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تقديممجاليفبتخصصهاالشركةهذهتميزتحيثاالستثمارقانونألحكامخاضعةمصريةمساهمةكشركة«بتروسيف»والبيئةللسالمةالبتروليةالخدماتشركةبتأسيسالمصريالبترولقطاعقام1996عامفي

السالمةنظومةمبتطويرالخاصةسياساتهلتنفيذالبترولقطاعأدواتمنأداةتكونولكيوالنهري،البحريالتلوثمكافحةوأعمالالبيئةوحمايةالمهنيةوالصحةالسالمةبأعمالالخاصةواالستشاراتالدراساتخدمات

.والممتلكاتاألفرادلحمايةالبيئةوحمايةالمهنيةوالصحة

إنذارتصميممالوأعالحريقومكافحةالهندسيةوالمشروعاتالبيئةوحمايةالمهنيةوالصحةالسالمةمجالفيالمتميزةواالستشاراتالدراساتمئاتتنفيذمنوتمكنتخبراتهاوزادتالشركةنشاطتوسععامبعدعاما ً

.خصوصا ًوالغازوالبترولعموما ًالصناعةمجالفيالكبرىالمشروعاتمنمجموعةعلىبصماتهاتركتآليوإطفاء

.البيئةوحمايةالمهنيةوالصحةالسالمةمجالفياألداءوتحسينتطويرفيبفاعليةالشركةساهمتالزمنمنعقدينمداروعلى

:التدريب

الدفاعخطهوجنبهاتوأساليببالمخاطرالوعيأنمنانطالقا ًالبيئةوحمايةالمهنيةوالصحةالسالمةبمبادئالوعينشرمبدأعلىقامتوالتي"بتروسيف"شركةتأسيسلفكرةالزاويةحجرهوالتدريبنشاطيعتبر

.والممتلكاتاألرواحعلىالحفاظإلىيؤديمماالحوادثوقوعلمنعالرئيسي

ونقلرامجالبهذهلتنفيذالمتخصصينمننخبةباختيارأيضااالهتمامكانكماالعمالء،ومتطلباتالعملمجاالتكافةتغطيالمحتوىمتميزةتدريبيةبرامجبتقديمالشركةاهتمت1996عامفيالناجحةبداياتهاومنذ

.للمتدربينالعلميةومعرفتهمخبراتهم

.فرد/تدريبييوم613908منيقربمافرد/التدريبةاأليامعددبلغحيثتدريبيبرنامج13100منيقربماتنفيذخاللمنمتدربألف129منيقربماتدريبفي2023عامحتىتأسيسهامنذالشركةنجحتوقد

.التدريبأهدافتحقيقفيمحترفينفهمأيضا،والعمليةبلفقطالنظريةالناحيةمنليسعاليةبخبرةخبرائنايتميز

:الرؤية

.البيئةوحمايةالمهنيةوالصحةالسالمةاستشاراتفيالمتخصصةالشركاتبينرياديموقعفيالشركةمكانةعلىالحفاظ

:الرسالة

اإلنتاجيةطاعاتوالقوالصناعاتالبترولصناعةفيالبيئةوحمايةواإلنقاذالحريقومكافحةالمهنيةوالصحةالسالمةمجالفيالجودةوإدارةالنظموتقييمالتكنولوجيةوالدراساتواالستشاراتالتدريبخدماتتقديم

والممتلكاتاألفرادةحمايبغرضمرتفعمهنيآداءعلىالحفاظفيلعمالئناالدعملتقديماألوسطوالشرقمصرفيوالقانونيةالدوليةللمعاييرطبقا ًوالنهريالبحريالتلوثمكافحةأعمالإلىباإلضافةاألخرىوالخدمية

.الطبيعيةوالثرواتاالقتصادعلىإيجابا ًينعكسوالذيالمحيطةوالبيئة
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ا22منأكثرمع،النفاياتوإدارةالنفطياالنسكابمكافحةوخدماتالحرائقومكافحةوالهندسةوالبيئةوالسالمةالصحةمجالفيالرائدةالشركاتمنواحدةهيبتروسيفشركة وتنفيذإجراءفيالخبرةمنعام 

