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 لها:الغرض من الدراسة والتشريعات الخاضعة . 1

لخا   والتشاغيل مرحلتي اإلنشاا  خالل تنتجقد  التيتقييم اآلثار البيئية هو هذه الدراسة  الغرض من

والغرض مان ننشاا   بوصة. 36 كيلومتر وق ر  33ب ول    حجولوادي    –عجرود    البرينابيب  األ

الزيا  بوصة وذلك لنقال    24مس رد ق ر    -شقير  أنابيب خ     علىللرب     هو  خ  األنابيب المقترح

 لتخزين بمن قة عجرود.السخنة الي مستودعا  ا العين منالخام 

ا  البيئياة المصارية للتوافا  ماا القاوانين والتشاريع بيئاير الاألثالتقيايم    وقد تم نعداد هذه الدراساة

 2015لسانة  105والقاانون رقام  2009لسانة  9المعدل بالقانون رقام   1994لسنة    4القانون رقم  

 .2017لسنة  618حتى آخر تعديل بالقرار رقم التنفيذية  والئحته

 

 مسار خط األنابيب: . 2

وذلاك لتقيايم مساار الخا  مان   20/09/2020األحد  مي  ي يورح فار المقتتم القيام بعمل مسح للمس

الناحية البيئية. وقد تم اختيار مسار خ  األنابيب المقترح استنادا نلى المعايير المتبعة التي تأخذ فاي 

اعتبارها أقصر مسار وأقلها تكلفاة وأيااا اعتباارا  التصاميم الهندساي والعوامال المتعلقاة بالبيئاة 

     المحي . والمجتما

وهي نقطة بداية الخطط غررةطة يونيو    30ر  طريق محوبعمل قطع لألنابيب المقترح  سار خط اأ ميبد 

 عند اإلحداثيا   HDDق ا ال ري  بتقنية حيث يتم  (1البلوف رقم 

 ° شرقاا(32ˈ 05" 54.32   ول:  & خ° شماالا 30ˈ 00" 05.60)دائرة عرض: 

 تنفيذيالملخص ال
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ويسااتمر باانفت االتجاااه يططو يون 30ر محططو طريططقلزي الشاامال مااوايتجااه مسااار الخاا  نحااو ثاام 

حيااث يق ااا لسططوي  ا -القططاهر  كاام ماان بدايااة الخاا  حتااى  رياا   6لمسااافة  ال رياا بجانااب 

شااماالا & خااا  ° 30ˈ 03" 51.09عنااد اإلحاااداثيا  )دائاارة عااارض:  HDDال رياا  بتقنياااة 

ا( ويساااتمر مساااار الخااا  32ˈ 06" 08.46 اااول:  ويت ماااوازي ل ريااا  القااااهرة السااا° شااارقا

( عنااد االحااداثيا  )دائاارة عاارض: 2رفااة البلااوم رقاام )حتااى  كاام  12لمسااافة  اه الشاار باتجاا

 ° شرقاا(.32ˈ 13" 27.50° شماالا & خ   ول: 30ˈ 05" 15.70

حيااث يق ااا ي د هيد أحمااد حماا  النفاا  الشااياايسااتمر الخاا  باتجاااه الشاار  الااي ان يصاال الااي  ر

& خااا   شاااماالا ° 30ˈ 05" 09.60 :عناااد اإلحاااداثيا  )دائااارة عااارض  HDDال ريااا  بتقنياااة 

ا( ويساااتمر مساااار الخااا  ماااوازي ل ريااا  القااااهرة الساااويت 32ˈ 20" 05.61 اااول:  ° شااارقا

الماايدي    ريااتااى نق ااة تعديااة ح( 2 رفااة البلااوم رقاام ) ماانكاام  10باتجاااه الشاار  لمسااافة 

 .يد هيد أحمد حمنف  الش الي

ثيا  ااإلحااد د عناا (3 رفااة البلااوم رقاام ) كاام الااي 3.7لمسااافة  الشاارقييسااتمر فااي االتجاااه 

ا( ° 32ˈ 22" 15.70° شااااماالا & خاااا   ااااول: 30ˈ 04" 28.90: دائاااارة عاااارض ) شاااارقا

الااي من قااة التخاازين  (3 رفااة البلااوم رقاام ) ماانكاام  1.3لمسااافة  الشاارقيفااي االتجاااه  يسااتمر

° شااماالا & خاا  30ˈ 04" 10.50: ض ا  )دائاارة عاارعنااد اإلحااداثيوالمسااتودعا  بعجاارود 

ا ° 32ˈ 23" 07.20 ول:   ركة ونق ة النهاية.لشا ل( داخشرقا

(، أنظار أياااا 1مقتارح )شاكل خري ة األقمار الصناعية التي تواح مساار خا  األنابياب الأنظر  

 .(1الخرائ  بالملح  رقم )
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األنابيب المقترحوضح مسار خط خريطة باألقمار الصناعية ت(: 1شكل )
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  تصميم خط األنابيب:. 3

ية المعنياة بأعماال تصاميم وشارا  الماواد ير القياساايلمعاوا  األكواد   سيتم استخدام أحدث نصدارا  

 وهاي  الهندسية والتركياب واالختباار وباد  التشاغيل لخا  األنابياب المقتارح والمعدا  واإلنشا ا

 -: يليمواحة فيما 

لكود رقم ا الوصف  

ب ألنابيخ و  ا  ANSI B31-4 

 API 5L(PSL2) مواسير الخ   

( عدم رجوع-بوابة-البلوم )كروية  API 6D-SPI600-API 598 

 ANSI B16.5/MSS SP 44 الفلنشا  

مساليب(   –تيها   –كيعا  لوازم المواسير )  ANSI B16.20& API 601 

 ANSI B16.20& API 601 الجوانا   

 ANSI B18.2 الجواي  والصواميل 

 نهايا  سريعة الغل  ومبينا  مرور الفرشاة 
ASME VIII – ANSI 600# 

ANSI B16.25 

 ANSI B31-4فيتعاين تشاغيله وفقاا لكاود  ،ننشاائهللغرض مان  كون خ  األنابيب مالئماا ي يولك

 -الخصوص: وعلى وجه  البترول،نابيب أ ة الخاصة بشركةووفقا للمواصفا  والمعايير القياسي

 ن الصدأ والتآكل. ية خ  األنابيب م يتم حما  ن أن يتعي (أ

 خرى عليه. أ رام أ  تعدي أيةيتعين أن يتم حماية خ  األنابيب من  (ب 

اب  بيعية أو نتيجة أنش ة  ، ترجا ألسببأية هزا  أرايةيتأثر خ  األنابيب    أال يتعين   (  

 بشرية )مثل التصدعا  الجيولوجية وأنش ة التعدين(. 

التع (ث  بأعمال  القيام  والصيانةيتعين  يا  ديل  ال  نحو  على  األنابيب  لخ   ر  واإلصالح 

 بسالمته. 

 جهاد ما الوق . إلبا ألنابيب يتأثر خ  ا أال يتعين  (ج
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 إنشاء خط األنابيب: . 4

ب بواس ة مقاولين ميهلين ومعتمدين تح  نشرام ومراقباة مسائولي ستتم أعمال ننشا  خ  األنابي

 -التالية: ل ل على المراحوسيتم تقسيم األعما البترول،شركة أنابيب 

 تجهيز مسار الخ .  •

 تجهيز وتخزين وتجميا األنابيب.  •

 . د  الخ  حفر خنا •

 األنابيب وفحص وصال  اللحام.  املح •

 لم وصال  اللحام.  •

 . فحص لفا  وصال  اللحام •

 ننزال الخ  في الخناد .  •

 تركيب البلوم.  •

 البلوم. أعمال التوصيال  بما في ذلك أعمال تركيب  •

 ابيب. ردم خ  األن •

 يم. التنظ  عمليا   •

 .   Gauging Pigتنظيم الخ  من الداخل باستخدام   •

 لخ  األنابيب.  يكي يدروستات االختبار اله  •

 التجفيم  •

 . Piggingتنظيم الخ  باستخدام  •

 ه للتشغيل. تجفيم الخ  وتسليم  •
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 اآلثار البيئية:. 5

لمالئماة لثثاار ئل التخفيام اتم تحليل كافة اآلثار اإليجابية والسلبية للخا  وتام التوصال الاي وسااو

 السلبية للمشروع.

لألساباب   ،مهمةتصادية  مقترح يقدم مزايا اقالوع  مشر، فإن الاالقتصادية  –ومن الناحية االجتماعية  

 -التالية: 

خرط   علرىلرربط  ا  وذلك عن  ريا   خام البترولألنابيب المقترح بنقل  سوم يقوم خ  ا •

السخنة الي مستودعات  العين منالخام قل بوصة وذلك لن 24مسطرد قطر  -شقير  أنابيب 

  يار المباشارةمال لعص ادة فارزياافاي والاذي بادوره يساهم   لتخزين بمنطقة عجررود ا

 والدخل القومي.

خ ااو  األنابيااب هااي وساايلة آمنااة يمكاان االعتماااد عليهااا فااي نقاال الموائااا، وهااي   •

 حاااوادث مقارناااة بوساااائل النقااال األخااارى.تتمياااز بمعااادال  منخفااااة جاااداا مااان ال

فااإن خاا  األنابيااب سااوم يقاادم أثنااا  مرحلااة اإلنشااا  فاارص  ذلااك، نلااىوباإلاااافة 

ا لمي اكان فااللساارة عماال كثياا الحالااة  علااىنااا   المحي ااة ممااا سااوم ياانعكت نيجابيااا

 االجتماعية لهم.–االقتصادية 

ية تارح أوااح أن اآلثاار البيئياة الرئيساأن تقييم اآلثار البيئية المحتملة لمشاروع خا  األنابياب المق

ا بمرحلة اإلنشا  وه ل خااليئية  ر بآثاي بال با مرحلة ميقتة، ومن  ير المتوقا حدوث  ترتب  أساسا

مرحلة التشغيل، نال نذا وقع  حوادث  ير متوقعة، وذلك الن الشركة التي سوم تقوم بتشغيل الخ  

ة الخ  من  ا  الارورية اد هذه الحوادث لحمايأنابيب البترول( سوم تتخذ كافة االحتيا  )شركة

 سالمته. علىاألارار والحفاظ 

لظهير الصاحراوي باالقرب مان ل اداخكم يقا  33 " و ول36األنابيب بق ر وحيث أن مسار خ   

ولذلك فإن اآلثار البيئية الناتجة عن  منا   األنش ة الصناعيةبالقرب من  السويت   – ري  القاهرة  

ا  رئيساية المرتب اة بمرحلتاي اإلنشائياة الويمكن تلخايص اآلثاار البيالمشروع سوم تكون مهملة، 

 -: التاليو النح على هياألنابيب المقترح والتشغيل لخ  
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الخادما ...ال(( مان اإلزعاج الميقا  للمن قاة المحي اة )البيئاة الصاحراوية، ال ار ، و •

 عبور خ  األنابيب بها.

مواقاا العمال، ي  نن اآلثار البيئية المحتملة خالل مرحلة اإلنشا  ستكون ميقتة ومحدودة ف •

 وسوم يتم نعادة تأهيل هذه المنا   بأسرع ما يمكن.

قليلة، وما ذلك فسوم تأخذ شركة أنابياب البتارول   أالخي  منتج ب راحتماال  تسرب ال •

مثال اتبااع تقنياة جديادة وهاي حتيا ا  الارورية لمنا وقوع مثل هذه الحاوادث كافة اال

سااعة والتاي مان خاللهاا ياتم مراقباة الخا   24ننشا  خ  فايبر لنقل البيانا  على مادار 

النااتج عان السارقا  أو يب لاة التسارشاارا  فاي حابصورة مساتمرة حياث ياتم ارساال ن

 ابت.الكوارث ال بيعية وبالتالي يتم  ل  المح

وتغ ي اإلجرا ا  التي تهدم الي تخفيم حدة اآلثار البيئية دورة حياة المشروع بكاملهاا  •

قاادر اإلمكااان، وسااوم نناااقج هااذه اإلجاارا ا   علااىالمتوقعااة ة لتقلاايص التبعااا  البيئياا

 بالتفصيل في هذا التقرير.

 

 صة الخال. 6

حصاول عليهاا مان أقساام الدراساة تام ال  التايمناقشاتها والنتاائج  تم     التيالمواوعا     علىبنا اا  

 -النتائج التالية:  نلىالمختلفة يمكن أن نخلص 

خام البترول الي من قاة نقل  ة  ا يعتبر المشروع عنصر رئيسي في رفا كف •

 جرود.مستودعا  ع

تتمياز   والتاينشاا   إلة ارحلاث خاالل مستزيد اآلثار البيئياة وأحماال التلاو •

 ب بيعتها الميقتة.

 ل مرحلة التشغيل ستكون بسي ة.اآلثار البيئية وأحمال التلوث خال •

  سيكون لتشغيل المشروع أثار اقتصادية واجتماعية نيجابية على المجتمعا  •

 ناعية.المحلية والص

 

طاة ماا األخاى  ا  حيالم اة علا  البي  مهماةاالستنتاج العام أنه لن يكون هناا  تقريبااآ اراار بي ياة  

يجابيااااااااااااااااااة للمشاااااااااااااااااارو  االعتبااااااااااااااااااار ا رااااااااااااااااااار البي يااااااااااااااااااة اإ
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  -انه: ، وافق  الدول األعاا  في منظمة التنمية والتعاون االقتصادي على 1986في عام  

لباا سا يثرن تيمكنها ألمشروعا  وبرامج التنمية التي بسبب  بيعتها أو حجمها أو موقعها سبة  بالن"  

ا وبال ريقة المناسابة مان المنظاور البيئة، فإنه يتعين تقييمها بدقة عالية وفي مرحلة مبكرة منه  على

 (. 1985البيئي" )منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 

ة ية السلبية واإليجابية للمشاروعا  الجدياد البيئي هو بحث اآلثار البيئ  رسة تقييم األثوالهدم من درا

ل دورة ي االعتباار ب ريقاة مناسابة فاي كافاة المراحال خاالهذه اآلثار يتم أخاذها فان  ن أد موالتأك

 المشروع. 

ا تعريم تقييم األثر البيئي على أنه البحث المنهجاي المانظم للتاداعيا      يار المر وباةويمكن أياا

ة. بيايجااإلدة بتلاك  شروعا  والبرامج وذلك بهادم تقلايص أو تخفيام الناواتج السالبية واالساتفاللم

تحساينها ولايت تعويقهاا، ولكان لرئيسي لتقييم األثر البيئي هو تعزيز عمليا  التنمياة، أي والهدم ا

لنمو، ولكن اهض للتنمية والألسم فإن البعض قد يفهم  ير ذلك، فقد يفهمون أن تقييم األثر البيئي من

ياة هاو التأكاد مان أن يئالبار يايم اآلثاال يجب أن يكون هاذا هاو الحاال، فالهادم الرئيساي للقياام بتق

ها تلبي احتياجا  الجيل الحالي بدون التعدي علي البيئة: “للتأكد من أن  علىلتنمية تحافظ  مشروعا  ا

 ح  األجيال القادمة في تلبية احتياجاتها ".

أن تاتم البيئة والتنمية هما وجهان لعملة واحدة، فمن ناحياة ال يمكان للتنمياة   علىاظ  إن الحفوهكذا ف

البيئاة كثياراا، فقاد البيئة التي تحدث فيها، ومن الناحياة األخارى، فإناه نذا تاأثر    علىثير  تأال  دونب

 مستقبال.استنفاذ الموارد ال بيعية بدرجة كبيرة مما قد يحد من فرص التنمية  نلىييدي ذلك 

، بال روعلمشاالساي  ل التصاميم علىفإن اآلثار البيئية قد ال تكون بالارورة داللة   أخري،رة  وبعبا

اجتنابهاا فاي الكثيار مان  العكت، فإن بعض اآلثار البيئياة السالبية قاد تكاون محتوماة ومتعاذر  على

 مشروعا  وبرامج التنمية.

 المقـــدمـــة-1
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ل عقد الثمانينا  في مصر الاي زايد السكان خالاالقتصادية وت –وقد أد  برامج التنمية االجتماعية 

،  % 15و،  %5ا ، بمعدال  وصل  الي  لكهربواعي   بيالغاز الالمنتجا  البترولية و  علىزيادة ال لب 

 الترتيب. على %10.5و

دراساة   يلاي نقادم، وفيماا  شاركة أنابياب البتارول لب    علىاسة تقييم األثر البيئي بنا   وقد تم  در

 36كيلومتر وق ر  33ب ول حجول  وادي –عجرود   البرييب  ألنابلخ  االبيئي  ر  كاملة لتقييم األث

 24مسرطرد قطرر  -شرقير أنابيرب خرط    علرىلرربط  اي   عن  رالزي  الخام    لقن  دة كفا ةبوصة لزيا

 تشاتمل ،لتخرزين بمنطقرة عجررود السخنة الري مسرتودعات ا  العين  منالخام  الزيت  بوصة وذلك لنقل  

ية والكيميائية والبيولوجية قبال ننشاا  هاذا الخا  المقتارح.    البيئية الفيزيائوصفا شامالا للسما  على

لظروم المحي ة الراهنة م لوب لدعم التنبي باآلثار المحتملة علاى الساما  ل لشاموصم الالا  وهذ 

االقتصاادية. كماا تشاتمل الدراساة  –تلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجياة واالجتماعياة البيئة المخ

  .تملة التي تيدي الي تقليصها أو تحاشيهاعلى وسائل تخفيم لهذه اآلثار المح

 داف:هألا 1-1

 ام الرئيسية لتقييم األثر البيئي هي:د هألا 

التوصل الاي فهام كامال وتحدياد واااح لثثاار البيئياة للمشاروع المقتارح خاالل كال مان  •

 .مرحلتي اإلنشا  والتشغيل

البيوفيزيائيااة  ي سااوم تتااأثر بمااا فااي ذلااك الجوانااب التوصاال الااي فهاام كاماال للبيئااة التاا •

 االقتصادية. –واالجتماعية 

 ثار البيئية المحتملة للمشروع المقترح.آلة ام شد ييتقب القيام •

تقديم توصيا  تتعل  باإلجرا ا  التي من شأنها تخفيم أو تقليص أو تحاشى اآلثار البيئياة  •

 حتملة.السلبية الم

 قييم اآلثار البيئية للمشروع.ة ونعداد التقرير الخاص بتتقديم تقرير بنتائج الدراس •

 



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر البري األنابيب  طخ

 البترول  أنابيب  شركة 
 

 ئيية تقييم األثر البسدرا

  المقدمة - (:1) لقسما

 

 

 

 (13-1صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نطاق األعمال: 1-2

 م القيام بها إلعداد التقرير ما يلي:ي تالتعمال األ  منتا

جمااا البيانااا  الخاصااة بااالظروم البيئيااة الراهنااة لمن قااة الدراسااة المتعلقااة ب بو رافيااة  •

 رولوجية الموقا، ال(.وجيولوجية وهيد 

 جي العام للمن قة محل الدراسة خالل عملية المسح البيئي. نظام اإليكولووصم وتقييم ال •

 والمعايير المتعلقة بجودة البيئة.د واعة القاجعومر استعراض  •

 تقييم التداعيا  البيئية المتوقعة للمشروع المقترح. •

خاا ر البيئياة ووااا مخ ا  متكامال تحديد اإلجرا ا  التي من شأنها تخفيم اآلثاار والم •

  رة عليها.للسي

 اقتراح خ ة الرصد البيئي للمشروع المقترح. •
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  مقدمة 2-1

ا المصرية  للعرح  المقت  وع لمشر يخاا  والسياسا   المت لبا   من  للقوانين  ديد  وفقا  التنظيمية 

الم لوبة  المصرية التصاريح  القسم  هذا  في  ونستعرض  المشروع    إلنشا ،  يجب  وتشغيل  التي 

اله مختلم  من  عليها  المصرية،الحصول  والبلديا   والمحافظا   باختصار    يئا   نستعرض  كما 

 ريعة على القوانين التي ي بقونها المتعلقة بالمشروع. سرة ي نظونلقنها مسئوليا  وواجبا  كل م

أسا  م لوبة  للمشروع  البيئي  األثر  تقييم  دراسة  و  اا سوألن  البيئة  شئون  جهاز  المصرية  الهيئة  من 

سم باستعراض سريا لتوجيها  كل منهما المتعلقة بتقييم األثر  م في هذا الق، فإننا سنقوالعامة للبترول

لسنة    9المعدل بالقانون رقم  )قانون البيئة(    1994/ 4نستعرض القانون رقم  س ما  ، ك  شروعللم  البيئي

لعام    338الوزرا  رقم    والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيت   2015/ 105والقانون رقم    2009

،  وسنقوم بشرح مواد  2017لعام    618بقرار رئيت الوزرا  رقم    ديل لهاأخر تعوحتي    ,  1995

ا و لقان هذا  الحدود  لتنفيذية  اته  الئح ون  بتقرير  فسنقوم  ذلك  جانب  والي   ، بالمشروع  تتعل   التي 

 القصوى النبعاث الغازا  وأقصي فترا  مسموح بها للتعرض لها.  

 سئوليات اإلدارية للهيئات المصريةالم 2-2

  صرية الم  يئا  ن الكثير من الوزارا  والهإ، فتها األخرى في المجاال  المختلفةى جانب مسئوليالن

، وهي مسئولة عن تنفيذ مجموعة من القوانين تيدي ب ريقة  سئوليا  أياا فيما يتعل  بالبيئةم  اله

البيئةمباشرة   على  للحفاظ  مباشرة  ولكن  أو  ير  اآلثار ،  تقييم  دراسا   نلى  ت رقنا  البيئية    نذا 

ية  ول مسئنلى    ارةاإلش نه يجب  إ، فتنفيذها وتشغيلهال على تصاريح ل للمشروعا  التي تهدم للحصو

 هيئا  رئيسية وهي:  ثالث 

 

 البيئية  والقوانين التشريعات -2
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 جهاز شئون البيئة.  •

 . الهيئة المصرية العامة للبترول •

 المحافظا  والبلديا  المختلفة.  •

 جهاز ش ون البي ة  2-2-1

بالقانون رقم    1994لعام    4انون رقم  تم ننشا  جهاز شئون البيئة وفقا للق ،  2009لسنة    9المعدل 

ال  مسيول وهو   ت بي   رقم    عدلالم  1994/ 4ن  قانو عن  والقانون    2009لسنة    9بالقانون 

 بي   المتعل  بواا خ   اإلدارة البيئية وجما البيانا  البيئية ومنا التلوث ومتابعة ت  105/2015

لبيئية الرئيسية في مصر ويقوم بالتنسي  بين الهيئا   المركزية ا ، وهو الجهة تفاقيا  البيئية الدوليةاال

المختل المص ف رية  وبالنسلبيئةبا  عل يتيما  فة  البيئية،  اآلثار  تقييم  لدراسا   فبة  جهاز  إ،  مسئولية  ن 

 شئون البيئة يمكن تلخيصها فيما يلي: 

نصدار قرار    عن،  الهيئة المصرية العامة للبترولما  ، بالتعاون  مسيولجهاز شئون البيئة   •

ومواص وتصميم  عناصر  البيئية  يحدد  اآلثار  تقييم  وقواعد  ت  دا  كإرشا)فا   م  قيي لدراسا  

اوئها  آلثا في  تقوم  البيئية(  للبترولار  العامة  المصرية  البيئية    الهيئة  اآلثار  بتقييم 

 للمشروعا  المقترحة الم لوب نصدار التراخيص لها. 

ب  • البيئة  شئون  جهاز  ندارة  مجلت  الذ يقوم  المستشارين  اختيار  معايير  يقومون  تحديد  ين 

 ئي. بمراجعة دراسا  تقييم األثر البي 

البيئة للمستندا  الخاصة بتقييم األثر البيئي المرسلة من المستثمر من    ئون ز شجهاعند تلقي   •

هاز شئون البيئة بفحص هذه  ( يقوم جالهيئة المصرية العامة للبترولخالل الجهة المختصة )

برأيه ومقترحاته بخصوص اإلجرا ا    الهيئة المصرية العامة للبترولويخ ر    المستندا  

ي لذه اتخامكن  التي  البيئةحماا  خالل  ية  وذلك  تلقي    30،  من  لهذه  يوما  البيئة  شئون  جهاز 

 التقييم.  علىنه يعتبر موافقا امنيا  إ ، ونذا لم يتم ذلك خالل المدة المقررة فالمستندا  
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القانونية • الناحية  لقرار جهاز شئون  إ ف،  ومن  استئنام  الح  في  لب  له  يكون  المستثمر  ن 

بفحص   الخاص  تق دراس البيئة  اة  يكون    ار آلثييم  عندما  منه  المقدمة  هو  البيئية  القرار  هذا 

، يقوم جهاز شئون البيئة يقوم بدعوة لجنة  الموافقة المشرو ة، أو الرفض، وفي هذه الحالة

 تاري( استالمه ل لب االستئنام.   يوما من  15االستئنام لالنعقاد خالل 

 الهي ة المصرية العامة للبترول  2-2-2

ال وبترووزارة  للبترول مصرال  الهيئة ل  العامة  بأنش  ية  الخاصة  التراخيص  نصدار  عن   ة  مسئولة 

الهيئة المصرية العامة  ن  إ ف  ،ئية، وفيما يتعل  بدراسا  تقييم اآلثار البياالستكشام واإلنتاج البترولية

 لها المسئوليا  التالية:  للبترول 

بالتنسي  ما جهاز شئو  • تحديد التعليما   ي  ا ف، دوربيئةن الللهيئة المصرية العامة للبترول 

 الخاصة بدراسا  تقييم اآلثار البيئية للمشروعا  المقترحة. 

المستث • من  البيئي  األثر  تقييم  دراسة  مستندا   ملم  استالم  تقوم  عند  المصرية  مر،  الهيئة 

للب  التعليم  ترول العامة  ما  تتواف   فيه  الواردة  المعلوما   أن  من  للتأكد  الملم  ا   بفحص 

 ، ثم تقوم بتقديمه نلى جهاز شئون البيئة للمراجعة والتقييم. بيئيةال  ثاريم اآل تقي صة بالخا

بعلم الوصول    مسئولة عن نخ ار المستثمر بخ اب مسجل  الهيئة المصرية العامة للبترول •

لمقترح عند وصول هذا القرار  دراسة تقييم األثر البيئي لمشروعه ابالقرار النهائي لفحص  

 ة. لبيئمن جهاز شئون ا

 مسئولة عن تنفيذ القرار.  الهيئة المصرية العامة للبترول ن تكو لك  وبعد ذ  •
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 المحا ظات  2-2-3

نها مسئولة عن تخصيص مواقا  أ، كما  بي  ومراقبة تنفيذ قوانين الدولةالمحافظا  مسئولة عن ت 

ن  جهاز شئو   ميقو ، وسوا  الصناعية منها أو المنزلية  ايا  والمخلفا  حددة تكون بمثابة مقالب للنفم

،  نقليمية له في كافة المحافظا ، وتقوم هذه المكاتب، بالتعاون ما المحافظا    بتأسيت مكاتب   ئة لبيا

وللمحافظا  الح    مشروعا  المقترح تنفيذها بالمحافظة،بفحص وتقييم دراسا  تقييم األثر البيئي لل

ا في رفض تنفيذ أية   هلك مواردها  تستأو  كانها  ى سعل  مشروعا  بها نذا أيقن  ننها سوم تيثر سلبيا

 ال بيعية على نحو كبير. 

 التنفيذية والئحته 2009لسنة  9المعدل بالقانون رقم  1994لعام  4القانون رقم  2-3

 2009لسنة  9م المعدل بالقانون رق  1994لعام  4رقم  القانون  2-3-1

أو تدهور   اوب و ن نزام أ است ب فيفي ن ار التنمية المستدامة التي تحافظ على البيئة والتي ال تتسب

لسنة    9المعدل بالقانون رقم    1994لعام    4  مصر القانون رقم  مواردنا ال بيعية المحدودة، أصدر

تقتصالذي    2015/ 105والقانون    2009 ال  والذي  البيئة،  بحماية  معالجة  يتعل   على  أهدافه  ر 

التلوث   بالفعمشكال   المتواجدة  الراهنة  ل  ننما ل، والناجم عن المصانا  الجديدة  لل اتشمتمتد  مصانا 

 والتوسعا  في المصانا القائمة.  

موارد ال بيعية  والن دراسا  تقييم األثر البيئي تهدم للتأكد من حماية البيئة والحفاظ عليها وعلى ال

المو صحة  ذلك  في  التنمية  بما  من  المصري  الخااعةا ن  القانون     ير  فإن  السليمة،  للسي رة 

يقرر أن المشروعا  والمنشآ  الجديدة، والتوسعا     2009  سنةل  9قانون رقم  لل باالمعد   1994/ 4

 ها. في المنشآ  القائمة، يجب أن تخاا لدراسة لتقييم آثارها البيئية قبل الترخيص ل

،  21،  20،  19محددة في المواد:    ثار البيئية للمشروعا  والمنشآ  واإلجرا ا  المتعلقة بتقييم اآل

 . 2009لسنة   9قانون رقم  ال ل بالمعد  1994/ 4ون  من القان  23و  22
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رقم    2-3-2 الوزراء  ر يس  لهو  1995لعام    338قرار  تعديل  الوزراء  بقرار  أخر  رقم    ر يس 

   2017 لعام 618

المصرية 1995  يرفبرا   28في   الجريدة  قام   "الرس  ،  المصرية"مية  رئيت    الوقائا  قرار  بنشر 

رقم   التنفيذ   338الوزرا   بالالئحة  لالخاص  البيئقانو ية  رن  رقم    1994/ 4قم  ة  بالقانون  المعدل 

أخر تعديل لالئحة التنفيذية  بنشر    الوقائا المصرية قام  جريدة    2017مارت    15. وفي  2009/ 9

سبيل المثال ال    على حة هي التالية  ذه الالئوأهدام ه.  618رار رئيت الوزرا  رقم  قالمشار نليها ب 

 الحصر: 

 ثر البيئي. يم األيلتق سة ديم دراا تقعليهتحديد المشروعا  التي يتعين   •

 تحديد مهام لجنة االستئنام ونجرا اتها وأساليب التقدم بالشكوى.  •

من جانب المنشئا  الصناعية المسموح  تحديد المواصفا  والقواعد التي يجب االلتزام بها   •

 الجة القابلة للتحلل البيولوجي. لها بالتخلص من المواد الملوثة المع

المو • اتحديد  الق  ثةلملو اد  البيولوجي    ابلة ير  المسموحللتحلل  البيئا      ير  في  بتصريفها 

 المائية. 

 تحديد المستويا  المسموح بها النبعاث الغازا  الملوثة الهوا .  •

ملوثا   الفترا  المسموح بها للتعرض لهذه الالمستويا  المسموح بها لشدة الصو  وتحديد   •

 السمعية. 

حالة نقامة أية منشئا  بالقرب من  في    عها تبا ي يجب ن الت  شرو  تنظيم اإلجرا ا  وتحديد ال •

 الشوا  . 

