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من هو المسئول عن القيام بجوالت التفتيش؟
السائق
بصفتك سائق المركبة يتوجب عليك:
فحص الشاحنة و /أو المقطورة فحصًا كام ً
ال قبل وخالل استخدامها.
تسجيل أية عيوب  /أعطال قد تجدها أو تالحظها ،خطيًا.
إبالغ مديرك عن أية عيوب خطيرة أو قد تصبح خطيرة قبل مغادرتك.
يتوجــب عليــك أن تقــوم بكافــة هــذه األمــور فــي كل مرة تســتعد فيهــا لالنطالق فــي رحلة
جديدة.
تذكر ،في حال كنت تملك الشاحنة التي تقودها أو كنت موظفًا كسائق لها ،فإنك
المسئول عن حالة الشاحنة التي تستخدمها.
في حال ساورك الشك حول جاهزيتها ،فال تقم بقيادتها أبدًا !

مشغل الشاحنة
على صاحب العمل (أو أنت في حال كنت مالك للشاحنة التي تقودها) أن يقوم بكافة
األمور التالية قبل كل وردية عمل.
إن الشركة المشغلة مسئولة عن:
منح الوقت الكافي للقيام بعمليات التفتيش الدورية.
بشكل جيد.
تدريب السائقين على فحص شاحناتهم
ٍ
توفير نماذج تقارير العيوب.
توفير كافة المعدات المطلوبة مثل مصابيح اإلنارة.
القيام بإصالح أية عيوب  /أعطال موجودة خطيرة كانت أو من المحتمل أن تصبح
خطيرة قبل استخدام الشاحنة.
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فوائد فحص شاحنتك
عندقيامك بعملية الفحص الدوري ،فأنت تحمي نفسك وتقلل من خطر حصول
الحوادث الخطيرة.
عندقيامك بالفحوص الدورية ،فإنك سترفع مستوى اعتمادية وأداء شاحنتك.
وبشكل كبير من خطر حصولك على
عندقيامك بالفحوص الدورية فإنك ستقلل
ٍ
مخالفة مرورية الستخدامك شاحنة تعاني من العيوب.
عندقيامك بالفحص الدوري ،فأنت تحمي عملك وتحافظ على رضى مديرك.
تفحص شاحنتك
مخاطر عدم
ّ
باستخدامك لشاحنة خطرة ،فإنك تغامر بحياتك وتضع حياة اآلخرين في خطر.
باســتخدامك شــاحنة تعانــي مــن العيــوب ،فإنــك تعــرض نفســك للمالحقــة القانونيــة
بتهمــة اإلهمــال.
باستخدامك شاحنة تعاني من العيوب ،فإنك تعرض الشاحنة للتوقف عن العمل.
باســتخدامك شــاحنة تعانــي مــن العيــوب ،فإنــك تعــرض نفســك لغرامــة كبيــرة أو
لحصولــك علــى نقــاط ســوداء.
باســتخدامك شــاحنة تعانــي مــن العيــوب ،فإنــك قــد تتعــرض إلــى إجــراء تأديبــي مــن
قبــل مديــرك.

أمور يتوجب فحصها
قم باتباع اإلجراءات التالية عندما تقوم بالفحوصات الدورية:
• أو ً
ال ،قم بفحص مستوى الزيت والماء في المحرك.
• ثــم اصعــد إلى قمرة القيادة .من مقعد الســائق ،قم بتشــغيل المحــرك وإدارة المقود.
• قــم بفحــص أجهــزة القيــاس ومصابيــح التحذيــر .شـ ٌ
ـغل المؤشــرات وماســحات األضواء
وماسحات الزجاج و بوق التنبيه.