.مصرفياألخرىالصناعاتوكذلكالرئيسيةوالغازالنفطصناعةعلىاألصابعبصماتللغايةمميزةعالمةيمثلمما،األنظمةوتقييموالتدريبواالستشاراتوالمراجعاتالفنيةالدراسات

والتنميةلوطنيااالقتصادعلىإيجاب اينعكسمما،والبيئةوالممتلكاتاألفراديحميالذيالمهنياألداءعلىالحفاظفيالعمالءودعم،والبيئةوالسالمةالصحةأداءتحسينعمليةفيبفاعليةبتروسيفشركةتشارك

.للبالدالمستدامة

:الحصرالالمثالسبيلعلىيليمافيخدماتبتروسيفشركةتقدم

.واالستشاراتالسالمةومراجعاتودراساتتدقيقعمليات•

.واالستشارةوالتسجيلوالمراقبةوالمراجعةالبيئيالتقييم•

ISOالقياسيةللمواصفاتالمطابقةشهاداتعليللحصولالشركاتتأهيل•

.الحرائقمكافحةوتقييماتومراجعاتوتوريدودراساتهندسةتصميمات•

.النهرية/البحريةالنفطيةالتسرباتمكافحةخدمات•

.المتكاملةالنفاياتإدارةوخطةالجافةوالمواقعNORMوإدارةالصحيالصرفمياهمعالجةذلكفيبماالنفاياتإدارةخدمات•

.الفنيوالدعمالتدريبخدمات•
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PETROSAFE was established in 1996 by the Egyptian Petroleum Sector as a unique shareholding company under the regulations of the investment law

specialized in HSE studies, consultancies, training and oil spill response to serve and assist Oil & Gas industry and other industries in Egypt.

Year after year PETROSAFE’s business has expanded as well as its major experience and has managed to conduct hundreds of projects in the field of HSE,

engineering projects and fire fighting (designing fire alarm and fire fighting systems), marking highly distinguished fingerprint on the major Oil & Gas

projects within the last two decades participating effectively in the enhancement process of HSE performance.

Training

Training activity is a major division in PETROSAFE business, it represents the value and the mission of the company because we believe in human

resources as the greatest asset the world has. PETROSAFE focus on training to assist the clients in achieving their business objectives and to enhance HSE

performance to meet moral and legal obligations in providing and maintaining a safe and healthy work place and to prevent accidents. PETROSAFE offers a

comprehensive portfolio of training courses to assure the process of safety awareness and HSE skills. Also we can tailor training schemes to clients’ topic

list. Since its establishment in 1996 till, 2022 PETROSAFE managed to train about 129000 trainees by executing about 13100 training courses. The

number of training days / person is approx. 613908 training days. Our experts are distinguished, own large experience both theoretical and practical, they

are very keen to achieve the training targets professionally.

Our Vision

To attain a leading position among the HSE Consulting Corporations and to satisfy and exceed our customers requirements and needs.

Our Mission

To conduct and execute technical studies, consultancies, training and systems evaluation in the fields of HSE, quality, fire fighting and risk and execute

projects in all these fields for Oil & Gas industry and other industries in Egypt and Middle East according to the international and legal standards to support

our customers maintaining a professional performance that protects individuals, properties and environment which will positively reflect on the national

economy and natural resources.
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PETROSAFE is one of the leading companies in the field of HSE, engineering, firefighting, oil spill combating and waste management services, with over 22

years of experience in conducting and executing technical studies, reviews, consultancies, training and systems evaluation, marking highly distinguished

fingerprint on the major oil and gas industry as well as other industries in Egypt.

PETROSAFE effectively participates in the enhancement process of HSE performance, supporting customers in maintaining a professional performance that

protects individuals, properties and environment, which positively reflect on the national economy and sustainable development of the country. PETROSAFE

offers services in the following but not limited to:

• Safety audits, studies, reviews and consultation.

• Environmental assessment, auditing, monitoring, register and consultation.

• ISO Qualification.

• Firefighting engineering designs, studies, supply, reviews and evaluations.

•Marine / River oil spill combating services.

•Waste management services including wastewater treatment, NORM management, dry location and integrated waste management plan.

