Sonker Bulk Liquids Terminal
Sokhna Egypt
Sonker Bulk Liquids Terminal
currently contains a specialized jetty
of 415 meters in length and 17
meters in depth, which allows it to
accommodate two 120,000-ton
tankers simultaneously.

محطة الصب السائل
السخنة – مص
تحتوي محطة سووور ل صب ووس ئص و
ح ًصي عىل رص و و ووي بحلي متخ و و و
ً ر
ً ر
، متئ17 متئ وعمقو
415 يببغ طوصو
مم ي و و ووم ب س و و ووتقب ر بت ت و و و
 طن يف120,000 س و و وومة م م إىل
.آن وئحد

Non-Technical Summary
Environmental and Social Impact Assessment
Sonker Bulk Liquids Terminal (SBLT)
Ain Sokhna, Egypt

ملخص غير تقني
تقييم األثر البيئي واالجتماعي
محطة سونكر للصب السائل
 مصر،العين السخنة

Sonker Bulk Liquids Terminal
Environmental & Social Impact Assessment
Non-Technical Summary

1. Introduction
2. Project Description
3. Policy, Legal and Administrative Framework
3.1. National Requirements
3.2. IFC Requirements
3.3. International Conventions & Agreements
4. Environmental Assessment
4.1. Environmental baseline
4.2. Environmental Impacts and Mitigation

محطة سور ل صب س ئص
ع
وئالجتم
ئصبيئ
تقييم ئألثل
ي
ي
تقئ
غت
مبخ
ي
 مقدمة-1
 وصف المشروع-2
 إطار السياسات واإلطار القانوني واإلداري-3
 المتطلبات المحلية1-3
 متطلبات مؤسسة التمويل الدولية2-3
 المعاهدات واالتفاقيات الدولية3-3
 التقييم البيئي-4
 خط األساس البيئي1-4
 اآلثار البيئية وتدابير الحد منها2-4

Measures
 تقييم األثر االجتماعي-5
5. Social Impact Assessment
5.1. Social Environment
5.2. Social Impacts and Mitigation Measures
6. Independent Environmental and social
consultant

 البيئة االجتماعية1-5
 اآلثار االجتماعية وتدابير الحد منها2-5
 استشاري بيئي واجتماعي مستقل-6
 الخاتمة-7

7. Conclusion

|Page2

Sonker Bulk Liquids Terminal
Environmental & Social Impact Assessment
Non-Technical Summary

محطة سور ل صب س ئص
ع
وئالجتم
ئصبيئ
تقييم ئألثل
ي
ي
تقئ
غت
مبخ
ي

PREFACE

تمهيد

This document is the Non-Technical Summary (NTS) of the تمثلل هل الوثيقلة ملخص غير تقني عن تقييم األثر البيئي واالجتملاعي
Environmental and Social Impact Assessment (ESI A) for
the SBLT project. The NTS outlines in non-technical
language the findings of the ESI A. The ESI A is supported

 قيي ا تقييم األثر،الناتج عن مشللروع محطة سللونكر للصللب السللائل
البيئي واالجتماعي يتضللمن جءات تقنية تو للش نشللطة مشللروع محطة

by technical sections describing the activities for the SBLT  وإنشلات خطوط األنابيب وخءانات،سلونكر للصلب السلائل هتزهيء الموقو
project (site preparation, pipelines and storage tanks التخءين وعمليات االستيراد والتصدير وتشغيل وقدات العمليات األخرى
construction, Importing and exporting operation` and

.)داخل المحطة

operating other process within the terminal).

 مقدمة.1

1. Introduction
Sonker Bunkering Company S.A.E. was founded in

 سشلرسة متخصلصلة ي2003 تأسلسلش كلرسة سلونكر لتموين السلفن عا

2003 as a petroleum storage, handling, and bunker

تخءين المواد البتروليلة وتلداولهلا وتموين السللللفن تءاوا نشلللللاطهلا ي

supply company operating at Basin 3, Sokhna Port

 البحر األقمر بالقر من، مينات السلخنة، المنطقة الحرة، الحوض الثالي

Free Zone, Red Sea near Suez City in Egypt. It is an

 وتدعد الشلرسة نموا لجا لشلراسة،ي جمهورية مصلر العربية

example of a successful Private Public Partnership as

نلاجحلة بين القطلاعين الخلاو والعلا قيلي نهلا ملكيلة مشللللترسلة بين

it is jointly owned by the Amiral Holdings Group and
companies associated with Egyptian Governmental

مدينة السلوي

،مزموعة ميراا القابضلللة وكلللرسات تابعة لكيانات قكومية مصلللرية
. انظر الرسم التو يحي

entities, see pie chart.
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بد تشللغيل محطة سللونكر من عا  2009عندما بد ت المحطة ي تداوا
صلادرات كلرسة مصلر للصلناعات األسلاسلية هإيبا) من األمونيا ،وتمتلا
كلرسة إيبا ي منطقة محطة سلونكر عدد  2خءاا لتخءين األمونيا تصلل
سللعتهما اإلجمالية إل  .3 110،000سما برمش سللونكر عقدلا مو كللرسة
إيزاس هالشللرسة المصللرية القابضللة للغازات الطبيعية) لرسللو وقدات
تخءين الغلاز الطبيعي المسللللاا العلائملة ووقلدات إعلادة التحويلل إل غلاز
عل رصلليف سللونكر بين الربو الثاني من عا  2015والربو الثالي من
عا . 2018

The Sonker terminal has been operational since
2009, when it started handling Egypt Basic Industries
Corporation’s Ammonia exports. EBIC has two
Ammonia storage tanks of 110,000 m³ in total within
the Sonker terminal area. Sonker also operated a
contract with EGAS (The Egyptian Natural Gas
Holding Company) to berth LNG Floating Storage
and Regasification Units at the Sonker jetty between
Q2 2015 and Q3 2018.

