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 بیئیة كاملة) (دراسة  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

 الفھرس 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر سخنةال -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  الفھرس
 

 

 

  بتروسیف 
 ) 1-فھرس صفحة ( ______________________ _________________________________________

 

 الفهرس 
          تنفیذيالملخص ال

 ۱-ملخص     الخاضعة لھا من الدراسة والتشریعات  الغرض  -۱
 ۲-ملخص        مسار خط األنابیب  -۲
 ۹-ملخص        تصمیم خط األنابیب  -۳
 ۱۰-ملخص        إنشاء خط األنابیب  -٤
 ۱۱-ملخص         اآلثار البیئیة  -٥
 ۱۲-ملخص         الخالصة -٦

 

 ۱-۱         مقدمة ال -۱
 ۲-۱        ھداف األ     ۱-۱
 ۳-۱       األعمال نطاق     ۱-۲

 ۱-۲       التشریعات البیئیة  -۲
 ۱-۲        مقدمة   ۲-۱
 ۲-۲    المسئولیات اإلداریة للھیئات المصریة    ۲-۲

 ۲-۲            جھاز شئون البیئة  ۲-۲-۱ 
 ۳-۲           الھیئة المصریة العامة للبترول  ۲-۲-۲ 
 ٤-۲      المحافظات  ۲-۲-۳ 

 لعام  ۹المعدل بالقانون رقم   ۱۹۹٤لعام   ٤القانون رقم  ۲-۳
 ٤-۲                                                  والئحتھ التنفیذیة۲۰۰۹      

   ۹المعدل بالقانون رقم  ۱۹۹٤لعام  ٤القانون رقم   ۲-۳-۱           
 ٤-۲                                          ۲۰۰۹لعام                           

 ٥-۲  ۲۰۰٥لعام  ۱۷٤۱قرار رئیس الوزراء رقم   ۲-۳-۲ 
 المحتملة كما ھي محددة فيمعاییر اآلثار البیئیة  ۲-۳-۳         

 ٦-۲      التنفیذیة الالئحة                          
 ٦-۲  وجودة الھواء   أنبعاث الغازات  ۲-۳-۳-۱   
 ۸-۲    ضاءمستوي الضو  ۲-۳-۳-۲   
 ۱۰-۲    المخلفات السائلة  ۲-۳-۳-۳   



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر سخنةال -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  الفھرس
 

 

 

  بتروسیف 
 ) 2-فھرس صفحة ( ______________________ _________________________________________

 

 ۱۱-۲    إدارة المخلفات  ٤-۲-۳-۳   
 للبترول  المصریة العامة  والھیئة  شئون البیئة جھازتوجیھات     ٤-۲

    ۱۱-۲         ثر البیئي الخاصة بتقییم األ              
    ۱۲-۲       نظام االستئناف     ٥-۲

 ۱-۳       وصف المشروع  -۳
 ۱-۳        مقدمةال ۳-۱
 ۲-۳       المسح البیئي  ۳-۲
 ۲-۳                 مسار خط األنابیب  ۳-۳
    ۱۸-۳       كود والمواصفات األ ٤-۳

   ۱۸-۳     أكواد التصمیم والمعاییر  ۱-٤-۳        
   ۱۸-۳     مواصفات خط األنابیب  ۲-٤-۳        

 ۱۹-۳               مرافق خطوط شركة األنابیب  ٤-٤-۳
 التقاطعات مع خطوط المرافق التى تمر  ۱-٤-٤-۳             

 ۱۹-۳              فوق خط أنابیب شركة أنابیب البترول                         
 ألخرى ا التقاطعات مع خطوط المرافق  ۲-٤-٤-۳             

 ۱۹-۳     تحت خط األنابیب 
 التقاطعات مع خطوط المرافق األخرى   ۳-٤-٤-۳  

 ۲۰-۳  الموازیة لخط أنابیب شركة أنابیب البترول                        
 خطوط المرافق األخرى على جانبى خط  ٤-٤-٤-۳             

 ۱۳-۳   أنابیب شركة أنابیب البترول    
 خطوط المرافق األخرى رأسیا فوق خط   ٥-٤-٤-۳      

 ۲۰-۳ أنابیب شركة أنابیب البترول                   
 ۲۱-۳        اإلنشاء  ٥-۳

    ۲۱-۳                               مواصفات إنشاء خط أنابیب البترول ۱-٥-۳        
 ۲۳- ۳              )مسار الخطألعمال خط األنابیب (الممر المطلوب  ۲-٥-۳        



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر سخنةال -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  الفھرس
 

 

 

  بتروسیف 
 ) 3-فھرس صفحة ( ______________________ _________________________________________

 

   ۲٤-۳    مواصفات تقاطعات ومعابر خط األنابیب  ٦-۳
 ۲٥-۳  فقداخل ن التقاطعات التى یمر فیھا خط األنابیب  ۱-٦-۳        
 ۲٥-۳  المعابر تحت األرض  ۲-٦-۳        

  ۲٦-۳       تخزین األنابیب  ۳-۷
 ۲٦-۳       الثنى على البارد  ۳-۸
 ۲۷-۳        اللحام  ۳-۹
 ۲۷-۳     التى تحدد الخط العالمات اإلرشادیة  ۳-۱۰
  ۲۸-۳       الشریط التحذیرى  ۳-۱۱
 ۲۸-۳       إنزال الخط وردمھ  ۳-۱۲
 التقنیات المستخدمة   ۳-۱۳

 ۲۳-۳                                  ط لحمایة الخ 
   ۳۱-۳    موقع وإعادتھ لحالتھ األصلیة تنظیف ال ۳-۱٤

   ۳۱-۳      االختبار الھیدروستاتیكى  ۳-۱٥
 ۳۲-۳      تصریف میاه االختبار  ۳-۱٦
 ۳۳-۳      أعمال قبل تسلیم الخط  ۳-۱۷
 ۳۳-۳     التنظیف المغناطیسى والھندسى ۳-۱۸
   ۳٤-۳       الجدول الزمنى  ۳-۱۹
 ۳٥-۳                                                            العاملین         ۳-۲۰

 

   ۱-٤        البیئة الراھنة  -٤
 ۱-٤         مقدمة ۱-٤
 ۲-٤       االنابیب مسار خط  ۱-۱-٤
   ۷-٤        السمات العامة  ۲-٤

 ۷-٤       خلیج السویس  ۲-۱-٤     
     ۷-٤     محافظة ومدینة السویس  ۲-۲-٤     
    ۱۰-٤       قناة السویس  ۲-۳-٤     
    ۱۱-٤      الموارد الطبیعیة  ٤-۲-٤     
    ۱۱-٤      االقتصاد المحلي  ٥-۲-٤     

 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر سخنةال -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  الفھرس
 

 

 

  بتروسیف 
 ) 4-فھرس صفحة ( ______________________ _________________________________________

 

 ۱۰-٤        حالة البیئة  ۳-٤
 ۱۱-٤                 األرض  ۳-۱-٤     
 ۱۲-٤                  المناخ  ۳-۲-٤     
 ۱۳-٤                  الھواء  ۳-۳-٤     
 ۱۳-٤                  المیاه  ٤-۳-٤     
 ۱٥-٤               التنوع البیولوجي ٥-۳-٤     
 ۲۱-٤                المخاطر البیئیة  ٦-۳-٤     

 ۲٥-٤      بیئة والتنمیة التفاعل بین ال ٤-٤
 ۲٥-٤                الزراعة  ۱-٤-٤     
 ۲٥-٤                الصید  ۲-٤-٤     
 ۲٦-٤               والتعدین  التصنیع  ۳-٤-٤     
 ۲٥-٤                الطاقة  ٤-٤-٤     
 ۲۹-٤                السیاحة  ٥-٤-٤     
 ۳۱-٤                النقل  ٦-٤-٤     

 ۳۲-٤              التجمعات البشریة ۷-٤-٤     
 

    ۱-٥         البدائل -٥
 ۱-٥     HDD طریقة الحفر األفقى الموجھ  ۱-٥
 ۳-٥      المشروع "  تنفیذ  بدیل  "عدم  ۲-٥

   ۱-٦      األثر البیئي ووسائل تخفیفھ  -٦
 ۱-٦         مقدمة ۱-٦
 ۱-٦        التقییم  طریقة  ۲-٦
 ۳-٦      انبعاث الغازات في الھواءأثر  ۳-٦
 ٥-٦         الغبار ٤-٦
 ۷-٦      الضوضاء واالھتزازات  ٥-٦
 ۱۱-٦        التربة   ٦-٦
   ۱۳-٦       مصادر المیاه الجوفیة  ۷-٦
   ۱۳-٦       حیة المیاه السط ۸-٦
 ۱٤-٦     ) االیكولوجي( ظام البیئى نعلى ال اآلثار  ۹-٦



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر سخنةال -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  الفھرس
 

 

 

  بتروسیف 
 ) 5-فھرس صفحة ( ______________________ _________________________________________

 

   ۱٦-٦      اآلثار علي المنظر العام  ۱۰-٦
 ۱٦-٦      إعادة الموقع لحالتھ األصلیة  ۱۱-٦
 ۱۷-٦     االقتصادیة –ار االجتماعیة اآلث ۱۲-٦

 ۱۷-٦  االقتصادیات وفرص العمل  ۱۲-۱-٦        
 ۱۸-٦  راضى اآلثار على استخدام األ ۱۲-۲-٦        
 ۲۱-٦ اآلثار على البنیة التحتیة  ۱۲-۳-٦        

 ۱۹-٦        المخلفات   ۱۳-٦
 ۲۰-٦       حركة المرور  ۱٤-٦

 
    ۱-۷       خطة اإلدارة البیئیة  -۷

   ۱-۷         ةمقدم ۷-۱
   ۲-۷       ئیة االنبعاث الھوا  ۷-۲
 ۲-۷         الغبار ۷-۳
 ۳-۷      الضوضاء واالھتزازات  ٤-۷
 ٤-۷         التربة  ٥-۷
 ٥-۷        ه الجوفیة المیا ٦-۷
 ٥-۷       المیاه السطحیة  ۷-۷
 ٥-۷      على المنظر العام اآلثار  ۷-۸
   ٦-۷     االقتصادیة –االجتماعیة اآلثار  ۷-۹

 ٦-۷     دام األراضى أثار استخ ۷-۹-۱      
 ٦-۷        المخلفات   ۷-۱۰
 ۷-۷        المرور ۷-۱۱
 ۸-۷       خطة عمل الطوارئ  ۷-۱۲

 ۸-۷     أھداف خطة الطوارئ  ۷-۱۲-۱
 ۸-۷     فعالة السریعة  الابة ستجاال ۷-۱۲-۲
 ۹-۷      أثناء عملیة اإلنشاء ۷-۱۲-۳
 ۹-۷      أثناء مرحلة التشغیل ٤-۷-۱۲

 ۱۰-۷     أستعادة الحالة األصلیة لمسار الخط  ۷-۱۳



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر سخنةال -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  الفھرس
 

 

 

  بتروسیف 
 ) 6-فھرس صفحة ( ______________________ _________________________________________

 

 ۱۰-۷      صحة وسالمة العاملین  ۷-۱٤
 ۱۲-۷     مخاطر العمل الصحیة الرئیسیة  ۷-۱٥

 ۱۳-۷          التعرض للغبار  ۱-۷-۱٥
   ۱۳-۷     ضوضاءالتعرض لل ۲-۷-۱٥

 

   ۱-۸        المراقبة البیئیة  -۸
   ۱-۸       مقدمة -۸-۱
   ۱-۸       اإلنشاء أثناء مرحلة  -۸-۲
   ۲-۸       أثناء مرحلة التشغیل  -۸-۳

  ۲-۸  منع تعدي أطراف أخري علي خط األنابیب  -۸-۳-۱
  ۳-۸     االحتفاظ بالسجالت  -۸-۳-۲

 

 ۱-۹        الخالصة -۹
 شركة أنابیب البترول بالسالمة والصحة المھنیة التزام  -۹-۱

   ۱-۹       وحمایة البیئة         
 

       المالحق       
  الخرائط والمخططات )۱(ملحق 

 سجل الصور )۲ملحق (
 مواصفات مادة الحمایة الكاثودیة )۳(ملحق 
 خط الطوارئ )٤(ملحق 

 

       المراجع     
 
 



 

 

 بیئیة كاملة) (دراسة  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

 
  

 الملخص التنفیذي



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦ رقط السخنة -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
   ترولشركة أنابیب الب 

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  یذي التنف الملخص
 

 

 
 )۱-ملخص صفحة ( ______________________________ ________________________________ بتروسیف 

 

 
 المقدمة -۰

تأسسـت شـركة لمصـري.  شـركات قطـاع البتـرول ا  أعـرقتعتبر شركة انابیب البترول واحدة مـن  

أكتـوبر   ۹شركة العامـة لنقـل البتـرول باألنابیـب فـي  أنابیب البترول حالیاً والتي كان اسمھا سابقاً ال

 العامة للبترول حیث تم صدور قرار رئیس  ةیبناءاً على قرار مجلس إدارة المؤسسة المصر  ۱۹٦۲

 وتخضـعشـركة أنابیـب البتـرول  بالترخیص فـي تأسـیس    ۱۹٦۸لسنة    ۷٤الجمھوریة بالقانون رقم  

 وشركاتھبشأن إصدار قانون ھیئات القطاع العام  ۱۹۸۳لسنة    ۹۷الشركة حالیاً ألحكام القانون رقم  

  األساسي. ماالمقررة في ھذا النظ وبالشروطالتنفیذیة  والئحتھ

التكریـر مجال نقل المنتجات النفطیة بدءاً من آبار الخام إلـى مصـافي  في  وتلعب الشركة دورا ھاما  

 .خالل شبكة من خطوط األنابیب الموجودة في جمیع أنحاء جمھوریة مصر العربیة من كوذل

یـب باناة فـان شـركبكات خطـوط االنابیـب جدیـد شـوت لتطویر ورفع كفـاءةخطة الشركة    إطاروفي  

بوصـھ بطـول   ۳٦السـخنة قطـر    -خـط  وادي حجـول  انشاء وتشغیل  یام بمشروعالق  تعتزم  البترول

السـخنة  إلـي انابیـب البتـرول بة حطـبم الخام البترولـي مـن المسـتودعات لنقل  وذلك    كم٦٥تقدیري  

 كس.عالمستودعات االستراتیجیة بمنطقة بعجرود وال

  الخاضعة لھاات اسة والتشریعلغرض من الدرا

مرحلتي اإلنشـاء والتشـغیل لخـط  خالل تنتجالتى قد تقییم اآلثار البیئیة ھو ھذه الدراسة  الغرض من

خط األنابیـب والغرض من إنشاء    .كم٦٥بوصھ بطول تقدیري    ۳٦السخنة قطر    -حجول  خط وادي

لنقل الخام البترولي من المستودعات بمحطة انابیب البترول بالسخنة  إلي المستودعات ھو    المقترح

 االستراتیجیة بمنطقة بعجرود والعكس.

 التنفیذي الملخص



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦ رقط السخنة -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
   ترولشركة أنابیب الب 

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  یذي التنف الملخص
 

 

 
 )۲-ملخص صفحة ( ______________________________ ________________________________ بتروسیف 

 

للتوافـق مـع القـوانین والتشـریعات البیئیـة المصـریة وقد تم إعداد ھذه الدراسـة لتقیـیم األثـر البیئـي 

 ۲۰۱٥لســنة  ۱۰٥والقــانون  ۲۰۰۹ســنة ل ۹المعــدل بالقــانون رقــم  ۱۹۹٤لســنة  ٤(القــانون رقــم 

 .۲۰۰٥لسنة  ۱۷٤۱رقم  التنفیذیة بالقرار والئحتھ

 األنابیب:  سار خط م -۱
تم اختیار مسـار خـط األنابیـب   البیئیة. وقد مبدئي للمسار المقترح لتقییمھ من الناحیة    بمسحتم القیام  

ً وأیضـ  وأقلھـا تكلفـة  ات مسـارال  إلي المعاییر المتبعة التي تأخذ في اعتبارھا أقصـر  المقترح استناداً   ا

  . األراضيوطبیعة  امل األخرى البیئیةلعووا اعتبارات التصمیم الھندسي

 رقشـ، )۱رقـم (یبدأ مسار خط األنابیب المقترح من غرفة البلوف الخاصة بشركة أنابیب البتـرول 

 :اإلحداثیات الجغرافیة د (طریق المحاجر) عنالسخنة  /وادي حجولطریق 

 )." شرقاً ٤۸٫۹ ´۰٥ °۳۲ وخط الطول:" شماالً، ٤٫۷ ´۰۰ °۳۰لعرض: (دائرة ا 
وادي طریـق لموازیـاً داخـل أراضـي صـحراویة لمقترح نحو الجنـوب یتجھ مسار خط األنابیب اثم  

 -وادي حجـولطریـق    لیقطـع  متـر  ٤٥۰، لمسـافة  مترمن الطریق)۱۰۰(  بعد   ىعل  السخنة  /حجول  

 الجغرافیة: عند اإلحداثیات تكون بدایتھا  السخنة 

 ). " شرقاً ٥۱٫٦۳´ ۰٥° ۳۲ل: " شماالً، وخط الطو٥۰٫۰۲´ ٥۹° ۲۹(دائرة العرض: 
 یتھا عند االحداثیات الجغرافیة: ھا ون

" شرقاً). تعدیـة ٥٥٫۷۰´ ۰٥°  ۳۲" شماالً، وخط الطول:  ۳٥٫۷۲۰´  ٥۹°  ۲۹(دائرة العرض:   
HDD ) ۱رقم.( 

یـق وادي فـي اتجـاه مـوازي لكـل مـن طروب  ویستمر مسار خط األنابیب المقتـرح فـي اتجـاه الجنـ

متر من خط الشرب) ٥۰على بعد حوالي الشرب المغذي لمدینة الغردقة (میاه   السخنة وخط  -حجول

یصل الى منطقة تشوینات المحاجر حیث یتم عمل تعدیة لمنطقة التشوینات (تعدیة   ۱۰لمسافة  وذلك  

 ینات األولى) عند اإلحداثیات الجغرافیة:التشو

ً  " ۰۰٫۸٤´ ۱۱° ۳۲وخـط الطـول: الً،  " شما۰۳٫۷۸´  ٥٦°  ۲۹رض:  ة الع(دائر  تعدیـة ). شـرقا
HDD  ) ۲رقم.( 
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منطقـة قاطعـاً  لمسـافة كیلـو متـر واحـد تقریبـا  ثم یستمر مسار خط األنابیب المقترح نحـو الجنـوب  

 عند اإلحداثیات الجغرافیة: HDDاألفقي الموجھ باستخدام تقنیة الحفر  التشوینات الثانیة

 ة). تعدیـ" شـرقاً ۰۷٫۷۷´  ۱۱°  ۳۲شـماالً، وخـط الطـول:    " ٥۲٫۹٦´  ٥٥°  ۲۹دائرة العرض:  (
HDD ۳( رقم.( 

 بلوف یلتقي بغرفة  حتىمتر  ۸۰۰لمسافة ویواصل مسار خط األنابیب المقترح امتداده نحو الجنوب 

 عند االحداثیات الجغرافیة: )۲رقم (

 . )" شرقاً ۳٥٫٦٤´ ۱۱° ۳۲: " شماالً، وخط الطول۳۰٫۷٥´ ٥٥° ۲۹دائرة العرض: (

 –حجول  كل من طریق واديفي مسار موازي لرح نحو الجنوب یستمر مسار خط األنابیب المقت  مث

تقریبا ثم ینحرف غربا بالقرب من مدینة السـویس كم  ۳٫٥مسافة  یونیو ل  ۳۰السخنة وطریق محور  

 ثیات الجغرافیة:الجدید عند اإلحدا

 ). " شرقاً ٥۸٫٥۹´ ۱۲° ۳۲شماالً، وخط الطول: " ۱۲٫۹۳´ ٥٤° ۲۹(دائرة العرض: 
دیدة (مسـار یشـبھ القـوس) جیة لمدینة السویس الجمساره مع الحدود الخارابیب في  ویستمر خط األن

 ۳۰وادي حجول السـخنة ومحـور طریق كل من یتقاطع مع   حتىكیلو متر تقریبا    ۱٥وذلك لمسافة  

اإلحداثیات  یتھا عند تكون بدا HDDوجھ األفقي الم تقنیة الحفریونیو حیث یتم عمل تعدیة باستخدام 

 الجغرافیة:

 ). " شرقاً ٥۰٫٥٦´ ۱٥° ۳۲شماالً، وخط الطول:  " ٤۲٫٥٥´ ٤۸° ۲۹(دائرة العرض: 
 :ونھایتھا عند االحداثیات الجغرافیة

 ة). تعدیـ" شـرقاً ٤۲٫٦٦´ ۱٦° ۳۲ " شماالً، وخـط الطـول:۰٦٫۳۰´  ٤۹°  ۲۹(دائرة العرض:   
HDD ٤( رقم.( 

نـد االحـداثیات ع )۳رقـم (غرفـة بلـوف ) حتـي یصـل الـى متر۱۷۰۰ثم یستمر في مساره لمسافة (

 فیة:الجغرا

 )." شرقاً ٥۰٫٥٦´ ۱۷° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۲٥٫۰۰´ ٤۸° ۲۹(دائرة العرض: 
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یونیـو   ۳۰جول السخنة وطریق محـور  لطریق وادي حموازیاً  في مسارالخط نحو الجنوب    یتجھثم  

 ۳۰طریـق محـور الصعود والھبـوط ل  ع كل من محاورحتي یتقاطع م  )كم تقریبا  ۱٤(وذلك لمسافة  

حجول السخنة وطریق القطامیة السخنة القدیم (طریق مخصص لسیارات النقل   یونیو وطریق وادي

 لجغرافیة :تكون بدایتھا عند االحداثیات ا HDDل) حیث سیتم عمل تعدیة الثقی

 ). " شرقاً ۳۸٫۸´ ۱٥° ۳۲وخط الطول: الً، " شما٥۰٫٥۷´ ٤٦° ۲۹(دائرة العرض: 
 :اثیات الجغرافیةونھایتھا عند االحد 

 ة). تعدیـ" شـرقاً ٤۰٫۰۸´ ۱٤° ۳۲" شماالً، وخـط الطـول: ٥٥٫۰۰´  ٤۳°  ۲۹ض:  (دائرة العر 
HDD ٥( رقم.( 

فـي اتجـاه مدینـة السـخنة وفـي حو الجنـوب  نفي نفس االتجاه  ثم یواصل مسار خط األنابیب أمتداده  

محــوالت الطـة یونیـو مــارا بمح ۳۰ریـق محــور ة وطلكـل مــن طریـق وادي حجــول السـخنمسـار 

السخنة ومشروع البحر االحمر للبتروكیماویات ثم یستمر في مسارة الى ان   لعین) باCاالقتصادیة (

یتـون) حیـث سـیتم عمـل تعدیـة یصل الى منطقة مزارع تابعة للقوات المسلحة المصریة (مزارع ز

 الجغرافیة:داثیات االحعند تكون بدایتھا فر مكشوف) للمزرعة (تعدیة ح

 ). " شرقاً ۱۲٫۸´ ۱٥° ۳۲خط الطول: " شماالً، و۲۲٫۲´ ٤۱° ۲۹لعرض: (دائرة ا
 : ونھایتھا عند االحداثیات الجغرافیة

ً "  ۱۰٫۳٦´  ۱٥°  ۳۲" شماالً، وخط الطول:  ۱٫٥٦´  ٤۱°  ۲۹(دائرة العرض:   حفر   ة). تعدیشرقا
 ).٦( رقم مكشوف
عنـد   .)٤بلـوف رقـم (رفـة  یلتقي بغ  متداده نحو الجنوب حتىخط األنابیب المقترح امسار    ویواصل

 یة:یات الجغرافاالحداث

 )." شرقاً ۱٥٫٦۱´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٤۲٫۳٦´ ٤۰° ۲۹(دائرة العرض: 
تم خط القطار السریع المزمع انشاءه حیث سـیع  ان یقطثم یواصل الخط مساره في نفس االتجاه الي  

 ثیات الجغرافیة :ا عند االحداتكون بدایتھ )HDDجھ (الفقي الموعمل تعدیة بتقنیة الحفر ا

 ). " شرقاً ۱۰٫٥٤´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۱۱٫۲٦´ ٤۰° ۲۹(دائرة العرض: 
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 : ونھایتھا عند االحداثیات الجغرافیة
ً   " ۰۰٫٦٤´  ۱٥°  ۳۲" شـماالً، وخـط الطـول:  ٥۸٫٤۳´  ۳۹°  ۲۹(دائرة العرض:    ة). تعدیـشـرقا

HDD ۷( رقم.( 
ي حجـول السـخنة حیـث متـر الـى ان یصـل الـى طریـق واد   ۲٥۰ثم یواصل الخط مسـاره لمسـافة  

 االحداثیات الجغرافیة: درجة عند  ۹۰ینحرف مع دوران الطریق بزاویة 

 )." شرقاً ٥٦٫٦٥´ ۱٤° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٤۳٫٥٥´ ۳۹° ۲۹(دائرة العرض: 
 مثـكـم)  ۱٫٥لمسـافة (  السـخنة  -حجـول  فـي مسـار مـوازي لطریـق وادي  ه  مسـار  ثم یواصل الخـط

القـاھرة  -السـخنة وطریـق الغردقـة –دي حجـول ع مع طریق واالى ان یتقاطینحرف جنوب غرب 

اثیات عنـد االحـد  )HDDحیث سیتم عمل تعدیة بتقنیة الحفر االفقي الموجھ ((طریق العین السخنة) 

 الجغرافیة :

 ة). تعدیـ" شـرقاً ۰٤٫۲۹´  ۱٥°  ۳۲:  " شـماالً، وخـط الطـول۲٤٫٦۷´  ۳۹°  ۲۹(دائرة العرض:  
HDD ۸( رقم.( 

ر للكیماویـات الوسـیطة لمسـافة سـور شـركة النصـمسار مـوازي لبا في  لخط غرمسار انحرف  م یث

 : حداثیات الجغرافیةعند االالتي تكون بدایتھا السیول  ات مخرمنطقة لى یتقاطع مع حت )كم ۲٫۸(

 ). " شرقاً ۱۰٫٥٤´ ۱٥° ۳۲طول: " شماالً، وخط ال۱۱٫۲٦´ ٤۰° ۲۹(دائرة العرض:  
 : فیةھایتھا عند االحداثیات الجغرانو

 ة). تعدیـ" شـرقاً ۰۰٫٦٤´  ۱٥°  ۳۲" شـماالً، وخـط الطـول:  ٥۸٫٤۳´  ۳۹°  ۲۹(دائرة العرض:  
HDD ۹( رقم.( 

لكیلـو عنـد اوذلـك شـرقا درجـة  ۹۰بزاویة ثم ینحرف  بيي االتجاه الجنوبي الغرینحرف الخط فثم  

 یة:عند االحداثیات الجغراف ار الخط) من بدایة مس٥۷(

 ). " شرقاً ۰٦٫٥۰´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۱۹٫٤۲´ ۳۷° ۲۹(دائرة العرض: 
كـل مـن خـط كـم تقریبـا وفـي مسـار مـوازي ل ٥ولمسـافة   منطقة صحراویةداخل لیواصل مساره 

حتـى  سـومید  تابعـة لشـركةوخطـوط انابیـب    جالسـویدي لالبـراشركة    والسخنة    –ت التبین  المازو
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بتقنیـة الحفـر االفقـي     ل تعدیـةیتم عمـحیـث سـ  )بعـة لشـركة سـومید خطوط انابیب تا(  ھایتقاطع مع

اثیات عنـد االحــد تكـون بـدایتھا بدایــة مسـار الخـط ) مـن تقریبـا ٦۲عنـد الكیلـو ( )HDDالموجـھ (

 الجغرافیة :

 اً " شرق۱۳٫۰۰´ ۱۸° ۳۲الطول:  " شماالً، وخط٤٤٫۰۰´ ۳٦° ۲۹(دائرة العرض: 
" شـماالً، وخـط الطـول: ۳۷٫۹۱´  ۳٦°  ۲۹(دائـرة العـرض:    ات الجغرافیـةونھایتھا عند االحـداثی

  ).۱۰( رقم HDD ة). تعدی" شرقاً ٤۲٫۰۸´ °۱۸ ۳۲
 :نحو الجنوب عند االحداثیات الجغرافیةلینحرف كم  ۱٫٥و الشرق ویواصل الخط مساره نح

 ." شرقاً ٤۹٫۰٥´ ۱۸° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۲۳٫٤٦´ ۳٦° ۲۹(دائرة العرض: 
نھایـة الخـط للـربط علـى الـى  جنوبا الى ان یصـل    )یباكم تقر  ۱٫٥لمسافة (یواصل الخط مساره    ثم

 عند االحداثیات الجغرافیة : .محطة السخنةب انابیب البترولشركة ل لتابعةالمستودعات 

 ." شرقاً ٤۸٫٥۷´ ۱۸° ۳۲الطول:  " شماالً، وخط٤۹٫۲۸´ ۳٥° ۲۹العرض:  (دائرة 
)، أنظـر أیضـاً ۱ب المقتـرح (شـكل نابیـخریطة األقمار الصناعیة التي توضح مسـار خـط األأنظر  

  .)۱الخرائط بالملحق رقم (

 
 .یطة باألقمار الصناعیة توضح مسار خط األنابیب المقترحخر: )۱( شكل
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 على مسار الخط المقترح. خطط تنفیذھاالمتعدیات الوفیما یلي بیان بغرف البلوف و

 غرف البلوف المخطط تنفیذھا على مسار الخط المقترح یان ب: ۱-۰دول ج

رقم   

 الغرفة

 حداثیاتاإل
 مالحظات 

ً  )دائرة عرض (شماالً   ) خط طول (شرقا

 ۱غرفة بلوف 

 (بدایة الخط) 

 

۲۹ °٤۸ ´۲٥٫۰۰ " ۳۲ °۰٤´ ٥۸٫۹ " 
من غرفة بلوف بدایة الخط (

 أنابیب البترول)  ةمحطداخل 

 " ۲۰٫۰۰´ ۱۲° ۳۲ " ۰۷٫۰۰´ ٥٥° ۲۹   ۲غرفة بلوف 
منطقة تشوینات  بالقرب من 

 المحاجر  

 ۳غرفة بلوف 

 
۲۹ °٤۸ ´۲٥٫۰۰ " ۳۲ °۱۷ ´٥۰٫٥٦ "  

 ٤وف غرفة بل

 
۲۹ °٤۰ ´٤۲٫۳٦ " ۳۲ °۱٥ ´۱٥٫٦۱ "  

  ٥ غرفة بلوف

   )نھایة الخط (
۲۹ °۳٤´ ٥۹٫۲۸ " ۳۲ °۱۸ ´٤۸٫٥۷ " 

 محطةت بمنطقة مستودعا

 نة السخب  انابیب البترول
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 ا على مسار الخط المقترح المخطط تنفیذھ التعدیاتیان ب: ۲-۰جدول 

 تعدیةبیان ال
 اإلحداثیات

 ع التعدیة نو
 (شرقاً) خط طول   شماالً)دائرة عرض (

 /وادي حجول تعدیة طریق 
 السخنة

 "٥۱٫٦۳´ ۰٥° ۳۲بدایة ٥۰٫۰۲´ ٥۹° ۲۹بدایة 
HDD :٥۹° ۲۹ نھایة  ´

 "٥٥٫۷۰´ ۰٥° ۳۲   نھایة  " ۳٥٫۷۲

 HDD " ۰۰٫۸٤´ ۱۱° ۳۲ " ۰۳٫۷۸´ ٥٦° ۲۹ التشوینات االولى ة یتعد

 HDD " ۰۷٫۷۷´ ۱۱° ۳۲ " ٥۲٫۹٦´ ٥٥° ۲۹ ثانیة التشوینات التعدیة 

ة وادي حجول السخنة  تعدی
 " ٤۲٫٦٦´ ۱٦° ۳۲ " ۰٦٫۳۰´ ٤۹° ۲۹    یونیو  ۳۰ومحور 

HDD 
 

ل  محاور صعود ونزوتعدیة 
وادي حجول السخنة ومحور  

وطریق القطامیة   یونیو ۳۰
     القدیم

 HDD " ۳۸٫۸´ ۱٥° ۳۲بدایة " ٥۰٫٥۷´ ٤٦° ۲۹بدایة 

 "٤۰٫۰۸´ ۱٤° ۳۲نھایة    "٥٥٫۰´ ٤۳° ۲۹نھایة  

القوات  مزرعةتعدبة 
 المسلحة

 " ۱۲٫۸´ ۱٥° ۳۲بدایة " ۲۲٫۲´ ٤۱° ۲۹بدایة 
 تعدیة حفر مكشوف

 "۱۰٫۳٦´ ۱٥° ۳۲نھایة    "۱۲٫٥´ ٤۱° ۲۹نھایة  

   خط القطار السریع تعدیة 
 "۱۰٫٥٤´ ۱٥° ۳۲دایة: ب " ۱۱٫۲´ ٤۰° ۲۹ بدایة:

HDD 
 " ۰۰٫٦٤´ ۱٥° ۳۲ ة:ھاین "٥۸٫٤´ ۳۹° ۲۹نھایة: 

ول  یة طریق وادي حجتعد
لسخنة وطریق القاھرة  ا

   الغردقة
۲۹ °۳۹ ´۲٤٫٦۷ " ۳۲ °۱٥ ´۰٤٫۲۹ " HDD 

تعدیة مخرات السیول بجوار  
 بتروكیماویات للالنصر شركة 

´  ٤۰° ۲۹بدایة: 
 "۱۰٫٥٤´ ۱٥° ۳۲ :بدایة "۱۱٫۲٦

HDD 
 " ۰۰٫٦٤´ ۱٥° ۳۲ نھایة: "٥۸٫٤´ ۳۹° ۲۹ :نھایة

ة خطوط انابیب شركة عدیت
 دسومی

 "٤۲٫۰۸´ ۱۸° ۳۲نھایة "۳۷٫۹۱´ ۳٦° ۲۹ نھایة HDD " ۱۳٫۰۰´ ۱۸° ۳۲  بدایة " ٤٤٫۰۰ ´۳٦° ۲۹بدایة 

 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦ رقط السخنة -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
   ترولشركة أنابیب الب 

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  یذي التنف الملخص
 

 

 
 )۹-ملخص صفحة ( ______________________________ ________________________________ بتروسیف 

 

 تصمیم خط األنابیب:   -۲

سیتم استخدام أحدث إصدارات األكواد والمعـاییر القیاسـیة المعنیـة بأعمـال تصـمیم وشـراء المـواد 

بیـب المقتـرح وھـى یل لخـط األنالتشـغلتركیـب واالختبـار وبـدء اواشاءات الھندسیة  والمعدات واإلن

 -فیما یلى:موضحة 

 رقم الكود  الوصف

 ANSI B31-4 األكواد العامة للتصمیم 

API-5L ( X-52 مواصفات مادة األنابیب     )  

 ً  ANSI B31-4د للغرض مـن إنشـاءه ، فیتعـین تشـغیلھ وفقـا لكـو ولكي یكون خط األنابیب مالئما

 -وعلى وجھ الخصوص:،  نابیب البترولأ ركةة الخاصة بشسیقیااصفات والمعاییر القا للموووف

 یتعین أن یتم حمایة خط األنابیب من الصدأ والتآكل. )أ

 یتعین أن یتم حمایة خط األنابیب من تعدي أیة أطراف أخرى علیھ. )ب 

 و نتیجـةألسـباب طبیعیـة أ ، ترجـعبأیـة ھـزات أرضـیةیتعین أن ال یتأثر خط األنابیب   )ت 

 جیة وأنشطة التعدین).صدعات الجیولوالتأنشطة بشریة (مثل 

یتعین القیام بأعمـال التعـدیل والصـیانة واإلصـالح لخـط األنابیـب علـى نحـو ال یضـر  )ث 

 بسالمتھ.

 یتأثر خط األنابیب باإلجھاد مع الوقت.ال یتعین أن  )ج

 

 

 

 

 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦ رقط السخنة -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
   ترولشركة أنابیب الب 

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  یذي التنف الملخص
 

 

 
 )۱۰-ملخص صفحة ( ______________________________ ________________________________ بتروسیف 

 

 إنشاء خط األنابیب:   -۳

مسـئولي راف ومراقبـة ت إشمؤھلین ومعتمدین تحقاولین نابیب بواسطة مستتم أعمال إنشاء خط األ

 -ترول ، وسیتم تقسیم األعمال على المراحل التالیة:شركة أنابیب الب

 تجھیز مسار الخط.  •

 تجھیز وتخزین وتجمیع األنابیب .  •

 حفر خنادق الخط .  •

 لحام األنابیب وفحص وصالت اللحام.  •

 لف وصالت اللحام.  •

 اللحام.  فحص لفات وصالت  •

 الخنادق.  الخط في إنزال  •

 . بلوف تركیب ال  •

 تركیب البلوف .  صیالت بما في ذلك أعمال أعمال التو •

 ردم خط األنابیب.  •

 عملیات التنظیف.  •

 .   Gauging Pigتنظیف الخط من الداخل باستخدام   •

 االختبار الھیدروستاتیكي لخط األنابیب.  •

 التجفیف  •

 . Piggingتنظیف الخط باستخدام  •

 یل. ط وتسلیمھ للتشغ تجفیف الخ •

 
 
 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦ رقط السخنة -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
   ترولشركة أنابیب الب 

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  یذي التنف الملخص
 

 

 
 )۱۱-ملخص صفحة ( ______________________________ ________________________________ بتروسیف 

 

 اآلثار البیئیة:  -٤
 

آلثـار ل المالئمـة لتخفیـفاللخـط وتـم التوصـل الـي وسـائل ثار اإلیجابیـة والسـلبیة یل كافة اآلم تحلت

 .للمشروعالسلبیة 

مزایا اقتصادیة ھامة ، لألسـباب یقدم لمشروع المقترح االقتصادیة، فإن ا –ومن الناحیة االجتماعیة  

 -التالیة:

مـن المسـتودعات   البترولـيالخـام  نقـل  مقتـرح بخط األنابیب السوف یقوم   •

منطقـة بسـتودعات االسـتراتیجیة  المإلـي    السـخنة  حطة انابیب البتـرول ببم

 .كسعبعجرود وال

لخامـات اآمنـة یمكـن االعتمـاد علیھـا فـي نقـل    خطوط األنابیب ھي وسیلة •

الحـوادث مـن    ، وھـي تتمیـز بمعـدالت منخفضـة جـداً والمنتجات البترولیة

ن خـط األنابیـب إذلـك ، فـ  ى. وباإلضـافة إلـيمقارنة بوسائل النقـل األخـر

ص عمـل كثیـرة للسـكان فـي المنـاطق فـر  اإلنشـاءسوف یقدم أثناء مرحلة  

ً المحیطة مما سو االجتماعیـة –ادیة  علـي الحالـة االقتصـ  ف ینعكس إیجابیـا

 لھم.

ئیسـیة وضـح أن اآلثـار البیئیـة الرلمقتـرح أأن تقییم اآلثار البیئیة المحتملة لمشـروع خـط األنابیـب ا

ً ترتبط أساس ث آثار بیئیة خـالل وقع حدو، ومن غیر المت بمرحلة اإلنشاء وھي بالطبع مرحلة مؤقتةا

ن الشركة التي سوف تقوم بتشغیل الخط ، وذلك الإذا وقعت حوادث غیر متوقعةمرحلة التشغیل، إال  

ط من مایة الخلضروریة ضد ھذه الحوادث لحتیاطات ا(شركة أنابیب البترول) سوف تتخذ كافة االح

 .ضرار والحفاظ علي سالمتھاأل

األنابیـب المقتـرح   رئیسیة المرتبطة بمرحلتي اإلنشاء والتشغیل لخـطویمكن تلخیص اآلثار البیئیة ال

 -الي:ھى علي النحو الت
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   ترولشركة أنابیب الب 

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  یذي التنف الملخص
 

 

 
 )۱۲-ملخص صفحة ( ______________________________ ________________________________ بتروسیف 

 

ــة ( • ــة المحیط ــت للمنطق ــاج المؤق ــحراویة، اإلزع ــة الص ــرقالبیئ ــك ،الط ــاطق الس نیة المن

 نابیب بھا.دمات...الخ) من عبور خط األوالخ

، ومحدودة في مواقـع العمـلون مؤقتة  آلثار البیئیة المحتملة خالل مرحلة اإلنشاء ستكإن ا •

 .ھذه المناطق بأسرع ما یمكن تأھیلوسوف یتم إعادة 

 أنابیـب البتـرول، ومع ذلك فسوف تأخذ شـركة  بطریق الخطأ قلیلة  لخامتسرب ات  احتماال •

ا سـوف یـتم تطبیـق خطـة ل ھـذه الحـوادث كمـطات الضروریة لمنع وقوع مثاالحتیا  كافة

 ).٤الطوارئ (أنظر ملحق 

دورة حیـاة المشـروع بكاملھـا لتقلـیص  راءات التي تھدف الي تخفیف حدة اآلثار البیئیةوتغطي اإلج

فـي ھـذا  جـراءات  بالتفصـیل، وسـوف ننـاقش ھـذه اإللبیئیـة المتوقعـة علـي قـدر اإلمكـانالتبعات ا

 .التقریر

 الخالصة  -٥
ام الدراسـة مناقشـتھا والنتـائج التـى تـم الحصـول علیھـا مـن أقسـتمت  تى  الموضوعات ال  عليبناءاً  

 -التالیة: لنتائجا إلي ن نخلص أالمختلفة یمكن 

محطــة بالخــام مــن المســتودعات إلمــداد ي المشــروع عنصــر رئیســ یعتبــر •

 .كسعجرود والتیجیة بعاراالستت السخنة والمستودعا

الل مرحلـة اإلنشـاء والتـى تتمیـز وأحمـال التلـوث خـ  ستزید اآلثار البیئیـة •

 بطبیعتھا المؤقتة.

 طة.اآلثار البیئیة وأحمال التلوث خالل مرحلة التشغیل ستكون بسی •

اعیة إیجابیة على المجتمعات سیكون لتشغیل المشروع أثار اقتصادیة واجتم •

 والصناعیة. المحلیة

البیئـة المحیطـة مـع األخـذ فـى علـى  بیئیـة ھامـة  لن یكـون ھنـاك تقریبـاً آثـار  أنھ  عاماالستنتاج ال
 االعتبار اآلثار البیئیة اإلیجابیة للمشروع.



 

 

 بیئیة كاملة) (دراسة  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

 
 
 
 
 
 
  

 المقدمة 

)۱ ( 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦ قطر السخنة -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المقدمة  -۱
 

 

 

  بتروسیف 
 )۱-۱صفحة ( _______________ ________________________________________________

 

 
  -انھ:التنمیة والتعاون االقتصادي علي ، وافقت الدول األعضاء في منظمة ۱۹۸٦في عام  

ً   بالنسبة لمشروعات وبرامج التنمیة"    التي بسبب طبیعتھا أو حجمھا أو موقعھا یمكنھا أن تؤثر سـلبا
وبالطریقة المناسـبة مـن المنظـور كرة منھا نھ یتعین تقییمھا بدقة عالیة وفي مرحلة مبإ، فعلي البیئة

 . )۱۹۸٥(منظمة التنمیة والتعاون االقتصادي  "البیئي

والھدف من دراسة تقییم األثر البیئي ھو بحث اآلثار البیئیة السلبیة واإلیجابیة للمشـروعات الجدیـدة 

خـالل دورة احـل  مرالبة فـي كافـة  والتأكد من أن ھذه اآلثار یتم أخـذھا فـي االعتبـار بطریقـة مناسـ

  المشروع.

 ً الغیـر مرغوبـة نھ البحـث المنھجـي المـنظم للتـداعیات أتعریف تقییم األثر البیئي علي    ویمكن أیضا

 .وذلك بھـدف تقلـیص أو تخفیـف النـواتج السـلبیة واالسـتفادة بتلـك اإلیجابیـة  للمشروعات والبرامج

، ولكـن یـة، أي تحسـینھا ولـیس تعویقھـاالبیئي ھو تعزیز عملیات التنم  والھدف الرئیسي لتقییم األثر

لكن ، وثر البیئي مناھض للتنمیة والنمو، فقد یفھمون أن تقییم األد یفھم غیر ذلكن البعض قإلألسف ف

آلثـار البیئیـة ھـو التأكـد مـن أن ا، فالھـدف الرئیسـي للقیـام بتقیـیم ال یجب أن یكون ھـذا ھـو الحـال

تأكد من أنھا تلبي احتیاجات الجیل الحالي بـدون التعـدي مشروعات التنمیة تحافظ علي البیئة :  " لل

 .ل القادمة في تلبیة احتیاجاتھا "علي حق األجیا

ن الحفاظ علي البیئة والتنمیة ھما وجھان لعملة واحدة ، فمن ناحیة ال یمكن للتنمیـة أن تـتم إوھكذا ف

، فقـد إذا تـأثرت البیئـة كثیـراً   نـھإ، فتأثیر علي البیئة التي تحدث فیھا، ومن الناحیـة األخـرىبدون ال

 .ة مما قد یحد من فرص التنمیة مستقباللي استنفاذ الموارد الطبیعیة بدرجة كبیرإیؤدي ذلك 

داللة علي التصمیم السیئ للمشـروع، بـل ن اآلثار البیئیة قد ال تكون بالضرورة  إأخري ، ف  وبعبارة

حتومـة ومتعـذر اجتنابھـا فـي الكثیـر مـن ن بعض اآلثار البیئیـة السـلبیة قـد تكـون مإ، فعلي العكس

 مشروعات وبرامج التنمیة .

 مقـــدمـــة ال -۱



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦ قطر السخنة -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المقدمة  -۱
 

 

 

  بتروسیف 
 )۲-۱صفحة ( _______________ ________________________________________________

 

في مصـر الـي زیـادة الطلـب علـي االقتصادیة وتزاید السكان    –وقد أدت برامج التنمیة االجتماعیة  

علي  ٪۱۰٫٥، و ٪۱٥، و ٪٥والكھرباء ، بمعدالت وصلت الي المنتجات البترولیة والغاز الطبیعي  

ة عالمیة في توفیر مصادر الطاقة وفي اطـار جھـود الدولـة العالم من ازم  نظرا لما یشھدهو  رتیب الت

االمر الذي  ھاغطیة احتیاجات السوق المصري منوالمنتجات البترولیھ لتالمصریة لتوفیر مواد الخام 

لـذا فـان شـركة   طوط نقل الخـام البترولـيبترولیة ومستودعات تخزین وخیستلزم اقامة مشروعات  

بوصـھ بطـول تقـدیري  ۳٦السـخنة قطـر  -وادي حجـول  طعتزم انشاء وتشغیل خـانابیب البترول ت

السخنة  إلي المستودعات ترول بحطة انابیب الببمعات  كم وذلك لنقل الخام البترولي من المستود ٦٥

 عجرود والمكس.االستراتیجیة بمنطقة 

، وفیمـا یلـي  نقـدم دراسـة   شركة أنابیب البترولوقد تمت دراسة تقییم األثر البیئي بناء علي طلب  

كم وذلك لنقل ٦٥بوصھ بطول تقدیري  ۳٦السخنة قطر  -وادي حجوللخط  كاملة لتقییم األثر البیئي  

سـتودعات االسـتراتیجیة إلـي الم   بمحطة انابیـب البتـرول بالسـخنةمن المستودعات  الخام البترولي  

ة الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة للسمات البیئی  تمل علي وصفا شامالً تش  ،كسععجرود والبمنطقة  

ً    إنشاء ھذا الخط المقترح.قبل   لـدعم التنبـؤ   وھذا الوصف الشامل للظروف المحیطة الراھنة مطلوبا

 –یـة والكیمیائیـة والبیولوجیـة واالجتماعیـة  باآلثار المحتملـة علـي السـمات البیئـة المختلفـة الفیزیائ

تي تؤدي الي تقلیصھا أو الدراسة علي وسائل تخفیف لھذه اآلثار المحتملة الل  كما تشتم  القتصادیة.ا

  .تحاشیھا

 األھداف : -۱-۱
 :الرئیسیة لتقییم األثر البیئي ھياألھداف  

كـل مـن لمقتـرح خـالل التوصل الـي فھـم كامـل وتحدیـد واضـح لآلثـار البیئیـة للمشـروع ا •

 .مرحلتي اإلنشاء والتشغیل

ــ • ــي فھــم كام ــة  لالتوصــل ال ــب البیوفیزیائی ــك الجوان ــي ذل ــأثر بمــا ف ــي ســوف تت ــة الت للبیئ

 .االقتصادیة –واالجتماعیة 

 .لبیئیة المحتملة للمشروع المقترحالقیام بتقییم شدة اآلثار ا •



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦ قطر السخنة -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المقدمة  -۱
 

 

 

  بتروسیف 
 )۳-۱صفحة ( _______________ ________________________________________________

 

تقلیص أو تحاشى اآلثار البیئیـة تقدیم توصیات تتعلق باإلجراءات التي من شأنھا تخفیف أو   •

 السلبیة المحتملة.

 .ص بتقییم اآلثار البیئیة للمشروعائج الدراسة وإعداد التقریر الخاتنتقدیم تقریر ب •

 األعمال:نطاق  -۱-۲
 عداد التقریر ما یلي :إل القیام بھا تضمنت األعمال التي تم

دراســة المتعلقــة بطبوغرافیــة جمــع البیانــات الخاصــة بــالظروف البیئیــة الراھنــة لمنطقــة ال •

 . وجیولوجیة وھیدرولوجیة الموقع ، الخ

 یكولوجي العام للمنطقة محل الدراسة خالل عملیة المسح البیئي. وصف وتقییم النظام اإل •

 .معاییر المتعلقة بجودة البیئةالقواعد وال ومراجعةاستعراض  •

 .لبیئیة المتوقعة للمشروع المقترحتقییم التداعیات ا •

خطـط متكامـل مووضـع  اإلجراءات التي من شأنھا تخفیف اآلثـار والمخـاطر البیئیـة  تحدید  •

 .للسیطرة علیھا

 .الرصد البیئي للمشروع المقترحاقتراح خطة  •

 



 

 

 بیئیة كاملة) (دراسة  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

 التشریعات البیئیة 

)۲ ( 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  رقط  السخنة -حجول  وادي  خط
 البترول   أنابیب شركة

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة  والقوانین  التشریعات  ):۲( القسم
 

 
 )۱-۲صفحة ( __ ______________________________________________________ بتروسیف 

 

 

 

  

  مقدمة  ۲-۱

المصریة   والسیاسات  المتطلبات  من  للعدید  المقترح  المشروع  للقوانین  یخضع  وفقا  التنظیمیة 

المطلوبة  المصریة التصاریح  القسم  ھذا  في  ونستعرض  یجب    إلنشاء،  التي  المشروع  وتشغیل 

والبلدیات   والمحافظات  الھیئات  مختلف  من  علیھا  باختصار    المصریة،الحصول  نستعرض  كما 

   القوانین التي یطبقونھا المتعلقة بالمشروع.  علىمسئولیات وواجبات كل منھا ونلقي نظرة سریعة 

مطلوبة   للمشروع  البیئي  األثر  تقییم  دراسة  و  أساساً وألن  البیئة  شئون  جھاز  المصریة  من  الھیئة 

، فإننا سنقوم في ھذا القسم باستعراض سریع لتوجیھات كل منھما المتعلقة بتقییم األثر  العامة للبترول

لسنة    ۹المعدل بالقانون رقم  (قانون البیئة)    ۱۹۹٤/ ٤البیئي للمشروع، كما سنستعرض القانون رقم  

لعام    ۳۳۸التنفیذیة الصادرة بقرار رئیس الوزراء رقم  والئحتھ    ۲۰۱٥/ ۱۰٥والقانون رقم    ۲۰۰۹

وسنقوم بشرح مواد    ، ۲۰۱۷لعام    ۱۹٦۳بقرار رئیس الوزراء رقم    خر تعدیل لھاآ  ى وحت   ،۱۹۹٥

جانب ذلك فسنقوم بتقریر الحدود القصوى    وإلىھذا القانون والئحتھ التنفیذیة التي تتعلق بالمشروع، 

 فترات مسموح بھا للتعرض لھا.   ى النبعاث الغازات وأقص

 

 

 

 

 

 والقوانین البیئیة  التشریعات -۲



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  رقط  السخنة -حجول  وادي  خط
 البترول   أنابیب شركة

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة  والقوانین  التشریعات  ):۲( القسم
 

 
 )۲-۲صفحة ( __ ______________________________________________________ بتروسیف 

 

 

 المسئولیات اإلداریة للھیئات المصریة  ۲-۲

ن الكثیر من الوزارات والھیئات المصریة  إ، فتھا األخرى في المجاالت المختلفةجانب مسئولیا  إلى

، وھي مسئولة عن تنفیذ مجموعة من القوانین تؤدي بطریقة  بالبیئةسئولیات أیضا فیما یتعلق  لھا م

للحفاظ  مباشرة   مباشرة  غیر  تطرقنا  البیئة  على أو  إذا  ولكن  البیئیة    إلى ،  اآلثار  تقییم  دراسات 

مسئولیة    إلىنھ یجب اإلشارة  إ، فتنفیذھا وتشغیلھاتصاریح ل   على للمشروعات التي تھدف للحصول  

 ھیئات رئیسیة وھي:  ثالث 

 جھاز شئون البیئة.  •

 . الھیئة المصریة العامة للبترول •

 المحافظات المختلفة.  •

 جھاز شئون البیئة  ۲-۲-۱

البیئة وفقا للقانون رقم   بالقانون رقم    ۱۹۹٤لعام    ٤تم إنشاء جھاز شئون  ،  ۲۰۰۹لسنة    ۹المعدل 

القانون   تطبیق  عن  مسئول  رقم    ٤/۱۹۹٤وھو  بالقانون  والقانون    ۲۰۰۹لسنة    ۹المعدل 

طبیق  المتعلق بوضع خطط اإلدارة البیئیة وجمع البیانات البیئیة ومنع التلوث ومتابعة ت  ۲۰۱٥/۱۰٥

، وھو الجھة المركزیة البیئیة الرئیسیة في مصر ویقوم بالتنسیق بین الھیئات  االتفاقیات البیئیة الدولیة

بالبیئةالمص یتعلق  فیما  المختلفة  وبالنسریة  تقییم،  لدراسات  البیئیة  بة  فاآلثار  جھاز  إ،  مسئولیة  ن 

 شئون البیئة یمكن تلخیصھا فیما یلي: 

، عن إصدار قرار  الھیئة المصریة العامة للبترول، بالتعاون مع  جھاز شئون البیئة مسئول •

ومواص وتصمیم  عناصر  البیئیة  یحدد  اآلثار  تقییم  وقواعد  تقییم    كإرشادات (فات  لدراسات 

في   تقوم  البیئیة)  للبترول  ضوئھااآلثار  العامة  المصریة  البیئیة    الھیئة  اآلثار  بتقییم 

 للمشروعات المقترحة المطلوب إصدار التراخیص لھا. 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  رقط  السخنة -حجول  وادي  خط
 البترول   أنابیب شركة

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة  والقوانین  التشریعات  ):۲( القسم
 

 
 )۳-۲صفحة ( __ ______________________________________________________ بتروسیف 

 

 

یقومون   • الذین  المستشارین  اختیار  معاییر  بتحدید  البیئة  شئون  جھاز  إدارة  مجلس  یقوم 

 بمراجعة دراسات تقییم األثر البیئي. 

عند تلقي جھاز شئون البیئة للمستندات الخاصة بتقییم األثر البیئي المرسلة من المستثمر من   •

) یقوم جھاز شئون البیئة بفحص ھذه  الھیئة المصریة العامة للبترولخالل الجھة المختصة (

برأیھ ومقترحاتھ بخصوص اإلجراءات   الھیئة المصریة العامة للبترولالمستندات ویخطر  

یمكن  البیئةاتخاذھ   التي  لحمایة  خالل  ا  وذلك  تلقي    ۳۰،  من  لھذه  یوما  البیئة  شئون  جھاز 

 التقییم.  علىنھ یعتبر موافقا ضمنیا  إ ، وإذا لم یتم ذلك خالل المدة المقررة فالمستندات 

القانونیة • الناحیة  لقرار جھاز شئون  إ ، فومن  استئناف  الحق في طلب  لھ  یكون  المستثمر  ن 

یكون   عندما  منھ  المقدمة  البیئیة  اآلثار  تقییم  دراسة  بفحص  الخاص  ھو  البیئة  القرار  ھذا 

، یقوم جھاز شئون البیئة یقوم بدعوة لجنة  الموافقة المشروطة، أو الرفض، وفي ھذه الحالة

 اریخ استالمھ لطلب االستئناف. یوما من ت  ۱٥االستئناف لالنعقاد خالل 

 الھیئة المصریة العامة للبترول  ۲-۲-۲

و البترول  للبترول وزارة  العامة  المصریة  بأنش  الھیئة  الخاصة  التراخیص  إصدار  عن  طة  مسئولة 

الھیئة المصریة العامة  ن  إ ، فئیة، وفیما یتعلق بدراسات تقییم اآلثار البیاالستكشاف واإلنتاج البترولیة

 لھا المسئولیات التالیة:  للبترول 

البیئة • بالتنسیق مع جھاز شئون  ، دورا في تحدید التعلیمات  للھیئة المصریة العامة للبترول 

 الخاصة بدراسات تقییم اآلثار البیئیة للمشروعات المقترحة. 

تقوم   • المستثمر،  من  البیئي  األثر  تقییم  دراسة  مستندات  ملف  استالم  المصریة  عند  الھیئة 

للبترول الع التعلیم  امة  مع  تتوافق  فیھ  الواردة  المعلومات  أن  من  للتأكد  الملف  ات  بفحص 

 جھاز شئون البیئة للمراجعة والتقییم.  إلى ، ثم تقوم بتقدیمھ الخاصة بتقییم اآلثار البیئیة



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  رقط  السخنة -حجول  وادي  خط
 البترول   أنابیب شركة

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة  والقوانین  التشریعات  ):۲( القسم
 

 
 )٤-۲صفحة ( __ ______________________________________________________ بتروسیف 

 

 

مسئولة عن إخطار المستثمر بخطاب مسجل بعلم الوصول    الھیئة المصریة العامة للبترول •

ي لفحص دراسة تقییم األثر البیئي لمشروعھ المقترح عند وصول ھذا القرار  بالقرار النھائ 

 من جھاز شئون البیئة. 

 مسئولة عن تنفیذ القرار.  الھیئة المصریة العامة للبترول وبعد ذلك تكون  •

 المحافظات  ۲-۲-۳

تخصیص مواقع  نھا مسئولة عن  أ، كما  بیق ومراقبة تنفیذ قوانین الدولةالمحافظات مسئولة عن تط

، ویقوم جھاز شئون  سواء الصناعیة منھا أو المنزلیة  محددة تكون بمثابة مقالب للنفایات والمخلفات 

،  إقلیمیة لھ في كافة المحافظات، وتقوم ھذه المكاتب، بالتعاون مع المحافظات   البیئة بتأسیس مكاتب 

، وللمحافظات الحق  ھا بالمحافظةتنفیذ بفحص وتقییم دراسات تقییم األثر البیئي للمشروعات المقترح  

 ً سكانھا أو تستھلك مواردھا    على   في رفض تنفیذ أیة مشروعات بھا إذا أیقنت إنھا سوف تؤثر سلبیا

 نحو كبیر.  على الطبیعیة  

رقم    ۲-۳ رقم    ۱۹۹٤لعام    ٤القانون  بالقانون  لسنة    ۱۰٥والقانون    ۲۰۰۹لسنة    ۹المعدل 
 التنفیذیة  والئحتھ  ۲۰۱٥

بالقانون رقم    ۱۹۹٤لعام    ٤القانون رقم    ۲-۳-۱ لسنة    ۱۰٥والقانون    ۲۰۰۹لسنة    ۹المعدل 
۲۰۱٥ 

البیئة والتي ال تتسبب في استنزاف أو نضوب أو تدھور   علىفي إطار التنمیة المستدامة التي تحافظ  

لسنة    ۹المعدل بالقانون رقم    ۱۹۹٤لعام    ٤أصدرت مصر القانون رقم    المحدودة،مواردنا الطبیعیة  

بحمایة    ۲۰۱٥/ ۱۰٥والقانون    ۲۰۰۹ یتعلق  أھدافھ    البیئة، الذي  تقتصر  ال  معالجة    علىوالذي 

المتواجدة   الراھنة  المصانع  الناجم عن  التلوث  الجدیدة    بالفعل، مشكالت  وإنما تمتد لتشمل المصانع 

 القائمة.  والتوسعات في المصانع 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  رقط  السخنة -حجول  وادي  خط
 البترول   أنابیب شركة

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة  والقوانین  التشریعات  ):۲( القسم
 

 
 )٥-۲صفحة ( __ ______________________________________________________ بتروسیف 

 

 

الموارد الطبیعیة    وعلى دراسات تقییم األثر البیئي تھدف للتأكد من حمایة البیئة والحفاظ علیھا    وألن

للسیطرة   خاضعة  الغیر  التنمیة  من  المصري  المواطن  صحة  ذلك  في  القانون    السلیمة،بما  فإن 

بالقانون رقم    ۱۹۹٤/ ٤ المشروعات    ۲۰۱٥لسنة    ۱۰٥  والقانون  ۲۰۰۹لسنة    ۹المعدل  أن  یقرر 

یجب أن تخضع لدراسة لتقییم آثارھا البیئیة قبل    القائمة، والتوسعات في المنشآت    الجدیدة،والمنشآت  

 الترخیص لھا. 

  ، ۲۱،  ۲۰  ، ۱۹  المواد:واإلجراءات المتعلقة بتقییم اآلثار البیئیة للمشروعات والمنشآت محددة في  

 .  ۲۰۱٥لسنة   ۱۰٥والقانون    ۲۰۰۹لسنة   ۹المعدل بالقانون رقم   ۱۹۹٤/ ٤القانون   من  ۲۳و  ۲۲

رقم    ۲-۳-۲ الوزراء  رئیس  لھو  ۱۹۹٥لعام    ۳۳۸قرار  تعدیل  الوزراء  بقرار  أخر  رقم    رئیس 
   ۲۰۱۷ لعام ۱۹٦۳

المصریة ۱۹۹٥  فبرایر  ۲۸في   الجریدة  قامت  المصریة"  ،  "الوقائع  رئیس    الرسمیة  قرار  بنشر 

رقم   رقم    ۳۳۸الوزراء  البیئة  لقانون  التنفیذیة  بالالئحة  رقم    ۱۹۹٤/ ٤الخاص  بالقانون  المعدل 

بنشر    الوقائع المصریةقامت جریدة    ۲۰۱۷  سبتمبر  ۰٦وفي    ۲۰۱٥لسنة    ۱۰٥والقانون    ۲۰۰۹/ ۹

وأھداف ھذه الالئحة ھي  .  ۱۹٦۳قرار رئیس الوزراء رقم  أخر تعدیل لالئحة التنفیذیة المشار إلیھا ب

 سبیل المثال ال الحصر:  على التالیة 

 تحدید المشروعات التي یتعین علیھا تقدیم دراسة لتقییم األثر البیئي.  •
 تھا وأسالیب التقدم بالشكوى. تحدید مھام لجنة االستئناف وإجراءا •
تحدید المواصفات والقواعد التي یجب االلتزام بھا من جانب المنشئات الصناعیة المسموح   •

 لھا بالتخلص من المواد الملوثة المعالجة القابلة للتحلل البیولوجي. 
في   • بتصریفھا  مسموح  الغیر  البیولوجي  للتحلل  قابلة  الغیر  الملوثة  المواد  البیئات  تحدید 

 المائیة. 
 تحدید المستویات المسموح بھا النبعاث الغازات الملوثة الھواء.  •
تحدید المستویات المسموح بھا لشدة الصوت والفترات المسموح بھا للتعرض لھذه الملوثات   •

 السمعیة. 
تنظیم اإلجراءات وتحدید الشروط التي یجب إتباعھا في حالة إقامة أیة منشئات بالقرب من   •

 . الشواطئ



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  رقط  السخنة -حجول  وادي  خط
 البترول   أنابیب شركة

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة  والقوانین  التشریعات  ):۲( القسم
 

 
 )٦-۲صفحة ( __ ______________________________________________________ بتروسیف 

 

 

والقانون    ۲۰۰۹لسنة    ۹المعدل بالقانون رقم    ۱۹۹٤/ ٤جانب المواد المذكورة أعاله للقانون    وإلى

تقییم األثر    ۲۰۱٥لسنة    ۱۰٥   ، ۱۲  ، ۱۱  ، ۱۰فھناك أیضا المواد أرقام:    البیئي، الخاص بدراسات 

 التنفیذیة لھذا القانون.  لالئحة  ۱۹و  ۱۸  ،۱۷ ، ۱٦  ،۱٥  ،۱٤ ، ۱۳

 متوقعة وفقا لالئحة التنفیذیة معاییر اآلثار البیئیة ال  ۲-۳-۳
  ۹المعدل بالقانون رقم    ۱۹۹٤/ ٤اإلطار التشریعي لتلوث الھواء والماء والتربة متضمن في القانون  

التنفیذیة  ۲۰۱٥لسنة    ۱۰٥والقانون    ۲۰۰۹لسنة   الخاصة  والئحتھ  القواعد  یحدد  القانون  وھذا   ،

الھ لحمایة  بجودة  أعالهواء  وردت  كما  التنفیذیة،  والالئحة  والبیئة،  العامة  الحد  الصحة  تحدد   ،

سمات البیئة    على األقصى المسموح بھ للملوثات التي قد تنجم من األنشطة الصناعیة المختلفة وتؤثر 

، وسنناقش فیما بعد حدود ھذه الملوثات التي من المحتمل أن تتولد  وتحدد المعاییر التي یجب إتباعھا

 لمشروع المقترح وفقا لما ھو مقرر في الالئحة التنفیذیة. من ا

 انبعاث الغازات وجودة الھواء  ۲-۳-۳-۱
  ۱۰٥والقانون    ۲۰۰۹لسنة    ۹المعدل بالقانون رقم    ۱۹۹٤/ ٤یقرر القانون المصري لحمایة البیئة  

ن الموقع المختار یجب أن یكون مناسبا  إ ف  مشروع،نھ لكي یتم منح ترخیص لمنشأة أو  أ   ۲۰۱٥لسنة 

بھا   القیام  المزمع  لملوثات    علىلألنشطة  المقبولة  بالحدود  یلتزم  یكون    الھواء،نحو  أن  یجب  كما 

ف وھكذا  معینة.  حدود  في  ما  منطقة  في  والمشروعات  المنشئات  كافة  من  الناجم  الكلي  ن  إ التلوث 

ملوثات الھواء الناجمة منھ ال تزید عن الحدود    المشروع أثناء قیامھ بأنشطتھ یجب أن یتأكد من أن

كما حظر القانون استخدام المعدات والمحركات    القانون، القصوى المقررة في الالئحة التنفیذیة لھذا  

وتوضح    التنفیذیة، ووسائل النقل التي ینتج عنھا غازات عادم تزید عن الحدود المقررة في الالئحة  

القصوى   ، ۲-۲،  ۱-۲جداول   الھواء    الحدود  لملوثات  بھا  للقانون    المنبعثة، المسموح  رقم  وفقا 

 والئحتھ التنفیذیة.   ۲۰۱٥لسنة  ۱۰٥والقانون   ۲۰۰۹لسنة   ۹المعدل بالقانون رقم   ۱۹۹٤/ ٤

 

 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  رقط  السخنة -حجول  وادي  خط
 البترول   أنابیب شركة

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة  والقوانین  التشریعات  ):۲( القسم
 

 
 )۷-۲صفحة ( __ ______________________________________________________ بتروسیف 

 

 

 الحدود القصوى لغازات العادم المنبعثة من محركات المركبات  – ۱-۲جدول  

 المركبات التي تعمل بوقود البنزین

عام   إلى ۲۰۰۳من عام  ۲۰۰۳قبل عام ما  عام الصنع 
 وما بعده  ۲۰۱۰من عام  ۲۰۰۹

 الملوثات 
مواد 

 ھیدروكربونیة 
(جزء في 
 الملیون)

أول أكسید  
  الكربون

 (%) 

مواد  
 ھیدروكربونیة
(جزء في  
 الملیون)

أول أكسید  
  الكربون

 (%) 

مواد 
 ھیدروكربونیة 
(جزء في 
 الملیون)

أول أكسید  
  الكربون

 (%) 

  األقصىالحد 
 ۱٫۲ ۲۰۰ ۱٫٥ ۳۰۰ ٤ ٦۰۰ المسموح بھ 

 المركبات التي تعمل بوقود الدیزل

 وما بعده  ۲۰۰۹ إلى ۲۰۰۳من عام  ۲۰۰۳ما قبل عام  عام الصنع 

معامل كثافة الدخان  
k(m-1) ۲٫۸ ۲٫٦٥ 
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 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة  والقوانین  التشریعات  ):۲( القسم
 

 
 )۸-۲صفحة ( __ ______________________________________________________ بتروسیف 

 

 

 الحدود القصوى لملوثات الھواء (میكرو جرام/متر مكعب)  – ۲-۲جدول  

 المنطقة ثالملو
 للتركیز  األقصىالحد 

 (میكروجرام/ متر مكعب)

 عام  ساعة ۲٤ ساعات  ۸ ساعة

ثاني أكسید  
 الكبریت 

 ٥۰ ۱۲٥ - ۳۰۰ المناطق حضریة

 ٦۰ ۱٥۰ - ۳٥۰ المناطق صناعیة

أول أكسید  
 الكربون

میللي   ۳۰ المناطق حضریة
جرام/ متر  

 مكعب 

میللي   ۱۰
جرام/ متر  

 مكعب 

- - 

 - - صناعیةالمناطق 

ثاني أكسید  
 النیتروجین 

 ٦۰ ۱٥۰ - ۳۰۰ المناطق حضریة

 ۸۰ ۱٥۰ - ۳۰۰ المناطق صناعیة

 األوزون
 - - ۱۲۰ ۱۸۰ المناطق حضریة

 - - ۱۲۰ ۱۸۰ المناطق صناعیة
الجسیمات 

الصلبة العالقة  
 الكلیة 

 ۱۲٥ ۲۳۰ - - المناطق حضریة

 ۱۲٥ ۲۳۰ - - المناطق صناعیة
الجسیمات 

الصلبة أقل  
  ۱۰من 

 میكرون 

 ۷۰ ۱٥۰ - - المناطق حضریة

 ۷۰ ۱٥۰ - - المناطق صناعیة

الجسیمات 
الصلبة أقل  

  ۲٫٥من 
 میكرون 

 ٥۰ ۸۰ - - المناطق حضریة

 ٥۰ ۸۰ - - المناطق صناعیة

الجسیمات 
الصلبة مقاسة  

 كدخان

 ٦۰ ۱٥۰ - - المناطق حضریة

 ٦۰ ۱٥۰ - - المناطق صناعیة

 الرصاص 
 ۰٫٥ - - - المناطق حضریة

 ۱ - - - المناطق صناعیة

 األمونیا 
 - ۱۲۰ - - المناطق حضریة

 - ۱۲۰ - - المناطق صناعیة
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  البیئیة  والقوانین  التشریعات  ):۲( القسم
 

 
 )۹-۲صفحة ( __ ______________________________________________________ بتروسیف 

 

 

 مستوي الضوضاء  ۲-۳-۳-۲

بالقانون رقم    ۱۹۹٤/ ٤یقرر القانون   أنھ یجب    ۲۰۱٥لسنة    ۱۰٥والقانون    ۲۰۰۹لسنة    ۹المعدل 

أثناء   المنشئات  كافة  أن  علي  الصناعیة  والمعدات  لألدوات  واستخدامھا  اإلنتاجیة  ألنشطتھا  تأدیتھا 

تلتزم بالحدود المسموح بھا لشدة الصوت ، وعلي الجھات التي تمنح التراخیص لھذه المنشئات التي  

من   الناجمة  الصوت  لشدة  الكلیة  القیمة  أن  من  تتأكد  لكي  تراقبھا  أن  إزعاج صوتي  مصادر  بھا 

الثابتة   لشدة  المصادر  بھا  المسموح  والحدود   ، بھا  المسموح  الحدود  في  تكون  معینة  منطقة  في 

موضحة بجداول  ن كما قررتھا الالئحة التنفیذیة  ن بتعرض لھا اإلنسا أ الصوت والفترات المسموح ب

 . ٥-۲ و   ٤-۲،   ۲-۳

واالماكن  لمستویات الضوضاء داخل اماكن العمل بھا  الحدود القصوى المسموح  -۳-۲جدول  
 المغلقة

 تحدید نوع المكان والنشاط  م
  األقصىالحد 

المقترح لمستوي 
الضوضاء المكافئة  

 AeqLدیسیبل 

مدة 
 التعرض 
 (ساعة) 

۱ 

  ۸ حتى) أماكن العمل (الورش والمصانع) وما شابھ ذلك ذات وردیة (أ
 ۸ ۹۰ )  ۲۰۱٤التي تم ترخیصھا قبل عام  للمنشآتساعات (

  ۸ حتى) أماكن العمل (الورش والمصانع) وما شابھ ذلك ذات وردیة (أ
 ۸ ۸٥ ) ۲۰۱٤التي تم ترخیصھا بدأً من عام  للمنشآتساعات (

قاعات األفراح واالحتفاالت المغلقة (بشرط أال یتجاوز ھذا المستوي  ۲
 ٤ ۹٥ حدود القاعة)

حجرات العمل لوحدات الحاسب اآللي أو ما شابھ  –المكاتب اإلداریة  ۳
 - ٦٥ ذلك  

٤ 
الساحات  –حجرات العمل لألنشطة التي تتطلب تركیز ذھني روتیني 

المطاعم   –حجرات التحكم في األنشطة الصناعیة  –العامة للبنوك 
 والكافتیریات 

٦۰ - 

المتاحف، مكاتب البرید،  ، المكتبات العامة، المستشفیات والعیادات الطبیة ٥
 - ٤٥ قاعات المحاكم، المساجد ودور العبادة.

الجامعات والمدارس والحضانات  ٦
 والمعاھدة وما في حكمھا 

 - ٤۰ الدراسیة داخل الفصول 
المالعب وساحات المباني 

 - ٥٥ التعلیمیة.

الفنادق وما في  –المباني السكنیة  ۷
 حكمھا 

 - ٥۰ داخل غرف المعیشة
 - ۳٥ داخل غرف النوم
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 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة  والقوانین  التشریعات  ):۲( القسم
 

 
 )۱۰-۲صفحة ( __ ______________________________________________________ بتروسیف 

 

 

 المسموح بھ للضوضاء المتقطعة والصادرة عن المطارق الثقیلة   األقصى الحد  - ٤-۲جدول  

 دیسیبل) الصوتي (ذروة مستوي الضغط 
LC peak 

عدد الطرقات المسموح بھا خالل فترة العمل  
 الیومي 

۱۳٥ ۳۰۰ 
۱۳۰ ۱۰۰۰ 
۱۲٥ ۳۰۰۰ 
۱۲۰ ۱۰۰۰۰ 
۱۱٥ ۳۰۰۰۰ 

مستوي الضوضاء طبقاً لھذا الجدول (عدد الطرقات    علىتتوقف مدة التعرض للضوضاء المتقطعة  
 خالل الوردیة الیومیة). 

  ۱تعتبر الضوضاء الصادرة من المطارق الثقیلة متقطعة إذا كانت الفترة بین كل طرقة والتي تلیھا  
مستمرة ویطبق علیھا ما جاء في  ، اما إذا كانت الفترة أقل من ذلك فتعتبر ضوضاء  أكثرثانیة أو  
 )٥-۲جدول (

 في المناطق المختلفة الضوضاء ىلمستوالحدود القصوى المسموح بھا  - ٥-۲جدول   

 نوع المنطقة 

الحد المسموح بھ لمستوي الضوضاء  
 AeqLالمكافئة (أ) بالدیسیبل 

  ۷نھاراً (من 
 ۱۰ إلىصباحاً 

 مساًء)

  ۱۰لیالً (من 
  ۷ إلىمساًء 

 صباحاً) 
 ٤۰ ٥۰ مناطق ذات حساسیة للتعرض للضوضاء  -۱
ضواحي سكنیة مع وجود حركة ضعیفة وأنشطة   -۲

 ٤٥ ٥٥ خدمیة محدودة
 ٥۰ ٦۰ مناطق سكنیة في المدینة وبھا أنشطة تجاریة   -۳
متراً،   ۱۲طرق أقل من  علىمناطق سكنیة واقعة   -٤

بھا بعض الورش أو األنشطة التجاریة أو األنشطة  
 األنشطة الترفیھیة أو المالھي.  اإلداریة أو

٥٥ ٦٥ 

متر فأكثر،   ۱۲طرق عرضھا  علىالمناطق الواقعة   -٥
أو مناطق صناعیة ذات صناعات خفیفة وبھا بعض  

 .األخرىاألنشطة 
۷۰ ٦۰ 

 ۷۰ ۷۰ منطقة صناعیة ذات صناعات ثقیلة  -٦
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 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة  والقوانین  التشریعات  ):۲( القسم
 

 
 )۱۱-۲صفحة ( __ ______________________________________________________ بتروسیف 

 

 

 إدارة المخلفات  ۲-۳-۳-۳
القانون   بالقانون رقم    ٤/۱۹۹٤یحرم  أو    ۲۰۱٥لسنة    ۱۰٥والقانون    ۲۰۰۹لسنة    ۹المعدل  إلقاء 

النفایات   السكنیة  حرق  األماكن  عن  بعیدا  لھا  كمقالب  المحددة  األماكن  في  إال  الصلبة  والمخلفات 

لسنة    ۹المعدل بالقانون رقم    ۱۹۹٤/ ٤كما یقرر القانون    والصناعیة والزراعیة وعن مجاري المیاه.

أیضا أنھ عندما یتم القیام بأنشطة تتطلب االستكشاف أو الحفر    ۲۰۱٥لسنة    ۱۰٥والقانون    ۲۰۰۹

أو   التشیید  اتخاذ    الھدم، أو  فیجب  العملیات  ھذه  من  الناجمة  األتربة  أو  المخلفات  نقل  یتم  وعندما 

أثناء   تتبعثر  ال  حتى  الالزمة  فیجب    نقلھا،االحتیاطات  ألعمال    علىوبالتالي  ترخص  التي  الجھة 

 لي: والھدم أن تراقب ما ی

 التكویم اآلمن لھذه المخلفات في موقع العمل بحیث ال تعوق حركة المرور والمشاة.  •

معدة   • نقل  بسیارات  والتشیید  والھدم  الحفر  أعمال  من  الناجمة  واألتربة  المخلفات  نقل 

 ومرخصة لذلك. 

 -على ما یلي:  ۱۹۸۲لسنة  ٤۸وبشأن المجاري المائیة ونھر النیل نص القانون رقم  
أیا كان نوعھا كأماكن لجمع المخلفات الصلبة    -استخدام جوانب المسطحات المائیة    ال یجوز •

 أو التخلص منھا. 
ال یجوز تشوین أو تخزین أو تفریغ مواد كیماویة أو سامة على جوانب مجاري المیاه إال في   •

 األماكن السابق. 
یجب أال تحتوي المخلفات الصناعیة السائلة التي یرخص بصرفھا إلى مجاري المیاه على أیة   •

 كیماویة. مبیدات 
إلى   • الصحي  الصرف  میاه  أو  حیوانیة  أو  آدمیة  مخلفات  أیة  بصرف  الترخیص  یجوز  ال 

   المیاه. مسطحات 
یحظر صرف كافة المخلفات الصناعیة السائلة أو میاه الصرف الصحي إلى مسطحات المیاه  •

 العذبة وخزانات المیاه. 
 إذا كانت المیاه مأخوذة  ال یجوز الترخیص بصرف میاه تبرید الماكینات إلى مجاري المیاه إال •

 المجرى. من نفس 
 مشعة. یحظر صرف أي میاه بھا مواد  •
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  البیئیة  والقوانین  التشریعات  ):۲( القسم
 

 
 )۱۲-۲صفحة ( __ ______________________________________________________ بتروسیف 

 

 

توجیھات جھاز شئون البیئة والھیئة المصریة العامة للبترول الخاصة بدراسات تقییم األثر    ٤-۲
 البیئي: 

للقانون   التنفیذیة  الالئحة  بالقانون رقم    ۱۹۹٤/ ٤تحدد  لسنة    ۱۰٥والقانون    ۲۰۰۹لسنة    ۹المعدل 

 األسس التالیة:   إلى المنشئات والمشروعات التي تخضع لدراسات تقییم اآلثار البیئیة استناداً  ۲۰۱٥

 نوعیة النشاط الذي تقوم بھ المنشأة.  •

 استغالل الموارد الطبیعیة.  ىمد  •

 موقع المنشأة.  •

 نوعیة الوقود المستخدم في تشغیل المنشأة.  •

ثقیال   عبئا  تمثل  أن  ویمكن  كثیرة  القانون  لھذا  التي تخضع  المشروعات  ال  علىوعدد  جھات  كاھل 

، وبالتالي فقد تم صیاغة نظام مرن إلدارة مشروعات تقییم اآلثار البیئیة  اإلداریة وجھاز شئون البیئة 

االقت للموارد  األفضل  االستخدام  المحدودةبھدف  والفنیة  النظام  صادیة  ھذا  ویقوم  بتصنیف  ، 

النحو    علىنوعیات تعكس المستویات المختلفة لجسامة آثارھا البیئیة المحتملة   أربع  إلىالمشروعات  

 التالي: 

على  (أ)  قائمة   تصنیف • ضئیلة  آثار  لھا  یكون  قد  التي  المنشئات   / المشروعات  یضم  وھو   :

 البیئة. 

لھا آثار متوسطة على  : وھو یضم المشروعات / المنشئات التي قد یكون  (ب)   قائمة   تصنیف •

 البیئة. 

لھا  بیئیة محددة)  ات (دراس  قائمة   تصنیف  • یكون  التي قد  المنشئات   / المشروعات  : وھو یضم 

 آثار فوق متوسطة على البیئة.   

: وھو یضم المشروعات / المنشئات التي قد یكون لھا آثار جسیمة على البیئة  (ج)  قائمة تصنیف •

 قییمھا. وتحتاج بالتالي إلى دراسة كاملة لت 

لمشروع   وتشغیل  وبالنسبة  حجولانشاء  وادي  قطر    -خط   تقدیري    ۳٦السخنة  بطول  بوصھ 
   .) جفإنھ یندرج تحت القائمة (   كم٦٥



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  رقط  السخنة -حجول  وادي  خط
 البترول   أنابیب شركة

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة  والقوانین  التشریعات  ):۲( القسم
 

 
 )۱۳-۲صفحة ( __ ______________________________________________________ بتروسیف 

 

 

 نظام االستئناف  ٥-۲

یت المختصة فیما  الجھات  اتخاذھا من جانب  یتم  التي  البیئي القرارات  بتقییم األثر  والمقترحات    علق 

، یمكن طلب استئنافھا من خالل التقدم بشكوى  التي یتقدم بھا جھاز شئون البیئةالتي یتعین تنفیذھا  

الدائم  إلى أما    ۳۰لالستئناف خالل    ة اللجنة  القرار،  تلقي  من  المشروعات یوما  یمكن    تصنیف  فال 

 استئنافھ. 

ویجب أن    الوصول،جھاز شئون البیئة بالبرید المسجل بعلم    إلى ویتعین تقدیم طلب االستئناف كتابة  

واألسس القانونیة والعلمیة التي یستند إلیھا    القرار،  علىیتضمن طلب االستئناف أسباب االعتراض  

االعتراض.    المشروع،صاحب   ألسباب  المؤیدة  المتعلقة  المستندات  إرفاق  مع    على ن  ویتعی ھذا 

 یوما من تاریخ استالم مستندات طلب االستئناف.  ۳۰اللجنة الدائمة لالستئناف اتخاذ قرارھا خالل  



 

 

 بیئیة كاملة) (دراسة  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

 وصف المشروع

)۳ ( 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۱- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 
 المقدمة :  -۳-۱

رئیس   لقرار  ووفقاً  البترول،  أنابیب  شركة  لسیاسة  طبقاً  البیئي  األثر  تقییم  دراسة  إعداد  تم 

رقم    ۱۹۹٥لسنة    ۳۳۸رقم    ءالوزرا بالقرار  بالالئحة  ۲۰۰٥لسنة    ۱۷٤۱المعدل  والخاص   ،

 . ۲۰۰۹لسنة   ۹لمعدل بالقانون رقم وا  ۱۹۹٤لسنة  ٤التنفیذیة لقانون البیئة رقم  

بوصھ بطول تقدیري  ۳٦السخنة قطر  -خط  وادي حجولتخطط شركة أنابیب البترول لمد خط  

ــم٦٥ ــتودعات . ك ــن المس ــي م ــام البترول ــل الخ ــك لنق ــتودعات وذل ــي المس ــخنة  إل ــة الس بمنطق

 االستراتیجیة بمنطقة بعجرود والمكس.

-۳) خریطة باألقمار الصناعیة توضح منطقة خط االنابیب المقترح ، وشكل (۱-۳(انظر شكل (

 ) خریطة باألقمار الصناعیة توضح مسار خط األنابیب المقترح).۲

 
 .خریطة باألقمار الصناعیة توضح منطقة خط األنابیب المقترح): ۱-۳شكل ( 

 وصف المشروع  -۳



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۲- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 
 .خط األنابیب المقترح خریطة باألقمار الصناعیة توضح مسار): ۲-۳شكل (

 المسح البیئي -۳-۲
من  الفترة  خالل  البیئي  المسح  بأعمال  القیام  الصور  ۱۲/۱۲/۲۰۲۲  إلي  ۱۱تم  ألتقاط  وتم   .