دليل السائق لفحوصات السالمة اليومية للشاحنة

3

• قــم بفحــص مجــال الرؤيــة ناحيــة األمــام والخلــف وعلــى الجانبيــن باســتخدام المرايــا،
وقــم بتعديلهــا في حــال اقتضت الضرورة ذلك.
ومعدل بشكل صحيح ومالئم.
بشكل آمن
• قم بفحص المقعد وتأكد من أنه مثبت
ٍ
ّ
ـكل كامل .قــم بإطفاء
• قــم بإعطــاء الوقــت الكافــي لضغــط الهــواء حتــى يكتمــل بشـ ٍ
المحـرك وقـم بتجربـة مكابـح القـدم .هـل تسمـع أيـة تسريبـات؟ هـل انطفـئ ضـوء التحذيـر؟
• تأكــد مــن أن ذراع نقــل الحركــة موضــوع علــى الحالــة الحياديــة وتأكــد مــن عمــل
بإمكانــك اآلن مغــادرة قمرة القيادة.
كـد مــن قيا ـ
للتأ ـ
هـا.
مـك بفحــص كل شــيء ،انهــي فحوصاتــك دومــً عنــد النقطــة التــي ـبـدأت من ـ
قـف علـى جانـب السائـق أمـام العجلـة األماميـة ،وتحقـق مـن صواميـل العجلـة والعجلـة واإلطـارات.
قــم بالتجــول حــول المقدمــة لتفقــد المصابيــح ولوحــة الترخيــص والهيــكل الخارجــي
لقمــرة القيــادة.
تابع التجول لتصل إلى جهة الراكب متفحصًا:
•
•
•
•
•

العجالت.
المرايا.
جسم الشاحنة والمصابيح.
رابط المقطورة والوصالت.
مثبت حركة الحمولة.

بتفحــص كافــة المصابيــح ولوحــة
تفحــص الجهــة الخلفيــة للشــاحنة والمقطــورة .قــم
ّ
الترخيــص والعاكســات والعالمــات .تابــع عمليــة الفحــص مــن جهــة الســائق حتــى تصــل
إلــى بــاب الســائق مــرة ثانيــة.
تفحص األشياء بنفس الترتيب في كل مرة .بهذه الطريقة ستتذكر ما
نصيحة:
ّ
الخطوة التالية في حال تمت مقاطعة عملك ألي سبب.
فيما يلي ،المزيد من المعلومات حول ما الذي يتوجب عمله .يتم فحص األشياء الظاهرة
باللون األخضر من قمرة القيادة:
خزانات الهواء وأجهزة القياس
قـم بالضغـط علـى دواسـة المكابـح كـي يعمـل
جهـاز اإلنـذار .بعـد ذلـك قـم بـإدارة المحـرك حتـى
يتـم تجميـع الهـواء .راقـب أجهـزة القيـاس ،هـل كافة
الخزانـات ممتلئـة بالكامل .انتظر من  5حتـى  10دقائق
حتـى تتـم العمليـة .هـل انطفـأ ضـوء التحذيـر؟
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المكابح
• قــم بفحــص المكابــح لمعرفــة إذا كان هنــاك أي
تســرب للهــواء .أثنــاء دوران المحــرك هــل تحافــظ
الدواســة علــى ثباتهــا؟ وعندمــا يتوقــف المحــرك
عــن طريــق مكابــح القــدم ،هــل تســمع أصــوات
تســرب هــواء مســتمر؟
• تفحص مكابح التوقف من خالل محاولتك
تحريــك الشــاحنة وهــي تعمــل .هــل تقــوم بإيقــاف
الشــاحنة؟ تفحــص مكابــح القــدم بعــد االنطــاق .هــل تخفــف ســرعة الشــاحنة حتــى
تقــف بشــكل نهائــي؟
دخان المحرك الزائد
هــل يطلــق عــادم الشــاحنة كميــات زائــدة مــن الدخــان؟
إذا كنــت ال تســتطيع مالحظــة ذلــك وأنــت فــي قمــرة
القيــادة اطلــب مــن أحدهم أن يتفحصهــا أو غــادر قمرة
القيــادة وتفحصها بنفســك.
المقود
•
•
•
•

تفحـص المقــود لمعرفــة إن كانــت هنــاك ليونــة زائــدة فيــه.
ّـ
هــل يعمــل التوجيــه المعــزز للمقــود خــال دوران
المحرك؟
بشكل
ال تستخدم الشاحنة إذا كان المقود ال يعمل
ٍ
صحيح.
تأكد في حال كان مقود القيادة قابل للتعديل من أنه في وضعية تالئم متطلباتك وأنه
تم فتح كافة األقفال في حال وجودها.

