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يظل قطاع البرتول بما يوفره من إمدادات للطاقة  للس��وق املحلى ومش��روعات التنمية وما ينفذه 
م��ن مش��روعات عمالقة داعمًا رئيس��يًا لالقتصاد الوطن��ى وخطط التنمية ، وهو م��ا يتطلب ضرورة 

تطويره وتحديثه باستمرار لتمكينه بقوة فى االستمرار بأداء رسالته الوطنية ودوره الحيوى.

من هنا بدأت فكرة مشروع تحديث وتطوير قطاع البرتول وفق رؤية مستقبلية طموح ترتبط ارتباطًا 
وثيقًا بالتوجه الحاىل لتنمية مصر ، ونبعت الفكرة من رؤية وإدراك واضح ألهمية دور قطاع البرتول 
فى دفع مسرية التنمية وزيادة إنتاجه وفق تصور يتم تنفيذه من خالل 6 محاور رئيسية تهدف لزيادة 
اإلنتاج من البرتول والغاز الطبيعى وجذب االس��تثمارت الجديدة الكتش��اف املزيد من مكامن الثروات 
الطبيعي��ة وإعادة هيكل��ة القطاع وزيادة نش��اط التكري��ر والبرتوكيماويات والتح��ول ملركز إقليمى 

للطاقة ورفع كفاءة العاملني من خالل تحسني منظومة إدارة املوارد البشرية .

ه��ذا املش��روع املتكامل محدد اآلليات واملس��ئوليات وامله��ام وبرامج التنفيذ هو مش��روع لكل العاملني 
بالقطاع وخاصة الش��باب ، فالبد من مشاركتهم البناءة برؤاهم وأفكارهم ومقرتحاتهم ومجهوداتهم 
بقناع��ة كاملة أن هذا املش��روع من أجله��م ولصالحهم وأنه يصب فى النهاية ف��ى رفعة قطاع البرتول 

وضخ دماء جديدة ليستمر القطاع كداعم ملصر  .

التطوي��ر والتحدي��ث الدائ��م واملس��تمر لقط��اع البرتول م��ردوده زي��ادة اإلنت��اج ودعم خط��ط التنمية 
وحماية االقتصاد املصرى  .. وهذه أمانة فى أعناق جميع العاملني بقطاع البرتول  املشهود لهم بالكفاءة 

واإلخالص والتفانى واالنتماء لوطننا الغاىل ..

                                                                                                                            حف��ظ اهلل مص��ر

                                                                                                 مهندس طارق املال /  وزير البرتول والثروة املعدنية



بدأ املش��روع كفكرة من املهندس ط��ارق املال وزير الب��رتول والثروة املعدنية  
انطالق��ًا م��ن الرغب��ة القوية ف��ى تحدي��ث وتطوير قط��اع البرتول للعم��ل بفكر 
اقتص��ادى خال��ص على غ��رار ما يتم عامليًا ف��ى صناعة البرتول  ) عم��ل .. ابتكار.. 
زي��ادة مس��تمرة ف��ى اإلنت��اج .. تعظي��م القيم��ة املضاف��ة للث��روات الطبيعي��ة .. 
اس��تغالل أمث��ل للك��وادر البش��رية وصق��ل مهارتهم ورف��ع كفاءته��م(  وهو ما 
يس��هم فى إطالق مكام��ن القطاع البرتولية والبش��رية ، مس��تندًا ملا يتمتع به 
م��ن إمكاني��ات قوي��ة وخ��رة وعراقة بمج��ال الصناع��ة البرتولية ف��ى مواجهة 
تحديات��ه مدعومًا بما تم ويتم تحقيقه حاليًا م��ن نتائج أعمال متميزة فى مجال 
البحث واالستكش��اف وزيادة اإلنتاج ومش��روعات التكري��ر والبرتوكيماويات 

ومشروعات البنية األساسية . 

وال ش��ك أن مش��روع تطوي��ر وتحديث قط��اع الب��رتول له أهمي��ة قصوى خالل 
املرحلة الحالية التى يجب فيها االس��تعداد الجيد ملواجه�����ة التكليفات املناط 
به تنفيذها ، ولكى يس����تطيع القطاع فى االس��تمرار بفكر جديد مستحدث 
ومواجه��ة متغريات العصر الذى يتطل����ب ض��رورة التعامل معه بأفك���ار خارج 

الصندوق وبآلي����ات جديدة . 

والبداية كانت فى طرح املش��روع على استش��ارى عاملى متخصص وذات خرة 
لالس��تفادة والتعرف على نماذج النجاح التى تحققت على املستوى العاملى ونقل 
وتطبي��ق ما يتوافق منها مع مصر والبناء عليه��ا للتحرك انتهاًء إىل ما تم التوصل 

إليه  فى هذا املجال .