• Training and technical support services.
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• HAZOP (advanced)

• Process safety management

• Quantitative risk assessment (QRA) 

• Process hazard analysis (PHA)

• Hazop team leader 

• Failure mode and effect analysis

• Failure tree analysis ( FTA)

• Event tree analysis

• Tripod beta practioner course 

• Mind mapping 
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• Safety requirement for HC storage tank

• Safety requirement for hydrocarbon truck loading facilities

• Safe practices of cranes operations

• Pedestal crane operator training 

• Safely usage of forklift truck and manlift refreshment 

• Manlift truck operations 

• Crane inspection training 

• Lifting management 

• Slinger signaller

• Technical and economical visibility studies

• Manlift/ scissor Lift operation 
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• Certified energy manager

• Fire protection and fire &Gas detection safety requirement

• Importance of electrical area classification and fire hazardous 

• Imo 1,2,3

• Project HSE review

• coaching Fundamentals for managers 

• HAZOP Leadership

• HAZID Study

• Mobile Crane Operator

• Forklift truck operation

• PSM – CCPS
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NEBOSH

• NEBOSH international general certificate  (IGC)

• NEBOSH Process safety management (PSM)

IEMA

• IEMA Foundation Certification in Environmental Management

IWCF

• IWCF - Level 3,4

IOSH

• Managing Safely.
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IRCA

• ISO 45001 Lead Auditor 

• ISO 14001 Lead Auditor 

• ISO 9001 Lead Auditor 

• Energy management System (iso 50001)

LEEA

• Electric overhead travelling crane 

• Lifting operation supervisor

• Rigging & Slinging

• Offshore crane operator stage 1,2

• Appointed Person For Lifting Operation – APLO
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STI - USA

• Scaffolding Inspection

• Scaffolding Erector

NASP

• NASP 10 and 30 hrs. for general industry

• NASP 10 and 30 hrs. for construction

• Occupational safety and health basic diploma

• Occupational safety and health advanced diploma
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JTL CompEx

• CompEx Ex.1 Ex.4 - Gas and vapors Electrical/Instrumentation installation 

maintenance and inspection course.

• CompEx Ex. Foundations

IADC

• Well Sharp - Level Driller, SUPV.

• Hazard Recognition - IADC Rig pass

NIOSH

• HSE specialist (basic level)

• HSE specialist ( advanced level )
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OPITO
• BOSIET.

• H2S / Toxic gases and use of breathing devices.

• Emergency Response Team Member Training

• Helideck Emergency Team Member.

• Use of Portable Gas Monitors – Gas tester.

• Basic offshore life boat coxswain.

• FOET.

• Emergency Response Team Leader Training.

• Fast rescue craft/ Man over board.

• Helicopter Landing officer (HLO).

• Helideck Emergency Team Member
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الوعى الوقائي •
•Safety Awareness

في السلوك والتصرف االمناالساسيات•
•Behavior Based Safety 

االرجونوميكس•
•Ergonomics

الجزء االول-قواعد الحفاظ علي الحياة •
•life saving rules – part  1

الجزء الثاني-قواعد الحفاظ علي الحياة •
•life saving rules – part  2

اسس ومفاهيم السالمة والصحة المهنية •
•Basic and concepts of health and safety

السالمة الشخصية •

• personal safety
االخالق المهنية•

•ISO 26001 awareness

برامج الوعي الوقائي
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تقييم االحتياجات التدريبية •
•Training Needs Assessment 

القيادة والمسئولية •
•leadership and accountability

ادارة التغيير •
•Management of change

تحليل مخاطر المهام الوظيفية •
•Job safety analysis

مهارات التواصل الفعال •
•Communication skills

نظام اإلدارة المتكاملة•
•Integrated management system

التحول الرقمي بقطاع البترول•
•Digital transformation in the petroleum sector

التنمية المستدامة الذكية للمؤسسات•
•Smart sustainable development for enterprises

برامج نظم السالمة
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ادارة الوقت•
•Time management

التحقيق في الحوادث •
•Accident investigation 

العمل علي ارتفاعات •
•Working at Hight 

التحكم فى الخسائر وتقليل الفاقد •
•loss prevention 

التفتيش الوقائى•
•Safety inspection

نظم مراجعة السالمة •

•Safety audit
تدريب المدربين •

•train the Trainer 
االسباب الجذرية واالجراءات التصحيحية لمنع الحوادث •

•Root cause analysis and corrective procedures

برامج نظم السالمة
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المخاطر              ادارة وتقييم •

