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 أجل من دوًما يسعون لألسمدة العربي اإلتحاد أعضاء أن من التأكد
 .واستخدامها ونقلها األسمدة انتاج مراحل كافة في الطاقة ترشيد

to ensure that AFA members are continually striving towards 
energy saving whilst producing, transporting and applying 
fertilizer. 

Promote technological advancements that will reduce energy 
consumption. 
 
Support the members in establishing environment 
management systems that seek continual environmental 
improvement especially in saving energy (energy 
management) 
Support the members in identifying technical solutions that 
aim at energy saving (energy management) while producing, 
transporting and applying fertilizer. 
 
Support the members to establish environmental and energy 
benchmarks that promote efficiency and improvement 
Support the members to develop and implement innovative 
solutions in energy saving (energy management). 
 
Make energy efficient improvements a matter of course in 
everything we do. 

 معدل من تقلل أن شأنها من التي التكنولوجية التطورات تعميم
 .الطاقة استهالك

 
 والتي  األنظمة لتحسين   )البيئة إدارة( الطاقة ترشيد أنظمة إقامة

 وخصوًصا البيئة مستوى من التحسين في اإلستمرار إلى تسعى
 )الطاقة إدارة( الطاقة بترشيد يتعلق فيما

 )الطاقة إدارة( الطاقة ترشيد إلى تهدف التي الفنية الحلول تحديد 
 ونقلها األسمدة بانتاج فيه يقومون الذي الوقت ذات في

 .واستخدامها
 

 .والتحسن الكفاءة مستوى من تعزز والتي الطاقة معايير وضع
   .)الطاقة ادارة( الطاقة لترشيد مبتكرة حلول وتطبيق وضع

 بالشركات الطاقة ترشيد في عمل فرق تشكيل في تساهم
 .األعضاء

 
 يتجزأ ال جزًءا الطاقة استخدام في للكفاءة المراعية التطورات جعل
 .به نقوم شئ كل من
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في الشركات ) للخدمات الفنية(إقامة خاليا إلدارة الطاقة •
 األعضاء

 التعزيز من إدارة الطاقة•
أو نظام إدارة الرعاية / و 14001إقامة نظام إدارة البيئة أيزو •

 المسئولة
التعزيز من مشاركة الموظفين في إدارة الطاقة وتحفيزهم على •

 ذلك وتثقيفهم بشأنها

• Establishment of Energy Management Cells (Technical 
Services) within the member companies 

• Promotion o Energy Management 
• Establishing ISO14001 Environment Management System 

and/or Responsible Care Management System 
• Promoting Employee Engagement, Motivation & Education 

in Energy Management 

 الكربونوحدات استخالص غاز ثاني أكسيد •
 Ammonia Converter Basket Upgradeتحديث سلة محول األمونيا •
 OmegaBond Urea Stripperاستخدام أداة انتزاع  اليوريا •
 micro alloy tubesانابيب باستخدام تحديث أنابيب الُمَقِوم •
 Process Condensate Strippingتجديد نظام انتزاع تكُثف العمليات •

System  الضغطباستخدام نظام انتزاع متوسط 
 Secondary Reformerتجديد الُمَقِوم الثانوي •
استخدام التعبئة عالية الكفاءة في نظام إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون •

 من مصانع األمونيا 
 واإلنارةاستخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه •
استخدام وسائل اإلنارة والخاليا الكهروضوئية من الصمامات الثنائية •

 من أجل المحافظة على الطاقة LEDالباعثة للضوء 
 

• Carbon Dioxide Recovery Units 
• Ammonia Convertor Basket Upgrade 
• Use of Omega Bond Urea Strippers 
• Upgrading Reformer Tubes with micro alloy tubes  
• Revamping of Process Condensate Stripping System with 

Medium Pressure stripping system 
• Revamping of Secondary Reformer 
• Use of high efficiency packing in CO2 removal system of 

Ammonia Plant 
• Use of solar energy for water heating and lighting 
• Use of LED lights and photocells for conserving energy 
• Installation of APC system 
• Use of Low NOx BURNERS 
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• Greenery Projects 
• Recycle of Industrial Waste Water for gardening  - Zero Waste 

Water 
• Periodic  audit of Energy/ Air/ Water  
• Use of waste heat for Vapor Absorption Machine for chilling of 

air or any other process stream 
• Utilize renewable energy sources such as solar, water flow and 

wind to provided energy is various applications such as heating 
and lighting 

• Use of energy efficient lighting system such LED lights, etc. 
• Use of intelligent energy and water saving instruments such as 

motion detectors, day-night timers, auto irrigation system, etc. 

