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ســـــتخمص
الم َ
ُ

ػلـ

ركزت هذه الدراسة عمى مسػللة حلملػا الوةػبة ػلف المحتموػلت بالبافػل الوومػف لمبامػوة
إدارة التلفة  ،ISO 50001:2011بلّددت مشكمة الدراسة ِو ٍ
شكا بافوف ،بحمثمت وللحللف:
ُ
 .1م لعة ال وط وشكا علـ بالشركة المولبثة وشكا خلص حسحخدـ التلفة وشكا مكثف.
ٍ
وشكا مملبظ ُخمبملً فف اآلب ة األخلرة.
 .2ارحولع كمف التلفة (سور ،امدادات التلفة)

 .3إعحملد الشركة المولبثة عمى مملدر التلفة الحقملدية (البفػبد احلوػبر ) بالحػف أدس اسػحخدام ل
الكثلف الى زيلدة ا وولث غلزات احلحولس اللرار .

 .4ض ػػوف مورف ػػة المس ػػؤبللف ف ػػف الش ػػركة المولبث ػػة وملهي ػػة مبام ػػوة

ػػلـ إدارة التلف ػػة

ISO

 50001:2011بأهملح ل بأهداف ل.

الحبمػا إلل ػل مػف
لء عمى ال حػلج الحػف حػـ ّ
بحبممت الدراسة إلى مةمبعة مف احسح حلةلت ً
الةل ب الملدا ف لمدراسة بحَمثا أهم ل ب:
 .1أش ػػلرت ال ح ػػلج إل ػػى بة ػػبد فة ػػبة ك لػ ػرة ػػلف المحتمو ػػلت بالباف ػػل الووم ػػف ل ػػلـ إدارة التلف ػػة ف ػػف
الشركة المولبثة عمى بفق محتمولت المباموة الدبلية .ISO 50001:2011

بكمو ػػل مػػف أبلبيػػلت الشػػركة ،إذ إف ار حػػلج هػػب الو مػػر األسلسػػف فل ػػل و ػ
 .2لػػـ حكػػف التلفػػة ُ
بكمو ل.
ال ر عف مقدار التلفة المسح مكة ُ

فػف ضػبء احسػػح حلةلت الحػف حػـ الحبمػػا إلل ػل فػف هػػذه الد ارسػة فقػد افحػػرح الوللثػلف مةمبعػػة

مف المقحرللت بحمثا أهم ل ب:

 إمػػدار ب ازرة ال ػ وط حبةل ػػلت بأبامػػر ممزمػػة لشػػركة ممػػلفف الشػػملؿ /لةػػف وشػػلف ضػػربرة ح ػػف
مباموة



لـ إدارة التلفة  ISO 50001:2011بالوما عمى حػبفلر كلفػة المػبارد باحمكل يػلت

بحـــث مســـتل مـــن رســـالة الماجســـتير بعنـــوان اتحميـــل الفجـــوة بـــين المتطمبـــات والواقـــع الفعمـــي لمواصـــفة نظـــام إدارة الطاقـــة

 50001:2011دراسة حالة في شركة مصافي الشمال/بيجيا.
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ػػلـ إدارة

 فضػالً عػػف إلحػزاـ اردارة الوميػػل فػػف الشػػركة ح ػػف محتموػػلت مبامػػوة،الالزمػػة لمح ولػػذ
. بحبفلر كلفة المبارد الالزمة لومميلت الح ولذ بالحبثلقISO50001:2011 التلفة

Gap analysis between the requirements and the actual reality of energy
management system standard ISO 50001: 2011 Case study in North
Refineries Company/ Baiji
Abstract:
This study focus on the issue of the gap analysis between the
requirements and the actual reality of the energy management system
standard ISO 50001: 2011, the study problem identified realistically, as
follows:
1. The oil industry in general and the company in particular are using
energy extensively.
2. High energy costs (price, power supply) especially noticeable recently.
3. The company's reliance on traditional sources of energy (fossil fuels),
whose intensive use has led to increased greenhouse gas emissions.
4. The lack of knowledge of the officials in the company concerned about
what is the standard of the energy management system ISO 50001: 2011
and its importance and objectives.
The study reached a set of conclusions based on the results obtained
from the field side of the study, the most important of which are:
1. The results indicated that there is a large gap between the
requirements and the actual reality of the company's energy
management system in accordance with the requirements of ISO
50001: 2011.
2. Energy is not a priority of the company, since production is the
main element in it regardless of the amount of energy consumed and
cost.
In the light of the conclusions reached in this study, the researchers
proposed a number of proposals, the most important of which are:
• The Ministry of Oil issued directives and binding orders to the
North Refinery / Baiji Company on the need to adopt the ISO 50001:
2011 management system and to provide all necessary resources and
capabilities for implementation, as well as the commitment of senior
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management in the company to adopt the requirements of the
ISO50001: Resources for implementation and documentation.

الم ِ
قدمة:
ُ

اس مت الحتبرات األخلرة الحف ش دهل الوللـ ولسره بخمبملً فف مةلؿ الح مية الوم ار ية

بال لء بالحبسل الك لر الللما فف المةحمولت بالم لعة عمى لد سباء الى زيلدة اسحخداـ التلفة

باسح الك ل (ال وط ،ال لز ،الك ربلء ،بمل إلل مل) احمر الذ

دفل الوللثلف فف مةلؿ التلفة

بوللحولبف مل الم ملت الدبلية باللكبملت إلى ح ف المملرسلت الالزمة لحرشلد اسح الؾ التلفة
باحعحملد عمى مملدر تلفة دلمة ،لمل لالسحخداـ المورط لمتلفة مف آثلر سم ية عمى ال لجة مف

خالؿ حلثلرهل عمى توقة األبزبف بفضليل احلحولس اللرار  ،كا هذا باكثر دفل الم مة الدبلية
لمحقليس  ISOإلى لء مباموة محخممة فف مةلؿ التلفة هدف ل حمكلف الشركلت مف لء ال ـ
بالومميلت الالزمة لحلسلف أداء التلفة مف للث كولءة التلفة باسحخدام ل باسح الك ل.