ي الفترة من  2015إل  2020نشلأت سلونكر منطقة خءانات للسلوائل
غير المعبأة تتبو المعايير العالمية همشلروع محطة سلونكر للصلب السائل)
ويلتلكلوا ملن خلءانللات تلخلءيلن لللسللللوالر ه )3 100,000والبلوتللاجللاز
ه.)3 150,000

–In the period of 2015-2020 Sonker built a world
)class bulk liquids tank farm (the SBLT-project
)consisting of storage tanks for Gasoil (100,000 m³
and Liquefied Petroleum Gas (LPG, 150,000 m³).

قلاملش سللللونكر بتوقيو اتفلاقيلة طويللة األجلل مو الهيئلة المصللللريلة العلاملة
للبتروا ) (EGPCإلسللتخدا محطة سللونكر للصللب السللائل وتقو قاليلا
بتنفي ه ا العقد.
وتشلللمل اإلتفاقية رسلللو السلللفن عل رصللليف سلللونكر وتفري منتزات
السوالر والبوتاجاز منها إل خءانات سونكر ثم تد يعها إل كبكة خطوط
االنابيب تحش األر ية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للبتروا.

 -2وصف المشروع

Sonker has signed and is operating a long-term
supply point agreement with Egyptian General
Petroleum Corporation (EGPC). This agreement is for
the use of the Sonker bulk liquids terminal and
includes the delivery of Gasoil and LPG by vessels at
Sonker jetty, handling, storage and the redelivery
into the EGPC underground national pipeline
network.
2. Project Description

تقو محطة سلللونكر للصلللب السلللائل ي الحوض الثالي بمينات السلللخنة
بالقر من مدينة السلوي ي جمهورية مصلر العربية وتمتد عل مسلاقة
 2 400,000قيمش داخلها منشللللرت كللللرسة إيبا عل مسللللاقة قدرها
2
50,000

The Sonker bulk liquids terminal (SBLT) is located in Basin
3 at Sokhna Port near Suez city in Egypt and spans an
area of 400,000 m2 inside which the EBIC facility has been
realized on an area of 50,000 m2.

يتضلللمن مشلللروع محطة سلللونكر للصلللب السلللائل ي مرقلته األول
المو حة العناصر الرئيسية التالية:

The SBLT project, further described as phase 1, involves
the following main components:
1. Construction and Operation of 3 refrigerated
tanks, each of 50,000 m3 capacity for a total
storage of 150,000 m3 of Liquified Petroleum Gas
(at normal atmospheric pressure), including
;related equipment
2. Construction and Operation of 2 tanks of 40,000
m3 and 1 tank of 20,000 m3 capacity for a total
;storage of 100,000 m3 of Gasoil

 -1إنشات وتشغيل  3خءانات مبردة يبل سعة سل منها 50,000
 3لتصل سعتها التخءينية اإلجمالية إل  3 150,000من
البوتاجاز هعند الضغط الزوي العادي) بما ي الا المعدات
اات الصلة.
 -2إنشات وتشغيل عدد  2خءاا يبل سعة سل منهما 40,000
وخءاا واقد سعته  3 20,000لتصل السعة التخءينية
اإلجمالية إل  3 100,000من السوالر .
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3. Construction and Operation of underground
pipelines connecting the SBLT tanks to the
national pipeline networks for both gasoil and
LPG
4. The infrastructure for the above, including an
administration and Operations building;

 إنشات وتشغيل خطوط نابيب تحش األرض تربط خءانات-3
محطة سونكر للصب السائل بالشبكة القومية لكل من السوالر
. والبوتاجاز

5. Seawater intake from and discharge in the
port basin for raising the temperature of the
LPG and to serve as firefighting water intake.

 سحب ميا البحر من قاع المينات وصر ها يه لر و درجة-5
قرارة البوتاجاز المساا والستخدامها يضا سميا لمكا حة
.الحرائق

6. Additional piping and (un)loading arms at the
existing Jetty.

تفري عل الرصيف البحري/ انابيب إ ا ية و ارع تحميل-6
.الحالي

Phase 1 of the SBLT development is to be followed by
other phases, reaching a final total storage capacity of 11.2 million m3.
3. Policy, Legal and Administrative Framework
3.1 National Requirements
In accordance with Law 4/1994, Law of the
Environment, and its executive regulations (ERs),
Sonker has prepared and submitted an Environmental
Impact Assessment (EIA) with the application for the
license of new projects and/or extension of existing
facilities. Accordingly, environmental requirements
are integrated into the existing licensing system.
Sections Pertaining to the Project:
1. Air Quality
2. Solid Wastes
3. Noise
4. Hazardous Substances and Waste
5. Protection of Water resources
6. Work environment
7. Protection of biodiversity
8. Environmental register
In addition to Law No. 4/1994, Work Environment and
labour protection are governed by the following laws:

