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»انــه القــارئ الجيــد لخارطــة الطاقــة حــول العالــم«، فيلحــظ دون جهــد نهــوض قطــاع البتــرول فــي 
مصــر مــرة أخــرى بعــد مــروره بالكثيــر مــن الظــروف الصعبــة والتحديــات مــن خــالل تنميــة العديــد مــن 

المشــاريع، عــودة االســتثمارات، اصــالح دعــم الطاقــة ، توافــر المنتجــات البتروليــة.

وعنــد محاولتنــا معرفــة الســبب، ســنجد ان جــزء كبيــر يرجــع للمهنــدس طــارق المــال، أو »الرجــل الــذي 
أحيــا ثــروات مصــر في قطــاع البتــرول والغــاز« ، كما وصفتــه مجلة »أبســتريم« الدوليــة، لصنعه عالمة 
مميــزة منــذ دخولــه الــوزارة، مــا جعلنــا حريصيــن علــى القيــام برحلــة الكتشــاف جوانــب مــن شــخصية 

هــذا القائد االســتثنائي.

ونبدأ مع سيرة ذاتية سريعة:
نصــب المهنــدس طــارق المــال وزيــر البتــرول والثــروة المعدنيــة فى التاســع عشــر مــن ســبتمبر 2015، 
بخبرتــه الطويلــة فــي القطاع، ومشــاركاته المحلية والدولية في العديد من المشــاريع االســتراتيجية.

بــدأ حياتــه المهنيــة الطموح في شــركة شــيفرون العالمية عــام 1987، فشــغل العديد مــن المناصب 
حتــى عــام 2011، حيــث أنهــى رحلتــه الناجحــة مــع القطــاع الخــاص ليكــرس نفســه تمامــا لخدمــة 
بلــده، نائبــًا للتجــارة الخارجيــة بالهيئة المصريــة العامة للبترول، وحيــن أصبح الرئيــس التنفيذي للهيئة 

المصريــة العامــة للبتــرول، أســهم فــي العديــد مــن اإلنجــازات البــارزة التــي حفظهــا لــه التاريخ.

المهنــدس طــارق، المولــود فــي يونيــو 1962، تخــرج مــن جامعــة القاهــرة عــام 1986، حاصــاًل 
علــى بكالوريــوس الهندســة الميكانيكيــة، ويقيــم فــي القاهــرة مــع أســرته المحبــة؛ زوجتــه 

وابــن وابنتيــن. 
واآلن لنرسم صورة أكثر قربا للرجل.

حوار مع معالى وزير البترول والثروة المعدنية

السيد المهندس / طــــارق المـــال

1. خــالل توليــك رئاســة الهيئــة المصريــة العامــة للبتــرول عــام 2013، ثــم وزارة البتــرول عــام 
2015، مــا التحديــات التــي واجهــت القطــاع خــالل هــذه الفتــرة؟

علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة، شــهدت مصــر تغييــرات كبيــرة، ليــس فقــط سياســيًا، خلقــت 
- مــع تراكمــات الســنوات الســابقة - تحديــات خطيــرة، خاصــة علــى الصعيــد االقتصــادي، مــا تســبب 

فــي زيــادة عجــز الميزانيــة والديــن العــام، وانخفــاض االحتياطــي النقــدي األجنبــي.
وواجــه قطــاع البتــرول هــو اآلخــر تحدياتــه الكبيــرة، خاصــة مــع تزايــد الطلــب علــى الطاقــة، التــي 
لــم ترفــع الحكومــة الدعــم عنهــا فــي هــذا الوقــت، مــا تســبب فــي تحميلهــا أعبــاء ماليــة ضخمــة 

كان يجــب إنفاقهــا علــى الصحــة والتعليــم والتنميــة البشــرية والبنيــة التحتيــة.
وهنــاك تحــدٍ رئيســي آخــر يتمثــل فــي مزيــج الطاقــة الحالــي الــذي ال يــزال يعتمــد علــى البتــرول 

والغــاز، رغــم نقــص الغــاز والمنتجــات البتروليــة الرئيســية مثــل الغــاز المســال والبنزيــن.

2. مع كل هذه التحديات، ألم تفكر في التراجع خطوة للخلف؟
النظــرة المتأنيــة لتاريخنــا تقــول إنــه كّلمــا مــر المصريــون بأوقــات عصيبــة، نهضــوا أقــوى، وأنــا ال 
أتــردد فــي خدمــة بلــدي أبــدًا تحــت أي ظــرف، وفخــور فعــا بتقّلــدي هــذا المنصــب، الــذي ســيمنحني 

الفرصــة لإلنخــراط أكثــر فــي خدمــة مصــر بشــكل حقيقــي.