 ) للملحق رقم  الرجوع  (برجاء  المقترح.  األنابیب  ) سجل  ۲الفوتوغرافیة علي طول مسار خط 

 . الصور)

 مسار خط األنابیب  -۳-۳
مبدئي للمسـار المقتـرح لتقییمـھ مـن الناحیـة البیئیـة .وقـد تـم اختیـار مسـار خـط   بمسحتم القیام  

وأقلھـا   ات مسـارالإلي المعاییر المتبعة التي تأخـذ فـي اعتبارھـا أقصـر    األنابیب المقترح استناداً 

  وطبیعة األراضي.  والعوامل األخرى البیئیة وأیضاً اعتبارات التصمیم الھندسي تكلفة

، )۱رقـم (یبدأ مسار خط األنابیب المقترح من غرفة البلوف الخاصـة بشـركة أنابیـب البتـرول  

 :اإلحداثیات الجغرافیة د (طریق المحاجر) عنالسخنة  /وادي حجولطریق  شرق

 " شرقاً).٤۸٫۹ ´۰٥ °۳۲" شماالً، وخط الطول: ٤٫۷ ´۰۰ °۳۰(دائرة العرض:  
وادي طریق لموازیاً داخل أراضي صحراویة الجنوب  یتجھ مسار خط األنابیب المقترح نحو  ثم  

 -وادي حجولطریق لیقطع  متر ٤٥۰، لمسافة مترمن الطریق)۱۰۰بعد ( ىعل السخنة /حجول  

 السخنة  تكون بدایتھا عند اإلحداثیات الجغرافیة: 

 ). " شرقاً ٥۱٫٦۳´ ۰٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٥۰٫۰۲´ ٥۹° ۲۹(دائرة العرض: 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۳- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 ونھایتھا عند االحداثیات الجغرافیة: 

" شـرقاً). ٥٥٫۷۰´ ۰٥° ۳۲" شـماالً، وخـط الطـول: ۳٥٫۷۲۰´  ٥۹°  ۲۹(دائرة العـرض:   
 ).۱رقم ( HDDتعدیة 

في اتجاه مـوازي لكـل مـن طریـق وادي ویستمر مسار خط األنابیب المقترح في اتجاه الجنوب  

متـر مـن خـط ٥۰السخنة وخط میاه الشرب المغذي لمدینة الغردقـة (علـى بعـد حـوالي    -حجول

یصل الى منطقـة تشـوینات المحـاجر حیـث یـتم عمـل تعدیـة لمنطقـة   ۱۰لمسافة  الشرب) وذلك  

 التشوینات (تعدیة التشوینات األولى) عند اإلحداثیات الجغرافیة:

). " شــرقاً ۰۰٫۸٤´ ۱۱° ۳۲" شــماالً، وخــط الطــول: ۰۳٫۷۸´ ٥٦° ۲۹لعــرض: (دائــرة ا 
 ).۲رقم (  HDDتعدیة 

منطقـة قاطعـاً لمسافة كیلو متر واحـد تقریبـا ثم یستمر مسار خط األنابیب المقترح نحو الجنوب 

 عند اإلحداثیات الجغرافیة: HDDباستخدام تقنیة الحفر األفقي الموجھ  التشوینات الثانیة

 ة). تعدی" شرقاً ۰۷٫۷۷´ ۱۱° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٥۲٫۹٦´  ٥٥°  ۲۹(دائرة العرض:  
HDD ۳( رقم.( 

حتـى یلتقـي بغرفـة متر    ۸۰۰لمسافة  ویواصل مسار خط األنابیب المقترح امتداده نحو الجنوب  

 یات الجغرافیة:عند االحداث )۲بلوف رقم (

 . )" شرقاً ۳٥٫٦٤´ ۱۱° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۳۰٫۷٥´ ٥٥° ۲۹(دائرة العرض: 

مـن طریـق وادي فـي مسـار مـوازي لكـل  ثم یستمر مسار خط األنابیب المقترح نحـو الجنـوب  

تقریبا ثم ینحرف غربا بـالقرب مـن كم    ۳٫٥مسافة  یونیو ل  ۳۰السخنة وطریق محور    –حجول  

 مدینة السویس الجدید عند اإلحداثیات الجغرافیة:

 ). " شرقاً ٥۸٫٥۹´ ۱۲° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۱۲٫۹۳´ ٥٤° ۲۹(دائرة العرض: 
مسـاره مـع الحـدود الخارجیـة لمدینـة السـویس الجدیـدة (مسـار یشـبھ ویستمر خط األنابیب فـي 

كیلو متر تقریبا حتى یتقاطع مع كل من طریـق وادي حجـول السـخنة   ۱٥القوس) وذلك لمسافة  

تكون بدایتھا  HDDتقنیة الحفر األفقي الموجھ یونیو حیث یتم عمل تعدیة باستخدام    ۳۰ومحور  

 عند اإلحداثیات الجغرافیة:

 ). " شرقاً ٥۰٫٥٦´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٤۲٫٥٥´ ٤۸° ۲۹العرض: (دائرة 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ٤- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 :ونھایتھا عند االحداثیات الجغرافیة

). " شــرقاً ٤۲٫٦٦´ ۱٦° ۳۲" شــماالً، وخــط الطــول: ۰٦٫۳۰´ ٤۹° ۲۹(دائــرة العــرض:  
 ).٤( رقم HDD ةتعدی

حـداثیات عنـد اال )۳غرفة بلوف رقم (الى  ) حتي یصل  متر۱۷۰۰ثم یستمر في مساره لمسافة (

 الجغرافیة:

 )." شرقاً ٥۰٫٥٦´ ۱۷° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۲٥٫۰۰´ ٤۸° ۲۹(دائرة العرض: 
 ۳۰لطریـق وادي حجـول السـخنة وطریـق محـور موازیاً  في مسـارالخط نحو الجنوب    یتجھثم  

كم تقریبا) حتي یتقاطع مع كل مـن محـاور الصـعود والھبـوط لطریـق   ۱٤یونیو وذلك لمسافة (

یونیو وطریق وادي حجول السخنة وطریق القطامیة السخنة القدیم (طریق مخصص  ۳۰ور  مح

 تكون بدایتھا عند االحداثیات الجغرافیة : HDDلسیارات النقل الثقیل) حیث سیتم عمل تعدیة 

 ). " شرقاً ۳۸٫۸´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٥۰٫٥۷´ ٤٦° ۲۹(دائرة العرض: 
 :االحداثیات الجغرافیةونھایتھا عند 

). " شــرقاً ٤۰٫۰۸´ ۱٤° ۳۲" شــماالً، وخــط الطــول: ٥٥٫۰۰´ ٤۳° ۲۹(دائــرة العــرض:  
 ).٥( رقم HDD ةتعدی

في اتجاه مدینة السخنة وفـي نحو الجنوب في نفس االتجاه ثم یواصل مسار خط األنابیب أمتداده 

محـوالت الیونیـو مـارا بمحطـة   ۳۰مسار لكل من طریق وادي حجول السخنة وطریـق محـور  

) بالعین السخنة ومشروع البحر االحمر للبتروكیماویات ثم یستمر في مسارة الى Cاالقتصادیة (

سـیتم عمـل ان یصل الى منطقة مزارع تابعة للقوات المسلحة المصریة (مزارع زیتـون) حیـث 

 تعدیة للمزرعة (تعدیة حفر مكشوف) تكون بدایتھا عند االحداثیات الجغرافیة:

 ). " شرقاً ۱۲٫۸´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۲۲٫۲´ ٤۱° ۲۹(دائرة العرض: 
 : ونھایتھا عند االحداثیات الجغرافیة

 ة). تعدیـ" شـرقاً ۱۰٫۳٦´  ۱٥°  ۳۲" شماالً، وخط الطول:  ۱٫٥٦´  ٤۱°  ۲۹(دائرة العرض:  
 ).٦( رقمحفر مكشوف 

 .)٤بلـوف رقـم (یلتقـي بغرفـة  ویواصل مسار خط األنابیب المقترح امتداده نحو الجنوب حتـى  

 عند االحداثیات الجغرافیة:



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ٥- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 )." شرقاً ۱٥٫٦۱´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٤۲٫۳٦´ ٤۰° ۲۹(دائرة العرض: 

خط القطار السریع المزمـع انشـاءه حیـث ان یقطع  ثم یواصل الخط مساره في نفس االتجاه الي  

 تكون بدایتھا عند االحداثیات الجغرافیة : )HDDسیتم عمل تعدیة بتقنیة الحفر االفقي الموجھ (

 ). " شرقاً ۱۰٫٥٤´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۱۱٫۲٦´ ٤۰° ۲۹(دائرة العرض: 
 : ونھایتھا عند االحداثیات الجغرافیة

 ة). تعدی" شرقاً ۰۰٫٦٤´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٥۸٫٤۳´  ۳۹°  ۲۹(دائرة العرض:  
HDD ۷( رقم.( 

متر الى ان یصل الى طریـق وادي حجـول السـخنة حیـث   ۲٥۰ثم یواصل الخط مساره لمسافة  

 االحداثیات الجغرافیة:درجة عند  ۹۰ینحرف مع دوران الطریق بزاویة 

 )." شرقاً ٥٦٫٦٥´ ۱٤° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٤۳٫٥٥´ ۳۹° ۲۹(دائرة العرض: 
كـم) ثـم ۱٫٥لمسـافة (  السـخنة  -في مسار موازي لطریق وادي حجـول  مساره    ثم یواصل الخط

 -  السـخنة وطریـق الغردقـة  –ینحرف جنوب غـرب الـى ان یتقـاطع مـع طریـق وادي حجـول  

عنـد   )HDDحیث سیتم عمل تعدیة بتقنیة الحفر االفقي الموجھ (القاھرة (طریق العین السخنة)  

 االحداثیات الجغرافیة :

 ة). تعدی" شرقاً ۰٤٫۲۹´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۲٤٫٦۷´  ۳۹°  ۲۹(دائرة العرض:  
HDD ۸( رقم.( 

ثم ینحرف مسار الخط غربا في مسار موازي لسور شركة النصر للكیماویات الوسیطة لمسـافة 

  :حتى یتقاطع مع منطقة لمخرات السیول التي تكون بدایتھا عند االحداثیات الجغرافیة )كم ۲٫۸(

 ). " شرقاً ۱۰٫٥٤´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۱۱٫۲٦´ ٤۰° ۲۹(دائرة العرض:  
 : ونھایتھا عند االحداثیات الجغرافیة

ً " ۰۰٫٦٤´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٥۸٫٤۳´  ۳۹°  ۲۹(دائرة العرض:    ة). تعدیشرقا
HDD ۹( رقم.( 

وذلك عند الكیلو درجة شرقا  ۹۰ثم ینحرف بزاویة ثم ینحرف الخط في االتجاه الجنوبي الغربي  

 ) من بدایة مسار الخط عند االحداثیات الجغرافیة:٥۷(

 ). " شرقاً ۰٦٫٥۰´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۱۹٫٤۲´ ۳۷° ۲۹(دائرة العرض: 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ٦- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

كـل مـن خـط كم تقریبا وفي مسار موازي ل ٥ولمسافة   داخل منطقة صحراویةلیواصل مساره 

حتـى   سـومید   تابعة لشركةوخطوط انابیب    شركة السویدي لالبراجالسخنة و    –المازوت التبین  

بتقنیـة الحفـر االفقـي     حیث سیتم عمل تعدیـة  )خطوط انابیب تابعة لشركة سومید (  ھایتقاطع مع

تقریبا) من بدایة مسـار الخـط تكـون بـدایتھا عنـد االحـداثیات   ٦۲عند الكیلو (  )HDDالموجھ (

 الجغرافیة :

 " شرقاً ۱۳٫۰۰´ ۱۸° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٤٤٫۰۰´ ۳٦° ۲۹(دائرة العرض: 
" شماالً، وخـط الطـول: ۳۷٫۹۱´ ۳٦° ۲۹(دائرة العرض:  ونھایتھا عند االحداثیات الجغرافیة

  ).۱۰( رقم HDD ة. تعدی)" شرقاً ٤۲٫۰۸´ °۱۸ ۳۲
 لینحرف نحو الجنوب عند االحداثیات الجغرافیة:كم  ۱٫٥ویواصل الخط مساره نحو الشرق 

 ." شرقاً ٤۹٫۰٥´ ۱۸° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۲۳٫٤٦´ ۳٦° ۲۹(دائرة العرض: 
كم تقریبا) جنوبا الى ان یصل الى نھایة الخط للربط على   ۱٫٥ثم یواصل الخط مساره لمسافة (

  . عند االحداثیات الجغرافیةالتابعة لشركة انابیب البترول  بمحطة السخنةالموجودة   المستودعات  

 ." شرقاً ٤۸٫٥۷´ ۱۸° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٤۹٫۲۸´ ۳٥° ۲۹(دائرة العرض:  

 على مسار الخط المقترح. المخطط تنفیذھاوفیما یلي بیان بغرف البلوف والتعدیات 

 غرف البلوف المخطط تنفیذھا على مسار الخط المقترح یان ب: ۱-۳جدول 

رقم   
 الغرفة

 خط طول (شرقاً)  دائرة عرض (شماالً) مالحظات  اإلحداثیات
 ۱غرفة بلوف 

 (بدایة الخط) 
 

بدایة الخط (من غرفة بلوف  " ٤۸٫۹´ °۰٥ ۳۲ " ۲٥٫۰۰´ ٤۸° ۲۹
 داخل محطة أنابیب البترول) 

بالقرب من منطقة تشوینات   " ۲۰٫۰۰´ ۱۲° ۳۲ " ۰۷٫۰۰´ ٥٥° ۲۹   ۲غرفة بلوف 
 المحاجر  

 ۳غرفة بلوف 
 ۲۹ °٤۸ ´۲٥٫۰۰ " ۳۲ °۱۷ ´٥۰٫٥٦ "  

 ٤غرفة بلوف 
 ۲۹ °٤۰ ´٤۲٫۳٦ " ۳۲ °۱٥ ´۱٥٫٦۱ "  

  ٥غرفة بلوف 
محطة بمنطقة مستودعات  " ٤۸٫٥۷´ ۱۸° ۳۲ " ٤۹٫۲۸´ ۳٥° ۲۹ (نھایة الخط)  

 السخنة 
 

 المخطط تنفیذھا على مسار الخط المقترح  یان التعدیاتب: ۲-۳جدول 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۷- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 بیان التعدیة
 اإلحداثیات

 نوع التعدیة 
 طول (شرقاً) خط  دائرة عرض (شماالً)

تعدیة طریق وادي حجول / 
 السخنة

 "٥۱٫٦۳´ ۰٥° ۳۲بدایة ٥۰٫۰۲´ ٥۹° ۲۹بدایة 
HDD :٥۹° ۲۹ نھایة  ´

۳٥٫۷۲ "  
´  ۰٥° ۳۲نھایة   
٥٥٫۷۰" 

 HDD " ۰۰٫۸٤´ ۱۱° ۳۲ " ۰۳٫۷۸´ ٥٦° ۲۹ تعدیة التشوینات االولى 

 HDD " ۰۷٫۷۷´ ۱۱° ۳۲ " ٥۲٫۹٦´ ٥٥° ۲۹ ثانیة تعدیة التشوینات ال

تعدیة وادي حجول السخنة  
 " ٤۲٫٦٦´ ۱٦° ۳۲ " ۰٦٫۳۰´ ٤۹° ۲۹ یونیو     ۳۰ومحور 

HDD 
 

محاور صعود ونزول  تعدیة 
وادي حجول السخنة ومحور  

یونیو وطریق القطامیة   ۳۰
 القدیم    

´  ٤٦° ۲۹بدایة 
 HDD " ۳۸٫۸´ ۱٥° ۳۲بدایة "٥۰٫٥۷

´  ٤۳° ۲۹نھایة  
٥٥٫۰" 

´  ۱٤° ۳۲نھایة   
٤۰٫۰۸" 

تعدبة مزرعة القوات 
 المسلحة

تعدیة حفر   " ۱۲٫۸´ ۱٥° ۳۲بدایة " ۲۲٫۲´ ٤۱° ۲۹بدایة 
´  ٤۱° ۲۹نھایة   مكشوف 

۱۲٫٥" 
´  ۱٥° ۳۲نھایة   

۱۰٫۳٦" 

 تعدیة خط القطار السریع   
 "۱۰٫٥٤´ ۱٥° ۳۲بدایة:  " ۱۱٫۲´ ٤۰° ۲۹ بدایة:

HDD  :۳۹° ۲۹نھایة  ´
 " ۰۰٫٦٤´ ۱٥° ۳۲ نھایة: "٥۸٫٤

تعدیة طریق وادي حجول  
السخنة وطریق القاھرة  

 الغردقة  
۲۹ °۳۹ ´۲٤٫٦۷ " ۳۲ °۱٥ ´۰٤٫۲۹ " HDD 

تعدیة مخرات السیول بجوار  
شركة النصر 

 بتروكیماویات لل

´  ٤۰° ۲۹بدایة: 
 "۱۰٫٥٤´ ۱٥° ۳۲ بدایة: "۱۱٫۲٦

HDD :۳۹° ۲۹ نھایة  ´
 " ۰۰٫٦٤´ ۱٥° ۳۲ نھایة: "٥۸٫٤

انابیب شركة تعدیة خطوط 
 سومید

´  ۳٦° ۲۹بدایة 
 " ۱۳٫۰۰´ ۱۸° ۳۲بدایة   "٤٤٫۰۰

HDD  ۳٦° ۲۹نھایة  ´
 "٤۲٫۰۸´ ۱۸° ۳۲نھایة "۳۷٫۹۱

 
 

 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۸- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 األقمار الصناعیة التي توضح مسار خط األنابیب المقترح  ائطخر
 انشاءهالمزمع   الخط) یوضح مسار ۳-۳(شكل 

 
 وادي حجول السخنة االولى بدایة الخط وتعدیة طریق  ) یوضح ٤-۳( شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بدایة 
 المسار 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۹- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 تعدیة تشوینات المحاجراالولى والثانیة) یوضح ٥-۳شكل (

 
 ۲-) یوضح غرفة بلوف رقم ٦-۳شكل (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعدیة التشوینات  
 االولى 

تعدیة التشوینات  
 الثانیة 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۱۰- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 السویس الجدیدة مدینة حدود انحراف الخط مع ) یوضح ۷-۳شكل (

 
 حجول السخنة  -یونیو وطریق وادي ۳۰محور تعدیة طریق ) یوضح ۸-۳شكل (

 
 
 
 
 
 
 
 

مدینة 
السویس 
 الجدیدة 

طریق محور  
 یونیة ۳۰

طریق وادي 
  السخنة -حجول 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۱۱- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 ۳-غرفة بلوف رقم ) ۹-۳شكل (

 
 وادي حجول السخنة وطریق القطامیة السخنة القدیم یونیو   ۳۰تعدیة محاور صعود ونزول طریق  ) یوضح ۱۰-۳شكل ( 

 
 
 
 
 
 
 
 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۱۲- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 ) ۳تعدیة طریق رقم () یوضح ۱۱-۳شكل (

 
 ). ٤غرفة بلوف رقم () یوضح ۱۲-۳شكل (

 

 
 
 
 
 
 
 

مزارع زیتون  
تابعة للقوات  

 المسلحة 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۱۳- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 السریع خط القطار تعدیة ) یوضح ۱۳-۳شكل (

 
 الغردقة -وطریق القاھرة   تعدیة طریق وادي حجول السخنة) یوضح ۱٤-۳شكل (

 
 

 

 

 

بدایة تعدیة طریق اوادي  
حجول السخنة وطریق  

 الغردقة القاھرة 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۱٤- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 شركة النصر للكیماویات الوسیطةبمسار موازي لمرور الخط ) یوضح ۱٥-۳شكل (

 
 مخرات السیولتعدیة منطقة ) یوضح ۱٦-۳شكل (

 
 

 

 

 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۱٥- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 لخطوط شركة سومیدبمسار موازي مرور الخط ) یوضح ۱۷-۳شكل (

 
 تعدیة خطوط شركة سومید) یوضح ۱۸-۳شكل (

 
 

 

 

 

منطقة خطوط  
 شركة سومید 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  قطر السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۱٦- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 بمسار موازي لخطوط شركة سومیدمرور الخط ) یوضح ۱۹-۳شكل (

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محطة انابیب  
 البترول بالسخنة



 السخنة میناء السادات/ البري األنابیب خط
    شركة أنابیب البترول

 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۱۷- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

  
 األكواد، المعاییر، والمواصفات  -٤-۳
 أكواد التصمیم والمعاییر ۱-٤-۳

سـواء بالنسـبة للتصـمیمات  قھا علي كافة األعمالیالتي سوف یتم تطباألكواد والمواصفات  فیما یلي  

ارات وتسلیم خط واالختب اد المستخدمة والمعدات واألعمال الھندسیة والتركیبات في الموأو الھندسیة 

 . األنابیب المقترح

 الكودرقم  الوصف

 ANSI B 31-4 للخطأكواد التصمیمات العامة 

 API-5L (X-60) خام المواسیر)(مواصفات مادة األنابیب 

  مواصفات خط األنابیب -۲-٤-۳
 وادي حجول  بدایة الخط 
 محطة انابیب البترول بالسخنة  نھایة الخط 

 بوصة  ۳٦ قطر خط األنابیب 
 بوصة ۰٫٦٥۲/    بوصة ۰٫٥٦۲ (تخانة الخط)  سمك جدار خط األنابیب 

 تقریبا كیلومتر  ٦٥ الطول الكلي لخط األنابیب 
 بولي إیثیلین  المادة المستخدمة في تغطیة خط األنابیب 

 ساعة  /۳م ۳۰۰۰-۲٥۰۰ معدالت التدفیع 
 بار  ۷۰ أقصي ضغط تشغیل 

 الخام  المنتج الذي سیتم نقلة بواسطة الخط 
 متر مكعب كیلو جرام / ۰٫۹۸۰-۰٫۸۸۰ مواصفات الخام 

 فرش فوم + فرش نظافة  طریقة تنظیف الخط 
 

 
 
 

 



 السخنة میناء السادات/ البري األنابیب خط
    شركة أنابیب البترول

 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۱۸- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 أنابیب البترولق خطوط شركة فمرا -٤-٤-۳
 التقاطعات مع خطوط المرافق التي تمر فوق خط أنابیب شركة أنابیب البترول: -۱-٤-٤-۳

درجة مع محور خط األنابیب ویجب أن تكون ھناك    ۹۰یجب أن تكون ھذه التقاطعات علي   •

 . أخر كابلمتر علي األقل بین خط األنابیب وأي خط أو  ۱مسافة قدرھا 

 .بوصة ۰٫٥یجب أن یكون سمك جدار األنبوب عند التقاطعات  •

 .جیداً یجب أن یكون الردم فوق األنبوب من الرمال المنخولة التي یتم دكھا  •

 .ق وتحت بالطات الحمایة الخرسانیةیجب وضع شریط تحذیر فو  •

 . تیكي لألنابیب ( لیس في المصنع )یتعین القیام باختبار ھیدروستا •

مم للحمایة فوق خط األنابیب بحیث تكون المسافة    ۲۰۰ویجب وضع بالطات خرسانیة سمكھا   •

تكون المسافة بین قمة ھذه البالطات  مم ، وبحیث    ٥۰۰بین قمة ھذه البالطات وقمة األنبوب  

   مم  علي األقل . ۳۰۰وقاع أیة خدمات أخري تمر فوقھا 

خط   مساركما یجب أن یتم تثبیت قوائم خرسانیة فوق األرض للتحذیر علي مسافات معینة فوق   •

 األنابیب مكتوبة باللغة العربیة بوضوح. 

 نابیب : خط األ  تحت  التقاطعات مع خطوط المرافق األخرى -۲-٤-٤-۳
درجة مع محور خط األنابیب ویجب أن تكون   ۹۰یجب أن تكون ھذه التقاطعات علي زاویة   •

 . أخر كابلمم علي األقل بین خط األنابیب وأي خط أنابیب أو ۷٥۰ھناك مسافة قدرھا 

ف • المقترح  األنابیب  خط  تحت  تمر  أخري  لمرافق  خطوط  وجود  حالة  وضع  إوفي  یتعین  نھ 

 . ة فوق وتحت خط األنابیبمایبالطات خرسانیة كح

السابقة   • الفقرة  في  المذكورة  تلك  مثل  البالطات  ھذه  تكون  تكون    ۱-٤-٤-۳وسوف  وسوف 

 سم أیضا كما في الحالة السابقة . ٥۰المسافة بین قمة ھذه البالطات وقمة األنبوب 

 .یجب أن یكون الردم فوق األنبوب من الرمال المنخولة التي یتم دكھا جیداً  •

 مم . ۲۰۰وضع شریط تحذیر فوق وتحت بالطات الحمایة الخرسانیة التي یبلغ سمكھا یجب  •

األخرى  • المرافق  وخطوط  األنابیب  خط  بین  وضعھا  یتم  التي  الخرسانیة  الحمایة  وبالطات 

  مم.  ۱٥۰سوف یكون سمكھا 



 السخنة میناء السادات/ البري األنابیب خط
    شركة أنابیب البترول

 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۱۹- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

 -البترول ھي كما یلي: والمسافة بین بالطات الحمایة الخرسانیة وخط أنابیب شركة أنابیب •

o   التي سمكھا الخرسانیة  الحمایة  بین قمة األنبوب وقاع بالطات  مم ھي   ۲۰۰المسافة 

 مم. ٥۰۰

o التي سمكھ الخرسانیة  الحمایة  بین قمة بالطات  مم وقاع األنبوب ھي   ۱٥۰ا  المسافة 

 .مم ۳۰۰

o  المسافة بین قمة أنابیب أیة خطوط مرافق أخرى وقاع بالطات الحمایة الخرسانیة التي

 مم. ۳۰۰مم ھي  ۱٥۰سمكھا 

 لخط أنابیب شركة أنابیب البترول  التقاطعات مع خطوط المرافق األخرى الموازیة  -۳-٤-٤-۳
متر علي جانب واحد فقط من خط  ۰٫٥یمكن أن تكون ھناك خطوط لمرافق أخري علي مسافة  •

 األنابیب. 

ت مثل  ، وسوف تكون ھذه البالطاخرسانیة كحمایة فوق خط األنابیب  سوف یتم وضع بالطات •

 . ۱-٤-٤-۳تلك المذكورة في الفقرة السابقة 

 .مم ۲۰۰لخرسانیة التي یبلغ سمكھا یجب وضع شریط تحذیر فوق وتحت بالطات الحمایة ا •

 خطوط المرافق األخرى علي جانبي خط أنابیب شركة أنابیب البترول   -٤-٤-٤-۳
لي جانب واحد فقط متر ع  ۰٫٥  ال تقل عن  لمرافق أخري علي مسافةاأن تكون خطوط    یجب •

األنابیب خط  والمرافمن  الخط  بین  المسافة  تكون  أن  ویجب  األخر ،  الجانب  في  األخرى  ق 

   .متر۱

، وسوف تكون ھذه البالطات مثل  خرسانیة كحمایة فوق خط األنابیب  سوف یتم وضع بالطات •

 . ۱-٤-٤-۳ذكورة في الفقرة السابقة تلك الم

 األخرى رأسیا فوق خط أنابیب شركة أنابیب البترول : خطوط المرافق  -٥-٤-٤-۳
لم  • خطوط  بوجود  یسمح  األنابیبلن  خط  فوق  رأسیا  أخرى  من  رافق  قریبة  أو  موازیة  أو   ،

 محور الخط.

الفقرات   • في  المذكورة  األفقیة  المسافات  احترام  مرافق    ٤-٤-۳ویجب  أیة  لخطوط  بالنسبة 

  الكھربیة. الكابالتباستثناء خطوط 
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 ) ۲۰- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

بالت الكھربیة امتر من خطوط الك   ۳أن یتم مد خطوط البترول علي مسافة أقل من  ال یجب أو •

 . ذات الضغط العالي 

 متر. ٥أن تقل المسافة بین خط أنابیب البترول و قضبان السكك الحدیدیة عن یجب أال كما  •

 :األعماق التي یجب دفن خط األنابیب عندھا  ٦ -٤-٤-۳

 ٪۱۰التي یجب دفن خط األنابیب عنـدھا مـع تفـاوت قـدره +  یوضح الجدول التالي االعماق •

 في بعض المناطق.

 متر لكافة نوعیات األراضي عدا الصخریة  ۱ العمق تحت سطح األرض حتى قمة األنبوب 

 متر لألراضي الصخریة ۰٫۷ العمق من قمة األنبوب حتى سطح األرض 

 متر ۰٫۱٥+  ۰٫۲القطر الخارجي لألنبوب +  عرض الخندق

 زاویة الخندق 

 حفر رأسي األراضي الصخریة

 درجة مع الرأسي ۲۰ األراضي الزراعیة

 األراضي الصحراویة 

 درجة مع الرأسي ٤۰ التربة المضغوطة

 درجة مع الرأسي ۷۰ الرمال الجاریة

 
 :نشاءاإل  -٥-۳

یتم   شركة    إنشاءسوف  ومراقبة  أشراف  تحت  ومعتمدین  مؤھلین  مقاولین  بواسطة  األنابیب  خط 

 أنابیب البترول. 

 خط أنابیب البترول :  إنشاءمواصفات  -۱-٥-۳
 خط األنابیب العملیات لتالیة:   إنشاءسوف تتضمن أعمال 

  .متر ۱۲الطریق : الممر الذي سوف یتم حفر خنادق خط األنابیب أسفلھ بعرض  مسارتجھیز   -۱
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 ) ۲۱- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

في السویس أو من المخازن أو من أي مكان التغلیف  تحمیل ونقل وتفریغ األنابیب من مصنع   -۲

 أخر تحدده الشركة . 

من  -۳ أو  المخازن  من  األنابیب  مد خطوط  لعملیة  الالزمة  األخرى  المواد  وتفریغ  ونقل  تحمیل 

 .ماكن األخرى التي تحددھا الشركةاأل 

 . تجھیز األنابیب -٤

 .ردمھا بعد إنزال األنابیب فیھام حفر الخنادق ث -٥

 .الثني  -٦

 . ھا وفحص اللحامات وإصالحھابلوفلحام األنابیب ووصالتھا و  -۷

 . تكسیة خط األنابیب -۸

 . تكسیة الوصالت الملحومة -۹

 .تكسیة االنحناءات -۱۰

 . فحص التكسیات -۱۱

 . ة كافة محطات االستقبال ووصالتھاتركیب كاف -۱۲

 . في غرفة البلوف بلوفألنابیب والتركیب ا -۱۳

 .اطعات التي تمر داخل جلب أو بدونألنابیب سواء التقمد خط ا -۱٤

 . خط في أماكن عبور الترع المالحیةمد ال -۱٥

 .ارات غیر المدمرة وفقا للمواصفاتالقیام باختب  -۱٦

 . تنظیف خط األنابیب -۱۷

 . غوط + االختبار الھیدروستاتیكي )اختبار خط األنابیب ( بالھواء المض -۱۸

 اللحامات .اختبارات میكانیكیة علي  -۱۹

 تنظیف الخط من میاه االختبار الھیدروستاتیكي . -۲۰

 تجفیف خط األنابیب من میاه االختبار .  -۲۱

 . Magnetic Geometric Piggingالتنظیف الھندسي المغناطیسي  -۲۲

 تسلیم الخط .  -۲۳
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 ) ۲۲- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

استكمال كافة األعمال المدنیة المطلوبة ( كتل التثبیت الخرسانیة ، غرف البلوف ، الدعائم ،  -۲٤

 ت ، الخ ) .المشایا 

 . داد الرسومات للخط كما تم بالفعلإع -۲٥

 . فحص الجودة -۲٦

 :)مسار الخطالممر المطلوب ألعمال خط األنابیب (  -۲-٥-۳
تقوم   • بتروجت)سوف  (شركة  المقاول  مع  البترول  أنابیب  إلي    شركة  الوصول  عملیة  بإدارة 

 الحصول علي كافة التصاریح الالزمة لتقاطعات الخط.مواقع العمل و

ا • یحتاج  ممر  خالل  من  األنابیب  خط  مد  موقع  الي  الوصول  یتم  علي  سوف  الحصول  لي 

 . متر لمد خط األنابیب ۱۲ممر بعرض والشركة مسئولة عن توفیر ھذا ال، تصاریح الستخدامھ

وتجھیز ھذا الممر وإعداده لمد خط األنابیب سوف یقوم بھ المقاول ویجوز أن یقل عرض ھذا  •

 الممر في بعض األجزاء.

الطریق بدون الحصول علي الموافقة   نھر وال یجوز للمقاول بان یقوم بالعمل في أي قسم من   •

 الكتابیة المسبقة من الشركة عن ھذا القسم. 

لھا   • داعي  ال  أضرار  أیة  إحداث  تحاشي  المقاول  علي  والممتلكات  لألویجب  والطرق  شجار 

 . الطریق نھرالقریبة من 

مسئوالً  • المقاول  تحدث    ویكون  التي  األضرار  كافة  والممتلكات  لعن  واإلنشاءات  لمباني 

ألعمال    نھرالمجاورة   كنتیجة  فیھا  یتسبب  قد  التي  یت   إنشاءالطریق  وسوف  كافة  الخط  حمل 

 .النفقات المتعلقة

بالقیام بعملیات الحفر ومد األ  • نابیب  وسوف یقوم المقاول بإعداد حق الطریق علي نحو یسمح 

 . ألنابیببدون إتالف تكسیة ا

أو   • األنابیب  خط  مد  بأعمال  العامة  المرافق  خطوط  أو  الھاتف  خطوط  تأثرت  إذا  حالة  وفي 

، فعلي المقاول أن یقوم بإجراء أیة أعمال الزمة لكي ات المعدات والماكینات المستخدمةبتحرك

  خط األنابیب وعلي المقاول االتصال بشركات   إنشاءتستمر ھذه المرافق في العمل خالل مدة  

 .االتصاالت والكھرباء لترتیب ذلك
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 ) ۲۳- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

لیالً  • اإلرشادیة  العالمات  تثبیت  المقاول  علي  یجب  و  ونھاراً   كما  المواطنین لحمایة  ارشاد 

 .، الخوالسیارات

ویتعین علي المقاول قبل بدء األعمال أن یقوم بتفحص أماكن شبكات المرافق الموجودة بموقع   •

، ویجب أن یعلم أن مواقع ھذه  لیات مد خط األنابیب أو تؤثر فیھالعمل التي یمكن أن تتأثر بعم

 قریبیة فقط وال یمكن ضمان دقتھا. ھي ت  في المخططاتالمرافق المتواجدة 

الم • علي  بأیة ویجب  كتابة  العمل  موقع  في  الشركة  ممثل  بإخطار  الفور  علي  یقوم  أن  قاول 

توقف في   فق الخدمات ومواقعھا علي الخرائط، وأياختالفات یجدھا بین المواقع الفعلیة لمرا

العمل أو توقف في ھذه الخدمات بسبب تقاعس المقاول عن التحقق المسبق من أماكن مرافق 

 .ركة بالموقع سوف یتحملھ المقاولش الخدمات واستشارة ممثل ال

ألعمال   • أدائھ  أثناء  تتأثر  خدمات  مرافق  خطوط  أیة  إعادة  المقاول  علي  خط    إنشاءویجب 

بھذه  القیام  یتم  وسوف   اإلھمال  نتیجة  أو  العمل  نتیجة  سواء  األصلیة  حالتھا  الي  األنابیب 

ال ھذا  أعمال  مواصفات  مستوي  عن  یقل  ال  بمستوي  ویتماإلصالحات   نفقة   عقد  علي  ذلك 

 المقاول  

وفي حالة إذا مر خط األنابیب بموازاة أو أسفل أو أعلي خط أنابیب أخر أو خط كبالت ، فعلي  •

المقاول أن یقوم بإخطار الشركة بذلك وعلیھ أن یقوم بعمل التقاطعات الالزمة بین خط األنابیب 

 . الخطوط وفقا للرسومات والمواصفاتوھذه 

 معابر خط األنابیب :مواصفات تقاطعات و -٦-۳

 لن یتم عمل أي تقاطعات لمسار خط األنابیب إال التي تحددھا شركة أنابیب البترول. •

)  ھ ( تصب في الموقع أو سابقة الصبسوف یتم استخدام بالطات خرسانیة أعلي الخط لحمایت •

 بالنسبة لكافة تقاطعات الخط مع وضع شریط تحذیري فوقھا وتحتھا. 

 وتقاطعات خط األنابیب فوق األرض لن تستخدم في حالة وجود بدائل لھا.   •

ویجب أن یتم ردم الخنادق الخاصة بالتقاطعات فورا بعد إنزال األنابیب فیھا ویجب أن تكون  •

 أیة صخور أو أحجار أو أشیاء صلبة.ھذه الخنادق خالیة من 
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 ) ۲٤- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

أكبر من  كما   • یكون سمك جدار األنبوب  أن  وسوف نستعرض    ي األقل. عل  بوصة  ۰٫٥یجب 

 فیما یلي المتطلبات الخاصة للنوعیات المختلفة من التقاطعات. 

 :  نفقالتقاطعات التي یمر فیھا خط األنابیب داخل  -۱-٦-۳
( تستخدم في في حالة وجود بدائل أخري  أنفاقھا داخل ی ي یمر فتلن یتم استخدام معابر الخط ال •

 .اطعات التي تتم عن طریق الثقب )التق

 .Thrust Boringوسوف تتم ھذه المعابر من خالل الثقب  •

یئة مواسیر  التي علي ھ  نفقأنابیب الخط داخل    إمرارسوف یتم القیام بھذه المعابر من خالل   •

جانب أیة رسومات    إلي   API & ASME، ویتم ذلك وفقا لمواصفات  من الخرسانة أو الصلب

 . متر علي األقل من جانبي المعبر ۳، ویجب أن تمتد نھایة ھذه الجلب لمسافة  متعلقة

قبل   • داخلھا  من  الجلب  ھذه  تنظیف  بمجرد    إمرارویجب  ویجب   ، بھا  تركیب    إمراره الخط 

 .وجدتالحواشي إن 

الجلبة الصلب   وھذهن تكون المقاومة الكلیة لألنبوب  من الصلب ، فیجب أنفق  وإذا كانت ھذه   •

األقل  ۱۰۰ واصال أوم علي  الجلبة  من  األنبوب  إخراج  فیتعین  ذلك  من  أقل  كانت  إذا  أما  ح ، 

 .العازل ثم إعادة التركیب ثانیة

من خالل الدك    علي قاع الخندق إما  ، یجب تثبیت الخط جیداً متر من نھایتي الجلبة  ۸ولمسافة   •

 متر .  ۱، أو بوضع أكیاس مملوءة بالرمال أسفل الخط علي مسافة بینیة الخندق الجید لقاع 

تكون  • التي سوف  العوازل  بین  المسافة  الشركة علي  مسبقا تصدیق  المقاول  یطلب  أن  ویجب 

 . متر ۱ثم علي مسافات بینیة قدرھا  متر من كل نھایة للجلبة  ۰٫٥

 . بوصة ۰٫٥وسوف یكون سمك جدار األنبوب أكبر من  •

 : المعابر تحت األرض -۲-٦-۳
من   • أكبر  األنبوب  یكون سمك جدار  الخرسانة  بوصة  ۰٫٥سوف  من  بالطات  ، ویجب وضع 

بمسافة   الخط  األطراف   ٥۰فوق  بمرافق  الخاصة  العملیات  من  الخط  لحمایة  األقل  علي  سم 

 . نامیكیة علي خط األنابیباألخرى  ولتقلیص األحمال الدی
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 ) ۲٥- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

توزیع    إلي رسانیة متصلة مع بعضھا البعض علي نحو یؤدي  ویجب وضع ھذه البالطات الخ  •

 ً  كأنھا وحدة واحدة .  األحمال علیھا جمیعا

 .كما یجب بدأ ردم الخنادق باستخدام رمال ناعمة منخولة یتم دكھا جیداً  •

. ویتم كتابة الجملة التالیة ویجب أن تكون ھذه البالطات مصنعة بالموقع أو تكون جاھزة الصب •

               -البالطقة الخراسانیة:على 

 شركة أنابیب البترول  –  خام بتروليخط  -خطر

 :تخزین األنابیب  -۳-۷ 

لت • المناسبة  المواقع  بعنایة  البترول  أنابیب  تحدد شركة  مسار سوف  األنابیب علي طول  خزین 

، ویجب علي المقاول استخدام أسالیب مناسبة لنقل وتناول ووضع األنابیب فوق بعضھا الخط

یؤدي   ال  نحو  علي  تكسیتھ  إلي البعض  بطبقات  أو  باألنابیب  رفع  ،  ا اإلضرار  یتم  أن  ویجب 

 . یھا أو إتالف طبقة التكسیة علیھاوإنزال األنابیب بخطاطیف وأسالیب تحمیل مناسبة لمنع ثن 

األن • إعداد  لحامھا ویجب  أماكن  من  قریبا  األرض  من خالل رصھا علي  اللحام  لعملیات  ابیب 

بعبور   وأیضا  بینھا  والمعدات  األفراد  بحركة  تسمح  األنابیب  بین  مسافات  ترك  مع  ولكن 

  .الحیوانات عبرھا

یتم فیھا عملیات اللحام عن  ویجب أن ال تزید المسافة بین منطقة إعداد األنابیب والمنطقة التي   •

 .كم ۱۰

 الثني علي البارد : -۳-۸
یجب أن تكون كافة االنثناءات التي تتم علي األنابیب علي البارد بنصف قطر منتظم ویجب أن  •

  ANSI B31.4 كود یكون منحني االنثناء موزع علي طول األنبوب ووفقا لمواصفات

ألنبوب بدرجة  الثني علي البارد عندما یكون میل الخط أو االستقامة األفقیة ل  إلي ویتم اللجوء   •

 .ألنبوب من خالل الثني الطبیعي لھكبیرة ال یمكن أن یتجاوب معھا ا

 . ي قسم من األنبوب بھ منطقة لحامالقیام بالثني علي البارد أل یجب أال یتم ولكن  •
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 ) ۲٦- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

یتم  كما   • أال  عیجب  الواقعة  المنطقة  في  البارد  علي  بالثني  مسافة  القیام  نھایة    ۲لي  من  متر 

 .األنبوب

یكون الفارق بین المحور األصغر واألكبر لقطاع األنبوب    یجب أال ،  القیام بثني األنبوبوبعد   •

 من القطر األسمى لألنبوب.  ٪۲عند مركز الثني أكبر من 

ویتعین علي المقاول االحتفاظ بسجل كامل لكافة عملیات الثني علي البارد لألنابیب التي یقوم   •

ا السجل كافة التفاصیل المتعلقة : موقع الثني  وقطر  ، ویجب أن یضمن ھذالخط  إنشاءبھا أثناء  

 األنبوب ورقم األنبوب  وزاویة الثني ومكانھ.

 اللحام :  -۳-۹
 . API Standard 1104یجب أن تكون كافة أعمال اللحامات وفقا لمواصفات :  •

الدالة • المستندات  تقدیم  وعلیھ  فقط  المعتمدین  باللحامین  االستعانة  المقاول  علي  علي    ویتعین 

 مؤھالت ھؤالء اللحامین الذین علیھم اجتیاز االختبار المطلوب من المواصفات المذكورة. 

للتعرف • أسلوب  تحدید  المقاول  علي  یجب  ویجب    كما  الخط،  علي  لحام  فني  كل  أعمال  علي 

لحام كل  وتسجیل  الشركة تحدید  ممثل  یقوم  لكي  جاھزة  المتعلقة  السجالت  تكون  أن  ویجب   ،

 .لب خالل تنفیذ األعمالھا عند الطبفحص 

ال • علي  اللحام  عملیات  إجراء  ضرورة  حالة  ف  بلوفوفي  یت إ،  الشركة    إتباع عین  نھ  توصیات 

 .  لیب خاصة للتسخین المبدئي وللحام، وربما یتطلب ذلك أساالمصنعة

، ویتعین تركیب  قبل لحامھا في الخط بلوفویجب علي المقاول التحقق من حالة جوانات كافة ال •

، اختبارھا معھ وھي مفتوحة بكاملھاقبل القیام باالختبار الھیدروستاتیكي للخط لیتم    بلوفھذه ال

 .بلفتعادل الضغط من الخط لجسم المع تركیب وصلة ل

 التي تحدد الخط : العالمات اإلرشادیة -۳-۱۰
لتحدید   • األنابیب  خط  مسار  طول  علي  خرسانیة  قاعدة  علي  قوائم  تثبیت  المقاول  علي  یتعین 

تتجاوز  مسا ال  البعض  بعضھا  من  بینیة  مسافات  علي  المناطق    ٥۰۰ره  حالة  في  متر 
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تتجاوز   یتحول    ۳۰الصحراویة والزراعیة ، وال  التي  النقاط  السكنیة ، وفي  متر في األماكن 

  فیھا اتجاه الخط وعلي نقاط عبور الخط  أسفل الطرق وخطوط السكك الحدیدیة. 

محددة لمسار خط األنابیب خالل شھر واحد من ردم الخط ، ویجب أن یتم تثبیت ھذه القوائم ال •

 .جراء االختبار الھیدروستاتیكي لھولكن قبل إ

 قوائم المحددة لمسار خط األنابیب.ویجب أن یتأكد المقاول من المواضع الصحیحة لھذه ال •

 . ضرار قد تحدث للخط أثناء تثبیتھاوسوف یكون مسئوال عن أیة أ •

ھذه القوائم بعد كل منھا من نقطة بدایة الخط وذلك علي صفیحة   ویجب أن یكون موضحا علي  •

ویجب أن یتم دھان مم یتم دق الرقم الممثل للبعد علیھا ،    ۸من الصلب مثبتة علي القائم سمكھا  

 ھذه الصفیحة بدھان غیر قابل للصدأ ویقاوم العوامل الجویة.

 الشریط التحذیري : -۳-۱۱
من   شریط  مد  یتم  مسافة  سوف  علي  ایثلین  خط    ۳۰البولي  مسار  لتحدید  األرض  سطح  من  سم 

 األنابیب وفقا للمواصفات التالیة  : 

 الوصف السمة  رقم البند 
 سم  ۱٥ العرض  ۱
 میكرون  ۲۰۰ السمك ۲
 البولي ایثلین  المادة ۳
 أصفر اللون  ٤

 باللون األسود مثل التالیة : وسوف یتم كتابة عبارة تحذیریة متكررة علیھ باللغة العربیة 

 أتصل بشركة أنابیب البترول  – خام بترولي خط  –خطر 

 إنزال الخط وردمھ   -۳-۱۲
علي   • الموجودة  الكلیة  التكسیة  علي  یتم  الذي  االختبار  نجاح  بعد  فقط  الخط  إنزال  یتم  سوف 

الجھد وفقا لمواصفات  ( فرق    ٪۱۰۰األنابیب وبعد التأكد من أن ھذا االختبار قد نجح بنسبة  

 . دم وجود أیة ثقوب أو تلفیات فیھاالتكسیة ) وبعد التأكد من ع

ویتعین تنظیف قاع الخنادق من أیة صخور أو أحجار أو أجسام صلبة ، كما یجب فـرش طبقـة  •

 سم علي األقل . ۲۰من الرمال الناعمة المنخولة بسمك 
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ت المتولـدة ، كمـا یجـب اختیـار توقیـت جھـاداویجب أن تتم عملیات اإلنزال علي نحو یقلـل اإل  •

  ANSI B31.4عملیة إنزال الخط من ناحیة درجات الحرارة الدنیا والقصوى وفقا لمواصفات 

 . جافة خالل عملیة اإلنزال والردم ، كما یجب أن تكون الخنادق

  ساعة من إنزال األنابیب. ٤۸خالل  ویتعین ردم الخنادق •

سم علي األقل فوق األنابیـب وحولھـا   ۲۰بالرمال الناعمة المنخولة بسمك  والردم األولي یكون   •

 .لیة التي تكون من التربة العادیةلتقدیم حمایة من طبقات الردم التا

 .سم أعلي من مستوي األرض المجاورة ۲۰ویتم استكمال ردم الخنادق حتى تصل الي ارتفاع  •

تعین ردمھا بمجرد إنزال األنابیب ، ویـتم ردم وبالنسبة للخنادق التي یتم حفرھا في الطرق ، فی •

سم علي األكثر ، ویكون السطح العلوي للردم متوافقا مع مستوي   ۱٥ودك طبقات الردم بسمك  

 .لطریق وإعادتھ إلي حالتھ األصلیةالطریق ویتعین رصف ا

سم أسفل سطح األرض وفقا للمواصـفات الـواردة  ۳۰كما یجب مد شریط تحذیري علي مسافة  •

 .۱۱-۳الفقرة  في 

 : التقنیات المستخدمة لحمایة خطوط االنابیب -۳-۱۳
 خط الدفاع االول: : ۳-۱۳-۱

 طبقات من البولي اثیلین  ۳وتتم بتغلیف الخط بعدد 

 : الحمایة الكاثودیة: ۳-۱۳-۲

المعدنیة   المنشآت  في  التآكل  للحد من مشاكل  المتطورة  التقنیات  أحد  الكاثودیة ھي  والتي  الحمایة  المدفونة 

تمثل عائد اقتصادي نحو المحافظة على استمرار صالحیة خطوط االنابیب ومنع تسرب المنتجات البترولیة  

 الي التربة وبالتالي المحافظة على البیئة. 

 نظریة الحمایة الكاثودیة: 

 طق كاثودیة. النظریة التي بنى علیھا الحمایة الكاثودیة انھ في خلیة التآكل یوجد مناطق انودیة ومنا

 التي یتدفق فیھا التیار من المعدن الي الوسط المحیط.  ي المناطق االنودیة: ھ
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 المناطق الكاثودیة:  

ھنا   یتأكل ومن  كاثود وال  المعدن  لیصبح سطح  المعدن  الي  المحیط  الوسط  التیار من  فیھا  یتدفق  التي  ھي 

ن وذلك بخلق سیل من االلكترونات على  جاءت فكرة إیجاد تیار كھربي یتدفق من الوسط المحیط الي المعد 

 سطح المعدن لتتحد مع االیونات الموجبة القادمة من الوسط المحیط. 

 : نظام الحمایة الكاثودیة لحمایة الخط

یوجد العدید من أنظمة الحمایة الكاثودیة ولكن أبرزھا والتي سوف یتم استخدامھ ھو نظام الحمایة الكاثودیة  

 كالتالي: بالتیار المدفوع وھي 

تعمل على عزل الخط    والتي  Coatingالمقام األول سیتم تبطین الخط من الخارج بمادة البولى إثیلین    في

التي    Cathodic Protection. ھذا باإلضافة الى نظام الحمایة الكاثودیة  خاللھیمر من    الذي عن الوسط  

المنشئا الحفاظ على  على  البترولیة    ت وتعمل  المنشآت  من  التسریب  لتقلیل خطر  وذلك  التآكل  من  المعدنیة 

 API651,NACEsp0193,sp0169,sp0572طبقا لالكواد 

المدفوع   التیار  بنظام  ذلك  یتم  محول   impressed currentحیث  طریق  یتصل    ۲٥عن  امبیر  فولت 
  ۱۰۰سم وبعمق  ۱۰موجب یتصل بانودات حدید سلیكوني في حفرة بقطر  بطرفة السالب بالخط والطرف ال

ملئ   ویتم  حدید  وبجراب  لتقلیل    ۱٥متر  استخدامھ  یتم  لالشتعال  قابل  غیر  مكلسن  بترولي  بفحم  منھا  متر 
المقاومة النوعیة للتربة ویتكون نظام الحمایة من وحدات تكون موزعة علي طول الخط الغرض منھا رفع  

) كیلو حیث یتم دفن االنودات عمودیا داخل حفر راسیة بعمق  ٥۰ن الخط بمعدل وحدة كل ( جھد التربة ع 
الي    ۱۰۰ بكمیات تصل  قابل لالحتراق   الغیر  المكلسن  البترولي  الفحم  كجم منفصلة     ٥۰متر ویتم وضع 

 متر).  ۳-٤بالتربة علي مسافة تبعد عن الخط حوالي (  
ف واحدة  یتم عمل حفرة  الخط سوف  ھذا  تحتوي على  وفي  قابل    ٥۰قط  الغیر  المكلسن  البترولي  الفحم  من  كجم 

 لالشتعال.  

- ۳مزید مـن التفاصـیل عـن نظـام الحمایـة الكاثودیـة للخـط والفحـم البترولـي المكلسـن بملحـق رقـم 
للفحــم البترولــي ) MSDSالخــاص صــحیفة االمــان ( – ۲-۳ملحــق الوالخــاص بالحمایــة الكاثودیــة ۱

 المكلسن  
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 تنظیف الموقع وإعادتھ لحالتھ األصلیة   -۳-۱٤
الطریـق   مسارالخنادق وردمھا ، یتعین علي المقاول تھیئة وتنظیف    إلي بمجرد إنزال األنابیب   •

 لحالتھ األصلیة . وإعادتھ

 .التھا األصلیة قبل بدایة األعمالح إلي ویجب علي المقاول إعادة األسوار والدروب والطرق  •

، نقل كافـة المـواد الزائـدة أو المعیوبـة التـي مـن ملكیـة المقاول، وعلي نفقتھویجب أیضا علي   •

 . المخازن التي تحددھا الشركة إلي شركة أنابیب البترول 

وع واحـد مـن ردم حالتھ األصلیة خـالل أسـب  إلي ویجب أن تتم عملیات التنظیف وإعادة الموقع   •

 .قطاع الخط المعني 

 االختبار الھیدروستاتیكي :  -۳-۱٥
مع تصـدیق  ASME B31.4سوف یتم القیام باالختبار الھیدروستاتیكي للخط وفقا لمواصفات  •

 الشركة .

وبعد االنتھاء مـن عملیـات تنظیـف الموقـع المـذكورة أعـاله ، سـوف یقـوم المقـاول باالختبـار  •

 الھیدروستاتیكي لخط األنابیب أو لقسم منھ وفقا للمواصفات المتعلقة .

، ویجـب إضـافة المـواد ة من أیة مواد قد تضر باألنابیـبذبة نظیفة خالیویتعین استخدام میاه ع •

 .قا لما تراه شركة أنابیب البترولالمانعة للصدأ إذا كان ذلك ضروریا وف

ویجب استخدام فالتر بسعات كافیة للمضـخات المسـتخدمة ، ویـتم تركیبھـا بـین مصـدر المیـاه  •

 .ة جیدة أثناء االختباراتا في حال، ویجب الحفاظ بھة السحب للمضخةشوفالن

وعندما یتم مأل قسم خط األنابیب الذي یتم اختباره بالماء ویتم طرد الھواء المتواجد بھ یتم رفـع  •

الضغط وفقا لما تحدده شركة أنابیب البترول ، ثم یتم االحتفاظ بالضغط الھیدروستاتیكي داخـل 

 ي یكون االختبار مقبوال .ساعة ویجب عدم حدوث أي انخفاض في الضغط  لك ۲٤الخط لمدة 

 .الخط بعدادات ضغط أثناء االختباریتم تزوید  •
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جم/سم  ٥۰بدقة   Dead -Weightیتعین االستعانة بمقیاس ضغط من النوع الذي یستخدم ثقل  •

مربع ، للتأكد من صحة قراءات الضغط التي تحددھا العدادات كل ساعة ، وإذا كان ھنـاك فقـد 

یتم زیادة كمیة المیاه الموجودة بالخط لرفع الضغط الـي القیمـة صغیر في الضغط ، فانھ سوف  

األصلیة ویتم قیاس كمیة المـاء ھـذه وحسـاب التسـریب مـن الخـط مـع أخـذ التغیـر فـي درجـة 

 الحرارة في الحسبان .

بعد نجاح االختبار الھیدروستاتیكي ، یتعین تصریف المیاه من الخط باستخدام الھواء المضغوط   •

 حتي یتم طرد المیاه منھ . Cleaning Pigsلمنظفة وكتل الفوم ا

وفي حالة انخفاض ضغط المیـاه داخـل أثنـاء االختبـار الھیدروسـتاتیكي بدرجـة كبیـرة ، أو إذا  •

 ھ ظھر أن ھناك تسریب من الخط ، یكون علي المقاول تحدید مكان ھذا التسریب وإصالح

االختبار الھیدروستاتیكي ثانیة حتى یتم التأكد مـن وبعد القیام بمثل ھذه اإلصالحات ، یتم إعادة  •

 سالمة الخط بصورة قاطعة لشركة أنابیب البترول .

بي مـن ، سوف یتسلم المقاول تقریر كتـاختبار الھیدروستاتیكي للخط بنجاحوبعد االنتھاء من اال  •

 .الشركة یوضح نجاح االختبار

یصبح الخط قـابال للتشـغیل ، وأیـة أعمـال وبعد االختبار الھیدروستاتیكي الناجح لخط األنابیب   •

تالیة علي الخط بعد االختبار الھیدروستاتیكي سوف تتطلب الحصول علـي تصـریح قبـل القیـام 

 بھا .

 تصریف میاه االختبار :  -۳-۱٦
یجب تصریف المیاه من الخط علي الفـور بعـد االنتھـاء مـن االختبـار الھیدروسـتاتیكي النـاجح  •

 ه في الخط .ترك المیایجب أال للخط و

 . bi-direction pigsویجب القیام بذلك باستخدام كتل الفوم أو المطاط  •

 ویتعین إعادة استخدامھا حتى تتأكد الشركة من عدم وجود أیة آثار للمیاه بالخط . •

ویجب أن یتضمن اختبار وجود آثار للمیاه داخل الخـط  تقیـیم زیـادة الـوزن فـي كتـل الفـوم أو  •

 للھواء المضغوط الداخل والخارج من الخط . Dew Pointقیاس نقطة الندي 
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سوف تستمر أعمال تصریف المیاه من الخط حتى یتأكد ممثـل شـركة أنابیـب البتـرول مـن أن  •

 .المیاه الخط قد أصبح خالیا من

األنابیب من أقرب وسوف یتم أخذ المیاه المستخدمة في عملیة االختبار الھیدروستاتیكي لخط  •
، وسوف یتم تصریف المیاه المتخلفة عن عملیة االختبار برجاء التاكید  مصدر للمیاه العذبة

دعات الحریق  وضخھا لمستو السخنةأنابیب البترول بمحطة لالھیدروستاتیكي لخط األنابیب 
 ھا مرة أخرى. الستخدام 

والكمیة المتوقعة للمیاه المستخدمة في عملیـة االختبـار الھیدروسـتاتیكي لخـط األنابیـب حـوالي  •

 مكعب.متر   ٤۲۰۰۰

 قبل تسلیم الخط : ما أعمال   -۳-۱۷
تصریف میاه االختبار الھیدروستاتیكي من خط األنابیب ، یتعین علي المقاول تجفیف خـط بعد   •

 خالل استخدام كتل الفوم المدفوعة بالھواء المضغوط .األنابیب من الداخل من 

وسوف یقوم المقاول بتوریـد وتركیـب كافـة المكونـات المطلوبـة لعملیـة التنظیـف بكتـل الفـوم  •

Pigging ــل ال ــوفمث ــیر  بل ــار والمواس ــامیر والمضــخات المضــادة لالنفج ــات والمس والجوان

 والوصالت وكافة المعدات األخرى .

 ول بتقدیم معدات الرفع المتنقلة المطلوبة لھذه العملیات .كما سوف یقوم المقا •

 كما سوف یقوم المقاول بتورد النیتروجین المطلوب لتلك العملیات . •

 التنظیف المغناطیسي والھندسي :  -۳-۱۸
علي الفور بعد عملیة تجفیف خط األنابیب من الداخل ، فان المقاول سوف یقوم بتنظیـف الخـط  •

ــتخدام :  ،  Gauging Pig, Magnetic Cleaning Pig & Geometric Pigباس

والترتیبــات الخاصــة بھــذه العملیــات مــن مســئولیة المقــاول بالكامــل وعلیــھ تقــدیم اإلجــراءات 

 المقترحة المتعلقة بھا لشركة أنابیب البترول للتصدیق علیھا .

 Gauging Pigوسوف یسمح المقـاول لممثـل شـركة أنابیـب البتـرول بفحـص عملیـة تمریـر  •

ویصـبح مـن ملكیـة  Gauging Plateورفعھ من المصیدة الخاصة بـھ ، وسـوف یـتم تخـزین 

من القطر الداخلي لألنبوب في حالة األنابیب ذات القطر األكبر من   ٪۹٥الشركة ویكون قطره  



 السخنة میناء السادات/ البري األنابیب خط
    شركة أنابیب البترول

 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المشروع  وصف  -۳
 

 
 ) ۳۳- ۳صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 

من القطر الداخلي لألنبوب في حالة األنابیب ذات القطر الـداخلي األقـل مـن   ٪۹۰مم ، و  ۳۰۰

 مم .  ۳۰۰

 

 الجدول الزمني : -۳-۱۹
، ومن المتوقع  نشاءشھر متضمنة األعمال الھندسیة والتوریدات واإل  ۱۲مدة تنفیذ المشروع حوالي  

 بعد موافقة جھاز شئون البیئة. . ۲۰۲۳  خالل الربع األول من عامأن تبدأ األعمال 

 المعدات المستخدمة:  -۳-۲۰
 العدد  المعدة العدد  المعدة

 ٤ حفار  ۷ سایدبوم 
 ۱ بلدورز  ۱۹ ماكینة لحام 

 ۲ جرار كاتینة  ۹ مقطورة سطح 
 ۱ سیارة سوالر  ٥ لودر 
 ۲ ھراس ٥ قالب 
 ٤ سیارة بیك اب  ۲ جریدر 

 ۷ راكب  ۱٤میكروباص  ۲ معدات حفر افقي 
 ۲ كمبریسور ۱ مولد كھرباء 

 

 عدد العاملین:  -۳-۲۱
 .انشاء خط األنابیب عامل خالل مرحلة   ۲٥۰حوالي 

 

 

 



 

 

 بیئیة كاملة) (دراسة  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

 البیئة الراھنة

)٤ ( 
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  بتروسیف 
 )۱-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 

 مقدمة ۱-٤

  لبیئة المشروع وكذلك تداخلھم مع بعضھم   غیر الحیةو   الحیةیشمل التصور البیئي حصر للمكونات  
الفیز و.  البعض  المظاھر  الموضحة  المعلومات  تشمل  واإلجتماعیة  یائیةسوف  البیولوجیة   ،–  

  السلبیة واإلیجابیة   یتوقع التصور البیئي التأثیرات البیئیة الرئیسیة   .الدراسة  محلاإلقتصادیة للمنطقة  
والتي تنتج من إنشاء المشروع كما تقترح أیضاً الطرق الالزمة لتعدیل أنشطة ومكونات المشروع  

تم إجراء زیارة  القریب. وقد  سبب المشروع  ب الطبیعیة    لتجنب تدمیر البیئة أو القضاء على الموارد 
ح خالل الفترة من الثالثاء  ر تلمسار خط األنابیب المقمیدانیة بواسطة فریق عمل شركة بتروسیف  

الموافق    ۲۰۱۰/ ۱۰/۱۲الموافق   الخمیس  من  .  ۲۰۱۰/ ۱۲/ ۱۱وحتي  األنابیب  خط  یمتد  وسوف 
وادي حجول   محطة  بلوف  وحتي  ب(غرفة  السویس)  البترول بالمستودعات  محافظة  انابیب    محطة 

السویس)  ب إنشاء  السخنة (محافظة  المقترح والغرض من  األنابیب  البترولي من  نقل  و  ھ   خط  الخام 
بالسخنة    المستودعات  البترول  انابیب  بعجرود    إلي بمحطة  بمنطقة  االستراتیجیة  المستودعات 

 ). ۱-٤أنظر الشكل (  . والعكس

 

 .خریطة باألقمار الصناعیة توضح منطقة خط األنابیب المقترح): ۱-٤( شكل  

 البیئة الراھنة   -٤
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  بتروسیف 
 )۲-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 مسار خط األنابیب   ۱-۱-٤

تم اختیار مسـار خـط األنابیـب   البیئیة. وقد للمسار المقترح لتقییمھ من الناحیة    دئيمب  بمسحتم القیام  

ً وأیضـ  وأقلھـا تكلفـة  ات مسـارال  إلي المعاییر المتبعة التي تأخذ في اعتبارھا أقصـر  المقترح استناداً   ا

  . األراضيوطبیعة  امل األخرى البیئیةلعووا اعتبارات التصمیم الھندسي

 شـرق، )۱رقـم (ل رفة البلوف الخاصة بشركة أنابیب البتـروابیب المقترح من غیبدأ مسار خط األن

 :اإلحداثیات الجغرافیة د (طریق المحاجر) عنالسخنة  /وادي حجولطریق 

 )." شرقاً ٤۸٫۹ ´۰٥ °۳۲ وخط الطول:" شماالً، ٤٫۷ ´۰۰ °۳۰لعرض: (دائرة ا 
وادي طریـق لموازیـاً صـحراویة  داخـل أراضـيلمقترح نحو الجنـوب یتجھ مسار خط األنابیب اثم  

 -وادي حجـولطریـق    لیقطـع  متـر  ٤٥۰، لمسـافة  مترمن الطریق)۱۰۰(  بعد   ىعل  السخنة  /حجول  

 الجغرافیة: عند اإلحداثیات تكون بدایتھا  السخنة 

 ). " شرقاً ٥۱٫٦۳´ ۰٥° ۳۲ل: " شماالً، وخط الطو٥۰٫۰۲´ ٥۹° ۲۹(دائرة العرض: 
 فیة: یتھا عند االحداثیات الجغراھا ون

" شرقاً). تعدیـة ٥٥٫۷۰´ ۰٥°  ۳۲" شماالً، وخط الطول:  ۳٥٫۷۲۰´  ٥۹°  ۲۹(دائرة العرض:   
HDD ) ۱رقم.( 

یـق وادي فـي اتجـاه مـوازي لكـل مـن طروب  ویستمر مسار خط األنابیب المقتـرح فـي اتجـاه الجنـ

شرب) متر من خط ال٥۰على بعد حوالي الشرب المغذي لمدینة الغردقة (میاه   السخنة وخط  -حجول

یصل الى منطقة تشوینات المحاجر حیث یتم عمل تعدیة لمنطقة التشوینات (تعدیة   ۱۰لمسافة  وذلك  

 ینات األولى) عند اإلحداثیات الجغرافیة:التشو

ً  " ۰۰٫۸٤´ ۱۱° ۳۲وخـط الطـول: الً،  " شما۰۳٫۷۸´  ٥٦°  ۲۹رض:  ة الع(دائر  تعدیـة ). شـرقا
HDD  ) ۲رقم.( 

منطقـة قاطعـاً  لمسـافة كیلـو متـر واحـد تقریبـا  مقترح نحـو الجنـوب  ثم یستمر مسار خط األنابیب ال

 عند اإلحداثیات الجغرافیة: HDDاألفقي الموجھ باستخدام تقنیة الحفر  التشوینات الثانیة
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  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۳-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 ة). تعدیـ" شـرقاً ۰۷٫۷۷´  ۱۱°  ۳۲شـماالً، وخـط الطـول:    " ٥۲٫۹٦´  ٥٥°  ۲۹دائرة العرض:  (
HDD ۳( رقم.( 

 بلوف یلتقي بغرفة  حتىمتر  ۸۰۰لمسافة  لمقترح امتداده نحو الجنوب ویواصل مسار خط األنابیب ا

 عند االحداثیات الجغرافیة: )۲رقم (

  .)" شرقاً ۳٥٫٦٤´ ۱۱° ۳۲: " شماالً، وخط الطول۳۰٫۷٥´ ٥٥° ۲۹دائرة العرض: (
 –حجول  كل من طریق واديفي مسار موازي لرح نحو الجنوب یستمر مسار خط األنابیب المقت  مث

تقریبا ثم ینحرف غربا بالقرب من مدینة السـویس كم  ۳٫٥مسافة  یونیو ل  ۳۰ق محور  ة وطریالسخن

 ثیات الجغرافیة:الجدید عند اإلحدا

 ). " شرقاً ٥۸٫٥۹´ ۱۲° ۳۲شماالً، وخط الطول: " ۱۲٫۹۳´ ٥٤° ۲۹(دائرة العرض: 
ھ القـوس) سـار یشـبدیدة (مجیة لمدینة السویس الجمساره مع الحدود الخارابیب في  ویستمر خط األن

 ۳۰وادي حجول السـخنة ومحـور طریق كل من یتقاطع مع   حتىكیلو متر تقریبا    ۱٥وذلك لمسافة  

اإلحداثیات  یتھا عند تكون بدا HDDوجھ األفقي الم تقنیة الحفریونیو حیث یتم عمل تعدیة باستخدام 

 الجغرافیة:

 ). " شرقاً ٥۰٫٥٦´ ۱٥° ۳۲شماالً، وخط الطول:  " ٤۲٫٥٥´ ٤۸° ۲۹(دائرة العرض: 
 :ونھایتھا عند االحداثیات الجغرافیة

 ة). تعدیـ" شـرقاً ٤۲٫٦٦´ ۱٦° ۳۲ " شماالً، وخـط الطـول:۰٦٫۳۰´  ٤۹°  ۲۹(دائرة العرض:   
HDD ٤( رقم.( 

االحـداثیات  عنـد  )۳رقـم (غرفـة بلـوف ) حتـي یصـل الـى متر۱۷۰۰ثم یستمر في مساره لمسافة (

 فیة:الجغرا

 )." شرقاً ٥۰٫٥٦´ ۱۷° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۲٥٫۰۰´ ٤۸° ۲۹(دائرة العرض: 
یونیـو   ۳۰جول السخنة وطریق محـور  لطریق وادي حموازیاً  في مسارالخط نحو الجنوب    یتجھثم  

 ۳۰طریـق محـور الصعود والھبـوط ل  ع كل من محاورحتي یتقاطع م  )كم تقریبا  ۱٤(وذلك لمسافة  

ارات النقل السخنة القدیم (طریق مخصص لسیحجول السخنة وطریق القطامیة    یونیو وطریق وادي

 لجغرافیة :تكون بدایتھا عند االحداثیات ا HDDل) حیث سیتم عمل تعدیة الثقی
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 )٤-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 ). " شرقاً ۳۸٫۸´ ۱٥° ۳۲وخط الطول: الً، " شما٥۰٫٥۷´ ٤٦° ۲۹(دائرة العرض: 
 :اثیات الجغرافیةونھایتھا عند االحد 

 ة). تعدیـ" شـرقاً ٤۰٫۰۸´ ۱٤ °۳۲ط الطـول: " شماالً، وخـ٥٥٫۰۰´  ٤۳°  ۲۹ض:  (دائرة العر 
HDD ٥( رقم.( 

فـي اتجـاه مدینـة السـخنة وفـي حو الجنـوب  نفي نفس االتجاه  ثم یواصل مسار خط األنابیب أمتداده  

محــوالت الطـة یونیـو مــارا بمح ۳۰ریـق محــور ة وطلكـل مــن طریـق وادي حجــول السـخنمسـار 

تمر في مسارة الى ان حمر للبتروكیماویات ثم یسالسخنة ومشروع البحر اال  لعین) باCاالقتصادیة (

یتـون) حیـث سـیتم عمـل تعدیـة یصل الى منطقة مزارع تابعة للقوات المسلحة المصریة (مزارع ز

 الجغرافیة:داثیات االحعند تكون بدایتھا فر مكشوف) للمزرعة (تعدیة ح

 ). " شرقاً ۱۲٫۸´ ۱٥° ۳۲خط الطول: " شماالً، و۲۲٫۲´ ٤۱° ۲۹لعرض: (دائرة ا
 : ونھایتھا عند االحداثیات الجغرافیة

ً "  ۱۰٫۳٦´  ۱٥°  ۳۲" شماالً، وخط الطول:  ۱٫٥٦´  ٤۱°  ۲۹(دائرة العرض:   حفر   ة). تعدیشرقا
 ).٦( رقم مكشوف
عنـد   .)٤بلـوف رقـم (رفـة  یلتقي بغ  متداده نحو الجنوب حتىخط األنابیب المقترح امسار    ویواصل

 یة:یات الجغرافاالحداث

 )." شرقاً ۱٥٫٦۱´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٤۲٫۳٦´ ٤۰° ۲۹ (دائرة العرض:
تم خط القطار السریع المزمع انشاءه حیث سـیع  ان یقطثم یواصل الخط مساره في نفس االتجاه الي  

 ثیات الجغرافیة :ا عند االحداتكون بدایتھ )HDDجھ (الفقي الموعمل تعدیة بتقنیة الحفر ا

 ). " شرقاً ۱۰٫٥٤´ ۱٥° ۳۲شماالً، وخط الطول:  " ۱۱٫۲٦´ ٤۰° ۲۹(دائرة العرض: 
 : ونھایتھا عند االحداثیات الجغرافیة

ً   " ۰۰٫٦٤´  ۱٥°  ۳۲" شـماالً، وخـط الطـول:  ٥۸٫٤۳´  ۳۹°  ۲۹(دائرة العرض:    ة). تعدیـشـرقا
HDD ۷( رقم.( 

ي حجـول السـخنة حیـث متـر الـى ان یصـل الـى طریـق واد   ۲٥۰ثم یواصل الخط مسـاره لمسـافة  

 االحداثیات الجغرافیة: ند درجة ع ۹۰وران الطریق بزاویة ینحرف مع د 
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  بتروسیف 
 )٥-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 )." شرقاً ٥٦٫٦٥´ ۱٤° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ٤۳٫٥٥´ ۳۹° ۲۹(دائرة العرض: 
 مثـكـم)  ۱٫٥لمسـافة (  السـخنة  -حجـول  فـي مسـار مـوازي لطریـق وادي  ه  مسـار  ثم یواصل الخـط

القـاھرة  -الغردقـةوطریـق  السـخنة –دي حجـول ع مع طریق واالى ان یتقاطینحرف جنوب غرب 

اثیات عنـد االحـد  )HDDحیث سیتم عمل تعدیة بتقنیة الحفر االفقي الموجھ ((طریق العین السخنة) 

 الجغرافیة :

 ة). تعدیـ" شـرقاً ۰٤٫۲۹´  ۱٥°  ۳۲:  " شـماالً، وخـط الطـول۲٤٫٦۷´  ۳۹°  ۲۹(دائرة العرض:  
HDD ۸( رقم.( 

ر للكیماویـات الوسـیطة لمسـافة النصـ  شـركةسـور  مسار مـوازي لبا في  لخط غرمسار انحرف  م یث

 : حداثیات الجغرافیةعند االالتي تكون بدایتھا السیول  ات مخرمنطقة لى یتقاطع مع حت )كم ۲٫۸(

 ). " شرقاً ۱۰٫٥٤´ ۱٥° ۳۲طول: " شماالً، وخط ال۱۱٫۲٦´ ٤۰° ۲۹(دائرة العرض:  
 : فیةھایتھا عند االحداثیات الجغرانو

 ة). تعدیـ" شـرقاً ۰۰٫٦٤´  ۱٥°  ۳۲" شـماالً، وخـط الطـول:  ٥۸٫٤۳´  ۳۹°  ۲۹(دائرة العرض:  
HDD ۹( رقم.( 

لكیلـو عنـد اوذلـك شـرقا درجـة  ۹۰بزاویة ثم ینحرف  بيي االتجاه الجنوبي الغرینحرف الخط فثم  

 یة:عند االحداثیات الجغراف ار الخط) من بدایة مس٥۷(

 ). " شرقاً ۰٦٫٥۰´ ۱٥° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۱۹٫٤۲´ ۳۷° ۲۹(دائرة العرض: 
كـل مـن خـط كـم تقریبـا وفـي مسـار مـوازي ل ٥ولمسـافة   منطقة صحراویةداخل لیواصل مساره 

حتـى  سـومید  تابعـة لشـركةوخطـوط انابیـب    جالسـویدي لالبـراشركة    والسخنة    –ت التبین  المازو

االفقـي بتقنیـة الحفـر      ل تعدیـةیتم عمـحیـث سـ  )بعـة لشـركة سـومید خطوط انابیب تا(  ھایتقاطع مع

اثیات عنـد االحــد تكـون بـدایتھا بدایــة مسـار الخـط ) مـن تقریبـا ٦۲عنـد الكیلـو ( )HDD( الموجـھ

 الجغرافیة :

 اً " شرق۱۳٫۰۰´ ۱۸° ۳۲الطول:  " شماالً، وخط٤٤٫۰۰´ ۳٦° ۲۹(دائرة العرض: 
" شـماالً، وخـط الطـول: ۳۷٫۹۱´  ۳٦°  ۲۹(دائـرة العـرض:    ات الجغرافیـةونھایتھا عند االحـداثی

  ).۱۰( رقم HDD ة). تعدی" شرقاً ٤۲٫۰۸´ ۱۸ ۳۲°



 كم ٦٥  تقدیري بطول   بوصھ  ۳٦  قطر   السخنة  -حجول  وادي  خط  وتشغیل   انشاء 
   شركة أنابیب البترول

 
 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )٦-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 :نحو الجنوب عند االحداثیات الجغرافیةلینحرف كم  ۱٫٥و الشرق ویواصل الخط مساره نح

 ." شرقاً ٤۹٫۰٥´ ۱۸° ۳۲" شماالً، وخط الطول: ۲۳٫٤٦´ ۳٦° ۲۹(دائرة العرض: 
ة الخـط للـربط علـى ایـنھالـى  جنوبا الى ان یصـل    )یباكم تقر  ۱٫٥لمسافة (یواصل الخط مساره    ثم

 عند االحداثیات الجغرافیة : .محطة السخنةب انابیب البترولشركة ل بعةلتاالمستودعات 

 ." شرقاً ٤۸٫٥۷´ ۱۸° ۳۲الطول:  " شماالً، وخط٤۹٫۲۸´ ۳٥° ۲۹العرض:  (دائرة 
)، أنظـر أیضـاً ۱(شـكل قتـرح ب المنابیـخریطة األقمار الصناعیة التي توضح مسـار خـط األأنظر  

  .)۱الخرائط بالملحق رقم (

 
 .خریطة باألقمار الصناعیة توضح مسار خط األنابیب المقترح): ۲-٤( شكل

 
 
 
 
 
 
 



 كم ٦٥  تقدیري بطول   بوصھ  ۳٦  قطر   السخنة  -حجول  وادي  خط  وتشغیل   انشاء 
   شركة أنابیب البترول

 
 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۷-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 السمات العامة  ۲-٤

 خلیج السویس  ۲-۱-٤

 وشـبة الغـرب  فـى افریقیـا بـین یقـع حیـث  األحمر للبحر الغربى الشمال الذراع السویس خلیج یعتبر

 ۱۹٥ حوالى من مدخلھ عند مضیق جوبال إلي رأسھ    الخلیج طول ویصل الشرق، فى  اءسین جزیرة

 الخلـیج ویتصـل ،)كـم ۳۲ إلى ۱۹( میل ۲۰ إلى ۱۲ من الخلیج عرض  یتراوحو ، )كم ۳۱٤ ( میل

 .السویس قناة خالل من المتوسط بالبحر

 محافظة ومدینة السویس   ۲-۲-٤

 السـابع، القـرن منـذ  تجـارى مرفـأ كانت  وقد  السویس، ةلقنا الجنوبى الطرف عند  السویس مدینة تقع

 السـویس قنـاة افتتـاح منذ  مصر فى الصناعیة القالع وأحد  المصریة الموانى أھم من الیوم وأصبحت 

 .۱۸٦۹ عام

 ثـم لوسـطى،ا العصـور فـى بالسویس والمعتمرین الحجاج ومرور التوابل تجارة نتیجة انتعشت  فقد  

وقـد كـان الفتتـاح  .عشر الخامس القرن خالل العثمانیة الدولة عصر فى ھامة بحریة قاعدة أصبحت 

مدینة السویس وجعلھا مدینة حضریة، والیوم فـإن قنـاة أثراً ھاماً في تنمیة   ۱۸٦۹قناة السویس عام  

 كـم ۱۳٤ نحو بعد وت عتاقة جبل بجوار السویس وتقع السویس ھي وادة من أكبر المواني في مصر.

وتعرض مدینـة السـویس مشـھداً ممتـازاً لشـبھ جزیـرة  .اإلسماعیلیة من كم ۸۸ وحوالى القاھرة من

 والقاعـدة. كما انھـا تـوفر مشـھداً ممتعـاً للسـفن المـارة خـالل قنـاة السـویس  ،سیناء والبحر األحمر

ماویة ھذا باإلضافة إلي ھي الصناعة مثل معامل التكریر والمشروعات البتروكی  للسویس االقتصادیة

 إبراھیم وبور توفیق.لقة بالمواني حیث یوجد بھا مواني بور األنشطة المتع

 



 كم ٦٥  تقدیري بطول   بوصھ  ۳٦  قطر   السخنة  -حجول  وادي  خط  وتشغیل   انشاء 
   شركة أنابیب البترول

 
 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۸-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 الجدیـدة االقتصـادیة والتطـورات  مصـر، فـي األربعة الحضریة المحافظات  من واحدة السویس تعد  

 حافظـات الم مـن المھـاجرین الجتـذاب  الرئیسـي السـبب  ھي والتعدین والطاقة والمالحة التصنیع مثل

 نسـمة ألـف ۳۲۸ السویس سكان عدد ، بلغ ۱۹۸٦ عام في .كبرىلا والقاھرة مصر وصعید  المجاورة

 ٥۱٫۱ نسـمة ألـف ٤۱۸ إلـى المحافظـة سـكان عـدد  وصل ۱۹۹٦ عام وفي .الذكور من منھم  ٥۲٪

 مـن ۱۹۹٦ حتـى ۱۹۸٦ مـن الفتـرة فـي السویس في األسرة حجم متوسط انخفض  وقد   .ذكور منھم

 .۱۹۹٦في شخصاً لألسرة  ٤٫۳إلي  ۱۹۸٦لألسرة في  شخًصا ٤٫۷

ا ٩٠ �حـوالي العقـد  هـذا خـالل السـكاني النمو �قدر ا .ألفـً  ١٩٩٦ عـام السـكان تعـداد  إلحصـاءات  وط�قـً

السكاني  النمو معدلبلغ  بالسویس، والخاص  واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز أجراھا والتى

سكانیة  دافعة قوة وجود  ىإل ویشیر للدولة، العام المعدل من علىأ معدل وھو سنویًا،  % ۲٫٥ حوالي

أن  افتـراض  وعلـى عقـدین، حـوالي خـالل المحافظة سكان عدد  یتضاعف أن یتوقع حیث  متسارعة،

فـي  السـویس سـكان عـدد  یصـل أن المتوقع من یكون المعدل، بنفس ینمو سوف المحافظة سكان عدد 

 .الترتیب  على نسمة ألف ۷۸٥ ، ألف ٦۹٥ إلى ۲۰۲۲ و ۲۰۱۷ عامي

 تحتـل حیـث  األخـرى، بالمحافظـات  مقارنة جیدة السویس لمحافظة البشریة للموارد  یةكلال الجودة تعد 

 ھناك أن على  .وعشرون   الستة مصر محافظات  بین البشریة التنمیة قائمة في الثانیة المرتبة السویس

 التنمیـة البشـریة، تقریـر فـي األول زالمركـ فـي تـأتي السـویس فمنطقـة المحافظة، مناطق بین تباین

 .الدولة مناطق بین اسعلتوا

 و  األخیرة، البرلمانیة االنتخابات  في السیاسیة من المشاركة مستوى أدنى األربعة المناطق سجلت  وقد 

 التنمیـة وتـوطین البیئیـة إدارة قضـایا فـى الشـراكة یتطلـب بنـاء حیـث  صـحیة، غیر عالمة ھذا یعد 

 .خالل التشاور من الشراكة بناءو المواطنین مشاركة

 



 كم ٦٥  تقدیري بطول   بوصھ  ۳٦  قطر   السخنة  -حجول  وادي  خط  وتشغیل   انشاء 
   شركة أنابیب البترول

 
 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۹-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

حیـث  .المصـري التـاریخ مـن مختلفـة لعصـور تنتمي من اآلثار التي بالعدید  السویس محافظة تزخر

  .قبیل المیالد  ٥٦۳ عام بنیت  والتي القلزم تل في الكائنة القلعة مثل قدیمة مصریة آثار المحافظة تضم

 مـرت  د كـذلك فقـ .م.ق ۱۲۱۸ سنة حوالي عتاقة بلج من الخروج تم فقد  التوراة، في ورد  لما وطبقًا

 فـي ھیتربولیس، وذلـك باسم حینئذ  تعرف كانت  والتي بالسویس المسیح وطفلھا العذراء مریم السیدة

 فـي مسجًد وقلعة الغوري قنصوة المملوكي السلطان أنشأ كما .القاھرة شمال منف مدینة إلى طریقھم

 المسجد  عوهوتاب السویس سكان یقصد  حیث  المدینة، يف الغریب  مسجد  ویقع .السویس شرق عجرود،

 وكالھمـا لـھ المجـاور بـول سـانت  ودیـر انطونیـوس)  یر (مار د  أیًضا وھناك .الضریح ویزورون

 .مصر في المأھولة األدیرة من أقدم وھما قبطیین مسیحیین

 

 

 

 

 

 

 

 



 كم ٦٥  تقدیري بطول   بوصھ  ۳٦  قطر   السخنة  -حجول  وادي  خط  وتشغیل   انشاء 
   شركة أنابیب البترول

 
 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۱۰-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 قناة السویس   ۲-۳-٤

 یمر ضیق صناعي  مائى مجرى ھى السویس قناة

 .بالمتوسـط األحمـر البحـرین لیـربط مصـر عبـر

 .متـر كیلـو ۱٦۰ عـن طولھا یقل األساسیة اةوالقن

نھـایتي  كـال فـي المدخل عند  القنوات  إضافة وعند 

 ۱۹۰ حـوالىل قناة السـویس طو غفیبلیبلغ  القناة

 .كم

 لتقـارب  نظـًرا ةأھوسـ أى السـویس لقنـاة ولـیس

 .والمتوسط األحمر البحرین فى المیاه منسوب 

أنظـر شـكل .واحد  اتجاه فى یكون لمرورا وأغلب  

)٤-۳( 

 

 

 

                                                               
 
 
 

                                                                              
 . قناة السویس): ۳-٤( شكل



 كم ٦٥  تقدیري بطول   بوصھ  ۳٦  قطر   السخنة  -حجول  وادي  خط  وتشغیل   انشاء 
   شركة أنابیب البترول

 
 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۱۱-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 الموارد الطبیعیة  ٤-۲-٤

مثـل  المحـاجر ومنتجـات  بیعـيوالغاز الط البترول خاصة والثروات  ادنبالمع غنیة السویس محافظة

 وینتج الزلط والحجر الجیري. حاجول وادىجبل الجاللة وینتج الرخام والحجر الجیري، 

 صـناعة مثـل بسبب غناھا من الثروة المعدنیة. السویس محافظة فى الصناعات  من العدید  تتوطن و

  المحاجر.الخ وتوجد جمیعھا بالقرب من  .. سمدةاأل وتصنیع البترول وتكریر األسمنت 

وتصـدیر البتـرول یلعـب دور مھـم فـي ،  وتعد جمھوریة مصر العربیة من الدول المصدرة للبترول

. وتصدیر كل من الزیت الخـام والمنتجـات البترولیـة یسـاھم توازن االقتصاد وتوفیر العملة الصعبة

  بقوة في ناتج الصادرات.

 لمحلي االقتصاد ا ٥-۲-٤

. ویعـد اسـتخالص وتقطیـر الصناعات األساسیة فـي المحافظـة تعد صناعة التعدین والصناعات من

ناعات الكیمیائیة وصناعة األسمنت والصناعات الغذائیة العمود الفقري للصـناعة فـي البترول والص

 السویس.

لعـام والشـركات والغالبیة العظمي من الوظائف في محافظة السویس ھي ھیئات المحافظة والقطاع ا

 دمي لالقتصاد المحلي.تعد من األنشطة اإلنتاجیة والقطاع الخوالنقل والسیاحة والتي 

 حالة البیئة  ۳-٤

 األرض  ۳-۱-٤

 مسـاحةال مـن بالمائـة ۱٫۲ حـوالى تمثل وھى ،۲ كم ۱۰۰٥٦٫٤۳ نحو السویس محافظة مساحةتبلغ 

 مصر العربیة. لجمھوریة الكلیة



 كم ٦٥  تقدیري بطول   بوصھ  ۳٦  قطر   السخنة  -حجول  وادي  خط  وتشغیل   انشاء 
   شركة أنابیب البترول

 
 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۱۲-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 ۸۹۳۸٫٤ حـوالى البـور ضـىراواأل البرك وتمثل ۲ كم ۹۱۷۱٫۰۹ حوالى ةالمأھول المساحة وتبلغ

 السـكنیة المنـاطق مسـاحةتبلـغ ، فیمـا  ۲ كـم ٦٦ نحـو المنزرعـة األراضى مساحةتبلغ  بینما  ۲كم

 .والمقابر للمنافع ۲ كم ۳۰ حوالى إلیھا یضاف تقریبًا ۲ كم ۱۳٦٫٦۹

 ات والمشـروع السـویس مدینـة تقع حیث  األرض، ارتفاع فى بالتباین تتسم منطقة فى المحافظة وتقع

 جبـال وسلسـلة الغربیـة الناحیـة من والجاللة عتاقة جبال سفحى بین وصناعة سیاحة من االقتصادیة

 ة.الشرقی الناحیة من سیناء جزیرة شبة

 الخلـیج ویتمیزسـاحل الضـباب، ونـدى األفقى منھا األمطار من عدیدة أنواع فى الجبال تلك وتتسبب 

 مـن الغربـى الجانـب  فـى خاصـة كـم ۳۸ حتـى ۸ نمـ عرضھا یتباین التى الرملیة التربة نم بشریط

 .الخلیج

 المناخ  ۳-۲-٤

 أھمیـة، ذات  السـویس علـى تسـقط التـى األمطـار كمیة تعتبر التعتبر مدینة السویس منطقة جافة، و

  .والربیع والخریف الشتاء فى السیاحة ألنشطة الطقس مثالیة المناخ بیانات  وتوضح

 عالیـة نھـافإ األجانب. اما الرطوبة تناسب  ال وقد  عةتفمر حرارة بدرجات  یتسم الصیف فصل أن إال

 .الخلیج من والبخر الشمس لسطوع وذلك نسبیًا

 علـى یسـاعد  ال مما عالیة الریاح سرعة تعتبر وال الغربى، والشمال الشمال اتجاه من الریاح وتھب  

 .السویس أھالى صدور على ثات الملو جثوم یعنى مما الملوثات  تشتیت 

 ممكـن الصناعیة األنشطة من الناتجة النیتروجین وأكسید  الكبریت  أكسید  مع الرطوبة ود جو أن كما 

 باسـم العامـة لـدى والمعروفـة الھواء لتلوث  حادة نوبات  إلى تؤدى وقد  حمضیة أمطار إلى تؤدى أن

 .والدخان الضباب  نتیجة السوداء السحابة
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 الھواء  ۳-۳-٤
 ثـانى تركیـز نفإ ۲۰۰۲عام  السویس خلیج منطقة اءوھ د لرص البیئة شئون جھاز بیانات  على اًءابن

، وھـي التـوالى علـى المكعـب  للمتر جرام میكرو ٦۰ و ۲۲ بلغت  النیتروجین وأكسید  الكبریت  أكسید 

 أوضحت  ولكن .البیئة بشأن حمایة ٤/۱۹۹٤لقانون في الحدود اآلمنة التي حددتھا الالئحة التنفیذیة 

 من أعلى وھى المكعب  للمتر جرام میكرو ۲۰٦ إلى وصل ةالقالع الجسیمات  تركیز أن الرصد  نتائج

 .)المكعب  للمتر جرام میكرو ۷۰ ( القصوى الحدود 

 نتـائج أوضـحت  حیـث  النتـائج تلـك تناقض  السویس فى الجھاز فرع بھا قام التى الرصد  نتائج أن إال 

 قسـم وفـى لتـروالب مستشـفى عنـد  القصـوى الحـدود  تعـدت  یـت الكبر أكسـید  ثـاني تركیز أن الرصد 

 نصـت  التـىالنیتروجین فكان في الحدود اآلمنة  أكسید  أما ،خالل فصلي الصیف والربیع  األربعین

 العالقـة الجسـیمات وفي جمیع المواقع عدا قریة أمیجو فإن  ۱۹۹٤/ ٤ لقانون التنفیذیة الالئحة علیھا

 تحتـوى قـد  لقـةعاال والجسـیمات  .القصوى الحدود  تعدت  میكرون ۱۰ من أقل حجم ذات  والجسیمات 

 الدمویة والدورة القلب  وعضلة الرئة على تؤثر أو سامة أو مسرطنة كیمائیة مكونات  على

 المیاه ٤-۳-٤
 الخلیج
 ومحطاتمعالجـة والمصانع القوى محطات  السویس خلیج حول الرئیسیة الثابتة التلوث  مصادر تشمل

. وتعتبـر المـوانئ معالجة غیر صحى فرص میاه تتلقى التى الزراعى، الصرف اهومی الصرف میاه

 أخرى مصادر البترول وحقول والسیاحة، البحریة، الناقالت  عن المتخلفة المیاه ذلك فى بما ،الخمسة

  .المیاه لتلوث 

یـر األخـرى طبقـاً للتقر المواقـع مـن أعلـى غـارب  وراس السویس حول المیاه تلوث  مستویات  تعتبر

 التلـوث  لمستویات  المسببة األكبر تقع المسئولیة ماربو  .۲۰۰۳الصادر عن جھاز شئون البیئة عام 

 البتـرول عن والتنقیب  الحفر وأنشطة مدینة السویس قرب  الصناعیة المنشات  على الخلیج فى العالیة

 .غارب  رأس فى
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 ارتفـاع الیوریا، مسئولیة مدةأس تنتج التي سیمادكو خاصة المدینة، حول الصناعیة األنشطة وتتحمل

 ویعد كما ترتفع أیضاً تركیزات النترات والنیتریت حول السویس ومیناء السخنة. .یااألمون مستویات 

الذي تحتاجـة  المذاب  األكسجین یستھلك حیث  البیئي، للنظام تھدیًدا الخلیج في مونیاالعالي لأل التركیز

 الكائنات الحیة. 

ل البتـرول فـي حقـو األمـالحفي اغلسـویس. وعملیـات إزالـة لسیلیكات وقد تم تسجیل اعلي تركیز ل

ذا معامل التكریر مسئولة عن تلك التركیزات العالیة. كما أن طفلة الحفر تحوي نسـبة عالیـة مـن وك

 والشـعاب  البحریـة للحیـاة تھدیـًدا السـیلیكات  مـن العالیـة المسـتویات  تمثـل وقـد  مركبات السـلیكات.

 تفسـد  وبالتـالي الطحالـب، داد عـأ زیـادة في السیلیكات  من المفرطة المستویات  تسھم وقد  . المرجانیة

  .البیئي للنظام الدقیق التوازن

ــة  ــل (أ) فــي الســویس وذلــك نتیجــة لألنشــطة الزراعی ــي تركیــزات للكلوروفی ــم تســجیل أعل وقــد ت

 والصناعیة بھا.  

