
 2020/2120مليار مرت مكعب أمجالي الكميات املنقولة من الغاز الطبيعي عام  66.7   

السنوية لوسائل نقل  النشرة   2021   /    12   /    18املوافق     السبت وم ـاملركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الي اجلهاز أصدر      

  :وأهم مؤشراتها مايلى  2020/2021عام والغاز الطبيعى يف مصر  املواد البرتولية

 

  غ إمجـــــا  الكميــات املنقــولة بواســطــة     ــــبل

مليـو  نـن    91.2 وســائــل نقـــل املـــواد البرتوليـــة    

 مليـو  نـن مـرتى    86.4مقابـل  2020/2021عـام    مرتى

بعـد   %  5.6   قـدرها  زيـادة ة ــبنسب 2019/2020عــام 

ــام    ــوميد ع ــم س ــتبعاد   ــغ  و 2019/2020اس ــ ي بل ال

 .مليو  نن مرتي  64.1كميته 

    بلــغ امجا  الكميات املنقولـة من املواد البرتولية

جنيه 111نقـل للطن قدرها  مبتوسـم تكلفـة 2021/ 2020عـام  ألف نن مرتى  325.3بواسطة صهاريج السكك احلديدية 

 .%17.5بنسبة زيادة قدرها  2020/ 2019عام  ألـف نـن مرتى 276.9مقابل 

  مبتوسم تكلفـة نقـل    2020/2021مليـــــو  نـــــن متــرى عـام  22.5بلغـــت الكــميـات املنقولـــــــة باللـــــــوارى

 %. 17.2بنسبة زيادة   2019/2020مليــــو  نن مرتى عام  19.2جنيه مقابل   65للطن قدرها  

 

 

 

 الكميات املنقولة
 الكميات املنقولة بهاو وسائل النقل
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 املنتجات البرتولية ، اخلــــــام ، املتكثفات ، (لية متضمنة بلغ امجـــا  الكميــــات املنـــقولة من املواد البرتو

مبتوسم تكلفـــة نقــل  2020/2021مليـو  نـن متــرى عام  59.8بواسطـة  طــوط انابيـــب البتــــــرول  )البوتاجاز

بنسبة زيادة  2019/2020م عا ـو  ننـملي 59.1جنيه  مقابل    ) 406،  184،  456،  532  (درهاــللطــن علـى التوالـــى ق

 %1.2قدرها 

        مليــــو    8.6بلغت الكميـــات املنقولـــة من الزيت اخلـام واملنتجـــات البرتوليـــة بالنــاقات السـاحليـــة املسـت جرة

 2019/2020عـام   و  نن مرتي ــملي 7.8ل  ــمقاب  جنيه98ن قدرها ــمبتوسم تكلفــة نقل للط 2021/  2020نـــن عــام 

 %.10.5بنسبة زيادة قدرها 

   مليار مرت مكعب  منها 66.7بلغت الكميـــات املنقولـــة من الغاز الطبيعى 

 .% 93مليار مرت كعب للسوق احمللى  بنسبة  62.1 -

  هجنيـه لكـل منهمـا جنيـ    0.04% ، مبتوسم تكلفة نقل املرت املكعـب    7مليار مرت مكعب للتصدير بنسبة  4.6 -

 %.9بنسبة زيادة قدرها  2019/  2020مليـــار مرت مكــعب عام  61.2مقابل  2020/2021عام 

  ى ـــ الــإمجمليـار جنيـه بينمـا بلـــغ      2.7مـن الغـاز الطبيعـى     ةـــ ات املنقولـــ ل الكميــة نقــى تكــلفــالــإمجبلــغ

 .2020/2021ه عام جني مليار 30.6من املواد البرتولية  ةــات املنقولــل الكميــة نقــتكــلف
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