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نقص البوتاجاز  وزارة البترول أنھا السبب في أزمة  د . محمد سعد الدین رئیس جمعیة مستثمري الغاز  أتھم 
التي ضربت المحافظات ، وذلك بسبب سوء التخطیط وعدم توفیر مخزون استراتیجي كاف ، وعدم فتح 

  .اعتمادات مالیة للموردین لجلب الغاز الصب
وقال أن اتھام البلطجیة والسریحة وغیاب الرقابة بتصعید األزمة غیر صحیح نظرا لعدم وجود غاز بوتاجاز من  

 .األساس
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ملیون أنبوبة یومیا للسیطرة على األزمة ، ألن  ۱٫۳وقال إن وزارة البترول علیھا تدفیع كمیات إضافیة تصل إلى 
ألف اسطوانة مما زاد المشكلة ، ثم عاودت  ۸٥۰لتصل إلى  الوزارة قللت الكمیات الفترة الماضیة عن المعتاد

ملیون اسطوانة ، ولم تستطع سد حاجة االستھالك ، مما یتطلب ضخ كمیات إضافیة لمدة خمسة  ۱٫۱الضخ إلى 
  . أیام متتالیة على األقل لیتم السیطرة ومعاودة االستھالك الطبیعي

تقرار الذي حدث في الشتاء ولم تحسب حساباتھا لتفاجئ باألزمة وقال سعد الدین أن وزارة البترول ارتكنت لالس
  .في الصیف وھو مالم یكن متوقعا

  . وقال إنھ إذا لم بتم التدخل وضخ كمیات إضافیة من غاز الصب ستستمر األزمة طویال 
تكلفتھا القطاع وقال أننا عرضنا خطة للتعاون بین وزارة البترول والقطاع الخاص بإقامة منطقة لوجستیة یتحمل 

  . الخاص وتحت رقابة البترول تضمن توافر الغاز بإحتیاطى أسبوعین على األقل لضمان مواجھة أى أزمة
وقال د. محمد سعد الدین أن ھناك عدة طرق لضمان توافر البوتاجاز لمساعدة الحكومة، وأشار إلى أنھ تقدم 

كلفة إقامة منطقة التخزین بالسویس دون تحمل الدولة بتعھدات مكتوبة لوزارة البترول بتحمل مستثمري الغاز ت
ألف طن من البوتاجاز لتفى باحتیاجات االستھالك  ٥۰ملیما واحدا، باإلضافة إلى إقامة منطقة تخزین بسعة 

یوما، لیتم  ۱٥لضمان احتیاطي البوتاجاز لمدة  المحلي لمدة أسبوع إضافي بخالف األسبوع الذي یتم تغطیتھ 
 .أیة اختناقات طارئةالسیطرة على 

اال أن الحكومة لم تبت في األمر، ولم ترد على المستثمرین ، الذین یسعون لتغییر سیاسة "الیوم بیوم" في  
وقال أنھ باألدلة والمستندات نجح القطاع الخاص في عملیة تعبئة الغاز   .البوتاجاز حتى ال تتراكم المشاكل تدبیر 

اك خطوات یجب اتخاذھا لیتمكن المستثمرین مع الحكومة في القضاء على تحت إشراف وزارة البترول لكن ھن
  .السوق السوداء نھائیا

وأضاف البد من تدخل المھندس شریف اسماعیل رئیس الوزراء لتشجیع مستثمري الغاز لضخ استثمارات جدیدة 
 . ریا وعدم العودة للوراءوالسیطرة على المشكلة مع الحكومة، فالمستثمرین لدیھم القدرة على حل المشكلة جذ

وأضاف أنھ كلما توافر الغاز في المصانع اختفت ھذه األزمات وخاصة في الشتاء، مضیفا أن نقص الغاز وعدم 
 .توافره بالشكل الكافي یمھد الطریق للسوق السوداء

نقدى لكل أسرة ملیار جنیھ من دعم البوتاجاز لو تم إعطاء دعم  ۱٥وقال أن الحكومة باستطاعتھا توفیر حوالي 
ملیون أسرة ، لضمان وصول دعم الغاز لھم بدال من  ۲۰مسجلة ببطاقة الرقم القومي ، والذین یبلغون حوالي 

  . تبدیدة على استھالك األجانب والمصانع
  . مما یضمن الترشید، وعدم التخزین وبالتالي السیطرة على األزمات من المنبع

د غلق مصنع تعبئة األقصر بسبب تعنت سكرتیر عام المحافظة ، وتم وقال إن المشكلة تزایدت بالصعید بع
مراجعتھ من خالل الحمایة المدنیة وقامت بتروجاس بااللتزام بكل شروط األمان، وإصالح أجھزة اإلنذار 

والطلمبات ، وقال أن مصنع بوتاجازاألقصر ینتظر التطویر منذ أربع سنوات والمحافظة وقفت ضد قرار رئیس 
  . لوزراء وحكم المحكمة بذلكمجلس ا

وقال إن توقف المصنع یساھم في تزاید األزمة بمنطقة جوب الصعید ، واستخدام أسطول لنقل البوتاجاز منن 
  . المحافظات المجاورة مما أھدر الوقت والمال

جنیھ لمسافات  ۰۰۲وقال أن ھیئة البترول رفضت الوفاء بالتزاماتھا بدفع قیمة النولون للشركات والذي قدر بمبلغ 
كیلومتر ، رغم وجود محضر اجتماع في الرابع من أغسطس الماضى ، تم بین ھیئة البترول  ۷٥أقل من 

  . وبتروجاس والسھام البترولیة وغازتون ، مما أدى إلى تراجع عملیات نقل البوتاجاز

 