3.  بعــد ثورتيــن عظيمتيــن، كان لــدى الشــعب طموحــات كبيــرة، عملــت القيــادة بشــجاعة علــى 
ــة  ــة الطاق ــه صناع ــذي تحمل ــا ال ــر 2030«، م ــة مص ــة: »رؤي ــتراتيجية حازم ــع اس ــا، م تحقيقه

ــة؟ ــة الحكوم ــن ورؤي ــات المواطني ــق تطلع لتحقي
صناعــة البتــرول والغــاز محوريــة لتنميــة البــاد، فهــي المصــدر الرئيســي للطاقــة التــي يمكــن أن 
تــدرّ النقــد األجنبــي لمصــر، لذلــك تقــوم اســتراتيجيتنا علــى تحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن إمــدادات 
الغــاز، وزيــادة القــدرة علــى التكريــر، لنصبــح منطقــة إقليميــة ومحوريــة للطاقــة، وإقامــة اقتصــاد 
تنافســي ومتــوازن ومتنــوع، واالســتمرار كمحــرك للنمــو االقتصــادي لبلدنــا، وأكثــر مــن ذلــك ضمــن 

رؤيتنــا لمصــر 2030.
وتتماشــى رؤيتنــا الصناعيــة مــع الرؤيــة الوطنيــة التــي تــرى تحريــر الســوق المصريــة، والتعامــل مــع 

قــوى العــرض بديناميكيــة، لتصبــح مصــر مصــدرًا اســتراتيجيا للغــاز وغيرهــا مــن منابــع الطاقــة.
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مــن الغــاز، ويفتــح آفاقــا اقتصاديــة وسياســية واســعة، ويؤكــد إمكانــات الغــاز فــي المنطقــة التــي 
تتيــح الفرصــة الســتثمارات كبــرى.

ــر اكتشــاف للغــاز الطبيعــي علــى اإلطــاق فــي البحــر المتوســط، وواحــد  فــي الواقــع، ُظهــر أكب
مــن أهمهــا عالميــا، ويمّثــل قصــَة نجــاح علــى جميــع المســتويات، بــدءا مــن العمــل علــى اكتشــافه 
وتنميتــه فــي وقــت قياســي، وامتيــاز منــح االكتشــاف، حتــى توقيــع عقــد اإليجــار، مــا يجعلــه مــن 
العوامــل التــي ســتحول مصــر مــن بلــد يواجــه تحديــات كبيــرة فــي تلبيــة احتياجاتــه المتزايــدة مــن 
الطاقــة، إلــى واحــد مــن أكبــر منتجــي الغــاز اإلقليمييــن فــي المنطقــة، ويمكننــي التأكيــد بــكل 

ثقــة أن ُظهــر مجــرد بدايــة.
إيجيبــس 2017 كان أيضــًا عامــة فارقــة العــام الماضــي، مؤتمــر مصــر الدولــي للبتــرول األول الــذي 
اســتقبل عشــرة آالف شــخص، عاكســا أهميــة مصــر المتزايــدة باعتبارهــا العبــًا إقليميــًا إســتراتيجيًا 

وبوابــة فــرص جاذبــة الســتثمارات البتــرول والغــاز.

6. فتحــت مبــادرة تحديــث قطــاع البتــرول طريــق مصــر للمنافســة بثقــة كمركــز إقليمــي للبتــرول 
والغــاز، متــى يمكــن تحقيــق ذلك؟

نهــدف إلــى وضــع اســتراتيجية شــاملة لجعــل مصــر مركــزا إقليميــا للبتــرول والغــاز وتحســين وضــع 
الميــزان التجــاري، مــع مــا لمصــر مــن موقــع اســتراتيجي وبنيــة تحتيــة ومرافــق قابلــة للتوســعة، بما 
فــي ذلــك مصانــع الغــاز المســال ومصافــي البتــرول وخطــوط األنابيــب الخــام وخزانــات وصهاريــج 

وشــبكات النقــل. 
وســيعزز مــن هــذه اإلمكانــات، زيــادة المنافســة عبــر جميــع مراحــل صناعــة قطــاع البتــرول والغــاز، 
وقــد تــم تشــكيل لجنــة حكوميــة لتســهيل هــذه المهمــة، وأنــا علــى ثقــة تامــة بــأن مصــر ســتكون 

قريبــا مركــزا للغــاز للمنطقــة بأســرها.

ــذ قطــاع البتــرول والغــاز مشــروع التحديــث والتطويــر، لالســتفادة  4. فــي عــام 2016، نفَّ
القصــوى مــن إمكاناتــه بحلــول عــام 2021، مــا ســبب إطــالق هــذا المشــروع العمــالق؟ 

ــرول  ــاع البت ــر قط ــد اضط ــر، وق ــي مص ــة ف ــات الجاري ــن اإلصاح ــزأ م ــزٌء ال يتج ــث ج ــج التحدي برنام
والغــاز للعمــل بطريقــة اســتباقية لتطويــر نفســه بالحوكمــة الجيــدة والمســاءلة، فضــا عــن دعــم 

ــي.  ــوازن المال االســتدامة والت
وتتمثــل رؤيــة البرنامــج فــي إعــادة تأكيــد قيــم القطــاع األساســية، بمــا فــي ذلــك الســامة 
ــع المراحــل. ــره علــى جمي ــات العمــل والشــفافية والكفــاءة، مــا ســينعكس أث ــكار وأخاقي واالبت
وباعتبــاره محــركًا للنمــو والتنميــة المســتدامين لمصــر، مــن خــال تحقيق االكتفــاء المالي، ســيصبح 

القطــاع مركــزًا رائــدًا للبتــرول والغــاز اإلقليمــي، ونموذجــا يُحتــذى لتحقيق َقــدَر مصــر الحديثة. 
ويرتكــز هــذا الجهــد الشــامل علــى ســبع ركائــز تهــدف إلــى خلــق قطــاٍع متنــاٍم، يســمح بتدفــق 
ــن األدوار، يتســم بالكفــاءة، ويحقــق موظفــوه  ــد بفصــٍل واضــح بي االســتثمارات مــع هيــكل جدي

أعلــى مراتــب اإلنتاجيــة.
وكذلــك اتبــاع شــركات تكريــر البتــرول وتوزيعــه اســتراتيجيًة موســعة تعتمــد علــى مشــاريع جديدة 
وشــركاء واســتثمارات تحســن مــن كفــاءة اســتخدام الطاقــة لدعــم التخلــص التدريجــي مــن الدعم.

