
:البرنامج الرابع

البتروكيماويـاتتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعـة 

كفاءة استهالك الطاقة وتحسين 

وزارة البرتول
والثروة املعدنية



الهدف من البرنامج

كذاوالبتروكيماويات،الغاز،التكريرمجاالتفياإلنتاجيةالوحداتأداءتحسين

اقةالطاستهالككفاءةوتحسينترشيدوكذلكالمنتجات،وتوزيعالنقلأنشطة

.البترولبقطاعالتكلفةوخفض



المحاور الرئيسية

ب

أ

،،



اإلنجازاتأهم 

ملةشارؤيةلوضعالبتروللقطاعموحدةبياناتقاعدةإنشاء

راتالقراإتخاذعمليةوتسهيلالقطاعلشركاتالقائمللوضع

اإلستراتيجية

تالبتروكيماويابشركةالخاصةالبحريةالمنصةإستغالل

دبكسيشركتيلتغذيةالالزماإليثانغازإلستيرادالمصرية

نتجممنالقصوياإلنتاجيةللطاقاتالوصولبهدفوإيثيدكو

إيثيلينالبولي



أهم اإلنجازات

لوجيستياتوالالبترولبحقولوربطهاللهيئةالمملوكةالتكريرلمعاملالخطيةالبرمجةنظمتطبيقبدء

تحقيقنيةوإمكاإنتاجيةأقصيلتحقيقللمعاملالمناسبالخامسيوفرمماالتوزيعومناطقبهاالخاصة

سنويا  دوالرمليون100بحوالييقدرسنويوفر

خطمنالغازاتاسترجاعطريقعنمطروحمدينةاستهالكمن%40حوالىلتوفيرالبوتاجازانتاج

يراداالستكميةبخفضيساهموللموارداألمثلاالستغالليحققممامطروحكهرباءمحطةتغذيةغاز

دوالرمليون6حوالىبمقدارسنويوفرويحقق

االسكندريةلشركةسنويطن600بكميةسيدبكبشركةمستغلالغيرالبيوتينبرجقاعمنتجتوريد

البترولقطاعشركاتبينالتكامليحققمماوالبتروكيماوياتللتكريرالوطنية

بتروجتةشركبينتعاونبروتوكولتوقيعتمحيثالبترولبقطاعالتصنيعورشبينالتكامل

عنضةالفائاألعمالنقليخصفيماالمصريةوالبتروكيماوياتالبتروللتكريرالقاهرةشركاتو

إمتدادا  كلسيشمماالمصريةوالبتروكيماوياتالبتروللتكريرالقاهرةاتلشركبتروجتشركةأحمال

مستغلةالغيروالطاقاتاألصولوإستغاللالمحليةاإلحتياجاتلتلبيةالتصنيعلورش

جية قامت شركة موبكو بتبني إستراتيحيث موبكو بشركة ( NPK)والمحببةاألسمدة المركبة إنتاج

ديرها التكامل الرأسي من خالل إنتاج األسمدة المركبة بإستخدام مادة اليوريا المنتجة بدال  من تص

حليا  المصنعة مكمادة أولية لتلك الصناعة، مما يقلل من تكاليف اإلستيراد وزيادة كفاءة األسمدة 



لنظام ادارة وضع اطار مؤسسي ▪

البترولبقطاع الطاقة 

ومتابعة تنفيذ حزمة من اعداد ▪

/المشروعات واالجراءات منعدمة

ها التكاليف والتي من شأنمنخفضة 

ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة 

استثماريةمشروعات تنفيذ ▪

الطاقة لترشيد كفاءة 

تطوير إطار قانوني وإداري ▪

لالطاقة بقطاع البترولكفاءة 

ب-4برنامج األهداف

على المدىكفاءة الطاقة في قطاع البترول مجموعه من االهداف لتحسين ب -4البرنامج حدد 

.والبعيدالقريب 

المدى البعيدالمدى القريب



(المدى القريب)أهم اإلنجازات 

إنشاء االطار المؤسسي لنظام ادارة الطاقة بالقطاع و 

:يشمل على ما يلى

إدارات بكافة شركات ومواقع قطاع البترول إنشاء 

.تختص بإدارة نظم ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة

الوعي نشر شركة ل85ندوات توعية شملت 8عقد 

.هالطاقترشيد وتحسين كفاءة مفاهيم ب

ة قواعد بيانات متكاملة تختص بالنظم الخاصانشاء 

اد آلية ببيانات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وكذلك اعد

لطاقة استهالك الطاقة وتوفير اولتسجيل االداءلمتابعة 

.ومعدل تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة

اعداد ومتابعة تنفيذ حزمة من المشروعات واالجراءات

منخفضة التكاليف والتي من شأنها ترشيد/منعدمة

ض وتحسين كفاءة الطاقة داخل القطاع والى حققت خف

مليون جنيه 279"استهالك الطاقة قدره في 

.«السنة/مصري



(المدى البعيد)أهم اإلنجازات 

ال المثمليون دوالر لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة في شركة جاسكو على سبيل 200تأمين 

(.المفقودة من التر بينات الغازية  في دهشوراستعادة الحرارة مشروع )

السويس لتصنيع شركة مليون دوالر أخرى لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة في200تأمين 

.البترول

.وحدة كفاءة الطاقة و المناخ في وزارة البترول إنشاء 

.متدرباً في شركات قطاع البترول1115القدرات في مجال كفاءة الطاقة لتغطية لبناء خطة اعداد 


