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•IEMA FOUNDATION CERTIFICATION IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

•NEBOSH INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE  (IGC) 

•NEBOSH PROCESS SAFETY MANAGEMENT (PSM) 

•ISO LEAD AUDITOR (CERTIFIED) 

•DEFENSIVE DRIVING 

•ONLINE TARANING  



 About Us                                                                                                                     عن الشركة        

                                                                                            List of training programsقـائمة البرامج  

                                                                                    Time schedule التدريبية    المخطط الزمني للفترة  

 Advanced & Accredited Courses                                              البرامج المعتمدة دوليا والمتقدمة                

                                        Regulatory procedures & payment methodsاإلجراءات التنظيمية وأسس المحاسبة  

 Time schedule Advanced & Accredited Coursesوالمتقدمة            المخطط الزمني للبرامج المعتمدة دوليا  

                                                                                    Training statistics سابقة أعمال الشركة في مجال التدريب  
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 تقديم مجال في بتخصصھا الشركة ھذه تميزت حيث االستثمار قانون ألحكام خاضعة مصرية مساھمة كشركة »بتروسيف« والبيئة للسالمة البترولية الخدمات شركة بتأسيس المصري البترول قطاع قام 1996 عام في

 السالمة منظومة بتطوير الخاصة سياساته لتنفيذ البترول قطاع أدوات من أداة تكون ولكي والنھري، البحري التلوث مكافحة وأعمال البيئة وحماية المھنية والصحة السالمة بأعمال الخاصة واالستشارات الدراسات خدمات

 .والممتلكات األفراد لحماية البيئة وحماية المھنية والصحة

 ً  إنذار تصميم وأعمال الحريق ومكافحة الھندسية والمشروعات البيئة وحماية المھنية والصحة السالمة مجال في المتميزة واالستشارات الدراسات مئات تنفيذ من وتمكنت خبراتھا وزادت الشركة نشاط توسع عام بعد عاما

ً  الصناعة مجال في الكبرى المشروعات من مجموعة على بصماتھا تركت آلي وإطفاء ً  والغاز والبترول عموما  .خصوصا

 .البيئة وحماية المھنية والصحة السالمة مجال في األداء وتحسين تطوير في بفاعلية الشركة ساھمت الزمن من عقدين مدار وعلى

 :التدريب

ً  البيئة وحماية المھنية والصحة السالمة بمبادئ الوعي نشر مبدأ على قامت والتي " بتروسيف " شركة تأسيس لفكرة الزاوية حجر ھو التدريب نشاط يعتبر  الدفاع خط ھو تجنبھا وأساليب بالمخاطر الوعي أن من انطالقا

 . والممتلكات األرواح على الحفاظ إلى يؤدي مما الحوادث وقوع لمنع الرئيسي

 ونقل البرامج ھذه لتنفيذ المتخصصين من نخبة باختيار أيضا االھتمام كان كما العمالء، ومتطلبات العمل مجاالت كافة تغطي المحتوى متميزة تدريبية برامج بتقديم الشركة اھتمت 1996 عام في الناجحة بداياتھا ومنذ

 .للمتدربين العلمية ومعرفتھم خبراتھم

 .فرد / تدريبي يوم 605000 من يقرب ما فرد / التدريبة األيام عدد بلغ حيث تدريبي برنامج 11370 من يقرب ما تنفيذ خالل من متدرب ألف121 من يقرب ما تدريب في2020 عام حتى تأسيسھا منذ الشركة نجحت وقد

 .التدريب أھداف تحقيق في محترفين فھم أيضا، والعملية بل فقط النظرية الناحية من ليس عالية بخبرة خبرائنا يتميز

 :الرؤية

 .البيئة وحماية المھنية والصحة السالمة استشارات في المتخصصة الشركات بين ريادي موقع في الشركة مكانة على الحفاظ

 :الرسالة

 اإلنتاجية والقطاعات والصناعات البترول صناعة في البيئة وحماية واإلنقاذ الحريق ومكافحة المھنية والصحة السالمة مجال في الجودة وإدارة النظم وتقييم التكنولوجية والدراسات واالستشارات التدريب خدمات تقديم

ً  والنھري البحري التلوث مكافحة أعمال إلى باإلضافة األخرى والخدمية  والممتلكات األفراد حماية بغرض مرتفع مھني آداء على الحفاظ في لعمالئنا الدعم لتقديم األوسط والشرق مصر في والقانونية الدولية للمعايير طبقا

