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PROPOSED PROJECT FOR PETROLEUM PRODUCT STORAGE:
Is proposed to modernize oil storage and transfer facilities for petroleum products in the entire U.A.E market as well as export/
import of the petroleum products globally.
Growth of this proposed project will not only make developments for Investors’ businesses but also bring glory to growing 
 petroleum business hub; so called Hamriyah Free Zone.

PROJECT LOCATION:
The proposed Terminal is located at PLOT NO.1A-13, PHASE-1 HAMRIYAH FREEZONE SHARJAH-U.A.E.
(refer to site map attached).
The Terminal would consist of 20685.56 Sq. Metres of land.

TERMINAL OPERATIONAL METHOD:
The proposed NT PETROLEUM FZC (Terminal) is designed to store petroleum products in its new 12 nos. storage tanks rceived 
from marine vessels, road tankers and inter tank pipeline transfers which will be later shipped globally or distributed in local 
U.A.E market by means of marine tanker vessels and road tankers.
To perform the transfer operations with flexibility while keeping the working environment safe as our main objective, we have 
proposed 2 different harbour lines extended in MAIN HARBOUR and INNER HARBOUR.

Main harbour Line: Purpose of proposing main harbour line is mainly because of its draft limit which allows us to load/off-load 
marine vessels up to a limit of 12.5 metres.
• In Main Harbour line, we are again extended in couple of berth (BERTH # 2 & 3) with  operational pipelines of 2 x 12” each berth.
Inner Harbour Line: Purpose of proposing Inner harbour line is to operate the vessel with draft limit of 6.5 metres.
• In Inner Harbour line, we are supported with single berth with operational pipelines of 3x 10”.

THE TANK PIPING SYSTEM:
Would be designed to allow transfer of products from one tank to another. Tank transfers may be of the same product or may 
be the blending of two different products. 

The Terminal would operate with an average throughput of 3000 m.t/ Day (FUEL OIL, GASOIL AND NAPHTHA)
The total annual throughput for the entire Terminal would be approximately 1,095,000 M.T oil per year.  



Procedures followed in execution of above 
terminal operations:
Tanker vessel loading & off-loading operations:
• Receive orders for export/ Import of the nominated cargo.
• Making necessary arrangements with port & custom authorities to berth the 

vessel.
• Nominating third party Inspection Company for the shipment quality & quantity  

assessments.
• Nominating Shore tank for cargo operation.
• Performing Shore tanks prior shipment inspections by third party inspection 

companies.
• Shore line line-up for said operation.
• Quality and quantity inspection on board cargo/ tank conditions prior to the 

operation.
• Shore-ship safety checklist to be understood by terminal and vessel  

representative that needs to be endorsed by authorised persons.
• Commence the cargo operation under skilled supervision.
• On completion of loading/discharging operations of vessel jetty lines will be 

pigged and maintained empty free from products.(pigging operations details 
are briefed below)

• On completion of the cargo operations quality and quantity to be examined 
by third party inspection company. 

• Proper documentation related to cargo import/ export to be produced  
under skilled supervision (i.e. Cargo documentation, Customs formalities, 
Port formalities)

• Inform Port authorities for readiness of vessel for sailing.

Terminal Facility Will Be Utilised For The Following Purposes:
Tanker vessel loading & off-loading operations.

Tanker Lorries loading & off-loading operations.
Inter tank transfer operations.
Internal blending operations.
Pipe line pigging operations.
Cargo Heating Facilities.

SLOPPING & DRAINAGE SYSTEM:
Terminal is well designed with waste oil slop 
tanks and proper drainage system,  refer to  
attached drainage plan.



Tanker Lorries loading operations:
• Receive orders for loading the road tanker.
• Nominate the shore tank for loading  

operation.
• Inform weigh bridge room with all the  

necessary data required to enter in TMS 
(TERMINAL MANAGEMNT SYSTEM).

• Check the condition of road tankers prior to 
generating terminal ticket.

• Weigh the truck to obtain tare weight  
prior to loading and generate the bay for 
the loading operation.

• Terminal operator makes necessary  
arrangement to earth the truck prior to 
loading and sets the nominated quantity for 
loading.

• On completion of loading operation truck 
is weighed for the obtaining gross tonnage 
which will further determine the exact quan-
tity of product loaded on the road tankers.

• MATERIAL DELIVERY TICKET/ DELIVERY 
ORDER is generated with respect to the 
tonnage obtained from weigh bridge room.

• Supporting documentation is performed to 
clear the customs for the nominated cargo.



