
االحتفال بيــــــوم اخلـدمـة 
برئاســـة الشركة واحملطات

النائب األول يدشن مشروع خط اخلرطوم مدني

حـوار العـدد  
مـــع

األستاذ/ محزه موسى نصر

املدير العام يقف على سري 
عمليات اإلصالح واحلمـاية 
ملشــروع إعـــادة تغـليــف 
األنبــوب للخــط 8 بوصـة

االحـتفال مبـرور 40 
عــــام عــلى إنشاء 
اخلط الناقل للمواد
البـــــرتوليـــــــة 
اخلرطوم ـ بورتسـودان



روح املؤسسات
- تعتبر العالقات العامة في أي مؤسسة أو شركة هي روح الشركة 

 علي سمعة الشركة 
ً
 أو إيجابا

ً
وقلبها النابض والتي ينعكس دورها سلبا

أو املؤسسة وتتعداه إلي مدي الثقة وحجم املصداقية التي سيوليها العميل 
أوالزبون للشركة .

- يعتبر رجل العالقات العامة هو املحرك األساس لبرامج العالقات العامة في 
 ، يمتلك القدرة علي خلق 

ً
 ، إجتماعيا

ً
مؤسستة والذي يجب أن يكون ديناميكيا

روح  العمل كفريق واحد وله املهارة الالزمة لخلق كل أنواع التواصل الداخلي 
والخارجي وعالقات ممتدة مع كل الجهات ذات الصلة .... علي أن يمتاز باألفق 

الواسع واملستنير كثير اإلملام وغزير املعرفة .
- أصبح  من الضرورة بمكان اإلملام  بأدوات العالقات العامة واألساليب 
الحديثة وتطويرها وذلك للمواكبة خاصة في ظل تطور أساليب ووسائط 

اإلتصال .
 تظل اإلبتسامة هي سالح رجل العالقات العامة ووسيلته 

ً
- أخيرا

وهي  وظيفتة  ألداء  أساسية  وميزة  وعنوان  للتواصل  األولي 
القاعدة الرئيسية في عمل البروتوكول ونظم االتكيت .. 

إلي  بك  يعبر  وجسر  فتبسمك صدقة  إبتسم   -
قلوب اآلخرين وعقولهم... 

1- النائب األول لرئيس الجمهورية يدشن بداية العمل 
في مشروع خط املنتجات البترولية )الخرطومـ ـ مدني(

 عام 
ً
2- تعيين املهندس/ محمد صالح عثمان مديرا

للشركة .
3- .تعيين املهندس/ محمود محمد عبد الرحمن وزير 

 ملجلس اإلدارة 
ً
الدولة رئيسا

4- مجلس اإلدارة يصادق على الئحة  شروط الخدمة 
للعام 2016م 

5- تطبيق الهيكل الوظيفي الجديد للشركة 

6-  املدير العام يلتقي اإلدارات املختلفة للوقوف على 

األداء .

هيئة التحرير 

املشرف العام 
أ/ محــزة موسى نصر 

رئيس التحرير
أبوبكر فضل اهلل ابراهيم 

أسرة التحرير 
إبراهيم مصطفى طيب األمساء 

علي حمـــــــــمد يوسف 
علي عبد الباري علي
حممد عثمان حممود 
ســـــحر خاطر يوسف 

تصوير 
سامي بشري 

تصميم 
سليمان حممد سلمان 

تنفيذ طباعي 
الزيتونة للطباعة 

إضــــاءة 

أخبـــار الشركة 

7- الشركة تحتفل بمرور 40 عام على إنشاء 

خط األنابيب .

الشركة  برئاسة  الخدمة  بيوم  اإلحتفال   -8

واملحطات .

9- املدير العام يقف على أعمال صيانة وتاهيل 

الخط 8 بوصة بمنطقة العالياب .

بالشركة يختارون املهندس/  العاملون    -11

 
ً
 للنقابة وممثال

ً
عاصم التجاني مصطفى رئيسا

للعاملين بمجلس إدارة الشركة . 
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فريــــق اإلصــالح واحلماية ينفذ مشروع 
إعــادة تغليف األنبــوب  للخـط 8 بوصة 

في إطار تأهيل الشركة للخط الناقل 8 
صالح  محمد  املهندس/  وقف  بوصة، 
عثمان مدير عام الشركة علي سير عمل 
فريق اإلصالح والحماية بتنفيذ مشروع 
إعادة تغليف األنبوب بالكيلو )542,7( 
باملنطقة الشمالية )عطبرة(، حيث تمت 
القديم  الواقي  الشريط  إزالة  عمليات 
بواسطة مزيالت ولف  الخط  وتنظيف 
كان  وقد   ،)3PP  ( الجديد  الشريط 
وصدأ  تآكل  بها  النقاط  بعض  هنالك 
لحق باألنبوب في حدود 70% إلى 90% من 
ُسمك املاسورة البالغ 6,3 ملم الذي نتج 
عنه تسريب في بعض النقاط ذلك بسبب 

الخط الذى يعبر بوادي تتحكم فيه املياه 
في فترة الخريف دون تصريف باإلضافة 
لوجود خط السكة الحديد الذي حال 
نتج عنه  األمرالذي  املياه  إنسياب  دون 
جمام للمياه مما أدى إلى تلف في النقطة 
)4(،. وجاء القرار فيها بإحالل الخط في 

بعض النقاط ومعالجة األخرى. 
الطبيعة  تحدثها  بيئية  مشاكل  هنالك 
ووديان  مياه  وجود  مع  الجغرافية 
وعوائق أخرى تتشكل مجتمعة عوامل 
تؤمن  وحتى  والصدأ  والتعرية  للتآكل 
الشركة إستمرارية ضخ املواد البترولية 
السيد   وجه   ، ومثلى  إنسيابية  بطريقة 

للخط  الفورية  بالصيانة  العام  املدير 
خالل زيارته امليدانية مع الوفد املرافق 
والوقوف على عمليات الصيانة للمواقع 

املذكورة . 
 حيث 

ً
هذا العمل يعتبر عمل كبير جدا

أنه وألول مرة في تاريخ الخط يتم إحالل 
خط بهذا الطول ) 209 متر (. التجربة 
باحالل  الخطة  لتنفيذ   

ً
تقود مستقبليا

 بكل 
ً
50 كيلومتر بعدد 10 كيلو متر سنويا

سهولة في قطاع ) شندي – العالياب ( 
ظهور  بعد  م   2018 العام  من   

ً
إعتبارا

فــــــي  الهنــــــدســــــي  الفحــــــــــص  نتــــــــــــائــــــــــــــج 
العام 2017 م . 
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النائب األول لرئيس الجمهوريه يدشن 
بداية العمل في مشروع 

 - الخرطوم  البتروليه  املنتجات  خط 
ودمدني

بكري  ركن/  أول  الفريق  سعادة  دشن 
لرئيس  األول  النائب  صالح  حسن 
الجمهوريه بداية العمل في مشروع خط 
املنتجات البتروليه الخرطوم - ودمدني( 
بمحطه الرويان بمنطقه الجيلي إحدى 
لخطوط  السودانية  الشركة  محطات 
شهر  من  العاشر  في  البترول(  أنابيب 
 
ً
زا

ً
يناير 2017م والذى إعتبر الخط إنجا

بأعياد  البالد  إحتفاالت  مع   
ً
متزامنا

االستقالل  معني  وتحقيق   ، االستقالل 
الذاتيه  والقدرات  الطاقات  باستغالل 
في  يسهم  الخط  أن  سعادته  وقال   ،
توصيل املشتقات البتروليه الي الجزيرة 
 ،  ) ابيض  )بحر  و   ، ، وسنار  الخضراء 
وحيواني  زراعي  إنتاج  واليات  هي  والتي 

وتصنيع زراعي . 
زايد  د.محمد  والغاز  النفط  وزير  وقال 
عوض إن هذا الخط هو أول خط أنابيب 