•Risk management and assessment
التخطيط للطوارئ                                                                                            •

•Emergency preparedness 
االستجابة لحاالت الطوارئ وادارة االزمات•

•Emergency response and crisis management
التوعية باالوشا في الصناعات العامة  •

• OSHA Construction and general industry 

•Supervisor Performance Observation Techniques Audit (SPOT)

•Coaching skills ( advanced)

منظومة السالمة واالنتماء الوظيفي •

• Safety and job affiliation system

برامج نظم السالمة
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مهمات الوقاية الشخصية والنوعية •
•personal  protective equipment's 

تأمين اعمال الصيانة واالنشاءات  •
•Safety of maintenance & constructions

دخول االماكن المغلقة •
• confined space entry

تصنيف المناطق الخطرة •
• hazard area classification

التداول والتخزين االمن للمواد والمهمات •
• materials handling and  storage 

تأمين عمليات القطع واللحام •

• safe welding and cutting
مالحظة السلوك االمن بمواقع العمل •

•safe behavior at work sites
المخاطر الكيميائية في سالمة البترول •

• Chemical Hazards in Petroleum Safety
نظم تصاريح العمل •

•permit to work system

برامج تأمين األعمال 
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تأمين بيئة العمل •
•safe work environment

االستخدام االمن للعدد والمعدات اليدوية والكهربائية•
•hand & electrical  tools & equipments

السالمة بالورش •
•safety at workshops

تأمين اعمال تنظيف المستودعات•
•Safe tank cleaning

التداول االمن للمواد الخطرة •
•Safe handling of hazard materials 

التعرف على االخطار •
• hazard identification& tool box talk

برامج تأمين األعمال 
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إدارة االخطار الصحية ومكافحة العدوي•

•Health risk management& infection prevention

سالمة الغذاء •

•food hygiene 

الصحة المهنية •

•occupational health

االسعافات االولية•

•first aid

برامج الصحة المهنية
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التفتيش والمراجعات البيئية •
•Environmental  audit

تقييم االثر البيئى •
•Environmental impact assessment

اإلدارة البيئية المتكاملة بالموانئ البحرية والنهرية•
•Integrated environmental management system of marine & river ports

عمليات الرصد البيئى وقياس الملوثات•
•Environmental monitoring and contaminant measurement

تطبيقات الطاقة المتجددة في صناعة البترول •

• Renewable energy applications in the petroleum industry
نظام إدارة الطاقة•

•ISO 50001 awareness
ISO 45001تأهيل مراجعين داخليين طبقا للمواصفة العالمية •

• ISO 45001 Internal auditors
 ISO 14001تأهيل مراجعين داخليين طبقاً للمواصفة العالمية•

• ISO 14001 Internal auditors

برامج حماية البيئة
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شبكات وهيدروليكا مياة االطفاء•

•Fire hydraulic system

االكواد والمواصفات القياسية النظمة االطفاء•

•Firefighting system codes and standards

(عملي)مكافحة الحرائق لرجال اإلطفاء المعاونين •

•Firefighting auxiliary  team (practical)

تامين المباني اإلدارية ضد الحرائق  •

•Fire protection for administrative buildings 

(.عملي)مكافحة الحرائق لرجال اإلطفاء المتخصصين •

•Firefighting for specialist firefighters (practical)

برامج هندسة االطفاء و مكافحة الحرائق
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السالمة على الطريق •

•Road safety

(البيك أب–الميكروباص –الليموزين )القيادة اآلمنة للسيارات •

•Defensive driving (Limousine - Microbus - Pick-Up)

(  الخ...-الرافعة الشوكية –اللوادر )القيادة اآلمنة للمعدات الثقيلة •

•Defensive driving of heavy equipment (loaders - forklift - ...etc)

القيادة اآلمنة للسيارات الصهريجية•

•Defensive driving of tank cars

برامج القيادة االمنة 



قائمة البرامج التدريبية

List of training programs 
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دورة تامين المنشآت•

