدراء بمجل�س الإدارة )اأو ما يوازيه( 

م�شئولية الطاقة

3

3تعيين �شخ�س تكون م�شئوليته المحددة هي ق�شية الطاقة
تو�شيف وظيفي وا�شح وتعيين الموارد الملئمة للعامل 

المحدد

3

2اجتماعات منتظمة للإدارة لمراجعة ا�شتخدامات الطاقة
1تعيين »مدراء« اأو »اأبطال« محليين للطاقة

من 12 كحد اأق�شى0اجمالي الدرجات

اإللتزام باللوائح
يحدد هذا الق�شم ما اإذا كان هناك فهم وا�شح للإلتزامات القانونية للمنظمة فيما يتعلق بالطاقة وانبعاثات الكربون وما اإذا كان 

يتم اإدارة هذه الإلتزامات على نحو فعال

اإللتزام باللوائح

الخ�شائ�س

الدرجة

ملحظات

الق�شوىالفعلية

اإتمام المراجعة الر�شمية لتحديد اللوائح المعمول بها 

وغير المعمول بها

2

قامت الإدارة العليا بمراجعة وفهم الإلتزامات القانونية 

للمنظمة

2

توجد خطة مو�شوعة من اأجل تحقيق الإلتزام مع وجود 

فريق عمل محدد م�شئول عن ذلك

2

توجد عمليات مو�شوعة للتاأكد من اأن المنظمة على دراية 

م�شتمرة بالتطورات ذات ال�شلة

2

2الموؤ�ش�شة ملتزمة
من 10 كحد اأق�شى0اجمالي الدرجات
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المشتريات واإلستثمار
التح�شينات  لإجراء  الفعال  الدعم  توفر  بالموؤ�ش�شة  والإ�شتثمار  الم�شتريات  واجراءات  �شيا�شات  كانت  اإذا  ما  الق�شم  يحدد هذا 

بمجال كفاءة الطاقة

 سياسة المشتريات

الخ�شائ�س

الدرجة

ملحظات

الق�شوىالفعلية

�شوف تحتوي ال�شيا�شة العامة على مراعاة ا�شتهلك 

الطاقة في كافة الم�شتريات

4

تحديد اأداء الطاقة في الأبنية الجديدة، وم�شاريع 

تكنولوجيا المعلومات، وم�شانع العمليات ... اإلخ

3

ا�شتخدام �شيا�شات م�شتريات محددة من اأجل منتجات 

معينة، مثل الإنارة، والمحركات ... اإلخ

3

من 10 كحد اأق�شى0اجمالي الدرجات

إجراءات اإلستثمار

الخ�شائ�س

الدرجة

ملحظات

الق�شوىالفعلية

وجود اإجراء لإ�شتثمار راأ�س المال بغر�س الح�شول على 

تمويل لتحقيق كفاءة الطاقة

4

تحقيق الإ�شترداد المتوازن )اأو اأي( �شكل ا�شتثماري اآخر 

من اأجل كفاءة الطاقة

3

تخ�شع كافة طلبات تمويل راأ�س المال للتقييم بناًءا على اأثر 

الطاقة من خلل �شخ�س م�شئول عن الطاقة 

3

هل تت�شمن ميزانية ال�شيانة عمل الإ�شلحات لتر�شيد 

الطاقة

2

من 12 كحد اأق�شى0اجمالي الدرجات
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أنظمة معلومات الطاقة وتحديد الفرص
يحدد هذا الق�شم ما اإذا كان هناك اجراءات ممنهجة لر�شد وفهم ا�شتهلك الطاقة، وو�شع اهداف منا�شبة للتح�شين 

وتحديد فر�س للتر�شيد 

رصد وتحليل استهالك الطاقة

الخ�شائ�س

الدرجة

ملحظات

الق�شوىالفعلية

4جمع بيانات ا�شتهلك الطاقة وتكلفتها ب�شكل منتظم
تحليل الإ�شتهلك مقابل محركات الطاقة )مثل 

الإنتاج، ودرجة الحرارة ... اإلخ( والوقت

3

3رفع التقارير ب�شكل منتظم وعلى النحو الملئم
2مقارنة بيانات الطاقة مع فواتير المرافق

1ح�شاب/ تحليل انبعاثات ثاني اأك�شيد الكربون
من 14 كحد اأق�شى0اجمالي الدرجات

وضع األهداف

الخ�شائ�س

الدرجة

ملحظات

الق�شوىالفعلية

3اهداف تر�شيد الطاقة بالإعتماد على التحليل
4الأهداف مثيرة للتحدي ولكن من الممكن تحقيقها

