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 بیان صحفى

ألف  690بقیمة  )بولى إسیتال( لبتروكیماویاتنتاج اال توقیع عقد تمویل دراسة جدوى مشروع
 دوالر

تود أبراجانو نائب رئیس الوكالة    استقبل المھندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة السید
ا  شرق أسیبوالسید كارل كریس المدیر االقلیمى للوكالة  (USTDA)األمریكیة للتنمیة والتجارة 

والكیمیائى سعد   السفیر األمریكي بالقاھرة  كوھین  جوناثانبحضور    والشرق األوسط وشمال أفریقیا
سبل مساھمة الوكالة في حیث تم بحث ھالل رئیس الشركة المصریة القابضة للبتروكیماویات 

دراسات التمویل و بقطاع البترول من خالل ومشروعات القیمة المضافة  مشروعات البنیة التحتیة
 األمریكیة.خبرات الشركات ونقل تكنولوجیات والجدوى واالستشارات الفنیة 

التوسع في صناعات مام استراتیجیة وزارة البترول باھتعلى  المباحثاتوأكد المال خالل 
في ضوء البتروكیماویات خالل الفترة المقبلة لتحقیق القیمة المضافة من ثروات مصر الطبیعیة 

تضمن ت ، مشیراً إلى أن الخطة  2035الخطة القومیة للنھوض بصناعة البتروكیماویات حتى عام 
البتروكیماویة التحول التدریجى من انتاج المنتجات البتروكیماویة التقلیدیة إلى المنتجات 

 .مردودھا االقتصادىب علیھا عالمیاً وارتفاع الطل بتزایدالمتخصصة التي تتمیز 

تمویل إعداد  منحة توقیع عقد والسفیر األمریكي  وزیر البترول اشھد ، المباحثاتجلسة عقب و
للتجارة والتنمیة  من الوكالة األمریكیةلمشروع انتاج مادة البولى إسیتال دراسة جدوى تفصیلیة 

ویعد ھذا المشروع األول من  ، قطاع البترولممثلة ل  للشركة المصریة القابضة للبتروكیماویات
في صناعة أجزاء السیارات والصناعات وتستخدم مادة البولى إسیتال  نوعھ في مصر وأفریقیا 

ألف طن سنویاً  50وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة للمشروع حوالى لكترونیة واألجھزة الكھربائیة اال
كمادة تغذیة من تسھیالت شركة إیمیثانكس بدمیاط ، وتبلغ المنتج محلیاً باالعتماد على المیثانول 

على األرض ومن المقترح اقامتھ ملیون دوالر  400 للمشروع حوالىتكلفة االستثماریة ال
الخام الرئیسیة للمشروع  المخصصة للشركة القابضة بمیناء دمیاط وذلك لقربھا من مصدر المادة

 وتسھیالت التصدیر.

ویات والسید تود رئیس الشركة المصریة القابضة للبتروكیماالكیمیائى سعد ھالل  وقع العقد كالً من  
 أبراجانو نائب رئیس المؤسسة األمریكیة للتنمیة والتجارة. 

وعقب التوقیع أكد المال أن االتفاقیة تمثل نموذجاً متمیزاً للشراكة االستراتیجیة بین مصر والوالیات 
المتحدة على عدة مستویات في قطاع البترول والغاز وتعكس الثقة القویة في اإلصالحات التي 

 ا مصر وقصص النجاح التي تحققت في قطاع البترول المصرى.تشھدھ

ومن جانبھ أكد نائب رئیس الوكالة األمریكیة على التزام بالده بالمساھمة الفعالة في جھود تطویر 
لتجارة  إقلیمىمشروع مصر القومى للتحول لمركز قطاع البترول المصرى وخاصة في تحقیق 

نطقة شمال أن مصر تمثل حجر الزاویة لبرنامج الوكالة في مبترول ، مشیراً إلى وتداول الغاز وال
 أفریقیا والشرق األوسط.