دورة اإلجراءات الوقائية للحماية من المتفجرات•

دورة استخدام التقنيات الحديثة في تامين المنشآت•

الدورة المتخصصة في التعامل مع االشتباكات والمواقف األمنية•

"السيبرانياالمن " دورة التحول الرقمي وحماية البيانات واالتصاالت الشخصية •

دورة أنظمة االمن المتكاملة•

دورة اعداد قيادات امن المنشآت•

دورة االعداد العام لرجال االمن الخاص•

الدورة المتخصصة في تامين المنشآت•

الدورة المتقدمة  في تامين المنشآت•

الدورة األساسية في علوم الدفاع عن النفس•

الدروة المتكاملة في الدفاع عن النفس•

معتمدة من وزارة "البرامج االمنية وتامين المنشآت

"الداخلية 
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المخطط الزمني للبرامج التدريبية

:علما بأن برامج المخطط الزمني وفقا لما يلي

عملي–برامجًمكافحةًالحرائقً•

(ينًالمهندس/ الجيولوجيينً/  الكيمائيينً) برامجًتأهيلًالسادةً•

البرامجًالمتخصصةًوالمعتمدة•

برامجًأساسيةًنظري•
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اإلجراءات التنظيمية وأسس المحاسبة

Regulatory procedures & payment methods 
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-:إجراءات الرتشيح 
:يتم قبول الترشيحات عن طريق

.خطاب من العميل إلى بتروسيف متضمنًا أسماء المرشحين بالبرنامج•

خطاب من جهة عمل المتدرب يقوم بتسليمة لمشرف البرنامج•

Training@petrosafe.com.egالبريد االلكتروني الخاص بادارة التدريب  •

-:إجراءات التسجيل بالربامج 
-:ـ يتوجه المتدرب إلي مشرف البرنامج 

حقيق مراجعة البيانات الواردة من جهة العمل التابع لها مع قيام المشرف باإلطالع على ت•

.الشخصية للمتدرب

.استالم الحقيبة التدريبية•

.التوقيع يوميًا عند الحضور واإلنصراف بكشوف االنتظام•

-:مواعيد احملاضرات 
ص8:30جميع المحاضرات تبدأ من الساعة 

-:إحتساب تكلفة الربنامج 
يومكانإنىوحتالبرنامجحضوربكشفتوقيعهبمجردبالكاملالبرنامج/الفردتكلفةاحتسابيتم

.فقطواحد

-:أسس احملاسبة وطريقة السداد 
لبرنامجا/الفردتكلفةاساسعليتتمالمرفقالزمنيالمخططضمنالمدرجةللبرامجبالنسبة❑

عرضبتقديمفبتروسيشركةوتقوملديهللعاملينمحددبرنامجبتنفيذالعميلطلبعلىبناءاأو❑

.جالبرامتنفيذوتفاصيلوالسدادباألسعارالخاصةالشروطبهمحددمنفصلوماليفني

-:إجراءات إصدار الشهادة 
كحد ادني% 80يتم إصدار شهادات المتدربين بشرط أن تكون نسبة حضور المتدرب بالبرنامج 

mailto:Training@petrosafe.com.eg


سابقة أعمال الشركة في مجال التدريب

Training statistics 
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40%

15%
20%

10%
15%

النسبةًالمئوية

السالمـــــــــة البيئــــــــة
مكافحة الحريق نظم إدارة السالمة
القيادة االمنة

2023نشاط التدريب منذ إنشاء الشركة حتى عام 

فرد-عدد االيام التدريبية اجمالي عدد البرامج

المنفذة

اجمالي اعداد المتدربين

يوم تدريبي611846 برنامج12732 متدرب127000

HSEشكل توضيحي للبرامج المنفذة في مجاالت الـ 
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بالتعاون بين شركتي برنامج التدريب العملي لمكافحة الحريق بمقر شركة البتروكيماويات المصرية

الهولنديةFMTCوبتروسيف
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جانب من نشاط التدريب العملي والنظري بالقاعات التدريبية بمختلف المناطق
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جانب من نشاط التدريب 
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جانب من نشاط التدريب
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(عملي)جانب من نشاط التدريب 
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Calendar 2023



.القاهرة–المعادي الجديدة -تقسيم الالسلكي -شارع حسن نصار4/و6
Tel.: (02) 25176957 / 25176935 / 25176936 / 25176937

Fax: 25176938 / 25176958 
E- mial:  Training@petrosafe.com.eg

www.petrosafe.com.eg
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