الللليػ ػػة فػ ػػف اربوػ ػػة موللػ ػػث حضػ ػ ّػمف المولػ ػػث األبؿ
حلقيق ػ ػلً لمػ ػػل حقػ ػ ّػدـ فقػ ػػد ةػ ػػلءت الد ارسػ ػػة
ّ
م ةي ػػة الد ارس ػػة ،أم ػػل المول ػػث الث ػػل ف فق ػػد ع ػػر الةل ػػب ال ػػر م ػػف الد ارس ػػة ،ل م ػػل لحض ػ ّػمف
المولػ ػػث الثللػ ػػث عػ ػػر

لمةل ػ ػػب الملػ ػػدا ف مػ ػػف الد ارسػ ػػة ،فػ ػػف لػ ػػلف اهػ ػػحـ المولػ ػػث ال اروػ ػػل ووػ ػػر

احسح حلةلت بالمقحرللت الحف حبما إلل ل الوللثلف.

المبحث األول :منهجية الدراسة
ح لبؿ هذا المولث الم ةية المسحخدمة وللدراسة بفق المللبر اآلحية:

أ .مشـــــكمة الدراســـــة :وو ػ ػػد اةػ ػ ػراء الزي ػ ػػلرة األبلي ػ ػػة لش ػ ػػركة مم ػ ػػلفف الش ػ ػػملؿ /لة ػ ػػف م ػ ػػف الوحػ ػ ػرة
 1172/71/71بل لي ػػة  1172/71/11بارتػ ػػالع عمػ ػػى بافػ ػػل ل ػػلؿ الشػ ػػركة باحتػ ػػالع عمػػػى
وو

الم شبرات الملدرة ع ل فضال عف مقل مة وو

المسؤبللف فل ل حـ حلدلد موػللـ مشػكمة

الدراسة بالمحمثمة ب:
 .1مػ لعة الػ وط وشػػكا عػػلـ بالشػػركة المولبثػػة وشػػكا خػػلص حسػػحخدـ التلفػػة وشػػكا مكثػػف ،لػػذلؾ

فػػلف حػػبفلر التلفػػة يوػػد ضػػربريلً لومميػػلت ار حػػلج داخػػا الشػػركة فض ػالً عػػف الحػػبفلر فػػف كمػػف

الشركة.

 .2ارحولع كمف التلفػة (سػور ،امػدادات التلفػة) وشػكا مملػبظ خمبمػلً فػف اآلب ػة األخلػرة بذلػؾ
أل ػػل م ػبارد فل مػػة لم ضػػبب فض ػالً عػػف زيػػلدة التمػػب عمػػى البفػػبد بوػػلألخص البفػػبد احلوػػبر

(ال حربؿ ،ال لز الت يوف ،بمل الل مل) فضالً عف التلفة الك ربلجية.
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 .3إعحملد الشركة المولبثة عمى مملدر التلفة الحقملدية (البفبد احلوػبر ) آ وػة الػذكر بالحػف أدس
اسػحخدام ل الكثلػػف الػى زيػػلدة ا ووػلث غػػلزات احلحوػػلس اللػرار (ال ػػلزات الدفلجػة) بكػػذلؾ زيػػلدة
الحمبث ال لجف عمى الرغـ مف اسػحخداـ التلفػة ال دلمػة (ال خػلر ،ال ػباء المضػ بط مػثالً) بال ػرام

المبضبعة مف ف ا إدارة الشركة لحالفف حمؾ المشكالت.

 .4ض ػػوف مورف ػػة المس ػػؤبللف ف ػػف الش ػػركة المولبث ػػة وملهي ػػة مبام ػػوة

ػػلـ إدارة التلف ػػة

ISO

 50001:2011باهملح ل باهداف ل.

ب .أهميــــة الدراســــة :ححةمػ ػػى أهميػ ػػة الد ارسػ ػػة مػ ػػف خػ ػػالؿ حركلزهػ ػػل عمػ ػػى مةػ ػػلؿ ذ أهميػ ػػة للبيػ ػػة
لممةحمل وشكا علـ ،بالقتلع الم لعف بالخدمف وشكا خلص بيمكف حلدلدهل فف:
 .1حقػ ػػديـ إتػ ػػلر موػ ػػلهيمف يسػ ػػلعد محخػ ػػذ الق ػ ػرار فػ ػػف كلفػ ػػة المسػ ػػحبيلت الح يميػ ػػة فػ ػػف الشػ ػػركة
ػ ػ ػػلـ إدارة التلفػ ػ ػػة  ،ISO50001:2011لػ ػ ػػذلؾ حوػ ػ ػػد هػ ػ ػػذه

المولبثػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى ف ػ ػ ػػـ مبامػ ػ ػػوة

الد ارس ػ ػػة ومثلو ػ ػػة بثيق ػ ػػة يسحرش ػ ػػد ػ ػػل م ػ ػػف ف ػ ػػا الش ػ ػػركة المولبث ػ ػػة بالش ػ ػػركلت األخ ػ ػػرس سػ ػ ػباء

الم لعية م ل بالخدمية.

 .2د ارس ػ ػػة الباف ػ ػػل الووم ػ ػػف ل ػ ػػلـ إدارة التلف ػ ػػة ف ػ ػػف الش ػ ػػركة المولبث ػ ػػة بالح ػ ػػف يمك ػ ػػف م ػ ػػف خاللػ ػ ػ
حقمل ػ ػػا ل ػ ػػلحت ع ػ ػػدـ المتلوق ػ ػػة ػ ػػلف المحتمو ػ ػػلت بالباف ػ ػػل الووم ػ ػػف لمبام ػ ػػوة

.ISO 50001:2011

ػ ػػلـ إدارة التلف ػ ػػة

 .3المسػ ػػلهمة بلػ ػػب ةػ ػػزء يسػ ػػلر فػ ػػف اغ ػ ػػلء احد يػ ػػلت فػ ػػف مةػ ػػلؿ الحبة ػ ػػلت اللدلثػ ػػة ل ػ ػ ـ إدارة
التلف ػ ػ ػػة بال ػ ػ ػػذ لػ ػ ػ ػ وكس عم ػ ػ ػػى زي ػ ػ ػػلدة اهحم ػ ػ ػػلـ الش ػ ػ ػػركة المولبث ػ ػ ػػة ولهمي ػ ػ ػػة ه ػ ػ ػػذا المبض ػ ػ ػػبع
بلداثح .