مقعد السائق وحزام األمان الخاص به
• تفحــص مقعــد السائــق للتأكــد مــن أنه مثبــت بإحكام.
• فــي حــال كان الكرســي مــزود بنظــام تعليــق قابــل
ـكل صحيــح وأنه
للتعديــل ،تأكــد مــن أنــه يعمــل بشـ ٍ
معدل بما يتالئم مع وزنك.
• تأكــد مــن أن أحزمــة األمــان غيــر متضــررة أو تالفــة
وأن مشــبك الحزام يغلــق بإحكام تام.
المرايا والزجاج
• تأكد من وجود كافة المرايا ومن أنها مثبتة بإحكام.
• هــل يوجــد أي مــرآة متصدعــة؟ فــي حــال وجودهــا هــل مــا زال بإمكانــك الرؤيــة بوضــوح
من خاللها؟
دليل السائق لفحوصات السالمة اليومية للشاحنة
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•
•
•

•

تأكد من نظافة المرايا.
هل يوجد أي تصدع في الزجاج األمامي؟
هل يمكنك الرؤية بوضوح من خالل الزجاج األمامي
والنوافذ الجانبية؟ تأكد من نظافة الزجاج األمامي
والنوافذ الجانبية.
قم بإزالة أية عوائق قد تمنعك من الرؤية.
إذا لم تكن ترى بشكل جيد ،ال تبدأ رحلتك حتى تتمكن من ذلك.

بوق التنبيه
بشكل جيد .هل باستطاعتك سماعه بوضوح؟
هل يعمل البوق
ٍ
أضواء التحذير
بشكل جيد؟
هل كافة األضواء التالية تعمل
ٍ
•
•
•
•

نظام الفرامل المانعة لالنغالق  ABSأو EBS
في حال وجودها (بما في ذلك على المقطورة).
المصباح الرئيسي.
مصابيح الضباب الخلفي.
مكابح التوقف.

األضواء
تفحص األضواء مثل مؤشرات عمل القطع ،وفالشات تحذير األخطار.
العجالت واإلطارات
•
•
•
•
•
•
•
•
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تأكد من وجود كافة صواميل قفل العجالت
وترصيعها.
تأكد من أن كافة صواميل قفل العجالت مثبتة
بإحكام.
تفحص كافة اإلطارات وتحقق من احتمال وجود
أي تلف .هل يوجد أية نتوءات أو تمزقات عميقة؟
هل تظهر خطوط اإلطارات أي إشارات عن تلف بسبب الحرارة أو بثرات أو تشققات للمطاط؟
هل توجد أية مساحات ممسوحة علي سطح العجلة؟
هل توجد أية أجسام غريبة تبرز على سطح العجلة؟
هــل ضغــط الهــواء متناســب فــي كافــة اإلطارات؟تأكد مــن أن جوانب اإلطــارات المزدوجة
التتالمس.
كاف مع األرض على كامل عرض اإلطار؟
هل لجميع العجالت تالمس
ٍ
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المصابيح
تفحــص المصابيــح الجانبيــة ومصابيــح اإلشــارات
•
ّ
ومصابيــح لوحــة الترخيص ومصابيــح القيادة للخلف
والمصابيح على ســقف الشــاحنة ومصابيح التوقف.
• ســتحتاج إلــى شــخص ليســاعدك علــى التأكــد مــن
مصابيح التوقف عندما تقوم بالدعس على الدواسة
أو قم باســتخدام شــيء ما للضغط على الدواســة بينما تقوم بفحص المصابيح بنفســك.
• ال تنسى التأكد من عدم وجود زجاج ضوء مكسور أو مفقود؟
• هل كافة المصابيح نظيفة؟
رابط المقطورة ،الوصالت الكهربائية والهوائية
•
•
•
•

تأكد من أن رابط المقطورة وأدوات اإلغالقموجودة
بشكل جيد.
وتعمل
ٍ
تفحــص روابــط العربــة المقطــورة بحثــً عــن أي أضــرار
أو تسريبات.
هل العربة المقطورة مربوطة بإحكام؟
فــي حــال وجــود أيــة عيــوب قــم بإبــاغ مديــرك وال
تستخدم الشاحنة.