ً  ينعكس والذي المحيطة والبيئة  .الطبيعية والثروات االقتصاد على إيجابا
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 إجراء في الخبرة من عاًما 22 من أكثر مع ، النفايات وإدارة النفطي االنسكاب مكافحة وخدمات الحرائق ومكافحة والھندسة والبيئة والسالمة الصحة مجال في الرائدة الشركات من واحدة ھي بتروسيف شركة

 .مصر في األخرى الصناعات وكذلك الرئيسية والغاز النفط صناعة على األصابع بصمات للغاية مميزة عالمة يمثل مما ، األنظمة وتقييم والتدريب واالستشارات والمراجعات الفنية الدراسات وتنفيذ

 الوطني االقتصاد على إيجابًا ينعكس مما ، والبيئة والممتلكات األفراد يحمي الذي المھني األداء على الحفاظ في العمالء ودعم ، والبيئة والسالمة الصحة أداء تحسين عملية في بفاعلية بتروسيف شركة تشارك

   .للبالد المستدامة والتنمية

 :الحصر ال المثال سبيل على يلي ما في خدمات بتروسيف شركة تقدم

 .واالستشارات السالمة ومراجعات ودراسات تدقيق عمليات• 

 .واالستشارة والتسجيل والمراقبة والمراجعة البيئي التقييم •  

 ISO مؤھل •  

 .الحرائق مكافحة وتقييمات ومراجعات وتوريد ودراسات ھندسة تصميمات • 

 .النھرية / البحرية النفطية التسربات مكافحة خدمات •  

 .المتكاملة النفايات إدارة وخطة الجافة والمواقع  NORM وإدارة الصحي الصرف مياه معالجة ذلك في بما النفايات إدارة خدمات •  

 .الفني والدعم التدريب خدمات •  
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PETROSAFE was established in 1996 by the Egyptian Petroleum Sector as a unique shareholding company under the regulations of the investment law 
specialized in HSE studies, consultancies, training and oil spill response to serve and assist Oil & Gas industry and other industries in Egypt. 

 
Year after year PETROSAFE’s business has expanded as well as its major experience and has managed to conduct hundreds of projects in the field of HSE, 
engineering projects and fire fighting (designing fire alarm and fire fighting systems), marking highly distinguished fingerprint on the major Oil & Gas projects 
within the last two decades participating effectively in the enhancement process of HSE performance. 
 
 Training  
Training activity is a major division in PETROSAFE business, it represents the value and the mission of the company because we believe in human resources 
as the greatest asset the world has. PETROSAFE focus on training to assist the clients in achieving their business objectives and to enhance HSE performance 
to meet moral and legal obligations in providing and maintaining a safe and healthy work place and to prevent accidents. PETROSAFE offers a 
comprehensive portfolio of training courses to assure the process of safety awareness and HSE skills. Also we can tailor training schemes to clients’ topic list. 
Since its establishment in 1996 till, 2020PETROSAFE managed to train about 121000 trainees by executing about 11370 training courses. The number of 
training days / person is approx. 605000 training days. Our experts are distinguished, own large experience both theoretical and practical, they are very keen 
to achieve the training targets professionally. 
 
Our Vision 
To attain a leading position among the HSE Consulting Corporations and to satisfy and exceed our customers requirements and needs. 
 
Our Mission 
To conduct and execute technical studies, consultancies, training and systems evaluation in the fields of HSE, quality, fire fighting and risk and execute 
projects in all these fields for Oil & Gas industry and other industries in Egypt and Middle East according to the international and legal standards to support 
our customers maintaining a professional  performance  that protects individuals, properties and environment which will positively reflect on the national 
economy and natural resources. 
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PETROSAFE is one of the leading companies in the field of HSE, engineering, firefighting, oil spill combating and waste 

management services, with over 22 years of experience in conducting and executing technical studies, reviews, consultancies, 

training and systems evaluation, marking highly distinguished fingerprint on the major oil and gas industry as well as other 

industries in Egypt.  

PETROSAFE effectively participates in the enhancement process of HSE performance, supporting customers in maintaining a 

professional performance that protects individuals, properties and environment, which positively reflect on the national economy 

and sustainable development of the country. PETROSAFE offers services in the following but not limited to: 

 • Safety audits, studies, reviews and consultation. 