ت .أهداف الدراسة :يكمف حلدلد اهداؼ الدراسة فف كا مف اآلحف:
ػػلـ إدارة التلفػػة فػػف الشػػركة المولبثػػة عمػػى بفػػق محتموػػلت

 .1مللبلػػة إة ػراء حقلػػيـ شػػلما لبافػػل

المباموة الدبلية  ISO 50001:2011مف أةا حلدلد الحلسل لت الالزمة لم لـ بح ولذهل ومل
فف ذلؾ كولءة التلفة باسحخدام ل.

 .2حلدلد قلط القبة بالضوف فف

لـ إدارة التلفة داخا الشركة المولبثة (إف بةد).

 .3حلملػػا الوةػػبة ػػلف المحتموػػلت بالبافػػل الوومػػف لمبامػػوة

ػػلـ أدارة التلفػػة ISO50001:2011

بذلؾ وود الحورؼ عمى مسحبس ح ولذ بحبثلػق كػا محتمػب مػف محتموػلت حمػؾ المبامػوة بمللبلػة

ردـ حمؾ الوةبة ،فضالً عف مللبلة ح ولذ حمؾ المباموة فف الشركة المولبثة.

 .4ػػلء الػ ـ بالومميػػلت الالزمػػة لحلسػػف أداء التلفػػة بحخوػػي
بغلرهل مف احثلر ال لجة ذات الممة (إف أمكف ذلؾ).
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 .5مللبلػػة ح لجػػة الشػػركة عممي ػلً لح ولػػذ ألػػدث المبامػػولت فػػف مةػػلؿ

ػػلـ إدارة التلفػػة بامكل يػػة

احسػ ػػحولدة م ػ ػػل مسػ ػػحقوالً فػ ػػف لللػ ػػة سػ ػػول ل لملمػ ػػبؿ عمػ ػػى ش ػ ػ لدة المتلوقػ ػػة مػ ػػل

ISO

 50001:2011بح سػػيمل إ ػ ح حبةػػد أ شػػركة عرافيػػة للمػػمة عمػػى هػػذه الشػ لدة (عمػػى لػػد

اتالع الوللثلف).

ث .مخطـــل الدراســـة الفر ـــي :مخت ػػط الد ارس ػػة الورض ػػف لبض ػػال الختػ ػبات باحةػ ػراءات الالزم ػػة
لملمبؿ عمى ش لدة مباموة

لـ إدارة التلفة  ISO 50001:2011بكمل لمف:

الشكل ()1
مخطل الدراسة الفر ي
المصدر :الشكا مف إعداد الوللثلف.

ج .فر يات الدراسة :فف ضبء مشكمة الدراسة بمختت ػل الورضػف فضػالً عػف محتموػلت مبامػوة
ػػلـ إدارة التلفػػة الملػػددة مػػف ف ػػا م مػػة الحقلػػيس الدبليػػة  ،ISOحػػـ الحبمػػا الػػى فرضػػيلت

الدراسة بالحف حـ حلدلدهل فف كا مف اآلحف:

" .1ح حبة ػػد فة ػػبة ػػلف محتم ػػب (المتطمبـــات العامـــة) بفقػ ػلً لمبام ػػوة

 50001:2011بالبافل الوومف ل ذا المحتمب فف الشركة المولبثة".
38
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" .2ح حبة ػ ػػد فة ػ ػػبة ػ ػػلف محتم ػ ػػب (مســـــؤولية االدارة والمتطمبـــــات الفرعيـــــة التابعـــــة لـــــ ) بفقػ ػ ػلً
لمبامػ ػ ػ ػ ػػوة

المولبثة".

ػػ ػ ػ ػػلـ إدارة التلفػػ ػ ػ ػػة  ISO50001:2011م ػ ػ ػ ػػل البافػ ػ ػ ػ ػػل الووم ػ ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػ ػػف الشػ ػ ػ ػ ػػركة

" .3ح حبة ػ ػػد فة ػ ػػبة ػ ػػلف محتم ػ ػػب (سياســـــة الطاقـــــة والمتطمبـــــات الفرعيـــــة التابعـــــة لـــــ ) بفقػ ػ ػلً
لمبامػ ػ ػ ػ ػػوة

المولبثة".

ػػ ػ ػ ػػلـ إدارة التلفػػ ػ ػ ػػة  ISO50001:2011م ػ ػ ػ ػػل البافػ ػ ػ ػ ػػل الووم ػ ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػ ػػف الشػ ػ ػ ػ ػػركة

" .4ح حبة ػ ػػد فة ػ ػػبة ػ ػػلف محتم ػ ػػب (تخطـــــيل الطاقـــــة والمتطمبـــــات الفرعيـــــة التابعـــــة لـــــ ) بفقػ ػ ػلً
لمبامػ ػ ػ ػ ػػوة

ػػ ػ ػ ػػلـ إدارة التلفػػ ػ ػ ػػة  ISO50001:2011مػ ػ ػ ػ ػػل البافػ ػ ػ ػ ػػل الوومػ ػ ػ ػ ػػف فػ ػ ػ ػ ػػف الش ػ ػ ػ ػ ػركة

المولبثة".

" .5ح حبةػ ػػد فةػ ػػبة ػ ػػلف محتمػ ػػب (التنفيـــــت والتشـــــليل والمتطمبـــــات الفرعيـــــة التابعـــــة لـــــ ) بفق ػ ػلً
لمبامػ ػ ػ ػ ػػوة

ػػ ػ ػ ػػلـ إدارة التلفػػ ػ ػ ػػة  ISO50001:2011م ػ ػ ػ ػػل البافػ ػ ػ ػ ػػل الووم ػ ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػ ػػف الشػ ػ ػ ػ ػػركة

المولبثة".

" .6ح حبةػ ػػد فةػ ػػبة ػ ػػلف محتمػ ػػب (الفحــــص والمتطمبـــــات الفرعيــــة التابعــــة لـــــ ) بفق ػ ػلً لمبامػ ػػوة
لـ إدارة التلفة  ISO50001:2011مل البافل الوومف فف الشركة المولبثة".

