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حافظ على سالمة شاحناتك ،من خالل تطبيق أنظمة الصيانة وفحوصات السالمة
تابــع القــراءة لتحصــل علــى مســاعدة عمليــة فــي كيفيــة تخطيــط وتنفيذ وتســجيل إجــراءات صيانــة الشــاحنة وفحص ســامتها.

ما هو نظام صيانة الشاحنة وفحص سالمتها؟
ّ
موثقة لفحص وصيانة الشاحنات ،وذلك لتحقيق الحد األدنى من معايير السالمة
هو خطة عمل تنفيذية مدعومة بإجراءات
المطلوبة بموجب القانون على أقل تقدير.

لمن هذا الدليل؟
هذا الدليل موجه ألي شخص مسئول عن إدارة واحدة أو أكثر من الشاحنات المسجلة في إمارة أبوظبي.

ما الحاجة لهذا الدليل؟
من أجل حماية الجمهور والتأكد من سالمة مستخدمي شبكة الطرق ،يقتضي القانون أن تكون جميع المركبات بما في ذلك
المركبات الثقيلة بحالة جيدة عند عملها على شبكة الطرق في أبوظبي .حيث تعد معايير االختبار السنوي للمركبات الثقيلة
هي الحد األدنى لسالمة الشاحنات على مدار العام .ولقد أظهرت عمليات الفحص على جانب الطريق ،التي قامت بها دائرة
النقل ومديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عام  ،2013أن  8شاحنات من أصل  10تعاني من أعطال تؤدي إلى الرسوب
في االختبار السنوي؛ بينما في حال تطبيق أنظمة أكثر تطورًا لضمان جهوزية الشاحنة للعمل على الطريق فإن معدل انتهاك
المعايير على الطرق يكون حوالي  2من كل  10مركبات .لذلك فإن تطبيق نظام للصيانة وفحوصات السالمة لضمان تحقيق
يحسن من مستوى عمل الشاحنة ،ويحد من حوادث الشاحنات ،وبالتالي يرفع
معايير االختبار السنوي في كافة األوقات ،سوف
ّ
مستوى السالمة على الطرق.

القانون االتحادي رقم  21لعام  1995المتعلق بالقواعد التنفيذية للمرور .تنص المادة رقم  173من نفس القانون
في قسم الحالة الفنية للمركبة:
يشترط أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسبما تقتضيها أصول الفن والصناعة وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة
دائما في حالة صالحة لالستعمال والسير وتتوافر فيها شروط األمن والمتانة
تاما .كما يجب أن تكون المركبة
ً
ومثبتة تثبي ًتا ً
المقررة في هذه الالئحة أو في أي تنظيم قانوني آخر بحيث ال تعرض للخطر سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق أو تسبب
ضررًا للطرق أو األمالك العامة أو الخاصة.

ما هي فوائد تطبيق هذا النظام؟
الفوائد التي تعود على عملك:
•
•
•
•
•
•
•
•
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تحسن مستوى السالمة.
تحسن درجة االعتمادية عند تشغيل الشاحنة.
تقليل استهالك الوقود.
تقليل انبعاثات المحرك.
تخفيض تكاليف الصيانة والتشغيل.
تحسين صورة وسمعة شركتك نتيجة للحالة الجيدة لشاحناتك.
تخفيض خطر التعرض لمخالفات بسبب اكتشاف مشاكل خالل الفحوصات على الطريق.
رفع مستوى رضا العمالء نتيجة لدقة عمليات التسليم والتس ٌلم.
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الفوائد التي تعود على السائق:
• تحسن مستوى سالمة سائق الشاحنة وغيره من مستخدمي الطرق.
• تحسن بيئة عمل السائقين.
• تخفيف إجهاد السائق وتوتره.

عند حصول شاحناتك على مخالفات متعددة تتعلق بالسالمة ،فإن ذلك سيؤدي لسحب رخصتك التجارية ال محالة.

