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التحول الرقمى
ومستقبل مصر
تعمل احلكومة املصرية على استراتيجية وطنية للتحول
الرقمى والشمول املالى لالستفادة من التكنولوجيا احلديثة
فى تسهيل اإلجراءات احلكومية والتعامالت املالية ،وهو ما
يساهم فى احلد من البيروقراطية ،كما أنه يحد من الفساد،
ويسمح جلميع املواطنني باحلصول على اخلدمات احلكومية
واملالية بسهولة وسرعة.

بقلم:
أ.د.م /عمرو عزت سالمة
رئيس مجلس إدارة جمعية الهندسة اإلدارية
وزير التعليم العالى
والدولة للبحث العلمى األسبق

التحول الرقمى الذى بدأته احلكومة فى بعض اخلدمات ،بدأ بشكل
جتريبى ،فى محافظة بورسعيد مطلع شهر أغسطس ،من خالل تقدمي
 18خدمة حكومية بشكل إلكترونى ،ومن املقرر تعميم هذه التجربة
على باقى املحافظات خالل الفترة املقبلة.

تطبيق التحول الرقمى والشمول املالى فى مصر سيحقق
نهضة حقيقة فى مصر على مستوى اخلدمات التى تقدمها
احلكومة ،فبعد أن كان املواطن يحتاج للوقوف عدة ساعات
فــى طوابير مزدحمة للحصول على خدمة مــن مجمع
التحرير على سبيل املثال ،فإنه سيكون مبقدوره احلصول
على هذه اخلدمة بكل سهولة وهو جالس فى منزله ،عبر
تطبيق إلكترونى أو املوقع اإللكترونى للجهة احلكومية.
أيضا الشمول املالى سوف ييسر املدفوعات النقدية ويحد من استخدام
النقود «الكاش» التى تغلب على تعامالتنا فى مصر ،وهو ما يوفر تكلفة
طباعة النقود ،ويحمى األمــوال من أى مخاطر ،ألن التعامل سيكون
إلكترونيا فى كل املدفوعات.

ومن بداية شهر مايو املاضى بدأت احلكومة بالفعل فى إلزام
املتعاملني معها بالسداد اإللكترونى ،وهو ما يغلق أبواب
الفساد ،ويسمح لها مبراقبة ورصــد كل التعامالت املالية
بسهولة ويسر.
ومع انتشار اإلنترنت وأجهزة الهواتف الذكية فى مصر سيكون من السهل
على املواطنني االستفادة من خطط التحول الرقمى والشمول املالى.

التحول الرقمى يحقق نهضة حقيقية فى مستوى الخدمات الحكومية
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د.مدحت نافع يكتب عن

قصة نجاح تطوير
مصانع زجاج «ياسين»
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الزمان :ليلة أول أيام صيف
عام 2019
المكان :مصانع شركة النصر
للزجاج والبلور (مصانع ياسين
سابقا)
الرواد
الحدث :احتفالية تكريم
ّ
وانطالقة جديدة
فى تلك البقعة المباركة من
أرض محافظة القليوبية ،فى
المدينة الصناعية شبرا الخيمة
التى باركها العرق والكفاح،
وعلى أرض مصانع ياسين،
اتصل الماضى التليد بالحاضر
والمستقبل ،فى محاولة لرد
للرواد األوائل الذين
الجميل
ّ
أقاموا صروح الصناعة ،ووضعوا
أسس النهضة الحديثة ،التى
انطلقت بمحاذاة صحوة
ليبرالية تركت بصماتها على
كل ركن من أركان البالد
فى الفن والعمارة والصناعة
واالقتصاد ...فى تلك االحتفالية
الرمزية أطلقنا منتجا جديدا
من األكواب الزجاجية يحمل
عالمة ياسين ،وهى التى
ذكرها بمزيج من األسى
والحنين الكاتب المبدع األستاذ
عمر طاهر فى كتابه األشهر
«صنايعية مصر» ،بل وحرصنا
على أن نطلق اسم «ياسين»
على المنتج الجديد ،وأن يكون
التغليف مباركا بصورة هذا
الرجل العصامى العظيم
الذى مازال أحفاده يحملون له
الذكريات المؤثرة ،التى شاركوا
جانبا منها معنا فى تلك
االحتفالية االستثنائية.

اطالق اسم «ياسين» على أحد منتجات الشركة تكريما لمؤسسها
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لــن أسـتـفـيــض فــى وقــائــع االحتفالية
ال ـتــى رعــاهــا أدب ـيــا بـكــل ال ــود واالح ـت ــرام
السيد األسـتــاذ هشام توفيق وزيــر قطاع
ظـمـتـهــا ودع ــت إليها
األع ـم ــال ال ـع ــام ،ونـ ّ
الـشــركــة الـقــابـضــة للصناعات املعدنية،
واس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا ش ــرك ــة ال ـن ـص ــر ل ـلــزجــاج
وال ـب ـل ــور ،وش ـ ّرف ـهــا بــاحل ـضــور وامل ـشــاركــة
عدد كبير من رجال الصناعة والسياسة
واالقـتـصــاد ،أتــرك تلك املسألة للزمالء
األفاضل من رموز اإلعالم الذين ش ّرفونا
بــاحلـضــور وتـكـ ّفـلــوا بالتغطية .ولكننى
أل ـق ــى ب ـعــض ال ـض ــوء ع ـلــى أبـ ــرز املـعــانــى

واملشاعر التى فجرتها أمسية التكرمي،
ع ـســى أن ن ـف ـتــح ب ــذل ــك ب ــاب ــا لـلـتـصــالــح
مــع املــاضــى امل ـش ـ ّرف .فقد أردن ــا أن تنبت
ثـ ـم ــرة اإلصـ ـ ـ ــاح والـ ـتـ ـط ــوي ــر فـ ــى أرض
االمتنان ،وأن نرويها بقطرات من الوفاء
واإلخالص.
<<<
فى أولــى ليالى فصل الصيف كان
الحر شديدا على أرض املصنع ،الذى
حرصنا أن يكون حاضنا لالحتفالية
دون الفنادق وقاعات االحتفال ،ولم
ّ
تتغلب عليه املكيفات إال يسيرا .لكن

ّ
العمال األبطال
أفرانا يقف أمامها
كانت أشد حرا لو كنتم تعلمون .كذلك
ّ
تحدثت خطوط العمر على وجوه عدد
ّ
املكرمني ببالغة
من قدامى العاملني
ال نظير لها ،مؤكدة للحضور على قيمة
التفانى واإلخــاص ،وانصهار البشر
فيما تبدعه أيــاديــهــم مــن منتجات.
ومنهم من رأيناه فى فيديوهات قديمة
للمصانع يعمل على تقطيع الزجاج
يدويا والنفخ فى األكواب،
ثم شاهدناه عيانا منتجا
على ماكينات حديثة تعمل