" .7ح حبة ػ ػػد فةػػ ػػبة ػ ػػلف محتمػػ ػػب (مراجعــــــة اإلدارة والمتطمبــــــات الفرعيــــــة التابعــــــة لــــــ ) بفق ػ ػ ػلً
لمبامػ ػ ػ ػ ػػوة

ػػ ػ ػ ػػلـ إدارة التلفػػ ػ ػ ػػة  ISO50001:2011م ػ ػ ػ ػػل البافػ ػ ػ ػ ػػل الووم ػ ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػ ػػف الشػ ػ ػ ػ ػػركة

المولبثة".
ح .مصادر جمع البيانات والمعمومات:

 .1المعايشة الميدانية :فلـ الوللثلف زيلرات ملدا يػة محكػررة الػى الشػركة المولبثػة ػدؼ احتػالع
عمػػى البافػػل الوومػػف لمحتموػػلت مبامػػوة

ػػلـ إدارة التلفػػة  ISO500001:2011بب ػػلء حمػػبر

محكلما ع ل ببافل للل ل فدر حومق احمر ومبضبع الدراسة.

 .2المقابالت الشخصية :فلـ الوللثلف ػجةراء المقػلوالت الشخمػية مػل عػدد مػف المػدراء بمسػؤبلف
ال لجلت باحفسلـ ،بالشوب بالبلدات فف الشركة المولبثة ،بفد اسحخدـ الوللثلف إسمبب األسجمة
الموحبلة و ية اللمبؿ عمى المومبملت الدفيقة الحف حقب مف ركلجز الدراسة.

 .3قائمة الفحص :اسحخدمت فف حلدلد مقدار الوةبة لف المحتموػلت البافػل الوومػف لمبامػوة

ػلـ

إدارة التلفة  ،ISO 50001:2011إذ حػـ اعػداد فلجمػة الولػص ولحعحمػلد عمػى ػبد المبامػوة
الحف ص عمل ل الدللا احرشلد الملدر مف م مػة الحقلػيس الدبليػة  ISOبالمحومػق ومبامػوة
 ،ISO 50001:2011اذ حضم ت القلجمػة ( )117سػؤاؿ مبزعػة عمػى ( )1محتموػلت رجيسػة ب

( )12محتمولً فرعيلً حمت مف خالل ل ح تية كلفة محتمولت المباموة بب بدهل ،لحـ احةلوة عمل ل
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مػف خػالؿ حلقػق الوللثػلف (شخمػيلً) ولسػمبب المالل ػػة عػف مػدس ح ولػذ بحبثلػق محتموػلت حمػػؾ

المباموة فف الشركة المولبثة.

المبحث الثاني :الجانب النظري

لحضمف هذا المولث عرضلً حبضيليلً لمباموة

بكمل لمف:

لـ إدارة التلفة ISO 50001:2011

أ .ماهية مواصفة نظـام إدارة الطاقـة  :ISO 50001:2011إف لمػبؿ أ شػركة عمػى شػ لدة
ػػلـ ي تػػف

ػر حمػػحالؾ الشػػركة
مبامػػوة ػػلـ إدارة التلفػػة ُ ISO 50001:2011يوػػد مؤشػ ا
ةميل الومميلت المحومقة وشراء باسحخداـ مبارد التلفة فضػالً عػف إمكل يػة حاللػـ أ شػتة الشػركة

فػػف شػػوكة مػػف الومميػػلت المحتلوقػػة مػػل محتموػػلت المبامػػوة (،)Anisimova, 2015, 113
بل ر

مباة ة ازمة التلفة بارحولع احسولر المسحمر فف ةميل ا للء الوػللـ فلمػت اللكبمػلت

بالشػػركلت ومػػيلغة ا مػػة إدارة التلفػػة بمبامػػولح ل بحتػػبير الحق يػػلت الالزمػػة لحلسػػلف كوػػلءة

اسػػحخداـ التلفػػة ،بمػػف ثػػـ حقملػػا ا ووػػلث غػػلزات احلحوػػلس الل ػرار (ال ػػلزات الدفلجػػة) بحلسػػلف
إدارة المػبارد الملػدبدة لػ ر

) ،(Chiu, etal., 2012, 5325بحسػح د هػذه المبامػوة عمػى

الو لمر احسلسية لمبامولت أ مة اردارة احخرس الملدرة مف ف ا الم مة الدبلية لمحقلػيس
ISOلضػػملف مسػػحبس عػػللف مػػف اححسػػلؽ مػػل مبامػػوة

ػػلـ الةػػبدة  ISO 9000بمبامػػوة

اردارة ال لجيػػة  ،)Jean,2012, 4( ISO 14001بالةػػدبؿ (ُ )7ل ػػلف أهػػـ الحوػػلريف الحػػف
لػ ػ ػ ػػددح ل م مػ ػ ػ ػػة الحقلػ ػ ػ ػػيس الدبليػ ػ ػ ػػة  ISOبالوػ ػ ػ ػػللثلف وشػ ػ ػ ػػلف مبامػ ػ ػ ػػوة ػ ػ ػ ػػلـ إدارة التلفػ ػ ػ ػػة
 ISO 50001:2011بكمل لمف:
الجدول ()1

التعريف بمواصفة نظام إدارة الطاقة ISO 50001:2011
التعريف بمواصفة ISO 50001:2011

ت

المصدر

1

ISO 50001, 2011, V

2

Wu & Ponte, 2012, 29

الدس الة بد الحف حس ـ فف حلسلف كولءة اسحخداـ التلفة.

3

Chiu, et.al., 2012, 327

بهػ ػػف المبامػ ػػوة الحػ ػػف حُسػ ػػلعد الشػ ػػركلت فػ ػػف ح ولػ ػػذ الومميػ ػػلت الالزمػ ػػة لو ػ ػػـ
اسػػحخداـ التلفػػة احسلسػػية ،بح ولػػذ ختػػط الومػػا باحهػػداؼ بمؤش ػرات احداء

ػبرت مػ ػػف ِف ػ ػػا الم مػ ػػة الدبليػ ػػة لمحقلػ ػػيس ،ISO
هػ ػػف مبامػ ػػوة اخحيلريػ ػػة ُ
تػ ػ ّ
ل ػػر حمك ػػلف الش ػػركلت م ػػف ػػلء الػ ػ ـ بالوممي ػػلت الالزم ػػة لحلس ػػلف أداء
التلفػػة ،باسػػحخدام ل باسػػح الك ل ،بح ػػدؼ الشػػركلت مػػف ح ولػػذ المبامػػوة إلػػى
حخوي

ا وولث غلزات احلحولس اللرار (ال لزات الدفلجة) ،بحخوي

التلفة مف خالؿ إدارح ل وشكا م ةف.

44
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لملػد مػف اسػػح الؾ التلفػة بحلدلػػد ابلبيلح ػل بحرحل ػل بحلدلػػد الوػرص الالزمػػة

لحلسف اداء التلفة.