والتنفيذ  التصنيع  حيث  من  سوداني 
والشركة  السودانية  جياد  شركة  عبر 
السودانية لخطوط أنابيب البترول ، مما 
يوضح قدرة السودان في مجال الصناعة 
النفطية في إطار سودنة قطاع النفط ، 
والتوسع في املنشأت النفطية بما يعزز 
ويضمن  اإلقتصادية  القطاع  قدرات 
املشتقات  توزيع  وسرعة  وأمان  سالمة 
الذي  الدور  علي  مؤكدا   ، النفطية 
وسالمة  أمن  توفير  في  الخط  سيلعبه 
النفطية من  املشتقات  وسرعة وصول 
الي  الخرطوم  بمصفاة  اإلنتاج  مناطق 
تقليل  الي  إضافة   ، اإلستهالك  مناطق 
تكلفة نقل املشتقات النفطية وأضاف 
إستراتيجية  ضمن  يأتي  املشروع  أن 
توصيل  في  التوسع  الي  الرامية  الوزارة 
املشتقات النفطية الي واليات السودان 
املختلفة عبر شبكات خطوط األنابيب. 
)في  الرويان  محطة  من  الخط  ويبدأ 
بطول 220  الخرطوم(  منطقة مصفاة 
كلم وبسعة أولية تبلغ 1.3 مليون طن 
مليون   155 تبلغ  تصنيع  بتكلفة  متري 

مليون    860 تنفيذية  وتكلفة  جنيه 
جنيه. وتضم محطة اإلستالم في مدني 
متر   2500 بسعة  للجازولين   

ً
مستودعا

بسعة  البنزين  ملنتج  ومستودع  مكعب 
2500 متر مكعب ومستودع للكيروسين 
الي  إضافة  مكعب  متر   500 بسعة 

مستودع املياه 1500 متر مكعب .
لخطوط  السودانية  الشركة  وتفتخر 
هذا  تنفيذ  بإسنادها  البترول  أنابيب 
من  به  تتمتع  ملا  االستراتيجي  املشروع 
مثل  تشغيل  و  تنفيذ  في  متراكمة  خبرة 

هذه الخطوط. 

النائب األول لرئيس اجلمهوريه يدشن بداية العمل يف مشروع  خط املنتجات البرتوليه اخلرطوم - ودمدني
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5

جانب من احتفال تدشني مشروع خط اخلرطوم مدني



حوار العدد  

امليالد: شندي – الوطن الوالية الشمالية 
محلية مروي قرية الكرفاب 

املؤهالت : ليسانس واجازة مهنة القانون 
- ماجستير إدارة املوارد البشرية 

 1982/11/1 الشركة  بهذه  التعيين 
 
ً
عاما وثالثون  أربعة  متصلة  خدمة   ،
اإلدارات  من  العديد  في  خاللها  تنقلت 

ذات االنشطة املختلفة واملتعددة . 

شركة خط انابيب البرتول الواقع والرؤية : 
الرائدة  الشركة  هذه  تكون  أن  رؤيتنا 
مجاالت  شتى  في  وافريقيا  السودان  في 

خطوط  وتشغيل  وإنشاء  صناعة 
التقنيات  أحدث  بإستخدام  األنابيب 
مع اإللتزام التام بالنظم والقوانين التي 

تنظم هذه الصناعة  . 

قطاع  يف  احلديثة  املتغريات  مع  الشركة  مستقبل 
النفط : 

الشركة موعودة بمستقبل مشرف من 
األنابيب  خطوط  شبكة  توسعة  خالل 
لكل مواقع السودان ومن ثم الدخول إلى 
دول الجوار أي أن لنا مع كل حقل قناة .

 ماهو دور وبرامج الشركة يف عملية توطني صناعة 

النفط يف السودان:  
 ، إنشاء 

ً
 وإداريا

ً
إعداد كادر مؤهل فنيا

وقطع  املعدات  وتصنيع  لصيانة  مراكز 
بعمالة  املستودعات  تنفيذ   ، الغيار 

خالصة من الشركة . 

املفاهيم والنظم االدارية املوجودة بالشركة ، هل 
انت راٍض؟ 

املوجودة  اإلدارية  والنظم  املفاهيم 
بالشركة أصبحت موروث ينمو ويتطور 
مع توسع أنشطة الشركة ونص اإلجابة 
األسباب  ماهذه   : للسؤال  النموذجية 

حاوره/ إبراهيم طيب األمساء

األستاذ /حـمـــزه مـــوسى نصـــر 
مدير اإلدارة العامة للموارد البشرية والشؤون اإلدارية

محزه موسي نصر، إداري حمنك وصاحب ملسات يف املوارد البشرية واإلدارية والتخطيط اإلسرتاتيجي ، مدير اإلدارة العامة 
مابني  متنقاًل  واملسئوليات  املهام  من  عددًا  عاتقه  علي  ومحل  الوظيفة  سلم  يف  تدرج   .. اإلدارية  والشئون  البشرية  للموارد 
اإلدارات املختلفة بالشركة.. من الكوادر املؤهلة والرعيل الذى حتتدم جوانبه غريًة ووفاًء وسرورًا مبا أجنز وعمل وأّدى من 
واجب جتاه الشركة من تأسيس وحفاظًا علي هذا الصرح العظيم... يطل علينا من خالل هذا اللقاء ليعطينا حملة سريعة عن 

مسريته ورؤيته ملستقبل الشركة... 
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بهذا  الشركة  هذه  بقاء  إلى  أدت  التي 
الشموخ منذ العام 1976 تاريخ إنشاء 
خط األنابيب ونحن راضون والحمد هلل 
 إبتغاء املزيد 

ً
وشاكرين لهذه النعمة دائما

، ولكل مجتهد نصيب.	

حدثنا عن مابعد إعادة اهليكلة والتنظيم اإلداري : 
والبرامج  والخطط  السياسات  وضع   -
املسارات  وفق  البشري  الكادر  لتأهيل 

الوظيفية .
- تطوير نظم العمل .

- وضع معايير عملية لقياس األداء .

 ( بالشركة  االعمال  أمساء  ومساهمة  دور  ماهو 
اإلنشاءات – مركز صيانة البلوفة – كورال – اخلدمات 

البحرية ( : 

- تعظيم  اإليرادات 
. 
ً
 وإداريا

ً
- تدريب وتأهيل العمالة فنيا

حدثنا عن رؤيتكم ملوارد الشركة البشرية والشئون 
اإلدارية: 

الشركة بها كادر بشري له خبرات تراكمية 
، هنالك  إحترافي  تدريب  مؤهل ومدرب 
متحمس  الشركة  لعمالة  أضيف  جيل 
يتوق إلى املعرفة أعدت له برامج تدريبية 
داخل وخارج املنشاة أي أن خطة تعاقب 
بصورة  تسير  الشركة  داخل  األجيال 

مرضية . 

 
ً
دائما نسعى  اإلدارية  الشئون  عن  أما 

إلى تحسين بيئة العمل في شتى املجاالت 
بمختلف بيئة عمل لنحافظ من خاللها 
على هذه الكوادر  وإستقطاب الخبرات 

متى تتطلب  ظروف العمل ذلك . 

– مدني  أنابيب اخلرطوم  حدثنا عن مشروع خط 
ومدى جاهزيتكم؟ 

هلل  والحمد  الفتوحات  من  فتح  هذا   -
وإضافة إلى البنية التحتية للبالد . 

- تقليل الفاقد املادي والبشري ودفعة 
قوية لإلقتصاد الوطني . 

- أما عن الجاهزية الحديث عنها سوف 
يكون بامليدان إن شاء هللا . 

ماهي خطط الشركة املستقبلية؟ 

1. تأهيل الخطوط الحالية 12 » و 8 »  . 
لكل  األنابيب  تكملة شبكة خطوط   .2

الواليات . 
والصيانة  التشغيل  خدمات  تقديم   .3

للشركات العاملة في مجال النفط . 
4. تأهيل العمالة بالتدريب اإلحترافي . 

مقرونًا  الشركة  موظف  ملستقبل  تفاؤلكم  مدى 
مبستقبل الشركة بعد عملية إعادة اهليكلة؟  

في  يجعلنا  الشركة  ومستقبل  حاضر 
قمة من التفاؤل األمر الذي فرض على 
وضع  الشركة  هذه  أمر  على  القائمين 
خارطة تنظيمية وهيكل وظيفي يستوعب 
وفق  واملستقبلية  الحاضرة  األنشطة 
التقيد الزمني املثالي الذي يحكم إعداد 

هذه الهياكل . 