ــاج علــى تأميــن االكتفــاء الذاتــي مــن  ــذي تعمــل فيــه شــركات االستكشــاف واإلنت فــي الوقــت ال
الطاقــة، مــع تدشــين نظــام واحــد لتخطيــط مــوارد المؤسســات يدعــم الشــفافية الماليــة وعمليــات 

الجيــل التالــي.
وأنــا أتابــع عــن كثــب جميــع برامــج التحديث، مثــل اللجــان التوجيهيــة واجتماعــات البرامــج، وأخصص 

مــا يقــرب مــن 20٪ مــن وقتــي لمشــروع التحديث.

5. مثَّــل عــام 2017 نقطــة تحــول لقطــاع البتــرول والغــاز فــي مصــر، مــا أهــم المحطــات التــي 
ميزتــه؟

دون القطــاع خــال العاميــن الماضييــن قصــة نجــاح 
جديــدة، بتوقيــع 70 اتفاقيــة فــي مجــال البتــرول 
والغــاز منــذ منتصــف عــام 2014، مــع شــركات عالميــة 
كبــرى، مــع االحتفــاظ بالحــد األدنــى مــن اإلنفــاق 
بمبلــغ 14.9 مليــار دوالر أمريكــي، و300 بئــر علــى 

األقــل لحفرهــا.
كمــا أدى تشــجيع االســتثمار فــي مجــال التنقيــب عــن 
الغــاز وتطويــره إلــى زيــادة االســتثمارات لنحــو 30 

مليــار دوالر للســنوات الثــاث أو األربــع المقبلــة.
وهــذا العــام بدأنــا حصــد ثمــار النجــاح، مثــل مشــروع 
ــول«،  ــل أت ــي »حق ــل الغرب ــا الني ــي بدلت ــي ب ــركة ب ش
وحقــل غــاز ُظهــر، الذي ينتــج 30 تريليون قــدم مكعب 
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يحفــل تاريــخ البتــرول بالعديــد مــن النجاحات واإلنجــازات، التــي يعلمها الخاصــة والعامــة، وكان بعضها 
صعــب التحقــق بالفعــل، لــوال إرادة العامليــن فــي القطــاع وعزمهــم، وحبهــم الحقيقــي لهــذا البلد.

ومــع ذلــك، فــإن الحــادي والثاثيــن مــن ينايــر، عــام 2018، ســيظل يومــا مختلفــا، إذ تــم تكليــل إحدى 
ــاح السيســي،  ــد الفت ــس عب ــاح الســيد الرئي ــدؤوب، بافتت ــر ماحــم الجهــد والعمــل والبحــث ال أكب

مشــروع حقــل ُظهــر العمــاق فــي بورســعيد.

ُظهــر.. أحــد أكبــر كشــوفات الغــاز التــي تحققــت فــي مصــر ومنطقــة البحــر المتوســط، وإضافــة 
ــوق  ــات الس ــة احتياج ــي تلبي ــي ف ــهام حقيق ــي، وإس ــاز الطبيع ــن الغ ــا م ــي إنتاجن ــة الحتياط قوي
المحليــة، فضــًا عــن تشــجيعه كبــرى الشــركات العالميــة علــى ضــخ اســتثمارات جديــدة فــي قطــاع 

ــرول المصــري.  البت

وخــال حفــل االفتتــاح، ألقــى الســيد كاوديــو ديســكالزي، الرئيــس التنفيــذي لشــركة إينــي 
ــة حقــل ُظهــر فــي  ــذي تحقــق بتنمي ــل ال ــى حجــم اإلنجــاز الهائ ــة، كلمــة أشــار فيهــا إل اإليطالي
الميــاه العميقــة خــال عاميــن فقــط، وهــي فتــرة قياســية جديــدة، مقارنــة بـــ6 إلــى 8 ســنوات، 

تســتغرقها الحقــول المماثلــة.