ه ػػف مةمبع ػػة م ػػف الو لم ػػر المحراوت ػػة أب المحولعم ػػة لبض ػػل سيلس ػػة لمتلف ػػة

4

Howell, 2014, 1

5

Bougain, et.al, 2015,140

بأهداؼ التلفة ،بالومميلت بارةراءات الالزمة لحلقلق حمؾ األهداؼ.
هف مةمبعة ع لمر محراوتة أب محولعمة مل ووض ل ل لء سيلسة التلفة بأهداف ل
بالومميلت بارةراءات الالزمة لحلقلق حمؾ األهداؼ.

المصدر :الةدبؿ مف إعداد الوللثلف ولرعحملد عمى المملدر الباردة في .

إحسلفلً مل مل س ق ُل لف الشكا ( )1أ مػبذج
 50001:2011بكمل لمف:

ػلـ إدارة التلفػة بفقػلً لممبامػوة الدبليػة ISO

الشكل ()2

أنموتج نظام إدارة الطاقة وفقاً لممواصفة الدولية ISO 50001:2011
البند 1-4

سياسة الطاقة

البند 2-4

تخطيل الطاقة

البند 3-4

البند 7-4
مراجعة اإلدارة

التنفيت والتشليل

الفحص
البند 6-4

البند 4-4

التدقيق الداخمي لنظام إدارة الطاقة

السيطرة ،قياس وتحميل

البند 5-4
عدم المطابقة ،تصحيح،
اإلجراءات التصحيحية والوقائية

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

Energiemanagementsysteme nach ISO 50001, 1th ed., Springer Vieweg, ISBN 9783-658-07590-3, Germany, p.4.
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ب .أهمية مواصفة نظام إدارة الطاقـة  :ISO 50001:2011التلفػة امػر وػللال احهميػة لمومميػلت
الح يمية فف الشركة ،إذ أف كموة التلفػة حُمثػا الةػزء احك ػر مػف الكموػة الرجيسػية ػل ،بحسػحخدـ
التلفة عمى تبؿ سمسمة الحة لز بمف ذلؾ يمكف الحبما الػى مػدس اهميػة مبامػوة ػلـ إدارة
التلفػة  ISO 50001:2011بكمػل لمػف)Creuse, 2011, 2( )Johnson, 2011, 3( :
()Campbell & Assessor, 2012, 1

 .1الشػػركة الحػػف حح ػػى مبامػػوة

ػػلـ إدارة التلفػػة  ISO 50001:2011سػػبؼ حوػػحال ل ػػل باوػػة

الثراء لورص احعملؿ الحةلرية ،لذلؾ فجف الكثلر مف الزبلجف لحتموبف الى القيلـ ولعمػلؿ حةلريػة
مل الشركلت الللممة عمى ش لدة المباموة.

 .2يقػػبد ح ولػػذ المبامػػوة وللشػػركة الػػى ح للػرات إةراجيػػة بحق يػػة يمكػػف مػػف خاللِ ػػل أف حقمػػا مػػف كمػػف
اح حلج.

 .3حقػػبد محتموػػلت الحلسػػلف المسػػحمر ألداء التلفػػة إلػػى خو ػ

اسػػح الك ل بزيػػلدة كوػػلءة اسػػحخدام ل

لمتلفة.

ُ .4يسػػلعد ح ولػػذ المبامػػوة فػػف اللػػد مػػف اسػػح الؾ التلفػػة ،مػػف خػػالؿ ػ م ػ ـ لمرافوػػة اسػػحخداـ
التلفة بحلدلد مةلحت الحلسلف بمف ثـ ح ولذ ختط عما م لسوة لحلسلف أداء التلفة.
 .5حقملػػا اسػػح الؾ التلفػػة لػػيس لحقملػػا الكمػػف فلسػػب ػػا لمحقملػػا مػػف إ ووػػلث غػػلز ث ػػلجف ابكسػػلد
الكػلرببف فضػالً عػف خوػ

احثػلر ال لجيػػة بمػف ثػػـ حقملػا ارعحمػػلد عمػى احخػريف لحػبفلر التلفػػة

الالزمة لمحش لا.

 .6اللػػد مػػف اسػػح زاؼ مػبارد التلفػػة بالحقملػػا مػػف اآلثػػلر السػػم ية رسػػحخداـ التلفػػة فػػف ةميػػل أ لػػلء
الوللـ.

ت .أهـداف مواصـفة نظـام إدارة الطاقـة  :ISO 50001:2011ل ػدؼ ح ولػذ مبامػوة

ػػلـ إدارة

التلفة  ISO 50001:2011إلى (:)Ranky, 2012, 4( )Creuse, 2011, 5

 .1مسلعدة الشركلت فف حلقلق احسحخداـ احمثا لمملدر التلفة المحللة لدل ل.
 .2حلقلق احملحت باضلة بشولفة فف إدارة مملدر التلفة.

 .3البمبؿ لممملرسلت األفضا ردارة التلفة بحلقلق سمبكيلت ةلدة ل ل.

 .4مس ػػلعدة الش ػػركلت ف ػػف حقل ػػيـ بحلدل ػػد احبلبي ػػلت الالزم ػػة لمبم ػػبؿ ال ػػى مم ػػلدر تلف ػػة ةدل ػػدة
بكوبءة.

 .5حلسلف بحتبير المودات بالحس يالت لمحقملا مف ا وولث غلزات احلحولس اللرار .
 .6الحزبيد ولألتر الالزمة لحلسلف كولءة التلفة عمى تبؿ سمسمة الحة لز.
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 .7السملح وللحكلما مل ال ـ احدارية احخرس مثا

لـ إدارة الةػبدة  ،ISO 9001ب ػلـ اردارة

ال لجية  ISO 14001ب لـ الملة بالسالمة الم ية  ISO 18001بمل إلل مل.

ث .صعوبات تنفيت مواصفة نظام إدارة الطاقة  :ISO 50001:2011حباة الشركلت الودلد مػف
الموبولت ع د ح ولذ مباموة

لـ إدارة التلفة بم ل)Dorr, et.al., 2013, 2( :

 .1قص ال يل لت بالمومبملت الالزمة لحلدلد بضو ل اللللف.

 .2اهم ػػلؿ الحركل ػػز عم ػػى ك ػػا م ػػف المس ػػح مؾ األسلس ػػف لمتلف ػػة بختػ ػبات الحلس ػػلف المس ػػحمر ألداء
التلفة.