TANKER LORRIES OFF-LOADING OPERATIONS:
• Receive orders for off-loading the road tanker.
• Supporting documentation is performed to clear the customs for 

the nominated cargo.
• Nominate the shore tank for off-loading operation.
• Inform weigh bridge room with all the necessary data 

required to enter in TMS (TERMINAL MANAGEMNT SYSTEM).
• Check the cargo quality of road tankers prior to generating 

terminal ticket.
• Weigh the truck to obtain Gross weight prior to loading and 

generate the bay for the off-loading operation.
• Terminal operator makes necessary arrangement to earth the 

truck prior off-loading.
• On completion of off-loading operation, truck is weighed for 

obtaining net tonnage which will further determine the exact 
quantity of product off-loaded from the road tankers.

Inter tank transfer operations:
Inter tank transfer operations are performed in fol-
lowing conditions:

. 1 To arrange shipment cargo for export.

. 2 To arrange ullage to receive shipments in  
particular tank.

. 3 To perform blending operation.

• Nominated tanks are gauged to obtain the quan-
tity prior operation and to set stop dip to termi-
nate the operation. 

• Proper line-up arrangement to be done under 
skilled supervision.

•  Start the terminal pump for ITT and keep close 
monitoring on stop dip.

• Stop the pump and close respective valves once 
expected dip is obtained in receiving tank.

• Gauge the tank to obtain quantities transferred 
and generate the report.





Pipe line pigging operations:
Operation is carried out (visa versa) from the Pig Launch Area to the respective tanks in tank farm with Compressed Air and N2.

The pig launchers / receivers will be locally operated. No automated operation will be implemented. Between the line valve and the pig 
valve an interlock will be installed. The pig launchers / receivers will be provided with local indication for pressure and pig passage only. 
The operator actions are manually opening and closing of the launcher / receiver door and opening / closing the (motor operated) pipe 
line valves and air valves.
The field operator will have communication with the CCR operator by radio. Receiving and or sending of a pig can be checked through 
constructed site glasses in the pig launcher and receiver. 
Pigging is a manual operation and will take time. Therefore pigging must be prevented as much as possible. Line displacement with 
product (line displacement) is preferred but not always possible. 



CARGO HEATING FACILITIES:
Well renowned branded boilers of THERMAX have been   
fitted  in the terminal to pump the hot oil to the heating coils  
fitted tank which helps to mai tain the heat of cargo  
temperature as required by the nature of the petroleum  
products, boiler description and operational safety  
imposed as follows:  

• Boiler capacity- 2 million kcal/hr.
• Operating temperature – 280deg Celsius.
• Automatic control for maintaining pre-defined thermic  

fluid temperature.
• Centrifugal pump in the boiler to ensure uniform  

circulation of thermic fluid to eating coils in the tank to 
prevent overheating of cargo.

TERMINAL AUTOMATION
& SECURITY PLANNING:
NT has an (remove “an”) unique terminal automation  
systems i.e.:

•	TERMINAL AUTOMATION SYSTEM (TAS)
•	Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)
•	Programmable Logic Controller (PLC)



TERMINAL AUTOMATION SYSTEM (TAS):
TAS system enables to maintain the operational protocol/ inventories  with valued manner of reporting as follows:

Allocations Reports This section allows a terminal to see how much allocation or product is left / used for a terminal, stockholder, 
customer and account when they are restricting the amount a customer can load. 

Balancing Reports These reports help the terminal to ensure every gallon / liter loaded has been accounted for. It allows a terminal to 
check the meters versus the thru-put and manage inventory in the tanks. It also provides a way to ensure the terminal is not losing or not 
billing product correctly. Many times balancing reports are used to maintain  the Terminal Balance report to make sure their meters are 
correct and to ensure their inventory is correct before they close a particular business day.   

Database Listings Reports This section provides a list of reports which will quickly allow a user to see certain information about the data 
in the system.  Some of the reports also provide a list of soon to be expired drivers, vehicles to allow the terminal to warn their customer 
to avoid delays. It also allows a user to quickly look up an account to see which customer the account is setup for.  

Transaction Reports In this section, a user has a number of reports to display how much volume has moved thru the terminal.  The re-
ports will display information by customers, carriers (hauler), accounts and a number of other different options.  A terminal operator can 
easily determine how much product has been loaded in a given time period or by a certain location.  A terminal can use the reports in 
this section to ensure a blend is in spec, check to see if they have any non-billed loads (meter creep).  