 عملیـة من النھائي الناتج یعد  . الماء في كبیرة بأعداد  الطحالب  وجود  إلى (أ) الكلوروفیل وجود  یشیر

 الفوسـفوریة المركبـات  مسـتویات  بارتفـاع صـلة وللطحالـب   .سـام الطحالـب  عض بلـ األیـض 

 .والنتروجینیة

 كثافـة مسـتویات  أن تعنـي للكلوروفیـل، العالیة المستویات  حددتھا التي الطحالب  من الكبیرة واألعداد 

 ءإجـرا علـى البحـر وأعشـاب  حشـائش مثـل الحیـة ائنـات الك قـدرة على یؤثر قد  ما وھو عالیة، الماء

 التـي المائیـة الكائنـات  أعـداد  على بدوره یؤثر سوف ما وھو األمثل بالشكل الضوئي التمثیل عملیات 

 .النباتات  ھذه على تعیش

 المیاه العذبة
 ،لخدمـة همیا خطین إنشاء تم وقد  للمدینة، العذبة للمیاه والوحید  المصدرالرئیسى السویس ترعة تعتبر

  .كم ٤٥ نحو الترعة طولویبلغ 
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 عام من الفترة خالل تقلصت  السویسقد  في الزراعیة األراضي ري في المستخدم العذب  الماء یةكم أن

 السبب  ویعود  ۲۰۰۲ عام في مرة أخرى انخفضت  ثم الكمیة زادت  ۲۰۰۱ وفي ، ۲۰۰۰ إلى ۱۹۹۸

 .ملعاأعلى من منسوبھ الطبیعي في ذلك ا كان النیل منابع عند  الفیضان أن إلى ، ۲۰۰۱ في للزیادة

 الشرب والصرف الصحي اهمی

طلـب  علـى بنـاًءا ۲۰۰٤ مایو ۱۸ في الشعب  لمجلس التابعة الفرعیة أعدتھ اللجنة الذي للتقریر طبقًا

تستھلك  حیث   .العذبة المیاه وكمیة جودة انخفاض  من تعاني بالمحافظة فإن السویس المجلس أعضاء

المیـاه  مـن صـغیرة كمیـات  الجنـاین) مقسـ من ًءازج تمثل (والتي بھا المحیطة والقرى یسالسو مدینة

  .لالستخدام اآلدمي صالحة والغیر الملوثة

المسـتخرجة  المیـاه مالئمـة عـدم حـد  إلـى للغایة ملوثة بالسویس العذبة القناة میاه أن التقریر ویوضح

  .للشرب  كمیاه لالستخدام المحطات  في للمعالجة

 ھـذه مـن اسـتثناء تمثـل السـویس .مصـر فـي البشریة التجمعات  كل في مشكلة الصحي الصرف د یع

 المصـریة المحافظـات  بـاقي مـن أفضل صحي نظام صرف لدیھم السویس المشكلة، حیث ان سكان

 .۱۹۷۳ حرب  بعد  المدینة تعمیر إلعادة نتیجة مباشرة ھذا یكون أن ویمكن  .منھا الحضریة حتى

 بیولوجي التنوع ال ٥-۳-٤

 مـن العدیـد  مـوطن فالسـویس .لمصـر الرئیسـیة موائـل عاألربـ إحـدى األحمـر والبحر الخلیج یعتبر

كاألبراص والسحالي والثعابین والحیـات السـامة. كمـا ان السـویس ھـي مـوطن للكائنـات  الزواحف

راویة التي مثل الثعلب األحمر والغزال. كما انھا موطن للعدید من النباتات الصح  الثدییة الصحراویة

محافظة السـویس محطـة مھمـة فـي یل البلح. وتعد  فاف مثل نخملوحة والجلھا القدرة علي مقاومة ال

   رحالت العدید من الطیور المھاجرة.

 . 
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 البیئة النباتیة ۱-٥-۳-٤
ع من النباتـات وتـم تصـنیفھا والتعـرف تم رصد ثالثة انوا  بھا،خالل الزیارة المیدانیة التي تم القیام  

 Leptadeniaو Zygophyllum simplex، Zilla spinosa (L.) Prantlعلیھــا وھــي: 

pyrotechnica (Forssk.) Dence. 

Zygophyllum simplex 

 
أبــو رقیبــة، روبــل (ریبــال)، باتبــاك، كیلكــول، خرمیــل (قرمیــل)، جــرم، ام ثریــب،  العربي االسم 

 ان.تھیت، رتریت، حار
 Zygophyllum simplex االسم اإلنجلیزي 

، من القاعدة، وتكون منبطحة أو منتشــرة  نبات حولي قصیر العمر، تتفرع السیقان الوصف
ســنتیمتر، وتكــون جــدائل أو وســائد. األوراق كثیــرة   ٤۰  –  ۱۰ویزید طولھا عــن  

ســنتیمتر، وتكــون مجتمعــة   ۲٫۰  –  ۰٫٥العصارة وأسطوانیة الشكل ویبلغ طولھــا  
في أزواج بدون سیقان، وذات لون أخضر زاھــي إلــي أصــفر. واألزھــار مفــردة أو 

بــتالت متباعــدة عــن بعضــھا وخطافیــة   خمــسأصــفر، ویوجــد    مزدوجة وذات لون
كبسوالت كرویــة الشــكل تزیــد  إلىسنتیمتر. والثمار بیضاویة  ۰٫٥والمسافة بینھا 

  ینایر.  -ویكون اإلزھار خالل دیسمبرسنتیمتر.  ۰٫٥عن 
الرمــال المنضــغطة بــین الكثبــان المنخفضــة والســھول الحجریــة وجوانــب الطــرق  الموئل 

 الملحیةواألراضي 
 العین  انتفاخیستخدم مستخلص االوراق في عالج احمرار أو  االستخدامات التقلیدیة 

  مالحظات 
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 Zilla spinosa (L.) Prantl 

 

 سیأل، شاجھ، شبرق، شبرم  العربي االسم 

 Zilla spinosa (L.) Prantl نجلیزي االسم اإل

 التفرعـات،د أشـواك بنھایـة نبات معمـر. سـیقانھ صـلبة، یتفـرع بكثافـة ویوجـ الوصف
سنتیمتر. االوراق   ٤۰أخضر، ویزید طولھا عن    إلىوتكون ذات لون رمادي  

سـنتیمتر وتكـون مقسـمة، وتمیـل   ۱۰-۲لحمیة، ویبلغ طـول األوراق السـفلیة  
االستدارة بحواف ملساء، وتسقط مبكراً. وتوجد األزھـار   إلىاالوراق العلویة  

 ۱٫٥بتالت ذات لون موف شاحب طولھا    عأربالسیقان القصیرة، ویوجد    على
الســیقان القصــیرة وتكــون محاطــة بســتة  علــىســنتیمتر. وتوجــد الثمــار  ٤ -

مخروطیــة. والبــذور تكــون بیضــاویة  إلــىوتكــون ذات قمــة مســتدقة  فــروع،
 مایو. -زھار خالل مارسویكون اإلملساء. 

 السھول الرملیة والحجریة، منحدرات الجبال المنخفضة. الموئل 

  االستخدامات التقلیدیة 

  مالحظات 
 
 
 



 كم ٦٥  تقدیري بطول   بوصھ  ۳٦  قطر   السخنة  -حجول  وادي  خط  وتشغیل   انشاء 
   شركة أنابیب البترول

 
 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۱۸-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Dence 

 

 مرخ، معالیت العربي االسم 

 بروم بوش االسم اإلنجلیزي 

ــد  الوصف ــة ویزی ــیقان متفرعــة وواقف ــر. الس ــات معم ــن نب ــا ع  ۳۰۰ – ۲٥۰طولھ
تظھـر سنتیمتر، ملساء، أسطوانیة تنتج عصـارة صـفراء اللـون عنـد كسـرھا. 

البـراعم الصـغیرة، رمحیـة الشـكل، تسـقط سـریعاً. وتوجـد   علىاألوراق فقط  
أعلي السیقان في صورة مجموعات مزھرة. والزھور متنوعة، صغیرة حیـث 

بـتالت   خمسویوجد    أصفر،سنتیمتر، وتكون ذات لون    ۰٫٦  إلىیصل طولھا  
 ۰٫۸×    ۲۱-۹ابعادھا    مستدقة،  اسطوانیة،مخملیة، تصدر عطر لیالً. والثمار  

متر، تكون احیاناً مزدوجة. والبـذور متنوعـة ومنبسـطة وذات لـون بنـي. سنتی
 یونیو.  -اإلزھار خالل نوفمبر  مرفقة بشعر أبیض.

 السھول الرملیة والكثبان المنخفضة الموئل 

تؤكل األوراق البرعمیة. یستخدم منقوع السیقان كمدر للبول. الشعور المجففـة  قلیدیة االستخدامات الت
تعنــي  pyrotechnicaللبــذور كانــت تســتخدم كمــادة شــریعة االشــتعال (أســم 

 صانعة النار)

الشجیرات لالحتماء بھا خـالل سـاعات   إلى  األخرىیلجأ الغزالن والحیوانات   مالحظات 
 النھار.
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 البیئة الحیوانیة  ۲-٥-۳-٤

الحیوانـات تثناء بعـض اسـب خالل الزیارة المیدانیة التي تم القیـام بھـا، لـم یـتم مشـاھدة أي حیوانـات 

 . الصحراویةوالزواحف وبعض الحشرات عز اوالمااللیفة مثل القطط والكالب والحمیر

 
 روث بعض الحیوانات 
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   شركة أنابیب البترول

 
 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۲۰-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 
 حراویةحشراة ص

 
 ر المشروعمنطقة مساكالب الموجودة ب بعض الصورة ل



 كم ٦٥  تقدیري بطول   بوصھ  ۳٦  قطر   السخنة  -حجول  وادي  خط  وتشغیل   انشاء 
   شركة أنابیب البترول

 
 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۲۱-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 المخاطر البیئیة  ٦-۳-٤
 المخاطر الطبیعیة 

 األرضـیة القشـرة قـرب  الصخور فى الجیولوجیة والصدوع فوالقلا بطول المفاجئة التحركات  تعتبر

 الصـدوع مـن العدیـد  السـویس منطقـة فـى ویوجـد  والـزالزل، األرضـیة الھـزات  حـدوث  فى السبب 

 ماًرا األحمر البحر شمال من یبدأ زلزاللل حزام وجود  عن المنشورة البیانات   ت أوضح وقد  والفوالق،

  .ریةواإلسكند  القاھرة ثم السویس بخلیج

 البحـر منطقـة فـي تحـدث  التـي القصـیرة الشـدیدة العواصـف لفتـرة نتیجة المفاجئة الفیضانات  تحدث 

 الحـوض  طوبوغرافیـا ىعلـ رئیسـیة بصـورة الفیضـان میـاه سـرعة وتعتمـد  .سیناء وجنوب  األحمر

 ھـذه بعـض  وتتسـبب  .وخصائصـھا التربـة نوعیة وعلى) الصرف شبكة وسعة دارواالنح االرتفاع(

 بالغة لألشخاص والبنیة التحتیة. أضرار حدوث  في مفاجئةالفیضانات ال

 حیث   .المفاجئة الفیضانات  مخاطر لتجنب  الممكنة اإلجراءات  لتحدید  األبحاث  من العدید  إجراء تم وقد 

 ھذه المیاه استخدام ویمكن المفاجئة، الفیضانات  من الناتجة اهالمی بوضع آلیات لتجمیع المھندسون امق

 المیـاه الجوفیـة تجمیع أماكن ملء إعادة أو المیاه من المطلوبة االحتیاجات  من جزء تلبیة في ةمباشر

 میـاه خالل تجمیـع من یًاسنو المیاه بلیون متر مكعب من حوالي استغالل ویمكن المیاه فیھا تقل التي

   اجئة في مصر. مفال الفیضانات 

وأواخـر  الربیـع فصـل خالل مصر في الشائعة ھرالظوا من واحدة والرملیة الترابیة العواصف تعتبر

الدقیقـة  المـواد  مـن كبیـرة كمیـات  تـراكم وجـود  إلى الرملیة العواصف تؤدى أن ویمكن الشتاء فصل

یـؤثر  ممـا الطرق حوادث  بةنس في ارتفاًعا یسبب  الذي األمر ؤیة،الر وضوح في تؤثر التي الجزیئیة

 على رحالت الطیران. سلبیًا

 ة عن األنشطة البشریةالناتجالمخاطر 

 المخلفات الصلبة -أ
 الصـلبة المخلفـات  أن یعنـى مـا وھـو طنًا ۲٦٤ یومیًا تبلغ حوالي تجمیعھا یتم التي الصلبة المخلفات 

 بجمع تقوم المتعاقدة الشركة أن ض تراباف یوم/فرد /كجم ۰٫٦ لفرد تبلغ حواليل بالنسبة یومیًا المتولدة

 الصلبة المخلفات  تولد  معدل متوسط أن عرفنا إذا المعدل منطقیًا ذاھ ویعتبر .الصلبة المخلفات  جمیع
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   شركة أنابیب البترول

 
 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۲۲-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 المنـاطق فـي یوم/فرد /كجم ۱ و الریفیة، المناطق في یوم/فرد /كجم ۰٫۳بین  یتراوح المصریین لدى

 الكبرى. بالمدن ةالراقی

 تدویرأو أو استخدام إعادة عام. علماً بأنھ یتم/طن ملیون  ٦٫۲بمعدل   مخلفات  تجتن المصریة المصانع

  .أخرى لصناعات  كمدخالت  السوق في الصناعیة المخلفات  ھذه معظم بیع

طـن. وینـتج عـن االنشـطة  ملیـون ٦٫۲بحـوالي  االقتصـادیة القیمـة المخلفـات عدیمـة كمیـة وتقـدر

خطـرة. وال % من كمیة المخلفات، ویشـمل ذلـك المخلفـات الصـناعیة ال  ۱۰صناعیة في السویس  ال

خلفات الصلبة الصناعیة في السـویس. والمقـاول غیـر مسـئول عـن إدارة یوجد مدافن مخصصة للم

 المخلفات الصلبة.

ا، ی كجـم ٤٥۰ – ٤۰۰بین  السویس تتراوح في المستشفیات  أغلب  من الناتجة المخلفات  وكمیة  ومیـً

 المخلفـات  مـن وتـتخلص  مـع الشـركة تتعاقـد  لـم المستشفیات والمنشآت الطبیة بعض  ھناك إن حیث 

 أو تصریح أي إصدار أو بتجدید  الطبیة المھن نقابة تقوم  اصة. وبإضافة عدد األسرة. ولنالخ بطرقھا

 الطبیة. المخلفات  جمع في المتخصصة الشركات إحدى  مع عقد  توقیع دون عمل رخصة

 مثـل حیواني علف أو عضویة كأسمدة زراعیة، ألغراض  استخدامھا م المخلفات الزراعیة یعاد ظمع

 تسـتخدم أو الحقـل فـي االقتصـادیة الفائـدة عدیمـة الزراعیة المخلفات  حرق تموی .والقمح قش األرز

 كبیـرة بصـورة یسـھم مما الخبیز أفران في أو بسیطة مفتوحة محارق في وذلك الذرة كوقود كحطب 

 خطیًرا.  تھدیًدا بیئیًا تمثل ال السویس في الزراعیة والمخلفات  .الھواء تلویث  في

 صـالحة للقـوارض  بیئـة یشـكل أن یمكـن وتراكمھـا المخلفـات  ھـذه نغیـر اآلمـن مـ التخلص  أن إال

 إلـى حـدوث  تـؤدي قـد  أنھـا كمـا العامـة للصـحة تھدیـًدا الحیوانات  ھذه وتمثل .شابھھا وما والثعابین

 السویس.   مواطني حیاة وتھدید  المنتجات  تلف في تتمثل دیةااقتص خسائر
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 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۲۳-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

التقریر  الصرف. واقترح میاه نتیجة لمعالجة ومیًای الحمأة من طنًا ۱۳۰ حوالي السویس محافظة تنتج

 األسـمدة إلنتـاج خطـة الجدیـدة وضـع العمرانیـة والمجتمعـات  والمرافق اإلسكان الذي أعدتھ وزارة

 الحمأة. باستخدام

 النوع من ھذا حول محددة معلومات  تتوافر والھدم. وال البناء أنقاض  األخرى الصلبة لمخلفات ا تشمل

 من )الوحل( المرفوعة المواد  الصلبة للمخلفات  األخرى األنواع ومن .السویس في الصلبة المخلفات 

 نقـل ویـتم المائیـة جـانبي المجـاري علـى (الوحـل) المرفوعة المواد  ھذه إلقاء ویتم .المائیة المجاري

 ھذه التدویر عملیة أن ورغم  .علویة كطبقة المنخفض  المنسوب  ذات  األراضي إلى منھا كبیرة كمیات 

 معادن تحتویھ من قد  لما ھذه المخلفات  مع التعامل عند  الحرص  توخي المھم مفیدة إال أنھ من تبدو قد 

  .تتحلل لم عضویة مواد  أو ثقیلة

شــركة المتعاقــد معھــا للــتخلص مــن المخلفــات (تنظیفكــو) لوالملحوظــة ذات األھمیــة ھنــا، ھــي ان ا

تواجھ مشاكل في مواقع دفن المخلفـات   . كما ان الشركةمحصور نشاطھا علي المخلفات البلدیة فقط

 وتصمیم تلك المواقع مما یحتاج حل سریع.

 السائلةالمخلفات  -ب  
 .المائیـة المجـاري تلـوث  التـي العضـویة المخلفـات  عـن المسـئولة المنزلیة اآلدمیة ھي المخلفات  تعد 

البكتیریـة  موعـات للمج المتزایـد  النمـو طریـق عن المذاب  األكسجین العضویة المخلفات  ھذه وتستنفد 

النباتیة  الحیاة تدمیر وإلى العلیا المائیة والكائنات  األسماك موت  إلى یؤدي والمستھلكة لألكسجین مما

 المجـاري تلویـث  على الصحى الصرف میاه عملوت .یھةكر روائح وتسبب انبعاث  المواشي وتسمیم

 بالمـاء المتعلقة األمراض  انتشار عن مسئولة الملوثات أیًضا ھذه وتعد   .المعدیة بالمیكروبات  المائیة

    .والكولیرا والتیفوید، والزھار، األطفال، وشلل الكبدي، االلتھاب  مثل

ویمكـن   .المائیـة المجاري إلى الملوثات  من عدد  انطالق عن مسئولة السائلة الصناعیة المخلفات  تعد 

السـائلة  الصـناعیة لمخلفـات ا تلویـث  فـي الصناعات  من عدد  في المستخدمة المشعة المواد  تتسبب  أن

  .للجینات  تشوھات  وحدوث  السرطان بمرض  اإلصابة إلى یؤدي مما
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 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۲٤-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

نسـبة  تخفـیض  علـى تعمـل ،الطاقـة إنتاج ومصانع من المنشآت الصناعیة الناتجة التبرید  میاه أن كما

یـة البحر الكائنـات  بعـض  قابلیـة وزیـادة األسـماك قتـل إلـى یـؤدي قد  مما الماء، في األكسجین ذوبان

  .الكیماویة والسموم واألمراض  للطفیلیات  للتعرض 

العضـویة  غیر الكیمیائیة المواد  من مجموعة وجود  عن مسئولة الصناعى الصرف میاه أیًضا وتعتبر

 Eutrophicationنسـبة  ارتفـاع فـي یتسـبب  قـد  ممـا واألمونیا والفوسفات  رات النیت :مثل والمعدنیة

لمیـاه  المصـاحبة المعـادن تكـون أن ویمكـن .األسـماك بعـض  لوقتـ الطحالب  ازدیاد  إلى تؤدي والتي

 ذلـك إلـى وباإلضافة .الغذائیة السالسل مع الكائنات  أنسجة في وتتراكم بیئیًا دائمة الصناعى الصرف

الكائنـات  مـن للكثیـر سـامة تعتبـر الصـناعى الصـرف میـاه مع تنطلق التي والقلویات  ألحماض فإن ا

 .ضارة تكون أن المحتمل المعدنیة األمالح بعض  بانذو /تحلل من تزید  أن ویمكنھا

انتشـار  إلـى یـؤدي مما بشدة المیاه تخصیب  في الحیوانیة والمخلفات  الزراعیة الرى میاه تتسبب  ربما

 تركیـز نسـب  تكـون وقـد  .المـذاب  األكسجین مستویات  من وتخفض  سامة مواد  تخرج تيال الطحالب 

 اإلصابة نسب  ارتفاع تؤدي إلى أن یمكن كما األطفال، على خطًرا الشرب  میاه في المرتفعة النیترات 

  .الخطیرة الھضمي الجھاز بأمراض 

فـي  ممثلـة الـب الطح جـود و السویس وخلیج بالسویس العذبة المیاه ترعة من كل رصد  نتائج وتوضح

 جمعات الت تأثیر أن إال السویس محافظة في الزراعي اإلنتاج قلة للكوروفیل (أ). ورغم العالیة النسب 

 ال بالمحافظـة المائیـة المسطحات  على المناطق ھذه في الزراعي الجناین واإلنتاج منطقة في الریفیة

 مرتفعًا. یزال

 الھواء -ج

 السكاني نتیجة للنمو ازدادت  قد   الرئیسیة الھواء ملوثات  نفإ ۱۹۹۷ إلى ۱۹۷٥ عام من الفترة خالل

 الكلیـة ھـي العالقـة والجسـیمات  .والنقـل الصناعة في الحفري الوقود  استخدام زاد  الذى واالقتصادي

واألنشـطة الصـناعیة وأنشـطة التعـدین  األخـرى. الھـواء مقارنـة بملوثـات  الرئیسـیة الھـواء ملـوث 

 ظـل وفـيالمماثلة في السویس لھا األثر السلبي علـي جـودة الھـواء. االنشطة واألنشطة المالحیة و
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 لبیئي األثر ا  ة تقییم دراس 

  الراھنة   البیئة   -٤
 

 

 

  بتروسیف 
 )۲٥-٤صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 فـإن احتمالیـة ٪٦۰عـن  تزیـد  الرطوبـة ونسـبة اكًدار الھواء یكون حیث  للسویس المناخیة الظروف

 .قائمة الدخاني الضباب  حدوث 

 التفاعل بین البیئة والتنمیة ٤-٤
 الزراعة ۱-٤-٤
 المسـاحة إجمـالي وتقـدر  .السـویس محافظـة فـي لرئیسيا االقتصادي القطاع ھي الزراعة تعتبر ال

 حـوالي مسـاحتھا مزروعة قدیمة أرض  إلى مقسمة فدان ألف ۱۹٫۱ بحوالي السویس المزروعة في

 إجمـالي فـدان ویمثـل ألفـي حـوالي تمثـل المزروعـة الجدیـدة األرض  أن حـین فـي ألف فدان ۱۷٫۲

 تنـتج األرض التـي ویبلغ إجمـالي .افظةالمح مساحة يإجمال من % ۰٫۹ حوالي المزروعة األرض 

ا تـزرع األرض  أن یعنـي ممـا فـدان ألف ۲۸٫٦ محاصیل  وتشـمل المحاصـیل .سـنویًا مـرتین تقریبـً

 .والسمسم والبازالء والشعیر والذرة القمح :الھامة

 الصید ۲-٤-٤

ر، حیـث یبلـغ مصـ فـي األسـماك علـى الرئیسـیة للحصـول المـوارد  مـن واحـًدا السـویس خلیج یمثل

 لصـید  مسـتخدمة وسـائل ثالث  ألف طن. وھناك ۲ حوالي أسماك من یستخرج لما السنوي المتوسط

وتعطـي طریقـة البرسـینة  .بالشباك الصید  وسفن الحرفیة والبرسینة وھي ویسالس خلیج في األسماك

بلـغ متوسـط بیمنـا یألـف طـن سـنویاً.    ۱٥أعلي إنتاج، حیث یبلغ متوسط األنتاج بھذه الطریقة نحو  

 مواقـع طن علـي التـوالي. وتعـد  ٥۰۰و  ٤٥۰۰نتاج من طریقة الصید بالشباك والصید الحرفیة اإل

 والغردقـة وسـقالة، ، للخلـیج الجنـوبي في الطرف والطور توفیق، وبور عتاقة، ھي الرئیسیة الرسو

 فـي سـماكاأل إلنتـاج لھـا المخطـط الزیـادات  تتحقـق ال وقـد  .الخلیج مدخل جنوب  كم ۱۰۰ بعد  على

 مـا وھـو للتلوث  الضارة التأثیرات  أیًضا ولكن السبب الوحید، ھو لیس الصید  في فاإلفراط ویس،الس

 المیـاه مـع التكیـف تستطیع ال التي األنواع أعداد  السمكیة وانخفاض  األنواع بعض  انقراض  إلى أدى

 .الملوثة

العدیـد مـن الملوثـات عـة مسـئولة عـن والمخلفات الزراعیة الناتجة عن النواتج الثانویة لعملیة الزرا

خصـیب فالمیاه المتخلفة عن الزراعة تحوي مواد كمیائیة ضارة. وبعض الممارسـات مثـل تالبیئیة.  
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األوراق والمبیدات مسئولة عن تلویث الھواء والمـاء. كمـا أن المـزارع ھـي أیضـاً مصـدر للمیثـان 

 والذي لھ تأثیر كبیر علي تغیر المناخ العالمي.  

 عدینالتصنیع والت ۳-٤-٤
 حیـث  عامـة، مصـر وفي السویس خاصة في الصناعات  أھم والتعدین ضمن یدخل كل من التصنیع

األنشطة  وتقع .الكبرى واإلسكندریة القاھرة بعد  للمنتجات التصنیعیة الثالثة مرتبةال في تأتي السویس

 .السویس یجخل جنوب  وشمالوعتاقة  الخلفیة ومناطقھا مدینة السویس ھي مواقع ثالثة في التصنیعیة

 ۷۰ حوالي یعادل ما بمفرده ینتج حیث  .مصر في البترول مصادر إنتاج أھم أحد  السویس خلیج ویعد 

 المكرر. البترول من % ۲٥ ب  السویس إنتاج نسبة الخام، وتقدر البترول إنتاج إجمالي من %

 .األخرى الخلیج وملوثات  السلیكات  مادة عن البترول مسئولة استخراج عملیات  وتعتبر

الكبـرى  تصنیع مواد البناء وھناك اثنین من مصانع األسمنت  لشركات  موطنًا السویس وتعد محافظة

 إجمـالي مـن % ۲۰ حوالي المصنعین لھذین السنوي اإلنتاج نسبة وتمثلاق المحافظة. یقعان في نط

 في مصر.  األسمنت  إنتاج

 والرخـام حجـر الجیـريال تنـتج لسـویسا محافظـة فـي محجـر ۱۱۲ ذلـك، فـإن ھنـاك على وعالوة

  .وغیرھا والحصى والدولومیت 

 كما تعتبر.مصر في والكیماویات  سمدةاأل منھا رئیسیة لصناعات  موطنًا أیًضا السویس محافظة وتعد 

 الطعام والسـمن الصـناعي. ویوجـد  زیوت  وخاصة الغذائیة الصناعات  ألھم موقعًا السویس محافظة

 للغـزل مصـانع السـویس محافظـة فـي شاب، كما یوجد األخ وصناعة یةمعدن صناعات  المحافظة في

 والنسیج. 

 ۱۱۷من  یقرب  ما ھناك أن إلى تشیر التقدیرات . إن استخراج البترول وشحنھ لھ أیضاً آثاره السلبیة

 الخلـیج فـي سومید كل عـام. ویوجـد  أنابیب  خط خالل من وضخھا تخزینھا یتم النفط من طن ملیون

 حـوالي ویمـر بئر نفطي ٥۷۰ یخدم رصیف ۱۳٦ و البترول لشحن محطات  ۱۰ و بترول حقل ۳٦

 رول.البت ناقالت  بواسطة الخلیج خالل النفط من طن ملیون ۳٦
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 مـن والخلـیج المحافظة أن كما بالسویس االقتصادیة القطاعات  أھم من والمحاجر والتعدین الصناعة

 ویـتم البتـرول إنتـاج جملـة من بالمائة ۷۰ حوالى تنتج فھى وتكریره، البترول استخراج مناطق أھم

 وتكریـر وتصـنیع ونقـل إنتـاج وعملیـات  بالسـویس، المنـتج البتـرول مـن بالمائـة ۲٥ حوالى تكریر

 منصـة ۱۸۰ حوالى الخلیج ففى ،ئوالشواط والھواء للخلیج من الملوثات  العدید  عن مسئولة البترول

 السنة فى طن ملیون ۱۱۷ بحوالى سومید  أنابیب  خط فى تخزینھا للضخ یتم التى البترول كمیة وتقدر

 بئر ٥۷۰ حوالى إلى باإلضافة البترول لتحمیل محطات   ۱۰ و بترول حقل ۳٦ حوالى بالخلیج ویوجد 

 .لنقل البترول المخصصة الموانى إلى باإلضافة بترول

 أستھالك الموارد
نوعـة. حیـث ملیات التصـنیع المتأنشطة التصنیع في السویس كمیة كبیرة من المیاه خالل عتستھلك  

 یتم سحب المیاه من الخلیخ وأستخدامھا في اغراض التبرید في دوائر مغلقة. ویتم خلط میـاه التبریـد 

مع المیاه المتخلفة عن عملیة المعالجة قبل صرفھا بغرض تخفیف تركیزات الملوثـات لتتطـابق مـع 

حیـث ان المشـروعات ب تكنولوجیـا اخـري. الحدود المسموح بھا. والحل المثالي لتلك المشكلة یتطل

یقلـل الصناعیة تتطلب إنشاء أبراج للتبرید كمكون رئیسي لنظام التبرید المغلق. وھـذا الحـل سـوف  

 من المیاه التي یتم سحبھا وصرفھا إلي الخلیج. 

ل البتـرو تكریر األسمنت ومعامل مصانع في المازوت  من بدالً  الطبیعي الغاز الستخدام اتجاهوھناك 

 في السویس.

 الوقـود  وأنـواع المصاحبة للمـازوت، االنبعاثات  من تشجیعھ للحد  من البد  إیجابیًا تحوالً  یعد  ام وھو

 .الكبریت  من عالیة نسب  على تحتوي التي األخرى

 المخلفات الصناعیة الصلبة 
 جزء ا،سنویً  طن ألف ٦۲۰ حوالى السویس فى الصناعات  عن الناتجة الصناعیة النفایات  كمیة  وتبلغ

 .خطر منھا

  السائلة المخلفات الصناعیة
 الصـرف میـاه عیـةنو المصـریة والقوانین اللوائح وتحكمتعد المیاه المتخلفة عن الصناعات مشكلة. 

 الـرغم والمجاري المائیة اعتماداً علي جودة الناتج النھائي. وعلى الصرف شبكات  في تصرف التي
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 تم التي المعلومات  وتحلیل بحساب     .الخلیج إلى تصرف تزال ال وثات المل أن إال باللوائح االلتزام من

المصانع مطابق للحدود المسموح البیئیة فإن المنصرف من العدید من   المصانع وسجالتھا من جمعھا

 بھا. ولكن بالحسابات نجد ان الخلیج یستقبل أطنان من الملوثات بصفة یومیة.

یتطلـب  محلیـا، ولكنـة نشـاط نشـاًطا لـیس فھـذا .المعاییر دیث وتح مراجعة ھو ھنا المقترح واإلجراء

 التزاماً مركزیاً لحمایة البیئة.

 االنبعاثات الھوائیة
 الخـام والمـواد  الطاقـة المصـانع وتستخدم التصنیع عملیات  من ثانویًا منتًجا الغازیة االنبعاثات  تعتبر

 أكسـید  یئة. وثـانيالب تلوث  التي الطاقة لأشكا أحد  الغازیة االنبعاثات  السلع. وتمثل كمدخالت إلنتاج

 الھواء. في تنبعث  التي الملوثات  أكبر ھو الكربون

مـواد  تبعـث  التي المصانع أكثر بین من والسیرامیك سمنت واأل البترول تصنیع مصانع أن وقد لوحظ

 السویس. محافظة في ضارة

یمثـل  اسید النیتـروجین، والـذيوتستخدم المحاجر المتفجرات إلنتاج الحجر الجیري ومنھا ینبعث اك

تلـوث محجر. وھي مصـادر ال  ۲۱۱من وزن المواد المتفجرة. ویوجد بمحافظة السویس    ٪٦۰نحو  

 یقة العالقة مما یؤثر علي جودة الھواء، كما یؤثر علي خلیج السویس. بالجسیمات الدق

 أن دة، اتضـحالمصـریة لألسـمنت والمصـریة لألسـم البیئیـة لمنشـآت الشـركة السجالت  وبمراجعة

بیئیًا، كما ان منتجاتھا صـدیقة للبیئـة.  حساسة التصنیع في المستخدمة والمتطورة الجدیدة االتكنولوجی

استدامة  أجل من وذلك المحافظة في لتحدیث المنشآت الصناعیة استثمارات  وجود  ضرورة یعني مما

دة واحـ ھي بل فحسب  محلیة ةقضی لیست  القضیة قاطبة. فھذه ومصر السویس، بمحافظة بیئیًا التنمیة

 .األولویة وتحتاج لتدخل فوري وذات  القومیة القضایا من

 الطاقة ٤-٤-٤
فـي  الناتجـة الطاقـة تسـتھلك وال .المحافظـة في الرئیسیة القتصادیةا القطاعات  أحد  الطاقة إنتاج یمثل

الكھربـاء  مـن كبیـر جـزء تصـدیر یـتم حیـث  .والخـارج مصر في أیًضا تستھلك ولكنھا فقط السویس

 مصر.  إلیھا تنتمي التي الموحدة الكھربائیة الشبكات  لخال من المنتجة
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لتولیـد  كوقـود  الطبیعـي والغـاز لمـازوت ا وتسـتخدم حراریـة، السـویس فـي الطاقـة محطـات  وتعتبر

وینتج ثاني أكسید الكربون من ثالث محطات للطاقة والتي تشترك في جعـل تركیـز ثـاني   .الكھرباء

 منھ في باقي محافظات الجمھوریة. في محافظة السویس أعلي أكسید الكربون

الحـد  وسـائل ودراسة ة،المحافظ في االنبعاث  لمصادر التفصیلي بالبیان تتعلق دراسةوینصح بإعداد 

 .المحافظة في أفضل بشكل الھواء نوعیة لتحسین التلوث  من

 السیاحة ٥-٤-٤

للثقافـة  كعاصـمة العـالم لدو بـین المتمیزة انتھابمك مصر احتفظت  الماضیة، قرنًا السبعین مدار على

   والحضارة. 

 العصور عمرھا إلى یعود  التي الطبیعة واآلثار القدیمة جمال بین ما تجمع أنھا في مصر تفرد  ویكمن

 .واإلسالمیة والقبطیة والبیزنطیة والرومانیة الفرعونیة

 د الطبیعیـةالمـوار وتوظیـف تنمیـة ىعلـ تعتمـد  والتـي السـیاحیة التنمیـة مفتـاح ھـي البیئـة وتعتبـر

 ھدید ت إلى لھا المخطط غیر السیاحیة التنمیة أدت  الحاضر، وقتنا وفى .والبشریة والثقافیة والتاریخیة

 الطبیعیة المختلفة.  الظواھر من العدید 

 المنتجعـات  :ال ◌ً  أو :وھما فئتین أساسیتین إلى السویس محافظة في تقسیم المنشآت السیاحیة تم وقد 

اوخصو السویس، خلیج حول  مـاري دي سـتیال مثـل العـین السـخنة، منطقـة فـي الموجـودة تلـك صـً

 (البحر سي رد  فندق :مثل نطاق المدینة داخل الموجودة قالفناد  مجموعة فھي الثانیة الفئة أما .ورمادا

 مون.  وسمر ھاوس، وجرین وبالمیرا، األحمر)، 

 التـي الخـدمات  طلـب  في زیادة السویس، خلیج غرب  تقع التي الجدیدة الصناعیة خلقت المناطق وقد 

 لفنـادقا فـي النـزول اإلداریـین مـن المصـریون یفضـل مـن المنشـآت. حیـث  الفئتـان توفرھا ھاتـان

 فـى اإلقامـة التصـنیع مجال في العاملین الدولیین الخبراء یفضل بینما المدینة، داخل نطاق الموجودة

 أو األسـبوعیة العطـالت  قضـاء رىاألخـ المحافظـات  من دینالواف من العدید  یفضل كما .المنتجعات 

 السـیاح مـن لعدیـد ا ویقصـد  .السخنة العین في النسیم شم أو أكتوبر من السادس عطلة مثل القصیرة،

 الصید  ھوایة لممارسة السخنة العین مدینة مصر في المقیمین
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 تأثیر السیاحة علي البیئة
لصـناعة  البیئیـة المـوارد  علـى فإن الحفاظ الھدم، ولذلك ذاتیة عملیة للسیاحة التقلیدیة الصناعة تعتبر

  .السیاحیة التنمیة عملیة في أساسیًا جزًءا یعد  السیاحة

المعرضـة  الظواھر أكثر ھي األحمر والبحر السویس خلیج بطول المرجانیة الشعب  ونتك ظاھرة إن

 فـي األساسي العامل ھي البیئة ةنوعی تكون ما المدروس. وعادة غیر السیاحي التوسع بسبب  للتدمیر

 .الترفیھیة األنشطة بسبب  الناتجة المشاكل كل ھو سبب  كبیرة بأعداد  وجودھم أن إال السائحین، جذب 

 علـى وخصوًصا األول، المقام في السیاح اجتذبت  البیئة التي على ھائل ضغط إلى یؤدي الذي مراأل

 .بزیارتھا السیاح یقوم التي المحلیة البیئة

السویس عن  بمحافظة اإلقلیمي فرعة خالل من البیئة شئون جھازة، قام  طاق خطتھ لرصد البیئوفي ن

إلحـدي المنتجعـات ووجـدت  المعالجة وحدة أنبوب  نھایة من عینة العدید من المنشآت السیاحیة بأخذ 

 ۱۰۰ (     المسـموح بـھ  الحـد  یتعدى ما الفاً، وھو ٤٦یبلغ   القولونیة للمجموعة االحتمالي العد  أن

في منتجع أخر قام الفرع األقلیمي لجھـاز شـئون البیئـة بالسـویس بإعـداد تقریـر عـن تـم مللیتر). و/

محطة المعالجة فوجد أن كل من المجموعة القولونیة واالمـالح المذابـة سحبھا من المیاه الناتجة من  

 الكلیة تتعدي الحدود المسموح بھا. 

 لثقافيتأثیر السیاحة علي اآلثار والموروث ا

السـائحین  توافـد  كثـرة بسـبب  األثریة المواقع تتدھور حیث  .لمصر الثقافي التراث  على السیاحة تؤثر

دعم  مستوى أن المتھالكة. كما األثریة بالمواقع الخاصة االستیعابیة رةللقد  حد  وضع ویتوجب   علیھا.

 .المواقع ذهلھ الزیارات  بمستوى قیاًسا كافیًا لیس المواقع، معظم في حالیًا المتوافر التحتیة، البنیة

مـن  یعـد  السـائحین زیـارات  عـن النـاتج السـیاحیة للمواقـع الزائـد  االستخدام ذلك، فإن موضوع ومع

على اآلثار  الحفاظ إلى كالحاجة االحتیاجات  في تضارب  لوجود  جزئیًا ذلك ویرجع الحساسة، االقضای

  .الوقت  نفس في الدخل زیادة على الحفاظ مع

 محتـوى یكون ما فغالبًا .المصري التراث الثقافي في ضعفًا العناصر رأكث الجداریة للوحات ا وتعتبر

 مـن أقـل كنیسـة صـغیرة، أو ضـریح أو مقبرة أكان اءسو األثر، خارج الھواء الموجود  في الرطوبة
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 نمـ العدیـد  في الذي یحدثھ الزوار المناخي التأثیر مستوى إن .األثر داخل الموجود  الرطوبة محتوى

ومـع ذلـك ینصـح  .أنھـا خطیـرة علـى اعتبارھـا یمكـن التي المستویات  من أقل عتبری األثریة المواقع

 تحدث بداخلھ وبخارجھ أیضاً.   الذي التغیر جات در بإجراء مراقبة دائمة لألثر وقیاس

 النقل ٦-٤-٤
 السكك الحدیدیة

اعیة احنات بالمنشـآت الصـنالشـ الشحنات من الموانئ ومواقـف لنقل القطارات  تستخدم السویس، في

للنقـل  نظـام السـویس منطقـة فـي یوجـد  وال .المسـافرین نقـل في یستخدم منھا قلیل وعدد  والمحاجر،

 .فالخفی الجماعي

 إلـى داخـل المدینـة مـن الحدیدیـة السـكك خطـوط مسـار لتحویـل رئیسـیًا مشـروًعا تنفیذ  مؤخًرا وتم

  .لحوادث والكوارث ا معدل وخفض  حدیدیة،ال السكك نظام كفاءة رفع إلى سیؤدي مما .خارجھا

وكذلك یتم االن انشاء خط سكة حدید القطـار السـریع الواصـل بـین مدینـة العلمـین ومدینـة السـخنة 

 بالسویس.

خطوط  طول على الحادثة واالھتزازات  الضوضاء في یكمن الحدیدیة بالسكك للنقل السلبي التأثیر إن

مشـكالت  تحـدث  الملقاة، المتھالكة والمعدات  الخطوط أن كما .بھا المحیطة والمنطقة الحدیدیة السكك

ا مظھـًرا تسـبب  أنھـا إلـى باإلضافة الصلبة، المخلفات  لألشـخاص المقیمـین فـي  بالنسـبة للعـین مؤذیـً

 التجمعات السكنیة. 

 الطرق

مـا  ویسـتخدم .األشـخاص  لنقـل المھمـة الوسـائل من المرخصة والمتوسطة الصغیرة الحافالت  تعتبر

بصـورة  الھـواء تلـوث  زیـادة في یتسبب  مما التشغیل، في الدیزل وقود  منھم بالمائة خمسین عن یزید 

أو  المقطـورات  أو التاكسـي لسـیارات  بالنسـبة المركبـات  نبعاثـات ال اختبـارات  عمـل یـتم وال .كبیـرة

 .إلخ بالسویس...الشاحنات 
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الماضـي،  العقـد  مـدى على كبیرة بصورة السویس منطقة في المرخصة المركبات  أعداد  ازدادت  وقد 

خیصھا في مكان أخر تر تم والتي المحافظة إلى تدخل التي األخرى السیارات  األرقام ھذه أغفلت  وقد 

 عبر الموانئ. الخارج من استیرادھا تم التي السیارات  تلك كذل في بما

 وذلـك الطـرق، شبكة زیادة سعة تم السویس، حیث  في المعبدة الطرق شبكة في تمت  التي التوسعات 

وزیـادة شـبكة النقـل البـري  .السـیاحي والجذب  الشحن أنشطة في التوسع الطلب الناشئ عن لمجابھة

 وثات المنبعثة من المصادر المتحركة مما یؤدي لتلوث الھواء.كمیة الململ علي زیادة نسبة یع

 التجمعات ال�شر�ة  ٧-٤-٤
السـویس  إلـى النظـرة اخـتالف ازداد  البیئیـة، ومشـاكلھا السویس باقتصاد  العالمي االھتمام ازدیاد  مع

 مـن جـزء یسالسـو وتعد  .العالميو واإلقلیمي القومي المستوى على الحضریة ألنظمتھا وذلك وحدھا

(القـاھرة)  العاصـمة فـي واالسـتثماري السـكاني التركـز مـن یعـاني الذي المصري الحضري النظام

 .المصري القومي االقتصاد  في السویس إسھام رغم وذلك (اإلسكندریة) الرئیسي، والمیناء

میناء  لكونھا وذلك أوسطي الشرق الحضري للنظام بالنسبة أي اإلقلیمي، لنظامھا مھمة السویس وتعد 

بوابـة  لكونھـا العـالمي لالقتصـاد  مھمـة السـویس تعتبـر الحالي، الوقت  وفي .األحمر البحر م علىمھ

تعتبـر  التـى الطاقـة ومصـانع البترولیـة الصـناعات  ولموقع بھا السویس قناة لوجود  وذلك مھمة مائیة

 الطاقة في العالم. إنتاج مجال فى حاسمة

الحـدود  نطـاق خـارج والعمالـة والمعلومـات  مـوالاأل لرؤوس الحر التدفق إلى عوتد  حركة والعولمة

 .المحددة القومیة

العـالمي وسیاسـاتھ وبیئتـھ فـي القـرن الجدیـد.  االقتصـاد  علـى عمیـق أثر ذات  عملیة العولمة وتعتبر

وائد الف تعظیم على تعمل خطط وضع تحاول لكي المجتمعات  جمیع على تحدیًا العولمة تفرض  وبذلك

 ر.الخسائ وتقلیل

 لزیـادة باإلضـافة مصـر فـي التحضـر عملیـة مـن بسـرعة تزیـد  أن العولمـة لعملیـة لمتوقـعا ومـن 

 مـن یزیـد  سـوف االتجـاه ، وبالتـالي فـإن ھـذالھـا المصـاحبة واالجتماعیـة المشـكالت االقتصـادیة

 أكثر تحدیاً. موقف في السویس یضع مما التحضر اإلقلیمیة وأولویة االنقسامات 
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 أستخدامات األراضي
 موقـع الجناین. ویعـد  منطقة والصباح، تلیھا فیصل تلیھا محافظة السویس في منطقة أكبر قةعتا تعد 

  .البیئي التلوث  مسئوالً عن وحولھا المدینة داخل االقتصادیة النشاطات  من العدید 

اإلسـكان  شـاكلوم غیـر المتكـافئ للسـكان التوزیـع مثـل عدیدة متشـابكة مشاكل من السویس وتعاني

 للتـراث  المتـدھورة والمواقع المالئمة االجتماعیة الخدمات  توفر المتزایدة وعدم وائیةالعش اطقوالمن

 عدم إلى وحضاریًا باإلضافة إقلیمیًا الفعال غیر التخطیط نتاج المشاكل االجتماعیة ھذه وتعد  .الثقافي

 العمـل طـةخ ناقشـھاست التـي الرئیسـیة االقضـای ھي المشاكل ھذه تكون البیئیة. وسوف اإلدارة كفاءة

 .للمحافظة البیئیة

 النمو السكاني والھجرة من الریف للحضر
نصف  من یقترب  السویس تعداد  أن ، ۱۹۹٦ عام في أجري للسكان رسمي إحصاءتظھر نتائج آخر 

أعلـى  وھـو سـنویًا %۲ على یزید  ۱۹۹٦ و ۱۹۸٦ عامي بین السنوي السكاني النمو ومعدل .ملیون

ویظھـر  .القریـب  المسـتقبل فـي السـكاني النمـو على السیطرة محتملال غیر نوم القومي، المعدل من

 الكلیة. المحافظة مساحة من % ۱٫۱٤ مساحة على یعیشون السكان أغلب  أن السكاني التوزیع

 بسـبب  السویس إلى الریفیون المھاجرون تعد الھجرة ھي المكون الثاني في النمو الحضري. وینتقل

 .والمادیة االجتماعیة وفي الخدمات  والمدینة الریف نبی الدخل في تالفات االخ

 الشرقیة، مثل المجاورة مصر والمحافظات  صعید  من عادة السویس إلى الریفیون المھاجرون ویأتي

  .المدینة في ومادیًا اجتماعیًا البنیة التحتیة عن المدینة إلى الریفیین المھاجرین وصول زاد  وقد 

 وفـر فقـد  حـال، أیة وعلى .العمل عدد فرص  في زیادة لحضريا لتعداد ا في السریع  لتزاید ا ویتطلب 

 الالزمـة المھـارات  إلـى یفتقـرون السـكان األصـلیین من الكثیر ولكن كثیرة فرًصا الصناعي القطاع

 موازیـة زیادة دون السكاني النمو معدالت  ارتفاع إلى ھذا أدى وقد   .الموجودة العمل فرص  الحتالل

 لم السویس في حدث  الذي ولكن التحضر .والمرافق االجتماعیة ت والخدما فرص العمل معدالت  في

 النتیجـة وكانـت  .السـكاني للنمو نتیجة وكان االقتصادي والتطور الصناعي مباشرة للنمو نتیجة یكن

 .الحضري لالقتصاد  الخدمات  قطاع في ھي التضخم المحتومة
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 مشاكل اإلسكان
علـى  نقـص  إلـى ترجـع ال السـویس في اإلسكان لةفإن مشك ۱۹۹٦ عام السكان اد تعد  نتائج بمراجعة

 الجـودة. فمشـكلة ناحیـة مـن أي البعیـد  المـدى علـى نقـص  إلـى أو الكـم ناحیة من أي القصیر المدى

وبالتالي فإن مشـكلة  .القرار وصناعة وغیر المتكافئ للثروة العادل غیر للتوزیع تجسید  اإلسكان ھي

المبذولـة  الجھـود  أن كمـا .أفقیـة اتـزان عدم نقطة يھ موًماع مصر وفي خاصة سویسال في اإلسكان

المسـكن  سـتوفر أو األمـام إلى واإلسكان العقارات  بسوق یقفز لن الحالة ھذه في التنمیة تمویل إلعادة

 .للفقراء المالئم

 المناطق العشوائیة
شـیاً مـع خل. وتماالـد  لمحـدودي النسـبةب السكن إلى للحاجة محتومة كنتیجة العشوائیة المناطق تظھر

 أال مصطلح المناطق العشوائیة فإنھا المناطق التي أنتشرت علي مختلف األوجھ الال رسمیة، وینبغي

 متاحة. كفرصة بل كمشكلة، العشوائیة التجمعات  إلى ینظر
 



 

 

 بیئیة كاملة) (دراسة  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

 البدائل 

)٥ ( 
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  بتروسیف 
 )۱-٥صفحة ( ______________________________ _________________________________

 

  

 

كما ھو موضح في توجیھات جھاز شئون البیئة المصري بخصوص دراسات تقیم األثر البیئي فإن  

التكنولوجیا   الخام,  المواد  للوقود،  للتصمیم،  بدائل  إلى وضع  یمتد  المقترح  للمشروع  البدائل  مفھوم 

أخذ  یتم  بالتشغیل والصیانة.  الخاصة  اإلنشاء, وكذلك اإلجراءات  تكنولوجیا  " عدم    المختارة,  بدیل 

تنفیذ المشروع " في اإلعتبار لتوضیح الظروف البیئیة في حالة عدم إنشاء المشروع. یوجد بدیلین  

 ألنشطة المشروع المقترح :  

 ". HDD بدیل " الحفر األفقي الموجھ  •

 بدیل " عدم تنفیذ المشروع"  •

 دیل مسار الخط. ب •

 (HDD)الحفر األفقي الموجھ   ۱-٥

یتم  نابی األ   علي طول مسار خط   تقاطع   ات نقطعشر  یوجد   تلك النقاط سوف  المقترح، تسعة من  ب 

الباقیة باستخدام تقنیة الحفر األفقي    ةطنق القیام بھا باستخدام تقنیة القطع المفتوح، بینما سیتم القیام بال

 ). ۱-٥( جدول. أنظر    HDDالموجھ  

 
 

 
 
 
 
 

 بدائل المشروع   -٥
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  بتروسیف 
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   : بیبر خط األنالي طول مساباستخدام تقنیة الحفر األفقي الموجھ ع التقاطعاتنقاط ):  ۱-٥(  جدول

 تعدیةبیان ال
 اإلحداثیات

 ع التعدیة نو
 (شرقاً) خط طول   شماالً)دائرة عرض (

 /وادي حجول تعدیة طریق 
 السخنة

 "٥۱٫٦۳´ ۰٥° ۳۲بدایة ٥۰٫۰۲´ ٥۹° ۲۹بدایة 
HDD :٥۹° ۲۹ نھایة  ´

 "٥٥٫۷۰´ ۰٥° ۳۲   نھایة  " ۳٥٫۷۲

 HDD " ۰۰٫۸٤´ ۱۱ °۳۲ " ۰۳٫۷۸´ ٥٦° ۲۹ التشوینات االولى ة یتعد

 HDD " ۰۷٫۷۷´ ۱۱° ۳۲ " ٥۲٫۹٦´ ٥٥° ۲۹ ثانیة التشوینات التعدیة 

ة وادي حجول السخنة  تعدی
 " ٤۲٫٦٦´ ۱٦° ۳۲ " ۰٦٫۳۰´ ٤۹° ۲۹    یونیو  ۳۰ومحور 

HDD 
 

ل  محاور صعود ونزوتعدیة 
وادي حجول السخنة ومحور  

وطریق القطامیة   یونیو ۳۰
     القدیم

 HDD " ۳۸٫۸´ ۱٥° ۳۲ةایبد " ٥۰٫٥۷´ ٤٦° ۲۹بدایة 

 "٤۰٫۰۸´ ۱٤° ۳۲نھایة    "٥٥٫۰´ ٤۳° ۲۹نھایة  

القوات  مزرعةتعدبة 
 المسلحة

 " ۱۲٫۸´ ۱٥° ۳۲بدایة " ۲۲٫۲´ ٤۱° ۲۹بدایة 
 تعدیة حفر مكشوف

 "۱۰٫۳٦´ ۱٥° ۳۲نھایة    "۱۲٫٥´ ٤۱° ۲۹نھایة  

   خط القطار السریع تعدیة 
 "۱۰٫٥٤´ ۱٥° ۳۲دایة: ب " ۱۱٫۲´ ٤۰° ۲۹ بدایة:

HDD 
 " ۰۰٫٦٤´ ۱٥° ۳۲ ة:ھاین "٥۸٫٤´ ۳۹° ۲۹نھایة: 

ول  یة طریق وادي حجتعد
لسخنة وطریق القاھرة  ا

   الغردقة
۲۹ °۳۹ ´۲٤٫٦۷ " ۳۲ °۱٥ ´۰٤٫۲۹ " HDD 

تعدیة مخرات السیول بجوار  
 بتروكیماویات للالنصر شركة 

´  ٤۰° ۲۹بدایة: 
 "۱۰٫٥٤´ ۱٥° ۳۲ :بدایة "۱۱٫۲٦

HDD 
 " ۰۰٫٦٤´ ۱٥° ۳۲ نھایة: "٥۸٫٤´ ۳۹° ۲۹ :نھایة

ة خطوط انابیب شركة عدیت
 دسومی

 "٤۲٫۰۸´ ۱۸° ۳۲نھایة "۳۷٫۹۱´ ۳٦° ۲۹ نھایة HDD " ۱۳٫۰۰´ ۱۸° ۳۲  بدایة " ٤٤٫۰۰ ´۳٦° ۲۹بدایة 
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عند مقارنتھا بالوسائل األخرى  ھناك العدید من الممیزات إلستخدام  تقنیة " الحفر االفقي الموجھ "  و

 : كما یلي  یةطرق الغیر خندقالكطریقة القطع المفتوح و تعدیات لل

الدقة حیث   • المعقدة بصورة سریعة وإقتصادیة وبدرجة عالیة من  التقاطعات  تنفیذ نقاط  یتم 

 تتم أعمال الرصد والتحكم المستمر خالل عملیات الحفر. 

 خرى . یتم الوصول إلى أعماق بعیدة وكافیة لتجنب التسھیالت األ •

 .  لن تتاثر بأنشطة اإلنشاءحركة المرور فإن  الرئیسیة  بالطرقاطعات الخاصة  عند التق •

 تحتاج إلى مساحة صغیرة جدا الجراء عملیة اإلنشاء.  •

 بدیل " عدم تنفیذ المشروع "   ۲  -٥

وتنفیذ   بإنشاء  مقارنة  المقترح  المشروع  تنفیذ  عدم  حالة  في  البیئي  العائد  البدیل  ھذا  ویوضح 

 المشروع. 

ً لكي یتم ال ألفضل عدم تنفیذ أي أنشطة بھ. ولكن عند  فإنھ من ا  حفاظ على بیئة الموقع الحالیة فعلیا

شدیدة سوف   تغیرات  أي  یوجد  ال  أنھ  نستنتج  المشروع  ھذا  داخل  تتم  سوف  التي  العملیات  تقیییم 

 تحدث خالل أو بعد تنفیذ أنشطة المشروع المقترح. 

قد    حیث أن اآلثار المترتبة على إنشائھ وتشغیلھ   ، رحخط االنابیب المقتمشروع  ولھذا فنوصي بتنفیذ  

 تم التعرف علیھا وتحلیلھا ووضع اإلجراءات الالزمة للتخفیف من آثارھا وتطبیقھا. 

 مسار الخط: بدیل  ۳  -٥

 : خط من داخل مدینة السویس الجدیدة مسار ال اتخاذ بدیل  -۳-۱-٥

الت بالتنسیق مع  انھ  اال  المسارات  اقصر  انھ  من  الرغم  العمرا على  تم  خطیط  السویس  لمحافظة  ني 

   یة. حفاظا على الكتلة السكن رفض ھذا المسار



 

 

 بیئیة كاملة) (دراسة  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

 ةالبیئی  اآلثار
 ووسائل تخفیفھا 

)٦ ( 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۱-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 
 

 مقدمة   -۱-٦
ر القـانوني لخـط قمنا في األقسام السابقة بمناقشة المشروع ومكوناتھ المختلفة واألمور البیئیة واإلطا

 .األنابیب المقترح

 إنشـاءاالقتصادیة المتوقعة من  –وسوف نقوم في ھذا القسم بتحدید اآلثار البیوفیزیائیة واالجتماعیة 

  .كم٦٥بوصھ بطول تقدیري  ۳٦السخنة قطر  -خط  وادي حجولوتشغیل 

ائل السـیطرة علـي أنشطة المشروع التي تتطلب إدارة بیئیة ونقدم إطار لوسـ  في ھذا القسم  كما نحدد 

 اآلثار البیئیة. 

لھا  إال آثـار بیئیـة ، أما مرحلة التشغیل فلن یكون  اإلنشاءوأقصي آثار بیئیة سوف تكون في مرحلة  

ھـذه اآلثـار البیئیـة یمكـن ي تقررھا ھـذه الدراسـة أن معظـم  الت  ةیالرئیسوأحد النتائج    سلبیة ضئیلة.

 .اسیة لتحدید مستوي األثر المتبقيوسوف یتم تقییم اآلثار البیئیة باعتبار السمات األس تخفیفھا.

 تقییم طریقة ال -۲-٦
ا  إلي شدة  لھا استناداً  البیئیة ، فقد قمنا بتحدید خمسة فئات  لتقییم اآلثار  ة مقارنة  ئیبیالآلثار  بالنسبة 

بالحدود والمعاییر المقبولة ، أو وفقا لمزیج من مدي التغیر الذي یتسبب فیھ النشاط ودرجة حساسیة  

المتلقي ، والتعاریف المقدمة ھنا تسري علي كامل دراسة تقییم األثر البیئي ، ویتم تقییم شدة اآلثار  

 البیئیة لألنشطة من خالل: 

 ط. للنشا  تحدید التداعیات البیئیة  •

 تحدید احتماالت حدوث النشاط.  •

 حساب حاصل ضرب ھذین العاملین لتقییم شدة األثر البیئي للنشاط.  •

 

 

 

 اآلثار البیئیة وإجراءات التخفیف  -٦



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۲-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 التداعیات البیئیة للنشاط:

یتم تحدید مستوي التداعیات البیئیة للنشاط من خالل بحث عددا من العوامل المرتبطة بالنشاط كما  

 . ۱-٦ھو موضح بجدول  

 یة لألنشطة البیئعیات تصنیف التدا   ):۱-٦( جدول 

 مستوي تأثیرھا  الدرجة   الفئة  
 علي المستوي القومي أو تتعدى الحدود  ٥ كارثیة
 علي المستوي اإلقلیمي أو القومي ٤ رئیسیة

 علي المستوي المحلي أو اإلقلیمي ۳ متوسطة
 علي المستوي المحلي ۲ ثانویة
ــي المســتوي المحلــي المت ۱ مھملة  صاصــھااآلثــار غیــر واضــحة عل

 یئة الطبیعیة المحیطةبالب
ــر  ۰ ال شيء ــة المحیطــة وغی ــة المحلی ــم امتصاصــھا مــن البیئ ــار ت اآلث

 واضحة
 للنشاط تأثیر إیجابي مفید یؤدي إلي تحسین البیئة + إیجابیة

 احتمال حدوث النشاط: 

 معاییر تقییم ھذه االحتماالت.   ۲-٦یشیر إلي احتمال حدوث النشاط ، ویوضح جدول  

 تصنیف احتماالت حدوث النشاط    ):۲-٦( جدول 

 احتماالت الحدوث   الدرجة الفئة  
 سوف یحدث تحت ظروف التشغیل العادیة  ٥ أكید 

 محتمل الوقوع جدا في وقت ما تحت ظروف التشغیل العادیة ٤ محتمل جدا
 محتمل الوقوع في وقت ما تحت ظروف التشغیل العادیة ۳ محتمل

د یحدث في وقت مـا تحـت ظـروف كنھ قوع ولغیر محتمل الوق ۲ غیر محتمل
 التشغیل العادیة

غیر محتمل الوقوع جدا تحت ظروف التشغیل العادیة ولكن قـد  ۱ غیر محتمل جدا
 یحدث تحت ظروف استثنائیة



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۳-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 تقییم شدة اآلثار البیئیة:  

احتماال لھ في  البیئیة  التداعیات  للنشاط من خالل ضرب شدة  البیئیة  األثر  تقییم شدة  وث  ت حد یتم 

 . ۳-٦نشاط كما ھو موضح في جدول  ال

 تقییم شدة اآلثار البیئیة   ):۳-٦جدول ( 

 تقییم شدة األثر البیئي  االحتماالت  Xالتداعیات  
 حرج ۱٦اكبر من 

 مرتفع ۹-۱٦

 متوسط ۸-٦

 منخفض  ٥-۲

 مھمل ۲أقل من 

 
 أثر انبعاث الغازات في الھواء  ۳-٦

 : والتشغیل اإلنشاء  تيأثناء مرحل

ا ھ وأكاسید    نبعاث ناك  الكبریت  أكسید  وثاني  الكربون  أكسید  وأول  الكربون  أكسید  ثاني  لغازات 

من   األصغر  الدقیق  والغبار  النقل  میكرون    ۱۰النیتروجین  وسائل  ومن  األنابیب  خط  تشغیل  من 

 . المستخدمة في تنفیذ المشروع في مرحلة اإلنشاء

 

 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )٤-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 واء ي الھاألثر البیئي النبعاث الغازات ف ):٤-٦جدول ( 
 األثر البیئي الغاز المنبعث 

 یتسبب في حدوث ظاھرة االحتباس الحراري التي تؤدي إلي تغیر المناخ  )CO2ثاني أكسید الكربون (
یؤدي إلي تغیر المناخ من خالل خفض مستوي إنتاج األوزون ، كما انھ سام إذا    (CH4)المیثان 

 میائي.وتوكیب الفكان بتركیز كبیر ویؤدي إلي زیادة تكوین الضبا
یتسبب بطریقة غیر مباشرة في تغییــر المنــاخ مــن خــالل خفــض مســتوي إنتــاج  )COأول أكسید الكربون (

األوزون كما أنھ سام جدا لإلنسان بتركیز صغیر كما قد یؤدي إلي زیــادة تكــوین 
 الضباب الفوتو كیمیائي.

النیتــروجین تــؤدي عامــة   كاســیدض، وأھو غاز سام حتى بتركیز مــنخف   NO2 (Nox)أكاسید النیتروجین  
إلي تكوین مركبات حمضیة تتم في العملیات الجافة والمبتلة ، وھــي تــؤثر علــي 
المیاه العذبة واألنظمة البیئیة البریة وھي تزید من معدالت تكوین األوزون عنــد 
مستوي سطح األرض عند امتزاجھا مع المركبات العضویة السریعة التطایر في 

فھو غیــر ضــار نســبیا ولكنــھ یــؤدي   NOنسبة لغاز  وبال  شمس ،وجود ضوء ال
 . NO2إلي تكوین 

ھو غاز سام ویسھم في ترسیب حمضي (مبتل وجاف) یؤثر علي المیــاه العذبــة  (SO2)ثاني أكسید الكبریت 
 واألنظمة البیئیة البریة ویؤثر مباشرة علي النظام التنفسي لإلنسان.

المركبــــات العضــــویة المتطــــایرة 
(VOCs) 

مركبـــات العضـــویة غیـــر المیثـــان المرتبطـــة بالمشـــروع ھـــي مـــن نوعیـــة لا
الھیدروكربونات وتلعب دورا ھاما في تكــوین المــواد المؤكســدة الفوتوكیمیائیــة 
ــي اإلصــابة  ــؤدي إل ــد ی ــا أن بعضــھا ق ــة التربوســفیر كم ــل األوزون فــي طبق مث

 بالسرطان.
المختلفة لخط األنابیب المقترح،  ألنشطةبطة باولكن ال توجد مصادر النبعاث غازات في الھواء مرت

 واالنبعاث الوحید للغازات في الھواء سوف یكون مرتبطا بالمصادر اآلتیة :

 .)ات ، الخوالفالنش وبلوف العزل(الخط الرئیسي الخط  بلوفانبعاثات متطایرة من  •

 تقطع.التقسیم المركبة علي الخط وھو قصیر األمد وم بلوفتنفیث متقطع محتمل من  •

 قییم األثر البیئي النبعاث الغازاتت
ً   اإلنشاءمن المعدات والسیارات أثناء مرحلة  أي انبعاث لغازات العادم   بسـبب   سوف یكون منخفضـا

، كما أن ھذه الغازات سوف تتوزع علـي منطقـة جغرافیـة واسـعة وعبـر فتـرة الطبیعة المتقطعة لھ
ا عـن ضـي صـحراویة وبعیـد قع داخـل ارامسار الخط یم  معظالن  ونظرا  المشروع الممتدة ،    إنشاء

ً   لھا أثراً   وبالتالي فلن یكونالسكنیة التابعة لسكان البدو  طق  مناالبعض  الكتل السكانیة باستثناء    سـلبیا
اثناء  وسیكون التاثیر الوحید فقط على العاملین بالمشروع فقط علي جودة الھواء عند أیة نقطة  كبیراً 

 .مرحلة االنشاء



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )٥-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

تقسیم الخط سوف تكون محدودة للغایة بسبب سوف تكون    بلوف   ایرة المتقطعة من االنبعاثات المتط 
   .بلوف علي طول مسار الخط فقط للثالث غرف ھناك 

الغا انبعاث  تقلیص  أو  استبعاد  الي  الجید سوف یؤدي  الھندسي  التصمیم  أن  أدني حد  كما  الي  زات 
 ممكن من خالل االختیار الجید لمواصفات المعدات.  

المذكورةلي  إ  استناداً  االنبعاثات  تخفیف  فوسائل  األنابیب  إ ،  بخط  المرتبطة  االنبعاثات  ھذه  أثر  ن 
 . مقترح سوف یكون  "منخفض القیمة " ال

 مؤكد    ٥=  احتمال الوقوع 
 المحلي    آثار غیر واضحة علي المستوي – ۱التداعیات =  

   منخفض    ٥األثر البیئي =  

 الغبار:  -٤-٦
  اإلنشاءأثناء مرحلة 

أعمال تجھیز المواقع وأعمال تحریك التربة والتي سوف یتولد من   اإلنشاءأثناء مرحلة    تجار الناغبال

 قع.لة األصلیة للموااوأعمال التسویة والرصف واستعادة الح مھاعملیات حفر الخنادق ورد تتضمن 

خط األنابیب من حركة المعدات وعملھا في منطقة العمل وإنزال ھي  تولد الغبارل  الكبیرة  مصادرالو

 .لي موقع العملإألنابیب والمعدات قل اوأیضا من حركة وسائل النقل التي تن

وأثرھـا سـوف یتوقـف علـي ظـروف التربـة والظـروف  اإلنشـاءأثناء عملیـة   ةوكمیة الغبار المتولد 

 علي الرغم مـن أنـھ تحـت الظـروف الجویـة الطبیعیـة وقت ومواقع القیام بتلك األنشطة.  في  الجویة

 .من األمتار من مناطق العمل عشرات علي منطقة في حدود بضعة    ر الغبار مقصوراً كون أثسوف ی

 تقییم األثر البیئي للغبار
الن معظـم مسـار الخـط یقـع داخـل العاملین فقـط بالمشـروع نظـرا  الغبار علي    یقتصر تاثیرسوف  

لتابعـة لسـكان البـدو اراضي صحراویة وبعیدا عن الكتل السكانیة باستثناء بعض المناطق السـكنیة ا
ولكن عند العمل في تربة غیر ملوثـة،   لي إزعاج للمواطنین وحساسیة ومخاطر صحیة.وقد یؤدي ا

 فإن الغبار المتولد سوف یزعج فقط المتعرضین لھ.
 ٥-٦وقد تم بحث بعض الوسائل التي تساعد على تخفیف تأثیر الغبار المتصاعد ، ویوضح جدول   

ر المتطایر خالل مرحلة اإلنشاء اسـتناداً أن تؤدي إلي تقلیص كمیات الغبابعض الوسائل التي یمكن  
 علي التكلفة ومدي كونھا وسائل عملیة.

 وسائل تقلیص كمیات الغبار المتطایر     -٥-٦جدول  



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )٦-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

  -نسبة تقلیص الغبار المتطایر %   وسائل تقلیص كمیة الغبار المتطایر  لمصدر ا
 میكرون  ۱۰األكبر من  

 ٪۷٤-۱۰ ابیة ترطیب الطرق التر / الھدم   اإلنشاءعملیات  
الموقع   في  المركبات  سرعة  خفض 

 میل /ساعة  ۱٥الي  
٥۷ ٪ 

لألماكن   األتربة  مثبطات  استخدام 
 الترابیة  

۸٤ ٪ 

منع أعمال تحریك التربة أثناء ھبوب  
 الریاح القویة  

۹۸ ٪ 

لألماكن   تناول المواد  األتربة  مثبطات  استخدام 
 الترابیة  

٥۰-۷۰٪ 

 ٪ ۲٦-٤ كنس الطرق  المرصوفة رق  الط
الطرق   خارج  التحرك  خفض 

 المرصوفة 
٤۰-۸۰٪ 

بأسرع   الطرق  األتربة من علي  إزالة 
 ما یمكن 

 ٪ ۹۰أكبر من 

الموقع   الطرق غیر المرصوفة  في  المركبات  سرعة  خفض 
 میل /ساعة  ۲٥الي  

٤٤ ٪ 

 ٪۷٤-۱۰ الترطیب بالمیاه 
لألماكن   األتربة  مثبطات  استخدام 

 یة  التراب
۸٤ ٪ 

 ٪ ۹۰من أكبر  رصف الطرق 
المناطق   ) الریاح  نحر 
الزراعیة،المناطق المفتوحة،  األكوام  

 المكدسة ) 

زراعة األشجار أو شجیرات كحواجز  
 للریاح 

۲٥  % 

 ٪۹۳-۲٤ إقامة حواجز ضد الریاح  
 ٪ ۸۸-٤ حواجز صناعیة ضد الریاح 

لألماكن   األتربة  مثبطات  استخدام 
 صى الترابیة أو وضع ح

۸٤ ٪ 

 ٪ ۹۰ حشائش زراعة محاصیل أو 
 ٪ ۹۰ ترطیب أماكن العمل  

 
ء من جراء الغبار المتصاعد سـیكون      " وبالتالي فیمكن استنتاج أن األثر البیئي علي جودة الھوا

 "  كما یلي : منخفض 
 ( مؤكد ) ٥=  معدل الحدوث 

 ي )  آثار غیر واضحة علي المستوي المحل  –( مھملة  ۱شدة التأثیر = 

 منخفض ) (  ٥=   مدلول التأثیر 

 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۷-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 أثناء مرحلة التشغیل 
سوف تتولد كمیات صغیرة من الغبار من وسائل النقل المستخدمة في الدوریات التي تقوم بـالتفتیش 

 .ھعلي خط األنابیب ومراقبتھ في مرحلة تشغیل

 األثر البیئي للغبار  
ت  استناداً  وسائل  أعالالي  المذكورة  الغبار  تولد  فه خفیف  الإ،  الغبار  انبعاث  بتن  خط  مرتبط  شغیل 

 أثر " مھمل "  كما یلي :  أنابیب الغاز سوف یكون ذو 

 ( غیر محتمل الوقوع ) ۲=  معدل الحدوث 

 آثار غیر واضحة علي المستوي المحلي )    –( مھملة  ۱شدة التأثیر = 

 ( مھمل ) ۲=   مدلول التأثیر 

 الضوضاء واالھتزازات : -٥-٦
   اإلنشاء أثناء مرحلة 

 الضوضاء 
أنشطة    تنتج  من  وتنا  اإلنشاء الضوضاء  التربة  وتحریك  وردمھا  الخنادق  حفر  عملیات  ول  من 

النقل وسائل  وتحركات  الخ  األنابیب  ألنشطة    .،  المصاحبة  للضوضاء  الرئیسیة    إنشاء والمصادر 

 المشروع ھي:  

 .اإلنشاءأنشطة  •

 تورید األنابیب.  •

ت ، والمدارس ، والمنازل السكنیة ، الخ ات المختلفة ( المستشفیایتوقف تأثیر الضوضاء علي المنشئ

بـبعض المنـاطق ، وسـوف یمـر مسـار خـط األنابیـب  بعدھا من أماكن العمـل فـي المشـروع) علي  

 . عة للبدوالتاب السكنیة ضئیلة الكثافة

 المشروع إنشاءمن المتوقع أن تكون األنشطة التالیة ھي المصادر الرئیسیة للضوضاء خالل مرحلة 

 :المقترح

 .لرمالجمع ونقل األتربة وا •

 .حفر الخنادق •



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۸-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 .نقل األنابیب  •

 إعادة ردم الخنادق بعد إنزال األنابیب وأعمال تسویة التربة وإعادتھا لحالتھا األصلیة. •

اإلنشاء مواقع  ألنشطة  مشابھة  المزعجة  األنشطة  بالطبع  وھذه  مؤقتة  وآثارھا  ویلخص  التقلیدیة،   ،

لعمستوی  ٦-٦جدول   المصاحبة  الضوضاء  اإلات  معدات  إلي مواصفات  ملیات  استنادا   BSنشاء 

 ). ٦-٦كما ھي موضحة بالجدول (  "السیطرة على الضوضاء في مواقع اإلنشاء.  1997 : 5228

 مستویات الضوضاء لمعدات اإلنشاء   ):٦-٦جدول ( 

 مستوي اإلزعاج ( دیسبل) الماكینات أو المعدات نوع النشاط
 ۷۸ معدات الھرس التربةمعدات تحریك 

 ۸۸ بولدوزرات اللوادر أو ال
 ۷٦ العزاقات 

 ۷۱ الجرارات 
 ۸۲ الكاشطات 

 ۸٤  جریدر كاتر بیلر

 ۷٤ ھراسات 
 ۷٤ دمبر

 حفارات 
 
 

۷۸ 

 ۷٦ خالطات الخرسانة  معدات تناول المواد 
 ۸۱ مضخات الخرسانة 

 ۸۱ األوناش 
 ۸۲ المضخات  المعدات الثابتة  

 ۸۲ اتولد الم
 ۸٥ ضواغط الھواء 

 ۷٤ الھزازات يمعدات أخر
 ۷۸ الروالت الھزازة 

 ۷۸ الھزازات الداخلیة الكھربیة 
 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۹-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

، وستؤثر الضوضاء الناجمة منھا  على ساعات النھار فقط  ومن المتوقع أن تقتصر أنشطة اإلنشاء
 على المناطق القریبة لمدة قصیرة نسبیاً. 

المصاحبة   للضوضاء  كبیرةلتوبالنسبة  لن تكون  األنابیب فھي  اختیار مسارات  ، ولورید  یتعین  كن 
 الشاحنات التي تنقلھا للموقع بعنایة حتى ال تتسبب في إزعاج للمناطق المأھولة بالسكان. 

 ً أساسا الشاحنات  ھذه  حركة  الفرعیة    وستكون  الطرق  بعض  إقامة  ویتعین  الرئیسیة  الطرق  على 
 ل إلي مسار خط األنابیب. المؤقتة لكي یمكن للشاحنات الوصو

 لبیئي للضوضاء أثناء مرحلة اإلنشاءات: تقییم األثر ا

 لن تتسبب في إزعاج للسكان المحلیین لألسباب التالیة:  من المعتقد أن أعمال اإلنشاء

كیلومتر في الشھر، لذا أي    ۳أن یتم مد خط األنابیب المقترح بمتوسط معدل    من المتوقع •
مد الخط سوف یكون    لمتعلقة بأعمال اإلنشاء في أي من مواقع إزعاج ناتج عن الضوضاء ا

   قصیر األمد.
الضوضاء   • ناتج عن  إزعاج  أي  لذا  األخر،  تلو  قطاع  المقترح  األنابیب  مد خط  یتم  سوف 

 المتعلقة بأعمال اإلنشاء في أي من مواقع مد الخط سوف یكون قصیر األمد. 
األنابیب  • خط  مسار  طول  علي  سكنیة  مناطق  یوجد  السكنیة    ال  المنطقة  عدا  فیما  المقترح 

حوالي  الخ تبعد  والتي  أمیجو  شركة  بعمال  األنابیب    ۳٫٥اصة  خط  مسار  بدایة  من  كم 
 المقترح وبھا كثافة سكانیة ضئیلة. 

السویس   • لطریق  موازیاً  المقترح  األنابیب  خط  مسار  یمتد  یعتبر    –سوف  والذي  السخنة 
المسافرین. أي أن تأثیر الضوضاء سوف    طریق سفر سریع یستخدم بصفة أساسیة من قبل

 كون فقط لحظة مرور الركاب المسافرین (تأثیر لحظي). ی
 ستقتصر عملیات نقل المواد على ساعات النھار فقط.  •

ا أثر  فأن  اإلنشاء وھكذا  المصاحبة ألعمال  "    لضوضاء  وبالتالي سیكون  مدتھا  على  فقط  سیقتصر 
 منخفض " كما یلي: 

 الوقوع  كد مؤ  – ٥احتمال الوقوع = 
 واضحة علي المستوي المحلي    آثار غیر –  ۱التداعیات =   

 منخفض  –  ٥األثر البیئي =  

 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۱۰-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 االھتزازات 
اھتزازات قد تكون مزعجـة أو مقلقـة لإلنسـان كمـا قـد تـؤدي الـي إحـداث   اإلنشاءعن أنشطة    نتجی

 زمة .أضرار بالمباني المحیطة بمناطق العمل إذا لم یتم اتخاذ االحتیاطات الال

، مة، والمعـدات المسـتخد اإلنشـاءاالھتـزازات وفقـا لمرحلـة  بعض    اإلنشاءوسوف ینجم عن أنشطة  

، واألنشطة التالیة یمكن واألماكن المتلقاة لھذه الضوضاء، وطبیعة التربة  اإلنشاءوالمسافة بین موقع  

 أن تؤدي الي مستویات مرتفعة لالھتزازات :

 .حفر الخنادق •

 .دكدك التربة بمعدات ال •

 .قل األنابیب والمعدات یلة التي تنحركة سیارات النقل الثق •

  الخ سـوف یـنجم عنھـا اھتـزازات قویـة.،  فر الخنادق وحركة سیارات النقلوعملیات دك التربة وح

مستویات االھتزاز لبعض المعدات المستخدمة في حفر التربة ودكھا والناجمـة   ۷-٦ویوضح جدول  

 . من حركة سیارات النقل الثقیلة

   ض معدات اإلنشاءمستویات االھتزازات لبع ):۷-٦جدول ( 
مســتوي االھتــزازات  المعدات

متـر   ۲۳عند مسـافة  
(ips) 

مســتوي االھتــزازات 
متـر   ۱٥عند مسـافة  

(ips) 

مســتوي االھتــزازات 
متــر  ۸عنــد مســافة 

(ips) 
 ۰٫۰۸۹ ۰٫۰۳ ۰ بولدوزر كبیر

 ۰٫۰۷٦ ۰٫۰۲۷ ۰ اللوریات المحملة
 ۰٫۰۳٥ ۰٫۰۱٥ ۰ الحفارات 

 اتتقییم األثر البیئي لالھتزاز
، إال أن زعجة للسكان في المباني المجـاورةھناك احتمال أن تصل آثار االھتزازات الي مستویات م

المشـروع   إنشاءالمسببة لالھتزازات سوف یتم استخدامھا بأسلوب متقطع أثناء فترة    اإلنشاءمعدات  

  .ن لھا آثار قصیرة األمد ومؤقتة )( أي یكو

 ۱٥تنخفض عند مسافة  اإلنشاءاالھتزازات بسبب أنشطة فان آثار  ۷-٦وكما ھو موضح في جدول 

 .متر ۲۳متر وتختفي عند مسافة 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۱۱-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

، وبالتالي فان األثـر البیئـي   اإلنشاءن أثر االھتزازات سوف یكون منخفضا أثناء مرحلة  إوبالتالي ف

 سوف یكون " منخفض " :

 وع  مؤكد الوق  – ٥احتمال الوقوع = 
 علي المستوي المحلي     آثار غیر واضحة –  ۱التداعیات =   

 منخفض  –  ٥األثر البیئي =  
 

 أثناء التشغیل :
 .آثار ناتجة عن الضوضاء أو االھتزازات أثناء التشغیلبالنسبة لخط األنابیب فلیست ھناك 

 التربة :  -٦-٦
 : اإلنشاءأثناء مرحلة 

بعـض   قع لحالتھـا األصـلیةوإعادة الموا  عملیات الردم والتسویة  تتأثر التربة أثناء عملیة الحفر وتعوض

 أھم تلك اآلثار البیئیة ھو تغیر شكل التربة.ومن ھذه اآلثار. 

 ترتبط باألنشطة التالیة:على نوعیة التربة الخط  إنشاءن عالناجمة  األساسیة اآلثارو

 .حفر الخنادق وإنزال األنابیب •
 .عن الریاحالتعریة الناجمة  •
 .ن أنشطة المشروع رات المتعلقة بالمخلفات الناتجة عأثیالت •
 .تسرب الوقود من المعدات •
خـالل مرحلـة تجفیـف میاه االختبارات الھیدروسـتاتیكیة    األضرار التي قد تنجم من تصریف •

 ألنابیب.ا خط
وسوف یتم مـد خـط األنابیـب بطـول مسـار معـد وفقـا للمواصـفات والرسـومات الھندسـیة ، وحفـر 

متر علي طـول  ۱۲وف یتطلب استخدام ممر بعرض القیام بعملیات إنزال ومد األنابیب سالخنادق و

 مسار الخط.

، مثـل بقایـا األطعمـة التـي یلقـي بھـا الي تولید مخلفات صلبة إضـافیة  اإلنشاءوسوف تؤدي أنشطة  

  .العاملین وبقایا األخشاب والمعادن وخرق مبتلة بالزیوت والشحوم وبرامیل فارغة

والوقــود مــن الســیارات والمعــدات الثقیلــة فقــد یحــدث بعــض التســریب للزیــوت نــب ذلــك والــي جا

 . مما قد یؤدي الي تلویث التربة اإلنشاءالمستخدمة في عملیات 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۱۲-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

الخط ھو احتمال تلوث التربـة مـن   إنشاءواألثر البیئي الرئیسي المباشر علي جودة التربة المرتبط ب

 المصادر التالیة :

 .وت والوقود من السیارات والمعدات احتمال تسرب الزی •
 .مخلفات المتولدة من المشروع وأسلوب إدارتھاال •
 التسریبات العرضیة نتیجة للحوادث. •
 میاه االختبار الھیدروستاتیكي. •

، ي المنطقة التي یحدث فیھـا التسـرب عل  وبالرغم من أن تلوث التربة المذكور سوف یكون مقتصراً 

ً  اً ھدید وث الي المیاه الجوفیة قد یمثل تإال أن احتمال انتقال ھذا التل  .كبیراً  بیئیا

 تقییم األثر البیئي علي التربة 
صة بمسار سوف تؤدي عملیات الحفر وإنزال األنابیب الي تغییر في خواص التربة في المنطقة الخا

، ، وفي المنطقة المحیطة بھ كنتیجة لحركـة السـیارات والمعـدات الثقیلـة  الخط بسبب عملیات الحفر

 تكون أكثر تأثرا بعوامل التعریة. والتربة التي تم تحریكھا أو ردمھا

كما یمكن أن تتلوث التربة بسبب المخلفـات والنفایـات الناجمـة مـن العـاملین ومـن تسـرب الزیـوت 

، ولكن یمكن خفض التلـوث النـاجم إذا تـم الخط إنشاءوالوقود من السیارات والمعدات أثناء عملیات 

  .دة للتخلص منھااتباع أسالیب جی

ة طوارئ في حالة حدوث تسرب كبیر نتیجة لوقوع حوادث أثنـاء تنفیـذ خـط وسوف یتم تطبیق خط

 األنابیب.

سـیتم الـتخلص مـن تلـك و ، فى االختبار الھیدروسـتاتیكىمن أقرب مصدر عذبة میاه سیتم استخدام  

نابیـب البتـرول بالسـخنة أ  لمحطـةصـرفھا  بعد أنتھـاء األختبـار الھیدروسـتاتیكي عـن طریـق  المیاه  

وبالتالي فلـن تكـون ھنـاك آثـار سـلبیة كبیـرة   وضخھا لمستودعات الحریق الستخدامھا مرة أخرى.

 "منخفض"  كما یلي: المشروع ، أي أن األثر البیئي  إنشاءعلي التربة أثناء 

 مؤكد الوقوع    – ٥احتمال الوقوع = 
 لمحلي   واضحة علي المستوي اآثار غیر  –  ۱التداعیات =   

 منخفض  –  ٥األثر البیئي =  
 

 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۱۳-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 مصادر المیاه الجوفیة  -۷-٦
امس خط  مسار  طول  علي  الجوفیة  المیاه  مصادر  متباینة  تویات  بأعماق  المقترح  واألثر  ألنابیب 

 الخط یرتبط بالمصادر التالیة:   إنشاءالرئیسي علي جودة المیاه الجوفیة الناجم من أنشطة 

 . روع وأسلوب إدارتھا المتولدة من المش المخلفات  •
 . الزیوت والوقود والكیماویات تسرب  •

األ عملیات  والتأثیر  من  الجوفیة  المیاه  جودة  علي  تسرب    ناتج المشروع    إنشاءكبر  احتماالت  من 

المخلفات   الوقود  تداول  ومن  الخ والزیوت  ومنع    . ،  للمخلفات  الصحیح  التخلص  خالل  من  ولكن 

 المشروع.   إنشاءآلثار خالل مرحلة یمكن تقلیص ھذه ا  تسرب الوقود والزیوت 

 تقییم األثر البیئي  
عمق  یصل  حوالي    سوف  الي  األنابیب  النزال  الخنادق  فقطمت  ۱٫٥حفر  من  ر  فلیس  وبالتالي   ،

الجوفیة المیاه  تتأثر  أن  یتم المحتمل  األنابیب   ، وسوف  إنزال  بعد  الخنادق  وبالتالردم  األثر  ،  فان  ي 

یكون قصیر علي    األمد.  سوف  عائق  ولكن  أي  األرض  األنابیب تحت  یمثل خط  فلن  البعید  األمد 

 . السطحیة أو القریبة من السطح یاه لتدفق الم

كما أنھ لیس متوقع أن تكون لآلثار األخري (مثل تلك المتعلقة باالنسكابات والتسریب، ألخ) مخاطر  

 لمشروع. الل مرحلة إنشاء اكبیرة خاصة مع تنفیذ إجراءات اإلدارة البیئیة المناسبة خ

إل كبیرة  سلبیة  آثار  ھناك  تكون  فلن  علي   نشاءوبالتالي  الجوفیة  الخط  البیئي  المیاه  األثر  أن  أي   ،    
 : "منخفض " كما یلي

 مؤكد الوقوع  – ٥حتمال الوقوع = ا
 آثار غیر واضحة علي المستوي المحلي   –  ۱التداعیات =  

 منخفض – ٥األثر البیئي = 

   المیاه السطحیة  -۸-٦
ال یوجـد أي مسـطحات مناطق التي یمر بھا مسار خط األنابیب المقترح ھي منـاطق صـحراویة وال

 مائیة بھا، 

إلي ما سبق   آثار سلبیة إلنشاءواستناداً  المق  فلن تكون ھناك  المیاه  وتشغیل خط األنابیب  ترح علي 

 : السطحیة كما یلي 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۱٤-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 المحیطة وغیر واضحة ا من البیئة المحلیةاآلثار تم امتصاصھ  – ۰احتمال الوقوع =  

 ال یوجد تأثیر  –  ۰األثر البیئي =  

 

   )یكولوجيالا( على النظام البیئى اآلثار  -۹-٦
ل الطبیعیـة ، سوف ینتج عن عملیـات تھیئـة وتسـویة مسـار خـط األنابیـب المقتـرح أضـرار للموائـ

متـر. وممـا یجـب   ۱۲ض  وسوف یحدث ذلك الضرر في الممر الخاص بمسـار خـط األنابیـب بعـر

االنتباه إلیھ الزیادة في عرض التأثیر نتیجة ألنشطة اإلنشاءات/ التركیبات التي تمتـد خـارج منطقـة 

ادة الغیر محكومـة العمل. واألنشطة مثل التبطین بالرمال، التسویة، تكویم الخامات والمخلفات، والقی

مراعـاة تلـك ة التـأثیر ممـا یوجـب منطقـخارج الطرق المرصوفة، جمیعھا لھـا القـدرة علـي تعـدي 

  المؤثرات.

وسوف یتم استخدام عدد كبیر من اللواري لنقل األنابیب لمناطق العمل. ومد طـرق مؤقتـة لوصـول 

 تلك اللوریات (في حالة الضرورة) سوف یؤثر سلبیاً علي البیئة.

اإلنشـاء لخـط  لغ مساحة ممر مسار خط األنابیـب المقتـرح والتـي سـوف یـتم شـغلھا أثنـاء أعمـالتب

كیلومتر مربع). وسوف یتم فقد الموائـل الطبیعیـة   ۰٫٤۲یب المقترح والتسھیالت ذات الصلة (األناب

فـإن األنشـطة البشـریة مثـل أعمـال تحریـك التربـة وحركـة   في تلك المساحة. وباإلضافة إلـي ذلـك

ائلھـا بصـفة مركبات خالل مرحلة اإلنشاء سوف تؤدي إلي رحیل بعض أنـواع الحیوانـات مـن موال

    مؤقتة. 

ال حیـث  بسـیطةسـكنیة منـاطق صـناعیة وانشـطة  جروامحة بھـا  صحراویمسار الخط یمر بمناطق  

 علي طول مسار خط األنابیب المقترح . أى مظاھر بیئیة طبیعیة ممیزةتوجد 

 تقییم األثر البیئي
رجع  یر نتیجة إنشاء ومد خط األنابیب المقترح علي النظام البیئي ویلیس من المتوقع ان ینتج أثر كب 

 ا یلي: ذلك لم



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۱٥-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

لطریق  م  معظیمتد   • موازیاً  المقترح  األنابیب  خط  السخنة مسار  حجول  السخنة    –  وادي 

لذا    ) قطار العلمین السخنةریع الجدید (وخط القطار السیونیو ومناطق صناعیة  ۳۰ومحور  ،

 فوق األثر الموجود بالفعل.  لن یضیف الخط آثاراً سلبیة علي الحیوانات والنباتات 

 خط األنابیب المقترح محدودة بوقت قصیر. لبیئیة ألعمال اإلنشاء الخاصة باآلثار ا •

لمسار خط • المیدانیة  الزیارة  بھا    خالل  القیام  تم  والتي  المقترح  أي  األنابیب  یتم مشاھدة  لم 

حیوانیة  أو  نباتیة  و  آثار  الصحراویة  النباتات  بعض  من  باستثناء  قلیلھ  الزینة  كمیة  اشجار 

 . ات االلیفة مثل القطط والكالب بعض الحیوانبالمنطقة و لبدو لبیوت بعض اوالنخیل 

ا تقلیل مسارات  وعلي الرغم من ذلك، ینصح بتجنب أعمال التسویة والتمھید الغیر ضروریة ، وكذ 

المس أتساع  علي  والحفاظ  ممكن،  حد  أقل  إلي  الجدیدة  قدر  الوصول  یمكن  ما  أقل  الجدیدة  ارات 

 الحاجة.    