 .3موبوة ح ولذ عمميلت الحلسلف المسحمر وس ب قص حولعا المػب ولف بأمػللب الوالفػة داخػا
بخلرج الشركة.

المبحث الثالث :الجانب الميداني

حُ لف ال حلج ال لهرة فف الةدبؿ ( )1مقدار لةػـ الوةػبة ػلف المحتموػلت بالبافػل الوومػف لح ولػذ
بحبثلػػق محتموػػلت مبامػػوة ػػلـ إدارة التلفػػة  ISO 50001:2011فػػف شػػركة ممػػلفف الشػػملؿ /
لـ إدارة التلفة  ISO 50001:2011إذ سػةمت سػوة الح ولػذ

لةفُ ،ل لف كا محتمولت مباموة
بالحبثلق الوومف لحمؾ المحتمولت مل مقدارهُ ( )%72حلةة ا خول مسحبس ح ولذ محتمولت المبامػوة
فضػالً عػػف الضػػوف الك لػػر اب ا وػػداـ الحبثلػػق فػػف أغمػػب األليػػلف ،إذ سػػةا محتمػػب الحمػػميـ الحػػلول
لةم ػػل  ، %01فػػف
لمحتمػػب الح ولػػذ بالحشػ لا أفػػا مقػػدار فةػػبة ػػلف محتموػػلت المبامػػوة بالحػػف مػ َػال ُ
ل ػػلف س ػػةا أ ػػرز المحتمو ػػلت (المحمثم ػػة وك ػػا م ػػف محتم ػػب ممث ػػا اردارة ،سيلس ػػة التلف ػػة ،محتمو ػػلت

فل ب ية بمحتموػلت أخػرس ،الحبثلػق ،عػدـ المتلوقػة فضػالً عػف محتمػب مراةوػة اردارة) فةػبة مقػدارهل

 %711لحةة عف عدـ ح ولذ بحبثلق بد حمؾ المحتمولت إذ حُمثا حمؾ ال سوة أك ر مقدار لموةبات،
ممػػل يسػػحدعف مػػف الشػػركة الومػػا عمػػى إ ازلػػة الةبا ػػب السػػم ية عمػػى بفػػق مػػل حػػـ ذك ػرهُ حومػػلميلً عػػف

أسػػولب الوةػػبة فض ػالً عػػف المقحرلػػلت الحػػف حقػػدـ ػػل الوللثػػلف ػػذلؾ الخمػػبص مػػف أةػػا مسػػلعدة
الش ػػركة ف ػػف ردـ حم ػػؾ الوةػ ػبات بحلقل ػػق الحباف ػػق م ػػل محتمو ػػلت المبام ػػوة مم ػػل ل ػػؤد إل ػػى إمكل ي ػػة

اللمبؿ عمى ش لدة مباموة

لـ إدارة التلفة .ISO 50001:2011
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الجدول ()2
ممخص نتائج مقدار الفجوة لمتطمبات مواصفة ISO 50001:2011
متطمبات المواصفة ISO 50001:2011

ت

رقم المتطمب

عنوان المتطمب

1

1-4

درجات التقييم لمتنفيت والتوثيق
الفعمي وحجم الفجوة

الوسل

الحسابي
المرجح

النسبة

المئوية
لمدى

حجم

الفجوة

المطابقة
المتطمبات العامة

4،4

%4

%96

مسؤولية اإلدارة

4،65

%6،5

%93،5

2

1-2-4

اإلدارة العميا

1،3

%13

%87

3

2-2-4

ممثل االدارة

صفر

صفر%

%144

4

3-4

سياسة الطاقة

صفر

صفر%

%144

تخطيل الطاقة

2،43

%24،3

%79،7

5

1-4-4

عام

2،5

%25

%75

6

2-4-4

متطمبات قانونية ومتطمبات اخرى

صفر

صفر%

%144

7

3-4-4

مراجعة الطاقة

4،8

%48

%52

8

4-4-4

القيمة األساسية لمطاقة

1،4

%14

%86

9

5-4-4

مؤشرات أداء الطاقة

1،4

%14

%94

14

6-4-4

أهداف الطاقة ،غايات الطاقة وخطل عمل

2،5

%25

%75

التنفيت والتشليل

2،3

%23

%77

2-4

4-4

5-4

إدارة الطاقة
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11

1-5-4

عام

صفر

صفر%

%144

12

2-5-4

الكفاءة ،التدريب والتوعية

2،9

%29

%71

13

3-5-4

االتصال

1،5

%15

%85

-

4-5-4

التوثيق

-

-

-

14

1-4-5-4

متطمبات التوثيق

صفر

صفر%

صفر%

15

2-4-5-4

صفر

صفر%

صفر%

16

5-5-4

التحكم التشليمي

3،8

%38

%62

17

6-5-4

التصميم

5،4

%54

%54

18

7-5-4

شراء خدمات الطاقة ،المنتجات ،المعدات

2,9

%29

%71

بل الوثائق

والطاقة
الفحص

4،58

5،8

%94،2

6-4
19

1-6-4

مراقبة ،قياس وتحميل

2،1

%21

%79

24

2-6-4

تقييم التوافق مع المتطمبات القانونية

صفر

صفر%

%144

11

3-6-4

التدقيق الداخمي انظام إدارة الطاقة

4،4

%4

%96

22

4-6-4

عدم المطابقة ،تصحيح ،إجراء تصحيحي

صفر

صفر%

%144

23

5-6-4

بل السجالت

4،4

%4

%96

مراجعة اإلدارة

صفر

صفر%

%144

24

1-7-4

عام

صفر

صفر%

%144

25

2-7-4

مدخالت مراجعة اإلدارة

صفر

صفر%

%144

26

3-7-4

مخرجات مراجعة اإلدارة

صفر

صفر%

%144

7-4

والمتطمبات االخرى

واجراء وقائي
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32،9

329

2171

المجموع اإلجمالي لنتائج التقييم
الحد األعمى لتنفيت وتوثيق المتطمبات

14

%144

%144

المجموع اإلجمالي المفترض لمتنفيت والتوثيق

254

2544

2544

217،1

2171

-

%13

%13

-

مقدار الفجوة في تنفيت وتوثيق اجمالي المتطمبات
نسبة النتائج الفعمية االجمالية الى النتائج المقترحة %