Stock Reports This section is typically used when a site is using TMS to manage inventory for different stockholder (suppliers).   
The reports will display book inventories for each stockholder and provide information on how much was loaded and how much inventory  
they have left.  It will show the information on a day to day basis or by month of what the stockholders, opening balance, disposals, 
receipts, transfers, and closing balance are.



SUPERvISORY CONTROL AND DATA ACqUISITION (SCADA):
• SCADA system is installed to provide effective and efficient monitoring and control of the entire pipeline from Master Control Station (MCS)
• To provide effective & efficient monitoring and control of entire pipeline network
• To optimise use of equipment and manpower and to protect equipment
• To check pipeline integrity
• Remote control of important station equipment, process set points & block valves from MCS
• Emergency shutdown of entire pipeline from MCS
• Acquisition & display of pipeline parameters, alarms from attended stations, scraper stations, C.P. stations & block valves at MCS
• Acquires data from local PLC and Scraper Station/ block valves RTUs under its control in 
• Displays/ records data dynamically in graphic and text formats for the local station and block valves under its control.

PROGRAMMAbLE LOGIC CONTROLLER (PLC):
• PLC provides regulating and discrete process control   functions to the field units.
• Input/ Output modules of PLC are connected to basic primary sensors and also to final control   element in the field.
• PLC is equipped with communication ports for communication with SCC and also to connect to LAPTOP to perform local station  
   operations, programming and maintenance of the system.
• PLC provides PID loops
• PLC control sequence software will continue to respond automatically to internal parameters as well as to field settings even in case 
   of failure of communication with SCC maintaining safe operation of the station.

CIvIL DEFENSE SAFETY CHECK LIST:
In accordance with U.A.E Civil defense regulations we have followed all the requirements checklist for the operational safety, refer 
to attached CIVIL DEFENSE APPROVED DRAWINGS AND FIRE FIGHTING SYSTEM. 



THE COMPANY OwNS SHIPS TO TRANSPORT 
OIL PRODUCTS wITH vARIOUS CAPACITIES: 
1. 1. 40,000 metric tons. 
2. 2. 20,000 metric tons. 
3. 3. 10,000 metric tons.

Product Intended to store:
. 1 Fuel oil.
. 2 Naphtha.
. 3 Gasoil.
. 4 Xylene.
. 5 Acetone.

. 6  Ethyl Acetate.

. 7  Methanol

. 8  Base oils

. 9  Lubricating Additives

. 10  Pygas.



الشركة تمتلك بواخر لنقل المنتجات النفطية
بمختلف السعات:

١. ٤٠٠٠٠ طن متري. 
٢. ٢٠٠٠٠ طن متري. 
٣. ١٠٠٠٠ طن متري. 

المنتج المعّد للتخزين:
١. زيت الوقود. 

٢. النفثا.
٣. زيت الغاز.

٤. اإلكسيلين.
٥. األسيتون.

٦. خّل اإليثيل
٧. الميثانول

٨. الزيوت األساسية.
٩. اإلضافات المشحمة

١٠. البيغاز



التحكم بإشراف وإستحواذ البينات)أس سي أي دي أي(:
• نظام أس سي أي دي أي ُمدخل ليقدم مراقبة وتحكم فعاالن وكفوءان لكامل خط األنابيب من محطة التحكم الرئيسية )أم سي أس(.

• ليقدم مراقبة وتحكم فعاالن وكفوءان لكامل شبكة خط األنابيب.
• ليسخر إستخدام المعدات والقوى العاملة وليحمي المعدات.

• ليتحقق من فعالية خط األنابيب
• التحكم عن بعد بأهم معدات المحطة، نقاط العملية المحددة ومجموعة الصمامات من أم سي أس.

• اإلغالق في حال الطوارئ لكامل خط األنابيب من أم سي أس.
• اإلســتحواذ والعــرض لعناصــر خــط األنابيــب واإلنذارات مــن المحطات الموجودة، الُمنظفــة، المحمية من الكاثــود، وتلك ذات مجموعة صمامات من أم ســي أس.

• تســتحوذ علــى البيانــات مــن ال بــي أل ســي المحلــي والمحطــات الُمنظفــة/ مجموعــة الصمامــات الخاضعــة لتحكــم وحــدة المعالجــة المركزيــة بالجهــاز)أر 
تــي يــو(.

• تعرض/ تسجل البيانات بشكل فّعال كأشكال بيانية وأنمطة نصوص للمحطة المحلية و مجموعة الصمامات تحت تحكمها.

المراقب المنطقي المبرمج)بي أل سي(:
• نظام بي أل سي يوفر للوحدات الميدانية مهمات لعملية التحكم ُمنظمة وُمنفصلة.

