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شركات البترول  - 1

  ٌٕذصًيى ٔذٕريذ ٔذزكية َظاو اإلَذار اآلني انًثكز تانحزيق ٔاإلطفاء انرهقائي تاطرخذاو غاس انٓان 

 (  PAS )خذياخ انطيزاٌ انثرزٔنيّ  نًثُٗ شزكح     

   ٖذصًيى ٔذٕريذ ٔذزكية َظاو اإلَذار اآلني انًثكز تانحزيق نًثُٗ يجًغ شزكح خانذج نهثرزٔل تانًؼاد

   ٖذصًيى ٔذٕريذ ٔذزكية َظاو اإلَذار اآلني انًثكز تانحزيق نًثُٗ إدارج شزكح شم نهثرزٔل تانًؼاد

   ذٕريذ يؼذاخ َظاو اإلَذار اآلني انًثكز تانحزيق نصانح انحاطة اآلني نشزكح إَثٗ نهثرزٔل

  ذٕريذ يؼذاخ َظاو اإلَذار اآلني انًثكز تانحزيق َٔظاو اإلطفاء انرهقائي نهًثُٗ انزئيظي 

انقاْزج - نشزكح إطٕ إطراَذارد    

   ذصًيى ٔذٕريذ ٔذزكية َظاو االَذار اآلني انًثكز تانحزيق نًخاسٌ شزكح يٕتيم أٔيم انًكض

  ذصًيى ٔذٕريذ ٔذزكية َظاو اإلَذار اآلني انًثكز تانحزيق نقاػح  االجرًاػاخ  تانًثُٗ انزئيظي نًصز

نهثرزٔل 

 ذصًيى ٔذٕريذ َظاو اإلطفاء انرهقائٗ تانفٕو ٔأػًال انرثزيذ نشزكح إطكُذريح نهثرزٔل 

  ذصًيى ٔذٕريذ ٔذزكية َظاو اإلَذار اآلني انًثكز تانحزيق نشزكح انحفز انًصزيح

 (شزكح اريظكٕ) (يظطزد )  نًظرٕدػاخ شزكح ذٕذال  انفٕو يادج ذٕريذ َظاو اإلطفاء انرهقائٗ تاطرخذاو  

  (شزكح اريظكٕ ) (يظطزد )يذافغ يياِ كايهّ تخالطاخ انفٕو نًظرٕدػاخ شزكح ذٕذال  ذٕريذ 

  (شزكح  تأرْأص ) و غزفح طهًثاخ انحزيق نحقم ترزٔل ذاتغ نشزكح جًظا نهثرزٔل َظأذزكية ذٕريذ 

  ثاَٗ اكظيذ انكزتٌٕ  تًحطح اإلطفاء انرهقائي تغاس ٔذٕريذ ٔذزكية َظاو اإلَذار االنٗ انًثكز تانحزيق 

شزكح اَاتية انثرزٔل - تٕرطؼيذ- كٓزتاء انجزاتؼّ 

  اإلطفاء انرهقائي تغاسٔذٕريذ ٔذزكية َظاو اإلَذار االنٗ انًثكز تانحزيق    FM200 تًحطح كٓزتاء يصُغ 

 ترزٔجيد -  اطانّ انغاس انثزٔنض  

  ٗ1384نشزكح اَثٗ نهثرزٔل يشزٔع رقى انًثكز تانحزيق اػًال ذٕريذ اجٓشج االَذار االن 

  ٗنشزكح ايظد سيد ترزٔنيى انًؼادٖانًثكز تانحزيق اػًال ذٕريذ اجٓشج االَذار االن 
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  ٗ10101نشزكح اَثٗ  يشزٔع رقى  انًثكز تانحزيق اػًال ذٕريذ اجٓشج االَذار االن        

  اػًال ذٕريذ َظاو االَذار االنٗ انًثكز تانحزيق انًؼٌُٕ نًشزٔع شزكح اطكُذريّ نهثرزٔلASPPC 

( PPCشزكح )     

  اػًال ذٕريذ َظاو االطفاء انرهقائٗ تاطرخذاو غاسFM200 نًشزٔع شزكح االطكُذريّ نهثرزٔل ASPPC  

( PPCشزكح )      

  نشزكّ ترزٔتيم يحطّ انشحٍ انجذيذِ اإلطفاء انرهقائٗ تانفٕواالَذار االنٗ َٔظاو اػًال ذٕريذ ٔذزكية  

  يٍ شزكّ تأر ْأص–اتٕ ارديض - فيزاٌ

   اػًال ذٕريذ ٔذزكية َظاو االَذار االنٗ نًحطّ انفزس نشحٍ انطهًثاخ تغًزِ انخاصّ تشزكّ اَاتية انثرزٔل

 شزكّ ترزٔجيد- 

  ّراص غارب-  انغزدقّ –اػًال ذٕريذ ٔذزكية َظاو اَذار االنٗ تًزكش انرهٕز انثحزٖ تًٕاقغ اطكُذري -

 ترزٔجد- انظٕيض 

  شزكّ ترزٔجيد –اػًال ذٕريذ َظاو اَذار حزيق االنٗ نًصُغ ذغهيف انثٕنٗ اثيهيٍ تثٕرطؼيذ  

  صاٌ يصز–اػًال ذٕريذ ٔذزكية َظاو االَذار انحزيق تًٕقغ اتٕ ارديض  

  ٖاػًال ذٕريذ ٔاشزاف ػهٗ انرزكية َظاو االَذاراآلنٗ تانحزيق نشزكح خانذج نهثرزٔل يٕقغ انًؼاد  

  تًظطزد- اػًال ذصًيى ٔذٕريذ ٔذزكية َظاو اطفاء آنٗ تًادج انفٕو نشزكح اَاتية انثرزٔل 

  اػًال ذٕريذ ٔاشزاف ػهٗ انرزكية َظاو اطفاء غاسFM200 اطٕاٌ –فزع اطيٕط  (ايجاص ) نشزكح – 

 (االطرشارٖ اَثٗ  )دْشٕر 

 

 


