
بنية التحتية للطاقة. نحن نوصل الطاقة األسترالية منذ عام 2000. منذ بدايات صغيرة، أصبحنا من أفضل 50  APA  هي شركة أسترالية رائدة في مجال ال
ا. نقدم حلوالً ذكية وموثوقة وآمنة من خالل  ي نقل الغاز في جميع أنحاء أسترال شركة مدرجة في ASX، ويعمل بها 1800 شخص، ونمتلك وتدير أكبر شبكة مترابطة ل

يا بمستقبل الطاقة الخاص بها. بنية التحتية المترابطة. قوموا بزيارة www.apa.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية ربط أسترال ا العميقة بالصناعة وال ن معرفت

ما هو مشروع الشبكة الرئيسية الخارجية الغربية؟
ستخِدم ما يقرب من مليوني  ا للطاقة في والية فيكتوريا حيث يَ يعتبر الغاز الطبيعي مصدًرا أساسيً

عتبر الغاز  تدفئة والماء الساخن. يُ ية بما في ذلك الطهي وال لتطبيقات المنزل ا ل عميل الغاز يوميً
ا لحوالي 60000 ُمستخِدم صناعي وتجاري في جميع أنحاء فيكتوريا بما  الطبيعي أيًضا وقوًدا مهًم
ا في ضمان شبكة كهرباء موثوقة.  الغاز دوًرا رئيسيً يد الطاقة ب في ذلك الشركات المّصنعة، ويلعب تول

نقل الفيكتوري )VTS( وهو يتألف من حوالي 2267  في فيكتوريا، تمتلك وتصون APA نظام ال
ًرا من خطوط أنابيب الغاز.   كيلومت

نقل الغاز عالي الضغط  مشروع الشبكة الرئيسية الخارجية الغربية هو خط أنابيب مدفون مقترح ل
قيود الرئيسية على السعة في VTS من خالل توفير اتصال عالي  ا. وسيعالج أحد ال بً بطول 51 كم تقري
الضغط جديد بين المصادر الحالية إلمدادات الغاز الطبيعي في الشمال والشرق مع تلك الموجودة في 

غرب الوالية. 

ستؤدي معالجة هذا الرابط المفقود إلى تحسين موثوقية الشبكة من خالل زيادة كمية الغاز الطبيعي 
التي يمكن تخزينها لألستخدام في أوقات الذروة وضمان إمكانية نقل كميات كافية من الغاز الطبيعي 
يه. األهم من ذلك، توقع مشغل سوق الطاقة األسترالي )AEMO( أن تواجه  إلى حيث تشتد الحاجة إل

 )WORM( م يكن مشروع الشبكة الرئيسية الخارجية الغربية فيكتوريا نقصاً في الغاز الطبيعي إذا ل
في الخدمة بحلول أواخر عام 2022.

ستساعد الشبكة الرئيسية الخارجية الغربية في توصيل كمية كافية من الغاز الطبيعي إلى المنازل في 
يد الطاقة خالل  تول تدفئة والطهي في األيام شديدة البرودة، فضالً عن توفير الغاز الطبيعي ل ل ا ل فيكتوري

أوقات ذروة الطلب على الكهرباء.

سيضمن مشروع الشبكة الرئيسية الخارجية الغربية أن جميع سكان والية فيكتوريا يمكنهم االستمرار 
نقل الغاز الطبيعي يلبي احتياجات المجتمع اآلن وفي المستقبل.  في االستفادة من نظام موثوق ل

فوائد المشروع:
معالجة النقص المتوقع في الغاز 	 
تحسين أداء الشبكة ومرونتها	 
يد الطاقة 	  تول زيادة القدرة على إمداد الغاز ل

تحسين أمن الطاقة في فيكتوريا. 

إحصائيات خط األنابيب
ما يقرب من 51 كيلومتراالطول

أنبوب خط فوالذي عالي القوة مطلي المواد
باإليبوكسي

ليمترقطر الدائرة 500 مل
الحد األدنى من 

ليمترالتغطية 750 مل

مبادئ التصميم

ا ألحدث إصدار من  قً بشكل صارم وف
  )AS( قياسية األسترالية المواصفة ال

AS2885  لخطوط أنابيب الغاز 
والبترول السائل.

ًرا، باإلضافة إلى ممر بناء مؤقت  بشكل عام 30 مت
بناء اآلمن المناطق الملحقة لتسهيل ال

عادة 15 مترا عرض االرتفاق 

مشروع الشبكة الرئيسية 
الخارجية الغربية .

 معلومات إضافية:

الخط الساخن للمشروع:  444 951 1800 	 
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 إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة 
2022 — 2020

التشاور مع الجهات الحكومية والمجالس  
بلدية المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين. ال

التشاور المستمر مع أصحاب األراضي حيث  
يقع خط األنابيب على ممتلكاتهم.

التشاور مع المجتمع األوسع. 