وأشــاد ديســكالزي بالدعــم المســتمر مــن الســيد الرئيــس ورئيــس مجلــس الــوزراء ورؤيتهمــا الثاقبة 
لمســتقبل هــذا المشــروع للدولــة وأهميتــه، وجهــود شــركات البتــرول المصريــة التــي تولــت عملية 
التنفيــذ، وقدمــت أداء متميــزًا طــوال فتــرة العمــل. مؤكــدًا أن هــذا اإلنجــاز مجــرد بدايــة يعقبهــا 

اســتمرار الســعي للوصــول ألقصــى إنتــاج مــن هــذا الحقــل.
ــة،  ــرة طويل ــرول فت ــدة قطــاع البت ــغ، وتصــّدر رأس أجن ــي بال وحظــي مشــروع ُظهــر باهتمــام دول
ألهميتــه لاقتصــاد القومــي، وقدرتــه علــى فتــح آفــاق جديــدة للبحــث واالستكشــاف فــي البحــر 

ــاه العميقــة. المتوســط، خاصــة المي

وأوضــح الســيد وزيــر البتــرول والثــروة المعدنيــة، المهنــدس طــارق المــا خــال العــرض التقديمــي 
الــذى قدمــه فــى اإلفتتــاح، أن إجمالــي إنتــاج ُظهــر موجــه لاســتهاك المحلــي، لتغطيــة احتياجــات 
قطاعــات الدولــة المختلفــة، وستســهم باكــورة إنتــاج المرحلــة األولــى )350 مليــون قــدم مكعــب 
غــاز يوميــًا( فــي خفــض واردات الغــاز المســال بنســبة 25٪ مــع تحقيقهــا وفــرًا بنحــو 60 مليــون 

دوالر شــهريًا، أي مــا يعــادل 720 مليــون دوالر ســنويًا.
وتابــع أنــه مــع نهايــة 2018 وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي، ســيرتفع الوفــر إلــى 250 مليــون دوالر 
شــهريًا، أي مــا يعــادل 3 مليــارات دوالر ســنويًا، مــا يوّفــر النقــد األجنبــي، إضافــة إلــى إتاحــة العديــد 

مــن فــرص العمــل المباشــرة وغيــر مباشــرة.
ومــع كل مــا للمشــروع مــن أهميــة وقيمــة اقتصاديــة وتنمويــة، فلعــّل أبــرز مــا لفــت االنتبــاه إليــه 
هــو قــدرة أبنــاء قطــاع البتــرول علــى التفــوق علــى أنفســهم، والعمــل دون كلــل أو ملــل لصنــع 
ملحمــة وطنيــة مكتملــة، عبــر تطبيــق فعلــي لسياســة الدولــة فــي تعظيــم المكــون المحّلــي فــي 
المشــروعات الكبــرى، وتحقيــق التكامــل والتضافــر بيــن جهــود شــركات البتــرول المصريــة، بــدءًا من 
وضــع التصميمــات الهندســية، وحتــى التصنيــع واإلنشــاء والتركيــب، وعلــى رأســها إنبــي وبتروجــت 
وخدمــات البتروليــة البحريــة، والعشــرات مــن شــركات القطــاع الخــاص الوطنيــة، تحــت مظلــة شــركة 

بتــرول باعيــم )بتروبــل( القائمــة باألعمــال.
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ــق  ــج لتحقي ــبع برام ــل الس ــرق عم ــن ف ــة بي ــة الصحي ــازات والمنافس ــيء باإلنج ــام مل ــر ع ــد م لق
ــه. ــم ب ــا نحل ــث كلن ــرول حدي ــاع بت ــول لقط ــمى بالوص ــدف األس اله

مشروع
تطوير وتحديث
قطاع البترول

والتشــغيل األمثــل لهــا لخفــض االســتيراد وزيــادة 
البرمجــة  تطبيــق  اســتخدام  مثــل  اإليــرادات 
واســترجاع  مركبــة  أســمدة  وإنتــاج  الخطيــة، 
غــاز البوتاجــاز مــن خــط تغذيــة محطــة كهربــاء 

مطــروح.   

تحســين ترشــيد وكفــاءة اســتهاك الطاقــة مــن 	 
ــز  ــة والتركي ــات عالمي ــم وسياس ــي نظ ــال تبن خ

ــى مشــاريع محــددة. عل

اســتمرارية انتــاج البتــرول والغــاز بالرغــم مــن 	 
بيــن  التعــاون  وتشــجيع  الطبيعــي،  التناقــص 
كفــاءة  لتحقيــق  المشــترك  القطــاع  شــركات 

للمــوارد. األمثــل  واالســتخدام  العمليــات 

العمــل علــى محــاور مختلفــة للوصــول بمصــر 	 
ــرول  ــداول البت ــح مركــز إقليمــي لتجــارة وت لتصب
ــل التعــاون االســتراتيجي مــع االتحــاد  والغــاز مث
ــة  ــرص، باإلضاف ــع قب ــات م ــي، والمفاوض األوروب
إلــى القيــام بمشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة 

ــاز. ــت والغ للزي

تدشــين بوابــة تواصــل لقطــاع البتــرول للتواصــل 	 
بيــن العامليــن تحــت مظلــة موحــدة.

تيســير عمليــة اتخــاذ القــرار وجمــع المعلومــات 	 
موحــدة  بيانــات  قاعــدة  تطبيــق  خــال  مــن 
الشــركات  يتلوهــا  ثــم  األساســية  للكيانــات 

التابعــة.

تطويــر نظــام جديــد للمزايــدات واعــداد نمــوذج 	 
محــدث لاتفاقيــات.

البحــث 	  لمناطــق  إلكترونيــة  خريطــة  عمــل 
ــي  ــيزميه ف ــات س ــة بدراس ــاف مدعم واالستكش
ومشــروع  األحمــر،  والبحــر  المتوســط  شــرق 

الســويس.  خليــج 

مــع 	  للقطــاع  جديــد  هيــكل  إلــى  التوصــل 
والتنفيذيــة  التشــريعية  لــأدوار  واضــح  فصــل 
والتنظيميــة بمــا يســاعد فــي تحســين عمليــة 

القــرار. اتخــاذ 

دباجــة وصياغــة دليــل موحــد خــاص بحوكمــة 	 
الشــركات.

