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مقدمة:
تشكل محطات الوقود واحدة من أخطر األنشطة التي يتعامل معها المجتمع ما لم يراع 
الدولية  الممارسات  الدورة  هذه  ،  ستعرض  والسالمة  االمن  اشتراطات  تطبيق  فيها 
والصحة  السالمة  سياسة  تطبيق  كيفية  الوقود،  محطات  والسالمة في  الحديثة لألمن 
والبيئة في المحطات وكيفية التعامل مع األجهزة والمعدات الخاصة بالسالمة، وشرح 
القوانين الذهبية للسالمة، وأسباب الحرائق في محطات التعبئة، باإلضافة إلى مخاطر 
استخدام الهواتف النقالة في المحطات وتأثير الكهرباء الساكنة داخل المحطة، وتطبيق 
إلى  للوصول  الوقود  في محطات  والبيئية  المهنية  والصحة  السالمة  وتعليمات  قواعد 
المهنية  والصحة  للسالمة   »Code of Practice« نظام  بتطبيق  العالمية  المعايير 
من  المستفادة  والدروس  التشغيلي،  التفوق  معايير  وتطبيق  الجودة  وضبط  والبيئية 
الحوادث التي حصلت في محطات الوقود، والواجبات اليومية لمدير المحطة في كل 

وردية

اهداف الدورة :
تمكين المشارك من التميز فى االتى:

w شروط الموقع والمنشأت الداخلية لمحطات الوقود
w خزانات ومضخات الوقود
w أنظمة اإلنذار والوقاية من الحريق ومكافحته
w :االحتياطات الوقائية ضد الحريق
w :معدات إطفاء الحريق
w الحد األدنى لطفايات الحريق المطلوبة لتأمين مضخات الوقود
w )مصادر مياه اإلطفاء وحنفيات الحريق )محابس اإلطفاء
w حماية العاملين بمحطات الوقود
w الخطـوات واإلجـراءات الواجب اتخـاذها في حالة حدوث حريق أو خطر
w  ،إصالح، صيانة زيوت،  تغيير  تشحيم،  تموين،  وقود،  )تفريغ  بالمحطة  األعمال 

الخ(
w .إجراءات الطوارئ
w اللوحات اإلرشادية
w محطات الخدمة الذاتية ومضخات الوقود المعلقة

الوجدة االولى:
اشتراطات انشاء محطات الوقود

w PETROL   STATION محطة الوقود
w عـنـــاصــــر المـحـــــطــة
w أنـــــواع المحــــــطــات
w المحطات الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن
w المحطات الواقعة على الطرق اإلقليمية
w شروط الترخيص
w ابعاد المحطة

الوحدة الثانية:
معايير السالمة والوقاية ومكافحة الحريق فى محطات الوقود

w اشتراطات السالمة
w خزانات ومضخات الوقود
w :االشتراطات الكهربائية
w اشتراطات واحتياطات السالمة واألمانة أثناء التشغيل
w .)تفريغ الوقود من ناقالت النفط )سيارة ذات صهريج/ خزان
w .)تعبئة خزانات السيارات )تموين السيارات
w :)تعبئة خزان الدراجات ذات المحرك )الدرجات النارية
w تعبئة األوعية القابلة للحمل

الوحدة الثالثة:
أنظمة اإلنذار والوقاية من الحريق ومكافحته

w أنظمة اإلنذار
w إحتياطات الوقاية ضد الحريق
w معدات إطفاء الحريق
w الحد األدنى لطفايات الحريق المطلوبة لتأمين مضخات الوقود
w )مصادر مياه اإلطفاء وحنفيات الحريق )محابس اإلطفاء

الوحدة الرابعة:
حماية العاملين بمحطات الوقود

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

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

الوحدة الخامسة:
تقنيات التخطيط للطوارئ واالنقاذ واالخالء

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



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:

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

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

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 
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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 :........................)الممارسات الدولية للوقاية والسالمة في محطات الوقود ®( 

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.


