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 بيان صحفى

 نتائج غير مسبوقة لنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

 الوولققة بقققرار مققوموما   مسققبوقة غيققر نتائجققا   الطبيعققى بالغققاز للعمققل  السققيارات تحويققل  نشققاط حققق  
 .2019يوليو  5 فى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية اإلصالحى

ة تنفيقق  متابعقق  إطققارفققى  المعونيققة والثققرو  البتققرول  وزيققر المال طارق  لمهنوساتلقاه  تقرير وأوضح 
اققالل  للسققيارات كوقققوو الطبيعققى الغققاز اسققتاوا  ملققى اإلقبققال  تزايققوبرنامج التوسع في ه ا النشاط، 
 المزووج بالوقوو للعمل  سيار  17125 حوالى تحويل  حيث ت  ،2019الفتر  من يوليو وحتى أكتوبر 

 للسققيارات الطبيعققى الغققاز مققن مكعققب متر مليون 192 من يقرب ما بيع ت  كما( طبيعى غاز/  بنزين)

 أمققواو فققى سققوا  كبيققر  قفققز  بمثابققة المسققبوقة غيققر ه ه المعوالت وتعتبر المزووج بالوقوو العاملة
 .للسيارات الغاز مبيعات أو  المحولة السيارات

 انتشققار فققى للتوسققع ماجققل  برنققامج الطبيعققى بالغققاز السققيارات تموين شركاتتنف    لك من وانطالقا   
 اققالل  جويققوتين محطتققين افتتققا  تقق  حيققث الجمهوريققة، مستوى ملى بالغاز السيارات تموين محطات
 الحققالى، نققوفمبر شققهر اققالل  محطتققين لتشغيل  األاير  اللمسات وضع وجارى الماضى سبتمبر شهر
 بوايققة مققع تبامققا   الاومة واولها سيت  أارى محطات 4 فى التنفي ية األممال  تقو  إلى باإلضافة و لك

 القاو . العا 

 لتنفي  المشروع اطط متكاملة 

 مجلققس رئققيس بقرار المشكلة اللجنة االل  من الوولة توجه لتنفي  اطة إمواو ت  أنه التقرير وضحأو 
 إلنشققا  باإلضققافة كوقققوو الطبيعققى بالغاز للعمل  جويو  أجر  سيار  ألف 147 حوالى لتحويل  الوزرا 

 50 بمعققول  2020 يناير من تبوأ سنوات ثالث االل  الطبيعى بالغاز السيارات تلك لتموين محطة 366
 سنويا . سيار  ألف

 تنميققة جهققاز يتبنققى حيققث ، الحيققوى المشققروع هقق ا تنفيقق  فققى الوولققة جهققات تكامققل  التقرير وأوضح
 حققوالى مبلغ بإجمالى السيارات تلك تحويل  تمويل  ومتناهية الصغر الصغير المتوسطة و  المشرومات

 جنيققة مليققون 80 بقيمققة وكارجققاس غازتققك شققركتى مققع تمويققل  مقققوو توقيققع وتقق  جنيققه مليققار١ر٢

 ٦ر٧ مبلققغ  بتاصققي  المصققرى المركققزى البنققك قققا  كما ، المشروع تنفي  فى للبو  أولى كشريحة
 اتاققا  حاليققا   وجققار  الطبيعققى بالغققاز السققيارات تمققوين محطققات إنشققا  اطققة لتمويققل  جنيققه مليققار

 .المصرى األهلى البنك االل  من األولى الشريحة صرف لبو  الالزمة اإلجرا ات

 تمققوين نشاط إلضافة للبترول  الوطنية الشركة مع تعاون بروتوكول  توقيع ت  سب   ما إلى وباإلضافة 
 كمرحلة للتنفي  موقعا   20 قل مقوو توقيع ت  وقو لها التابعة الاومة بمحطات بالغاز السيارات وتحويل 

 بالغققاز السققياراتوتحويققل  تمققوين نشققاط فققى للتوسققع الوولققة اطققة مققع بالتزامن تباما   تستكمل  أولى
 .الجمهورية مستوى ملى الطبيعى