احتفالية برعاية وزير قطاع األعمال إلعادة إطالق شركة النصر للزجاج والبلور
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النصر والبلور
تشهد انطالقة
جديدة بعد
تطويرها
باستثمارات
 300مليون
جنيه
بــوحــدات التحكم اآلل ــى ،وبقليل من
ّ
التدخل البشرى واملخاطر التى يمكن
أن تكتنف تلك الصناعة الدقيقة.
وقد ّ
مست كلمات األستاذ الدكتور
أحــمــد نــصــار أســتــاذ أمـــراض القلب
الشهير وأكبر أحفاد محمد بك ياسني
سنا شغاف قلوب الحاضرين عقب
جولتنا التفقدية بني خطوط اإلنتاج،
ّ
وهو يؤكد فى رضا وتأثر بالغني أن ما
شهده من تطوير فى املصانع نزل عليه
وعلى آل ياسني بردا وسالما ،خاصة
وأنهم ال يريدون إال أن يستمر سلسال

العطاء والنفع الــذى انطلق منذ عام
 1932على يد جدهم العظيم ،ثم عبثت
به يد اإلهمال أعواما طويلة بعد قرارات
التأميم .حفيد آخر من عصب ياسني
بك يقول لى فى ختام األمسية إنه رأى
جده اليوم وكفى بذلك شهيدا.
<<<
حاليا تشهد شركة النصر للزجاج
والبلور انطالقة جديدة ،بعد ضخ ما
يقرب من  300مليون جنيه فى صورة
استثمارات فى خط زجاج الواجهات

املنقوش ،ثم إعــادة هيكلة الشركة
ماليا ــ بعد التصالح على تخارج بنك
االستثمار القومى وإطفاء الخسائر ــ
ليرتفع رأسمالها من  30مليونا إلى
 100مليون جنيه ،تمهيدا لطرح حصة
من أسهمها فى البورصة املصرية،
لــتــوســيــع قــاعــدة املــلــكــيــة وتحسني
مستويات الحوكمة واإلفصاح .يعمل
بالشركة قرابة الخمسمائة عامل،
وتحقق اليوم أرباحا حدية تقترب من
 17مليون جنيه كمرحلة انتقالية بعد
سنوات من الخسائر ،وهــى مرحلة

رفع رأسمال الشركة إلى  100مليون جنيه تمهيدا لطرحها فى البورصة
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ّ
دقيقة فى منحنى التعلم يتوقع أن
يعقبها طفرات من األربــاح ،خاصة
جار
بعد إضافة خطوط إنتاج جديدة ٍ
دراستها مثل خط زجاج السيكيوريت
والكاسات ..فضال عن جهود ترشيد
الطاقة الجارى دراستها مع إحدى
كــبــرى الــشــركــات الــعــاملــيــة فــى هــذا
املــجــال ،ومــن املقرر أن تحقق وفرا
كبيرا فى تكاليف اإلنتاج ،سواء بشركة
النصر للزجاج أو غيرها من الشركات
الصناعية كثيفة استهالك الطاقة

التابعة لوزارة قطاع األعمال العام.
<<<
ّ
الشركة تصدر نحو  %60من مبيعاتها
لعدد كبير من دول أوروبـــا الشرقية
والــدول العربية واألفريقية ،وال يزال
الطلب الخارجى على منتجاتها يزداد
مدعوما بجودة املنتجات وثقة املستهلك.
ّ
تخلصت شركتنا من مخزون متراكم
ّ
تــقــدر قيمته باملاليني ،لكن مازالت
ّ
الحاجة ّ
ملحة إلى تنمية التسويق املحلى
للمنتجات ،ومازالت معارض الشركة

تفتقر إلى ملسات جمالية ال غنى عنها
لنمو املبيعات ،وهــى أمــور ّ
نعول فيها
كثيرا على مجلس اإلدارة الــذى تم
تطعيمه حديثا بكفاءات متخصصة فى
مجاالت التسويق والتمويل.
<<<
ال نستهني أب ــدا مبــا ميكن أن تصنعه
ملـ ـس ــة وف ـ ـ ــاء واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن شـ ـح ــذ لـلـهـمــم
وتفجير للطاقات ،ال نك ّرم رمزا أو عمال
إال كنا ألنفسنا مكرمني ،وصدق رسولنا
الكرمي عليه الصالة والسالم حيث قال:
«ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس».

الشركة تتحول إلى الربح وحققت  17مليون جنيه أرباحًا
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أطلقت وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة فى يوليو ،2019
مركز تقييم القدرات والمسابقات ،ضمن استراتيجية الحكومة لتنفيذ خطة
اإلصالح اإلداري.
وأطلق جهاز التنظيم واإلدارة ،على قاعات المركز ،أسماء رؤساء الجهاز
تقديرا لجهودهم وعرفا ًنا بما قدموه فى سبيل
السابقين ممن تولوا إدارته
ً
مسيرة اإلصالح اإلداري ،وعلى رأسهم المهندس حلمى السعيد ،مؤسس
الجهاز المركز للتنظيم واإلدارة وأول رئيس له فى عام .1964
والمهندس حلمى السعيد واحد من فرسان اإلدارة فى مصر ،وتولى عدد كبير
من المناصب الهامة ،والتى كان أخرها وزير الكهرباء ،ونقيب المهندسين.
كما ان له إسهامات كبيرة فى مجال اإلصالح اإلدارى للدولة المصرية.

جهاز التنظيم واإلدارة يطلق اسم
«حلمى السعيد» على قاعة مركز
تقييم القدرات والمسابقات الجديد
وزارة التخطيط وجهاز التنظيم واإلدارة يطلقان مركز تقييم القدرات والمسابقات
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ومــن بني األسماء التى أطلقها
جــهــاز الــتــنــظــيــم واإلدارة على
قاعات املركز الجديد ،الدكتور
صفوت النحاس ،رئيس الجهاز
السابق ،ورئيس اتحاد جمعيات
التنمية اإلداريــــة الــحــالــيــة ،ملا
بذله من جهود كبيرة فى مجال
اإلصالح والتنمية اإلدارية للجهاز
الحكومي.
القاعات الثالث األخرى حملت
أسماء األستاذ الدكتور عبدالعزيز
حجازي ،واألستاذ الدكتور زكى