للقانون   المذكورة أعاله  المواد  بالقانون رقم    1994/ 4والي جانب  خاص  ال  2009لسنة    9المعدل 

البيئي، فه تقييم األثر  المواد أرقام:  بدراسا     ، 17  ، 16  ، 15  ، 14  ، 13  ، 12  ، 11  ، 10ناك أياا 

 نون. نفيذية لهذا القاالتئحة لال  19و  18
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 متوقعة و قا لال حة التنفيىية معايير ا رار البي ية ال  2-3-3

  9المعدل بالقانون رقم    1994/ 4ن  اإل ار التشريعي لتلوث الهوا  والما  والتربة متامن في القانو 

التنفيذية  2009ة  لسن الهوالئحته  بجودة  الخاصة  القواعد  يحدد  القانون  وهذا  لحم،  حة  الصاية  وا  

، تحدد الحد األقصى المسموح به للملوثا  التي  فيذية، كما ورد  أعالهة التن لالئحة، واالعامة والبيئ

،  ي يجب نتباعهاوتحدد المعايير التعلى سما  البيئة  قد تنجم من األنش ة الصناعية المختلفة وتيثر  

هو  لما    وع المقترح وفقا لمشر من اوسنناقج فيما بعد حدود هذه الملوثا  التي من المحتمل أن تتولد  

 الالئحة التنفيذية.  رر في مق

 انبعاث الغازات وجودة الهواء  2-3-3-1

ح  نه لكي يتم من أ  2009لسنة    9نون رقم  المعدل بالقا  1994/ 4يقرر القانون المصري لحماية البيئة  

م بها  لقيا ما ان الموقا المختار يجب أن يكون مناسبا لألنش ة المزإة أو مشروع، فترخيص لمنشأ

وثا  الهوا ، كما يجب أن يكون التلوث الكلي الناجم من كافة  الحدود المقبولة لمل بلتزم  نحو ي  على 

مع حدود  في  ما  من قة  في  والمشروعا   فالمنشئا   وهكذا  قيامهإينة.  أثنا   المشروع  بأنش ته    ن 

ررة في الالئحة  المق صوى  من أن ملوثا  الهوا  الناجمة منه ال تزيد عن الحدود الق  يجب أن يتأكد 

النقل التي ينتج عنها  القانون، كما حظر القانون استخدام المعدا  والمحركا  ووسائل  لهذا  يذية  التنف 

المق الحدود  الالئحة   ازا  عادم تزيد عن  الحدود    ،2-2،  1-2داول  وتواح ج  التنفيذية،ررة في 

  9م  ن رقلقانوالمعدل با  1994/ 4رقم  نون  للقاوفقا    المنبعثة، القصوى المسموح بها لملوثا  الهوا   

 والئحته التنفيذية.   2009لسنة  
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 ( 20-2صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــ

 

 الحدود القصوى لغازات العادم المنبعرة من محركات المركبات  – 1-2جدول  

 كبات التي تعمل بوقود البنزينالمر

 2003ما قبل عام  ا الصنعام 
عام   إل  2003من عام 

2009 
 وما بعده  2010من عام 

 ات الملور

اد وم
 هيدروكربونية 
)جز  في 

 ون(الملي

أول أكسيد  
  الكربون
 )%( 

مواد 
 هيدروكربونية 
)جز  في 
 المليون(

أول أكسيد  
  الكربون
 )%( 

مواد 
 هيدروكربونية 
)جز  في 

 مليون(ال

أول أكسيد  
  الكربون
 )%( 

ألقصي د االح

 المسموح به 
600 4 300 1.5 200 1.2 

 المركبات التي تعمل بوقود الديزل

 وما بعده  2009 إل  2003ام ع من 2003ما قبل عام  صنا ال عام

معامل كرا ة الدخان  

)1-k(m 
2.8 2.65 
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 ( 21-2صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــ

 

 

 )ميكرو جرام/متر مكعب( الحدود القصوى لملورات الهواء   – 2-2جدول  

 قةالمنط ثالملو

 الحد األقصي للتركيز 

 )ميكروجرام/ متر مكعب(

 عام  ساعة 24 ساعات  8 ساعة

يد  أكسني اث
 الكبري  

 50 125 - 300 يةالمنا   حار

 60 150 - 350 المنا   صناعية

أول أكسيد  
 الكربون

ميللي   30 المنا   حارية
جرام/ متر  
 مكعب 

ميللي   10
متر  جرام/ 
 مكعب 

- - 

 - - المنا   صناعية

ثاني أكسيد  
 النيتروجين 

 60 150 - 300 المنا   حارية

 80 150 - 300 المنا   صناعية

 األوزون
 - - 120 180 المنا   حارية

 - - 120 180 المنا   صناعية

الجسيما  
الصلبة العالقة  

 الكلية 

 125 230 - - المنا   حارية

 125 230 - - المنا   صناعية

الجسيما  
الصلبة أقل  

  10 من
 ميكرون 

 70 150 - - المنا   حارية

 70 150 - - المنا   صناعية

الجسيما  
ل  ة أقلصلبا

  2.5من 
 ميكرون 

 50 80 - - رية   حاالمنا

 50 80 - - المنا   صناعية

الجسيما  
الصلبة مقاسة  

 كدخان

 60 150 - - المنا   حارية

 60 150 - - المنا   صناعية

 الرصاص 
 0.5 - - - المنا   حارية

 1 - - - المنا   صناعية

 األمونيا 
 - 120 - - المنا   حارية

 - 120 - - يةاع  صنالمنا 
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 ضاءالضوستوي م  2-3-3-2

القانون   رقم    4/1994يقرر  بالقانون  أثنا     2009لسنة    9المعدل  المنشئا   كافة  علي  يجب  أنه 

بها  الصناعية أن تلتزم بالحدود المسموح  تاجية واستخدامها لألدوا  والمعدا   تأديتها ألنش تها اإلن 

اج صوتي  ر نزع مصاد   هذه المنشئا  التي بها يص لتراخلشدة الصو  ، وعلي الجها  التي تمنح ال

المصادر الثابتة في من قة معينة    تراقبها لكي تتأكد من أن القيمة الكلية لشدة الصو  الناجمة منأن  

ف المتكون  والحدود   ، بها  المسموح  الحدود  المسمي  والفترا   الصو   لشدة  بها  ب سموح  ن  أوح 

 . 5-2  و  4-2،  3-2مواحة بجداول  يذية لتنفحة ان كما قررتها الالئ بتعرض لها اإلنسا 

بها لمستويات الضوضاء داخل اماكن العمل واالماكن   الحدود القصوى المسموح  -3-2جدول  
 المغلقة. 

 ان والنشاط تحديد نو  المك م

الحد االقصي 
توي المقترح لمس

الضوضاء المكا  ة  
 AeqLسيبل دي

مدة 
 التعرض 
 )ساعة( 

1 

  8 حتى ورديةه ذلك ذا  نا( وما شابلمصاج وا( أماكن العمل )الور)أ
 (  2014التي تم ترخيصها قبل عام  للمنشآ ساعا  )

90 8 

  8 حتىية ( أماكن العمل )الورج والمصانا( وما شابه ذلك ذا  ورد)أ
 ( 2014خيصها بدأا من عام التي تم تر للمنشآ ساعا  )

85 8 

2 
هذا المستوي اوز يتج قاعا  األفراح واالحتفاال  المغلقة )بشر  أال

 عة(حدود القا
95 4 

3 
حجرا  العمل لوحدا  الحاسب اآللي أو ما شابه  –المكاتب اإلدارية 

 ذلك  
65 - 

4 
الساحا   –تركيز ذهني روتيني حجرا  العمل لألنش ة التي تت لب 

الم اعم   –حجرا  التحكم في األنش ة الصناعية  –للبنوك  العامة
 والكافتيريا  

60 - 

5 
م، مكاتب البريد،  عامة، المتاحا  اللمكتبا  والعيادا  ال بية، اشفيمستلا

 قاعا  المحاكم، المساجد ودور العبادة.
45 - 

6 
الجامعا  والمدارت والحاانا  

 هدة وما في حكمها والمعا

 - 40 سية داخل الفصول الدار

المالعب وساحا  المباني 
 التعليمية.

55 - 

7 
وما في  ناد الف –المباني السكنية 

 حكمها 
 - 50 معيشةداخل  رم ال

 - 35 داخل  رم النوم
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 ( 23-2صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــ

 

 الحد األقصي المسموح به للضوضاء المتقطعة والصادرة عن المطارق الثقيلة  – 4-2جدول  

 ديسيبل( الصوتي )وة مستوي الضغط ىر

LC peak 

 ترة العمل عدد الطرقات المسموح بها خالل 

 اليومي

135 300 

130 1000 

125 3000 

120 10000 

115 30000 

المتق عة  مدة    تتوقم للاواا   خالل    على التعرض  ال رقا   )عدد  الجدول  لهذا  ا  الاواا   بقا مستوي 
 الوردية اليومية(.

الثقيلة متقتعتبر الاو الفترة بين كل  رقة وااا  الصادرة من الم ار   نذا كان   ثانية أو    1لتي تليها   عة 
 (5-2جا  في جدول )ب  عليها ما ة وي مستمرل من ذلك فتعتبر اواا  ة أقلفتر، اما نذا كان  اأكثر

   

 الحدود القصوى المسموح بها لمستوي الضوضاء في المناطق المختلفة  - 5-2جدول  

 و  المنطقةن

الضوضاء الحد المسموح به لمستوي 
 AeqLلديسيبل المكا  ة )أ( با

آ  7نهاراآ )من  صباحا
 مساءآ( 10 إل 

مساءآ  10من ) ليالآ 
آ(  7 إل   صباحا

 40 50   حساسية للتعرض للاواا   ذامنا  -1

اواحي سكنية ما وجود حركة اعيفة وأنش ة خدمية  -2
 محدودة

55 45 

 50 60 ينة وبها أنش ة تجارية  منا   سكنية في المد -3

متراا، بها  12 ر  أقل من  علىنية واقعة   سك منا  -4
اإلدارية   نش ةاأل بعض الورج أو األنش ة التجارية أو

 و المالهي.هية ألترفياألنش ة ا أو
65 55 

متر فأكثر، أو   12 ر  عراها  علىالمنا   الواقعة  -5
منا   صناعية ذا  صناعا  خفيفة وبها بعض 

 نش ة األخري.األ
70 60 

 70 70 يلة ذا  صناعا  ثقمن قة صناعية  -6
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 ( 24-2صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــ

 

 إدارة المخلفات  2-3-3-3

القانون   رقم  انو بالقالمعدل    4/1994يحرم  حرنلقا     2009لسنة    9ن  والمخلفا      أو  النفايا  

الصلبة نال في األماكن المحددة كمقالب لها بعيدا عن األماكن السكنية والصناعية والزراعية وعن  

 مجاري المياه. 

أياا أنه عندما يتم القيام بأنش ة    2009لسنة    9المعدل بالقانون رقم    1994/ 4كما يقرر القانون  

وعندما يتم نقل المخلفا  أو األتربة الناجمة من    دم،الهو  م أو الحفر أو التشييد أ تكشااالس تت لب  

  الجهة   علىوبالتالي فيجب    نقلها،ا   هذه العمليا  فيجب اتخاذ االحتيا ا  الالزمة حتى ال تتبعثر أثن

 ما يلي: التي ترخص ألعمال والهدم أن تراقب 

 شاة. والم  بحيث ال تعو  حركة المرور لعملقا االتكويم اآلمن لهذه المخلفا  في مو •

معدة   • نقل  بسيارا   والتشييد  والهدم  الحفر  أعمال  من  الناجمة  واألتربة  المخلفا   نقل 

 ومرخصة لذلك. 

 األثر البيئي:عامة للبترول الخاصة بدراسات تقييم  هاز شئون البيئة والهيئة المصرية التوجيهات ج 2-4

المنشئا  والمشروعا     2009لسنة   9المعدل بالقانون رقم    4/1994نون تحدد الالئحة التنفيذية للقا

 األست التالية:  نلىالتي تخاا لدراسا  تقييم اآلثار البيئية استنادا 

 تقوم به المنشأة. نوعية النشا  الذي  •

 رد ال بيعية. مدي استغالل الموا •

 موقا المنشأة.  •

 نوعية الوقود المستخدم في تشغيل المنشأة.  •
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 ( 25-2صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــ

 

ال كث   عا  مشرو وعدد  القانون  لهذا  و التي تخاا  ثقييمكن  يرة  عبئا  تمثل  الأن  كاهل  جها   ال على 

وعا  تقييم اآلثار البيئية  ، وبالتالي فقد تم صيا ة نظام مرن إلدارة مشر اإلدارية وجهاز شئون البيئة 

اال االقتبهدم  للموارد  األفال  المحدودةستخدام  والفنية  بتصنيم  صادية  النظام  هذا  ويقوم   ،

النحو    علىة لجسامة آثارها البيئية المحتملة  مختلف ا  المستوينوعيا  تعكت ال أربا  نلى  روعاالمش

 التالي: 

 د يكون لها آثار ائيلة على البيئة. : وهو يام المشروعا  / المنشئا  التي قالتصنيف )أ( •

)ب(  • متوس ة على  التصنيف  آثار  لها  يكون  قد  التي  المنشئا    / المشروعا   يام  وهو   :

 ئة. البي

: وهو يام المشروعا  / المنشئا  التي قد يكون لها  (محددة دراسة بي ية    -التصنيف )ب   •

 آثار فو  متوس ة على البيئة.   

جسيمة على البيئة  / المنشئا  التي قد يكون لها آثار    : وهو يام المشروعا  التصنيف )ج( •

 ى دراسة كاملة لتقييمها. وتحتاج بالتالي نل

فإنه    كم   33" و ول  36ق ر  بول  حج  ديوا  -  بري عجرود لاألنابيب  ا  خ   أنشا وبالنسبة لمشروع  

   . (ج) يندرج تح  القائمة 

 نظام االستئناف 2-5

يت الجها  المختصة فيما  اتخاذها من جانب  يتم  التي  والمقترحا     البيئي   بتقييم األثر   عل القرارا  

وى  ل التقدم بشك استئنافها من خال  ها التي يتقدم بها جهاز شئون البيئة، يمكن  لب تي يتعين تنفيذ ال

الدائم  ىنل يمكن    30لالستئنام خالل    ة اللجنة  فال  المشروعا   أما تصنيم  القرار،  تلقي  يوما من 

 استئنافه. 

بعلم الوصول، ويجب أن  المسجل    لبيئة بالبريد ى جهاز شئون اويتعين تقديم  لب االستئنام كتابة نل

يستند نليها  ي  ة التلعلميالقانونية واى القرار، واألست  ستئنام أسباب االعتراض عليتامن  لب اال

 صاحب المشروع، هذا ما نرفا  المستندا  المتعلقة المييدة ألسباب االعتراض.  

تالم مستندا   لب  تاري( اسيوما من    30ل  اذ قرارها خال ويتعين على اللجنة الدائمة لالستئنام اتخ

االستئنام. 



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر البري نابيب األ طخ

 البترول  أنابيب  شركة 
 

 دراسة تقييم األثر البيئي

  المشروع وصف - (:3) القسم

 

 

 

 (26- 3صفحة ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 المقدمة: 3-1

إع د تم  تقداد  ا راسة  رئي   ألييم  لقرار  ووةقاً  البترول،  أنابيب  شركة  لسياسة  طبقاً  البيئي  ثر 

رقم    1995لسنة    338رقم    ءالوزرا بالقرار  والخا 2005لسنة    1741المعدل  بالالئحة  ،  ص 

  105  والقانون   2009لسنة    9رقم  والمعدل بالقانون    1994لسنة    4رقم    ن البيئةتنفيذية لقانو ال

 . 2017لسنة   618  قمرار رأخر قعديالته حتى وت  2015لسنة  

البترول   أنابيب  شركة    33بطول    حجولوادي    –عجرود    البرياألنابيب  خط    إلنشاء تخطط 

  أنابيب خط    علىللربط   هو خط األنابيب المقترحوالغرض من إنشاء   بوصة.  36 كيلومتر وقطر

قطر    -شقير لنقل    24مسطرد  وذلك  مستود   العين   من م  خاالالزيت  بوصة  الي  عات  السخنة 

 لتخزين بمنطقة عجرود. ا

 ( خريطة باألقمار الصناعية توضح منطقة خط األنابيب المقترح،1-3انظر شكل غ

 توضح مسار خط األنابيب المقترح. الصناعيةيطة باألقمار ( خر2-3وشكل غ 

 
 

. مقترحمنطقة خط األنابيب الخريطة باألقمار الصناعية توضح (: 1-3) شكل

 وصف المشروع-3



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر البري األنابيب  طخ

 البترول  أنابيب  شركة 
 

 سة تقييم األثر البيئيدرا

  المشروع وصف - (:3) القسم

 

 

 

 (27- 3صفحة ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتروسيف

 

مسار خط األنابيب وغرف البلوف ح ة توض(: خريط2-3شكل )



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر البري ب األنابي طخ

 البترول  نابيب أ شركة 
 

 دراسة تقييم األثر البيئي

  المشروع وصف - (:3) القسم

 

 

 

 (28- 3صفحة ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المسح البيئي 3-2

   . 2020/ 09/ 20 يوم األحد المواةق تم القيام بأعمال المسح البيئي 

 ة على طول مسار خط األنابيب المقترح.  ور الفوتورراةيوتم التقاط الص

 

 مواصفات نظام الخط 3-3

ية حديث يستخدم انودات من د كاثو حماية من الصدأ باستخدام نظام  ف تتم حماية أنابيب الخطوس

ة ثالثية من األنابيب بطبقالسيليكون والحديد والكروم ومصدر للتيار المستمر، إلى جانب تبطين  

 ثلين.لبولي ايا

ةطي   %10  وةيما يلي ملخص لألعماق التي يجب دةن خطط األنابيطب عنطدها مطع تفطاوت قطدر   

 بعض المناطق.

 عندها ابيب األن األعماق التي يجب دفن خط 1-3ل جدو

 متر لكافة نوعيات األراضي عدا الصخرية   1 العمق تحت سطح األرض حتى قمة األنبوب 

 متر لألراضي الصخرية.  0.7 ح األرض ألنبوب حتى سطلعمق من قمة ا ا

 عرض الخندق 
  0.15    0.2القطر الخارجي لألنبوب    

 متر 

 زاوية الخندق 

 حفر رأسي  الصخرية األراضي 

 درجة مع الرأسي  20 راعية األراضي الز

 األراضي الصحراوية 

 درجة مع الرأسي  40 التربة المضغوطة 

 رأسي درجة مع ال 70 الرمال الجارية 

 

 



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر البري ب األنابي طخ

 البترول  نابيب أ شركة 
 

 دراسة تقييم األثر البيئي

  المشروع وصف - (:3) القسم

 

 

 

 (29- 3صفحة ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 يب خط األناب مسار 3-3-1

وهطي نقططة بدايطة الخطط يونيطو  30ر طريطق محطوبعمل قططع لألنابيب المقترح  يبدأ مسار خط ا

عناد اإلحاداثيا  )دائارة عارض:  HDDياة ق اا ال ريا  بتقنحيث يتم    (1غررةة البلوف رقم  

 ° شرقاا(32ˈ 05" 54.32   ول:  & خ° شماالا 30ˈ 00" 05.60

ويساااتمر بااانفت  يونيطططو 30ر طريطططق محطططولالشااامال ماااوازي يتجاااه مساااار الخااا  نحاااو ثااام 

لسططوي  ا -القططاهر  كاام ماان بدايااة الخاا  حتااى  رياا   6لمسااافة   رياا لااالتجاااه بجانااب 

° 30ˈ 03" 51.09اإلحااداثيا  )دائاارة عاارض:  نااد ع HDDحيااث يق ااا ال رياا  بتقنيااة 

ا( ويسااتمر مسااار الخاا  32ˈ 06" 08.46 ااول: شااماالا & خاا   مااوازي ل رياا  ° شاارقا

( عناااد 2)رفاااة البلاااوم رقااام حتاااى  كااام  12ة لمساااافالقااااهرة الساااويت باتجااااه الشااار  

ˈ 13" 27.50° شااااماالا & خاااا   ااااول: 30ˈ 05" 15.70يا  )دائاااارة عاااارض: االحااااداث

 ° شرقاا(.32

هيد أحمااد نفاا  الشاا الماايدي الااي  ياا راليسااتمر الخاا  باتجاااه الشاار  الااي ان يصاال الااي 

" 09.60: عناااد اإلحاااداثيا  )دائااارة عااارض  HDDحياااث يق اااا ال ريااا  بتقنياااة ي د حمااا

ا( ويساااا° شاااار32ˈ 20" 05.61& خاااا   ااااول:  ° شااااماالا 30ˈ 05 تمر مسااااار الخاااا  قا

 رفااة البلااوم رقاام  ماانكاام  10مااوازي ل رياا  القاااهرة السااويت باتجاااه الشاار  لمسااافة 

  .يد هيد أحمد حمالشنف   الميدي الي  ي رالتى نق ة تعدية ح( 2)

عنااد اإلحااداثيا   (3 رفااة البلااوم رقاام ) كاام الااي 3.7لمسااافة  الشاارقييسااتمر فااي االتجاااه 

ا( ° 32ˈ 22" 15.70   اااول: ° شاااماالا & خااا30ˈ 04" 28.90: ض )دائااارة عااار شااارقا

الااي من قااة  (3 رفااة البلااوم رقاام ) ماانكاام  1.3لمسااافة  الشاارقيفااي االتجاااه  يسااتمر

° 30ˈ 04" 10.50: ض ا  )دائااارة عااارعناااد اإلحاااداثيالتخااازين والمساااتودعا  بعجااارود 

ا( داخل° 32ˈ 23" 07.20خ   ول: شماالا &   نهاية.الشركة ونق ة ال شرقا

(، 3-3ضططح مسططار خططط األنابيططب المقتططرح غشططكل التططي تو صططناعيةقمططار النظططر خريطططة األأ

 ً  (.1ق رقم غالخرائط بالملح أنظر أيضا

 



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر البري ب األنابي طخ

 البترول  نابيب أ شركة 
 

 دراسة تقييم األثر البيئي

  المشروع وصف - (:3) القسم

 

 

 

 (30- 3صفحة ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر ريالب األنابيب  طخ

 البترول  أنابيب  شركة 
 

 دراسة تقييم األثر البيئي

  المشروع وصف - (:3) القسم

 

 

 

 (31- 3صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــ

 

مسار خط األنابيب والتعديات  (: خريطة توضح 3-3شكل )



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر بريال األنابيب  طخ

 البترول  أنابيب  شركة 
 

 دراسة تقييم األثر البيئي

  المشروع وصف - (:3) القسم

 

 

 

 (32- 3صفحة ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــ

 

 دي حجولوا –عجرود  خط أنابيب  تقاطعات 2-3جدول 

 

 مسار خط األنابيب  البند
 افة  مسال

 ( )كيلومتر
 الوصف

حفر  ال تقنية
 تخدمة المس

 مالحظات

1 
محور  طريق بجوار 

 يونيو  30

6 

 

ألنابيططططب مسططططار خططططط ا قططططاطع بططططينتنقطططططة ال

غدائطططر  يونيطططو  30محطططور ريطططق طالمقتطططرح و

° شططططما ً   خططططط 30ˈ 00" 05.60عططططرض  

 ° شرقاً(32ˈ 05" 54.32طول  

حفر أةقي  

موجه  

HDD 

 منطقة صحراوية عها:ون   سوي ال المنطقة:

 منخفضة ن:كالسكثافة ا

 الصناعة األنشطة:

 .طريق القاهر  السوي  المواقع المجاورة:

2 
طريق القاهر   بجوار 

 السوي   -
22 

نقطططططة التقططططاطع بططططين مسططططار خططططط األنابيططططب 

غدائطططر   السطططوي  -القطططاهر  المقتطططرح طريطططق 

° شططططما ً   خططططط 30ˈ 03" 51.09عططططرض  

 ° شرقاً(32ˈ 06" 08.46طول  

قي  أة حفر

موجه  

HDD 

 منطقة صحراوية عها:ون   سوي ال المنطقة:

 منخفضة ن:كالسكثافة ا

 ةالصناع األنشطة:

 .طريق القاهر  السوي  المواقع المجاورة:

3 
طريق القاهر   بجوار 

 السوي   -
5 

نقطططططة التقططططاطع بططططين مسططططار خططططط األنابيططططب 

هيد الشططنفططق  المططيدي الططي قيطططرالوالمقتططرح 

ˈ 05" 09.60  غدائططر  عططرض  .يد أحمططد حمطط

ˈ 20" 05.61  خطططططط ططططططول   ° شطططططما ً 30

 قاً(° شر32

حفر أةقي  

موجه  

HDD 

 منطقة صحراوية عها:ون   سوي ال المنطقة:

 منخفضة ن:كالسكثافة ا

 الصناعة األنشطة:

 .طريق القاهر  السوي  المواقع المجاورة:



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر البري نابيب األ طخ

 البترول  أنابيب  شركة 
 

 دراسة تقييم األثر البيئي

  المشروع وصف - (:3) القسم

 

 

 

 (33- 3صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

 مخرات السيول  3-4

 خط األنابيب المقترح   يوجد مخرات سيول تتقاطع مع مسار 

 

 األكواد، المعايير، والمواصفات 3-5

 أكواد التصميم والمعايير 3-5-1

لتصطميمات بة لالنسطا على كاةة األعمال سطواء باصفات التي سوف يتم تطبيقهوالمو  كواد ةيما يلي األ

وتسليم خط وا ختبارات  الهندسية أو ةي المواد المستخدمة والمعدات واألعمال الهندسية والتركيبات 

 مقترح. نابيب الاأل

 رقم الكود الوصف

 ANSI B 31-4 أكواد التصميمات العامة 

 API-5LX-52 (PSL2) يب باألنامواصفات ماد  

 

 

 مواصفات خط األنابيب  3-5-2

 بوصة   36 ألنابيب قطر خط ا

 بوصة للتعديات   0,62"&   0.500 سمك جدار خط األنابيب 

 كيلومتر  33 األنابيب الطول الكلي لخط 

 بولي يوريثان )فوم( & بولي بروبيلين للتعديات  خط األنابيب  تغليفخدمة في المادة المست

 الصلب الكربوني  ابيب نألاخط  مادة

 بار   70 يل غط تشغأقصي ض

 زيت خام  بواسطة الخطسيتم نقلة   المنتج الذي

 0,95 الكثافة النوعية للمنتج 
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 (34- 3صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

 البترول ط شركة أنابيبمرافق خطو 3-5-3

 ط المرافق التي تمر فوق خط أنابيب شركة أنابيب البترول: اطعات مع خطولتقا 3-5-3-1

ك  خط األنابيب ويجب أن تكون هنا  درجة مع محور  90ت على  اطعا قالتكون هذ   يجب أن ت •

 . أخر متر على األقل بين خط األنابيب وأي خط أو كابل 1مساةة قدرها 

 .صةبو  0.5ت عند التقاطعا  جدار األنبوب يجب أن يكون سمك •

 .يجب أن يكون الردم ةوق األنبوب من الرمال المنخولة التي يتم دكها جيداً  •

 .ماية الخرسانيةق وتحت بالطات الحتحذير ةو  ب وضع شريطج ي •

 . تيكي لألنابيب غلي  ةي المصنع(ستاباختبار هيدرويتعين القيام   •

ون المساةة  بحيث تك  ق خط األنابيبمم للحماية ةو  200ويجب وضع بالطات خرسانية سمكها   •

البالطات وق  المساةة بين  500مة األنبوب  بين قمة هذ   ال  مم، وبحيث تكون  الطات  بقمة هذ  

 مم على األقل.   300تمر ةوقها  ية خدمات أخريوقاع أ

ط  كما يجب أن يتم تثبيت قوائم خرسانية ةوق األرض للتحذير على مساةات معينة ةوق مسار خ •

 وضوح. لعربية بتوبة باللغة ااألنابيب مك 

 

 التقاطعات مع خطوط المرافق األخرى تحت خط األنابيب:  3-5-3-2

  ون محور خط األنابيب ويجب أن تكدرجة مع    90ت على زاوية  عا طا ن هذ  التقيجب أن تكو •

 .أخر  كابل األقل بين خط األنابيب وأي خط أنابيب أو على مم   750ناك مساةة قدرها ه

خط   وةي  • وجود  أخرحالة  لمراةق  تح وط  تمر  ةي  المقترح  األنابيب  خط  وضع  إت  يتعين  نه 

 . ابيبماية ةوق وتحت خط األنبالطات خرسانية كح

تلكتكون    وسوف • مثل  البالطات  السابقة    هذ   الفقر   ةي  تكون    1-3-5-3المذكور   وسوف 

 لة السابقة.سم أيضا كما ةي الحا 50المساةة بين قمة هذ  البالطات وقمة األنبوب 

 .خولة التي يتم دكها جيداً األنبوب من الرمال المن ب أن يكون الردم ةوق ج ي •

 م.م 200مكها لتي يبلغ س ة ااية الخرسانيمبالطات الح  يجب وضع شريط تحذير ةوق وتحت •

الحماية   • يوبالطات  التي  األخرى  الخرسانية  المراةق  وخطوط  األنابيب  خط  بين  وضعها  تم 

 مم.  150سوف يكون سمكها 



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر البري نابيب األ طخ

 البترول  أنابيب  شركة 
 

 دراسة تقييم األثر البيئي

  المشروع وصف - (:3) القسم

 

 

 

 (35- 3صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

 -البترول هي كما يلي   يبلخرسانية وخط أنابيب شركة أنابطات الحماية ابين بال  والمساةة •

o  بين قمة األنب الحمايطوب وقاع بالالمساةة  التي ات  الخرسانية   مم هي   200سمكها    ة 

 مم. 500

o التي سمكهاةة  المس الخرسانية  الحماية  مم وقاع األنبوب هي   150ا  بين قمة بالطات 

 .مم 300

o ية التي ق أخرى وقاع بالطات الحماية الخرسانطوط مراةأنابيب أية خ   مساةة بين قمةال

 مم. 300مم هي  150سمكها 

 

 لبترول  ازية لخط أنابيب شركة أنابيب اق األخرى الموخطوط المراف  عالتقاطعات م  3-5-3-3

خط   متر على جانب واحد ةقط من 0.5يمكن أن تكون هناك خطوط لمراةق أخري على مساةة  •

 األنابيب. 

، وسوف تكون هذ  البالطات مثل انية كحماية ةوق خط األنابيبرسخ  سوف يتم وضع بالطات •

 . 1-3-5-3ة قلفقر  الساب تلك المذكور  ةي ا

 .مم 200لخرسانية التي يبلغ سمكها ابالطات الحماية حذير ةوق وتحت  يجب وضع شريط ت  •

 

 البترول   ب شركة أنابيب خطوط المرافق األخرى على جانبي خط أنابي  3-5-3-4

لى جانب واحد ةقط  متر ع  0.5على مساةة   تقل عن    األخرىةق  خطوط المرا  يجب أن تكون •

األ  خط  ويجنابيبمن  تك  ب،  الخطأن  بين  المساةة  األ والمراة  ون  الجانب  ةي  األخرى  خر ق 

   .متر1

طات مثل ، وسوف تكون هذ  البال خرسانية كحماية ةوق خط األنابيب  سوف يتم وضع بالطات •

 . 1-3-5-3ابقة ذكور  ةي الفقر  السلمتلك ا

 

 البترول: خطوط المرافق األخرى رأسيا فوق خط أنابيب شركة أنابيب  3-5-3-5

لم يسم  لن • خطوط  بوجود  أخح  رأسيراةق  األنابيب رى  خط  ةوق  أو  ا  من  موازي،  قريبة  أو  ة 

 محور الخط.
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 (36- 3صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

الفقر • ةي  المذكور   األةقية  المساةات  احترام  أيةبالنسبة    4-3-5-3   ويجب  مراةق    لخطوط 

  الكهربية. ناء خطوط الكابالتباستث 

بالت الكهربية ذات ط الكاومتر من خط   3يتم مد خطوط البترول على مساةة أقل من  يجب أ   و •

 . لضغط العالي ا

 متر.  5مساةة بين خط أنابيب البترول وقضبان السكك الحديدية عن ال تقليجب أ  كما  •

 

 اإلنشاء: 3-6

خط  سوف   إنشاء  بواسيتم  مقاول األنابيب  ومراقطة  أشراف  تحت  ومعتمدين  ميهلين  شركة  ين  بة 

 أنابيب البترول. 

 رول: البت باء خط أنابي مواصفات إنش 3-6-1

 تالية  بيب العمليات لإنشاء خط األنا  سوف تتضمن أعمال

 متر.  12تجهيز مسار الطريق  الممر الذي سوف يتم حفر خنادق خط األنابيب أسفله بعرض  -1

المخازن أو من أي مكان   مصنع التغليف ةي السوي  أو من  غ األنابيب منقل وتفريتحميل ون  -2

 أخر تحدد  الشركة. 

لع  المواد  غوتفري  ونقل  تحميل -3 الالزمة  المخ األخرى  من  األنابيب  مد خطوط  من   ازنملية  أو 

 األماكن األخرى التي تحددها الشركة.

 تجهيز األنابيب.  -4

 نابيب ةيها.بعد إنزال األ   حفر الخنادق ثم ردمها -5

 الثني. -6

 ها وةحص اللحامات وإصالحها. بلوةام األنابيب ووصالتها و حل -7

 تكسية خط األنابيب.  -8

 الملحومة.  ة الوصالتسيتك -9

 ت.تكسية ا نحناءا  -10

 ةحص التكسيات.  -11
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 (37- 3صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

 ال ووصالتها. حطات ا ستقبتركيب كاةة م  -12

 ةي ررةة البلوف.  بلوفتركيب األنابيب وال -13

 بدون.جلب أو  التي تمر داخلاء التقاطعات مد خط األنابيب سو -14

 مد الخط ةي أماكن عبور الترع المالحية.  -15

 صفات. اللمو وةقا NDT القيام باختبارات رير المدمر   -16

 تنظيف خط األنابيب.  -17

 يكي(. لمضغوط   ا ختبار الهيدروستاتاختبار خط األنابيب غبالهواء ا -18

 اختبارات ميكانيكية على اللحامات.  -19

 تيكي.ار الهيدروستان ميا  ا ختبتنظيف الخط م -20

 ف خط األنابيب من ميا  ا ختبار. فيتج -21

 . Magnetic Geometric Piggingالتنظيف الهندسي المغناطيسي  -22

 تسليم الخط.  -23

كاة -24 ااستكمال  األعمال  غكتة  المطلوبة  الخرسانيةلمدنية  التثبيت  الدعائم، ل  البلوف،  ، ررف 

 المشايات، الخ(.

