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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 كافة التجهيزات الالزمة لحماية العمال في أمكنة عملهم وسكنهم من 
خطر حدوث الحريق . والسيما القريبة من خزانات تجميع البترول ومستودعات الغاز 

في الحقول النفطية أو تلك المجاورة لخطوط النقل ومرافئ التصدير.

القابلة  المواد  من  كثيرة  أنواع  الصناعة النفطية ولوجود  مجال  في  العمل  أن 
في  تعمل  كوادر  وجود  يتطلب  فأنه  الحرائق.  حصول  وكذلك  واألنفجار  لألشتعال 
مجال السالمة واألطفاء على مستوى عالي من الخبرة والقدرة لخفض وتقليل األضرار 
هذا  في  المتقدمة  الدول  ومواكبة  بأستمرار  التطور  العمل  يتطلب  . لذلك  والخسائر 
المجال أي الصناعة النفطية من خالل التدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثةوبناء عليه 
تقدم يوروماتيك برنامج " أحدث ممارسات السالمة والتعامل األمن مع الحريق"وفقا 

ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

الهدف:
تمكين المشارك من التميز فى االتى:

w مخاطر الصناعة النفطية
w أمن وسالمة الخزانات ومستودعات الوقود

w الحوادث العامة بالمستودعات
w االسباب العامة للحوادث بالمستودعات
w الحريق، أسبابه، الحد منه
w نظرية االشتعال
w طرق إطفاء الحريق
w الحد من الحرائق
w تلف وإتالف المواد المخزونية والعمل على وقايتها
w برنامج األمن والسالمة
w تحديد إجراءات العملبالمستودعات
w اإلمكانات البشرية والمادية المطلوبة
w تدبير شئون المستودع
w التصميم الجيد للمستودع وموقع الخزانات

الفئات المستهدفة:
w مسؤول االطفاء فى المنشآت الصناعية
w مراقبين المستودعات
w مسؤول السالمة فى المنشآت الصناعية
w ضباط االطفاء
w اطقم اطفاء الحريق
w مسؤول االنقاذ
w قرق الطوارئ
w المهتمين بمجاالت مكافحة الحرائق واإلنقاذ

الوحدة االولى :

السالمة فى تـشغيل المستودعات

w متطلبات السالمة في الموقع
w اآلآلت واألدوات والمعدات التي تعمل بالمستودعات
w الصمامات ومسارات األنابيب وملحقاتها
w خزانات المواد الملتهبة
w تسجيل توقيتات األعمال
w تدقيق مجمع الصمامات
w نظافة المكان وأزالة العوائق
w مالحظة التوصيالت الكهربائية
w N F P A التعرف على والتعامل مع المواد الخطرة

الوحدة الثانية :

السيطرة على حرائق الخزانات

w الحرائق و االنفجارات في المنشآت النفطية
w حرائقخزانات الوقود
w أنواع الخزانات النفطية والحواجز
w خزاناتالسطح الثابتب
w خزانات السطح العائم
w حواجز الخزانات

الوحدة الثالثة :

ظاهرة الفوران)السيطرة والتحكم(

w ظاهرة فوران خزانات النفط
w ظاهرة سيالن السائل المشتعل على الجدران
w ظاهرة انفجار خزانات النفط
w وسائل منع ظاهرة الفوران
w إجراءات السيطرة على ظاهرة الفوران
w التصرف عند حدوث هذه الظاهرة
w عند القيام بأعمال مكافحة الحريق

الوحدة الرابعة :

سيالن السائل المشتعل واالنفجارات

w آلية حدوث السيالن
w كيفية تالفي حدوثها ومكافحتها
w ظاهرة انفجار الخزانات
w انفجار كلي- انفجار جزئي
w االحتياطيات الواجب اتخاذها لمنع االنفجار
w حرائق السطح الثابت
w وسائل مكافحة حرائق السطح الثابت
w حرائق السطح العائم
w وسائل مكافحة حرائق السطح العائم

الوحدة الخامسة :

السالمة في العمل بالمنشئات النفطية

w األهداف اإلستراتيجية
w أنواع الكوارث المتوقعة
w أسباب الحوادث الرئيسة
w المخاطر في الصناعة النفطية
w أخطـار من مواد العمـل
w األخطـار من معدات العمـل
w أقسام المخاطـر في صناعـة
w وسـائل تقليـل الخسـائر
w إجراءات تأمين المستودعات



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: 

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 :........................)احدث ممارسات السالمة والتعامل اآلمن مع الحرائق ®( 

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.