أعطال السالمة الشائعة التي وجدت في الشاحنات في أبوظبي
(تم اكتشاف تلك األعطال/العيوب خالل عمليات فحص أكثر من  500مركبة عام )2013
وصف العطل

نسبة المركبات التي تعاني من هذا العطل

مصابيح المركبة

82%

المكابح

60 %

اإلطارات

57 %

بخاخات تنظيف الزجاج األمامي

46 %

طفايات الحريق

29 %

حزام األمان

20 %

نظام التعليق

14 %

ماسحات الزجاج األمامي

12 %

تعد هذه األعطال باستثناء بعض تلك المتعلقة بنظام التعليق والمكابح من األنواع التي يمكن للسائق اكتشافها عند قيامه
بالفحص اليومي للشاحنة.
ـكل متكــرر .وفــي أكثــر الحــاالت يمكــن إصــاح هــذه األعطــال بســرعة
تعــد مشــاكل اإلضــاءة مــن أكثــر األعطــال التــي تحــدث بشـ ٍ
وبتكلفــة منخفضــة .ومــن خــال بعــض التدريــب األساســي يســتطيع ســائق المركبــة القيــام بإصــاح تلــك األعطــال مباشــرةً،
وخاصــة إذا كانــت المركبــة مــزودة بالمعــدات الالزمــة .نفــس األمــر ينطبــق علــى مشــاكل بخاخــات التنظيــف والماســحات .وهــذا
مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تقليــص عــدد هــذه األعطــال وبالتالــي تقليــص عــدد المخالفــات.

ٌ
صيانة أفضل للشاحنة

3

فعالة لصيانة المركبة ،مثل:
أما مشكالت المكابح ونظام التعليق فتحدث بسبب الممارسات الغير ّ
• عدم انتظام عمليات فحص المركبة.
فعالية عمليات فحص المركبة (حيث تتم من قبل موظفين ال يملكون الخبرة والكفاءة).
• عدم ّ
فعالية إصالحات المركبة (لنفس األسباب أعاله).
• عدم ّ
إن تطبيــق نظــام صيانــة فعــال ســيوفر علــى شــركتك الكثيــر مــن الوقــت والجهــد والمــال ،كمــا ســيقلل مــن عــدد المخالفــات
التــي تتلقاهــا شــاحناتك علــى الطريــق.

ما الذي يجب أن يشمله نظام الصيانة والفحص للشاحنة؟
إن تشــكيل خطتــك ســوف يعتمــد علــى الكثيــر مــن العوامــل ،لكــن يوجــد بعــض األمــور المشــتركة التــي يجــب أن تحتويهــا كل
خطــة (انظــر أدنــاه):
القسم

1

عمليات الفحص اليومية وتقرير األعطال

2

متطلبات المنشأة والموظفين

3

عمليات فحص السالمة الدورية

4

الفعالة
عمليات التصليح
ّ

5

التخطيط المالي وحساب التكلفة

6

السجالت والتوثيق

7

المراجعة الداخلية بالشركة

 -1أ ) عمليات الفحص اليومية
للتأكــد مــن أن المركبــة التــي هــي علــى وشــك االســتخدام صالحــة للعمل علــى الطــرق ،ولدعــم نظــام إدارة الصيانــة وفحوصات
الســامة للشــاحنة ،يتوجــب علــى الســائقين القيــام بعمليــات الفحــص اليوميــة لمركباتهــم قبــل كل ورديــة عمــل ،ويجــب
عليهــم تنفيــذ ذلــك قبــل القيــام بــأي رحلــة .كمــا يتوجــب القيــام بفحــص جديــد فــي حــال تــم تغييــر المركبــة أو المقطــورة
فعــال لعمليــات الفحــص اليوميــة وتقديــم تقاريــر عــن األعطــال إلــى تحســين
خــال نفــس الورديــة .ســيؤدي تطبيــق نظــام ّ
االعتماديــة وتقليــل المخالفــات.
تهــدف عمليــات الفحــص اليوميــة إلــى تحديــد وكشــف أيــة مشــاكل أو أعطــال فــي المركبــة .ويجــب أن تشــمل هــذه العمليــات
فحــص الحالــة الخارجيــة للمركبــة للتأكــد  -تحديدًا -مــن أن المصابيــح واإلطــارات ومثبتات العجــات وهيكل المركبــة وموصالت
المقطــورة جميعهــا ســليمة وتعمــل بحالــة جيــدة .يجــب أيضــً أن تكــون الحمولــة وأيــة معــدات أخــرى آمنــة.
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فعال فإنه سيتم اكتشاف العديد من األعطال مبكرًا،
في حال تم استخدام عمليات الفحص اليومية بشكل ّ
مما سيحد من تطورها إلى أعطال خطيرة ،ويسمح بصيانة أفضل للمركبة وتحقيق عمليات نقل بضائع أكثر سالمة.