مقارنة الأداء بالمعايير القيا�شية )الداخلية اأو 

الخارجية(

3

من 10 كحد اأق�شى0اجمالي الدرجات

تحديد الفرص

الخ�شائ�س

الدرجة

ملحظات

الق�شوىالفعلية

ا�شتخدام نظام القيا�س والر�شد والإ�شتهداف ب�شكل 

فعال لتحديد فر�س التر�شيد

4

4اجراء م�شوح الطاقة بالموقع ب�شكل منتظم
المعلومات الأخرى الم�شتخدمة، على �شبيل المثال 

�شهادات الطاقة، و�شجلت الأ�شول ... اإلخ

2

من 10 كحد اأق�شى0اجمالي الدرجات
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الثقافة واإلتصال
يحدد هذا الق�شم ما اإذا كان يجري الإ�شتفادة من الفر�س المتوفرة من خلل م�شاركة العاملين في ممار�شات كفاءة 

الطاقة وكذلك من الإخبار بم�شتوى التقدم المحرز داخلًيا وخارجًيا.     

مشاركة وتدريب العاملين

الخ�شائ�س

الدرجة

ملحظات

الق�شوىالفعلية

يعتبر التدريب المنا�شب للعاملين بمثابة ال�شبيل اإلى اإدارة الطاقة 

مثال ال�شيانة، ومقر الغليات، م�شئولي الرعاية، والأمن .... اإلخ

4

3اإقامة حملت للتوعية ب�شكل منتظم
مبادرات فعالة اأكبر لم�شاركة العاملين )على �شبيل المثال 

البرامج »الخ�شراء«، وتح�شين الجودة ... اإلخ(

1

1ت�شمين مو�شوع الطاقة في التدريب التعريفي للعاملين
من 10 كحد اأق�شى0اجمالي الدرجات

اإلجراءات التشغيلية

الخ�شائ�س

الدرجة

ملحظات

الق�شوىالفعلية

اأنظمة فعالة لرفع القارير حول اإهدار الطاقة والمقترحات ذات ال�شلة 

مثال )الإنارة المفتوحة، والأبواب المفتوحة، وت�شريبات البخار ... اإلخ(

3

نماذج لأوراق العمل/ الأولوية للحد من اهدار الطاقة )مثال 

اإ�شلح لت�شرب في الهواء الم�شغوط(

2

2احتواء جداول ال�شيانة على الحد من اإهدار الطاقة
3احتواء تعليمات الت�شغيل على الم�شائل المتعلقة با�شتخدام الطاقة

من 10 كحد اأق�شى0اجمالي الدرجات

اإلتصاالت

الخ�شائ�س

الدرجة

ملحظات

الق�شوىالفعلية

ات�شالت منتظمة مع كافة العاملين ب�شاأن المبادرات وم�شتوى 

التقدم المحرز مقابل الإ�شتراتيجية والأهداف المو�شوعة

4

ن�شر م�شتوى الأداء مقابل الإ�شتراتيجية والأهداف المو�شوعة 

ب�شكل عام في التقارير ال�شنوية للموؤ�ش�شة اأو ما ي�شبه ذلك 

3

ت�شمين مو�شوع الطاقة/ الكربون في عمليات الإت�شال المنتظمة 

مع الأطراف المعنية الأو�شع نطاًقا )المجتمع المحلي ... اإلخ( 

3

من 10 كحد اأق�شى0اجمالي الدرجات
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شركة البوتاس العربية

مشروع قفزة الى التميز

السياق 

الح�شول على  تواجه تحديات كبيرة فى  الأخرى في منظمتنا  الأ�شمدة  العربية كالعديد من �شركات  البوتا�س  �شركة 

م�شادر طاقة موثوقة و فعالة من حيث التكلفة . على وجه الخ�شو�س، كان هنالك اأ�شعار متقلبة فى زيت الوقود الثقيل 

و زيادة هائلة في اأ�شعار الكهرباء. وبالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن �شوق البوتا�س ي�شبح اأكثر تناف�شية في كل عام.

ونتيجة لهذا الو�شع، بداأت �شركة البوتا�س العربية بتطبيق العديد من الإجراءات للتخفيف من تكاليف الطاقة المتزايدة 

من خلل الدخول فى م�شاريع راأ�شمالية مختلفة و كذلك العمل على اإدارة الطاقة بطريقة مختلفة على جميع م�شتويات 

ال�شركة.

