
 صناعة البرتوكيماويات
 
من أهم الصناعات االستراتيجية  البتروكيماويات كونها صناعةلاهتماما كبيرا  المصرية أولت وزارة البترول    

االحتياجات المتزايدة من  بهدف تلبيةو التى تبنى عليها العديد من الصناعات التكميلية بالقطاعات األخرى 
، المختلفة باإلضافة إلى تأثيرها المباشر على دعم االقتصاد القومى المنتجات البتروكيماوية فى المجاالت

تستخدم فى إنتاج منتجات متعددة .. حيث تتميز بمردود اقتصادى عالى وزيادة القيمة المضافة منها حيث أنها
مثل مواد الطالء والمطاط والبالستيك والمنظفات واألصباغ واألسمدة والمبيدات والمنسوجات والمذيبات 

 .ومستحضرات التجميل واألدوية والمواسير ومواد أخرى 

تشذذليل أربذذر مشذذروعين فذذى مجذذال صذذناعة تذذم  وحتذذى األف فقذذد 2014/2015هذذذا وخذذالل الفتذذرة مذذن عذذام   
، هذذذذا وقذذذد تفضذذذل السذذذيد رةذذذي  الجمهوريذذذة  ملحتتتا مر    4مباستتتاراا إجمالاا حتتتىم تتت إ  البتروكيماويذذذات 

 على النحو التالى:وذلك  2016بافتتاحهما خالل عام 

 م)رمحاط(مشر عمت سعاجمشركىمم بك م -

 اليوريذذذا ويهذذذدف المشذذرو  إلذذذى إنتذذاج 2016مذذايو  22فذذذى  الجمهوريذذة بافتتذذذاش المشذذرو قذذام السذذيد رةذذذي     
مليذذوف  1.38وتبلغ الطاقذة اإلنتاجيذة للمشذرو   وتصدير الفاةض،تلطية احتياجات السوق المحلي واألمونيا ل

 مليار دوالر. 1.96حوالي  استثماريةبتكلفة و  ليذوريا التى تستخدم فى صناعة األسمدةطن/سنة من مادة ا

 

 

 

 

 

 

 مشر عمانااجمإإليريلينم مشاقاتهمباإلسكند يى -

ألذذذذ   460بطاقذذذذة إنتاجيذذذذة للمشذذذذرو    13/8/2016فذذذذي  ام السذذذذيد رةذذذذي  الجمهوريذذذذة بافتتذذذذاش المشذذذذرو قذذذذ  
مذذنخفض وعذذالي ألذذ  طذذن /السذذنة مذذن البذذولي إيثلذذين  400ج والذذذي تسذذتخدم فذذي إنتذذا يثيلذذيناإلمذذن طن/سذذنة 

العديذذذذد مذذذذن وتتميذذذز مذذذذادة البذذذذولي إيثيلذذذذين ب عتمذذذذاد ألذذذذ  طذذذذن/ السذذذذنة  يوتذذذذاديين  20باإلضذذذذافة إلذذذذى الكثافذذذة 
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مذذذذواد التشذذذذييد والبنذذذذاء وخطذذذذوط المواسذذذذير، التعب ذذذذة صذذذذناعات  مثذذذذلعليهذذذذا  المتوسذذذذطةو الصذذذذناعات الصذذذذليرة 
حذذوالي للمشذذرو   سذذتثماريةاإلتكلفذذة الالمتنوعذذة هذذذا وقذذد  للذذت ديذذد مذذن الصذذناعات البالسذذتيةية والعوالتلليذذ  

 مليار دوالر. 1.93

 

 

  

 

 

 

م

 االستثماراتواستكمااًل الستراتيجية قطا  البترول للنهوض بصناعة البتروكيماويات وجذب المزيد من 
ة عدد من المشروعات الجديدة الواعدة تقوم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حاليًا  تنمياألجنبية، 

الوطنى وذلك سيةوف لها مردود اتجا ي ب ذف هللا على االقتصاد والتى تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة و 
 على النحو التالي:

 -تنفيذها:ممإ اشر عاجمإ بار كحاا يىمإ جا ىم -

وفي إطار تعزيز جهود الدولة لزيادة النمو االقتصادي والتنموي من خالل تحقيق أقصى استفادة ممةنة 
وتعظيم للقيمة المضافة من الموارد الطبيعية والخامات المتوفرة في مصر، فضاًل عن توفير المزيد من فرص 

 مليوف دوالر 553تثمارات حوالى مشروعات  تروكيماوية جديدة ب جمالى اس 3العمل، تجرى حاليًا تنفيذ عدد 
 :كما يليو هي 

ممWOTECHشركىمم-(MDF)مشر عمانشاءمإأل  إحمإ خشبحىمما سطىمإ كرافىم إ غرإءم

 (MDF)الذذذ  متذذذر مةعذذذن سذذذنويا مذذذن األلذذذواش الخشذذذبية متوسذذذطة الكثافذذذة  205يهذذذدف المشذذذرو  إلذذذى إنتذذذاج 
دة خذذام رةيسذذية للمشذذذرو   لتلبيذذة جذذزء مذذذن كمذذا المخلفذذات الزراةيذذذةألذذ  طذذذن سذذنويًا مذذن  250إعتمذذادًا علذذى 

االحتياجذات المتناميذة للسذوق المحلذي باإلضذذافة إلذى المسذاهمة فذى الحذد مذذن التلذوت البي ذي النذات  مذن حذذرق 
 .قش األرزالمخلفات الزراةية وخاصة 

مممشاقاجمإ ايران لم)شركىمإ س يسم اشاقاجمإ ايران ل(مشر عمانااجم

ة المضافة لمذادة الميثذانول المنتجذة بشذركة اتميثذانك  ومذادة اليوريذا المنتجذة هدف المشرو  إلى تعظيم القيمي
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ألذذ  طذذن سذذنويًا مذذن  87بشذذركة موبةذذو والصذذودا الكاويذذة المنتجذذة بشذذركة البتروكيماويذذات المصذذرية النتذذاج 
من خالل ويتم تنفيذه  ، SNFأل  طن سنويًا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن  53اليوريا فورمالدهيد و

 .شركة السوي  إلنتاج مشتقات الميثانول

ممشر عمانااجمإإليران لمإ حي يم

 130ألذذ  طذذن سذذنويًا مذذن مذذادة اإليثذذانول الحيذذوي باإلضذذافة إلذذى إنتذذاج  100إنتذذاج يهذذدف المشذذرو  الذذي    
ن أل  طن/ السنة م 420أل  طن سنويا  من مادة الفيناس والتي تستخدم كعل  حيواني ، وذلك ب ستخدام 

 .الموالس المنت  بشركات السةر المصرية
 

والتذذي  يجذذرى حاليذذا اتخذذاذ اإلجذذراءات الالزمذذة للبذذدء فذذى تنفيذذذ عذذدد مذذن المشذذروعات البتروكيماويذذةا و هذذذ   
ومجمع  ، وإنتاج السيليةوف المعدنى ، ومجمع العلمين للبتروكيماويات إنتاج الصودا اش  اتتتضمن مشروع

الذذواردات وتذذوطين الصذذناعة بمذذا تسذذهم فذذي تحقيذذق رليذذة الدولذذة إلحذذالل ماويذذات شذذركة البحذذر األحمذذر للبتروكي
 .المصرية

تم البدء في دراسذة إقامذة عذدد مذن المشذروعات الصذدتقة للبي ذة مثذل مشذرو  البالسذتيك القا ذل للتحلذل كما     
 ومشرو  انتاج النافتا الخضراء من زيت الطحالن.

 