المصدر :الةدبؿ مف إعداد الوللثلف ولرعحملد عمى حلج حلملا إسحملرة حلملػا الوةػبة المحومقػة ومبامػوة

ػلـ إدارة

التلفة .ISO 50001:2011

المبحث الرابع  :االستنتاجات والمقترحات
أ .االستنتاجات:
 .1أش ػػلرت ال ح ػػلج ال ػػى بة ػػبد فة ػػبة ك لػ ػرة ػػلف المحتمو ػػلت بالباف ػػل الووم ػػف ل ػػلـ إدارة التلفػ ػة ف ػػف
الشركة المولبثة عمى بفق محتمولت المباموة الدبليػة  ،ISO 50001:2011بالحػف أبضػلت
عدـ اهحمػلـ إدارة الشػركة فػف ح ػف موػلهيـ بمحتموػلت المبامػوة بضػوف حبة لح ػل مػبب ح ولػذ

المحتمولت الحف أبردح ل.

بكمو ػػل مػػف أبلبيػػلت الشػػركة ،إذ إف ار حػػلج هػػب الو مػػر األسلسػػف فل ػػل و ػ
 .2لػػـ حكػػف التلفػػة ُ

ال ػػر عػػف مقػػدار التلفػػة المسػػح مكة بكمو ػػل ،فض ػالً عػػف ضػػوف اهحمػػلـ إدارة الشػػركة فػػف ح ػػف
ػ ػػلـ إدارة التلفػ ػػة توق ػ ػلً لمبامػ ػػوح ل المػ ػػلدرة مػ ػػف ف ػ ػػا الم مػ ػػة الدبليػ ػػة لمحقلػ ػػيس

 50001:2011بلـ حوما كذلؾ عمى حبفلر المبارد الالزمػة ل ػلء بح ولػذ بالمللف ػة

التلفة بفقلً لمحتمولت المباموة.

ISO

ػلـ إدارة

 .3عدـ ح ف شركة مملفف الشملؿ /لةف سيلسة تلفة موم ة بمبثقة لحلسلف أداء التلفة.

 .4ح لبةػػد حلدلػػد دفلػػق لومميػػلت حختػػيط التلفػػة فػػف الشػػركة المولبثػػة ،إذ اف الومميػػة اح حلةيػػة
بللةػػة الشػػركة مػػف التلفػػة هػػف الحػػف حلػػدد مقػػدار التلفػػة المسػػح مكة و ػ

ال ػػر عػػف لةم ػػل

بمقدارهل بكمو ل.

 .5ض ػػوف اححم ػػلحت الداخمي ػػة بالخلرةي ػػة المحومق ػػة وللتلف ػػة ب لم ػػل بادارح ػػل بالح ػػف ػػح ع ػػل
ضوف اب عدـ اوالغ ال يل لت بالمومبملت المحومقة وللتلفة ب لم ل سباء لمولمملف اب األتػراؼ

الخلرةية المسحولدة (ب ازرة ال وط مثالً).
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 .6عدـ امحالؾ بلدة ح يمية محخممة وللحػدفلق الػداخمف ردارة التلفػة فػف الشػركة ححػبلى عمميػة

حلدلد بح ولذ بالمللف ة عمى ال رام باةراء الحػدفلق الػداخمف ردارة التلفػة ممػل لػؤد الػى عػدـ

إةراء الحدفلق الداخمف ردارة التلفة فف الشركة.

ب .المقترحات:

يمكػف حلدلػد المقحرلػلت بفقػلً لمملػلبر السػول األسلسػية لمبامػوة

ػلـ إدارة التلفػة ISO

 50001:2011بكمل لمف:

 .1المتطمبــات العامــة :إمػػدار ب ازرة ال ػ وط حبةل ػػلت بأبامػػر ممزمػػة لشػػركة ممػػلفف الشػػملؿ /لةػػف
وشلف ضربرة ح ف مبامػوة

ػلـ إدارة التلفػة  ISO 50001:2011بالومػا عمػى حػبفلر كلفػة

الووػلؿ لمحتموػلت المبامػوة باللمػبؿ عمػى
المبارد باحمكل يلت الالزمة لحلقلق الح ولذ بالحبثلق ّ
ش ػ لدح ل بذلػػؾ مػػف خػػالؿ الحولفػػد مػػل تػػرؼ ثللػػث يكػػبف مل ل ػلً ل ػػل ،فض ػالً عػػف ح ػػيـ لممػػة
حوريويػػة شػػلممة لكلفػػة المسػػحبيلت ارداريػػة فػػف الشػػركة المولبثػػة ومو ػػبـ

لمحتمولت المباموة الدبلية .ISO 50001:2011

 .2مسؤولية اإلدارة :دعـ اردارة الوميل فف الشركة مػف خػالؿ

ػػلـ إدارة التلفػػة بفق ػلً

ػلء باعػالف بح ولػذ بالمللف ػة عمػى

سيلسة التلفة ،بايضلح بحلدلد أهداؼ التلفة بغليلح ل ببضل ختط عما إدارة التلفة ،بحبفلر
الم ػبارد الالزمػػة لمح ولػػذ بالحبثلػػق بالمراةوػػة بالحلسػػلف المسػػحمر ل ػػلـ إدارة التلفػػة بأداء التلفػػة

ببيػػلف لػػدبد ب تػػلؽ ذلػػؾ ال ػػلـ ،بايضػػلح أهميػػة التلفػػة بة ػػبد حرشػػلدهل لمػػف هػػـ فػػف الشػػركة،

فضالً عف حوللف ممثا اردارة عف

لـ إدارة التلفة الذ لحمحل وللم لرة بالكولءة الم لسوة.

 .3سياسة الطاقة :مػيلغة سيلسػة التلفػة لمشػركة المولبثػة بالممػلدفة عمل ػل مػف ف ػا ب ازرة الػ وط
باعال ػػل فػػف لبلػػة ك ل ػرة فػػف باة ػػة الشػػركة (حلػػت ع ػباف سيلسػػة التلفػػة فػػف شػػركة ممػػلفف

الشػػملؿ /لةػػف) بح مي ػػل لكلفػػة احفػراد الوػػلمملف بالمػػب ولف بالمة ػزيف بأمػػللب الوالفػػة (داخػػا
بخػػلرج الشػػركة) بلػػث ـ عم ػى احلح ػزاـ ػػل ،بالومػػا عمػػى حبسػػيل مسػػؤبلية مػػدلر الشػػركة لحشػػما

م مة إيضلح مضلملف سيلسة التلفة لمدلر ال لجلت باحفسلـ بالشوب فضالً عف الولمملف فف

الشركة ،فضالً عف ضربرة إةػراء مراةوػة شػلممة لسيلسػة التلفػة بالومػا عمػى حوػدلم ل بح قيل ػل
بذلؾ مف أةا ضملف اسحم اررية مالءمح ل لمشركة بل لـ إدارة التلفة.