 -1ب ) تقديم تقرير األعطال من قبل السائقين
يتوجــب علــى كل ســائق أن يقــوم بتعبئــة نمــوذج األعطــال لــكل ورديــة عمــل يقــوم بهــا .كمــا يجــب أن يتــم تعبئــة نمــوذج جديــد
فــي حــال تــم اســتخدام مركبــة أو مقطــورة مختلفــة خــال ورديــة العمــل ،ويجــب أيضــً تســجيل أيــة مشــكلة قــد تظهــر خــال
عمــل المركبــة أو فــي طريــق العــودة إلــى مقــر العمــل.
يجب تسجيل التالي على أقل تقدير:
• رقم تسجيل المركبة أو رقم قافلة المركبات.
• اسم السائق.
• التاريخ.
• قائمة بكافة األشياء التي تم فحصها مع اإلشارة لحالتها.
• تفاصيل عن كافة األعطال أو األعراض.
مرض أو أن هذه األعطال ال تشكل خطرًا على القيادة.
بشكل
• تصريح بأن أية مشاكل موجودة قد تم إصالحها
ٍ
ٍ
يجب أن يتم كتابة هذه التصاريح من قبل شخص يتمتع بسلطة ومعلومات وخبرة كافية لفعل ذلك.
حتــى لــو لــم يكــن هنــاك أيــة مشــاكل ،يجــب علــى الســائق أن يقــوم بمــلء نمــوذج األعطــال حتــى يكــون هنــاك دليــل علــى
ـكل مالئــم .يُعــرف هــذا بتقريــر الـــ “ال مشــاكل” .إن نمــوذج “ال مشــاكل” طريقــة مفيــدة للتأكــد مــن أن
إتمــام عمليــات الفحــص بشـ ٍ
الســائق قــد أكمــل عمليــات الفحــص بالشــكل المطلــوب.
فــي حــال تــم اكتشــاف عطــل مــا ،يتوجــب عندهــا علــى الســائق أن يقــوم باإلبــاغ عــن ذلــك إلــى الشــخص المســئول والــذي
يتمتــع بســلطة كافيــة للتأكــد مــن إجــراء الــازم .يجــب تســليم نمــاذج األعطــال المكتملــة فــي حــال وجــود مشــاكل أو عــدم
وجودهــا عنــد العــودة إلــى نقطــة االنطــاق أو مقــر العمــل.

مــن الضروري توافر شــخص مســئول يمتلــك الخبرة والمعرفــة الكافيتين التخاذ القرار والقيــام بإصالح أي عطل يتم
اكتشافه خالل عملية الفحص اليومي.

ٌ
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إن المهــارة والخبــرة المطلوبــة لتنفيــذ عمليــة الفحــص اليوميــة أقــل مــن تلــك المطلوبــة لعمليــات فحــص الســامة الدوريــة.
لذلــك يمكنــك أن تقــرر أن الســائقين الذيــن خضعــوا لبعــض التدريــب ،قادريــن علــى القيــام بهــذه الفحوصــات.
كما ويمكن للشركة  -كحل بديل  -استخدام موظفين ال يقودون المركبات للقيام بمهام عمليات الفحص الدورية اليومية
قبل مغادرة المركبة للموقع.
ومن المهم أن يتلقى األشخاص الذين يقومون بعمليات الفحص تدريبًا كافيًا للتأكد من استطاعتهم اكتشاف أية أعطال في
جميع أنواع المركبات والمقطورات التي يستخدمونها.
ومــن الضــروري التدقيــق فــي جــودة الفحوصــات التــي يقــوم بهــا الســائق مــن خــال وجــود شــخص مســئول يعيــد فحــص عينــة
مــن المركبــات التــي قــام الســائق بفحصهــا مــن حيــن آلخــر.
وتحتاج كل شركة الختيار طريقة تنفيذ عمليات الفحص اليومي التي تالئم ظروفها.