نصيحة وكلمة أخرية : 
الكلمة األخيرة أود من خاللكم أن أحيي 
كل من أسهم في أن تظل هذه الشركة 
به  نفتخر  سنظل  الذي  الشموخ  بهذا 
وأطلب من الجميع إرساء قيم العالقات 
مع  الفريق  بروح  والعمل  اإلنسانية 

أمنياتي لهم بالتوفيق  . 
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إدارة  نظمته  لقاء رحيب وحاشد  عبر 
الشجرة،  محطة  بمباني  الشركة 
إحتفلت الشركه السودانية لخطوط 
 40 بمرور  املحدودة  البترول  أنابيب 
 علي إنشاء خط أنابيب البترول، 

ً
عاما

اإلدارة  مجلس  رئيس  السيد  بحضور 
والسيد املدير العام وعدد من قيادات 
الوزارة وتشريف الرواد األوائل الذين 
وشهدوا  األولى  الشركة  ركائز  أرسوا 
حقبة  إبان  وبداياتها  إنطالقتها 
هؤالء  رأس  على  وكان  السبعينيات، 
)عبد الرحمن سليمان، عبد الرحمن 
مصطفى،  الدين  عز  التلب،  محمد 
املرت�ضى  محمد  مدني،  مكي  حسن 
معاويه  قرني،  األمين  محمد  إبراهيم، 
الحي  عبد  حامد  الحي،  عبد  أحمد 
الشركة  أسره  إحتفت  كما  جابر(. 
 
ً
وعضدا  

ً
عونا كانت  التي  بالقيادات 

املاضية  مسيرتها  طيلة  للشركة 
من  الكثير  أياديهم  على  وتحققت 
الشركة  لصالح  واملكاسب  اإلنجازات 

السودانية لخطوط البترول . 
استعرض عدد من القيادات السابقة 
األنابيب وما  بالشركة مسيرة خطوط 

تخلل هذه الفترة من عثرات وتجارب، 
وامتدح املهندس حمدان التوم بابكر 
الدور  للشركة  السابق  العام  املدير 
الكبير الذي لعبه الرواد األوائل في بناء 
الشركة عبر التسامح واألداء الجماعي 

االحتفال مبرور 40 عام على إنشاء خط أنابيب البرتول 
الجاد والتفاني في العمل ووصف هذه 
لكل  وتقدير  فرح  يوم  بأنها  املناسبة 
هؤالء الرواد األوائل ولكل من أعطى في 
مسيرة الشركة يستحق التكريم والثناء 
لهم  واعتزاز  فخر  تاج  بأنه  ووصفه 
أنابيب  لخطوط  السودانية  بالشركة 
البترول ، وأضاف أنهم حريصون على 
الشركة  هذه  مسيرة  في   

ً
قدما امل�ضي 

خدمة لألجيال القادمة، وحث الجميع 
على املساعدة واإلهتمام بتقدم ورفعة 

هذه الشركة.
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في أوائل السبعينات كان يتم نقل املنتجات 
من  واملعبأ.  السائل  بشكلها  البترولية 
بواسطة  القطر  داخل  إلى  بورتسودان 
السكة الحديد بوصفها الوسيلة الوحيدة 

املتاحة أنذاك. 
في فبراير  1972م تقدمت مؤسسة برسون 
 )PARSON BROWN( إنترناشونال  براون 
لنقل  أنابيب  إلقامة خط  بدراسة جدوى 
وزارة  طلب  على  بناءأ  البترولية  املواد 
لندن  مكتب  أعد  أن  وبعد  الصناعه، 
الوثائق الفنية الخاصة باألنابيب ومحطات 

الضخ .
مسار اخلط  : 

إتفقت الدراسة على أن مسار الخط يربط 
بين بورتسودان والخرطوم بأقصر الطرق 
إلى أركويت حيث قمة   

ً
هو األكثر إختصارا

الجبل والتي يبلغ إرتفاعها )1100( متر فوق 
سطح البحر .

املواصفات الفنية للخط : 
o طول الخط - حوالي 815 كيلو متر 

o القطر الداخلي – 8 بوصة 
o القطر الخارجي – 8.625 بوصة 

مواصفات  حسب  املستعملة  االنابيب   o
)API Standard (  معهد البترول األمريكي

o معدل التدفيق ) flow-rate( حوالي 100 
متر مكعب في الساعة .

o أعلى ضغط للتشغيل 1440 رطل على 
البوصة .

 
ً
o طاقة الخط  600 ألف طن متري سنويا

o املواد التي سينقلها الخط بنزين سيارات - 
.  JETA – جازولين – كيروسين

تعهدت الشركة الكويتية بإقراض الحكومة 
دينار كويتي أخرى  مبلغ 10 عشرة ماليين 
لتمويل املعامل األجنبية من تكلفة املشروع 
كويتي  دينار  مليون  )17000( سبعة عشر 

وفق الشروط اآلتية : 
 للغرض سندات 

ً
1. تصدر الحكومة ضمانا

مالية لحاملة يوقعها السيد / وزير املالية .
2. يكون سداد أصل القروض على أقساط 
1977/12/31م  من  تبدأ  سنوية  نصف 

وتنتهي 1985/12/31م 
3. تسري على القروض فائدة بنسبة %8.5 
 ويتم تسديدها كل ستة أشهر تبدأ في 

ً
سنويا

1975/6/30م 

تعيني مدير مشروع خط االنابيب 
 *  بموجب قرار جمهوري رقم )199( بتاريخ 
السيد / عبدالرحمن  ُعين  1978/3/30م 
العامة  للمؤسسة  عام  مدير  سليمان 
خط  ملشروع  ومدير  أنابيب  لخطوط 

األنابيب 
ومنذ ذلك الحين بدء التأسيس  	 * 
إلدارة مشروع خط األنابيب حيث أضيف 
كضابط  مدني  مكي  حسن   / السيد 
اتصاالت تنفيذي للمشروع والسيد/ احمد 

بابكر عي�سي  رئيس مجلس إدارة املشروع .
عطاءات إنشاء الخط  

 *  بعد إعداد الوثائق الخاصة بمواصفات 
بالعطاءات  الخاصة  والوثائق  الخط 
براون  بيرسون  مؤسسة  بواسطة 

حملة تارخيية خلط أنابيب البرتول 
)ماضٍ  عريق ... وعطاء ممتد(
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 PARSONS( اإلستشارية  انترناشونال 
BROWN ( تم إرسالها للشركات املنافسة 

وهي :  
	أ. شركة سنام بروجيتي اإليطالية .
	ب. شركة وليم برازرس األمريكية .

ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــودروبا األملانيــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــركة ســــــــ 	ج. شــــــ
) SUEDROHRBAU( وشركة ماك الباين 
لتقديم  وذلك   )MCALPINE  ( اإلنجليزية 

عروض إلنشاء خط األنابيب .
الفنية   اإلستشارية  املؤسسة  أبرقت    *  
قفل  أن   ) انترناشونال  بروان  )بارسون 
عطاءات مشروع خط األنابيب في منتصف 
الفرز  تبدأ  وسوف  1974م  يونيو  اول 

الساعة الواحدة في نفس اليوم . 
 ( الشركة  بإختيار  توصية  وقدمت    *  

األملانية – اإلنجليزية ( ) JOINT – VENTURE   ( املشتركة للقيام بأعمال إنشاء وتركيب الخط 
بتكلفة تبلغ 9,55.648 دينار كويتي 

 *  اما بالنسبة لألنابيب املعدنية 27 الف طن فقد تم التعاقد عليها بواسطة الشركة الكويتية 
بلغت  الكويت – واليابان    - ايطاليا  لصناعات األنابيب املعدنية حيث تم استيرادها من 
قيمتها 6,575.840 دينار كويتي تسليم بورتسودان على ذلك فإن التكلفة الكلية لعقد إنشاء 

والتركيب تتكون من : 
 

 األعمال                                              
مكون محليمكون اجنبي                        

جنيه سودانيدينار كويتي

1,501.136.         9,055.648                        عقد التركيب  ) املقاول (  

      6,575.140                          قيمة األنابيب ) 27 الف طن (

    182,500 مصاريف التصميمات

  500,000   إحتياطي

250,000   مصاريف إدارية                       

16,563.9881,501.136                      الجملة                                          

 *  تم تصنيع وشحن الدفعة األولى من األنابيب )17000 طن ( املصنعة في إيطاليا والتي تشمل 
60% من جملة األنابيب على أن تصل ميناء بورتسودان 5-8-10 يونيو 1975م تقوم الشركة 

الكويتية لصناعات األنابيب بتصنيع 40% من جملة األنابيب . 
تركيب الخط : 

 *  بلغ عدد األنابيب التي استعملت حوالي 70 ألف انبوب )متوسط طول االنبوب الواحد 
11.5 مترا ( 815.6/805 وبلغ وزنها الكلي حوالي 27 الف طن .

