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المحتويات األساسية:

المقدمة :
ملمًا  يكون  أن  المشغل  من  تتطلب  الوقود  مستودعات  فى  التشغيلية  العمليات  أن 
بمتطلبات السالمة في الموقع الذي يعمل به ويبدأ من نفسه اواًل وبالحذر من التعامل 
التي تعمل عليها ومعرفة كاملة بالصمامات ومسارات  باآلآلت واألدوات والمعدات 
األنابيب وملحقاتها لكي التحصل حالة تلوث أو أختالط منتج بأخر أثناء عمليات الفتح 
والغلق المختلف سواء كا للصمامات أو للخزانات وعند ذهابه الى أي وحدة تشغيلية 
يجب عليه أبالغ السالمة في الموقع وتثبيت تأريخ وساعة دخول وخروج المشغل الى 
التي  السالمة  بتوفير متطلبات  ليقوم  السالمة  التشغيل ويصطحب أحد أعضاء  وحدة 

تخص العمل في مكانه وبعد األنتهاء يدون الوقت.

وعلى المشغل عند أستالم أي منتج بواسطة األنابيب يجب عليه تدقيق مجمع الصمامات 
والتأكد من نوع المنتج وعلى أي خزان يكون األستالم ومتابعة بشكل مستمر بعدها 
لسرعة الجريان وارتفاع الضغط والمتطلبات األخرى كالكثافة 000الخ , وعند األنتهاء 
من األستالم يتم التأكد من غلق الصمامات ذات العالقة وعلى مسؤول السالمة الذي 
يصطحبه المشغل متابعة نظافة المكان وأزالة العوائق ومالحظة األسالك الكهربائية 

والتبليغ عن التسرب وكل مايتعلق بأمور السالمة

المقدمة :

تمكين المشارك من التميز فى األتى:

مفهوم السالمة الصناعية ومسؤلياتها �
المبادئ األولية في مكافحة الحرائق والقدرة على معرفة نوع الحريق �
اإلستخدام األمثل لمعدات وتجهيزات اإلطفاء الحديثة �
مخاطر عمليات تخزين المواد النفطية �
المخاطر الكهربائية بالمستودعات النفطية �
المخاطر الميكانيكة بالمستودعات �
مخاطر عمليات التصفية �
التحكم فى عمليات الغاز �
المبادئ األولية للدفاع المدني �
التعامل مع كوارث الخزانات �
اساليب التعامل مع المخاطر الصحية للعاملين فى المستودعات �
االشتراطات البيئية �
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الوحدة األولى :
أمن وسالمة المستودعات

الحوادث العامة بالمستودعات §
االسباب العامة للحوادث بالمستودعات §
الحريق، أسبابه، الحد منه §
نظرية االشتعال §
طرق إطفاء الحريق §
الحد من الحرائق §
اختيار طريق اإلطفاء المناسب حسب مصدر أو سبب الحريق §
االحتفاظ بسجالت منتظمة عن الحوادث واإلصابات والحرائق. §
التأمين على الممتلكات فى المستودعات والعاملين فيها من الحرائق. §

الوحدة الثانية :

تلف المواد المخزونية والعمل على وقايتها

أسباب التلف واإلتالف §
حرق المواد نتيجة لعدم استخدام سالمة وأمن الحريق فى المستودع. §
وقاية المواد والمهمات وصيانتها §
إجراءات الصيانة الدورية للمواد §
صيانة األرضيات ومعدات التخزين §

الوحدة الثالثة :
برنامج األمن والسالمة فى المستودعات

تحديد إجراءات العمل واإلمكانات البشرية والمادية المطلوبة. §
تدبير شئون المستودع. §
التصميم الجيد للمستودع §
التخزين المنظم §
توفير النظافة §

التخلص من الفضالت §
عزل التالف §
اإلضاءة الكافية §
عالمات التمييز §
تحديد الممرات §

 الوحدة الرابعة :

اجراءات السالمة واستخدام أجهزة التحذير والوقاية

المالبس الواقية §
الفتات ودليل األلوان §
وضع مستويات األمن والسالمة §
برنامج مراقبة األخطار والكوارث §
استخدام الصقات األمن والسالمة §
تطبيق سبل اتصاالت األمن الفعالة §
خطط الطوارئ بالمستودعات          §

الوحدة الخامسة :
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المستودعات

مباني المستودعات §
خزانات الوقود §
المتطلبات اإلنشـائية §
السـيطرة على انتشار الحريق §
وصول آليات الدفاع المدني §
سـبل الهروب §
الطاقة االستيعابية §
مسـافة االنتقال §
الممرات-المخارج- الدرج §
معدات مكافحة اإلنذار ومكافحة الحريق والتبريد §
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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 :........................)االمن الصناعي والسالمة في تخزين المشتقات البترولية ®( 

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.