لوحات الترخيص والعاكسات والعالمات
هل كافة لوحات الترخيص والعاكسات والعالمات
موجودة ونظيفة وبدون أية عيوب؟

تسرب الوقود والزيت
• هل أغطية خزان الوقود موجودة؟
• هــل يمكنك رؤية أية ســوائل متســربة تحت الشــاحنة
خالل دوران المحرك؟

بخاخات التنظيف والماسحات
• هل تعمل الماسحات طوال الوقت عندما يتم تشغيلها؟
ـكل جيد؟
• هــل أطــراف
الماســحات بوضـ ٍ
ـع جيــد؟ هــل تعمل علــى تنظيف الزجــاج األمامي بشـ ٍ
ّ
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بشــكل جيــد؟ هــل
• هــل تعمــل بخاخــات التنظيــف
ٍ
يوجد مياه كافية؟
• هــل بخاخــات التنظيــف موجهــة بشــكل جيــد علــى
الزجاج األمامي؟

البطاريات
• هــل كافــة البطاريــات مثبتــة فــي مكانهــا الصحيــح بالمشــابك ،وليــس فقــط بالكابــات؟
• ال تستخدم الشاحنة في حال وجود أي تسريب في البطاريات.
األجنحة وواقيات الطين
هــل كافــة األجنحــة وواقيــات الطيــن موجــودة فــي
بشكل آمن وبدون أعطاب؟
مكانها
ٍ

جسم الشاحنة ومثبت حركة الحمولة
• هــل جســم الشــاحنة مثبــت بإحــكام علــى هيكلها؟
هــل توجــد أيــة براغــي مفقــودة أو دعائــم مكســورة؟
• هــل المعــدات الملحقة مثل طفايــات الحرائق مركبة
بأمان؟
• هــل المعــدات األخــرى التــي ال تخضــع للتثبيــت مثــل
حبال ربط الحمولة مخزنة بأمان؟
هل الحمولة مثبتة بإحكام؟
تأكــد مــن أن الحمولــة التــي تنقلهــا – أيــا كان نوعهــا-
مؤمنــة وموزعــة بشــكل متســاو ،ولــن تتحــرك أو
تســقط مــن المركبــة.
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دليل السائق لفحوصات السالمة اليومية للشاحنة

تسجيل العيوب
.يجــب عليــك تســجيل كافــة العيــوب خطيــً باســتخدام نمــوذج فحــص الشــاحنة اليومــي
.ســتجد أدنــاه مثــال جيــد عــن أحدهــا

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:

9

If defect(s) found and repaired
Signature:

Name: __________________________________
Date: ____________________________________

Lights

26

Licence plate

27

Reflectors and markers

28

دليل السائق لفحوصات السالمة اليومية للشاحنة

Position: _______________________________

ما الذي يتوجب فعله بعد ذلك
تذكــر أن تقــوم بإكمــال كافــة األقســام ،وأن تقــوم بالتوقيــع علــى نمــوذج فحــص الشــاحنة
اليومــي .قــم بتســليم التقريــر لمديــرك فــي حــال وجــود أيــة عيــوب قبــل مغادرتــك .فــي حــال
عــدم وجــود أيــة عيــوب ،قــم بتســجيل ذلــك فــي التقريــر مــع توقيعــك ،احتفــظ بالتقريــر
معــك فــي حــال مالحظتــك أليــة عيــوب خــال فتــرة مناوبتــك وقــم بتســليم التقريــر المكتمــل
لمديــرك عنــد نهايــة مناوبتــك أو حالمــا تعــود إلــى المركــز.

يتوجب عليك عدم استخدام شاحنتك
في حال وجود أية عيوب خطيرة.