االستطالعات الميدانية 
  2020 -  أوائل عام 2021

إجراء أي تحقيقات إضافية حول مسار خط األنابيب 
ثقافي و المعلومات  بيئة والتراث ال المفّضل، مثل ال

ا.  المساحية والهيدرولوجي

بيئية )EES( والموافقات  عملية بيان التأثيرات ال
التنظیمیة

2020 - الربع الثاني 2022
  .EES متطلبات
 .EES استشارة
  .EES تحقيقات
  .EES ية تقييم عمل

 البحث عن جميع موافقات لاحكومة لفيادرالية 
ة. ألخرى ذات لاصل اليات ا وحكومات لاو

بناء المشروع 
الربع الثاني من ماء 2022 - الربع الثاني من ماء 

2023
.Wollert ألنابيب ومحطة لاضاغط في بناء خط ا

الجدول الزمني المقترح 
للمشروع 

مالحظة: الجدول الزمني المقدم هو إرشادي فقط 
وسيخضع لمزيد من المناقشات واالتفاق مع 

فيدرالية.  حكومة الوالية والحكومة ال

اختيار المحاذاة
قيود الرئيسية التي يجب مراعاتها  ية لتحديد ال في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، أجرت APA مشاورات أول
ية الحكومات المحلية ذات الصلة من  لمسار خط األنابيب بين Plumpton وWollert. وتضمنت المشاورة األول
تالي حدّدت APA مسار خط األنابيب المفضل للمشروع  ال ا المجتمع وأخذها في االعتبار. و ب أجل ضمان فهم قضاي
بنية التحتية  ثقافي، والتضاريس، وممرات ال بيئية، والتراث ال م ال يّ ق قيود الرئيسية بما في ذلك ال اًء على تقييم هذه ال ن ب

الحالية والمقترحة، والمجاري المائية واستخدام األراضي. 

تأثيرات على الممتلكات الفردية من خالل اتباع االرتفاق الحالي لخط  لقد سعى مسار خط األنابيب المفضل إلى تقليل ال
نقل. ا لإلحتياطي من قبل دائرة ال قً ّم تحديده مسب نقل للشبكة الخارجية المقترحة والذي ت األنابيب باإلضافة إلى ممر ال

تنزيل من موقع مشروع الشبكة الرئيسية الخارجية الغربية  ل ق بتحديد مسار خط أنابيب APA متاح ل تقرير المتعلّ ال
على الويب.

تتواصل APA مع مالكي األراضي وأصحاب المصلحة والمجتمع للحصول على مالحظاتهم فيما يتعلق بمسار خط 
يقات لتحسين محاذاة خط األنابيب  تعل ّم استخدام هذه ال ت تأثيرات المحتملة على ممتلكاتهم. وي األنابيب المفضل وال

تأثير على الممتلكات الفردية حيثما أمكن ذلك. تقليل ال بناء األخرى ل واالتفاق على التزامات التصميم وال

عملية الموافقات
سوف تحتاج APA إلى الحصول على ترخيص لخط األنابيب بموجب قانون خطوط األنابيب لعام 2005 )فيكتوريا( 

ّم تطوير خطة إدارة بيئية لتوضيح كيفية التعامل و إدارة تأثيرات المشروع. للسماح ببناء وتشغيل المشروع. وقد ت

بيئية )EES( مطلوب لمشروع الشبكة  تأثيرات ال في كانون األول/ديسمبر 2019، قرر وزير التخطيط أن بيان ال
 )DAWE( بيئة في الكومنولث ّم تقديم إحالة للمشروع إلى دائرة الزراعة والمياه وال الرئيسية الخارجية الغربية. كما ت

  .)EPBC بيولوجي لعام 1999  )قانون تنوع ال بيئة والحفاظ على ال بموجب قانون حماية ال

ائية  ن ّم تقييمه بموجب اتفاقية ث ت في شباط/ فبراير 2020، قررت DAWE أن المشروع هو “عمل خاضع للرقابة”، وي
لقراءة على موقعنا  ّم االنتهاء من EES الخاص بالمشروع وهو متاح ل بين حكومتي الكومنولث  ووالية فيكتوريا. وقد ت

 على اإلنترنت. لمزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى EES أو ترك طلب على المشروع، يُرجى االنتقال إلى
 .apa.com.au/worm/ees 

الوصول إلى األرض والتعويض عنها 
منذ آذار/مارس 2019، تقوم APA بالحصول على موافقة مالكي األراضي للوصول إلى األراضي على طول مسار خط 

تأكيد المحاذاة  األنابيب المفضل حتى يمكن إجراء تحقيقات مفصلة بشأن المسار. كانت هذه التحقيقات ضرورية ل
بيئي المفصل. تقييم ال المفضلة وإطالع ال

بدأت APA اآلن مفاوضات مع مالكي األراضي للحصول على حقوق االرتفاق الحتواء خط األنابيب. حقوق االرتفاق 
انته، كما تحّدد  هي اتفاقية مسجلة على ملكية األرض تحّدد حقوق مالك خط األنابيب في تثبيت خط األنابيب وصي

دفع التعويض عن حقوق االرتفاق إلى مالك األرض، وستَدفع  قيود المفروضة على مالك األرض في منطقة االرتفاق. يُ ال
تفاوض على اتفاقية  تقييم المتكبدة بشكل معقول خالل ال قانونية وتكاليف ال تكاليف ال APA أيًضا لمالك األرض ال

حقوق االرتفاق.

نفس ارتفاق خط األنابيب بعد إعادته.مثال على خط أنابيب قيد اإلنشاء، قبل أن يتّم إنزاله في األرض.