للمناصــب 	  الوظيفــي  التعاقــب  خطــط  إعــداد 
مــع  الوســطى  واإلدارة  للقطــاع  القياديــة 
والشــفافية  الفــرص  تكافــؤ  مبــدأ  علــى  التأكيــد 

تعظيــم أهميــة األمــن والســامة كواحــدة مــن 	 
العمــل  خــال  مــن  للقطــاع  األساســية  القيــم 

علــى تغييــر الثقافــة وتنميــة المهــارات.

والحوكمــة 	  البشــرية  المــوارد  نظــم  تطويــر 
القطــاع  شــركات  فــي  التشــغيل  وكفــاءة 
علــى  للتأكيــد  والحاليــة  الجديــدة  المشــترك 
مفاهيــم الحوكمــة ونظــم المــوارد البشــرية 

التشــغيل.  وكفــاءة 

إنشــاء قاعــدة بيانــات متطــورة بمعاييــر موحــدة 	 
وابتــكار  بالقطــاع  عامــل  ألــف   245 لحوالــي 
منهجيــة لتحليــل المــوارد البشــرية لــكل شــركة 
الضعــف  نقــاط  علــى  للوقــوف  القطــاع  فــي 
ــوض  ــرص للنه ــر والف ــد المخاط ــوة، وتحدي والق
العنصــر  وتنميــة  تطويــر  خــال  مــن  بالشــركة 

ــا. ــري به البش

التكريــر 	  مشــروعات  مــن  عــدد  تنفيــذ 
األصــول  كفــاءة  لتعظيــم  والبتروكيماويـــات 

وفيما يلي الخطوط العريضة لإلنجازات التي قامت بها فرق العمل المختلفة: 
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)أرقام و مؤشرات(

ــاء  ــم تتوقــف اعمــال ونشــاطات المشــروع طــوال عــام، إنمــا راحــت تتوالــى وتتصــل بســواعد أبن ل
القطــاع الذيــن أدركــوا -منــذ اللحظــة األولــى- خطــورة وجديــة مــا يقومــون بــه وأهميتــه فــي 
نقــل مصــر إلــى المســتقبل، وتقديــم تجربــة حيــة لإلصــرار علــى تحقيــق أهــداف تحتذيهــا باقــي 

ــات. القطاع

ورغــم أن العــزم معقــود علــى تحقيــق المزيــد مــن الجهــد، فــال بــأس مــن لحظــة مراجعــة وتقييــم، نســتعرض 
فيهــا مــا تحقــق، ومــا رأى النــور:

المشــاركة فــي مؤتمــر ومعــرض مصــر الدولــي للبتــرول والغــاز إيجيبــس فبرايــر 2017 بجنــاح خــاص، افتتحــه 	 
ســيادة الرئيــس مســتمعا لشــرح واف عــن المشــروع مــن شــباب فــرق العمــل.

ــوم المخصــص 	  ــه، وجلســة فــي الي ــف بأهــداف المشــروع وأهميت إقامــة جلســة نقــاش اســتراتيجية للتعري
ــت  ــي تضمن ــرول والت ــاع البت ــباب قط ــتديرة لش ــدة المس ــة المائ ــرول، وجلس ــاع البت ــي قط ــرأة ف ــدور الم ل

ــروع. ــة للمش ــة تعريفي مقدم

ــاراتهم  ــي استفس ــروع وتلق ــرض المش ــر لع ــة الوزي ــاع برئاس ــن بالقط ــع العاملي ــة م ــاءات مفتوح ــد لق عق
ومقترحاتهــم:

الهيئة العامة للبترول.	 

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.	 

 عقــد 10 اجتماعــات للجنــة تســيير المشــروع 	 
حتــى تاريخــه، لمتابعــة تقــدم األعمــال برئاســة 
ســيادة الوزيــر، 11 اجتمــاع دوري مــع فــرق عمــل 
البرامــج المختلفــة، واجتماعــات مــع مؤسســات 
التمويــل العالميــة لعــرض المشــروع ومناقشــة 
ــات  ــه، واجتماع ــطته وبرامج ــل أنش ــرص تموي ف
)النرويــج-  األجنبيــة  الســفارات  بعــض  مــع 

ــرا(. إنجلت

قبــل 	  الجــدد  الســفراء  مــع  لقــاء  إجــراء 
دول  مختلــف  فــي  مناصبهــم  مغادرتهــم 

. لــم لعا ا

العالميــة 	  المؤتمــرات  فــي  المشــروع  شــرح 
فــي  بإيطاليــا(    OMC  - ظبــي  بأبــو  )اديبــك 
نــدوة  وفــي  بالوزيــر،  الخــاص  العــرض  أثنــاء 
بغرفــة التجــارة األمريكيــة بالقاهــرة، أبريــل 
ــية  ــارة الفرنس ــة التج ــدوة بغرف ــي ن 2017، وف