أبوعامر ،واألستاذ الدكتور حسن
توفيق ،واألســتــاذ الدكتور حسني
رمزى كاظم.
افتتاح املركز جاء بحضور ورعاية
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس
مجلس الوزراء ،وبحضور الدكتورة
هــالــة السعيد وزيـــرة التخطيط
واملتابعة واإلصالح اإلداري ،وعدد
من الــوزراء الحاليني والسابقني،
ومحافظ القاهرة ،والدكتور صالح
الــشــيــخ ،رئــيــس الــجــهــاز املــركــزى
للتنظيم واإلدارة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد،
وزيــرة التخطيط ،أن هــذا مركز
تقييم الــقــدرات واملسابقات يعد
خطة
خطوة بارزة فى طريق تنفيذ ً
اإلصالح اإلداري ،وذلك انطالقا
مما نص عليه الدستور املصرى
الصادر فى عام  2014من ضرورة
أن يكون شغل الــوظــائــف العامة
على أس ــاس الــكــفــاءة والــجــدارة
ودون محاباة أو وساطة.
وأضافت أن ذلــك هو
ما استلزم تطبيق أسس

إطالق اسم الدكتور صفوت النحاس على إحدى قاعات المركز الجديد
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الحوكمة التى تتميز باملصداقية
والثقة والنزاهة والفاعلية على
نحو يضمن تحقيق الــعــدالــة بني
املتقدمني والحيادية فى اختيار
أفضلهم ،وذلك عبر مركز تقييم
القدرات واملسابقات الــذى يعتبر
الوسيلة املثلى إلنجاز هذا الحلم.
وأشـــارت إلــى أن مــركــز تقييم
القدرات واملسابقات ،وما يمثله
مــن محطة استثنائية يمكن من
خــالــهــا الـــوقـــوف عــلــى قـــدرات
وجـــــــدارات املــتــقــدمــن لــشــغــل
الوظائف العامة بالدولة ،وتحديد
مــدى كــفــاءتــهــم والــســمــات التى
يتمتعون بها باستخدام وسائط
تكنولوجية حديثة تضمن الحيادية
وتحقق أقصى قــدر من النزاهة
والشفافية ،سيؤدى بالضرورة إلى
اختيار األفضل.
وقالت إن وجــود كــوادر بشرية
تتمتع بالكفاءة واملهارة الالزمة
من شأنه النهوض بالدولة ويعينها

على دعم ومباشرة جهود اإلصالح
املخططة ،مؤكدة على أن وجود
تلك الكوادر سينعكس على كفاءة
املؤسسات وفاعليتها وتنافسيتها
فــى كــافــة القطاعات الــتــى تمس
حياة املواطن.
وشــددت وزيــرة التخطيط على
أن تقييم وبــنــاء الـــقـــدرات يعد
أحــد املــحــاور الرئيسية فــى خطة
اإلصالح اإلداري ،وركيزة أساسية
لالنتقال إلــى العاصمة اإلداريــة
الــجــديــدة ،مشيرة إلــى أن خطة
الحكومة تقوم على تقييم قدرات
الــعــامــلــن فــى الــجــهــاز اإلدارى
على شقني؛ أولهما الشق املهارى
الــذى يختبر مــدى قدراتهم على
استخدام الحاسب اآللــى وإجــادة
اللغات وقياس مهاراتهم النفسية
من خالل تقييمات سلوكية ،بينما
ما يتعلق بالشق الثانى فتقوم به كل
جهة على حدة ،وهو تقييم املهارات
التخصصية للعاملني بكل جهة.

بناء قدرات الموظفين على رأس خطة اإلصالح اإلدارى
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وقال الدكتور مصطفى مدبولي،
رئيس الوزراء عقب إعالن افتتاح
املــركــز ،إن الــرســالــة الــتــى نؤكد
عليها الــيــوم أن إنــشــاء مركز
تقييم القدرات واملسابقات يأتى
ً
تنفيذ ا اللتزام الحكومة املصرية
بــاالســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة
والقانونية املــؤكــدة على العدالة
واملــســاواة وتكافؤ الفرص ،حيث
إنه ال طريق لتولى الوظائف العامة
سوى الجدارة واملهارة والتميز،
مؤكدًا أن ُحسن املدخالت سيكون
له الــدور األكبر فى تحسني أداء
الــجــهــاز اإلدارى فــى املستقبل،
وســوف يتم اســتــصــدار قــرار من
رئيس الوزراء فى شأن هذا املركز.
وقــال رئيس ال ــوزراء إن الحكومة
تسعى أن تصبح مصر ضمن أفضل 30
دولة على مستوى العالم بحلول عام
 ،2030وأن الحكومة تعمل على ميكنة
عدد كبير من الخدمات الحكومية،
بجانب مبادرة الشمول املالى والتطوير

الكامل للقدرات البشرية.
وذكر رئيس الــوزراء أن العديد
مـــن الـــــدول الــصــديــقــة طلبت
االستفادة من خبرات مصر فى
اإلصالح اإلدارى.
من جانبه قــال الدكتور صالح
الشيخ ،رئيس الجهاز املركزى
للتنظيم واإلدارة :إن الجهاز
املــركــزى للتنظيم واإلدارة أنشأ
مركز تقييم القدرات واملسابقات،
استنادا لنص املــادة رقم  30من
الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة
املــدنــيــة رقـــم  81لــســنــة 2016؛
بهدف تحقيق العدالة والشفافية
وإرســـاء مبدأ تكافؤ الــفــرص فى
الــتــوظــف والــتــدريــب والــتــرقــي،
ولضمان تحقيق معايير الحوكمة
واستقطاب أفضل العناصر للعمل
بالجهاز اإلدارى للدولة ،وضمان
ك ــف ــاءة اســتــخــدام مخصصات
التدريب إلــى جانب ضمان شغل
الكفاءات مواقع القيادة.

تولى الوظائف العامة سيكون ألصحاب المهارة والجدارة والتميز
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جمعية الهندسة اإلدارية تستضيف
رئيس  IPMAفى ورشة عمل بالقاهرة

رئيس الجمعية يكرم
«راينهارد فاجنر» رئيس IPMA
بعد ورشة عمل ناجحة فى مصر
التكنولوجيا أصبحت اآلن الركيزة األساسية للتنمية
االقتصادية واالجتماعية

جمعية الهندسة اإلدارية تستشف ورشة عمل  IPMAفى مصر
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واجبات اإلدارة تمتد إلى حل مشكالت المجتمع
مثل الفقر والبطالة والمرض

ورشة العمل ركزت على اإلصدار الجديد الخاص بمقياس الجدارة في إدارة المشروعات
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اســتــضــافــت جــمــعــيــة الــهــنــدســة
اإلداريــة ،السيد راينهارد فاجنر،
رئيس هيئة االتحاد الدولى إلدارة
املشروعات  ،IPMAفى ورشة عمل
بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة،
وذلك بعد االتفاق معه على الحضور
للقاهرة ،خالل مؤتمر ممثلى الدول
األعــضــاء فــى هيئة  IPMAمــارس
املاضي.
تحدثت ورشة العمل بشكل أساسى
عــلــى اإلصــــدار الــجــديــد الــخــاص
بمقياس الــجــدارة للعاملني فى
مجال إدارة املشروعات بمختلف
أنواعها فى جميع املجاالت.
وكان الجزء الثانى من ورشة العمل
مخصصا لــشــرح بــرنــامــج «دلــتــا
 »IPMAوالخاص بتقييم الشركات
واملؤسسات تمهيدا لحصولها على
االعتماد كهيئات.
وحــضــر ورشــــة الــعــمــل الــســادة

