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 بيان صحفى

 اعتماد نتائج اعمال شركتى األسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية

رأس المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية اعمال الجمعيات العامة لشركتى األسكندرية للبترول 
ئج اعمال العام المالى إلعتماد نتابحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والبتروكيماويات المصرية 

2018/2019. 

ين تحقيق هدفين رئيسي يعمل علىأكد المال خالل اجتماع الجمعية العامة لشركة األسكندرية للبترول أن قطاع البترول و
دات في توفير امدا هاتعظيم دوروالثانى هو بالمعامل  هو تحقيق التشغيل اآلمن لمنظومة العمل أولهما في معامل التكرير 

ة وتقليل الحاجمن المنتجات البترولية ذات الجودة العالية هذه المعامل زيادة الكميات المنتجة من الوقود محليا ًمن خالل 
ً الى االستيراد  مشدداً على ضرورة االستمرار في تطوير العنصر البشرى بمعامل التكرير واكسابه المهارات  تدريجيا

 .لتطورات التكنولوجية المتالحقة بهذه الصناعة الالزمة الستيعاب ا

أوضح الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة اإلسكندرية للبترول أن كميات الخام التي تم تكريرها بواسطة معمل الشركة و 

مليون  طن  ليسهم في توفير منتجات بترولية قيمتها  4ر8مقارنة بالعام السابق لتبلغ حوالى  %10قد ارتفعت بنسبة 

نزين بالسوالر والبوتاجاز والمازوت والمليار جنيه ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من  55أكثر من 

باإلضافة الى تصدير الفائض من  والمذيبات والشموعوالزيوت عالية الجودة واألسفلت  وقود الطائراتووكتين عالى األ
اجاتها من المواد الخام المغذية باحتي )أموك وأنربك وأسبك وإيالب( اإلستثماريةبعض المنتجات وإمداد شركات البترول 

، وأضاف أن الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومى للطرق مليار دوالر 1ر3ها بلغت قيمتها لمشروعات

، الف طن اسفلت 593ا نحو تدبيره من منتج األسفلت من خالل اإلنتاج واالستيراد حيث بلغ اجمالى الكميات التي تم

مليون جنيه خالل العام لتنفيذ مشروعات االحالل والتجديد وتطوير أنظمة  290مشيرا الى ضخ استثمارات قدرها اكثر من 

 .لجغرافية البترولية باألسكندريةاالمن والسالمة وتطوير المنطقة ا

مليون دوالر إلى إيطاليا وأسبانيا  400أكثر من وأضاف انه تم تصدير منتجات بترولية )ترباين ومازوت والمقطرات( ب

 وقبرص وجورجيا وتونس ولبنان. ومالطةوفرنسا 

أهمية تعظيم االستفادة من األصول واالمكانيات  كد المالأ ،المصرية وخالل رئاسته الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات
وتفعيل خطط بتطوير خطوط إنتاج الشركة شركة البتروكيماويات المصرية مشدداً على ضرورة اإلسراع بالمتاحة 
انطالقا من ان البتروكيماويات هي صناعة القيمة المضافة التي تحقق االستغالل نوعية للشركة لتحقيق نقلة  التوسعات

 .ادى األمثل لثروات مصر البتروليةاالقتص

رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أن العام شهد وضع وتنفيذ سياسات وآليات وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز 
تحقيق للحفاظ عليها وجديدة للعمل تهدف لتنفيذ مشروعات وبرامج إزالة االختناقات واالحالل والتجديد بالوحدات االنتاجية 

اجمالى االستثمارات التي تم ضخها في خطة االحالل والتجديد نحو  التشغيل اآلمن والوصول الى افضل أداء حيث بلغ
 البولى فينيل كلوريد والصودا الكاوية وحامض الهيدروكلوريك من  ةقيمة منتجات الشركأن مليون جنيه، مشيرا الى  515

، السوق المحلى بإحتياجاته في مد ساهمتمليار جنيه  1ر5، وبلغ اجمالى المبيعات حوالى مليار جنيه  1ر6بلغت حوالى 
كل من بولندا وقبرص وبلغاريا واليونان وإيطاليا واسبانيا ،  وتصدير جانب من انتاجها الى األسواق األوروبية في 

يث حفتح أسواق تصديرية جديدة  لتلك المنتجات للمساهمة في توفير إيرادات بالنقد االجنبى حيث تم  الهند باإلضافة إلى 

 .مليون دوالر 24مة الصادرات حوالى بلغ إجمالي قي

تبلغ ل وأشار الى إعداد خطة للتوسعات المستقبلية في مصانع شركة البتروكيماويات المصرية لزيادة الطاقة اإلنتاجية

وتشمل مشروعات مليون دوالر  300نحو باستثمارات تقدر ب (PVCألف طن سنوياً من مادة البولى فينيل كلورايد ) 200

باإلضافة إلى تنفيذ ( VCMمر )الفينيل كلورايد مونرفع الطاقة اإلنتاجية لمصنع الكلور واستكمال الخط الجديد بمصنع 

 .(PVCخط انتاج جديد بمصنع البولى فينيل كلورايد )

رج وكيل أول حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف ف
الوزارة لالتفاقيات واالستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى 

اويات رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيمالكيميائى سعد هالل رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و
محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات و

 وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة واالصالح اإلدارى ومركز معلومات قطاع األعمال العام.