 • Environmental assessment, auditing, monitoring, register and consultation. 

 • ISO Qualification. 

 • FireFighting engineering designs, studies, supply, reviews and evaluations. 

 • Marine / River oil spill combating services. 

 • Waste management services including wastewater treatment, NORM management, dry location and integrated waste 

management plan. 

 • Training and technical support services. 
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•HAZOP (ADVANCED) 
•PROCESS SAFETY MANAGEMENT 
•QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT (QRA)  
•PROCESS HAZARD ANALYSIS (PHA) 
•HAZOP TEAM LEADER  
•FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS 
•FAILURE TREE ANALYSIS ( FTA) 
•EVENT TREE ANALYSIS 
•TRIPOD BETA PRACTIONER COURSE  
•MIND MAPPING  
•SAFETY REQUIREMENT FOR HC STORAGE TANK  
•IMPORTANCE OF ELECTRICAL AREA CLASSIFICATION AND FIRE HAZARDOUS  
•IMO 1 
•IMO 2 
•IMO 3 
•PROJECT HSE REVIEW 
•COACHING FUNDAMENTALS FOR MANAGERS  
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•SAFETY REQUIREMENT FOR HYDROCARBON TRUCK LOADING FACILITIES 

•FIRE PROTECTION AND FIRE &GAS DETECTION SAFETY REQUIREMENT 

•SAFE PRACTICES OF CRANES OPERATIONS 

•PEDESTAL CRANE OPERATOR TRAINING  

•SAFELY USAGE OF FORKLIFT TRUCK AND MANLIFT REFRESHMENT  

•MANLIFT TRUCK OPERATIONS  

•CRANE INSPECTION TRAINING  

•LIFTING MANAGEMENT  

•SLINGER SIGNALLER  

•LIFTING PLANNER 

•TECHNICAL AND ECONOMICAL VISIBILITY STUDIES 

•CERTIFIED ENERGY MANAGER 
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NEBOSH 

• NEBOSH INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE  (IGC) 

• NEBOSH PROCESS SAFETY MANAGEMENT  (PSM) 

IEMA 

• IEMA FOUNDATION CERTIFICATION IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

IRCA 
• ISO 45001 LEAD AUDITOR  

• ISO 14001 LEAD AUDITOR  

• ISO 9001 LEAD AUDITOR  

• ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (ISO 50001) 
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NASP 

• NASP 10 AND 30 HRS. FOR GENERAL INDUSTRY 

• NASP 10 AND 30 HRS. FOR CONSTRUCTION 

• OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH BASIC DIPLOMA 

• OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADVANCED DIPLOMA 

NIOSH 

• HSE SPECIALIST (BASIC LEVEL) 

• HSE SPECIALIST ( ADVANCED LEVEL ) 
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 الوعى الوقـائى  •
•SAFETY AWARENESS  

 في السلوك والتصرف االمن االساسيات•
•BEHAVIORAL FUNDAMENTALS AND SAFE BEHAVIOR 

 االرجونوميكس  •
•ERGONOMICS 

 الجزء االول -قواعد الحفـاظ علي الحياة  •
•LIFE SAVING RULES – PART  1 

 الجزء الثاني -قواعد الحفـاظ علي الحياة  •
•LIFE SAVING RULES – PART  2 

 اسس ومفـاهيم السالمة والصحة المهنية  •
•PRINCIPLES AND CONCEPTS OF OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH 

 برامج الوعي الوقـائي
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 تدريب المدربين  •
•TRAIN THE TRAINER  

 تقييم االحتياجات التدريبية  •
•TRAINING NEEDS ASSESSMENT  

 القيادة والمسئولية  •
•LEADERSHIP AND ACCOUNTABILITY 

 ادارة التغيير  •
•MANAGEMENT OF CHANGE 

 تحليل مخاطر المهام الوظيفية  •
•JOB SAFETY ANALYSIS 

 مهارات التواصل الفعال  •
•COMMUNICATION SKILLS 

 ادارة الجودة الشاملة  •
•TQM 
 

 برامج نظم السالمة
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 ادارة الوقت•
•TIME MANAGEMENT 

 التحقيق في الحوادث وتقرير الحوادث  •
•ACCIDENT INVESTIGATION AND INCIDENT REPORT 

 نظم ادارة السالمة والبيئة•
•SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEMS  