جمعية
الهندسة
اإلدارية تعمل
على زيادة الوعى
بعلوم إدارة
المشروعات
املقيمني بالهندسة اإلدارية وبعض
أع ــض ــاء مــجــلــس إدارة جمعية
الهندسة اإلدارية من أعضاء هيئة
الــتــدريــس بالجامعات املصرية،
وأيضا السادة القائمني على مراكز
التدريب للشهادة الدولية IPMA
بمستوياتها األربعة.
وقد تم خالل ورشــة العمل تكريم

ورشة العمل تناولت برنامج «دلتا » IPMA

السيد /راينهارد فاجنر ،من قبل
الــســيــد رئــيــس جمعية الهندسة
اإلداريـــة األســتــاذ الدكتور عمرو
ع ــزت ســامــة ،واملــهــنــدس حسن
شــعــراوي ،نائب رئيس الجمعية،
والــدكــتــور مهندس أســامــة حلمى
السعيد األمني العام للجمعية.
وتأسست جمعية الهندسة اإلدارية
فى عام  1970وتأخذ على عاتقها
القيام بزيادة الوعى بعلوم إدارة
املشروعات والعمليات والتطورات
التى تستحدث فى هــذه املجاالت
حتى تجنى املــؤســســات املصرية
النفع الذى حصلت عليه املؤسسات
املثيلة فى الخارج.
ويتبع الجمعية ،جهاز منح الشهادات
الــدولــيــة ذات املــســتــويــات األربــعــة
فى إدارة املشروعات ،وهــو الجهة
الوطنية الوحيدة املرخص لها فى
مصر من  IPMAملنح هذه الشهادات
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املتعارف عليها دوليا ،والتى تأخذ
فى االعتبار الثقافات الوطنية.
واالتحاد الدولى إلدارة املشروعات
 IPMAهــو منظمة ال تهدف إلى
الربح ،وتهدف إلى نشر وتطوير
عــلــوم إدارة املــشــروعــات على
املستوى الدولي.
وبــدأت  IPMAعــام  1965بهدف
تـــبـــادل ال ــخ ــب ــرات بـــن مــديــرى
املشروعات الدولية ،ولقد كانت
جمعية الهندسة اإلدارية من أوائل
الجمعيات األهلية األعــضــاء فى
 .IPMAويضم االتحاد الدولى فى
إدارة املشروعات  ٧٣جمعية أهلية
منتشرة فى جميع قــارات العالم.
وتخدم هذه الجمعيات احتياجات
املهتمني بـــإدارة املــشــروعــات فى
بالدهم وبلغاتهم .كما أن الشهادات
املهنية ذات املــســتــويــات األربــعــة
معترف بها فى جميع هذه الدول.

االتحاد الدولى إلدارة المشروعات  IPMAيضم  ٧٣جمعية أهلية حول العالم

العدد  - ٥٤سبتمبر  - ٢٠١٩محرم ١٤٤١

18

issue 54 - september 2019

الجمعية العمومية للهندسة
اإلدارية تعتمد نشاط الجمعية
وميزانية العام الجديد
الجمعية
تحفز األعضاء
لحضور
الدورات
التدريبية
والمؤتمرات

عقدت اجلمعية العمومية العادية ،جلمعية الهندسة اإلدارية ،برئاسة األستاذ
الدكتور عمرو عزت سالمة ،فى أبريل  ،2019واعتمدت تقرير مجلس اإلدارة عن
نشاط اجلمعية فى عــام  ،2018واعتماد احلساب اخلتامى لعام  ،2018وتقرير
مراقب احلسابات ،وكذلك اعتماد مشروع املوازنة التقديرية للسنة املالية لعام
.2019
وأوض ـ ــح مـجـلــس اإلدارة أن اجل ـم ـع ـيــة تـعـمــل ع ـلــى حتـفـيــز الـ ـس ــادة األع ـضــاء
واألع ـض ــاء املـعـنــويــن حلـضــور الـ ــدورات الـتــدريـبـيــة وامل ــؤمت ــرات ،وذل ــك مبنحهم
حتـفـيــز خ ــاص ع ـلــى رس ــوم االشـ ـت ــراك ف ــى ه ــذه األن ـش ـطــة .ك ـمــا ت ـقــوم اجلـمـعـيــة
بـتـنـظـيــم رح ــات عـلـمـيــة إل ــى ال ـشــركــات وامل ـش ــروع ــات امل ـت ـم ـيــزة م ــن أج ــل تنمية
الروابط العلمية واالجتماعية وتبادل اخلبرات واملعارف بني مختلف الثقافات
واملؤهالت .وبلغ عدد أعضاء اجلمعية  1585عضوا بنهاية .2018
وأظهر تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط كبير للجمعية فى عام  ،2018حيث
شارك ممثلو اجلمعية فى مجموعة من املؤمترات والندوات الهامة ،والتى من
بينها اجتماع ممثلى اجلهات التابعة لهيئة  IPMAالدولية والتى عقدت فى

 1585عضوا فى الجمعية بنهاية 2018
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برلني بأملانيا فى الفترة من  23إلى  25مارس  ،2018واجتماع أعضاء اجلهات
الـتــابـعــة لــاحتــاد الــدولــى إلدارة املـشــروعــات  IPMAفــى مــدريــد بإسبانيا فى
الفترة من  11إلى  13يوليو  ،2018واجتماع أعضاء اجلهات التابعة لالحتاد
الــدولــى إلدارة امل ـشــروعــات  IPMAفــى مــديـنــة ريــو دى جــانـيــرو بــالـبــرازيــل فى
الفترة من  7إلى  9سبتمبر .2018
ونــاقـشــت اجلمعية العمومية خطة جمعية الهندسة اإلداري ــة للتواصل مع
أعضائها ومــع اجلـهــات ذات االهـتـمــام املـشـتــرك واجلـهــات احلكومية ،مــن خالل
عمل تطوير شــامــل مجلة الهندسة اإلداري ــة ،مــن أجــل زي ــادة مساحة التواصل
والتعاون بني اجلمعية وغيرها من اجلمعيات واملؤسسات والشركات والبنوك
واجلهات احلكومية ،وتغطية نشاط اجلمعية.
أما فيما يتعلق بنشاط جهاز منح شهادات  IPMAالدولية فى إدارة املشروعات،
فقد مت عقد  4دورات ملنح الشهادة الدولية مبستوياتها املختلفة فى عام .2018
وبلغ عدد احلصلني على شهادة  IPMAمنذ عام  1999إلى عام  2018حوالى
 1600شهادة .وجدد الشهادة فى عام  2018عدد  18مجدد للشهادة الدولية.