. البنية التحتية لما سبق بما ي الا مبن اإلدارة والعمليات-4

تدتبو المرقلة األول من تطوير محطة سلللونكر للصلللب السلللائل بمراقل
1,2 – 1  قيلي تصللللل السللللعلة التخءينيلة اإلجملاليلة النهلائيلة إل،خرى
.مليوا متر مكعب
 اللوائح والقانون واإلطار اإلداري-3
 المتطلبات المحلية1-3
 قلاملش، والئحتله التنفيل يلة وتعلديتتهملا1994/4 و قلا لقلانوا البيئلة رقم
كللرسة سللونكر بإعداد تقييم األثر البيئي وتقديمه مو طلب الحصللوا عل
 وبنا لت،تصللريش لمشللاريو جديدة و التوسللو ي منشللرت قالية و سليهما
. تدعد االكتراطات البيئية جءت ال يتزء من نظا التصاريش الحالي،عليه

:األقسام الخاصة بالمشروع
جودة الهواء
المخلفات الصلبة
الضوضاء
إدارة المواد والمخلفات الخطرة
حماية الموارد المائية
بيئة العمل
حماية التنوع الحيوي
السجل البيئي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

،2005/1741  والتئحلة التنفيل يلة1994/4 بلاإل للللا لة إل القلانوا رقم
:تخضو بيئة العمل وقماية العماا للقوانين التالية

•

General Public Cleaning Law No. 38/1967

1967/38 قانوا النظا ة العامة رقم

•

•

Labour Law, No. 12/2003 and its decrees

 والقرارات الوزارية2003/12 قانوا العمل رقم

•

•

Social Insurance Law No. 79/1975

1975/79 قانوا التأمينات االجتماعية رقم

•
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3.2 IFC & EBRD Performance Requirements

 اشتراطات مؤسسة التمويل الدولية والبنك األوروبي إلعادة البناء2-3
والتنمية فيما يتعلق باألداء

The Environmental Impact Assessment study satisfies
the requirements and guidelines for projects as
financed by both the International Finance
Corporation (IFC) and the European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD). Both IFC &
EBRD require the project to abide by its performance
standards and guidelines to ensure that, the project is
environmentally sound and sustainable. Performance
Standards are applied to manage social and
environmental risks and impacts.

تفي دراسة تقييم األثر البيئي بمتطلبات وإركادات المشاريو الممولة من

 تطبق معايير األدات،بهما لضماا ا يكوا المشروع آم لنا بيئيا ل ومستداما ل

IFC & EBRD Performance Standards

معايير مؤسسة التمويل الدولية والبنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية
فيما يخص األداء

،سل من مؤسسة التمويل الدولية والبنا األوروبي إلعادة البنات والتنمية
وتشترط الزهتاا ا يلتء المشروع بمعايير وإركادات األدات الخاصة
.إلدارة المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية

Performance Standard 1: Social and
Environmental Assessment and Management
System

 نظام التقييم واإلدارة االجتماعية والبيئية:1 معيار األداء

A scoping exercise was carried out during the
commencement of the study to include the
neighboring activities as well as the Bedouin
community south of the project location, which is
the only settlement in the area. At a later stage, a
public disclosure meeting was held to discuss the
study findings. Feedback from different
stakeholders during both stages are summarized
and incorporated in the report.

عند بدت الدراسللة تم تحديد نطاقها سي تشللمل األنشللطة المزاورة وس لا

Performance Standard 2: Labour and Working
Conditions

 ظروف العمال والعمل:2 معيار األداء

The report addresses the employment aspects
during the different project phases. SONKER
adheres to the Egyptian Labour law (which was
updated to reflect the ILO requirements), including
work conditions and child protection laws.

يتناوا التقرير جوانب العمل ختا مراقل المشلروع المختلفة قيي تلتء

المزتمو البلدوي جنو موقو المشللللروع ا ل ي يعتبر المزتمو الوقيلد ي
 و ي مرقلة الققة تم عقد اجتماع إ صلللال علني لمناقشلللة نتائج،المنطقة
. سما تم تلخيص ودمج آرات الزهات المعنية ي التقرير،الدراسة

متطلبلات

سللللونكر بقلانوا العملل المصللللري هال ي تم تحلديثله سي يعك

.منظمة العمل الدولية) بما ي الا ظروف العمل وقوانين قماية الطفل

Performance Standard 3: Pollution Prevention and
Abatement

 منع التلوث والحد منه:3 معيار األداء

The report investigates the environmental releases
from different sources during construction and
operation phases, and their potential impacts. It
also investigates relevant mitigation measures to
minimize potentially significant impacts of
pollutants.

يلدرس التقرير االنبعلاثلات البيئيلة من مختلف المصلللللادر ثنلات مرقللة
 سملا يتنلاوا التلدابير اات،اإلنشللللات ومرقللة التشللللغيلل وآثلارهلا المحتمللة
.الصلة للحد من اآلثار الضارة ال دمحتمل ا تنتج عن الملوثات
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Performance Standard 4: Community Health, Safety
and Security

 صحة وسالمة المجتمع المحيط:4 معيار األداء

The study assesses the potential impact of the
project on the surrounding activities as well as on
the workforce during the different project phases. A
quantitative risk assessment (QRA) is prepared to
quantify potential risks related to fire or explosion.