 ا تم بالفعل. إعداد الرسومات للخط كم -25

 ةحص الجود .  -26

 

 لوب ألعمال خط األنابيب )مسار الخط(:ممر المطال 3-6-2

تقوم   • معسوف  البترول  أنابيب  غشر  شركة  بتروجت(كالمقاول  ا  ة  عملية    إلىلوصول  بإدار  

 كاةة التصاريح الالزمة لتقاطعات الخط.  على الحصول ع العمل ومواق

األنابيب   • خط  مد  موقع  الي  الوصول  يتم  يسوف  ممر  خالل  الحصمن  الي    على ول  حتاج 

 بيب. متر لمد خط األنا 12توةير هذا الممر بعرض  صاريح  ستخدامه، والشركة مسئولة عنت

وز أن يقل عرض هذا يجاألنابيب سوف يقوم به المقاول ووإعداد  لمد خط    ذا الممرهوتجهيز   •

 الممر ةي بعض األجزاء.
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المواةقة   على حصول  لطريق بدون القسم من نهر ا  و  يجوز للمقاول بان يقوم بالعمل ةي أي •

 كة عن هذا القسم. الكتابية المسبقة من الشر

إ • تحاشي  المقاول  علي  أضرويجب  أية  لاحداث  داعي  والألها  ر    وال شجار  ممتلكات  لطرق 

 . الطريق القريبة من نهر

مسئو ً  • المقاول  تحدث    ويكون  التي  األضرار  كاةة  والملعن  واإلنشاءات  متلكات  لمباني 

قلر   المجاو التي  الطريق  كنتينهر  ةيها  يتسبب  يتد  وسوف  الخط  إنشاء  ألعمال  كاةة  جة  حمل 

 .النفقات المتعلقة

ي وسو • المقاف  بإعداد  وقوم  الخط  ل  يسن  على مسار  الحفر  حو  بعمليات  بالقيام  نابيب  ومد األ مح 

 . بدون إتالف تكسية األنابيب

ا • خطوط  أو  الهاتف  خطوط  تأثرت  إذا  حالة  العامةوةي  خط  لمراةق  مد  أو  األنابي  بأعمال  ب 

كي لأعمال  زمة  ، ةعلي المقاول أن يقوم بإجراء أية  ات المعدات والماكينات المستخدمةبتحرك

  كات يب وعلي المقاول ا تصال بشرمل خالل مد  إنشاء خط األناب العةي  المراةق  تستمر هذ   

 .ا تصا ت والكهرباء لترتيب ذلك

المقا • علي  يجب  العال كما  تثبيت  اإلرشاديول  ليالً مات  و  ونهاراً   ة  المواطنين لحماية  ارشاد 

 .والسيارات، الخ

ود  بموقع  راةق الموجشبكات الم  نوم بتفحص أماكقاألعمال أن يويتعين علي المقاول قبل بدء   •

، ويجب أن يعلم أن مواقع هذ   ليات مد خط األنابيب أو تيثر ةيهيمكن أن تتأثر بعم  العمل التي 

 ةقط و  يمكن ضمان دقتها.  بيةقريهي ت  ةي المخططات  راةق المتواجدالم

يقوم   • أن  المقاول  علي  ممثل   على ويجب  بإخطار  م   الفور  ةي  كتابوالشركة  العمل  بأية قع  ة 

توقف ةي   الخرائط، وأي  على ةق الخدمات ومواقعها  لمرا  ا بين المواقع الفعليةةات يجدهاختال

من أماكن مراةق   ق المسبققاول عن التحقسبب تقاع  المالعمل أو توقف ةي هذ  الخدمات ب

 .شركة بالموقع سوف يتحمله المقاولمثل الالخدمات واستشار  م 

المقا  جبوي • أيةوعلي  إعاد   خ  ل  مراةق  ألعمال  خطوط  أدائه  أثناء  تتأثر  خط    إنشاءدمات 

يتم   وسوف  اإلهمال  نتيجة  أو  العمل  نتيجة  سواء  األصلية  حالتها  الي  بهذ  األنابيب  القيام 
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بمست ا يق إلصالحات  هذا  وي    أعمال  مواصفات  مستوي  عن  ذلك  ل  ويتم  نفقة   على العقد 

 .المقاول

ةعلي بالت،  ي خط أنابيب أخر أو خط كاب بموازا  أو أسفل أو أعلي مر خط األنابوةي حالة إذا   •

خط األنابيب   لمقاول أن يقوم بإخطار الشركة بذلك وعليه أن يقوم بعمل التقاطعات الالزمة بينا

 . ومات والمواصفاتالخطوط وةقا للرسوهذ  

 

 مواصفات تقاطعات ومعابر خط األنابيب: 3-7

 ل.ا شركة أنابيب البترونابيب إ  التي تحددهاأل  ططعات لمسار خلن يتم عمل أي تقا  •

(  ه غتصب ةي الموقع أو سابقة الصب م بالطات خرسانية أعلي الخط لحمايتاستخدا  سوف يتم •

 يري ةوقها وتحتها. شريط تحذ الخط مع وضع  لكاةة تقاطعاتبالنسبة 

 ئل لها.  وتقاطعات خط األنابيب ةوق األرض لن تستخدم ةي حالة وجود بدا •

نابيب ةيها ويجب أن تكون أل ا  صة بالتقاطعات ةورا بعد إنزاليتم ردم الخنادق الخاأن    بويج  •

 أية صخور أو أحجار أو أشياء صلبة.هذ  الخنادق خالية من 

يككما   • أن  األقل. وسوف نستعرض    على بوصة    0.5كبر من  ار األنبوب أون سمك جد يجب 

 تقاطعات. للمختلفة من اةيما يلي المتطلبات الخاصة للنوعيات ا

 

 خل نفق: ا خط األنابيب دات التي يمر فيهالتقاطعا 3-7-1

  غتستخدم ةيري  ةي حالة وجود بدائل أخ  لن يتم استخدام معابر الخط التي يمر ةيها داخل أنفاق •

 . ن طريق الثقب(اطعات التي تتم عالتق

 .Thrust Boringوسوف تتم هذ  المعابر من خالل الثقب  •

ير  مواسيئة  ب الخط داخل نفق التي على هر من خالل إمرار أنابي عابمالقيام بهذ   سوف يتم ال •

ات  جانب أية رسوم   إلى   API & ASME، ويتم ذلك وةقا لمواصفات  من الخرسانة أو الصلب

 . األقل من جانبي المعبر على متر  3الجلب لمساةة ن تمتد نهاية هذ  جب أ، ويمتعلقة
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داخله • من  الجلب  هذ   تنظيف  إمرار  ويجب  قبل  ويجبا ا  بها،  إمرابم  لخط  تركيب جرد    ر  

 .وجدتالحواشي إن 

الجلبة الصلب   وهذ ن تكون المقاومة الكلية لألنبوب  ت هذ  نفق من الصلب، ةيجب أكان   وإذا •

األ   100 أقلقلأوم على  كانت  إذا  أما  إخر  ،  ةيتعين  ذلك  واصال من  الجلبة  من  األنبوب  ح اج 

 .العازل ثم إعاد  التركيب ثانية

من خالل الدك    دق إماعلى قاع الخن  ت الخط جيداً تثبي   ، يجبي الجلبةتر من نهايتم  8ولمساةة   •

 متر. 1 ى مساةة بينية، أو بوضع أكيا  مملوء  بالرمال أسفل الخط علالجيد لقاع الخندق

يطلب   • أن  مسبقاويجب  تكون   المقاول  التي سوف  العوازل  بين  المساةة  الشركة على  تصديق 

 . متر 1قدرها  ثم على مساةات بينية لبة جية للكل نها متر من 0.5

 .  بوصة  0.375من ار األنبوب أكبر  وسوف يكون سمك جد •

 

 : المعابر تحت األرض  3-7-2

األن • يكون سمك جدار  أكبر من  سوف  بالبوصة  0.5بوب  الخرسان ، ويجب وضع  ة  طات من 

بمساةة   الخط  الخ  50ةوق  العمليات  من  الخط  لحماية  األقل  على  ا سم  بمراةق  طراف أل اصة 

 . يبناميكية على خط األنابحمال الديولتقليص األ األخرى 

  ويجب وضع هذ  البالطات الخرسانية متصلة مع بعضها البعض على نحو ييدي إلى توزيع   •

ً األحمال عليه  احد . كأنها وحد  و ا جميعا

 .كما يجب بدأ ردم الخنادق باستخدام رمال ناعمة منخولة يتم دكها جيداً  •

ملة التالية ة الجأو تكون جاهز  الصب. ويتم كتاب مصنعة بالموقع  البالطات ذأن تكون ه جبوي •

               -على البالطة الخراسانية  

 

 بيب البترول شركة أنا –  بترولخط -خطر
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 تخزين األنابيب: 3-8 

لت • المناسبة  المواقع  بعناية  البترول  أنابيب  تحدد شركة  األنابيب على طسوف  مسار خزين  ول 

نابيب ةوق بعضها ضع األ ول ووم أساليب مناسبة لنقل وتناويجب علي المقاول استخدا  ،الخط

تكسي  بطبقات  أو  باألنابيب  اإلضرار  إلى  ييدي  نحو    على  أن  ،  تها البعض  رةع  ويجب  يتم 

 . يها أو إتالف طبقة التكسية عليهابة لمنع ثن يب بخطاطيف وأساليب تحميل مناس وإنزال األناب

إويج  • األنب  لعمليا اعداد  من خالبيب  اللحام  أمات  من  قريبا  األرض  لل رصها على  حامها كن 

وأيض بينها  والمعدات  األةراد  بحركة  تسمح  األنابيب  بين  مساةات  ترك  مع  بعبور  ولكن  ا 

  .انات عبرهاالحيو

أ   • ال  ويجب  التي  تزيد  األنابيب والمنطقة  إعداد  بين منطقة  اللحاممساةة  ةيها عمليات  عن   يتم 

 .كم10

 

 الثني على البارد: 3-9

بنصف قطر منتظم ويجب أن   تم على األنابيب على الباردكون كاةة ا نثناءات التي تأن تيجب   •

  ANSI B31.4 كود ةقا لمواصفاتول األنبوب وويكون منحني ا نثناء موزع علي ط

ب بدرجة  و ألةقية لألنب ويتم اللجوء إلى الثني على البارد عندما يكون ميل الخط أو ا ستقامة ا •

 .لثني الطبيعي لهألنبوب من خالل ايتجاوب معها ا   يمكن أن كبير 

 . منطقة لحام ي قسم من األنبوب بهالقيام بالثني على البارد أل يجب أ  يتم ولكن  •

يتم  كما   • أ   بالالقيايجب  عم  الواقعة  المنطقة  ةي  البارد  على  مساةة  ثني  نهاية    2لى  من  متر 

 .األنبوب

بر لقطاع األنبوب  بين المحور األصغر واألك   الفارقيكون    يجب أ  ،  ي األنبوبنالقيام بث   عدوب  •

 من القطر األسمى لألنبوب.  %2ز الثني أكبر من عند مرك

ي يقوم  ليات الثني على البارد لألنابيب التلكاةة عماظ بسجل كامل  لمقاول ا حتفويتعين علي ا  •

قع الثني وقطر ة التفاصيل المتعلقة  موةاهذا السجل ك  ، ويجب أن يضمنالخط  بها أثناء إنشاء

 اوية الثني ومكانه. نبوب وزرقم األ األنبوب و
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 اللحام: 3-10

 . API Standard 1104صفات  يجب أن تكون كاةة أعمال اللحامات وةقا لموا  •

ع • المقاويتعين  علي  الدالة  المستندات  تقديم  وعليه  ةقط  المعتمدين  باللحامين  ا ستعانة  لى  ول 

  المذكور .اصفات اجتياز ا ختبار المطلوب من الموين عليهم ء اللحامين الذميهالت هي  

للتعرف • أسلوب  تحديد  المقاول  علي  يجب  ع  كما  لحام  ةني  كل  أعمال  ويجب على  الخط،    لي 

وتسجيل لحام  تحديد  الشركة كل  ممثل  يقوم  لكي  جاهز   المتعلقة  السجالت  تكون  أن  ويجب   ،

 .مالعأل اخالل تنفيذ  ها عند الطلببفحص 

إ • ضرور   حالة  اللحوةي  عمليات  الجراء  علي  يتإة،  بلوفام  الشركة  نه  توصيات  إتباع  عين 

 .  بدئي وللحامليب خاصة للتسخين الم، وربما يتطلب ذلك أساالمصنعة

، ويتعين تركيب  بلوف قبل لحامها ةي الخطاةة الحقق من حالة جوانات كويجب علي المقاول الت •

، ة بكاملهااختبارها معه وهي مفتوحلخط ليتم  ستاتيكي لختبار الهيدرو  قبل القيام با  بلوفهذ  ال

 .تعادل الضغط من الخط لجسم البلفمع تركيب وصلة ل

 

 الخط: دية التي تحددالعالمات اإلرشا 3-11

المق • علي  قوائيتعين  تثبيت  لتحديد  اول  األنابيب  خط  مسار  طول  على  خرسانية  قاعد   على  م 

على  بينية  مسار   البعض  مساةات  بعضها  تتجاو  من  المناطق    500ز     حالة  ةي  متر 

ا متر ةي األماكن السكنية، وةي النقاط التي يتحول ةيه   30تجاوز  الزراعية، و  تاوية والصحر

  سفل الطرق وخطوط السكك الحديدية. ر الخط أوعلى نقاط عبواتجا  الخط 

 لخط، من ردم ا  خالل شهر واحد  بار خط األنابيويجب أن يتم تثبيت هذ  القوائم المحدد  لمس •

 .هيدروستاتيكي لهجراء ا ختبار الولكن قبل إ

 ابيب.لمسار خط األنقوائم المحدد  ويجب أن يتأكد المقاول من المواضع الصحيحة لهذ  ال •

 . ضرار قد تحدث للخط أثناء تثبيتها عن أية أوسوف يكون مسئو   •

صفيحة   ك على ط وذلالخ  من نقطة بداية  ائم بعد كل منهويجب أن يكون موضحا على هذ  القوا •

ويجب أن يتم دهان لرقم الممثل للبعد عليها،  مم يتم دق ا  8القائم سمكها  من الصلب مثبتة على  

 مل الجوية.وم العوابل للصدأ ويقابدهان رير قا هذ  الصفيحة
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 الشريط التحذيري: 3-12

مساةة  على  ايثلين  البولي  من  شريط  مد  يتم  سطح  30  سوف  من  م  سم  لتحديد  خط  األرض  سار 

 ب وةقا للمواصفات التالية  نابياأل

 الوصف السمة  رقم البند 

 سم  15 العرض  1

 ميكرون  200 السمك 2

 ن البولي ايثلي الماد  3

 فرأص اللون  4
   عليه باللغة العربية باللون األسود مثل التالية  ار  تحذيرية متكرروسوف يتم كتابة عب

 ب البترول شركة أنابيبأتصل  –ل بتروخط  –خطر 

 

 إنزال الخط وردمه  3-13

إن • يتم  ةسوف  الخط  على  زال  الموجود   الكلية  التكسية  على  يتم  الذي  ا ختبار  نجاح  بعد  قط 

التأكداألنابي  وبعد  ا    ب  أن هذا  قمن  بنسبة  ختبار  نجح  ل  %100د  وةقا  الجهد  مواصفات  غةرق 

 .يهافيات ةلأو ت أية ثقوبدم وجود التكسية( وبعد التأكد من ع

ما يجطب ةطرط طبقطة ار أو أجسام صلبة، كمن أية صخور أو أحج  قاع الخنادق  ويتعين تنظيف •

 قل.سم على األ  20من الرمال الناعمة المنخولة بسمك 

جهطادات المتولطد ، كمطا يجطب اختيطار توقيطت نحطو يقلطل اإل   على ات اإلنزال  تتم عمليويجب أن   •

 ANSIلمواصطفات صطوى وةقطا ر  الطدنيا والقايطة درجطات الحطرعمليطة إنطزال الخطط مطن ناح

B31.4، جاةة خالل عملية اإلنزال والردم دقتكون الخنا كما يجب أن . 

  نابيب.من إنزال األ  ساعة 48خالل  ويتعين ردم الخنادق •

سم على األقل ةوق األنابيطب وحولهطا   20الناعمة المنخولة بسمك    يكون بالرمال  والردم األولي  •

 .التربة العادية تكون من لية التي قات الردم التابديم حماية من طلتق

 .سم أعلي من مستوي األرض المجاور  20دم الخنادق حتى تصل الي ارتفاع تكمال رويتم اس •
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يطب، ويطتم ردم ق، ةيتعين ردمها بمجطرد إنطزال األنابةي الطر  لتي يتم حفرهاسبة للخنادق اوبالن •

تواةقا مع مسطتوي للردم من السطح العلوي  ولى األكثر، ويكسم ع  15ودك طبقات الردم بسمك  

 .لطريق وإعادته إلى حالته األصليةف االطريق ويتعين رص

 الطوارد  ةقا للمواصطفاتل سطح األرض وسم أسف 30كما يجب مد شريط تحذيري على مساةة  •

 .11-3الفقر   ةي 

 الكاثودية:الحماية   3-14
 

 2يرجى الرجوع للملحق رقم  

 

 لية  ادته لحالته األصعتنظيف الموقع وإ 3-15

وتنظيطف مسطار الطريطق  وردمها، يتعين علي المقاول تهيئة  بمجرد إنزال األنابيب إلى الخنادق •

 وإعادته لحالته األصلية.

 .التها األصلية قبل بداية األعمالروب والطرق إلى حوار والدول إعاد  األسيجب علي المقاو •

لمعيوبطة التطي مطن ملكيطة زائطد  أو االمطواد ال  ة، نقل كاةطى نفقتهويجب أيضا علي المقاول، وعل •

 . المخازن التي تحددها الشركة بترول إلى ال بيبشركة أنا

احطد مطن ردم و وع ل أسطبته األصلية خطاللموقع إلى حالويجب أن تتم عمليات التنظيف وإعاد  ا •

 .قطاع الخط المعني 

 الهيدروستاتيكي:االختبار  3-16

مع تصطديق  ASME B31.4لمواصفات  ي للخط وةقاوستاتيكرالهيد ام با ختبارسوف يتم القي •

 كة.الشر

 ختبططار وبعطد ا نتهطاء مطن عمليططات تنظيطف الموقطع المطذكور  أعططال ، سطوف يقطوم المقطاول با •

 .قسم منه وةقا للمواصفات المتعلقةب أو لاألنابي روستاتيكي لخطالهيد

د تضططر يططة مططواد قططاليططة مططن أخنظيفططة الالعذبططة ال مططن الميططا  3م 7000سططيتم اسططتخدام حططوالي  •

حيطث  بالتنسطيق مطع مرةطق الميطا من مسطار الخطط  وميةا  العمدر للميباألنابيب، من أقرب مص

 غسيارات ةنطا (.ل الماء ارى مخصصة لنقوع عن طريق لوقع المشراسيتم جلبها لمو
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 (45- 3صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

  بهطا بطين مصطدر الميطااسطتخدام ةالتطر بسطعات كاةيطة للمضطخات المسطتخدمة، ويطتم تركي  سيتم •

 .تأثناء ا ختباراا ةي حالة جيد  ، ويجب الحفاظ بهضخةة السحب للموةالنش

تم رةطع المتواجد به يم طرد الهواء وعندما يتم مأل قسم خط األنابيب الذي يتم اختبار  بالماء ويت •

  .بتروللضغط وةقا لما تحدد  شركة أنابيب الا

 دوث أيعطدم حط  سطاعة ويجطب  24  يكي داخل الخط لمطد يتم ا حتفاظ بالضغط الهيدروستاتوس •

 مقبو .ختبار يكون ا   الضغط لكي انخفاض ةي 

 .الخط بعدادات ضغط أثناء ا ختباريتم تزويد  •

جم/سطم  50 بدقطة Dead -Weight تخدم ثقطلالنوع الذي يسمقيا  ضغط من ا ستعانة ب سيتم •

اك ةقطد كطان هنط وإذا سطاعة،العدادات كطل للتأكد من صحة قراءات الضغط التي تحددها   مربع،

بالخط لرةع الضطغط الطي القيمطة الميا  الموجود   يتم زياد  كمية    ةانه سوف  الضغط،صغير ةي  

ذ التغيطر ةطي درجطة خطط مطع أخطالتسطريب مطن الاء هطذ  وحسطاب  األصلية ويتم قيا  كمية المط

 الحسبان.الحرار  ةي  

اء المضغوط ستخدام الهواين تصريف الميا  من الخط ببعد نجاح ا ختبار الهيدروستاتيكي، يتع •

 يتم طرد الميا  منه. حتى  Cleaning Pigsوكتل الفوم المنظفة 

و إذا ظهر كبير ، أتاتيكي بدرجة تبار الهيدروسوةي حالة انخفاض ضغط الميا  داخل أثناء ا خ •

  .صالحهكون علي المقاول تحديد مكان هذا التسريب وإأن هناك تسريب من الخط، ي

تأكطد مطن ة حتى يتم الستاتيكي ثانيت، يتم إعاد  ا ختبار الهيدروذ  اإلصالحاهوبعد القيام بمثل   •

 سالمة الخط بصور  قاطعة لشركة أنابيب البترول.

بي مطن ، سوف يتسلم المقاول تقرير كتطاكي للخط بنجاحختبار الهيدروستاتيا  ا نتهاء من   وبعد •

 .الشركة يوضح نجاح ا ختبار

ال أعمط وأيطةخط األنابيب يصطبح الخطط قطابال للتشطغيل، كي الناجح ليوبعد ا ختبار الهيدروستات •

لقيطام ى تصطريح قبطل اتالية على الخط بعد ا ختبار الهيدروستاتيكي سوف تتطلب الحصول علط

 بها.
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 (46- 3صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

 تبار:مياه االخ تصريف 3-17

الهيدروسطتاتيكي النطاجح  يجب تصريف الميا  من الخط على الفطور بعطد ا نتهطاء مطن ا ختبطار •

 الميا  ةي الخط. تركعدم ط ويجب خلل

 .bi-direction pigsطاط خدام كتل الفوم أو المويجب القيام بذلك باست •

 ر للميا  بالخط.أية آثا ة من عدم وجودى تتأكد الشركويتعين إعاد  استخدامها حت •

  االوزن ةي كتل الفوم أو قي ويجب أن يتضمن اختبار وجود آثار للميا  داخل الخط تقييم زياد  •

 من الخط. للهواء المضغوط الداخل والخارج Dew Pointي نقطة الند

مطن أن ابيطب البتطرول  سوف تستمر أعمال تصريف الميا  من الخط حتى يتأكد ممثطل شطركة أن •

 .الميا  ليا منأصبح خا الخط قد

أعمطال ا ختبطار حيطث سطيتم   لن يطرأ أى تغيير ةى خواص الميا  الطبيعية أو الكيميائية نتيجطة •

تطى قطد تكطون أعمطال اللحامطات ال  ئب واألتربطة وبقايطامخرج الميا  لحجز الشوا  ضع ةلتر عندو

 موجود  بالخط.

دروسطتاتيكي لخطط األنابيطب بطار الهين عمليطة األختا  المتخلفة عوسوف يتم أخذ عينات من المي •

 للتأكطد مطن تواةطق جودتهطا مطعقبل التخلص منها علطى أقطرب شطبكة صطرف  حليلها  المقترح وت

 .2000/ 44م ة رقمعدلو ئحته التنفيذية ال 93/1962انون رقم متطلبات الق

 

 أعمال ما قبل تسليم الخط: 3-18

تعين علي المقطاول تجفيطف خطط نابيب، ييكي من خط األ ر الهيدروستاتتصريف ميا  ا ختبابعد   •

 ةوعة بالهواء المضغوط.من الداخل من خالل استخدام كتل الفوم المد األنابيب

عمليطة التنظيطف بكتطل الفطوم ب كاةطة المكونطات المطلوبطة لول بتوريطد وتركيطم المقايقو  فوسو •

Pigging اسططير النفجططار والموخات المضططاد  لمثططل البلططوف والجوانططات والمسططامير والمضطط

 وصالت وكاةة المعدات األخرى.وال

 ة المطلوبة لهذ  العمليات.كما سوف يقوم المقاول بتقديم معدات الرةع المتنقل •

 لعمليات.تورد النيتروجين المطلوب لتلك ام المقاول بكما سوف يقو •
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 التنظيف المغناطيسي والهندسي: 3-19

سوف يقطوم بتنظيطف الخطط   المقاول  ن الداخل، ةانخط األنابيب معلى الفور بعد عملية تجفيف   •

، والترتيبطات Gauging Pig، Magnetic Cleaning Pig & Geometric Pigباستخدام  

المقترحطة المتعلقطة   م اإلجراءاتوعليه تقدي  يات من مسئولية المقاول بالكاملبهذ  العمل  ةالخاص

 بها لشركة أنابيب البترول للتصديق عليها.

 Gauging Pigيطب البتطرول بفحطص عمليطة تمريطر شطركة أنابمقطاول لممثطل وسوف يسمح ال •

ملكيطة ح مطن بويصط Gauging Plateم تخطزين ورةعه من المصطيد  الخاصطة بطه، وسطوف يطت

 الشركة 

 300األكبطر مطن    ألنبوب ةي حالة األنابيب ذات القططرمن القطر الداخلي ل  %95ويكون قطر   

 300القططر الطداخلي األقطل مطن بيطب ذات ةي حالة األنااخلي لألنبوب من القطر الد  %90مم، و

 مم.

 الجدول الزمني: 3-20

، ومن المتوقع  يدات واإلنشاءية والتور دسن همتضمنة األعمال الأشهر  6مد  تنفيذ المشروع حوالي  

. 2020من عام   الرابع ل خالل الربع أن تبدأ األعما
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 مقدمة 4-1

  خلهم ما بعاهم وع وكذلك تدالبيئة المشر   ير الحيةو   الحيةكونا   يشمل التصور البيئي حصر للم

الفيز و.  البعض  المظاهر  المواحة  المعلوما   تشمل  واإلجتئيةا يسوم  البيولوجية    –اعية  م، 

  السلبية واإليجابية   البيئية الرئيسية  لبيئي التأثيرايتوقا التصور ا  .الدراسة  محلصادية للمن قة  اإلقت

ا      المشروع كما والتي تنتج من ننشا   الزمة لتعديل أنش ة ومكونا  المشروع ال ر  التقترح أياا

نجرا  زيارة    متقريب. وقد  لاسبب المشروع  ب ال بيعية    لتجنب تدمير البيئة أو القاا  على الموارد 

شرك عمل  فري   بواس ة  بتروسيم  ميدانية  المقترح  ة  األنابيب  خ   األحد لمسار  المواف     يوم 

20 /09/2020 . 

حيث يتم    يونيو   30محور    ط مع خالتقاطع  عند    1رقم    بلوف ال  ررةة   وسوف يمتد خط األنابيب من

 ول:     & خاالا ° شم30ˈ 00"  05.60عند اإلحداثيا  )دائرة عرض:   HDDق ا ال ري  بتقنية  

شرقاا(32ˈ  05"  54.32 بعجرود  من قالي    °  والمستودعا   التخزين  اإلحداثية  )دائرة  عند  ا  

ا( داخل°  32ˈ  23"  07.20° شماالا & خ   ول:  30ˈ  04"  10.50:  ض عر هي  الشركة و  شرقا

 (. 1-4الشكل غ أنظر  نق ة النهاية.

