
 بیان صحفي من وزارة البترول:
 

 وزیر البترول یشهد توقیع اتفاق تعاون مع بكتل االمریكیة في مشروع مجمع التكریر والبتروكیماویات بمحور قناة السویس
 تنفیذا لخطة الدولة في زیادة وجذب االستثمارات بالمنطقة االقتصادیة بقناة السویس وإقامة مشروعات تحقق التنمیة المستدامة ، شهد

 المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة ضمن فاعلیات الیوم األول لمؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول " إیجبس
 2020 " التوقیع على اتفاق المبادئ الرئیسى للتعاون في تنفیذ مشروع مجمع التكریر والبتروكیماویات بالمنطقة االقتصادیة بمحور قناة
 السویس بین كل من الشركة المصریة القابضة للبتروكیماویات وشركة بكتل األمریكیة بتكلفة استثماریة تقدیریة 7ر6 ملیار دوالر والذى
 یندرج ضمن المشروعات تحت الدراسة  في اطار خطة وزارة البترول القومیة للتوسع في مشروعات تعظیم القیمة المضافة في صناعة

 البتروكیماویات
 . 

 وقع االتفاق كل من الكیمیائى سعد هالل رئیس الشركة المصریة القابضة للبتروكیماویات   و السید بریندین بكتل الرئیس التنفیذى لشركة
  .بكتل االمریكیة بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى وجوناثان كوهین السفیر األمریكى بالقاهرة

 وبموجب االتفاق تبدأ الشركة القابضة للبتروكیماویات اتخاذ اإلجراءات الخاصة بإعداد دراسة جدوى تفصیلیة لهذا المشروع العمالق
 بالتعاون مع أحد االستشاریین العالمیین ، والتعجیل بإنشائه في اطار سیاسة الدولة تجاه المشروعات الكبرى بمصر  ، وستوفر شركة

 . بكتل األمریكیة التمویل المالى الالزم من البنوك و مؤسسات التمویل العالمیة
 

 یشار الى ان الشركة القابضة للبتروكیماویات قد انتهت من الدراسات المبدئیة لهذا المشروع بالتعاون مع شركة بكتل االمریكیة وتحالف
 شركتي تكنیب و سایبم اإلیطالیتین والذى من المتوقع ان یسهم في زیادة القدرة اإلنتاجیة من المنتجات البترولیة والبتروكیماویة للمساهمة

 .في تغطیة احتیاجات السوق المحلى وتصدیر الفائض
 

 شهد المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة ضمن فعالیات الیوم االول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول
 ایجبس ٢٠٢٠ التوقیع على مذكرة تفاهم بین شركتي بي بي البریطانیة و شلمبرجیر العالمیة للتعاون في مجال التحول الرقمي بسوق

  فرص البحث واالستكشاف عن الغاز بشرق المتوسط
 وقع المذكرة كل من المهندس هشام مكاوي رئیس شركة بي بي البریطانیة لشمال أفریقیا والشرق األوسط و السیدة هندا غربي نائب

 الرئیس التنفیذي لشركة شلمبرجیر العالمیة ، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي وبرنارد لونى الرئیس التنفیذي لشركة بي بي
 .البریطانیة واولیفییه لو بوش الرئیس التنفیذي لشركة شلمبرجیر العالمیة

 