نشاط متواصل لجهاز منح شهادات  IPMAالدولية

مشاركة
متميزة
من الجمعية
فى مؤتمرات
دولية
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«ملحمة التحدى» ،اللقب املطلق على محور روض الفرج وكوبرى حتيا مصر الذى
أزاح الرئيس عبد الفتاح السيسى الستار عنه فى مايو املاضي ،وهو أحد أضخم
املشروعات على اخلريطة التنموية للدولة ،والذى استغرق تنفيذه  4سنوات فقط
عاما ..وفى هذا التقرير
رغم أنه ميثل  %110من كوبرى أكتوبر ،الذى نُفذ فى ً 17
نستعرض أبرز املعلومات عن محور روض الفرج وكوبرى حتيا مصر:

كوبرى «تحيا مصر» ملحمة التحدى
< يبدأ محور روض الفرج من تقاطع الطريق الدائرى عند
مرورا بالنيل الغربى وجزيرة الوراق ،فالنيل الشرقى ومنه
الوراق
ً
إلى منطقة شبرا خلدمة القادم من وإلى الكورنيش ومدينة نصر
وطريق األوتوستراد ومصر اجلديدة واألميرية والسواح وشبرا
اخليمة ،فهو يربط شمال وشــرق القاهرة بطريق اإلسكندرية
الصحراوى مرورا بنهر النيل ،كما يربط الطريق الدائرى بالطريق
الدائرى اإلقليمي.
محور حتيا مصر يربط البحرين األحمر واملتوسط ،بدءا من
كيلومترا ،ثم طريق
مرورا بطريق اجلاللة بطول 82
الزعفرانة
ً
ً
«القاهرة -العني السخنة» بطول  106كيلو متر ومحور الشهيد
بطول  4كيلومترات ،إضافة المتداد محور املشير بطول  8كيلو
متر ومنه إلــى محور الفنجرى بطول  8كيلو متر ومحور حتيا
مصر بطول  17كيلو متر ثم إلى محور الضبعة بطول  340كيلومتر
واملخطط امتداده ملطروح.
< ُيعد إجمالى أطوال كبارى محور روض الفرج  16كم.
< استهلك تنفيذه مليون متر مكعب من اخلرسانة ،وأكثر من
 290ألف طن من احلديد.
< يتميز بوجود  5حارات مرورية لكل اجتاه ميتد جسره الرئيسى
بطول  6.5كيلومتر إلى جانب  10كيلومترات تشكل إجمالى أطوال
 18من املطالع واملنازل فى االجتاهات كافة.
< عمل باملشروع القومى نحو  4آالف مهندس وعامل وفنى على
مدار  4أعوام.

< كوبرى النيل الشرقى هو درة التاج فى محور حتيا مصر «كوبرى
حتيا مصر امللجم» يتضمن  6حــارات مرورية لكل اجتــاه ،ميتد
بطول  540مترا وبعرض  67.3متر ،ويتميز بأكبر فتحة مالحية
على النيل ،بعرض  300متر ،وارتفاع األعمدة يصل إلى  100متر
ويتحمل الكوبرى أوزا ًنا ثقيلة تصل إلى  120ط ًنا ،ليشكل أعرض
الكبارى امللجمة حول العالم ما يجعله يستحق أن يصنف ضمن
موسوعة «جينس» لألرقام القياسية العاملية.
< جرى جتهيز الكوبرى مبمشى لألفراد على اجلانبني ،بعرض
 4أمتار ومنها  3أمتار ممشى خرسانى ومتر ممشى زجاجي ،ومن
املنتظر أن يكون الكوبرى أحد املزارات السياحية ،ويشتمل الكوبرى
مترا.
على  6أبراج خرسانية ،ويبلغ ارتفاع البرج ً 92
مترا
50
وعرضه
< كوبرى النيل الغربى يبلغ طوله  400متر
ً
مترا من سطح املــاء وعــرض الفتحة املالحية 120
وارتفاعه ً 14
مترا ،ما يسمح مبرور الفنادق العائمة.
ً
مترا مع استخدام
92
بارتفاع
عمالقة
خرسانية
أبراج
من
يتكون
<
ً
أكثر من « 20ونش» بحموالت مختلفة تصل لـ 600طن وبارتفاع  100متر.
< يتميز بجسم معدني ،مع استخدام « 160كابل» جرى جتميعها
لتحمل اجلسم الرئيسى للكوبري.
< تبلغ تكلفة مشروع محور روض الفرج  5مليارات جنيه ،واملرحلة
الثانية منه تقدر بنحو  4مليارات جنيه.
< جرى تصنيع عبارتني بحمولة  600طن الستيعاب املعدات
الثقيلة ،واستخدام « 200ونش» من  7إلى  600طن.

مشروع محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر تم إنجازه فى  4سنوات فقط
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لتقييم أداء الشركات واقعيا ..يوصى بعدم االرتكان إلى
مؤشر حجم املبيعات السنوى كمؤشر للتقييم بل اعتماد
وتبنى مؤشر :مدى كفاءة املنشأه plant Efficiency %
نسبة حتميل املاكينات Machine Utilization %
للمتابعة الدورية «يوميا ،أسبوعيا ،شهريا ،ربع سنوي،
سنوي» مع مراعاة أن املفهوم الشامل للكفاءة يعني:
«إنتاج الكمية املطلوبة باجلودة املطلوبة فى الوقت
املحدد وبأقل تكلفة مع مراعاة ضوابط البيئة».

رؤية إجرائية لتعظيم اإلفادة من
القدرات التكنولوجية واإلنتاجية

بقلم املهندس:

ممدوح عادل حجاب

بمصانع الهيئة القومية لإلنتاج
الحربى والهيئة العربية للتصنيع
تقييم الشركات واقعيا البد أال يعتمد فقط على حجم المبيعات السنوى
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تبنى
وتطبيق
إجراءات
إتمام طلبية
اإلنتاج وهى
فعالة للغاية
< تبنى وتطبيق:
إج ـ�راءات إمتـ�ام طلبية اإلنـتــ�اج«  « �job off proce
 »dureوهى إجــراءات فعالة للغاية من شأن تفعيلها
حتقيق أعلى نسب الكفاءة.
وتنقسم إلــى  3مراحل متعاقبة على مــدار تسجيل
طلبية بعينها.
< التسجيل  Recordingجلميع ظروف التشغيل..
جودة املنتج  ..كفاءة اإلنتاج (طول فترة تشغيل الطلبية)
واستخدام التحليل اإلحصائ ى �Statistical Analy
 sisجلميع تلك البيانات.