 .األنابيب المقترح وضح منطقة خطتخريطة باألقمار الصناعية (: 1-4) شكل  
 
 

 الراهنة  البيئة -4

نقطة  

 البداية

نقطة  

 النهاية
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 (49-4)صفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــ

 

 يب ألناب مسار خط ا  4-1-1

مطا ط  ديطد يطرب" وهو طريطق جيونيو    30ر  طريق محوبعمل قطع لألنابيب المقترح  يبدأ مسار خط ا

وهطي نقططة بدايطة الخطط غررةطة "  لسطوي   ا  -القطاهر   وطريطق  السخنة  العين    –طريق القاهر     نبي

ˈ 00"  05.60حداثيا  )دائرة عرض:  اإل  عند   HDDتقنية  بق ا ال ري   حيث يتم    (1البلوف رقم  

 ° شرقاا(32ˈ 05" 54.32   ول:  & خماالا ° ش30

ويسااتمر باانفت االتجاااه يونيططو  30ر طريططق محططولالشاامال مااوازي يتجااه مسااار الخاا  نحااو ثاام 

حيااث يق ااا لسططوي  ا -القططاهر  كاام ماان بدايااة الخاا  حتااى  رياا   6لمسااافة  ال رياا بجانااب 

خااا  شااماالا & ° 30ˈ 03" 51.09رض: يا  )دائاارة عاااعنااد اإلحاااداث HDDال رياا  بتقنياااة 

ا( ويساااتمر مساااار الخااا  32ˈ 06" 08.46 اااول:  ماااوازي ل ريااا  القااااهرة الساااويت ° شااارقا

( عنااد االحااداثيا  )دائاارة عاارض: 2رفااة البلااوم رقاام )حتااى  كاام  12لمسااافة باتجاااه الشاار  

 (.° شرقاا 32ˈ 13" 27.50° شماالا & خ   ول: 30ˈ 05" 15.70

حيااث يق ااا ي د هيد أحمااد حمااالشاا  النفاا  يااشاار  الااي ان يصاال الااي  رباتجاااه ال يسااتمر الخاا 

° شاااماالا & خااا  30ˈ 05" 09.60: عناااد اإلحاااداثيا  )دائااارة عااارض  HDDال ريااا  بتقنياااة 

ا( ويساااتمر مساااار الخااا  ماااوازي ل ريااا  القااااهرة الساااويت 32ˈ 20" 05.61 اااول:  ° شااارقا

  النفاا   ريااتااى نق ااة تعديااة ح( 2رقاام ) البلااوم  رفااة ماانكاام  10باتجاااه الشاار  لمسااافة 

 .يد حمهيد أحمد الش

عنااد اإلحااداثيا   (3 رفااة البلااوم رقاام ) كاام الااي 3.7لمسااافة  الشاارقييسااتمر فااي االتجاااه 

ا( ° 32ˈ 22" 15.70° شااااماالا & خاااا   ااااول: 30ˈ 04" 28.90: )دائاااارة عاااارض  شاااارقا

تخاازين  قااة الالااي من (3قاام )ر رفااة البلااوم  ماانكاام  1.3لمسااافة  الشاارقيفااي االتجاااه  يسااتمر

° شااماالا & خاا  30ˈ 04" 10.50: ض ا  )دائاارة عااراثيعنااد اإلحااد والمسااتودعا  بعجاارود 

ا( داخل° 32ˈ 23" 07.20 ول:   الشركة ونق ة النهاية. شرقا

ا (. 2-4عية التي توضح مسار خط األنابيب المقترح غشطكل ألقمار الصناأنظر خريطة ا أنظار ايااا

  "1" مالخرائ  بالملح  رق
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 .لمقترحخط األنابيب اتوضح مسار  خريطة باألقمار الصناعية(: 2-4) شكل
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 دراسة تقييم األثر البيئي

  الراهنة البيئة - (:4) لقسما

 

 

 

 (51-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لعامةالسمات ا 4-2

 خليج السويس  4-2-1

 وشطبة الغطرب  ةطى اةريقيطا بطين يقطع حيطث  األحمر للبحر الغربى الشمال الذراع السوي  خليج يعتبر

 195 حواليإلى رأسه  الند مضيق جوبعمن مدخله  الخليج طول ويصل الشرق، ةى سيناء جزير 

 الخلطيج ويتصطل ،(كطم 32 إلطى 19غ ميطل 20 إلى 12 من جالخلي عرض  حويتراو(، كم 314غ ميل

 .السوي  قنا  خالل من المتوسط بالبحر

 س محا ظة ومدينة السوي  4-2-2

 بع،سطالا القطرن منطذ  تجطارى مرةطأ كانت  وقد  السوي ، لقنا  الجنوبى الطرف عند  السوي  مدينة تقع

 السطوي  قنطا  تطاحاةت منذ  مصر ىة الصناعية القالع وأحد  المصرية الموانى أهم من اليوم وأصبحت 

 .1869 عام

 ثطم الوسططى، صطورالع ةطى بالسوي  والمعتمرين الحجاج ومرور التوابل تجار  نتيجة انتعشت  ةقد  

تتطاح وقطد كطان  ة .رعش الخام  القرن خالل العثمانية الدولة عصر ةي مهمة بحرية قاعد  أصبحت 

م ةطإن قنطا  ة، واليوها مدينة حضرية السوي  وجعلتنمية مدين  أثراً هاماً ةي  1869سوي  عام  قنا  ال

 كطم 134 نحو وتبعد  قةعتا جبل بجوار السوي  وتقع المواني ةي مصر.السوي  هي واد  من أكبر 

به جزيطر  اً ممتطازاً لشطد وتعرض مدينطة السطوي  مشطه .اإلسماعيلية من كم 88 وحوالي القاهر  من

 والقاعطد  السطوي .نطا  المطار  خطالل قممتعطاً للسطفن  وةر مشطهداً كمطا انهطا تط ،سيناء والبحر األحمر

 إلى تروكيماوية هذا باإلضاةة هي الصناعة مثل معامل التكرير والمشروعات الب  للسوي  ا قتصادية

 وبور توةيق. محيث يوجد بها مواني بور إبراهي بالموانئ األنشطة المتعلقة

 الجديد  ا قتصادية ت والتطورا مصر، ةي ربعةألا الحضرية المحاةظات  من واحد  السوي  تعد  

المحاةظات  من  المهاجرين  جتذاب  الرئيسي السبب  هي والتعدين والطاقة والمالحة مثل التصنيع

  نسمة  ألف 328 السوي  سكان عدد ، بلغ  1986 عام ةي .الكبرى والقاهر  مصر وصعيد  المجاور 
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 دراسة تقييم األثر البيئي

  الراهنة البيئة - (:4) لقسما

 

 

 

 (52-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 %51.1 نسمة ألف 418 إلى ةالمحاةظ نسكا عدد  وصل 1996 عام وةي .الذكور من منهم 52%

  من  1996 حتى 1986 من الفتر  ةي السوي  ةي األسر  حجم متوسط انخفض  وقد    .ذكور منهم

 . 1996شخصاً لألسر  ةي   4.3  إلى 1986لألسر  ةي   ًصاخش 4.7

 1996 عطام السطكان تعطداد  إلحصطاءات  وطبقًطا .افطً أل 90 واليحطب العقد  هذا خالل السكاني النمو يقدر

السكاني  النمو معدلبلغ  بالسوي ، والخاص  واإلحصاء العامة للتعبئة مركزيلا الجهاز راهاأج والتي

سطكانية  داةعطة قو  وجود  إلى ويشير للدولة، العام المعدل من أعلى دلعم وهو ،سنويًا % 2.5 حوالي

أن  اض اةتطر وعلطى عقطدين، حطوالي خطالل المحاةظة سكان د عد  يتضاعف نأ يتوقع حيث  متسارعة،

ةطي  السطوي  سطكان عطدد  يصطل أن المتوقع من يكون دل،المع بنف  ينمو سوف ظةالمحاة سكان د عد 

 .الترتيب  على نسمة ألف 785 ،ألف 695 إلى 2022و 2017 عامي

تحتطل  حيطث  األخطرى، ظطات بالمحاة ةمقارن جيد  السوي  لمحاةظة البشرية للموارد  الكلية الجود  تعد 

 هناك أن وعشرون. على الستة مصر محاةظات  بين ةشريالب التنمية ةقائم ية الثانية المرتبة السوي 

 التنميطة البشطرية، تقريطر ةطي األول مركطزلا ةطي تطأتي السطوي  ةمنطقطة المحاةظة، مناطق بين تباين

 .الدولة مناطق بين والتاسع

 ألخيطر ،ا انيةالبرلم ا نتخابات  ةي السياسية من المشاركة ىتومس أدنى ةاألربع المناطق سجلت  وقد 

 التنميطة وتطوطين البيئيطة إدار  قضطايا ةطى الشطراكة يتطلطب بنطاء ث يح صحية، رير عالمة هذا ويعد 

 .خالل التشاور من الشراكة وبناء نالمواطني مشاركة

حيطث  .المصطري التطاريخ مطن تلفطةخم لعصطور تنتمي من اآلثار التي بالعديد  السوي  محاةظة تزخر

  .قبيل الميالد  563 عام بنيت  يلتوا القلزم تل ةي ئنةكاال القلعة مثل قديمة مصرية آثار المحاةظة تضم

 مطرت  كطذلك ةقطد  .م.ق 1218 سنة حوالي عتاقة جبل من الخروج تم ةقد  التورا ، ةي ورد  لما وطبقًا

 ةطي هيتربولي ، وذلطك باسم حينئذ  تعرف كانت  يلتاو بالسوي  المسيح وطفلها العذراء مريم السيد 

 ةطي مسجًد وقلعة الغوري قنصو  المملوكي انالسلط أنشأ كما .هر قاال شمال منف ةمدين ىإل طريقهم
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 (53-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المسجد  وتابعو  السوي  سكان يقصد  حيث  المدينة، ةي الغريب  مسجد  ويقع .السوي  شرق عجرود،

 وكالهمطا لطه المجطاور بطول سطانت  وديطر طونيطو (نا ير غمطار د  أيًضا وهناك .الضريح ويزورون

 .مصر ةي المأهولة ير د األ من أقدم ماوه يينقبط مسيحيين

 

 قناة السويس   4-2-3

 .بالمتوسطط األحمطر بحطرينلا ليطربط مصطر عبطر يمطر ضطيق صناعي مائى مجرى هى السوي  قنا 

نهطايتي  كطال ةطي لالمطدخ د نطع القنطوات  إضطاةة وعند  .متر كيلو 160 عن طولها يقل األساسية والقنا 

 .كم 190 واليحسوي  ل قنا  الطو غةيبليبلغ  القنا 

 .والمتوسط األحمر البحرين ةى الميا  منسوب  لتقارب  نظًرا ةأهوس أى السوي  لقنا  ولي 

 (3-4شكل غ رأنظ .واحد  اتجا  ةي ونكي المرور وأرلب  

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . سالسويقناة (:  3-4شكل )
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 دراسة تقييم األثر البيئي

  الراهنة البيئة - (:4) لقسما

 

 

 

 (54-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يعية د الطبالموار 4-2-4

مثطل  المحطاجر ومنتجطات  والغاز الطبيعطي البترول خاصة والثروات  بالمعادن رنية وي الس محاةظة

 لجاللة وينتج الرخام والحجر الجيري.جبل ا

 صطناعة مثطل يطة.الثطرو  المعدن ا منرناه ب بسب السوي  محاةظة ةى الصناعات  من العديد  تتوطنو

  القرب من المحاجر.الخ وتوجد جميعها ب . األسمد  وتصنيع بتروللا وتكرير األسمنت 

ر البتطرول يلعطب دور مهطم ةطي وتعد جمهورية مصر العربية من الدول المصدر  للبترول، وتصطدي

ت البتروليطة يسطاهم والمنتجطا ملصعبة. وتصدير كل من الزيت الخطاتوازن ا قتصاد وتوةير العملة ا

  بقو  ةي ناتج الصادرات.

 

 قتصاد المحلي اال  4-2-5

األساسية ةطي المحاةظطة. ويعطد اسطتخالص وتقطيطر لصناعات من الصناعات تعد صناعة التعدين وا

اعات الكيميائية وصناعة األسمنت والصناعات الغذائية العمود الفقري للصطناعة ةطي البترول والصن

 السوي .

والشطركات القطاع العطام حاةظة وف ةي محاةظة السوي  هي هيئات المظمي من الوظائة العالبيغوال

 والقطاع الخدمي لالقتصاد المحلي. احة والتي تعد من األنشطة اإلنتاجيةقل والسيوالن

 

 ةة البيئحال 4-3

 األرض  4-3-1

 مسطاحةلا مطن ةمائطلبا 1.2 حطوالي تمثل وهي ،2 كم 10056.43 نحو السوي  محاةظة مساحةتبلغ 

 مصر العربية. لجمهورية الكلية

 8938.4 حطوالي البطور واألراضطي بركلا وتمثل 2 كم 9171.09 حوالي لمأهولةا حةمساال وتبلغ

 السطكنية المنطاطق مسطاحةةيمطا تبلطغ  ،2 كطم 66 نحطو المنزرعطة األراضطي مسطاحةتبلطغ  بينما 2كم

 .والمقابر مناةعلل 2 كم 30 حوالي إليها يضاف تقريبًا 2 كم 136.69
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  الراهنة البيئة - (:4) لقسما

 

 

 

 (55-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 والمشطروعات  السطوي  مدينطة تقع حيث  األرض، رتفاعا ةى بالتباين تتسم منطقة ةى المحاةظة وتقع

 جبطال وسلسطلة الغربيطة يطةالناح من والجاللة عتاقة جبال سفحى بين وصناعة سياحة من ا قتصادية

 ة.الشرقي الناحية من سيناء جزير  شبة

 لطيجالخ ويتميزسطاحل الضطباب، ونطدى األةقى منها مطارألا من د يعد  أنواع ةي الجبال تلك وتتسبب 

 مطن الغربطى الجانطب  ةطى خاصطة كطم 38 حتطى 8 مطن عرضها يتباين التى الرملية ةالترب من شريطب

 .الخليج

 المناخ  4-3-2

 أهميطة، ذات  السطوي  علطى تسطقط التطى األمططار كمية تعتبر  سوي  منطقة جاةة، ودينة التعتبر م

  .لربيعوا يفوالخر الشتاء ةى السياحة ألنشطة الطق  مثالية اخالمن ات نبيا وتوضح

 عاليطة نهطاةإ األجانب. اما الرطوبة تناسب    وقد  مرتفعة حرار  ات بدرج يتسم الصيف ةصل نأ إ 

 .الخليج من والبخر الشم  طوعسل وذلك نسبيًا

 علطى يسطاعد    مما عالية الرياح سرعة تعتبر و  الغربى، والشمال الشمال اتجا  من الرياح وتهب  

 .السوي  أهالى صدور على الملوثات  جثوم يعنى مما الملوثات  تشتيت 

 ممكطن صناعيةلا األنشطة من الناتجة النيتروجين وأكسيد  الكبريت  أكسيد  مع الرطوبة وجود  أن كما 

 سطماب عامطةلا لطدى والمعروةطة الهواء لتلوث  حاد  نوبات  إلى تيدى وقد  حمضية أمطار إلى تيدى أن

 .والدخان الضباب  نتيجة السوداء السحابة

 واء اله 4-3-3

 ثطانى تركيطز نةإ 2002عام  السوي  خليج منطقة هواء لرصد  ئةبيال شئون جهاز بيانات  ىعل بناًءا

، وهي ةي التوالى على المكعب  للمتر جرام ميكرو 60و 22 بلغت  النيتروجين يد وأكس الكبريت  أكسيد 

 أوضطحت  ولكطن يئطة.الب بشطأن حمايطة 4/1994الالئحة التنفيذية لقطانون  حددتها الحدود اآلمنة التي

 من أعلى وهي المكعب  للمتر جرام ميكرو 206 إلى وصل العالقة جسيمات لا تركيز أن الرصد  ائجتن

 .المكعب( للمتر جرام ميكرو 70غ وىالقص الحدود 
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 دراسة تقييم األثر البيئي

  الراهنة البيئة - (:4) لقسما

 

 

 

 (56-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  نتائج أوضحت  حيث  النتائج كتل قض اتن السوي  ةى الجهاز ةرع بها قام  التى الرصد  نتائج أن إ  

 قسم وةى البترول فىتش مس عند  القصوى الحدود  تعدت  الكبريت  د سيأك ثاني  تركيز أن الرصد 

 نصت  التىالحدود اآلمنة ن ةكان ةي النيتروجي  أكسيد  أما والربيع،خالل ةصلي الصيف  األربعين 

 العالقة الجسيمات ة أميجو ةإن قري اوةي جميع المواقع عد   1994/  4  لقانون التنفيذية الالئحة عليها

 تحتوي قد  العالقة لجسيمات او  . القصوى الحدود  تعدت  ميكرون 10 من لأق حجم ذات  والجسيمات 

 .الدموية والدور   القلب  وعضلة ئةالر على تيثر أو سامة أو مسرطنة كيمائية مكونات  على

 

 المياه 4-3-4

 الخليج-4-3-4-1

 ومحطاتمعالجطة والمصانع القوى محطات  السوي  خليج حول سيةيالرئ الثابتة التلوث  مصادر تشمل

. وتعتبطر المطوانئ معالجة رير صحي صرف ميا  تتلقى ىالت الزراعى، الصرف ا ومي الصرف يا م

 أخرى مصادر البترول وحقول والسياحة، البحرية، الناقالت  عن متخلفةلا الميا  ذلك ةى بما ،الخمسة

  .الميا  لتلوث 

يطر ى طبقطاً للتقرخطراأل المواقطع مطن أعلطى رطارب  ورا  السوي  حول الميا  ث تلو ت مستويا تعتبر

 التلطوث  لمستويات  المسببة األكبر تقع المسئولية وربما  .2003ن البيئة عام جهاز شئوالصادر عن 

 البتطرول عن والتنقيب  الحفر وأنشطة مدينة السوي  قرب  الصناعية المنشات  على الخليج ةى ليةالعا

 .رارب  رأ  ةى

 ارتفطاع اليوريا، مسئولية  مد أس تنتج التي كوسيماد  خاصة المدينة، حول الصناعية األنشطة وتتحمل

 ويعد   وميناء السخنة.  ترتفع أيضاً تركيزات النترات والنيتريت حول السوي  اكم  .األمونيا مستويات 

الذي تحتاجطة  المذاب  ينكسجألا يستهلك حيث  البيئي، للنظام تهديًدا الخليج ةي العالي لألمونيا التركيز

 الكائنات الحية. 
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 دراسة تقييم األثر البيئي

  الراهنة البيئة - (:4) لقسما

 

 

 

 (57-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رول وعمليطات إزالطة األمطالح ةطي حقطول البتطرلسطوي . لسيليكات ةي ااعلي تركيز ل  جيلوقد تم تس

كيزات العالية. كما أن طفلة الحفر تحوي نسطبة عاليطة مطن وكذا معامل التكرير مسئولة عن تلك التر

 والشطعاب  البحريطة للحيطا  تهديطًدا السطيليكات  مطن ةاليطعال المسطتويات  تمثطل وقطد  مركبات السطليكات.

 تفسطد  وبالتطالي الطحالطب، أعطداد  زيطاد  ةطي السيليكات  من المفرطة المستويات  تسهم وقد  .ةجانيالمر

  .ئيالبي للنظام الدقيق التوازن

وقططد تططم تسططجيل أعلططي تركيططزات للكلوروةيططل غأ( ةططي السططوي  وذلططك نتيجططة لألنشطططة الزراعيططة 

 ا.  ة بهيوالصناع

 عمليطة مطن يهائالن الناتج يعد  .الماء ةي كبير  اد عد بأ الطحالب  وجود  إلى غأ( الكلوروةيل وجود  يشير

 الفوسطفورية ت المركبطا مسطتويات  بارتفطاع صطلة وللطحالطب   .سطام الطحالطب  لطبعض  األيطض 

 .تروجينيةيوالن

 كثاةطة مسطتويات  أن تعنطي ،ةيطلوللكلور العالية المستويات  حددتها التي الطحالب  من الكبير  واألعداد 

 إجطراء علطى البحطر وأعشطاب  حشطائط مثطل الحيطة ات ائنطالك قطدر  على رييث قد  ما وهو عالية، الماء

 التطي المائيطة الكائنطات  أعطداد  على بدور  ييثر سوف ما وهو األمثل بالشكل الضوئي التمثيل عمليات 

 .النباتات  هذ  على تعيط

 المياه العىبة 2 -4-3-4

 لخدمطة، ميا  خطين إنشاء تم وقد  للمدينة، العذبة للميا  والوحيد  المصدرالرئيسى سوي لا ةعتر تعتبر

  .كم 45 نحو الترعة طولغ ويبل

 عام من الفتر  خالل تقلصت  السويسقد  ةي ةالزراعي األراضي ري ةي المستخدم العذب  الماء كمية أن

 السبب  ويعود  2002 عام ية ىمر  أخر انخفضت  ثم الكمية زادت  2001 وةي ،2000 إلى 1998

 .بيعي ةي ذلك العامنسوبه الطأعلى من م كان النيل عمناب عند  انضيالف أن إلى ،2001 ةي للزياد 
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 دراسة تقييم األثر البيئي

  الراهنة البيئة - (:4) لقسما

 

 

 

 (58-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشرب والصرف الصحيمياه 3 -4-3-4

طلطب  علطى بنطاًءا 2004 مايو 18 ةي الشعب  لمجل  التابعة الفرعية أعدته اللجنة ذيلا للتقرير طبقًا

 هلكتست حيث   .ةبذ الع الميا  وكمية جود  انخفاض  من تعاني السوي ظة ةإن ةابالمح المجل  أعضاء

الميطا   مطن صطغير  كميطات  الجنطاين( قسطم من جزًءا تمثل غوالتي بها المحيطة رىوالق السوي  مدينة

  .لالستخدام اآلدمي صالحة والغير وثةالمل

المسطتخرجة  الميطا  مالئمطة عطدم حطد  ىلطإ للغاية ملوثة بالسوي  العذبة القنا  ميا  أن التقرير ويوضح

  .للشرب   ياكم لالستخدام المحطات  ةي للمعالجة

 هطذ  مطن اسطتثناء تمثطل السطوي  .مصطر ةطي البشرية التجمعات  كل ةي مشكلة الصحي الصرف يعد 

 المصطرية المحاةظطات  بطاقي مطن أةضل صحي نظام صرف لديهم السوي  حيث ان سكان كلة،المش

 .1973 حرب  د بع المدينة تعمير إلعاد  نتيجة مباشر  هذا يكون أن كنميو  .منها الحضرية حتى

 

 يالتنو  البيولوج 4-3-5

 مطن العديطد  مطوطن ةالسطوي . لمصطر الرئيسطية موائطل األربطع إحطدى األحمطر والبحر الخليج يعتبر

كاألبراص والسحالي والثعابين والحيطات السطامة. كمطا ان السطوي  هطي مطوطن للكائنطات  الزواحف

التي صحراوية ن النباتات الطن للعديد مومديية الصحراوية مثل الثعلب األحمر والغزال. كما انها  ثلا

ي  محططة مهمطة ةطي والجفاف مثل نخيل البلح. وتعد محاةظة السطو  مقاومة الملوحة  علىلها القدر   

  رحالت العديد من الطيور المهاجر . 

 

 البي ة النباتية 4-3-5-1

ها والتعطرف وتطم تصطنيفت تطاتم رصد ثالثة انواع من النبا  بها،ية التي تم القيام  ناخالل الزيار  الميد 

 Leptadeniaو Zygophyllum simplex، Zilla spinosa (L.) Prantl يهططا وهططي عل

pyrotechnica (Forssk.) Dence. 
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 دراسة تقييم األثر البيئي

  الراهنة البيئة - (:4) لقسما

 

 

 

 (59-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

Zygophyllum simplex 

 

لااول،    العربياالسم  بااا ، ليو ياا ، ل ياامأبو رقيبة، روبل )ريبال(، بات ياات، ت  ماا م، رم ،  ياال(،  )ق م

 رن.رت ي ، حار

 Zygophyllum simplex ليزيإلجنسم ااال

يااد هلو ااا نبات حولي قصري رلعم ، تتف ع رلسيقان من رلقاعدة، وتلون منبطحة أو منتش  الوصف ة، ويز

شاالل  40 – 10عن  سااطورنية رل صااارة وأ لااةرية رلع سنتيمرت، وتلون مدرئل أو وسائد. رألوررق 

ساايبدو سنتيمرت، وتلون جمتمعة يف أزورج 2.0 – 0.5هلو ا  وغبيو لااون أ  اا قان، ن   وذرت 

 بتالت متباعدة عن مخسذرت لون أصف ، ويومد ي أصف . ورألزهار مف دة أو مزدومة وزرهي إل

يااد  إىلسنتيمرت. ورلةمار بي اوية  0.5بع  ا و طافية ورملسافة بين ا  لبسوالت ل وية رلشلل تز

  يناي . -ويلون رإلزهار  الل ديسمرب. مرتينتس 0.5عن 

 ورألررضي رملوحيةف ة ورلس ول رحلج ية ومورنت رلط ق بان رملنخغطة بني رللةملن ال ررل م املوئل 

 رلعني  رنتفاخدم مستخوص رالوررق يف عالج رمح رر أو تخيس االستخدامات التقليدية

  مالحظات
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  الراهنة البيئة - (:4) لقسما

 

 

 

 (60-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 Zilla spinosa (L.) Prantl 

 

 سيأل، شامه، شربق، شربم العربي مساال

 Zilla spinosa (L.) Prantl االسم اإلجنليزي

يااة بن الوصف شااور  بن ا عااات،ات معم . سيقانه صوبة، يتف ع بلةافة ويومد أ لااون ذرت رلتف  لااون  وت

هلااول رأل 40أ   ، ويزيد هلو ا عن  إىلرمادي  وااغ  ساافوية سنتيمرت. رالوررق حلمية، ويب وررق رل

يااة لون مقسمة، و وترتتيمسن 2-10 ياال رالوررق رلعوو سااتد إىلمت باارال سااق  سااورف موررة  اء، وت

بتالت ذرت لون موف شاحت هلو ا  أربعومد رلسيقان رلقصرية، وي عوىمد رألزهار  ًر. وتومبل

لااون ذرت  ف وع،رلسيقان رلقصرية وتلون حماهلة بستة  عوىسنتيمرت. وتومد رلةمار  4 - 1.5 وت

 يو.ام -رس الل ما ويلون رإلزهاربذور تلون بي اوية موساء. لية. ورهلخم و إىلقمة مستدقة 

 ورحلج ية، منحدررت رجلبال رملنخف ة. رل مويةرلس ول  املوئل 

  االستخدامات التقليدية

  مالحظات

Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Dence 
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 دراسة تقييم األثر البيئي

  الراهنة البيئة - (:4) لقسما

 

 

 

 (61-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 م خ، معالي  العربياالسم 

 ب وم بوش االسم اإلجنليزي

ورنية سنتيمرت، موساء، أسط 030 – 250ا عن نبات معم . رلسيقان متف عة وورقفة ويزيد هلو  فصالو

شاالل، رلربرعم رلصغري عوىلوون عند لس ها. تظ   رألوررق فق  تنتج عصارة صف رء ر ة، رحمية رل

ياا  صااغرية ح  تسق  س يعًا. وتومد أعوي رلسيقان يف صورة جمموعات مزه ة. ورلزهور متنوعة، 

صاادتالباا مخااسومد وي أصف ،سنتيمرت، وتلون ذرت لون  0.6 إىلا و هلل يص يااة، ت ر ت خممو

مااة. سنتيمرت، تلون رحيانًا م 0.8×  12-9بعادها ر مستدقة، رسطورنية،اًل. ورلةمار عط  لي زدو

 يونيو. -رإلزهار  الل نوفمرب ورلبذور متنوعة ومنبسطة وذرت لون بين. م فقة بشع  أبيض.

 رللةبان رملنخف ةل موية وررلس ول   املوئل

بااولرلربعمية. يستخ ألوررقرتؤلل  قليديةاالستخدامات الت ماادر لو ساايقان ل ناا  دم منقوع رل بااذور لا فااة لو شااعور رفف . رل

 تعني صانعة النار(  pyrotechnicaرالشتعال )أسم تستخدم لمادة ش يعة 

 ساعات رلن ار.ب ا  الل  ءت لالحتمارلشجرير إىل رأل  ىيوجأ رلغزالن ورحليورنات  مالحظات

 لحيوانية البي ة ا 4-3-5-2
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 (62-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .حيوانات لم يتم مشاهد  أي  بها،تي تم القيام يار  الميدانية الالز لخال

 

 المخاطر البي ية  4-3-6

 الطبيعية المخاطر  -4-3-61

 رضطيةألا القشطر  قطرب  الصخور ةي الجيولوجية والصدوع الفوالق بطول المفاجئة التحركات  تبرتع

 الصطدوع مطن العديطد  وي السط منطقطة ةطي ويوجطد  والطز زل، يةاألرضط الهطزات  حطدوث  ةي ب بالس

 ماًرا األحمر البحر شمال من يبدأ للز زل حزام وجود  عن المنشور  البيانات   أوضحت  وقد  والفوالق،

  .واإلسكندرية قاهر لا ثم السوي  جبخلي

 البحطر ةطقطمن ةطي تحطدث  التطي قصطير لا الشطديد  فالعواصط لفتطر  نتيجة المفاجئة الفيضانات  تحدث 

 الحطوض  طوبورراةيطا علطى رئيسطية بصطور  الفيضطان ميطا  سطرعة عتمطد تو .سيناء وجنوب  األحمر

 هطذ  بعطض  وتتسطبب  .ائصطهاوخص التربطة نوعية وعلى( الصرف شبكة وسعة وا نحدار ا رتفاعغ

 التحتية. بالغة لألشخاص والبنية أضرار حدوث  ةي مفاجئةالفيضانات ال

 حيث   .المفاجئة الفيضانات  أخطار لتجنب  ةالممكن اإلجراءات  لتحديد  األبحاث  من العديد  إجراء تم د قو

 يا هذ  الم تخداماس ويمكن المفاجئة، الفيضانات  من الناتجة الميا  بوضع آليات لتجميع المهندسون قام

 الميطا  الجوةيطة تجميع نكأما ملء د إعا أو الميا  من المطلوبة ا حتياجات  من ءزج تلبية ةي مباشر 

 ميطا  خالل تجميطع من سنويًا الميا  بليون متر مكعب من حوالي لغالاست ويمكن الميا  ةيها تقل التي

   المفاجئة ةي مصر.  الفيضانات 

وأواخطر  الربيطع ةصطل خالل مصر ية الشائعة الظواهر من واحد  الرمليةو الترابية العواصف تعتبر

الدقيقطة  المطواد  مطن كبيطر  كميطات  تطراكم ود جطو إلى الرملية العواصف ىتيد  أن نمكوي الشتاء ةصل

يطيثر  ممطا الطرق حوادث  نسبة ةي ارتفاًعا يسبب  الذي األمر الريية، وضوح ةي تيثر التي الجزيئية

 لطيران.على رحالت ا سلبيًا
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 البشرية ن األنشطةالناتجة عالمخاطر  4-3-6-2

 المخلفات الصلبة-أ

 الصطلبة المخلفطات  أن يعنطى مطا وهطو طنًا 264 حواليتبلغ  يوميًا تجميعها يتم تيلا الصلبة ت المخلفا

 بجمع تقوم المتعاقد  الشركة أن باةتراض  يوم/ةرد /كجم 0.6 للفرد تبلغ حوالي بالنسبة يوميًا المتولد 

 بةصللا المخلفات  تولد  معدل متوسط أن عرةنا إذا معدل منطقيًالا هذا ويعتبر .الصلبة المخلفات  جميع

 المنطاطق ةطي يطوم/ةرد /كجم 1و الريفية، طقالمنا ةي يوم/ةرد /كجم 0.3بين  اوحيتر المصريين لدى

 الكبرى. بالمدن الراقية

 يرتطدو أو اسطتخدام إعطاد  لماً بأنه يتمعام. ع/طن مليون 6.2بمعدل  مخلفات  تنتج المصرية المصانع

  .أخرى ناعات صل كمدخالت  قالسو ةي الصناعية المخلفات  هذ  معظم بيع وأ

ططن. وينطتج عطن ا نشططة  مليطون 6.2بحطوالي  اديةا قتصط القيمطة المخلفطات عديمطة يطةمك وتقطدر

خططر . و  % من كمية المخلفات، ويشطمل ذلطك المخلفطات الصطناعية ال  10الصناعية ةي السوي   

 ت الصلبة الصناعية ةي السوي . للمخلفا د مداةن مخصصةيوج

ميًطا، وي كجطم 450 – 400بطين  السطوي  تتطراوح ةطي المستشفيات  أرلب  نم الناتجة المخلفات  ميةك

 لفطات مخال مطن وتطتخلص  مطع الشطركة تتعاقطد  لطم المستشفيات والمنشآت الطبية بعض  هناك إن حيث 

  الخاصة. بطرقها

 مثطل حيواني علف أو عضوية كأسمد  زراعية، ألرراض  استخدامها معظم المخلفات الزراعية يعاد 

 تسطتخدم أو الحقطل ةطي ةا قتصطادي الفائطد  عديمطة الزراعية المخلفات  حرق ويتم .حموالق األرز طق

 كبيطر  بصطور  يسطهم مما الخبيز أةران ةي أو بسيطة مفتوحة محارق ةي وذلك الذر  ب كوقود كحط

 ًرا. خطي تهديًدا بيئيًا تمثل   السوي  ةي الزراعية والمخلفات  .الهواء ةي تلويث 

 ض للقطوارصطالحة  بيئطة يشطكل أن يمكطن وتراكمهطا المخلفطات   ذ هط مطن مطنآلريطر ا لص تخال أن إ 

 إلطى حطدوث  تطيدي قطد  أنهطا كمطا العامطة للصطحة تهديطًدا الحيوانات  هذ  وتمثل .شابهها وما والثعابين

 السوي .   مواطني حيا  وتهديد  المنتجات  تلف ةي تتمثل اقتصادية خسائر
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التقرير  الصرف. واقترح ميا  نتيجة لمعالجة ايوميً  مأ حال من طنًا 130 حوالي سوي ال محاةظة تنتج

 األسطمد  إلنتطاج خططة الجديطد  وضطع العمرانيطة والمجتمعطات  ةقوالمرا اإلسكان وزار  لذي أعدتها

 الحمأ . باستخدام

 منالنوع   هذا ولح محدد  معلومات  تتواةر والهدم. و  البناء أنقاض  األخرى الصلبة المخلفات  تشمل

 من غالوحل( المرةوعة مواد لا الصلبة للمخلفات  األخرى األنواع ومن .السوي  ةي صلبةلا المخلفات 

 نقطل ويطتم المائيطة جطانبي المجطاري علطى غالوحطل( المرةوعة المواد  هذ  إلقاء ويتم .المائية اريالمج

  ذ ه التدوير يةعمل أن وررم  .علوية كطبقة المنخفض  المنسوب  ذات  األراضي إلى منها كبير  كميات 

 معادن نيه متحتو قد  لما هذ  المخلفات  مع ملالتعا عند  الحرص  توخي المهم مفيد  إ  أنه من وتبد  قد 

  .تتحلل لم عضوية مواد  أو ثقيلة

والملحوظططة ذات األهميططة هنططا، هططي ان الشططركة المتعاقططد معهططا للططتخلص مططن المخلفططات غتنظيفكططو( 

اجه مشاكل ةي مواقع دةن المخلفطات لشركة تواكما ان    ط.ةقلفات البلدية  المخ  علىمحصور نشاطها  

 حتاج حل سريع.مواقع مما يصميم تلك الوت

 

 السائلةالمخلفات -ب  

 .المائيطة المجطاري تلطوث  التطي العضطوية المخلفطات  عطن المسطئولة المنزلية اآلدمية هي المخلفات  تعد 

البكتيريطة  ات للمجموعط د المتزايط ومطنلا طريطق عن ذاب الم األكسجين العضوية المخلفات  هذ  وتستنفد 

النباتية  الحيا  تدمير وإلى العليا المائية والكائنات  األسماك موت  إلى ييدي والمستهلكة لألكسجين مما

 المجطاري تلويطث  على الصحي الصرف ميا  وتعمل .كريهة روائح وتسبب انبعاث  المواشي وتسميم

 بالمطاء المتعلقة األمراض  انتشار عن لةئوسم أيًضا ات وثالمل هذ  وتعد   .المعدية بالميكروبات  المائية

    .والكوليرا ،، والزهاروالتيفويد  األطفال، وشلل كبدي،لا ا لتهاب  مثل
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ويمكطن   .المائيطة المجاري إلى الملوثات  من عدد  انطالق عن مسئولة السائلة الصناعية المخلفات  تعد 

السطائلة  الصطناعية لفطات المخ ث ويطلت ةطي اعات نصلا من عدد  ةي ةالمستخدم المشعة المواد  تتسبب  أن

  .ت للجينا تشوهات  وحدوث  السرطان رض بم اإلصابة إلى ييدي مما

نسطبة  تخفطيض  علطى تعمطل الطاقطة، إنتاج ومصانع من المنشآت الصناعية الناتجة التبريد  ميا  أن كما

البحريطة  الكائنطات  ض بعط قابليطة زيطاد و األسطماك قتطل إلطى يطيدي قد  مما الماء، ةي األكسجين ذوبان

  .الكيماوية والسموم واألمراض  للطفيليات  للتعرض 

العضطوية  رير الكيميائية المواد  من مجموعة وجود  عن مسئولة الصناعي الصرف ميا  أيًضا وتعتبر

 Eutrophicationنسطبة  ارتفطاع ةطي يتسطبب  قطد  ممطا واألمونيا والفوسفات  النيترات  :مثل والمعدنية

  يطالم المصطاحبة المعطادن تكطون أن ويمكطن .األسطماك ض بعط وقتطل ب الطحال اد دياز إلى تيدي والتي

ذلطك  إلطى وباإلضاةة .الغذائية السالسل مع الكائنات  أنسجة ةي وتتراكم يئيًاب دائمة الصناعي الصرف

كائنطات ال مطن للكثيطر سطامة تعتبطر الصطناعي الصطرف ميطا  مع تنطلق التي والقلويات  ةإن األحماض 

 .ضار  تكون أن المحتمل المعدنية األمالح بعض  نذوبا /لتحل من تزيد  نأ ويمكنها

انتشطار  إلطى يطيدي مما بشد  الميا  تخصيب  ةي الحيوانية والمخلفات  اعيةالزر الري ميا  تتسبب  مابر

 تركيطز نسطب  تكطون وقطد  .المطذاب  األكسجين مستويات  من وتخفض  سامة مواد  تخرج التي الطحالب 

 ابةاإلص نسب  ارتفاع تيدي إلى أن يمكن كما األطفال، على خطًرا الشرب  ميا  ية المرتفعة نيترات ال

  .الخطير  ميالهض الجهاز بأمراض 

ةطي  ممثلطة الطحالطب  وجطود  السوي  وخليج بالسوي  العذبة الميا  ترعة من كل رصد  نتائج وتوضح

 معات التج يرتأث أن إ   يالسو محاةظة ةي يالزراع اإلنتاج قلة غأ(. وررم  لللكلوروةي العالية النسب 

   بالمحاةظطة المائيطة حات المسط على المناطق هذ  ةي عيالزرا الجناين واإلنتاج منطقة ةي الريفية

 مرتفعًا. يزال
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 الهواءملوثات  -ج

 السكاني نتيجة للنمو ازدادت  قد  الرئيسية الهواء ملوثات  ةإن 1997 إلى 1975 عام من الفتر  خالل

 ليطة هطيالك العالقطة والجسطيمات  .والنقطل الصناعة ةي ريالحف قود الو امستخد ا زاد  الذي قتصاديوا 

واألنشططة الصطناعية وأنشططة التعطدين  األخطرى. الهطواء مقارنطة بملوثطات  الرئيسطية الهطواء ملطوث 

 ظطل وةطيواألنشطة المالحية وا نشطة المماثلة ةي السوي  لها األثر السلبي علطي جطود  الهطواء. 