تدقيّم الدراسلة األثر المحتمل للمشلروع عل األنشلطة المحيطة وس لا عل
 تم إعداد تقييم مخاطر سمي،القوة العاملة ختا مراقل المشروع المختلفة
لتحديد المخاطر المحتملة اات الصللللة بالحرائق و االنفزارات من قيي
.الكم

Performance Standard 5: Land Acquisition and
Involuntary Resettlement

 امتالك األراضي وإعادة التوطين الجبرية:5 معيار األداء

Land acquisition for the project components does
not involve involuntary resettlement.

ي إعادة

Performance Standard 6: Biodiversity Conservation
and Sustainable Natural Resource Management

 الحفاظ على التنوع الحيوي واإلدارة المستدامة للموارد:6 معيار األداء
الطبيعية

The biological baseline in the project area was
investigated and relevant impacts assessed.

تم دراسلة خط األسلاس الحيوي ي منطقة المشلروع وس لا تم تقييم اآلثار
.اات الصلة
 السكان األصليون:7 معيار األداء

Performance Standard 7: Indigenous People
There are no indigenous people at the project
location. Moreover, the tank farm exists within an
operational port. However, the study presents the
participation of the Bedouins in the consultation
process of the project, and the actions taken to
identify their needs.

ال ينطوي امتتك األرا للي ألغراض عناصللر المشللروع عل
.توطين جبرية

 ض ل،ال يوجد سلكاا صلليوا ي موقو المشلروع
 يتواجد ققل،لت عن ه ا
 ومو ه ا تعرض الدراسلللة مشلللارسة،الخءانات داخل مينات جاهء للعمل
البدو ي العملية االسلللتشلللارية المتعلقة بالمشلللروع واإلجراتات المتخ ة
.لتحديد اقتياجاتهم

 التراث الثقافي:8 معيار األداء

Performance Standard 8: Cultural Heritage
Elements of potential cultural heritage value near
the project location were identified and presented
in the study.
3.3 International Conventions and Agreements
Egypt is a signatory to various conventions
concerning environment protection, among which
are: the Environmental Modification Convention;
the African Convention on the Conservation of
Nature and Natural Resources; the Vienna
Convention for the Protection of the Ozone Layer;
the Convention for the Prevention of Pollution from
Ships; the Barcelona Convention for the Protection
of the Mediterranean Sea against Pollution; the
Brussels Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage and the Moscow Treaty for
Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere.

من موقو

تم تحللديلد قيمللة عنللاصللللر الترال الثقللا ي المحتملللة بلالقر
.المشروع وعر ها ي الدراسة
 المعاهدات واالتفاقيات الدولية3-3

جمهوريلة مصللللر العربيلة من اللدوا الموقعلة عل العلديلد من المعلاهلدات
 معلاهلدة التعلديلل البيئي واالتفلاقيلة:للللمنهلا

المتعلقلة بحملايلة البيئلة ومن

األ ريقيلة لحف الطبيعلة والموارد الطبيعيلة واتفلاقيلة يينلا لحملايلة طبقلة
األوزوا واتفاقية منو التلول الناجم عن السللفن واتفاقية بركلللونة لحماية
البحر األبيض المتوسلط من التلول واتفاقية بروسسلل المتعلقة بالمسلؤولية
لللرر التلول النفطي ومعاهدة موسلللكو لتزار األسللللحة

المدنية عن

.النووية ي الغتف الزوي
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 التقييم البيئي-4

4. Environmental Assessment
4.1.

 خط األساس البيئي1-4

Environmental baseline

Aspect
Climatic
Factors

Baseline condition
In general, the Climate in Sokhna is
characterized by a warm, dry weather
most of the year.
The dominant winds are from north
and north-west direction with an
occurrence of 84%. The wind direction
with the highest occurrence is the
northern wind.
The area lies within an arid region. The
maximum temperature in the Sokhna
region ranges from 20 degrees in
January up to 37 degrees during the
months of July and August.
Rain is episodic and localized; often in
the form of short, heavy downpours
causing flash floods. Maximum rainfall
occurs in February, followed by
January, March and December. The
weather is mostly dry during the rest of
the year.

الظروف األساسية

البند

عووووووواموووووول يتميء الطق ي العين السللللخنلة بوجله علا بلأنله دا يت
الطقس
.وجاف معظم وقات السنة
الريال السلائدة هي الريال الشلمالية والشلمالية الغربية مو
 والريلال الشللللملاليلة هي،%84 اقتملاا قلدوثهلا بنسللللبلة
ل
، تقو المنطقة للمن منطقة قاقلة،اقتماال
الريال األسثر
وتتراول درجات الحرارة القصلللوى ي منطقة السلللخنة
 درجة ختا كلللهري يوليو37 درجة ي يناير و20 بين
. و غسط
األمطار عر ية ومحلية وغالبلا ما تكوا ي هيئة مطار
،غءيرة تسلتمر لفترات قصليرة وتسلبب يضلانات مفاجئة
تهطلل كلللللد األمطلار ي براير يليله ينلاير وملارس
 غلالبلل ا ملا يتصللللف الطق بلالزفلاف ختا،وديسللللمبر
.الشهور األخرى
 ويصلل لل روة%55 يبل متوسلط الرطوبة النسلبية نحو
ي الفترة من ستوبر إل يناير ويصلل ألدن مسلتوى ي
.مايو ويونيو