:) HYDROSTATIC TEST ( الفحص املائـي
 )املعروف أن أعلي ضغط للتشغيل يبلغ 1440 رطل علي البوصه املربعة( لذلك فان الفحص 

املائي يتم تحت ضغط ال يقل عن 1800 
رطل علي البوصة 

يتم فحص األنابيب بعد ملئها باملاء املعالج  
عن  يقل  ال  لضغط  وتعريضها   Inhibited
1800 رطل علي البوصه املربعة ويحتفظ 
ساعه   24 ملده  الضغط  هذا  تحت  بها 

متواصله .
موقف التنفيذ يف تركيب اخلط :

فى  ودفنة  الخط  تركيب  عمليات  انتهت 
منتصف شهر مايو 1975.

ربط اخلط مبستودعات البرتول :
مستودعات  من  املنتجات  ضخ  يتم 
بواسطة  التوزيع  شركات  الى  الشركة 
 METER عدادات  وعبر  وسيطة  مضخات 

MANIFOL(( لكل شركة على حدا. 
مطار الخرطوم : شمل ربط الخط في إقامة 
خط يتفرع من الخط الرئي�سي عند السور 
ويتصل  الخرطوم  ملطار  الغربي  الخارجي 
بمستودعات شركتي شل وموبيل أويل في 

املطار لنقل وقود النفاثات  . 
 املستشــــــــــارون :

	أ. تقوم املؤسسة البريطانية بارسون براون 
التصميمات  وضعت  والتي  انترناشونال 
بدور  واملسار  الخط  إلنشاء  واملواصفات 

املستشار الفني لصحاب العمل  .
امليداني  الرقابة والتفتيش  	ب. تقوم بدور 
علي عمل املقاول  الشركة الكويتية لإلدارة 
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 املشغل 
ً
والتشغيل )كينوماك ( وهي أيضا

للخط في 1976/9/19م .
التشغيل التجريبي واإلستالم 

) commissioning (
تم  للخط  واإلستالم  التجريبي  التشغيل 
على أساس الوحدات املكونة له على الوجه 

التالي : 
تجربة  إلى 1977/1/31م  *  من 1/15/   

معدات إطفاء الحرائق وتستلم . 
تجربة   . إلى 1977/2/14م  *  من 2/7/   

املعدات امليكانيكية وتستلم . 
 *  من 12/7/ إلى نهاية فبراير /77 تجربة 

املولدات الكهربائية وتسلم . 
 *  تم توفير الكميات املطلوبة من الجازولين 
لتعبئة الخط ) حوالي 24 ألف طن ( متري .

- بدأ ملئ الخط في الرابع من ابريل 1977م 
بمعدل ضخ وقدرة )50( متر مكعب 

 في نوفمبر 1977م  
ً
تم إفتتاح الخط رسميا

الجمهورية  رئيس  السيد/  بواسطة 
عبدالفتاح  والسيد/  نميري  محمد  جعفر 
والسيد/  للبترول  العامة  املؤسسة  مدير 
عبدالرحمن سليمان مدير املؤسسة العامة 
لخطوط أنابيب البترول . . بطاقة تصمميه 

بلغت )650( ألف طن في العام
عطبرة  بمنطقة  الجازولين  صرف  بدأ 
وإلى  1977/12/14م  في  شل   شركة  إلى 
في  الشجرة  بمنطقة  التوزيع  شركات 

1977/11/15م.
املراحل التارخييه لنشأة الشركه

مشروع  مسمى  تحت  الشركة  نشأت    *  
خط أنابيب البترول فى الفترهم 1973وحتى 
اسم  أصبح  العام  نفس  وفى   ....1975
بورتسودان  البترول  أنابيب  الشركة خط 

1975م.
 *  أصبحت تحت إسم املؤسسه العامة 
وحتى   1975 فى  البترول  أنابيب  لخطوط 

.1980
 *   دائرة خطوط أنابيب البترول 1981م

البترولية  املواد  لنقل  العامة  اإلدارة    *  
1995-1998م

أنابيب  لخطوط  السودانيه  الشركة   *  
البترول 1998-2008م

واألعمال  لألنابيب  بتروالينز  شركة   *  
املحدودة2008- القابضة  الهندسية 

2014م
أنابيب  لخطوط  السودانية  الشركه    *  

البترول املحدودة2015م.
الفرنسية   *  تم توقيع عقد مع الشركة 
)P.L.S( لنظافة  النابيب  لخدمات خطوط 
واملصافي  العزلة  املحابس  وتركيب  الخط 
املعدلة لعزل االوساخ عند مقدمة محطات 

الضخ .
 *  كما تم تركيب املحابس العازلة البالغ 
قدرها تسعة )9( وقد انتهت في يناير 1982م 
 *  كما تم تركيب مصافي محطة اركويت 
يناير  في  الروجل  ومحطة  عطبرة  ومحطة 

1982م 
 *  تم العاقد مع شركة ويرسنيق النمساوية 
القيام  على   )WORTHINGTON(
الضخ  طلمبات  في  الهندسية  بالتعديالت 
وتم   1979 اكتوبر  في  املعدلة  الرئيسية 
تركيب الطلمبات الخمسة )5( الباقية حتى 

يناير 1980 . 
 *  هذا وقد وصلت سرعة الضخ الى 77 متر 

مكعب في الساعة . 
األملانية  سيمنز  شركة  مع  توقيع  تم    *  
أجهزة  وصيانة  إصالح   )SIEMENS(
اإلتصال باملايكروويف واألجهزة الكهربائية 
األنهاء  تم  وقد  والتحكم  القياس  وأجهزة 
من صيانة كل هذه األجهزة حسب اإلتفاق 

املوقع مع الشركة. 

  )O.T.P( شركة  مع  إتفاق  توقيع  تم    *  
الهندسية  بالدراست  للقيام  الفرنسية 
الالزمة لتوسيع طاقة الخط الحالية وذلك 
مدينتي  في  إضافيتين  ضخ  محطتي  لبناء 
الدرسات  من  اإلنهاء  وتم   . وهيا  شندي 

الهندسية األولية في1981 - 1982 . 
 *  تم توفير )250( ألف دوالر لشراء قطع 
إحتياجات  حسب  للخط  الزمة  غيار 

التشغيل باملعدالت الحالية 
 *  بتم توفير مبلغ )7( مليون فرنك فرن�سي 
1979م  األول  الفرن�سي  البروتكول  من 
مع  التكنولوجيا  نقل  إتفاقية  لتمويل 

 . ) C F P( الشركة الفرنسية للبترول
 *  تم توفير مبلغ )9( مليون مارك أملاني من 
 )GERMANACD( املعونة األملانية 1979م
الديمقراطية  السودان  جمهورية  لحكومة 

وذلك لتمويل اآلتي : 
1.  )4( مليون مارك أملاني لتمويل اإلتفاقية 
 )SIEMEMS  ( سيمينز  شركة  مع  األولى 
اإللكترونية  الكهربائية  املعدات  لصيانة 
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تدريب  وكذلك  اآللي  التحكم  ومعدات 
على  السودانيين  والفنيين  املهندسين 

