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تطوير إدارة السالمة الصناعية في
صناعة البترول ®



تطوير إدارة السالمة الصناعية في
صناعة البترول ® 

مقدمة :
تطورت المستلزمات المستخدمة في السالمة الصناعية وتنوعت وتعقدت لكي تصبح في عصرنا الراهن مجموعة معدات فعالة جداً وذات كفاءة عالية، وكغيرها من الصناعات 

تعتبر الصناعة النفطية بمختلف مرافقها من بيئات العمل الخطرة، بل إن بعض هذه المرافق كذلك العائد لقطاع حفر األبار النفطية تعتبر من أخطر مواقع العمل على اإلطالق، 

لذلك يقتضي على العاملين في هذه الصناعة المعرفة الدقيقة بقواعد السالمة الصناعية الموضوعة لكل حقل من حقول العمل في القطاع النفطي واإللتزام الكلي وبأقصى درجة 

بهذه القواعد، كما يجب معرفة طرق إستخدام وتشغيل كافة وسائل الحماية والوقاية واإلنقاذ المهيئة لهذه الصناعة، متمثلة فى مجموعة األسس والقواعد الموضوعة للحفاظ 

على سالمة الفرد العامل في المنشآت الصناعية النفطية العائدة للقطاع النفطي بمختلف قطاعاته ومرافقه، و الوسائل المستخدمة للحفاظ على السالمة العامة من جهة وكذلك 

الحفاظ على مرافق اإلنتاج والعمل من مخاطر التلف من جهة أخرى.

يعتبر نظام السالمة الصناعية مقياس حاسم في مكافحة أي مخاطرة بالمنشآت التي تتعامل مع مواد خطرة مثل النفط والغاز و وقود المحطات النووية.

وتستخدم نظم السالمة الصناعية لحماية اإلنسان، والمصانع، والبيئة في حالة تجاوز عملية التصنيع هوامش التحكم والسيطرة. وكما تشير تسميتها، فليس المقصود بتلك 

األنظمة للتحكم في السالمة الصناعية نفسها ولكن حماية تلك العملية. وتنفذ عملية التحكم من خالل وسائل نظم التحكم في العمليات )PCS( ويتم إغالقها من خالل نظم السالمة 

الصناعية التي تقوم باتخاذ إجراءات فورية في حالة فشل أنظمة التحكم في العملية.

األهداف الرئيسية لنظام الحريق والغاز )FGS( في حماية العاملين والبيئة والمصانع.

االهداف :
مفهوم السالمة الصناعية ومسؤلياتها � 

المبادئ األولية في مكافحة الحرائق والقدرة على معرفة نوع الحريق � 

اإلستخدام األمثل لمعدات وتجهيزات اإلطفاء الحديثة � 

مخاطر عمليات اإلستخراج � 

المخاطر الكهربائية بالمجال النفطي � 

المخاطر الميكانيكة بالمجال النفطي � 

مخاطر عمليات التصفية � 

التحكم فى عمليات الغاز � 

المبادئ األولية للدفاع المدني � 

التعامل مع كوارث النفط والغاز � 

اساليب التعامل مع المخاطر الصحية للعاملين فى قطاع النفط والغاز � 
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الوحدة االولى : 
القواعد العامة للسالمة بشركات النفط

المفاهيم العامة للسالمة بشركات النفط � 
األهــداف اإلستراتيجية التـي تسعى الســالمـة إلى تحـقيقهـا � 

مــبــادئ نـجـــاح مـفهــوم الســالمـــة . � 
إنجاز العمل بكفاءة وآمان � 

االشتراطات الوقائية المطلوبة في المصانع والمستودعات � 
� .)Personal Protective Equipment ( مــعـدات الوقـايـة الشخـصيـة

الوحدة الثانية : 
المخاطر في الصناعة النفطية

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

الـمنـاطـق المـحظــورة. � 
a � Hazards Identific (التعـريـف بـخصــائـص الـمـواد وخـطـورتـهــا 

.)tion
.) � NFPA 704( 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 �

الوحدة الثالثة : 
وسـائل تقليـل الخسـائر فى المنشأت النفطية

� Hazardous Areas   Classification of تصنيف المناطق الخطرة
الوقاية من مخاطر صناعة البترول � 

وسائـل المعالجـة الطبيعيـة � 
وسائـل المنع والرقابة � 

وسائل السيطرة والمكافحة � 
إجراءات تأمين المستودعات � 

� Permit to work systems تصاريح العمل وأنواعها
أنواع التصاريح � 

.) � OSHA( إدارة السالمة والصحة المهنية األمريكية
.) � ANSI( المعهد األمريكي الوطني للمواصفات القياسية

عالمات السالمة. � 

الوحدة الرابعة : 

 General ( | إجــــراءات الطــوارئ العــامــة فى منشأت النفط والغاز

) Emergency Procedure

الحـــالـة الطـارئة � 

درجــات الحـالـة الطـارئة � 

تـشغيـــل صـفـــــارات اإلنــــذار � 

طــرق التبـليــغ عــن الحــالــة الطــارئــة � 

مسئــوليــة مـنــاولـة الحـالــة الطــارئـة. � 

قـــواعـــد السالمة العـــامـــة � 

كيف يتكون الغاز الطبيعي؟     * كيف نحصل على الغاز الطبيعي؟ � 

اإلسالة من أجل سهولة النقل � 

إنتاج الغاز الطبيعي المسال في خطوط اإلسالة � 

فصل المنتجات الثانوية � 

التخزين والشحن عند 162 � درجة حرارة تحت الصفر

إعادة الغاز المسال إلى الحالة الغازية � 

قياس الغاز الطبيعي � 

سلسلة المنتجات الثانوية �

الوحدة الخامسة : 

السالمة فى حرائق ناقالت البترول

إحتياطات السالمة إلدارة حوادث ناقالت البترول ومشتقاته � 

تعريف منطقة الحادث في حالة وجود تسرب في الناقلة � 

تحديد مواقع وقوف سيارات الطواريء ومكافحة الحريق في منطقة الحادث � 

قراءة نسب الغاز واألكسجين في عدة مواقع الحادث : � 

الضرر في جسم الناقلة ) في حالة عدم وجود حريق ( � 

موقع التسريب إن وجد في الناقلة � 

معرفة ما إذا كان محرك السيارة يعمل أم أل � 

طرق إخراج المصابين من العربات في حالة وجود تسرب غاز البترول  � 

المسال

تحديد مواقع اإلتصال الآلسلكي وموقع اإلضاءة � 

إخالء المواقع ) أو السكان ( وفصل التيار الكهربائي عن منطقة الحادث � 

عزل السيارات ) أماكن وقوف السيارات ( في منطقة الحادث : � 

استخدام البذل الخاصة بدخول المنطقة المحظورة : � 

توزيع قواذف اإلطفاء حول منطقة الحادث � 

تحويل مسار الطيران ) إن وجد ( عن منطقة الحادث � 

إخالء منطقة الحادث لتعذر إيقاف الخطر المتوقع � 

المحتويات الرئيسية :
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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

..........................)تطوير اإدارة ال�صالمة ال�صناعية في �صناعة البترول  ®(  : 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: 