يجــب التبليــغ عــن أيــة أعطــال يتــم اكتشــافها إلــى مقــدم الخدمــة ويجــب توافــر اإلجــراءات الالزمــة للتأكــد مــن إتمــام عمليــات
فعــال وســريع.
التصليــح بشــكل منظــم وبأســلوب ّ
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Daily Truck Inspection Form
Driver Name: ______________________________

Date: ______ /______ /________

______________________________
______________

Vehicle/Trailer ID: ______________ Kilometer Reading: ______________________

if not applicable

if the item is not in working order

if the item is in working order
Vehicle walk around check completed

Checks

Order

Vehicle Roadworthy

Approach vehicle - check:
Engine oil level

1

Coolant level

2

Defect(s) Found
Driver Signature:

Climb in the cab - from the driver’s seat check:

_________________________________________________

Gauges

3

Warning lamps

4

Signal indicators

5

Washers

6

Wipers

7

Horn

8

Mirrors – adjustment, clean, damage

9

Seat is adjustable

10

Defect Number
–

Start the engine – operate:
ّ

Steering

11

Check for excessive exhaust smoke

12

Description

–

ّ

Switch the engine off – operate:
Foot brake (can you hear any air leaks?)

13

Parking brake

14

Leave the cab - driver’s side
front wheel, then all other wheels. Check:
Wheel nuts

15

Wheel

16

Tyre

17

Walk round the front of the vehicle –
also check:
Lights

18

Licence plate

19

Outside of cab

20

Continue down the passenger side – also check:
Mirrors

21

Body

22

Lights

23

Trailer coupling and connections

24

Load safely secured

25

Once at the rear of the vehicle and trailer
check:

7

Signature:

Name: __________________________________
Date: ____________________________________

Lights

26

Licence plate

27

Reflectors and markers

28

ٌ
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If defect(s) found and repaired

Position: _______________________________

 - 2متطلبات الموظفين والمنشأة المتعلقة بالفحص والصيانة
عند التفكير في التنفيذ الفعلي لعمليات الفحص الدورية وصيانة المركبات ،باستطاعتك:
 .1توظيف واستخدام طاقم عمل من ذوي الخبرة ،للقيام بعمليات فحص السالمة والتصليح داخل الشركة.
 .2القيام بتسليم عمليات فحص السالمة والتصليح لمزود صيانة خارجي.
 .3استخدام مزيج من اإلثنين.
بغــض النظــر عــن الطريقــة المختــارة لتنفيــذ تلــك الفحوصــات ،فإنــه يتوجــب توفيــر العمالــة والمعــدات ومواصفــات المنشــأة
الالزمــة إلتمــام تلــك الفحوصــات.
كمــا يجــب أن يتمتــع األشــخاص الذيــن يقومــون بعمليــات الصيانــة وفحــص الســامة بالخبــرة الالزمــة ويفضــل أن يكونــوا
مؤهليــن فــي عمليــات صيانــة وفحــص المركبــات الثقيلــة.
كما يجب أن تتوافر لهم المعدات والتسهيالت المناسبة .وكحد أدنى يجب أن يتوفر لهم:
• منطقة مغطاة ألكبر مركبة في القافلة.
• معدات وأدوات مناسبة لكل المركبات العاملة.
• وسيلة مناسبة لفحص المركبة من األسفل مثل رصيف منحدر أو رافعة أو حفرة في حال لم تكن األرضية مناسبة
إلجراء عملية فحص مالئمة.
• إضاءة مالئمة.
• بيئة عمل آمنة.
• مرافق غسيل تحت المركبة تعمل إما بالبخار أو الضغط.
فــي حــال قمــت باختيــار مــزود صيانــة خارجــي ،فإنــك ال تــزال مســئو ً
ال عــن حالــة مركباتــك .لذلــك يجــب تقييــم مســتوى أداء
ـكل منتظــم .كمــا يتوجــب وجــود عقــد رســمي مكتــوب يحــدد التزاماتهــم .أيضــا عليــك التأكــد شــخصيًا
المــزود الخارجــي بشـ ٍ
أن معداتهــم وأماكــن عملهــم مناســبة للمهمــة التــي يقومــون بهــا .ويجــب علــى مــن يقــوم بإصــاح األعطــال اســتخدام قطــع
تمــت الموافقــة عليهــا .قــم بســؤال المــزود عــن إثبــات مصــدر قطــع الغيــار لحمايتــك مــن اســتخدام قطــع غيــار
غيــار أصليــة أو ّ
غيــر مالئمــة ودون المســتوى المطلــوب.