• أنظمة اإلدخال/اإلخراج في ال بي أل سي مرتبطة بأنظمة تحسس أساسية ورئيسية وأيضًا بعنصر التحكم النهائي في الميدان.
 • ال بــي أل ســي مجهــز بمنافــذ إتصــال للتواصــل مــع مركــز التحكــم فــي المحطــة )أس ســي ســي( وأيضــًا لإلتصــال بجهــاز محمــول للقيــام بعمليــات المحطــة 

   المحلية، البرمجة وصيانة النظام.
• ال بي أل سي تقدم حلقات ال بي أي دي التشبيهية البيانية.

ــل  ــال فش ــي ح ــى ف ــدان حت ــدادات المي ــًا إلع ــة وأيض ــر الداخلي ــًا للعناص ــرد أوتوماتيكي ــتمر بال ــي سيس ــي أل س ــن ال ب ــل م ــم بالمراح ــج المتحك ــام المبرم  • النظ
   التواصل مع ال أس سي سي  مؤمنًا سالمة العملية في المحطة. 

قائمة الدفاع المدني إلجراءات السالمة:
تماشــيًا مــع إجــراءات الدفــاع المدنــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة قمنــا بإتبــاع كل قائمــة اإلجــراءات لســالمة العمليــات التشــغيلية، راجــع مخططــات الدفــاع 

المدنــي الموافــق عليهــا ونظــام مكافحــة الحرائــق.



نظام التأليل النهائي)تي أي أس(:
نظام تي أي أس يسمح بالمحافظة على البروتوكوالت/المخزونات التشغيلية مع أسلوب تقرير ذات قيمة كاآلتي:

التقاريــر باإلســتحواذات هــذا الجــزء يجيــز لجهــاز أن يــرى كــم مــن المســتحوذ أو المنتــج بقــي/ إســتخدم لطــرٍف، مســاهم وحســاب مــا عندمــا يقومــوا بتحديــد 
الكميــة الممكــن تحميلهــا مــن قبــل زبــون.

التقاريــر المحاســبية هــذه التقاريرتســاعد الجهــاز ليضمــن أن كّل جالــون/ ليتــر تــم تحميلــه تــم حســابه. تســمح لجهاٍزمــا ليتحقــق مــن األمتــار مقابــل المنتــج 
ويديــر المخــزون فــي ناقــالت خزانــات النفــط البريــة. تســمح أيضــًا بطريقــة مــا بضمــان عــدم تخســيرالجهاز أو تســعير المنتــج بشــكل صحيــح. غالبــًا مــا تســتخدم 

التقاريــر المحاســبية لضمــان أن تقريــر المحاســبة النهائــي يؤكــد صحــة مقايســهم والجــرد صحيــح قبــل إغــالق يــوم عمــل مــا.

تقاريــر قوائــم قاعــدة البيانــات هــذا الجــزء يقــدم مجموعــة مــن التقاريرالتــي ستســمح للمســتخدم أن يــرى بســرعة بعــض المعلومــات عــن البيانــات الموجــودة 
فــي البرنامــج. بعــض التقاريــر تقــدم أيضــًا قائمــة بعوامــل وماكينــات شــارفت مدتهــا علــى اإلنتهــاء لتســمح للجهــاز بإنــذار زبائنــه بعــدم التأخيــر. يســمح أيضــًا 

لمســتخدم إللقــاء نظــرة ســريعة علــى حســاب ليــرى ألي زبــون الحســاب معــّد. 

تقاريــر المعامــات فــي هــذا الجــزء، لــدى المســتخدم عــدد مــن التقاريــر التــي تظهــر حجــم مــا قــد ُنقــل مــن خــالل الجهــاز. التقاريــر ســوف تبيــن المعلومــات 
حســب الزبائــن ، الناقالت)المتعهديــن(، الحســابات وعــدد مــن الخيــارات األخــرى المختلفــة. يمكــن لُمشــغل جهــاز أن يحــدد بســهولة كميــة المنتــج الــذي تــم 
تحميلــه فــي فتــرٍة مــا أو مــن قبــل جهــة معينــة. يمكــن للجهــاز أن يســتعمل التقاريــر فــي هــذا الجــزء ليضمــن مزيــج يوافــي المواصفــات ويتحقــق بالرؤيــا إذا كان 

لديهــم أي أحمــال غيــر مســعرة)مقياس التســلل(. 