 المشاريع الخضراء•
 إعادة تدوير مياه الصرف الصناعية واستخدامها •
 المياه/ الهواء/ مراجعة دورية للطاقة•
استخدام الحرارة المتبددة لماكينات امتصاص األبخرة من أجل تبريد •

 الهواء أو ألي تدفق خاص بالعمليات
استغالل مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، تدفقات •

المياه والرياح لتوفير الطاقة للعديد من التطبيقات مثل التدفئة 
 واإلنارة

استخدام نظام اإلنارة ذا الكفاءة من حيث الطاقة مثل الصمامات •
  LEDالثنائية الباعثة للضوء 

استخدام الطاقة الذكية وادوات توفير المياه مثل اجهزة استشعار •
، ونظام الري day-night timerالحركة، وأداة توقيت النهار والليل 

 إلخ... األوتوماتيكي 
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• The Importance of Energy Audits. How to establish 
membership own audit and AFA consolidated audit? 

• Establishing Monitoring & Targeting Criteria 
• Establishing Energy Management Information System 
• Establishing Energy Saving/Management Training and 

Competencies Matrix 
• Establishing Energy Saving Culture within the members and 

AFA 

كيفية إقامة عملية المراجعة . أهمية إجراء عمليات مراجعة للطاقة
الخاصة باألعضاء وإجراء مراجعة بالتعاون مع اإلتحاد العربي 

 لألسمدة؟
 وضع معايير خاصة بالرصد واإلستهداف

 وضع نظام معلومات إلدارة الطاقة
 إدارة الطاقة/ وضع مصفوفة بالتدريبات والكفاءات الخاصة بتوفير

 ترسيخ ثقافة توفير الطاقة فيما بين أعضاء اإلتحاد العربي لألسمدة

 اإلتحاد العربي لألسمدة
Arab Fertilizer Association  

www.afa.com.eg 

 الرقم
 خطة العمل المتسلسل

1 
وإجراء األتحاد بأعضاء الخاصة والتدقيق المراجعة عملية إقامة كيفية .للطاقة وتدقيق مراجعة عمليات إجراء

 لألسمدة العربي اإلتحاد مع بالتعاون والتدقيق مراجعةال

 وضع معايير خاصة بالرصد واإلستهداف 2

 وضع نظام معلومات إلدارة الطاقة 3

 إدارة الطاقة/ وضع مصفوفة بالتدريبات والكفاءات الخاصة بترشيد 4

 لألسمدة العربي اإلتحاد أعضاء بين فيما الطاقة ترشيد ثقافة ترسيخ 5
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Blank Template for company profile:  
 
Name of Company   Country   Location   

Products 

1- Capacity  
(MT/Year) 

1- Licenses  (process 
type) 

1- 

 
2- Capacity  

(MT/Year) 
2- Licenses  (process 

type) 
2- 
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Sr. 
no. 

Year of 
implementation 

Production 
Unit 

Energy Saving 
Scheme/Project 

Short Description 

Area of 
Improvement  

Obtained 
Benefit 

Full Description 
of the Project/ 
Presentation if 

available 

Cost  
estimate  and 

/or  actual 
  

Pay Back 
time  

ROI  Recommendations 

1                     

2                     

3                     

4                     

Blank Template for (data of E. S. 
Project) :  
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• Identification of function specific competencies. 

• Prepare report for each position that includes plans 

and methodology for competency. 

• Create competency matrix with scores. 

• Develop tools for assessing competencies 

 .تحديد الكفاءات فى الوظائف المتخصصة•

 إعداد تقرير لكل موقع وظيفى يتضمن المخططات •

 .و المنهجية المطلوبة لرفع الكفاءة•

 .إعداد مصفوفة كفاءات مزودة بنقاط مطلوب إحرازها•

 .تصميم وسائل لتقييم الكفاءات•
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Thank You 

 شكرا لحسن استماعكم


