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4 - فبراير - 2022

مصر: أول زيادة في أسعار الوقود في العام الجديد

القاهرة ـ �القدس العر��: أعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة، زيادة أسعار البنزين بكافة

أنواعه 25 قرشا، وثبتت أسعار السوالر�

وقالت � بيان إن لجنة التسعير التلقا� للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق

ً التسعير التلقا� للمنتجات البترولية، قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثالثة اعتبارا

من الساعة التاسعة من صباح أمس�

وحسب البيان، أصبحت األسعار كاآل� 7.25 جنيه للتر بنزين 80 و 8.5 جنيه للتر بنزين 92 و 9.5

جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السوالر عند 6.75 جنيه للتر�

وأكد أن اللجنة تصدرت قرارها بشكل ربع سنوي، وقررت زيادة البنزين � اجتماعها المنعقد عقب

انتهاء شهر ديسمبر/ كانون األول الما�، والتوصية بتعديل األسعار الحالية السائدة � السوق

المح�، وذلك للفترة بين شهري يناير/ كانون الثا� ومارس/ آذار 2022.

وكانت الحكومة بدأت � عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقا� ع� عدد من المنتجات

البترولية، وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل

تدريجي�

وتتضمن هذه اآللية أن تتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر من خالل لجنة مشكلة
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البريد اإللكترو� *االسم *

بقرار من رئيس الوزراء، وبناءً ع� تطورات األسعار العالمية للبترول �متوسط سعر خام برنت خالل

الربع السابق للقرار� وسعر صرف الجنيه مقابل الدوالر، ع� أال تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض

10٪ كحد أق��

ويأ� تحرير سعر الوقود � إطار برنامج إصالح اقتصادي تنفذه الحكومة المصرية جاء كشرط

لحصول مصر ع� قرض قيمته 12 مليار دوالر من صندوق النقد الدو�، بدأ بتحرير سعر الجنيه

المصري وشمل إلغاء الدعم عن الوقود والكهرباء�

وخالل العام الما�، رفعت الحكومة أسعار البنزين 3 مرات بقيمة 25 قرشا للتر � كل مرة خالل

أشهر أبريل/ نيسان، ويوليو/ تموز، وأكتوبر/ تشرين األول 2021، بينما أبقت ع� سعر لتر السوالر

دون تغيير�

تامر هنداوي

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو�� الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *
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إشترك � قائمتنا البريدية
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