إجراءات   اتباع  یكون  اإلومع  أن  المتوقع  فمن  المقترح،  المشروع  إنشاء  مرحلة  البیئیة خالل  دارة 

 كما یلي:  تأثیر إنشاء خط االنابیب المقترح علي الموائل األرضیة "منخفض"

 مؤكد الوقوع    – ٥احتمال الوقوع = 
 یر واضحة علي المستوي المحلي   آثار غ –  ۱التداعیات =   

 منخفض  –  ٥األثر البیئي =  

 التشغیل أثناء 
ً  في مرحلة التشغیل ، لن یكون لخط األنابیب إال أثراً   .النظام البیئيعلي  مھمالً  سلبیا

 تقییم األثر البیئي
   غیر محتمل جداً   – ۱وع =  احتمال الوق

 المحلي    آثار غیر واضحة علي المستوي  –  ۱التداعیات =   
 مھمل   –  ۱األثر البیئي =  

 
 
 
 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۱٦-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 عام اآلثار علي المنظر ال -۱۰-٦
واجدة بالفعل ، وعلي المنشئات المتھو یتوقف علي اإلنشاءات التي تتم، والمنظر العام ھو أمر نسبي

، وخـط األنابیـب المقتـرح سـوف یكـون یـاب متلقیـات حساسـةغ، ووجود أو  في األراضي المحیطة

 ً  سطح األرض وبالتالي فلن یؤثر علي المنظر العام. بالكامل تحت  مدفونا

 یئي تقییم األثر الب
و طریـق وھـالسـخنة    –  وادي حجـولمسار خط األنابیب المقترح موازیاً لطریق  معظم  سوف یمتد  

والذي یعتبر طریق سفر سریع یسـتخدم بصـفة أساسـیة مـن یونیو    ۳۰لسیارات النقل وكذلك محور  

كـاب افرین. أي أن تـأثیر اآلثـار علـي المنظـر العـام سـوف تكـون فقـط لحظـة مـرور الرقبل المسـ

 ین (تأثیر لحظي).المسافر

الخط وسوف یكون قصیر األمد أي سـوف یقتصـر علـي   إنشاءسوف یقتصر األثر ھنا علي مرحلة  

 .، (فقط خالل فترة اإلنشاء)اإلنشاءمرحلة 

لمنظر العام للطبیعة سوف یكـون مقصـورا علـي مرحلـة خط األنابیب علي ا  إنشاءن أثر  إوبالتالي ف

 :یلي كما " منخفض الخط وسوف یكون "  إنشاء

 إعادة الموقع لحالتھ األصلیة   -۱۱-٦
المقاول بإعادة الموقع الي حالتھ األصـلیة الـي مشـاكل مروریـة للسـیارات   یمكن أن یؤدي عدم قیام

 .  ع التي یمر تحتھا خط األنابیب وارلمشاة بالشوا

 األثر البیئي 
" إذا قـام المقـاول بإعـادة الموقـع  إن األثر البیئي سوف یكون " منخفض ، ففي ضوء المذكور أعاله

 لحالتھ األصلیة : 

 

 مؤكد الوقوع    – ٥=  احتمال الوقو
 آثار غیر واضحة علي المستوي المحلي    –  ۱التداعیات =   

 منخفض  –  ٥األثر البیئي =  



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۱۷-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 مؤكد الوقوع    – ٥احتمال الوقوع = 
 آثار غیر واضحة علي المستوي المحلي    –  ۱التداعیات =   

 منخفض  –  ٥ثر البیئي =  األ

 التوصیات  
ء من األعمال یجب إزالة كافة األتربة والمخلفات من منطقة مسار خط األنابیب  بعد االنتھا •

 .ونقلھا الي المقالب 

 .حو السلیمیب بعد إنزالھا علي النالتأكد من ردم خنادق األناب •

 .نابیب واعادتھ الي حالتھ األصلیةتنظیف ممر مسار خط األ •

 .وضعھا أثناء األعمالیة حواجز تم ة أإزال •

 :االقتصادیة –اآلثار االجتماعیة   -۱۲-٦
 :االقتصادیات وفرص العمل -۱۲-۱-٦

 اإلنشاءأثناء 
أثناء   المتوقع  الم  إنشاء من  التحتیة  والبنیة  المقترح  األنابیب  في  خط  السكان  یستفید  أن  بھما  تعلقة 

إیجابیا المحیطة  االقتصاالمناطق  للمنطقة  ، وسیستفید  المحلي  ً د  توفیر فرص عمل    أساسا من خالل 

أثناء    ،  مؤقتة  ستقدم  التي  المحلیة  الصغیرة  للشركات  كثیرة  عمل  فرص  سیوفر  المشروع  أن  إذ 

بن للمشروع منتجات وخدمات وأغذیة ومواد  التربة ،  مرحلة اإلنشاءات  اء وعمالة ألعمال تحریك 

 الخ. 

 األثر البیئي
وع خط األنابیب المقترح نجـد أن األثـر البیئـي للمشـروع ر االقتصادیة لمشرالي تحلیل اآلثا  استناداً 

 علي االقتصادیات وفرص العمل " إیجابي" :

 = إیجابي ( للنشاط آثار إیجابیة ومفیدة ویؤدي الي تحسین البیئة ) معدل الحدوث 

 األثر البیئي =  إیجابي 

 
 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۱۸-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 اآلثار علي استخدام األراضي : -۱۲-۲-٦
 شغیل والت اإلنشاء

مسـار خـط معظـم ، وتھجیر وإعـادة تسـكین للسـكان  المقترح  وتشغیل خط األنابیب   نشاءإلن یتطلب  

 ۳۰ومحـور    السـخنة  -وادي حجـول  بالمنـاطق الصـحراویة بمحـازاة طریـق  یمر  نابیب المقترح  األ

 .یونیو

ؤقـت من المشروع المقترح آثار سلبیة علي السمات الطبوغرافیة من خالل االستخدام المسوف یتض

 رض أعمال اإلنشاء.لألراضي بغ

سیتم تدریب عمال اإلنشاء قبل البدء في العمل علي إجـراءات اإلدارة البیئیـة وعلـي الحفـاظ علـي و

األصلیة بعـد االنتھـاء مـن األعمـال  المنشئات المتواجدة في المنطقة أثناء العمل وإعادتھا إلي حالتھا

ظر الدخول إلي منـاطق العمـل فـي خـط لخ ، كما سیتم حبما فیھا أیة قنوات أو أسوار أو بوابات ، ا

األنابیب إال للمصرح لھم بذلك من العاملین والمقاولین من الباطن الذین یتم تدریبھم علي اعتبـارات 

 .ا فیھا استخدام مھمات الوقایة الشخصیةالسالمة بالموقع وفقا لإلجراءات المعتمدة بم

 تقییم األثر البیئي
المرافـق  إنشـاءبالمنطقـة خـالل عملیـة مـد خـط األنابیـب وللسكان  مؤقت  عاج  سوف یكون ھناك إز

 .المتعلقة بھ ، ومن تدفق العمال في مواقع العمل

المشـروع ، وأثنـاء  إنشـاءوھناك أیضا اعتبارات تتعلق بسـالمة السـكان وممتلكـاتھم أثنـاء مرحلـة  

أنابیـب خطـة طـوارئ شـركة   وبالرغم من ذلـك، فـإن  .تشغیل المشروع في حالة وقوع كسر بالخط

وفي ضوء ما تقدم مـن إجـراءات اإلدارة، فـإن أثـر البترول سوف یتم تنفیذھا في حاالت الطوارئ. 

  المشروع علي استخدامات األراضي سیكون "منخفض" كما یلي: 

 مؤكد الوقوع    – ٥حتمال الوقوع = ا
 آثار غیر واضحة علي المستوي المحلي    –  ۱التداعیات =   

 خفضمن  –  ٥ر البیئي =  األث

 

 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ  ۳٦  رقط السخنة  -حجول وادي  خط وتشغیل انشاء
 شركة أنابیب البترول 

 
 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۱۹-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 المخلفات:  -۱۳-٦
 ثناء مرحلتي اإلنشاءات والتشغیل: أ

وتش إنشاء  أعمال  عموماسینتج عن  المخلفات،  من  مختلفة  أنواع  المقترح  األنابیب  یمكن    غیل خط 

 مخلفات إلى مخلفات صلبة وسائلة وخطرة. تصنیف تلك ال

 المخلفات الصلبة

 وع المقترح تشمل ما یلى: الملخفات الصلبة التى یمكن أن تنشأ خالل أنشطة المشر 

 األتربة الناتجة عن حفر الخندق. •

 ردة معادن، بالستیك،....الخ قمامة ، برامیل معدنیة، خ •

إ  استكمال  بعد  بعنایة  الخنادق  ردم  األنا سیتم  بھانزال  العبیب  الطبقة  أتربة  ردم  وسیتم  حول  ،  لیا 

وفوقھ  األنابیب  خط  بعد  جوانب  األتربة  في  زیادة  وجود  حالة  وفي  فسیتم  ،  وردمھا  الخنادق  مأل 

 التخلص منھا وفقا للقواعد المتبعة.  

القمامة قلیلة (حوالى    ستكون كمیات  أقرب    ۲۰المتوقعة  إلى  القمامة ونقلھا  تجمیع  كجم/یوم) سیتم 

 . السویس ) بالتنسیق مع محافظة السویس(المقلب الخاص بمدینة  مقلب 

 المخلفات السائلة
 -أنشطة الحفر تشمل: المخلفات السائلة الناتجة خالل

 مخلفات میاه الصرف الصحى.  •

 لھیدروستاتیكي لخط األنابیب المیاه الناتجة عن عملیة االختبار ا •

سیتم  ومكعب خالل مرحلة اإلنشاء.   متر ۲۰۰۰كمیات میاه الصرف الصحي المتوقعة ستبلغ حوالي  

صرف الصحي بمدینة  تجمیع میاه الصرف في خزانات مغلقة ثم یتم تفریغھا بشكل دوري بشبكة ال

 . السویس وذلك بالتنسیق مع محافظة  السویس 

ستخدمة في عملیة االختبار الھیدروستاتیكي لخط األنابیب من أقرب مصدر  وسوف یتم أخذ المیاه الم

وسوف یتم تصریف المیاه المتخلفة عن عملیة االختبار الھیدروستاتیكي لخط األنابیب  لعذبة،  للمیاه ا

البترو أنابیب  أخرى لمحطة  مرة  الستخدامھا  الحریق  لمستودعات  وضخھا  بالسخنة  والكمیة  ل   .

المستخدمة للمیاه  األنابیب حوالي    المتوقعة  لخط  الھیدروستاتیكي  االختبار  عملیة  متر    ٤۲۰۰۰في 
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 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۲۰-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

یتم أخذ عینات من المیاه المتخلفة عن عملیة األختبار الھیدروستاتیكي لخط األنابیب  مكعب.  وسوف 

وتحلیلھ  لالمقترح  رقم  ا  القانون  متطلبات  مع  جودتھا  توافق  من  التنفیذیة    ۹۳/۱۹٦۲لتأكد  والئحتھ 

 . ۲۰۰۰/  ٤٤المعدلة  رقم 

 خطرةلمخلفات الا
 -وع المقترح ستشمل:المخلفات الخطرة التى قد تنتج أثناء أنشطة المشر 

 حاویات الكیماویات، أنابیب الفلورسنت والمخلفات الطبیة والبطاریات.  •

 ، وزیوت التشحیم والسوائل الھیدرولیكیة والمذیبات.  لكةالزیوت المستھ •

من حاویات الكیماویات    یوم/ كجم۱٥تكون منخفضة فى حدود  كمیات المخلفات الخطرة المتوقعة س 

لفات الطبیة والتي سیتم إرسالھا إلى مقلب مرخص للتخلص من المخلفات  وأنابیب الفلورسنت والمخ

 ریات سیتم إعادتھا للمصنع أو المورد إلعادة تدویرھا. بطاالخطرة ببرج العرب باألسكندریة. ال

المستھلكة ، و الزیوت  الھیدرولیكیة والمذیبات بشكل مناسب  سیتم تخزین  التشحیم والسوائل  زیوت 

تشیر إلى محتواھا ثم تجمیعھا ونقلھا فى حاویات مناسبة إلى شركة مصر  ووضع ملصقات علیھا  

 للبترول إلعادة االسترجاع. 

   ثر البیئي األتقییم 

فإن  نابیب المقترح،  أسلوب التخلص من المخلفات المتعلقة بأنشطة خط االبناءا على ما تم ذكره من  

 تأثیر تلك الملخفات سیكون "منخفض" كما یلى: 

 ( مؤكد الوقوع )  ٥=   احتمال الوقوع 

 آثار غیر واضحة علي المستوي المحلي )   –( مھملة  ۱التداعیات =  

 منخفض) (  ٥األثر البیئي =  
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 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۲۱-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

 حركة المرور  -۱٤-٦
األنابیب لمواقع العمل وللقیام بأنشطة    یتطلب إنشاء المشروع عملیات نقل علي مستوي واسع لتورید 

 . المرتبطة بالمشروع  اإلنشاء 

جانب إو من    لي  الرمال  لنقل  الشاحنات  لرحالت  حاجة  ھناك  فستكون   ، والمعدات  األنابیب  نقل 

خنادق لتبطین  أخري  لرحالت  األ   مناطق  وأیضا   ، األنابیب  تحت  الرمال  من  ناعمة  بطبقة  نابیب 

 لي مناطق العمل مما سیؤثر على حركة المرور بالمنطقة. سیارات لنقل العاملین من وإ

 رور الناجمة من أنشطة مرحلة إنشاءات خط األنابیب ما یلي: ومن اآلثار على حركة الم

 رق الترابیة. الطالغبار المتصاعد من المركبات المتحركة على  •

 الضوضاء.  •

خ  • المركبات  حركة  من  والنباتات  التربة  بسطح  تلحق  قد  التي  الطرق  األضرار  ارج 

 المرصوفة. 

 ام بأنشطة إنشاء خط األنابیب. التداخل المحتمل مع الطرق وحركة المرور علیھا أثناء القی •

الغیر مرصوف المؤقتة  الطرق  تتحرك على  التي  المركبات  تتسبب  أن  تولید كمیات  ف  ة كما یمكن  ي 

 من المناطق المأھولة. ، ولكن لن یكون لذلك أھمیة كبیرة إال إذا كان ذلك قریبا كبیرة من الغبار

العمل بالمشر إلي  وأیضا فإن حركة مركبات العاملین بین مواقع  وع والمعسكرات یمكن أن یؤدي 

  العمل في خط األنابیب. قع  تولید الغبار ولكن ھذا األثر سیتغیر موضعھ من مكان آلخر مع تغیر موا

 . لمحلیین تبعا لمساراتھاكما یمكن أن تؤثر الضوضاء المرتبطة بحركة المركبات على السكان ا

المقترح  معظم    و األنابیب  خط  لمسار  حجول  موازي  وادي  محور    السخنة  –طریق  وطریق 

بمونیة  یو ۳۰ مرورھم  لحظة  فقط  الطرق  بتلك  المسافرین  علي  التأثیر  یكون  المحطة  قع  . وسوف 

 فسوف یكون التأثیر طفیف. أثناء أعمال اإلنشاءات، لذا 

باستخدام تقنیة الحفر    القطار السریع  خط سوف یقطع مسار خط األنابیب المقترح الطرق الرئیسیة و

وھناك العدید من الممیزات الستخدام  تقنیة "    .بدالً من تقنیة القطع المفتوح   HDDاألفقي الموجھ  
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 ألثر البیئي دراسة تقییم ا 

  التخفیف  وإجراءات البیئیة اآلثار  -٦
 

 

 
 )۲۲-٦صفحة ( _______________________________________________________________  وسیف بتر

 

الم األفقي  ل  وجھالحفر  األخرى  بالوسائل  مقارنتھا  عند  المفتوح وطرق  "  القطع  إلنشاءات كطریقة 

 الغیر خندقیة: 

التقاطعات   • تنفیذ نقاط  الدقة حیث  یتم  المعقدة بصورة سریعة واقتصادیة وبدرجة عالیة من 

 تتم أعمال الرصد والتحكم المستمر خالل عملیات الحفر. 

 تسھیالت األخرى . ال یتم الوصول إلى أعماق بعیدة وكافیة لتجنب  •

 صغیرة جدا إلجراء عملیة اإلنشاء. تحتاج إلى مساحة   •

 تقییم األثر البیئي لحركة المرور

البیئي المحتمـل إذا تم إتباع إدارة سلیمة لرحالت المركبات أثناء مرحلة إنشاء المشروع ، فإن األثر 
 على حركة المرور سیكون  "منخفض" كما یلي:

 

 الوقوع  كد مؤ – ٥احتمال الوقوع =  
 آثار غیر واضحة علي المستوي المحلي    –  ۱التداعیات =   

 منخفض  –  ٥األثر البیئي =  



 

 

 بیئیة كاملة) (دراسة  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

 خطة اإلدارة البیئیة 

)۷ ( 



 كم ٦٥ تقدیري بطول  بوصھ ۳٦ طرق  السخنة -حجول  وادي   خط

 البترول   أنابیب شركة
 

 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة اإلدارة  خطة  ):۷( القسم
 

 

 
 )۱-۷صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 
 مقدمة: -۷-۱

. وكما ذكرنا  سوف تبدأ خطة اإلدارة البیئیة في مرحلة مبكرة مع بدء التصمیم التفصیلي لمسار الخط

 ً ،   سلبیةفقد یتم تعدیل المسار لتحاشي التداخل مع المرافق المتواجدة بالفعل ولمنع وقوع آثاراً   سابقا

تع  فمثالً  األحیان  بعض  في  ایمكن  لتحاشي  والتعدیات  المسار  المناطق  دیل  من  بالقرب  لمرور 

  نشاء وخالل مرحلة اإل   لضغط العالي أو المناطق الصناعیة. ، أو بالقرب من أبراج خطوط االسكنیة

سوف العاملین  معیشة  من  مخلفات  نقلھا    تتولد  العمومیة  إلىیتم  من  المعتمدة  المقالب  ومخلفات   ،

 .إنزال األنابیب في خنادقھا أعمال الحفر سوف یتم ردمھا بعد 

تدریب  وھو وضع خطط ل  جزء ھام من خطة اإلدارة البیئیة   ، سوف یتم تنفیذ وخالل مرحلة التشغیل

 : زمني قصیر لتغطیة األنشطة المختلفة التالیة ىثم یتم تطبیقھا في مد العاملین 

 . بالمشروع  العاملین  ى زیادة الوعي البیئي لد  •

 . ب تخفیف اآلثار البیئیة نطق أسالی زیادة استیعابھم لم •

 تعریفھم بأسالیب إخالء الموقع خالل حاالت الطوارئ.  •

للطرق   تقع  قد  أضرار  أیة  للمواقع إلصالح  األصلي  الوضع  استعادة  تطبیق خطة  أیضاً  سیتم  كما 

بمرحلة اإلنشاء أن یلتزموا بتنفیذ  المقاولین العاملین    على یتعین  و لألراضي.    ى واالستخدامات األخر

 .طة وأي تعدیالت قد تطرأ علیھا وتتطلبھا حاجة العملتلك الخ

   الغازیة االنبعاثات-۷-۲
خط األنابیب    نشاءلالنبعاث في الھواء مرتبطة بالعملیات المختلفة إلذات أھمیة  لیست ھناك مصادر  

 . المقترح

 

 

 اإلدارة البیئیة  خطة -۷



 كم ٦٥ تقدیري بطول  بوصھ ۳٦ طرق  السخنة -حجول  وادي   خط

 البترول   أنابیب شركة
 

 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة اإلدارة  خطة  ):۷( القسم
 

 

 
 )۲-۷صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

   نشاء أثناء مرحلة اإل
المشروع من خالل    إنشاءلة  الھواء من مصادر االحتراق خالل مرحجودة    ى تقلیص اآلثار عل  سیتم 

للمولدات  الدوریة  الصیانة  أعمال  وإجراء  الروتیني  مثل    االنبعاثات لمصادر    الفحص  المختلفة 

یة انبعاثات زائدة  للتأكد من إنھا تعمل بكفاءة وال یصدر عنھا أمحركات الدیزل، وذلك  و  المولدات 

 . لغازات العادم

 رحلة التشغیل  أثناء م 
الوحید  االنبعاث  ھي  مصادر  التشغیل  مرحلة  خالل  والفالنجات    محابس ة  األنابیب    والتنفیس خط 

من   األنابیب    الحابس المتقطع  تقسم خط  الخط   علىالمتواجدة  والتي  االنبعاثات سوف    .طول  وھذه 

البوتاجاز  مقارنة بكثافة    الخط   اي سینقلھتال  ةالمنقول للمنتجات  تكون منخفضة بسبب الكثافة المرتفعة  

ً وأی  . الطبیعي  والغاز المقترح.   طول  على   بلوف  ) غرف ۸عدد ( ن ھناك  أل   ضا   مسار خط األنابیب 

تحاشي أو تقلیص ھذه االنبعاثات من    إلى سوف یؤدي  یم الھندسي السلیم لخط األنابیب  كما أن التصم 

الھندسیة   األسالیب  تطبیق  خالل  من  المختلفة  ومواصفات    الجیدةالمصادر  اإلجراءات  اختیار  في 

 . ات إلي أقل حد ممكن االنبعاث  المعدات لتقلیل

یتم   سوف  برنامج  كما  للسیطرة  تطبیق  التشغیل  مرحلة  خالل  والصیانة  االنبعاثات    علىالفحص 

 . حتملة من المصادر التي تم تعریفھا فیما سبقالم

   الغبار-۷-۳
   نشاءأثناء مراحل اإل
یؤدي   تول  إلى األنابیب    خط   إنشاء سوف  مستویات  الغبارزیادة  ومستویات د  الغبار  الزیادة    .  في 

التي من شأنھا تخفیف ھذا األثر  إجراءات التحكم    تطبیقالمتولد سوف تكون منخفضة، وذلك نتیجة ل

 ومنھا: 

 الجدولة السلیمة لتوریدات الرمال.  •



 كم ٦٥ تقدیري بطول  بوصھ ۳٦ طرق  السخنة -حجول  وادي   خط

 البترول   أنابیب شركة
 

 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة اإلدارة  خطة  ):۷( القسم
 

 

 
 )۳-۷صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

االحتفاظ بأكوام الرمال بارتفاعات منخفضة واالحتفاظ بتلك المخصصة للتخزین ألمد بعید   •

 . ا بالریاح بالشكل المناسب لتقلیل تعریتھ

 ساعات النھار فقط.  على قصر أعمال الحفر  •

 الطرق العامة.   علىالثقیلة المتوسطة/ ختیار مسارات معینة لحركة اللوریات ا •

 احترام حدود السرعة.  •

من   • أتربة  تتضمن  التي  المواد  تنقل  التي  اللوریات  بأغطیة  وإلىتغطیة  مانعة    المواقع 

 . لألتربة 

 أثناء التشغیل  
تتولد كمی  المرور  ات صغیرة  سوف  استخدامھا في  یتم  التي سوف  السیارات  الغبار من حركة  من 

ً  على  .  أثناء التشغیلالخط دوریا

 واالھتزازات   الضوضاء-٤-۷
   نشاء أثناء مرحلة اإل

 الضوضاء:
ً   المارة   على المشروع    إنشاء تؤثر الضوضاء المتولدة أثناء    من المتوقع أن  جود جزء  وبسبب    نسبیا

الخط   مسار  القاھرمن  طریق  من  ببالقرب  المسار  باقى  أما  لصحراوى  العرب  برج   / مناطق  ة 

التى تبعد عن مسار الخط مسافة ال  وزراعیة وأن أقرب تجمع سكنى بعزبة محمد فرید و  صحراویة

واالھتزازات  متر    ۳۰۰تقل عن   الضوضاء  أثر  لتخفیف  التالیة  الخطوات  تطبیق  فیمكن  ذلك  ومع 

 المشروع:  إنشاءالمصاحبة لعملیات وأنشطة  

تكون من النوع  س  المشروع)   إنشاء تم استخدامھا خالل مرحلة    (إذا بالنسبة لضواغط الھواء   •

 ً  . تشغیلھا والغطاء الصوتي مغلق  سیتمو  المعزول صوتیا

المضغوطتزوید    سیتم • بالھواء  تعمل  التي  المعدات  النوع   صوت البكاتم    كافة  الذي    من 

 . ات لتلك المعد توصي بھ الشركات المصنعة 
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و إذا لم  تخدامھا أ المعدات والماكینات ذات االستخدام المتقطع في فترات عدم اس إیقاف    سیتم  •

 ً  . الحد األدنى  إلىخفض سرعتھا  سیتم ف یكن ذلك عملیا

 االھتزازات  
عملیات المشروع    علىفي تولید اھتزازات بمنطقة العمل تتوقف شدتھا    نشاء سوف تتسبب أعمال اإل 

المستخدمة المتبعةاإل و  والمعدات  االھتزازات   والمسافة   جراءات  ومستقبالت  العمل  مواقع    بین 

 االھتزازات: التالیة سوف یتولد عنھا مستویات مرتفعة من  األنشطةو . وطبیعة التربة

 . حفر الخنادق •

 . دك التربة بالمدكات  •

 . الثقیلة أثناء نقل المواد للموقع حركة اللوریات  •

الناجمة   االھتزازات  المعداع وتأثیر  مع ن  یقل  المعدات  مت  ۱٥بعد    على المسافة    ت  موقع  من  ر 

 . أثرھا منخفض  فإنمتر منھا، وبالتالي  ۲۳  المتسببة فیھا، ویتالشى عند مسافة

 التشغیل: أثناء 
 . تحت ظروف التشغیل العادیة اھتزازات األنابیب أیة ضوضاء او ال یصدر خط 

   التربة-٥-۷
 اء اإلنشأثناء 

  أسالیب تقلیص المخلفات وإعادة استخدامھا وتدویرھا   اإلنشاء لمرحلة  ستتضمن خطة اإلدارة البیئیة  

 -: یليكما 

 تحدید أبعاد الخنادق الالزمة إلنزال الخط بدقة وتجنب زیادة أعمال الحفر.  •

یتم   • ثم  أكوام  في  األنابیب  خط  لمد  الالزمة  الخنادق  حفر  عن  الناتجة  األتربة  جمع  سیتم 

 دق بعد إنزال األنابیب في الخنادق. استخدامھا ثانیة في ردم ھذه الخنا

 بة ناتج الحفر قبل حفر الخنادق. سیتم تحدید أماكن تكویم األتر •

حدود الممر الخاص بمسار الخط وذلك لتجنب    فيإلزام العاملین بالمشروع بقصر األنشطة   •

 األضرار الغیر ضروریة للتربة. 
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 الجوفیة   المیاه-٦-۷
 التالیة: سوف یتم اتخاذ اإلجراءات  یة، الجوفالمیاه جودة  ى لتقلیص اآلثار عل

 مباشرة. ل خط األنابیب ردم الخنادق بعد إنزا سیتم •

الفور    ىالمقاول عل   ىنھ یتعین علإف  ، إذا حدث أي تسرب لزیوت أو وقود أو مواد كیمیائیة •

آثارھا قبل أن تصل    الالزمة للحد تطبیق اإلجراءات   الملوثة من  التربة    إلى منھا ولتطھیر 

 . فیة جوالمیاه ال

سائلة  اللمواد  لمنع أي تسرب    وإلى ویرھا تقلیل المخلفات وتد   إلى إدراج اإلجراءات المؤدیة    سیتم كما  

 . المشروع  إنشاء في نظام اإلدارة البیئي أثناء مرحلة 

 السطحیة  المیاه-۷-۷
من   كبیر  عدد  بھا  یوجد  زراعیة  مناطق  ھي  المقترح  األنابیب  خط  مسار  بھا  یمر  التي  المناطق 

 .  طحات المائیة (ترع ومصارف)المس

 وسیتم استعادة الوضع األصلي لمستویاتھ وكذا طرق الوصول وردم أي حفر وتسویتھا.  

 المنظر العام  علىاآلثار  -۷-۸
 علـى  التـي سـیتم إنشـاءھا  لبلـوفا  لخط سوف تكون متمثلة في غرفت األساسیة المرتبطة باآالمنش

  المقترح. الخط مسار طول

 علىأي أن تأثیر اآلثار   والزراعى  الظھیر الصحراويداخل  لمقترح  خط األنابیب ا  یمتد معظم مسار

وبعیدأ عن الطرق   الصحراءضئیلة جدأ حیث أن معظم مسار الخط داخل  المنظر العام سوف تكون  

 .كتلة السكنیة.الرئیسیة وال

 العام.المنظر  ىعلخط األنابیب بالكامل وبالتالي لن تكون ھناك أیة آثار سلبیة  سوف یتم ردمو

نزال خط األنابیب فسیكون لھا آثار  وبالنسبة لمنطقة الممر التي سوف یتم فیھا أعمال حفر الخنادق إل 

تھ األصلیة  حال  إلىعادة الموقع  نھ سوف یتم الردم واألوذلك    ،المنظر العام  على صیرة األمد فقط  ق

 . بمجرد إنزال األنابیب 
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  االقتصادیة –اآلثار االجتماعیة  -۷-۹
 آثار استخدام األراضي    -۷-۹-۱

 اإلنشاء   ة حلأثناء مر
تتأثر   أن  یمكن  التي  للمناطق  الفوتوغرافیة  بالصور  مدعمة  تفصیلیة  إداریة  إعداد خطة  یتم  سوف 

تنف ا   إلعادة بعد  المشروع عمارھا  إع  یذ  أنشطة  لمراقبة  بمتخصصین  االستعانة  المناطق  مع  ھذه  ادة 

 . لحالتھا األصلیة

التي یمر بھا خط األنابیـب قبـل بـدء األعمـال بتفاصـیل البرنـامج سكان المناطق    وسوف یتم إخطار

 سـوف یـتم أخـذ كمـا  ،  والطـرق التـي سـوف تتـأثر باألعمـالالخط وطبیعتھ وموقعھ    إلنشاءالزمني  

 قدر اإلمكان. علىاحتیاجات المواطنین في المنطقة في االعتبار 

 حالتھـا األصـلیة إلـىخـط األنابیـب لاإلنشاء ام بأعمال  كما سوف یتم إعادة المناطق التي تم فیھا القی

  .حالتھا األصلیة إلىواستعادة مخرات السیول واألسوار والبوابات 

عمـال المشـروع ومقـاولي عمـل إال للمصـرح لھـم بـذلك مـن منطقة ال  إلىسوف یتم حظر الدخول  و

 .مھمات الوقایة الشخصیة السالمة واستخدام وإجراءات  اعتبارات  علىتدریبھم  سبق والذین الباطن

 المخلفات   -۷-۱۰
 مرحلة اإلنشاء أثناء 

ً   وسوف یتم التخلص   . ھي المرحلة التي تتولد فیھا المخلفات   نشاء اإلمرحلة   لألسالیب التي    منھا وفقا

ومن غیر المتوقع أن یكون لھا أیة آثار سلبیة وبالتالي فلن تكون ھناك    .تتبعھا شركة أنابیب البترول 

 آثارھا. لتطبیق إجراءات لتخفیف أیة ضرورة 

المشروع تتضمن ما   إنشاءصیاغة خطة مفصلة للتخلص من المخلفات یتم تطبیقھا في مرحلة  سیتم و

 یلي: 

 . مخلفات ونقلھا والتخلص منھا فصل ال •

 . المذكرات الخاصة بھذه اإلجراءات  متطلبات  •

 . عملیات الفحص والمراجعة •
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ً   إنشاء حلة  ن كافة العاملین في مرإ ، فجانب ذلك  وإلى ً   الخط سوف یتلقون تدریبا التخلص    على   سریعا

المخلفات   عل  على من  یحافظ  المخلفات   البیئة،   ى نحو  فصل  بعملیات  یتعلق  فیما  ینھا  وتخز   خاصة 

 . وتصنیفھا وتدویرھا إذا أمكن

ن المخلفات الخطرة المتولدة تتضمن عبوات البویات  إ ، فجھ عام في مشروعات خطوط األنابیب وبو

المتبقیة بعد االنتھاء من   الخطرة)للمخلفات  Sإنھا من الفئة   على (مصنفة والزیت المستعمل   الفارغة

 . الموقعطالء ودھان خطوط األنابیب ب

 : المشروع وھي  إنشاء خطة إدارة المخلفات نوعیات المخلفات المتولدة أثناء عملیات وتحدد 

االخ   (المیاه  سائلةمخلفات   • في  الھیدروستالمستخدمة  لألنابیب،تبارات  الصرف    اتیكیة  میاه 

 ). الصحي

  مثل بقایا یة ، المخلفات الصناعالمعیشة  (مخلفات مخلفات صلبة وسائلة    خطرة:مخلفات غیر   •

 ). أخشاب، مخلفات البناء .... الخالوصالت، 

العادم  (الغازات الغازیة    االنبعاثات  • غازات  الغالمتسربة،  إطفاء  ،  في  المستخدمة  ازات 

 . التبرید) أعمال  مستخدمة في الحرائق، الغازات ال

في سجالت بیئیة  مقاولي اإلنشاء    أنشطةوالناتجة عن  البیانات الخاصة بالمخلفات    تسجیلوسوف یتم  

ً اس د أس  ىعل  . للفحص  ائم وتكون جاھزة دائما

 المرور   -۷-۱۱
  المشروع بالتنسیق   إنشاء وضع خطة مروریة لحركة السیارات والمعدات الثقیلة المشتركة في    سیتم

نحو یتناسب مع حالة الشوارع والطرق    المرور، علىة ووزارة الداخلیة وإدارة  نیمع البلدیات المع

یتحقق التدفق السلس للمرور في المناطق المتأثرة بعملیات    وكثافة المرور في المناطق المعنیة لكي

 : أخذ العوامل التالیة في االعتبار المشروع خالل فترة تنفیذه مع  إنشاء

 . شوارع والطرق ناءات العرض وانح  •

 . مسارات أتوبیسات المدارس •

 . الطرق والمحاور المجاورة  •
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 والشوارع. جانبي ھذه الطرق    علىالمباني المتواجدة   •

 . السیارات المتوافرة أماكن انتظار •

 . مجاالت الرؤیة  •

 . اعتبارات السالمة •

 خطة عمل الطوارئ: -۷-۱۲
للطوارئ   ىلد  البترول خطة عمل  أنابیب  تطبیقھا في حالة حدوث  ٤لحق  لما  نظر ا (  شركة  یمكن   (

أیة آثار سلبیة قد تحدث أثناء    على نحو یسمح بالسیطرة    على وعناصر ھذه الخطة مصممة    . طوارئ 

 . خط األنابیب  وتجدید   إنشاء

 أھداف خطة الطوارئ:  -۷-۱۲-۱
  على بالطبع   ، وذلك سوف یتوقفالواقع یمكن تحدید أھداف التدخل  بعد تحدید طبیعة الحدث الطارئ

 : لكن سوف یكون لھذا التدخل ھدفین طبیعة الحدث الطارئ و

 . الحدث الطارئ في مصدره على التغلب  -۱

 . اد والممتلكات والبیئةاألفر على تقلیص اآلثار السلبیة  -۲

 السریعة الفعالة  االستجابة -۷-۱۲-۲
ال   وقوع حدث طارئقد  دون  الحیلولة  ولكن  یمكن  وال  سیتم،  السریعة  والتتف االستجابة  صرف  كیر 

 . یع في مواجھتھ السر

وتتطلب االستجابة السریعة لحدث طارئ وجود مسئولین للرقابة بالموقع وتخطیط مسبق وأسالیب  

 حالة الطوارئ وتدریب كافي ومواقع مناسبة ألجھزة اإلنذار. جیدة تتبع في 

األزمات  إدارة  ضرورة  "تحاشي  ھو  الطوارئ  لخطة  الرئیسي  ال أ إذ    "، والھدف  ترك  یمك   نھ  ن 

لعال الصدفةسالمة  السالمة  وامل  توجد  ال  الوقت  نفس  في  ولكن  فالمطلقة،  وبالتالي    تخطیط   سیتم ، 

 من التصمیم والعملیات والصیانة.  متكامالً  السالمة ویجب أن تكون جزءاً إجراءات 
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 :اإلنشاءأثناء عملیة  -۷-۱۲-۳
شركةت سوف   (المقاول    قوم  إشراف    )للمشروع  الرئیسيبتروجت  أناتحت  البتشركة    رول بیب 

بالسلطات المختصة طول مسار الخط) لتنظیم أسالیب االستجابة  على  (   والجھات المعنیة  باالتصال 

الت  بالطرق  واإلجراءات  أضرار  وقوع  حالة  في  اتباعھا  یتعین  حدو ي  في    ث أو  اختناقات 

ي بدایة  للموقع فواألنابیب  تورید معدات العمل    أثناءالمرور(خاصة بالقرب من التجمعات السكنیة)  

قوم  ت، كما سوف  المعدات ، ونفس األمر سوف یتم اتباعھ عند انتھاء العمل وإخالء الموقع من  العمل

البیئةإدارة السالمة و ً   الصحة المھنیة وحمایة  بالقرب    بالشركة أیضا بالتنسیق مع كافة المستشفیات 

ت اللحام أو  اء عملیاعمل (أثن من مسار خط األنابیب لعالج اإلصابات التي قد تحدث من حوادث ال

بالرمال والسفع  الطالء  أو  المعدات  أ  .الخ)   ....   تحمیل  إمكانیات  ی سوف    نھ كما  بالموقع  توافر 

   األولیة لعالج اإلصابات البسیطة.  فات اإلسعا

   التشغیلأثناء مرحلة  -٤-۷-۱۲
التحكم  تتلقاھا غرفة  الخط  إشارة عن وقوع تسرب من  البترو  أیة  أنابیب  یت   ل بشركة    على م  سوف 

،  المتسربة  الخام كمیة  خط األنابیب الذي وقع بھ الحدث لخفض    الجزء منالفور فصل    على أثرھا  

حة أیة حرائق أو  مسار الخط لمكاف   وحدات إطفاء الحریق المتواجدة بطولالتنسیق مع  وسوف یتم  

 .  انفجارات قد تقع

 تعریف حوادث الطوارئ الرئیسیة  
 المتعلقة بتصنیفات حوادث الطوارئ. عض التوجیھات تقدم التعریفات التالیة ب

الطوارئ   لحاالت  تصنیفات  الصغیرة    تتدرج ویوجد  الحوادث  أربعة وارث الك   إلى من  وھناك   ،  

 وفقاً لما یلي:  تصنیفات 

 الحوادث الصغیرة الفئة " صفر " 
 . عامل معھا بواسطة الوحدة المعنیة وھي الحوادث التي یمكن الت 

   " ۱الحوادث من الفئة " 
 . في الموقع ى طلب مساعدة وحدات أخروھي الحوادث التي تت 
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 "  ۲الحوادث من الفئة " 
 . المطافئ والشرطة المحلیةمساعدة   وھي الحوادث التي تتطلب 

 "  ۳الحوادث من الفئة " 
طابع   لھا  التي  الحوادث  والشرطة    كارثيوھي  المطافئ  من  خارجیة  مساعدة  واإلسعاف  وتتطلب 

 . وخدمات الطوارئ البلدیة

 استعادة الحالة األصلیة لمسار الخط  -۷-۱۳
القیام   • یتم  األعمالسوف  وا  عام،  عمل  بتصریح  بتلك  مراقبتھ  یتم  علیھ وسوف    إلشراف 

 . س العملیات وممثل الشركة بالموقع بواسطة مھند   بصفة مستمرة

تقوم شركة  • البترول  بتروجت تحت إشراف شركة    سوف  الوضع األصلي  أنابیب  باستعادة 

 . ط وتنظیف المسارلمسار الخ

،  حالتھا األصلیة بعد االنتھاء من إنزال خط األنابیب   إلى إعادة الطبقة العلیا من التربة    سیتم •

 . بین بدایة الممر وخندق خط األنابیب  وسوف یتم نشر التربة السطحیة في المسافة ما 

 األصلیة. حالتھا  إلىإعادة الجدران واألسوار والطرق سیتم  •

ً التخلص من األسیتم  •  المحلیة. للتعلیمات  تربة الزائدة عن حاجة ردم الخنادق وفقا

ت • قد  الخنادق  أن  من  البترول  أنابیب  تتأكد شركة  وفقاً سوف  ردمھا  قبل لألسلوب    م    السلیم 

 .  علیھا   والمركبات  السماح بمرور المعدات 

 . ة من خالل استخدام إشارات مناسبة تحدید مركز خط األنابیب بدقسیتم   •

 مة العاملین صحة وسال -۷-۱٤
و عمل آمن وصحي للعاملین  ، سوف یتم االھتمام بخلق ج خط األنابیب المقترح  إنشاءخالل مرحلة  

العملموقعبا قانون  تعلیمات  مع  تتوافق  العاملین  وسالمة  لصحة  خطة  تطبیق  یتم  وسوف  ل  ، 

 : االت التالیة، وسوف یتم تطبیق خطة السالمة والصحة المھنیة في المجالمصري

 .ة الحوادث منع وإدار •
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 . الصحة المھنیة  •

 . مراض واألمراض المعدیة ومعالجتھامنع اإلصابة باأل •

 الصحي. الصرف  التخلص من المخلفات ومیاه  •

للسالمة الذي سوف یتم    بتروجت   وسوف تتم عملیات منع وإدارة الحوادث من خالل برنامج شركة 

 یلي: ویتضمن ھذا البرنامج ما  ،وحتى االنتھاء من أنشطة الموقع اإلنشاءتطبیقھ منذ بدایة مرحلة 

 . دید المخاطر وكیفیة التعامل معھاتح •

 . نھامراقبة الحوادث واإلبالغ ع  •

 . املین في مجال اإلسعافات األولیةتدریب الع •

 . الوقایة من الحرائق ومكافحتھا •

 . تحدید المخاطر والتعامل معھا •

تبعة  المشروع واإلجراءات المالمخاطر المحتملة في المراحل المختلفة لعملیات    ۱-۷ویوضح جدول  

الواقیة لمنع    بالمھمات د العاملین  ، وإذا لم یكن ذلك ممكنا فسوف یتم تزویللوقایة منھا والتعامل معھا

العمل أثناء  یتعین    تحدید اإلصابات وسوف یكون    .وقوع اإلصابات  التي  المھام  واإلبالغ عنھا من 

القیام بھا بصفة دائمة كجزء متكامل   على  المدیرین والمشرفین أن    عملھم وعلى من مھام    العاملین 

 : بما یلي  یقوموا

 . جیدةواجدة بالموقع للتأكد من إنھا في حالة  فحص كافة الماكینات والمعدات المت •

 . بالغ العاملین بأیة مخاطر محتملةإ •

 . إصابات محتملة  توجیھ العاملین الي األسلوب السلیم في العمل لمنع وقوع أیة  •

 الوقایة من الحوادث أثناء العمل.  ھمات بمتزوید العاملین   •
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   نشاء المخاطر المحتملة خالل مرحلة اإل -۱-۷جدول  

 مة والوقایة  إجراءات السال األخطار المحتملة  ة والعملیاتاألنشط

 تھیئة الموقع
 . إزالة الطبقة العلیا للتربة -
الخن  - واحفر  طول   علىلتحرك  ادق 

 .مسار خط األنابیب
 .ات الكھربیةتشغیل المولد  -
 . عملیات الصیانة  -
   .الخنادقردم   -

 لدغة الحشرات -
 نالثعابیلدغ  -
من   - وجروح  باألطراف  بسیطة  جروح 

  حادة تاأل
 غبار متطایر في أعین العمال -
 . استنشاق الغبار المتطایر -
ال  - المعدات  من  عالیة  ثقیلة ضوضاء 

 . الخ ....  والجرارات
ال  - مالمسة  من  للجلد  زیوت حساسیة 

 . حوموالش
 ضربات الشمس -

 طارد الحشرات.  استخدام -
 .توفیر أمصال لدغ الثعابین -
 زات عمل. أحذیة وقفا استخدام -
 . استخدام نظارات واقیة -
 .استخدام كمامات ضد الغبار -
 . استخدام واقیات أذن  -
قیة ومنظفات استخدام كریمات وا -

 .لألیدي
 
 ألشعة الشمسنظارات واقیة  استخدام-
 عدم التعرض المباشرالرأس و خوذةو

اصة فترة  ألشعة الشمس خ قدر المستطاع
 رة.الظھی

 

 : ما یلي  سبة للعاملین فعلیھم وبالن
 . حالة وقوع المخاطر  التوقف عن العمل في  •

المخاطر • بھذه  المشرف  السالمةو،  إبالغ  مھندس  مع  باالشتراك  یقوم  سوف  بفحص    الذي 

 . تھاالظروف وتحدید مدي خطور

تأدیة أعمال بدیلة    تنفیذ  • المشرف بخصوص  التي یصدرھا  التوقف  حین أو    إلى التوجیھات 

 ً  مل. الععن   كلیا

 . لتعامل مع المخاطر والتغلب علیھا الموقع والعمل مجرد انتھاء ا إلىالعودة  •

 مخاطر العمل الصحیة الرئیسیة  -۷-۱٥
نابیب  األ اء قیامھم بتنفیذ خط  أثن  عاملون الالصحیة المھنیة الرئیسیة التي سوف یتعرض لھا  المخاطر  

 : المقترح ھي 

 . التعرض للغبار  •

 التعرض للضوضاء.  •

 للحرارة. عرض الت •
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 للغبار   عرضالت-۱-۷-۱٥
، وحفر  ھیئة الطرق المؤدیة لمواقع العملتنظیف وت  األنابیب: خط  ل  اإلنشاءتتضمن أنشطة وعملیات  

تسویة سطح األرض بعد االنتھاء  دق و، وردم الخناألنابیب لمواقع إنزالھا بالخنادقونقل ا  نادق،الخ

استنشاق ھذه الجزیئات یؤدي  والھواء،  ھذه یتطایر الغبار في    نشاءوكنتیجة ألعمال اإل   . من األعمال

   .ئة أمراض بالر إلى

الغبار تتناسب طردیاً مع الحمل  اق  وقد وجد أن تنامي أمراض الجھاز التنفسي والناتجة عن استنش 

    عینة كدالة في العناصر التالیة: رة ملفتالكلي للغبار المستنشق 

 حجم جزیئات الغبار.  •

 . الجوتركیز الغبار في  •

 لھ. مدة التعرض  •

المع الغبار عن  تركیز  یزداد  أن  المتوقع  تنفسي    المقبولة،اییر  ومن غیر  بمرض  واحتمال اإلصابة 

وبالرغم    ، رأكثسنة أو    ۲٥ترة طویلة قد تبلغ  ئیل إال إذا تم التعرض لھ لف ر ضبسبب استنشاق الغبا

بار ومنع أیة آثار  ن اإلجراءات التالیة سوف یتم تطبیقھا لتقلیص أو تحاشي استنشاق الغإ ف  تقدم، مما  

 العمال: صحة  علىسلبیة 

ات تنظیف  ملیمات ضد الغبار مزودة بفالتر للعاملین المتعرضین للغبار أثناء عتوفیر كما -۱

 وتھیئة الموقع والحفر والنقل. 

 مناسبة وفوق الریح من موقع أنشطة األنشاء. افة تجھیز مكان على مس -۲

أكس   -۳ بأشعة  بالكشف  رئ  على القیام  لفحص  ألمراض العاملین  أعراض  أیة  الكتشاف  اتھم 

 . نفس ت یق الأو ض مستمرالسعال الصدریة مثل 

العاملین بأماالتقلیص احتم  على وسوف تساعد ھذه اإلجراءات   راض صدریة من جراء  ت إصابة 

   التعرض للغبار.
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ف بالنو األتربة  ونقل  الحفر  في  العاملین  للعمال  للغبار  سبة  متعرضین  یكونون  صاعد  تالم إنھم 

تزویدھم بنظارات    سیتمنھم وبالتالي  إصابتھم بحساسیة أو بأمراض في أعی   إلىایر مما یؤدي  والمتط

 . ن متوفرة لدیھم بصفة دائمةتكو ین  واقیة ومحالیل لغسیل الع 

 للضوضاء:التعرض  -۲-۷-۱٥
عملیات  صحة وسالمة العاملین من الضوضاء أثناء    على اتخاذ اإلجراءات التالیة للحفاظ  یتم  سوف  

 : المشروع  إنشاء

الناجمة  -۱ الضوضاء  مستوي  في  كاتمات    التحكم  تركیب  خالل  من  الكھربیة  المولدات  من 

 العادم لھا. از مخارج غ علىللصوت  

تفعة من الضوضاء وخاصة  ت مرتوفیر واقیات لألذن لحمایة العاملین المتعرضین لمستویا -۲

 ألولئك العاملین في وحدات تولید الكھرباء وورش الصیانة. 

 العاملین المتعرضین للضوضاء وھو یتضمن:   ى بالكشف الدوري عل القیام  -۳

 . ةالسعة السمعی ى مد  على السمع للوقوف  علىالمقدرة  فحص  -أ

لل -ب  السمع  لقوة  سنوي  مرتفعة  فحص  لمستویات  المتعرضین  من  عاملین 

 . وضاءالض

 الضوضاء. توفیر مقیاس محمول لقیاس شدة  -ت 

 . مستواھا   كد منللتأ س شدة الصوت في حالة الشك في شدة الضوضاء قیا -ث 

 :للحرارةالتعرض  -۳-۷-۱٥
وھناك عددا    الصیف،ف وھي حارة طیلة السنة وخاصة خالل  في منطقة شدیدة الجفا  الخام یمر خط  

 : العاملین على لحرارة من التوصیات لتخفیف أثر ا 

 : ي ما یل اتخاذ  بالنسبة للعاملین المتعرضین للشمس المباشرة فیمكن 

   . إعداد جداول عمل خاصة لھم بوردیات متبادلة -۱

 . لالستراحةإعداد أماكن مظللة لھم  -۲

باستخدام    العمال  تدریب   -۳ منھا  الوقایة  وكیفیة  الشمس  بضربة  اإلصابة  أعراض  علي  للتعرف 

 منھا مایة معدات للح
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تعكس  استخدا  -٤ ألنھا  الخارجیة  األلومنیوم  طبقات  ذات  المالبس  نوصي    الحرارة، م  ال  ولكن 

س  باستخدام بدل كاملة من ھذه األقمشة الالمعة ألنھا تعوق إفراز العرق من الجسم مما یزید اإلحسا

 العاكس. ویكفي ارتداء مریلة من ھذا القماش   الجو،بحرارة 

من السوائل في أجسادھم ، ویجب تعویض كمیة العرق    فاظ بمستویات مناسبة لي العمال االحتع  -٥

الخارج من الجسم بشرب كمیات مقابلة من الماء ، ویجب معرفة أن آلیة إحساس اإلنسان بالعطش  

الجسم أو لمعرفة متي یجب علي اإلنسان أن یشرب ، ویجب علي  لیست ھي المعیار لفقد الماء من  

قبل البدء في العمل ، ویجب أن تكون درجة حرارة  )  (نصف لتر من الماءأوقیة    ۱٦شرب    لالعام

بین   تناول    ۱٥و    ۱۰الماء  ویتعین   ، العمل ، وربما یجب    ٥-۳درجة مئویة  الماء خالل  لتر من 

مال أو أجواء معینة ، كما یجب زیادة الملح لتعویض الفقد في  تناول كمیة أكبر من ذلك في حالة أع

عد عدة أیام من بدایة العمل ، الن تناول المزید من الملح  یجب التوقف عن ذلك بح الجسم  ولكن أمال

 قد یؤثر علي آلیات الجسم التي تتحكم في تركیز نسبة الملح . 

، من خالل التعرض التدریجي للحرارة مما  یجب تأقلم كافة العمال المتعرضین لألجواء الحارة    -٦

معدل إفراز العرق للعاملین في  عدل النبض ویزید من  رارة الداخلیة ومیؤدي الي خفض درجة الح 

األجواء الحارة  ، وھناك میزة أخري للتأقلم مع الجو الحار وھي أن العرق یحوي نسبة أصغر من  

بال الملح  نسبة  علي  الحفاظ  الي  یؤدي  مما   ، وتوصي  الملح   ، من    NIOSHجسم  أیام  ستة  بفترة 

حار الجاف یحسن مقدرة العامل علي العمل  الالتأقلم  مع الجو جواء الحارة ،  والتأقلم للعاملین في األ

 . في األجواء الحارة الرطبة  

 : للدغات الزواحفالتعرض  -٤-۷-۱٥
  ن كبیر ویمك  وجود زواحف وحشرات ضارة  واحتمالوزراعیة    صحراویة منطقة المشروع منطقة  

 -:يما یل إتباع ذلك عن طریق  الحد من

 أحذیة السالمة). و  القفازات (الشخصیة ة مھام الوقای بارتداء االلتزام  -

 والجحر  عن مناطق األكوام    االبتعاد  -

 توفیر مصل الثعابین   -
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 -خطة العمل: -۷-۱٦ •
 مسئولیة  اإلجراء الفئة  رقم

للفحص   جودة الھواء  ۱ برنامج  لتقلیص  والصیانة خالتطبیق  المشروع  مراحل  ل 

 المصادر. االنبعاث من كافة 
 بیب البترول أنا /بتروجت

 ت بتروج الغبار. ولید الغبار من خالل مثبطات تقلیص ت  جودة الھواء  ۲

تقلیص اآلثار السلبیة علي جودة الھواء من مصادر تولید الغازات   جودة الھواء  ۳

المولد مثل  االحتراق  من  الدی الناجمة  ومحركات  خالل  ات  من  زل 

 وصیانتھا.الفحص الروتیني لھا 

 ت بتروج

من محابس تقسیم الخط  وي الضوضاء الناجمة  یحب أن یتوافق مست  الضوضاء  ٤

 المحلیة. مع القواعد 
 أنابیب البترول 

المعزول صوتیا ویجب   الضوضاء  ٥ النوع  الھواء من  تكون ضواغط  أن  یجب 

 مغلق. تشغیلھ وغطاءه 
 ت بتروج

وفقا    یجب الضوضاء  ٦ جیدة  تشغیل  بحالة  والمعدات  بالسیارات  االحتفاظ 

 المصنعة. لتوصیات الشركات 
 ت تروجب

بالھواء  یج الضوضاء  ۷ تعمل  التي  المعدات  تزوید  بكاتمب  للصوت    المضغوط 

 المصنعة. وفقا لتوصیات الشركة 
 ت بتروج

متق الضوضاء  ۸ بصورة  تعمل  التي  المعدات  إیقاف  عدم  یجب  فترات  في  طعة 

 حد ممكن.  الدوران ألدنيأو خفض سرعة  خدامھا،است 
 ت بتروج

ق النقل بحیث ال یكون  عسكرات العاملین وطر یجب اختیار مواقع م الضوضاء  ۹

 كبیرة. للضوضاء آثارا 
 ت بتروج

السطحیة   ۱۰ المیاه 

 والجوفیة 

 ل وترب البأنابی/تتروجب  فیذیجب إعداد أسالیب لإلدارة البیئیة مناسبة للمشروع تحت التن 

السطحیة   ۱۱ المیاه 

 والجوفیة 

 ب البترول یأناب/تبتروج ومنعھ . یجب إعداد أسالیب للسیطرة علي أي تسریب للكیماویات  

 

السطحیة    المیاه ۱۲

 والجوفیة 

إنزال   بعد  ثانیة  بھا  الخنادق  وردم  الخنادق  حفر  ناتج  تكویم  یجب 

ت  مكان  تحدید  ویجب  األنابیب  البدخط  قبل  األتربة  ھذه  في  كویم  ء 

 الحفر. 

 ت بتروج

السطحیة   ۱۳ إعادة المیاه  أو  المتولدة  المخلفات  تقلیص  یجب    یجب  كما   ت بتروجاستخدامھا 



 كم ٦٥ تقدیري بطول  بوصھ ۳٦ طرق  السخنة -حجول  وادي   خط

 البترول   أنابیب شركة
 

 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئیة اإلدارة  خطة  ):۷( القسم
 

 

 
 )۱۷-۷صفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 

 

 خفض أو منع أي تسریب.  والجوفیة 

السطحیة   ۱٤ المیاه 

 والجوفیة 

بعیدة عن   أماكن  من  للردم  إضافیة  أتربة  أیة  الحصول علي  یجب 

 ب . ممر خط األنابی 
 ت بتروج

النظام   ۱٥

 یكولوجي اال

المؤقت   والطریق  الممر  علي  التشیید  أنشطة  كافة  قصر  یجب 

 وب المؤقتة . ممكن من الطرق والر  المجاور ویجب إقامة أقل عدد 
 ت بتروج

النظام   ۱٦

 االیكولوجي 

خط   خنادق  من  بالقرب  الموجودة  بالنباتات  اإلضرار  یجب  ال 

 األنابیب . 
 ت بتروج

  النظام  ۱۷

 االیكولوجي 

بعرض  ممر  یؤدي    ۲۰  إقامة  األنابیب  خط  مسار  حول    إلي متر 

یجب   كما  المحیطة  بالنباتات  تلحق  التي  األضرار  أن  تقلیص 

 ي عدم اإلضرار بالنباتات . یحرص السائقین عل

 ت بتروج

النواحي   ۱۸

االجتماعیة  

 االقتصادیة 

، أي    اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتقلیص اإلزعاج للسكان المحلیین

 والضوضاء .  تقلیص انبعاث األتربة
 ت بتروج

النواحي   ۱۹

االجتماعیة  

 االقتصادیة 

ا نقل  لعملیات  للنقل  برنامج  إعداد  تتجنب  یجب  بحیث  ألنابیب 

من   القریبة  الطرق  األنابیب  تنقل  التي  الثقیلة  اللوریات  مسارات 

 المناطق السكنیة . 

 ت بتروج

النواحي   ۲۰

االجتماعیة  

 االقتصادیة 

ر الخط فیھا عن اآلثار السلبیة  عویض أصحاب األراضي الذي یم ت 

 المؤقتة والدائمة المترتبة . 
 أنابیب البترول 

 



 

 

 بیئیة كاملة) (دراسة  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

 البیئي  الرصد خطة 

)۸ ( 



 كم ٦٥ قدیريت بطول بوصھ ۳٦  رقط السخنة -حجول وادي  خط
   كة أنابیب البترولشر

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئي  الرصد   خطة  -۸
 

 

 

  بتروسیف 
 )۱-۸صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 
 مقدمة :  -۸-۱

ذلـك  تحدد دراسة تقییم األثر البیئي لمشـروع مـا اآلثـار البیئیـة اإلیجابیـة والسـلبیة المرتبطـة بتنفیـذ 

 :رصد بیئي بھدف ما یليویتعین وجود خطة  المشروع.

 .وتشغیل المشروع إنشاءیئة أثناء للحصول علي البیانات الخاصة بالب •

  .التصریف المرتبط بكافة مراحل المشروع بما في ذلك مرحلة التشغیل معدالت  رصد  •

أیـة تغیـرات فـي السـمات الفیزیائیـة والكیمیائیـة والبیولوجیـة فـي المنطقـة المحیطـة   رصد  •

 بالمشروع التي قد تطرأ كنتیجة ألنشطة المشروع.

تغییـر العملیـات   اتخاذ اإلجراءات الكفیلة بتخفیف ھذه اآلثار قبل أن تتمكن ھـذه اآلثـار مـن •

 الطبیعیة علي نحو ال یمكن عكسھ.

 .العتبار خالل كافة مراحل المشروعوسوف یتم أخذ العناصر التالیة في ا

 اإلنشاء أثناء مرحلة  -۸-۲
، یجب اإلنشاءخالل مرحلة تجھیز وتعبئة المعدات الالزمة لتنفیذ المشروع وخالل مرحلة التنفیذ أو  

لي التحقق من سـالمة بعـض األمـور وتوافـق المعـدات إ  التى تھدف  ت القیام بمجموعة من اإلجراءا

 والماكینات مع التشریعات البیئیة علي النحو التالي :

 التحقق من صحة األمور التالیة : )أ(

 .وضفافھا مواقع الخنادق •

  .األبوارو مواقع أماكن تجمیع النفایات وصھاریج التخزین  •

 .أماكن مخازن مواقع الشركة •

 .المسموحةي الضوضاء للتأكد من أنھا أقل من الحدود وتالتحقق من مس )ب (

االحتفاظ بسجالت لقید الداخل والخـارج مـن المـواد الكیمیائیـة والـدھانات والوقـود  )ت (

 .انات اللحام وأسیاخ اللحام ، الخوأسطو

 الرصد البیئي خطة   -۸



 كم ٦٥ قدیريت بطول بوصھ ۳٦  رقط السخنة -حجول وادي  خط
   كة أنابیب البترولشر

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئي  الرصد   خطة  -۸
 

 

 

  بتروسیف 
 )۲-۸صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 االحتفاظ بسجالت لقید الحوادث التي لھا تداعیات بیئیة . )ث (
بـارات الھیدروسـتاتیكیة وتحلیلھـا قبـل تخأخذ عینات مـن المیـاه المسـتخدمة فـي اال   ) ج(

 تصریفھا.
 أثناء مرحلة التشغیل  -۸-۳

بالمقارنـة تعتبـر صـغیرة البتـرول    خـامبتشغیل خـط أنابیـب    ةبالرغم من أن المخاطر البیئیة المتعلق

ھ نإ، فالتي تتبعھا شركة أنابیب البترولنھ بسبب السیاسة البیئیة الصارمة  أ، إال  بخطوط أنابیب الغاز

  ساس سنوي.التالي علي أ الرصد البیئيیتم تطبیق برنامج وف س

ویـتم اتخـاذ  وسوف یتم إبالغ الحوادث البیئیة الي السلطات المختصة ویتم تحلیلھا من جانب خبـراء

 .اإلجراءات التصحیحیة

 منع تعدي أطراف أخري علي خط األنابیب : -۸-۳-۱
األسباب التي تھدد سالمتھ. ویمكن أن یحدث   ھو أھمتعدي األطراف األخرى علي خطوط األنابیب  

 :ذلك التعدي من أربعة مصادر رئیسیة وھي

 .سكان المنطقة •

 .لشركات التي تقوم بتنفیذ المرافقا •

 .المقاولین العاملین في المنطقة •

 .الجھات والسلطات المحلیة •

 :سوف یتم اتخاذ اإلجراءات التالیةف مثل تلك المخاطر،ولكي نتغلب علي 

لــوعي عــن المخــاطر المتعلقــة بخــط األنابیــب وتزویــد األطــراف المعنیــة بالبیانــات یــادة از •

 .ي قد تؤثر علي عملیاتھم وأنشطتھمالمتعلقة بخط األنابیب الت

نظام المكالمة الواحدة الذي یسمح ألیة جھة ترید أن تقوم بعملیات حفر بـالقرب مـن منطقـة  •

 .ل القیام بأي أعمالقب الغلإلبمسار خط األنابیب أن تتصل برقم معین 

ل مـن أطـراف أخـري التي تسمح باكتشاف أي تدخو  المراجعة الدوریة لمسار الخط،أنظمة   •

 .علي خط األنابیب 

 مسار خط األنابیب.على عالمات ممیزة  وضع •



 كم ٦٥ قدیريت بطول بوصھ ۳٦  رقط السخنة -حجول وادي  خط
   كة أنابیب البترولشر

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  البیئي  الرصد   خطة  -۸
 

 

 

  بتروسیف 
 )۳-۸صفحة ( _______________________________________________________________ 

 

 

 :االحتفاظ بالسجالت -۸-۳-۲
ع لتسـھیل المشـروسوف یتم االحتفاظ بسجالت للعدید من المعلومات والبیانات األساسـیة الخاصـة ب

 عملیة تداول البیانات الخاصة بخط األنابیب المقترح، وتتضمن تلك البیانات ما یلي:

 . ھواتف األطراف األخرى الھامة أسماء وعناوین وأرقام •

 .البیانات الھندسیة مثل عمق دفن الخط وسمك جدران األنابیب  •

 .صور فوتوغرافیة لمسار الخط •

 :تسرب من الخط مثلالستخدامھا في حالة وقوع حوادث  إضافیةكما سوف یتم االحتفاظ ببیانات 

 .لوصول الي القسم الذي بھ التسریب أفضل طریق ل •

 .وان وھاتف الذین یجب االتصال بھماسم عن •

 .محیط المنطقة المتأثرة بالتسریب  المناطق السكنیة التي تقع في •

 

 

 
 



 

 

 بیئیة كاملة) (دراسة  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

 الخالصة والتوصیات

)۹ ( 



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  رقط السخنة -حجول وادي  خط
   شركة أنابیب البترول

 
 قییم األثر البیئي دراسة ت 

  االستنتاجات   -۹
 

 

 

  بتروسیف 
 ) 1-۹صفحة ( _________________________________ ______________________________

 

 
البترول    تخطط أنابیب  وتشغیلشركة  حجولخط    إلنشاء  قطر    -وادي  بطول    ۳٦السخنة  بوصھ 

   .  كم ٦٥تقدیري  

 -بناءاً على نتائج الموضوعات التى تم مناقشتھا فى األقسام السابقة، یمكن أن نستنتج ما یلي:

رئیس -۱ عنصر  المشروع  البترول  ي  یمثل  خام  مستلنقل  البترول  ودعات  من  انابیب  محطة 

 . بالسخنة الى المستودعات االستراتیجیة بعجرود والعكس 

 التأثیرات البیئیة وأحمال التلوث سترتفع خالل مرحلة اإلنشاء والتى تعتبر مرحلة مؤقتة.  -۲

 سیكون زیادة التأثیرات البیئیة وأحمال التلوث خالل مرحلة التشغیل طفیفة.  -۳

 بیئة : المھنیة وحمایة ال  بترول بالسالمة والصحةالتزام شركة أنابیب ال -۹-۱
 .االلتزام بعدم اإلضرار باآلخرین •

 .االلتزام بالحفاظ علي البیئة •

 .ین والقواعد والعادات والممارسات االلتزام بتقدیم تقاریر عن األداء كما تتطلب القوان •

االلتزام س درجة  االلتزام بإدارة األمور المتعلقة بالسالمة والصحة المھنیة وحمایة البیئة بنف •

 .باألنشطة المتعلقة باألعمال الحرجة

تأثیرات مرتفعة أو دائمة على البیئة المحیطة    ياالستنتاج العام أنھ لن یكون للمشروع أ

 مع األخذ فى االعتبار التأثیرات اإلیجابیة للمشروع. 

بناءاً على االستنتاج السابق ستكون التأثیرات البیئیة خالل مراحل المشروع 
األخذ فى االعتبار إجراءات التخفیف وخطة اإلدارة وخطة الرصد طفیفة مع 

 البیئي الموضحة بالدراسة. 

 االستنتاجات   -۹



 

 

 بیئیة كاملة) (دراسة  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

)۱۰ ( 

 الجماھیریة  المشاركة  مؤتمر تقریر



 

 

 بیئیة كاملة) (دراسة  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

 
 
  

 الحـــقـالم



 

 

 (دراسة بیئیة كاملة)  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

 الخرائط والمخططات 

 ) ۱ملحق (







 

 

 (دراسة بیئیة كاملة)  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

 الحمایة الكاثودیة

 ) ۲ملحق (



 

 

 ة محددة) ی(دراسة بیئ دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

 
لحمایة الكاثودیة لشركة انابیب  ا

 البترول 

 )۲-۱(ملحق 

















































 

 

 ة محددة) ی(دراسة بیئ دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

  

MSDS للفحم المكلسن 

 )۲-۲ملحق (



.Inc، LORESCOشركة 
السالمةبيانات ورقة 

المكلسالبترولي الكوك فحم ردم 
20/20/2في صدر 

5من 1 الصفحة 

والشركةالمنتج تحديد - 1 القسم 

7490-544 )601(الطوارئهاتف رقم المكلسالبترولي الكوك فحم الكيميائي:االسم   /المنتج

و  SC.3و  RS.3و  LORESCO®أنواع آخر:تحديد 

SC.2  1-وDW  وSWK  وSWS  وFlexFill.

المنتج:استخدام 
المسلطالحالي األنود ملئ إعادة 

.Inc، LORESCOشركة شركة:

 39401MS Dr. Hattiesburg 

Ind. Park Tatum JM 421

المخاطرتحديد - 2 القسم 
3 الجلد ، تهيج الصحة ، :GHSمخاطر تصنيفات 

ب2 العين ، تهيج الصحة ، 

3المحددة ، األعضاء سمية صحة. 

HMISNFPAالثالث 

الحريقخطر 
األخطارتصنيف 

ح1صحةتحذيراإلشارة:كلمة 

ه

أ

ص

ه

أ

ج

ر

1لالشتعالالقابلية 
1المطولأو المتكرر االتصال المخاطر:بيان 

لالتنفسي.الجهاز أو الجلد أو العين تهيج يسبب قد 
0

ر

ح

10

أناالشخصية:الحماية 

ومنفاس والقفازات السالمة نظارات أحدال رمز:

الغبار

الخامس

أنا
باستخدام يوصى واقية. نظارات أو نظارات ارتد ِ

فإن مفرط ، غبار هناك كان إذا القفازات. 

NIOSH
المعتمدالتنفس جهاز 

بعد جيداً والشعر الجلد اغسل به. موصى 

المناولة.

رالتحذيري:البيان 

ذ
آخر

شيءأي تحديد يتم لم أخرى:مخاطر 

المكوناتعن معلومات   /التركيب- 3 القسم 
100)جافأساس (الوزن٪ المكلس )البترول(الكوك فحم الكيميائي:االسم 

CAS64743-05-1رقم المكلسالكوك فحم والمرادفات:الشائع االسم 

األوليةاإلسعافات تدابير 4: المادة 

المناولة.بعد جيداً اغسلها العينين. مالمسة تجنب الصحية األخطار 

مزمنبصيرالتعرضطريق 

غباركاشط. ميكانيكي تهيج حدوث احتمال متوقع. كبير تهيج يوجد ال 
بياناتتتوافر ال العيناتصال 

الماء.من الكثير مع مطاردة عيون احمراراً. أو سقياً أو الذعاً يسبب قد 

التنفسي الجهاز تهيج إلى غبار ألي المتكرر المفرط التعرض يؤدي قد 

الغبار(الرئة والتهاب  ممكنمحتمل. ميكانيكي تهيج متوقع. كبير تهيج يوجد ال 
)التنفس(االستنشاق 

 ،)الرئةالتهاب (الرئة التهاب  ، )الرئتيناحتقان مسبقاً. الموجودة التنفسي الجهاز أمراض تفاقم إلى يؤدي قد التنفسي. الجهاز في تهيج 

التنفس.وضيق السعال 

العناية فاطلب إزعاج ، حدث أو كبيرة ، كميات تناول تم إذا متوقعة. كبيرة صحية مخاطر توجد ال 

الطبية.
بياناتتتوافر ال )البلع(االبتالع 

يؤدي قد للعفن. ومهيجة كاشطة مادة تكون قد عادة. مطلوبة ليست األولية اإلسعافات 

لإلصابة.المعرضين لألفراد الجلد التهاب أو الجلد تهيج إلى المتكرر أو المطول التالمس  بياناتتتوافر ال بشرة



.Inc، LORESCOشركة 
السالمةبيانات ورقة 

المكلسالبترولي الكوك فحم ردم 
20/20/2في صدر 5من 2 الصفحة 

الحرائقمكافحة اجراءات - الخامس القسم 

األرض.أو الرمل أو الماء رذاذ أو الرغوة أو الكربون أكسيد ثاني باستخدام أيضاً يوصى الجاف. الكيميائي النوع يفضل مناسبةإطفاء وسائط 

الخطر كان إذا القبو. معدات ارتداء المباشر الخطر منطقة في للطوارئ المستجيبين على يجب األولية ، المرحلة تتجاوز التي للحرائق بالنسبة والتوزيع. الغسل طريقة استخدم 

قدر بأقل بذلك القيام الممكن من كان إذا بالماء ، للحريق المعرضة المعدات تبريد مستقل. تنفس جهاز ارتداء يجب محصورة ، أو مغلقة مناطق في أو معروف غير المحتمل 

المخاطر.من 

الحرائقلمقاتلي محددة وتعليمات احتياطات 

يجب ممكناً ، ذلك كان كلما بخاري. انفجار حدوث المحتمل فمن محصورة ، تخزين مساحة في حريق إلخماد الماء استخدام عند بسهولة. تشتعل لن لكنها المادة ، هذه تحترق قد 

محتمل.انفجار خطر بمثابة الغبار يكون معينة ، ظروف ظل في الحريق. إلطفاء مفتوحة منطقة في المادة وغمر المحصورة التخزين مساحة في المحترق الكوك إزالة 
)واالنفجارللحريق عادية غير مخاطر (محددة مخاطر 

المعادن.وأكاسيد الكبريت أكاسيد  ، )CO)/  CO₂الكربون أكاسيد النموذجية: التحلل منتجات محددةمخاطر 

العرضياالنبعاث اجراءات - 6 القسم 

لالشتعال. قابل البترولي الكوك فحم 

بعد جيدا اغسل واللهب. الحرارة تجنب 

التنظيف.

الغبار.تكون من التقليل الطوارئ:إجراءات شخصية:وقائية تدابير 

منع . )تفريغأو كنس أو مغرفة (ميكانيكية بوسائل وإزالته باحتواءه قم 

غيرها أو العواصف مصارف أو المجاري دخول من المنسكبة المواد 

غير الطبيعية المائية والممرات المعالجة الصحي الصرف أنظمة من 

بها.المصرح 

وموادطرق إذاوقفازات. للعين واقياً ارتد ِ

التنفس جهاز استخدم الزائد ، الغبار اجهزةحماية:

.NIOSHمن المعتمد الصناعي 

والتنظيف:االحتواء 

والتخزينالمناولة - 7 القسم 

تكوين لتقليل المواد تخزين يجب ذلك ، ومع خاصة؛ متطلبات يوجد ال األمانشروط غسلخاصة. متطلبات يوجد ال 

تتجاوز عندما المناسبة التنفسي الجهاز حماية باستخدام ينُصح الغبار. 

محددة.تعرض حدود أي التركيزات 
ملفاتأي ذلك في بما (التخزين ممارسةالمناولة. بعد تماماً اآلمن:للتعامل االحتياطات 

)متوافقغير الجيدة.الشخصية النظافة 

الشخصیةالحمایة   /التعرضضوابط 8: القسم 

* ACGIHTWA( **  ساعاتTLV )8 3الكليالغبار من مكعب متر   /مجم10 للتنفسقابل ككسر 3 م   /مجم

 1910.1000.000*** OSHATWA( ** HR8-**** ) PEL 5المزعجالغبار 3 م   /مجم15 للتنفسقابل ككسر 3 م   /مجم

المعلومات.من لمزيد المحلية الوكاالت استشر صرامة. أكثر قيوداً وضعت قد غيرها أو المحلية أو الحكومية الوكاالت تكون ربما 

* ACGIH =الحكوميين الصناعية الصحة لخبراء األمريكي المؤتمر 

* * TWA-TLV =العتبة لحد والقيمة الوقت قيمة متوسط   

* * * OSHA =المهنية والصحة السالمة إدارة 

* * * * PEL =به المسموح التعرض حد 

الهندسيةالضوابط 

العينحماية 

الطبيعية.الجوي الغالف في األكسجين مستويات على وللحفاظ الغبار تركيز لتقليل ميكانيكياً العمل بيئة تهوية 

المحتملة.العين مالمسة من للحماية الواقية ، النظارات أو السالمة نظارات مثل المعتمدة ، العين بحماية يوصى 

يمكن ( ]Pأو  [95N النوع من الجسيمات مرشح المثال ، سبيل على ( MSHA/  NIOSHمن المعتمد الغبار تنفس جهاز التعرض. وحجم نوع على المناسب التنفس جهاز يعتمد 

غير احتمال هناك كان إذا إيجابي ، ضغط ذات هواء كمامة استخدم للغبار. التعرض حدود بالهواء المحمولة التركيزات فيها تتجاوز أن المتوقع من التي الظروف ظل في استخدامه 

الكافية.الحماية الهواء لتنقية التنفس أجهزة فيها توفر ال قد أخرى ظروف أي أو معروفة ، غير التعرض مستويات أو اإلطالق ، فيه متحكم 
التنفسيالجهاز حماية 

جيدة.ممارسة المناولة عند القفازات ارتداء يعتبر ذلك ، ومع مطلوب. غير الجلدحماية 

والجلد.العيون لغسل نظيف ماء ومصدر الجيدة الشخصية النظافة ممارسات باستخدام نوصي أخرى واقية معدات أو مالبس 
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المكلسالبترولي الكوك فحم ردم 
20/20/2في صدر 5من 3 صفحة 

والكيميائيةالفيزيائية الخصائص 9: القسم 

إلى فوالذي رمادي منتظم ، غير 

صلب.حبيبي أسود ، 
طفيفة.نفطية رائحة لها يكون قد رائحةخارجيمظهر 

ينطبق.ال الهيدروجينيالرقم يحدد.لم الرائحةعبوة 

الغليانونطاق األولية الغليان نقطة 
ينطبق.ال ينطبق.ال التجميدنقطة   /الذوباننقطة 

ينطبق.ال التبخرمعدل يحدد.لم مضيئةنقطة 

أو المنخفضة   /العلويةلالشتعال القابلية 

االنفجارحدود 

٪NAأعلى 

يحدد.لم لالشتعالالقابلية 

NAأقل٪ 

1.28- 0.72 )1 =الماء (النسبية الكثافة ينطبق.ال البخارضغط 

التقسيم:معامل 
ينطبق.ال الماءفي يتحلل ال ء)المافي (الذوبان 

ماء  /أوكتانولن-

)تابع(والكيميائية الفيزيائية الخصائص - 9 القسم 
يحدد.لم التحللحرارة درجة )فهرنهايت1،238 (مئوية درجة 670 التلقائياالشتعال حرارة درجة 

ينطبق.ال لزوجة

والتفاعلاالستقرار - 10 القسم 

ناعماًالمطحون البترول كوك غبار 

قابلة أو لالشتعال قابلة تصبح قد الفعالية

لالنفجار.

مستقرالكيميائياالستقرار 

ناعما.ًالمطحون الغبار تراكمات تجنب تجنبهاشروط معروفشيء ال الخطرةالتفاعالت احتمالية 

أكسيد أول على االحتراق منتجات تشتمل قد حريق ، نشوب حالة في 

وهيدروكربونات الكبريت أكسيد وثاني الكربون أكسيد وثاني الكربون 

أثناءخطرة تحلل منتجات توجد ال ودخان. مختلفة 

والتخزين.بالتعامل يوصى 

الخطيرالتحلل قوي مؤكسد مع متوافق غير 

بيروكسيدات ،بيركلورات ، وكالء ،  المتوافقةغير المواد 
منتجات

االلتئام.عند خاصة النيتريك ، حمض 
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المكلسالبترولي الكوك فحم ردم 

2020/20/02اإلصدار تاريخ 5من 4 صفحة 

السموممعلومات - 11 القسم 

المناولة.بعد جيداً اغسلها العينين. مالمسة تجنب الصحية األخطار 

مزمنبصيرالمحتملةالصحية اآلثار 

غبارجلخ ، ميكانيكي تهيج احتمال متوقع. كبير تهيج يوجد ال 
بيانات.تتوافر ال العيناتصال 

الماء.من الكثير مع مطاردة عيون احمراراً. أو سقياً أو الذعاً يسبب قد 

التنفسي الجهاز تهيج إلى غبار ألي المتكرر المفرط التعرض يؤدي قد 

الغبار(الرئة والتهاب  ممكنمحتمل. ميكانيكي تهيج متوقع. كبير تهيج يوجد ال 
)التنفس(االستنشاق 

 ،)الرئةالتهاب (الرئة التهاب  ، )الرئتيناحتقان مسبقاً. الموجودة التنفسي الجهاز أمراض تفاقم إلى يؤدي قد التنفسي. الجهاز في تهيج 

التنفس.وضيق السعال 

العناية فاطلب إزعاج ، حدث أو كبيرة ، كميات تناول تم إذا متوقعة. كبيرة صحية مخاطر توجد ال 

الطبية.
بيانات.تتوافر ال )البلع(االبتالع 

يؤدي قد ما. حد إلى ومهيجة كاشطة مادة تكون قد عادة. مطلوبة ليست األولية اإلسعافات 

لإلصابة.المعرضين لألفراد الجلد التهاب أو الجلد تهيج إلى المتكرر أو المطول التالمس  بيانات.تتوافر ال بشرة

متوقعة.أو معروفة مسرطنة كمادة المكلس الكوك فحم السموم لعلم الوطني البرنامج يحدد لم )(NTPالسرطنة 

مؤكدة.أو محتملة أو محتملة بشرية مسرطنة مادة باعتباره المكلس الكوك فحم  )(IARCالسرطان ألبحاث الدولية الوكالة تحدد لم 
)(IACالسرطنة 

محتملة.مسرطنة مادة أو مسرطنة كمادة المكلس الكوك فحم  )(OSHAالمهنية والصحة السالمة إدارة تحدد لم 
)(OSHAالسرطنة 

البيئيةالمعلومات - 12 القسم 
والبرية.المائية البيئات على ضارة تأثيرات في للتسبب منخفضة بإمكانية المكلس البترول كوك يتمتع البيئيةالسمية 

بسهولة.المكلس الكوك فحم يتحلل ال واالنحاللالمثابرة 

األحيائي.التراكم على منخفضة قدرة المكلس الكوك فحم يمتلك األحيائيالتراكم إمكانية 

منخفضة.التربة في والحركة تفاعلي غير المكلس البترول كوك التربةفي التنقل 

معروفشيء ال أخرىضارة آثار 

التخلصاعتبارات - 13 القسم 

التخلص أو معتمدة ، تدوير إعادة جهة بواسطة المادة معالجة يمكن . "مميزة"أو  "مدرجة"خطرة نفايات ليست فهي المنتج ، شكل نفس في منها التخلص تم إذا المادة ، هذه 

في المنتج وخصائص بها المعمول والمحلية والوالئية الفيدرالية واللوائح للقوانين لالمتثال المختارة التخلص طريقة تخضع النفايات. من للتخلص معتمدة منشأة في منها 

التخلص.وقت 

تصرف

النقلوسائل من التخلص اعتبارات - 14 القسم 
IATA/  ICAP/  DOTينظمها ال ينطبق. ال 

IATA/  ICAP/  DOTينظمها ال ينطبق. ال 

IATA/  ICAP/  DOTينظمها ال ينطبق. ال المتحدةباألمم الخاص الشحن اسم المتحدةاألمم رقم 

IATA/  ICAP/  DOTينظمها ال ينطبق. ال التعبئةمجموعة النقلأخطار فئة 

البحرية.الملوثات من ليس المكلس البترول كوك بيئيخطر 

.)148.10CFR 46 انظر (فهرنهايت. 130 تتجاوز الكوك حرارة درجة كانت إذا البضائع ، سفن تحميل عند الساخن على المكلس البترولي الكوك فحم تنظيم يتم كبيرةبكميات النقل 

كبيرة.بكميات للنقل أعاله التعليق انظر خاصةإحتياطات 
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المكلسالبترولي الكوك فحم ردم 
2020/20/02اإلصدار تاريخ 5من 5 صفحة 

التنظيميةالمعلومات - 15 القسم 
نعمبصير:

نعم

النعمالفعل:رد النعمالنار:إطالق ال
312/ 311SARA

النعمضغط:المزمن:

372CFR 40 و  313SARA بـ الخاصة اإلبالغ لمتطلبات وفقاً  ، miminis deمستويات من أعلى كيميائية ، مواد على المادة هذه تحتوي ال 313سارا 

)سيركال(البيئة حماية وكالة بواسطة عنها اإلبالغ يمكن التي الكمية 

)ب( 8TSCA المتحدة الواليات في الكيميائية المواد لقسم الكيميائي الجرد قسم 

ال

TSCAجرد قائمة في المنتج هذا إدراج تم 

)ال  /نعم(المخزون على المنطقةاو الدولة 

نعم)(DSLكندا 

نعم)(EINECSأوروبا 

نعم)(AICSأستراليا 

نعم)(IECSCالصين 

ال)(ENCSاليابان 

نعم)(ECLكوريا 

نعم)(PICCSالفلبين 

النيوزيالندا

من اإلعفاءات الخامس ، للمرفق وفقاً  )(REACHالكيميائية للمواد والترخيص والتقييم للتسجيل األوروبية الكيميائية بالسياسة الخاصة التسجيل متطلبات من المكلس البترول كوك يعُفى التسجيل: إلى الوصول 

10.اإلعفاء  ، )ب( )7(2 للمادة وفقاً بالتسجيل االلتزام 

."البحريةبالبيئة ضارا ً"ليس المكلس البترول كوك IMSBCمن 4.2 القسم إعالن 

الوثائقيةالمعلومات 16- القسم 
اإلصدارتاريخ 

السابقاإلصدار تاريخ 

تعريف

رقم.مراجعة 

2020فبراير 20 

2017الثاني كانون من 27 

المكلسالبترول 

5

فيما ضمني أو صريح ضمان أو تمثيل أي دون المعلومات تقديم يتم ذلك ، ومع موثوقة. أنها يعتقد مصادر من السالمة بيانات صحيفة في الواردة المعلومات على الحصول تم 

بعض وصف من الرغم على الستخدامه. المنتج ، أو المنتج أو المعلومات هذه استخدام من عليها الحصول سيتم التي والنتائج صحتها ، أو اكتمالها أو المعلومات بدقة يتعلق 

الموجودة.الوحيدة المخاطر هي هذه أن ضمان يمكننا ال المخاطر ، 

يتحمل ال أخرى ، وألسباب السبب لهذا المورد. معرفة نطاق خارج تكون وقد المورد سيطرة عن خارجة منه والتخلص واستخدامه وتخزينه المنتج مع التعامل طرق أو شروط 

التخلص أو استخدامه أو تخزينه أو المنتج مع بالتعامل يتعلق فيما أو عن الناشئة المصاريف أو التلف أو الخسارة عن المسؤولية من صراحة ًويتنصل المسؤولية المورد 

منه.



 

 

 (دراسة بیئیة كاملة)  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مستندات السالمة والصحة المھنیة 
 وحمایة البیئة

 ) ۳ملحق (
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17 The company is committed by the effective 
participation of all its employees to lead and manage 
the risks of HSE to protect workers, contractors, 
visitors, and the surrounding society to achieve its 
objectives towards preventing or reducing losses and 
injuries, providing a safe working environment. 

• From this perspective, the company undertakes to 
implement an effective HSE system that contributes to 
achieve goals and continuity of business development 
and sets the topics of HSE in a parallel to other 
subjects. 

• This commitment by complying with the highest-level 
standards, local laws and international standards 
applicable to the company's activity' also commitment 
to implement (LSR's). 

• According to this policy, the company works on the 
principle that all accidents that can cause injury or 
damage to property or the environment must be 
managed to reach the safe limit of an "As Low as 
Reasonably Practicable" (ALARP), by working on 
permanent development, training and increasing the 
workers skills to raise their efficiency, and 
implementing Process Safety Management. 

• The company is committed apply management to of  
change procedures (MOC)  in case of facility 
modification 

The company works to achieve safety objectives by 
applying performance measurement indicators (KPI) 
assuring that HSE activities are the responsibility of all 
employees. It is the responsibility of senior 
management to develop and motivate positive 
behavior with their subordinates and compel 
contractors to comply with safety standards for 
continual improvement. 

• P.P.C. is also committed to provide fire prevention and 
firefighting systems and equipment, ensuring their 
readiness, setting emergency plans, preparedness for 
crisis management, critical work, continuous training 
of firefighting teams and emergency response teams. 

• Hence, all employees and contractors are committed to 
apply the requirements of this policy to their activities, 
operations, use or maintenance of equipments and all 
services. 
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PETROLEUM PIPELNES CO. 

HSE Policies Implementation 

• Setting HSE goals and providing a financial sources to 
achieve it , follow up its progress and remove 
obstacles - if any. 

• Providing and applying an applicable HSE manual for 
all employees allover the company . 

• Setting Time schedules for Periodic HSE Preventive 
Inspections on all sites , submitting reports to top 
management , and avoid observations. 

• Formation of main HSE committee and subcommittees 
according to Ministerial decree (134 year 2003) , and 
holding meetings periodically , implementing 
decisions and recommendations. 

• Apply Hazard & Risk Management system for Jobs, 
Tasks , Processes and MOC systems. 

• Provide process safety management in the company , 
setting OH&S instructions for critical works. 

• Setting an effective Permit to Work system , and 
training employees on it. 

• Assess and identify the PPE requirements, providing it 
to all employees according to PPE list. 

• Apply periodic preventive maintenance for 
equipments. 

• Health hazards identification including Hazard 
substances and wastes , and provide ( MSDS) 
bulletins. 

• Rejection of violence in workplaces. 

• Impletnent Primary medical examination for new 
employees , and periodic medical examination 
according to the law requirements. 

• Prepare Emergency plans and implement announced 
and unannounced drills for possible emergency 
scenarios. 

• Assess and identify required HSE Training courses 
,nominate employees for training and apply these 
courses whether internally or externally. 

• Provision and maintenance of firefighting substances 
and equipments , and qualification of well-trained 
firefighting teams_ 

• Applying an effective contractor management system_ 
• Controlling all kinds of pollution and reducing energy 

use, in line with environmental protection laws, as 
well as the sustainable development vision for Egypt 
2030. 

• Reporting near misses and accidents, and setting up 
qualified committees to investigate accidents and 
injuries oncoming to the root causes to prevent their 
mcanumee 
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The Company is committed to the continual 
improvement and development of the environmental 
performance by applying all local and international laws 
applicable to the Company's activity, which will 
maintain low levels or prevent emissions and harmful 
impact on the natural environment and adhere to safe 
waste disposal limits. 

In this context, the company encourages its employees 
and develops their environmental knowledge through 
training, establishing measurable environmental 
objectives that are monitored and reviewed regularly. 

The company provides highest levels of safe 
performance by conducting internal audits and 
preparing specialized studies through consultants to 
assess risks and the environmental impacts of its current 
activities and also for projects before implementation 
and environmental monitoring needed to solve 
environmental issues for continual improvement . 