< التقييم Evaluation
للوصول إلى أوجه القصور أو االمتياز خالل تشغيل
الطلبية ،واملستنتجة من البند (أ).
ج -خطة عمل تصحيحية corrective Action
 Planإلزالة أوجه القصور املستنتجة فى البند (ب)
قبل معاودة تنفيذ تلك الطلبية مرة ثانية
وبالتالى االرتفاع بنسبة كفاءة التشغيل.
< تبنى وتطبيق سياسة:
تراكم اخلبرة املوثقة  +إجراء دراسات فنية نوعية
 +نقل اخلبرة وإدراج هذا املفهوم

ضرورة تبنى خطة عمل تصحيحية إلزالة أوجه القصور
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بالـ  Mission Statementاخلاصة بالشركة.
Experience Accumulation + Technical
case studies+ experience transfer
وحـ ـف ــظ ت ـل ــك اخل ـ ـبـ ــرة امل ــوثـ ـق ــة وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات الـفـنـيــة
املستفيضة فــى كتاب كبير ميثل مستودع خبرة الشركة
وميثل املنهج التدريبى األمثل للعاملني اجلدد واملرشحون
للترقى Always , Keep, ..Study, add, revise
< حذف عبء تكلفة العمالة غير املباشرة والزائدة
وإهالك املاكينات من حسابات تكلفة املنتج وبالتالى
ا نـ ـخـ ـف ــاض سـ ـع ــره وز يـ ـ ـ ــادة قـ ـ ــدرة ا مل ـن ـت ــج ا ل ـت ـنــا ف ـس ـيــة

بـ ــاأل سـ ــواق ا ل ــدا خ ـل ـي ــة وا خل ــار جـ ـي ــة و ب ــا ل ـت ــا ل ــى ز يـ ــادة
املبيعات وذ لــك فقط  ..حلــن إ متــام عملية التدريب
التحويلى للعمالة الزائدة والوصول بنسب حتميل
املاكينات إلى  %املطلوبة.
< ت ـعــد يــل ل ــوا ئ ــح و ن ـظــم ا لـتـسـعـيــر وا ل ـب ـيــع ،بــز يــادة
نسبة اخلصم للموزعني واملوافقة على البيع بنظام
«األ م ــا ن ــة» ل ــدى ك ـبــار ا مل ــوز ع ــن ،ك ـمــا ي ـف ـعــل مـنـتـجــن
ا ل ـق ـط ــاع ا خلـ ـ ــاص .م ــن شـ ــأن ت ـل ــك ا مل ــرو ن ــة
ز ي ــادة ا ل ـقــدرة ا لـتـنــا فـسـيــة ملـنـتـجــات الهيئة
وازدياد املبيعات.

حذف عبء تكلفة العمالة غير المباشرة والزائدة وإهالك الماكينات من حساب تكلفة المنتج
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تـقــويــة الـصـلــة بــن ق ـطــاع الـتـســويــق وال ـب ـيــع وقـطــاع
اإلنتاج والتكاليف والبحوث والتطوير لوضع وتنفيذ
دراس ـ ــات الجت ــاه ــات ال ـس ــوق واح ـت ـيــاجــاتــه واملـنـتـجــات
املنافسة ومميزاتها مــن أجــل تطوير منتجات الهيئة
وخ ـفــض تـكـلـفـتـهــا ورف ــع جــودت ـهــا وحت ـق ـيــق ال نـهــائـيــة
التطوير.
< مثال ذلك:
 من إنتاج مصنع  54احلربي تطوير سكينة املطبخ ذات النصل املستقيم بأخرىذات نصل مشرشر .
 ت ـطــويــر م ـقــص احل ـيــاكــة مبـقـبـضــة امل ـعــدنــى بــأخــرمبقبض مكسو بالبالستيك .مــن شــأن هــذا التطوير
زيادة املبيعات بنسبة عالية.
< ال ـس ــوق امل ـص ــرى واألف ــري ـق ــى م ـ ــازال ي ـح ـتــاج إلــى
مــاك ـي ـنــة اخل ـيــاطــة (ن ـفــرت ـي ـتــي) مل ــا ال ن ـع ــاود إنـتــاجـهــا
ثانية؟
الـ ـس ــوق املـ ـص ــرى مـ ـث ــا ..م ـغ ــرق ب ــاإلن ـت ــاج الـصـيـنــى
وال ـه ـن ــدى وال ـي ــاب ــان ــى م ــن م ــول ــدات تــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء
املنزلية بقدرات فى حــدود  6حصان وال وجــود نهائيا
إلنتاج الهيئة.
اسـتـغــال بـعــض اآلالت ذات ال ـك ـفــاءة الـعــالـيــة ودقــة
األداء والرابضة بال حراك مبصانع الهيئة ،فى إنشاء
مركز متخصص لصناعة االسطمبات لتشغيل:
< البالستيك
< املعادن
< ال ـعـ ـ ـبــوات الــزجــاجـ ـ ـيــة «مي ـكــن ال ـت ـعــاون م ــع مــركــز
بحـوث الفلزات» فالسوق املصرى والعربى واألفريقى
فى حاجة لهذا املركز املتخصص صناعيا وعلميا فى
مواجهة االسطمبات الصينية والتركية ذات اجلــودة
والسعر املتميز ،مقارنة باألسعار املرتفعة للغاية وغير
املبررة فنيا لعديد من منتجات الهيئة !!
< معاودة اقتحام مجال إنتاج املعدات االستثمارية
إلن ـتــاج ونــش الـشــوكــة وغـيــرهــا واألج ـهــزة الـطـبـيــة ذات
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـعــال ـيــة «واع ـت ـب ــار مـصـنــع  999حجر
الــزاويــة فى هــذا املجال» حيث أن عائد تلك املنتجات
مرتفع متــامــا «ميـكــن االستعانة بالعديد مــن أســاتــذة
الـتـصـمـيــم املـيـكــانـيـكــى وال ـه ـنــدســة ال ـط ـب ـيــة» بــالـطـبــع

يسبق ذلك دراسة تسويقية وصناعية جادة.
< أجزاء ونش الشركة الرئيسية:
 املحرك الديزل :مصنع 909 م ـج ـم ــوع ــة ن ـق ــل احل ـ ــرك ـ ــة :هـ ـي ــدروم ــاتـ ـي ــك ميـكــناستيرادها
 مجموعة التعليق :مصنع 99 دورة الهيدروليك« :مصنع قادر» أثقال االتزان :مصنع 200 -اجلسم اخلارجى للونش :مصنع 999