.2017 ســبتمبر  بالقاهــرة 

والحقــول 	  للشــركات  وزيــارات  نــدوات  عقــد 
للتعريــف بالمشــروع عبــر أعضــاء إدارة التواصــل 
وممثلــي البرامــج  لمــا يقــرب مــن 1200 عامــل 

ــاع. بالقط

مشــاركة 	   300 علــى  يزيــد  مــا  إســتقبال 
األعضــاء  وحصــر  عليهــا،  والــرد  وإستفســار، 
إعــداد ورش  بالمشــاركة، ويجــري  المهتميــن 

إلشــراكهم. متخصصــة  عمــل 

ــا 	  ــروع »رؤيتن ــة المش ــن مجل ــداد م ــدار 3 أع إص
ــدد. ــذا الع ــل ه ــره« قب لبك

وحقيقــة األمــر أن الحمــاس الــذي تبــدى فــي 	 
هــذا المشــروع، ســواء مــن فِــرق العمــل أو 
القيــادات، وبذلهــم أقصــى مــا يســتطيعون، 
يعــد بتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات، وصــواًل 
ــة  ــة الموضوع ــداف والرؤي ــل األه ــة كام لتغطي
ــهام  ــع لإلس ــة للجمي ــة الفرص ــا، وإتاح ــلفًا لن س

فــي تطويــر قطــاع البتــرول وتحديثــه.

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.	 

شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.	 
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آراء قيادات وشباب فرق عمل البرامج

ــل  ــق أفض ــعيًا وراء تحقي ــدة، س ــع األصع ــى جمي ــدؤوب عل ــل ال ــروع العم ــادات المش ــل قي تواص
النتائــج فــي أقصــر وقــت، وتمريــر خبراتهــا للشــباب الذيــن هــم أذرع القطــاع وموطــن قوتــه، 
ــى  ــة إل ــي النهاي ــي ف ــدة تفض ــق واح ــة طري ــى خارط ــرؤى، ويســتقيم الجميــع عل ــق ال لتتس

ــروع. ــداف المش ــول أله الوص
وفيما يلي، نلقي نظرة على تقييم القيادات لما تحقق بالفعل ورؤيتهم للقادم من اإلنجازات:

نتطلــع جاهديــن إلــى جعــل مشــروع تطويــر وتحديــث قطــاع البتــرول 
ــا  حقيقــة واقعــة، واثقيــن أنــه الســبيل الوحيــد للحفــاظ علــى صناعتن
وســط عالــم معقــد جــدا، وســيكون موّظفونــا الطليعــة االســتراتيجية 
فــي عمليــة إدارة المواهــب التــي تمثــل أهــم عناصــر هــذا المشــروع.

ــاز  ــرول والغ ــاع البت ــرة لقط ــوّل كبي ــة تح ــي نقط ــام الماض كان الع
ــع  ــدار جمي ــى م ــرة، عل ــاح كبي ــص نج ــه قص ــهدنا خالل ــري، ش المص
المراحــل، وعــالوة علــى ذلــك، فــإن وجــود الشــركاء هنــا يؤكــد هــذا 
النجــاح والجهــود التــي بذلناهــا إلثبــات أننــا علــى الطريــق الصحيــح، 
ــز  ــم مراك ــن أه ــدة م ــر واح ــح مص ــن أن تصب ــة م ــى مقرب ــن عل ونح

ــرول والغــاز. البت

م/ مجدي جالل
مدير فريق البرنامج السادس

أ/ أسامة سعداوي
مدير فريق البرنامج الثالث أ

تحديــث وتطويــر قطــاع البتــرول، مشــروع رائــد علــى مســتوى الــوزارات 
والهيئــات الحكوميــة بمصرنــا الحبيبــة، لتشــكيل جبهــة مؤسســية 
ــوق  ــات الس ــرات وتحدي ــة متغي ــى مجابه ــادرة عل ــة، ق ــة قوي ومهني
المحليــة والعالميــة، ممــا يحسّــن القــدرة التنافســية ويضمن اســتدامة 
ــن جهــات  ــر التكامــل بي ــذي يمكــن تحقيقــه عب النجــاح المؤسســي ال
القطــاع المختلفــة، وكذلــك تبنــي العامليــن للمشــروع، مــع قدرتهــم 
الكاملــة علــى تحمــل مســؤولية الوصــول بقطاعنــا إلــى آفــاق جديــدة 

نفخــر بهــا جميعــًا.
د/ خالد عقـــل

مدير فريق البرنامج الرابع أ

رأس المــال البشــري هــو العمــود الفقــري ألي شــركة، وصاحــب الــدور 
الكبيــر فــي تحســين أداء أو نجــاح أي كيــان. وقــد أدركنــا مبكــرًا 
أنــه بإمكاننــا اســتخدامه مــع الوســائل المتطــورة التــي يمتلكهــا 
القطــاع لتحقيــق النمــو والتحديــث، وصــوال لجعــل البتــرول أحــد أهــم 
القطاعــات الرائــدة فــي مصــر. وأيــا كانــت الصعوبــات والتحديــات، فــإن 
هــذا الشــعب -الــذي يحــب بلــده- بإمكانــه مواجهتهــا وتخّطيهــا، لــذا 
ــا  ــاد، لمســاعدة قطاعن ــى العمــل الج ــاس عل ــجيع الن ــى تش نســعى إل