The relative humidity has an annual
mean of about 55% and reaches its
peak in the period from October to
January and its minimum in May and
June.
Air Quality

All results from monitoring at five
different
locations
within
and
surrounding the Sokhna Port, were
found well within the acceptable limits
of Egyptian Environmental Law 4/94,
including total VOC levels, which were
well below the normal expected levels.

جاتت جميو نتائج الرصلد ي خمسلة مواقو مختلفة داخل
مينات السلخنة و ي محيطها جيدة و لمن الحدود المقبولة
 بما94/4 المنصلللوو عليها ي قانوا البيئة المصلللري
ي الا مسلللتويات المرسبات العضلللوية المتطايرة التي
.سثيرا من المستويات العادية المتوقعة
سانش قل ل

جودة الهواء

Noise

Noise levels measured at five different
locations within and surrounding the
Sokhna Port, were all found well within
the permissible limits.

تم قياس مسللتويات الضللو للات ي خمسللة مواقو مختلفة
داخل مينات السللخنة و ي محيطها وجاتت النتائج للمن
.الحدود المسمول بها

الضوضاء
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محطة سور ل صب س ئص
ع
وئالجتم
ئصبيئ
تقييم ئألثل
ي
ي
تقئ
غت
مبخ
ي

Soil Quality

The soil quality poses no significant
threat to humans, animals and plant
life.

ال تمثللل جودة التربللة ي تهللديللدات خطيرة عل قيللاة
.االنساا والحيواا والنبات

جودة التربة

Ground
Water
Resources

Heavy metal, TPH, Glycol and Total
VOC levels were not detected in the
samples (lower than the detection
limit).

لم يتم العثور عل معلادا ثقيللة وهيلدروسربونلات نفطيلة
وجليكوا ومسللللتويلات المرسبلات العضللللويلة المتطلايرة
.)الكلية ي العينات ه قل من قد االستشاف

موارد الميووا
الجوفية

Ecology

The project area is part of the coastal
desert plain and includes some of its
typical floral species. The area is
roughly flat with a higher vegetative
cover towards the north, reaching
approximately 30% composed mainly
of vegetation. However, the specific
project area is almost devoid of any
vegetation. The existence of finegrained suspended sediment in water
column and on the seafloor does not
allow corals to grow. Also, during this
study, poverty of the area in marine
flora and fauna was noticed.

تدعلد منطقلة المشللللروع جءت من السللللهلل الصللللحراوي
السلللللاقلي وتشللللملل بعض من نواع النبلاتلات المعتلاد
 والمنطقة مسلطحة ووعرة،وجودها ي مثل ه األماسن
مو ارتفاع الغطات النباتي باتزا الشماا يصل إل قوالي
 ومو ه ا تخلو منطقة المشروع، من الكسات النباتي%30
 إل جلانلب اللا ال يسللللمش وجود.من ي قيلاة نبلاتيلة
الرواسللللب المعلقة اات الحبيبات الدقيقة ي الميا وبقاع
 سما كلارت الدراسلة إل،البحر بنمو الشلعا المرجانية
.قر الحياة النباتية البحرية والحيوانية ي المنطقة

علم البيئة

Archaeologic
al Sites

There are no sites of archaeological
importance within or nearby the
project location.

الوووومووووواقوووع ال توجد مواقو اات همية ثرية داخل موقو المشلروع و
األثرية
.بالقر منه

 اآلثار البيئية وتدابير الحد منها2-4

4.2 Environmental Impacts and Mitigation Measures
Sonker to manage and mitigate the environmental
impacts as below:

تقو كلرسة سلونكر بإدارة اآلثار البيئية وتعمل عل الحد منها عل النحو
: الوارد دنا

4.2.1. Construction Phase:
Issue
Air quality

Noise level

Baseline condition

: مرحلة اإلنشاء1-2-4
البند

التدابي
التحكم ي الغبار

•

صيانة اآلالت والمعدات

•

الفحص المستمر لكل معدات اإلنشات

•

استخدا مهمات الحماية الشخصية

•

صيانة اآلالت

•

Selection of construction equipment and اختيلار معلدات و سلللللاليلب اإلنشلللللات التي تقللل
techniques
that
minimize
noise
الضللللو للللات همثلل دا األعملدة اللدوارة ب ل
لدال من
generation (ex. rotary pile driving rather
)الطرا بالمطرقة
than hammering).

•

•

Dust suppression

•

Maintaining machinery and equipment

•

Frequent inspection of all construction
equipment

•

Using PPE

•

Machinery maintenance

•

جودة الهواء

مستوى
الضوضاء
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Seawater and •
groundwater
quality
•

Biological
Environment

Workplace
Health and
Safety

Site management procedures and
housekeeping measures, including
measures for spill prevention.
Oil booms will be available for
containment of any oil leakage to the
marine environment.

