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 بيان صحفى

 مليار دوالر 2مشروعات بتروكيماوية جديدة تدخل حيز التنفيذ باستثمارات أكثر من 

الدور الهام الذى تلعبه مشروعات أكد المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية على 
ن الثروات موتحقيق أهداف قطاع البترول في تعظيم القيمة المضافة  البتروكيماويات في دعم االقتصاد الوطنى

 لتوسعية لهذه الصناعةامن الثروة البترولية يدعم الخطط  الحالى  نتا اإلمشيراً إلى أن تنامى  ،البترولية 
تاجية إنوحدات أو إضافة  المخططة  يعمل قطاع البترول على التوسع فيها بمزيد من المشروعات ىالحيوية الت

وشدد المال على مراعاة الشركات باستمرار لتطورات السوق وآلياته ، باعتبارها صناعة المستقبل جديدة 
تطوير الوحدات اإلنتاجية القائمة ،  ىاالستمرار فواإلسراع بتنفيذ المشروعات الجديدة ، مع االلتزام الكامل ب

ً على الكوادر العاملة  ىفكافة اشتراطات األمن والسالمة والصحة المهنية تطبيق و تنفيذ األعمال حرصا
 والمعدات والمنشآت وزيادة ساعات العمل اآلمنة.

 عتماد" الللشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكمالعامة  ةعمال الجمعيأ جاء ذلك خالل رئاسة الوزير

 .2018/2019عمال العام المالى أنتائج 

 ىحتى العام المالي المنتهو 2002إنشائها عام منذ  أنهاسعد هالل رئيس الشركة  أوضح الكيميائيمن جانبه 

ً  600من النهوض بصناعة البتروكيماويات وزيادة إنتا  المواد البتروكيماوية  ىساهمت ف إلى  طن سنويا

ً  4 أكثر من ً  مليون طن سنويا  حيز التنفيذ باستثمارات اتبتروكيماويالمشروعات  عدد مندخول  ه تمأنو، حاليا

مشروع شركة السويس إلنتا  مشتقات الميثانول، ومشروع شركة  من أهمهادوالر مليار  2 بأكثر منتقدر 

سيدبك إلنتا  البروبيلين والبولى بروبيلين، باإلضافة إلى مشروع شركة إيثيدكو إلنتا  البيوتادايين ، 
تأسيس شركة تكنولوجيا األخشاب إلنتا  األلواح الخشبية  لىباإلضافة إومشروع تداول وتخزين غاز اإليثان ، 

ية مصراستثمارات ، وهى مليون يورو  210باستثمارات ألول مرة بمصر(  MDF )متوسطة الكثافة

ً  245على كمية  اعتماداً سنوياً ألف متر مكعب  205نتاجية إلا تهطاقتبلغ خالصة و من قش  ألف طن سنويا

استكمال أعمال الترويج لمشروع مجمع العلمين للتكرير جارى  إلى أنهوأشار األرز كمادة خام ، 

مليون طن منتجات بتروكيماوية متخصصة  1ر5)سنوياً مليون طن  2ر5والبتروكيماويات بطاقة تصميمية 

، وكذلك الترويج لمشروع  ليار دوالرم 8ر5 اتاستثمار( ب طن من المنتجات البترولية ألف 850حوالى و

ألف طن سنوياً من  50مليون دوالر إلنتا   400البولى أسيتال بميناء دمياط باستثمارات حوالى إنتا  

ستخدم بصفة رئيسة فى صناعة تو ،العديد من الصناعات ىمحل المعادن ف التى تحلالبولى أسيتال مادة 
 ىفة لحلقة جديدة فويمثل ذلك إضا السيارات واإللكترونيات، إلى جانب الصناعات الميكانيكية واإلنشائية

 .صناعة البتروكيماويات

 كافة المتغيرات والتحديات،ومتابعة حرص على دراسة احتياجات السوق اإلقليمية والعالمية كما أوضح هالل ال
ستحواذ الشركة المصرية القابضة مشيراً الالدولة لالستغالل األمثل لألصول المتاحة،  تنفيذ توجهو

للبتروكيماويات وشركتي سيدبك وإيثيدكو على شركة سولفاي )سابقاً( لتكون شركة الخدمات اللوجيستية 
 البتروكيماويات.أحدثت دعماً متميزاً لصناعة  ىكأحد القرارات الجريئة الت للبتروكيماويات )حالياً(

تضمن سالمة العمليات بوحدات اإلنتا   ىإتباع جميع االشتراطات التالكامل في  حرصال وأكد هالل على
حة مة والصورفع مستوى األداء بها، باإلضافة إلى توحيد مفاهيم الجودة والسال البتروكيماويات،بمشروعات 

استكمال ما بدأته من وفي مجال المسئولية المجتمعية  العها بدورهاطإلى جانب اض المهنية وحماية البيئة
  المجاورة.مالت للتوعية بترشيد استهالك الطاقة والتواصل الفعال مع أهالي القرى ح

والمهندس عابد عزالرجال الرئيس وكيل أول الوزارة لشئون البترول المهندس محمد سعفان حضر الجمعية 
هلى األوهشام عكاشة رئيس البنك لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس  ىالتنفيذ

وكيل أول الجهاز المركزى نبوية أحمد المحاسبة وومحمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول المصرى 
 للمحاسبات.