The company shall in all possible ways control the 
environmental risks resulting from its activities and 
develop an emergency response plan for any probable 
environmental incidents. 
The company seeks to optimize the use of natural 
resources and reduce pollution to the legal allowable 
limits. And maximize the of optimal use of energy. 

This policy is consistent with the general OH&S. policy 
of the company. 

Hence, all employees and contractors are committed to 
apply the requirements of this policy to their activities, 
operations, use or maintenance of equipments and all 
services. 
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PETROLEUM PIPELNES CO. 
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HSE General Manager 

Safe driving policy k4M I  inglilitod 

• The company is committed to lead and manage risks in 
accordance with the company's OH&S policy of 
occupational safety and health and to comply with the 
guidelines of life saving rules. including the 
regulations of safe driving. 

• This commitment is through implementing all the 
requirements in accordance with the local and 
international traffic Laws . 

• According to this policy, the company is working to 
follow the best practice to manage and control the 
driving risks in order to prevent vehicle-related 
accidents and loss of life. 

• The company is committed to ensuring mental, 
physical and knowledge abilities of vehicle-drivers 
(fitness to work) by conducting periodic medical 
examination and, undergoing drugs and alcohol 
analysis in reeular records, moreover training drivers 
on safe driving and basic HSE instructions. 

• The company is also committed to consider the safety 
of vehicles and to ensure their readiness, and limit the 
driving on the road at night except in critical cases, and 
in accordance with procedures, permits and risk 
assessment of such trips 

• Furthermore, This is in addition to adhering to local 
traffic rules and transportation needs in unusual 
weather conditions. 

• Thus, all Company employees at all levels as well as 
contractors are committed to the implementation of 
this policy and senior management have to take in 
action all the requirements for applying its standards 
on their employees and supervise its implementation , 
taking necessary corrective actions and applying the 
principle of punishing violations and rewarding 
committed employees (the principle of reward and 

mishment). 
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PPC aims to provide and maintain a safe and healthy 
workplace against risks or exposure to the 
employees, property damage or any adverse effects 
to the environment. 

• In PPC we expect you to stop any tasks or 
operations which represent a risk to personnel, 
environment or assets and immediately react 
positively through the following steps : 

1- STOP: when you perceive an unsafe condition 
especially that related to (LSR's) . 

2- NOTIFY: the executing persons / supervisors to stop 
work actions - if necessary, stop associated 
activities to that workplace_ 

3- INVESTIGATE by discussing the unsafe condition 
with employees and supervisors and come to an 
agreement on the stop work action to be 
corrected. 

4- CORRECT: unsafe conditions and outline correction 
in the stop card template. 

5- RESUME : work by supervisors authority after 
implementing corrective actions. 

II- FOLLOW-UP: through managers to acknowledge 
root causes analysis of stop work to prevent the 
reoccurrence. 

- An effective stop - work authority will be 
achieved as following: 

• Effective and continuous training to all 
employees and contractors on discovering 
risks and controlling these risks_ 

• PPC management ensure NO BLAME  
CULTURE to all employee or contractor in 
case of positive stop work action_ 

Top management is fully cormnitted to create a 
safe work environment where the Stop Work 
Authority can be freely exercised , and even 
maximizing it, ensuring NO WORK will be 
resumed until finishing all required corrective 
actions. 

- Hence, all employees and contractors are 
committed to apply the requirements of this 
policy to their activities, operations, use or 
maintenance of equipments and all services_ 
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Drugs and Alcohols Policy 

PPC is committed to provide and maintain a safe and 

healthy working environment for all employees in order 

not to expose any employee to risk or harm to health , the 

company has adopted a drugs and alcohol policy to 

achieve this target through the following : 

• Pursuit the goal of no harm to people. 

• Guarantee a safe and healthy working environment. 

• Make employee aware of alcohol and drugs health 

harms. 

• Training on how to deal effectively with alcohol and 

drugs work related incidents. 

• Promote presentation and awareness campaigns for 

employees and contractors within company. 

• The company will perform periodic and random 

drug tests. 

• Apply positive drug tests results and refusal to 

submit tests will be managed according to PPC 

regulations. 

• This policy applies to all premises, employees, 

contractors and subcontractors. 
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Contractors Management Policy 

• The company is committed to the effective 
participation of all its employees by leading and 
managing the HSE risks to protect workers, 
contractors, visitors, and the surrounding society to 
achieve its goals towards preventing or reducing losses 
and injuries, providing a safe working environment. 
and the optimal use of energy. 

• All contractors are committed to participate in 
achieving HSE goals to develop and motivate positive 
behavior with their subordinates while complying with 
safety standards for continual improvement. 

• Hence, all contractors are committed to apply the 
requirements of this policy to their activities, 
operations, use or maintenance of equipments and all 
services. 

• PPC will do initial evaluation for the contractor's  

prequalification as following;- 

- Prequalification certificates issued from previous 

companies for similar works existence. 
- Training 	certificates 	for 	all 	Contractor's 

employees to ensure their ability to achieve 
works. 

- Contractor's HSE policies. 

- Contractor is committed to submit the assigned 
risk assessment which is reviewed and approved 
by OH&S department. 

- Check all contractor's materials and equipment 
before entering the workplace , and the company 
has all rights to accept or refuse any of it ,if it 
does not comply to HSE requirements. 

- PPC has the right to organize internal HSE 

training programs for contractor's employees, and 
may be with referable income. 

- PPC ensure that it will take all required 

disciplinary actions in case of committed 

violations by executing / interruption of activities 
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1- Contractor's Worker dismissal. 

- The contractor emploNee will be dismissed if 

committed one of these violations:  

- Is committed a potentially serious violations from 
HSE point of view that can cause injury or 
damage to the company's equipment or properties. 

- Worker has removed safety control device or 
warning signs. 

- Carrying out works without permit to work. 

- Resumption work in case of unsafe work 
conditions. 

- Worker has carried out works without taking into 
consideration HSE precautions of PPC's personnel 
and equipments. 

- Worker is incompatible to perform his tasks. 
- In case of irregularity especially project manager 

or safety supervisor. 
- Worker repeated carrying out his job without 

wearing personal protective equipments. 
2- Interruption of contracted activities: 
- Contractor activities will be interrupted if didn't  

stick to any item of the following:  

- Not wearing personal protective equipments. 
- Lack of training on Emergency preparedness and 

firefighting. 
- Lack of competency of equipment to perform 

required tasks. 
- Life Saving Rules violation. 

- Unsafe acts which leads to stop work authority. 

- Using equipment before HSE inspection, or in 
conflict with issued permit to work. 

- Not informing about injury or incident happened 
inside workplace during performing his activities. 
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PETROLEUM PIPELNES CO. 

3- Sending Letters to Contractor's 
Management. 

- A letter of complaint is sent to contractor's 
Management, in case of violating one of following 
items;- 

- Repeating violating any item stated in case no. (1) 
Or case no. (2). 

- Major accident happened and the contractor 
activity was a direct / indirect cause of it. 

- Contractor's worker training certificates not 
submitted to HSE management or providing a risk 
assessment for his activities. 

- Not reporting the company about injury or 
incident happened inside workplace in a 
maximum one day. 
Contractor has omitted to provide periodic reports 
to company. 

- Hence, all contractors and subcontractors are 
committed to apply the following;  

- Commitment to apply the Egyptian HSE related 
laws. 

- Applying all the company's HSE policies. 

- Sending HSE monthly reports to HSE assistant 
Managements in company's sites. 

- Provide a lifting plan and calibration certificates 
for all lifting equipments if any lifting activities 
required. 

- Providing HSE and firefighting equipments and 
materials for the safety of employees in 
workplace, and Provide a suitable training on 
using it in case of Emergency cases. 

- Provide First aid equipments and well trained on 
usin' g it 

- Provide the time schedule for performing his 
activities. 
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PETROLEUM PIPELNES CO. 

Near Miss & Hazards Reporting Award Policy 

1.Purnose  
- As a part of petroleum pipeline company to enhance 

HSE culture within organization and reward 
excellence in HSE performance , this policy has been 
developed for the purpose of setting out rewarding 
scheme for reporting near misses and workplace 
hazards. 

- The objective of this policy is to encourage and reward 
employees and contractors in their efforts towards 
HSE improvement and hence contributing to the 
efficiency of the company activities. 

2. General 
- Near miss & Hazards reward policy is a company 

appreciation mechanism for workers and contractors 
to achieve company HSE objectives and incidents 
reductions. 

- This policy is applied for both PPC employees & 
contractors allover the company sites. 

3. Award Review Panel  
• The site Head Manager. 
• The site Assistant General Manager of HSE 
- To Review ,evaluate and select best repots ,  then send 

them to The General HSE Management within the 
monthly periodic reports submitted by the company 

• HSE General Manager 
• Finance General Manager 
• USE Assistant General Manager 
- To review proposed reports and choose the winning 

reports and pay the specified bounces. 

4. Assessment & Rewarding Criteria  
- The employee will be awarded if his report contributed 

effectively in the following: 
• Prevent direct hazard 
• Prevent a serious accident 
• corrective action taken for unsafe cond Ion 

- On monthly basis , three employees for the whole 
company whose report includes at least one of the 
above criteria will be rewarded . 

5- Rewarding 
- The reward on monthly basis for three winners , will be 

an appreciation certificate signed by the chairman and 
HSE General Manager in addition to 

1000 LE for the first winner 
800 LE for the second winner 
600 LE for the third winner 
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Use mobile phones to make calls for work . 

Use mobile phones to use applications for work . 

Use mobile phones for personal calls in a way that 
doesn't interrupt work . 

PPC will publish warning signs in prohibited areas " 
Don't use cell phone" 

Anyone violates 	this policy will be punished 
according to law and PPC's regulations. 

1 	 Za)t.,,J I fly 

HSE General Manager 
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PETROLEUM PIPELNES CO. 

Mobile Om es policy 
• No doubt that cell phones (and smartphones) 

especially have become an integral part of everyday 
life. The company believes that these smart phones 
may be a great asset if used correctly ,also may be 
cause of problems when misused. 

- So all employees, visitors, and contractors are 
committed to the following:  

• Not to use their phones for any reason while driving. 

• Not to use their phones for playing games during work 
hours . 

• Not to use their mobile phones to record important 
information by using camera or microphone recording. 

• Not to use their mobile phones for lighting or talking 
in operation areas as ( tank farms, truck loading areas 
etc.. or cell phones forbidden areas. 

• Not to use their phones for photography in workplaces 
except in case of obtaining the required security 
clearance, and a content security review. 

• Not to use their phones inside meeting rooms or 
training rooms in a manner that affects the work 
negatively. 

The company allows to use phones in permitted 
areas as following :  
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PETROLEUM PIPELNES CO. 

— The company is committed through the effective 
participation of all employees to lead and manage 
OH&S risks to protect workers, contractors, visitors, 
and the surrounding society to achieve its objectives 
towards preventing or reducing losses and providing a 
safe working environment. 

— The company is working to reduce greatly the fire 
causes caused by unsafe acts, which smoking 
constitutes its majority, so all employees, visitors, and 
contractors are committed to the following:  

• Smoking is prohibited at any place inside the 
company, and only allowed in declared places by HSE 
management. 

• It is not allowed to design smoking areas inside 
operation areas or the hazardous areas such as ( Tank 
farms- pump houses- chemical laboratories- confined 
spaces- Meeting rooms- or Transportations ) consistent 
with law no. (154) year (2007 ) issued on smoking 
prevention at public places and establishments. 

• Non- smokers have the right to breath clean air , and 
this right overrides the right of smokers to smoke. 

• Smokers are allowed to have smoke breaks during 
work times on condition the supervisor approval. 

— HSE assistant general managements will organize 
awareness sessions about smoking hazards and it's 
negative impacts on health, also publish this policy 
publications and posters all over the company. 

— These Procedures contribute to the reduction o 
smoking and assist who want to quit smoking. 

— Any violation to this policy inside the company will be 
punished according to law and PPC's regulations. 

7,..44414.4 }̀4, LLII  	;LS JLIA.11 J.li 	4S_A1 
0)14,, 

L5-1 	tA." -11 9 a')13119 
J "U.4? .1: 9'9 	J'.41.11  Ji 6L4  

j..44S 	Lsic. 	jAut.1 

,5.11.11.3  4:46.  	4a,01 J431 

:JJASI°  

44 	Vi  ;.t.S_).2* 	 ,i11* I • 
j 	4.0t.2.11 `,1)1,1)11 	:A  ;4.11  jiS1.41 

CJS1-4V1 _, ‘:11 :"11  :51" 	:JS1-41 	C.."":1 V • 
j_AULAII 32; .t,11 	— 	) 
33L.J ji 	 -01; 	 

Lci 	V 4:_J 	€) 	:Ala to 
J.4.2.11 	 3SL4V1.4 	\11  

1;1A) "4 "1.1J-k 	\ 	• 
ay„:. N-11 

JA 	j.,01 	1111 	 c_,„„ • 

. )41..11  ,)41.) 

J  4 , A 11 	 1).a a 	1I 'A 	I j  I .; I 

	

41-,,21   )1*1-:%-.4 4,ic.;114 *A411 
L.17,t& j., :t.41.31 o'.44  

1/44.1 

eALL  

	

)11  3c tn'T 	...411..1.)11 

J. 	:L.1.11 
Lsi 1+4 jyaiLAD Lc.:)11111 

     

     

 

3)14,11 001..* 04-) 
Ail' 	 004 

Chairman 

:4)1 	 Z.)LJI Ply „.±..L. 
HSE General Manager 

 

Issued: July 2022 

 



 

 

 (دراسة بیئیة كاملة)  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 
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 خطة الطوارئ



 

  

 

 
 

 لبترول شركة أنابيب ا
البحر األحمر منطقة لالطوارئ واإلخالء خطة 

 وخليج السويس
 
 

 
 

 إعداد 
 شركة الخدمات البترولية للسالمة والبيئة 

 "بتروسيف" 
 2021 نوفمبر
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 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   1 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 

 
 منطقة ل واإلخالء خطة الطوارئ   عنوان التقرير:

 البحر األحمر وخليج السويس 

  
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf. 020/S1/008/H رقـم التقرير:

 
 

 

 

 
 التوقيع  التاريخ  من جانب  

     بتروسيف –شركة الخدمات البترولية للسالمة والبيئة   اإلعداد

 شركة أنابيب البترول  المراجعة
 )مدير عام السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة( 

  

 شركة أنابيب البترول  اإلعتماد
 ( رئيس مجلس اإلدارة)

  

 
 

 
 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   2 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 محتويات  
 

 05/124 مقدمة 
 07/124  قائمة التوزيع

 08/124 التعديالت قائمة 
 09/124 سالمة والصحة المهنية وحماية البيئة منطقة البحر األحمر وخليج السويس لل سياسة
 10/124 اتتعريف

 11/124 مجال تطبيق الخطة 
 12/124  أهداف الخطة

 13/124 فعالية وكفاءة خطة الطوارئ 
 15/124 السويسالبحر األحمر وخليج  -لمنطقة أنابيب البترول وصف عام 

 27/124 صهاريج المنتجات البترولية بمواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس
 29/124 الواقعة بنطاق منطقة البحر األحمر وخليج السويس خطوط نقل المنتجات البترولية

 33/124 منطقة البحر األحمر وخليج السويسغرف البلوف على الخطوط ونطاق مسئولية  
البحر  بمنطقة  البترولية  المنتجات  لخطوط  الحديدية  والسكك  المائية  المجاري  تعديات 

 األحمر وخليج السويس
36/124 

 37/124 نوعيات حاالت الطوارئ 
 38/124 مستويات حاالت الطوارئ في نطاق موقع بترولي  

 39/124 مستويات حاالت الطوارئ في نطاق منطقة بترولية  
 41/124 مخطط توضيحي لمستويات حاالت الطوارئ داخل موقع بترولي  

 42/124 مخطط توضيحي لمستويات حاالت الطوارئ داخل المنطقة البترولية 
 43/124 تقييم الموقف وتحديد مستوى حالة الطوارئ 

 44/124 لمواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويسقائدي موقع الحدث 
 47/124 قائدي موقع الحدث لمنطقة البحر األحمر وخليج السويس

 48/124 مسئوليات قائدي موقع الحدث للمواقع / للمنطقة  
 49/124 مسئوليات المدير المناوب / النوباتجي



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   3 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 50/124 منطقة البحر األحمر وخليج السويسغرفة إدارة طوارئ 
 52/124 مواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس مشغلي غرف طوارئ 

 55/124 منطقة البحر األحمر وخليج السويس طوارئ  ةمشغلي غرف
 56/124 مواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس غرف طوارئ  مشغليمسئوليات 
 57/124 منطقة البحر األحمر وخليج السويس  غرفة طوارئ  مشغليمسئوليات 

 58/124 فرق إدارة مجابهة الطوارئ بمواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس 
 64/124 فريق إدارة مجابهة الطوارئ بمنطقة البحر األحمر وخليج السويس 

 65/124 مواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس مسئوليات أعضاء غرف طوارئ 
 67/124 منطقة البحر األحمر وخليج السويس  طوارئ  ةمسئوليات أعضاء غرف

 69/124 اإلدارات المختلفة ومسئولياتها في الحاالت العادية وحاالت الطوارئ 
 69/124 السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة    اتإدار مسئوليات   -
 71/124 التشغيل وحركة البترول   تإدار مسئوليات   -
 72/124 مسئوليات إدارات الصيانة )الخطوط والمستودعات، والطلمبات والسيارات(  -
 73/124 إدارات الحماية الكاثودية والكهرباء والتحكم واإلتصاالت مسئوليات   -

 74/124 المعامل الكيماوية    اتإدار مسئوليات  
 75/124 شئون العاملين والنقل   تإدار مسئوليات  
 76/124 المخازن والمشتريات   تإدار مسئوليات  
 77/124 الخدمات الطبية    اتإدار مسئوليات  
 78/124 اإلداري األمن  ات  إدار مسئوليات  
 79/124 الشئون القانونية  رات  إدامسئوليات  

 80/124 عمليات الطوارئ تشكيل فرق 
 81/124 المتاحة بمواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويسوسائل الربط واالتصال 

 84/124 تسلسل تنفيذ االتصاالت واإلبالغ عن الحوادث
 85/124 عن الحوادث مخطط توضيحي لتصاعد مستويات اإلبالغ

 86/124 لمنطقة البحر األحمر وخليج السويس لجنة التدقيق والمراجعة



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   4 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 87/124 مسئوليات لجنة التدقيق والمراجعة  
 88/124 منطقة البحر األحمر وخليج السويس   – فرق عمليات مجابهة الحريق

 90/124 وسائل الحماية ومكافحة الحريق المتاحة بمواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس
 124/ 102 منطقة البحر األحمر وخليج السويس – مكافحة التلوث )البري(فرق عمليات 

 124/ 103 منطقة البحر األحمر وخليج السويس – (البحري فرق عمليات مكافحة التلوث )
 124/ 105 منطقة البحر األحمر وخليج السويس  – فرق عمليات البحث واإلنقاذ

 124/ 108 منطقة البحر األحمر وخليج السويس –فرق الصيانة والخدمات الهندسية  
 124/ 112 منطقة البحر األحمر وخليج السويس  – فرق الخدمات الطبية

 124/ 116 عمليات اإلخالء 
 124/ 119 المعاونات الخارجية

 124/ 122 نتهاء حالة الطوارئ إ
 124/ 123 التعامل مع اإلعالم الخارجي

 124/ 124 التدريب وإجراء التجارب الوهمية على الحاالت المختلفة 
 المراجع المستخدمة  

  

 المرفقات 
 إجراءات التصرف في حاالت الطوارئ المختلفة : 1  –مرفق رقم 
 نموذج التفتيش الدوري على تجهيزات غرفة طوارئ منطقة البحر األحمر وخليج السويس : 2  –مرفق رقم 
 نموذج اإلبالغ عن الحوادث  : 3  –مرفق رقم 
 نموذج التحقيق والتحليل في الحوادث : 4  –مرفق رقم 
 نموذج إجراء التجارب الوهمية  : 5  –مرفق رقم 
 دليل تليفونات األفراد / الجهات المعنية بحاالت الطوارئ  : 6  –مرفق رقم 
 وط وغرف البلوف خطصور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطية لل : 7  –مرفق رقم 
 الدليل الخاص بالمستشفيات المتعاقد معها  : 8  –مرفق رقم 

 
 
 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   5 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 مقدمة 
الدول   نظرا   اقتصاديات  بناء  الرئيسية في  الطاقة  البترول هو أحد مصادر  الدعائم    –ألن  وهو أحد 

األساسية للدولة سياسيا  واقتصاديا  واستراتيجيا  لذلك فإن الدولة ممثلة في وزارة البترول والهيئة العامة  
تول والتنقيب    يللبترول  الكبيرة سواء في مجال البحث  التوسعات  القطاع عناية كبيرة ممثلة في  هذا 

وما قد صاحب ذلك من عمليات   –والتسويق    كذلك في مجال عمليات التكرير والتصنيع  –واإلنتاج  
التطوير والتحديث في المنشآت والمعدات المستخدمة في كافة هذه المجاالت لمواكبة أحدث التقنيات  
الفنية والتكنولوجية المطبقة عالميا  لتلبية كافة االحتياجات والمتطلبات المتزايدة من منتجات بترولية  

المعروفة متنوعة ويراعى في    ةوبتروكيماوي العالمية  تتفق والمواصفات  التي  المواصفات  ذلك أفضل 
 مع األخذ في االعتبار أيضا  متطلبات حماية البيئة واالستخدام األمثل.

هذه   مثل  وتشغيل  إدارة  على  القادرة  البشرية  والمهارات  الخبرات  بناء  أيضا   ذلك  صاحب  وقد 
ارة عالية وتطبيق أحدث تكنولوجيا العصر في بكفاءة ومه  ةستثمارات الضخمالمشروعات الكبيرة واإل

فنية عالية تبذل الكثير من الجهد والعرق الذي ال ثروة  بشرية  هذه الخبرات التعد  و     –المجال    ذاه
 يقدر بمال والذي سوف تتفاخر به األجيال القادمة. 

االق الدعامة  هذه  مثل  لحماية  الالزمة  التجهيزات  توفير  لزاما   كان  المنطلق  هذا  الهامة  من  تصادية 
متمثلة في منشآتها ومعداتها وأفرادها كعناصر أساسية لإلنتاج ضد   –بكافة مقوماتها المادية والبشرية 

أو أية أخطار أخرى قد تؤثر سلبيا  على    –نفجار  أية أخطار قد تهددها مثل أخطار الحريق أو اإل 
 عدات ، المنشآت ، أو البيئة. عمليات اإلنتاج أو سير العمل أو تشكل خطورة على األفراد ، الم

آثارها المباشرة أو غير المباشرة كان البد وأن يكون  و ولمواجهة مثل هذه الحاالت والحد من أخطارها  
منها    ةومدى الخطورة المتوقع  –هناك دراسة وتخطيط مسبق وشامل لمعرفة كافة األخطار المحتملة  

تأثيرها السلبي على سير عمليات   –ومدى احتماالت تطورها إلى ما هو أسوأ   كذلك مدى احتمال 
واإلنتاج   والتشغيل    –التشغيل  واإلنشاء  التصميم  عند  االعتبار  في  ذلك  أية    –وأخذ  إجراء  عند  أو 

وذلك لمنع وقوع مثل هذه    –وتطبيق ذلك أيضا  على المنشآت القائمة حاليا     –تعديالت أو توسعات  
ال آثارها  التقليل من  أو  المواقف  األخطار  السيطرة على مثل هذه  محتملة في حالة وقوعها وإمكانية 

والمع  –المحتملة   والوسائل  األنظمة  كافة  توفير  الالزمـمع  للكش ـدات  لها  ـة  المبكر  واإلنذار    –ف 
عليها في أسرع وقت ممكن حال وقوعها منعا  ألية خسائر أو    ومعالجتها أو التعامل معها والسيطرة

 أو التقليل من حجم هذه الخسائر أو األضرار.  – أضرار قد تنجم عنها
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من هنا كانت أهمية وجود االستعداد المسبق لمواجهة مثل هذه الحاالت من خالل خطط تفصيلية  
إدارتها   على  قادر  تنظيم  صورة  في  الالزمة  الفنية  البشرية  اإلمكانيات  توفير  مع  للطوارئ  محكمة 

خطيط وباألسلوب العلمي والعملي الذي يحقق التصرف وتطبيقها على أعلى مستوى من الكفاءة والت
السليم والفعال لمواجهة مثل هذه المواقف الحرجة مع توافر اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ مثل هذه الخطة 

 وتحقيق الهدف المطلوب. 
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 سالمة والصحة المهنية وحماية البيئة منطقة البحر األحمر وخليج السويس لل سياسة  
قع شركة أنابيب احرص مو ت   –انطالقًا من السياسة العامة لقطاع البترول في مجال السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة  

للبترول    ةوالتابعالبحر األحمر وخليج السويس    بمنطقةالبترول   وهي السخنة، شقير، وادي فيران،  للهيئة المصرية العامة 
الحفاير السادات    ،الزعفرانة،  إستالم وتدفيع  ن  تخزيإستالم و مل في مجال  تعي  توال  -ومحطة  الخام والسوالر وكذا  وتدفيع 

عن بترولية  البوتاجاز  منتجات  خطوط  أعلى    -  طريق  لتحقيق  الكفيلة  والوسائل  بالطرق  المختلفة  بأنشطته  القيام  على 
   :مطلوبة في مجال السالمة والصحة المهنية و حماية البيئة والتي بنيت على االلتزام باآلتيالمستويات ال 

 

 التوافق  -1
 . ومتطلبات الشركة في مجاالت السالمة والصحة المهنية وحماية البيئةمع القوانين والقرارات والتعليمات  •

 العمل على  -2
 تعمل على وقاية العاملين من األخطار المتعلقة بأنشطة تلك المواقع. إتباع التعليمات الخاصة بالعمل اآلمن والتي  •

 تطبيق كافة البرامج المتعلقة بالوقاية من األخطار ومنع الحوادث وباألخص أخطار الحرائق واإلنفجارات.  •

 تطبيق برنامج للصحة المهنية للحفاظ على جميع العاملين من أي أمراض مهنية   •

 صحة المهنية وحماية البيئة على نفس درجة أهمية األعمال الهامة األخرى. إدارة موضوعات السالمة وال  •

 تقديم المساعدة في حاالت الطوارئ بالنسبة للشركات البترولية المجاورة وكذا المجتمعات العمرانية. •

 حماية البيئة  -3
رب للمواد البترولية، الكيميائية أو  االهتمام بحماية البيئة، عالوة على تقليل متوالي لالنبعاثات وتصريف المخلفات والتس •

 اإلشعاعية بما لها من تأثيرات سلبية على البيئة. 
 التأكد من  -4

 توصيل المعلومات المتعلقة باألداء الخاص بالسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة بصورة واضحة للجهات المعنية.  •

 البيئة التي تطبق بالشركة والمواقع التابعة لها. التزام المقاولين بمتطلبات السالمة والصحة المهنية وحماية  •

 التدريب ورفع الوعي الوقائي  -5
 رفع الثقافة التي تمكن العاملين من المشاركة في االلتزام ببنود السياسة. •

كافة حوادث   • والمستمر في  السريع  والتحقيق  البيئة  المهنية وحماية  والصحة  بالسالمة  المتعلقة  باألمور  التوعية  تأكيد 
أو التصرفات الغير   (Near Miss)اإلصابات، التلفيات، الحوادث التي لم ينتج عنها إصابات أو أضرار مادية أو تلفـيات 

 قباًل مع مراجعة الدروس المستفادة منها. لبحث أسبابها ومنع تكرارها مست  –مألوفة 

 التطوير المستمر  -6

في مجال السالمة والصحة المهنية وحماية  المنطقة  قع  امو كافة  تحقيق التحسين المستمر في الموضوعات التي تخص   •
 البيئة. 

 تقديم الموارد البشرية، المادية وكذا الدعم الفني المناسب لتنفيذ هذه السياسة. •

للتأكد من كافة مواقع المنطقة  على   الشتراطات السالمة والصحة المهنية وحماية البيئةسنوية    ربععمل مراجعات دورية   •
 التطبيق الفعال لهذه السياسة لتحسينها وتطويرها بصفة مستمرة. 

وذلك للتأكد    السويسالبحر األحمر وخليج  منطقة    مواقععلى مستوى  سنوية    ربعاجراء التجارب الوهمية بصفة دورية   •
 من مدى مالئمة إمكانيات الطوارئ للقيام بدورها إذا تم اإلحتياج إليها. 

 مراجعة السياسة سنويا للتأكد من مدى مالئمتها وفعاليتها لتعديلها بما يتناسب لتحقيق األهداف المرجوه منها.  •

ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بد البديع م / أيمن ع

 مدير عام منطقة البحر األحمر وخليج السويس 
 2021التاريخ    /      /  
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 تعريفات 

 Emergency Case                         حالة الطوارئ  

البيئة   أو  المنشأة  المعدات،  من  أي  إتالف  أو  تدمير  إلى  يؤدي  قد  فيه  مرغوب  غير  حدث  هى 
 . / المقاولين / الزائرين ووفيات ألحد أو لبعض العاملينالمحيطة أو قد يؤدي إلى إصابات 

 Assembly Point                            نقطة التجمع   

عملية   وتنفيذ  الطوارئ  حاالت  أثناء  األفراد  فيها  يتجمع  آمن  مكان  في  مسبقا   محددة  منطقة  وهى 
 اإلخالء.

 Evacuation Captain                        مسئول اإلخالء  

على عملية إخالء األفراد من أماكن عملهم إلى نقطة التجمع    اإلشرافعن  هو الشخص المسئول  
 الخاصة بهم في تنظيم وهدوء.

 Muster Checker                              مراقب نقطة التجمع 

مع    األفراد بنقطة التجمع لمعرفة ما إذا كان هناك مفقودين أم ال  هو الشخص المسئول عن حصر
 . إعداد بيان مكتوب باألسماء وإخطار مسئول المنطقة

 On Scene Commander                   قائد موقع الحدث   

وتحديد مستوى حالة الطوارئ التي عليها الموقع وكذا    مسئول عن وضع تقييم للموقفهو الشخص ال
، أيضا    مع نقل هذه الصورة إلى أعضاء غرفة إدارة الطوارئ   ات الالزمة لمجابهة الحادث ياجاالحت 

هو المسئول عن رئاسة وتوجيه فرق مجابهة الطوارئ وكذا فرق المعاونات الخارجية مع التنسيق فيما  
 بينهم لتضافر الجهود.

 Staging Area                      منطقة تمركز المعاونات الخارجية 

هي منطقة محددة مسبقا  النتظار سيارات ومعدات المعاونات الخارجية التي قد يتم استدعائها حيث 
 في تلك المنطقة لحين طلب التدخل في أعمال مجابهة الحادث.تقوم باالنتظار 
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 مجال تطبيق الخطة 
 

بالمستوى   الخاصة  المختلفة  الطوارئ  حاالت  على  الخطة  هذه  مستوى  تطبق  على  والثالث  الثاني 

العاملين، المنشآت أو المعدات أو  منطقة البحر األحمر وخليج السويس والتي   قد تؤثر سلبا  على 

، يتم تفعيل هذه الخطة حال قرب خروج حالة الطوارئ بأي موقع من  تحدث ضررا بالبيئة المحيطة

وصوله   وقرب  السيطرة  نطاق  عن  السويس  وخليج  األحمر  البحر  بمنطقة  البترول  أنابيب  مواقع 

هذا إلى جانب خطة الطوارئ الخاصة    -للمستوى الثالث من حاالت الطوارئ الخاصة بالموقع ذاته  

الحادث   به  الذي  الحاد بالموقع  تفاقم  نطاق  وعند  من  خروجه  وقرب  الثالث  للمستوى  ووصوله  ث 

بإمكانيات أنابيب البترول بمنطقة البحر األحمر وخليج السويس، يتم تفعيل خطة الطوارئ   السيطرة

بالمناطق   الشركة  إمكانيات  وإستدعاء  الجمهورية  مستوى  على  البترول  أنابيب  لشركة  المركزية 

بالمناطق     المجاورة أو البترولية  البترولية المجاورة أو المعاونات الخارجية سواء من شركات أخرى 

 من الجهات الحكومية المعنية بهذا األمر. 
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 أهداف الخطة
وعلى الرغم من   –من واقع الدروس المستفادة من الكوارث العالمية أو المحلية التي حدثت في الماضي  

أخطار   أو  االنفجار  أو  الحريق  أخطار  وخاصة  محتملة  أخطار  أية  ضد  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 

لية سواء سائلة أو غازية ومهما كان مدى فاعلية وكفاءة مثل هذه اإلجراءات أو التسرب للمواد البترو 

إال أنه هناك احتماالت وقوع الحوادث وبصورة مفاجئة والتي قد   –االحتياطات في أي من مواقع العمل  

 تؤدي إلى حدوث كوارث ما لم يتم تداركها وسرعة السيطرة عليها. من هنا كان لزاما :

الجيد  -1 هذه    اإلعداد  مثل  لمواجهة  استعدادا   التنفيذ  موضع  ووضعها  الطوارئ  لخطط  والمسبق 

 الظروف الطارئة للتقليل من آثارها المدمرة أو األضرار أو الخسائر الناجمة عنها 

وضع الحلول الالزمة فنيا  وعمليا  للحد من وقوع أي أضرار سواء لألفراد ، المعدات ، المنشآت أو   -2

 لفوري مع حاالت الطوارئ حال وقوعها للسيطرة عليها دون التطور لألسوأالبيئة وكذا التعامل ا

بهذه   -3 للقيام  ألفراد  وتوكيلها  المختلفة  الطوارئ  حاالت  في  التنفيذ  واجبة  المسئوليات  وتوزيع  تحديد 

 المسئوليات في الوقت المناسب وبالسرعة المناسبة للحد من أثار حاالت الطوارئ حال وقوعها 

هذه تحديد   -4 تنفيذ  ثم  ومن  الطوارئ  حاالت  في  أدوار  لها  المنوط  لألفراد  الالزمة  التدريبات 

 التدريبات لهم لثقل مهارتهم ولضمان جودة أدائهم لمثل هذه المهام 

 وضع سيناريوهات لحاالت الطوارئ المختلفة ومن ثم تقييمها دوريا من خالل إجراء تجارب وهمية  -5

 المساعدات الخارجية التي يمكن اإلستعانة بها في حاالت الطوارئ التحديد والتنسيق مع كافة  -6

القائم   -7 وكذا  الطوارئ  حاالت  مستويات  مختلف  في  واإلتصاالت  اإلخطارات  تسلسل  تحديد 

 باإلستدعاءات واإلتصاالت لتوحيد الجهود وعدم التضارب في المسئوليات 
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 فعالية وكفاءة خطة الطوارئ 
 الطوارئ في عدة عناصر أساسية هي:تكمن فعالية وكفاءة خطة 

وخبرة   -1 كفاءة  أن  كما  القرارات  اتخاذ  على  والقادرة  والسيطرة  للقيادة  الالزمة  اإلدارة  وجود 
العناصر القيادية الالزمة في الخطة ليست وحدها هي التي تضمن تطبيق الخطة بصورة  

عن تنفيذ الخطة عند ناجحة بقدر ما هو مطلوب التواجد الفوري والسريع لهؤالء المسئولين  
 حدوث أي طارئ. 

أو    –معرفة المسئولين عن تنفيذ الخطة بالمناطق الحرجة ذات الخطورة العالية المحتملة   -2
مواجهتها   في  خاص  تعامل  إلى  تحتاج  مواجهتها   –التي  كيفية  على  المسبق  والتخطيط 

 تحت كافة الظروف واالحتماالت وتوافر البدائل الممكنة.

اإلمكانيات  -3 والمناسبة    توافر  الكافية  حاالت    –والمعدات  كافة  لمواجهة  الالزمة  والمواد 
 الطوارئ. 

موقف   -4 أو  حالة  كل  في  المطلوبة  بالمهام  للقيام  والمدربة  الالزمة  العمل  مجموعات  توافر 
المحتملة   الظروف  كافة  استخدام    –وتحت  كيفية  على  المجموعات  هذه  أفراد  وتدريب 
 الطوارئ والتعامل معها بأقصى فعالية ممكنة. المعدات وكيفية مواجهة مثل هذه

إجراء التجارب الوهمية على فترات متقاربة وتحت ظروف متفاوتة ومتغيرة الكتشاف أوجه  -5
ووضع الحلول الالزمة لها   –القصور ومواطن الضعف في الخطة أو العقبات في التطبيق  

ي أسلوب التطبيق بما  والتي قد تستوجب إدخال بعض التعديالت في الخطة ذاتها أو ف  –
أي  حدوث  عند  الحقيقية  المواجهة  حاالت  في  األخطاء  أو  القصور  أوجه  تالفي  يحقق 

 طارئ.

أن تخضع الخطة لبرنامج خاص للمراجعة والتطوير المستمر بما يتالءم أو يتناسب وأية  -6
أو ظروف العمل أو استحداث لمواقع جديدة أو معدات أو    –متغيرات في أسلوب التشغيل  

 ق التشغيل.طر 

توافر وسائل االتصال المناسبة والبديلة في حالة تعطل أي منها مع توفير المرونة الكافية  -7
بين   وكذا  الخطة  تنفيذ  مسئولي  بين  وخاصة  االتصاالت  البترولية  مواقع  في  الشركات 

    المجاورة.



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   14 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

  –والمنشآت وظروف التشغيل  والمعدات    –قع العمل  البيانات والمعلومات الالزمة لمواتوافر   -8
ووسائل ومعدات الوقاية المتاحة    –وخاصة الخرائط والرسومات التفصيلية التي توضح ذلك  

وأخطارها وكيفية التعامل معها في حاالت    –المستخدمة في كافة المواقع    ت وأنواع الكيماويا
الحريق   أو  المناسب  –الطوارئ  القرارات  اتخاذ  سرعة  في  يساهم  ذلك  أن  لمعالجة  حيث  ة 

 الموقف. 

المعلومات   -9 المستمر وتبادل  للمنطقة  البترولية  قعاالمو بين  التعاون  فيما    –  التابعة  وخاصة 
تنفيذها وسرعة الحركة والوصول  المتبادلة في حاالت الطوارئ وكيفية  بالمساعدات  يتعلق 

 إلى موقع الحادث. 

باوجود   -10 الطوارئ  لعمليات  خاصة  تبادلية    لموقعغرفة  غرفة  بكافة   –لها  وكذا  ومجهزة 
لل التفصيلية  والرسومات  والبيانات  التشغيل    –موقع  المعلومات  توافر   –وعمليات  كذلك 

بها   المناسبة  االتصال  الطو   –وسائل  عمليات  إلدارة  الالزمة  كافة والتجهيزات  تحت  ارئ 
 . الظروف واالحتماالت 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   15 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 البحر األحمر وخليج السويس  –أنابيب البترول  لمنطقة وصف عام
البحــر األحمــر وخلــيج الســويس لتشــمل مواقــع أنابيــب البتــرول علــى  –تمتــد منطقــة أنابيــب البتــرول 

اإلمتـــداد الغربـــي لشـــريط البحـــر األحمـــر بدايـــة مـــن الحفـــاير وحتـــى راس شـــقير وكـــذا علـــى الجانـــب 
اقـع أنابيـب البتـرول السـخنة، رأس شـقير، وادي الشرقي لشريط البحر األحمر بـوادي فيـران لتضـم مو 

فيــران، الزعفرانــة، الحفــاير ومحطــة الســادات هــذا إلــى جانــب األنشــطة الخارجيــة وخطــوط المنتجــات 
البترولية الممتدة من كل موقع من المواقع المذكورة سلفا والمذكورة بالتفصيل في خطط طـوارئ تلـك 

لبحــر األحمــر وخلــيج الســويس ضــمن مســئوليات موقــع المواقــع، كمــا تقــع مســئولية ورئاســة منطقــة ا
 السخنة  –أنابيب البترول 

 وفيما يلي وصف مبسط لمواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس: 

 موقع السخنة  -1
موقع   البترول  يقع  السخنة    السخنةأنابيب  طريق  بعد    –على  على  كمين    1الزعفرانة  من  كم 

الزعفرانة  بإتجاه  السويسغرب  سوميد  الناحية  و ،  مدينة  من  الموقع  سوميد الشمالية  يحد  كمين 
الجنوبية  وموقع شركة سوميد  الناحية  لمياه الصرف الصحي، ومن    ، جبل عتاقه ومحطة عتاقه 

السخنة  وشرقا   وطريق  السويس  سوميد    الزعفرانة  -خليج  شركة  غربا  وموقع  منطقة    فيحدهأما 
أنابيب البترول    موقع  الخام القادم من  تخزينإستالم و   ويعد النشاط الرئيسي للموقع هو.  المحاجر

إلى    ه تدفيعومن ثم تدفيعه مسطرد وكذا إستالم وتخزين السوالر القادم من سوميد ومن ثم  شقير  
 تنحصر بين: فدان 32 موقع تقريبااإلجمالية للمساحة وتبلغ ال، أنابيب البترول مسطرد 

 خطــي عــرض 

( 29˚ 35’ 38”  N & 29˚ 35’ 56”  N ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وخطــي طــول

( 32˚ 18’ 48”  E & 32˚ 19’ 16”  E ) 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 
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 شركة أنابيب البترول
 124من   16 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 : من الموقعيتكون و 
ويحتوي على عن طابقين دور أرضي ودور أول    الرئيسي: وهو عبارةداري اإلمبنى  ال .1

  مجموعة من المكاتب اإلدارية

 وملحق به بدروم الكابالت و كذا غرفة البطاريات بق واطثالث مبنى الكنترول: وهو  .2

ويحتــوي علــى ، مبنــى المحــوالت وهــو عبــارة عــن طــابق وحيــد وتحتــه بــدروم الكــابالت  .3
ــدد   ــدى 3عـ ــى حـ ــلة علـ ــة منفصـ ــا بغرفـ ــل منهـ ــة ( محـــوالت كـ ــالمبنى غرفـ ــق بـ وملحـ

 البطاريات وكذا غرفة توزيع الكهرباء

 الصيانة وهو عبارة عن طابقين  أرضي وطابق أول( واألرضي به الورش ومكاتب مبنى  .4

 المسجد  .5

 م x 5م  x 4م  2حوض تجميع الرواسب  .6

 مساعد( 2أساسي و  2( طلمبات  4عنبر طلمبات التدفيع وتحوي عدد   .7

 برج إتصاالت  .8

 غرفة األمن اإلداري  .9

 مستودعات بسعات مختلفة( 4منطقة المستودعات التخزينية وتحوي عدد   .10

 مستودع السيرج .11

 

 موقع شقير -2

الغردقة عند مدخل    –أنابيب البترول راس شقير بمنطقة راس شقير على طريق غارب  يقع موقع  
كم من مدينة راس غارب بإتجاة الغردقة ، ويحد الموقع   35موقع شركة جابكو، الموقع على بعد  

القاهرة، أما جنوبا فيحده موقع شركة    -خليج السويس، ومن الغرب والشمال طريق الغردقة    شرقا
 جابكو شقير.  

ومن    104من جابكو ومصنع الغازات  ويعد النشاط الرئيسي للموقع هو إستالم البوتاجاز والخام  
ثم تدفيع الخام إلى كل من: أنابيب البترول أسيوط ، أنابيب البترول الشهيد على جمال، أنابيب  
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 شركة أنابيب البترول
 124من   17 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

أنابيب  إلى  تدفيعه  فيتم  للبوتاجاز  بالنسبة  أما  الحفاير،  البترول  أنابيب  وكذا  السخنة  البترول 
 البترول أسيوط  

 فدان تنحصر بين: 45 ريباموقع تقاإلجمالية للمساحة وتبلغ ال

 خطــي عــرض 

( 28˚ 07’ 58”  N & 28˚ 08’ 08”  N ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وخطــي طــول

( 33˚ 15’ 18”  E & 33˚ 15’ 37”  E ) 

 : من الموقعيتكون و 

غرفــة مبنــى البانورامــا لــتحكم البوتاجــاز ويتكــون مــن طــابق أرضــي وطــابق أول وبــه  .1
 تحكم البوتاجاز

 غرفة إدارية 19مبنى إداري طابق وحيد وبه عدد  .2

 مبنى صالة الطعام وهو طابق وحيد به صالة طعام ومطبخ .3

مبنى الكنترول وهـو طـابق وحيـد خـاص بـالتحكم فـي تـدفيع الخـام وملحـق بـه غـرفتين  .4
 بطاريات 

ــا .5 ــد مبنـــى المعمـــل الكيميـــائي والســـالمة والصـــحة المهنيـــة وهـــو مبنـــى إداري طـ بق وحيـ
 وملحق به مخزن المعمل الكيميائي

 مبنى الورش وهو مبنى إداري وصيانة سريعة للميكانيكا والكهرباء واألجهزة .6

مبنـــى المخـــازن وهـــو طـــابق وحيـــد يحتـــوي علـــى مكاتـــب إداريـــة ومخـــازن قطـــع غيـــار  .7
 ومخازن كاوتش ومخازن مهمات السالمة



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 
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 شركة أنابيب البترول
 124من   18 صفحة:
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

( مولد لتغذيـة 2ي على عدد  مبنى المولدات ولوحات التوزيع وهو طابق وحيد ويحتو  .8
 المحطة كلها في حال إنقطاع الكهرباء

 مبنى المولد الرئيسي وهو يحتوي على مولد وحيد  .9

 منطقة الخردة .10

 يارد تخزين المواسير .11

 المسجد  .12

 غرفة األمن اإلداري على البوابة .13

 مبنى السنترال وهو عبارة عن طابق وحيد  .14

 ( غرفة مبيت بالطابق الواحد 12بعدد  مبنى اإلعاشة أ : وهو عبارة عن طابقين  .15

 ( غرفة مبيت 12مبنى اإلعاشة ب : وهو عبارة عن طابق وحيد به عدد   .16

 ( غرفة مبيت 12مبنى اإلعاشة ج : وهو عبارة عن طابق وحيد به عدد   .17

 ( غرف مبيت 4إستراحة كبار الزوار: وهي عبارة عن طابق وحيد به عدد   .18

 ( طلمبة كهرباء2عدد   عنبر طلمبات تدفيع البوتاجاز: وبها .19

 ( توربينة2( طلمبة وملحق بها عدد  2عنبر طلمبات خام أسيوط : وبها عدد   .20

( طلمبــة وملحــق بهــا عــدد 3عنبــر طلمبــات خــام الســويس / مســطرد : وبهــا عــدد   .21
 ( توربينات 3 

 ( محطات قياس بواقع محطة قياس خاصة بكل عنبر طلمبات 3عدد   .22

 برج إتصاالت ميكروويف .23

 ت خاص بشركة جاسكوبرج إتطاال .24

 بوصة 22منطقة مصيدة الفرشاة  تدفيع فقط( لخط شقير / أسيوط  .25

 بوصة 26منطقة مصيدة الفرشاة  تدفيع فقط( لخط السويس / مسطرد  .26

 بوصة 10منطقة مصيدة الفرشاة  تدفيع وإستالم( لخط البوتاجاز  .27

 ( محول كهربي بواقع محول بكل غرفة2مبنى المحوالت وبه عدد   .28



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 
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 شركة أنابيب البترول
 124من   19 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 متر 4.2متر وإرتفاع  1.6ميع الرواسب بقطر تنك تج .29

 م x 5م  x 3م  10حوض فصل الزيت بأبعاد  .30

 متر مكعب  446صهريج مياه اإلطفاء بسعة  .31

 %6طن و تركيز  3.4وبسعة  Bladerمحطة الفوم وبها تنك وحيد من النوع  .32

 ( ضاغط2منطقة الضواغط لعنبر طلمبات أسيوط وتحتوي على عدد   .33

 ( ضاغط2الضواغط لعنبر طلمبات السويس / مسطرد وتحتوي على عدد  منطقة  .34

ــعة  .35 ــويس / مســـطرد بسـ ــدفيع السـ ــر تـ ــأمين عنبـ ــاهز لتـ ــوي جـ لتـــر  5000محطـــة رغـ
 %6وبتركيز 

طـــــن للواحـــــد وذلـــــك لتمـــــوين المعـــــدات  33( خـــــزان وقـــــود ســـــوالر بســـــعة 2عـــــدد   .36
 والمولدات 

ــدد   .37 ــديم : ويحتـــوي علـــى عـ ــاء القـ ــاء تعمـــالن ( 2عنبـــر طلمبـــات اإلطفـ ــة إطفـ طلمبـ
 بمحركي ديزل

 عنبر طلمبات اإلطفاء الجديد: ويحتوي طلمبة إطفاء وحيدة تعمل بمحرك ديزل .38

 ( سيارات 7مظلة سيارات وتسع لتراكي عدد   .39

( تنك إحتيـاطي طـوارئ خـام لخطـي السـويس / مسـطرد وكـذا خـط شـقير / 2عدد   .40
  3م 1162و  3م 5000أسيوط بسعات 

 

 موقع وادي فيران-3

القاهرة  موقع  يقع   الساحلي  الطريق  على  فيران  وادي  البترول  بعد   –أنابيب  على  الشيخ،  شرم 
كم وقبل مدينة الطور بحوالي   25كم من نفق الشهيد أحمد حمدي وبعد مدينة أبو رديس بـ  180

القاهرة    كم، ويحده شرقا  80 الساحلي  أما شماال    –الطريق  شرم الشيخ، وغربا خليج السويس، 
 ة شحن وادي فيران التابعة لبتروبل، أما جنوبا موقع سنام التابع لبتروبل.  فيحده منطق

ويعد النشاط الرئيسي للموقع هو إستالم الخام القادم من بتروبل  حقول سيناء( وكذا سوكو  راس  
طن للواحد ثم تدفيع الخام إلى مواقع   36500بدران( الموقع ومن ثم تخرينه بصهريجان سعة  



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   20 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

البترول   والسويس أنابيب  بالسويس  النصر  البترول  تكرير  معامل  إلى  وأيضا  وشقير  السخنة 
 لتصنيع البترول( 

 فدان تنحصر بين: 20 موقع تقريبااإلجمالية للمساحة وتبلغ ال

 خطــي عــرض 

( 28˚ 38’ 46”  N & 28˚ 38’ 53”  N ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وخطــي طــول

( 33˚ 12’ 58”  E & 33˚ 13’ 07”  E ) 

 : من الموقعيتكون و 

( غـرف 5المبنى اإلداري الرئيسـي: وهـو عبـارة عـن طـابق وحيـد ويحتـوي علـى عـدد   .1
 إدارية + حمام

 مبنى الكنترول: وهو طابق وحيد وملحق به بوفيه .2

 مبنى المخازن: وهو طابق وحيد وبه غرفتان إحدهما لقطع الغيار واألخرى لمهمات السالمة  .3

 ( شلتر أجهزة وإتصاالت وملحق بكل شلتر غرفة بطاريات 3عدد   .4

 برج إتصاالت ميكروييف .5

 غرفة معيشة عمال مقاول + حمام  .6

 مبنى الورش الميكانيكية للصيانة السريعة .7

مبنى لوحات الكهرباء القديم: طابق وحيـد وملحـق بـه مبنـى المحـوالت القـديم ويحتـوي  .8
 ( محول كهربي كالهما بغرفة منفصلة عن اآلخر2على عدد  



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   21 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

مبنى لوحات الكهرباء الجديد: ويحتوي تحته على بدروم الكابالت وملحق به مبنى   .9
 فة منفصلة عن اآلخر( محول كهربي كالهما بغر 2ويحتوي على عدد  المحوالت الجديد 

( غرف 3مبنى سكني: مكون من ثالث طوابق، يحتوي الطابق األول على عدد   .10
مبيت + مخزن + معمل كيميائي + مسجد + حمام، أما الطابق الثاني فيحتوي على  

( غرف مبيت +  9( غرف مبيت + حمام والطابق الثالث يحتوي على عدد  7عدد  
بالمبنى السكني صالة جيم + ورشة كهرباء   ( حمام، وملحق2صاله ترفية + عدد  

 وأجهزة + غرفة أرشيف 

 ( مولد كهربي وملحق بهما غرفة تحكم2منطقة المولدات: وتحتوي على عدد   .11

 بوصة 12منطقة مصيدة الفرشاة  إستقبال فقط( على خط الخام  .12

 بوصة  26منطقة مصيدة الفرشاة  إرسال فقط( عل خط الخام  .13

 ( طلمبة غازية6يحتوي على عدد  عنبر طلمبات التدفيع: و  .14

 ( ضواغط هوائية  4منطقة الضواغط: وتحتوي على عدد   .15

 م x 8م  x 6.5م  3وأبعاده  3م 400حوض تجميع الرواسب بسعة  .16

 غرفة أمن البوابة .17

 طن 1وبسعة  Bladerمحطة فوم: وتحتوي على تنك وحيد من النوع  .18

 ( سيارات 6مظلة للسيارات: تسع عدد   .19

( صــهريج وبياناتهمــا 2صــهاريج المــواد البتروليــة: وهــي تحتــوي علــى عــدد  منطقــة  .20
 كالتالي

 

 

 موقع الزعفرانة    -4
أنابيب البترول الزعفرانة على طريق راس غارب الزعفرانة قبل كمين الزعفرانة بحوالي  يقع موقع  

غارب    20 راس  طريق  وغربا  السويس  خليج  شرقا  الموقع  ويحد  فندق  كم،  وشماال  الزعفرانة، 
 الزعفرانة ومن الجنوب الغربي دير األنبا بوال. 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   22 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

البترول وادي  البترول شقير وأنابيب  أنابيب  الخام من  للموقع هو إستالم  الرئيسي  النشاط  ويعد 
 فيران وتدفيعه إلى أنابيب البترول السخنة عن طريق خطوط أنابيب 

 فدان تنحصر بين: 45 موقع تقريبااإلجمالية للمساحة وتبلغ ال

 خطــي عــرض 

( 28˚ 57’ 47”  N & 28˚ 57’ 54”  N ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وخطــي طــول

( 32˚ 37’ 19”  E & 32˚ 37’ 26”  E ) 

 : من الموقعيتكون و 

وبــه العيــادة وغرفــة البطاريــات   غرفــة إداريــة 12مبنــى إداري طــابق وحيــد وبــه عــدد  .1
 وغرفة التحكم

 مبنى الورش للصيانة السريعة ميكانيكية وكهربية .2

 غرفة الراديو أمام البوابة .3

 غرفة األمن اإلداري على البوابة .4

 برج إتصاالت ميكروييف .5

مبنى توزيـع الكهربـاء وهـو عبـارة عـن طـابق وحيـد وتحتـه بـدروم الكـابالت وملحـق بـه  .6
 ( مولدات  3عدد  

 مبنى صالة الطعام وهو طابق وحيد به صالة طعام ومطبخ ومخزن األغذية ومخبز .7

متــر يوجــد مبنــى إســتراحة العــاملين والمبيــت  500بجــوار المحطــة وعلــى بعــد حــوالي  .8
ــوي  ــق يحــ ــع طوابــ ــن أربــ ــون مــ ــدد   ويتكــ ــدد  23عــ ــة مبيــــت + عــ ــزن 2( غرفــ ( مخــ

 مهمات، ويقع أمام المبنى غرفة لألمن اإلداري 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   23 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 ( طلمبة تعمال بمحركات ديزل2عنبر طلمبات اإلطفاء ويحوي عدد   .9

 طن لتأمين التوربينات  5تنك رغوي جاهز بسعة  .10

 3م 832تنك مياه اإلطفاء بسعة  .11

 ( سيارات 4مظلة لتراكي السيارات وتسع لعدد   .12

 للواحد  3م 33( تنك قود سوالر خاص بالمولدات بسعة 2عدد   .13

  3م 2320تنك إحتياطي طوارئ خام بسعة  .14

 

 موقع الحفاير -5

كم من السويس،    39السويس على بعد    –يقع موقع أنابيب البترول الحفاير على طريق السخنة  
ويحد الموقع شرقا قرية قارون، ومن الغرب طريق السخنة السويس، وشماال قرية بلومار وقرية 

 وادي دجلة، أما جنوبا فيحده قرية تيوليب.  
البحري  المرسى  ومن  شقير  البترول  أنابيب  من  الخام  إستالم  هو  للموقع  الرئيسي  النشاط  ويعد 

ثم   الشهيد ومن  البترول  أنابيب  إلى  و  مسطرد  البترول  أنابيب  إلى  أنابيب  خطوط  عبر  تدفيعه 
 علي جمال. 

 فدان تنحصر بين:  7.5وتبلغ المساحة اإلجمالية للموقع تقريبا  

 

 خطــي عــرض 

( 29˚ 44’ 25”  N & 29˚ 44’ 33”  N ) 

 وخطــي طــول

( 32˚ 23’ 03”  E & 32˚ 23’ 12”  E ) 

 : من الموقعيتكون و 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   24 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 غرفة إدارية 12مبنى إداري طابق وحيد وبه عدد  .1

 مبنى الكنترول وهو طابق وحيد وملحق به غرفة البطاريات وغرفة شحن البطاريات  .2

( مولد بغرفة واحدة وملحـق بـه غرفـة الـتحكم الخاصـة 2مبنى المولدات ويحوي عدد   .3
 به وغرفة لوحات التوزيع

 غرفة األمن اإلداري على البوابة .4

 رفة السنترال القديم وملحق به غرفة البطاريات غ .5

 ( كرفان خاصين بالسنترال الجديد 2عدد   .6

 غرفة مخزن الكهرباء .7

 منطقة الخردة .8

 م x 5م  x 6م  1حوض فصل الزيت وأبعاده  .9

 م x 2م  x 5م  2وابعاده  3م 20تنك تجميع الرواسب  أرضي( بسعة  .10

 20 إسـتقبال فقـط(، وعلـى خـط بوصـة خـام  26منطقة مصيدة الفرشـاة علـى خـط  .11
 بوصة خام  إرسال فقط( 18بوصة خام  إرسال فقط(، وعلى خط 

( 2( طلمبـــة رئيســــية وملحـــق بهـــا عــــدد  2عنبـــر طلمبـــات التـــدفيع ويحــــوي عـــدد   .12
 توربينة غازية

 محطة تخفيض الضغط  تابعة لجاسكو( لتغذية التوربينات  .13

 برج إتصاالت ميكروييف .14

 ( طلمبة تعمل بمحركات ديزل2عدد  عنبر طلمبات اإلطفاء ويحوي  .15

 3م 3تنك فوم سعة  .16

 3م 600تنك مياه اإلطفاء سعة  .17

 3م 25( تنك وقود سوالر للمولدات سعة الواحد 2عدد   .18

 3م 1100تنك إحتياطي طوارئ خام بسعة  .19

 غرفة خاصة بالمحول الكهربي أمام البوابة مباشرة .20



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 
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 شركة أنابيب البترول
 124من   25 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 

 محطة السادات-6
موقع   السويس  يقع  طريق  على  السادات  البترول  بعد    –أنابيب  وعلى  من    30السخنة  كم 

السخنة،   ميناء  حديد  وسكة  الزهور  وقرية  البترول  أنابيب  مصيف  شرقا  الموقع  ويحد  السويس، 
 ، أما شماال فيحد الموقع منطقة صحراوية. 30وغربا جبل عتاقة، وجنوبا نقطة إسعاف الكيلو  

ع هو إستالم الخام من المرسى البحري أو أنابيب البترول شقير أو  ويعد النشاط الرئيسي للموق
من أنابيب البترول الحفاير ومن ثم تحويله عن طريق غرف البلوف وبنفس ضغط الخام القادم  

 للمحطة إلى معامل تكرير السويس أو موقع الشهيد على جمال أو إلى محطة الحفاير

 متر مربع تنحصر بين:  6000 تقريباموقع اإلجمالية للمساحة وتبلغ ال

 خطــي عــرض 

( 29˚ 47’ 16”  N & 29˚ 47’ 19”  N ) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وخطــي طــول

( 32˚ 26’ 14”  E & 32˚ 26’ 17”  E ) 

 : من الموقعيتكون و 

 غرف إدارية 6مبنى إداري طابق وحيد وبه عدد  .1

 غرفة إتصاالت  .2

 التشغيل القديمعنبر  .3

 غرفة األمن اإلداري أمام البوابة .4

 الخندق القديم   تم تحويله لمخازن مهمات( .5

 منطقة الخردة .6
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 شركة أنابيب البترول
 124من   26 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 برج إتصاالت ميكروييف .7

 برج كهرباء .8

 مولد ديزل .9

 للواحد  3م 40( تنك مياه سعة 2عدد   .10
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 شركة أنابيب البترول
 124من   27 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 بمواقع البحر األحمر وخليج السويس البتروليةصهاريج المنتجات  
 موقع السخنة: -1

  

السعة بالمتر   المنتج نوع السقف اإلرتفاع بالمتر  القطر بالمتر  رقم الصهريج 
 المكعب

 100000 خام  عائم  17.2 87 1
 100000 خام  عائم  17.2 87 2
 50000 سوالر  عائم  19.2 62.9 3
 50000 سوالر  عائم  19.2 62.9 4

 
 

 موقع شقير: -2
 

السعة بالمتر   المنتج نوع السقف اإلرتفاع بالمتر  القطر بالمتر  رقم الصهريج 
 المكعب

 5000 خام  ثابت  17 20 1
 1162 خام  ثابت  10 12 2
 33 وقود ثابت  4.5 3 3
 33 وقود ثابت  4.5 3 4
 9 رواسب ثابت  4.2 1.6 5

 
 

 موقع وادي فيران: -3
 

السعة بالمتر   المنتج نوع السقف اإلرتفاع بالمتر  القطر بالمتر  رقم الصهريج 
 المكعب

 36500 خام  عائم  18 50 1
 36500 خام  عائم  18 50 2
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 شركة أنابيب البترول
 124من   28 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 موقع الزعفرانة: -4
 

السعة بالمتر   المنتج نوع السقف اإلرتفاع بالمتر  القطر بالمتر  رقم الصهريج 
 المكعب

 2320 خام  ثابت  13.5 15 1
 33 وقود ثابت  4.5 3 2
 33 وقود ثابت  4.5 3 3
 10 رواسب ثابت  4.2 1.6 4

 
 

 موقع الحفاير: -5
 

السعة بالمتر   المنتج نوع السقف اإلرتفاع بالمتر  القطر بالمتر  رقم الصهريج 
 المكعب

 1100 خام  ثابت  12 11 1
 25 وقود ثابت    2
 25 وقود ثابت    3
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 شركة أنابيب البترول
 124من   29 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 الواقعة بنطاق منطقة البحر األحمر وخليج السويس  البتروليةخطوط نقل المنتجات  
 موقع السخنة: -1

 

 إسم الخط
القطر  
 بالبوصة 

طول الخط  
 بالكيلو متر 

 تعديات  إلى  من 

 كم 40 26 خام  26خط 
أنابيب البترول  

 شقير  
أنابيب البترول  

 السخنة  

التوجد تعديات  
سكك حديدية أو  

 مجاري مائية 

موقع شركة  كم 1 20 سوالر   20خط 
 سوميد 

أنابيب البترول  
 السخنة  

 كم 40 24 خام  24خط 
أنابيب البترول  

 السخنة  
أنابيب البترول  

 شقير 

 كم 32 30 سوالر   30خط 
أنابيب البترول  

 السخنة  
أنابيب البترول  

 مسطرد  
 
 

 موقع شقير: -2

 إسم الخط
القطر  
 بالبوصة 

مسئولية الموقع  
 بالكيلو متر 

 تعديات  إلى  من 

 جابكو كم 1.2 30 خام  30خط 
أنابيب البترول  

 راس شقير 

التوجد تعديات  
سكك حديدية أو  

 مجاري مائية 

  10خط 
 بوتاجاز 

 كم 19 10
جابكو  مصنع  

 ( 104الغازات 
أنابيب البترول  

 راس شقير 

 كم 16 6 متكثفات  6خط 
جابكو  مصنع  

 ( 104الغازات 
أنابيب البترول  

 راس شقير 

خط الخام  
السويس   -شقير

26 
 كم 195 26

أنابيب البترول  
 راس شقير 

أنابيب البترول  
الشهيد علي  

جمال / أنابيب  
البترول السخنة  

أنابيب البترول   /
 الحفاير 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   30 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

خط الخام  
أسيوط   -شقير

20/22   
أنابيب البترول   كم 195 20/22

 راس شقير 
أنابيب البترول  

 أسيوط 

خط البوتاجاز  
أسيوط  -شقير

10/12 
 كم 195 10/12

أنابيب البترول  
 راس شقير 

أنابيب البترول  
 أسيوط 

خط البوتاجاز  
 12الجديد 

  راس غارب  غرفة راس بكر  كم 25 12

خط البوتاجاز  
16 

 كم 0.8 16
جابكو  مصنع  

 ( 104الغازات 
 راس بكر

 

 
 

 موقع وادي فيران: -3
 

 إسم الخط
القطر  
 بالبوصة 

مسئولية الموقع  
 بالكيلو متر 

 تعديات  إلى  من 

 كم 28 12 خام  12خط 
سوكو  راس  

 بدران( 
أنابيب البترول  

 وادي فيران
التوجد تعديات  

سكك حديدية أو  
 مجاري مائية 

 كم 1 20 خام  20خط 
بتروبل  حقول  

 سيناء(  
أنابيب البترول  

 وادي فيران

 كم 1 36 خام  36خط 
بتروبل  حقول  

 سيناء( 
أنابيب البترول  

 وادي فيران

 كم 37 26 خام  26خط 
أنابيب البترول  

 وادي فيران

أنابيب البترول  
 السخنة أو  

شقير( أو شركة  
النصر للبترول  

أو شركة  
السويس لتصنيع  

 البترول 

يوجد تعدية خليج  
السويس بطول  

كم تحت   33
مسئولية موقع  

 وادي فيران

 
 
 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   31 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 موقع الزعفرانة: -4

 إسم الخط
القطر  
 بالبوصة 

مسئولية الموقع  
 بالكيلو متر 

 تعديات  إلى  من 

 كم  60 26 خام  26خط 
أنابيب البترول  

 راس شقير 
أنابيب البترول  

التوجد تعديات   الزغفرانة 
سكك حديدية أو  

 كم 50 26 خام  26خط  مجاري مائية 
أنابيب البترول  

 الزغفرانة 
أنابيب البترول  

 السخنة 
 
 
 
 

 موقع الحفاير: -5
 

 إسم الخط
القطر  
 بالبوصة 

مسئولية الموقع  
 بالكيلو متر 

 تعديات  إلى  من 

 26 خام  26خط 
كم بإتجاه   23

 السخنة 
أنابيب البترول  

 شقير 
أنابيب البترول  

التوجد تعديات   الحفاير 
سكك حديدية أو  

 30 خام  30خط  مجاري مائية 
كم بإتجاه   9

 المرسى البحري  السويس 
أنابيب البترول  

 الحفاير 

كم بإتجاه   43 20 خام  20خط 
 مسطرد

أنابيب البترول  
 الحفاير 

أنابيب البترول  
 مسطرد

يوجد تعدية سكة  
حديد على بعد  

كم من   0.5
 الموقع

 كم 34 18 خام  18خط 
أنابيب البترول  

 الحفاير 

أنابيب البترول  
الشهيد علي  

 جمال 

التوجد تعديات  
سكك حديدية أو  

 مجاري مائية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   32 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 

 محطة السادات: -6

 إسم الخط
القطر  
 بالبوصة 

مسئولية الموقع  
 بالكيلو متر 

 تعديات  إلى  من 

 كم  0 30 خام  30خط 
المرسى البحري /  

أنابيب شقير /  
 أنابيب الحفاير 

أنابيب البترول  
 السادات 

توجد تعدية  
سكة حديد أمام  
 الموقع مباشرة  

 كم 0 26 خام  26خط 
المرسى البحري /  

أنابيب شقير /  
 أنابيب الحفاير 

البترول  أنابيب  
 السادات 

 كم 0 30 خام  30خط 
أنابيب البترول  

 السادات 

معامل التكرير  
بالسويس /  

أنابيب الحفاير/  
أنابيب الشهيد  

 علي جمال

 كم 0 26 خام  26خط 
أنابيب البترول  

 السادات 

معامل التكرير  
بالسويس /  

أنابيب الحفاير/  
أنابيب الشهيد  

 علي جمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   33 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 منطقة البحر األحمر وخليج السويس غرف البلوف على الخطوط ونطاق مسئولية 
 

 مسئولية موقع السخنة:  -1

 شقير / السخنة –بوصة   26خط خام  
 كم من الموقع 15على بعد    غرفة بلوف كافتيريا سعد 

 كم من الموقع  30على بعد   غرفة بلوف مارينا 
 الموقع من  45على بعد   غرفة بلوف أبو الدرج 

 السخنة / مسطرد  –بوصة    30خط سوالر  

 كم من الموقع  5على بعد    التبين   2غرفة بلوف 
 كم من الموقع  17على بعد   غرفة بلوف المزرعة 
 من الموقع  32على بعد   غرفة بلوف اللوب 

 
 
 

 مسئولية موقع شقير: -2
 

 104بوصة / مصنع الغازات  10خط البوتاجاز  
 كم من الموقع  19على بعد   1غرفة بلوف رقم #  
 كم من الموقع  13على بعد   2غرفة بلوف رقم #  
 كم من الموقع  6على بعد   3غرفة بلوف رقم #  

 بوصة شقير / السويس / مسطرد  26خط الخام  
 كم من الموقع  26على بعد   1غرفة بلوف رقم #  
 كم من الموقع  49على بعد   2غرفة بلوف رقم #  
 كم من الموقع  57على بعد   3غرفة بلوف رقم #  
 كم من الموقع  58على بعد   4غرفة بلوف رقم #  
 كم من الموقع  134على بعد   5غرفة بلوف رقم #  



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   34 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 بوصة شقير / أسيوط   22خط الخام  
 كم من الموقع  30على بعد   1غرفة بلوف رقم #  
 كم من الموقع  60على بعد   2غرفة بلوف رقم #  
 كم من الموقع  80على بعد   3غرفة بلوف رقم #  
 كم من الموقع 105على بعد   4غرفة بلوف رقم #  
 كم من الموقع  128على بعد   5غرفة بلوف رقم #  
 كم من الموقع 164على بعد   6غرفة بلوف رقم #  
 كم من الموقع  195على بعد   7غرفة بلوف رقم #  

 بوصة شقير / أسيوط  12خط البوتاجاز  
 كم من الموقع  بإتجاه غارب(  30على بعد   1غرفة بلوف رقم #  
 كم من غارب بإتجاه أسيوط  15على بعد   2غرفة بلوف رقم #  
 كم من غارب بإتجاه أسيوط  30على بعد   3غرفة بلوف رقم #  
 كم من غارب بإتجاه أسيوط  46على بعد   4غرفة بلوف رقم #  
 كم من غارب بإتجاه أسيوط  61على بعد   5غرفة بلوف رقم #  
 كم من غارب بإتجاه أسيوط  77على بعد   6غرفة بلوف رقم #  
 كم من غارب بإتجاه أسيوط  85على بعد   7غرفة بلوف رقم #  
 كم من غارب بإتجاه أسيوط  101على بعد   8غرفة بلوف رقم #  
 كم من غارب بإتجاه أسيوط  115على بعد   9غرفة بلوف رقم #  
 كم من غارب بإتجاه أسيوط  129على بعد   10غرفة بلوف رقم #  
 كم من غارب بإتجاه أسيوط  151على بعد   11غرفة بلوف رقم #  

 

 

 

 مسئولية موقع وادي فيران: -3

 كم من الموقع 12بوصة وعلى بعد حوالي  12الخام   1وحيدة على خط  غرفة بلوف خارجية 
 

 

 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   35 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 مسئولية موقع الزعفرانة: -4
 شقير / الزعفرانة   – بوصة  26 الخامخط ا

 كم من الموقع  60على بعد   راس بكر غرفة بلوف 
 كم من الموقع  45على بعد   سيميتار غرفة بلوف 

 السخنة /  الزعفرانة -بوصة    26خط الخام  
 كم من الموقع  7على بعد   أبو ذكري غرفة بلوف 
 كم من الموقع  27على بعد   داخل قرية فنار ديلونا غرفة بلوف 

 
 

 مسئولية موقع الحفاير: -5
 الحفاير / مسطرد  –  بوصة  20  الخامخط 

 كم من الموقع  1على بعد   1غرفة بلوف رقم #  
 بوادي حجول  كم من الموقع  13على بعد   اللوب غرفة بلوف 

 بوادي حجول كم من الموقع  18على بعد   3غرفة بلوف رقم #  
 بوادي حجول كم من الموقع  23على بعد   4غرفة بلوف رقم #  
 بوادي حجولكم من الموقع  28على بعد   5غرفة بلوف رقم #  

 

 محطة السادات: -6
عدد   الموقع  مسولية  تحت  #  4تقع  أرقام  البلوف  غرف  في    2&    1(  بالتحكم  والخاصة 

  # وأرقام  سور   4&    3الدخول،  بجوار  موجودة  وجميعها  الخروج،  في  بالتحكم  والخاصة 
 الموقع مباشرة 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   36 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

تعديات المجاري المائية والسكك الحديدية لخطوط المنتجات البترولية بمنطقة البحر  
 األحمر وخليج السويس 

 
 
 

 التعدية نوع  إسم التعدية  إسم الخط م
المسافة ألقرب  

 موقع
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

البحر األحمر وخليج  يستكمل البيان من قبل مواقع منطقة 
 حتى يتسنى إدراجه في النسخة النهائية  السويس

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   37 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

   نوعيات حاالت الطوارئ 
كي تشمل أنواع    منطقة البحر األحمر وخليج السويس  قع امو قد تتنوع حاالت الطوارئ على مستوى  

 : الحوادث التالية

 . نتجات البتروليةالمريج اصهأحد بحريق  -1

 حريق بمبنى اداري.  -2

 . انفجار خط بترولي داخل الموقع أو خارجه وفي نطاق مسئولية الموقع / كسر -3

 خارجه وفي نطاق مسئولية الموقع المنتجات البترولية داخل الموقع أويق بأحد خطوط حر  -4

 . حريق بأحدى غرف البلوف في نطاق مسئولية الموقع -5

 حريق بإحدى طلمبات الشحن  -6

 مواد بترولية  انسكاب  -7

 تكون بقعة زيتية بخليج السويس  -8

 انحصار أفراد بأماكن عالية أو بنيران.  -9

 تسرب إشعاعي.   -10

 . أو بجواره مباشرة بالموقعتهديد بوجود قنبلة   -11

 .أعمال تخريبية وشغب بالموقع -12

 . هزة أرضية عنيفة -13

 .أحداث شغب خارج حدود الموقع -14

 تفشي وباء  -15

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   38 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 في نطاق موقع بترولي مستويات حاالت الطوارئ 
تبعا  لتأثيرها أو اتساعها أو امتدادها ومدى خطورتها أو ما    الموقعيمكن تقسيم حاالت الطوارئ داخل  

 على النحو التالي:  -قد ينجم عنها من أضرار أو مدى إمكانية السيطرة عليها 
 

   Minor Accident –)  1( LEVEL     ( حادث صغير  األولالمستوى )   

السيطرة عليه تماما بواسطة العاملين   الذي يمكن  الحادث  المكافحة وهو  الحادث وبإمكانيات  بمكان 
 . الموقعأعمال المكافحة انعقاد غرفة طوارئ  ب وال تتطل -المتوفرة بذات المكان 

 

  LEVEL ( 2 ) – Major Accident   حادث كبير (  الثاني)  المستوى   

كيماوي وهو الحادث الذي ينتج عنه إصابات أو حرائق أو خسارة في الممتلكات أو تلوث بترولي أو  
با المتوفرة  واإلمكانيات  األفراد  بواسطة  تماما  عليه  السيطرة  المكافحة    –لموقع ويمكن  أعمال  وتتطلب 

 . الموقعانعقاد غرفة طوارئ 
 

 LEVEL ( 3 ) – Series Accident              (  الثالثالمستوى )   

وهو الحادث الذي ينتج عنه إصابات أو وفيات أو حرائق أو خسارة في الممتلكات أو تلوث بترولي  
معاونات أو كيماوي ويفوق إمكانيات المواجهة والسيطرة الخاصة بالموقع ويلزم للسيطرة عليه تدخل  

بالتعاون مع  سواء من شركات بترولية مجاورة أو من الجهات الحكومية المعنية بهذا وذلك    خارجية
ب ذلك إعالن حالة الطوارئ العامة بالمنطقة البترولية  إمكانيات الموقع للسيطرة على الحادث ويستوج

كة أنابيب  التابع لها الموقع ومن ثم إنعقاد غرفة طوارئ المنطقة وإخطار غرفة الطوارئ المركزية لشر 
ة عمليات إدارة وتشغيل غرفالبترول كي تكون في حالة تأهب لتفعيل خطة الطوارئ المركزية للشركة  

بالشركة   الخاصة  المركزية  المسئولين  الطوارئ  كافة  حاالت  واستدعاء  ومجابهة  بإدارة  المنوطين 
البترولية   المنطقة  سيطرة  عن  الموقف  خروج  حال  في  الشركة  مستوى  على  لشركة الطوارئ  التابعة 

 أنابيب البترول. 
 

 

 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   39 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 في نطاق منطقة بترولية  مستويات حاالت الطوارئ 
ما قد ينجم  تعتبر هذه المستويات إستكماال لمستويات حاالت الطوارئ الخاصة بالموقع البترولي و 

 – على حالة الطوارئ باإلمكانيات المتاحة بالموقع محل الحادث سيطرة وفقد لل عنها من أضرار
 على النحو التالي: وذلك

   LEVEL )1  (                                                      (  األولالمستوى )  

ويعتبر هذا المستوى بمثابة المستوى الثاني من حاالت الطوارئ الخاصة بالموقع محل الحادث وتبدأ 
طوارئ   غرفة  وإخطار  الحادث  محل  الموقع  طوارئ  غرفة  تشغيل  لها  مع  التابع  البترولية  المنطقة 

الموقع محل الحادث كي تكون في وضع تأهب، هذا المستوى يعد هو بداية فقد السيطرة على حالة  
وفرق   ومعدات  إمكانيات  إستدعاء  األمر  يتطلب  وقد  بالموقع  المتاحة  لإلمكانيات  بالنسبة  الطوارئ 

 التابع لها الموقع محل الحادثمكافحة من مواقع أنابيب البترول بنفس المنطقة البترولية 

              LEVEL ( 2 )                                            (  الثاني)  المستوى   

بإعالن هذا المستوى، فهذا يعني فقد السيطرة تماما على حالة الطوارئ باإلمكانيات والمعدات وفرق  و 
المكافحة المتاحيين بالموقع وأنه قد تم إستدعاء إمكانيات آخرى من المواقع البترولية بنفس المنطقة  

يتم تنسيق وطلب اإلمكانيات والمعدات ومن ثم   إدارة حالة الطوارئ البترولية للموقع محل الحادث، 
ومن ثم    الحادث من خالل غرفة عمليات الطوارئ الخاصة بالمنطقة البترولية التابع لها الموقع محل  

الطوارئ   خطة  وتفعيل  للتأهب  البترول  أنابيب  لشركة  المركزية  الطوارئ  غرفة  إخطار  يتم  أيضا 
ة الجغرافية التابع لها الموقع المركزية للشركة، ايضا يتم في هذا المستوى إخطار غرفة طوارئ اللجن

 محل الحادث للتأهب للمشاركة في أعمال المجابهة 

  LEVEL ( 3 )                                                    ( الثالثالمستوى )   

يطلق على هذا المستوى الكارثة، فبإعالن هذا المستوى بمثابة إعالن فقد السيطرة على حالة الطوارئ 
إستدعاء   يتم  وعليه  الحادث.  محل  الموقع  لها  التابع  البترولية  بالمنطقة  المتاحة  اإلمكانيات  بكافة 

مجاورة   بترولية  مناطق  من  آخرى  ومعدات  الجغرافي    -إمكانيات  والبعد  إمكانيات وك  –طبقا  ذلك 
ومعدات من جهات حكومية وشركات تعمل بمجاالت آخرى، ويتم هذا من خالل تفعيل خطة الطوارئ 

 المركزية لشركة أنابيب البترول وكذا تشغيل غرفة الطوارئ المركزية الخاصة بالشركة.
 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   40 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 الموقع البترولي مخطط توضيحي لمستويات الطوارئ داخل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خارج سيطرة العاملين بمكان الحادث

 السيطرة بواسطة العاملين بمكان الحادث

 ال نعم

 حادث مكتشف ال

 أول مستوى 

وإخطار طوارئ الموقع   غرفةانعقاد 
غرفة طوارئ المنطقة البترولية  

 واإلمدادات لالستعداد

 انتهاء الحالة

إعادة الوضع لما كان عليه 
 واعادة التشغيل

 مستوى ثاني 

 

 السيطرة على الحادث

 مستوى ثالث 

 

طلب معاونات خارجية من مواقع أنابيب  
البترول بنفس المنطقة البترولية وذلك من 

 خالل غرفة طوارئ المنطقة البترولية  

مسئول السالمة/  
 أمن البوابة 

 المدير النوبتجي/ قائد موقع الحدث



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   41 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 المنطقة البترولية مخطط توضيحي لمستويات الطوارئ داخل  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكان الحادثموقع خارج سيطرة ال

 السيطرة بواسطة إمكانيات الموقع محل الحادث

 ال نعم

 غرفة طوارئ الموقع محل الحادث 

 أول مستوى 

إخطار  المنطقة البترولية /  طوارئ  غرفةانعقاد  
المركزية لشركة أنابيب البترول كي  طوارئ الغرفة  

 تكون في وضع تأهب لتفعيل الخطة المركزية  

 انتهاء الحالة

إعادة الوضع لما كان عليه  
 واعادة التشغيل 

 مستوى ثاني 

 

 السيطرة على الحادث

 مستوى ثالث 

 

طلب معاونات تفعيل خطة الطوارئ المركزية للشركة و 
أو من   أخرى تابعة للشركةخارجية من مناطق بترولية 

مناطق جغرافية بترولية مجاورة وذلك  من أو  جهات حكومية
  المركزية لشركة أنابيب البترول طوارئ الخالل غرفة من 

 قائد موقع الحدث  
مشغل غرفة طوارئ المنطقة / قائد 

 موقع الحدث للمنطقة البترولية 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   42 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 تقييم الموقف وتحديد مستوى حالة الطوارئ 
أما بوضع تقييم للموقف وتحديد مستوى حالة الطوارئ ،  يقوم قائد موقع الحدث للموقع   •

النوبتجي المناوب/  المدير  فيقوم  بالموقع  تواجده  عدم  حالة  موقع   في  قائد  بمهام 
  لحين استدعائه ووصوله. الحدث 

النوبتجي    يكون  • المدير   / الحدث  موقع  الالزمة قائد  االحتياجات  تحديد  عن  مسئوال 
مجابهة الحادث الطارئ وكذا رئاسة وتوجيه فرق مجابهة الطوارئ وكذا فرق المعاونات ل

 الخارجية مع التنسيق فيما بينهم لتضافر الجهود. 

في حال تفاقم الموقف وطبقا لتقييم قائد موقع الحدث بالموقع، يتم إخطار غرفة طوارئ  •
ات وإمكانيات المنطقة البترولية  المنطقة البترولية التابع لها الموقع للتدخل وتحريك معد

 لمجابهة الحادث وذلك تحت ريادة قائد موقع الحدث للمنطقة البترولية 

أما إذا تأزم الموقف أكثر من هذا وبناءا على تقييم الموقف من قبل قائد موقع الحدث   •
)مدير عام  للمنطقة البترولية، يقوم رئيس غرفة طوارئ المنطقة البترولية محل الحادث  

بإخطار غرفة الطوارئ المركزية لشركة أنابيب البترول وذلك لتحريك معدات   نطقة(الم
وإمكانيات من المناطق البترولية المجاورة والتابعة لشركة أنابيب البترول أو من مناطق 
غرفة  وإنعقاد  للشركة  المركزية  الطوارئ  خطة  تفعيل  خالل  من  وذلك  بترولية  جغرافية 

 الطوارئ المركزية

الحدث  وبناءا   • موقع  قائد  لمساعدة  للحادث  المركزي  الحدث  موقع  قائد  يتحرك  عليه 
 بالمنطقة البترولية في إدارة الحادث وإدارة فرق الطوارئ ومن ثم السيطرة على الحادث 

تواجد كال من أو أيا من قائد موقع الحدث للمنطقة البترولية وكذلك قائد موقع الحدث   •
قائد   دور  إلغاء  يعني  ال  لمساعدته  المركزي  وإنما  الحادث  محل  بالموقع  الحدث  موقع 

 وتضافر الجهود للتغلب على حالة الطوارئ.

 

 

 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   43 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 قع منطقة البحر األحمر وخليج السويسالمو  قائدي موقع الحدث           

         Site On Scene Commander 
 

 موقع السخنة: -1

 محمول  منزل  الوظيفة  االسم

قائم بأعمال مدير عام   ص/ وليد محمد عبد العظيم 
 مساعد 

 01280600257 

 01094144477  مدير إدارة اإلطفاء  ك / رامي إبراهيم محمود 

 01066504306  رئيس قسم  ك / السعيد فتحي عثمان 

 01094382416  رئيس قسم  ك / محمود محمد السعداوي 
 

 موقع شقير:  -2

 محمول  منزل  الوظيفة  االسم

  عام مساعد شقير مدير  م / حسين عياد جمعة 
01002884121    
01142141130    

 01220130342  رئيس قسم السالمة  ( 1ك/ السعيد فتحي  

 0126635860  مدير الموقع (2م / محمد علي عبد الفتاح   

 01005647914  مدير عام مساعد السالمة  ( 2ك / أسامة عبادي  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   44 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 موقع وادي فيران: -3

 محمول  منزل  الوظيفة  االسم

 م / محمود محمد أبو الحمد 
مدير عام مساعد محطة وادي 

 فيران 
 01097773410 

 01274226521  مدير إدارة الصيانة  م / محمد قنديل رشاد 

 01007507504  مدير إدارة التشغيل  أ / أحمد عبد القادر

 موقع الزعفرانة: -4

 

 

 محمول  منزل  الوظيفة  االسم

 األولى  المجموعة

 01009149915  مدير محطة الزعفرانة  فوزي عبدالرحمن م / سامح 

 01001788841  مدير إدارة غنيمى   ناصف أنور /أ 

 01012597599  مدير إدارة أ / وائل عبد الرحمن 

 الثانية  المجموعة

 01001486239  مدير عام مساعد  أ / ناصر عبد الكريم 

 01096649055  مدير إدارة أ / أيمن رجب رضوان

 01009169200  رئيس قسم  أ / عالء الدين عبد الكريم 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   45 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 موقع الحفاير:  -5

 محمول  منزل  الوظيفة  االسم

 ( 1)أساسي  م / أحمد إبراهيم صالح
قائم بأعمال مدير عام  

 01000664586  مساعد الصيانة 

 01060054115  رئيس وحدة اإلطفاء (1)بديل أ / أحمد محمد السيد 

)أساسي   محمود صالح محمد م / 
2) 

 01223433345  رئيس قسم 

 01012153990  مدير عام مساعد  ( 2)بديل  أ / عالء الدين عبد القادر

 

 محطة السادات: -6

 محمول  منزل  الوظيفة  االسم

 01065420999  مدير المحطة  أ / محمود فهمي حمزه  نهاري(

أ / أسامة السيد أبو الوفا 
  نهاري(

 01283925560  المحطة نائب مدير 

 01009037670  م.ع. مساعد التشغيل  أ / مدحت البحيري  ورادي(

 01285001785  م.ع. مساعد التشغيل  أ / السيد حسين إبراهيم  ورادي( 

 

 : ملحوظة

االستدعاء   • تحت  نظام  إتباع  بعد On Callيتم  وذلك  ذكرهم  السابق  السادة  بين   )
 العطالت وعليه البد من تواجد أحدهم فور االستدعاء.مواعيد العمل الرسمية أو أيام 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   46 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

ال يسمح بأجازة لجميع أفراد بالموقع الواحد معا تحت أي ظرف من الظروف أي البد   •
الساعة   من  النهارية  الوردية  خالل  مستمرة  بصفة  أحدهم  تواجد  حتى    7من  صباحا 

 مساءا .  3.30الساعة 

تل • أرقام  أو  ألفراد  يطرأ  تغيير  أي  حالة  غرفة في  من  لكال  بها  اإلخطار  يتم  يفونات، 

طوارئ الموقع وكذا غرفة طوارئ المنطقة البترولية التابع لها الموقع، وعليه يتم إدراجها 

في خطة طوارئ الموقع وكذا خطة طوارئ المنطقة البترولية وإخطار كل أعضاء غرفة 

 طوارئ الموقع بها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   47 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 قائدي موقع الحدث لمنطقة البحر األحمر وخليج السويس                

         Area On Scene Commander 
 

بإعتبار أن موقع أنابيب البترول السخنة هو المنوط له رئاسة منطقة البحر األحمر وخليج  
الحدث   موقع  قائدي  هم  السخنة  لموقع  الحدث  موقع  قائدي  فإن  ومواقعها  أيضا  السويس 

 لمنطقة البحر االحمر وخليج السويس:
 محمول  منزل  الوظيفة  االسم

 01280600257  قائم بأعمال مدير عام مساعد  ص/ وليد محمد عبد العظيم 

 01094144477  مدير إدارة اإلطفاء  ك / رامي إبراهيم محمود 

 01066504306  رئيس قسم  ك / السعيد فتحي عثمان 

 01094382416  رئيس قسم  السعداوي ك / محمود محمد 

 
 

 ملحوظة: 

بين السادة السابق ذكرهم وذلك بعد مواعيد   (On Call)يتم إتباع نظام تحت االستدعاء   •
 العمل الرسمية أو أيام العطالت وعليه البد من تواجد أحدهم فور االستدعاء. 

تواجد  • من  البد  الظروف أي  من  جميعهم معا تحت أي ظرف  بأجازة لألفراد  يسمح  ال 
  3.30صباحا حتى الساعة    7أحدهم بصفة مستمرة خالل الوردية النهارية من الساعة  

 مساءا .

المنطقة   • طوارئ  غرفة  اإلخطار  يتم  تليفونات،  أرقام  أو  ألفراد  يطرأ  تغيير  أي  حالة  في 
البترولية بها، والتي تقوم بدورها بتوزيع التعديالت على جميع غرف طوارئ مواقع أنابيب  

إدراجها البترول بنفس المنطقة البترولية وكذا غرفة الطوارئ المركزية للشركة، وعليه يتم  
 في خطة طوارئ المنطقة البترولية.

 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   48 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 مسئوليات قائدي موقع الحدث للموقع / للمنطقة البترولية 

 سرعة التوجه إلى مكان الحادث.  -1

 التحقيق في األسباب المباشرة للحادث.  -2

يتطور   -3 أو  ينجم عنه  قد  ما  أو  الحادث  وتوابع  الطوارئ  حالة  مستوى  وتحديد  الموقف  تقييم 
 إليه.