 .4تخطيل الطاقة :فيلـ هلجة التلفة فف الشركة ولححملؿ بالح سلق مل ب ازرة ال وط مف أةػا حلدلػد

بح ولػػذ المحتموػػلت القل ب يػػة بالمحتموػػلت األخػػرس المحومقػػة وكوػػلءة التلفػػة باسػػحخدام ل باسػػح الك ل
بمراةوة بمرافوة الح للرات الللممة فل ل ،بالةلد فيمػة اسلسػية لمتلفػة ولرعحمػلد عمػى المراةوػة

األبليػػة لمتلفػػة ،بالحػػف ححضػػمف حلدلػػد األداء اللػػللف لمتلفػػة بلةػػـ اسػػح الؾ كػػا ممػػدر مػػف
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مملدرهل فضالً عف فيلـ فريق عما إدارة التلفة فف الشركة جعداد فلجمة ّحبثق ممػلدر التلفػة
الللليػة داخػػا الشػػركة بمقػدار اسػػح الؾ كػػا ممػدر مػػف ممػػلدر التلفػة المحللػػة (لمحوػػرؼ عمػػى
كيوية اسح الك ل؟ بمف يسح مك ل؟).

 .5التنفيـــت والتشـــليل :القيػػلـ ولمػػالت حػػدريب بحبعيػػة لةميػػل المػػب ولف بأمػػللب الوالفػػة داخػػا
الش ػػركة بخلرة ػػل ببض ػػل خت ػػة لالحم ػػلؿ الح ػػف ُيق ػػدـ م ػػف خالل ػػل الحبةل ػػلت وش ػػلف الحبام ػػا
ال ػػداخمف بالخ ػػلرةف بم ػػف ث ػػـ عممي ػػلت ض ػػوط البث ػػلجق بخت ػػط الحبثل ػػق م ػػف خ ػػالؿ ح ػػيـ بادارة
البثلجق بازالة المم لة م ل ،فضالً عف حبفلر كلفة المبارد الالزمة لوممية الح ولذ.

 .6الفحص :لةب أف يقبـ كا مف ممثا اردارة بفريق عما إدارة التلفة فف الشركة بوللحولبف مػل
المس ػػؤبللف ف ػػف هلج ػػلت الش ػػركة بافس ػػلم ل ػػجةراء عممي ػػلت مرافو ػػة بفي ػػلس بحلمل ػػا لمخم ػػلجص

الرجيسػػة لمومميػػلت بيك ػبف ذلػػؾ عمػػى بفػػق فح ػرات زم يػػة مختػػط ل ػػل ،بالومػػا عمػػى إة ػراء حقلػػيـ
مسحمر لومميلت الحبافق مل المحتمولت القل ب ية بالمحتمولت األخرس ،بحلدلد أسػولب اح ل ارفػلت

(إف بة ػػدت) باحخ ػػلذ ارةػ ػراءات الحم ػػليلية الالزم ػػة ،بأف حك ػػبف ح ػػلج الحقل ػػيـ محلل ػػة لممث ػػا
اردارة ،فضالً عف فيلـ فريق عما إدارة التلفة فف الشركة وضوط السةالت المحومقة وللمباموة

بالمللف ػػة عمل ػػل باسػػحرةلع ل بفػػت الللةػػة إلل ػػل ل يػػلف مػػدس الحتػػل ق مػػل محتمولح ػػل بمسػػحبس

الحلسف فف أداء التلفة فف الشركة ،بيحبةب عمى اردارة الوميل أف حُشكا بلدة ح يمية مسحقمة
ّ
حرحوط وللمدلر الولـ ححبلى مسؤبلية ح ولذ عمميلت الحدفلق الداخمف ل لـ إدارة التلفة فف الشركة
عمى بفق فحرات زم ية مختط ل ػل (كػا سػ ة عمػى األفػا) مػف أةػا حلقلػق بضػملف الحبافػق مػل

محتمولت المباموة .ISO 50001:2011

 .7مراجعـــة اإلدارة :لحبة ػػب عم ػػى اردارة الومي ػػل ف ػػف الش ػػركة ارلحػػزاـ ػػجةراء مراةو ػػة اردارة ض ػػمف
فحػرات دبريػػة مختػػط ل ػػل (مػرة بالػػدة فػػف سػ ة عمػػى احفػػا) لمحلكػػد مػػف إسػػحم اررية مالجمػػة ،كوليػػة
بفلعمي ػ ػ ػ ػ ػػة

ػ ػ ػ ػ ػػلـ إدارة التلف ػ ػ ػ ػ ػػة باةػ ػ ػ ػ ػ ػراءات ح ول ػ ػ ػ ػ ػػذ محتمولحػ ػ ػ ػ ػ ػ بفقػ ػ ػ ػ ػ ػلً لممبام ػ ػ ػ ػ ػػوة الدبلي ػ ػ ػ ػ ػػة

 ،ISO50001:2011لذا لحبةب اشولر كلفة المشلركلف (افراد مف اردارة الوميل بممثػا اردارة

ع ػػف

ػػلـ إدارة التلف ػػة بفري ػػق عم ػػا إدارة التلف ػػة) ف ػػف اةحم ػػلع مراةو ػػة اردارة ببض ػػل ة ػػدبؿ

احعملؿ لذلؾ احةحملع ي تف كلفة مدخالت مراةوة اردارة بالحف ح ح ع ل مخرةلت مراةوػة

اردارة ،بذلؾ ػدؼ الحلكػد مػف أف اهػداؼ التلفػة بغليلح ػل لػحـ ح ولػذهل ضػمف مػل ُختػط لػ بأف
ة بد حلسلف أداء التلفة حسلر فف مسلرهل المليال فضالً عف حلدلد الوباجق بالمشكالت الحف
حباة الشركة فف عمميلت لء

لـ إدارة التلفة.
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