صيانة وتشغيل هذه األجهزة .
قطع  شراء  لتمويل  مارك  مليون   )5(   .2
الغيار الالزمة لتنفيذ إتفاقية شركة سيمنز 

األولى وذلك بغرض سلمي 
 *  تم توفيرمبلغ )7,5( مليون فرنك فرن�سي 
لتمويل  املصفاة  فائض  بيع  عائدات  من 
خطوط  لخدمات  الفرنسية  الشركة  هذه 

أنابيب ) P L S( للقيام بنظافة الخط  .
 *  تم توفير خمسة مليون مارك أملاني من 

املعونة األملانية . 
 *  تم اإلتفاق على توفير مبلغ )16( مليون 
السوداني   البرتكول  من  فرن�سي  فرنك 
الفرن�سي الثاني 1980م لتمويل الخدمات 

التالية : 
الخدمات  لتمويل  فرنك  مليون   )6(  .1
طاقة  برفع  الخاصة  واإلستشارية  الفنية 

مدير إدارة الهندسة واملشروعات لعام 78 
املواد  لنقل  العامة  )اإلدارة  واملدير   79  –
التأهيل ،  إعادة  ( دراسه  فترة  البترولية 

وكانت نتائجها كاآلتي :
- بدأ البرنامج في مارس 1981م واكتمل في 

ابريل 1984م . 
- ارتفع معدل الضخ من 90 الى 135 متال 

مكعب في الساعة .
الضخ  وحدات  صيانة  تكلفة  ارتفعت   -
زيادة  بسبب  وذلك   %60 بنسبة  الرئيسية 

درجة االعتمادية .
- ارتفعت طاقة الخط من 650 الف طن 
متري  طن  الف   900 الى  السنة  في  متري 

العام . 
- اصبحت عملية التشغيل والصيانة تتم 
سوداني  وبطاقم  وسليمة  أمنة  بصورة 

مؤهل ومدرب . 

الخط إلى مليون طن .
2. )10( مليون فرنك فرن�سي لتمويل شراء 
 ، وغيرها  كالطلمبات  امليكانيكية  املعدات 
الالزمتين  اإلضافيتين  باملحطتين  الخاصة 
متري  طن  مليون  إلى  الخط  طاقة  لرفع 

. 
ً
سنويا

مليون   )15( رصد  على  اإلتفاق  تم    *  
الكهربائية  املعدات  لتمويل  أملاني  مارك 
باملحطتين  الخاصة  واإللكترونية 
اإلضافيتين الالزمتين لرفع طاقة الخط الى 
مليون طن متري وذلك من املعونة األملانية 

1981م. 
 *  تم تأهيل اإلدارة السودانية على إدارة 
وصيانة وتشغيل خط األنابيب على أحدث 

النظم العاملية .
برنامج إعادة التأهيل 

التلب  محمد  عبدالرحمن   / السيد  قدم 
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اإلنزالق أو فتق القرص الفقري هو تراجع أو 
تمزق في أحد الوسائد املطاطية )األقراص( 
تكون  التي  )الفقرات(  الفردية  العظام  بين 

العمود الفقري. 
أعراض املرض 

أعراض اإلنزالق الغضروفي يمكن أن تختلف 
حسب موقع الفتق وأنواع األنسجة الناعمة 
التي تتأثر باإلنزالق. وتتراوح األعراض بين ألم 
قليل أو عدم وجود آالم إذا أصيبت أنسجة 
القرص بجروح فقط، وقد يتسبب في آالم 
مبرحة بالرقبة أو أسفل الظهر كما يمكن ان 
يشعر املريض بخدر او تغير في اإلحساس في 

األطراف وضعف عضلي أو شلل. 
منطقة  في  الغضروفي  اإلنزالق  كان  إذا  أما 
أيضا   يشعر  قد  املريض  فإن  الظهر  أسفل 
بأعراض عرق النسا بسبب تهيج أحد جذور 
األعصاب من العصب الوركي. وعلى عكس 
ويذهب  يأتي  الذي  األلم  أو  النابض  األلم 
اإلنزالق  آالم  فإن  العضالت  تشنج  نتيجة 
في  خاصة  مستمرة  عادة  تكون  الغضروفي 
موضع محدد من الجسم. وتلف األعصاب 
على  السيطرة  فقدان  إلى  يؤدي  أن  يمكن 

املثانة واألمعاء وكذلك العجز الجن�سي.
األسباب

اإلنزالق الغضروفي يمكن أن يحدث نتيجة 
ألداء الوظائف التي تتطلب الجلوس املستمر 

أو حمل األثقال. وقد يحدث اإلنزالق نتيجة 
على  رصاص  قلم  اللتقاط  مفاجئ  النحناء 
سبيل املثال أو عند السقوط. وهناك أيضا 
عنصر وراثي قوي نتيجة لوجود طفرات في 
غضروفي  إنزالق  عنها  ينتج  الجينات  بعض 

خاصة في منطقة الفقارات البطنية.
موقع اإلنزالق 

الفقري يحدث  القرص  غالبية حاالت فتق 
في املنطقة القطنية أي منطقة البطن )%95 
الفقرة  أو  والخامسة  الرابعة  الفقرة  بين 
القطنية الخامسة والفقرة العجزية األولى(. 
ثاني املواقع األكثر شيوعا هو منطقة الرقبة 
)بين الفقارات العنقية الخامسة والسادسة 
والسابعة(. أما املنطقة الصدرية فهي تمثل 

فقط 0.15% إلى 4.0% من الحاالت.
التشخيص

يتم التشخيص من قبل الطبيب استنادا إلى 
تاريخ املرض وإلى األعراض ثم الكشف الطبي. 
لتأكيد  االختبارات  بعض  إجراء  يمكن  كما 
أو استبعاد األسباب األخرى لألعراض مثل 
اإلنزالق الفقاري وتآكل الفقارات واألورام... 
العالج  خيارات  فعالية  لتقييم  وذلك  إلخ، 

املحتملة. 
العالج

في معظم الحاالت فإن فتق القرص الفقري ال 
يتطلب عملية جراحية ويتكون العالج األولي 

عادة من العقاقير غير الستيرويدية املضادة 
لاللتهابات واملسكنات، ولكن استخدام هذه 
األدوية على املدى الطويل لدى املر�سى الذين 
عنه  ينتج  املستمرة  الظهر  آالم  من  يعانون 
واألوعية  القلب  على  تؤثر  جانبية  أعراض 

الدموية وعلى الجهاز الهضمي.
والبديل لذلك غالبا هو حقن الكورتيزون في 
ملكان  املتاخمة  املواضع  في  الفقري  العمود 
األلم وهو ما قد يؤدي إلى بعض التحسن في 

ألم الفقارات القطنية والعجزية. 
مما  العضالت  تقوية  على  تساعد  التمارين 
يدعم استقرار العمود الفقري، لكن ال بد من 
استشارة الطبيب قبل ممارسة أو استئناف 

األنشطة القوية مثل الركض أو التنس

االنـــــــزالق الغـــضـــــروفـيد. محمد تمام
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تقييم األداء الوظيفي هو نظام ُيستخدم 
في  للعاملين  الوظيفي  األداء  لقياس 
الفعلي  األداء  مقارنة  الشركة من خالل 
من   

ً
مسبقا دة  حدَّ

ُ
امل واملعايير  باملقاييس 

فالتقييم  الشركة.  على  القائمين  ِقبل 
وسيلة  هو  وإنما  ذاته،  بحِدّ   

ً
هدفا ليس 

تهدف إلى تحفيز العاملين ومساعدتهم على 
تعديل سلوكهم بصورة إيجابية؛ ودفعهم 
الكفاءة  رفع  وبالتالي  أدائهم،  تطوير  إلى 

اإلنتاجية في الشركة. 
إلى  الشركة  في  األداء  تقييم  وينقسم 
الوظيفي  األداء  تقييم  األول  قسمين، 
 على اإلنجاز الوظيفي 

ً
والذي يكون مبنيا

للمهام املوكلة للعامل حيث يحصل العامل 
على تقييم متواصل ألدائه الوظيفي، و يتم 
التقييم على حسب األسس املوضوعة من 
بعد  يحصل  حيث  العليا،  اإلدارة  ِقبل 
ف به على عدد 