المتبعة في اإلخالء  إصدار   -4 المسارات  الموقف وتحديد  لتداعيات  الجزئي طبقا  أمر اإلخالء 
 واألكثر أمنا سواء لألفراد أو للسيارات.

 التنسيق مع إدارة األمن لغلق وفتح بوابات الموقع.  -5

 تحديد االحتياجات الالزمة من معدات، أفراد وكذا مواد مكافحة لمجابهة حالة الطوارئ. -6

 / بغرفة طوارئ المنطقة البترولية   ث بغرفة طوارئ الموقعربط موقع الحاد  -7

فيما  -8 الجهود  لتضافر  المكافحة  أعمال  في  المشاركة  الطوارئ  مجابهة  فرق  وتوجيه  رئاسة 
 بينهم. 

واتخاذ  -9 حولها  كردون  وعمل  الخطورة  مكامن  لتحديد  بالموقع  السالمة  إدارة  مع  التنسيق 
 االحتياطات الالزمة لتأمينها. 

مع  -10 للخطوط  التنسيق  وعزل  اضطراري  إيقاف  لعمل  البترول  وحركة  التشغيل  طبقا    إدارة 
 لتداعيات الموقف. 

 إخطار غرفة طوارئ الموقع / غرفة طوارئ المنطقة البترولية بانتهاء حالة الطوارئ. -11

 اإلشراف على عودة األفراد والسيارات إلى موقع العمل في سالمة وهدوء.  -12

 ات المجابهة لموقع الحادث بعد انتهاء حالة الطوارئ. التنسيق في مغادرة أفراد / معد  -13

 تحديد الخسائر المبدئية وكذا االحتياجات الالزمة إلعادة تشغيل الموقع.  -14

 اإلشتراك في إعداد التقرير النهائي بالتحقيق في الحادث لتوضيح األسباب الجذرية للحادث. -15
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 124من   49 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 مسئوليات المدير المناوب / النوباتجي 

موقف حالة الطوارئ وفقا لمستويات الطوارئ الثالث والقيام بمهام قائد موقع الحدث  تقييم   -1
 بالموقع لحين حضوره. 

بالمواقع   -2 المجابهة  فرق  استدعاء  في  البترولية  المنطقة  طوارئ  غرفة  أعضاء  مع  التنسيق 
ق بترولية  البترولية الكائنة بنفس المنطقة البترولية التابعة لشركة أنابيب البترول أو من مناط

أو   المجاورة  البترولية  الجغرافية  اللجان  من شركات  أو  البترول  أنابيب  تابعة لشركة  مجاورة 
 من الجهات الحكومية المعنية وذلك عند الضرورة القصوى. 

 التنسيق الستدعاء مجموعات الدفاع المدني أو اإلسعاف العام إذا تطلب األمر ذلك. -3

الط -4 غرفة  مشغلي  أعمال  على  وكذا  اإلشراف  األحداث  تسلسل  تسجيل  ضمنها  ومن  وارئ 
 اإلجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة الحادث وأيضا التوقيتات والقائم بتنفيذ هذه اإلجراءات.  

مساءا    3:30هو الشخص المسئول بالموقع، والذي يغطي الساعات من    المدير النوباتجي:
أي    –وعية والعطالت الرسمية  صباحا كل يوم وكذلك يغطي أيام الراحات األسب  7:00حتى  

يعمل   المنصب  بالموقع. وعليه    7ساعة    24فهذا  بإستمرار  السنة ومتواجد  أيام على مدار 
فإدارة الموقع تقوم بتحدد األفراد الشاغلين لهذا المنصب من أفراد الموقع طبقا لجدول توزيع  

بهذا األمر وت المعنيين  رك نسخة منه بغرفة  داخلي على مدار الشهر وتوزيعه على األفراد 
به  الموقع،  لها  التابع  البترولية  المنطقة  طوارئ  لغرفة  أخرى  نسخة  وإرسال  الموقع  طوارئ 
أي  حال  وفى  قادم.  شهر  مدار  على  العمل  بهذا  القائمين  تليفونات  وأرقام  ووظائف  أسماء 

قة  حيود عن المخطط هذا يتم إخطاره مباشرة لغرفة طوارئ الموقع وكذا غرفة طوارئ المنط
 البترولية  
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PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 البحر األحمر وخليج السويسمنطقة غرفة إدارة طوارئ 
 

غرفة اإلجتماعات والكائنة بالمبنى  والموجودة ب  السخنةتقوم غرفة طوارئ شركة أنابيب البترول موقع  

السخنة وكذا لموقع محطة السادات هذا   اإلداري بالطابق الثاني دور غرفة الطوارئ الرئيسية لموقع

، وتعتبر  ،  الغرفة الرئيسية ألنابيب البترول بمنطقة البحر األحمر وخليج السويسباإلضافة كونها  

السخنة البديلة لغرفة طوارئ موقع  الغرفة  الشهيد علي جمال هي  البديلة   غرفة طوارئ موقع  وكذا 

األ البحر  منطقة  لمواقع  الطوارئ  حاالت  وادي  إلدارة  شقير،  السخنة،  وهي:  السويس  وخليج  حمر 

 فيران، الزغفرانة، الحفاير ومحطة السادات. 

وعليه فيجب تجهيز الغرفة الرئيسية والبديلة تجهيزا  كامال  باآلتي للقيام بهذا الدور بحيث يمكن منها  

الخا المعلومات  توافر  خالل  من  عليها  والسيطرة  الطوارئ  عمليات  كافة  وتوجيه  بظروف  إدارة  صة 

ب البترول  أنابيب  لمواقع  وكذا  للموقع  الالزمة  والخرائط  االتصال  ووسائل  األحمر  التشغيل  البحر 

 مع متابعة تحديثها أوال بأول:  وخليج السويس

أجهـزة االتصـال السـلكية   داخليـة / مباشـرة (  لالتصـال بكافـة إدارات الموقـع وكـذا بمواقــع  -1
هزة االتصال الالسلكية وكـذا أجهـزة موبايـل مختلفـة أيضا أج  -الشركة وبالجهات الخارجية  

 الشبكة إن أمكن. 
 حاسب آلي وطابعة خاصة به. -2
 ماكينة تصوير مستندات.  -3

 فاكس  محافظات(. -4

 فرد مسئول عن تشغيل غرفة الطوارئ. -5

منضدة لطاقم االستجابة للطوارئ وكراسي بعدد أفراد طاقم االستجابة وطاقم تشـغيل الغرفـة  -6
 ت كتابية وأوراق تصوير وطابعة. مع توفير أدوا

 البيانات والمعلومات التالية: -7
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

المواقــع الموجــودة بــنفس المنطقــة البتروليــة / خطــة خطــة طــوارئ الموقــع / خطــط طــوارئ  ▪
 طوارئ المنطقة البترولية / خطة الطوارئ المركزية لشركة أنابيب البترول 

خــرائط تفصــيلية خاصــة بــالموقع وكــذا شــبكة ميــاه اإلطفــاء موزعــا عليهــا الحنفيــات وأمــاكن  ▪
 المنطقة البترولية  معدات مكافحة الحريق المتنقلة / وكذا نفسها للمواقع الموجودة بنفس

 خرائط لمستويات المخاطر بالموقع وكذا للمواقع الموجودة بنفس المنطقة البترولية ▪
كشف يشمل أرقام تليفونات مسئولي الطوارئ بالموقع ولكافة مواقع أنابيب البترول بنفس   -8

الطوارئ  لمستويات  وفقا   الخارجية  الطوارئ  بجهات  وكذا  بالشركة  البترولية،  المنطقة 
 ثالث. ال

سجل خاص بغرفة عمليات الطوارئ لتسجيل أسماء أعضاء الغرفة فور وصولهم تباعا     -9
بيضاء   كبيرة  إعالنات  لوحة  توفير  المتعلقة    (White Board)مع  البيانات  لتسجيل 

 بالحادث أوال  بأول.

كشافات   -10 توفير  مع  الكهرباء  انقطاع  حالة  لتالفي  الطوارئ  غرفة  لكهرباء  بديل  مصدر 
 تتناسب مع مساحة الغرفة. طوارئ 

 . نماذج لتسجيل بيانات الحوادث عليها -11
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 رف طوارئ مواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويسمشغلي غ 
 موقع السخنة: -1

طبقا   اإلستدعاءات  خطة  وتفعيل  الطوارئ  غرفة  بتشغيل  أسمائهم  التاليه  السادة  من  أي  يقوم 
 وتعليمات المدير النوبتجي  رئيس الوردية( / قائد موقع الحدث:  

 محمول  االسم
 .........................  1 ........................... أساسي

 .........................  1 ..........................بديل
 .........................  2 ........................... أساسي

 .........................  2 ..........................بديل
 

 موقع شقير: -2

طبقا   اإلستدعاءات  خطة  وتفعيل  الطوارئ  غرفة  بتشغيل  أسمائهم  التاليه  السادة  من  أي  يقوم 
 وتعليمات المدير النوبتجي  رئيس الوردية( / قائد موقع الحدث:  

 محمول  االسم
 .........................  1 ........................... أساسي

 .........................  1 ..........................بديل
 .........................  2 ........................... أساسي

 .........................  2 ..........................بديل

 
 موقع وادي فيران: -3

طبقا   اإلستدعاءات  خطة  وتفعيل  الطوارئ  غرفة  بتشغيل  أسمائهم  التاليه  السادة  من  أي  يقوم 
 وتعليمات المدير النوبتجي  رئيس الوردية( / قائد موقع الحدث:  

 محمول  االسم
 01026112688 ( 1)أساسي    جمال موسى ابراهيم
 01091283901 ( 1)بديل      هابي صالح محمد 

 01002429587 ( 2)أساسي      محمد ايهاب حسن 
 01002765544 ( 2)بديل    طارق حسنين حسنين
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 موقع الزعفرانة: -4

طبقا   اإلستدعاءات  خطة  وتفعيل  الطوارئ  غرفة  بتشغيل  أسمائهم  التاليه  السادة  من  أي  يقوم 
 وتعليمات المدير النوبتجي  رئيس الوردية( / قائد موقع الحدث:  

 محمول  االسم
 األولى  المجموعة

 01555519581 سيدي فوزى  محمد  /أ 
 01024863684 أ / محمد محمد عبد القادر

 الثانية  المجموعة
 01007375207 التواب  عبد  عزت  أ / طاهر

 01220194103 أ / عزت فبيان 

 
 موقع الحفاير: -5

طبقا   اإلستدعاءات  خطة  وتفعيل  الطوارئ  غرفة  بتشغيل  أسمائهم  التاليه  السادة  من  أي  يقوم 
 وتعليمات المدير النوبتجي  رئيس الوردية( / قائد موقع الحدث: 

   
 محمول  الوظيفة  االسم
 01000664586 قائم بأعمال مدير عام مساعد الصيانة  ( 1)أساسي  م / أحمد إبراهيم صالح
 01060054115 رئيس وحدة اإلطفاء (1)بديل أ / أحمد محمد السيد 
 01223433345 رئيس قسم  ( 2)أساسي  م / محمود صالح محمد 
 01012153990 مساعد مدير عام  ( 2)بديل  أ / عالء الدين عبد القادر
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 

 محطة السادات: -6

يقوم السيد قائد موقع الحدث بمحطة السادات بتطبيق تسلسل اإلبالغ في حاالت الطوارئ ومن ثم  
موقع   طوارئ  التجهيز غرفة  لحين  بدورها  السخة  تقوم  البترول  أنابيب  موقع  طوارئ  تشغيل غرفة 

السادة التاليه أسمائهم بتشغيل غرفة الطوارئ موقع السخنة  الشهيد علي جمال( والتي يقوم أي من  
 وتفعيل خطة اإلستدعاءات طبقا وتعليمات قائد موقع الحدث بالسخنة: 

 محمول  االسم
 .........................  1 ........................... أساسي

 .........................  1 ..........................بديل
 .........................  2 ........................... أساسي

 .........................  2 ..........................بديل

   ملحوظة:

البد من تواجد فرد على األقل من بين السادة السابق ذكرهم لتغطية القيام بدور مشغل  •
أيام /    7الطوارئ بكل موقع على حدى بجانب عمله األساسي وذلك على مدار  غرفة  

 ساعة وذلك من خالل إتباع نظام الورادي 24

يسم • من    بأجازة   ح ال  ظرف  أي  تحت  الواحد  الموقع  في  معا  ذكرها  السالف  لألفراد 
الظروف أي البد من تواجد أحدهم بصفة مستمرة بالموقع سواء خالل الوردية النهارية 

الساعة  م الساعة    7:00ن  حتى  هذا   3.30صباحا  بعد  الورادي  في  وكذلك  مساءا 
 ساعة عمل بما فيها أيام العطالت الرسمية والراحات األسبوعية. 24التوقيت لتغطية  

في حالة أي تغيير يطرأ ألفراد أو أرقام تليفونات، يتم إخطار غرفة طوارئ الموقع محل  •
إدراجها في خطة يتم  الموقع   التغيير وعليه  الطوارئ وإخطار كل أعضاء غرفة طوارئ 

 ذاته.
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 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 

 منطقة البحر األحمر وخليج السويس رفة طوارئ  مشغلي غ 
، وعليه فإن  السخنةتقع ضمن مسئوليات موقع    البحر االحمر وخليج السويسبما أن رئاسة منطقة  

موقع   طوارئ  غرفة  منطقة    السخنةمشغلي  طوارئ  تشغيل غرفة  عن  المسئولين  أنفسهم  البحر  هم 
 ، وقد تم تحديد السادة التاليه أسمائهم كمشغلين لغرفة الطوارئ: االحمر وخليج السويس

 محمول  االسم
 .........................  1 ........................... أساسي

 .........................  1 ..........................بديل
 .........................  2 ........................... أساسي

 .........................  2 ..........................بديل

   ملحوظة:

و  • السويس  منطقة  طوارئ  غرفة  األحمر   القناةتقوم  البحر  منطقة  طوارئ  غرفة  بأعمال 
 البحر األحمر وخليج السويس  وخليج السويس لحين تجهيز غرفة طوارئ منطقة

وبتشغيل غرفة طوارئ منطقة البحر األحمر وخليج السويس، تضمن إدارة الموقع تواجد   •
صباحا وحتى    7:00فرد على األقل من السادة السابق ذكرهم بصفة يومية من الساعة  

العمل    7:00الساعة   بمجموعتي  للفردين 2&    1مساءا  بأجازة  يسمح  فال  وعليه   ،
ال من  ظرف  أي  تحت  معا  والبديل  غرفة االساسي  وإخطار  البديل  إيجاد  قبل  ظروف 

 طوارئ الموقع به. 

صباحا لليوم التالي وذلك    7:00مساءا وحتى الساعة    7:00بالوردية الليلية من الساعة   •
، يقوم السيد رئيس الوردية أو من ينوبه بتفعيل تسلسل اإلبالغ 2&    1بمجموعتي العمل  

 عن حاالت الطوارئ وكذا تفعيل خطة اإلستدعاءات. 

طبيق سياسة تحت اإلستدعاء بين الساده مشغلي غرفة الطوارئ  إذا تطلب األمر إستدعاء  ت •
طبقا وتقييم الموقف من قبل رئيس الوردية / قائد موقع الحدث( وذلك بعد الساعة    –أحدهم  
 أيام(7صباحا لليوم التالي  أثناء وردية عمله /  7:00مساءا وحتى الساعة   7:00

الموقع بها طوارئ  رقام تليفونات، يتم إخطار غرفة  ألفراد أو أ  في حالة أي تغيير يطرأ •
 يتم إدراجها في خطة الطوارئ وإخطار كل أعضاء غرفة الطوارئ بها. وعليه
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 شركة أنابيب البترول
 124من   56 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 مواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس مسئوليات مشغلي غرف طوارئ 
أيام األسبوع وأيام    ساعة وطوال  24تواجد أحد مشغلي الغرفة بإستمرار داخل الغرفة على مدار   .1

 الراحات والعطالت الرسمية. 

( ثم التأكد من صحة هذه 3رقم  تلقي بالغات حاالت الطوارئ على النموذج المعد لذلك  مرفق   .2
 البالغات وتفعيل مخطط اإلبالغ. 

فحص أجهزة اإلتصاالت السلكية والالسلكية، الفاكس، معدات التصوير، األجهزة الكهربية وأخرى   .3
 المتاحة بالغرفة بصفة يومية وتسجيل النتائج في دفتر األحوال.

غرف  .4 وكذا  البترولية  السويس  وخليج  األحمر  البحر  منطقة  طوارئ  بغرفة  يومي  إتصال  تحقيق 
 طوارئ مواقع أنابيب البترول بمنطقة البحر األحمر وخليج السويس وتسجيل النتائج بالدفتر.

 تحقيق إتصال يومي مع إدارة األمن بالموقع للتأكد من العدد الكلي للعاملين في الموقع.  .5

تحقيق إتصال يومي مع إدارة النقل للتأكد من عدد وسائل النقل الجماعي التابعة للموقع والمتاحة   .6
 وقت اإلتصال وسعة كل منها وكذا عدد السائقين المتواجدين وقت اإلتصال.

 مدير المناوب / النوبتجي أثناء حاالت الطوارئ. إتباع تعليمات ال .7

 تسجيل األحداث داخل الغرفة وتوقيتات إخطار وتوافد األعضاء على الغرفة أثناء الطوارئ. .8

إليها وقت  .9 اللجوء  يمكن  التي  الحكومية  الخارجية والجهات  المساعدات  تحقيق إتصال شهري مع 
 الطوارئ وتسجيل النتائج في دفتر األحوال.

إتصال شهري مع السادة أعضاء غرفة طوارئ الموقع، قائدى موقع الحدث للموقع وتسجيل  تحقيق   .10
 النتائج في دفتر األحوال.

تعديل نسخة خطة طوارئ الموقع والمتواجدة بالغرفة فور اإلخطار بتغيير أفراد أو أرقام إتصاالت   .11
 موجودة بالخطة. 

طوا .12 غرفة  وكذا  الموقع  طوارئ  غرفة  أعضاء  السادة  وخليج  إخطار  األحمر  البحر  منطقة  رئ 
 السويس بالتعديالت على الخطة.

 رفع تقرير يومي لقائد موقع الحدث يتناول األحداث التي تمت خالل اليوم.   .13

أعضاء   .14 وإخطار  والمراجعة  التدقيق  بلجنة  الخاصة  والزيارات  لإلجتماعات  سنوي  مخطط  عمل 
 اللجنة بها والتنسيق لعقد هذه اإلجتماعات والمراجعات. 
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 شركة أنابيب البترول
 124من   57 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 منطقة البحر األحمر وخليج السويس  طوارئ  ة مسئوليات مشغلي غرف
مدار   .1 على  الغرفة  داخل  بإستمرار  الغرفة  مشغلي  أحد  األسبوع    24تواجد  أيام  وطوال  ساعة 

 وأيام الراحات والعطالت الرسمية. 

النموذج المعد لذلك  مرفق   .2 ( ثم التأكد من صحة  3رقم  تلقي بالغات حاالت الطوارئ على 
 هذه البالغات وتفعيل مخطط اإلبالغ. 

الكهربية   .3 األجهزة  التصوير،  معدات  الفاكس،  والالسلكية،  السلكية  اإلتصاالت  أجهزة  فحص 
 .وأخرى المتاحة بالغرفة بصفة يومية وتسجيل النتائج في دفتر األحوال

تحقيق إتصال يومي بغرفة الطوارئ المركزية لشركة أنابيب البترول وكذا غرف طوارئ مواقع  .4
 أنابيب البترول بمنطقة البحر األحمر وخليج السويس وتسجيل النتائج بالدفتر. 

 تحقيق إتصال يومي مع إدارة األمن بالموقع للتأكد من العدد الكلي للعاملين في الموقع.  .5

يومي   .6 إتصال  للموقع تحقيق  التابعة  الجماعي  النقل  وسائل  عدد  من  للتأكد  النقل  إدارة  مع 
 والمتاحة وقت اإلتصال وسعة كل منها وكذا عدد السائقين المتواجدين وقت اإلتصال.

 إتباع تعليمات المدير المناوب / النوبتجي أثناء حاالت الطوارئ.  .7

 األعضاء على الغرفة أثناء الطوارئ.تسجيل األحداث داخل الغرفة وتوقيتات إخطار وتوافد  .8

إليها   .9 اللجوء  يمكن  التي  الحكومية  والجهات  الخارجية  المساعدات  مع  شهري  إتصال  تحقيق 
 وقت الطوارئ وتسجيل النتائج في دفتر األحوال.

الحدث  .10 موقع  قائدى  السخنة،  موقع  طوارئ  غرفة  أعضاء  السادة  مع  شهري  إتصال  تحقيق 
السويس وكذا أعضاء غرفة طوارئ منطقة البحر األحمر وخليج    بمنطقة البحر األحمر وخليج

 السويس وتسجيل النتائج في دفتر األحوال.

وخليج   .11 األحمر  البحر  منطقة  طوارئ  خطة  و   / أو  السخنة  طوارئ موقع  خطة  نسخة  تعديل 
 السويس والمتواجدة بالغرفة فور اإلخطار بتغيير أفراد أو أرقام إتصاالت موجودة بالخطة.

إخطار السادة أعضاء غرفة طوارئ الموقع، أعضاء غرفة طوارئ منطقة البحر األحمر وخليج   .12
على  بالتعديالت  السويس  وخليج  األحمر  البحر  منطقة  مواقع  طوارئ  غرف  وكذا  السويس 

 الخطة.

 رفع تقرير يومي لقائد موقع الحدث يتناول األحداث التي تمت خالل اليوم.   .13

والزيارات الخاصة بلجنة التدقيق والمراجعة وإخطار أعضاء عمل مخطط سنوي لإلجتماعات   .14
 اللجنة بها والتنسيق لعقد هذه اإلجتماعات والمراجعات. 
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 شركة أنابيب البترول
 124من   58 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

  البحر األحمر وخليج السويسبمواقع منطقة   فرق إدارة مجابهة الطوارئ 

 موقع السخنة:   -1
 محمول  الوظيفة  اإلسم

 م / أيمن عبد البديع  
األحمر وخليج  مدير عام منطقة البحر 

 01004721678 السويس

 01000668586 مدير عام مساعد العمليات  م / أحمد معروف محمد
 01007607470 مدير عام مساعد الكهرباء   م /  ناصر إبراهيم السمان 

 01023337838 مدير عام باإلدارة العامة للشئون اإلدارية  أ / عطية علي محمد المتولي 
 01003775070 مدير عام مساعد المخازن والمشتريات  السماحي أ / أسامه أنس 

 01229467896 مدير عام مساعد األمن اإلداري  أ / مصطفى سعد 
 01000664586 قائم بأعمال مدير عام مساعد الصيانة  م / أحمد إبراهيم صالح  

قائم بأعمال مدير عام مساعد السالمة  صيدلي / وليد محمد عبد العظيم  
 والصحة المهنيه 

01280600357 

 01152203403 مدير إدارة المعمل الكيميائي  ك / محمد أحمد خيري 
 01094144477 مدير إدارة اإلطفاء  ك / رامي إبراهيم محمود 
 01008336624 مدير إدارة السخنة  أ / محمد حسن محمد 

 01018314114 مسئول الصيانة  م / محمد محمد حسن عرفة 
 01094382416 مسئول السالمه ك / محمود محمد السعداوي 
 01220858400 مسئول التشغيل  م / محمد محمود عبد الصادق
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 شركة أنابيب البترول
 124من   59 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 موقع شقير:  -2

 مجموعة أولى 

 محمول  الوظيفة  اإلسم

 مدير عام مساعد شقير  م / حسين عياد جمعة 
01002884121    
01142141130    

 01065719050 مدير إدارة الصيانة  م / محمد إبراهيم محمد إبراهيم  
 01061229329 مدير إدارة التشغيل  م / وليد أبو السعود زايد  

 01021114794 رئيس قسم السالمة  رمضان جالل محمد أ / 

 01226888751 مدير إدارة الخدمات العامة أ / السيد عبد العزيز 

 مجموعة ثانية 

 محمول  الوظيفة  اإلسم

 0126635860 مدير عام مساعد  م / محمد علي عبد الفتاح 
 01005647914 مدير عام مساعد  ك / أسامة عبادي نور 

 01096151540 مدير إدارة الصيانة  م / محمد عبد العزيز سليم  
 01004240781 مدير إدارة التشغيل  م / الوليد مصطفى راغب  

 01003193595 مدير إدارة الخدمات العامة أ / أيمن منصور  
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 124من   60 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 

 موقع وادي فيران:  -3

 مجموعة أولى 

 محمول  الوظيفة  اإلسم

ان م / محمود محمد أبو الحمد   01097773410 مدير عام مساعد محطة وادي فير

 01274226521 مدير ادارة صيانة  م / محمد قنديل رشاد 

 01002429587 رئيس قسم امن صناع  أ / إيهاب حسن محمد 

 01004240217 مهندس ممتاز /التشغيل م / مصطفى عصام ريان 

 01005119693 مدير إدارة الشئون اإلدارية  أحمد حسين  لأ / عاد 

 مجموعة ثانية 

 محمول  الوظيفة  اإلسم

ان م / محمود محمد أبو الحمد   01097773410 مدير عام مساعد محطة وادي فير

 01007507504 مدير إدارة التشغيل أ / أحمد عبد القادر

 01020397600 مهندس ممتاز صيانة  م / أحمد أسامه مصطفى 

 01227387116 مدير إدارة/السالمة  أ / جمال موسى إبراهيم 

 01007807939 مدير إدارة/اإلدارية  أ / شحته عبد الحليم 
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 شركة أنابيب البترول
 124من   61 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 موقع الزعفرانة:  -4

 مجموعة أولى 

 محمول  الوظيفة  اإلسم

 01009149915 مدير محطة الزعفرانة  م / سامح فوزي عبد الرحمن 

 01001788841 مدير إدارة ناصف أنورغنيمى  /أ 

 01555519581 مدير إدارة محمد فوزى سيدين  / أ

 01012597599 رئيس قسم  أ / وائل عبد الرحمن 

 01014490038 رئيس قسم  أ / أشرف عطية مرسي  
 01024863684 رئيس قسم  أ / محمد محمد عبد القادر 

 01207336005 فنى ماهر  محمدبدوى محمد بدوى  /أ 
 01000175835 رئيس قسم  أ / عبد النبي حسن عبد النبي  

 01067462927 يس وحدة ئر  موسى عبد النبى موسى  / أ

 مجموعة ثانية 

 محمول  الوظيفة  اإلسم

 01001486239 مدير عام مساعد  أ / ناصر عبد الكريم  
 01096649055 مدير إدارة أ / أيمن رجب رضوان

 01009169200 رئيس قسم  أ / عالء الدين عبد الكريم 
 01007375207 فنى ماهر   أ / طاهر عزت عبد التواب 

 01220194103 فنى  أ / عزت فبيان 
 01005227866 مستوى ثالث  محمود عودة أ / خالد 
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 شركة أنابيب البترول
 124من   62 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 موقع الحفاير:  -5

 مجموعة أولى 

 محمول  الوظيفة  اإلسم

 01000664586 قائم بأعمال مدير عام مساعد الصيانة  م / أحمد إبراهيم صالح 

 01005793267 مدير إدارة الصيانة  أ / أشرف السيد ناجي

 01030749560 مدير إدارة التشغيل  أ / محمد محمود غريب 

 01060054115 رئيس وحدة اإلطفاء أ / أحمد محمد السيد

 مجموعة ثانية 

 محمول  الوظيفة  اإلسم

 01223433345 رئيس قسم  م / محمود صالح محمد 

  مدير إدارة أ / طارق عبد الحكيم عبد الرحمن 

 01276386525 مدير عام مساعد   أ /  عصام فرج عبد الرحمن 

 01012153990 مدير عام مساعد   الدين عبد القادرأ / عالء 

 01021562666 مسئول الشئون اإلدارية  أ / محمد إبراهيم اإلمام 
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 شركة أنابيب البترول
 124من   63 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 محطة السادات:  -6

 محمول  الوظيفة  اإلسم

 01004721678 مدير عام منطقة البحر األحمر وخليج السويس  م / أيمن عبد البديع  

 01000668586 مساعد العمليات مدير عام  م / أحمد معروف محمد
 01007607470 مدير عام مساعد الكهرباء   م /  ناصر إبراهيم السمان 

 01065420999 السادات مدير محطة    محمود فهمي حمزةأ / 

 01023337838 مدير عام باإلدارة العامة للشئون اإلدارية  أ / عطية علي محمد المتولي 
 01003775070 عام مساعد المخازن والمشتريات مدير  أ / أسامه أنس السماحي 

 01229467896 مدير عام مساعد األمن اإلداري  أ / مصطفى سعد 
 01000664586 قائم بأعمال مدير عام مساعد الصيانة  م / أحمد إبراهيم صالح  

 ص/ وليد محمد عبد العظيم 
قائم بأعمال مدير عام مساعد السالمة والصحة 

 01280600357 المهنيه 

 01152203403 مدير إدارة المعمل الكيميائي  ك / محمد أحمد خيري 
 01094144477 مدير إدارة اإلطفاء  ك / رامي إبراهيم محمود 
 01008336624 مدير إدارة السخنة  أ / محمد حسن محمد 

 01018314114 مسئول الصيانة  م / محمد محمد حسن عرفة 
 01094382416 مسئول السالمه ك / محمود محمد السعداوي 
 01220858400 مسئول التشغيل  م / محمد محمود عبد الصادق
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

  بمنطقة البحر األحمر وخليج السويس ق إدارة مجابهة الطوارئ يفر 
 

من السادة التالية أسمائهم   البحر األحمر وخليج السويسيتشكل فريق إدارة مجابهة الطوارئ بمنطقة 
، وتنعقد اللجنة بعد التجربة  البحر األحمر وخليج السويسوبرئاسة السيد المهندس مدير عام منطقة 

منطقة لمناقشة التجربة، وكذا تنعقد بقرار من السيد رئيس اللجنة في  الالوهيمة الربع سنوية على مستوى 
أو أثناء حاالت الطوارئ بالمنطقة، كما أن لرئيس   أي وقت وتحت أي ظروف سواء في الحاالت العادية

، كما أن لسيادته الحق  اللجنة الحق في إستدعاء بعض أو كل التشكيل أو من هم خارج التشكيل أدناه
 :في تحديد مكان عقد إجتماع اللجنة

 محمول  الوظيفة  اإلسم

 م / أيمن عبد البديع عبد الغفار 
وخليج  مدير عام منطقة البحر األحمر 

 السويس
01004721678 
01227653852 

 01000668586 مدير عام مساعد العمليات  م / أحمد معروف محمد  

    01002884121 مدير عام مساعد شقير  م / حسين عياد جمعة نصار 
01142141130    

 0126635860 مدير عام مساعد   م / محمد على عبد الفتاح  
 01097773410 عام مساعد وادي فيران مدير  م / محمود محمد أبو الحمد 

 01009149915 مدير محطة الزعفرانة  م / سامح فوزي عبد الرحمن 
 01000664586 قائم بأعمال مدير عام مساعد الصيانة   م / أحمد صالح  

 01008336624 مدير محطة السخنة  أ / محمد حسن خليفة  
 01065420999 مدير محطة السادات  أ / محمود فهمي حمزة 

 01007607470 مدير عام مساعد صيانة الكهرباء م / ناصر إبراهيم السمان محمد 
 01023337838 مدير عام باإلدارة العامة للشئون اإلدارية  أ / عطية على محمد المتولي

 01003775070 مدير عام مساعد المخازن والمشتريات  أ / أسامة أنس على السماحي 
قائم بأعمال مدير ع. م. السالمة والصحة   صيدلي / وليد محمد عبد العظيم  

 01280600357 المهنيه 
 01229467896 مدير عام مساعد األمن اإلداري  أ / مصطفى سعد 

 ....................  مدير عام مساعد الخدمات الطبية   .............................
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 مواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس  طوارئ مسئوليات أعضاءغرف 
 أثناء حاالت الطوارئ  

 طلب رئيس اللجنة.بناءا  على الموقع التوجه إلى مقر غرفة طوارئ  -1

ب -2 المتاحة  اإلمكانيات  مع التسخير  الطارئة  الحالة  لمجابهة  ومعدات  أفراد  من  موقع 
 التنسيق بين كافة إدارات الموقع لمجابهة الحادث. 

السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات المناسبة لوقف تدهور الحالة إلى ما هو أسوأ مع  -3
 تقييم االحتماالت المتوقعة لما قد يحدث من تطورات في الموقف. 

وال -4 البيانات  كافة  وتسلتسجيل  اإلصابات  وحاالت  بالحادث  المتعلقة  سل معلومات 
 خذت للحد من امتداد تأثير الحادث أو تفاقمه. األحداث وكذا القرارات التي ات

ائها للمشاركة في التنسيق مع المعاونات الخارجية المختلفة إذا ما تطلب األمر استدع  -5
األحمر وخليج السويس  أعمال المكافحة مع اإلتصال الدائم بغرفة طوارئ منطقة البحر  

 البترولية. 

 مشاركين في أعمال إدارة ومجابهة الطوارئ.الدعم المادي والمعنوي لألفراد التقديم  -6

الخسائر    تشكيل -7 تقدير  وكذا  الحادث  في  والتحليل  للتحقيق  الحادث  انتهاء  فور  فنية  لجان 
الصيانة   وأعمال  الحادث  عن  الناجمة  المخلفات    –واألضرار  التشغيل. وإعادة    –ورفع 

  (4 مرفق رقم 

للدعم والمساعدة في  -8 الغرفة  أفراد / جهات خارج تشكيل  بأي  الحق في االستعانة  للجنة 
 . مجابهة حالة الطوارئ والسيطرة عليها
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 في الحاالت العادية
العمل على توفير بيئة عمل خالية من األخطار مع اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمنع   -1

والحد من آثارها والسيطرة عليها حال وقوعها مع توفير كافة   –وقوع الحوادث واألخطار  
 اإلمكانيات الالزمة لتحقيق ذلك.

الخدمات الالزمة من : طبية أو هندسي  -2 أو  التأكد وباستمرار من توافر كافة  ة وصيانة 
أو   أوإنقاذ  اإلعاشة    ةمكافح  اتصاالت  خدمات  وكذا  قد  واإلنتقاالت  انسكابات  والتي 

 يستعان بها في حاالت الطوارئ.

قـع وفقـا  الشـتراطات أنظمـة المو تشكيل لجان فنية لعمل مراجعات فنية دوريـة شـهريا علـى  -3
ل خــاطر وكــذا عمــالسـالمة العالميــة والمحليــة مــع وضـع إجــراءات تصــحيحية للحــد مـن الم

طبقــا لقائمــة الفحــص مراجعــات دوريــة علــى غرفــة طــوارئ الموقــع األساســية وكــذا البديلــة 
 وعمل فحص دوري لوسائل االتصال وكذا معدات مكافحة الحريق. (،2رقم  بمرفق 

مستوى  -4 على  الكامنة  المخاطر  تقارير  التصحيحية    تفعيل  اإلجراءات  إتخاذ  مع  الموقع 
 .  الالزمة

تنفيذ التجارب الوهمية بالموقع أو التي قد يشترك   تشكيل لجان فنية دورية لإلشراف على -5
مهامها من  والتي  مجاورة  شركات  أو  خارجية  جهات  هذه   فيها  سيناريوهات  تحديد 

تقرير بها إلى أعضاء   التجارب على أن تكون متنوعة وعمل تقييم األداء بالتجربة ورفع
 غرفة الطوارئ.  

 الموقع. طوارئ جعة وإضافة أي تعديل يطرأ على خطة تشكيل لجان فنية دورية لمرا -6

عقد إجتماع بعد كل تجربة وهمية لمناقشة المالحظات ووضع إجراءات تصحيحية لتالفيها   -7
 . مستقبال
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 منطقة البحر األحمر وخليج السويس   طوارئ مسئوليات أعضاءغرفة 
 أثناء حاالت الطوارئ  

طوارئ   .1 غرفة  مقر  إلى  السويس  التوجه  وخليج  األحمر  البحر  على  منطقة  طلب بناءا  
 رئيس اللجنة. 

البحر األحمر وخليج  تسخير اإلمكانيات من معدات وأفراد والمتاحة بكافة مواقع منطقة   .2
م  السويس وذلك  الطارئة  الحالة  المواقع  لمجابهة  إدارات  مع  التنسيق  خالل    الخمسة ن 

األخرى لإلستعانة ببعض من إمكانياتها وتوجيهها لموقع الحادث دون اإلخالل بتأمين  
 تلك المواقع. 

السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات المناسبة لوقف تدهور الحالة إلى ما هو أسوأ مع  .3
 في الموقف.  تقييم االحتماالت المتوقعة لما قد يحدث من تطورات 

وتسل  .4 اإلصابات  وحاالت  بالحادث  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  كافة  سل تسجيل 
 خذت للحد من امتداد تأثير الحادث أو تفاقمه. األحداث وكذا القرارات التي ات

ائها للمشاركة في التنسيق مع المعاونات الخارجية المختلفة إذا ما تطلب األمر استدع .5
 صال الدائم بغرفة الطوارئ المركزية لشركة أنابيب البترول.أعمال المكافحة مع اإلت

 مشاركين في أعمال إدارة ومجابهة الطوارئ.الدعم المادي والمعنوي لألفراد التقديم  .6

الخسائر    تشكيل .7 تقدير  وكذا  الحادث  في  والتحليل  للتحقيق  الحادث  انتهاء  فور  فنية  لجان 
وإعادة التشغيل.  مرفق    –ورفع المخلفات    –واألضرار الناجمة عن الحادث وأعمال الصيانة 

  (4رقم 

في  .8 والمساعدة  للدعم  الغرفة  تشكيل  خارج  جهات   / أفراد  بأي  االستعانة  في  الحق  للجنة 
 . حالة الطوارئ والسيطرة عليهامجابهة 
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 في الحاالت العادية
العمل على توفير بيئة عمل خالية من األخطار مع اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمنع   .1

والحد من آثارها والسيطرة عليها حال وقوعها مع توفير كافة  –وقوع الحوادث واألخطار  
 اإلمكانيات الالزمة لتحقيق ذلك.

وباستمر  .2 أو  التأكد  وصيانة  هندسية  أو  طبية   : من  الالزمة  الخدمات  كافة  توافر  من  ار 
أو   أوإنقاذ  اإلعاشة    ةمكافح  اتصاالت  خدمات  وكذا  قد  واإلنتقاالت  انسكابات  والتي 

 يستعان بها في حاالت الطوارئ.

أنابيـب البتـرول قـع كافـة مواعلى  ربع سنويةتشكيل لجان فنية لعمل مراجعات فنية دورية  .3
وفقا  الشتراطات أنظمة السالمة العالميـة والمحليـة بمنطقة البحر األحمر وخليج السويس  

ل مراجعات دوريـة ربـع سـنوية مع وضع إجراءات تصحيحية للحد من المخاطر وكذا عم
رقم طبقا لقائمة الفحص بمرفق على غرف طوارئ تلك المواقع سواء األساسية أو البديلة 

 فحص دوري لوسائل االتصال وكذا معدات مكافحة الحريق. وعمل (،2 

مستوى  .4 على  الكامنة  المخاطر  تقارير  البحر    تفعيل  منطقة  البترول  أنابيب  مواقع  كافة 
 .  األحمر وخليج السويس مع إتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

مستوى    تنفيذ التجارب الوهمية على  لإلشراف علىربع سنوية  تشكيل لجان فنية دورية   .5
أو   جهات خارجية  فيها  يشترك  قد  والتي يشترك  السويس  وخليج  االحمر  البحر  منطقة 
ومن   السويس،  وخليج  االحمر  البحر  منطقة  وإمكانيات  مواقع  بجانب  مجاورة  شركات 

األدا  مهامها تقييم  وعمل  متنوعة  تكون  أن  على  التجارب  هذه  سيناريوهات  ء  تحديد 
  منطقة البحر األحمر وخليج السويس. طوارئ ة ء غرفتجربة ورفع تقرير بها إلى أعضالل

لمرا .6 دورية  فنية  لجان  خطط  تشكيل  على  يطرأ  تعديل  أي  وإضافة  مواقع   طوارئ جعة 
وخليج   االحمر  البحر  منطقة  طوارئ  خطة  أو  السويس  وخليج  األحمر  البحر  منطقة 

 السويس ذاتها.

المالحظات ووضع إجراءات تصحيحية لتالفيها  عقد إجتماع بعد كل تجربة وهمية لمناقشة   .7
 مستقبال. 
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 اإلدارات المختلفة ومسئولياتها في الحاالت العادية وحاالت الطوارئ 
 
 

  السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة اتمسئوليات إدار 
 في الحاالت العادية:

 الروتينية بكافة أرجاء الموقع.تأمين القيام بكافة األعمال سواء الروتينية أو غير  -1

نظم   -2 اشتراطات  تطبيق  من  للتأكد  الموقع  أرجاء  بكافة  يومية  دورية  ميدانية  جوالت  عمل 
السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة مع وضع المالحظات في تقرير يومي ورفعه للسيد 

 مدير عام المنطقة. 

المهنية   -3 والصحة  السالمة  اشتراطات  تطبيق  علي  كافة اإلشراف  تنفيذ  أثناء  البيئة  وحماية 
األعمال التشغيلية أو أعمال الصيانة وفقا لمتطلبات األكواد العالمية والمحلية مع إيقاف أي 
المهنية   والصحة  السالمة  الشتراطات  مخالفة  بطرق  تتم  قد  والتي  السابقة  األعمال  من 

 وحماية البيئة المطبقة عالميا أو محليا. 

 ل لكافة األعمال الغير روتينية والتي تتم بكل موقع على حده.إصدار كافة تصاريح العم -4

متابعة تنفيذ توصيات المراجعات الدورية التي تتم من خالل اللجان المشكلة من قبل أعضاء  -5
 غرفة الطوارئ مع رفع تقرير شهري بها للسيد مدير عام المنطقة.

 تنفيذية لتالفي هذه المخاطر. متابعة تقارير المخاطر الكامنة مع وضع إجراءات  -6

بحث وتوفير مصادر المياه الخاصة بأعمال المكافحة في حاالت الطوارئ وتحديد أقصى  -7
 .وكذا تشغيل وإيقاف طلمبات المكافحة فترة زمنية يمكن خاللها استغالل هذه المصادر

 وقعاإلشراف على التعقيم والتطهير اليومي لكافة األثاث والحمامات وكافة أرجاء الم -8

 اإلشراف على تعقيم أي مستلزمات معيشية تأتي إلى الموقع وقبل وصولها للعاملين -9

 اإلشراف على الطريقة الصحية السلمية التي يتم بها التخلص من المخلفات اليومية  -10
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 أثناء حاالت الطوارئ:    
متابعة تنفيذ إجراءات التشغيل في حاالت الطوارئ من عمليات العزل، اإليقاف، تصريف  -1

 الضغوط، كسح الخطوط. 

 وضع تقييم مبدئي للموقف أثناء حاالت الطوارئ مع إخطار أعضاء غرفة الطوارئ بها.  -2

تسهيل دخول فرق ومعدات المعاونات الخارجية والتي قد يـتم اسـتدعائها مـع تحديـد بوابـات  -3
 الدخول وأماكن الوصول واالنتظار.

 التحقيق الفوري المبدئي للحوادث واإلصابات والوقوف على األسباب المباشرة للحادث. -4

 اإلشراف / مكافحة الحرائق بالموقع وبالمجاورات والتي قد تؤثر على سالمة الموقع. -5

ــ -6 ع اإلشـــــراف / مكافحـــــة االنســـــكابات ووضـــــع اإلحتياطـــــات الالزمـــــة لتـــــأمين الموقـــــع موضـــ
 الحادث.

اإلشـــراف / تنفيـــذ عمليـــات البحـــث واإلنقـــاذ إذا مـــا تالحـــح وجـــود أي مفقـــودين فـــي حـــاالت  -7
 الطوارئ.

المشــاركة فــي إعــداد التقريــر النهــائي للتحقيــق فــي الحــوادث للوقــوف علــى األســباب الجذريــة  -8
 للحادث.

أوبئـة أو فيروسـات اإلشراف على مدى إتخاذ كافة التدابير اإلحترازية والخاصة بعـد تفشـي  -9
 بين العاملين بالموقع ومنها توافر المستلزمات الطبية من كمامات وجوانتيات ومطهرات 
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 التشغيل وحركة البترول ات مسئوليات إدار 

 في الحاالت العادية: 

 البترولية. المتابعة الدورية والدقيقة للمناسيب أثناء عمليات التدفيع واالستالم للمنتجات  -1

األعمال  -2 كافة  تنفيذ  أثناء  البترولية  المواد  وتداول  نقل  في  السالمة  اشتراطات  تطبيق 

 التشغيلية وفقا لمتطلبات األكواد العالمية. 

وضع إجراءات مدونة للتعامل مع كافة حاالت الطوارئ التي يمكن التعرض لها بخطوط  -3

 المنتجات البترولية. 

 سالمة الخطوط ورفع تقرير بها إلى المدراء المختصين.عمل جوالت دورية للتأكد من  -4

 أثناء حاالت الطوارئ: 

اإليقاف،  -1 العزل،  عمليات  من  بالخطوط  الطوارئ  حاالت  في  التشغيل  إجراءات  تنفيذ 

على   واالستالم  التدفيع  عمليات  أثناء  وذلك  الخطوط  كسح  وكذا  الضغوط  تصريف 

 وظائفها وأماكن تواجدها. الخطوط مع المعرفة التامة بجميع بلوف العزل و 

السيطرة والتحكم في العمليات التشغيلية أثناء حاالت الطوارئ مع الحفاظ على درجات  -2

الحرارة والضغوط مع تحديد مستوى حالة الطوارئ بالعمليات وتوقع ما قد ينجم عن هذه 

 الحالة.

أثن -3 التدفيع  وحدات  في  والتحكم  والميكانيكي  الكهربي  العزل  إجراءات  حاالت تنفيذ  اء 

 الطوارئ إذا تطلب األمر. 
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 مسئوليات إدارات الصيانة  )الخطوط والمستودعات، والطلمبات والسيارات( 

 في الحاالت العادية: 

حدود   -1 من  للتأكد  الخطوط  لكافة  وكذا  للمستودعات  دورية  صيانة  برنامج  تطبيق   / عمل 

 مبات والسيارات.األمان لضغوط تشغيل الخطوط وكذا برامج صيانة دورية لكل من الطل

الطلمبات أو   -2 المستودعات،  أو  بالخطوط  أثناء أعمال الصيانة  تطبيق اشتراطات السالمة 

 السيارات وفقا لمتطلبات األكواد العالمية. 

وكذا  -3 بها  الخاصة  الضغوط  وكذا  الحريق  مكافحة  طلمبات  صالحية  من  وباستمرار  التأكد 

 صالحية سيارات اإلطفاء. 

 التأكد وبصفة دورية من صالحية معدات الرفع وأقصى حمولة آمنة مخصصة لها.   -4

 أثناء حاالت الطوارئ:  

 توفير العدد، اآلالت وكذا قطع الغيار الالزمة إلجراء أعمال الصيانة أثناء حاالت الطوارئ  -1

ساعة للتحرك الفوري في حاالت الطوارئ بالخطوط أو    24توفير طاقم صيانة على مدار   -2

ستودعات، الطلمبات وكذا السيارات وذلك إلجراء أي أعمال صيانة طارئة إذا ما تطلب الم

 األمر.

 لمجابهة حاالت الطوارئ. -إذا تطلب األمر -توفير معدات الرفع الالزمة   -3
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 مسئوليات إدارات الحماية الكاثودية والكهرباء والتحكم واالتصاالت 

 في الحاالت العادية: 

والحماية  التأكد   -1 التأريض  نظم  وكذا  المبكر  والكشف  اإلنذار  أنظمة  كفاءة  من  وباستمرار 

 الكاثودية المتوافرة على الخطوط ، طلمبات التدفيع، منصات الشحن.

بحث مصادر الطاقة األساسية والبديلة الالزم توافرها في حاالت الطوارئ وانقطاع التيار   -2

 الكهربي لكفاية المعدات الحيوية بالموقع. 

الحماية   -3 بأعمال  يتعلق  فيما  للخطوط  الوقائية  الصيانة  ألعمال  دوري  مخطط  وضع 

السلكية  االتصاالت  وألجهزة  الكهرباء  ألعمال  الوقائية  الصيانة  ألعمال  وكذا  الكاثودية 

 والالسلكية والتحكم ومحطات التقوية. 

 أثناء حاالت الطواري: 

 أثناء حاالت الطوارئ. ساعة للتحرك الفوري  24توفير طاقم صيانة على مدار  -1
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 المعامل الكيماوية   ات مسئوليات إدار 

 في الحاالت العادية: 

 تحديد المواد الالزمة والكميات المطلوبة منها لمكافحة انسكابات وحرائق المواد الكيميائية.  -1

 (. (MSDSتوفير قائمة بيانات ومعلومات السالمة الخاصة بالمواد الكيميائية  -2

التدريب وزيادة الوعي بكيفية التعامل مع المواد الكيميائية لدى كافة العاملين المداولين لهذه   -3

 المواد.  

وكذا  -4 لها  المداولين  للعاملين  الكيميائية  المواد  مع  بالتعامل  الخاصة  الوقاية  مالبس  توفير 

 كيميائية.المشاركين في أعمال المكافحة الخاصة بانسكابات وحرائق المواد البترولية وال

 أثناء حاالت الطوارئ: 

تحديد مدى إمكانية ترحيل المنتجات على المستودعات بالتبادل أثناء حاالت الطوارئ طبقا   -1

 وتوافقها مع تحليل العينات المعملية.
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 مسئوليات إدارت شئون العاملين والنقل  

 في الحاالت العادية: 

 الطبية والماسكات على العاملين بالموقع للوقاية من إنتشار أي وباء توفير وتوزيع المطهرات والمعقمات  -1

 التأكد من القيام بالتعقيم والتطهير الدوري لكافة أرجاء الموقع بما فيها المكاتب وأماكن اإلعاشة  -2

 توفير المالبس الوقائية والمستلزمات الطبية الالزمة لوقاية الطاقم الطبي من آي وباء أثناء التعامل معه  -3

 التنسيق التام في كل البنود التالية ذكرها حتى يتسنى القيام بها في حاالت الطوارئ بسهولة ويسر   -4

 أثناء حاالت الطوارئ: 

 توفير المأكل والملبس الالزم لكافة األفراد المشاركين في أعمال المجابهة والسيطرة   -1

 إليها وإخطار ذويهم.التنسيق مع المراكز الطبية والمستشفيات لنقل المصابين والمتوفين  -2

 توفير وسيلة انتقال لألفراد الالزم تواجدهم في حاالت الطوارئ ونقلهم إلى موقع الحادث.  -3

نقل األفراد الغير منوط لهم أدوار في خطة الطوارئ من نقاط التجمع الخارجية   في حالة اإلخالء   -4
 رئ.الكلي للموقع ( وذلك إلى أكثر األماكن أمنا حتى انتهاء حالة الطوا

 التعامل مع اإلعالم الخارجي وإصدار التصريحات الصحفية بالتنسيق مع رئيس غرفة الطوارئ.  -5

والمخالطين   -6 العاملين  باألفراد  قائمة  تحديد  يتم  األوبئة،  بأحد  إصابة  حاالت  ظهور  حال  في 
بالموقع ومن هو خارج الموقع وإخطار  القائمة وتحديد من هو  المباشرين للمصاب ومن ثم فرز 

 هو خارج الموقع بعدم المجيئ للعمل حتى يتم إخطاره الحقا من 

 توفير وتوزيع المطهرات والمعقمات والماسكات الطبية على جميع المحجوزين طبيا بالموقع -7

 توفير مستلزمات المبيت بالموقع لكافة العاملين المحجوزين  -8

 الحجز كلها توفير المأكل لكافة العاملين المحجوزين بالموقع طبقا وفترة  -9

 توفير إقامة فندقية خارج الموقع للعاملين إذا تطلب األمر فترة المتابعة المطلوبة طبية -10
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 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 ت المخازن والمشتريات امسئوليات إدار 

 في الحاالت العادية: 

 التخزين طبقا واشتراطات السالمة الخاصة بكل مادة وكذا معرفة خصائص كل مادة.  -1

 لحرجة التقل عن النسب اآلمنه المطلوبة والمحددة مسبقا التأكد وبإستمرار بأن قطع الغيار ا -2

 أثناء حاالت الطوارئ: 

وتحديد مدى   –طبقا وطلب قائد موقع الحدث    –تحديد االحتياجات الالزمة ألعمال المجابهة   -1

 توافرها بالمخازن أو شراؤها وتحديد أماكن الشراء.  

 سرعة تواجد األفراد المسئولين عن عمليات الصرف من المخازن أثناء حاالت الطوارئ.  -2
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 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 الخدمات الطبية   ات مسئوليات إدار 

 في الحاالت العادية: 

 الفحص الدوري لسيارات اإلسعاف ومحتوياتها وكذا صناديق اإلسعافات األولية. -1

 تدريب جميع العاملين على اإلسعافات األولية.  -2

 توفير حقائب إسعافات أولية بالموقع. -3

 ظهور إصابة بوباء التعاقد مع مركز طبي مختص إلجراء تحاليل وأشعة بمقر العمل، في حال  -4

 الـتأكد من توافر  نوع / كمية / جودة( المستلزمات الطبية الوقائية لمنع إنتشار وباء  -5

التأكد من توزيع المستلزمات الطبية على كافة العاملين وكذا اإلستخدام األمثل من العاملين مع   -6
 إعطاء دورات تنشيطية للعاملين عن كيفية وأهمية اإلستخدام

 على كيفية التعقيم اليومي ألماكن العمل واإلقامةاإلشراف الطبي   -7

 اإلشراف الطبي على الوجبات وقبل وصولها للعاملين   -8

 اإلشراف الطبي على التخلص اآلمن من المخلفات اليومية   -9

 في حاالت الطوارئ:

ساعة وذلك لتقديم الخدمات والرعاية الطبية للعاملين في أوقات   24توفير طاقم طبي على مدار   -1
 العادية وكذا في حاالت الطوارئ.  العمل

إلى   -2 المصابين  ونقل  الطبية  المساعدات  لتقديم  واإلصابات  الطوارئ  حاالت  في  الفوري  التحرك 
 المستشفيات. 

متابعة الحالة الصحية اليومية للعاملين المحجوزين طبيا بالموقع أو بإحدى المستشفيات أو بإقامة   -3
 إصابات عمل أخرى خارجية، حال إصابه أحدهم بوباء أو أي 
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 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 األمن اإلداري  ات مسئوليات إدار 
 في الحاالت العادية: 

واإلنصراف   -1 الحضور  كشوفات  وتحديث  العادية  الحاالت  في  البوابات  على  السيطرة  إحكام 

 بإستمرار لمعرفة من هو داخل الموقع ومن هو خارجه في أي وقت من ساعات العمل.

 الموقع. فحص السيارات والحقائب عند الدخول إلى  -2

 قياس درجة الحرارة يوميا لكافة العاملين والزائرين حال قدومهم لمقر العمل وقبل الدخول -3

 تعقيم العاملين والزائرين حال قدومهم للموقع وقبل الدخول وذلك بواسطة فرد األمن على البوابة   -4

 أثناء حاالت الطوارئ: 

بالتنسيق والطلب من السيطرة على المعاونات الخارجية في حاالت الطوارئ   -1 ومنع دخولها إال 

 قائد موقع الحدث بالموقع.

 فحص السيارات عند الدخول أو الخروج من الموقع.  -2

 فحص الحقائب الخاصة لكافة األفراد عند الدخول أو الخروج من الموقع. -3

 تأمين حفح الوثائق والمستندات ومنع خروجها من الموقع. -4

 هور إصابة بوباء وذلك بالتنسيق مع اإلدارة الطبية منع الدخول والخروج من الموقع حال ظ -5

التأكد من تعقيم المستلزمات المعيشية قبل دخولها للموقع وتوزيعها على العاملين المحجوزين   -6

 طبيا 
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 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 الشئون القانونية   ات مسئوليات إدار 

 في الحاالت العادية: 

الحاكمة   -1 القوانين  تطبيق  مع  التوافق  مدى  الجهات متابعة  من  الصادرة  والتشريعات 

 الحكومية وذلك بالتنسيق مع كافة اإلدارات المعنية بالشركة

مخالفات  -2 عنها  نجم  التي  االوضاع  وتوفيق  لتصحيح  المتخذة  اإلجراءات  متابعة 

 وعقوبات مالية على الشركة وذلك إلتخاذ الموقف القانوني للعمل على محو المخالفة 

 أثناء حاالت الطوارئ: 

 مل مع جهات التحقيق الخارجية في حاالت الطوارئ.التعا -1

 تقديم الرأي القانوني ألعضاء غرفة طوارئ الموقع حال إتخاذهم أي قرارات.  -2

 

 

 

 

 

 



 رقم المستند
PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   80  صفحة

0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة  2021 نوفمبر التاريخ: 
 

 " فسي بترو "  ةئيبلالخدمات البترولية للسالمة واإعداد شركة 

 

 الطوارئ  عملياتتشكيل فرق        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 ية تصالت الخارجل ا

أنابيب البترول   رئ ا و ط  فةر غ
 مسطرد 

22503892 /02  
00058193  /010  

4004 – 4005 - 19314 

أنابيب البترول  رئ وا غرفة ط
 ل سويس والقنامنطقة ال 

3374112  /062 
00044042  /012 

8299 
 0623360448 - 01154017026 موقع الحفايرغرفة طوارئ 

 قير راس ش موقع غرفة طوارئ 
01020661108 
01206663560 

8704 

 01200065114 الزعفرانة موقع غرفة طوارئ 

8088 

 010501511574 وادي فيران موقع غرفة طوارئ 

8257 
 8050 - 8049 السادات موقع غرفة طوارئ 

جغرافية  اللجنة الوارئ غرفة ط
 بالسويس

3546920623  
 3546940623   

 111 - 5812 شركة النصرداخلى 
ية  غرفة طوارئ اللجنة الجغراف

 ويس والبحر األحمر س ل ا  يجبخل
 

 

 لت الخارجية تصال ا

 180 لمدني الدفاع ا 

 يات محافظة القاهرة عمل غرفة
39576282  

09072482  
  سويس الافظة مليات مح فة عغر 

  غرفة عمليات محافظة البحر األحمر
  غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء

52564912/20 – 2 البيئة جهاز شئون   

 24184531 اذ واإلنقث  البحمركز 
24184537 

 16588 إطفاء القوات المسلحة 

28240321/02 – 6 ة ويلجا  لبتروت الخدما   

 123 عام اإلسعاف ال

 27559131 اإلسعاف الطائر 
37766393 

 27065912/02 - 3 -8 الهيئة المصرية العامة للبترول 
 22766520/02 - 1 -2 وزارة البترول 

 غرفة طوارئ بتروسيف
57- 37- 25176936  /02 

6670468/0106 
6670467/0106 

 

ـة ــــــــالوظيفـــ  السم لمحمو منزل    

  مدير عام منطقة البحر األحمر وخليج السويس م / أيمن عبد البديع عبد الغفار 
01004721678 

23850122765  
 01000668586  مدير عام مساعد العمليات  م / أحمد معروف محمد  

  مدير عام مساعد شقير م / حسين عياد جمعة نصار 
01002884121  
01142141130   

 0126635860  مدير عام مساعد   م / محمد على عبد الفتاح 
97773410010  مدير عام مساعد وادي فيران  م / محمود محمد أبو الحمد  

سامح فوزي عبد الرحمن م /   01009149915  مدير محطة الزعفرانة  
 01000664586  قائم بأعمال مدير عام مساعد الصيانة   م / أحمد صالح  

 01008336624  مدير محطة السخنة أ / محمد حسن خليفة  
 01065420999  مدير محطة السادات   أ / محمود فهمي حمزة  

مد محالسمان  م / ناصر إبراهيم  01007607470  مدير عام مساعد صيانة الكهرباء  
 01023337838  مدير عام باإلدارة العامة للشئون اإلدارية  أ / عطية على محمد المتولي 

 01003775070  مدير عام مساعد المخازن والمشتريات أ / أسامة أنس على السماحي  
السالمة والصحة المهنيه.  دير ع. مقائم بأعمال م صيدلي / وليد محمد عبد العظيم    01280600357 

األمن اإلداري مدير عام مساعد  أ / مصطفى سعد     46789612290  
 ....................   مدير عام مساعد الخدمات الطبية  ............................. 

 

 ................. أو ................... أو  .............. : السخنةل لبترويب ا أنابع قرئ مو غرفة طوا 

 

 والتحكم الكهرباء 

 المخازن والمشتريات  •

 العاملين والنقل شئون  •

 ية او يمالك المعامل •

 انونيةن القالشئو  •

 

وحركة البترول التشغيل  
 

 الصيانة & القوى والمعدات الصحة المهنية والبيئةالسالمة و  لمساعدة الخدمات ا

كافحة  م أكد من توافر المياه الالزمةالت •
  يقالحر 

 نيفقودمال  عنث نقاذ المصابين والبحإ •

للغازات  قياسات تقييم الموقف / عمل  •
 ثبمكان الحاد

 إلنسكابات ا مكافحة •

 افحةطلمبات المك تشغيل / إيقاف •

 التحقيق الفوري للحوادث  •

   حهعدات المكافتنيسق دخول/إخالء م •
 
 

كهربية التوصيالت ال •
 حكم االلي والت

ء مصادر الكهربا تحديد •
 األساسية والبديلة 

 24/7 لصيانةا فرق توفير  •

 

 تي:آلبا امقيللفرق الصيانة وفير ت
 دعاتستو صيانة الخطوط والم •

ت مكافحة الحريق، انة طلمباصي •
وكذا طلمبات  سيارات اإلطفاء 

 الخدمة 

 العدد واآلالت وقطع الغيار  توفير •

 توفير معدات الرفع •

 

 اإلداري ن  األم
 

روج أثناء خوال لدخو الى السيطرة عل •
 ارئ حاالت الطو 

 دخول المعاونات الخارجيةشراف على اإل •

 لمستندات تأمين حفظ الوثائق وا •

 صة بكافة األفرادخا حقائب الال فحص •

 ةين العمليات التشغيليمأت •

والتحكم في اري االضطر  افاإليق •
 وحدات التدفيع  

تصريف ضغوط عزل / إيقاف /  •
كسح الخطوط أثناء حاالت  /

 الطوارئ 

 

 الخدمات الطبية 

 24/7توفير طاقم طبي  •

 اإلسعافات األولية تقديم  •

 إلى المستشفيات نقل المصابين  •

محتويات •  اديقصن  فحص 

سيارة افات  سعاإل وكذا  األولية 
 عافساإل

 

 حدث  الع  قمو ائد ق
 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   81 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قعاالمتاحة بمو وسائل الربط واالتصال 
والمستخدمة  السويس  وخليج  األحمر  البحر  منطقة  بمواقع  المتاحة  واإلتصال  الربط  وسائل  تتنوع 

الهواتف األرضية والهواتف المحمولة وشبكة  لتفعيل خطة اإلستدعاءات أثناء حاالت الطوارئ بين  
 فراد المنوط لهم أدوار بحاالت الطوارئ هذا إلى جانب الهواتف المحمولة الشخصية لألالميكروويف 

 ويمكن اإلتصال بمواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس على األرقام التالية: 

 موقع السخنة:  -1

 

 ميكروويف  محمول  أرضي عادي الموقع 

 ..............  ................  .............  سويتش موقع السخنة 

غرفة طوارئ الموقع  
طوارئ منطقة  )غرفة 

البحر األحمر وخليج  
 السويس( 

 ...............  ..............  .............. 

 
 موقع شقير:  -2

 ميكروويف  محمول  أرضي عادي الموقع 

 01020661108  موقع راس شقير 
01206663560 

8704 

 غرفة طوارئ الموقع 
  

8700 
8707 

 
 
 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   82 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 موقع وادي فيران:  -3

 ميكروويف  محمول  أرضي عادي الموقع 

 8258 01050151573  موقع وادي فيران

 8257 010501511574  غرفة طوارئ الموقع 
 

 موقع الزعفرانة:  -4

 ميكروويف  محمول  أرضي عادي الموقع 

 8088 01200065114  موقع الزعفرانة 

    غرفة طوارئ الموقع 
 

 موقع الحفاير:  -5

 ميكروويف  محمول  أرضي عادي الموقع 

 8050 01154017026 0623360448 موقع الحفاير 

    غرفة طوارئ الموقع 
 

 محطة السادات:  -6

 ميكروويف  محمول  أرضي عادي الموقع 

 8049   موقع السادات
8050 

غرفة طوارئ السخنة 
)أنابيب البترول البحر  

 األحمر وخليج السويس(
 ...............  ...............  ............. 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   83 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

بموقع    القناةطوارئ أنابيب البترول لمنطقة السويس و أما بالنسبة لغرفة  -7
والتي تعتبر الغرفة البديلة لغرفة طوارئ منطقة البحر األحمر وخليج   الشهيد علي جمال

السويس وبل وتعتبر هي الغرفة الرئيسية لحين تجهيز غرفة منطقة البحر األحمر وخليج  
 فيمكن اإلتصال بهم على األرقام التالية: السويس، 

 ميكروويف  محمول  أرضي عادي الموقع  

 سنترال الموقع  
3374108 – 062 

3374109 – 062 

3374101 - 062 

01110206160 

01020909065 

01200016773 

 

 8299 01200044042 062 - 3374112 غرفة الطوارئ 

 8270   المدير النوبتجي 

 
 أما بالنسبة لغرفة الطوارئ المركزية للشركة بمسطرد: -8

 

 ميكروويف  محمول  أرضي عادي الموقع 

 010/ 00058193 22503892 أنابيب البترول مسطرد 

4004 

4005 

19314 

 
 
 
 
 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   84 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 تسلسل تنفيذ االتصاالت واإلبالغ عن الحوادث 
 

 أثناء / بعد ساعات العمل الرسمية  

رقم على  بالموقع  الرئيسية  الطوارئ  غرفة  إلى  البالغ  أو    ...............     وصول 
   .................أو  .................... 

انتشاره   .1 ومدى  الحادث  وطبيعة  مكان  من  الالزمة  البيانات  جميع  البالغ  يتضمن  بحيث 
 ووقت وقوعه بالتحديد إن أمكن ومستوى الحادث.

إذا كان   البحر األحمر وخليج السويسيقوم مشغل الغرفة بإخطار قائد موقع الحدث لمنطقة   .2
أيام   في  أو  الرسمية  العمل  مواعيد  بعد  البالغ  كان  إذا  أما  العادية  العمل  أوقات  أثناء  البالغ 

النوبتجي   المناوب/  المدير  فيقوم بإخطار  التعرف   –راحات أو عطالت  بعد  يقوم بدوره  الذي 
 ميع البيانات المطلوبة باآلتي: على ج

اإلبالغ  • تسلسل  تفعيل  عليه  وبناءا  الطوارئ  حالة  مستوى  وتحديد  الموقف  تقييم 
 . البحر األحمر وخليج السويسبخطة طوارئ منطقة 

لمنطقة   • الطوارئ  مجابهة  إدارة  فريق  رئيس  وكذا  الحدث  موقع  قائد  من  كل  إبالغ 
 البحر األحمر وخليج السويس

على  • بناءا  منطقة    يقوم  طوارئ  غرفة  أعضاء  بإبالغ  اللجنة  رئيس  البحر  تعليمات 
السويس وخليج  رئيس    األحمر  يحدده  الذي  للمكان  أو  الغرفة  مقر  إلى  للحضور 

اللجنة ومن ثم إخطار غرفة الطوارئ المركزية لشركة أنابيب البترول بمسطرد كي  
 تكون في وضع تأهب  

ب آلي / طابعات / آالت تصوير / تشغيل األجهزة الخاصة بالغرفة  فاكس / حاس •
والبريد  الفاكسات  متابعة  مع  األجهزة  جميع  صالحية  من  والتأكد  ......ألخ( 

 االلكتروني الصادر والوارد. 

ووقت  • ومكان  ووظيفته  المبلغ  متضمنا  بالحادث  الخاصة  البيانات  تسجيل  في  البدء 
مع  البالغ  تلقي  بعد  اتخاذها  تم  التي  والخطوات  اإلبالغ  الوقت   وتاريخ  مراعاة تسجيل 

 بكل دقة ومتابعة تسجيل البيانات بناءا على تعليمات رئيس اللجنة.



                     " بتروسيفالخدمات البترولية للسالمة والبيئة "إعداد شركة 

 

 ت منطقة البحر األحمر وخليج السويسبكافة إمكانيا انةستعاالإلى كبير ويحتاج          

 

 رقم المستند
PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 

 شركة أنابيب البترول
 124من  85 صفحة

0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة  2021 نوفمبر التاريخ: 

   عن الحوادث مخطط توضيحي لتصاعد مستويات اإلبالغ
 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

      البحر األحمر وخليج السويس منطقة إنعقاد غرفة طوارئ                                                                                   
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                
 

 محمول  ــــــــــةالوظيفــ  االسم 

 مدير عام منطقة البحر األحمر وخليج السويس م / أيمن عبد البديع عبد الغفار
01004721678 
01227653852 

 01000668586 مدير عام مساعد العمليات د محموف م / أحمد معر 

    01002884121 مدير عام مساعد شقير  م / حسين عياد جمعة نصار 
01142141130   

 0126635860 مدير عام مساعد  م / محمد على عبد الفتاح 
 01097773410 مدير عام مساعد وادي فيران  م / محمود محمد أبو الحمد

 01009149915 مدير محطة الزعفرانة ن  رحمم / سامح فوزي عبد ال
 01000664586 قائم بأعمال مدير عام مساعد الصيانة  م / أحمد صالح 

 01008336624 مدير محطة السخنة أ / محمد حسن خليفة  
 01065420999 مدير محطة السادات  أ / محمود فهمي حمزة  

 01007607470 اء هربالكمدير عام مساعد صيانة  محمدم / ناصر إبراهيم السمان 
 01023337838 مدير عام باإلدارة العامة للشئون اإلدارية أ / عطية على محمد المتولي 

 01003775070 مدير عام مساعد المخازن والمشتريات  أ / أسامة أنس على السماحي  
 03570600128 . السالمة والصحة المهنيه قائم بأعمال مدير ع. م  صيدلي / وليد محمد عبد العظيم  

 46789612290 األمن اإلداري مدير عام مساعد  أ / مصطفى سعد  
 ....................  مدير عام مساعد الخدمات الطبية   ............................. 

 حادثمكتشف ال

 مستوى أول 

وضع لما كان عليه واعادة  إعادة ال
ثم التحقيق في الحادث لبحث   التشغيل 

 لمنع تكراره  أسبابه 

 مستوى ثاني 

 

 الحادث      إمكانيات موقعبواسطة      ويمكن السيطرة عليه بسيط

 ى ثالث تو مس

 

 موقع الحدث  قائد /النوبتجي المدير 

على   السيطرةتمت 
الحدث بواسطة  

 الحادث   إمكانيات موقع 

 منطقةارئ تحرك فرق طو 
 البحر األحمر وخليج السويس

 أهب المعاونات الخارجيةوت

 يطرة  لم يتم الس 
  عاء فرق الطوارئ م إستدوت

لمتاحة  واإلمكانيات ا  بالمنطقة 
 بالمنطقة 

 مولمح الوظيفة  اإلسم 

 01001296687 مجلس اإلدارة  رئيس بد اللطيف جد بخيت عد مامحم . م
 01005402775 للعمليات مساعد رئيس الشركة  م. توفيق مصطفى محمد الشريف 

 01001754777 سية مدير عام الشئون الهند  حي منصور م. فت
 01221722685 مالية الشئون ير عام المد ى عبد الفتاح اهيم موسبر ود إمأ. مح

 01223310217 مدير عام األمن بالمنطقة المركزية  عماد صالح الدين حسين علي أ. 
 01001929745 ية لقانونمدير عام الشئون ا ناهي بدر أ.  
 01005088951 لفني امدير عام التفتيش   نور أطارق  م.  

 01223943202 المراجعة الداخلية دارية و إلا ئون الشعام  مدير ديل . أحمد السيد عبد الخبير قنأ
 01227318849 الصحة المهنية والبيئة ة و مدير عام السالم ك. سعيد السيد إبراهيم عيسى 

 محل الواقعة  ى السيد مدير عام المنطقة لباإلضافة إ 
 

الحدث   سيطرة على ال تمت 
  المنطقةفرق طوارئ بواسطة  
 المنطقة انيات وإمك 

لم تتم السيطرة على  
ة  بواسطالحدث 
 المنطقة إمكانيات 
 

 المنطقةرة نطاق سيط رجخا

بتجي / قائد موقع المدير النو 
 للمنطقةدث الح

 انتهاء الحالة 

 بة مسئول السالمة / أمن البوا
 ج السويس منطقة البحر األحمر وخليغرفة طوارئ 

 .............أو ................أو............ 
 

  ال       نعم       

 حالة هاء الانت
 غيل ة التش ادإعادة الوضع لما كان عليه واع 

 في الحادث  التحقيق 

 السيطرة   تمت

 انتهاء الحالة 

  بالمنطقة فرق الطوارئ 
رجية & قائد  والمساعدات الخا

 لإلدارة الحدث  موقع
 

التع  - حاله  يستمر  مع  امل 
المستوى   في  ث  الثالالطوارئ 

إ  مس مع  طلب    اعدات ستمرار 
 .إضافيةارجية خ

   .قاف كلي للموقععمل إي -
لي لألفراد طبقا  إخالء ك   عمل   -

 قف وخطة إخالء الموقع للمو 
  عمن      

   ..............أو   .............أو  .............. :البحر األحمر وخليج السويسارئ طو  غرفة
 8299أو  012/ 00044042أو  062 -  3374112: (علي جمال) البديلة غرفة طوارئ 
   4005– 4004 –  0100/ 0058193 -  22503892 :مسطرد  بيبأناغرفة طوارئ 

 ول ركة أنابيب البتر ئ المركزية لشانعقاد غرفة الطوار 

 

أنابيب   االتصال الدائم بغرفة طوارئ موقع 
 السويس البحر األحمر وخليج   بمنطقة البترول 

ء معدات أو  سوا رجية ا ت الخالمساعداإستدعاء 
 لألعضاء  وكما يترائد أفرا

 لعامة للبترول ارئ الهيئة المصرية اطو غرفة  
8- 27065912 /02 

 

 طوارئ وزارة البترول  غرفة
1- 22766520 /02 

 
 روسيف شركة بتطوارئ ة غرف

37 – 25176936 /02     25176957 /02  
6670468 /0106        6670467 /0106 
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 لمنطقة البحر األحمر وخليج السويس   لجنة التدقيق والمراجعة 
البحر األحمر وخليج السويس بصفة   التدقيق والمراجعة لمنطقة  دورية ربع سنوية برئاسة  تنعقد لجنة 

والغرض من هذه اللجنة مناقشة كافة األمور المتعلقة بمجال السالمة والصحة   -مدير عام المنطقة  
بالمناطق   أو  السويس  وخليج  األحمر  البحر  بمنطقة  البترول  أنابيب  بمواقع  للعاملين  سواء  المهنية 

بكافة المستخدمة  والمنشآت  المعدات   وكذا  المجاورة  من:   السكنية  اللجنة  هذه  وتتشكل  المواقع،  هذه 
  لرئيس اللجنة الحق في اإلستعانة بأي قرد من خارج التشكيل( 

 محمول  الوظيفة اإلسم
 01004721678 مدير عام منطقة البحر األحمر وخليج السويس م / أيمن عبد البديع  

 01000668586 مدير عام مساعد العمليات م / أحمد معروف محمد 

 مدير عام مساعد شقير  م / حسين عياد جمعة نصار  
01002884121    
01142141130    

 01097773410 مدير عام مساعد وادي فيران  م / محمود محمد أبو الحمد 
 01007607470 مدير عام مساعد صيانة الكهرباء  م /  ناصر إبراهيم السمان

 01023337838 مدير عام باإلدارة العامة للشئون اإلدارية أ / عطية علي محمد المتولي  
 01003775070 مدير عام مساعد المخازن والمشتريات  أ / أسامه أنس السماحي 

 01229467896 مدير عام مساعد األمن اإلداري  أ / مصطفى سعد  
 ...................  مدير عام مساعد الخدمات الطبية   ............................. 

 0126635860 مدير عام مساعد   م / محمد على عبد الفتاح 
 01000664586 قائم بأعمال مدير عام مساعد الصيانة م / أحمد إبراهيم صالح  

 01280600357 مساعد السالمة والصحة المهنيهقائم بأعمال مدير عام  ص / وليد محمد عبد العظيم 
 01009149915 مدير محطة الزعفرانة م / سامح فوزي عبد الرحمن  

 01008336624 مدير محطة السخنة  أ / محمد حسن خليفة  
 01065420999 مدير محطة السادات   أ / محمود فهمي حمزة 
 01152203403 الكيميائي مدير إدارة المعمل  ك / محمد أحمد خيري 
 01094144477 مدير إدارة اإلطفاء  ك / رامي إبراهيم محمود
 01008336624 مدير إدارة السخنة  أ / محمد حسن محمد 
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 مسئوليات لجنة التدقيق والمراجعة  

فحـص وســائل اإلتصـاالت وكــذا معـدات مكافحــة الحريـق ووســائل التـأمين بكافــة مواقـع أنابيــب   -1
 بمنطقة البحر األحمر وخليج السويس وتقييم مدى مالءمتها في حاالت الطوارئ.البترول 

متابعة تنفيذ تقارير المخاطر الكامنة على مستوى مواقع منطقة البحر األحمـر وخلـيج السـويس  -2
ومناقشـــتها ربـــع ســـنويا مـــع وضـــع حلـــول جذريـــة لهـــا ورفـــع عقبـــات التنفيـــذ إلـــى لجنـــة الســـالمة 

 لبترول. الرئيسية لشركة أنابيب ا

وضع سيناريوهات لتنفيـذ التجـارب الوهميـة علـى مسـتوى مواقـع أنابيـب البتـرول بمنطقـة البحـر   -3
األحمر وخليج السويس وكذا اإلشراف على تنفيذها مع عمل تقييم األداء بالتجربة ورفع تقرير 

 بها إلى لجنة السالمة الرئيسية لشركة أنابيب البترول

ارئ المواقـع التابعـة لمنطقـة البحـر األحمـر وخلـيج السـويس مراجعة النسخ الخاصة بخطـط طـو   -4
وكذا خطة طوارئ منطقة البحر األحمر وخليج السويس نفسها والمتواجدة بغـرف طـوارئ كافـة 
مواقع المنطقة، للتأكد من إضافة أي تعديل يطرأ على تلـك الخطـط مقارنـة بالنسـخة الموجـودة 

 مر وخليج السويس.بغرفة الطوارئ الرئيسية لمنطقة البحر األح

التأكد وباستمرار من توافر كافـة الخـدمات الالزمـة مـن: طبيـة أو هندسـية وصـيانة أو إنقـاذ أو   -5
مكافحـــة انســــكابات وكـــذا خــــدمات اإلعاشـــة واإلنتقــــاالت والتـــي قــــد يســـتعان بهــــا فـــي حــــاالت 

 الطوارئ.

وخلـيج السـويس عمل مراجعات فنية دورية ربع سنوية على كافة مواقـع منطقـة البحـر األحمـر   -6
وفقــا  الشــتراطات أنظمــة الســالمة العالميــة والمحليــة مــع وضــع إجــراءات تصــحيحية للحــد مــن 

 المخاطر.

عمـــل مراجعـــات دوريـــة ربـــع ســـنوية علـــى غـــرف طـــوارئ مواقـــع منطقـــة البحـــر األحمـــر وخلـــيج   -7
 (.2السويس سواء الرئيسية أو البديلة طبقا لقائمة الفحص مرفق رقم  

 .(4قيق والتحليل في الحوادث بإستخدام النموذج بمرفق رقم  اإلشتراك في التح  -8

 
 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   88 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 منطقة البحر األحمر وخليج السويس  – فرق عمليات مجابهة الحريق
في حالة حرائق المستوى األول بالنسبة لهذه الخطة، يتم التعامل بمعدات المكافحة واإلمكانيات  

البحر األحمر وخليج السويس المتواجدة  المتواجدة بموقع الحادث، ويتم إخطار غرفة طوارئ منطقة
السخنة كي تتأهب بكافة إمكانيات المنطقة سواء معدات أو فرق مكافحة  –بموقع أنابيب البترول 

للمشاركة في السيطرة على حالة الطوارئ حال إستدعائها. أما في المستوى الثاني من حاالت 
لمنطقة البحر األحمر وخليج السويس  الطوارئ فيتم االستعانة بفرق عمليات مجابهة الحريق 

والمتمركزة بموقع أنابيب البترول السخنة ويتطلب األمر عقد غرفة طوارئ منطقة البحر األحمر  
وخليج السويس وإستدعاء األفراد المنوط لها أدوار بالخطة ومن ثم يتم إخطار غرفة الطوارئ 

إلرسال تعزيزات لمجابهة الحالة إذا ما  المركزية ألنابيب البترول بمسطرد كي يكونوا في وضع تأهب 
قربت من فقد السيطرة عليها من قبل كافة إمكانيات منطقة البحر االحمر وخليج السويس، وتتشكل  

فرق مجابهة الحريق الحالية لمنطقة البحر االحمر وخليج السويس على مختلف الورادي من عدد 
حة الحريق والموجود بالنهاري فقط ، وتتكون  ( أفراد باإلضافة إلى مدير ادارة االطفاء ومكاف6 

 مجموعات العمل من األفراد التالية: 

ة أساسيأفراد   

 محمول  اإلسم الوردية 

أولى إطفاء مجموعة   

 01098142229 أحمد عبدالسميع 

 01144768230 إبراهيم النعيمي 
 .........................  ......................... 

 .........................  ......................... 

 .........................  ......................... 

 .........................  ......................... 

 .........................  ......................... 
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 تابع: فرق مكافحة الحريق األساسية لمنطقة البحر األحمر وخليج السويس

ة أساسيأفراد   

 محمول  اإلسم الوردية 

إطفاء ثانيةمجموعة   

 01141143663 محمد أبوالحمد

 01099407713 أحمد همام 
 .........................  ......................... 

 .........................  ......................... 

 .........................  ......................... 

 .........................  ......................... 

 .........................  ......................... 

 .........................  ......................... 

وكذا  السويس  وخليج  األحمر  البحر  لمنطقة  الفريق  مكافحة  لفريق  الكامل  التجهيز  ولحين 
إمكانيات مكافحة الحريق الخاصة بنفس المنطقة، يتم اإلعتماد اآلن على فريق مكافحة الحريق 

 في مكافحة الحريق القناةوكذا إمكانيات منطقة السويس و  القناةبمنطقة السويس و الخاص 

وخليج  األحمر  البحر  بمنطقة  المتاحة  باالمكانيات  السيطرة  خارج  وكان  الحادث  تفاقم  إذا  أما 
الطوارئ السويس،   غرفة  عقد  ثم  ومن  البترول  أنابيب  لشركة  المركزية  الطوارئ  خطة  تفعيل  فيتم 

مناطق  من  سواء  خارجية  تعزيزات  إمدادات  طلب  لكيفية  أعضائها  مع  والتنسيق  للشركة  المركزية 
بترولية مجاورة وتابعة لشركة أنابيب البترول أو من لجان جغرافية مجاورة أو من الجهات الحكومية  

 نية بهذا الشأن والقريبة من موقع األحداث طبقا والبعد الجغرافي المع

يتــولى أعضــاء غرفــة طــوارئ منطقــة البحــر األحمــر وخلــيج الســويس بالتنســيق مــع غرفــة الطــوارئ 
المركزية لشركة أنابيب البترول طلب وحدات إطفاء في المستوى الثالث وذلك بناءا  على طلب مـن 

                      قائد موقع الحدث للمنطقة.
يستكمل البيان بالتحديد من قبل إدارة موقع السخنة بعد اإلنتهاء من المرحلة   

 منطقة البحر األحمر وخليج السويس مر بها  ت اإلنتقالية التي 
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

منطقة البحر   قعابمو والمتاحة وسائل الحماية ومكافحة الحريق المستخدمة 
 األحمر وخليج السويس

 

 أوال: موقع السخنة

 (:Level Indicatorsموزع على المستودعات مؤشرات مناسيب المستودعات   .1

▪ High Levelيعطي إنذارا على لوحة التحكم : 

▪ High High Levelيعطي إنذارا على لوحة التحكم ومن ثم عمل عزل كهربي لطلمبات التدفيع : 

▪ Low Levelنذارا على لوحة التحكم: يعطي إ 

▪ Low Low Levelيعطي إنذارا على لوحة التحكم ومن ثم عمل عزل كهربي لطلمبات التدفيع : 

بعنبر الطلمبات بواقع  Emergency Shutdown Button( زر غلق طوارئ 4موزع عدد   .2
رز وحيــد لكــل طلمبــة لعمــل عــزل كهربــي فــي حــاالت الطــوارئ أو فــي حــال عــدم عمــل العــزل 

 أوتوماتيكيا الكهربي

بوصـــة وبطـــول  24أمـــا بالنســـبة لشـــبكة مكافحـــة الحريـــق: فيـــؤمن الموقـــع خـــط لإلطفـــاء بقطـــر  .3
( هيـــدرة إزدواجيـــة 14متـــر، مـــوزع عليهـــا عـــدد   800بوصـــة وطـــول  12متـــر وبقطـــر  1050

( هيدرة ثمانية المخرج وجميع الهيدرات من النوع مورس بقطر 14المخرج باإلضافة إلى عدد  
صــندوق حريــق ويحتــوي كــل صــندوق علــى   ....(مــوزع بجــوار الهيــدرات عــدد بوصــة ، و  2.5

( خرطـوم إطفـاء وجـاري توريــد 10باشـبوري  يوجـد حاليـا بـالموقع عـدد    ...(خرطـوم +   ...(
 صناديق الحريق(. 

 ، وأخار  خاصاةة بعنبر الطلمباات والتارن ص  محطة خامحطات للفوم وهي:  4يتصل بالشبكة   .4
 4&  3 بالمساااتودعين رقااام خاصاااة واألخيااارة 2بالمساااتودر رقااام  خاصاااة والثالثاااة 1بمسااتودر رقااام 

بوصـة، وتحتـوي المحطـة علــى  ..... وشـبكات محطـات الفـوم أقطارهـا كالتـالي وسـعاتها كالتـالي:
 ....%لتر للواحد وبتركيز  ......وبسعة  Bladerصهريج فوم من النوع    .....(عدد 

 بوصة من شركة سوميد  24ياه عن طريق وصلة وحيدة بقطر تتغذى الشبكة بالم .5
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 شركة أنابيب البترول
 124من   91 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 أما بالنسبة لسيارات اإلطفاء فبيانها كالتالي: .6

سعة تنك المياه   نوع السيارة  
 بالطن 

سعة تنك الفوم  
 بالطن 

معدل تصريف  
 المياه

معدل تصريف  
 الرغوي 

1  ..........  ...........  ...........  ..............  ............. 

2  ............  .........  ............  ...........  ............ 

 : فتوزيعها كالتالي السخنةجهزة اإلطفاء اليدوية بموقع أما بالنسبة أل  .7

 

 السعة العدد  النوع المكان  م
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 :اإلطفاءالمخزون اإلستراتيجي لمواد  .8

 % 3وبتركيز  فلوروبرتينبرميل فوم من النوع  (17 يوجد عدد  -

 %    6 وبتركيزفلورو بروتين من النور برميل   19يوجد عدد  -
 

 ثانيا: موقع شقير 

 موزع بالموقع وسائل الكشف واإلنذار المبكر التالية: .1
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 124من   92 صفحة:
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

كواشـــف دخـــان + كواشـــف حـــرارة: موزعـــة بمبنـــى كنتـــرول البوتاجـــاز، مبنـــى كنتـــرول  ▪
الســـويس، مبنـــى  -أســـيوط، مبنـــى كنتـــرول عنبـــر تـــدفيع الخـــام  -عنبـــر تـــدفيع الخـــام 

المحوالت، غرفة شحن البطاريات وجميعها تعمل علـى إطـالق سـارينة إنـذار بلوحـات 
ثـم تفعيـل سـارينة إنـذار  FM200التحكم ومن ثـم تفعيـل نظـام اإلطفـاء األوتومـاتيكي 

 عامة بالموقع.