 )متقدم  ( مهارات التدريب  •
•COACHING SKILLS ( ADVANCED) 

 التحكم فى الخسائر وتقـليل الفـاقد  •
•LOSS PREVENTION  

 التفتيش الوقـائى•
•SAFETY INSPECTION 

 االسباب الجذرية واالجراءات التصحيحية لمنع الحوادث  •
•ROOT CAUSE ANALYSIS AND CORRECTIVE PROCEDURES 
 

 تابع برامج نظم السالمة
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 نظم مراجعة السالمة  •
•SAFETY AUDIT  

 تقييم المخاطر  •
•RISK ASSESSMENT 

 تحديد المخاطر  •
•HAZARD IDENTIFICATION 

 االستجابة لحاالت الطوارئ وادارة االزمات•
•EMERGENCY RESPONSE AND CRISIS MANAGEMENT 

 التوعية باالوشا في الصناعات العامة  •
•OSHA GENERAL INDUSTRIES (AWARENESS) 

 ISO 45001تأهيل مراجعين داخليين طبقـا للمواصفة العالمية  •
• ISO 45001 INTERNAL AUDITORS 

  ISO 14001تأهيل مراجعين داخليين طبقـاً للمواصفة العالمية•
• ISO 14001 INTERNAL AUDITORS 

•SUPERVISOR PERFORMANCE OBSERVATION TECHNIQUES AUDIT (SPOT) 

 تابع برامج نظم السالمة
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 السالمة للمقـاولين•
•CONTRACTORS SAFETY  

 تأمين اعمال الصيانة واالنشاءات  •
•SAFETY OF MAINTENANCE & CONSTRUCTIONS 

 دخول االماكن المغلقة   •
• CONFINED SPACE ENTRY 

 تصنيف المناطق الخطرة  •
• HAZARD AREA CLASSIFICATION 

 التداول والتخزين االمن للمواد والمهمات  •
•   MATERIALS HANDLING AND  STORAGE  

 تأمين عمليات القطع واللحام  •
• SAFE WELDING AND CUTTING 

 مالحظة السلوك االمن بمواقع العمل  •
•SAFE BEHAVIOUR AT WORK SITES 

 برامج تأمين األعمال  
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 مهمات الوقـاية الشخصية والنوعية  •
•PERSONAL  PROTECTIVE EQUIPMENTS  

 نظم تصاريح العمل  •
•PERMIT TO WORK SYSTEM 

 تأمين بيئة العمل  •
•SAFE WORK ENVIRONMENT 

 االستخدام االمن للعدد والمعدات اليدوية والكهربائية•
•HAND & ELECTRICAL  TOOLS & EQUIPMENTS 

 السالمة بالورش  •
•SAFETY AT WORKSHOPS 

 تأمين اعمال تنظيف المستودعات•
•SAFE TANK CLEANING 

 التداول االمن للمواد الخطرة  •
•SAFE HANDLING OF HAZARD MATERIALS  

 تابع برامج تأمين األعمال  
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 إدارة االخطار الصحية ومكافحة العدوي•

•HEALTH RISK MANAGEMENT& INFECTION PREVENTION 

 سالمة الغذاء  •

•FOOD HYGIENE  

 الصحة المهنية  •

•OCCUPATIONAL HEALTH 

   االسعافـات االولية•

•FIRST AID 

 برامج الصحة المهنية
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 التفتيش والمراجعات البيئية  •

•ENVIRONMENTAL  AUDIT 

 تقييم االثر البيئى  •

•ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

 اإلدارة البيئية المتكاملة بالموانئ البحرية والنهرية•

•INTEGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF MARINE & RIVER PORTS 

 عمليات الرصد البيئى وقياس الملوثات•

•ENVIRONMENTAL MONITORING AND CONTAMINANT MEASUREMENT 

 التعريف بمراكز مكافحة التلوث النهري وأساليب مواجهة حوادث التلوث بالمياه العذبة•

•INTRODUCING RIVER OIL SPILL RESPONSE CENTERS & METHODS FOR DEALING WITH 

FRESHWATER POLLUTION INCIDENTS 

 برامج حماية البيئة
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 شبكات وهيدروليكا مياة االطفـاء•

