
 
 

۲۰۱۸یونیو  ۱۹الثالثاء   

 

ولة رئیس جمعیة مستثمرى الغاز یدافع عن تحرك أسعار البوتاجاز ویوءكد: الد
جنیھ ۲٥۰جنیھ والتجارى ب  ۱۲٥الزالت تدعم المنزلى بقیمة   

مجلس إدارة االتحاد العام لجمعیات المستثمرین الدكتور محمد سعد  وعضو  قال رئیس جمعیة مستثمرى الغاز 
بأن الزیادة األخیرة التى أقرتھا الحكومة ألنبوبة البتوجاز المنزلى والتجارى ، تأتى فى إطار خطة الدولة  الدین

 .لرفع الدعم نھائیا على السلع تمھیدا لتطبیق خطة اقتصاره على مستحقیھ فقط خالل الفترة المقبلة
 ۳۰البتوجاز المنزلى التى تحرك سعرھا من وكشف سعد الدین فى بیان صحفى لھ، الیوم، الثالثاء، بأن أنبوبة 

جنیھا، مشیرا بأن تكلفتھا الحقیقة على الدولة  ۱۲٥جنیھا تدعمھا الدولة للمواطن بحوالى  ٥۰جنیھا إلى 
 .جنیھ ۱۷٥حوالى 

 ۱۰۰كیلو (ضعف وزن المنزلى) إلى  ۲٥فى المقابل ارتفعت تسعیرة أنبوبة البتوجاز التجاریة التى تزن  
 .جنیھ ۳٥۰جنیھ مع أن تكلفتھا الحقیقة  ۲٥۰ذلك تدعمھا الدولة بقیمة  جنیھا، ورغم

على صعید متصل أكد رئیس جمعیة مستثمرى الغاز السائل بأن ھناك أخطاء كثیرة تداولتھا وسائل اإلعالم فى 
اإلعالم الیومین الماضیین تشتمل على أرقام خاطئة فى دعم أنبوبة البتوجاز المنزلى والتجارى، مطالبا وسائل 

 .بتحرى الدقة فیما ینشر تفادیا لحدوث تأثیرات سلبیة على الرأى العام
اتباع األسلوب العلمى فى توزیع  وطالب رئیس جمعیة مستثمرى الغاز السائل فى تصریحات سابقة بضرورة 

للھدف الدعم ھو الحل الوحید فى توصیلھ لمستحقیھ، ولن یكون ذلك إال من خالل توجیھ الدعم بشكل مباشر 
ولیس دعم سلعة بعینھا، بحیث یحصل المواطن على ھذه السلعة بقیمة تكلفتھا الحقیقة، وتدعمھ الدولة بالفرق 

 .نقدا على بطاقتھ التموینیة
یجب أن یحصل المواطن على ھذه السلعھ بقیمھ تكلفتھا الحقیقیھ، وھنا یتحمل كل من ” واستطرد قائال: 

ومحدود الدخل یستھلك أقل ویمكن أن یستفید من قیمھ الدعم  و المطلوب وھ یستھلك أكثر قیمھ ما یستھلك، 
فى حین من یستھلك أكثر یتحمل ویدفع الفرق ولیس الحكومھ ویكون ذلك دعوة للترشید فى االستھالك الن كل 

 .”ما یستھلك یدفع المقابل بلتكلفھ الفعلیة
 

http://regalelamal.com/
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