•

Selection of equipment types and
periodic maintenance.

•

Measures to reduce emissions, noise and
vibrations.

•

Avoiding bird migration seasons, if
possible.

•

Avoiding night-time work and use of high
energy lights, if possible.

•

Minimizing vegetative clearance and
fencing hazard areas.

•

Development and application of waste
management plans.

•

Selection of native vegetation for
landscaping.

•

Provision of PPEs to workers.

•

Adopting spill prevention plans.

•

Proper material storage, labelling and
handling.

•

Installing firefighting system.

•

Proper waste management.

محطة سور ل صب س ئص
ع
وئالجتم
ئصبيئ
تقييم ئألثل
ي
ي
تقئ
غت
مبخ
ي
إجراتات إدارة الموقو وإدارة النظا ة والنظا

•

.الداخلي بما ي الا تدابير منو االنسكابات
ستتوا ر قواجء اقتوات النفط القتوات ي تسر

•

جودة ميا
البحر والميا
الجوفية

.نفطي ي البيئة البحرية
.اختيار نواع المعدات والصيانة الدورية

•

.تدابير لتقليل االنبعاثات والضو ات واالهتءازات

•

.تزنب مواسم هزرة الطيور إا مكن

•

تزنب العمل ثنات الليل واستخدا

•

وات عالية

البيئة
الحيوية

.الطاقة إا مكن
تقليل األنشطة التي تدمر الغطات النباتي وتطويق

•

.المناطق الخطرة
.تطوير وتطبيق خطط إلدارة المخلفات

•

.اختيار النباتات المحلية لتنسيق المناظر الطبيعية

•

.تو ير مهمات الحماية الشخصية للعاملين

•

.اتباع خطط منو االنسكابات

•

تخءين المواد وو و الملصقات عليها وتداولها

•

الصحة
والسالمة في
مكان العمل

.بالطريقة الصحيحة
.ترسيب نظا مكا حة الحريق

•

.اإلدارة السليمة للمخلفات

•
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: مرحلة التشغيل2-2-4

4.2.2 Operation Phase:
Measure

Aspect
Air quality

المشكلة

Recovery of fugitive emissions from LPG
tanks and loading/unloading operations.

استعادة االنبعاثات المتطايرة من خءانات

Controlled burning (flaring) of
evaporated gases during abnormal
conditions.

التحكم ي قرا الغازات المتبخرة ختا ظروف

•

Machinery and equipment design
according to standard specifications.

.تصميم اآلالت والمعدات و قلا للمواصفات القياسية

•

استخدا عازا للصوت للمعدات التي يصدر عنها

•

•

Use of acoustic enclosures for noise
generating equipment.

•

Periodic equipment maintenance.

•

Provide workers with PPEs.

•
•

Noise level

التدابير
•

. البوتاجاز وعمليات التحميل والتفري
•

التشغيل غير المعتادة
مستوى
الضوضاء

.و ات
.الصيانة الدورية للمعدات

•

.إمداد العاملين بمهمات الحماية الشخصية

•

Use of dry break couplings for all
loading/unloading arms and hoses.

/استخدا وصتت ربط جا ة لكل ارع التحميل

•

Provision of leak collection facilities at
liquid handling locations.

تو ير منشرت لزمو التسريبات ي مواقو تداوا

•

Rainwater collection within
curbed/bunded areas.

/تزميو ميا األمطار داخل مناطق محصورة

•

Site management and appropriate
housekeeping activities

Seawater and •
Ground
Water
•
Quality

جودة الهواء

.التفري والخراطيم

ميا

جودة
البحر

•

.السوائل
•

.محدودة
إدارة الموقو و نشطة النظا ة والنظا الداخلي

•

.المناسبة
•
Soil and
groundwater

Use of bunded areas for collection of
potential leaks/spills in all areas of
concern

•

Adopting spill prevention plans

•

Provision of containment and emergency
response procedures and equipment

/مناطق محدودة لتزميو التسريبات

استخدا

•

االنسكابات المحتملة ي سل المناطق التي تعد

التربة
والميا
الجوفية

.مصدر خطورة محتمل
.اتباع خطط منو االنسكابات

•

تو ير إجراتات ومعدات االقتوات ومواجهة

•

.الطواريت
Biological
Environment

•

Implementation of measures to minimize
emissions, noise and vibration

•

Noting bird migration/breeding seasons

•

Avoiding night lighting as possible

•

Developing and implementing waste
management plans

•

Selection of native vegetation for
landscaping

تطبيق تدابير لتقليل االنبعاثات والضو ات

•

.واالهتءازات
. تءاوج الطيور/مراقبة مواسم هزرة

•

.تزنب اإل اتة الليلية بقدر اإلمكاا

•

.تطوير وتطبيق خطط إدرة المخلفات

•

.اختيار نباتات محلية لتنسيق المناظر الطبيعية

•

البيئة
الحيوية
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Workplace
Health and
Safety

•

Abiding by all national occupational
health and safety regulations as well as
IFC EHS guidelines

•

Planning for preventive maintenance
programs

•

Provision of suitable PPE

•

Conducting periodic medical check-ups

•

Preparation and adoption of emergency
plans

•

Preparation of quantitative risk
assessment covering potential hazard
situations.