 تماليطةةطإن اح %60عطن  تزيطد  الرطوبطة ونسطبة راكًدا واءاله يكون حيث   لسويل المناخية الظروف

 .ائمةق الدخاني الضباب  حدوث 

 التفاعل بين البيئة والتنمية 4-4

 الزراعة 4-4-1

 المسطاحة إجمطالي وتقطدر  .السطوي  محاةظطة ةطي الرئيسي ا قتصادي القطاع هي الزراعة تعتبر  

 حطوالي مسطاحتها مزروعة قديمة أرض  لىإ مقسمة ةدان ألف 19.1 بحوالي السوي  المزروعة ةي

 إجمطالي ةطدان ويمثطل ألفطي حطوالي تمثطل المزروعطة الجديطد  األرض  أن حطين ةطي دانألف ة 17.2

 تنطتج األرض التطي ويبلغ إجمطالي .المحاةظة مساحة إجمالي من % 0.9 حوالي المزروعة األرض 

 وتشطمل المحاصطيل .نويًاسط مطرتين ريبًطاتق عزرتط األرض  أن يعنطي اممط ةطدان ألف 28.6 محاصيل

 .والسمسم والباز ء الشعيرو والذر  القمح :الهامة

 الصيد 4-4-2

مصطر، حيطث يبلطغ  ةطي األسطماك علطى الرئيسطية للحصطول المطوارد  مطن واحطًدا السطوي  خليج يمثل

 لصطيد  ةممستخد  وسائل ثالث  ألف طن. وهناك 20 حوالي أسماك من يستخرج لما السنوي المتوسط

نة وتعططي طريقطة البرسطي .بالشباك الصيد  وسفن الحرةية والبرسينة وهي السوي  ليجخ ةي اكاألسم

ألطف ططن سطنوياً. بيمنطا يبلطغ متوسطط   15بهذ  الطريقة نحو    اإلنتاجأعلي إنتاج، حيث يبلغ متوسط  

 التوالي.  على طن 500و 4500اإلنتاج من طريقة الصيد بالشباك والصيد الحرةية 
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 وسطقالة، ،للخلطيج جنوبيال ةي الطرف والطور توةيق، وبور عتاقة، هي سيةالرئي والرس عمواق عد وت

 األسماك إلنتاج لها المخطط الزيادات  تتحقق   وقد   .الخليج مدخل جنوب  كم 100 بعد  على دقةوالغر

 ما  و وه  وث تل لل  الضار   أثيرات الت  أيًضا  ولكن  السبب الوحيد،  هو  لي   الصيد  ةي  ةاإلةراط  السوي ، ةي

 الميطا   مطع  التكيطف  تسطتطيع     التطي  نطواع األ  أعداد  السمكية وانخفاض  األنواع  بعض  انقراض  إلى  دى أ 

 .الملوثة 

والمخلفات الزراعية الناتجة عن النواتج الثانوية لعملية الزراعطة مسطئولة عطن العديطد مطن الملوثطات 

 ر . ضا ةكيميائيوي مواد البيئية. ةالميا  المتخلفة عن الزراعة تح

يطث الهطواء والمطاء. كمطا أن ت مثل تخصطيب األوراق والمبيطدات مسطئولة عطن تلوالممارساوبعض  

 تغير المناخ العالمي.   علىزارع هي أيضاً مصدر للميثان والذي له تأثير كبير الم

 التصنيع والتعدين 4-4-3

 حيطث  مطة،عا مصطر وةي ي  خاصةالسو ةي الصناعات  أهم والتعدين ضمن يدخل كل من التصنيع

األنشطة  وتقع .الكبرى واإلسكندرية القاهر  بعد  للمنتجات التصنيعية الثالثة المرتبة ةي  تي السويتأ

 .السوي  خليج جنوب  وعتاقة وشمال الخلفية ومناطقها مدينة السوي  هي مواقع ثالثة ةي التصنيعية

 70 يحوال ادليع ما فرد بم ينتج حيث  .مصر ية البترول مصادر إنتاج أهم أحد  السوي  خليج ويعد 

 المكرر. البترول من % 25 ب  السوي  إنتاج نسبة الخام، وتقدر البترول إنتاج إجمالي من %

 .األخرى الخليج وملوثات  ت السيليكا ماد  عن البترول مسئولة استخراج عمليات  وتعتبر

كبطرى ال منت ألسا ك اثنين من مصانعتصنيع مواد البناء وهنا لشركات  موطنًا السوي  وتعد محاةظة

 إجمطالي مطن % 20 حوالي المصنعين لهذين نويالس اإلنتاج نسبة ن ةي نطاق المحاةظة. وتمثليقعا

 ةي مصر.  األسمنت  إنتاج

 والرخطام الحجطر الجيطري تنطتج السطوي  محاةظطة ةطي محجطر 211 ذلطك، ةطإن هنطاك على وعالو 

  .وريرها والحصى والدولوميت 

 تعتبر  اكم .مصر ةي والكيماويات  األسمد  منها رئيسية ت لصناعا اطنً مو أيًضا السوي  محاةظة وتعد 

 الطعام والسمن الصناعي.  زيوت  وخاصة الغذائية ناعات الص ألهم موقعًا السوي  محاةظة
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 (68-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مصطانع السطوي  محاةظطة ةطي األخشاب، كما يوجد  وصناعة معدنية صناعات  المحاةظة ةي ويوجد 

 والنسيج.  للغزل

 117من  قرب ي ما هناك أن إلى تشير التقديرات السلبية.  يضاً آثار ه له أحنوشاستخراج البترول إن 

 سوميد كل عام.  أنابيب  خط خالل من وضخها تخزينها تمي النفط من طن مليون

بئطر  570 يخطدم رصطيف 136و البتطرول لشطحن محططات  10و بتطرول حقطل 36 الخليج ةي ويوجد 

 البترول. قالت نا واسطةب خليجال لالخ النفط من طن ونملي 36 حوالي ويمر نفطي

 

 الموارد استهالك •

ير  من الميا  خالل عمليات التصطنيع المتنوعطة. حيطث التصنيع ةي السوي  كمية كب  تستهلك أنشطة

ةي ارراض التبريد ةي دوائر مغلقة. ويتم خلط ميطا  التبريطد   واستخدامهايتم سحب الميا  من الخليج  

بغرض تخفيف تركيزات الملوثطات لتتططابق مطع   صرةها  جة قبلمعالالة  المتخلفة عن عمليمع الميا   

لي لتلك المشكلة يتطلب تكنولوجيطا اخطري. حيطث ان المشطروعات د المسموح بها. والحل المثاالحدو

الصناعية تتطلب إنشاء أبراج للتبريد كمكون رئيسي لنظام التبريد المغلق. وهطذا الحطل سطوف يقلطل 

 مطن بطد ً  الطبيعطي الغطاز  سطتخدام اتجطا . وهنطاك الخلطيجا إلطي صطرةهو هايا  التي يتم سحبمن الم

 البترول ةي السوي . تكرير ومعاملاألسمنت  مصانع ةي المازوت 

 الوقطود  وأنطواع المصاحبة للمطازوت، ا نبعاثات  من تشجيعه للحد  من  بد  إيجابيًا تحو ً  يعد  ما وهو

 .يت الكبر من عالية ب نس على تحتوي التي األخرى

 

 ية الصلبة الصناعخلفات الم •

 سنويًا. طن ألف 620 واليح السوي  ةي الصناعات  عن جةالنات الصناعية النفايات  كمية وتبلغ
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 (69-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  السائلة المخلفات الصناعية •

 الصطرف ميطا  نوعيطة المصطرية والقوانين اللوائح وتحكمتعد الميا  المتخلفة عن الصناعات مشكلة. 

 الطررم ماداً علي جود  الناتج النهائي. وعلىية اعتالمائ جاريلموا الصرف شبكات  ةي تصرف التي

 تم التي المعلومات  وتحليل بحساب     .الخليج إلى تصرف تزال   لملوثات ا أن إ  باللوائح ا لتزام من

سموح البيئية ةإن المنصرف من العديد من المصانع مطابق للحدود الم المصانع وسجالتها من جمعها

 يج يستقبل أطنان من الملوثات بصفة يومية.ن الخلنجد ا ابات حسالبها. ولكن ب

يتطلطب  محليطا، ولكنطة نشطاط نشطاًطا لطي  ةهطذا .المعايير وتحديث  مراجعة هو هنا المقترح راءواإلج

 التزاماً مركزياً لحماية البيئة.

 االنبعاثات الهوائية •

 الخطام والمطواد  طاقطةال انعالمصط مستخد وت عالتصني عمليات  من ثانويًا منتًجا الغازية ا نبعاثات  تعتبر

 أكسطيد  البيئة. وثطاني تلوث  التي الطاقة شكالأ أحد  الغازية ا نبعاثات  لالسلع. وتمث كمدخالت إلنتاج

 الهواء. ةي تنبعث  التي الملوثات  أكبر هو الكربون

اد مطو ث بعطت التي المصانع كثرأ بين من والسيراميك واألسمنت  البترول تصنيع مصانع أن وقد لوحظ

 السوي . حاةظةم ةي  ضار

اكاسيد النيتطروجين، والطذي يمثطل  ج الحجر الجيري ومنها ينبعث وتستخدم المحاجر المتفجرات إلنتا

محجر. وهي مصطادر التلطوث   211من وزن المواد المتفجر . ويوجد بمحاةظة السوي     %60نحو  

 ي . ج السوخلي لىعثر ييا جود  الهواء، كم بالجسيمات الدقيقة العالقة مما ييثر علي

 أن سطمد ، اتضطحلمصطرية لألسطمنت والمصطرية لألا البيئيطة لمنشطآت الشطركة السجالت  وبمراجعة

بيئيًا، كما ان منتجاتها صطديقة للبيئطة.  حساسة التصنيع ةي المستخدمة والمتطور  الجديد  التكنولوجيا

استدامة  جلأ من كوذل ظةمحاةال ية منشآت الصناعيةلتحديث ال استثمارات  وجود  ضرور  يعني مما

واحطد   هي بل ةحسب  محلية قضية ليست  القضية قاطبة. ةهذ  رومص السوي ، بمحاةظة بيئيًا التنمية

 .األولوية وتحتاج لتدخل ةوري وذات  القومية القضايا من
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 (70-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الطاقة 4-4-4

 ةطي تجطةالنا ةلطاقطا لكتسطته و  .محاةظطةال ةي الرئيسية ا قتصادية القطاعات  أحد  الطاقة إنتاج يمثل

الكهربطاء  مطن كبيطر جطزء تصطدير يطتم حيطث  .جوالخطار مصر ةي أيًضا تستهلك ولكنها ةقط السوي 

 مصر.  إليها تنتمي التي الموحد  الكهربائية الشبكات  خالل من المنتجة

لتوليطد  قطود كو الطبيعطي والغطاز المطازوت  وتسطتخدم حراريطة، السطوي  ةطي الطاقطة محططات  وتعتبر

جعطل تركيطز ثطاني   د الكربون من ثالث محطات للطاقة والتي تشترك ةيي أكسيتج ثانوين  .ءباالكهر

 بون ةي محاةظة السوي  أعلي منه ةي باقي محاةظات الجمهورية.أكسيد الكر

الحطد  وسطائل ودراسة المحاةظة، ةي ا نبعاث  لمصادر التفصيلي بالبيان تتعلق دراسةوينصح بإعداد 

 .المحاةظة ةي أةضل لبشك اءالهو ةعينو لتحسين التلوث  من

 السياحة 4-4-5

للثقاةطة  كعاصطمة العطالم دول بطين المتميز  بمكانتها مصر احتفظت  الماضية، قرنًا السبعين مدار على

   والحضار . 

 ورالعص عمرها إلى يعود  التي الطبيعة واآلثار القديمة جمال بين ما تجمع أنها ةي مصر تفرد  ويكمن

 .واإلسالمية القبطيةو نطيةوالبيز نيةمارووال الفرعونية

 المطوارد الطبيعيطة وتوظيطف تنميطة علطى تعتمطد  والتطي السطياحية تنميطةال مفتطاح هطي البيئطة وتعتبطر

 تهديد  إلى لها المخطط رير السياحية التنمية أدت  الحاضر، وقتنا وةى .والبشرية والثقاةية والتاريخية

 . لطبيعية المختلفةا الظواهر من العديد 

 حول المنتجعات  :أو ً  :وهما تينةئتين أساسي إلى السوي  محاةظة ةي شآت السياحيةم المنتقسي مت قد و

 أما .ورمادا ماري دي ستيال مثل العين السخنة، منطقة ةي الموجود  تلك وخصوًصا السوي ، خليج

مطر(، األح رالبحطغ سي رد  ةندق :مثل نةنطاق المدي داخل الموجود  الفنادق مجموعة ةهي الثانية الفئة

 مون.  وسمر هاو ، وجرين ،بالميراو
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 (71-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التطي الخطدمات  طلطب  ةي زياد  السوي ، خليج ررب  تقع التي الجديد  الصناعية اطقخلقت المن وقد 

 الفنطادق ةطي النطزول اإلداريطين مطن المصطريون يفضطل مطن المنشطآت. حيطث  الفئتطان توةرها هاتطان

 ةطي اإلقامطة التصطنيع مجال ةي العاملين وليينالد  اءلخبرا ضليف بينما لمدينة،ا داخل نطاق الموجود 

 أو األسطبوعية العططالت  قضطاء األخطرى المحاةظطات  من دينالواة من العديد  يفضل كما .المنتجعات 

 السطياح مطن العديطد  ويقصطد  .السخنة العين ةي النسيم شم أو أكتوبر من الساد  عطلة مثل القصير ،

 .الصيد  ةهواي ةلممارس خنةلسا العين مدينة مصر ةي المقيمين

 البيئة علىتأثير السياحة  •

لصطناعة  البيئيطة المطوارد  علطى الهدم، ولذلك ةإن الحفاظ ذاتية عملية للسياحة التقليدية عةالصنا تعتبر

  .السياحية التنمية عملية ةي أساسيًا جزًءا يعد  السياحة

المعرضطة  اهرالظو رأكث هي حمرألا والبحر السوي  يجخل بطول المرجانية الشعب  تكون ظاهر  إن

 ةطي األساسي العامل هي البيئة ةنوعي تكون ما لمدرو . وعاد ا رير السياحي التوسع بسبب  للتدمير

 .الترةيهية األنشطة بسبب  الناتجة المشاكل كل هو سبب  كبير  بأعداد  وجودهم أن إ  السائحين، جذب 

 علطى وخصوًصا األول، مقامال ةي السياح ذبت جتا البيئة التي على هائل ضغط إلى ييدي الذي األمر

 .بزيارتها السياح قومي التي المحلية البيئة

السوي  عن  بمحاةظة اإلقليمي ةرعة خالل من البيئة شئون جهازطاق خطته لرصد البيئة، قام  وةي ن

ت جطد ووالمنتجعطات  إلحطدىالمعالجة  وحد  أنبوب  نهاية من عينة العديد من المنشآت السياحية بأخذ 

ملليتر(.  100غبه المسموح  الحد  يتعدى ما الفاً، وهو 46يبلغ  القولونية للمجموعة اليا حتم العد  أن

لجهاز شئون البيئة بالسوي  بإعداد تقريطر عطن تطم سطحبها مطن   اإلقليميوةي منتجع أخر قام الفرع  

ية تتعدي الكلمذابة الح الما موعة القولونية والميا  الناتجة من محطة المعالجة ةوجد أن كل من المج

 الحدود المسموح بها. 
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 (72-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اآلثار والموروث الثقافي ىعلتأثير السياحة  •

السطائحين  تواةطد  كثطر  بسطبب  األثرية المواقع تتدهور حيث  .لمصر الثقاةي التراث  على السياحة تيثر

دعم  مستوى أن ماك .المتهالكة ألثريةا بالمواقع الخاصة ا ستيعابية للقدر  حد  وضع ويتوجب   عليها.

 .المواقع لهذ  الزيارات  ىبمستو قياًسا كاةيًا لي  ،المواقع معظم ةي حاليًا المتواةر التحتية، لبنيةا

مطن  يعطد  السطائحين زيطارات  عطن النطاتج السطياحية للمواقطع الزائطد  ا ستخدام ذلك، ةإن موضوع ومع

على اآلثار  حفاظال لىإ حاجةكال ات اجيا حت ةي تضارب  د لوجو جزئيًا ذلك ويرجع الحساسة، القضايا

  .الوقت  ف ن ةي الدخل زياد  على الحفاظ مع

 محتطوى يكون ما ةغالبًا .المصري التراث الثقاةي ةي ضعفًا العناصر أكثر الجدارية اللوحات  وتعتبر

 مطن أقطل غير ،كنيسطة صط أو ضطريح أو مقبر  أكان سواء األثر، خارج الهواء الموجود  ةي الرطوبة

 مطن العديطد  ةي الزوار الذي يحدثه المناخي التأثير مستوى إن .األثر اخلد  جود المو ةالرطوب ىومحت

ومطع ذلطك ينصطح  .أنهطا خطيطر  علطى اعتبارهطا يمكطن التي المستويات  من أقل يعتبر األثرية اقعالمو

 رجه أيضاً.  تحدث بداخله وبخا الذي التغير درجات  بإجراء مراقبة دائمة لألثر وقيا 

 

 النقل 4-4-6

 ديةالحدي السكك •

 بالمنشآت الصناعية والمحاجر، الشاحنات   ن الموانئ ومواقف الشحنات م  لنقل  القطارات  تستخدم  السوي ،  ةي 

 .الخفيف  للنقل الجماعي  نظام  السوي   منطقة  ةي  يوجد  و    .المساةرين  نقل  ةي  يستخدم  منها  قليل  وعدد 

 إلطى داخطل المدينطة مطن ديديطةالح ككالسط وطخطط مسطار لتحويطل يًارئيسط مشطروًعا تنفيذ  ميخًرا وتم

 .الحوادث والكوارث  معدل وخفض  ،الحديدية السكك نظام كفاء  رةع إلى سييدي مما .خارجها

خطوط  طول على الحادثة وا هتزازات  الضوضاء ةي يكمن الحديدية بالسكك للنقل السلبي التأثير إن

 المخلفات  مشكالت  تحدث  الملقا ،  لكة المتها  معدات وال  وط خط ال  أن  كما   .بها  ة المحيط  والمنطقة  الحديدية  السكك 

  بالنسبة لألشخاص المقيمين ةي التجمعات السكنية.  للعين  ميذًيا  مظهًرا  تسبب  أنها  إلى  ضاةة باإل  الصلبة، 
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 (73-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الطرق •

ا مط ويسطتخدم .األشطخاص  لنقطل المهمطة الوسطائل من المرخصة والمتوسطة الصغير  الحاةالت  تعتبر

بصطور   اءالهطو تلطوث  زيطاد  ةي يتسبب  مما التشغيل، ةي ديزلال قود و منهم لمائةبا خمسين عن يزيد 

أو  المقططورات  أو األجطر  لسطيارات  بالنسطبة المركبطات   نبعاثطات  اختبطارات  لعمط يطتم و  .كبيطر 

 .إلخ بالسوي ...الشاحنات 

ضطي، الما قطد لعا مطدى على كبير  بصور  السوي  منطقة ةي المرخصة المركبات  أعداد  ازدادت  وقد 

ةي مكان أخر ترخيصها  تم والتي المحاةظة إلى تدخل التي األخرى السيارات  األرقام هذ  لت أرف د وق

 عبر الموانئ. الخارج من استيرادها تم التي السيارات  تلك ذلك ةي بما

 وذلطك الططرق، شبكة زياد  سعة تم السوي ، حيث  ةي المعبد  الطرق شبكة ةي تمت  التي التوسعات 

شطبكة النقطل البطري  وزيطاد  .السطياحي والجذب  الشحن أنشطة ةي التوسع شئ عنب الناالطل هةابلمج

 زياد  نسبة كمية الملوثات المنبعثة من المصادر المتحركة مما ييدي لتلوث الهواء. يعمل علي

 
 

 التجمعات البشرية  4-4-7

السطوي   إلطى ر النظط فاخطتال د اد از البيئيطة، لهاومشطاك السوي  باقتصاد  العالمي ا هتمام ازدياد  مع

مطن  جطزء السطوي  وتعد  .ميوالعال واإلقليمي القومي توىالمس على الحضرية ألنظمتها وذلك وحدها

غالقطاهر (  العاصطمة ةطي وا سطتثماري السطكاني التركطز مطن يعطاني الذي المصري الحضري النظام

 .لمصريا قوميال تصاد قا  ةي السوي  امإسه ررم وذلك غاإلسكندرية( الرئيسي، والميناء

لكونها ميناء  وذلك يأوسط الشرق الحضري للنظام بةبالنس أي اإلقليمي، لنظامها مهمة السوي  وتعد 

بوابطة  لكونهطا العطالمي لالقتصطاد  مهمطة السطوي  تعتبطر الحالي، الوقت  وةي .األحمر البحر مهم على

تعتبطر  التطي الطاقطة مصطانعو روليطةتبال الصطناعات  وقعولم بها السوي  قنا  لوجود  وذلك مهمة مائية

 عالم.الطاقة ةي ال إنتاج مجال ةي حاسمة
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 (74-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الحطدود  نططاق خطارج والعمالطة والمعلومطات  األمطوال لريو  الحر التدةق ىإل تدعو حركة والعولمة

 .المحدد  القومية

يطد. د جئتطه ةطي القطرن الالعطالمي وسياسطاته وبي ا قتصطاد  علطى عميطق أثر ذات  عملية العولمة وتعتبر

الفوائد  تعظيم على تعمل خطط وضع تحاول لكي المجتمعات  جميع على تحديًا لمةالعو ض تفر لكوبذ 

 الخسائر. وتقليل

 لزيطاد  باإلضطاةة مصطر ةطي التحضطر عمليطة مطن بسطرعة تزيطد  أن العولمطة لعمليطة المتوقطع ومطن 

 مطن زيطد ي سطوف  اجطا ت لي ةطإن هطذالهطا، وبالتطا المصطاحبة وا جتماعيطة المشطكالت ا قتصطادية

 أكثر تحدياً. موقف ةي  السوي يضع مما التحضر اإلقليمية وأولوية سامات ا نق

 األراضي استخدامات •

 موقطع الجناين. ويعطد  منطقة والصباح، تليها ةيصل تليها محاةظة السوي  ةي منطقة أكبر عتاقة تعد 

  .بيئيال تلوث ال مسئو ً عن حولهاو المدينة داخل النشاطات ا قتصادية من العديد 

اإلسطكان  لومشطاك ريطر المتكطاةئ للسطكان التوزيطع مثطل عديد  متشطابكة مشاكل من السوي  انيوتع

 للتطراث  المتطدهور  والمواقع المالئمة ا جتماعية الخدمات  توةر المتزايد  وعدم العشوائية والمناطق

 عدم إلى ضاةةباإل ضاريًاوح ميًاليقإ الفعال رير طيطالتخ نتاج المشاكل ا جتماعية هذ  وتعد  .الثقاةي

 العمطل خططة ستناقشطها التطي لرئيسطيةا القضطايا هي المشاكل هذ  تكون البيئية. وسوف اإلدار  كفاء 

 .للمحاةظة البيئية

 النمو السكاني والهجرة من الريف للحضر •

 صطفن مطن يقترب  لسوي ا تعداد  أن ،1996 عام ةي أجري للسكان رسمي إحصاءتظهر نتائج آخر 

أعلطى  وهطو سطنويًا %2 علطى يزيد  1996و 1986 عامي بين السنوي السكاني ولنما معدلو .ليونم

ويظهطر  .القريطب  المسطتقبل ةطي السطكاني النمطو على السيطر  المحتمل رير ومن القومي، معدلال من

 الكلية. اةظةالمح مساحة من % 1.14 مساحة على يعيشون السكان أرلب  أن السكاني التوزيع



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-دوعجر البري األنابيب  طخ

 ل البترو أنابيب  شركة 
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 (75-4صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بسطبب  السوي  إلى الريفيون المهاجرون ثاني ةي النمو الحضري. وينتقلاللمكون جر  هي الها تعد 

 .والمادية ا جتماعية وةي الخدمات  والمدينة الريف بين الدخل ةي ةات ا ختال

 ،الشرقية مثل المجاور  مصر والمحاةظات  صعيد  من عاد  السوي  إلى الريفيون المهاجرون ويأتي

  .المدينة ةي وماديًا اجتماعيًا البنية التحتية عن المدينة ىإل يفيينالر جرينهالما وصول زاد  وقد 

 وةطر ةقطد  حطال، أيطة وعلى .العمل عدد ةرص  ةي زياد  الحضري التعداد  ةيالسريع  ايد التز ويتطلب 

 الالزمطة ارات المهط إلطى يفتقطرون السطكان األصطليين من الكثير ولكن كثير  ةرًصا الصناعي القطاع

 موازيطة زياد  دون السكاني النمو معد ت  ارتفاع إلى هذا أدى وقد   .ود جالمو لالعم ةرص  لتال ح

 لم السوي  ةي حدث  الذي ولكن التحضر .والمراةق ا جتماعية والخدمات  ةرص العمل عد ت م ةي

 يجطةالنت وكانطت  .كانيالسط للنمو نتيجة وكان ا قتصادي والتطور الصناعي مباشر  للنمو نتيجة يكن

 .الحضري لالقتصاد  الخدمات  قطاع ةي خمضهي الت لمحتومةا
 

 نمشاكل اإلسكا •

علطى  نقطص  إلطى ترجطع   السطوي  ةي اإلسكان ةإن مشكلة 1996 عام السكان تعداد  نتائج بمراجعة

 الجطود . ةمشطكلة ناحيطة مطن أي البعيطد  المطدى علطى نقطص  إلطى أو الكطم ناحية من أي القصير المدى

مشطكلة وبالتالي ةإن  .القرار وصناعة ورير المتكاةئ للثرو  العادل رير زيعتولل تجسيد  اإلسكان هي

المبذولطة  الجهطود  أن كمطا .أةقيطة اتطزان عدم نقطة هي عموًما مصر وةي خاصة  السوي ةي اإلسكان

المسطكن  سطتوةر أو األمطام إلى واإلسكان العقارات  بسوق يقفز لن الحالة هذ  ةي التنمية تمويل إلعاد 

 .للفقراء ئممالال

 اطق العشوائيةالمن •

الطدخل. وتماشطياً مطع  لمحطدودي نسطبةبال السكن إلى للحاجة محتومة كنتيجة العشوائية المناطق تظهر

 أ  رسمية، وينبغيعلى مختلف األوجه الال انتشرت مصطلح المناطق العشوائية ةإنها المناطق التي 

 ة.احمت ةكفرص بل كمشكلة، العشوائية التجمعات  إلى ينظر
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 دراسة تقييم األثر البيئي 

 )ب( محددة  بيئيةدراسة 

  المشروع دائلب - (:5) القسم
 

 

 

 (76-5صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 ةإن  البيئياألثر  م يات تق المصري بخصوص دراس ئة ي جهاز شئون الب هات يموضح ةي توجهو  ما ك

 التكنولوجيا  الخام،للوقود، المواد  ، للتصميمإلى وضع بدائل  متد يالبدائل للمشروع المقترح  مفهوم

 عدم "   ليأخذ بد  تمي.  والصيانة   بالتشغيلة وكذلك اإلجراءات الخاص  اإلنشاء، تكنولوجيا   المختار ،

 المشروع.   ةي حالة عدم إنشاء  ة يئي الظروف الب لتوضيح  ا عتبارالمشروع " ةي  تنفيذ 

 المقترح  المشروع  ألنشطة نيل يبد   وجد ي

 "   HDDه " الحفر األةقي الموج  ليبد  •

 المشروع"  ذ ي" عدم تنف   ليبد  •

 “ HDD" الحفر األفقي الموجه   ليبد 5-1

بها   ام يالق  تميتلك النقاط سوف  المقترح،  ب يناباأل  مسار خط طول   على قاطع  ت  نقط   ثالث   وجد ي

   HDDه  الموجاألةقي   رالحف ة ينباستخدام تق 

ول مسار خط  ط علي   هر األةقي الموج الحف  ةينقاط التقاطع باستخدام تقن (  1-5غ جدول  لخص يو  

 المقترح.  ب يابا ن

 
  األنابيب طخ مسار  طول علي الموجه يقاألف  الحفر تقنية باستخدام التقاطعات نقاط (1-5)جدول 
 البري 

 

 

 

 

 لمشروع ا بدائل-5
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 (77-5صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 األنابيب  خط مسار البند 
 المسافة

 )كم( 
 الوصف

الحفر   تقنية

 المستخدمة 
 مالحظات 

1 
طريق  بجوار 

 يونيو   30محور  

6 

 

نقطة التقاطع بين مسار خط  

محور  ريق طألنابيب المقترح وا

غدائر  عرض   يونيو  30

° شما ً    30ˈ 00" 05.60

°  32ˈ  05"  54.32خط طول  

 ً  (شرقا

أةقي   حفر

موجه  

HDD 

  عها  ون    سوي  ال المنطقة 

 منطقة صحراوية 

 منخفضة  ن كا لسكثاةة ا

 الصناعة  األنشطة  

طريق   المواقع المجاور   

 . القاهر  السوي  

2 

طريق  بجوار 

  -القاهر   

 السوي  

22 

نقطة التقاطع بين مسار خط  

  -القاهر  األنابيب المقترح طريق 

غدائر  عرض    السوي  

شما ً    ° 30ˈ 03" 51.09

°  32ˈ  06"  08.46خط طول  

 شرقاً(

قي  أة حفر

موجه  

HDD 

  عها  ون    سوي  ال المنطقة 

 منطقة صحراوية 

 منخفضة  ن كا لسكثاةة ا

 الصناعة  األنشطة  

طريق   المواقع المجاور   

 . القاهر  السوي  

3 

طريق  بجوار 

  -القاهر   

 السوي  

5 

نقطة التقاطع بين مسار خط  

  ق يطرلاواألنابيب المقترح  

هيد أحمد الشنفق  الميدي الي 

"  09.60   غدائر  عرض  . يد حم

  خط طول    ° شما ً 30ˈ  05

 قاً( ° شر32ˈ 20" 05.61

حفر أةقي  

موجه  

HDD 

  عها  ون    سوي  ال المنطقة 

 منطقة صحراوية 

 منخفضة  ن كا لسكثاةة ا

 الصناعة  األنشطة  

طريق   المواقع المجاور   

 . القاهر  السوي  

 

 "المشروعتنفيذ بديل " عدم  5-1

 المشروع.  يئي ةي حالة عدم تنفيذ المشروع المقترح مقارنة بإنشاء وتنفيذ لبديل العائد الب ا ذاهويوضح  

 . ولكن عند هأنشطة ب من األةضل عدم تنفيذ أي  ةعليا ةإنه ظ على بيئة الموقع الحالية يتم الحفا  يلك

 سوف يد  وجد أي تغيرات شد   ي   هالمشروع نستنتج أن هذاتتم داخل    العمليات التي سوف تقييم 

 بعد تنفيذ أنشطة المشروع المقترح.   تحدث خالل أو

 كم  33وطول   " 36وادي حجول قطر    - ود ط األنابيب البري عجر خةنوصي بتنفيذ مشروع  ولهذا

ووضع اإلجراءات  وتحليلها   اهعليتم التعرف   قد  هوتشغيل  ه ة على إنشائاآلثار المترتب  إن يث ح ،

. قهاوتطبي   آثارهامن  يفالالزمة للتخف 
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 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (78-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 

 

 

 مقدمة   6-1

ئية واإلطار القطانوني لخطط يقمنا ةي األقسام السابقة بمناقشة المشروع ومكوناته المختلفة واألمور الب

 األنابيب المقترح.