َّ
إنجاز كل مهمة أو عمل ُيكل

عملية  أدائه.  نتيجة  النقاط حسب  من 
تقييم أداء املوظفين هي عملية مستمرة، 
أي أنها ال تتم فقط في نهاية السنة املالية، 
بل يجب أن تكون على مدار العام؛ وذلك 

باالحتفاظ بملخص عن التقارير في ملف 
العامل، وقائمة باملهام التي أوكلت إليه، 
التي تم تجميعها من كل مهمة  والنقاط 
بشكل مستمر، حيث يتم في نهاية العام 
عليها  حصل  التي  النقاط  كافة  تجميع 
املوظف من املهام املوكلة إليه، باإلضافة 
إلى التقييم العام في نهاية العام، حيث يتم 
 للحصول على أفضل نتيجة 

ً
جمعهم معا

الثاني  القسم  أما  املوظف.  ألداء  تقييم 
فيعتمد على التقييم العام للموظف، من 
املبادرة واإلبداع،  األداء واإلنجاز،  حيث 
املشاركة  الوظيفي،  وااللتزام  التعاون 
اإلشرافية،  املهارات  املسؤولية،  وتحمل 
وهذا  والتدريب.  م 

ُّ
التعل على  القدرة 

العام،  نهاية  في  يتم مرة واحدة  التقييم 
ويتم إضافة النقاط إلى القسم األول من 
النهائية  النظرة  على  للحصول  التقييم 
الشاملة إلنجازات املوظف خالل السنة 
املالية، وهو ما ُيعطي نظرة أكثر شمولية 
د تقييم واحد في  لألداء الوظيفي من مجرَّ
نهاية السنة، حيث أن األخير قد يعتمد 
الذي  للشخص  الشخصية  النظرة  على 

من  به  يقوم  أو  التقييم؛  بعملية  يقوم 
منظور عاطفي ال أساس علمي أو عملي 
أكثر  تكون   أخرى قد 

ً
أمورا  

ً
ُمتناسيا له، 

د حادثة أو مخالفة بسيطة  أهمية من مجرَّ
وقعت خالل السنة. ويهدف تقييم األداء 
الوظيفي للموظفين إلى تحفيزهم لتحسين 
العادل  والتوزيع  الوظيفي،  أدائهم 
للمكافآت والجوائز؛ حيث تتم عن طريق 
أمٍر علمي ال دخل للعواطف فيه. وفي حالة 
إيقاع عقوبات أو إجراءات تأديبية؛ تكون 
ومستندات،  تاريخ  على  ومبنية  رة  مبرَّ
كما ُيستفاد من هذه العملية في معرفة 
لرفع  للموظفين،  التدريبية  اإلحتياجات 
قهم املعرفية، كما أنها 

ُ
ف

ُ
كفاءتهم وتوسيع أ

عطي تغذية راجعة للموظفين عن مدى 
ُ
ت

كفاءتهم في القيام باملواجبات الوظيفية 
العليا  اإلدارة  ِرضا  ومدى  إليهم؛  املوكلة 
تطويره  نحوة  وتوجيههم  أدائهم؛  عن 
. إن هذه العملية من شأنها رفع 

ً
مستقبال

وزيادة  املوظفين،  لدى  الوعي  مستوى 
إحساسهم باملسؤولية لتحقيق الفاعلية 
 تؤدي 

ً
التنظيمية املرجوة منهم، وهي أيضا

فيما  القرارات  اتخاذ  في  املوضوعية  إلى 
يخص املوظفين واملنشأة على حد سواء، 
الحقيقية  القدرات  عن  الكشف  وتتيح 
درك 

ُ
امل املوظف  أن  حيث  للموظفين، 

ألهمية عملية التقييم، سيؤدي عمله على 
والخبرات  الطاقات  وُيخرج  وجه؛  أكمل 
الكامنة داخله للحصول على منافع عملية 
التقييم؛ والتي يكون من ضمنها ربط زيادة 

األجور والحوافز التشجيعية بها. 

14

تـقيـيم  األداء
الــــــوظــــيـــــــفي

إعداد: محمد سيد حسن
إدارة املوارد البشرية
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أنابيب  وإصالح  صيانة  طرق  تطورت 
وبعد  األخيره   سنينن  العشره  فى  البترول 
الساخن  على  القطع  عمليات  كانت  أن 
هى الطريقة الوحيده املعمول بها  ونسبه 
لخطورتها وتكلفتها املاليه العاليه أى أنها غير 
إقتصاديه، لذلك كان البد من البحث عن 
طرق أخرى وظل املهتمون بهذا األمر فى حالة 
تكنولوجيا  توجد  اآلن.  حتى  مستمر  بحث 
حديثه ملعالجه التآكل فى خطوط األنابيب 
وهى  البارد  على  معالجه  طرق  بإستخدام 
كثيره وقد تمت تجربتها فى خطوط األنابيب 
التابعة للشركة وقد أثبتت نجاحات كبيره. 

تتأثر الخطوط الناقله للبترول بنوع التربه 
سواء  األنبوب  بداخل  التى  واملنتجات 
الشركة  خطوط  مثل  مصفاه  مواد  كانت 
أو  البترول  أنابيب  لخطوط  السودانيه 
بترودار  شركات  مثل خطوط  بترولى  خام 

وبتروانرجى والنيل الكبرى . 
من  الخام  النفط  أنابيب  في  التآكل  ويعد 
الصناعة  في  التعقيد  البالغة  املشاكل 
النفطية بسبب تعدد مكونات النفط الخام 
وتعقيدها األمر الذي يجعل من الصعب أن 
نح�سي جميع البارامترات التي تسبب التآكل 
م توضيح تأثيراتها مجتمعة. ليس فقط 

َ
ومن ث

من خالل الرطوبة الناتجة عن وجود نسبة 
املعززة  الخام واألمالح  النفط  في  املاء  من 
لحدوث التآكل وإنما وجود أنواع مختلفة 
يمكن  الخام  النفط  في  الحموض  من 
من  متفاقمة  مشاكل  حدوث  تسبب  أن 
التآكل، مما يخلق تحدًيا في هذه الدراسات 

بأن نتنبأ بالفعالية التآكلية للنفط الخام 
وتأثيراتها امليتالورجية في املعدن. ومن هنا 
النماذج  معظم  استخدام  يمكن  ال  فإنه 
بالقدره  للتنبؤ  الحالة  في هذه  املستخدمة 
متغيرات  وجود  مع  الخام  للنفط  اآلكالة 
متعددة بدًءا من الجريانات وتأثيرها، وانتهاء 

بالتأثير الكيميائي في املعدن. 
هناك العديد من البحوث والبرامج املمولة 
والتآكل  الخام  النفط  في  التآكل  لتقييم 
في  كافية  بكميات  وجوده  حال  الناجم 
عن    )Naphthenic	 Acid(الخام النفط 
في محطات  التآكل  النفتا إلحداث  حمض 
العاملين  بعض  قام  حيث  النفط  تكرير 
بالتركيز على عامل واحد  البحوث  في هذه 
من العوامل التى تحدث التآكل في النفط 
الخام مثل حمض النفتا )من حيث درجات 
الحراره( ودراسة خواصه، )آلية التآكل( مع 
اختالف ظروف التشغيل من حيث درجات 
والضغط،  والتبخر،  والتكثف  الحرارة، 
والحمض  الجريان، االضطرابات،  وسرعة 
والكبريت والذي يؤثر في تآكل الفوالذ. ومن 
حين  في  عام،  بشكل  الحموض  تأثير  م 

َ
ث

	Total أو  Acid	 Number( TAN( ومحتوى
مايدعى إجمالي التأثير الحم�سي.

تأثير  البعض اآلخر وجه اإلهتمام نحو  إن 
التآكل عند  النفط الخام في ازدياد نسبة 
إحتوائها ألمالح وذلك بقياس محتوى األمالح 
الكلي مثل أمالح كلور وكذلك دراسة تأثير 
MgCl«  « وكلورالكالسيومCaCl « ،األمالح
الكلوريدات  مثل  العضوية   2 املغنزيوم« 

العضوية التي يمكن أن تتحلل إلى مركبات 
في املسخنات.