5. Social Impact Assessment
5.1 Social Environment

محطة سور ل صب س ئص
ع
وئالجتم
ئصبيئ
تقييم ئألثل
ي
ي
تقئ
غت
مبخ
ي
االلتءا بكل لوائش الصحة والستمة المهنية

•

المحلية وس لا إركادات مؤسسة التمويل الدولية
.المتعلقة بالبيئة والصحة والستمة
.إعداد خطط لبرامج الصيانة الوقائية

•

.تو ير مهمات الحماية الشخصية المناسبة

•

.إجرات حوصات طبية دورية

•

.إعداد خطط مواجهة الطواريت وتطبيقها

•

إعداد تقييم سمي للمخاطر يشمل مصادر الخطر

•

صحة
وسالمة
مكان العمل

.المحتملة

 تقييم األثر االجتماعي-5
 البيئة االجتماعية1-5

The surrounding activities are limited to industrial and
tourism sectors. An industrial area to the west of the
port includes a worker’s camp, over 9 km east of the
project location. A Bedouin settlement also exists over
6 km to the southwest of the project location. The
closest tourism resort is approximately 3 km north of
the project location.

 تشللمل،تقتصللر األنشللطة المحيطة عل القطاعين الصللناعي والسللياقي
المنطقة الصلناعية القائمة غر المينات معسلكر للعاملين يمتد عل مسلاقة
6  سما يوجد مزتمو بدوي عل مسلاقة، سيلومتر كلرا موقو المشلروع9
 يقو قر منتزو سلياقي عل بعد،سيلومتر جنو غر موقو المشلروع
. سيلومتر تقريبلا كماا موقو المشروع3

Mining and manufacturing are among the basic
economic sectors in the Governorate. Petroleum
extraction and refinement, chemical and cement
industries, and food industries, are the backbone of
the industrial base in Suez.

،يعد التنقيب والتصلنيو قد القطاعات االقتصلادية الرئيسلية ي المحا ظة
سما يعد اسلللتخراج البتروا وتكرير وصلللناعات الكيماويات واألسلللمنش
. والصناعات الغ ائية العمود األساسي للقاعدة الصناعية ي السوي

Traditional activities are centered on fishing and
livestock. Cultivation is strained by the poor quality of
the soil, and the limited amount of fresh water to
grow vegetables and fruits.

 وتتأثر الءراعة،تتمحور األنشللطة التقليدية عل الصلليد وتربية الماكللية
بللانخفللاض جودة التربللة والكميللة المحللدودة من الميللا العلل بللة لنمو
.الخضروات والفاسهة
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 اآلثار االجتماعية وتدابير الحد منها2-5

5.2 Social Impacts and Mitigation Measures
Sonker to manage and mitigate the environmental
impacts as below:
Measure

Aspect

تقو كللرسة سللونكر بإدارة اآلثار االجتماعية وتعمل عل الحد منها عل
: النحو الوارد دنا
التدابير

البند

Land Taken
for the
Project

•

Land used for the project lies within
an operational port, which has been
allocated as a tank farm since the
master planning phase of the port.
This project does not include any
components outside the port fences.

• تقو األرض المستخدمة للمشروع داخل مينات جاهء
للعمل تم تخصيصها سحقل خءانات من مرقلة
 ال يشمل ه ا المشروع ي،التخطيط الرئيسية للمينات
.مكونات خارج سوار المينات

األرض المأخوذة
من أجل المشروع

Air and Noise
Emissions
during
Construction
and
Operation

•

the study shows that noise and air
quality impacts would not be significant
outside project boundaries.

• تبين الدراسة ا الضو ات وجودة الهوات لن تكوا
.اات ثر ملحوظ خارج قدود المشروع

االنبعاثات الجوية
والضوضاء أثناء
اإلنشاء والتشغيل

Road
Transportatio
n Activities

•

Trucking activities are limited to the
construction phase, which is both of
low magnitude and duration.
Accordingly, the project operation
will have no interference with road
networks, except for transportation
of the working staff.

• تقتصر نشطة النقل بالشاقنات عل مرقلة اإلنشات
 وبالتالي لن،التي تتميء بقلة قزمها وقصر مدتها
يؤثر تشغيل المشروع عل كبكات الطرا إال يما
.يتعلق بنقل العاملين

أنشطة النقل
البري

Utilities
(Water &
Electricity)

•

The project does not involve
industrial activity since it provides
temporary storage, loading and
unloading of LPG and Gasoil. The
electricity and potable water
demands are acceptable.

• ال يشلمل المشلروع ي نشلاط صلناعي قيي نه يو ر
/مكلا لنلا مؤقتللا لتخءين البوتلاجلاز والسللللوالر وتحميلله
 لهل ا تعلد االقتيلاجلات من الكهربلات وميلا،تفريغله
.الشر مقبولة

المرافق (ماء
)وكهرباء

Cultural
Environment

•

The presence of foreign labour with
a cultural background that is
different from that of the locals may
cause some cultural tensions.
However, the locals are used to the
presence of foreigners in the port
area. Any foreign workers will be
instructed to respect the local
prevailing culture.