ــى النمــو والتطــور. ــا الحبيــب عل وبلدن

أ/ سناء العشري
مدير فريق البرنامج الثالث ب

مشــروع دعــم اتخــاذ القــرار وربــط المعلومــات، فرصــة عظيمــة لتأكيــد 
أهميــة تكنولوجيــا المعلومــات، باعتبارهــا عامــا أساســيًا لدفــع 
القطــاع نحــو تحقيــق المزيــد مــن النجــاح، إضافــة إلــى رفــع مســتويات 
ــق  ــة تحقي ــابع بأهمي ــج الس ــن فريــق البرنام ــه مســتقبا. ويؤم أدائ
التكامــل والنظــر للقطــاع كمنظومــة واحــدة متكاملــة، وعلــى مــدار 
العــام الماضــي، حققنــا عــددا مــن النتائــج المهمــة، بالتعــاون الكامــل 
مــع شــركات القطــاع، وكل يــوم يزيــد إصرارنــا علــى مواصلــة الجهــد 

لتحقيــق جميــع أهــداف البرنامــج.

م/ الزهراء أبو الحجاج
مدير فريق البرنامج السابع
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إن برنامــج تحديــث قطــاع البتــرول هــو بمثابــة الحلــم الذي بــدء يتحقق 
لــكل شــباب العامليــن بقطــاع البتــرول، لمــا يتضمنــه مــن اســتراتيجية 
فعالــه بدمــج خبــرة الكفــاءات العاملــة بالقطــاع مــع تفاعــل حمــاس 
الشــباب واســتغال طاقتهــم اإليجابيــة، لتحقيــق التنميــة الشــاملة 
والمســتدامة لقطــاع البتــرول ليكــون قاطــرة التنميــة فــي مصــر خــال 

العقــود القادمــة.

ــتدام  ــل مس ــار عم ــاء إط ــي: إنش ــع )ب( األساس ــج الراب ــدف البرنام ه
لتحســين كفــاءة اســتخدام الطاقــة بقطــاع البتــرول، لخفــض تكاليــف 
ــع  ــى اآلن وض ــه حت ــم إنجازات ــن أه ــة، وم ــات البيئي ــغيل واالنبعاث التش
اإلطــار المؤسســي لنظــام إدارة الطاقــة بجميــع شــركات القطــاع، 
بيانــات  قواعــد  وبنــاء  الطاقــة  لكفــاءة  إدارات  إنشــاء  متضمنــا 
ــذ حزمــة مــن المشــروعات واإلجــراءات  ــى تنفي االســتهاك، إضافــة إل
فــي  حقيقيــًا  خفضــًا  حققــت  التــي  التكاليــف،  منعدمة/منخفضــة 
ــي  ــن إجمال ــادل 1٪ م ــا يع ــه، أي م ــن جني ــو 106 مايي ــتهاك بنح االس
اســتهاك الطاقــة بشــركات القطــاع خــال عــام 2017. كمــا انتهــت 
ــون  ــا 420 ملي ــتثمارات قيمته ــروعات باس ــدة مش ــذ ع ــات تنفي دراس

م/ احمد عبد ربـةدوالر، وتوفيــر قــروض ميســرة لبــدء تنفيذهــا خــال عــام 2018.
مدير فريق البرنامج الرابع )ب(

أ/ أميرة كمال ناجـي
عضو فريق البرنامج السادس

ــرول  ــاع البت ــث قط ــر وتحدي ــروع تطوي ــن مش ــمعت ع ــة س ــي البداي ف
مــن خــال النــدوات التعريفيــة التــى قــام بهــا فريــق التواصــل الخــاص 
بالمشــروع انتهــزت الفرصــة للمشــاركة فــي هــذا المشــروع العمــاق 
واننــي علــى ثقــة ان فريــق عمــل البرنامــج الخــاص بتحويــل مصــر إلــى 

مركــز إقليمــي ســوف ينجــح فــي تحقيــق أهدافــه.

م/ محمود ماهر
عضو فريق البرنامج الرابع ب

وال يكتفي شباب القطاع باالنخراط في البرامج التطويرية، وبذل أقصى ما يستطيعون من جهد 
لتحقيق النتائج المتوّقعة منهم فقط، وإنما يحرصون كذلك على مشاركتنا رؤيتهم من قلب 

الحدث، وتصوّرهم لما يحققون من إنجازات، وطموحاتهم التي تحركهم نحو مزيد من العمل. 

في السطور التالية نقترب أكثر منهم، ونرى بعيونهم.