أنابيب  لفحص  متطوره  أجهزه  توجد 
التآكل  البترول وتحدد هذه األجهزه حالة 
ومن   

ً
وخارجيا  

ً
داخليا البترول  أنابيب  فى 

ثم معالجتها سواء كان ذلك فى شكل نقاط 
تآكل تتم معالجتها عن طريق املعالجات على 
البارد أو إذا كان ملسافات طويله والبد من 
قطعها ليتم إستبدالها عن طريق اإلحالل 
بأنابيب جديده عن طريق القطع واللحام . 

من  العديد  النفطية  الصناعة  طرحت 
يضخ  عندما  واملشاكل  املحتملة  املخاطر 
عملية  خالل  وذلك  األنابيب  في  النفط 
الخام.  النفط  ومعالجة  والنقل،  اإلنتاج، 
يشار  املشاكل  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
الصناعة  في  العاملين  إلى حلها عن طريق 
 منها قد استع�سى على 

ً
النفطية إال أن بعضا

بحاجة  معقدة  مسألة  يشكل  وبقي  الحل 
للدراسة، من بين هذه املشاكل التآكل في 

معدن األنابيب الناقلة للنفط. 
نستخلص من ذلك

النقل  أنظمة  في  التآكل  مشاكل  تقييم 
بواسطة خطوط  أنابيب البترول وتحديد 
على  تحدد  التي  التآكل  نشاط  أماكن 
أماكن التآكل عل الخط  بدقة عاليه من 
باستخدام  وذلك  األنابيب  خطوط  حيث 
العمق،  )املسافة،   Smart Pigs تقنية  
التآكل،  منطقة  لحفر  والعرض(  الطول، 
كما أنها تعطينا إتجاه التآكل وفي أي موقع 
وبدقة  الجانب«  األعلى،  األسفل،   « من 
املسببة  البيئية  العوامل  تقييم  متناهية. 
لهذه املشكلة من حيث التأثير الكيميائي في 

معدن األنابيب، وظروف التشغيل.

التآكل فى خطوط األنابيب واملنشآت النفطية

املهندس / صديق حامد حممد عبد العزيز
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الحل  بأنها  عرف 
ُ
ت الهندسية  التصاميم 

املتكامل الذى يجمع مختلف التخصصات 
الهندسية فى صياغ عملية عقلية منظمة 
خاللها  من  يتم  معينة  وإجراءات  بأسس 
إمتزاج منطقى وهند�سى ملعلومات مختلفة 
على  مبنية  محددة  فكرية  رؤية  لتكوين 
)الفنية( إلخراج  الهندسية  واملهارة  الذكاء 
عمل محدد فى صورة سلعة أو منظومات 
ومتفق  معرفة  أهداف  لتحقيق  صناعية 

عليها مسبقا بين جهات مختلفة.
كانت  السابق  في  الهندسية  التصاميم 
الالزمة  الحسابات  بعمل  يدويا  تتم 
التوضيحية  الهندسية  الرسومات  وتنفيذ 
والتصميمية  ومن ثم عرضها على طالب 
التصاميم )مالك املشروع( للموافقة عليها 
التنفيذ  مرحلة  إلى  تنقل  وأخيرا  وإجازتها 
 
ً
آليا تتم  التصاميم  اآلن فكل عمليات  أما 
برمجيات  خالل  من  الحاسوب  بمساعدة 
متطورة فى وجود مهندسين يملكون علوم 
وموهبة  واسعة  وخبرة  متميزة  هندسية 
متنوعة  ومهارات  مجاالتهم  فى  فني  وحس 
مثل إستخدام الكمبيوتر واللغات األجنبية 
وبصفة خاصة اللغة اإلنجليزية كل ذلك من 
أجل الحصول على منتج أو منظومة عالية 
الجودة وذات جدوى إقتصادية مقبولة. من 
هذه البرمجيات على سبيل املثال ال الحصر 
للتصاميم   )  PIPESIM, ATOMS( برنامج 
الهندسة  ومنظومات  لعمليات  الهندسية 
للتصاميم   )HYSIS( برنامج   ، النفطية 
 )ETAP, SPI( الهندسية املياكنيكية، برنامج
واألجهزة  الكهربائية  الهندسية  للتصاميم 
للرسم    )AUTOCAD( األتوكاد  وبرنامج 
الهندسية،  التخصصات  لجميع  الهند�سى 
و  متعددة.  أخرى  برامج  إلى  باإلضافة 
نشير هنا إلى أن أى مستند من مستندات 
ثالث  على  األقل  على  تمر  النصاميم 
مهندسين بمستويات صالحية مختلفة كل 

واحد منهم يقوم بعمل محدد فى املستند.
الصناعات  من  تعتبر  البترولية  الصناعة 
الفنية  املخاطر  من  يصاحبها  ملا  املعقدة 
من  مراحلها  مختلف  فى  والبيئية  واملادية 
إستكشاف و تطوير وإنتاج وتكرير وترحيل 
عمليات  تعتبر  املراحل  هذه  كل  وتصدير 
إلى  باإلضافة  بعضها،  عن  منفصلة 

والي  اإلنتاج  بداية  من  الباهظة  التكاليف 
التصاميم  تعتبر  لذلك  التصدير،  مرحلة 
الهندسية السليمة هى الحل األمثل لتفادى 
صناعة  فى  املخاطر  هذه  درجة  وتقليل 

النفط.
 
ً
املذكورة الحقا املراحل  من  مرحلة  أى  فى 

هنالك مجموعة من التصاميم الهندسية 
أو  وحدات  مجموعة  أو  واحدة  لوحدة 
يجب  منظومات  أو  واحدة  منظومة 
القياسية  املواصفات  على   

ً
بناءا تنفيذها 

التراكمية  الهندسية  والخبرات  العاملية 
للمهندسين واملؤسسات الهندسية العريقة 
فإن  وبالتالى   )Engineering	 Practices(
القياسية  باملواصفات  الواسعة  املعرفة 
العاملية تعتبر من أساسيات ونقطة محورية 
أعلى  تحقق  التى  الهندسية  التصاميم  فى 

درجات السالمة وأقل تكاليف اإلنتاج.
العاملية  القياسية  املواصفات  أهم  من 
على  النفطية  الصناعة  فى  املستخدمة 

سبيل الذكر ال الحصر:
)API – American	Petroleum	Institute, 
ANSI - American	 National	 Standard 
Institute,  NEC	 National	 Electricity 
Committee , NACE – National 
Accusation	of	Corrosion	Engineers(… 
etc.

على  اإلتفاق  بعد  التصاميم  مراحل  أولى 
نطاق العمل املطلوب هو تحديد املواصفة 
التى  القياسية  املواصفات  مجموعة  أو 
رغبة  تلبى  والتى  التصميم  فى  تتبع  سوف 
طالب التصاميم ، علما بأن التصاميم قد 
تكون ملنظومة جديدة أو ملنظومة موجودة 
أصال تحتاج الى تعديل ، تحديث أو تغيير 
كامل. بعد ذلك تتوالى املراحل األخرى التى 

نتعرض إليها فى السطور التالية:- 
التصاميم  مرحلة  هى   – األولى  املرحلة 
خاللها  يتم  التى   )Basic	 Design( األولية 
املنظومة  أو  للوحدة  أولى  تصميم  وضع 
بتحديد  وذلك  )الهندسية(  الصناعية 
العناصر األساسية للعملية )املنظومة( من 
والضغط   )Flow, m3/h( اإلنسياب  قيم 
اإلنتاجية  والكميات   )Pressure, BAR(
)M3	or	Quantities, Ton( املراد تحقيقها 
من هذا التصميم . كذلك فى هذه املرحلة 
األساسية  للمعدات  مبدئى  تحديد  يتم 

 )Sizing( وقياساتها   )Main	 equipment(
من  التالية  املرحلة  فى  تدقق  والتى سوف 
املرحلة  هذه  فى  كذلك  التصاميم  مراحل 
امليدانية  والزيارات  املعلومات  جمع  يتم 
فى  وتضمينها  املؤثرات  كل  إلستصحاب 