 - 3عمليات فحص السالمة الدورية
تعتبر عمليات فحص السالمة الدورية حجر األساس في نظام إدارة الصيانة وفحوصات السالمة للشاحنة.
وكحــد أدنــى يجــب أن يتــم فحــص كافــة األجــزاء المدرجــة فــي االختبــار الســنوي للمركبــة الثقيلــة .ويجــب تطبيــق المعاييــر
ذاتهــا الموجــودة فــي االختبــار الســنوي عنــد تقييــم حالــة تلــك األجــزاء خــال عمليــة فحــص الســامة .كمــا ويجــب اســتخدام
معاييــر المصنــع عندمــا يكــون معروفــً أنهــا تفــوق تلــك الموجــودة فــي االختبــار الســنوي.
يجب القيام بعمليات الفحص هذه كعمليات منفصلة قبل أية صيانة روتينية.

8
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تحديد مواعيد عمليات فحص السالمة
تجــري عمليــات فحــص الســامة عــادة وفــق فواصــل زمنيــة .يــؤدي ذلــك إلــى تبســيط عمليــة تحديــد المواعيــد .ويتأثــر فاصــل
عمليــة الفحــص بـــ:
•
•
•
•

الظروف التي تعمل المركبة وسطها.
عدد الكيلومترات المتوقع قطعها سنويًا.
توصيات الجهة المصنعة للمركبة.
عوامل أخرى قد تزيد من خطر أن تصبح المركبة غير صالحة للقيادة على الطريق.

تتعــرض بعــض المهمــات لتغيــرات متكــررة حيــث يتــم اســتبدال المهمــة بأخــرى بديلــة أو يتــم تغييــر الطريــق الواجــب اتباعــه
لتنفيذهــا ،ممــا يعنــى ّ
أن تحديــد فاصــل عمليــة الفحــص تبعــً للوقــت فقــط هــو خيــار غيــر مناســب .فــي هــذه الحالــة يجــب
ً
اســتخدام فاصــل يســتند إلــى الوقــت والمســافة (أيهمــا يحــل أوال ،التاريــخ المجــدول أو عــدد الكيلومتــرات المحــدد).
الرسم  – 1الدليل إلى معدل
تكرار عمليات الفحص
يمكن استخدام هذا الرسم
البياني (الرسم )1الحتساب
تواتر عمليات الفحص
الدورية.
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مثــال :مركبــة تعمــل لــدى النقــل العــام (الخــط  Bفــي الرســم  )1تســافر بمعدل 125,000كم فــي الســنة يجب أن
تخضع لعملية فحص السالمة كل  6أسابيع.

فــي كل األحــوال ،يعتبــر هــذا الرســم البيانــي كمرجــع فقــط وتعــد واحــدة مــن مســئوليات المشــغل أن يزيــد مــن تواتــر عمليــات
الفحــص فــي حــال اســتدعت ظــروف العمــل ذلــك ،أو يخفــض مــن تواتــر تلــك الفحوصــات عندمــا يظهــر ســجل حالــة المركبــة
خــال عمليــات فحــص الســامة أن المركبــات تحافــظ علــى صالحيتهــا للقيــادة علــى الطريــق.
يجــب إجــراء أعمــال اإلصــاح والصيانــة الروتينيــة التــي تــم تحديدهــا خــال عمليــات فحــص الســامة الدوريــة بعــد الفحــص
مباشـ ً
ـرة  -طالمــا أمكــن ذلــك .وعندمــا يتــم اكتشــاف عطــل قــد يــؤدي إلــى فشــل فــي االختبــار الســنوي عندهــا يجــب إيقــاف
ـكل كامــل.
عمــل المركبــة حتــى يتــم إصالحهــا بشـ ٍ
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التخطيط لعمليات فحص السالمة
حالمــا يتــم االتفــاق علــى تواتــر عمليات فحــص الســامة الدورية ،يجــب عندها العمل علــى التخطيط لهــا .إحدى الطرق البســيطة
والفعالــة التــي يمكــن اعتمادهــا هــي اســتخدام مخطــط حائطــي يمتــد لمــدة  12شــهرًا يظهــر كافــة المركبــات الثقيلــة .يمكــن
ّ
إيجــاد نمــوذج عــن هــذا المخطــط فــي الملحــق أ .عوضــً عــن ذلــك ،يمكــن اســتخدام جــدول مصمــم علــى الكمبيوتــر أو برنامــج
ـكل بارز علــى هذا المخطط كي تعمل كتذكير للشــخص المســئول.
متخصــص لذلــك .ويجــب عــرض مواعيد عمليات الفحص بشـ ٍ
أيــً كانــت أداة التخطيــط التــي تســتخدمها ،يجــب أن تضــع مواعيــد عمليــات فحــص الســامة لســتة أشــهر مســبقًا علــى األقــل.
كمــا يجــب أن تضيــف أيضــً تواريــخ االختبــار الســنوي للمركبــة وإعــادة التســجيل واالحتياجــات الخدميــة األخــرى المخطــط لهــا
ـكل واضــح حتــى يكــون المخطــط واضــح قــدر المســتطاع.
مســبقًا .يجــب أن تكــون كل خدمــة موضوعــة بشـ ٍ