• ربما يسبب وجود عمالة جنبية اات خلفية ثقا ية
 ومو،مختلفة عن المواطنين بعض التوترات الثقا ية
 يعتاد السكاا المحليوا عل وجود األجانب ي،ه ا
 يتم توجيه ي عامل جنبي إل اقترا.منطقة المينات
.الثقا ة المحلية السائدة

البيئة الثقافية

ا
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 سيتم توجيه المقاوا إل،• ختا مرقلة اإلنشات
.استخدا عمالة محلية بقدر اإلمكاا
 سيتم كغل معظم ه الوظائف،• ختا مرقلة التشغيل
بمواطنين مصريين وسيتم تشزيو السكاا المحليين
.خاصةل من محا ظة السوي عل تقديم طلبات العمل

العمالة

•

During construction phase, the
contractor will be instructed to use local
labour as much as possible.

•

During Operation phase, most of these
positions will be filled by Egyptian
nationals and applications by local
inhabitants will be encouraged,
particularly from Suez Governorate

Visual and
Light
Intrusion

•

The southern, western and eastern
border of the port do not include any
residential or tourist facilities, and
would thus not impose any visual
impacts from these directions. The
northern border is the only border
facing a tourist resort near its eastern
side (El Wadi Resort). And it is not
expected that the proposed activities
could be clearly viewed from the resort.

• ال يشمل الحد الزنوبي والغربي والشرقي للمينات ي
منشرت لإلقامة و منشرت سياقية وبالتالي لن يكوا
 يعد الحد.هناك ي آثار بصرية من ه االتزاهات
الشمالي هو الحد الوقيد ال ي يواجه منتز لعا سياقيلا
 وال،)بالقر من جانبه الشرقي همنتزو الوادي
.يتوقو رؤية األنشطة المقترقة بو ول من المنتزو

Influx of
Construction
Crew

•

it is not expected that there will be any
significant activities resulting from
catering for the influx of workers or due
do misconduct of the workforce.

• لي من المتوقو ا يكوا هناك ي نشطة هامة ناتزة
.عن توا د العاملين و عن سوت سلوسهم

توافد طاقم البناء

Community
Health

•

In view of the project insignificant
atmospheric and noise emissions, it is
not expected to pose any community
health impacts.

نظرا النخفاض االنبعاثات الزوية و الضو ات
•
ل
 لن يكوا للمشروع ي آثار،الناتزة من المشروع
.عل صحة المزتمو

صحة المجتمع

Impacts
Related to
Security
Personnel

•

The project is located within the
premises of an operational port. There
is no interaction between the guards
with any locals outside the port fence.

• يقو المشروع داخل منطقة تابعة لمينات جاهء للعمل
وال يوجد ي تفاعل بين الحرس و ي سكاا محليين
.خارج سوار المينات

اآلثار المرتبطة
برجال األمن

Employment

اآلثار البصرية
واآلثار المتعلقة
بالضوء
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6. INDEPENDENT ENVIRONMENTAL AND
SOCIAL CONSULTANT
The gaps identified by the Independent
Environmental and Social Consultant (IESC) during
its Due Diligence process have been addressed in an
Environmental and Social Action Plan (ESAP). The
ESAP summarizes mitigation and improvement
measures that have been implemented by Sonker,
to ensure that operations shall be carried out in
compliance with relevant local laws and
regulations, as well as with the Lenders
Environmental and Social (ES) Policy and other
requirements and standards applicable to the
Project.
7. Conclusion
During the implementation of this Project, Sonker
should meet the requirements set down by relevant
national, IFC and EBRD environmental, social,
health and safety legislation and standards, as
defined in the Environmental and Social Action Plan
(ESAP) to be fully implemented by Sonker. The
most stringent regulations and/or requirements
will be applied, in order to ensure environmental
protection and community health and safety.

محطة سور ل صب س ئص
ع
وئالجتم
ئصبيئ
تقييم ئألثل
ي
ي
تقئ
غت
مبخ
ي

 استشاري بيئي واجتماعي مستقل-6
تم تحلديلد الفزوات ي خطلة عملل بيئيلة واجتملاعيلة من قبلل المسللللتشللللار
 تلخص ه الخطة، البيئي واالجتماعي المسللللتقل ختا عملية المراجعة
تدابير الحد من اآلثار والتطوير التي قامش بتطبيقها كلللرسة سلللونكر سي
تضللللمن تنفيل العمليلات بملا يتملاكلللل مو القوانين واللوائش المحليلة اات
الصلة وس لا مو سياسة الزهات الممولة هالمقر ين) البيئية واالجتماعية
.وغيرها من المتطلبات والمعايير المطبقة عل المشروع

 الخاتمة-7
 يتعين عل كللرسة سللونكر اسللتيفات المتطلبات،ثنات تنفي ه ا المشللروع
المو للحة ي القوانين والمعايير البيئية واالجتماعية والصللحية واألمنية
المحلية وقوانين ومعايير مؤسلسلة التمويل الدولية والبنا األوروبي إلعادة
البنلات والتنميلة سملا تم تحلديدها ي خطلة العملل البيئيلة واالجتملاعيلة بغرض
 وسلللليتم تطبيق اللوائش و المتطلبات،التءا كللللرسة سللللونكر الكامل بها
.األسثر صرامة و سليهما لضماا قماية البيئة وصحة وستمة المزتمو
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