التصاميم الهندسية.
التصاميم  مرحلة   – الثانية  املرحلة 
فى   )Detailed	 engineering( التفصيلية 
تشغيل  فلسفة  وضع  يتم  املرحلة  هذه 
الحسابات  إجراء   ، )العملية(  الوحدة 
 )Engineering	 calculations( الهندسية 
، تحديد أحجام وسعات املعدات، إختيار 
الهندسية  الرسومات  تجهيز  املعدات، 
وأجهزة  للعمليات  املشتركة  والرسومات 
التحكم اآللى )P&IDs(، تحديد املواصفات 
الفنية التفصيلية للمعدات وكذلك تجهيز 
مخرجات التصاميم التفصيلية التى تشمل 
الخاصة،  املواصفات  العامة،  املواصفات 
 Data( جداول الكميات، قوائم املعلومات
الشراء.  وقوائم  املواد  طلبيات   ،)Sheet
لدراسة  ورشة  عمل  يتم  املرحلة  هذه  فى 
املخاطر لكل عملية منفصلة ووضع الحلول 
ب  يعرف  ما  وهو  املخاطر  بتلك  للتحكم 

.)HAZOP SESSION(
تنفيذ  مرحلة  هى   – الثالثة  املرحلة 
خاللها  يتم  والتى  الواقع  على  التصاميم 
تحقيق أهداف التصميم الهند�سى علما بان 
تعديالت عديدة يمكن إدخالها فى مستندات 
فى  الحفا  وعكسها  املوقع  فى  التصاميم 
املستندات النهائية وقد يستعان باملصمم 
الهند�سي في عملية التنفيذ واإلشراف على 

عملية تحويل تلك التصميمات لواقع.
املستندات  إعداد   – الرابعة  املرحلة 
والرسومات النهائية املطابقة للتنفيذ فعليا 

.)As Build( والتى تعرف وتختم ب
املرحلة الخامسة – األخيرة هى مرحلة قفل 
تسليم  يتم  حيث   )Close	 out( املشروع 
املالك جميع مستندات املشروع وتتواصل 
مقررات  على   

ً
بناءا العالقات  ذلك  بعد 

ومخالصة  األطراف  بين  املوقع  اإلتفاق 
األمور املالية بينهم.

بقلم املهندس/ عصام حممد امحد

التصاميم اهلندسية ومراحلها فى صناعة البرتول



17

تتم عمليات النظافة والفحص لخطوط 
مصائد  عبر  الفرش  بإرسال  األنابيب 
حيث  الغرض  لهذا   

ً
خصيصا مصممة 

بواسطة  الفرش  مصائد  عزل  يتم 
وإدخال  البوابة  فتح  ويتم  البلوفة 
حيث  البوابة  إغالق  وإعادة  الفرشاة 
بواسطة  االنبوب  عبر  الفرشاة  تنطلق 
قوة دفع الزيت أو املنتج الذي يتم ضخه 
عبر الخط . ويتم إستقبال الفرشاة في 
البوابة  فتح  ويتم  اإلستقبال  مصيدة 
كل  وفي  الفرشة.  وإستخراج  واستالم 
محطة يكون هناك مصيدتان , واحدة 

إلرسال الفرش واألخرى لالستقبال .
يتم إرسال فرش بأشكال مختلفة داخل 
خط أنابيب البترول لألغراض التالية :-

النفايات  من  األنابيب  خط  نظافة   
واملياه املترسبة.

الداخلية  التفتيش  عمليات  إجراء   
)باستخدام الفرش الذكية فقط(.

النظافة  فرش  من  أنواع  عدة  هناك 
املستخدمة في عمليات النظافة منها :-

-1 فرشة مشتركة نمطية تشمل الفرشاة 
الكاشطة وفرشاة التنظيف.

-2 فرشاة مع نسبة تمرير وتسريب عالية 
مع صمام مركزي للتسريب .

-3 فرشاة كاشطة نمطية ثنائية االتجاه 
. )BI-DI Pig(

.) Foam Pig( 4 فرشاة إسفنجية-
أنواع من فرش الفحص  • هناك عدة 
الذكية املستخدمة في عمليات الفحص 

و التفتيش منها  :-
. )MFL ( 1 التدفق املغناطي�سي-

. )Ultrasonic( 2 املوجات فوق الصوتية-
. )IMU( 3 وحدة الخرائط الداخلية-

بعد عمليات الفحص يتم تحميل البيانات وتحليلها ببرامج معينه وبتقنيات مخصصة 
تحدد من خاللها نوع املشاكل داخل الخط وتحدد إن كانت مشاكل داخلية أو خارجية 
ويتم تحديد كيفية صيانتها حسب نوع وشكل املشكلة سواء أن كانت تآكل داخلي أو 

تآكل خارجى أو شق أو عيون تصنيع أو غيرها .
 .

7

نظافة وفحص خطوط األنابيب

م. أمحد عابدين سليمان

الفرش الذكية يف الكشف عن التآكل
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في إطار إحتفاالت الشركة بيوم الخدمة، 
التي  إإلحتفاالت  في  العاملون  شارك 
قيمت برئاسة الشركة واملحطات، وسط 

ُ
أ

حضور مميز. ومثل فيه املهندس/ حمدان 
السابق،  الشركة  عام  مدير  بابكر  التوم 
مستشار  نعيم  الدين  محي  الدكتور/ 
سلطان  واملهندس/  والغاز  النفط  وزير 
العامة  اإلدارة  عام  مدير  عبداملجيد 
مجلس  وعضو  بالوزارة  الطاقة  لشئون 
اإلدارة وعدد من املدراء العامين بالوزارة 

ضيوف شرف اإلحتفال. 
 
ً
وجاء يوم الخدمة في ثوب جديد متجاوزا
في  ويحمل  السابقة،  التجارب  سلبيات 
طياته بث القيم اإليجابية لتطوير العمل 
وعرض  املدنية  الخدمة  مفاهيم  وتعزيز 
تنشدها  التي  والغايات  واألهداف  الرؤى 

املؤسسات الحكومية. 
قدم د. أمير ميرغني األمين العام ملجلس 
قيمة  محاضرة  االستراتيجي  التخطيط 
تحت عنوان  » دور العالقات اإلنسانية 
حفلت   « املؤس�سي  الوالء  تأسيس  في 
بالعديد من املداخالت والتعليقات ونالت 
أعجاب الحضور ومن ثم جاءت كلمات 
رئيس نقابة العاملين واملدير العام السابق 
وتطلعات  الشركة  وبرامج  لرؤى  داعمة 
اإلحتفال  قيام  علي  والتأكيد  العاملين. 

 بمحطات الشركة. 
ً
شهريا

وفي ذات اإلطار تم تكريم وتحفيز املوظف 
املثالي بكل من رئاسة الشركة واملحطات. 
روح  لبث  املثالي  املوظف  تكريم  ويأتي 
التنافس الشريف بين املوظفين ومن أجل 
الذي  الذات  تطوير  في  واإلبداع  املبادرة 

يضمن قدًرا من اإلبتكار والتجديد وتأدية 
ُمثل  واحترام   ، وإخالص  بجد  واجباتهم 
وأخالقيات العمل العام.. بما يعود بالنفع 

على الصالح العام. 
الخدمة  بيوم  اإلحتفاالت  توالت  كما 
بمحطة عطبرة والرويان )الجيلي(، وجاءت 
مكملة ألهداف اإلحتفال ذلك ملا له من 
أهمية من حيث شحذ الهمم والطاقات 
االنتاج  وزيادة  األداء  تحسين  أجل  من 
الخدمة  يوم  وأتى  بالشركة،  والنهوض 
ليحقق عدد من األهداف املنشودة .. منها 
توحيد النسيج النف�سي واملعنوي للعاملين 
، تكريس مشاعر الوطن الواحد ، تجديد 
وقدسية  واملؤس�سي  التنظيمي  الوالء 

مواقيت العمل. 

الرئاســة واحملطــات حتتــفل بيــوم اخلــدمــة
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