السجالت والتقارير
يجب ملء نموذج مكتوب لكل عملية فحص سالمة في حال وجود أعطال أو عدم وجودها.
ويجب أن يحتوي كل نموذج على ما يلي على أقل تقدير:
•
•
•
•
•
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اسم المالك/المشغل
اسم الفاحص
تاريخ عملية الفحص
رقم تسجيل المركبة
عدد الكيلومترات المقطوعة
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•
•
•
•

قائمة باألشياء الواجب فحصها
مؤشر عن حالة كل شيء تم فحصه
معلومات عن أية أعطال تم إيجادها
بيان يظهر ما إذا تم إصالح أية أعطال

الفعالة
- 4عمليات اإلصالح
ّ
حالما يتم اكتشاف عطل ما والتبليغ عنه من المهم تقييم مدى شدته وبالتالي الحاجة الملحة إلصالحه
يمكن تصنيف األعطال إلى  4أنواع رئيسية:
نوع العطل

وصف العطل

اإلجراءات المطلوبة

عطل متعلق بالسالمة
(الرمز)4

عطل خطير يؤثر على جاهزية المركبة للعمل على
الطريق ،أو يجعل من غير القانوني استخدام هذه
المركبة على الطرق طبقًا لقانون المرور االتحادي.

يجب القيام بتصليح هذا العطل كأولوية .ال يمكن
استخدام المركبة على الطرق حتى تتم عملية
التصليح.

مثال على عطل من فئة الرمز ( )4هو تسرب الهواء من
نظام المكابح.

عطل ميكانيكي حاد
(الرمز )3

عطل ميكانيكي حاد سيزيد سوءًا أو يزيد من تكلفة
إصالحه إذا لم يتم إصالحه في الحال .ال يمكن أن
يتطور هذا العطل ليصبح عطل ذو عالقة بالسالمة،
لكن قد يؤدي إلى فشل ميكانيكي في حال لم يتم
تصليحه.

ال يمكن استخدام المركبة على الطريق حتى يتم
االنتهاء من عمليات التصليح.

مثال عن عطل من الرمز ( )3هو وصول مستوى زيت
المحرك إلى ما تحت الحد األدنى.

عطل ميكانيكي (الرمز )2

عطل ثانوي ال يؤثر على السالمة في الوقت الحالي ولن
يتسبب بأعطال أخرى في حال بقيت الشاحنة تعمل
لفترة قصيرة من الزمن ولكنه بحاجة للتصليح.

يجب تحديد موعد للتصليح لكن يمكن للمركبة العمل
على المدى القصير.

مثال عن عطل من الرمز ( )2هو وصول بطانات المكابح
إلى حد اإلتالف.

عيب في المظهر العام
للمركبة (الرمز )1

عيب صغير ال يؤثر على السالمة ولن يتسبب بتفاقم
الضرر أو زيادة التكلفة.

يعد هذا النوع من األعطال هو األقل أولوية بالنسبة
للتصليح .ويمكن استخدام المركبة بشكل طبيعي.