تقاريــر المخــزون هــذا الجــزء يســتخدم خصيصــًا عندمــا يكــون موقــع مــا يســتخدم نظــام تــي أي أس إلدارة المخــزون لمختلــف المســاهمين المورديــن(. هــذه 
التقاريــر ســوف تعــرض كتــاب المخزونــات لــكل مســاهم وتقــدم معلومــات عــن الكميــة التــي تــم تحميلهــا وكــم مــن المخــزون(

قد أبقوا. سوف ُتري المعلومات على أساس يومي أو شهري عن ماهية المساهمين، فتح الحساب، البقايا، اإليصاالت، التحويالت و إغالق الحساب.



وسائل تدفئة الحمولة)الشحن(:
المــاركات المعروفــة جــدًا  مــن  التســخين )الســخانات( ذات  أجهــزة 
الثيرامكــس متموضعــة فــي الحــاوي لتضــخ الزيت)النفــط( الســاخن 
ــة  ــط البري ــات النف ــة خزان ــي ناقل ــة ف ــاخنة المتموضع ــب الس ــي األنابي ف
التــي تســاعد بالحفــاظ علــى ســخونة حــرارة الشــحن كمــا هــو المطلوب 
ــات  ــخانة والعملي ــات الس ــة، مواصف ــات البترولي ــة المنتج ــب طبيع حس

ــي: ــا كالتال ــر إليه ــي ينظ الت
• طاقة السخان- ٢مليون كيلو كالوري/الساعة

• الحرارة التشغيلية- ٢٨٠درجة سلسيوس 
 • التحكــم األوتماتيكي)اآللــي( للمحافظــة علــى درجــة الســائل الحرارية 

   المحددة مسبقًا.
ــائل  ــس للس ــياب المتجان ــن اإلنس ــخان يضم ــي الس ــزي ف ــخ المرك  • الض
     الحــراري لألنابيــب الُمســتهلكة فــي ناقلــة خزانــات النفــط البريــة لمنــع 

    زيادة تسخين الحمولة)الشحن(.

التأليل النهائي والتخطيط لألمان:
ــا  ــا، م ــن نوعه ــدة م ــي فري ــل النهائ ــة للتألي ــا أنظم ــي لديه ــركة أن ت ش

معنــاه:-
• نظام التأليل النهائي)تي أي أس(

• التحكم بإشراف وإستحواذ البينات)أس سي أي دي أي(
• المراقب المنطقي المبرمج)بي أل سي(



عمليات التنظيف الميكانيكية لخط األنابيب:
العمليــة تنطلــق )والعكــس بالعكــس( مــن منطقــة بــدء التنظيــف الميكانيكــي إلــى خزانــات النفــط البريــة المعنيــة فــي حقــل خزانــات النفــط البريــة 

مــع صهاريــج الهــواء المضغــوط والنيتروجيــن.

ــب  ــط األنابي ــام خ ــن صم ــتركب بي ــة س ــك وصل ــل. هنال ــة تألي ــق أي عملي ــن تطب ــًا. ل ــغيلهم محلي ــيتم تش ــي س ــف الميكانيك ــتقبلين للتنظي ــن / المس المنطلقي
والتنظيــف الميكانيكــي. المنطلقيــن / المســتقبلين للتنظيــف الميكانيكــي ســوف يــزودوا بإشــارة محليــة للضغــط ومــرور التنظيــف الميكانيكــي فقط. نشــاطات 

العامل)المشــغل( هــي الفتــح واإلغــالق اليــدوي لبــاب اإلنطــالق/ اإلســتقبال وفتــح/ إغــالق صمامــات خــط األنابيــب والهــواء )الُمشــغلة بواســطة محــرك(.
العامل)المشــغل( الميدانــي ســيتواصل مــع العامل)المشــغل( فــي غرفــة التحكــم المركزيــة )ســي ســي أر( بواســطة الراديــو. إســتقبال و/ أو إرســال التنظيــف 

الميكانيكــي يمكــن التحقــق منــه مــن خــالل زجــاج للموقــع الُمنشــأ فــي الُمطلــق والُمســتقبل للتنظيــف الميكانيكــي. 
التنظيــف الميكانيكــي عمليــة يدويــة وتســتغرق وقــت. لذلــك يجــب تجنــب التنظيــف الميكانيكــي قــدر المســتطاع. إســتبدال الخــط مــع المنتــج )إســتبدال الخــط( 

مفضــل ولكــن ليــس دائمــًا ممكــن.