في البداية، كان هنالك ت�شكيل للجنة اإدارة الطاقة بم�شاركة الموظفين من مختلف الإدارات والم�شتويات الإدارية. وكان 

الهدف من هذه اللجنة تحديد المبادرات والفر�س المتاحة لتح�شين كفاءة ا�شتخدام الطاقة وتنفيذها وخف�س كلفة 

الطاقة في �شركة البوتا�س العربية.

وبالإ�شافة اإلى ذلك، بداأت �شركة البوتا�س العربية بم�شروع تح�شين الأداء في بداية ت�شرين الأول لعام 2014 وتم العمل 

على عمليات الإنتاج والم�شتريات وال�شيانة والخدمات اللوج�شتية واإدارة الم�شاريع واإدارة الطاقة.

الهدف من الم�شروع الذى �شمى ب� »قفزة اإلى التميز« هو خف�س التكاليف عن طريق الحد من الهدر وزيادة الكفاءة 

والإنتاجية وت�شريع وتيرة التغيير وتنفيذ ا�شتراتيجيات ال�شركة وذلك عن طريق التركيز على تنفيذ المبادرات القائمة 

واإ�شافة مبادرات جديدة.
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التغير الحاصل

العمليات
مراقبة العمليات: من خلل ت�شجيل عوامل الأداء على فترات زمنية ق�شيرة )كل �شاعة( في كل مناطق 	•

العمليات.

مراقبة اإ�شتهلكات المياه والكهرباء والوقود والبخار كل �شاعة فى مناطق الأ�شتهلك الرئي�شية وب�شكل 	•

يومى فى مناطق الأ�شتهلك الأخرى

التوليد الأق�شى للكهرباء في المحطة الحرارية للتغلب على زيادة النفاق على اأ�شعار الكهرباء الم�شتوردة	•

تعزيز كفاءة ال�شيانة للأعمال المتعلقة بخ�شارة الطاقة	•

النظام
منظومة اإجتماعات وتقارير جديدة	•

 الإدارة عن طريق موؤ�شرات الأداء الرئي�شية والأهداف الوا�شحة التي تجزاأت على الم�شانع و المعدات	•

الإدارة بالإ�شتثناء	•

اإدارة الفر�س بطريقة منظمة	•

تحليل الإنحناءات في �شير العمليات	•

تعزيز تقارير الم�شاريع الراأ�شمالية وهيكلتها من خلل مكتب اإدارة الم�شاريع	•

السلوك و ثقافة العمل
التدريب على تحديد الهدر	•

برنامج تحديد الت�شربات	•

م�شاركة المعلومات عن طريق مجلة ت�شدر كل اأ�شبوعين	•

م�شاركة العاملين عن طريق اأدوات اإدارة الحوار	•

برنامج تمرينى للم�شرفين على اإدارة الطاقة مع التركيز على ال�شلمة	•

التمرين الم�شتمر على �شلوكيات الإدارة الفعالة على جميع الم�شتويات الإ�شرافية والإدارية.	•
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النتائج و عوامل النجاح

اإنتاج الحد الأق�شى من الكهرباء في المحطة الحرارية اأدى اإلى توفير �شنوي بمقدار 4.2 مليون دينارا 	•

اأردنيا 

م�شروع اإ�شتغلل مياه وادى ع�شال. يتوقع وفر �شنوي مقداره 300,000  دينار اأردنيا	•

اإ�شتبدال وحدات الإ�شاءة العادية بوحدات اإ�شاءة LED اأدى اإلى توفير 1.3 مليون دينار �شنويا	•

اإن�شاء �شجل للفر�س و تحديد اأكثر من 70 فر�شة لتح�شين كفاءة الطاقة فى جميع م�شانع ال�شركة. اإن 	•

تنفيذ بع�س هذه الفر�س اأدى اإلى التح�شينات التالية:

االستهالكات لكل طن بوتاس

الم�شنع

)kWh/Ton( كهرباء)kg/Ton( وقود)Ton/m³( مياه)Ton/Ton( بخار

بعدقبلبعدقبلبعدقبلبعدقبل

HLP90.7086.7811.510.545.104.930.570.50

CCP160.454.4513.69.663.903.42

CCP2105.481.313.611.324.73.02