السوق المصرى واألفريقى ما زال يحتاج إلى ماكينة الخياطة «نفرتيتى»
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اع ـت ـب ــار أن الـ ـس ــوق امل ـس ـت ـهــدف ل ـت ـصــريــف مـنـتـجــات
الهيئة هو العالم بأسره ،وليس فقط القطر املصرى.
م ــن ذل ــك االتـ ـص ــال بــال ـشــركــات ال ـعــامل ـيــة ح ــول الـعــالــم
املنتجة لآلالت الصناعية واألجهزة واملعدات وإفادتهم
باإلمكانيات التكنولوجية لدينا واستعدادنا الكامل
لتشغيل أجزاء لصاحلهم كإنتاج Cylinder block
لـلـمـحــركــات أو حـتــى احل ـصــول عـلــى تــراخ ـيــص إلنـتــاج
معداتهم مبصانع الهيئة.
فى النهاية ..فإن معوقات نظم حسابات التكاليف،

لــوائــح التسويق والبيع وكــذا عــبء العمالة الــزائــدة –
وكلها شواهد بني أيدينا نستطيع تعديلها – ال ميكن
أن تبرر مطلقا ما آلــت إليه أحــوال شركات الهيئة من
تواضع شديد فى كفاءة املنشآت ونسبة حتميل املاكيات
وحجم املبيعات.
ختام ًا ..أزعم أن األخذ بالتوصيات السالفة الذكر،
مـضــافــا إلـيـهــا الـعـمــل اجلـمــاعــى املـتـنــاغــم ،وق ـبــل ذلــك
كله ..اإلرادة الصلبة لإلصالح تستطيع مصر أن جتد
لها مكانة متقدمة بني البلدان الصناعية.

ضرورة اعتبار السوق العالمى هو المستهدف بتصريف المنتجات ولبس المحلى فقط
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مصر تتحول إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة فى المنقطة
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مصر

تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى
لتجارة الغاز فى البحر املتوسط ،من
خالل االستفادة مبحطات اإلسالة التى
متتلكها ،والتى ميكن من خاللها استيراد
الغاز املكتشف فى دول شرق املتوسط،
من أجل تسييله وإعادة تصديره ،خاصة
ألوروبا ،مبا يؤكد على أهمية الدور
املصرى فى مستقبل غاز منطقة شرق
املتوسط مبوقعها االستراتيجى والبنية
التحتية القوية املتاحة واالكتشافات
الغازية الكبرى التى حققتها وأنها تعد
أفضل خيار استراتيجى واقتصادى وفنى
الستغالل غازات شرق املتوسط.

تقود تجارة الغاز
فى شرق المتوسط
مصر تتمتع بموقع استراتيجى وبنية تحتية قوية لتداول الغاز
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تتبنى مصر سياسة ذات هدفني،
األول حتقيق االكــتــفــاء الــذاتــى من
اإلمدادات املحلية ،والثانى التصدير
م ــن املــنــشــآت وشــبــكــات األنــابــيــب
املتوفرة باستيراد الــغــاز مــن الــدول
املجاورة ،واالكتفاء الغازى املصري،
ورغـــــم االح ــت ــي ــاط الــضــخــم حلقل
«ظــهــر» ،اال أن اإلمــــدادات املحلية
تلبى حاجات مصر الغازية لسنوات
مــحــدودة فقط على فى ظل الطلب
املــحــلــى الــعــالــى ال ــذى يـــزداد سنويا
بنسب مرتفعة جــدا ،ومــن ثــم تبنى
ســيــاســة تــوجــيــه الــغــاز املــصــرى إلــى
السوق املحلية واالعتماد على الغاز
املستورد من الــدول املجاورة إلعادة
التصدير.
وت ــه ــدف مــصــر إل ــى ج ــذب الــغــاز
اخلــام املكتشف فــى كــل مــن قبرص
وإس ــرائ ــي ــل ولــبــنــان ودول املنطقة
األخــرى ومعاجلته فى منشآتها قبل
إعــــادة تــصــديــره أو اســتــغــالــه فى
الصناعات املصرية ،مما يعود بالنفع
الكبير على االقتصاد القومى املصرى
من حتصيل رســوم مقابل استخدام
املــنــشــآت احلــكــومــيــة مــثــل محطات
تسيل الغاز او أنابيب النقل وغيرها،
او من خالل إدخاله فى مشروعات
حتقق قيمة مضافة له وتعظم قيمة
الــعــائــد مــنــه ،مثل مــشــروعــات إنتاج
املواد البتروكيميائية.
وه ــن ــاك ش ــروط ــا أســاســيــة يجب
أن تتوافر فى أى دولــة تسعى نحو
التحول ملركز اقليمى للطاقة أولها
أن تكون دولــة منتجة للغاز بكميات
كبيرة وهو ما أصبحت مصر بصدده
حــالــيــا ،وأن تــنــقــل وت ــت ــداول الــغــاز
وتوزعه وهو ما يوفره االتفاق األخير
للغاز؛ كما يجب أن متتلك محطات
لتسييل ومعاجلة الــغــاز ،إن غالبية
دول املــنــطــقــة ال متــتــلــك مــحــطــات
لتسييل الغاز فى حني أن مصر لديها
محطتى غاز فى إدكو ودمياط.

< حقل غاز «ظهر» بالمتوسط

وكانت مصر قد أعلنت فى نهاية
سبتمبر  2018وقــف استيراد الغاز
الطبيعى املسال من اخلارج  ،وبلغ إنتاج
مصر اليومى من الغاز الطبيعى 6.6
مليار قدم مكعبة يوميا خالل سبتمبر
 ،2018مقارنة مع ستة مليارات قدم
مكعبة يوميا فى يوليو  ، 2018وينمو
اإلن ــت ــاج املــصــرى ب ــاط ــراد مــنــذ بــدء
تشغيل احلقل ظُهر فى ديسمبر 2017
 ،وبذلك حققت مصر االكتفاء الذاتى
فــى الــغــاز الطبيعى مبــا يسهم فى
توفير إمــدادات الغاز لكل القطاعات
االقتصادية املستهلكة ،سواء الكهرباء

أو الــصــنــاعــة وامل ــن ــازل وغــيــرهــا من
القطاعات ،بينما تعمل على التحول
إلى مركز لتداول الطاقة فى املنطقة
من خالل تسييل الغاز وإعادة تصديره
بعد عدة اكتشافات كبيرة.
ومن املقرر أن تقوم قبرص بإمداد
مــصــر بــالــغــاز املــكــتــشــف م ــن حقل
أفروديت الذى اكتشفته شركة نوبل
إنرجى والذى يحتوى على احتياطيات
تقدر بنحو  4.5تريليون قدم مكعبة
وف ــق ــا لــتــصــريــحــات وزيــــر الــطــاقــة
الــقــبــرصــى ي ــورج ــوس الكــوتــريــبــيــس
لــوكــالــة «بــلــومــبــرج»؛ وبــذلــك تقترب