عمليات تفريغ ناقلة خزانات النفط البرية: 
• تلقي األوامر لتفريغ ناقلة خزانات النفط البرية

• صياغة الوثائق الداعمة للتخليص الجمركي للحمولة المختارة.
• إختيار ناقلة خزانات النفط البرية لعمليات التفريغ

• إبالغ غرفة التحكم بالوزن بكل المعلومات الضرورية الدخالها في تي أم 
   أس)نظام إدارة المخزن النهائي( 

• التدقيق بنوعية حمولة ناقالت خزانات النفط البرية قبل صياغة التأشيرة 
   النهائية.

• وزن ناقلة خزانات النفط البرية للحصول على وزنها اإلجمالي قبل التحميل 
   وتهيئة الخليج لعمليات التفريغ.

• إتخاذ اإلجراءات الضرورية من قبل عامل المخزن النهائي إليجاد أرضية لناقلة 
   خزانات النفط البرية قبل التفريغ.

• عند اإلنتهاء من عمليات التفريغ، يتم وزن الناقلة لخزانات النفط البرية للحصول 
   على األطنان اإلجمالية التي الحقًا ستحدد الكمية الدقيقة للمنتج المفرغ من 

   الناقلة لخزانات النفط البرية.

قائمة الدفاع المدني إلجراءات السالمة:
تماشــيًا مــع إجــراءات الدفــاع المدنــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة قمنــا بإتبــاع كل 
قائمــة اإلجــراءات لســالمة العمليــات التشــغيلية، راجــع مخططــات الدفــاع المدنــي 

الموافــق عليهــا ونظــام مكافحــة الحرائــق.

عمليات تفريغ ناقلة خزانات النفط البرية: 
١. لتجهيز شحن الحمولة للتصدير

٢. لتجهيز المنسوب دون الفائض لتلقي شحنات من 
     ناقلة خزانات النفط البرية المحددة. 

٣. للقيام بعمليات المزج

• الخزانات المختارة يتم قياسها للحصول على الكمية 
   قبل العملية وإليقاف اإلنحدار إلنهاء العملية.

• ترتيب التشكيالت الصحيحة التي يجب القيام بها 
    تحت إشراف مهرة.

• بدء الضخ في المخزن النهائي تماشيًا مع 
    نّص اإلتفاقية )أي تي تي( وإبقاء مراقبة دقيقة إليقاف 

    اإلنحدار.
• إيقاف الضخ وإقفال األنابيب ذات العالقة عندما تحصل   

   على كميات اإلنحدارالمتوقعة في الخزان المتلقي.
• قس الخزان للحصول على الكميات المنقولة وصغ 

    التقرير



عمليات تحميل شاحنات نقل خزانات 
النفط البرية:

  •  تلقي األوامر لتحميل ناقلة خزانات النفط البرية
  •  إختيار ناقلة خزانات النفط البرية لعمليات التحميل

  •  إبالغ غرفة التحكم بالوزن بكل المعلومات 
      الضرورية الدخالها في تي أم أس)نظام إدارة 

      المخزن النهائي( 
  •  التدقيق بحالة ناقالت خزانات النفط البرية قبل 

      صياغة التأشيرة النهائية.
  •  وزن ناقلة خزانات النفط البرية للحصول على وزنها 

      اإلجمالي وتهيئة الخليج لعمليات التحميل
  •  إتخاذ اإلجراءات الضرورية من قبل عامل المخزن 

       النهائي إليجاد أرضية لناقلة خزانات النفط 
        البرية قبل التحميل وتحديد الكمية المختارة للتحميل.

   •  عند اإلنتهاء من عمليات التحميل، يتم وزن الناقلة 
       لخزانات النفط البرية للحصول على األطنان 

       اإلجمالية التي الحقًا ستحدد الكمية الدقيقة 
      للمنتج المحمل على الناقلة لخزانات النفط البرية.

  •  صياغة تأشيرة المواد المسلمة/طلب التسليم 
      بالنسبة لألطنان المستحصلة من غرفة التحكم 

      بالوزن 
  •  صياغة الوثائق الداعمة للتخليص الجمركي 

      للحمولة المختارة.

عمليات تحميل شاحنات نقل خزانات 
النفط البرية:

  •  تلقي األوامر لتحميل ناقلة خزانات النفط البرية
  •  إختيار ناقلة خزانات النفط البرية لعمليات التحميل

  •  إبالغ غرفة التحكم بالوزن بكل المعلومات 
      الضرورية الدخالها في تي أم أس)نظام إدارة 

      المخزن النهائي( 
  •  التدقيق بحالة ناقالت خزانات النفط البرية قبل 

      صياغة التأشيرة النهائية.
  •  وزن ناقلة خزانات النفط البرية للحصول على وزنها 

      اإلجمالي وتهيئة الخليج لعمليات التحميل
  •  إتخاذ اإلجراءات الضرورية من قبل عامل المخزن 

       النهائي إليجاد أرضية لناقلة خزانات النفط 
        البرية قبل التحميل وتحديد الكمية المختارة للتحميل.

