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الحماية من الحرائق أثناء عمليات
االستخراج والتكرير والتصنيع ®



الوحدة االولى : 
اسس ومبادئ السالمة الصناعية

مفهوم السالمة الصناعية � 
مسؤولية السالمة الصناعية � 

ادارة السالمة الصناعية � 
السالمة الصناعية فى المنشأت النفطية � 

الحرائق ومواد ومعدات االطفاء � 
اساليب الوقاية من الحريق �

الوحدة الثانية : 
مخاطر استخراج النفط

مخاطر نصب وتفكيك ابراج واجهزة الحفر � 
مخاطر الحفر واالنتاج والوقاية من االنفجار � 

مخاطر العمل فى محطة عزل الغاز � 
خطوط االنابيب � 

الخزانات النفطية �

الوحدة الثالثة : 
المخاطر الكهربائية فى الصناعة النفطية

الكهرباء الساكنة � 
اجراءات السالمة من مخاطر الكهرباء الساكنة � 

التأريض � 
الصدمة الكهربائية �

الوحدة الرابعة : 

مخاطر عمليات التكرير

مخاطر المواد الكيماوية وطرق الوقاية � 

المخاطر الفزيائية � 

مخاطر التعامل مع المكائن والمعدات النفطية � 

إجراءات السالمة فى المستودعات � 

السالمة اثناء النقل �

الوحدة الخامسة : 

حرائق خزانات الوقود

أنواع الخزانات النفطية والحواجز � 

طرق مكافحة حرائق خزانات النفط � 

إجراءات السيطرة على ظاهرة الفوران � 

ظاهرة سيالن السائل المشتعل على الجدران � 

التعامل مع ظاهرة انفجار الخزانات � 

وسائل مكافحة حرائق السطح الثابت � 

وسائل مكافحة حرائق السطح العائم � 

الحماية من الحرائق أثناء عمليات
االستخراج والتكرير والتصنيع ® 

المحتويات البرنامج:

مقدمة :

تعتبر مخاطر حدوث الحرائق واالنفجارات في جميع مراحل  الصناعة النفطية أحد 

أهم األخطار الجدية التي تدرس إجراءات التحكم بها إداريا وهندسيا قبل تأسيس أي 

مشروع نفطي وهندسي ، وذلك ألن النفط ومشتقاته )أو الغاز( من المواد التي يترافق 

استخدامه دائما  مع خطر االشتعال واالنفجار  .

 لذلك تعمد الشركات المتخصصة في الصناعة النفطية إلى  توفير كل وسائل الوقاية 

من الحريق وتأمين  كافةالتجهيزات الالزمة لحماية العمال في أمكنة  عملهم وسكنهم 

من خطر حدوث الحريق . والسيما  القريبة منخزانات تجميع البترول ومستودعات 

الغاز في الحقول النفطية أو تلك المجاورة لخطوط النقل ومرافئ التصدير.

االهداف:
سيتمكن المشارك من التميز فى الموضوعات االتية:

أنواع الكوارث المتوقعة � 
المخاطر التي يتعرض لها العاملين بصناعة النفط � 

الـمنـاطـق المـحظــورة. � 
 � Hazards( التعـريـف بـخصــائـص الـمـواد وخـطـورتـهــا

.)Identification
.) � 704 NFPA( الـرابطـة الـوطنيــة لـلحمــايـة مـن الحـرائـق

مشتقات البترول السائلة .. وتأثيرها على صحة االنسان � 
سرعة التعرف على المواد من حيث الخطورة وطرق إطفاء الحرائق � 

مــخــاطـر اإلشـتعــال � 
مــخــاطـرالتـفــاعــل. � 

مخاطر الغازات � 
خطر المعادن الثقيلة والمواد المشعة � 

) � H2S( العمل اآلمن مع مخاطر غاز كبريتيد الهيدرجين
طرق الوقاية من أضرار غاز أول أكسيد الكربون � 
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)الحماية من الحرائق اأثناء عمليات اال�صتخراج والتكرير والت�صنيع ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 