أسيوط، عنبر  –كواشف دخان + كواشف حرارة: موزعة بعنبر طلمبات تدفيع بالخام  ▪
الســويس وكــذا علـى التوربينــات. وتعمــل علــى إطــالق ســارينة  –طلمبـات تــدفيع الخــام 

علـــى  FM200إنـــذار بلوحـــات الـــتحكم ومـــن ثـــم تفعيـــل نظـــام اإلطفـــاء األوتومـــاتيكي 
أســـيوط و توربينـــات أســـيوط الخاصـــة بهـــا ثـــم إطـــالق  –نبـــر طلمبـــات تـــدفيع الخـــام ع

 سارينة اإلنذار العامة بالموقع

كواشف حرارة: موزعة على لوحـات توزيـع الكهربـاء الخاصـة بعنبـر طلمبـات السـويس  ▪
وكــذا لوحــات توزيــع الكهربــاء الخاصــة بعنبــر طلمبــات أســيوط، وكالهمــا يعمــل علــى 

ر بلوحــــة الــــتحكم الخاصــــة بهــــا ومــــن ثــــم تفعيــــل نظــــام اإلطفــــاء إطــــالق ســــارينة إنــــذا
ثــم  FM200أو تفعيــل نظــام اإلطفــاء األوتومــاتيكي Water Mist األوتومــاتيكي 

 إطالق سارينة اإلنذار العامة بالموقع

كواشـف حـرارة: موزعـة علــى مولـد الـدورمان وكـذا مولــد الوكشـا وذلـك إلطـالق ســارينة  ▪
ثـم  Water Mistتشـغيل نظـام اإلطفـاء األوتومـاتيكي  اإلنذار بلوحة التحكم ومـن ثـم

 تشغيل سارينة اإلنذار العامة بالموقع

، بينــات راســتون الخاصــة بتــدفيع الخــام إلــى أســيوطور داخــل تموزعــة كواشــف حــرارة:  ▪
تعمل على إطالق سارينة اإلنذار بالموقع ومن ثم تشغيل نظام اإلطفاء األوتوماتيكي 

 FM 200بواسطة 

جين + كواشف حرارة: موزعة بغرفة بطاريات الخاصة بتحكم السـويس كواشف هيدرو  ▪
وتعمـــل علـــى إطـــالق ســـارينة اإلنـــذار بلوحـــة الـــتحكم ومـــن ثـــم تشـــغيل نظـــام اإلطفـــاء 

 ثم إطالق سارينة اإلنذار العامة بالموقع  FM200األوتوماتيكي 

بوصـــة وبطـــول  8أمـــا بالنســـبة لشـــبكة مكافحـــة الحريـــق: فيـــؤمن الموقـــع شـــبكة لإلطفـــاء بقطـــر  .2
 2.5( هيــدرة إزدواجيــة المخــرج مــن النــوع مــورس بقطــر 21متــر، مــوزع عليهــا عــدد   1200
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

( 2( صندوق حريق ويحتوي كـل صـندوق علـى عـدد  11بوصة، وموزع بجوار الشبكة عدد  
 39( مـــدفع ثابـــت  ميـــاه/رغوي( بمعـــدل تصـــريف1  خرطـــوم. أيضـــا يـــربط علـــى الشـــبكة عـــدد 

بار وذلك لتأمين منطقة تنكات الوقود. يربط على شبكة اإلطفاء عنبر  10س عند ضغط /3م
( طلمبـة إطفـاء تعمـالن بمحركـي ديـزل وبمعـدل تصـريف 2طلمبات اإلطفاء القـديم وبـه عـدد  

بــار، أمــا عنبــر اإلطفــاء الجديــد فهــو اآلخــر يــربط علــى شــبكة  10/ س عنــد ضــغط  3م 185
/ س عنـد ضــغط  3م 225اإلطفـاء وبـه طلمبـة وحيــدة تعمـل بمحـرك ديـزل وبمعــدل تصـريف  

 بار 10

( صهريج 1بوصة، وتحتوي المحطة على عدد   4يتصل بالشبكة محطة للفوم بشكبة قطرها  .3
، وتعمـل المحطـة فقـط لتـأمين %6لتـر للواحـد وبتركيـز   3400وبسـعة    Bladerفوم من النـوع  

 عنبر تدفيع أسيوط وكذا صهريج الخام اإلحتياطي

 %6لتر وبتركيز  5000يؤمن عنبر تدفيع السويس محطة رغوي مجهز بسعة  .4

متـر مكعـب، يـتم ملـؤه عـن طريـق  446تتغذى الشـبكة بالميـاه عـن طريـق صـهريج ميـاه سـعة  .5
 بار 4بوصة عند ضغط  4بقطر الكريمات  –خط مياه الغردقة 

 أما بالنسبة لوسائل مكافحة الحريق المتنقلة فهي موزعة في الموقع كالتالي: .6

 وسيلة التأمين 
 بودرة جافة

 كجم12

 بودرة جافة

 كجم 50

 بودرة جافة

 كجم 250
2CO 

 كجم  6

رغوي  

 لتر   200

  - - - 2 املبنى اإلداري 

  - - - 2 تندة السيارات 

 1  - -  العاملين ميس 

   - - 3 مبنى املخازن 

  - - 2 - يارد املواسير 

   - 1 3 الورش

  2 - - - مبنى الكنترول 

  2 - - - لوحات توزيع الكهرباء

 2 - - - - امليترنج 

 1  - - - ورشة الكهرباء
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 124من   94 صفحة:
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

  1 - - - املعمل الكيميائي 

 1 1 - 2 - لوحات تحكم البوتاجاز 

  - - 1 - راستون تربينات 

  - - 1 - تربينات سولزر 

 1  1   عنبر طلمبات سولزر 

 1     عنبر طلمبات راستون 

  2 - - - املولدات  

 1 - - - - تنك طوارئ الخام  

 1  - - - حوض فصل الزيت 

  1 - - 5 االستراحة أ 

     2 اإلستراحة ب 

     2 اإلستراحة ج 

 

 :اإلطفاءالمخزون اإلستراتيجي لمواد  .7

 % 3وبتركيز  فلوروبروتينبرميل فوم من النوع  (8 يوجد عدد  -

 % 6( برميل فوم من النوع فلوروبروتين وبتركيز 25يوجد عدد   -

 % 6( برميل فوم من النوع فلوروبروتين وبتركيز 17يوجد عدد   -

 

 ثالثا: موقع وادي فيران

 التالية:موزع بالموقع وسائل الكشف واإلنذار المبكر  .1

ــدات، بعــدد   ▪ ( 2كواشــف دخــان: موزعــة بمبنــى الكهربــاء القــديم، بغرفــة كنتــرول المول
  KV / 380 V 22 شـلتر األجهـزة، بعنبـر طلمبـات التـدفيع وكـذا علـى المحـوالت 

 وجميعها تعطي إنذارا فقط

كواشــف لهــب: موزعــة بعنبــر طلمبــات التــدفيع، وعلــى المحركــات الخاصــة بالطلمبــات  ▪
 ولدات وجميعها تعطي إنذارا فقط وكذا على الم

ــدد   ▪ ــى عـ ــة علـ ــراراة: موزعـ ــذا 2كواشـــف الحـ ــابالت وكـ ــات الكـ ــزة، بترنشـ ــلتر األجهـ ( شـ
 بمبنى الكهرباء القديم وجميعها تعطي إنذارا فقط
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PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

( شــلتر األجهــزة وكــذا علــى محركــات طلمبــات 2كواشــف غازيــة: موزعــة علــى عــدد   ▪
 التدفيع وجميعها تعطي إنذارا فقط 

ــام كاشـــف هيـــدر  ▪ ــم تشـــغيل نظـ ــذارا ومـــن ثـ ــدار إنـ وجيني مـــوزع بغـــرف البطاريـــات إلصـ
اإلطفــــاء بثــــاني أكســــيد الكربــــون أوتوماتيكيــــا  جــــاري حاليــــا صــــيانة وتحــــديث أنظمــــة 

 اإلطفاء األوتوماتيكي بالمحطة(

كواشف الحرارة الخطية: موزعـة علـى الصـهاريج البتروليـة وذلـك إلصـدار إنـذارا ومـن  ▪
مــــاتيكي بــــالرغوي  جــــاري حاليــــا صــــيانة وتحــــديث أنظمــــة ثــــم تشــــغيل اإلطفــــاء األوتو 

 اإلطفاء األوتوماتيكي بالمحطة(

مــن توزيــع الكواشــف الســابقة والتــي حاليــا جميعهــا يصــدر إنــذارا فقــط فــإن المحطــة بالكامــل بكافـــة 
 أرجائها تعمل باإلطفاء األوتوماتيكي  جاري تحديثه حاليا( والتي تؤمن المكونات التالية:

نظـــام اإلطفـــاء بثـــاني أكســـيد الكربـــون  جـــاري تحديثـــه حاليـــا( كـــل مـــن: المحركـــات، يـــؤمن  •
ــدد   ــة، 2المولـــدات، غرفـــة كنتـــرول المولـــدات، عـ ( شـــلتر األجهـــزة، مبنـــى المحـــوالت القديمـ
 لوحات توزيع الكهرباء وكذا غرف البطاريات 

 يؤمن نظام اإلطفاء بالبودرة  جاري تحديثه حاليا( عنبر طلمبات التدفيع •

 من نظام اإلطفاء بالرغوي  جاري تحديثه حاليا( الصهاريج البتروليةيؤ  •

 كجم للواحدة المناطق التالية: 12( طفايات تلقائية سعة 6موزع عدد   .2

 ( طفاية تلقائية بمخزن قطع الغيار1عدد   •

 ( طفائية تلقائية بمخزن مهمات السالمة1عدد   •

 والكهرباء( طفاية تلقائية بورشة األجهزة 1عدد   •

 ( طفاية تلقائية بواقع واحدة بكل غرفة بطاريات 3عدد   •

  %6( برميل رغوي بتركيز 3موزع لتأمين عنبر الطلمبات عدد   .3

بوصـة وبطـول  10أما بالنسبة لشبكة مكافحة الحريق: فيؤمن الموقع شبكة لإلطفاء بقطـر  .4
 2.5مـورس بقطـر ( هيدرة إزدواجية المخـرج مـن النـوع 20متر، موزع عليها عدد    1750
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 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

( صــــندوق حريـــق ويحتـــوي كـــل صـــندوق علــــى 16بوصـــة، ومـــوزع بجـــوار الشـــبكة عـــدد  
بوصــة وحيــد قــادم مــن  10خرطــوم + باشــبوري. تتغــذى الشــبكة بالميــاه مــن خــالل مــدخل 

شركة بتروبل  مياه بحر(، أما التحكم بطلمبات اإلطفاء ومياه اإلطفـاء فهـو يـتم مـن خـالل 
 شركة بتروبل.

/ س عند  3م 182( مدفع  مياه/رغوي( بمعدل تصريف 4لى الشبكة عدد  أيضا موزع ع .5
 بار   ......ضغط 

( 1بوصـــة، وتحتـــوي المحطـــة علـــى عـــدد   6يتصـــل بالشـــبكة محطـــة للفـــوم بشـــبكة قطرهـــا  .6
 %6لتر للواحد وبتركيز  1000وبسعة  Bladerصهريج فوم من النوع 

 ان فتوزيعها كالتالي:أما بالنسبة ألجهزة اإلطفاء اليدوية بموقع وادي فير  .7

  2CO   6 المكان          الطفاية
 كجم

  50بودرة 
 كجم

  12بودرة 
 كجم

  6بودرة   
 كجم

فوم    
 كجم  50

    6  عنبر الطلمبات 
   3 2  المبنى السكني 

 1   2  تنك تجميع الرواسب
 1   1  ةالورش

    1  الضواغط
    1  مبنى توزيع الكهرباء الجديد 

   1   الجيم صالة 
  2    المبنى اإلداري 
  2    غرفة الكنترول 

  2    غرفة تحكم المولدات  
     2 1شلتر األجهزة  
     2 2شلتر األجهزة  

     6 مبنى الكهرباء القديم  
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 :المخزون اإلستراتيجي لمواد اإلطفاء .8

 %   6وبتركيز   ......( برميل فوم من النوع 3يوجد عدد   -

 

 رابعا: موقع الزعفرانة 
 موزع بالموقع وسائل الكشف واإلنذار المبكر التالية: .1

كواشف دخان + كواشف حـرارة: موزعـة بغرفـة، غرفـة شـحن البطاريـات، مبنـى توزيـع  ▪
الكهربــاء وكــذا بــدروم الكــابالت الكنتــرول وجميعهــا تعمــل علــى إطــالق ســارينة إنــذار 

ثـم تشـغيل  FM200اء األوتومـاتيكي على لوحات التحكم ومن ثم تشغيل نظام اإلطف
 سارينة اإلنذار العامة بالموقع ثم عمل عزل كهربي تام لمحطة الزعفرانة كلها.

كواشــف هيــدروجين + كواشــف حــرارة: موزعــة بغرفــة البطاريــات وتعمــل علــى إطــالق  ▪
ثـم  FM200ومن ثم تشـغيل نظـام اإلطفـاء األوتومـاتيكي سارينة إنذار بلوحة التحكم  

إطــالق ســارينة اإلنــذار العامــة بــالموقع ثــم عمــل عــزل كهربــي تــام لمحطــة الزعفرانــة 
كلهــا. ويــرتبط تشــغيل نظــام اإلطفــاء األوتومــاتيكي بفالشــر ضــوئي أمــام الغرفــة لتنبيــه 

 األفراد بمنع الدخول

وتعمـل علـى إطـالق سـارينة  كواشف حـرارة: موزعـة علـى التوربينـات وعنبـر المولـدات  ▪
ثـم  Water Mistومـن ثـم تشـغيل نظـام اإلطفـاء األوتومـاتيكي ت التحكم إنذار بلوحا

إطــالق ســارينة اإلنــذار العامــة بــالموقع ثــم عمــل عــزل كهربــي تــام لمحطــة الزعفرانــة 
كلهــا. ويــرتبط تشــغيل نظــام اإلطفــاء األوتومــاتيكي بفالشــر ضــوئي أمــام الغرفــة لتنبيــه 

 األفراد بمنع الدخول

 ا يمكن تشغيل نظام اإلطفاء يـدويا مـن خـالل زر موجـود بثاني أكسيد الكربون، وأيض ▪
 خارج الغرفة

ــارينة  ▪ ــاء ويعمـــل علـــى إطـــالق سـ ــد بجـــوار عنبـــر طلمبـــات اإلطفـ ــذار وحيـ يوجـــد زر إنـ
 اإلنذار العامة بالموقع

بوصـة وبطـول  12أما بالنسبة لشبكة مكافحة الحريق: فيؤمن الموقع شبكة لإلطفاء بقطـر  .2
 2.5( هيدرة إزدواجية المخـرج مـن النـوع مـورس بقطـر 13متر، موزع عليها عدد    1330

( صــندوق حريــق ويحتــوي كــل صــندوق علــى عــدد 8بوصــة، ومــوزع بجــوار الشــبكة عــدد  
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ــوم + عــــدد  2  ــا يــــ1( خرطــ ــبكة عــــدد  ( باشــــبوري. أيضــ ( مــــدفع ثابــــت 1ربط علــــى الشــ
بـــار وذلـــك لتـــأمين مســـتودعي  9/ س عنـــد ضـــغط  3م 39 ميـــاه/رغوي( بمعـــدل تصـــريف 

 السوالر بالمحطة.

بوصـة لتـأمين المبنـى اإلداري  1.5( خرطـوم مكـر قطـر 2يربط على شبكة اإلطفاء عـدد   .3
 وكذا الورش بواقع خرطوم وحيد لكل مكان

( طلمبــة إطفــاء 2طلمبــات اإلطفــاء، وتحتــوي علــى عــدد   يــربط علــى شــبكة اإلطفــاء عنبــر .4
 بار. 9/ س للواحدةعند ضغط  3م 183تعمالن بمحركي ديزل وبمعدل تصريف 

متر مكعب، يتم ملؤه عن طريق  832تتغذى الشبكة بالمياه عن طريق صهريج مياه سعة  .5
 بار 4بوصة عند ضغط  4خط مياه البلدية بقطر 

 اليدوية بموقع الزعفرانة فتوزيعها كالتالي: أما بالنسبة ألجهزة اإلطفاء .6

 وسيلة التأمين 
 بودرة 

 كجم  6

بودرة 

 كجم 12

بودرة 

 كجم 35

 بودرة 

 كجم   50

 بودرة 

 كجم 250
2CO 

 كجم  6

رغوي  

 لتر   240

  4    2 3 الورش

  4     2 مبنى توزيع الكهرباء

       1 غرفة البطاريات 

     1 2  مظلة السيارات 

     1 2  طلمبات اإلطفاء عنبر  

      2  املبنى اإلداري 

      2  صالة الطعام

    1 2   تنكات الوقود

 4  1 1 3   التوربينات  

     2   املولدات 

     1   املطبخ 

 2       حوض فصل الزيت 

 2       تنك إحتياطي طوارئ خام  

 2       تنك تجميع الرواسب 

      3  العاملين إستراحة 
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 :المخزون اإلستراتيجي لمواد اإلطفاء .7

 % 6وبتركيز  AFFFبرميل فوم من النوع  (16 عدد  -

 كجم  25( بستلة بودرة سعة الواحدة 4عدد   -

 كجم  6( طفاية ثاني أكسيد الكربون سعة 2عدد   -

 كجم   12( طفاية بودرة سعة  5عدد   -

 كجم   35( طفاية بودرة سعة  2عدد   -
 كجم   50( طفاية بودرة سعة  2عدد   -
 

 خامسا: موقع الحفاير
 موزع بالموقع وسائل الكشف واإلنذار المبكر التالية: .1

كواشـف دخـان + كواشـف حـرارة: موزعـة بغرفــة الـتحكم العامـة، غرفـة شـحن البطاريـات وكــذا  ▪
ذار بالمكان ومن ثم تفعيل نظام اإلطفـاء غرفة تحكم المولدات وتعمل على إطالق سارينة إن

لتعطـــي حينهـــا إنـــذارا عامـــا بـــالموقع، ويـــرتبط أمـــا كـــل غرفـــة ســـابقة  FM200األوتومـــاتيكي 
 فالشر ضوئي يعمل وقت التفريغ وذلك لتنبية األفراد من عدم الدخول  –الذكر  

إنــذار كواشــف حــرارة + كواشــف لهــب: موزعــة داخــل التوربينــات وتعمــل علــى إطــالق ســارينة  ▪
ــان  ــاتيكي بالمكـ ــاء األوتومـ ــام اإلطفـ ــغيل نظـ ــم تشـ ــن ثـ ــام ومـ ــذار عـ ــا إنـ ــي حينهـ ــالرغوي لتعطـ بـ

بــالموقع ، وأيضــا يوجــد أمــا التوربينــات فالشــر ضــوئي يعمــل فــي حــال تشــغيل نظــام اإلطفــاء 
 بالرغوي 

كواشــف حــرارة + كواشــف لهــب: موزعــة داخــل غرفــة المولــدات وتعمــل علــى إطــالق ســارينة  ▪
لتعطـي إنـذار عـام  Water Mistومن ثـم تفعيـل نظـام اإلطفـاء األوتومـاتيكي إنذار بالمكان 

بـالموقع، وأيضــا يــرتبط تشــغيل نظــام اإلطفــاء األوتومـاتيكي بفالشــر ضــوئي أمــا غرفــة المولــد 
 يعمل حال عمل نظام اإلطفاء 

كواشـــف هيدروجينيـــة + كواشـــف حـــرارة: موزعـــة داخـــل رفـــة البطاريـــات وتعمـــل علـــى إطـــالق  ▪
لتعطـي إنـذار   FM200ذار بالمكـان ومـن ثـم تفعيـل نظـام الإلطفـاء األوتومـاتيكي سـارينة إنـ

عام بالموقع، ويـرتبط تشـغيل نظـام اإلطفـاء األوتومـاتيكي بفالشـر ضـوئي موجـود أمـام غرفـة 
 وذلك لتنبيه األفراد من عدم الدخول  FM200البطاريات يعمل حال التفريغ نظام اإلطفاء 
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وذلــك لتــأمين  %3لتــر للواحــدة بتركيــز  240مقطــورة رغــوي ســعة ( 1يوجــد بــالموقع عــدد   .2
 منطقة التوربينات 

بوصـة وبطـول  8أما بالنسـبة لشـبكة مكافحـة الحريـق: فيـؤمن الموقـع شـبكة لإلطفـاء بقطـر  .3
 2.5( هيــدرة إزدواجيــة المخــرج مــن النــوع مــورس بقطــر 8متــر، مــوزع عليهــا عــدد   700

دوق حريـق ويحتـوي كـل صـندوق علـى خرطـوم ( صن6بوصة، وموزع بجوار الشبكة عدد  
( مـدفع ثابـت  ميـاه/رغوي( بمعـدل تصـريف 1+ باشبوري. أيضا يـربط علـى الشـبكة عـدد  

بــار وذلــك لتــأمين تنــك إحتيــاطي طــوارئ الخــام. يــربط علــى  10/ س عنــد ضــغط  3م 30
/  3م 185( طلمبة إطفاء تعمالن بمحركي ديـزل وبمعـدل تصـريف 2شبكة اإلطفاء عدد  

 بار.  10س للواحدة عند ضغط 

وذلـك  %6لتر للواحد وبتركيز  3000وبسعة  Bladerيتصل بالشبكة تنك للفوم من النوع  .4
 التوربينات  لتأمين منطقة

متـر مكعـب، يـتم ملـؤه خـط ميـاه  600تتغذى الشبكة بالمياه عن طريق صهريج مياه سـعة  .5
 / س 3بوصة ومن خالل طلمبة كهرباء بمعدل تصريف ..... م 4البلدية قطر 

 أما بالنسبة ألجهزة اإلطفاء اليدوية بموقع الحفاير فتوزيعها كالتالي: .6

 وسيلة التأمين 

بودرة 

 جافة

 كجم6

بودرة 

 جافة

 كجم12

 بودرة جافة

 كجم 35

 بودرة جافة

 كجم 50

 بودرة جافة

 كجم 250
2CO 

 كجم  6
2CO 

 كجم33

  - - - - 1 - طلمبات املياه

  - - - 1 1 - مستودع السوالر 

   - - 3 3 - طلمبات الخاصة بالتربينا 

  4 1 - -  - حول التربينات 

 1  - - - - - التربينات 

   - -  2 - الوكشا

  3 - - - - - غرفة لوحات الكهرباء

  3 - - - 1 - الكنترول 

   - - - 1 - امليس 
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 سادسا: محطة السادات 

 يؤمن موقع السادات فقط أجهزة إطفاء يدوية وتوزيعها كالتالي:  .1

 السعة العدد  النوع المكان  م
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 منطقة البحر األحمر وخليج السويس  – فرق عمليات مكافحة التلوث )البري(
في حاالت اإلنسكابات بأي من المواقع التابعة لشركة أنابيـب البتـرول بمنطقـة البحـر األحمـر وخلـيج 
السويس يتم تقييم الموقف من قبل قائد موقع الحدث للموقع أو المـدير النـوبتجي بـالموقع، وإذا كانـت 

ثالـث بالنسـبة لخطـة كمية المادة المنسكبة تفوق إمكانيات الموقـع، يـتم رفـع حالـة الطـوارئ للمسـتوى ال
طــوارئ الموقــع والــذي يعتبــر المســتوى الثــاني لخطــة طــوارئ منطقــة البحــر األحمــر وخلــيج الســويس 
والــذى يتطلــب األمــر تفعيــل خطــة طــوارئ منطقــة البحــر األحمــر وخلــيج الســويس وعقــد غرفــة طــوارئ 

مشاركة فـي مجابهـة المنطقة ومن ثم إخطار غرفة الطوارئ المركزية لشركة أنابيب البترول للتأهب لل
 الحادث  

 8وإذا كانــت الكميــة المنســكبه تفــوق إمكانيــات منطقــة البحــر األحمــر وخلــيج الســويس  أي أكثــر مــن 
( ومســـتمرة، فيـــتم رفـــع حالـــة الطـــوارئ إلـــى المســـتوى الثالـــث بالنســـبة لخطـــة طـــوارئ منطقـــة البحـــر 3م

أنابيــب البتــرول وعقــد غرفــة األحمــر وخلــيج الســويس ومــن ثــم تفعيــل خطــة الطــوارئ المركزيــة لشــركة 
الطــوارئ المركزيــة للشــركة والتنســيق فيمــا بينهمــا إلخطــار غرفــة طــوارئ اللجنــة الجغرافيــة القربيــة مــن 

 موقع الحادث لتحريك معدات لسحب المواد المنسكبة.
وتحـــت إشـــراف قائـــد موقـــع  -وتتـــولى فـــرق مكافحـــة الحريـــق منطقـــة البحـــر األحمـــر وخلـــيج الســـويس 

مســئولية تــأمين موقــع الحــادث والحــد مــن إنتشــار المــادة المنســكبة لحــين وصــول   - الحــدث للمنطقــة
 التعزيزات والمساعدات ثم تقوم بعد ذلك بإجراء عمليات المكافحة  

الحدث   ▪ موقع  قائد  وحدات للمنطقة  يتولى  بين  والتنسيق  التوجيه  مع  بأول  أوال   الموقف  تقييم 
 مكافحة التلوث للقيام بأعمال المجابهة. 

الطوارئ  طوارئ    يتولى أعضاء غرفة ▪ بالتنسيق مع غرفة  السويس  البحر األحمر وخليج  منطقة 
ال مكافحة  وحدات  وتحريك  طلب  بمسطرد  البترول  ألنابيب  قبل سواء  البري  تلوث  المركزية  من 

مناطق بترولية مجاورة تابعة لشركة أنابيب البترول أو من شركات باللجان الجغرافية القريبة من  
د موقع  على طلب من قائبهذا الشأن وذلك بناءا    موقع الحادث أو من الجهات الحكومية المعنية

 الحدث لمنطقة البحر األحمر وخليج السويس 

 :  لمكافحة التلوث البري لمتاحة بمنطقة البحر األحمر وخليج السويس مكانيات ااإل
 لتر(  500  س  / 3م   30سحب طلمبة بمعدل عليها و  3م   8( سيارة سحب رواسب بسعة 1عدد   -
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 منطقة البحر األحمر وخليج السويس   – ( البحري فرق عمليات مكافحة التلوث )
البحر األحمر  بأي من المواقع التابعة لشركة أنابيب البترول بمنطقة  البحريةفي حاالت اإلنسكابات 

يتم تقييم الموقف من قبل قائد موقع الحدث للموقع أو المدير النوبتجي بالموقع، ويتم رفع    وخليج السويس
حالة الطوارئ للمستوى الثالث بالنسبة لخطة طوارئ الموقع والذي يعتبر المستوى الثاني لخطة طوارئ  

ث البحري يتم  ونظرا إلفتقار المنطقة بأي من معدات مكافحة التلو  البحر األحمر وخليج السويسمنطقة 
تفعيل خطة طوارئ  رفع حالة الطوارئ للمستوى الثالث بالنسبة لخطة طوارئ المنطقة، وهنا يتطلب األمر  

غرفة  البحر األحمر وخليج السويس وكذا خطة الطوارئ المركزية لشركة أنابيب البترول وإنعقاد منطقة 
التنسيق فيما بينهما إلخطار غرفة  ثم  وكذا إنعقاد غرفة الطوارئ المركزية للشركة ومنطوارئ المنطقة 

 طوارئ اللجنة الجغرافية القربية من موقع الحادث لتحريك معدات لسحب المواد المنسكبة. 
  البحر األحمر وخليج السويسإلى فرق مكافحة الحريق لمنطقة  البحري تسند مسئوليات مكافحة التلوث 

، والتي تقوم بتأمين موقع الحادث والحد من إنتشار المادة  السخنةوالمتمركزة بموقع أنابيب البترول 
 المنسكبة لحين وصول التعزيزات والمساعدات ثم تقوم بعد ذلك بإجراء عمليات المكافحة 

ت  يتولى قائد موقع الحدث للمنطقة تقييم الموقف أوال  بأول مع التوجيه والتنسيق بين وحدا •
 مكافحة التلوث للقيام بأعمال المجابهة. 

بالتنسيق مع غرفة الطوارئ   البحر األحمر وخليج السويسيتولى أعضاء غرفة طوارئ منطقة  •
سواء من شركات  البحري المركزية لشركة أنابيب البترول لتحريك وحدات مكافحة التلوث 
ملة في هذا المجال أو من  اللجنة الجغرافية القريبة من موقع الحادث أو من الشركات العا

 الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن وذلك بناءا على طلب من قائد موقع الحدث للمنطقة. 

 
 

مكافحة  للقيام بأعمال   بمنطقة البحر األحمر وخليج السويساإلمكانيات المتاحة   •
 )متواجدة بموقع السخنة(  :التلوث البحري 

 للواحدةمتر  30( روالت ماصة بطول 3. عدد  1
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 : ري بحالجهات التي يمكن االستعانة بها في مجابهة التلوث ال •
 االتصاالت الالسلكية االتصاالت السلكية الجهة م
البترولية 1 الخدمات  للسالمة    شركة 

 والبيئة )بتروسيف( 
25176936  /02 

25176937  /02 
   25176957  /02 

66670467  /010 

66670468  /010 

  27065912/02 -  3  -8 المصرية العامة للبترول الهيئة  2

 02/ 25256491 جهاز شئون البيئة  3
25256492 /02  
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 منطقة البحر األحمر وخليج السويس  – فرق عمليات البحث واإلنقاذ
تقييم الموقف من قبل قائد يتم  البحث أو إنقاذ مفقودين،    -أثناء حاالت الطوارئ    -إذا تطلب األمر  

بالموقع   المتاحة  باإلمكانيات  اإلنقاذ  بعملية  القيام  يمكن  كان  فإذا  الحادث  محل  للموقع  الحدث  موقع 
بإجراء هذه العملية، أما   فيقوم فريق مكافحة الحريق تحت إشراف إدارة السالمة والصحة المهنية والبيئة

يمثل  الثالث  والذي  المستوى  إلى  الطوارئ  حالة  رفع  فيتم  الموقع  إمكانيات  يفوق  الوضع  كان  إذا 
منطقة   طوارئ  بخطة  الخاصة  الطوارئ  حاالت  من  الثاني  السويسالمستوى  وخليج  األحمر  (  البحر 

طوارئ المنطقة والتنسيق فيما  لعقد غرفة    البحر األحمر وخليج السويسوإخطار غرفة طوارئ منطقة  
وإرسال فرق عمليات البحث واإلنقاذ   البحر األحمر وخليج السويسبينهما لتفعيل خطة طوارئ منطقة  

 التابعة للمنطقة. 

بإخطار غرفة الطوارئ المركزية لشركة أنابيب    البحر األحمر وخليج السويس تقوم غرفة طوارئ منطقة  
للمش تأهب  وضع  في  تكون  كي  ويقوم  البترول  الطارئ،  الحادث  مجابهة  في  الحدث  اركة  موقع  قائد 

ب  بين  للمنطقة  والتنسيق  التوجيه  الموقف أوال  بأول مع  المجابهة   المشاركةوحدات  التقييم  بأعمال    للقيام 
وإذا ما كان الوضع يفوق اإلمكانيات المتاحة بالمنطقة، فيتم رفع حالة الطوارئ إلى المستوى الثالث من  

الطوا احاالت  منطقة  طوارئ  بخطة  الخاصة  السويسرئ  وخليج  األحمر  غرفة   البحر  مع  والتنسيق 
وتابعة   مجاورة  أخرى  بترولية  بمناطق  أخرى  إمكانيات  وإستدعاء  لإلنعقاد  للشركة  المركزية  الطوارئ 
حكومية معنية   من جهات  أو  مجاورة  لجان جغرافية  من شركات  إستدعائها  أو  البترول  أنابيب  لشركة 

 : طبقا والبعد الجغرافي، عن طريق اإلتصاالت اآلتية –مر بهذا األ

 الشركة  م
 طريقة االستدعاء

 محمول تليفون 
  180 الدفاع المدني   1

 24184531 مركز البحث واإلنقاذ  2
24184537 

 

  062/   3374426 غرفة طوارئ اللجنة الجغرافية بالسويس  3
   غرفة عمليات محافظة السويس 4
   البحر األحمرغرفة عمليات محافظة  5
   جنوب سيناء غرفة عمليات محافظة  6
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للقيام بأعمال بمنطقة البحر األحمر وخليج السويس اإلمكانيات المتاحة 
 البحث واإلنقاذ:

 موقع السخنة:  -1

 طن  5رافعة شوكية حمولة  (1 عدد  -

 دقيقة  30لمدة ذاتي ( جهاز تنفس 2عدد   -

 مقاومة للحريق ةبدل ( 35 عدد  -

 بدل إقتحام حريق  (3 عدد  -

 

 موقع شقير:  -2

 دقيقة  30لمدة ذاتي تنفس  جهاز( 2عدد   -

 طن   2.5طن وحمولة   5( ونش شوكة حمولة 2عدد   -

 بدلة إقتحام حريق   ...(عدد  -

 سم.... xسم  ....( بطانية حريق مقاس ...عدد   -

 ( بدلة مقاومة حريق ...عدد   -
  

 موقع وادي فيران:  -3

 متر  50لمسافة   دقيقة 45لمدة ( أسطوانة 2على ترولي عدد  تنفس   جهاز( 1عدد   -

 

 موقع الزعفرانة:  -4

 دقيقة  30( أسطوانة تنفس لمدة 1عدد   -

 طن  2ونش شوكة حمولة ( 1عدد   -

 سم.... xسم  ....( بطانية حريق مقاس ...عدد   -

 ( بدلة مقاومة حريق...عدد   -

 بدلة إقتحام حريق   ...(عدد  -
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 موقع الحفاير:   -5
 دقيقة  30( جهاز تنفس ذاتي لمدة 1عدد   -

 عدد  ...( بدلة مقاومة للحريق -

 عدد  ...( بدلة إقتحام للحريق -
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 منطقة البحر األحمر وخليج السويس  – فرق الصيانة والخدمات الهندسية
في حاالت الصيانة الطارئة يتم التعامل باإلمكانيات المتاحة بالموقع من معدات وأفراد صيانة مع  
إخطار غرفة طوارئ منطقة البحر األحمر وخليج السويس للتأهب للمشاركة في مجابهة هذا الحالة  

إذا   أما  لتفاقهما،  من   –منعا  الموقف  لتقييم  للموقع    وطبقا  الحدث  موقع  قائد  الحالة    –قبل  كانت 
الطارئة تفوق إمكانيات الموقع محل األحداث، فيتم رفع حالة الطوارئ للمستوى الثالث  أي المستوى 
الثاني بالنسبة لخطة طوارئ منطقة البحر األحمر وخليج السويس( ويتم تفعيل خطة طوارئ المنطقة 

ومن بها  الخاصة  الطوارئ  غرفة  البترول    وإنعقاد  أنابيب  لشركة  المركزية  الطوارئ  إخطار غرفة  ثم 
 كي تكون في وضع تأهب للمشاركة في مجابهة الحالة الطارئة. 

الهندسية  والخدمات  الصيانة  فرق  بإرسال  السويس  وخليج  األحمر  البحر  منطقة  طوارئ  غرفة  تقوم 
بموقع   الصيانة  بقسم  والمتمركزة  للمنطقة  مجابهة  السخنة التابعة  في  للمشاركة  األحداث  موقع  إلى   ،

 الحالة الطارئة ومنع تدهور الموقف. 

والت الموقف  بتقييم  للمنطقة  الحدث  موقع  قائد  منطقة  يقوم  طوارئ  غرفة  مع  األحمر  نسيق  البحر 
السيطرة    وخليج السويس إذا كان الوضع خارج  أم خارجها، وما  السيطرة  إذا كان الوضع تحت  ما 

باإلمكانيات واألفراد المتاحة بالمنطقة، فيتم رفع حالة الطوارئ للمستوى الثالث من حاالت الطوارئ 
 .يج السويسالبحر األحمر وخلبالنسبة لخطة طوارئ منطقة 

المركزية  الطوارئ  غرفة  وعقد  البترول  أنابيب  لشركة  المركزية  الطوارئ  خطة  تفعيل  يتم  ثم  ومن 
أخرى   بترولية  مناطق  من  آخرى  صيانة  وأطقم  إمكانيات  ومشاركة  إستدعاء  في  معها  والتنسيق 

موقع الحالة  مجاورة وتابعة لشركة أنابيب البترول أو إستدعائها من شركات لجان جغرافية مجاورة ل
 الطارئة أو من جهات حكومية وشركات معنية بهذا األمر وذلك طبقا والبعد الجغرافي.

الهندسية والخدمات  الصيانة  فرق  بموقع    تتولى  الطارئة  السخنةوالمتمركزة  الصيانة  أعمال  جميع   ،
بمنطقة  السخنةبموقع   البترول  أنابيب  مواقع  كافة  السويس،  وخليج  األحمر  أعمال   البحر  وكذا 

 البحر األحمر وخليج السويس الصيانة الطارئة بكافة الخطوط وغرف البلوف الواقعة بنطاق منطقة 
حتى إنتهاء الوردية  البحر األحمر وخليج السويس  تعمل أطقم الصيانة والخدمات الهندسية بمنطقة   

الساعة    النهارية إتباع    3:30أي حتى  الرسمية، ويتم  الجمعة والسبت والعطالت  يوميا عدا  مساءا 
أي تحت اإلستدعاء لتغطية أعمال الصيانة الطارئة بعد مواعيد العمل أو أيام    On Callنظام ال  
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ل األسبوعية  والراحات  الموسيمية  وكذا العطالت  ينوبه  من  أو  الصيانة  مساعد  عام  مدير  يتواجد 
 ( فنيين على األقل بمختلف التخصصات 4صيانة على األقل باإلضافة إلى عدد   مهندس

إلى أربع مجموعات كي تغطي    السخنةوقد تم تقسيم مجموعات العمل التابعة إلدارة الصيانة بموقع  
  -  البحر األحمر وخليج السويسأعمال الصيانة الطارئة على نطاق مواقع أنابيب البترول بمنطقة  

 مدير عام مساعد الصيانة وفيما يلي األسماء وطرق اإلستدعاء:   يحدده السيد 

 محمول  منزل  التخصص اإلسم 
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 :لمنطقة البحر األحمر وخليج السويستابع أطقم الصيانة التابعة 

 محمول  منزل  التخصص اإلسم 

بعة 
الرا

عة 
مو

مج
ال

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

الطارئة   الصيانة  أعمال  على  واإلشراف  التنسيق  أسماؤهم  التالية  المهندسين  السادة  من  أي  ويتولى 
 : بأي من مواقع أنابيب البترول بمنطقة البحر األحمر وخليج السويس 

 االسم
 طريقة االستدعاء 

 محمول  منزل
   

   

   

   

   

الطوارئ : • أثناء حاالت  يتواجد  ينوبه  على األقل    -على أن  مدير عام مساعد الصيانة أو من 
ال أحد  إلى  السابقمهندسباإلضافة  ال  ين  نظام  بينهم  ويطبق  تحت   أي   On Callذكرهم 

 بالتناوب أسبوعيا بعد مواعيد العمل الرسمية أو أيام الراحات األسبوعية والعطالت.االستدعاء  

البد من تواجد على األقل مهندس صيانة وأربع فنيين مختلفي التخصصات يوميا بالوردية  أيضا   •
 مساءا  3:00صباحا وحتى   7:00النهارية لتغطية ساعات العمل من 

ال   • المدرج أسمائهم سابقا    On Callيتم تطبيق نظام  الصيانة  أفراد  بين  اإلستدعاء  أي تحت 
أيام الراحات األسبوعية والعطالت على أن يكون هناك  بالتناوب أسبوعيا بعد مواعيد العمل أو  

 على األقل أربع أفراد تحت اإلستدعاء بمختلف التخصصات  ميكانيكا، لحام، كهربا، أجهزة(
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بالتنسيق مع مدير عام مساعد الصيانة أومن ينوبه وكذا مهندس للمنطقة  قائد موقع الحدث    يقوم •
ب المختص  بأولالصيانة  أوال   الموقف  بين    تقييم  والتنسيق  التوجيه  وفرق   أطقممع  الصيانة 

 األحداث. موقع المكافحة للقيام بأعمال تأمين

وكذا غرفة الطوارئ المركزية   البحر األحمر وخليج السويس طوارئ منطقة    يتولى أعضاء غرفة •
ا أنابيب  وتحريك  بمسطرد    لبتروللشركة  من   المساعدات طلب  سواء  أنابيب    المطلوبة  مواقع 

أو من الجهات الحكومية المعنية بهذا    اللجنة الجغرافية بالسويسالبترول المجاورة أو من شركات  
 .الشأن وذلك بناءا على طلب من قائد موقع الحدث 

 

 للصيانة والخدمات الهندسية: بمنطقة البحر األحمر وخليج السويس اإلمكانيات المتاحة  
   ثــقيـــــلة:مـعـــــدات 

 طن ......ـدد ونش تلسكوبى حمولة ].....[عـ -1
 طن ......[ـدد ونش تلسكوبى حمولة   .....عـ]  -1
 طن .......[ـدد ونش تلسكوبى حمولة   ....عـ]  -2

 

 سيـــــارة طــــــوارئ إصــــالح الـخـطـــوط ومجهزة بصفــة دائمـــة بالمعــدات الـتالــية  : 
 [ـدد ماكينة لحام تبريد هواء . ....عـ]  -1
 [ـدد ماكينة لحام تبريد مياه . ...عـ]  -2
 [ـدد ماكينة إنارة . ....عـ]  -3
 [ـدد ضاغط هواء نقالى . ....عـ]  -4
 [ـدد منشار ترددية الى للقطع على البارد . ....عـ]  -5
 [ـدد صندوق خاصة بلوازم أدوات اللحام والبرادة . .....عـ]  -6
 
 

لحين تجهيز اإلدارة المساعدة للصيانة والمستقلة لمنطقة البحر األحمر  
وخليج السويس، يتم اإلعتماد علي االدارة العامة المساعدة للصيانة بمنطقة  

   في حاالت الطوارئ  القناةالسويس و 
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 منطقة البحر األحمر وخليج السويس   – فرق الخدمات الطبية
على   وبناء  الحادث،  محل  بالموقع  المتاحة  باإلمكانيات  الطبية  الطوارئ  حاالت  مع  التعامل  يتم 
تقييم الموقف من قبل قائد موقع الحدث بالموقع وفريق اإلسعافات األولية هناك، يتم تحديد ماإذا 

ا  لقلة  ونظرا  خارجها.  أم  السيطرة  تحت  الحالة  أنابيب كانت  بمواقع  المتوافرة  الطبية  إلمكانيات 
مرحلة   تفوق  الطارئة  الحالة  كانت  ما  فإذا  السويس،  وخليج  األحمر  البحر  منطقة  البترول 
الموقع  أي   طوارئ  لخطة  بالنسبة  الثالث  للمستوى  الطوارئ  حالة  رفع  فيتم  األولية،  اإلسعافات 

األ البحر  منطقة  طوارئ  لخطة  بالنسبة  الثاني  تفعيل  المستوى  يتم  ثم  ومن  السويس(  وخليج  حمر 
 خطة طوارئ منطقة البحر األحمر وخليج السويس وإنعقاد غرفة طوارئ المنطقة.

البترول كي تكون في   أنابيب  تقوم غرفة طوارئ المنطقة بإخطار غرفة الطوارئ المركزية لشركة 
المسا إرسال  مع  بالتوازي  الطارئة  الحالة  مجابهة  للمشاركة في  تأهب  الطبية وضع  والفرق  عدات 

 إلى موقع الحادث  -والمتمركزة بموقع السخنة  –الالزمة 

يقوم قائد موقع الحدث للمنطقة وبالتنسيق مع الفريق الطبي المختص، بتقييم الموقف وتحديد ما 
 إذا كان تحت السيطرة أم خارجها.

األحمر وخليج السويس،    إذا كانت الحالة الطارئة تفوق اإلمكانيات الطبية المتاحة بمنطقة البحر
يتم رفع حالة الطوارئ إلى المستوى الثالث من حاالت الطوارئ بالنسبة لخطة طوارئ منطقة البحر  
وإنعقاد  البترول  أنابيب  لشركة  المركزية  الطوارئ  خطة  تفعيل  يتم  وعليه  السويس،  وخليج  األحمر 

ت طبية من مناطق بترولية أخرى  غرفة الطوارئ المركزية للشركة والتنسيق معها إلستدعاء إمكانيا
الجغرافية   اللجان  شركات  من  طبية  إمكانيات  إستدعاء  أو  البترول  أنابيب  لشركة  وتابعة  مجاورة 

 المجاورة أو من الجهات الحكومية المعنية وذلك طبقا والبعد الجغرافي عن موقع األحداث. 

ولية سواء بموقع السخنة أو بأي  وقد قامت اإلدارة الطبية بتشكيل فرق طبية لتقديم اإلسعافات األ
من مواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس خالل ساعات العمل النهارية وبالورادي أو أثناء  
العطالت الرسمية والراحات االسبوعية ، وتتكون فرق اإلسعافات األولية على مستوى منطقة البحر  

 ي:األحمر وخليج السويس والمتمركزة بموقع السخنة من اآلت 
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 محمول اإلسم  الوردية

 نهاري & أولى

 ...........................  ........................... 
 ...........................  ........................... 
 ...........................  ........................... 
 ...........................  ........................... 

 ثانية

 ...........................  ........................... 
 ...........................  ........................... 
 ...........................  ........................... 
 ...........................  ........................... 

 ثالثة 

 ...........................  ........................... 
 ...........................  ........................... 
 ...........................  ........................... 
 ...........................  ........................... 

 رابعة 

 ...........................  ........................... 
 ...........................  ........................... 
 ...........................  ........................... 
 ...........................  ........................... 

 

إدارة وتضمن  تدريب تواجد  السخنة  موقع    هذا  مدربين  الواحدة  العمل  بوردية  األقل  على  فردين 
على   المعينتخصصي  الممرض  إلى  باإلضافة  األولية  أخذ اإلسعافات  يجوز  فال  وبالتالي   ،

أجازات لألفراد المدربة كلها والمذكورة بالجدول عاليه معا بالوردية الواحدة تحت أي ظرف من 
به، أي أن الحد األقصى  السخنة    موقع  الظروف دون إيجاد البديل مسبقا وإخطار غرفة طوارئ 

 فردان فقط. هما فراد بالوردية الواحدة لألجازات لهؤالء اال
التالية الساده  أو  السيدات  من  الرعاية    يتولى أي  تقديم  الطبي،  الطبية( اإلشراف  أسماؤهم  باإلدارة 

لالستعداد   البترول  أنابيب  شركة  قبل  من  معها  المتعاقد  المستشفيات  مع  التنسيق  وكذا  الطبية 
 الستقبال الحاالت:
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 إسم الطبيب 
 طريقة االستدعاء 

 محمول  منزل 

.................................  ...................  ................... 

 ..................................  ...................  ................... 

......................... ........  ...................  ................... 

 ............ ............... .......  ...................  ................... 

 

ذكرهم ويطبق بينهم    األطباء السابق  أحد على األقل    -على أن يتواجد أثناء حاالت الطوارئ : •
 الراحات والعطالت. بعد مواعيد العمل الرسمية أو أيام تحت االستدعاء   أي  On Callنظام ال

ممرضين • إستدعاء  ضروريا  كان  إذا  ما  المختص  الطبيب  اإلستدعاء  يحدد  تحت  قائمة  من 
 للمساعدة في تقديم الخدمات الطبية أم ال طبقا والجدول التالي: 

 

 إسم الممرض  
 طريقة االستدعاء 

 محمول  منزل 
.................................  ....................  .................... 

 ....................................  ....................  .................... 
....................................  ...................  ................... 
................... ................  ...................  ................... 
................... .................  ...................  ................... 
................... ...............  ...................  ................... 
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( ممرض ويطبق  2ذكرهم وعدد    األطباء السابق  أحد على األقل  ئ،  الطوار   على أن يتواجد أثناء •
بعد مواعيد العمل الرسمية أو أيام الراحات األسبوعية والعطالت وذلك  تحت االستدعاء  بينهم نظام  

 في حاالت الطوارئ بالمستوى الثالث.

 

 البحر األحمر وخليج السويس: بمنطقة اإلمكانيات الطبية المتاحة 
 وتحتوي علي: سيارة إسعاف (... عدد  -1

•  ................................. 

•  ................................ 

•  ................................ 

•  ................................ 

 
 عيادات للكشف تحتوي على: (... عدد  -2

•  ................................. 

•  ................................ 

•  ................................ 

•  ................................ 

•  .................................. 

 

 
 

لحين تجهيز اإلدارة الطبية المستقلة لمنطقة البحر األحمر وخليج السويس،  
 القناةيتم اإلعتماد علي اإلدارة الطبية بمنطقة السويس و 
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 عمليات اإلخالء  

بالموقع   .1 الداخلية  التجمع  نقاط  إلى  األفراد  إخالء  مسئولية  بالموقع  اإلخالء  مسئولي  يتولى 
من   الطوارئ  حاالت  في  وذلك  الحدث  موقع  قائد  إشراف  الثانيوتحت  بالموقع    المستوى 

 .وذلك للمناطق المصابة أوالمتأثرة بالحادث 

البوابات    ن مسئولياليتولى   .2 اعن  على  السيطرة  عمليات  الوثائق  لبوابات  بالموقع  وحفح 
إال بأمر من غرفة إدارة  لألفراد  منع الدخول أو الخروج  والمستندات المهمة ومنع خروجها وكذا  

 عمليات الطوارئ الخاصة بالموقع. 

مسئولية حصر األفراد عند نقاط التجمع الداخلية  ولى مراقبي نقاط التجمع الداخلية بالموقع  يت .3
 في حالة تغيب أحد األفراد. وإخطار مسئولي اإلخالءبالموقع 

، يقوم قائد موقع بالموقع  المستوى الثالثفي حالة تطور حالة الطوارئ بالموقع ورفعه إلى   .4
أمر  إصدار  ثم  للموقع  كلي  وإيقاف  عزل  لعمل  أمر  وإصدار  الموقف  بتقييم  للموقع  الحدث 

 إخالء كلي للموقع في حالة إذا ماتطلب األمر ذلك. 

إرشاد   .5 بالموقع  اإلخالء  مسئولي  يتولى  الحاله  هذه  اآلمن  مسارال  األفراد وفي  اإلخالء  إلى  ت 
الخارجية التجمع  ب   نقاط  يقوم  الذي  الحدث  موقع  قائد  إشراف  تحت  مسارات وذلك  تحديد 

البوابا وكذا  والسيارات  لألفراد  وفقا    ت اإلخالء  وذلك  اإلخالء  عملية  تنفيذ  في  المستخدمة 
 داث.لسيناريو األح

الطوارئ   .6 حالة  رفع  إعالن  الثالثفور  الطوارئ  أي    للمستوى  حاالت  مستويات  من 
من حاالت الطوارئ بالنسبة لمنطقة البحر األحمر وخليج السويس( ، يتم    الثاني  المستوى 

التنسيق مع وحدات المرور لغلق الطرق التي تؤدي إلى توافد السيارات واألفراد إلى المنطقة  
 .المحيطة بالموقع

بالشوارع  .7 المتواجدة  ثم  بالموقع  المتواجدة  السيارات  يتم إخالء  إتمام عملية إخالء األفراد،  بعد 
 الجانبية. 
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يقوم قائد موقع الحدث للموقع بالتنسيق مع قائد موقع الحدث للمنطقة بإستدعاء سيارات لنقل   .8
 اإلفراد الغير منوط لهم أدوار بخطة الطوارئ إلى أماكن أكثر أمنا. 

بنقاط   .9 الجيدة  المعرفة  النقل  بإدارة  المسئولين  إتمام عملية اإلخالء، يجب على  لضمان كفاءة 
التجمع الخارجية الخاصة بالموقع وكذا الحد األقصى من العاملين الذين قد يكونوا متواجدين  
هذه  تستوعب  التي  النقل  ووسائل  األوتوبيسات  من  مناسب  عدد  لتوفير  وذلك  النقاط  بهذه 

 األعداد.

أيضا يجب على إدارة النقل التنسيق والربط الجيد مع غرفة طوارئ الموقع وقائد موقع الحدث  .10
 للموقع وذلك لتحديد المسارات اآلمنه التي يجب إتباعها لإلخالء.

أيضا يجب على إدارة النقل الربط الجيد مع قائدى المركبات التي سوف تقل العاملين وذلك  .11
أسما تضم  يومية  قائمة  خالل  السيارة  من  ماركة  وكذا  للسائقين  المحمولة  التليفونات  وأرقام  ء 

 التي يقودها وأرقام اللوحات المعدنية الخاصة بها. 

وتأمين   .12 البوابات  بغلق  بالموقع  البوابات  عن  المسئولين  خالل  ومن  اإلداري  األمن  إدارة  تقوم 
 لخارجية لإلخالء معهم. المنافذ المودية إلى داخل الموقع واللحاق باألفراد عند نقاط التجمع ا

يقوم قائد موقع الحدث بمعاونة مسئولي اإلخالء ومراقبي نقاط التجمع باإلشراف على ركوب   .13
األفراد   وتوزيع  الخارجية  التجمع  بنقاط  المتواجدة  النقل  لوسائل  ومرتبة  منظمة  بصورة  األفراد 

إنتهاء وعند  وتزاحمهم،  تكدسهم  ومنع  المتوافرة  النقل  وسائل  كافة  عملية    على  في  دورهم 
 اإلخالء يقوموا باإلخالء من المنطقة هم اآلخرين.   

في حالة وجود إصابات يتم أوال عمل إخالء طبي لهم سواء بسيارات اإلسعاف أو باإلسعاف   .14
الطائر طبقا للتشخيص الطبي من األطقم الطبية المرافقة وكذا أيضا طبقا لتقييم الموقف من 

 حدد قابلية اإلستعانة بسيارات إسعاف أو بطائرات لإلسعاف.قبل قائد موقع الحدث والذي ي

بالقرب من موقع األحداث   (Standby)تقوم أعضاء غرفة طوارئ الموقع بتوفير وسائل نقل   .15
 وسعتها تستوعب عدد جميع أفراد المكافحة المشاركين في مجابهة الحادث.

قائد موقع الحدث أو بالجهات  يتم إخالء أعضاء غرفة طوارئ الموقع دون فقد اإلتصال سواء ب .16
 المعنية باإلتصال في حاالت الطوارئ. 
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من  .17 الموقف  خروج  السويس  وخليج  األحمر  البحر  لمنطقة  الحدث  موقع  لقائد  ترآى  ما  إذا 
السيطرة فعليه بإخالء أطقم المكافحة بسيارات ومعدات اإلطفاء من مكان الحادث وإخالؤه هو  

تعذ  ما  وإذا  األحداث،  موقع  من  جميع  أيضا  يتم إخالء  اإلطفاء  ومعدات  بسيارات  الخروج  ر 
النقل   وسائل  بإستخدام  وذلك  وللمنطقة  للموقع  الحدث  موقع  قائدي  فيها  بما  المكافحة  أفراد 

  بجوارهم.  (Standby)المتواجدة 

في حال ما تم السيطرة على الموقف وإنهاء أعمال المكافحة بنجاح، يقوم قائد موقع الحدث  .18
غرفة طوارئ منطقة البحر األحمر وخليج السويس والتي تقوم بدورها بإخطار   للمنطقة بإخطار

غرفة الطوارئ المركزية لشركة أنابيب البترول بمسطرد وكذا غرف طوارئ الشركات / اللجان 
بإنتهاء حالة الطوارئ ومن ثم يقوم قائدي    -والتي شاركت في مجابهة الحادث    -الجغرافية  

طقة باإلشراف على عملية مغادرة سيارات ومعدات المكافحة بإنتظام  موقع الحدث للموقع وللمن
 من مكان األحداث ثم يقوم بتحديد المتطلبات المبدئية والالزمة إلعادة التشغيل.

باإلشراف على عودة األفراد إلى للموقع  ع الحدث  وقيقوم مسئولي اإلخالء بالتنسيق مع قائد م .19
 .  أماكن عملهم في هدوء وإنتظام
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 المعاونات الخارجية 
  

مناطق بترولية أخرى مجاورة وتابعة لشركة أنابيب البترول يتم استدعاء المعاونات الخارجية سواء من  
والبعد  طبقا  الشأن  بهذا  المعنية  الحكومية  الجهات  من  أو  مجاورة  جغرافية  لجان  شركات  من  أو 

وبناءا   لمنطقة البحر األحمر وخليج السويس    لحاالت الطوارئ   المستوى الثالث وذلك في  الجغرافي،  
طوارئ منطقة البحر وبقرار من أعضاء غرفة  موقع الحدث للمنطقة    من قبل قائد على تقييم الموقف  

وذلك بناءا على محاضر تنسيق التعاون    ة التاليعن طريق وسائل االتصاالت    األحمر وخليج السويس
حاالت   في  بها  االستعانة  يمكن  والتي  البترول"  قطاع  "خارج  الخارجية  المعاونات  كافة  مع  مشترك 

   .دد سنوياالطوارئ القصوى والتي تج
   

 الجهة 
 طريقة اإلستدعاء 

 محمول  أرضي 

    22503892 مسطرد  –غرفة طوارئ أنابيب البترول 
4005  – 4004- 19314    0058193 /010    

 منطقة غرفة طوارئ أنابيب البترول 
 القناةالسويس و 

3374112   /062 
8299 

00044042  /012 
 

 الدلتاغرفة طوارئ أنابيب البترول منطقة 

3609500   /040 
3607757  /040   
3603556   /040 
3600500   /040 

7796  – 7655  - 7677 

 

غرفة طوارئ أنابيب البترول منطقة وجه  
 بحري 

4418670   /03 
5315  

غرفة طوارئ أنابيب البترول منطقة  
 التبين

25440800  /02 
6594 

27837032  /012 

غرفة طوارئ أنابيب البترول منطقة  
 جنوب الصعيد 

2327654   /088 
6125 -  6031 
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 تابع المعاونات الخارجية: 

 

 

 طريقة االستدعاء
 محمول  تليفون 

شركة الخدمات البترولية للسالمة والبيئة  
 )بتروسيف( 

27024872 
27024874 
27024825 

66670467  /010 
66670468  /010 

 غرفة طوارئ اللجنة الجغرافية بالسويس  

3354692 
 3354694  

 داخلى خط شركة النصر

5812 - 111 

 

 شقير  -غرفة طوارئ أنابيب البترول  
8704 01020661108 

01206663560 
 010501511574 8257 وادي فيران  –غرفة طوارئ أنابيب البترول 
 01200065114 8088 الزعفرانة  -غرفة طوارئ أنابيب البترول  
 01154017026 0623360448 الحفاير  -غرفة طوارئ أنابيب البترول  
  8050 - 8049 السادات  -غرفة طوارئ أنابيب البترول  

 4411561 مركز مكافحة التلوث البحري 
6466499  /0100 
7436130  /0122 

 القوات البحرية 

4865904  /03 
4802227  /03 
4802229  /03 
4803180  /03 

 

 الدفاع المدني  
180 
3220729  /066 
3220728  /066 

 

 112 123 اإلسعاف العام 

 اإلسعاف الطائر 
27559131 
37766393 
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 طريقة االستدعاء 
 محمول  تليفون 

   طوارئ مياه الشرب
   طوارئ مياه الري 

   غرفة عمليات محافظة السويس

 23957628 محافظة القاهرةغرفة عمليات 
24820907 

 

   غرفة عمليات محافظة البحر األحمر 
   غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء 

  24032182  – 6 خدمات البترول الجوية 
  24184531 مركز البحث واإلنقاذ 

  16588 إطفاء القوات المسلحة
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 الطوارئ انتهاء حالة 

بعمل تقييم مبدئي للموقف يحدد به للمنطقة  فور انتهاء حالة الطوارئ ، يقوم قائد موقع الحدث   •
الح بموقع  لحقت  والتي  البيئية  أو  والمادية  البشرية  واألضرار  يحدد   ،دث االخسائر  أيضا  

ضاء  نقل هذه الصورة إلى أعدث ويقوم ب ااالحتياجات المطلوبة إلعادة تشغيل الموقع موضع الح
المركزية  الطوارئ  غرفة  أعضاء  ثم  ومن  السويس  وخليج  األحمر  البحر  منطقة  طوارئ  غرفة 

بإخطار   بدورها  تقوم  والتي  بمسطرد  البترول  أنابيب  حالة  لشركة  بانتهاء  الخارجية  الجهات 
 الطوارئ. 

مجابهة   • أعمال  في  أدوار  لهم  منوط  الغير  األفراد  كل  أو  لبعض  إخالء  حدث  كان  ما  إذا 
التجمع  الطوار  نقاط  مراقبي  السادة  يتولى  بالموقع ئ،  اإلخالء  األفراد   ومسئولي  عودة  مسئولية 

 ء.إلى أماكنهم في تنظيم وهدو 

يقوم قائدي موقع الحدث بالموقع وبالمنطقة باإلشراف على إخالء موقع األحداث من معدات  •
 وسيارات المكافحة دون حدوث أي تزاحم بينها.

بال • الحدث  موقع  قائدي  والتي يقوم  االحداث  موقع  من  والشواهد  االدلة  بجمع  وبالمنطقة  موقع 
 تساعد في عملية التحقيق والتحليل في الحادث.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بتروسيف          الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 124من   123 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر  التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس قع ا لمو  واإلخالء الطوارئ   خطة                           عنوان المستند:      

 التعامل مع اإلعالم الخارجي
 

التعامل مع اإلعالم من المتطلبات الهامة لإلجابة على أسئلة اإلعالميين بما يوضح الصورة   يعتبر
 اختالفات أو معلومات غير صحيحة. الكاملة دون 

الخارجيتم   اإلعالم  مع  الرسميالتعامل  المتحدث  خالل  من  بمنطقة    ي  البترول  أنابيب  لشركة 
أنابيب   إدارة شركة  المهندس / رئيس مجلس  السيد  يقره  البحر األحمر وخليج السويس والذي 

سيد المهندس / مدير  البترول في حال عدم تواجده هو شخصيا أثناء حالة الطوارئ ويكون ال
عام المنطقة هو الموكل للقيام بهذا الدور أو نائبه في حال عدم تواجد السيد المهندس / مدير  

 عام المنطقة أيضا بموقع األحداث 

بأعمال استقبال الصحفيين واإلعالميين واإلجابة على أسئلتهم مسبقا،  المسئول المحدد يتولىو 
 اآلتي: مع االعتماد على النموذج 

 
 جاري أعمال السيطرة على الوضع وعمل حصر بالخسائر  

عرض نتائجه من خالل يتم وسوف وإعداد تقرير فني بالحادث  
واالستفسارات به عن جميع األسئلة يتم اإلجابة مؤتمر صحفي،  

 المطروحة
 وشكراً 
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 التجارب الوهمية على الحاالت المختلفة  وإجراءالتدريب 

والمشتركة بين مواقع شركة أنابيب البترول منطقة  التدريب على السيناريوهات المختلفة    أعمالتعتبر  
الهامة   األساسيات من  البحر األحمر وخليج السويس والتي يمكن أن تحدث باي من تلك المواقع،  

غير مقصودة أو إرتباكات    أخطاء  أيةللتدريب على سرعة االستجابة وترتيب التصرفات دون حدوث  
بسيطة  طوارئ  التحول من حالة  قد تكون النتائج لهذه اإلرتباكات هو  ي  ال وبالتالفعلي    الحادث   أثناء
 كبيرة خارج السيطرة. طوارئ حالة  إلى

 باالتي: البحر األحمر وخليج السويسصة بمنطقة لجنة التدقيق والمراجعة الخاقوم ولذا ت

  -المنوط لهم ادوار بالخطة    األفراد وضع برنامج زمني للتدريب على خطة الطوارئ وتعريف   •
 ة التعامل مع الحادث.يوالمسئوليات وكيف  باألدوار

على   • العاملين   تدريب اإلشراف  جميع  المقاولين    وتعريف  بالتصرف   باإلجراءات وكذا  الخاصة 
 بصفة دورية.  –في حاالت الطوارئ المختلفة 

ومشتركة بين مواقع  مختلفة  الطوارئ  لحاالت    على سيناريوهات   ربع سنوي عمل تدريب دوري   •
السويسمنطقة   وخليج  األحمر  يمكن  و   البحر  لها  ي  أن التي  المواقعتعرض  تلك  من  هذا    أي 

 . على فترة زمنية نصف سنوية  الخارجية ت المعاوناطوارئ  االشتراك مع فرق باإلضافة إلى 

المرفق • النموذج  استخدام  وكذا   إلعداد (  5  رقم   مرفق  يتم  االيجابية  بالنقاط  التفصيلي  التقرير 
تحتاج   التي  بعملية    إلىالنقاط  للقيام  عليها  هذه   اإلصالحالتركيز  لتالفي  الفوري  والتعديل 

 علية. الفوارئ الط ت حاالحدوثها أثناء  لتجنب المالحظات 

بها   • دوري  تقرير  ورفع  التدريبات  هذه  طوارئ   إلى متابعة  غرفة  األحمر  منطقة    أعضاء  البحر 
مناقشة  وإستعراض المالحظات خالل اإلجتماع الدوري ألعضاء الغرفة ومن ثم  وخليج السويس

 بالمنطقة.  للجنة التدقيق والمراجعة الربع سنوي  جتماعاإلخالل تفصيليا المالحظات 
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 المراجع المستخدمة

 
- International Safety Rating System (ISRS) 
- Health and Safety Executive (HSE): Emergency Planning for major 

accidents control 1999 Rev-3 
- NFPA 1620: Emergency Respose Plan Reviewing Findings 
- ISO 17776 
- ISO 45001  

   224المادة  2003لسنه   12قانون   -
  2014لسنه  62في شأن الحماية المدنيه وتعديله بالقانون رقم  1959لسنه  148قانون   -
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 لمواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس  واإلخالءخطة الطوارئ 

 

 

 

 

 ( 1رقم )  مرفق
إجراءات التصرف في حاالت الطوارئ 

 المختلفة 
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 بتروسيف        الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 ت وياــالمحت
 01/33 للمواد البترولية  حريق بأحد الصهاريج التخزينية

 04/33 كسر وانسكاب أحد المواد البترولية من أحد الخطوط

 06/33 حريق بإحدى غرف البلوف  

 08/33 حريق بعنبر طلمبات الشحن

 10/33 تكون بقعة زيتية بخليج السويس تابعة للموقع 

 12/33 لخطوطكسر وتسريب بوتاجاز من أحد ا

 15/33 البوتاجاز  بلوف  حريق بإحدى غرف

 18/33 الشحن توربيناتحريق بعنبر 

 20/33 تسريب غاز من محطة تخفيض الضغط التابعة لجاسكو

 23/33 إلشعاعي  التصوير اسقوط مصدر مشع أثناء عمليات 

 25/33 انحصارهم بمكان عال أو بنيران إصابة فرد / مجموعة أفراد و 

 26/33 رضية عنيفة              ة أز هوقوع 

 28/33 وجود جسم غريب بالموقع أو بجواره

 30/33 حدوث أعمال تخريبية وشغب بالموقع أو بجواره 

 31/33 ظهور حالة / حاالت إيجابية من العاملين بالموقع لوباء
 

 

 مفتاح األلوان المستخدمة: 

 

 مستوى ثالث طوارئ  أحمر:        توى ثاني طوارئمس برتقالي:مستوى أول طوارئ            أصفر:   
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 بتروسيف                    لخدمات البترولية للسالمة والبيئة اإعداد شركة 

 

 حريق بأحد الصهاريج التخزينية للمواد البترولية 
 

 المكلف بالتنفيذ  اإلجراء المطلوب م

 مكتشف الحادث.  .بالمنطقةإطالق صافرة اإلنذار وإخطار مسئول السالمة  1

تحديدد موعددل الحددادث وتقلدلق الموعددف ورفوددا لامسدتون ال ددان   مدد   2
 مستويات الطوارئ مباشرة.

 إخطار عائد موعل الحدث لاموعل/  وعلإخطار غرفة طوارئ الم 
البحددددر ا  مددددر بمنطقددددة  أنابلددددب البتددددرول طددددوارئ إخطددددار غرفددددة 
 وخالج السويس

 .البتروللة منطقة السويس غرفة طوارئ إخطار 

أو المدير ) مسئول السالمة بالموعل
 (.تج االنوب

 المدير النوبتج . متابوة الموعف وتسجلل ا  داث. 3

سدددوا  الودددامال  أو  فدددراد  ا ث مددد لحددداد تدددة رة باماطق الالمنددد إخدددال  4
 .عاى تقللق الموعف م  عائد موعل الحدث     المجاوري  لها وبنا

 مسئول  اإلخال  بالموعل.

 فن  الكهربا  بالموعل. . ل التلار الكهرب  ع  موعل الحادث عز  5

 غلل طامبات اإلطفا ش  تنف تشغلل طامبات اإلطفا  .  6

زمة لامجابهة وكذا الجهدات اللا ت ا تلاجديد االموعف وتحق التقلل 7
طدوارئ الموعدل الخارجلة الت  يمك  االستوانة بهدا وإخطدار غرفدة 

الغرفددددة وكددددذل   البحددددر ا  مددددر وخاددددلج السددددويسغرفددددة منطقددددة و 
 بمسطرد  المركزية لشركة أنابلب البترول

 .عائد موعل الحدث 

ذا كددددا  فلل عالددددا  وإعددددزل المسددددتود  وإيقددددال السددددحب أو التددددد   8
 ملددداي  يدددتق فدددت ال يحددددث تةدددفلة ت خدددال ولدددق  يحدددوي زيدددود المسددت

ل فددددرد إطفدددا  يرتدددددي بدلدددة إعتحددددال فلة بإسدددتخدال خدددل التةددددادددو ب
 دخل تحت ستارة م  ملاي التبريد عالاوي

مسدددددئول   ركدددددة البتدددددرول بدددددالموعل 
 مكافحة الحريق بالموعل. فراد ا  وكذا
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 بتروسيف                    لخدمات البترولية للسالمة والبيئة اإعداد شركة 

 لبترولية: نية للمواد احريق بأحد الصهاريج التخزي تابع
 

 فيذ لف بالتنمكال المطلوباإلجراء  م
باإلطفدددددا  والتبريدددددد لمكافحدددددة الحريدددددق خاصدددددة الل فدددددت  البادددددو  9

بالةهريج المشتول وكذا عمدل تبريدد عادى الةدهاريج المتدة رة 
 بالموجة الحرارية.

مكافحدددة الحريدددق بدددالموعل أفدددراد 
حدددددددت إشدددددددرال عائدددددددد موعددددددددل تو 

 .الحدث 
نلددات سددلطرة إمكاسددوأ وخددر  مدد  وعددف لمددا  ددو أإذا تطددور الم 10

كات   مدددد  شددددر واسدددد جهددددات خارجلددددةدعا    يددددتق اسددددتلالموعدددد
ن  عوات الدفا  المدد إستدعا   وكذا  بتروللة أو جهات  كوملة  

 . المجاورة

منطقددددة أعضددددا  غرفددددة طددددوارئ 
 البحددر ا  مددر وخاددلج السددويس

 المركزيدددةغرفدددة البالتنسدددلق مدددل 
اسدددددددتدعا  إطفدددددددا  القدددددددوات تق   يددددددد(Boil-Over)إذا  ددددددددث  11 بمسطرد  ةشركال

 .اتوامل بالطائرات المساحة ل
 فن  الكهربا  بالموعل . عزل التلار الكهرب  ع  جملل أنحا  الموعل . 12
إصددددار أمدددر إخدددال  كاددد  لاموعدددل والبودددد بالودددامال  إلدددى أبودددد  13

 مكا  آم . 
 .عائد موعل الحدث 

شدددوار  فددد  ال جددددةتواالمأيضدددا و مددد  السدددلارات الموعدددل  إخدددال  14
 .الجانبلة لاموعل 

مدل او  ودلتبا دث الحد  موعلعائد  
 لدفا  المدن  ا

 ة وتحويددل مسددار السددلارات وا فددراد عنهدداغاددق الطددرق المجدداور  15
 إذا تطاب ا مر.

بالتودددداو  د موعددددل الحدددددث عائدددد 
 مل إدارة المرور.

 نقل وعال  المةابل  وتقديق اإلسوافات ا وللة. 16
ستشدددفلات المختةدددة التددد  يدددتق ملت وتحديدددد اتشدددخلل الحددداال

اددى نقاهددق ومتابوددة الحدداالت ل عشددرااإلو  هددا  إللةددابلالم نقددل
  ناك 

فددرق الخددددمات الطبلدددة بدددالموعل 
أو كمدددا يحددددد ا أعضدددا  غرفدددة 

البحدددر ا  مدددر منطقدددة طدددوارئ 
بالتنسدددلق مدددل  وخادددلج السدددويس
 الغرفة المركزية.



 

 رقم المستند

 

 أنابيب البترول  شركة
 33من   3 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ت الطوارئ ي حاالإجراءات التصرف ف                       1 -مرفق رقم 

 

 بتروسيف                    لخدمات البترولية للسالمة والبيئة اإعداد شركة 

 

 ية: مواد البترولتابع حريق بأحد الصهاريج التخزينية لل
 

 المكلف بالتنفيذ  اإلجراء المطلوب م

17 

 
 وارئ .لطا ة  انتها   الاإلبالغ ع

 اإلشرال عاى عودة الوامال  إلى أماك  عماهق ف   دو .
 تحديد اال تلاجات الالزمة إلعادة تشغلل الموعل.

اإلشرال عاى مغادرة سلارات ومودات المكافحة الخارجلة لموعل 
 الحادث.

 ل الحدث موع عائد 

ات ووضددل توصددل التحقلددق والتحالددل فدد  الحددادث لمورفددة أسددبابا 18
 ي.ار ر لتالف  تك

الاجنددددددة الفنلددددددة المشددددددكاة مدددددد  
غرفددددددددددة الطددددددددددوارئ المركزيددددددددددة 

 بمسطرد 

 إدارات الشئو  القانونلة التوامل مل جهات التحقلق الخارجلة 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 رقم المستند

 

 أنابيب البترول  شركة
 33من   4 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ت الطوارئ ي حاالإجراءات التصرف ف                       1 -مرفق رقم 

 

 بتروسيف                    لخدمات البترولية للسالمة والبيئة اإعداد شركة 

 

 خطوط  وانسكاب أحد المواد البترولية من أحد ال كسر
 

 المكلف بالتنفيذ  ء المطلوبجرااإل م
 مكتشف الحادث.  الموعل.غرفة طوارئ  /عل بلئة بالمو إدارة السالمة والار إخط 1
 إخطار إدارة الةلانة لتقللق الموعف وعمل اإلصال ات الالزمة. 2

الحديدية إذا كا  الكسر  إخطار عائد موعل الحدث / إخطار السك   
خل   م   بتسكة  ديبالقرب  أو  وملاي   /تحتا    وديةد  الري  إخطار 

 جاري مائلة ا  الكسر بالقرب م  مالشرب إذا ك
غرفةطاإخ البترول  طوارئ   ر  وخالج  بمنطقة    أنابلب  ا  مر  البحر 

 السويس
 . البتروللة منطقة السويس غرفة طوارئ إخطار 

غرفة طوارئ الموعل / المدير 
 النوبتج  

لبترول  كة ار مسئول    خل محل الحادث إيقال التدفلل وعزل ال 3
 بالموعل 

ا 4 ع   اإلبالغ  تساسل  و تطبلق  إخطار   / بالخطة  دات لحوادث 
وتولسئالم  المرور القريبة  الطرق  لغاق  السلارات ة  مسار  حويل 

 وا فراد. 

البحر  غرفة طوارئ أعضا  
   ا  مر وخالج السويس

    دوث  ريق.م لموعلتةمل  ا 5
السائق المتواجدي إلزال جملل  ال  ل   داحبمنطقة  الموعل  ادث سوا   خل 

خ تارجا  أو  وعدل  السلارات  محركات  أ  شغلاهابإبطال  ن  خر مرة 
    عبل عائد موعل الحدث رتها إلى مكا  يحدد مغاد وم

فرق مكافحة الحريق بالموعل 
بالتنسلق واإلشرال م  عبل  

 عائد موعل الحدث

بودل  عا  بلاتنال 6 الجملل  أ  إشوالى  استخدال  السجائر  الفونات  التو 
ل  هة ونقيد اال تلاجات الالزمة لامجابلق الموعف وتحد حمولة / تقل مال

أ الةو  إلى  البحر ا  مر  غرفة    الموعل وكذاطوارئ  غرفة    ا عض رة 
السويس الو  /وخالج  وتنسلق  المكافحة رئاسة  و دات  بل   مل 

 المشاركة

 عائد موعل الحدث  
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 بتروسيف                    لخدمات البترولية للسالمة والبيئة اإعداد شركة 

 :وطخطبترولية من أحد التابع كسر وانسكاب أحد المواد ال 

 المكلف بالتنفيذ  اإلجراء المطلوب م
ال الث م   االت الطوارئ يتق إستدعا   وعف لامستون  إذا تطور الم 7

كات لة مونلة أو م  شر سوا  م  جهات  كوماعدات خارجلة  مس
 البلئة  و  شئو جهاز  ئةهل ر الإخطا ق وم  بتروللة 

البحر  غرفة طوارئ أعضا  
  السويسا  مر وخالج 

 ة المركزيةفبالتنسلق مل الغر 
ال 8 بالةرل  الخاصة  الفتحات  جملل  الخاصة سد  وكذا  ةح  

ا مطا ملاي  وصبةرل  لمنل  وذل   المر  الول  ا. لهإلمنسكب  نتج 
 متر.   15طقة لمسافة عمل كردو   ول المن

وضل   أو  الرغوة  بمواد  المنسكب  المنتج  سط   عاباة  تغطلا  مادة 
 . لالمتةاص عالها

رات  سكب  ق سحبا ع  طريق سلانارات لتجملل المنتج المسل ممع
 للة سحب المنتجات البترو 

ة الحريق بالموعل فرق مجابه
ا   اإلطف باإلضافة إلى فرق 

يحدد ا أعضا  ا كمواو  و الم
 رئ الموعل. غرفة طوا

عمالات   9 انتها   يتق  المكافحةبود  المنتج   علاسات   ق    سحب  عمل 
 لمنسكب  اج نت لمد م  خاو المكا  م  أبخرة الاتةك

 الموعل.بالسالمة رة اإد 

 فرق الةلانة بالموعل.       البد  ف  أعمال الةلانة واإلصالح .  10

  ة ) الرمال م ال( طبقا دمتخالمسص  المتةامواد ايتق التخال م    11
مل عمل    2009لسنة    9والمودل بالقانو  رعق    94لسنة    4لقانو   

 تجديد التربة. إ الل و 

 ل. عمو الب  إدارة البلئة

    الة الطوارئ. اع  انته الغ  باإل 12
 ات المكافحة لمكا  الحادث. اإلشرال عاى مغادرة سلارات ومود 

 .  عائد موعل الحدث 

لمورف   ف  والتحاللقلق  التح 13 أسبابا  الحادث  توصلات  ة  ووضل 
 لتالف  تكراري.  

الاجنة الفنلة المشكاة م  غرفة 
 المركزية بمسطرد  الطوارئ 

 الشئو  القانونلة ة ار د إ جلة الخار  قلتحقلجهات امل مل التوا 14
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   رف البلوفحريق بإحدى غ
 

 يذ المكلف بالتنف اإلجراء المطلوب م
 إطالق سارينة اإلنذار  1

   .النوبتج  / المدير طوارئ الموعلة رفغ اخطار
 مكتشف الحادث 

إخطار  /الحريق بالموعل   اخطار عائد موعل الحدث / فرق مكافحة 2
  البحر ا  مر وخالج السويس طقةلمن ول البتر  ب أنابلرئ طواغرفة 

 . البتروللة منطقة السويس غرفة طوارئ إخطار  /

   المدير النوباتج  بالموعل

 زمة لامجابهة / منل الالللق الموعف وتحديد اال تلاجات قت 3
و أي مةادر محد ة لاشرر اشوال السجائر أو استخدال المحمول أ

 . بالحادث   ةالمتة ر ق ل لاطر عطات المووضل ع

 الحدث. موعل  ئد عا

د موعل عل طبقا لطاب عائاستدعا  فرق الةلانة الخاصة بالمو  4
 الحدث. 

أعضا  غرفة طوارئ  
 . الموعل

تسريب  لا با أيتق عزل الجز  الذي بد إذا كا  الحريق نتلجة تسريب  5
ل  ويجظال ت ادة بناحريق أي يتق اإلطفا  عويكو  بم ابة وعود ل

ود المغذي لاحريق وذل  بوزل الباول الوع بوزل مةدر الحريق
 (الباول عبل وبود الحريقأي غاق لمؤديدة لمةدر الحريق )ا

يق نتلجة وجود بوض التشويندات بجوار الغرفدة أو   الحر إذا كا
 ق  ا الموعل ع  الغرفدة ف   ذ  التغذيةعزل  را  فو  قتي الغرفة داخل 

 ق. الحري التوامل مل
 ق استخدال بشابلر ضباب.ع  طري ةلمتكون غازات الت اللشت ت 

  حة الحريقفريق مكاف
المساعدات  ق بالموعل و فر 

ا دد كما يحالخارجلة و 
البحر   طوارئ  رفة  غعضاأ 

  ا  مر وخالج السويس
 بالتنسلق مل الغرفة المركزية

 رد بمسط
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 ف:غرف البلو ى حدتابع حريق  بإ
 

 ذ نفيالمكلف بالت اإلجراء المطلوب م

تفريغ  استخدال    إمكانلةة  دراس 6 ف   الحريق  موعل  القريبة م   الباول 
أو  بولدا  ع  ا ماك  اآل اة بالتجمودات السكنلدة أو الةناعلة    لالخ
 . ئلسلةرق الر الط

 .مكافحة ال مراعبة الحريق والخطوط  تى يتق االنتها  م 
واإل  ايدة والحمريض  تةالمراجودة   الخطوط  لجملل    داتجهاالكا وديدة 

و الت    الحريقعاى    عوت تكو   نتلجة  إنتها     الخطوط  بود  وذل  
 .الالزمدة ةإجرا  الةلانافحة وم   ق كعمالات الم

  /فرق التشغلل / الةلانة 
 عل تابوة لامو مة الالسال

 مواونات خارجلة.استدعا   أ سو اذا تطور الموعف لما  و أ 7
و  المجاورة  المرور  و دات  المتة رة  إخطار  الطرق  لغاق  المسئولة 

وا فرام  وتحويل  ث حاد بال السلارات  و سار  تقللق  د  عاى  بنا ا  ذل  
 .لموعف م  عائد موعل الحدث ا

  طوارئ  أعضا  غرفة
البحر ا  مر  منطقة 

بالتنسلق    وخالج السويس
 ارئ لطو ة امل غرف

 المركزية بمسطرد 

أسوا    8 لما  و  الموعف  تطور  المتإ  تقيإذا  السلارات  ة  جد واخال  
أو بالموع الجانب ر بالشوا  ل  عل   بولدا  مة  ساح  فإل  دث لحا  ةنطق  

المد  اإلخال   وخطة  طبقا  بالمنطقة  الوامال   إلخال   رجة  الطريق 
 لطوارئ. ضم  خطة ا

 عائد موعل الحدث  

 . لطوارئ  الة ااإلبالغ ع  انتها   9
   الحادث. اإلشرال عاى مغادرة سلارات ومودات المكافحة لمكا

 .للاموععائد موعل الحدث  

توصلات لتالف     ا ووضلأسباب  رفةلمول ف  الحادث  لالتحقلق والتحا 10
 تكراري 

الاجنة الفنلة المشكاة م   
غرفة الطوارئ المركزية  

 بمسطرد 

 ئو  القانونلة لشا ارةد إ التوامل مل جهات التحقلق الخارجلة  11
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 عنبر طلمبات الشحنبق حري

 
 

 فيذ بالتن كلفالم اإلجراء المطلوب م
 مكتشف الحادث.  السالمة بالموعل. ئول ار مسنذار وإخطافرة اإل إطالق ص 1
امستون ال ان   م   وعف ورفوا لق الموتقلل تحديد موعل الحادث   2

 ويات الطوارئ مباشرة. مست
 .علمو الر مديإخطار 

 إخطار عائد موعل الحدث 
  إخطار غرفة طوارئ الموعل

 وبتج  الن ريمد ال

 المدير النوبتج   لل ا  داث. تسجف و الموع متابوة 3

الال   الإخ 4 الواممناطق  سوا   ا فراد  م   بالحادث  أو  تة رة  مال  
أو   موعل الحدث   عاى تقللق الموعف م  عائد  وري  لها وبناالمجا

 ج  المدير النوبت

 اإلخال  بالموعل. ول مسئ

 وعل. فن  الكهربا  بالم .ث د حاالتلار الكهرب  ع  موعل العزل  5

تشغل غلل طامبات اإلطفا  . شت 6 طام فن   ت  بال 
 طفا . اإل

البا 7 الفت   والتبريد  خاصة  ول  المد باإلطفا   الوكذا  قاة  متنافل 
 لمكافحة الحريق.

الحريق أفراد   مكافحة 
إشر تو  موعل   د ائع  الحت 

 الحدث

ة وكذا الجهات الالزمة لامجابه  ت تلاجاتقللق الموعف وتحديد اال  8
 بها  ئ طوار ال غرفةنة بها وإخطار  خارجلة الت  يمك  االستواال

 موعل الحدث   ئد عا

ق اإلتةال  دمة  يتلقاا  وطإذا كا   ناك إستالل عاى أ د الخط  9
اب الباوللمالجهة  عزل  التدفلل  ق  إليقال  د وبو ل  عب   دفوة 
  .لطامبات ا

البترول   مسئول   ركة 
حة  مكاف  وكذا  أفراد بالموعل  

 حريق بالموعل  ال
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 :طلمبات الشحنبر بعنحريق  تابع
 

 بالتنفيذ  فلكالم طلوباإلجراء الم م
أسوأ وخر  م    10 لما  و  الموعف  تطور  ات إمكانلسلطرة  إذا 

استدعا   الموعل يتق  خ   شركاتارجلة  جهات  م    سوا  
ن  عوات الدفا  المد إستدعا   وكذا  وملة  هات  كبتروللة أو ج

غرفة    لالخ  م وذل     المجاورة مل  لب  أناب  طوارئ التنسلق 
 السويس  وخالجالبحر ا  مر بترول بمنطقة ال

   دث عائد موعل الح

 اإلبالغ ع  انتها   الة الطوارئ .  11
 ال  إلى أماك  عماهق ف   دو .عودة الوام اإلشرال عاى

 موعل.لاشغلل ادة تات الالزمة إلعتحديد اال تلاج 
ومو سلارات  مغادرة  عاى  الماإلشرال  ادات  لخارجلة  كافحة 

 دث. الحالموعل 

 . عائد موعل الحدث 

ة أسبابا ووضل توصلات  ف  الحادث لمورف  حالل تلق واالتحقل 12
 لتالف  تكراري. 

م    المشكاة  الفنلة  الاجنة 
المركزية  الطوارئ  غرفة 

 بمسطرد 
 الشئو  القانونلة  ةإدار  . لةالتحقلق الخارج التوامل مل جهات  13
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 عتابعة للموق  بخليج السويستكون بقعة زيتية  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 لف بالتنفيذ مكال وباإلجراء المطل م

 مكتشف الحادث  النوبتج ر ديإخطار غرفة طوارئ الموعل / الم 1

طدوارئ إخطدار غرفدة  /لمائلدة بمنداطق التودديات ا  خدللاكسدر    مكدا   تحديد  2
غرفدددة ار إخطددد  /البحدددر ا  مدددر وخادددلج السدددويسة أنابلدددب البتدددرول بمنطقددد

 عائد موعل الحدث /  البتروللة منطقة السويس رئ طوا
الحريق بالموعل لتةمل  مكا  الحدادث / إخطدار و ددة ق مكافحة ي  فر تحري

وتحويل م  مكا  الحادث  دية أو القريبةمو اللة لغاق الطرق  المرور المسئو 
 مسار السلارات وا فراد 

 للف وتسددجالخطددة / متابوددة الموعددبادث تطبلددق تساسددل اإلبددالغ عدد  الحددو  
  داث. ا 

 المدير النوبتج  

لشدرب لغادق محطدات تحالدة الملداي عبدل خطدار  لئدة ملداي اف / إتقللق الموعد 3
القرب مددد  بددلددري الزراعدددات  ايملدددالددري لمندددل سددحب تاو هددا / إخطددار  لئدددة 

 لحاد لحل  اإلنتها  م  أعمال المكافحة / إخطار شئو  البلئة.مكا  ا
 .البحري  ث التاو  لمكافحةبتروسلف شركة  طارخإ

بحددددر ا  مددددر وخاددددلج لاطقددددة ئ منطددددوار  نقددددل الةددددورة إلددددى أعضددددا  غرفددددة
 السويس

حدادث عد  التةكد م  أ  كافة موددات المكافحدة والتد  سدول تتوامدل مدل ال
بوجدددود أي مةدددادر اشدددتوال ضدددم   لسدددماحعددددل او  ارنفجدددعدددرب مضدددادة لال

 فرق ومودات المكافحة.
 فحة.لمكااد اأجهزة تنفس ذاتلة مل أفر  وجود التةكد م  

 حدث  عل الئد مو اع
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 بخليج السويس تابعة للموقع ة زيتية قعن بتكوتابع: 
 

 التنفيذ ب لفالمك اإلجراء المطلوب م

محاصرة  خرة المادة/نطقة م  أبعمل علاسات لاتةكد م  خاو الم 4
واشددددل الكالبقودددة الزيتلددددة بددددالحواجز المطاطلدددة / سددددحب المنددددتج ب

اباددة لالمتةدداص عاددى سددط  المنددتج مددواد عوضددل  /الملكانلكلددة 
كلملائلددة وبوددد موافقددة  اسددتخدال مشددتتات  لوددا /المنسددكب  ددق تجم

 جهاز شئو  البلئة.
 فحة ا ولى  تتولى    مسئوللة المكاسلفو بتر عدول شركة د عن

لتاددددددددددددوث فددددددددددددرق مكافحددددددددددددة ا
  البحري 
لمكافحدددددة  بتروسدددددلفشددددركة 
 .البحري التاوث 

التودية المائلة  فلتق  د نقاط كسر بةنتلجة إذا كا  التسريب   أما 5
سدددددتوانة حب المندددددتج مددددد  الخدددددل / اإلولدددددة سدددددعدددددزل الخدددددل ومحا

وجلددددددت إخطددددددار شدددددركة بتر  بغطاسدددددل  لمورفدددددة مكددددددا  الكسدددددر /
 ا  لإلصالح تحت الم

ل الحددددث بمواوندددة موعددد عائدددد 
إدارة  ركددددددة البتددددددرول وإدارة 

 الةلانة بالموعل

ةدددددداص متجمدددددل مدددددواد اإلبودددددد إنتهدددددا  أعمدددددال المكافحدددددة  يدددددتق  6
  وعمددل  94لسدنة  4طبقدا لقدانو  منهددا  الدتخال المسدتخدمة  دق 

 ادةو المنطقة م  أبخرة المعلاسات لاتةكد م  خا

 إدارة السالمة والبلئة.

