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مقدمة :

تشكل محطات الوقود ومراكز تسويق المواد البترولية واحدة من أخطر األنشطة التي يتعامل معها المجتمع ما لم يراع فيها تطبيق اشتراطات السالمة وطرق التخلص من الزيوت 

والمواد البترولية المستخدمة، ولعل تسريب الخزانات للوقود تحت األرض واختالطه بالمياه الجوفية يمثل أحد هذه المخاطر التي تهدد صحة اإلنسان وسالمة النباتات ونظافة 

البيئة بشكل عام، باإلضافة إلى أن هناك مخاطر أخرى محتملة لهذه المحطات كالحرائق واإلنفجارات ما لم يتم تطبيق اشتراطات السالمة وطرق التخلص من المواد البترولية 

بعد استخدامها باإلضافة إلى تنظيم مداخل ومخارج المحطات بالطرق النظامية التي تحد من التعارض في حركة السير بين مواقع خط تموين الوقود والخدمات األخرى المتوفرة 

في الموقع.

الهدف:

تمكين المشارك من التميز فى االتى:

محطات الخدمة الذاتية ومضخات الوقود المعلقة �

المكونات الرئيسية لمحطات الوقود ، واشترطات انشائها �

اهم المخاطر االمنية التى تتعرض لها محطات الوقود �

مخاطر عناصر اإلنتاج فى محطات الوقود �

شروط الموقع والمنشأت الداخلية لمحطات الوقود �

خزانات ومضخات الوقود �

أنظمة اإلنذار والوقاية من الحريق ومكافحته �

االحتياطات الوقائية ضد الحريق: �

معدات إطفاء الحريق: �

الحد األدنى لطفايات الحريق المطلوبة لتأمين مضخات الوقود �

مصادر مياه اإلطفاء وحنفيات الحريق )محابس اإلطفاء( �

حماية العاملين بمحطات الوقود �

الخطـوات واإلجـراءات الواجب اتخـاذها في حالة حدوث حريق أو خطر �

األعمال بالمحطة )تفريغ وقود، تموين، تشحيم، تغيير زيوت، إصالح، صيانة، الخ( �

إجراءات الطوارئ. �

اللوحات اإلرشادية �

محطات الخدمة الذاتية ومضخات الوقود المعلقة �

أسس تأمين محطات الوقود ضد المخاطر �

مفاهيم الحرائق اسبابها واساليب المكافحة وإستخدامات التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الحرائق �

تخطيط وإعداد خطط الطوارئ فى محطات الوقود �

تحقيق أمن وسالمة العاملين فى محطات الوقود �

االدوار الحيوية للمسؤولين بمحطات الوقود لتحقيق التطوير �

خصائص ومهارات العاملين بفريق التسوبق المحلي �

افضل الممارسات لتحقيق السالمة الوقائية وكفاءة األمن الرقابي في إدارة وتشغيل محطات الوقود �

األمن الوقائي
والسالمة المهنية ومنع الخسائر ®
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الوحدة األولى :

اشتراطات انشاء محطات الوقود

� PETROL   STATION محطة الوقود

عـنـــاصــــر المـحـــــطــة �

أنـــــواع المحــــــطــات �

المحطات الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن �

المحطات الواقعة على الطرق اإلقليمية �

شروط الترخيص �

ابعاد المحطة �

الوحدة الثانية :

معايير السالمة ومنع الحسائر فى محطات الوقود

اشتراطات السالمة �

خزانات ومضخات الوقود �

االشتراطات الكهربائية: �

اشتراطات واحتياطات السالمة واألمانة أثناء التشغيل �

تفريغ الوقود من ناقالت النفط )سيارة ذات صهريج/ خزان(. �

تعبئة خزانات السيارات )تموين السيارات(. �

تعبئة خزان الدراجات ذات المحرك )الدرجات النارية(: �

تعبئة األوعية القابلة للحمل �

الوحدة الثالثة :

أنظمة اإلنذار والوقاية من الحريق ومكافحته

أنظمة اإلنذار �

إحتياطات الوقاية ضد الحريق �

معدات إطفاء الحريق �

الحد األدنى لطفايات الحريق المطلوبة لتأمين مضخات الوقود �

مصادر مياه اإلطفاء وحنفيات الحريق )محابس اإلطفاء( �

الوحدة الرابعة :
حماية العاملين واالشتراطات الوقائية بمحطات الوقود

اسباب حدوث الحريق �
نظرية االشتعال �
الخطوات واإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل العاملين بالمحطة في حالة حدوث  �

حريق أو خطر
اللوحات اإلرشادية �
حماية طرق النجاة �
االشتراطات الصحية الوقائية �
اجراءات السالمة اثناء الصيانة �

الوحدة الخامسة :
تقنيات التخطيط للطوارئ واالنقاذ واالخالء

تصنيف حاالت الطواريء �
أهداف خطة الطوارئ �
الغرض من خطة الطوارئ �
مستويات حاالت الطوارئ �
من يقوم بتقدير الموقف وتحديد مستوي حالة الطوارئ؟ �
فاعلية وكفاءة خطة الطوارئ �
مراحل التخطيط للطوارئ �
المتطلبات األساسية لعناصر خطة الطوارئ �
ديناميكية االخالء واالنقاذ �
سرعة استعادة الموقف واستئناف العمليات �
� Accident Investigation .إجراء تحقيق الحوادث
تجهيزات غرفة عمليات الطواريء �
واجبات األطقم في حاالت الطوارئ �
� Drills إجراء التجارب الوهمية
�   Training التدريب
ورشة عملية )اعداد خطط الطوارئ واالنقاذ واالخالء( �

الوحدة الخامسة :
محطات الوفود وتحليل األخطار االمنية التى تتهددها

المنشأة الهامة أو الحيوية تصنيفها وأنواعها �
المنشأة الهامة من حيث الجهة المكلفة بحمايتها �
منشأت الحراسات المشددة �
المنشأة الهامة من حيث الخدمة التى تؤديها �
األخطار التى تهدد المنشأ ة الهامة �
اخطار نتيجة عوامل عوامل طبيعية �
األخطار التى تهدد المنشأة نتيجة العوامل البشرية �
مواجهة السرقة ، والتخريب ، والحريق �
التخطيط المن وحراسة المنشآت الهامة �
النقاط التى يجب مراعاتها عند وضع خطط الحراسة �
القواعد االساسية لخطة الحراسة �
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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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)األمن الوقائي والسالمة المهنية ومنع الخسائر ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


