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األمن والسالمة الوقائية في العمليات البترولية ®

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

إن سالمة العمليات تعتمد على التحكم ومنع المخاطر الناتجة من المواد الخطرة خاصة 

تسريب المواد القابلة لإلشتعال أو المواد السامة )من خطوط اإلنتاج الرئيسية أو من 

آبار الزيت أو الغاز( والتى قد تؤدى إلى حريق كبير يصعب السيطرة عليه أو إنفجار 

كبير قد يؤدى إلى موت وإصابة عدد كبير من العاملين بالموقع و/ أو المجتمع المحيط 

بالشركة والتأثير السلبى على البيئة المحيطة وإتالف أصول الشركة مع إحتمالية توقف 

لذل  تأثيرات مادية كبيرة إلعادة اإلنتاج  لفترات طويلة وما يترتب عليها من  اإلنتاج 

للمحافظة على سالمة اإلنتاج وسالمة  اتباع قواعد وارشادات االمن الصناعى  يجب 

العاملين والمجتمع والبيئة المحيطة وسمعة الشركة.

وبناء عليه تقدم يوروماتيك للتدريب واالستشارات برنامج  األمن والسالمة الوقائية في 

العمليات البترولية  وفقا ألحدث الممارسات والمنهجيات العالمية  ذات الصلة.

االهداف:
متكني الماشرك من التمزي ىف الموضوعات االتية:

طبيعة العمليات في المنشآت النفطية§	
المخاطر التي يتعرض لها العاملين بصناعة النفط§	
الـمنـاطـق المـحظــورة.§	
	§.)Hazards Identification( التعـريـف بـخصــائـص الـمـواد وخـطـورتـهــا
	§.)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§	

المحتويات األساسية:

الفئات المسهتدفة:
المراقبين§	
المشرفين§	
العاملين فى مجاالت النفط والغاز§	
مسؤولي السالمة فى الشركات الصناعية§	
مسؤول الجودة§	
مسؤول االطفاء واالنقاذ§	
فرق االطفاء§	

مبادئ السالمة الصناعية ىف عمليات التكرير:
مغاهيم األمن الصناعى والسالمة الصناعية§	
الحرائق البترولية§	
اسباب حرائق مستودعات النفط§	
مخاطر العمل فى خطوط التغذية الخزانات§	
قياس الضغط البخاري§	
قياس الكثافة§	
قياس نقطة الوميض للمنتجات النفطية§	

وسـائل تأمني استمرار العمليات ىف المنأشت 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

 General ( إجــــراءات الطــوارئ العــامــة ىف منأشت النفط والغاز
:) Emergency Procedure

درجــات الحـالـة الطـارئة§	
طــرق التبـليــغ عــن الحــالــة الطــارئــة§	
مسئــوليــة مـنــاولـة الحـالــة الطــارئـة.§	
قـــواعـــد السالمة العـــامـــة§	
اجراءات السالمة أثناء التداول والتخزين§	

السالمة ىف ناقالت مشتقات البرتول:

إحتياطات السالمة إلدارة حوادث ناقالت البترول ومشتقاته§	
تحديد 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 (§	
عزل منطقة الحادث§	

تأمني خزانات الوقود ضد احلرائق:

أنواع الخزانات النفطية والحواجز§	
طرق مكافحة حرائق خزانات النفط§	
إجراءات السيطرة على ظاهرة الفوران§	
ظاهرة سيالن السائل المشتعل على الجدران§	
التعامل مع ظاهرة انفجار الخزانات§	
وسائل مكافحة حرائق السطح الثابت – السطح العائم§	



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 والسالمة الوقائية في العمليات 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.