انطلقت املرحلة األوىل من املشروع بتشخيص الوضع الحاىل لقطاع البرتول ووضع األسس 

وتكوي��ن لجان متنوعة تضم عاملني من مختلف تخصصات الصناعة البرتولية ثم بدأت أعمال 

ورش العم��ل والتى تتوىل وضع التص��ورات املبدئية ، وصواًل إىل االتفاق على الرؤية الش��املة 

وبرنام��ج العم��ل الذى س��يتم تنفيذه ، وش��هدت تلك الورش تنوعًا س��واء فى أماك��ن انعقادها 

أو توس��يع قاعدة املش��اركة من خالل توزيع اس��تمارات اس��تبيان على الحضور أو فتح الباب 

للمناقشات وطرح األسئلة واإلجابة عليها وكذلك التصويت األلكرتونى على املقرتحات.

شهدت أوىل ورش عمل املشروع التى أقيمت بمنتجع سكاى ببرتوسبورت 
فى الس��ابع من أغس��طس عام 2016 عرض عدد من النتائ��ج املبدئية لتحليل 
الوضع الحاىل ووضع تصورات لالتفاق على رؤية شاملة وبرنامج عمل واقعى 
يتم تنفيذه على مدار فرتة ترتاوح ما بني 3 - 5 س��نوات يتم خاللها تنفيذ برنامج 
تحدي��ث قطاع البرتول، بما يحقق رؤية الحكومة الطموح بش��أن رفع كفاءة 
وتطوي��ر القدرات البش��رية وتحديث ش��امل لقط��اع البرتول وتطوي��ر آلياته 
ليتواك��ب مع املتغريات املحيطة ، من خالل برنامج يت��م تنفيذه على مرحلتني ، 
األوىل تحليل للوضع الحاىل من حيث األداء والكفاءة املؤسسية والتنظيمية 
والعالق��ة ب��ني وزارة الب��رتول والش��ركات التابع��ة وتحلي��ل لوض��ع الق��درات 
البش��رية بالقط��اع ، متضمن��ًا امله��ارات املطلوب��ة وقي��اس األداء وتنميتها مع 
االستفادة من النماذج الدولية واملحلية الناجحة فى مجال تطوير الشركات 
اململوك��ة للدولة ، هذا باإلضافة إىل وضع رؤية موحدة ذات أولويات محددة 
لتنفي��ذ برنام��ج التحديث واإلص��الح ، وتتضم��ن املرحلة الثاني��ة وضع برامج 
زمنية تفصيلية للبدء فى تنفيذ برامج اإلصالح بما يحقق الهدف املنشود من 

تطوير وتحديث قطاع البرتول .



ت��م خالل ورش��ة العمل الثانية التى عقدت بش��ركة إنبى فى 29 أغس��طس 2016 تحديد التش��خيص والرامج واملبادرات وص��واًل إىل رؤية للقطاع 

بحل��ول ع��ام 2021/20 ، كم��ا تم اس��تعراض ما قدمته ف��رق العمل من كوادر اإلدارة الوس��طى بالهيئة والش��ركات القابضة بش��أن أه��م التحديات فى 

منظوم��ة عم��ل القطاع ومب��ادرات محددة ملواجهتها وتم االتفاق عل��ى قيام كل فريق بتجهيز املقرتح الذى اس��تعرضه أمام الحض��ور وبلورته على أن يتم 

تنقية وتنقيح ذلك ووضعه فى إطار رؤية واضحة وتصور شامل بمحاور رئيسية .



اس��تضافت الش��ركة املصري��ة القابض��ة للغ��ازات الطبيعي��ة االجتم��اع الثالث لورش��ة عمل 

املشروع فى 12 نوفمر  2016  والتى تعد الورشة التعريفية األوىل حيث تم استعراض ماتم فى 

عمل اللجان خالل الفرتة املاضية وإعالن املحاور ال�6 ملشروع التطوير والتحديث وهى :

•  تنمي��ة قط��اع البح��ث واالستكش��اف واإلنت��اج وتطوي��ره باس��تمرار لتحقي��ق زي��ادة ف��ى اإلنت��اج تلبى 
احتياج��ات الس��وق املحلى وتدعم خطط التنمي��ة الطموح ، حيث يتم تجميع البيان��ات الفنية عن الحقول 
القائمة والجديدة والتوصل إىل توقعات وتصورات كاملة لزيادة إنتاجها وتحقيق مكاسب سريعة خالل 

الفرتة من 3- 6 شهور .

•  تهيئ��ة املن��اخ لج��ذب املزيد من االس��تثمارات من خ��الل مراجع��ة نماذج االتفاقي��ات املوج��ودة والنماذج 
املطبقة فى مناطق الصناعة البرتولية على مستوى العالم والعمل على تبسيط اإلجراءات الالزمة لتوقيع 

االتفاقيات أو بدء أعمال البحث والتنقيب إلضفاء مزيد من املرونة وذلك خالل فرتة من 3-5 شهور . 