ا قتصادية المتوقعة من إنشاء  –وا جتماعية  ةالبيو ةيزيائييد اآلثار وسوف نقوم ةي هذا القسم بتحد 

 .بوصة 36 كيلومتر وقطر 33بطول  حجولوادي  –عجرود  البرييب األنابخط وتشغيل 

لوسطائل السطيطر  علطى  ب إدار  بيئية ونقدم إطاركما نحدد ةي هذا القسم أنشطة المشروع التي تتطل

 اآلثار البيئية. 

يطة ر بيئية سوف تكون ةي مرحلة اإلنشاء، أما مرحلة التشغيل ةلن يكون لهطا إ  آثطار بيئوأقصي آثا

أن معظطم هطذ  اآلثطار البيئيطة يمكطن   ي تقررها هطذ  الدراسطةائج الرئيسية التلنتية ضئيلة. وأحد اسلب

 متبقي.باعتبار السمات األساسية لتحديد مستوي األثر ال يتم تقييم اآلثار البيئيةتخفيفها. وسوف 

 

 طريقة التقييم 6-2

بتحديد   قمنا  فقد  البيئية،  اآلثار  لتقييم  لهف   خمتبالنسبة  نلى  ئا   استناداا  البيئية    شدةا  مقارنة  اآلثار 

حساسية  يتسبب فيه النشا  ودرجة    ايير المقبولة، أو وفقا لمزيج من مدي التغير الذيبالحدود والمع

المقدمة هنا تسري علي   تقييم شدة اآلثار  المتلقي، والتعاريم  البيئي، ويتم  تقييم األثر  كامل دراسة 

 البيئية لألنش ة من خالل: 

 للنشا . ية التداعيا  البيئتحديد  •

 تماال  حدوث النشا . تحديد اح  •

 بيئي للنشا . حساب حاصل ارب هذين العاملين لتقييم شدة األثر ال •

 البيئية وإجراءات التخفيف  اآلثار -6
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (79-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 لبي ية للنشاط:التداعيات ا

ة للنشا  من خالل بحث عددا من العوامل المرتب ة بالنشا  كما  يتم تحديد مستوي التداعيا  البيئي

 . 1-6هو مواح بجدول  

 طة ات البيئية لألنشاعيتصنيف التد(: 1-6)دول ج

 توي تأريرها مس الدرجة   الف ة  

 دى الحدود علي المستوي القومي أو تتع 5 كارثية 

 المستوي اإلقليمي أو القومي علي 4 رئيسية 

 وي المحلي أو اإلقليميعلي المست 3 متوس ة 

 علي المستوي المحلي 2 ثانوية 

 1 مهملة
صاها بالبيئاة تصاستوي المحلاي المالم  لىعاآلثار  ير وااحة  

 يعية المحي ةال ب

 0 ال شي 
 و ير وااحة اآلثار تم امتصاصها من البيئة المحلية المحي ة

 لنشا  تأثير نيجابي مفيد ييدي نلي تحسين البيئةل + نيجابية 

 احتمال حدوث النشاط: 

 حتماال . ذه االمعايير تقييم ه  2-6ويواح جدول   النشا ،احتمال حدوث  نلىيشير 

 الت حدوث النشاطاحتما (: تصنيف2-6)جدول 

 احتماالت الحدوث   الدرجة ة  الف 

 ظروم التشغيل العادية  سوم يحدث تح   5 أكيد 

 تشغيل العاديةمحتمل الوقوع جدا في وق  ما تح  ظروم ال 4 حتمل جدا م

 محتمل الوقوع في وق  ما تح  ظروم التشغيل العادية 3 محتمل 

 2 تمل  ير مح
ي وقا  ماا تحا  ظاروم ولكناه قاد يحادث فا  قوع ير محتمل الو

 تشغيل العاديةال

 1  ير محتمل جدا 
عادياة ولكان قاد جدا تحا  ظاروم التشاغيل ال   ير محتمل الوقوع

 يحدث تح  ظروم استثنائية
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (80-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 ا رار البي ية:  تقييم شدة  

التداعيا    للنشا  من خالل ارب شدة  البيئية  األثر  تقييم شدة  احتماالبيئي يتم  له في  حدوث    ال  ة 

 . 3-6هو مواح في جدول    النشا  كما

 (: تقييم شدة اآلثار البيئية 3-6جدول )

 ة األرر البي ي تقييم شد االحتماالت  Xالتداعيات 

 حرج 16من   أكبر

 مرتفا  9-16

 وس  مت 6-8

 منخفض  2-5

 مهمل 2أقل من  

 

 أثر انبعاث الغازات في الهواء 6-3

 ء والتشغيل: اإنشاأرناء مرحلتي 

لغازا   هنا انبعاث  وك  الكربون  أكسيد  وأكاسيد  ثاني  الكبري   أكسيد  وثاني  الكربون  أكسيد  أول 

الدقي ا والغبار  من    لنيتروجين  وسائميكرون    10األصغر  ومن  األنابيب  خط  تشغيل  النقل  من  ل 

 . المستخدمة ةي تنفيذ المشروع ةي مرحلة اإلنشاء
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (81-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 الهواء في بعاث الغازات ئي الن (: األثر البي4-6جدول )

 األرر البي ي  منبعث الغاز ال

تغيار   نلاى  حتبات الحاراري التاي تايدييتسبب في حدوث ظاهرة اال (CO2ثاني أكسيد الكربون )
 المناخ 

كماا   األوزون،مناخ من خالل خفض مستوي ننتااج  تغير ال  نلىييدي    (CH4)الميثان 
الفوتاو  باب ة تكوين الاي زياد انه سام نذا كان بتركيز كبير وييدي نل

 .يكيميائ

خالل خفض مستوي يتسبب ب ريقة  ير مباشرة في تغيير المناخ من  (COأول أكسيد الكربون )
دي وزون كما أنه سام جدا لإلنسان بتركيز صغير كما قاد يايننتاج األ

 نلي زيادة تكوين الاباب الفوتو كيميائي.

جين تايدي وأكاسيد النيترو فض،ى بتركيز منخسام حت از   هو  NO2 (Nox)أكاسيد النيتروجين 
ة ، وين مركبا  حماية تتم في العملياا  الجافاة والمبتلاعامة نلي تك

العذبة واألنظمة البيئية البرياة وهاي تزياد مان وهي تيثر علي المياه  
تكوين األوزون عند مستوي س ح األرض عند امتزاجها ما معدال   

ت ، لشاامي وجااود اااو  ا اااير فااالمركبااا  العاااوية السااريعة الت
يا ولكناه يايدي نلاي تكاوين فهاو  يار ااار نساب  NOز  وبالنسبة لغا

NO2. 

 علاىفي ترسيب حمااي )مبتال وجاام( يايثر    هو  از سام ويسهم (SO2)  ثاني أكسيد الكبري
النظااام  علااىواألنظمااة البيئيااة البريااة وياايثر مباشاارة المياااه العذبااة 

 التنفسي لإلنسان.

لمت ااايرة اااوية االمركبااا  الع
(VOCs) 

 ة بالمشروع هاي مان نوعياة ة  ير الميثان المرتبالمركبا  العاوي
الفوتاو الميكسدة  را هاما في تكوين المواد  الهيدروكربونا  وتلعب دو

وسفير كما أن بعااها قاد يايدي مثل األوزون في  بقة الترب  ةكيميائي
 اإلصابة بالسر ان. نلى

 

ترح، فة لخط األنابيب المقباألنشطة المختل بطةةي الهواء مرترازات ولكن   توجد مصادر  نبعاث  

 اآلتية ن مرتبطا بالمصادر وا نبعاث الوحيد للغازات ةي الهواء سوف يكو

 الخ(. والفالنشات،وف العزل انبعاثات متطاير  من بلوف الخط غالخط الرئيسي وبل •

 ع.تقطير األمد وموهو قصالخط  علىتنفيث متقطع محتمل من بلوف التقسيم المركبة  •
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (82-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 زاتالبيئي النبعاث الغا تقييم األثر

ف يكون منخفضطاً بسطبب ت أثناء مرحلة اإلنشاء سوأي انبعاث لغازات العادم من المعدات والسيارا

الغازات سوف تتوزع علطى منطقطة جغراةيطة واسطعة وعبطر ةتطر    الطبيعة المتقطعة له، كما أن هذ 

ً  أثراً ها ةلن يكون ل التاليإنشاء المشروع الممتد ، وب  .عند أية نقطةعلي جود  الهواء  راً كبي سلبيا

تكون هناك  حيث سمحدود  للغاية    بلوف تقسيم الخط سوف تكونا نبعاثات المتطاير  المتقطعة من  

 لى طول مسار الخط.  ثالث ررف ةقط للبلوف ع

تقليص   أو  استبعاد  الي  الجيد سوف ييدي  الهندسي  التصميم  أن  ال  انبعاث كما  أالغازات  دني حد  ي 

 مواصفات المعدات.  الل ا ختيار الجيد لممكن من خ

 تقييم األثر البيئي 

إ ا نبعاثااستناداً  تخفيف  وسائل  األلى  بخط  المرتبطة  ا نبعاثات  هذ   أثر  ةإن  المذكور ،  نابيب  ت 

 المقترح سوف يكون “منخفض القيمة ". 

   مؤكد 5احتمال الوقو  = 

   المستوي المحلي  عل  غير واضحة  ارار  – 1التداعيات = 

   نخفضم  5األرر البي ي =  
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (83-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 الغبار: 6-4

 أثناء مرحلة اإلنشاء 

حريك التربة والتي ة اإلنشاء سوف يتولد من أعمال تجهيز المواقع وأعمال تالغبار الناتج أثناء مرحل

 مواقع.لل الة األصليةد  الحتتضمن عمليات حفر الخنادق وردمها وأعمال التسوية والرصف واستعا

ل خط األنابيب هي من حركة المعدات وعملها ةي منطقة العمل وإنزا الكبير  لتولد الغباروالمصادر  

 ع العمل.ركة وسائل النقل التي تنقل األنابيب والمعدات إلى موقوأيضا من ح

والظطروف لتربطة أثناء عمليطة اإلنشطاء وأثرهطا سطوف يتوقطف علطى ظطروف ا   وكمية الغبار المتولد 

على الررم مطن أنطه تحطت الظطروف الجويطة الطبيعيطة لقيام بتلك األنشطة. ةي وقت ومواقع ا  ويةالج

 عمل.من األمتار من مناطق ال عشرات  بضععلى منطقة ةي حدود  يكون أثر الغبار مقصوراً  سوف

 

 تقييم األثر البيئي للغبار

اطنين ي الطي إزعطاج للمطويطيد العمل وقد  موقع    سوف ييثر الغبار على المناطق السكنية القريبة من

غبار المتولطد سطوف يطزعج ولكن عند العمل ةي تربة رير ملوثة، ةإن ال  صحية.  وحساسية ومخاطر

 ط المتعرضين له.ةق

 5-6ى تخفيف تأثير الغبطار المتصطاعد، ويوضطح جطدول وقد تم بحث بعض الوسائل التي تساعد عل

اً مرحلة اإلنشاء اسطتناد ر المتطاير خالل  غباص كميات الى تقليبعض الوسائل التي يمكن أن تيدي إل

 التكلفة ومدي كونها وسائل عملية. على
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (84-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 الغبار المتطاير   وسائل تقليص كميات -5-6ول جد

 متطاير وسائل تقليص كمية الغبار ال  المصدر
نسبة تقليص الغبار المتطاير 

 ميكرون  10% أكبر من 

 عمليات اإلنشاء / الهدم 

 % 74-10 ةابيالطرق التر ترطيب   -

 15قع الي رعة المركبات في الموخفض س -

 % 57 ميل /ساعة

 % 84 ة لألماكن الترابية استخدام مثبطات األترب -

منع أعمال تحريك التربة أثناء هبوب الرياح   -

 % 98 القوية

 % 70-50 استخدام مثبطات األتربة لألماكن الترابية  - تناول المواد 

 الطرق المرصوفة

 % 26-4 طرق كنس ال -

 % 80-40 لطرق المرصوفةفض التحرك خارج اخ -

 % 90ر من أكب الطرق بأسرع ما يمكن علىإزالة األتربة من  -

 صوفة الطرق غير المر

 25خفض سرعة المركبات في الموقع الي  -

 % 44 ميل /ساعة

 % 74-10 الترطيب بالمياه -

 % 84 استخدام مثبطات األتربة لألماكن الترابية  -

 % 90أكبر من  الطرق   رصف -

ناطق  نحر الرياح )الم

  قطالزراعية، المنا

المفتوحة، األكوام 

 المكدسة(

 %  25 شجيرات كحواجز للرياح زراعة األشجار أو  -

 % 93-24 إقامة حواجز ضد الرياح  -

 % 88-4 لرياح حواجز صناعية ضد ا -

استخدام مثبطات األتربة لألماكن الترابية أو   -

 % 84 وضع حصى 

 % 90 أو حشائش حاصيل زراعة م -

 % 90 عملترطيب أماكن ال -
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (85-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 
     كون     جطراء الغبطار المتصطاعد سطي  يمكن اسطتنتاج أن األثطر البيئطي علطي جطود  الهطواء مطنوبالتالي ة

 يلي  “كما" منخفض 
 

 د( مؤك)  5معدل الحدوث =  

   المحلي( المستوي  على آثار غير واضحة  – )مهملة  1شدة التأثير =  

 نخفض(م)  5=  مدلول التأثير 

 

 لتشغيل  أثناء مرحلة ا

فتيط الدوريات التي تقوم بطالت  يات صغير  من الغبار من وسائل النقل المستخدمة ةيسوف تتولد كم

 على خط األنابيب ومراقبته ةي مرحلة تشغيله.

 

 للغبار   األثر البيئي 

الغبا انبعاث  ةإن  أعال ،  المذكور   الغبار  تولد  تخفيف  وسائل  الي  المراستناداً  ب تب ر  خط  ط  تشغيل 

 يلي    “كمار " مهمل الغاز سوف يكون ذو أثأنابيب 

 الوقوع( مل محت )غير   2معدل الحدوث =  

   المحلي( المستوي  على آثار غير واضحة  – )مهملة  1=  شدة التأثير 

 مهمل( )  2مدلول التأثير =  
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 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (86-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 واالهتزازات:  الضوضاء 6-5

 أثناء مرحلة اإلنشاء  

 الضوضاء 

ال من  ضوضتنتج  اإلناء  الأنشطة  حفر  عمليات  من  وتناول  شاء  التربة  وتحريك  وردمها  خنادق 

وتحر وااألنابيب  الخ.  النقل،  وسائل  إنشاء  كات  ألنشطة  المصاحبة  للضوضاء  الرئيسية  لمصادر 

 المشروع هي   

 ء أنشطة اإنشا •

 توريد األنابيب.  •

 الطخ(لسطكنية، والمنطازل ادار ،  المالمنشئات المختلفة غالمستشفيات، و  علىيتوقف تأثير الضوضاء  

موازيطاً سار خط األنابيب المقتطرح وسوف يكون معظم مدها من أماكن العمل ةي المشروع، بع  على

 . لسوي ا -لقاهر  لطريق ا

لمصادر الرئيسية للضوضاء خالل مرحلة إنشاء المشروع من المتوقع أن تكون األنشطة التالية هي ا

 المقترح 

 رمال.لوا جمع ونقل األتربة •

 دق.حفر الخنا •

 نقل األنابيب. •

 األصلية. التربة وإعادتها لحالتها اد  ردم الخنادق بعد إنزال األنابيب وأعمال تسويةإع •

وآ  التقليدية،  اإلنشاء  مواقع  ألنشطة  مشابهة  المزعجة  األنشطة  ويلخص  وهذ   بالطبع،  ميقتة  ثارها 

معدات    6-6جدول   لعمليات  المصاحبة  الضوضاء  اس ناإلمستويات   BSمواصفات    إلى تنادا  شاء 

 (. 6-6هي موضحة بالجدول غ كما   "السيطر  على الضوضاء ةي مواقع اإلنشاء. 1997 :5228
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 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (87-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 مستويات الضوضاء لمعدات اإلنشاء  (:6-6جدول )

 ( )ديسبلمستوي اإزعاج  ات الماكينات أو المعد نو  النشاط

 معدا  تحريك التربة

 78 معدا  الهرت

 88 دوزرا  بولال اللوادر أو

 76 لعزاقا  ا

 71   الجرارا

 82 الكاش ا  

 84  جريدر كاتر بيلر

 74 ا  هراس

 74 دمبر

 78 حفارا  

 معدا  تناول المواد 

 76 خال ا  الخرسانة 

 81 ماخا  الخرسانة 

 81 األوناج 

 المعدا  الثابتة  

 82 الماخا  

 82 المولدا 

 85 اوا   الهوا  

 ريمعدا  أخ

 74 زازا اله

 78 روال  الهزازة ال

 78 لهزازا  الداخلية الكهربية ا

 

، وستيثر الضوضاء الناجمة منها  اعات النهار ةقطعلى س  قتصر أنشطة اإلنشاءومن المتوقع أن ت

   نسبياً. على المناطق القريبة لمد  قصير

لت المصاحبة  لن تكون كبير وبالنسبة للضوضاء  األنابيب ةهي  اخ يت  لكن، ووريد  ارات  تيار مسعين 

 طق المأهولة بالسكان. نقلها للموقع بعناية حتى   تتسبب ةي إزعاج للمناالشاحنات التي ت

أساساً وست الشاحنات  هذ   حركة  الف  كون  الطرق  بعض  إقامة  ويتعين  الرئيسية  الطرق  رعية  على 

 مسار خط األنابيب.  إلى الميقتة لكي يمكن للشاحنات الوصول 
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (88-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 ء مرحلة اإنشاءات: اء أرناللضوض ي ي البتقييم األرر 

 تالية: سكان المحليين لألسباب ال لن تتسبب في نزعاج لل ن المعتقد أن أعمال اإلنشا م

لشهر، لذا أي  كيلومتر في ا  6من المتوقا أن يتم مد خ  األنابيب المقترح بمتوس  معدل   •

م يكون  لخ  سو د اا منزعاج ناتج عن الاواا  المتعلقة بأعمال اإلنشا  في أي من مواق

 قصير األمد.  

يتم  • أي    سوم  لذا  األخر،  تلو  ق اع  المقترح  األنابيب  الاواا   مد خ   ناتج عن  نزعاج 

 متعلقة بأعمال اإلنشا  في أي من مواقا مد الخ  سوم يكون قصير األمد. ال

يوجد   • سكنية  ال  حيث    علىمنا    المقترح،  األنابيب  خ   مسار    27حوالي    ننه  ول 

والجز     السويت،  –ي  القاهرة  سوم تكون مجاورة ل ر  نابيب خ  األ  مسارمن  كيلومتر  

   يونيو.   30  محوري  تكون مجاورة ل رتر سوم كيلوم 6الباقي حوالي 

لطريق القاهر   يكون  سوم   • طريق    وأيضا   ي و الس  –مسار خط األنابيب المقترح موازياً 

قبل    سية من فة أسا م بص تخد ست  ة  سفر سريع ر  انيعتبركال ال ريقين  و  يونيو  30محور  

   المسافرين.

 لمسافرين )تأثير لحظي(. ن تأثير الاواا  سوم يكون فق  لحظة مرور الركاب اأي أ •

 تقتصر عمليا  نقل المواد على ساعا  النهار فق . س •

ا أثر  فأن  المصاحوهكذا  اإلنشا لاواا   ألعمال  سيكون    بة  وبالتالي  مدتها  على  فق   سيقتصر 

 "منخفض " كما يلي: 

 مؤكد الوقو     – 5  = الوقو مالاحت

 المستوي المحلي    عل  ارار غير واضحة  – 1= يات التداع

 ضمنخف   –  5األرر البي ي =  
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (89-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 االهتزازات 

ن كمطا قطد تطيدي الطي إحطداث عن أنشطة اإلنشاء اهتزازات قد تكون مزعجطة أو مقلقطة لسنسطا  نتجي

 لالزمة.طات ا حتياخاذ اات أضرار بالمباني المحيطة بمناطق العمل إذا لم يتم

، مةاء، والمعطدات المسطتخد أنشطة اإلنشاء بعض ا هتطزازات وةقطا لمرحلطة اإلنشط  وسوف ينجم عن

نشطة التالية يمكن ، واأللهذ  الضوضاء، وطبيعة التربة  المتلقةواألماكن    والمساةة بين موقع اإلنشاء

 أن تيدي الي مستويات مرتفعة لالهتزازات 

 .حفر الخنادق •

 .لدكات اة بمعد الترب دك •

 .يلة التي تنقل األنابيب والمعدات قل الثقحركة سيارات الن •

  الخ سطوف يطنجم عنهطا اهتطزازات قويطة.،  وحركة سيارات النقلفر الخنادق  دك التربة وح  وعمليات 

ا هتزاز لبعض المعدات المستخدمة ةي حفر التربة ودكها والناجمطة مستويات    7-6ويوضح جدول  

 ثقيلة.النقل رات السيامن حركة 

 

 ويات االهتزازات لبعض معدات اإلنشاءمست (:7-6جدول )

 المعدات

ي االهتزازات  مستو

متر    23عند مسافة 

(ips) 

مستوي االهتزازات  

متر    15عند مسافة 

(ips) 

مستوي االهتزازات  

متر   8 عند مسافة 

(ips) 

 0.089 0.03 0 بولدوزر كبير 

 0.076 0.027 0 اللوريات المحملة 

 0.035 0.015 0 رات الحفا
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 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (90-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 

 ألثر البيئي لالهتزازاتتقييم ا

، إ  أن زعجة للسكان ةي المباني المجطاور ا هتزازات الي مستويات مهناك احتمال أن تصل آثار  

تم استخدامها بأسلوب متقطع أثناء ةتر  إنشاء المشطروع معدات اإلنشاء المسببة لالهتزازات سوف ي

 . قتة(وميمد صير  األر قن لها آثايكو غأي

 15ء تنخفض عند مساةة ةان آثار ا هتزازات بسبب أنشطة اإلنشا 7-6ي جدول وكما هو موضح ة

 .متر 23ر وتختفي عند مساةة مت

لة اإلنشاء، وبالتطالي ةطان األثطر البيئطي ن أثر ا هتزازات سوف يكون منخفضا أثناء مرحإوبالتالي ة

 سوف يكون " منخفض “ 

 وقو   لمؤكد ا  – 5و  = لوق احتمال ا

 المستوي المحلي    عل  ارار غير واضحة  – 1= التداعيات 

 منخفض  –  5بي ي =  األرر ال

 

 التشغيل:ء أثنا

 .اء التشغيلآثار ناتجة عن الضوضاء أو ا هتزازات أثنبالنسبة لخط األنابيب ةليست هناك 

 

 التربة: 6-6

 أثناء مرحلة اإلنشاء:

بعطض   وإعاد  المواقع لحالتهطا األصطلية  يةمليات الردم والتسوع  تعوضملية الحفر وء عتتأثر التربة أثنا

 بيئية هو تغير شكل التربة.أهم تلك اآلثار الومن . هذ  اآلثار

 رتبط باألنشطة التالية تعلى نوعية التربة ن إنشاء الخط عالناجمة  األساسية اآلثارو

 .حفر الخنادق وإنزال األنابيب •

 .عن الرياحة اجمالتعرية الن •
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 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (91-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 .خلفات الناتجة عن أنشطة المشروع يرات المتعلقة بالمأثالت •

 .لمعداتتسرب الوقود من ا •

خطالل مرحلطة تجفيطف ميا  ا ختبارات الهيدروسطتاتيكية    تنجم من تصريف  األضرار التي قد •

 ألنابيب.ا خط

ق وحفر الخناد  ية،تم مد خط األنابيب بطول مسار معد وةقا للمواصفات والرسومات الهندسوسوف ي

ططول مسطار  علطىمتطر  12ومد األنابيب سوف يتطلب استخدام ممر بعرض  يام بعمليات إنزال  لقوا

 الخط.

، مثطل بقايطا األطعمطة التطي يلقطي بهطا الي توليد مخلفات صلبة إضطاةية  تيدي أنشطة اإلنشاءوسوف  

  .ةاررةيل عاملين وبقايا األخشاب والمعادن وخرق مبتلة بالزيوت والشحوم وبرامال

لططة لتسططريب للزيططوت والوقططود مططن السططيارات والمعططدات الثقيذلططك ةقططد يحططدث بعططض اب جانطط والططي

 . مما قد ييدي الي تلويث التربة اإلنشاءالمستخدمة ةي عمليات 

ة المرتبط بإنشاء الخط هو احتمال تلوث التربطة مطن واألثر البيئي الرئيسي المباشر علي جود  الترب

 التالية المصادر 

 ت والمعدات.الوقود من السيارات وزيوحتمال تسرب الا •

 إدارتها.المخلفات المتولد  من المشروع وأسلوب  •

 ضية نتيجة للحوادث.التسريبات العر •

 ميا  ا ختبار الهيدروستاتيكي. •

، ى المنطقة التي يحدث ةيهطا التسطرب عل  وف يكون مقتصراً وبالررم من أن تلوث التربة المذكور س

ً  قد يمثل تهديداً  لي الميا  الجوةيةث اتلوانتقال هذا الال إ  أن احتم  .كبيراً  بيئيا
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (92-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 إجراءات التخفيف 

 -التالية  من خالل اتباع األساليب سيتم خفض التلوث الناجم 

 ط وذلك لتجنب تعرية التربة.سيتم تسوية التربة ودكها جيداً بعد انتهاء أعمال الخ •

سطيق مدينطة السطوي  بالتنب  لخطاص المقلب ا  ةي  نهاالمخلفات الصلبة والتخلص مع  سيتم تجمي •

 .مع محاةظة السوي 

وإرسالها إلى شركة بتروتريد حيطث ة من المركبات والمعدات سيتم تجميع الزيوت المستهلك •

 سكندرية للبترول.اإلشركة سيتم إعاد  استرجاع تلك الزيوت بوحد  استرجاع الزيوت ب

تسربات   أيحدوث  ة  حال  ةية الطوارئ  خط  انسكابات سوف يتم تطبيق  أيحالة حدوث    ةي •

 (. 4حق رقم غمل

ستاتيكي لخط األنابيب المقتطرح الهيدرو  ا ختبارعملية    أخذ عينات من الميا  المتخلفة عنسيتم   •

واةطق جودتهطا مطع متطلبطات للتأكطد مطن تقبل التخلص منها على أقرب شطبكة صطرف  وتحليلها  

 .2000/ 44لة رقم معدو ئحته التنفيذية ال  93/1962القانون رقم 

البيئطي أي أن األثطر  المشطروع،التربطة أثنطاء إنشطاء   علىهناك آثار سلبية كبير   وبالتالي ةلن تكون   

 يلي  " كمامنخفض “

 مؤكد الوقو     – 5احتمال الوقو  = 

 المستوي المحلي    عل  ارار غير واضحة  – 1= التداعيات 

 منخفض  –  5األرر البي ي =  
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (93-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 ياه الجوفية الممصادر  6-7

مصو مست ال يات  الميا   ا  على جوةية  ادر  خط  مسار  متطول  بأعماق  المقترح  واألثر  باينة  ألنابيب 

 ي جود  الميا  الجوةية الناجم من أنشطة إنشاء الخط يرتبط بالمصادر التالية   الرئيسي عل 

 . لد  من المشروع وأسلوب إدارتها المخلفات المتو •

 . ت وياالزيوت والوقود والكيماتسرب  •

األك علي  بوالتأثير  ار  الميا   المشروع  جود   إنشاء  عمليات  من  احتما ت    ناتج لجوةية  تسرب  من 

ومن   الوقود  المخلفات   والزيوت  الخ تداول  ومنع    . ،  للمخلفات  الصحيح  التخلص  خالل  من  ولكن 

 تقليص هذ  اآلثار خالل مرحلة إنشاء المشروع.  تسرب الوقود والزيوت يمكن  

 

 ئي  لبيتقييم األثر ا

عمق   يصل  الخح سوف  افر  حوالي  نادق  نزال  الي  ةقطمت  1.5ألنابيب  من  ر  ةلي   وبالتالي   ،

الميا   تتأثر  أن  يتم الجوةية  المحتمل  األنابيب   ، وسوف  إنزال  بعد  الخنادق  وبالتالردم  األثر  ،  ةان  ي 

األم يكون قصير  أي   على ولكن    د.سوف  األرض  األنابيب تحت  يمثل خط  ةلن  البعيد  ئق  عا  األمد 

 . ن السطحأو القريبة م لسطحية ايا  لتدةق الم

  أخطار (  الخنسكابات والتسريب،  غمثل تلك المتعلقة با   األخرى كما أنه لي  متوقع أن تكون لآلثار  

 رحلة إنشاء المشروع. كبير  خاصة مع تنفيذ إجراءات اإلدار  البيئية المناسبة خالل م

 

كبي سلبية  آثار  هناك  تكون  ةلن  أالجوةيةلميا   ا  على الخط    إلنشاءر   وبالتالي  أي  البيئي  ،  األثر      ن 

   "منخفض " كما يلي

 مؤكد الوقو     – 5  = احتمال الوقو

 المستوي المحلي    عل  ارار غير واضحة  – 1= تداعيات ال

 منخفض  –  5األرر البي ي =  
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (94-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 السطحية المياه   6-8

 .اة بهيوجد أي مسطحات مائي ناطق صحراوية و ي ممسار خط األنابيب المقترح ه

آثار سلبية إلنشاءق  ما سب  إلى تناداً  واس المقترح    وتشغيل خط   ةلن تكون هناك    الميا    علىاألنابيب 

   السطحية كما يلي 

   0احتمال الوقو  = 

 ال يوجد تأرير  –  0األرر البي ي =  

 

 لوجي(  )االيكو  البيئيم نظاى الاآلثار عل 6-9

ف رح أضرار للموائل الطبيعية، وسوالمقت مليات تهيئة وتسوية مسار خط األنابيب سوف ينتج عن ع

متر. ومما يجب ا نتبطا  إليطه  12اص بمسار خط األنابيب بعرض يحدث ذلك الضرر ةي الممر الخ

لعمطل. متطد خطارج منطقطة اي تالتط  الزياد  ةي عرض التطأثير نتيجطة ألنشططة اإلنشطاءات/ التركيبطات 

خطارج   لمخلفات، والقياد  الغير محكومةمات والتبطين بالرمال، التسوية، تكويم الخاواألنشطة مثل ا

 تعدي منطقة التأثير مما يوجب مراعا  تلك الميثرات.  علىلها القدر  الطرق المرصوةة، جميعها 

ق ميقتطة لوصطول طق العمل. ومد ططرمنايب لوسوف يتم استخدام عدد كبير من اللواري لنقل األناب

 على البيئة.لبياً لوريات غةي حالة الضرور ( سوف ييثر ستلك ال

 وف يتم شغلها أثناء أعمال اإلنشاء لخط األنابيب ر خط األنابيب المقترح والتي س تبلغ مساحة ممر مسا 

بيعيطة ةطي تلطك الطائل  كيلومتر مربع(. وسوف يتم ةقد المو  0.39المقترح والتسهيالت ذات الصلة غ

لتربطة وحركطة المركبطات حريطك اذلك ةإن األنشطة البشطرية مثطل أعمطال تساحة. وباإلضاةة إلى  الم

 عض أنواع الحيوانات من موائلها بصفة ميقتة.  ة اإلنشاء سوف تيدي إلي رحيل بخالل مرحل
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (95-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 تقييم األثر البيئي

ع  النظام البيئي ويرج   على نابيب المقترح  األ د خط  لي  من المتوقع ان ينتج أثر كبير نتيجة إنشاء وم

 ذلك لما يلي  

كيلو    6وغ  السوي    –القاهر   لطريق  كيلومتر( موازياً    27قترح غ يب الممسار خط األنابيمتد   •

محور  متر لطريق  موازيا  سلبية    ،يونيو  30(  آثاراً  الخط  يضيف  لن  الحيوانات    على لذا 

 والنباتات ةوق األثر الموجود بالفعل. 