•FIRE HYDRAULIC SYSTEM 

 االكواد والمواصفـات القياسية النظمة االطفـاء•

•FIREFIGHTING SYSTEM CODES AND STANDARDS 

 )عملي(مكافحة الحرائق لرجال اإلطفـاء المعاونين  •

•FIREFIGHTING AUXILIARY  TEAM (PRACTICAL) 

 تامين المباني اإلدارية ضد الحرائق  •

•FIRE PROTECTION FOR ADMINISTRATIVE BUILDINGS  

 ).عملي(مكافحة الحرائق لرجال اإلطفـاء المتخصصين  •

•FIREFIGHTING FOR SPECIALIST FIREFIGHTERS (PRACTICAL) 

 برامج هندسة االطفـاء و مكافحة الحرائق
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 السالمة على الطريق  •

•ROAD SAFETY 

 )البيك أب  –الميكروباص    –الليموزين  (القيادة اآلمنة للسيارات  •

•DEFENSIVE DRIVING (LIMOUSINE - MICROBUS - PICK-UP) 

 )  الخ... -الرافعة الشوكية    –اللوادر  (القيادة اآلمنة للمعدات الثقيلة  •

•DEFENSIVE DRIVING OF HEAVY EQUIPMENT (LOADERS - FORKLIFT - ...ETC) 

 القيادة اآلمنة للسيارات الصهريجية•

•DEFENSIVE DRIVING OF TANK CARS 

 برامج القيادة االمنة  
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 اإلجراءات التنظيمية وأسس المحاسبة
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 -: إجراءات الترشيح 

 :يتم قبول الترشيحات عن طريق

 .خطاب من العميل إلى بتروسيف متضمنًا أسماء المرشحين بالبرنامج•

 خطاب من جهة عمل المتدرب يقوم بتسليمة لمشرف البرنامج•

 Training@petrosafe.com.egالبريد االلكتروني الخاص بادارة التدريب  •

 -:إجراءات التسجيل بالبرامج 

 -:ـ يتوجه المتدرب إلي مشرف البرنامج 

مراجعة البيانات الواردة من جهة العمل التابع لها مع قيام المشرف باإلطالع على تحقيق •

 .الشخصية للمتدرب

 .استالم الحقيبة التدريبية •

 .التوقيع يوميًا عند الحضور واإلنصراف بكشوف االنتظام•

 -:مواعيد المحاضرات 

 ص 8:30جميع المحاضرات تبدأ من الساعة 

 -:إحتساب تكلفة البرنامج  

 يوم كان إن وحتى البرنامج حضور بكشف توقيعه بمجرد بالكامل البرنامج/الفرد تكلفة احتساب يتم

 .فقط واحد

سس المحاسبة وطريقة السداد 
ٔ
 -:ا

البرنامج / الفرد تكلفة اساس علي تتم المرفق الزمني المخطط ضمن المدرجة للبرامج بالنسبة 

عرض بتقديم بتروسيف شركة وتقوم لديه للعاملين محدد برنامج بتنفيذ العميل طلب على بناءا أو 

 .البرامج تنفيذ وتفاصيل والسداد باألسعار الخاصة الشروط به محدد منفصل ومالي فني

 -:إجراءات إصدار الشهادة 

 كحد ادني% 80يتم إصدار شهادات المتدربين بشرط أن تكون نسبة حضور المتدرب بالبرنامج 



 سابقة أعمال الشركة في مجال التدريب  
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40% 

15% 
20% 

10% 
15% 

 النسبة المئوية

 البيئــــــــة السالمـــــــــة
 نظم إدارة السالمة مكافحة الحريق

 2020نشاط التدريب منذ إنشاء الشركة حتى عام 

فرد- عدد االيام التدريبية المنفذة  اجمالي عدد البرامج   اجمالي اعداد المتدربين 

يوم تدريبي 605000 برنامج 11370  متدرب 121000   

 HSEشكل توضيحي للبرامج المنفذة في مجاالت الـ 
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Our Partners: 

Petroleum Safety & Environmental Services Company [PETROSAFE] 
 .القاهرة –المعادي الجديدة -تقسيم الالسلكي  -شارع حسن نصار 4/و6

Tel.: (02) 25176957 / 25176935 / 25176936 / 25176937 
 Fax: 25176938 / 25176958  

E- mial:  Training@petrosafe.com.eg                                                                                                                                                                
www.petrosafe.com.eg 