• إعادة هيكلة القطاع بما يحقق تكامل األنشطة وزيادة فاعلية األداء ، ويستهدف الفصل بني السياسات 
واالختصاصات بحيث تس��تمر ال��وزارة فى دورها بوضع السياس��ات واملوافقة عليها وعلى الش��ركات أن 
تع��ود لدورها فى اإلدارة للمش��روعات بكف��اءة ، بغرض وجود كيانات منفصلة ليتاب��ع كل كيان تفاصيل 

اختصاصه.

• تطوي��ر قطاع��ى التكري��ر والبرتوكيماويات بهدف تحقيق مكاس��ب س��ريعة ذات مردود ع��اىل للقطاع، 
وتعظي��م القيم��ة املضافة للتس��هيالت والوح��دات اإلنتاجية باملعامل ودراس��ة الوضع الراه��ن فى املعامل 

واستخدام الطاقات الفائضة بها واملستودعات مع تحسني األداء فى عملية توزيع املنتجات .

• رف��ع كفاءة وتحس��ني أداء الكوادر البش��رية بهدف إنش��اء قاع��دة بيانات للعاملني بالقطاع للمس��اعدة 
على التخطيط املس��تقبلى لقيادات القطاع، ورعاية املوارد البشرية داخل القطاع والتى تعد ثروة البد من 

استغاللها وتطويرها من خالل الرنامج إلحداث التطور داخل القطاع.

•  تنفيذ اس��رتاتيجية تحويل مصر ملركز إقليمى لتداول الطاقة وعمل تقييم ش��امل ، والبناء على مقومات 
مصر والقطاع على األخص ، والتأكد من وجود س��وق متكام��ل للغاز والبرتول وتوفري الطاقة بدون عقبات 
تش��ريعية أو تنظيمي��ة وتحقيق التنمي��ة االقتصادية بدون مش��اكل فى الحصول عل��ى الطاقة مع تنوع 

مصادرها من خالل تحقيق أمن الطاقة.



• فى 19 نوفمر 2016 عقد وزير البرتول والثروة املعدنية جلس��ة حوار مباش��ر مع 
العاملني بمقر ش��ركة جن��وب الوادى املصري��ة القابضة للبرتول للتواصل املباش��ر 

وطرح الرؤى وتبادل األفكار واملناقشات املثمرة.

• ف��ى 27 ديس��مر 2016 ت��م عق��د جلس��ة ح��وار أخرى بمق��ر الش��ركة املصرية 
القابضة للغازات الطبيعية فى حضور قيادات القطاع ولفيف من رؤساء الشركات 
وع��دد م��ن العامل��ني بمختل��ف القطاعات بالش��ركة وك��وادر من العامل��ني بقطاع 
البرتول  . وس��يتبع ذلك عقد ورش عمل بمقر الش��ركة القابضة للبرتوكيماويات 
وهيئة البرتول لفتح قنوات أوس��ع ملزيد من التواصل مع املشروع الذى يعد مشروع 

لكافة العاملني بالقطاع .

• ال ش��ك أن الهدف الرئيس��ى من ح��رص املهندس طارق املال وزي��ر البرتول والثروة 
املعدنية حضور هذه الجلسات هو التواصل املستمر واملباشر مع العاملني والتأكيد 
على أن الباب مفتوح ملش��اركة الجميع بأفكاره��م ومقرتحاتهم من منطلق اإليمان 

الكامل بأن الثروة البشرية للقطاع هى ذخرية املستقبل . 

وفى الثانى عش��ر م��ن يناير 2017 عقدت اللجنة العليا املش��كلة لهذا املش��روع 
اجتماعًا برئاس��ة املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية لتحليل الوضع 
الحاىل ووضع آليات لالتفاق على رؤية شاملة وبرنامج عمل واقعى يتم تنفيذه على 
مدار فرتة ترتاوح ما بني 3-5 س��نوات يتم خاللها تنفيذ برنامج تحديث قطاع البرتول 

بحيث يمكن القطاع من العمل بكفاءة أكثر .

افتتح املهندس طارق املال وزير البرتول والثروة املعدنية فى 7 فراير 2017 بنادى سكاى ورشة العمل التدريبية ملشروع تطوير وتحديث قطاع البرتول والتى 
تمثل إحدى آليات العمل باملش��روع التى تتيح التفاعل اإليجابى واملش��اركة املتواصلة بني مجموعات العمل الس��ت بحضور الس��يد أسعد عالم املدير اإلقليمى 

للبنك الدوىل بمصر وأقيمت الورشة بالتعاون مع البنك الدوىل وكرى بيوت الخرة العاملية املتخصصة فى هذا املجال ، وتضمنت برنامجني أساسيني :

األول لتنمي��ة الق��درة على التفكري االس��رتاتيجى الفعال وتطبيق أس��اليب التص��دى للتحديات وطرق حلها ومواجهتها وفقًا لألس��س العلمي��ة ، والثانى لدعم 
القدرة على تطبيق املفاهيم الحديثة آلليات إدارة التغيري. 