   •  عند اإلنتهاء من عمليات التحميل، يتم وزن الناقلة 
       لخزانات النفط البرية للحصول على األطنان 

       اإلجمالية التي الحقًا ستحدد الكمية الدقيقة 
      للمنتج المحمل على الناقلة لخزانات النفط البرية.

  •  صياغة تأشيرة المواد المسلمة/طلب التسليم 
      بالنسبة لألطنان المستحصلة من غرفة التحكم 

      بالوزن 
  •  صياغة الوثائق الداعمة للتخليص الجمركي 

      للحمولة المختارة.

عمليات تحميل شاحنات نقل خزانات 
النفط البرية:

  •  تلقي األوامر لتحميل ناقلة خزانات النفط البرية
  •  إختيار ناقلة خزانات النفط البرية لعمليات التحميل

  •  إبالغ غرفة التحكم بالوزن بكل المعلومات 
      الضرورية الدخالها في تي أم أس)نظام إدارة 

      المخزن النهائي( 
  •  التدقيق بحالة ناقالت خزانات النفط البرية قبل 

      صياغة التأشيرة النهائية.
  •  وزن ناقلة خزانات النفط البرية للحصول على وزنها 

      اإلجمالي وتهيئة الخليج لعمليات التحميل
  •  إتخاذ اإلجراءات الضرورية من قبل عامل المخزن 

       النهائي إليجاد أرضية لناقلة خزانات النفط 
        البرية قبل التحميل وتحديد الكمية المختارة للتحميل.

   •  عند اإلنتهاء من عمليات التحميل، يتم وزن الناقلة 
       لخزانات النفط البرية للحصول على األطنان 

       اإلجمالية التي الحقًا ستحدد الكمية الدقيقة 
      للمنتج المحمل على الناقلة لخزانات النفط البرية.

  •  صياغة تأشيرة المواد المسلمة/طلب التسليم 
      بالنسبة لألطنان المستحصلة من غرفة التحكم 

      بالوزن 
  •  صياغة الوثائق الداعمة للتخليص الجمركي 

      للحمولة المختارة.



يمكن تسخير تجهيزات المخزن النهائي لألغراض التالية:
عمليات تفريغ/تحميل ناقالت خزانات نفط بحرية  
عمليات تفريغ/تحميل ناقالت خزانات نفط برية  

عمليات نقل المخزون الراقد
عمليات مزج داخلية

عمليات الضخ في خطوط األنابيب
 وسائل تدفئة الحمولة

اإلجــراءات التــي تلــي تنفيــذ العمليــات الســالف ذكرهــا علــى المخــزن  
النهائــي:

عمليات تفريغ/تحميل ناقات خزانات نفط بحرية:
  •  تلقي األوامر لتصدير/إستيراد الحمولة المحددة

  •  القيام بالترتيبات الضرورية مع سلطات المرفأ والجمارك لرسو السفينة
  •  إختيار شركة تفتيش كفريق ثالث لتقييم نوعية وكمية الشحنة

  •  إختيار ناقلة خزانات نفط برية لعمليات الشحن
  •  القيام بعمليات تفتيش ناقالت خزانات النفط البرية قبل الشحن من قبل شركة      

        تفتيش كفريق ثالث.
  •  المتابعة على طول الشاطئ للعمليات المذكورة

  •  التدقيق من نوعية وكمية الحمولة على المتن/ شروط الخزن في الصهريج قبل العملية
  •  قائمة بإجراءات السالمة على الشاطئ والسفينة يتم إفهامها لممثلي المخزن 

      النهائي والسفينة الذين يجب التوجه إليهم من قبل أشخاص مخولين.
  •  البدء بعمليات الشحن تحت إشراف مهرة

ــا  ــيتم تنظيفه ــو س ــوط الرس ــفن، خط ــغ الس ــل/ تفري ــات تحمي ــن عملي ــاء م ــد اإلنته    •  عن
ــة  ــف الميكانيكي ــات التنظي ــل عملي ــات. )تفاصي ــن المنتج ــة م ــا فارغ ــًا وإبقائه        ميكانيكي

      مختصرة أدناه(
   •  عنــد اإلنتهــاء مــن عمليــات التحميــل )الشــحن(، النوعيــة والكميــة ســيتم فحصهــا مــن 

      قبل شركة تفتيش كفريق ثالث.
  •  إظهارالوثائق السليمة المتعلقة بإستيراد/تصدير الحمولة تحت إشراف مهرة

      )أي وثائق الشحن، اإلجراءات الجمركية، إجراءات المرفأ(
  •  إعالم سلطات المرفأ جهوزية السفينة لإلبحار.