 ود  بوقت قصير. ابيب المقترح محد ألنآلثار البيئية ألعمال اإلنشاء الخاصة بخط ا ا •

سبتمبر    20يوم األحد  بها  يار  الميدانية لمسار خط األنابيب المقترح والتي تم القيام  الز  لخال •

على    ،2020 ولكن  األنابيب  خط  تعترض طريق  حيوانية  أو  نباتية  آثار  أي  مشاهد   يتم  لم 

 ( ةيما يلي. 1-6ر شكل غ انظ العشبية،النباتات  من خط حيث وجدت مجموعات جانبي مسار ال

 بمناطق مسار خط األنابيبمن النباتات العشبية  جموعات(: م1-6شكل )

 
 

رم من ذلك، ينصح بتجنب أعمال التسوية والتمهيد الغير ضرورية، وكذا تقليل مسارات  وعلى الر

الجديد    م  إلىالوصول  حد  والحفاظ  مكنأقل  أت،  الجديد على  المسارات  قدر    ساع  يمكن  ما  أقل 

 الحاجة.    

اإلدار إجراءات  اتباع  البي ومع  مرحل   يكئية خالل  أن  المتوقع  ةمن  المقترح،  المشروع  إنشاء  ون  ة 

 تأثير إنشاء خط ا نابيب المقترح على الموائل األرضية "منخفض" كما يلي  
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 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (96-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 

 يل  أثناء التشغ

ً  غيل، لن يكون لخط األنابيب إ  أثراً مرحلة التش ةي  .النظام البيئيعلى  مهمالً  سلبيا

 

 تقييم األثر البيئي

   غير محتمل جداآ  – 1احتمال الوقو  = 

 ستوي المحلي   لما عل  ير واضحة ر غارا – 1= التداعيات 

 مهمل   –  1البي ي =  األرر 

 
 

 الزل:األثار المترتبة من السيول والز 6-10

قد تيدي إلى حدوث كسر الخط وانسطكاب يثر السيول والز زل على خط األنابيب والتي  يمكن أن ت

 .الزيت الخام

 

 أوال بالنسبة للزالزل:

ساعة  24ستمر بالخط على مدار ال المقوم با تصط يسوف يتم عمل خط ةايبر لتأمين الخط وهو خ

 ةيع المنتج ةي خط األنابيب ذلك وإيقاف تد ة على وةي حالة حدوث تسريب يتم إرسال اإلشارات الدال

 

 سبة مخرات السيول:ثانيا بالن

 .األنابيب متقاطعة مع خط سيول مخرات    يوجد 

 نابيب منخفض.وةي ضوء ما سبق بالتالي يصبح تأثير السيول والز زل على خط األ

 مؤكد الوقو     – 5احتمال الوقو  = 

 لمستوي المحلي   ا عل  ارار غير واضحة  – 1= تداعيات ال

 منخفض  –  5األرر البي ي =  
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (97-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 

 المنظر العام   علىاآلثار  6-11

واجد  بالفعل المنشئات المت وعلى، اإلنشاءات التي تتم  علىهو يتوقف  ، والمنظر العام هو أمر نسبي

ح سطوف يكطون وخطط األنابيطب المقتطر  ،ب متلقيطات حساسطةيطارأو  ، ووجود  ةي األراضي المحيطة

 لعام.المنظر ا علىبالكامل تحت سطح األرض وبالتالي ةلن ييثر  دةوناً م

 

 تقييم األثر البيئي 

يمتد   • المقترح ) سوم  األنابيب  القاهرة    27مسار خ   ا ل ري   السويت    –كيلومتر( موازيا

   يونيو. 30 محور ي  ة ل رمجاور تكونكيلومتر سوم  6والجز  الباقي حوالي  

لطريق القاهر   مسار خط األنابييكون  سوم   • طريق    وأيضا   ي و الس  –ب المقترح موازياً 

قبل    م بصفة أساسية من تخد ست  ةسريع    سفر  ر  انيعتبركال ال ريقين  و  يونيو  30محور  

تأثير المسافرين.   أن  الرك  على اآلثار    أي  مرور  لحظة  فق   تكون  العام سوم  اب  المنظر 

 سافرين )تأثير لحظي(. الم

 علطىوف يقتصطر قصير األمد أي سط كونلة إنشاء الخط وسوف يمرح  علىوف يقتصر األثر هنا  س

المنظطر العطام  علطىيطب ن أثر إنشاء خط األنابإوبالتالي ة .، غةقط خالل ةتر  اإلنشاء(إلنشاءمرحلة ا

  كما يلي " نخفض الخط وسوف يكون " م مرحلة إنشاء علىللطبيعة سوف يكون مقصورا 

 

 

  غير محتمل الوقوع جدا تحت ظروف التشغيل العادية – 1احتمال الوقوع = 

  ستثنائية.يحدث تحت ظروف ا قد ولكن

 المستوي المحلي   علىوسطة مت – 3=  التداعيات

 منخفض – 3األثر البيئي = 

 

 مؤكد الوقو     – 5احتمال الوقو  = 

 ي المحلي   المستو عل  واضحة ير  ارار غ – 1= اعيات التد

 منخفض  –  5ي ي =  األرر الب
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (98-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

  إعادة الموقع لحالته األصلية 6-12

ام المقاول بإعاد  الموقع الي حالته األصطلية الطي مشطاكل مروريطة للسطيارات م قييمكن أن ييدي عد 

 .  تها خط األنابيب يمر تحالتي 

 

 األثر البيئي 

" إذا قطام المقطاول بإعطاد  الموقطع  ض بيئي سوف يكون " منخفإن األثر ال، ة أعالور ةي ضوء المذك

  األصلية لحالته 

 

 ي وقت ما  ولكنه قد يحدث    قو  وغير محتمل ال – 2احتمال الوقو  = 

 ي   المستوي المحل عل  ارار غير واضحة  – 1= التداعيات 

   منخفض  –  1رر البي ي =  األ

 

 التوصيات  

مطال ء مطن األعبعد ا نتهاسار خط األنابيب ة ملة كاةة األتربة والمخلفات من منطقيجب إزا •

 .ونقلها الي المقالب 

 .نحو السليمال علىإنزالها يب بعد التأكد من ردم خنادق األناب •

 .نابيب واعادته الي حالته األصليةتنظيف ممر مسار خط األ •

 .ية حواجز تم وضعها أثناء األعمالة أإزال •
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (99-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 االقتصادية:  –اآلثار االجتماعية   6-13

 :وفرص العملاالقتصاديات  6-13-1

 نشاءأثناء اإل

والبنية   المقترح  األنابيب  خ   ننشا   أثنا   المتوقا  المتعلمن  في  التحتية  السكان  يستفيد  أن  بهما  قة 

ا يالمنا   المحي ة نيجاب   مباشرة، فرصة عمالة مباشرة و ير    120-100بين    فير ما حيث سيتم تو  ا

للمن ق المحلي  االقتصاد  أوسيستفيد  ا ة  تو  ساسا خالل  عمل  من  فرص  المشروع    ، ميقتةفير  أن  نذ 

نا  مرحلة اإلنشا ا  للمشروع  لتي ستقدم أث سيوفر فرص عمل كثيرة للشركا  الصغيرة المحلية ا

 ال(.  التربة،ل تحريك ألعما منتجا  وخدما  وأ ذية ومواد بنا  وعمالة 

 األثر البيئي

لبيئطي للمشطروع مقترح نجطد أن األثطر اع خط األنابيب الشروالي تحليل اآلثار ا قتصادية لم  اً استناد 

 " ا قتصاديات وةرص العمل " إيجابي على

 البيئة( آثار إيجابية ومفيدة ويؤدي الي تحسين  )للنشاطبي دوث = إيجامعدل الح

 بي = إيجااألثر البيئي 
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (100-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 األراضي: استخدام علىاآلثار  6-13-2

 اإلنشاء والتشغيل 

خطط األنابيطب   مساروهجير وإعاد  تسكين للسكان،  ت  المقترح  ط األنابيب ب إنشاء وتشغيل ختطللن ي

 األنابيطب   خطط  مسطار  بدايطةعند    يونيو  30محور  طريق    بمحاذا لصحراوية  االمقترح يمر بالمناطق  

طريطق  بمحطاذا لصطحراوية ق ايمطر بالمنطاطخطط األنابيطب  ويسطتمر    جطولوادي حعند ررةة بلوف  

 .التخزين بعجرود  مستودعات  إلىالوصول  حتى السوي  –القاهر  

ةية من خالل ا ستخدام الميقطت لطبورراالسمات ا  علىر سلبية  شروع المقترح آثاالمسوف يتضمن  

 لألراضي بغرض أعمال اإلنشاء.

 علطىالحفطاظ    وعلطىر  البيئيطة  إجطراءات اإلدا  علىل البدء ةي العمل  شاء قبدريب عمال اإلنوسيتم ت

ن األعمطال ة بعطد ا نتهطاء مطصليحالتها األ إلىالمنشئات المتواجد  ةي المنطقة أثناء العمل وإعادتها 

ةطي خطط   منطاطق العمطل  إلطىكما سيتم حظطر الطدخول    الخ،  بوابات،ت أو أسوار أو  ية قنوابما ةيها أ

اعتبطارات   علىولين من الباطن الذين يتم تدريبهم  مصرح لهم بذلك من العاملين والمقاإ  للاألنابيب  

 وقاية الشخصية.استخدام مهمات الها السالمة بالموقع وةقا لسجراءات المعتمد  بما ةي

 

 لبيئيم األثر اتقيي

اةطق ء المرط األنابيطب وإنشطاللسكان بالمنطقطة خطالل عمليطة مطد خطميقت  سوف يكون هناك إزعاج  

 .ل ةي مواقع العملومن تدةق العما به،المتعلقة 

، وأثنطاء روعوهناك أيضا اعتبارات تتعلطق بسطالمة السطكان وممتلكطاتهم أثنطاء مرحلطة إنشطاء المشط 

وبالررم من ذلطك، ةطإن خططة ططوارئ شطركة أنابيطب   كسر بالخط.لمشروع ةي حالة وقوع  تشغيل ا

دار ، ةطإن أثطر وةي ضوء ما تقدم مطن إجطراءات اإل طوارئ.فيذها ةي حا ت الالبترول سوف يتم تن

  استخدامات األراضي سيكون "منخفض" كما يلي   علىالمشروع 
 

 الوقو   كد مؤ  – 5احتمال الوقو  = 

 ستوي المحلي   الم عل  اضحة ارار غير و – 1= ت التداعيا

 منخفض  –  5األرر البي ي =  
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (101-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 البنية التحتية اآلثار على  6-13-3

نه من المحتمل إلحاق أضرار بالكابالت الكهربيطة أو إيب ةالخنادق الالزمة لمد خط األنابل حفر  خال

لخطدمات يدي الي انقطاع هطذ  اح األرض مما قد يسط خطوط األنابيب األخرى الممتد  بالفعل تحت 

مسطتويات هطذ   8-6ل ان المنطقة التي تتم ةيها أعمطال إنشطاء خطط األنابيطب، ويوضطح جطدوعن سك

 .المحتملةآلثار ا
 

 محتملة ألعمال إنشاء الخط على خطوط المرافق المتواجدة حاليا اآلثار ال-8-6جدول 

 شدتها اآلثار المرافق 

ية  كابالت كهرب
 متوسطة الجهد 

 ع وإزعاج للسكان إنتاج المصانخسار  ةي  طاع التيار انق

 احتمال الوةا  أو إصابة جسيمة إصابة للعمال 

  تكاليف لسصالح / 
 ةي مد الخط  تأخير 

 شديد 

ية  كهرب ت كابال
 منخفضة الجهد 

 موضعية ولكن تتسبب ةي إزعاج السكان  انقطاع التيار 

 ة جسيمة للعمالصابقد تتسبب ةي إ إصابة للعمال 

تكاليف لسصالح /  
 لخط خير ةي مد اتأ

خسار  صغير  ةي إنتاج المصانع وإزعاج  
 للسكان 

 خطوط أنابيب 

 ان   ةي إنتاج المصانع وإزعاج للسك  كبيرخسار انقطاع الخدمة 

 قد تتسبب ةي إصابة جسيمة للعمال إصابة للعمال 

تكاليف لسصالح /  
 تأخير ةي مد الخط 

 شديد 

 ة ميا  الشرب شبك

 إزعاج السكان  كن تتسبب ةي موضعية ول طاع الخدمة انق

 رير محتملة  إصابة للعمال 

تكاليف لسصالح /  
 أخير ةي مد الخط ت

 خفضة من

 الهاتف  ت كابال

 اج شديد لالتصا ت الداخلية والدولية إزع انقطاع الخدمة 

 محتملة  إصابة للعمال 

تكاليف لسصالح /  
 ط تأخير ةي مد الخ

 نخفضة م

 ليكوم كابالت تي

 لالتصا ت الداخلية والدولية  إزعاج شديد  انقطاع الخدمة 

 رير محتملة  إصابة العمال 

يف لسصالح /  تكال
 د الخط ر ةي متأخي

 شديد  جدا
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (102-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 البيئي:تقييم األثر 

لتتأكطد شطبكات  الهيئة معلومطات  سوف تقوم شركة أنابيب البترول بالتنسيق مع الجهات المعنية ومع  

وسطوف يطتم   قع العمل لخط األنابيطب المقتطرح،والخطوط المختلفة ةي مواأماكن وجود الشبكات    من

 .ادق بحرص كبيرحفر الخن

شركة أنابيب البترول ةطان أثطر إنشطاء خطط ستقوم بها    التيراءات التنسيقية  ء اإلجوبالتالي وةى ضو

 " “مطنخفض لمشطروع سطوف يكطون ة االفعل ةي منطقط  بمراةق البنية التحتية المتواجد  علىاألنابيب  

 :كما يلي

 

 محتمل الوقو   ي وقت ما تحت ظروف التشغيل العادية   – 3لوقو  = احتمال ا

 المستوي المحلي    عل  واضحة   غير  ار ار – 1= التداعيات 

 منخفض  –  3األرر البي ي =  

  

 -المتوقعة على التنمية السياحية:   األثار 6-14

الخط يمر    إن  حيث   عنها   لبعد الخطات السياحية نظرا  نتجلن تؤثر أعمال تنفيذ الخط على األماكن والم

 داخل الظهير الصحراوي. 

 ب منخفض. نابيألوبالتالي سوف يكون تأثير إنشاء خط ا

 عادية غير محتمل الوقو  جدا تحت ظروف التشغيل ال – 1احتمال الوقو  = 

 المستوي المحلي    عل  ارار غير واضحة  – 1= التداعيات 

 مهمل   –  1األرر البي ي =  

 



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر البري األنابيب  طخ

 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (103-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 المخلفات: 6-15

 والتشغيل: رحلتي اإلنشاءات ء م أثنا

أ أسينتج عن  المقترح  األنابيب  وتشغيل خط  إنشاء  معمال  عمومانواع  المخلفات،  من  مكن  ي  ختلفة 

 تصنيف تلك المخلفات إلى مخلفات صلبة وسائلة وخطر . 

 المخلفات الصلبة 6-15-1

   ليييمكن أن تنشأ خالل أنشطة المشروع المقترح تشمل ما   التي الصلبة  المخلفات 

 ر الخندق.بة الناتجة عن حفتراأل •

 خ ال بالستيك، اميل معدنية، خرد  معادن، بر قمامة، •

ب سي بعناية  الخنادق  ردم  استم  إ عد  بهاتكمال  األنابيب  العنزال  الطبقة  أتربة  ردم  وسيتم  حول  ،  ليا 

وةوقه  األنابيب  خط  ةسيتم جوانب  وردمها  الخنادق  مأل  بعد  األتربة  ةي  زياد   وجود  حالة  وةي   ،  

 واعد المتبعة.  لص منها وةقا للقلتخا

غ  ستكون قليلة  المتوقعة  القمامة  القماميوم/ كجم  20حوالي  كميات  تجميع  أقرب  ة ونق( سيتم  إلى  لها 

 . السوي  ( بالتنسيق مع محاةظة السوي مقلب غالمقلب الخاص بمدينة 

 المخلفات السائلة 6-15-2

 -   المخلفات السائلة الناتجة خالل أنشطة الحفر تشمل 

 . الصحييا  الصرف ت م مخلفا •

 نابيب خط األملية ا ختبار الهيدروستاتيكي لالميا  الناتجة عن ع •

الصرف   ميا   المتوقكميات  حوالي  الصحي  ستبلغ  اإلنشاء.    ³متر  2000عة  مرحلة  سيتم  وخالل 

تجميع ميا  الصرف ةي خزانات مغلقة ثم يتم تفريغها بشكل دوري بشبكة الصرف الصحي بمدينة  

 . السوي  ةظة بالتنسيق مع محا  ذلكو وي  الس
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 البترول  أنابيب  شركة 
 

 البيئي  دراسة تقييم األثر

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  جراءات التخفيفالبيئية وإ اآلثار - (:6) القسم
 

 

 

 (104-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

باألنابيب،  اد قد تضر  نظيفة الخالية من أية موذبة المن الميا  الع  ³متر  7000خدام حوالي  سيتم است

من أقرب مصدر للميا  العمومية من مسار الخط بالتنسيق مع مرةق الميا  حيث سيتم جلبها لمواقع  

ل  مخصصة  لوارى  طريق  عن  غ المشروع  الماء  وةنط سيارات  نقل  يطرأ  ا (.    ةي تغيير    أيلن 

الميا أخواص  نتيجة  الكيميائية  أو  الطبيعية  ا    الهيدروستاتيكي  عمال  ةلتر  حيث سيتم و ختبار  ضع 

 قد تكون موجود  بالخط.  التي عند مخرج الميا  لحجز الشوائب واألتربة وبقايا أعمال اللحامات 

ح  لخط األنابيب المقتر  الهيدروستاتيكي  ا ختبار ية  وسوف يتم أخذ عينات من الميا  المتخلفة عن عمل 

متطلبات القانون  جودتها مع  كة صرف للتأكد من تواةق  قرب شبوتحليلها قبل التخلص منها على أ

 . 2000/  44و ئحته التنفيذية المعدلة رقم   93/1962رقم  

 خطرةالمخلفات ال 6-15-3

 -  المقترح ستشمل  قد تنتج أثناء أنشطة المشروع  التيالمخلفات الخطر  

 يات. والمخلفات الطبية والبطار  ات، أنابيب الفلورسنت حاويات الكيماوي •

 الهيدروليكية والمذيبات. التشحيم والسوائل لزيوت المستهلكة، وزيوت  ا •

من حاويات الكيماويات    كجم/يوم15حدود    ةيكميات المخلفات الخطر  المتوقعة ستكون منخفضة  

المخلفات  مقلب مرخص للتخلص من  يتم إرسالها إلى  ي س ات الطبية والتوأنابيب الفلورسنت والمخلف

 و المورد إلعاد  تدويرها. إعادتها للمصنع أ . البطاريات سيتم سكندريةباإلب الخطر  ببرج العر

سيتم تجميع الزيوت المستهلكة من المركبات والمعدات وإرسالها إلطى شطركة بتروتريطد حيطث سطيتم 

 سكندرية للبترول.اإلالزيوت بشركة اع وت بوحد  استرجإعاد  استرجاع تلك الزي

 
 

   تقييم األثر البيئي 

ةإن  ترح،  لمقا نابيب اأسلوب التخلص من المخلفات المتعلقة بأنشطة خط  على ما تم ذكر  من    بناء 

   يلي نخفض" كما سيكون "م المخلفات لك تأثير ت

 وقو ( ال  )مؤكد 5تمال الوقو  = اح

   المحلي( المستوي  عل ارار غير واضحة  – )مهملة  1التداعيات = 

 )منخفض(   5األرر البي ي =  
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 (105-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

 ور حركة المر 6-16

توي واسع لتوريد األنابيب لمواقع العمل وللقيام بأنشطة  مس   علىعمليات نقل  طلب إنشاء المشروعيت

 . المرتبطة بالمشروع  اإلنشاء 

ق  ل الرمال من مناطلنقالشاحنات    لي جانب نقل األنابيب والمعدات، ةستكون هناك حاجة لرحالت إو

حالت سيارات لنقل  ألنابيب، وأيضا لرتحت ا   األنابيب بطبقة ناعمة من الرمال أخري لتبطين خنادق  

 مناطق العمل مما سييثر على حركة المرور بالمنطقة.  وإلى لعاملين من ا

 يلي   ومن اآلثار على حركة المرور الناجمة من أنشطة مرحلة إنشاءات خط األنابيب ما 

 طرق الترابية. كبات المتحركة على الالمتصاعد من المرار الغب •

 الضوضاء.  •

الترالتي    األضرار • بسطح  تلحق  حرقد  من  والنباتات  الطرق  بة  خارج  المركبات  كة 

 المرصوةة. 

 التداخل المحتمل مع الطرق وحركة المرور عليها أثناء القيام بأنشطة إنشاء خط األنابيب.  •

ال تتسبب  التكما يمكن أن  ةي توليد كميات    رير المرصوةة لميقتة  تحرك على الطرق اي تمركبات 

 ان ذلك قريبا من المناطق المأهولة. ية كبير  إ  إذا كلن يكون لذلك أهم ، ولكنكبير  من الغبار

العمل بالمشروع والمعسكرات يمكن أن ييدي     إلى وأيضا ةإن حركة مركبات العاملين بين مواقع 

  العمل ةي خط األنابيب.   ن آلخر مع تغير مواقعغير موضعه من مكاسيتهذا األثر توليد الغبار ولكن 

 . على السكان المحليين تبعا لمساراتها بطة بحركة المركبات يثر الضوضاء المرتن أن ت كما يمك 

المقترح  يوازي   األنابيب  خط  القاهر   مسار  محور  الس  –طريق  وطريق  وكال    يونيو   30وي  

 . الطريقين  كال دم من السيارات تستخيل  عدد قلكما ان   ،الرصف    د ق جيطر ان يعد   الطريقين
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 (106-6فحة )ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتر

 

التأثير عل المسوسوف يكون  ال  اةرين بتلك الطرق ى  أثناء أعمال  ةقط لحظة مرورهم بموقع  محطة 

 اإلنشاءات، لذا ةسوف يكون التأثير طفيف. 

وطريق     ، السوي  -  القاهر  سوف يقطع مسار خط األنابيب المقترح الطرق الرئيسية غمثل طريق  

الو  يونيو،  30  محور الميدي  أحالطريق  الشهيد  نفق  األةقي    الحفر  تقنيةباستخدام  (  مديحمد  ي 

المفتوح  HDDه  لموجا القطع  تقنية  من  المميزات  ستخد .  بد ً  العديد من  الحفر  وهناك   " تقنية  ام 

المفتو  القطع  كطريقة  لسنشاءات  األخرى  بالوسائل  مقارنتها  عند   " الموجه  الغير  األةقي  وطرق  ح 

 خندقية  

ب  • المعقد   التقاطعات  نقاط  تنفيذ  الرجة عاة وبد   سريعة واقتصاديصوريتم  حيث  دقة  لية من 

 تتم أعمال الرصد والتحكم المستمر خالل عمليات الحفر. 

 لى أعماق بعيد  وكاةية لتجنب التسهيالت األخرى. يتم الوصول إ •

 ء. تحتاج إلى مساحة صغير  جدا إلجراء عملية اإلنشا •

حيث   • الطرق  حركة  على  تيثر  ال  إن    جانبي  على  يتم  عطريالحفر  تأثير  أي  دون  لى  ق 

 لرئيسي. طريق اال

المناطق    هناك و ةي  منضبطة  رير  بصور   الرباعي  الدةع  ذات  المركبات  قياد   الصحراوية  أيضا 

 . بسطح التربة الضرر الذي يمكن أن تلحق 

 

 تقييم األثر البيئي لحركة المرور

 

األثر البيئي المحتمل   إذا تم إتباع إدار  سليمة لرحالت المركبات أثناء مرحلة إنشاء المشروع، ةإن 

على حركة المرور سيكون “منخفض" كما يلي  

 مؤكد الوقو     – 5قو  = احتمال الو

 المحلي    توي المس عل  ارار غير واضحة  – 1= التداعيات 

 فضمنخ  –  5 ي =  البي ر األر
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 مقدمة: 7-1

ا ذكرنا  وكم  لمسار الخط.صيلي فبدء التصميم التمع سوف تبدأ خطة اإلدار  البيئية ةي مرحلة مبكر  

المتواجد  المراةق  مع  التداخل  لتحاشي  المسار  تعديل  يتم  ةقد  قبل،  آثاراً  من  وقوع  ولمنع  بالفعل    

حاشي المرور بالقرب من المناطق  سلبية، ةمثال يمكن ةي بعض األحيان تعديل المسار والتعديات لت

ل مرحلة اإلنشاء  وخال  ق الصناعية. لمناط الضغط العالي أو  ط االسكنية، أو بالقرب من أبراج خطو

لب العمومية، ومخلفات من أعمال الحفر  تتولد مخلفات من معيشة العاملين سوف يتم نقلها الي المقا

 . سوف يتم ردمها بعد إنزال األنابيب ةي خنادقها 

  ب و وضع خطط لتدريوه  ل مرحلة التشغيل، سوف يتم تنفيذ جزء هام من خطة اإلدار  البيئية وخال

 يقها ةي مدي زمني قصير لتغطية األنشطة المختلفة التالية  تطب  ملين ثم يتمالعا

 ئي لدي العاملين. زياد  الوعي البي •

 زياد  استيعابهم لمنطق أساليب تخفيف اآلثار البيئية.  •

 خالء الموقع خالل حا ت الطوارئ. تعريفهم بأساليب إ •

استع تطبيق خطة  أيضاً  سيتم  ل  اد  كما  األصلي  أية   مواقعلالوضع  للطرق  أضر  إلصالح  تقع  قد  ار 

لين بمرحلة اإلنشاء أن يلتزموا بتنفيذ  لألراضي. ويتعين على المقاولين العام  األخرى وا ستخدامات  

 ة العمل.تلك الخطة وأي تعديالت قد تطرأ عليها وتتطلبها حاج 

 

 

 

 

 خطة اإلدارة البيئية -7
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 (108-7حة )صف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 االنبعاثات الهوائية   7-2

أه ذات  مصادر  هناك  ا  ات لالنبعاث   مية ليست  بالعواء  لهةي  خط    مليات مرتبطة  إلنشاء  المختلفة 

 األنابيب المقترح. 

 

 أثناء مرحلة اإلنشاء  

اآلثار علي جود  الهواء من مصادر ا حتراق خالل مرحلة إنشاء المشروع من خالل  سيتم تقليص  

الرو لمصادر  الفحص  للمولدات  الدورية  الصيانة  أعمال  وإجراء  مثل  مختال  ت ا نبعاثا تيني  لفة 

عنها أية انبعاثات زائد     رك للتأكد من إنها تعمل بكفاء  و  يصد ، وذلحركات الديزل وم  دات المول

 عادم. لغازات ال

 

 أثناء مرحلة التشغيل  

ال الغازات  هي  التشغيل  مرحلة  خالل  الوحيد   ا نبعاث  األنابيب  مصادر  خط  بلوف  من  هاربة 

ول الخط. وهذ   على طوالمتواجد     بيب ناتي تقسم خط األال   المتقطع من البلوف  والتنفي    والفالنشات 

الذي سينقله الخط مقارنة بكثاةة    للزيت الخام ا نبعاثات سوف تكون منخفضة بسبب الكثاةة المرتفعة 

قط على طول مسار خط األنابيب المقترح.  ررف للبلوف ة   ثالث الغاز الطبيعي. وأيضاً ألن هناك  

هذ  ا نبعاثات من    ي أو تقليص ي إلى تحاشيد سوف ي   األنابيب خط  كما أن التصميم الهندسي السليم ل

الج  الهندسية  األساليب  تطبيق  خالل  من  المختلفة  ومواصفات  المصادر  اإلجراءات  اختيار  ةي  يد  

 أقل حد ممكن.  إلىالمعدات لتقليل ا نبعاثات 

علىكم للسيطر   التشغيل  مرحلة  خالل  والصيانة  الفحص  برنامج  تطبيق  يتم  سوف    نبعاثات ا   ا 

 تعريفها ةيما سبق.  در التي تم ة من المصاملالمحت
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 (109-7حة )صف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الغبار   7-3

 أثناء مراحل اإلنشاء  

خ إنشاء  ييدي  الغبار  سوف  ةي  الزياد   ومستويات  الغبار.  تولد  مستويات  زياد   الي  األنابيب  ط 

ا األثر  هذ   تكون منخفضة، وذلك نتيجة لتطبيق إجراءات التحكم التي من شأنها تخفيف  المتولد سوف 

 نها  وم

 دات الرمال. مة لتوريلجدولة السليا •

صصة للتخزين ألمد بعيد  ا حتفاظ بأكوام الرمال بارتفاعات منخفضة وا حتفاظ بتلك المخ •

 بالشكل المناسب لتقليل تعريتها بالرياح. 

 ساعات النهار ةقط.  قصر أعمال الحفر على  •

 امة.  رق العالط علىلة ثقيمسارات معينة لحركة اللوريات المتوسطة/ ال  اختيار  •

 سرعة. حدود ال احترام  •

المواقع   • والي  من  أتربة  تتضمن  التي  المواد  تنقل  التي  اللوريات  مانعة  تغطية  بأرطية 

 لألتربة. 

 

 أثناء التشغيل  

ال الغبار من حركة  تتولد كميات صغير  من  المرور  سوف  استخدامها ةي  يتم  التي سوف  سيارات 

 . غيلالخط دورياً أثناء التش على
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 (110-7حة )صف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ت  ء واالهتزازااالضوض 7-4

 ء مرحلة اإلنشاء  أثنا

 الضوضاء: -

مسار خط األنابيب  وذلك  ن  السكان    على اء المشروع كثيرا  تيثر الضوضاء المتولد  أثناء إنش  لن

بالكامل   القاهر     بمحاذا يقع  ذلك    يونيو،  30وطريق محور  وي   الس  –طريق  تطبيق    ةسيتمومع 

 المشروع  نشطة إنشاء احبة لعمليات وأ المص تزازات وا ه   وضاءالضالخطوات التالية لتخفيف أثر 

ستكون من النوع    المشروع( ة إنشاء  تم استخدامها خالل مرحل  غإذا بالنسبة لضوارط الهواء   •

 مغلق. المعزول صوتياً وسيتم تشغيلها والغطاء الصوتي 

م  • الصوت  بكاتم  المضغوط  بالهواء  تعمل  التي  المعدات  كاةة  تزويد  اسيتم  الن  ذي  لنوع 

 لك المعدات. ركات المصنعة لته الشي بتوص 

ت عدم استخدامها أو إذا لم  سيتم إيقاف المعدات والماكينات ذات ا ستخدام المتقطع ةي ةترا •

 يكن ذلك عمليا ةسيتم خفض سرعتها الي الحد األدنى. 
 

