
للبترول ايجبس   وقع المهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية خالل اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع

اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركة نبتون انرجي في منطقة شمال غرب األمل بخليج السويس باستثمارات حدها   ٢٠٢٠

ابار . وقع االتفاق  مع الوزير كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس   ٣مليون دوالر لحفر  ١١مليون دوالر ومنحة توقيع  ٣٥األدنى 

 .فيذي لهيئة البترول وجيم هاوس الرئيس التنفيذي لشركة نبتونالتن 

ثم شهد المهندس طارق المال  التوقيع علي عدد من االتفاقيات مع شركات عالمية للتعاون في تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف  

 . مجاالت صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات

ن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات المزمع اقامته بمدينة العلمين الجديدة بين كل من الشركة  وشهد الوزير التوقيع علي اتفاق  بشأ

 .  Shard capital Partners LLP و شركة BSW Group Holdings LTD المصرية  القابضة للبتروكيماويات وشركة 

و   Shard capital Partners LLP جيمس لويس مدير عام  وقع االتفاق الكيميائي سعد هالل رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات و

 .BSW Group Holdings LTD دومينيك هارفي الرئيس التنفيذي لالستثمار بشركة

ويهدف المشروع الي  استغالل وتعظيم القيمة المضافة من الزيت الخام  المنتج بحقول الصحراء الغربية إلنتاج حزمة من المنتجات  

مليون طن سنوياُ والتي تستخدم كمدخالت انتاج في العديد من الصناعات الصغيرة   1.5البتروكيماوية المتخصصة  بطاقة حوالي  

ستيكية والمنسوجات والصناعات المغذية للسيارات ومواد الطباعة والدهانات والمواد الالصقة ، باإلضافة  والمتوسطة كالصناعات البال

إلى انتاج حوالي مليون طن سنوياً من بعض المنتجات البترولية كالسوالر والمازوت والكيروسين  بما يلبى جزء من احتياجات السوق  

 .مليار دوالر 8.5ستثمارية التقديرية للمشروع المحلى وتصدير الفائض ، وتبلغ التكلفة اال

ثم شهد المال التوقيع علي اتفاقيتين لشركة بتروجت مع شركة سايبم االيطالية والتي وقعهما المهندس وليد لطفي رئيس بتروجت مع  

في ليبيا حيث ستكون بتروجت شريكا  ماوريسيو كورتيال مدير العمليات بالشركة اإليطالية، االتفاقية االولي للتعاون في تنفيذ المشروعات 

استراتيجيا  لشركة سايبم التي تقوم حاليا بإنهاء اجراءات عودتها للسوق الليبى فى ظل وجود العديد من فرص المشروعات، ويصل حجم  

 . مليون دوالر ٨٠٠االعمال المشتركة حاليا بين الشركتين الي نحو 

التدريب المتقدم للسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والذي تقدمه شركة سايبم لشريكتها  و االتفاقية الثانية للتعاون في مجال تقديم 

 .بتروجت تنفيذا الستراتيجية وزارة البترول لدعم السالمة والصحة المهنية وتعزيزها وفقا العلي المعايير الدولية


