
 اعلن المهندس طارق المال وزیر البترول والثروة المعدنیة أنه جار حالیًا تنفیذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبیعى
 كوقود للسیارات و تحفیز المواطنین على تحویل سیاراتهم الى نظام الوقود المزدوج ( غاز طبیعى – بنزین ) من خالل تسهیالت

 وتیسیرات في السداد مشیرا الى أن خطة وزارة البترول تستهدف تحویل 50 الف سیارة سنویًا بزیادة عن العام الماضى والذى
 شهد تحویل 33 الف سیارة  ، وأن تلك الخطة تأتى لدعم الرؤیة التى تتبناها القیادة السیاسیة والحكومة إلحالل الغاز الطبیعى محل

 البنزین والسوالر في السیارات المالكى والنقل الجماعى بالتنسیق وتضافر الجهود بین وزارات الدولة المعنیة لتطویر هذا المشروع
 ودعم إقامة محطات التموین بالغاز في المحافظات المختلفة ، وتوفیر آلیات تمویل جدیدة إلنشاء تسهیالت التموین وتحویل

 .المركبات للغاز الطبیعى بما یسهم في زیادة معدالت التحویل  والتوسع في محطات تموین السیارات بالغاز الطبیعي
 وأوضح المال أن الدولة تستهدف من خالل تلك اإلجراءات التیسیر علي المواطنین  وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود امام المستهلك
 في السوق المحلى خاصة الغاز الطبیعى والذى القى استخدامه قبوًال كبیرًا بین المواطنین وارتفع االقبال على تحویل السیارات الى

 العمل بالغاز خالل العامین األخیرین لالستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته العالیة مقارنة بالوقود السائل من البنزین والسوالر
 خاصة أن المتر المكعب من الغاز الطبیعى یعادل استهالك لتر من البنزین فضًال عن إرتفاع رقم األوكتین للغاز الطبیعى ، مشیرا

 الى أهمیة البرنامج الحكومى لتحویل مركبات النقل الجماعى واآلثار اإلیجابیة لهذا البرنامج الطموح عند بدء تنفیذه خاصة أن الغاز
 الطبیعى أحد أهم الحلول لترشید استهالك البنزین والسوالر وخفض جانب من االستیراد ، والمساهمة في خفض جانب من الدعم
  الموجه للمنتجات البترولیة وتحقیق اإلستفادة المثلى من الموارد الطبیعیة  ، كما یمثل استخدامه بعدًا بیئیًا مهمًا لكونه أنظف أنواع

 الوقود
 

 ویبلغ عدد السیارات العاملة بالغاز الطبیعى حالیًا على مستوى الجمهوریة حوالى 280 الف سیارة تخدمها 187 محطة تموین و
 72 مركز تحویل ، وشهد العام المالى الماضى مضاعفة اعداد السیارات التي تم تحویلها لتبلغ 33 الفا مقارنة نحو 14 الف سیارة

 خالل العام السابق علیه و 7 االف سیارة سنویاً  في سنوات سابقة  ، وقد تم وضع خطة تنفیذیة خالل السنوات الثالث القادمة
 للتوسع في إنشاء محطات تموین السیارات بالغاز الطبیعي والوقود السائل بإجمالي 54 محطة تموین سیارات في العدید من المدن

 والمحافظات والطرق الرئیسیة منها الكثیر من المحطات التي ستقدم خدمات تموین متكاملة بالغاز الطبیعى والوقود السائل ، كما تم
 االتفاق مع احدى الشركات الوطنیة العاملة في تسویق وتوزیع المنتجات البترولیة إلدخال خدمة التموین بالغاز الطبیعى في

  . محطاتها القائمة والتي تبدأ بعدد 30 محطة خالل عام كمرحلة أولى وذلك لكل من شركتى غازتك وكارجاس
 وفیما یتعلق بالتیسیرات المقدمة للمواطنین في سداد قیمة التحویل أشار المهندس طارق المال أنه وجه شركتى كارجاس وغازتك

 التابعتین لقطاع البترول باالستمرار في تقدیم تیسیرات في سداد قیمة التحویل لحائزى السیارات الراغبین فى تحویل السیارات
 للعمل بالغاز الطبیعى ودراسة استحداث أنظمة جدیدة ومیسرة للسداد ، حیث تقدم الشركتان حالیًا تسهیالت في سداد قیمة التحویل

 . لحائزى السیارات الراغبین في تحویل سیاراتهم وذلك من خالل أنظمة للتقسیط بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة
 واضاف ان الوفر المتحقق من الفارق السعرى بین الغاز والبنزین یؤدى الى استرداد التكالیف التي تحملها حائزو السیارات لتحویل

 سیاراتهم خالل فترة قصیرة من استخدام الغاز الطبیعى ، مشیدًا بالتعاون الممتد مع جهاز تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة
 في توفیر التمویل الالزم الصحاب السیارات والذى أثمر عن تمویل عملیات تحویل 34 ألف سیارة بقیمة 172 ملیون جنیه