مثال عن عطل من الرمز ( )1هو انبعاج باب المركبة.

إن تصنيف األعطال بهذه الطريقة يسمح لك أو لموظفيك باتخاذ القرار الصحيح لضمان سالمة المركبة الثقيلة.
مــن الممكــن أن يتــم تصنيــف نفــس العطــل بشــكل مختلــف .علــى ســبيل المثــال ،قــد تتدهــور بطانــة المكابــح المهترئــة مــن
عطــل وفــق الرمــز  2إلــى الرمــز  .4هنــاك الكثيــر مــن األمثلــة علــى تغييــر رمــز العطــل مــن رقــم إلــى آخــر.

 - 5التخطيط المالي وحساب التكلفة
كمــا يجــب أن يعــرف ُمشــغل أيــة وســيلة نقــل ،فــإن تكلفــة تشــغيل المركبــة ليســت فقــط مجــرد شــراء المركبــة ودفــع أجــر
الســائق وقيمــة الوقــود .ال بــد مــن التخطيــط للتكاليــف األخــرى وحســاب معدلهــا أو متوســطها علــى مــدار العــام ،وتعــد
الصيانــة واحــدة مــن هــذه التكاليــف.
بعــض تكاليــف الصيانــة يمكــن التكهــن بهــا مثــل اســتئجار ورشــة صيانــة .أمــا التكاليــف األخــرى فــا يمكــن توقعهــا مثــل
األعطــال الميكانيكيــة المفاجئــة .لذلــك يجــب أن تقــوم بوضــع ميزانيــة توفــر لــك المبالــغ الكافيــة لتغطيــة هــذه التكاليــف علــى
ـكل ســليم.
مــدار الســنة .فــي حــال عــدم توفــر المبالــغ الكافيــة فلــن تكــون متأكــدًا مــن أن مركبتــك /مركباتــك ســتعمل بشـ ٍ
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ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

الرسم  – 2نموذج تكلفة
صيانة المركبة

ﻋُ ّﻤﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ) ﺳﻨﻮات (
تكــون تكاليــف الصيانــة متدنيــة للمركبــة الجديــدة حيــث أن معظــم التصليحــات تكــون ثانويــة .مــع تقــدم المركبــة فــي العمــر
وازديــاد عــدد الكيلومتــرات المقطوعــة ،تبــدأ القطــع الرئيســية بالتعــرض للتلــف وبالتالــي ضــرورة التغييــر ممــا يزيــد مــن تكلفــة
الصيانــة (الرســم )2
لكــن ســتتنوع قيمــة صيانــة المركبــة علــى مــدار عمرهــا تبعــا ًلعوامــل االســتخدام .يجــب اســتخدام عوامــل االســتخدام هــذه
إضافــة إلــى تاريــخ تكاليــف الصيانــة إلعــداد موازنــة دقيقــة للصيانــة (أنظــر صفحــة  - 9الرســم .) 1

إذا لم يتم أخذ عوامل االستخدام بعين االعتبار فإن الميزانية المخصصة للصيانة قد تكون أقل من تلك المطلوبة لإلبقاء
على مركباتك على الطريق.

 - 6السجالت والتوثيق
يجــب االحتفــاظ بوثائــق عمليــات الفحــص أو الصيانــة لمــدة ال تقــل عــن  3ســنوات .ولكــن يقــوم بعــض المشــغلين باالحتفــاظ
بهــذه الســجالت طيلــة مــدة عمــر المركبــة.
يجــب أن يكــون لــكل مركبــة ملفهــا الخــاص حيــث يتــم االحتفــاظ بأيــة وثائــق متعلقــة بعمليــات الصيانــة أو الفحــص لهــذه
المركبــة .ويجــب أن تتضمــن هــذه الســجالت:
•
•
•
•
•

متى خضعت المركبة آلخر اختبار سنوي لمعرفة مدى صالحيتها للقيادة على الطرق.
تم تنفيذها.
معلومات عن عمليات الصيانة التي ّ
كافة نماذج عمليات فحص السالمة المنتظمة.
نماذج أعطال السائق.
معلومات عن تواريخ إصالح األعطال .

