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إنتاج لمشروع التجریبى التشغیل اعمال المعدنیة والثروة البترول وزیر المال طارق المهندس              تفقد
" أنربك " والبتروكیماویات للتكریر الوطنیة األسكندریة بشركة 95 ، 92 األوكتین عالى               البنزین
صناعة لتطویر العمل برنامج إطار في البترول وزارة نفذتها التي المشروعات أهم أحد یعد                والذى
من المحلى اإلنتاج زیادة بهدف االستراتیجیة المشروعات من عددًا یتضمن الذى             التكریر
عن فضًال والبوتاجاز والسوالر البنزین مثل المرتفعة االقتصادیة القیمة ذات البترولیة             المنتجات

 توفیر المنتجات البترولیة بأعلى مواصفات الجودة و بما یالئم المعاییر العالمیة .

استثماراته تقدر الذى للمشروع واالستراتیجیة االقتصادیة األهمیة التفقدیة جولته خالل المال             وأكد
من األوكتین عالى البنزین من جدیدة إنتاجیة طاقات إضافة في ویسهم دوالر ملیون 219                بنحو
سنویًا طن ملیون 5ر1 حوالى إلى االجمالى لیصل سنویًا طن ألف 700 إلى اإلنتاج زیادة                 خالل
حرص إلى مشیرًا ، والهیدروجین البوتاجاز من كمیات انتاج الى باإلضافة المحلى للسوق               توجه
التوسعات وانشاء التكریر معامل تطویر في استثمارات لضخ األولویة إعطاء على             الوزارة
ذات المشروعات من تعد حیث المقبلین العامین مدار على تباعًا تشغیلها سیتم والتي               الجدیدة
من المحلى السوق احتیاجات من كبیر جانب تأمین فى وتسهم المرتفعة االقتصادیة              الجدوى
وأنظمة ضوابط بتحدیث اإللتزام على مشددًا ، استیراده فاتورة ترشید عن فضًال الوقود               إمدادات
استهالك كفاءة ترشید جانب الى واألصول العاملین على للحفاظ التكریر بمعامل والسالمة              األمن

  الطاقة.

وتنفیذ تصمیم في رائدة مصریة شركات بواسطة عالیة بكفاءة المشروع تنفیذ تم أنه               وأضاف
بتروجت وشركة للمشروع العام المقاول بأعمال انبى شركة قامت حیث البترولیة             المشروعات

 بأعمال التركیبات.

یعد المشروع تشغیل تجارب بدء أن إلى أنربك شركة رئیس حسنین على محمد الكیمیائى                وأشار
، للمشروع والتشغیل التنفیذ اعمال كافة من لالنتهاء الماضیة الفترة خالل المبذولة للجهود               تتویجًا
في سیسهم بما الفعلى التشغیل مرحلة المشروع سیدخل التجریبى التشغیل من االنتهاء فور               وانه
السوق امدادات توفیر في حصتها زیادة خالل من مسبوق غیر بشكل الشركة أداء معدالت                رفع
 المحلى من البنزین من 11% الى 5ر20% وزیادة انتاجها من البوتاجاز الى 38 الف طن سنویًا .

لهیئة التنفیذى الرئیس عزالرجال عابد المهندس من كل التفقدیة جولته خالل الوزیر              رافق
والكیمیائى والمشروعات للتخطیط الهیئة رئیس نائب حتحوت محمد والمهندس           البترول
إنبى شركة رئیس حجازى عالء والمهندس للتكریر الهیئة رئیس نائب الشامى             أشرف

 والمهندس ولید لطفى رئیس شركة بتروجت.
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