مصر تهدف لجذب الغاز من دول البحر المتوسط لمعالجته
وإعادة تصديره أو استغالله محليا
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< محطة دمياط

< محطة إدكو

قبرص مــن توقيع اتفاقية لتصدير
الغاز إلــى مصر،ويأتى هــذا االتفاق
املحتمل بعد توقيع كــل مــن شركتى
نوبل إنــرجــى وديليك اتفاقيتني مع
شــركــة دولــفــيــنــوس لــتــصــديــر الــغــاز
اإلسرائيلى إلى مصر على مدار 10
سنوات بقيمة  15مليار دوالر.
ووقعت مصر وقبرص ،اتفاقا فى
 19سبتمبر  2018إلقــامــة مشروع
خــط أنــابــيــب بــحــرى مــبــاشــر ،لنقل
الــغــاز الطبيعى مــن حقل أفــروديــت
الــقــبــرصــى إلـــى مــحــطــات اإلســالــة
مبصر ،وإعادة تصديره إلى األسواق

املختلفة ،ويعد هذا االتفاق هو أحد
املحاور األساسية لتعظيم االستفادة
من اكتشافات حقول الغاز القبرصية،
ويسهم مساهمة إيجابية فى تأمني
إمدادات الغاز لالحتاد األوروبي.
وتبلغ الطاقة االستيعابية خلطوط
األنابيب نحو  700مليون قدم مكعب
ســنــويــا ،ومــن املنتظر أن يــبــدأ ضخ
الــغــاز الــقــبــرصــى إلــى مــصــر بحلول
 ،2022الــذى سيتم توجيه جزء منه
لــاســتــهــاك ف ــى ال ــس ــوق املــحــلــيــة،
واجل ــزء اآلخ ــر للتصدير مــن خالل
محطات اإلسالة ضمن خطة مصر
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للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة.
منتدى غاز شرق املتوسط
مت الــتــوافــق ب ــن مــصــر وقــبــرص
واليونان فى أكتوبر  2018على إنشاء
منتدى غاز شرق املتوسط ويكون مقره
القاهرة ،من أجل تنسيق السياسات
اخلــاصــة باستغالل الــغــاز الطبيعى
ويــس ـ ّرع مــن عمليات االســتــفــادة من
االحتياطيات احلــالــيــة واملستقبلية
للغاز بــدول حوض البحر
امل ــت ــوس ــط ،وان ــع ــق ــد فى
القاهرة فى  14و 15يناير

منتدى غاز المتوسط خطوة مهمة لتحول مصر لمركز إقليمى للطاقة
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 2019اجتماع لوزراء البترول للدول
املصدرة واملستوردة والعابرة للغاز فى
شرق املتوسط ،وهم «مصر وفلسطني
واألردن وقبرص وإسرائيل واليونان
وإيطاليا» ،بهدف تأكيد «التزام هذه
ال ــدول بتعزيز الــتــعــاون وب ــدء حــوار
منهجى منظم حول سياسات املنطقة
املتعلقة بالغاز الطبيعي ،مبا يؤدى
إلى تنمية سوق الغاز اإلقليمية».
وأصـ ــدر الـ ـ ــوزراء املـجـتـمـعــون إع ــان
ال ـقــاهــرة لـتــأسـيــس مـنـتــدى غ ــاز شــرق
املـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط « ،»EMGFوتـ ـضـ ـمـ ـن ــت
األهـ ــداف الــرئـيـسـيــة لـلـمـنـتــدى ،الـتــى
اتفق عليه الوزراء ما يلي:
 -1الــعــمــل عــلــى إنــشــاء س ــوق غــاز
إقليمى يخدم مصالح األعــضــاء من
خالل تأمني العرض والطلب ،وتنمية
املوارد على الوجه األمثل وترشيد تكلفة
البنية التحتية ،وتقدمي أسعار تنافسية،
وحتسني العالقات التجارية.
 -2ضمان تأمني العرض والطلب

لألعضاء مع العمل على تنمية املوارد
على الوجه األمثل واالستخدام الكفء
للبنية التحتية القائمة واجلديدة مع
تــقــدمي أســعــار تــنــافــســيــة ،وحتــســن
العالقات التجارية.
 -3تــعــزيــز ال ــت ــع ــاون مـــن خــال
خلق حــوار منهجى منظم وصياغة
ســيــاســات إقليمية مــشــتــركــة بشأن
الغاز الطبيعى مبا فى ذلك سياسات
الغاز اإلقليمية.
 -4تعميق الوعى باالعتماد املتبادل
والــفــوائــد الــتــى ميكن أن جتنى من
التعاون واحلــوار فيما بني األعضاء،
مبا يتفق ومبادئ القانون الدولي.
 -5دعــــــم األعـــــضـــــاء أص ــح ــاب
االحــتــيــاطــيــات ال ــغ ــازي ــة واملــنــتــجــن
احلــالــيــن فــى املنطقة فــى جهودهم
الــــرامــــيــــة إلــــــى االس ـ ــت ـ ــف ـ ــادة مــن
احتياطياتهم احلــالــيــة واملستقبلية
من خالل تعزيز التعاون فيما بينهم
ومع أطــراف االستهالك والعبور فى
املنطقة ،واالستفادة من البنية التحتية

احلالية ،وتطوير املزيد من خيارات
البنية التحتية الستيعاب االكتشافات
احلالية واملستقبلية.
 -6مساعدة الــدول املستهلكة فى
تأمني احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم
مــع دول الــعــبــور فــى وضــع سياسات
الــغــاز فــى املنطقة ،ممــا يتيح إقامة
شراكة مستدامة بني األطراف الفاعلة
فى كافة مراحل صناعة الغاز.
 -7ضــمــان االســتــدامــة ومــراعــاة
االعــتــبــارات البيئية فــى اكتشافات
الغاز وإنتاجه ونقله ،وفى بناء البنية
األســاســيــة ،بــاإلضــافــة إلــى االرتــقــاء
بالتكامل فى مجال الغاز ومع مصادر
الــطــاقــة األخـــــرى خ ــاص ــة الــطــاقــة
املتجددة وشبكات الكهرباء.
أشـ ــار ال ـ ـ ــوزراء إل ــى أه ـم ـيــة تـشـجـيــع
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة الـ ـفـ ـع ــال ــة وإتـ ـ ــاحـ ـ ــة ف ــرص
املـســاهـمــة املــائـمــة مــن جــانــب أطــراف
صناعة الـغــاز والقطاع اخلــاص الــذى
يشمل املستثمرين وج ـهــات التمويل
وكافة األطراف املعنية.

منتدى الغاز يساهم فى إنشاء سوق إقليمى للغاز لخدمة مصالح أعضائه
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