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 بيان صحفى 

 :المال وزير البترول والثروة المعدنية طارق  المهندس

 زاد  للمنزززززازل الطبيعزززززى الغزززززاز لتوصزززززيل القزززززومى للمشزززززرو  الدولزززززة محفززززززا 
 .قياسية ألرقام  معدالته

 لالسززززززتفادة موعززززززد علززززززى جديززززززد عميززززززل ألزززززز  50 بززززززمبوالنمرس مززززززرة ألول -

 .الغاز  توصيل  بخدما 

 الدولززة وفرتهززا التززى المحفزززا  أن المعدنيززة والثززروة البتززرول وزيززر المززال طززارق المهنززدس أكززد
 لتحقيز   قويزة  ودفعزا   زخمزا    أعطتزه  للمنزازل  الطبيعزى  الغزاز  لتوصزيل  القزومى  للمشرو   المصرية
 السزكنية الوحزدا  عزدد ارتفزا  إلزى مشزيرا   سزنويا   وحزدة المليزون  تتجاوز  قياسية  توصيل  معدال 

 بقزوة  يتوسز   المشزرو   وأن  حاليزا    سكنية  وحدة  مليون  11ر3  حوالى  إلى  المشرو   من  المستفيدة

 الدولزة أهزدا   يحقز   ممزا  البوتاجزاز  اسزتهال   كثيفزة  بمنهزا  تتميزز  باسزتمرار  جديزدة  مناطقزا    ويضم
 متميززة  خزدما   وتقزديم  الطبيعزى  الغزاز  مزوارد  تزوافر  مزن  االستفادة  بتعظيم  المشرو   من  والوزارة
 .المحلى  للسوق  البوتاجاز  احتياجا  من  جانب استيراد  أعباء وتخفي   للمواطنين وحضارية

 سياسزة تطبيز  إطزار فزى أنزه-  بالمشزرو   العمزل  لموق   المستمرة  متابعته  إطار  فى-  المال  وأضا 
 للمنزازل الطبيعزى الغزاز توصزيل مشزرو  فى للتوس  المعدنية  والثروة  البترول  وزارة  وخطة  الدولة
 فزى  ممثلزة"  إيجزاس"  الطبيعيزة  للغزازا   القابضزة  المصزرية  الشزركة  قامز   جديدة   مناط   وإضافة
 المشزرو  يدخلها التى المناط  ضمن النمرس أبو لمنطقة الطبيعى  الغاز  بتوصيل  جاس  تاون  شركة
 تزم  كمزا  إليهزا   الطبيعى  الغاز  وتدفي   بالمنطقة  األساسية  البنية  تنفيذ  من  االنتهاء  تم  حيث  مرة   ألول
 االنتهزاء تم التى بالقطاعا  وذل   عميل   أل   50  بإجمالى  قطاعا    18  إلى  النمرس  أبو  منطقة  تقسيم

 .بها الصحى الصر  أعمال  من

 القزرارا  مزن مسزتفيدين  المنطقزة  فزى  المتعاقزدين  أعزداد  زيزادة  مالحظة  تم  أنه  بالذكر  الجدير  ومن
 مسزاهمة جززء تقسزيط فزى البتزرول وزارة مبزادرة فزى والمتمثلزة  التوصزيل  معدال   لزيادة  المحفزة
 للمنزاط  شهريا    جنيه  30  بواق   فوائد  وبدون  مقدم  بدون  سنوا   6  على  التوصيل  تكلفة  فى  العمالء

 الطبيعزى الغزاز لتوصزيل القزومى مصزر مشزرو  ضمن مرة ألول الطبيعى الغاز يدخلها  التى  الجديدة
 الرئيسزية  الشزبكا   مصزادر  من  القريبة  للمناط   الغاز  توصيل  بدء  بالفعل  تم  أنه  إذ  للمناط   للمنازل

 لقطزاعين الطبيعزى الغاز لتوصيل أولى كمرحلة  حكومى  صحى  صر   شبكا   بها  والتى  بمبوالنمرس
  إقبززال مززد  يوضزز  ممززا اآلن حتززى مززنهم عميززل 7100 مزز  التعاقززد وتززم عميززل 8500 بإجمززالى

 .  المبادرة  من واالستفادة  المشرو  على  المواطنين

 الطبيعزى الغزاز شزبكا  تنفيزذ مزن االنتهاء تم أنه جاس إلى تاون رئيس قنديل  محمد  مهندس  شارأو
 عقزار  2000  لزز  الخدمزة  خطزوط  تنفيزذ  تزم  كما  األولى   للمرحلة  كم  27  أطوال  بإجمالى%  90  بنسبه

 استكمال  وجار   أبوالنمرس  بمنطقة  سكنية  وحدة  5000  لز  والخارجية  الداخلية  التركيبا   تنفيذ  وتم

 .بالكامل  المنطقة توصيل  انتهاء حتى  األعمال