مشــروع تطويــر وتحديــث قطــاع البتــرول أعطــى لنــا الفرصــة لتحويــل 
ــرة  ــيع دائ ــن توس ــا ع ــة، فض ــق ملموس ــى حقائ ــا إل ــا وأفكارن رؤيتن
العاقــات داخــل القطــاع، واالســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن، والتعــرف 
ــذا  ــي له ــدًا بانضمام ــعيد ج ــا س ــة. أن ــل الرائع ــة العم ــى مجموع إل

ــع. ــق للجمي ــاح والتوفي ــو النج ــروع، وأرج المش

م/ حافظ الشامى
عضو فريق البرنامج الخامس

أ/ دينا أنيـس
عضو فريق البرنامج الثالث أ

ــن  ــرد م ــم كف ــذا الحج ــج به ــي برنام ــاركتي ف ــة بمش ــعيدة للغاي س
ــر  ــديد أن العنص ــي الش ــرية، إليمان ــوارد البش ــة الم ــل تنمي ــق عم فري
البشــري أهــم مــورد لنجــاح أي مؤسســة، وســعيدة أكثر بدعــم قيادات 
البتــرول وتشــجيعهم لنــا، ونقــل خبراتهــم ومتابعتهــم للبرنامــج، 

ــا فــي وقــت قياســي. ــر مــن المتوقــع من ــق أكث وأرجــو تحقي

ــة  ــاه العميق ــة والمي ــات البحري ــروعات التركيب ــن إدارة مش ــي م انتقال
الفرصــة  منحنــي  البتــرول،  وتحديــث قطــاع  تطويــر  إلــى مشــروع 
الفنيــة  المشــروعات  مــن  الفكــري،  ونطاقــي  مداركــي  لتوســيع 
والتقنيــة إلــى رؤيــة أكثــر اســتراتيجية لأمــور، كمــا أن وجــودي إلــى 
جانــب فريــق عمــل المشــروع الرائــع والمتنــوع يسّــر لــي تبــادل 
الخبــرات واالســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن فــي شــتى مجــاالت القطــاع، 
ــي  ــعيد بانضمام ــا س ــات. أن ــة إدارة المؤسس ــى إدراك كيفي ــة إل إضاف
ــق، وأن  ــع فــرق العمــل النجــاح والتوفي ــه ولجمي للمشــروع، وأرجــو ل

ــل. ــتقبل أفض ــى مس ــا إل ــون طريقن م/محمـد علــىيك
وحدة إدارة ومتابعة المشروع 
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منــذ التحاقــي بقطــاع البتــرول يراودنــي حلــم المشــاركة فــي إحــداث 
ــاري  ــة باختي ــاءت الفرص ــره، وج ــي تطوي ــوس ف ــي وملم ــر حقيق تغيي
ضمــن فريــق العمــل، الســتغال اإلمكانــات التكنولوجيــة للقطــاع 
ــر وإتمــام التحــول الرقمــي لمؤسســاته. ورغــم جميــع  إلحــداث التغيي
الصعوبــات، اســتطعنا فــي عامنــا األول تحقيــق إنجــازات ملموســة 
وميكنــة عــدد مــن األعمــال، ووضــع خطــة طمــوح الســتكمال الباقــي، 
بدعــم مــن قيــادات القطــاع، ويقيــن تحقيــق الحلــم، والثقــة فــي 

ــر 2030. ــتراتيجية مص ــق اس ــاع لتحقي ــاء القط ــدرات أبن ق
م/ طارق ســامى

عضو فريق البرنامج السابع

أ/ شريف مدحت 
عضو فريق البرنامج األول

نحــن مــن نشــّكل مســتقبلنا مــن خــال معتقداتنــا وأفعالنــا(، وقــد حــان 
الوقــت لكــي نســتجيب لــروح التغييــر الجديــدة، التــي تســتهدف تحقيق 
مســتقبل طمــوح لمصــر، ووجــودي كجــزء مــن مشــروع التطويــر فرصة 
ــه  ــرول وإنتاج ــن البت ــث ع ــال البح ــي مج ــد ف ــر جدي ــاء عص ــة لبن عظيم
ــدة ونظــرة مختلفــة، وقــد كان  ــة جدي ــر أفــكار إبداعي فــي مصــر، عب
ــق  ــركاتنا، كفري ــي ش ــه ف ــا نحتذي ــتثمارات نموذج ــذب االس ــق ج فري

ومجموعــة عمــل ناجحــة ومبدعــة.

أ/ رضوى سعيــد
عضو فريق البرنامج ثالث ب

برنامــج تحديــث وتطويــر قطــاع البتــرول يمثــل رؤيتنــا، ويحقــق آمالنــا 
للتنميــة المســتقبلية للقطــاع ككل، وأتشــرف بــأن أكــون أحــد الشــباب 
المشــاركين فيــه، مــن خــال عملــي فــي برنامج تطويــر العنصر البشــري 

والــذي يعتبــر قلــب تغييــر القطــاع، فنحــن التغييــر الــذي نبحــث عنــه.

وسيستمر قطـاع البترول فى كتابة قصص نجاح جديدة 
على مـر التاريــخ.... م/ ريهام محمد على

عضو فريق البرنامج الرابع أ

العــام كان حافــا بالتعلــم واآلمــال، وكونــي عضــوا فــي البرنامــج 
ــل  ــواء لمعام ــرول، س ــاع البت ــى قط ــع إل ــرة أوس ــي نظ ــع ، منحن الراب
التكريــر أو شــركات معالجــة الغــاز، وحتــى تســويق وتوزيــع المنتجــات، 
ــرف  ــرفت بالتع ــا ش ــه أيض ــات، وخال ــة البتروكيماوي ــى صناع ــوال إل وص
ــل  ــتقبل أفض ــي مس ــل ف ــي األم ــزة أعطتن ــوادر متمي ــع ك ــل م والعم

ــب. ــا الحبي ــرول ولبلدن ــاع البت لقط
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