 هتزازات  اال -

وع  المشر ات  عملي  ىعل دتها  ف شسوف تتسبب أعمال اإلنشاء ةي توليد اهتزازات بمنطقة العمل تتوق

الم ا هتزازات والمعدات  ومستقبالت  العمل  مواقع  بين  والمساةة  المتبعة  واإلجراءات    ستخدمة 

 ا هتزازات  وطبيعة التربة. واألنشطة التالية سوف يتولد عنها مستويات مرتفعة من 

 حفر الخنادق.  •

 دك التربة بالمدكات.  •

 . د للموقع مواحركة اللوريات الثقيلة أثناء نقل ال •

الناجمة  ا ه   ير وتأث المساةة  تزازات  مع  يقل  المعدات  المعدات    15بعد    على عن  موقع  من  متر 

 متر منها، وبالتالي ةان أثرها منخفض.  23ويتالشى عند مساةة    المتسببة ةيها،

 

 أثناء التشغيل: 

 تحت ظروف التشغيل العادية.  اهتزازات صدر خط األنابيب أية ضوضاء او   ي
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 ربة  الت 7-5

 شاء اإلن لة اء مرحأثن

استخد ستتضمن خطة   المخلفات وإعاد   تقليص  المشروع أساليب  إنشاء  لمرحلة  البيئية  امها  اإلدار  

 -  يليوتدويرها كما 

 اد  أعمال الحفر. تحديد أبعاد الخنادق الالزمة إلنزال الخط بدقة وتجنب زي •

لمد  • الالزمة  الخنادق  حفر  عن  الناتجة  األتربة  جمع  أاألنابي  خط  سيتم  ةي  ثم كوب  يتم    ام 

 ثانية ةي ردم هذ  الخنادق بعد إنزال األنابيب ةي الخنادق. استخدامها 

 ن تكويم األتربة ناتج الحفر قبل حفر الخنادق. سيتم تحديد أماك  •

حدود الممر الخاص بمسار الخط وذلك لتجنب    ةيطة  إلزام العاملين بالمشروع بقصر األنش •

 ة. تربلل رير الضرورية األضرار  

 

 ة  لجوفيا  المياه 7-6

 ر علي جود  الميا  الجوةية، سوف يتم اتخاذ اإلجراءات التالية  لتقليص اآلثا

 خنادق بعد إنزال خط األنابيب مباشر . سيتم ردم ال •

ائية، ةإنه يتعين علي المقاول علي الفور  إذا حدث أي تسرب لزيوت أو وقود أو مواد كيمي  •

الترا ولتطهيمنهتطبيق اإلجراءات الالزمة للحد   قالمل  بةر  آثارها  بل أن تصل الي  وثة من 

 الميا  الجوةية. 

ل المخلفات وتدويرها والي منع أي تسرب للمواد السائلة  كما سيتم إدراج اإلجراءات الميدية الي تقلي

 اء مرحلة إنشاء المشروع. ةي نظام اإلدار  البيئي أثن 
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 المياه السطحية 7-7

و  يوجطد أي مسططحات منطاطق صطحراوية    رح هيقتيب المط األنابر خالمناطق التي يمر بها مسا

 .مائية بها

 لوصول وردم أي حفر وتسويتها. وكذا طرق اوسيتم استعاد  الوضع األصلي 

 

 المنظر العام   علىاآلثار  7-8

الخطط   سطارططول م  علطىطة بالخط سوف تكون متمثلة ةي رطرف البلطوف  المنشآت األساسية المرتب

 . ررفثالثة وهي 

ا ل ريا  الساويت  27خ  األنابياب المقتارح )م مسار  تد معظوم يمس الساخنة  – كيلاومتر( موازياا

 6والذي يعتبار  ريا  سافر ساريا يساتخدم بصافة أساساية مان قبال المساافرين. والجاز  البااقي )

فاي حجاول والتاي تقاا    اديظهير الصحراوي ليصل نلاى  رفاة بلاوم وكيلومتر( سوم يختر  ال

ى المنظار العاام ساوم تكاون فقا  لحظاة مارور الركااب ثار علثير اآلأن تأ  أي  من قة صحراوية.

 ين )تأثير لحظي(.المسافر

 المنظر العام. علىخط األنابيب بالكامل وبالتالي لن تكون هناك أية آثار سلبية  وسوف يتم ردم

  ا آثار كون لهنزال خط األنابيب ةسيل حفر الخنادق إل عماة لمنطقة الممر التي سوف يتم ةيها أ وبالنسب 

واعاد  الموقع الي حالته األصلية  المنظر العام، وذلك ألنه سوف يتم الردم    على األمد ةقط  قصير   

 بمجرد إنزال األنابيب. 
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 االقتصادية  –اآلثار االجتماعية   7-9

   آثار استخدام األراضي  -

 أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغيل  

إد وف  س إعداد خطة  ب يتم  مدعمة  تفصيلية  تتأثر  رراةية  الفوتو الصور  ارية  أن  يمكن  التي  للمناطق 

تنفيذ    إلعاد  بعد  المناطق  أعمارها  هذ   إعاد   أنشطة  لمراقبة  بمتخصصين  ا ستعانة  مع  المشروع 

 لحالتها األصلية. 

تفاصطيل البرنطامج ل بيمر بها خط األنابيطب قبطل بطدء األعمطاوسوف يتم إخطار سكان المناطق التي  

ق التطي سطوف تتطأثر باألعمطال، كمطا سطوف يطتم أخطذ ه والططروموقع  طبيعتهالزمني إلنشاء الخط و

 قدر اإلمكان. علىالمواطنين ةي المنطقة ةي ا عتبار احتياجات 

األنابيطب الطي حالتهطا األصطلية كما سوف يتم إعاد  المناطق التي تم ةيهطا القيطام بأعمطال إنشطاء خطط 

  حالتها األصلية. إلىسوار والبوابات واأل

ك مطن عمطال المشطروع ومقطاولي منطقة العمطل إ  للمصطرح لهطم بطذلول الي  ر الدخوسوف يتم حظ

 اعتبارات وإجراءات السالمة واستخدام مهمات الوقاية الشخصية. علىالباطن واللذين سبق تدريبهم 

 

 المخلفات   7-10

 ء والتشغيل نشااء مراحل اإلأثن

ال  مرحلة هي  المشروع  المخلفإنشاء  ةيها  تتولد  التي  وسمرحلة  يتم  ات.  وةقا  وف  منها  التخلص 

تتبعها شركة أنابيب البترول. ومن رير المتوقع أن يكون لها أية آثار سلبية وبالتالي    لألساليب التي 

 آثارها. ةلن تكون هناك أية ضرور  لتطبيق إجراءات لتخفيف 

  ضمن ما قها ةي مرحلة إنشاء المشروع تت من المخلفات يتم تطبي طة مفصلة للتخلص ة خوسيتم صيار

 يلي  
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 منها. ةصل المخلفات ونقلها والتخلص  •

 متطلبات المذكرات الخاصة بهذ  اإلجراءات.  •

 عمليات الفحص والمراجعة.  •

ً ريباً سريعوإلي جانب ذلك، ةإن كاةة العاملين ةي مرحلة إنشاء الخط سوف يتلقون تد  التخلص    على   ا

ال يحاةظ  على مخلفات  من  ب  على   نحو  يتعلق  ةيما  خاصة  وتخزينها  ةصل    عمليات البيئة،  المخلفات 

 ويرها إذا أمكن. وتصنيفها وتد 

وبوجه عام ةي مشروعات خطوط األنابيب، ةإن المخلفات الخطر  المتولد  تتضمن عبوات البويات  

نتهاء من  ر ( المتبقية بعد ا للمخلفات الخط  S  فئةإنها من الالفاررة والزيت المستعمل غمصنفة على  

 . لموقعبيب باطالء ودهان خطوط األنا 

 يات المخلفات المتولد  أثناء عمليات إنشاء المشروع وهي  وتحدد خطة إدار  المخلفات نوع

لألنابيب  • الهيدروستاتيكية  ا ختبارات  ةي  المستخدمة  غالميا   مائية  الصرمخلفات  ميا   ف  ، 

 (. ة لصحي الغير معالجا

خطر   • رير  وسائلة  مخلفات  صلبة  مخلفات  المخل  غمخلفات    ال المعيشة،  عية  صنا فات 

 (. بة للصرف الصحيوالمخلفات الصل 

الغازية   • إطفاء    غالغازات المخلفات  ةي  المستخدمة  الغازات  العادم،  رازات  المتسربة، 

 الحرائق، الغازات المستخدمة ةي التبريد(. 

عن انشطة مقاولي اإلنشاء ةي سجالت بيئية   ة بالمخلفات والناتجةلبيانات الخاصل اسجيوسوف يتم ت

 للفحص.  وتكون جاهز  دائما  ما  دائ أس  على
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 المرور  7-11

سيتم وضع خطة مرورية لحركة السيارات والمعدات الثقيلة المشتركة ةي إنشاء المشروع بالتنسيق  

الشوارع والطرق  نحو يتناسب مع حالة    على  المرور،  داروإ  مع البلديات المعنية ووزار  الداخلية

للمرور ةي المناطق المتأثر  بعمليات  تحقق التدةق السل   ي ة لكي  وكثاةة المرور ةي المناطق المعني

 إنشاء المشروع خالل ةتر  تنفيذ  مع أخذ العوامل التالية ةي ا عتبار  

 عرض وانحناءات الشوارع والطرق.  •

 ار . لمد ت امسارات أتوبيسا •

 لمحاور المجاور . الطرق وا •

 والشوارع. جانبي هذ  الطرق    علىباني المتواجد   الم •

 تواةر . نتظار السيارات المماكن ا أ •

 مجا ت الريية.  •

 اعتبارات السالمة.  •

 

 الطوارئ:عمل   خطة 7-12

للطوارئ   البترول خطة عمل  أنابيب  تطبيقها ةي حالة حد   ( 4الملحق    غأنظر لدي شركة  وث  يمكن 

أية آثار سلبية قد تحدث أثناء    على و يسمح بالسيطر   نح   على   الخطة مصممة  وعناصر هذ طوارئ.  

 ابيب.و تشغيل خط األنء أ نشاإ

 

 الطوارئ:أهداف خطة  7-12-1

  على بعد تحديد طبيعة الحدث الطارئ الواقع يمكن تحديد أهداف التدخل، وذلك سوف يتوقف بالطبع 

 هدةين   ا التدخل يكون لهذ وف طبيعة الحدث الطارئ ولكن س

 

 الحدث الطارئ ةي مصدر .  على التغلب  -1

 يئة. الممتلكات والب اد وةراأل علىتقليص اآلثار السلبية  -2
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 االستجابة السريعة الفعالة  7-12-2

والتصرف   والتفكير  السريعة  ا ستجابة  وقوع حدث طارئ، ولكن سيتم  دون  الحيلولة  يمكن  قد   

 السريع ةي مواجهته. 

لين للرقابة بالموقع وتخطيط مسبق وأساليب  لحدث طارئ وجود مسئو  السريعة    ستجابة ب ا وتتطل

 ب كاةي ومواقع مناسبة ألجهز  اإلنذار. الطوارئ وتدري حالةي جيد  تتبع ة

األزمات   إدار   تحاشي ضرور    " هو  الطوارئ  لخطة  الرئيسي  ترك    “،والهدف  يمكن  أنه    إذ 

ولكن الصدةة،  لعوامل  الوق  ةي   السالمة  تو نف   المطلقة،  ت    السالمة  تخطيط  جد  ةسيتم  وبالتالي 

 عمليات والصيانة. ن التصميم والالً ممالسالمة ويجب أن تكون جزءاً متكا

 

 اإلنشاء:أثناء عملية  7-12-3

غالمقاول   بتروجيت  شركة  تقوم  با تصال  الرئيسيسوف  البترول  أنابيب  شركة  إشراف  تحت   )

تجابة  واإلجراءات  التي يتعين   أساليب  ا س   لتنظيم  لخط ( طول مسار الى بالسلطات المختصة غ ع

أ  وقوع  حالة  ةي  باتباعها  حدوضرار  أو  من  الطرق  بالقرب  خاصة  المرورغ  ةي  اختناقات  ث 

التجمعات السكنية (  أثناء توريد معدات العمل واألنابيب للموقع ةي بداية العمل، ونف  األمر سوف  

ان  عند  اتباعه  وإتهايتم  العمل  اء  المعدات، كمخالء  من  والصحة  قوم  تا سوف  لموقع  السالمة  إدار  

بالقرب من مسار خط األنابيب  كة أيضا بالت بالشر  المهنية وحماية البيئة  نسيق مع كاةة المستشفيات 

لعالج اإلصابات التي قد تحدث من حوادث العمل غأثناء عمليات اللحام أو تحميل المعدات أو الطالء  

الموقع إمكانيات اإلسعاةات األولية لعالج اإلصابات  كما أنه سوف يتواةر ب الخ(.  بالرمال ،  فع  والس

 يطة.  البس

واد المانعة للتآكل المستخدمة ةي ا ختبارات الهيدروستاتيكية لخط األنابيب، ةسوف يتم  وبالنسبة للم

يتم   سوف  غوالتي  والتوصيات  ا حتياطات  كاةة  المو  استقبالهااتباع  امها  واستخد لتخزينها    رد(من 

 لصحة والسالمة والبيئة بالشركة بمراقبة ذلك بعناية. وسوف يقوم قسم ا
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 (117-7حة )صف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   لتشغيلثناء مرحلة اأ 7-12-4

يتم   البترول سوف  أنابيب  التحكم بشركة  تتلقاها ررةة  الخط  إشار  عن وقوع تسرب من    على أية 

ائل البترولية  ة السوث لخفض كميلحد خط األنابيب الذي وقع به ا  الجزء من الفور ةصل    على أثرها  

لمكاةحة أية    سار الخطم  بطول المتواجد   الحريق    إطفاء   بة، وسوف يتم التنسيق مع وحدات المتسر

 حرائق أو انفجارات قد تقع.  

 

 تعريف حوادث الطوارئ الرئيسية   -

 تقدم التعريفات التالية بعض التوجيهات المتعلقة بتصنيفات حوادث الطوارئ. 

ا تص  ويوجد  لحا ت  الحواد لطنيفات  من  تتدرج  وهناك  وارئ  الكوارث،  الي  الصغير     أربع ث 

 تصنيفات  

 رة ث الصغيالحواد"  الفئة " صفر 

 وهي الحوادث التي يمكن التعامل معها بواسطة الوحد  المعنية. 

 "  1الحوادث من الفئة " 

 وهي الحوادث التي تتطلب مساعد  وحدات أخري ةي الموقع. 

 "  2ئة " الفالحوادث من 

   المطاةئ والشرطة المحلية. ادث التي تتطلب مساعد ووهي الح

 "  3الحوادث من الفئة " 

ال التحواوهي  طدث  لها  واإلسعاف    كارثيابع  ي  والشرطة  المطاةئ  من  خارجية  مساعد   وتتطلب 

 وخدمات الطوارئ البلدية. 
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 استعادة الحالة األصلية لمسار الخط  7-13

ا • بتلك  القيام  يتم  عمل  ألع سوف  بتصريح  مراقبتهعمال  يتم  وسوف  عليه    ام،  واإلشراف 

 لموقع. ركة باالشبصفة مستمر  بواسطة مهند  العمليات وممثل 

سوف تقوم شركة بتروجيت تحت إشراف شركة أنابيب البترول باستعاد  الوضع األصلي   •

 لمسار الخط وتنظيف المسار. 

يب،  ء من إنزال خط األناباصلية بعد ا نته األسيتم إعاد  الطبقة العليا من التربة الي حالتها   •

 ألنابيب. ندق خط ا ممر وخالبداية  ن ما بيوسوف يتم نشر التربة السطحية ةي المساةة 

 . سيتم إعاد  الجدران واألسوار والطرق الي حالتها األصلية •

 . سيتم التخلص من األتربة الزائد  عن حاجة ردم الخنادق وةقا للتعليمات المحلية  •

ت • التأكسوف  أنابيب  الخنادق  د شركة  أن  من  السليم بترول  لألسلوب  وةقا  ردمها  تم  قبل    قد 

 ها.  ت عليلمركباواالسماح بمرور المعدات 

 سيتم تحديد مركز خط األنابيب بدقة من خالل استخدام إشارات مناسبة.  •
 

 صحة وسالمة العاملين 7-14

وصحي للعاملين    بخلق جو عمل آمن  مامخالل مرحلة إنشاء خط األنابيب المقترح، سوف يتم ا هت

تعليبالمو مع  تتواةق  العاملين  وسالمة  لصحة  خطة  تطبيق  يتم  وسوف  قانو ما قع،  العت  مل  ن 

 المصري، وسوف يتم تطبيق خطة السالمة والصحة المهنية ةي المجا ت التالية  

 منع وإدار  الحوادث. •

 الصحة المهنية.  •

 عالجتها. وم  منع اإلصابة باألمراض واألمراض المعدية •

 الصحي. صرف ن المخلفات وميا  المالتخلص  •

جيت للسالمة الذي سوف يتم  بترو شركة    امج وسوف تتم عمليات منع وإدار  الحوادث من خالل برن

 يلي  تطبيقه منذ بداية مرحلة اإلنشاء وحتى ا نتهاء من أنشطة الموقع. ويتضمن هذا البرنامج ما 
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 (119-7حة )صف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . عهاتحديد المخاطر وكيفية التعامل م •

 إلبالغ عنها. وا  مراقبة الحوادث  •

 ب العاملين ةي مجال اإلسعاةات األولية. تدري •

 حتها. مكاةالوقاية من الحرائق و •

 يد المخاطر والتعامل معها. تحد  •

المخاطر المحتملة ةي المراحل المختلفة لعمليات المشروع واإلجراءات المتبعة    1-7ويوضح جدول  

ن بالمهمات الواقية لمنع  يتم تزويد العاملي وف  يكن ذلك ممكنا ةس لم  للوقاية منها والتعامل معها، وإذا  

العمل. وسوف يك  أثناء  يتعين  إل ا  حديد ون توقوع اإلصابات  التي  المهام  صابات واإلبالغ عنها من 

المديرين والمشرةين أن    وعلى العاملين القيام بها بصفة دائمة كجزء متكامل من مهام عملهم    على 

 يقوموا بما يلي  

 الموقع للتأكد من إنها ةي حالة جيد . دات المتواجد  ب والمع كاةة الماكينات  ةحص  •

 تملة. مح أخطار إبالغ العاملين بأية  •

 وجيه العاملين الي األسلوب السليم ةي العمل لمنع وقوع أية إصابات محتملة. ت •

 تزويد العاملين بمهمات الوقاية من الحوادث أثناء العمل.  •
 

 نشاء لة خالل مرحلة اإلحتم المخاطر الم 1-7جدول  

 إجراءات السالمة والوقاية  األخطار المحتملة  ياتاألنشطة والعمل

 بة ريا للتالعلإزالة الطبقة  -

حفر الخنادق والتحرك   -

طول مسار خط    على

 األنابيب 

 تشغيل المولدات الكهربية  -

 عمليات الصيانة  -

 ردم الخنادق   -

ربار متطاير ةي أعين   -

 العمال

 ر طاياستنشاق الغبار المت -

  ضوضاء عالية من -

دات الثقيلة  المع

 الخ  والجرارات،

 ضوضاء عالية  -

حساسية للجلد من مالمسة   -

 وم الزيوت والشح

أحذية وقفازات  تخدام اس -

 عمل 

 استخدام نظارات واقية  -

استخدام كمامات ضد   -

 الغبار

 استخدام واقيات أذن  -

استخدام كريمات واقية   -

 ومنظفات لأليدي 
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 يلي   ما  وبالنسبة للعاملين ةعليهم 

 لمخاطر. ةي حالة وقوع االعمل التوقف عن  •

با شتراك   • يقوم  سوف  والذي  المخاطر،  بهذ   المشرف  مه إبالغ  المع  بفحص  ند   سالمة 

 الظروف وتحديد مدي خطورتها. 

إطاعة التوجيهات التي سوف يصدرها المشرف بخصوص تأدية أعمال بديلة الي حين أو   •

 العمل. عن   التوقف كليا

 لمخاطر والتغلب عليها. التعامل مع اانتهاء  موقع والعمل مجرد ال إلىالعود   •

 مخاطر العمل الصحية الرئيسية 7-15

هنية الرئيسية التي سوف يتعرض لها العاملين أثناء قيامهم بتنفيذ خط األنابيب  لمية اطر الصحالمخا

 المقترح هي  

 التعرض للغبار.  •

 التعرض للضوضاء.  •
 

 التعرض للغبار   7-15-1

أتتضم  إنشن  وعمليات  خنشطة  ومد  األنابيب   اء  العمل،  ط  لمواقع  الميدية  الطرق  وتهيئة  تنظيف 

ونقل   الخنادق،  لماألنابي وحفر  بعد  واب  األرض  وتسوية سطح  الخنادق  بالخنادق، وردم  إنزالها  قع 

األعمال  من  هذ     . ا نتهاء  واستنشاق  الهواء،  ةي  الغبار  يتطاير  هذ   اإلنشاء  ألعمال  وكنتيجة 

 .  ض بالرئةات ييدي الي أمرازيئالج

الحمل  ع  اً م سب طردين تنامي أمراض الجهاز التنفسي والناتجة عن استنشاق الغبار تتناوقد وجد أ

 الكلي للغبار المستنشق لفتر  معينة كدالة ةي العناصر التالية    

 حجم جزيئات الغبار.  •

 تركيز الغبار ةي الجو.  •

 مد  التعرض له.  •
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ي أن  المتوقع  الغبار عزداومن رير  تركيز  المعاي د  تنفسي    المقبولة،ير  ن  واحتمال اإلصابة بمرض 

وبالررم    أكثر، سنة أو    25لفتر  طويلة قد تبلغ    له  عرض ا تم التبسبب استنشاق الغبار ضئيل إ  إذ 

ةإن اإلجراءات التالية سوف يتم تطبيقها لتقليص أو تحاشي استنشاق الغبار ومنع أية آثار    تقدم، مما  

 العمال  صحة  علىية سلب

ف  بار مزود  بفالتر للعاملين المتعرضين للغبار أثناء عمليات تنظيت ضد الغ توةير كماما -1

 الحفر والنقل. موقع ووتهيئة ال

 تجهيز مكان على مساةة مناسبة وةوق الريح من موقع أنشطة األنشاء.  -2

أك    -3 بأشعة  بالكشف  أعر  على القيام  أية  رئاتهم  كتشاف  لفحص  ألمراض اض  العاملين 

 يق التنف . تمر أو ضالسعال المس صدرية مثل

صدرية من جراء  أمراض  العاملين ب  تقليص احتما ت إصابة   على وسوف تساعد هذ  اإلجراءات  

 التعرض للغبار.  

المتصاعد   للغبار  متعرضين  يكونون  ةإنهم  األتربة  ونقل  الحفر  ةي  العاملين  للعمال  وبالنسبة 

يي مما  أعينهم  ةي  بحسا دي  والمتطاير  إصابتهم  بأمراالي  أو  أعي سية  ةي  سيتم  ض  وبالتالي  نهم 

 بصفة دائمة.   لديهم تكون متوةر تزويدهم بنظارات واقية ومحاليل لغسيل العين 

 

 للضوضاء: التعرض  7-15-2

صحة وسالمة العاملين من الضوضاء أثناء عمليات    على سوف يتم اتخاذ اإلجراءات التالية للحفاظ  

 إنشاء المشروع  

الال -1 مستوي  ةي  الناجمة  تحكم  المضوضاء  كاتمات  من  تركيب  خالل  من  الكهربية  ولدات 

 م لها. مخارج راز العاد  علىللصوت  

ت لألذن لحماية العاملين المتعرضين لمستويات مرتفعة من الضوضاء وخاصة  واقيا  يرتوة -2

 ألولئك العاملين ةي وحدات توليد الكهرباء وورط الصيانة. 

 ثقيلة. مشغلي المعدات الن لتوةير واقيات لألذ  -3
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 الدوري علي العاملين المتعرضين للضوضاء وهو يتضمن   بالكشفالقيام  -4

 مدي السعة السمعية.  على وقوف  سمع للال على مقدر   ةحص ال   -أ

مرتفعة    -ب  لمستويات  المتعرضين  للعاملين  السمع  لقو   سنوي  من  ةحص 

 . الضوضاء

 الضوضاء. مقيا  محمول لقيا  شد   توةير   -ج

ال  قيا    -د   الشك ةشد   للتأكد من ي  صوت ةي حالة  المتواجد     شد  الضوضاء 

 . مستواها
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 )ب( محددة بيئية دراسة 

  الرصد البيئي خطة - (:8) القسم

 

 

 

 (123-8)صفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 دمة:مق 8-1

حدد دراسة تقييم األثر البيئي لمشاروع ماا اآلثاار البيئياة اإليجابياة والسالبية المرتب اة بتنفياذ ذلاك ت

 لي:ا يالمشروع. ويتعين وجود خ ة رصد بيئي بهدم م

 ئة أثنا  ننشا  وتشغيل المشروع.يلبيانا  الخاصة بالبا علىللحصول  •

  .ذلك مرحلة التشغيل بما فيلمشروع فة مراحل ارصد معدال  التصريم المرتب  بكا •

رصد أياة تغيارا  فاي الساما  الفيزيائياة والكيميائياة والبيولوجياة فاي المن قاة المحي اة  •

 المشروع. ة بالمشروع التي قد ت رأ كنتيجة ألنش

فيم هذه اآلثار قبل أن تتمكن هاذه اآلثاار مان تغييار العملياا  خإلجرا ا  الكفيلة بتاتخاذ ا •

 سه.مكن عكحو ال ين علىيعية ال ب

 وسوم يتم أخذ العناصر التالية في االعتبار خالل كافة مراحل المشروع.

 

 مرحلة اإلنشاء  أثناء 8-2

اإلنشا ، حيث   والل مرحلة التنفيذ أتنفيذ المشروع وخة لخالل مرحلة تجهيز وتعبئة المعدا  الالزم

ور وتوافا  ض األماالمة بعالتحقا  مان ساا الاي  تهادم  التايسيتم القيام مجموعاة مان اإلجارا ا   

 التالي:النحو  علىالمعدا  والماكينا  ما التشريعا  البيئية 

 التالية:التحق  من صحة األمور  (أ)

 مواقا الخناد  وافافها. •

 فايا . النأماكن تجميا  •

 ازن مواقا الشركة.أماكن مخ •

 لبيئيخطة الرصد ا-8



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر البري نابيب األ طخ

 البترول  أنابيب  شركة 
 

 سة تقييم األثر البيئي درا

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  الرصد البيئي خطة - (:8) القسم

 

 

 

 (124-8)صفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تحق  من مستوي الاواا  للتأكد من أنها أقل من الحدود المسموحة.لا (ب )

داخل والخاارج مان الماواد الكيميائياة والادهانا  والوقاود قيد السجال  لاالحتفاظ ب (  )

 ال(. اللحام،وأس وانا  اللحام وأسياخ 

 يئية.ب  االحتفاظ بسجال  لقيد الحوادث التي لها تداعيا (ث )

ة فاي االختباارا  الهيدروساتاتيكية وتحليلهاا قبال م  مان الميااه المساتخد أخذ عينا   (ج)

 تصريفها.

 لتشغيل  مرحلة ا  اءأثن 8-3

م من أن المخا ر البيئية المتعلقة بتشغيل خا  أنابياب الزيا  الخاام تعتبار صاغيرة بالمقارناة بالر 

، فإنه لشركة أنابيب البترو  ارمة التي تتبعهاالصبخ و  أنابيب الغاز، نال أنه بسبب السياسة البيئية  

 . أسات سنوي علىسوم يتم ت بي  برنامج الرصد البيئي التالي 

دث البيئية الي السل ا  المختصة ويتم تحليلها من جانب خبارا  وياتم اتخااذ الحوا  م نبالغوسوم يت

 اإلجرا ا  التصحيحية.

 

 األنابيب:خط  عل تعدي أطراف أخري  منا 8-3-1

هو أهم األسباب التي تهدد سالمته. ويمكن أن يحدث   خ و  األنابيب   علىى  دي األ رام األخرتع

 ة وهي:ر رئيسيأربعة مصاد ذلك التعدي من 

 سكان المن قة. •

 الشركا  التي تقوم بتنفيذ المراف . •

 المقاولين العاملين في المن قة. •

 الجها  والسل ا  المحلية. •

 اإلجرا ا  التالية:فسوم يتم اتخاذ   ر،مثل تلك المخا علىولكي نتغلب 



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر البري نابيب األ طخ

 البترول  أنابيب  شركة 
 

 سة تقييم األثر البيئي درا

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  الرصد البيئي خطة - (:8) القسم

 

 

 

 (125-8)صفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يانااا  معنيااة بالبيااادة الااوعي عاان المخااا ر المتعلقااة بخاا  األنابيااب وتزويااد األ اارام الز •

 عملياتهم وأنش تهم. علىة بخ  األنابيب التي قد تيثر لمتعلقا

نظام المكالمة الواحدة الذي يسمح ألية جهة تريد أن تقوم بعمليا  حفر باالقرب مان من قاة  •

 .قبل القيام بأي أعمالالغ بتتصل برقم معين لإل ر خ  األنابيب أنمسا

دخل مان أ ارام أخاري م أي تباكتشا  والتي تسمحأنظمة المراجعة الدورية لمسار الخ ،   •

 خ  األنابيب. على

 مسار خ  األنابيب.على عالما  مميزة  واا •

 

 بالسجالت: االحتفاظ 8-3-2

لمشاروع لتساهيل ا  األساساية الخاصاة بمعلوما  والبياناال  سوم يتم االحتفاظ بسجال  للعديد من

 ما يلي:يانا  تلك البح، وتتامن عملية تداول البيانا  الخاصة بخ  األنابيب المقتر

 أسما  وعناوين وأرقام هواتم األ رام األخرى الهامة.  •

 البيانا  الهندسية مثل عم  دفن الخ  وسمك جدران األنابيب. •

 الخ .ار صور فوتو رافية لمس •

 اافية الستخدامها في حالة وقوع حوادث تسرب من الخ  مثل:نم االحتفاظ ببيانا  كما سوم يت

 ي به التسريب.سم الذ الي القي  للوصول أفال  ر •

 اسم عنوان وهاتم الذين يجب االتصال بهم. •

 المنا   السكنية التي تقا في محي  المن قة المتأثرة بالتسريب. •

 

 



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر لبريا ابيب األن طخ

 البترول  أنابيب  شركة 
 
 دراسة تقييم األثر البيئي 

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  االستنتاجات - (:9) القسم

 

 

 

 (126-9صفحة ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

  33بطول    وادي حجول   -عجرود    البري نابيب  األ نشاء وتشغيل خط  إل ركة أنابيب البترول  ش  تخطط 

     ة. بوص   36متر وقطر  كيلو

 -األقسام السابقة، يمكن أن نستنتج ما يلي    ةي تم مناقشتها  التي على نتائج الموضوعات  ءً بنا

ةي   -1 رئيسي  عنصر  المشروع  الخامنقل  يمثل  الربط  ع  الزيت  طريق   أنابيب خط    علىن 

لنقل    24  مسطرد قطر  -شقير وذلك  الي مستودعات   العين  منالخام  الزيت  بوصة  السخنة 

 . د لتخزين بمنطقة عجروا

 ة ميقتة. تعتبر مرحل والتي أثيرات البيئية وأحمال التلوث سترتفع خالل مرحلة اإلنشاء الت -2

 سيكون زياد  التأثيرات البيئية وأحمال التلوث خالل مرحلة التشغيل طفيفة.  -3

 

 ئة:يب البترول بالسالمة والصحة المهنية وحماية البيالتزام شركة أناب 9-1

 ن.إلضرار باآلخريدم اا لتزام بع •

 لتزام بالحفاظ على البيئة.ا  •

 قوانين والقواعد والعادات والممارسات.ا لتزام بتقديم تقارير عن األداء كما تتطلب ال •

البيئة بنف  درجة ا لتزام ا لتزام بإدار  األمور المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية وحماية   •

 مال الحرجة.ألعباألنشطة المتعلقة با

كون للمشروع أي تأثيرات مرتفعة أو دائمة على البيئة المحيطة مع األخذ  ه لن يتنتاج العام أناالس

 العتبار التأثيرات اإليجابية للمشروع. ا في 

  فيلمشروع طفيفة مع األخذ على االستنتاج السابق ستكون التأثيرات البيئية خالل مراحل ا بناء  

ضحة بالدراسة. وي المخطة الرصد البيئ رة وف وخطة اإلدا خفي االعتبار إجراءات الت

 تاالستنتاجا -9



 كم  33 وطول " 36 قطر  حجول  وادي-ودعجر البري األنابيب  طخ

 البترول  أنابيب  شركة 
 
 دراسة تقييم األثر البيئي 

 )ب( محددة بيئية دراسة 

  تمعيالمج  التشاور  جلسة تقرير  - (:10) القسم
 

 

 

 (127-10صفحة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتروسيف ــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

تقييم االثر  دراسةرا عن فعاليات جلسه التشاور المجتمعي الخاص يعطي هذا القسم تقريرا مختص

   --------الموافق   ------انابيب البترول يوم البيئي الخط انابيب قطر وطول التابع لشركه 

 

 شاور المجتمعي تجلسة ال ريتقر -10


