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استهالك 
 الطاقة

استخدام 
 الطاقة

كفاءة 
 الطاقة



الطاقةمفهوم أداء   
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EnMS 



 معيار عالمي الدارة الطاقة

 ومنطقيةمنظمة بطريقة 

 مصطلحات متوافقة

 شخصالفهم ألي سهل 

األنواع واألحجام من جميع 

 المنشأت
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 يمكن استخدام هذه المواصفة للحصول
والتسجيل واإلعالن الذاتي شهادة على 

 .الطاقة للمنشأةعن نظام إدارة 

 تحدد متطلبات مطلقة ألداء الطاقة ال
تتعدي االلتزامات الواردة في سياسة 

بالمطابقة مع للمنشأة وااللتزام الطاقة 
وغيرها .بها المتطلبات القانونية المعمول 

 المتطلباتمن 

 مماثلة، تنفيذ عمليات يمكن لمنشأتين 

لكليهما أداء طاقة مختلف، يمكن ما هولكن ل
 التوافق مع متطلبات هذه المواصفة
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PDCA Cycle 
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PDCA Cycle 
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 المجال

 المصطلحات والتعاريف

 متطلبات المؤسسة



 المتطلبات
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 المجال
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 التصحيح

عدم الستبعاد  إجراء
افهشاكتمطابقة تم   

اإلجراء 
 التصحيحي

سبب عدم الستبعاد إجراء 
 المطابقة الذى تم اكتشافه

 المصطلحات والتعاريف
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مؤشر أداء 
 EnPIالطاقة 

مقداركمي أو قياس 
ألداء الطاقة، كما 
 حددتها المنشأة

خط أساس 
 الطاقة

مرجع كمي يعطى أساس 
 لمقارنة أداء الطاقة

 المصطلحات والتعاريف



والتعاريفالمصطلحات   
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 سياسة الطاقة

من المنشأه بمجمل النوايا الخاصة بيان 
للطاقة ، بأدائها فيما يتعلق لها واالتجاه العام 

قبل اإلدارة العلياعنها رسميا من كما يعبر   



والتعاريفالمصطلحات   
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 مراجعة الطاقة

على ، ويتم في المنشأة  أداء الطاقةتحديد 
أساس بيانات ومعلومات أخرى، تؤدى إلى تحديد 

.فرص للتحسين  



والتعاريفالمصطلحات   
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الطاقةسجل   

تبين النتائج التي تحققت أو تعطى دليل وثيقة 
.عن األنشطة المنفذة  



نظام إدارة الطاقةمتطلبات   
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 عامةمتطلبات •

 مسئولية اإلدارة•

 الطاقةسياسة •

 الطاقةتخطيط •

 والتشغيلالتنفيذ •

 الفحص•

 مراجعة اإلدارة•



 تعمل المنشأة على 

 توثيق ، تنفيذ ، صيانة وتحسين نظام تأسيس ،
 .إدارة الطاقة طبقا لمتطلبات هذه المواصفة

 وتوثيق نطاق وحدود نظام إدارة الطاقة تعريف. 

 كيفية تطابق المنشأة مع متطلبات هذه تحديد
ألداء الطاقة المواصفة لتحقيق التحسن المستمر 

 .بهاونظام إدارة الطاقة 
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اإلدارة العليا 

 

ممثل اإلدارة 
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سياسة 
 الطاقة

ممثل 
 اإلدارة

فريق 
 الطاقة

توفير 
 الموارد

 التواصل التحقق التخطيط التنفيذ

.تقديم التقارير الخاصة بأداء الطاقة لإلدارة العليا   

.العلياالتقارير الخاصة بأداء نظام إدارة الطاقة لإلدارة تقديم   

تعريف واعالن المسئوليات والسلطات لتسليل إدارة فعالة 
.للطاقة .وأهدافهانشرالوعى بسياسة الطاقة    



 سياسة الطاقة
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المنشأة واستهالك مناسبة لطبيعة وحجم إستخدام تكون 
االلتزام بالتحسن المستمر فى أداء الطاقةتتضمن  للطاقة  

االلتزام بضمان اتاحة المعلومات والمواردتتضمن   

اإللتزام بالتوافق مع المتطلبات القانونيةتتضمن   

شراء المنتجات والخدمات ذات كفاءة الطاقةدعم   

عند الضرورةتحديثها دوريا ويتم تعلن وتراجع أن   



 تخطيط الطاقة



 تنفيذ وتشغيل خطة عمل الطاقة
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والتدريب والتوعيةالكفاءة   

وتنفيذ آلية للتواصلتنظيم ووضع   

 التوثيق وضبط الوثائق الفنية

 التحكم التشغيلي ووضع معايير تشغيل وصيانة

والتصميم أنشطة التوصيف في دمج نتائج تقييم األداء للطاقة 
والترسية للمشاريع ذات الصلة بالمنشأةوالشراء   

خدمات الطاقة ، المنتجات ، المعدات والطاقةشراء   



 الفحص
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 مراقبة ، قياس وتحليل

 فعالية الخطط ومقارنة النتائج بالمتوقع

وإجراءاتها التصحيحيةمر اجعة حاالت عدم المطابقة   

 ضبط السجالت



 مراجعة اإلدارة
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 مدخالت المراجعة مخرجات المراجعة

تغييرات في أداء الطاقة في 
.المنشأة  

متابعة من مراجعات اإلدارة 
 السابقة

.تغييرات في سياسة الطاقة  مراجعة سياسة الطاقة 

تغييرات في مؤشرات أداء 
.الطاقة  

مراجعة أداء الطاقة ومؤشرات 
 أداء الطاقة ذات الصلة

نتا ئج تقييم التطابق للمتطلبات 
 القانونية

تغييرات في األهداف والغايات 
أو غيرها من عناصر أنظمة إدارة 

 الطاقة، بما يتسق مع
التزام المنشأة بالتحسين 

.المستمر  

المدى الذي تحقق من أهداف 
.وغايات الطاقة  

مراجعة نظام إدارة الطاقة 
 واإلجراءات التصحيحية

 التوقعات وتوصيات التحسين تغييرات في تخصيص الموارد



 شكرا جزيال 
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 ملحق

Sherein Abdalla 
Energy Manager  

EgyptERA 

 

Mail. : Sharino@hotmail.com 