ادث.    ات الخارجلددددددة لمغددددددادرة مكددددددا  الحددددددوتوجلددددددا المواوندددددد إدارة 7
 لة الطوارئ .اإلبالغ ع  انتها   ا

 عائد موعل الحدث 

صددلات وضددل تو بابا و الحددادث لمورفددة أسدد فدد  التحقلددق والتحالددل 8
 تكراريلتالف  

الاجندددة الفنلدددة المشدددكاة مددد  
الطدددددددوارئ المركزيدددددددة  غرفدددددددة

 بمسطرد 

 نلةالقانو  إدارة الشئو   قلق الخارجلةالتوامل مل جهات التح 9
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 خطوط  الأحد  سريب بوتاجاز من وتكسر 
 

 المكلف بالتنفيذ  اإلجراء المطلوب م

1 

والب  السالمة  إدارة  الد م/    موعلباللئة  إخطار  غرفة    /  تشغللير 
 صة بالموعل يو الخااد غرفة الر الموعل أو طوارئ 
منطقة  غإخطار   السويس  رفة طوارئ  وخالج  ا  مر    وكذا   البحر 

طوارئ   وشرق  غرفة  شمال  ا  مر منطقة  والبحر  السويس  خالج 
توصلف  والالبتروللة بود  الخل  ع   المسئولة  الشركة  مل  تواصل 

 المتةل مكا  الحادث م  

 ظ  ماتال اذ إ غيلفني التش
 خفاض الضغل بة د الخطوط إن

 كا  الكسر ذامكتشف الحادث إ
  الموعل    دود  خار 

2 

وكذا بالموعل  الحريق  مكافحة  فرق  مو   إخطار  الحدث عائد    عل 
  .الموعلوتفولل خطة طوارئ 

   مر وخالج السويس البحر ا  طوارئ منطقة  طوارئ    إخطار غرفة
طوا غرفة  و رئ  وكذا  شمال  خامنطقة  السشرق  والبحر  يو لج  س 
البتروللة تة ب  ا  مر  وضل  ف   تكو   غرفة    وكذاك   إخطار 

 بمسطرد  المركزيةالطوارئ 

ل ج  بدددالموعل محدددالمددددير الندددوبت
 الحادث 

3 
 الالزمة ق الموعف وعمل اإلصال ات لتقلل ة ة الةلان ار إخطار إد 

  اموعلإخطار عائد موعل الحدث ل
 غرفة طوارئ الموعل

مل عائد     .ةالحال ن يد مستو ف وتحد تقللق الموع 4 بالتنسلق  الحدث  موعل 
 ل إدارات الةلانة والتشغل

 .حركة بالموعلالمسئول   . دث إيقال التدفلل وعزل الخل محل الحا 5

6 

/ إخطار   لموعلا  طوارئ   خطةباإلبالغ ع  الحوادث  لق تساسل  تطب 
لغ والمسئولة  المجاورة  المرور  الطرق و دات  وتحويالمجاور   اق  ل  ة 

وا السلار   مسار مس  فراد ات  تحديد  ا/  تحديد  تون  الة   / لطوارئ 
وال  ل اشمن  /   هاوبة وإخطار غرفة طوارئ الموعل بالمساعدات المطا

المحمو  استخدال  أو  محد ة  السجائر  مةادر  أي  أو  /   لاشررل 
 المتة رة بالحادث.  خال  لامناطق إصدار أمر بإ

 رة. المجاو  لشوار أو با ل  بالموعارات سواإبطال محركات السل

م الحعائدي  بالمو وعل   لعدث 
 بالتواو  مل المرور. 
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 المكلف بالتنفيذ  لوبء المطاإلجرا م

7 

وإبالغ    البوتاجازإنتا     تحويل بديل  خل  الت     واعل المإلى 
 . تتةل عاى الخل المةاب 

جهة   اإلنتا إبالغ  البدي  استقبال  الخل  بالظعاى  رول ل 
والو احال المقدر  للة  واللامكافعت  التشغلل  حة  إلعادة  ةلانة 
 . تلاطات الالزمةذ اال خ ل ذ و 

 / إلنتددددددا الومالددددددات وا فريددددددق
بالتنسدددددلق الكامدددددل فلمدددددا بدددددل  

المتةدددددددددداة  المواعددددددددددلجملددددددددددل 
الخدددل لمةددداب وكدددذا بدددالخل ا
 البديل 

8 

وعمل   رب مناو بالقإغالق الطرق المؤدية إلى مسار الخل أ
ودات  آمنة لمنل دخول أفراد أو م   لمسافة   ةقالمنط  جز  ول وا

 . إلى المنطقة
  ول إللهاالري  بالمنطقة عبل الدخ  سرعة واتجاياى  التورل ع

ريجلا م  الخار   تى اعرب مكا   عمل علاس لاغازات تد وكذا  
 .لاخل

الملدامسئ ا م   ن  ول  
 . بالموعل

بالتنسلق  السالمة  مسئول  
  موعل الحدث ئد مل عا

9 

ل السحب الغازية  ة المجاورة لودل وصو لاطق السكن المنل   تةم
 ها إلل

ا اتشتللت  الكسلسحابة  منطقة  المتكونة  ول  بالخل لغازية  ر 
ملاي بالوعول ف  ل ضباب م  البإستخدال بشابلر الملاي وعم 

 ا  لري  السائد بالمك إتجاي فوق ا
 

 حلطة بالحادث  عمل علاسات لنسب الغازات بالمنطقة الم

مك افرق  تحت حريق  لافحة 
 موعل الحدث ل عائد إشرا

 
 
 

السالمة   إشرال إدارة  وتحت 
 لحدث  عائد موعل ا

10 

أعف   البد    الةلإجرا   باإلمكانلات  مال  واإلصالح  انة 
كانلات الت  مل اإلمبالتواو   التابل لا الخل    بالموعلمتا ة  لا

  ارتدا مل االلتزال بة  البترولل المنطقة    شركات تق استدعائها م   
ا  مهمات  أعمالوعاية  أ نا   الغازات  مل  لاتوامل  ال  لالزمة 
فتغللر  لل   ذ و   الةلانة  تحديد  مل  المكسور  الوالجز   مل ترة 

 .اوبةالمط
 

 . منطقة ا عمال الغازات  ولعمل علاس دوري لنسبة 

الةلانة   مل فرق  بالتنسلق 
 موعل الحدث  عائد 

 
 

السالمة  إدارة  مسئول  
 عل. بالمو 
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 : خطوطال أحدمن  ازاجب بوتوتسري كسر تابع
 

 المكلف بالتنفيذ  لوباإلجراء المط م

11 

تمهللطر الس الخل  توصلل  وإعادة  الحادث  عاى  إلعادة  ة  دا 
 .التدفلل

 ا   الة الطوارئ.انته ع اإلعال  
 .  رات ومودات المكافحة لمكا  الحادث اإلشرال عاى مغادرة سلا

 فرق الةلانة 
 

 ل الحدث  موع عائد 

12 
العمال  ا    م   تها االن د  بو إعادة  يتق  الخل  تدفلل  وإصالح 

 وضا  وإخطار جهة االستقبال ا ساسلة  تدريجلا إلى استقرار ا
 .  عالا عبل الحادث إلعادة الوضل لما كا البدياة تمهلداو 

لتنسدددلق الموعدددل باغرفدددة طدددوارئ 
البحددر مددل غرفددة طددوارئ منطقددة 
ا وكدددذ  ا  مدددر وخادددلج السدددويس 

 طرد ية بمسغرفة المركز ال

13 

وكذا   البحر ا  مر وخالج السويس  منطقة  الطوارئ    فةغر غ  إبال
 بإنتها  الحالةة المركزية لاشركغرفة ال

 اعوهاتابوة لها إلى مو ة الفرق الإبالغ الجهات الخارجلة لوود 
 خالج السويس وسلنا  البتروللةمنطقة  طوارئ إبالغ غرفة 

 الموعلرفة طوارئ غ

14 
 ت المخافا ةلر وإزا التطهلالبد  ف  أعمال 

 
تحددددددت  بددددددالموعلفددددددرق الةددددددلانة 

 مل عائد موعل  إشرال 

15 

الت   رة عاى السلط    تق استهالكها ف  أعمالإعداد تقرير بالمواد 
وكذا   المطاالحادث  الستواضة  ذي ال تلاجات  توفلر ا  اوب 

منطقة  غرفة طوارئ    ضا المواد والمهمات مل رفل تقرير إلى أع
  سويس الج الالبحر ا  مر وخ

موعل مل ث  الحد   عائد  بالتنسلق 
غرفة ضا   وأع  الموعلمدير  
 علمو الطوارئ 
 موعلبال السالمةمسئول 

 قانو  البلئةل سحب المخافات السائاة والتخال منها طبقا   16
بالتنسلق مل إدارة   فرق الةلانة 

ب إشرال   الموعلالسالمة  تحت 
 عائد موعل الحدث

ل 17 لدر تشكلل  أسباجنة  الحااسة  وإعب  تقرير  اد دث  يوض   د  فن  
 لتكرار ووضل التوصلات لمنل اجملل النقاط بمالبساتا 

غرفة البحر   طوارئ   أعضا  
   ا  مر وخالج السويس

 شئو  القانونلة ة الإدار  الخارجلة   لتحقلقالتوامل مل جهات ا 18
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   البوتاجاز بلوف  حريق بإحدى غرف
 

 لمكلف بالتنفيذ ا اإلجراء المطلوب م
إد طاإخ 1 والبلئة  السالمة  ار ر  /  /    بالموعلة  التشغلل  غرفة مدير 

 لراديو الخاصة بالموعل رفة اأو غ لالموعطوارئ 
وكذا   الج السويس  البحر ا  مر وخرفة طوارئ منطقة  غإخطار  

والبحر ا  مر غرفة طوارئ   السويس  منطقة شمال وشرق خالج 
الشر وال  البتروللة مل  عتواصل  المسئولة  اكة  بو   توصللخل  ف  د 

 م  المتةل ا  الحادث مك

ماتال ظ   ذاإ التشغيلي فن
إنخفاض الضغل بة دن غرل 

  الباول
 

 مكتشف الحادث 

الحريق   2 مكافحة  فرق  وكبالمو إخطار  الحدثذ عل  موعل  عائد     ا 
  .الموعلوتفولل خطة طوارئ 

ا كذ و   البحر ا  مر وخالج السويس  نطقة  رفة طوارئ مغإخطار  
ا  مر   ق ر شمال و طقة شنمغرفة طوارئ   والبحر  السويس  خالج 

تالبتروللة تك   وضل  ف   الطوارئ  إخ  وكذاة ب  كو   غرفة  طار 
 بمسطرد ةشركلا مركزيةلا

 المدددددير النددددوبتج  بددددالموعل محددددل
 الحادث 

 موعل الحدث  عائد    .الموعف وتحديد مستون الحالةلق تقل  3
 ركة البترول والتشغلل   ل مسئو   ى الغرفة وإل م  جازالبوتاعزل غرفة الباول ومنل  ركة  4
بددددا  أيددددتق عددددزل الجددددز  الددددذي بددددد ة تسددددريب إذا كددددا  الحريددددق نتلجدددد 5

فددا  عددادة بنظددال طة وعددود لاحريددق أي يددتق اإلابددريب ويكددو  بم التسدد
بوددزل مةدددر الوعددود المغددذي لاحريددق وذلدد  بوددزل  الحريددقيددل تجو 

اددول عبددل غاددق مجموعدددة البأي الباددول المؤديدددة لمةدددر الحريددق )
ت الحريددق نتلجددة وجددود بوددض التشوينددداكددا  إذا أمددا .ق(ريحلاوبوددد 

ع  الغرفدة ف   ةالتغذيا  عزل  فور   يتقبجوار الغرفدة أو داخل الغرفة  
 يق.الحر التوامل مل  ق  ذا الموعل 

 تشتللت الغازات المتكونة ع  طريق استخدال بشابلر ضباب.
و حب غازيدددة أورة لوددددل وصدددول سدددالمجدددا تدددةمل  المنددداطق السدددكنلة

 اإللهريق الح  تداد إم

فريدددددق مكافحدددددة الحريدددددق بدددددالموعل 
لامواونددات رق مكافحددة الحريددق وفدد

  ا يحددددددد ا أعضددددداكمدددددالخارجلدددددة 
كدذا غرفددة الموعدل و رئ غرفدة الطدوا

البحددددددر ا  مددددددر قددددددة طددددددوارئ منط
 وخالج السويس 

 
تحدددددددددت فحدددددددددة الحريددددددددق فددددددددرق مكا

إشددددددددددرال عائددددددددددد موعددددددددددل الحدددددددددددث 
 ن الدفا  المد  مل لقبالتنسو 
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   :ازبوتاج ال بلوفرف غ دىبإح ق  تابع حري

 بالتنفيذ كلف الم طلوبالم اإلجراء م
يغ م  موعل الحريق ف  تفر يبة  إمكانلة استخدال الباول القر دراسة  6

ة مودات السكنلدة أو الةناعلبالتج   اة  اآلالخل بولدا  ع  ا ماك
 .أو الطرق الرئلسلة

 .فحةمكاال  لخطوط  تى يتق االنتها  ممراعبة الحريق وا
ت لخطدوط واإلجهداداوديدة لجملل ايض والحمايدة الكا مراجودة التةر 

وذلد  بودد إنتهدا   حريدقلت  تكدو  وعودت عادى الخطدوط نتلجدة الا
 .مدةالالز  ةلانالة إجرا ات المكافحة وم   ق عمال

ة / فددددددددرق التشددددددددغلل / الةدددددددددلان
 .السالمة التابوة لاموعل

الحريددق  افحددةمك فددرق   اسددتدعا  أور الموعددف لمددا  ددو أسددو تطدداذا  7
وكددددذا التابوددددة  البحددددر ا  مددددر وخاددددلج السددددويس لمنطقددددة  بوددددةالتا

 منطقة شمال وشرق خالج السويس والبحر ا  مر البتروللةل
رة ة لغاددق الطددرق المتددة مجدداورة والمسددئولإخطددار و دددات المددرور ال
عاددى تقلددلق    بنددا   لددلسددلارات وا فددراد وذ بالحددادث وتحويددل مسددار ا

 وعل الحدث م عائد  عبل  الموعف م

الموعددددل  طددددوارئ  أعضددددا  غرفددددة
بالتنسددددددلق مددددددل غرفددددددة طددددددوارئ 

البحددددر ا  مددددر وخاددددلج منطقددددة 
وكددذا الغرفددة المركزيددة  السددويس 
 بمسطرد 

تق إخددال  السددلارات المتواجدددة يدد  أسددو وعددف لمددا  ددو أإذا تطددور الم 8
إلفساح الطريدق دث  الحامحل  لمنطقة  ع  ا  ا  بالشوا  الجانبلة بولد 

 والمتة رة بالحادث  اورةالمج قاطالمنإلخال  

بالتنسدلق مدل ئد موعل الحددث  عا
  إدارة المرور

 فةإلعادة تشغلل الغر  التمهلد و دث عاى الحاالسلطرة   9
 ع  انتها   الة الطوارئ.اإلعال  

 اإلشرال عاى مغادرة سلارات ومودات المكافحة لمكا  الحادث.  

 .يقالحر فرق مكافحة 
 .وعل الحدث د معائ

 مخافات ة الإزالو  د  ف  أعمال التطهلرالب 10
البد  ف  أعمال الةلانة واإلصالح وتحديد اإل تلاجات الالزمة  

 إلعادة تشغلل الغرفة

ائدد عتحت إشرال  فرق الةلانة  
 موعل الحدث 
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   :بوتاجازلا بلوف حدى غرفبإ  تابع حريق

 ذ لتنفيباالمكلف  اإلجراء المطلوب م
تق 11 بالمإعداد  الو رير  تاد  السلطرة عكها ف  أعمااستهال  ق ت   اى  ل 

اال وكذا  توفلالحادث  المطاوب  الستواضة  ذي   تلاجات  ر ا 
منطقة  رئ  المهمات مل رفل تقرير إلى أعضا  غرفة طواالمواد و 

 البحر ا  مر وخالج السويس 

لتنسلق مل باعائد موعل الحدث  
غرفةوأ   لوعلمامدير    عضا  
 لموعل وكذا  اطوارئ 
 موعل الب سالمةالمسئول 

12 
 لقانو  البلئة خال منها طبقا  والت ئاةات الساب المخافسح

بالتنسلق مل إدارة   الةلانةفرق  
ب إشرال   موعلالالسالمة  تحت 

 دثعائد موعل الح
ت 13 وإعداد  الحادث  أسباب  لدراسة  لجنة  يوض     فن   قريرتشكلل 

 ت لمنل التكرار التوصلا ساتا ووضلجملل النقاط بمالب
البحدددددر  ئ طدددددوار  غرفدددددة أعضدددددا 

 ا  مر وخالج السويس
 بالشركة  لةانونالق الشئو  دارة إ . التوامل مل جهات التحقلق الخارجلة 14
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 الشحن  توربينات عنبر  بق حري
 

 

 بالتنفيذ  كلفالم اإلجراء المطلوب م
 ادث. مكتشف الح السالمة بالموعل. ل نذار وإخطار مسئو افرة اإل إطالق ص 1
امستون ال ان   م   وتقللق الموعف ورفوا لتحديد موعل الحادث   2

 رة. ويات الطوارئ مباش مست
 .علو مالمدير ر إخطا

 لحدث إخطار عائد موعل ا
  خطار غرفة طوارئ الموعلإ

 وبتج  الن رالمدي

 المدير النوبتج   ف وتسجلل ا  داث. الموع متابوة 3

الال   إخال 4 مممناطق  بالحادث  الواتة رة  سوا   ا فراد  أو     مال  
أو   موعل الحدث المجاوري  لها وبنا  عاى تقللق الموعف م  عائد  

 لنوبتج  المدير ا

 اإلخال  بالموعل.  لئو مس

 وعل. فن  الكهربا  بالم .ث التلار الكهرب  ع  موعل الحاد  عزل 5

طامبا تشغلل طامبات اإلطفا  .  6 تشغلل  ت  فن  
 طفا . اإل

البا 7 الفت   والتباصة  خول  االم  وكذاريد  باإلطفا   ة  نقالمتدافل 
 .لمكافحة الحريق

الحريق أفراد   مكافحة 
إشر تو  عائحت  موعل   د ال 

 الحدث

الالزمة لامجابهة وكذا الجهات   ت تلاجا تقللق الموعف وتحديد اال 8
 بها  ارئ و طال غرفةنة بها وإخطار  الخارجلة الت  يمك  االستوا

 وعل الحدث  م ئد اع

ق اإلتةال  دمة  يتوط القا ناك إستالل عاى أ د الخطكا   ا  إذ   9
اب الباوللمالجهة  عزل  التدفلل  ق  إليقال  و   دفوة  د وبعبل 
  .لطامبات ا

البترول   مسئول   ركة 
مكافحة    وكذا  أفراد بالموعل  

 الحريق بالموعل  
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 :الشحن توربيناتبعنبر حريق  تابع
 

 بالتنفيذ  فلكالم اإلجراء المطلوب م
تطور 10 م     إذا  أسوأ وخر   لما  و  إمكانلات الموعف  سلطرة 

استدعا   الموعل يتق  خ   شركاتارجلة  جهات  م    سوا  
ن  دفا  المد ات الو عإستدعا   وكذا  ملة  و كات  ه جلة أو  بترول

خالوذل     المجاورة غرفة    لم   مل  أنابلب    طوارئ التنسلق 
 السويس   البحر ا  مر وخالجالبترول بمنطقة 

   دث عائد موعل الح

 اإلبالغ ع  انتها   الة الطوارئ .  11
 اإلشرال عاى عودة الوامال  إلى أماك  عماهق ف   دو .

 .موعلل التشغلادة زمة إلعالال ت ا تلاج تحديد اال
ومو سلارات  مغادرة  عاى  الماإلشرال  ادات  لخارجلة  كافحة 

 الحادث. لموعل 

 . عائد موعل الحدث 

با ووضل توصلات  ة أسباف  الحادث لمورف  لتحالل التحقلق وا 12
 لتالف  تكراري. 

بقرار الاجنة   المشكاة  الفنلة 
منطقة  طوارئ  غرفة  م  

وخا ا  مر  لج  البحر 
 يس السو 

 الشئو  القانونلة  ةإدار  . لةالخارج حقلقلتا ل مل جهات وامالت 13
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 جاسكو التابعة لشركةالضغط  تخفيض محطةمن تسريب غاز 
 

 كلف بالتنفيذ الم اإلجراء المطلوب م

1 

والبلئة   السالمة  إدارة  /  /    بالموعلإخطار  التشغلل  غرفة مدير 
 بالموعل صة  خايو الالراد الموعل أو غرفة طوارئ 

أو النجدة والت  رئ الغاز  واكذا طو   ركة جاسكوشرئ  إخطار طوا
مكا    توصلف  بود  الخل  ع   المسئولة  الشركة  مل  تتواصل 

 دث م  المتةل الحا

 ذاإ حطةفني التشغيل بالم
ماتال ظ إنخفاض الضغل  

   .الواصل لاتوربلنات 
  .مكتشف الحادث 

2 

بال الحريق  مكافحة  فرق  و و مإخطار  الحد عائكذا  عل  موعل     ث د 
  .الموعلوارئ ط خطة وتفولل

البحر ا  مر وخالج نابلب البترول لمنطقة  أطوارئ  إخطار غرفة  
تكو  ف  وضل    السويس الطوارئ    وكذاتة ب  ك   إخطار غرفة 
   بمسطرد لاشركة  المركزية
السويس والبحر وارئ  غرفة طإخطار   منطقة شمال وشرق خالج 
 البتروللة  ا  مر

   بالموعل وبتجالنير مد ال

   ون الحالةعف وتحديد مستمو تقللق ال 3
موعل الحدث بالتنسدلق مدل عائد  

  إدارات الةددددلانة والتشددددغلل
 وسكالتابوة لشركة جا

4 
جاسك بإخطار  التدفو  أعماومتالل  إيقال  موضل عزل    لبوة 

   وم   ق متابوة أعمال الةلانة عباا وبودي التسريب 
لق  نس بالت  بالموعلإدارة الةلانة  

وإدارة   عائد   مل الحدث  موعل 
   ة لجاسكوو الةلانة التاب

5 

ا مر  لزل  لغاق   إذا  والمسئولة  المجاورة  المرور  و دات  إخطار 
فراد / تحديد مستون  ورة وتحويل مسار السلارات وا الطرق المجا

غرفة  وإخطار  المطاوبة  المساعدات  تحديد   / الطوارئ   الة 
ستخدال المحمول أو أو ا  سجائرالشوال  منل ا  /  طوارئ الموعل بها

المتة رة    مر بإخال  لامناطق/ إصدار أ  لاشرر   ي مةادر محد ةأ
 بالشوار  المجاورة. و  بالموعل إبطال محركات السلارات /  بالحادث 

بالتوددداو  ل الحددددث عائددددي موعددد
 مل المرور.
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 جاسكو:التابعة لشركة  من محطة تخفيض الضغطتسريب غاز  تابع
 

 بالتنفيذ  كلفالم بلو المط  اإلجراء م

6 

وعمل  واجز  ول   م  موضل التسريب   قرب بالطرق  إغالق ال
مودات   أو  أفراد  دخول  لمنل  آمنة  لمسافة  إلى المنطقة 

 . قةالمنط
  ري  بالمنطقة عبل الدخول إللهاالتورل عاى سرعة واتجاي ال

عمل علاس لاغازات تدريجلا م  الخار   تى اعرب مكا   وكذا  
 .لاخل

امسئو  الم ل   لدان  م  
   بالموعل

التنسدددددلق سدددددالمة بسدددددئول  الم
  موعل الحدث  مل عائد 

7 

لسكنلة المجاورة لودل وصول السحب الغازية  تةمل  المناطق ا
 ها إلل

ال الغازية  السحابة  منطقة  تشتللت   التسريب متكونة  ول 
بإستخدال بشابلر الملاي وعمل ضباب م  الملاي بالوعول ف  

 ا  مك د بالالسائإتجاي فوق الري  
 

 منطقة المحلطة بالحادث  زات بالعمل علاسات لنسب الغا

الحريق    بالموعل فرق مكافحة 
موعل  عائد  إشرال  تحت 

 الحدث  
 

السال وتحت   بالموعلمة  إدارة 
 عل الحدث إشرال عائد مو 

8 

عادة   يتق إ السلطرة عاى الحادث بود إنتها  أعمال المكافحة و 
 عالها  عادة التدفللدا إلتمهلمحل التسريب  المنطقةتوصلل 

 لة الطوارئ.ها   اع  انت ال عاإل
م عاى  سلارات  اإلشرال  لمكا   غادرة  المكافحة  ومودات 

 الحادث.  

تابودددة لشدددركة الفدددرق الةدددلانة 
 جاسكو 

 
 الحدث   عائد موعل

اإل  9 أعمال  م   االنتها   يتق  بود  تدريجلا  صالح  التدفلل  إعادة 
 .عبل الحادث تمهلدا إلعادة الوضل لما كا  عالا 

المسئول     تشغلل ركة 
مل جاسكبشركة   بالتنسلق  و 

ا لتشغلل مسئولى  ركة 
 الموعل ب

 البد  ف  أعمال التطهلر وإزالة المخافات  10
 

الةلانة   تحت   بالموعلفرق 
 عائد موعل الحدث ل  إشرا
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 جاسكو:التابعة لشركة  محطة تخفيض الضغطتسريب غاز  تابع
 

 بالتنفيذ  كلفالم اإلجراء المطلوب م

11 

تقر  باإعداد  المواير  السلط  لت د  أعمال  ف   استهالكها  رة  تق 
اال تلا وكذا  الحادث  الستواضة  عاى  توفلر ا  المطاوب  جات 

إلى أعضا  غرفة طوارئ   المواد والمهمات مل رفل تقرير   ذي
منطقة  أنابلب البترول ل طوارئ    ةوكذا أعضا  غرفبها    موعلال

 البحر ا  مر وخالج السويس 

بالتنسدددلق عائدددد موعدددل الحددددث 
 ومسدددددئول موعدددددلالمددددددير مدددددل 

 بالموعلالسالمة 

 لقانو  البلئة سحب المخافات السائاة والتخال منها طبقا   12
بالتنسددددلق مددددل  ق الةددددلانةفددددر 

تحددددت  بدددالموعللسدددالمة إدارة ا
 إشرال عائد موعل الحدث 

حادث وإعداد تقرير فن  يوض   تشكلل لجنة لدراسة أسباب ال 13
 ل التكرار ووضل التوصلات لمنط بمالبساتا جملل النقا

ب أنابلددطددوارئ أعضددا  غرفددة 
البتدددددددددددرول لمنطقدددددددددددة البحدددددددددددر 

 ا  مر وخالج السويس
 الشئو  القانونلة إدارة  جهات التحقلق الخارجلة  التوامل مل  14
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 بتروسيف                    لخدمات البترولية للسالمة والبيئة اإعداد شركة 

 

 قوط مصدر مشع أثناء عمليات التصوير االشعاعي  س
 

 نفيذ المكلف بالت اإلجراء المطلوب م

ر/ أخةائ   فن  التةوي موعل.غرفة طوارئ الإخطار  1
 السالمة 

الموعل / طوارئ  تطبلق خطة االتةال بالموعل / إخطار غرفة   2
غ بمنطإخطار  البترول  أنابلب  طوارئ  ا  مر قة  رفة  البحر 

  البتروللة   منطقة السويس  غرفة طوارئ   إخطار   /وخالج السويس
  عة الذرية.اخطار  لئة الطا /

 ل الموعتج  بالمدير النوب

الطوار امستون  الة  تحديد   3 تحديد   / المطاوبة لمساعد ئ  ات 
 غرفة طوارئ الموعل بها. وإخطار 

ائد تج  / عالمدير النوب
 موعل الحدث بالموعل. 

بود مسافة ممكنة  كردو   ول المنطقة موضل الحادث    ملع 4
 را ات. عدل وجود عع  طريق استخدال عداد جلجر لاتةكد م  

ال عوة  والزم   تحديد  الفاآلممةدر  لتورض  ع   ر    طريق د 
 . Decay Chartدال استخ

 مة بالموعل.ادارة السال

رة  ةو هة ونقل الاجات الالزمة لامجابتقللق الموعف وتحديد اال تل 5
غرفة   أعضا   وك طوارئ  إلى  البحر منطقة  غرفة  ذا  الموعل 

السويس وخالج  ب  ا  مر  الومل  وتنسلق  رئاسة  أفرا/  د ل  
 لمةدر.  االمكافحة المشاركل  ف  رفل 

 د موعل الحدث. عائ

ستدعا  ا فراد المالبس الوعائلة المبطنة بالرصاص وكذا إ  توفلر 6
لالمدرب وعما (  )نظري  تقدم   تدريب  م ل  ذي ل   مل  اتوامل 
 ت.الحاال

أعمال  لكل    Pen Filmتوفلر   ف   المشاركل   ا فراد  م   فرد 
 المجابهة 

  رئ غرفة طواأعضا  
البحر ا  مر  منطقة 
لق  بالتنس  لسويسوخالج ا

مل الغرفة المركزية 
 بمسطرد 
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 :ع أثناء عمليات التصوير االشعاعيصدر مشمسقوط تابع 
 

 تنفيذ المكلف بال اء المطلوباإلجر  م

مل 7 بالتوامل  المختةل   ا فراد  دخول  عاى    يتق  اإلشوا  
المجهزالت الةندوق  ف   ووضوا  المةدر  لرفل  لذل     وال  

 وتتق كالتال : 
الفرد  مرتدي  يدخل  الو ا ول  مالبس  )المبطا  نة  عاية 

وموا ويخر   عداد    بالرصاص(  عرا ة  أعاى  ويسجل  جلجر 
ا تجاوز  الملعبل  ف   زم   الوداد  تاركا  الذي  سموح  المكا  

لافرد   بداية  نفس    ال ان  الذي يكرر انتهى عندي لتكو  نقطة 
إل و كذا  ال الث  الفرد  ويدخل  الو ور عاى  اإلجرا   يتق  أ   ى 

 لا.  ندوق المجهزماس  ف  الةوا بواسطة الالمةدر ووض

 ددددل  ددددذي اددددى مربل  عأفددددراد المددددد 
 الموعدددددلا عمدددددال عادددددى مسدددددتون 

أعضدددددددا  غرفدددددددة  يحددددددددد ا اوكمددددددد
تتتتتتتتم أعمتتتتتتال رفتتتتتتع )الطددددددوارئ 

المصدر تحت إشتراف استشتار  
طاقتتة أو ممثتته ئيئتتة ال اإلشتتعا 
 الذرية( 

المورض 8 ا فراد  جملل  الفحوصات نقل  إلجرا   لامةدر  ل  
 الالزمة. لة والتحالللالطب

 بالموعل الطبلة يق الخدمات ر ف

 بالغ ع  انتها   الة الطوارئ . اإل 9
 حة لموعل الحادث.مودات / أفراد المكاف مغادرة  التنسلق ف 

 عائد موعل الحدث  

دث لمورفة أسبابا ووضل توصلات  والتحالل ف  الحاالتحقلق   10
 ري لتالف  تكرا 

فة الاجنة الفنلة المشكاة م  غر 
 لمركزية بمسطرد الطوارئ ا

 الشئو  القانونلة  إدارة خارجلة حقلق الات التوامل مل جهالت 11
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 وانحصارئم بمكان عال أو بنيران  دافرد / مجموعة أفر إصابة 
 

 لف بالتنفيذ المك اإلجراء المطلوب م

 مكتشف الحادث. النوبتج . إخطار غرفة طوارئ الموعل أو المدير  1

ل وكذا  الموع طوارئ  ةغرفلموعل / إخطار تةال بالق خطة االتطب  2
بم البترول  أنابلب  طوارئ  وخالج   البحرنطقة  غرفة  ا  مر 

عائد  /    البتروللة  منطقة السويس   غرفة طوارئ إخطار  /    السويس
 .  دث موعل الح

 ج  المدير النوبت

عمحاو  3 ا فراد  إنقاذ  الة  طريق  أفرارت   مجابهة  دا   فريق  م   د 
م  الملاي  رة  حال وأجهزة تنفس ذاتلة مل عمل ستا بدل اعتريق  الح

 (. صول إللا م  الخار راد بمكا  يسهل الو فا  ا ك) إذا  عالهق
المحاصر مكافحة   المكا   الملاي عاى  الحريق / عمل ستارة م  

ا فرا الفلها  الوطةة  لتقالل  شفد  تركلب   / دخا حرارية    /   اطات 
 لة. ذات إمداد المحاصري  بةجهزة تنفس

 مجابهة الحريق  فرق 

اإلبالغ   4 تساسل  /    ع تطبلق  بالخطة  فرق الحوادث  تحري  
إخطار فرق    /  ثد عل الحعائد مو   نا ا عاى تقللقب  مكافحة الحريق

با ادفا   لاإلنقاذ  فرق  تحري   الطبلةالمدن /  رئاسة /    لخدمات 
 وتنسلق الومل بل  و دات المكافحة المشاركة.. 

ر  عائد موعل الحدث / المدي
 بتج  النو 

نق 5 عاى  ااإلشرال  الملمةابل   ل  عمل  و تةة  خلامستشفلات 
عا بنا ا  لهق  أوللة  وبود  إسوافات  لاحالة  الطب   التشخلل  ى 

 لتنسلق مل المستشفلات إلستقبال الحاالت.  ا

 ات الطبلةفرق الخدم

 لطوارئ.ا تها   الةبان غرفة الطوارئ  إخطار 6
 عل الحادث. ودات المكافحة لمو ات/مالتنسلق لمغادرة سلار 

 ثلحد عائد موعل ا

والتحالل   7 الحفالتحقلق  أس   لمورفة  توصلات  ادث  ووضل  بابا 
 لتالف  تكراري 

لمشكاة م  غرفة الاجنة الفنلة ا
 الطوارئ المركزية بمسطرد 
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 ةوقو  ئزة أرضية عنيف 
 

 نفيذ التلف بالمك اإلجراء المطلوب م
الطوارئ وكذا    ل الساللق ومخار  / فح   تهدئة جملل الوامال  1

لار الكهرب  ةل الت بالمبان / اإلشرال عاى ف  غازوصالت ال
إخ  / عاى  التجمل  اإلشرال  نقاط  إلى  الوامال   خالة  الداال  

 ف   دو   

 موعل مسئول  اإلخال  بال

تحد  2  / الخسائر  تتحديد   / الطوارئ  مستون  الة   حديديد 
ذا   رئ الموعل بها وكة طوامساعدات المطاوبة وإخطار غرفال

البترولنابأ  طوارئ إخطار غرفة   ا  مر بمنطقة    لب  البحر 
 وخالج السويس 

ار فرق بالغ ع  الحوادث بالخطة / إخطلق تساسل اإلتطب 
 .اإلنقاذ بالدفا  المدن  ف   الة  دوث انهلارات 

  يتق تطبلق  محاصري  بمكا  عال  أما ف   الة وجود أفراد 
 الت الطوارئ.ا الخاص بهذا النو  م   يو السابق و السلنار 
ال /   ف ومتابوة الحالة ما إذا كا   ناك توابل ألموعتقللق ال

وتنسل الرئاسة  المكافحة  و دات  بل   الومل  /ق   مشاركة 
 إصدار أمر إخال  كا  لاموعل إذا كا  ا مر يستدع . 

عائد  /المدير النوباتج  
 موعل الحدث  

 عل بالمو الةلانة  ارة د إ بتروللة / الةهاريج  المنتجات الى خطوط الكشف عا 3

الحاإ 4 إذا كانت  المنتجات بالخطوط  تستيقال تدفلل  دع    لة 
 مل إيقال كا  أو جزئ  لاتشغلل أيضا ع

  لعل بالمو التشغلإدارة 
موعل  بالتنسلق مل عائد 

 الحدث
 علبالمو الكهربا  رة إدا وصالت الكهربلة فحل سالمة الكابالت وال 5
 الخدمات الطبلةرق ف اإلسوافات ا وللة   لعاى نقل المةابل  وعم اإلشرال 6
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 المكلف بالتنفيذ  لمطلوباإلجراء ا م

لال بومل  ةر لألفراد بمناطق التجمل الداخالة وتحديد الق 7
مفقودي كا   ناك  إذا  عاما  اإلشرال   / ال  أل  تنفلذ    ى 

اإلعما للات  الكا   اإلخخال   وخطة  طبقا    ال اموعل 
 ئ.وار المدرجة ضم  خطة الط

 موعل  مراعب  نقاط التجمل بال

وال  طقالمنا  تةمل  8 تفاعق  االت الخطرة  والمحتمل  حرجة 
 .  يترا ن لقائد موعل الحدث  رئ بها وكماطوا

 جابهة الحريق بالموعل فرق م

اريو  ق السلنوط يتق تطبلة  دوث كسر بة د الخطف   ال 9
 هذا الحدث. الخاص ب
 انتها   الة الطوارئ.    اإلبالغ ع 

 اثا  د  شرال عاى مغادرة المودات وا فراد لموعلاإل

 الحدثعائد موعل 

      لانة والخدمات الهندسلة فرق الة انة والتفتلش واإلصالح لاخطوط البد  ف  أعمال الةل 10

تة رت  ف   ا 11 مناطق  وجود  فلهلة  ا  الة وتفاعمت 
وادث لمنل تفاعق  ذي حعمل تحقلق وتحالل لا  الطوارئ  يتق 

 ت مرة أخرن حاالال

الاجنة الفنلة المشكاة م  غرفة 
 بمسطرد  الطوارئ المركزية

إدان 12 وجود  التحقلق ف   الة  جهات  مل  التوامل  يتق  ات  
 الخارجلة 

 نلة الشئو  القانو  إدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رقم المستند

 

 أنابيب البترول  شركة
 33من   28 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ت الطوارئ ي حاالإجراءات التصرف ف                       1 -مرفق رقم 

 

 بتروسيف                    لخدمات البترولية للسالمة والبيئة اإعداد شركة 

 

 وارهالموقع أو بجوجود جسم غريب ب
 

 ف بالتنفيذ لالمك مطلوباإلجراء ال م
   قالجسمكتشف  عل أو المدير النوبتج . إخطار غرفة طوارئ المو  1

ب  2 االتةال  خطة  غرفة  تطبلق  إخطار   / طوارئ الموعل 
البحر  طوارئ أنابلب البترول بمنطقة  الطوكذا غرفة    الموعل

السويس وخالج  طوارئ إخطار    /ا  مر  منطقة    غرفة 
 عوات فر المدن  وو دة المإخطار الدفا     /البتروللة  السويس

و دة   / ق بالموعل  فرق مكافحة الحريائد موعل الحدث /  ع  /
المس المنطقع  ةئولالمرور  أو    المؤدية  الطرق  لغاق  ة 

 م  الجسق القريبة 

 المدير النوبتج  

  ذا السلطرة   وكعمل كردو   ول الجسق أبود مسافة ممكنة 3
  إلى الموعلعاى عمالة الدخول والخرو  م  و 

   انا م  الملد رة إدا

 وعل ق مجابهة الحريق بالمفر  والو دات التشغلالة.   المنشآت المجاورةةمل  ت 4
لوامال  إلى   اجملل الوامال  / اإلشرال عاى إخالتهدئة   5

 ف   دو .   الخارجلة  نقاط التجمل
 ل مسئول  اإلخال  بالموع

الاإلشر  6 اإلخال   عمالات  تنفلذ  عاى  طبقا ال  لاموعل    كا  
ا إخال   إذاوذل  علمو لوخطة  ا مر     استدعى  وبنا ا   ما 

   توالمات عائد موعل الحدث. عاى
د وتحديالخارجلة    راد بمناطق التجملر لألف ةبومل    القلال

 ما إذا كا   ناك مفقودي  أل ال 

 مراعب  نقاط التجمل   

ة إخال  الشوار  الجانبلل  وكذ ات م  السلار  إخال  الموعل 7
هلئة المكا   ل  لتوذ  اانلى أماك  أك ر أمونقاها إها من

 وبلسات إخال  ا فراد. وت

 عائد موعل الحدث  
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 : بالموقع أو بجوارهيب جود جسم غر تابع و 
 

 المكلف بالتنفيذ  المطلوب اإلجراء م

بول 8 ا فراد  لتقل  اإلنتقاالت  وسائل  موضل   داتحرك  ع  
با أمر  إصدار  ف   االت  وذل   الكا    اإلخال لخطر 
عاى ال بنا ا  موعالمتو  موعل  عائد  إشرال  وتحت  ل ات 

 الحدث

 النقل إدارة

ا 9 الدفا   مل  المفلمدن   التنسلق  مل وو دة  لاتوامل  رعوات 
 الغريب. الجسق 

المركزية بانتها  الموعل وكذا الغرفة  طوارئ  إخطار غرفة  
  الة الطوارئ.

 داث  عل ا  ادرة مودات وأفراد المكافحة لمو لتنسلق لمغ ا

 عائد موعل الحدث

وعرر عودة الوامال  بود   دث إخال  جزئ  أوكا   إذا   10
 ى عودتهق بنظال اإلشرال عا  يتق إنتها   الة الطوارئ 

حت إشرال إلخال  وتمسئول  ا
 موعل الحدث د عائ

ا ووضل  ابالتحقلق والتحالل ف  الحادث لمورفة أسب 11
 لات لتالف  تكراري. توص

لة المشكاة م  غرفة الاجنة الفن 
 ية بمسطرد الطوارئ المركز 

 ة إدارة الشئو  القانونل جهات التحقلق الخارجلة التوامل مل  12
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 وقع أو بجواره بالمحدوث أعمال تخريبية وشغب 
 

 المكلف بالتنفيذ  اإلجراء المطلوب م

 ل أو المدير النوبتج . رئ الموعار غرفة طواإخط 1
  .  منل الدخول أو الخرو ات الموعل و غاق بواب

 دارة ا م  بالموعل  إ

غرفةتطب  2 إخطار   / بالموعل  االتةال  خطة   ارئ طو   لق 
وكال طوارئ  موعل  غرفة  بمنطقة  ذا  البترول  حر البأنابلب 

السويس وخالج  طوارئ غإخطار  /    ا  مر  منطقة    رفة 
 عائد موعل الحدث إخطار  / لةالبترول السويس

 دير النوبتج  الم

 وعل  بالمدارة الوالا اإل تهدئة المشاغبل   محاولة 3

والو  4 المنشآت  تفريق  تةمل   محاولة   / التشغلالة   دات 
 .  ضغل خدال ملاي ذات طريق است الوامال  ع 

هة الحريق بالموعل جابق مفري
بمواونة فريق اإلطفا  المواو   

حدد ا أعضا  غرفة  وكما ي
 طوارئ الموعل

اال تلاج 5 وتحديد  الموعف  لامجابهة  تقللق  الالزمة  ونقل ات 
غرفة  إلى  الةورة   ا طوارئ  أعضا   وخالج     مرالبحر 
بل   /  السويس الومل  وتنسلق  المكافحة   رئاسة  و دات 

 . المشاركة
وكذا  وارئ  طرفة  غطار  إخ منطقة  غالموعل  البحر رفة 

 بانتها   الة الطوارئ. ا  مر وخالج السويس

 لحدث  موعل اعائد 

ت 6 عاى  وبنا ا  ا  داث  تفاعمت  ما  يتق     الموعف  قللقإذا 
  عوات ا م  المركزي وو دات فض ا  المدن لدفار اخطإ

 ات المحافظة. عمالغرفة  الشغب وكذا

عائد موعل الحدث / المدير  
 النوبتج  

ووضل  7 أسبابا  لمورفة  الحادث  ف   والتحالل  التحقلق 
 لتالف  تكراري.  ات توصل

ة المشكاة م  غرفة الاجنة الفنل
 الطوارئ المركزية بمسطرد 
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        وباءل قعلين بالمو ن العاميجابية مظهور حالة / حاالت إ

 
 

 فيذ بالتن كلفالم اإلجراء المطلوب م
   ري بالموعلالمسئول اإلدا بالموعل لطبلة إخطار اإلدارة ا 1
 .رئ ويات الطوام  مست  الث الون امستتقللق الموعف ورفوا ل 2

 .موعلالمدير ر إخطا
 طرد إخطار اإلدارة الطبلة المركزية بمس

  الموعلإخطار غرفة طوارئ 
منطقط  ةغرف  إخطار بأة  وارئ  البترول  ا  مر نابلب  البحر 

 الج السويس وخ
 ترول بمسطرد ب الب نابلإخطار غرفة الطوارئ المركزية 
 ةريةإخطار طوارئ وزارة الةحة الم

 اإلدارة الطبلة بالموعل 

م  ق  إغال 3 أي  مغادرة  أو  الدخول  أو  الخرو   ومنل  البوابات 
 الوامال  لمحل الحدث 

مل  أ بالتنسلق  البوابة  م  
الطبلةإلدار ا ومدير    ة 

اإلدار الموع وكذا  الوالا  ل  ة 
 بمسطرد 

 .لامةاب المباشري  المخالطل  ال  و الوام تحديد عائمة با فراد  4
 وعللمخار  ايد م   و بالموعل وم   و وتحد  فرز القائمة

الموع خار   م   و  المجإخطار  بودل  يتق  لاومل  لئ  ل   تى 
 إخطاري ال قا 

إلجر ضار   إ متخةل  طب   تح مركز  وأش ا   بمقر  اللل  وة 
 الطل  ل لقائمة المخالوم

مقرطاب   وخار   لامةاب  مخالل   اب لاذ   الومل  مم   و 
المرا إل إلجدن  طبلا  موها  المتواعد  اكز  شوة وا لتحاللل  را  

 الالزمة  

بالتنسلق     الشئو  اإلدارية 
 مل اإلدارة الطبلة 
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 بالتنفيذ  كلفالم ء المطلوباإلجرا م
والموتوفلر   5 المطهرات  عاى  اسكات  والم  قمات توزيل  الطبلة 

 محجوزي  طبلا بالموعلجملل ال
 ل  المحجوزي  مازمات المبلت بالموعل لكافة الوار مستاتوفل

الوجبالم  فلرتو  )ويفضل  لكاةكل  الجافة(  الوامال   ات  فة 
 ز كاها الحج طبقا وفترة وعلمي  بالجوز المح

الو ت المالبس  واوفلر  لوعايعائلة  الالزمة  الطبلة    ة لمستازمات 
      الوبا  لطب  م الطاعق ا

مل  بالتنسلق  اإلدارية  الشئو  
 لطبلة اإلدارة ا

متابوة  بمسطرد ل  المركزيةالطبلة  ة  ار أطبا  م  اإلد   إستدعا  6
واللالةح لجممتكة  اللول  مدار  عاى  الوامال   لل  ررة 

هذا ركة لاقلال بخار  الش  طبا  م اعد مل أالتو  أو  المحجوزي 
 الشركة والا بإلدارة الالدور طبقا وكما يترأن ل

ال طبقا   طبلةاإلدارة  بالموعل 
اإلدارة   وغرفة وعرار  الوالا 

 شركةلاالطوارئ المركزية 

ا 7 والتطهلر  التوقلق  عاى  ا  اث اإلشرال  لكافة  للوم  
 أرجا  الموعلة كافات و والحمام

ة تةت  إلى الموعل شلي مستازمات مولتوقلق أ  ل عاىاإلشرا
 وعبل وصولها لاوامال  

ع الطاإلشرال  اريقاى  الساملة  الةحلة  بها ة  يتق  لت  
   ات اللوملة التخال م  المخاف

وال السالمة  ة ةح إدارة 
اإلدارة  مل  بالتنسلق  المهنلة 

 الموعل الطبلة ب

وزارة   8 وتوالمات  تحديد  الةطبقا  رة مغاد   إمكانلةمدن  حة  
  ماا لافلروس عدل ل لكل م   و  بت  موعال

إمكانل  مدن  تحديد  م,ايضا  إرسال  بت  ماا م      ة 
   ادولةلافلروس إلى إ دن مستشفلات الوزل التابوة ل

بالموعل  الطبلة  اإلدارة 
الةحة با وزارة  مل  لتنسلق 

لاموعل  تحديد  9 المةرية المغادري   كا   إذا  لافلروس   غلرو   ما   اما  
مبايتوجهو  لمناا  تو شرة  يتطاب  أل  آخر زلهق  بمكا   اجد ق 

   ةةفة مستمر وة  التهق الةحلة بومتاب
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 : ع لوباءلين بالموق عاممن الحالة / حاالت إيجابية  رو ظه تابع
 

 بالتنفيذ  لفكمال اإلجراء المطلوب م
فندع 10 إعامة  لتوفلر  خار   لة  الفلروس  غلر  اما   اوامال  

 لا  وة المطاوبة طب متابعل طبقا وفترة اللمو ا
 دارية  الشئو  اإل

وا 11 التوقلق  عاى  لأل  لتطهلراإلشرال  وااللوم   لحمامات  اث 
  ل الوامال  وكافة أرجا  السك  الخارج  وبا خل عبل وصو 

 ( إللا )تحت المال ظة
مولا مستازمات  أي  توقلق  عاى  إلى  شلة  إلشرال  مقر  تةت  

 مال  اواوعبل وصولها ل السك 
الط عاى  الريق اإلشرال  الةحلة  اة  يتق ساملة  بها    لت  

   التخال م  المخافات اللوملة 

وا   ةإدار  لةحة السالمة 
اإلدارة ا مل  بالتنسلق  لمهنلة 

 الطبلة 

ضل توصلات  وو ة أسبابا  لحادث لمورفف  ا  تحالل التحقلق وال 12
 لتالف  تكراري. 

الفن م   الاجنة  المشكاة  لة 
المرك الطوارئ   زيةغرفة 

 بمسطرد 
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 يج السويس خللمواقع منطقة البحر األحمر و  واإلخالءخطة الطوارئ 
 

 

 

 

 

 

 ( 2رقم )  مرفق
غرفة   تجهيزات على يش الدوري نموذج التفت

 البحر األحمر وخليج السويس  منطقةطوارئ 
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 سيفترو ب                                                     لبيئة ة للسالمة واليالخدمات البترو  شركةعداد إ 

 المنطقة  طوارئ  تجهيزات غرفةقائمة المرور الدوري على 
  

 مالحظات غير كافية  مقبولة  ممتازة  البنود 

   الموقعأرجاء ( تليفون داخلي لالتصال بجميع 2عدد ) -1

 ( تليفون مباشر 2عدد )
 ( جهاز اتصال السلكي2عدد )
 ( محمول مختلفي الشبكة2عدد )

    

       حاسب آلي حديث -2

     طابعة  -3

     ماكينة تصوير  -4

     فاكس )القاهرة/محافظات(  -5

ساعة   24فرد مسئول عن تشغيل غرفة الطوارئ على مدار    -6
(Operator)   

    

     منضدة لطاقم االستجابة للطوارئ  -7

     كراسي بعدد طاقم االستجابة وطاقم تشغيل الغرفة  -8
     دليل تليفونات جهات الطوارئ  -9

بهندسية  ئط  اخر   -10 المنطقةخاصة  عليها   مواقع  موضحًا 
     شبكات مياه اإلطفاء 

     المنطقةمواقع لخرائط لتصنيف المناطق الخطرة  -11
كل    -12 طوارئ  خطة    مواقعمن    موقعخطط  وكذا  المنطقة 

     .طوارئ المنطقة

نات  بيا اللتسجيل  Board) (Whiteلوحة كبيرة بيضاء  -13
     ل بأو أوالً المتعلقة بالحادث 

وجووود مصوودر بووديل لكهرفوواء غرفووة الطوووارئ لتالفووي حالووة  -14
 انقطاع الكهرفاء

    

     ات طوارئ تتناسب مع مساحة الغرفةكشاف  -15

 
 



 درقم المستن

 

 لبترولا بأنابي  شركة
 3من   2 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة
   ع منطقة البحر األحمر وخليج السويسلمواق ارئ و ط ال  هيزات غرفةلمرور على تج نموذج ا  2 -مرفق رقم 

 

 سيفترو ب                                                     لبيئة ة للسالمة واليالخدمات البترو  شركةعداد إ 

 نطقة الم طوارئ  على تجهيزات غرفة المرور الدوري  تابع: قائمة
 

 مالحظات غير كافية  مقبولة  ممتازة  البنود 

     يهاعلوادث ت الحبيانااذج لتسجيل  وجود نم -16

     دوات كتابية وأوراق تصوير وطباعةأ -17

 سوووجل خووواة بغرفوووة عمليوووات الطووووارئ لتسوووجيل أسوووماء -18
     أعضاء الغرفة فور وصولهم تباعاً 

ستدعاؤهم في حاالت إلوحة عليها قوائم األفراد المطلوب    -19
ء تدعامووع وضووع طريقووة االسوو –الطوووارئ علووى الترتيووب 

 رئ الثالثالطواويات  لمست  وفقاً 
    

     موقع تبادلي لغرفة الطوارئ  -20

 

   Optionsإضافات مميزة 

 مالحظات غير كافية  مقبولة  ممتازة  البنود 

     . تليفزيون 1
     . فيديو 2
     . كاميرا تصوير فيديو 3
     . كاميرا تصوير ديجيتال 4
     . إضافات أخرى 5

 

 القائم بالفحص:  

 ..... ...........................: .....م ساإل

 ..................................  الوظيفة:

 ... ...............................   ع:التوقي 

 التاريخ: ................................... 



 درقم المستن

 

 لبترولا بأنابي  شركة
 3من   3 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021  كتوفرأ التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   مراجعةال
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس   طوارئ غرفة ب خاةسجل األحوال ال                                                              2 -مرفق رقم 

 

 سيفترو ب                                                                                                                                                                                             ة لبيئة للسالمة وا ليالخدمات البترو  شركةعداد إ               

 مشغل الغرفة: .....................................              ....................................... :المستوى ......................................              .......... الحالة:التاريخ: .........................................                    
  

 أثناء حاالت الطوارئ أو في حاالت التجارب الوهمية   وأيضا يمأل ،أن كافة إجراءات الطوارئ تعمل بكفاءةن تحقق م ة للة بالخطياتهم المدرج لمن خالل مشغلي غرفة الطوارئ طبقا ومسئو زء يوميا  يمأل هذا الج 

 تسلسل األحداث /م التحقق منه / القرار المتخذ اإلجراء الذي ت م 
اذ / إتخ وقت اإلجراء

 القائم بالتنفيذ  المطلوب تنفيذه للسيطرة  / تقافم األحداث  القرار
التنفيذ /  ء مناإلنتها وقت 

 مالحظات  فرق المكافحة وقت وصول

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 بعض أعضاء الغرفة  ستدعاء كل أو  هذا الجزء في حاالت الطوارئ الفعلية أو في حاالت التجارب الوهمية إذا ما طلب رئيس غرفة الطوارئ إيمأل 
 

رقم الموفايل الذي يتم   ت اإلستدعاءوق الوظيفة  أعضاء الغرفة المطلوب إستدعائهم
 ه التواصل علي

مكان العضو وقت  
 اإلستدعاء

وقت الوصول إلى 
 تظامالح ع التوقي الغرفة 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
  



 
 

 ف وسيبتر       لخدمات البترولية للسالمة والبيئة ااد شركة إعد

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر  التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   لمراجعةا
 منطقة البحر األحمر وخليج السويسقع  لموا  واإلخالء الطوارئ   خطةقات  فمر                            عنوان المستند:      

 

 لمواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس  واإلخالءخطة الطوارئ 
 

 

 

 

 

 ( 3رقم )  قمرف                            
 نموذج اإلبالغ عن الحوادث

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



 

 رقم المستند

 

 أنابيب البترول  شركة
 4من   1 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

1202 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة   
 نماذج اإلبالغ عن وقوع حوادث                         3 -مرفق رقم 

 

 

 بتروسيف        الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 )يرسل بالفاكس(   بشركات قطاع البترول نموذج اإلبالغ عن وقوع حوادث

 ل بتروللمة ا المصرية الع اإلبالغ عن الحوادث الصادر من الهيئة نسخة من نموذج 



 

 رقم المستند

 

 أنابيب البترول  شركة
 4من   2 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

1202 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة   
 نماذج اإلبالغ عن وقوع حوادث                         3 -مرفق رقم 

 

 

 بتروسيف        الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 ( لهيئة المصرية العامة للبترول تعليمات امستويات شدة الحادث )طبقًا ل



 

 رقم المستند

 

 أنابيب البترول  شركة
 4من   3 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

1202 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة   
 نماذج اإلبالغ عن وقوع حوادث                         3 -مرفق رقم 

 

 

 بتروسيف        الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 
 



 

 رقم المستند

 

 أنابيب البترول  شركة
 4من   4 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

1202 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   المراجعة   
 نماذج اإلبالغ عن وقوع حوادث                         3 -مرفق رقم 

 

 

 بتروسيف        الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 بالزيت )يرسل بالفاكس(  / نهري  بحري نموذج اإلبالغ عن حادث تلوث 
 ......................... ..... ..................................سم الشركة: ......................إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .....................................     ساعة البالغ: ..............................  تاريخ البالغ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ................................................................. ..............: لمبلغسم ووظيفة اإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
 تصنيف البالغ:             مشكوك فيه                 محتمل                     مؤكد 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ................ موقع ومدى التلوث: ...............................................................

 ـ ....................................................................................................
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .............. الرياح والمد: ........................................................................
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ..... .......الظروف الجوية وحالة البحر: .........................................................
........................................................................................... ......... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .. ..... خصائص التلوث: ........................................................................... 

................................................................................................ .... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .. مصدر وسبب التلوث: ...........................................................................
.... ................................................................................................ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 السفن بالمنطقة: .................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 ............................................... الصور والعينات: ...................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ................................................ اإلجراء العالجي: ..................................

....................................................... ............................................. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ............................................. توقع تطور التلوث: ...................................
.......................................................... .......................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .......................................... إخطار اآلخرين: .........................................

 ............................................................. ....................................... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ...................................... معلومات أخرى: ............................................. 
................................................................ .................................... 

 
 

 نسخة من نموذج اإلبالغ عن الحوادث الصادر من الهيئة المصرية العامة للبترول 

   



 
 

 ف وسيبتر       لخدمات البترولية للسالمة والبيئة ااد شركة إعد

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر  التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   لمراجعةا
 منطقة البحر األحمر وخليج السويسقع  لموا  واإلخالء الطوارئ   خطةقات  فمر                            عنوان المستند:      

 
 منطقة البحر األحمر وخليج السويس  اقعلمو  واإلخالءخطة الطوارئ 

 

 

 

 

 (  4رقم )  مرفق  
 نموذج التحقيق والتحليل في الحوادث

 

 

 
 

 



 رقم المستند 

 

 لبترول ا  بأنابي شركة
 3من   1 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 :داراإلص  /   المراجعة
 نموذج التحقيق والتحليل في الحوادث                           4 -قم ر  مرفق

 

 بتروسيف       الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 

 نموذج التحقيق والتحليل في الحوادث 

 

 ...................... .............................................................................................................................نوع الحادث:
 ..................................................................................... .................................................موقع الحادث:

 ...................................................................... الساعة:....................................................................التاريخ: 
 ........................................................................................................................ غ عن الحادث:  القائم باإلبال

 وصف الحادث:
........................................................................................................... ............................. ................................. 

 ............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................. .......................... 

........................................................................................................ ................................................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 

 .............................................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... .................................................................... 

 ............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................................. ............................. 

 ..................................................................................................... ...................................................................... 

  الخسائر واألضرار التي نجمت عن الحادث: 

 ................................................................................................................................................. .......................... 
 ............................................................................................................................. .............................................. 

 ......................................................... .................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. ............................. 
 ............................................................................................................................. ............................................. 

....................................................... ................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ............... .............................. 
 ............................................................................................................................. ............................................. 

...................................................... .................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................... ............................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 

 ..................................................... ..................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... ................................ 
 ............................................................................................................................. ............................................. 

.................................................... ...................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... ................................. 

 



 رقم المستند 

 

 لبترول ا  بأنابي شركة
 3من   2 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 :داراإلص  /   المراجعة
 نموذج التحقيق والتحليل في الحوادث                           4 -قم ر  مرفق

 

 بتروسيف       الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 

    السبب المباشر للحادث:

 ............................................................................................................................. .............................................. 
........................ ............................................................................................................................. ..................... 

 ............................................................................................................. ............................................................. 
 ............................................................................................................................. .............................................. 

 السبب الجذري للحادث: 

 ............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................... ........................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... ...................... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 

.............................................................. ............................................................................................................. 

 كيفية معالجة الموقف: 
............................................................................................................................ ............................................... 

 ............................................................................................................................. .............................................. 
 .................................... ............................................................................................................................. ......... 

 ......................................................................................................................... ................................................. 
 ............................................................................................................................. .............................................. 

 

 حادث:التوصيات التي وضعت لمنع تكرار ال
 ............................................................................................................................. .............................................. 

.............................................................................. ............................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. ........ 
 ............................................................................................................................. ............................................. 

 ............................................................................ .............................................................................................. 
 ................................................................................................................................. ................................ ......... 
 ............................................................................................................................. ............................................. 

 

 اللجنة المحققة:
 التوقيع:                                             االسم:                  

 
 
 

 االسم:                                               التوقيع:              

 



 رقم المستند 

 

 لبترول ا  بأنابي شركة
 3من   3 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021  نوفمبر التاريخ : 0 /   0 :دارص اإل /   المراجعة
 متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  نموذج                                     4 -مرفق رقم 

 

 بتروسيف       الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 

 اإلجراء المطلوب تنفيذه  م

تمت دراسته بإستخدام 

 القائم بالتنفيذ تقييم المخاطر

خ  اريالت

المتوقع  

 للتنفيذ 

 الحالة بعد  

 مراجعة التنفيذ 
أسباب الحيود عن  

 المخطط

التاريخ  

المقترح  

 لم يغلق  أغلق  ال نعم للتنفيذ 

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

 

 

         

 
 التوقيع:                         التاريخ: الوظيفة:                                        القائم بمتابعة التنفيذ:                         

 



 
 

 ف وسيبتر       لخدمات البترولية للسالمة والبيئة ااد شركة إعد

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر  التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   لمراجعةا
 منطقة البحر األحمر وخليج السويسقع  لموا  واإلخالء الطوارئ   خطةقات  فمر                            عنوان المستند:      

 

 لمواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس  واإلخالءخطة الطوارئ 
 

 

 

 

 
 

 (  5رقم )  مرفق  
 نموذج إجراء التجارب الوهمية

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



 ند رقم المست

 

 لبترول ا  بأنابي شركة
 7من   1 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0لمراجعة / اإلصدار: ا
 همية و نموذج إجراء التجارب ال                           5 -مرفق رقم 

 

 سيف بترو       الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 

 إجراء التجارب الوهميةنموذج 

 

 ................. .............................................................................................................................  نوع الحادث :

 ......................................................................................... .............................................................الموقع : 

 ........................ .............................................................................................................................التاريخ : 

 ....................................................................................................................... اإلبالغ عن الحادث : وقت 

 ............................. .......................................................................................القائم باإلبالغ عن الحادث : 

 .................................................................................................................... طريقة اإلبالغ عن الحادث : 

   تفاصيل الحادث وتسلسل األحداث :
................................................. ...................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... .............................. 

 ............................................................................................................................. .......................................... 

 ......................................................... .............................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. ...................... 

  أعضاء غرفة عمليات الطوارئ الذين تم استدعاؤهم إلدارة األزمة : 

 ............................................................................................................................. ...................................... 

........................................................................................................................................................... ........ 

.......................................................................................................................... ......................................... 

 



 ند رقم المست

 

 لبترول ا  بأنابي شركة
 7من   2 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0لمراجعة / اإلصدار: ا
 همية و نموذج إجراء التجارب ال                           5 -مرفق رقم 

 

 سيف بترو       الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 

    األفراد الذين تم استدعاؤهم وأدوار مشاركة كل منهم في السيطرة على الحادث :

 ............................................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................................... .................... 

.............................................................................................................. ..................................................... 

 ............................................................................................................................. ...................................... 

...................................... ............................................................................................................................. 

 المجابهة والسيطرة على الحادث :

.................................................................................................. ................................................................. 

 ............................................................................................................................. ...................................... 

....................................................................................................................................................... ............ 

...................................................................................................................... ............................................. 

 المعدات المشاركة في السيطرة على الحادث : 

 ............................................................................................................................. ..................................... 

 .................................................................................................................................. ................................. 

................................................................................................. .................................................................. 

 ............................................................................................................................. ...................................... 

 يفية التعامل معها :تطورات نجمت عن الحادث وك

 ............................................................................................................................. ..................................... 

................................................. .................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................. ...................... 

 ............................................................................................................................. ...................................... 

  على الحادث :المعاونات الخارجية التي تم استدعاؤها والدور الذي قامت به في السيطرة 

 ............................................................................................................................. ...................................... 

....................................................................................................................................... ............................ 

...................................................................................................... ............................................................. 

 ............................................................................................................................. ...................................... 



 ند رقم المست

 

 لبترول ا  بأنابي شركة
 7من   3 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0لمراجعة / اإلصدار: ا
 همية و نموذج إجراء التجارب ال                           5 -مرفق رقم 

 

 سيف بترو       الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 

  اء الحادث :الخدمات الهندسية والصيانة أثن

 ............................................................................................................................. ...................................... 

.................................................. ................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. ..................... 

 ............................................................................................................................. ...................................... 

...................................................................... ............................................................................................. 

  الخدمات الطبية المشاركة : 

 ...................................................................................................................................... ............................. 

 ............................................................................................................................. ...................................... 

.............................................................. ..................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... ......... 

 ............................................................................................................................. ...................................... 

  كيفية اإلبالغ عن انتهاء حالة الطوارئ :

......................................... .......................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... .............................. 

 ............................................................................................................................. ...................................... 

 ............................................................. ...................................................................................................... 

 ............................................................................................................................. ............................ .......... 

  عمليات التطهير واإلزالة :

 ............................................................................................................................. ...................................... 

 ................................................................. .................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. ................................ ...... 

 ............................................................................................................................. ...................................... 

..................................................................................... .............................................................................. 
 

 

 

 



 ند رقم المست

 

 لبترول ا  بأنابي شركة
 7من   4 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0لمراجعة / اإلصدار: ا
 همية و نموذج إجراء التجارب ال                           5 -مرفق رقم 

 

 سيف بترو       الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 

 المالحظات الخاصة بتنفيذ الخطة

 ....................................................................................................................... وقت اإلبالغ بالحادث :  •

 ............................................................................................................. وقت إطالق صفارة اإلنذار :  •

 ................. .............................................................................................وقت وصول فرق المكافحة :  •

 ................................................................................................................. وقت بدء عمليات المكافحة : •

 .................... ...........................................................وقت وصول مسئولي خطة الطوارئ بالموقع :  •

 ............................................................................................... الوقت الذي إستغرقته عملية اإلخالء : •

 ........... ........................................................الوقت الذي إستغرقته سيارات اإلسعاف في الوصول : •

 ............................................................................................... وقت استدعاء المساعدات الخارجية :  •

 .............. ....................................................................................وقت وصول المساعدات الخارجية : •

 ........................................................................................................ وقت االنتهاء من حالة الطوارئ : •

 



 ند رقم المست

 

 لبترول ا  بأنابي شركة
 7من   5 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0لمراجعة / اإلصدار: ا
 همية و نموذج إجراء التجارب ال                           5 -مرفق رقم 

 

 سيف بترو       الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 

  تقييم مجموعات العمل المشتركة في الحادث :

 ............................................................. ................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................ .... 

 ............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................... ...................................................................... 

 اإليجابيات والسلبيات :

 ............................................................................................................................. ................................... 

 ............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

 ............................................................................................................................. ................................... 

  :الدروس المستفادة من التجربة 

 ............................................................................................................................. ................................... 

................................................................ ............................ .................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... . 

....................................................................................................................................................... ......... 

  :التوصيات 

 ............................................................................................................ .................................................... 

................................................................................... ............................................................................. 

.......................................... ...................................................................................................................... 

 ................. ........................................................................................................................ ....................... 

................................................................................................................ ................................................ 

 
 



 ند رقم المست

 

 لبترول ا  بأنابي شركة
 7من   6 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0لمراجعة / اإلصدار: ا
 همية و نموذج إجراء التجارب ال                           5 -مرفق رقم 

 

 سيف بترو       الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 

 ................................ : إسم السيناريو
 

 المعدات المستخدمة  القائم بالتنفيذ تنفيذه اإلجراء المطلوب  م

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

   

 



 رقم المستند 

 

 لبترول ا  بأنابي شركة
 7من   7 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021  نوفمبر التاريخ : 0 /   0المراجعة / اإلصدار: 
 متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية ذج نمو                             5 -مرفق رقم 

 

 سيف بترو       الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 

 

 التاريخ:                       القائم بمتابعة التنفيذ:                                الوظيفة:                                 التوقيع:    
 

 اإلجراء المطلوب تنفيذه  م

دراسته بإستخدام تمت 

 القائم بالتنفيذ تقييم المخاطر

التاريخ  

المتوقع  

 للتنفيذ 

 الحالة بعد  

 مراجعة التنفيذ 
أسباب الحيود عن  

 المخطط

التاريخ  

المقترح  

 لم يغلق  أغلق  ال نعم للتنفيذ 

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

 

 

         

 

 

         



 
 

 ف وسيبتر       لخدمات البترولية للسالمة والبيئة ااد شركة إعد

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر  التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   لمراجعةا
 منطقة البحر األحمر وخليج السويسقع  لموا  واإلخالء الطوارئ   خطةقات  فمر                            عنوان المستند:      

 
 

 ليج السويس لمواقع منطقة البحر األحمر وخ  واإلخالءئ خطة الطوار 
 

 

 

 
 
 

 ( 6رقم )  مرفق
الجهات المعنية  أو/ودليل تليفونات األفراد 

 بحاالت الطوارئ 
 

 

 
 
 
 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 9من   1 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   عةاجالمر 
 دليل تليفونات األفراد و/أو الجهات المعنية بحاالت الطوارئ                                       6 -فق رقم مر 

 
 

 

 والمطلوب إستدعائهم في حاالت الطوارئالمنطقة قع امواألفراد العاملين ب

 

 منزل محمول  الموقع  الوظيفة   االسم م

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 9من   2 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   عةاجالمر 
 دليل تليفونات األفراد و/أو الجهات المعنية بحاالت الطوارئ                                       6 -فق رقم مر 

 
 

 

 والمطلوب إستدعائهم في حاالت الطوارئ: المنطقة قع امواألفراد العاملين بتابع 

 

 منزل ول محم الموقع  الوظيفة  االسم م

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 9من   3 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   عةاجالمر 
 دليل تليفونات األفراد و/أو الجهات المعنية بحاالت الطوارئ                                       6 -فق رقم مر 

 
 

 

 
 والمطلوب إستدعائهم في حاالت الطوارئ: نطقة المقع اموالعاملين باألفراد تابع 

 

 منزل محمول  الموقع  الوظيفة  االسم م

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 9من   4 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   عةاجالمر 
 دليل تليفونات األفراد و/أو الجهات المعنية بحاالت الطوارئ                                       6 -فق رقم مر 

 
 

 

 
 والمطلوب إستدعائهم في حاالت الطوارئ: المنطقة قع اموالعاملين باألفراد تابع 

 

 منزل محمول  الموقع  الوظيفة  االسم م

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 9من   5 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   عةاجالمر 
 دليل تليفونات األفراد و/أو الجهات المعنية بحاالت الطوارئ                                       6 -فق رقم مر 

 
 

 

  

 أفراد/ تليفونات الطوارئ لموقع أنابيب البترول مسطرد
  

 منزل محمول  مكتب  الوظيفة  االسم م

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 9من   6 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   عةاجالمر 
 دليل تليفونات األفراد و/أو الجهات المعنية بحاالت الطوارئ                                       6 -فق رقم مر 

 
 

 

 

 تابع أفراد/ تليفونات الطوارئ لموقع أنابيب البترول مسطرد: 

  

 منزل محمول  الموقع  الوظيفة  االسم م

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 9من   7 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   عةاجالمر 
 دليل تليفونات األفراد و/أو الجهات المعنية بحاالت الطوارئ                                       6 -فق رقم مر 

 
 

 

 المساعدات الخارجية   وناتتليف

 

 محمول  أرضي  الجهة م

 غرفة الطوارئ المركزية للجنه الجغرافية لمنطقة السويس 1
3354692  - 3354694   

  111  - 5812 -داخلى خط شركة النصر 

    3374423-3374426         3334391/ 7/6/5/4/3/2 إطفاء شركه النصر للبترول 2

  3428975 -  3428961 شركة النصر للبترول  3

  1330داخلي        6/5/4/3361613 إطفاء شركه السويس لتصنيع البترول  4

 3374451 شركة السويس لتصنيع البترول 5
3374426-3374423     

  3331021 – 180 إطفاء المحافظة  6

    3331012 مركز الدفاع المدني والحريق 7

  3331011 الدفاع المدني –فرقعات مفتش الم 8

  122 عافساإل 9

  123 شرطة النجدة  10



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 9من   8 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   عةاجالمر 
 دليل تليفونات األفراد و/أو الجهات المعنية بحاالت الطوارئ                                       6 -فق رقم مر 

 
 

 

 تابع تليفونات المساعدات الخارجية:

 محمول  أرضي   الجهة م

  3334395 شركه النصر للبترول  –مركز مكافحة التلوث  11

  3670308 محطه كهرباء فيصل 12

  3360026 -  3360025 محطه كهرباء عتاقه 13

 التعاونية للبترولالجمعية  14
8/7/3337209 

3445284  

  3224792-3227859 شركة شيفرون  15

    3493104  / 3493148 شركة مصر للبترول  16

  3363583 شركة جاسكو 17

18 
 4/5/0226711426 غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة البترول 

022262223 - 0222622259  

  0224184531 للقوات المسلحة مركز البحث واإلنقاذ التابع  19

  3331486/062 البيئة جهاز شئون  20

  3445346 شركة الغازات البترولية )بتروجاس( 21



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 9من   9 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /   0 اإلصدار: /   عةاجالمر 
 دليل تليفونات األفراد و/أو الجهات المعنية بحاالت الطوارئ                                       6 -فق رقم مر 

 
 

 

 تابع تليفونات المساعدات الخارجية:

 محمول  أرضي   الجهة م

  02-27923411 شركة سيتي جاز 22

  02-25034277 شركة غازتك 23

  3442596 شركة بتروجت  24

  03-5829604 وميد شركة س 25

  3473339 مانية للمضخاتالشركة المصرية االل 26

  3420700 شركة السويس لمهمات السالمة 27

  03-3423888 اسكندرية للصيانة البترولية )بترومنت( شركة  28

  3445253 شركة اكسون موبيل  29

  3445351 شركة توتال 30

  3374130 كو(الشركة المصرية للغازات الطبيعية )جاس 31

  3375662 صر(شركة مصر للصيانة )صان م 32

  3442067 طاقة لتسويق المنتجات البترولية شركة  33

  0222601266 شركة الخدمات التجارية البترولية )بتروتريد(  34

  02-22622248 مدير األمن بالوزارة  35

  02-23531438 الهيئة المصرية العامة للبترول  36

  02-27065491 لبترول الهيئة المصرية العامة ل  -األمن الصناعيم مدير عا 37

  02-27065664 نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة واألمن الصناعي  38

 



 
 

 ف وسيبتر       لخدمات البترولية للسالمة والبيئة ااد شركة إعد

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر  التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   لمراجعةا
 منطقة البحر األحمر وخليج السويسقع  لموا  واإلخالء الطوارئ   خطةقات  فمر                            عنوان المستند:      

 
  

 لمواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس  واإلخالءخطة الطوارئ 
 

 

 

 

 

 

 ( 7رقم )  مرفق
تخطيطية   تاصور من القمر الصناعي ورسوم

 البلوف  خطوط وغرفلل

 

 

 

 

 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 موقع السخنة  أوال:

 
  



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 
 

 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

  ثانيا: موقع شقير

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 
 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 

 
 

 

  

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 
  

 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 
 

 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 نثالثا: موقع وادي فيرا

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 
 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

  رابعا: موقع الزعفرانة

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 
 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 
 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

  موقع الحفاير امسا: خ

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 
 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 
 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

  سادسا: موقع السادات

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   عةالمراج
 ف البلوف وغر   للخطوطة  صور من القمر الصناعي ورسومات تخطيطي                              7 –مرفق رقم 

 

 بتروسيف       مات البترولية للسالمة والبيئة الخدإعداد شركة 

 
 



 
 

 ف وسيبتر       لخدمات البترولية للسالمة والبيئة ااد شركة إعد

 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 2021 نوفمبر  التاريخ:

 0 /   0 اإلصدار: /   لمراجعةا
 منطقة البحر األحمر وخليج السويسقع  لموا  واإلخالء الطوارئ   خطةقات  فمر                            عنوان المستند:      

 
 

 لمواقع منطقة البحر األحمر وخليج السويس  واإلخالءخطة الطوارئ 

 

 

 

 

 
 

 ( 8رقم )  مرفق
 الدليل الخاص بالمستشفيات المتعاقد معها

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 2من   1 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /0 ر:دااإلص  /   المراجعة
 ات المتعاقد معها دليل المستشفي                           8 -مرفق رقم 

 

 بتروسيف       الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

   لبترولا  أنابيبالمستشفيات المتعاقد معها من قبل شركة 

 تليفون   العنوان  المستشفى  الشركة 

أنابيب البترول 
 -

 
القاهرة

 

 22715644  لطبي للعاملين بقطاع البترول ا المركز
22715643 

 24024158  عين شمس التخصصي 
24020374 

  الحلمية العسكري 
26336174 
26336175 
22412033 

 24509800  اهرة التخصصي الق

  معهد ناصر 

22039261 
22039164 
22039356 
22038277 

 34523855  وادي النيل
34523858 

 23654061  القصر العيني الفرنساوي 
23654062 

 24775902  المركز الطبي العالمي
16221 

 38356040  دار الفؤاد
38356030 

 24143931  كليوباترا 
24178206 

 
 
 

 

 



 رقم المستند

 

 شركة أنابيب البترول
 2من   2 صفحة:

PPC.ERP.Red.Sea&Suez.Gulf.020/S1/008/H 

 2021 نوفمبر التاريخ: 0 /0 ر:دااإلص  /   المراجعة
 ات المتعاقد معها دليل المستشفي                           8 -مرفق رقم 

 

 بتروسيف       الخدمات البترولية للسالمة والبيئة إعداد شركة 

 

 قبل شركة أنابيب البترول:من  تابع المستشفيات المتعاقد معها
 

 تليفون   العنوان  المستشفى  الشركة 

أنابيب البترول 
- 

س
السوي

 

  المستشفى العام 
3331190   
3331193 

  مستشفى األمل 
3335496   
3304544 

  مستشفى الدكتور نظمى 
3340300   
3340400 

  مستشفى المبرة )عظام( 
3309020   
3218750 

3511777 

  مستشفى ابن سينا 
3333223   
3333224   
3333225 

 3432477  مستشفى قناة السويس 

3432488 
 3331196  مستشفى الصدر 

 

 

 

 



 

 

 (دراسة بیئیة كاملة)  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

 
 
 

  

 ) ٥ملحق (

صور من المحاضر التنسیقیة 
 الخاصة بالمشروع المقترح 

 





 

 

 (دراسة بیئیة كاملة)  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

 
  

 ) ٦ملحق (

 سجل صور موقع المشروع المقترح 
 



كم65 تقديري بطول  بوصه  36 قطر  السخنة -حجول  وادي    خط  

   البترول  أنابيب شركة
 

 دراسة تقييم األثر البيئي 

  المقترح  المشروع  موقع صور  سجل (:6) الملحق

  

 
 (1-6صفحة ) ____ _______________________________________________________ بتروسيف

 

 

 

 

 
 االنشاء  مشروع بداية  توضح (1)  رقم صورة

 

 
 السخنة  - حجول وادي  طريق (2)  رقم صورة

 المقترح  المشروع  موقع صور  سجل :(6) الملحق



كم65 تقديري بطول  بوصه  36 قطر  السخنة -حجول  وادي    خط  

   البترول  أنابيب شركة
 

 دراسة تقييم األثر البيئي 

  المقترح  المشروع  موقع صور  سجل (:6) الملحق

  

 
 (2-6صفحة ) ____ _______________________________________________________ بتروسيف

 

 

 

 
 الخط مسار  طول على المحاجر منطقة توضح (3)  رقم صورة

 
 السخنة  - حجول وادي  طريق على شرب  مياه محطة (4)  رقم صورة



كم65 تقديري بطول  بوصه  36 قطر  السخنة -حجول  وادي    خط  

   البترول  أنابيب شركة
 

 دراسة تقييم األثر البيئي 

  المقترح  المشروع  موقع صور  سجل (:6) الملحق

  

 
 (3-6صفحة ) ____ _______________________________________________________ بتروسيف

 

 

 

 
 الخط بمسار يونيو 30  محور طريق توضح (5)  رقم صورة

 
  لخطا مسار بطول الصحراوية النباتات بعض توضح (6)  رقم صورة



كم65 تقديري بطول  بوصه  36 قطر  السخنة -حجول  وادي    خط  

   البترول  أنابيب شركة
 

 دراسة تقييم األثر البيئي 

  المقترح  المشروع  موقع صور  سجل (:6) الملحق

  

 
 (4-6صفحة ) ____ _______________________________________________________ بتروسيف

 

 

 

 
 السيول  مخر تعدية توضح (7)  رقم صورة

 
 صورة رقم ) 9( توضح تعدية طريق وادي حجول السخنة ومحور  30 يونيو 

 

 

 

 

 



كم65 تقديري بطول  بوصه  36 قطر  السخنة -حجول  وادي    خط  

   البترول  أنابيب شركة
 

 دراسة تقييم األثر البيئي 

  المقترح  المشروع  موقع صور  سجل (:6) الملحق

  

 
 (5-6صفحة ) ____ _______________________________________________________ بتروسيف

 

 

 

 الخط بمسار بالسخنة -2-  االقتصادية محوالت محطة توضح  (10)  رقم صورة

 
 

 روع حطة القطار السريع بمسار المش ( توضح م11صورة )



 

 

 (دراسة بیئیة كاملة)  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع 

 ) ۷ملحق (



 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  رقط السخنة -حجول وادي  طخ
   ركة أنابیب البترولش

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المراجع

 

 

 
 ) 1-مراجعصفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 
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 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  رقط السخنة -حجول وادي  طخ
   ركة أنابیب البترولش

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المراجع

 

 

 
 ) 2-مراجعصفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 
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 كم ٦٥ تقدیري بطول بوصھ ۳٦  رقط السخنة -حجول وادي  طخ
   ركة أنابیب البترولش

 
 دراسة تقییم األثر البیئي 

  المراجع

 

 

 
 ) 3-مراجعصفحة ( _______________________________________________________________  بتروسیف 
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Alternative Theory of Urban Primacy,” In Urbanization in the World 
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 (دراسة بیئیة كاملة)  دراسة تقییم األثر البیئي
 

 إعـــداد: 

 شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة 
 (بتروسیف) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ۸ملحق (
 

 فریق العمل 



 ةــــدراســـدم الــقــم

 شركة الخدمات البترولية للسالمة والبيئة 

 )بتروسيف(
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	0- المقدمة
	تعتبر شركة انابيب البترول واحدة من أعرق شركات قطاع البترول المصري. تأسست شركة أنابيب البترول حالياً والتي كان اسمها سابقاً الشركة العامة لنقل البترول بالأنابيب في 9 أكتوبر 1962 بناءاً على قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول حيث تم صدور قرار...
	وتلعب الشركة دورا هاما في مجال نقل المنتجات النفطية بدءاً من آبار الخام إلى مصافي التكرير وذلك من خلال شبكة من خطوط الأنابيب الموجودة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
	وفي إطار خطة الشركة لتطوير ورفع كفاءة وتجديد شبكات خطوط الانابيب فان شركة انابيب البترول تعتزم القيام بمشروع انشاء وتشغيل خط  وادي حجول- السخنة قطر 36 بوصه بطول تقديري 65كم وذلك لنقل الخام البترولي من المستودعات بمحطة انابيب البترول بالسخنة  إلي المست...
	الغرض من الدراسة والتشريعات الخاضعة لها
	الغرض من هذه الدراسة هو تقييم الآثار البيئية التى قد تنتج خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل لخط خط وادي حجول- السخنة قطر 36 بوصه بطول تقديري 65كم. والغرض من إنشاء خط الأنابيب المقترح هو لنقل الخام البترولي من المستودعات بمحطة انابيب البترول بالسخنة  إلي ال...
	وقد تم إعداد هذه الدراسة لتقييم الأثر البيئي للتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية المصرية (القانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون 105 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 1741 لسنة 2005.
	1- مسار خط الأنابيب:
	وفيما يلي بيان بغرف البلوف والتعديات المخطط تنفيذها على مسار الخط المقترح.
	2- تصميم خط الأنابيب:
	سيتم استخدام أحدث إصدارات الأكواد والمعايير القياسية المعنية بأعمال تصميم وشراء المواد والمعدات والإنشاءات الهندسية والتركيب والاختبار وبدء التشغيل لخط الأنابيب المقترح وهى موضحة فيما يلى:-
	ولكي يكون خط الأنابيب ملائماً للغرض من إنشاءه ، فيتعين تشغيله وفقا لكود ANSI B31-4 ووفقا للمواصفات والمعايير القياسية الخاصة بشركة أنابيب البترول ، وعلى وجه الخصوص:-
	أ) يتعين أن يتم حماية خط الأنابيب من الصدأ والتآكل.
	ب) يتعين أن يتم حماية خط الأنابيب من تعدي أية أطراف أخرى عليه.
	ت) يتعين أن لا يتأثر خط الأنابيب بأية هزات أرضية، ترجع لأسباب طبيعية أو نتيجة أنشطة بشرية (مثل التصدعات الجيولوجية وأنشطة التعدين).
	ث) يتعين القيام بأعمال التعديل والصيانة والإصلاح لخط الأنابيب على نحو لا يضر بسلامته.
	ج) يتعين أن لا يتأثر خط الأنابيب بالإجهاد مع الوقت.
	3- إنشاء خط الأنابيب:
	ستتم أعمال إنشاء خط الأنابيب بواسطة مقاولين مؤهلين ومعتمدين تحت إشراف ومراقبة مسئولي شركة أنابيب البترول ، وسيتم تقسيم الأعمال على المراحل التالية:-
	 تجهيز مسار الخط.
	 تجهيز وتخزين وتجميع الأنابيب .
	 حفر خنادق الخط .
	 لحام الأنابيب وفحص وصلات اللحام.
	 لف وصلات اللحام.
	 فحص لفات وصلات اللحام.
	 إنزال الخط في الخنادق.
	 تركيب البلوف.
	 أعمال التوصيلات بما في ذلك أعمال تركيب البلوف .
	 ردم خط الأنابيب.
	 عمليات التنظيف.
	 تنظيف الخط من الداخل باستخدام Gauging Pig.
	 الاختبار الهيدروستاتيكي لخط الأنابيب.
	 التجفيف
	 تنظيف الخط باستخدام Pigging.
	 تجفيف الخط وتسليمه للتشغيل.
	4- الآثار البيئية:
	5- الخلاصة

	
	تم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي طبقاً لسياسة شركة أنابيب البترول، ووفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 1741 لسنة 2005، والخاص باللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
	تخطط شركة أنابيب البترول لمد خط خط  وادي حجول- السخنة قطر 36 بوصه بطول تقديري 65كم. وذلك لنقل الخام البترولي من المستودعات بمنطقة السخنة  إلي المستودعات الاستراتيجية بمنطقة بعجرود والمكس.
	(انظر شكل (3-1) خريطة بالأقمار الصناعية توضح منطقة خط الانابيب المقترح ، وشكل (3-2) خريطة بالأقمار الصناعية توضح مسار خط الأنابيب المقترح).

	تم القيام بأعمال المسح البيئي خلال الفترة من11 إلي 12/12/2022. وتم ألتقاط الصور الفوتوغرافية علي طول مسار خط الأنابيب المقترح. (برجاء الرجوع للملحق رقم (2) سجل الصور).
	وفيما يلي بيان بغرف البلوف والتعديات المخطط تنفيذها على مسار الخط المقترح.

	ANSI B 31-4
	 يجب أن تكون هذه التقاطعات علي 90 درجة مع محور خط الأنابيب ويجب أن تكون هناك مسافة قدرها 1 متر علي الأقل بين خط الأنابيب وأي خط أو كابل أخر.
	 يجب أن يكون سمك جدار الأنبوب عند التقاطعات 0.5 بوصة.
	 يجب أن يكون الردم فوق الأنبوب من الرمال المنخولة التي يتم دكها جيداً.
	 يجب وضع شريط تحذير فوق وتحت بلاطات الحماية الخرسانية.
	 يتعين القيام باختبار هيدروستاتيكي للأنابيب ( ليس في المصنع ).
	 ويجب وضع بلاطات خرسانية سمكها 200 مم للحماية فوق خط الأنابيب بحيث تكون المسافة بين قمة هذه البلاطات وقمة الأنبوب 500 مم ، وبحيث تكون المسافة بين قمة هذه البلاطات وقاع أية خدمات أخري تمر فوقها 300 مم  علي الأقل .
	 كما يجب أن يتم تثبيت قوائم خرسانية فوق الأرض للتحذير علي مسافات معينة فوق مسار خط الأنابيب مكتوبة باللغة العربية بوضوح.
	 يجب أن تكون هذه التقاطعات علي زاوية 90 درجة مع محور خط الأنابيب ويجب أن تكون هناك مسافة قدرها 750 مم علي الأقل بين خط الأنابيب وأي خط أنابيب أوكابل أخر.
	 وفي حالة وجود خطوط لمرافق أخري تمر تحت خط الأنابيب المقترح فإنه يتعين وضع بلاطات خرسانية كحماية فوق وتحت خط الأنابيب.
	 وسوف تكون هذه البلاطات مثل تلك المذكورة في الفقرة السابقة 3-4-4-1 وسوف تكون المسافة بين قمة هذه البلاطات وقمة الأنبوب 50 سم أيضا كما في الحالة السابقة .
	 يجب أن يكون الردم فوق الأنبوب من الرمال المنخولة التي يتم دكها جيداً.
	 يجب وضع شريط تحذير فوق وتحت بلاطات الحماية الخرسانية التي يبلغ سمكها 200 مم .
	 وبلاطات الحماية الخرسانية التي يتم وضعها بين خط الأنابيب وخطوط المرافق الأخرى سوف يكون سمكها 150 مم.
	 والمسافة بين بلاطات الحماية الخرسانية وخط أنابيب شركة أنابيب البترول هي كما يلي:-
	o المسافة بين قمة الأنبوب وقاع بلاطات الحماية الخرسانية التي سمكها 200 مم هي 500 مم.
	o المسافة بين قمة بلاطات الحماية الخرسانية التي سمكها 150 مم وقاع الأنبوب هي 300 مم.
	o المسافة بين قمة أنابيب أية خطوط مرافق أخرى وقاع بلاطات الحماية الخرسانية التي سمكها 150 مم هي 300 مم.
	 يمكن أن تكون هناك خطوط لمرافق أخري علي مسافة 0.5 متر علي جانب واحد فقط من خط الأنابيب.
	 سوف يتم وضع بلاطات خرسانية كحماية فوق خط الأنابيب، وسوف تكون هذه البلاطات مثل تلك المذكورة في الفقرة السابقة 3-4-4-1 .
	 يجب وضع شريط تحذير فوق وتحت بلاطات الحماية الخرسانية التي يبلغ سمكها 200 مم.
	 يجب أن تكون خطوط المرافق أخري علي مسافة لا تقل عن 0.5 متر علي جانب واحد فقط من خط الأنابيب، ويجب أن تكون المسافة بين الخط والمرافق الأخرى في الجانب الأخر 1متر.
	 سوف يتم وضع بلاطات خرسانية كحماية فوق خط الأنابيب، وسوف تكون هذه البلاطات مثل تلك المذكورة في الفقرة السابقة 3-4-4-1.
	 لن يسمح بوجود خطوط لمرافق أخرى رأسيا فوق خط الأنابيب، أو موازية أو قريبة من  محور الخط.
	 ويجب احترام المسافات الأفقية المذكورة في الفقرات 3-4-4 بالنسبة لخطوط أية مرافق باستثناء خطوط الكابلات الكهربية.
	 ويجب ألاأن يتم مد خطوط البترول علي مسافة أقل من 3 متر من خطوط الكابلات الكهربية ذات الضغط العالي.
	 كما يجب ألاأن تقل المسافة بين خط أنابيب البترول و قضبان السكك الحديدية عن 5 متر.
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	تحدد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع ما الآثار البيئية الإيجابية والسلبية المرتبطة بتنفيذ ذلك المشروع. ويتعين وجود خطة رصد بيئي بهدف ما يلي:
	 للحصول علي البيانات الخاصة بالبيئة أثناء إنشاء وتشغيل المشروع.




