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یارات محمد سعد الدین: مصر بدأت توطین تكنولوجیا نقل الغاز بالحافالت لتموین س
 الغاز الطبیعى ألول مرة فى الشرق األوسط وإفریقیا
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قال الدكتور محمد سعد الدین رئیس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئیس جمعیة 
تسابق مستثمرى الغاز المسال بأن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنیة 

الزمن فى سرعة تنفیذ مباردة القیادة السیاسیة إلحالل السیارات للعمل بالغاز الطبیعى 
 .بدل من البنزین والسوالر وكذلك خطو التحول لإلقتصاد األخضر األمن بیئیا

وقال سعد الدین بأن مصر تعتبر الدولة األولى فى الشرق األوسط وإفریقیا تحصل على 
اإلیطالیة الجدیدة والتى ستساھم فى سرعة تنفیذ المبادرة وتوفیر ھذه التكنولوجیا 

الملیارات والعملة الصعبة الموجھ إلستیراد الوقود البدیل، كما تعمق استفادة مصر من 
ثرواتھا الطبیعى المتمثلة فى الغاز الطبیعى المكتشف حدیثا والذى حّول مصر إلى مركز 

غاز شرق المتوسط إلى منظمة رسمیة عالمیة  إقلیمي للطاقة، خاصة بعد تحویل منتدى
 .مقرھا القاھرة
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الذراع الیمین ” غازتك“وأشاد رئیس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بجھود شركة 
لقطاع البترول المصرى بإفتتاحھا اإلسبوع الماضى أولى المحطات المتنقلة لتموین 

المتطورة التى بدأ قطاع  السیارات بالغاز الطبیعى المضغوط والتى تعد إحدى الوسائل
 .البترول تشغیلھا لتیسیر خدمات تموین السیارات العاملة بالغاز الطبیعى

 
وتتمیز المحطات المتنقلة بجاھزیتھا لتموین السیارات وقدرتھا علي الوصول بالخدمة 

لألماكن التي ال یتواجد بھا شبكات الغاز الطبیعي وكذلك االستفادة بھا في مناطق 
الموسمي كالمناطق السیاحیة والمصایف وكذلك في حاالت الطوارئ أو االستھالك 

 .الصیانة للمحطات والشبكات
 

متر مكعب  ٥۰۰۰كما أنھا تتمیز بقدرات علي نقل وتخزین كمیات من الغاز تصل إلى 
یجعلھا قابلة لالستخدام في إمداد المنشآت الصناعیة والتجاریة، ویتم تغذیة ھذه 

 .كة للغازالسیارات من أقرب شب
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