ويُنصح أيضًا أن تتضمن السجالت األمور التالية:
• العدد اإلجمالي لســاعات صيانة المركبة (يمكن تقســيم تلك الســاعات إلى فترات زمنية ،بشــكل شــهري على ســبيل المثال).
• فواتير الصيانة وقطع الغيار.
إن االحتفــاظ بالســجالت يســهل عليــك مراقبــة دقــة وتكاليــف صيانــة كل مركبــة ،كمــا يوفــر أيضــً المعلومــات الالزمــة للتأكــد
من حدوث الصيانة في مواعيدها.
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 - 7المراجعة الداخلية بالشركة
عندمــا تكــون شــركتك مؤسســة تأسيســً جيــدًا ،يتوجــب عليــك مراجعــة نظــام إدارة الصيانــة وعمليــات فحــص الســامة مــرة
فعــال.
واحــدة ســنويًا علــى األقــل ،ومــع ذلــك يجــب أن تقــوم بعمليــات فحــص دوريــة للتأكــد مــن أنــه يعمــل علــى نحــو ّ
فعــال .ويمكــن القيــام بهــذه المراجعــة مــن قبــل شــخص مؤهــل مــن موظفيــك
فعــال ومــا هــو غيــر ّ
تظهــر المراجعــة مــا هــو ّ
أو باســتخدام طــرف ثالــث .يجــب أن تتضمــن هــذه المراجعــة:
•
•
•
•
•
•

مراقبة الجودة بالنسبة للمركبات التي خضعت مؤخرًا لعمليات إصالح ،وذلك من خالل إعادة فحصها أو القيام
بفحوصات السالمة لعينة عشوائية من المركبات.
فعاليتها.
مراقبة الجودة لعمليات الفحص اليومية للسائق للتأكد من ّ
مقارنة نماذج تقارير األعطال للسائق بسجالت عمليات فحص السالمة لنفس التاريخ للتأكد من مطابقتها.
فعالية المصلح.
مراقبة نسبة النجاح في االختبار السنوي للتأكد من ّ
مراقبة أوقات توقف المركبات للتأكد من أنه يتم استخدامها بالشكل األمثل.
يجب أيضًا مراجعة سجالت العمل الورقية .ستكشف هذه المراجعة أي سجالت غير كاملة وقد تظهر أيضا أشكال
نمطية لألعطال.

بشكل منتظم فإن ذلك قد يعني أنه:
في حال تم اإلبالغ عن الكثير من األعطال
ٍ
• ال يتم القيام بعمليات فحص األمان والسالمة الدورية بشكل كاف.
• لم ُتنجز عمليات الفحص الدورية اليومية بشكل صحيح.
فعال.
• ال يتم تصحيح األعطال فورًا أو
بشكل ّ
ٍ

قائمة اإلجراءات الخاصة بنظام الصيانة
ّ
فعــال إلدارة الصيانــة
يجــب اســتخدام الجــدول أدنــاه كنمــوذج
تحقــق للتأكــد مــن أن كافــة اإلجــراءات يتــم اتخاذهــا نحــو نظــام ّ
وفحوصــات الســامة.

المهمة

نعم أو ال ؟
أو

تم احتساب عدد مرات عمليات فحص السالمة الدورية؟
هل ّ
بشكل واضح؟
تم إكمال مخطط اإلثنى عشر شهرًا وعرضه
ٍ
هل ّ
هل يحتوي المخطط على كل أعمال الصيانة المطلوبة؟
ٌ
يمكن النموذج المتوفر موظفيك من تسجيل كافة عمليات الفحص واألعطال المكتشفة؟
هل
تم تقييم متطلبات المنشأة؟
هل ّ
تم تقييم متطلبات الموظفين؟
هل ّ
هل تتوفر اإلجراءات لعمليات الفحص اليومية؟
هل نموذج أعطال السائق متوفر للسائقين؟
تم تقييم قدرة السائقين على القيام بعمليات الفحص اليومية؟
هل ّ
تم التخطيط لتكاليف عمليات فحص السالمة والصيانة؟
هل ّ
هل يتم االحتفاظ بالوثائق الخاصة بجميع عمليات فحص السالمة والصيانة لمدة  18شهرًا؟
هل تتوفر اإلجراءات للقيام بالمراجعة الداخلية؟
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