نظام السكب والتصريف
إلنــزالق  بخزانــات  جيــدًا  مصمــم  النهائــي  المخــزن 
النفايــات النفطيــة ونظــام تصريــف ســليم، راجــع خطــة 

المرفقــة. التصريــف 



ملخص عن المشروع المقترح: 
أن تــي للبتــرول شــركة فــي المنطقــة الحــرة الحمريــة / الشــارقة تعمــل علــى تحديــث مرافــق تخزيــن النفــط ووســائل نقــل المنتجــات البتروليــة فــي 

كامــل أســواق اإلمــارات العربيــة المتحــدة باإلضافــة إلــى إســتراد/تصدير المنتجــات البتروليــة عالميــًا.
نمــو هــذا المشــروع المقتــرح لــن ُيحــدث فقــط تطــورات فــي تجــارة المســتثمرين ولكــن أيضــًا ســيجلب التألــق لمحــور تجــارة البتــرول المتنامــي المســمى 

المنطقــة الحــرة بالحمرية.

موقع المشروع:
يقع المخزن النهائي المقترح في قطعة أرض رقم ١أ- ١٣، 

مرحلة- ١المنطقة الحرة بالحمرية / الشارقة – اإلمارات العربية المتحدة )راجع خريطة الموقع المرفقة(.
يشتمل المخزن النهائي على ٢٠٦٨٥٫٥٦ متر مربع من األرض.

طريقة تشغيل المخزن النهائي:
المخــزن النهائــي المقتــرح مــن قبــل أن تــي للبتــرول شــركة فــي المنطقــة الحــرة دبــي)أف زد ســي( مصمــم لتخزيــن المنتجــات البتروليــة اآلتيــة مــن 
العبــارات البحريــة، الناقــالت البريــة، والتعبئــة المشــترك لتحويــالت خطــوط األنابيــب بخزاناتــه الجديــدة وعددهــا إثنــا عشــر. التــي ستشــحن فيمــا بعــد 

إلــى أســقاع المعمــورة أو يتــم توزيعهــا فــي أســواق اإلمــارات العربيــة المتحــدة المحليــة بواســطة ناقــالت خزانــات النفــط البحريــة والبريــة.
ــاء  ــي المين ــدان ف ــن يمت ــئ مختلفي ــّي موان ــا خط ــا، إقترحن ــية لن ــداف أساس ــة كأه ــل آمن ــة عم ــى  بيئ ــة عل ــة وبالمحافظ ــل بمرون ــات النق ــراء عملي إلج

ــي. ــاء الداخل ــي والمين الرئيس
خــط المينــاء الرئيســي: الهــدف مــن إقتــراح خــط المينــاء الرئيســي هــو مبدئيــًا بســبب هامشــه المحــدود الــذي يســمح لنــا بتنزيل/بتحميــل ســفن بحريــة 

ترتفــع إلــى حــّد ١٢٫٥متــر.
• في خط الميناء الرئيسي نحن مرة أخرى نتوسع بمرسيين )مرسى رقم ٢ و ٣( مع خطوط أنابيب تشغيلية ٢ x ١٢ ” لكل مرسى. 

خط الميناء الداخلي: الهدف من إقتراح خط ميناء داخلي هو لتشغيل السفينة بهامش حده ٦٫٥متر.
.” ١٠ x في خط الميناء الداخلي نحن مدعومين بمرسى واحد مع خطوط أنابيب تشغيلية ذات ٣ •

نظام خزن األنابيب في صهريج:
يمكن تصميمه ليسمح بنقل المنتجات من خزان إلى آخر.المنقول إلى الخزان يمكن أن يكون من نفس المنتج أو مزيج من منتجين مختلفين.

يمكن للمخزن النهائي أن يعمل بمحتوى إجمالي يصل إلى ٣٠٠٠مليون طن/يوميًا )بترول نفطي، بترول غازي و نفط( 
المحتوى اإلجمالي السنوي لكامل المخزن النهائي هو تقريبًا ١٬٠٩٥٬٠٠٠مليون طن من البترول في السنة.
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تخزين المنتجات البترولية


