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ــص  ــة وتقليــ ــامة املروريــ ــان الســ ــة لضمــ ــراءات إضافيــ ــي اج ــة يف تبن ــة اململك ــن رؤي ــا م انطاق
تقليــص  يف  الشــاحنات  ســائقي  لــدى  الوعــي  رفــع  ألهميــة  وادراكا  وآثارهــا،  الطرقــــات  حــــوادث 
احلــوادث وآثارهــا اجلســيمة علــى الطــرق فقــد قامــت الهيئــة بإعــداد هــذا الدليــل االرشــادي لســائقي 

ــزءًا: ــر ج ــد عش ــن أح ــون م ــاحنات، ويتك الش

اجلزء األول: مصطلحات هامة للسائق احملرتف.
اجلزء الثاين: اشرتاطات عامة.

اجلزء الثالث: تعليمات ومهارات هامة للسائق.
اجلزء الرابع: فحوصات املركبة.

اجلــزء اخلامــس: األبعاد واألوزان للشــاحنات حســب املواصفات 
القياســية السعودية.

اجلزء السادس: تعليمات وإرشادات التحكم باملركبة.
اجلزء السابع: التخطيط واملراقبة اثناء القيادة.

اجلزء الثامن: تقاسم الطريق مع االخرين وإدارة السرعة.
اجلزء التاسع: نصائح القيادة اآلمنة.

اجلز ء العاشر: حقوق السائق.
اجلزء احلادي عشر: التدريب.

تصبــح  أن  علــى  ملســاعدتك  الدليــل  هــذا  يهــدف 
ســائق شــاحنة حمــرف. حصولــك علــى رخصــة قيادة، 
ال يجعلــك ســائقًا خبــرًا، فاألمــر يســتغرق ســنوات مــن 
املمارســة والتعلــم جلميــع مهــارات وتقنيــات القيــادة 
ــد  ــار عن ــن االعتب ــذا يف ع ــاء ه ــك إبق ــة. وعلي الصحيح

القيــادة.

هــذا الدليــل يخــربك عــن بعــض الشــروط واملهــارات 
املعلومــات  جانــب  إىل  الشــاحنات  لســائقي  الفنيــة 
الهامــة للســالمة علــى الطريــق. بهــدف اسرشــادي 
وإن أي تعــارض مــع نصــوص أيــة أنظمــة أو لوائــح فــإن 
ــة  ــي واجب ــح ه ــة واللوائ ــواردة يف األنظم ــوص ال النص

ــق التطبي

قبل أن تقرأ هذا الدليل

حتتــاج إىل معرفــة قواعــد وأنظمــة الطريــق بشــكل عــام، 
وميكنــك احلصــول عليهــا ومراجعتهــا مــن خــال موقــع 

الداخليــة وزارة 
)األمن العام- املرور(

 من خال :
زيارة املوقع اإللكروين:
أو مراجعة نظام املرور

الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: 
هـــ  1428/10/26 تاريــخ  85/م 

حمرفــون  ســائقون  هــم 
عملهــم  ســاعات  معظــم  يقضــون 

علــى الطريــق ويف أوقــات وظــروف وأحــوال 
جويــة خمتلفــة ميكــن أن تكــون خطــرة وصعبــة. 

لذلــك سيســاعدك هــذا الدليــل يف حتســن مهاراتــك 
منــك  ويتوقــع  التحديــات.  هــذه  ملواجهــة  وتأهيلــك 

الســائقون اآلخــرون علــى الطــرق أن تقــود شــاحنتك يف 
األوقــات بشــكل حمــرف. جميــع 

سائقو الشاحناتسائقو الشاحنات
تذكر دائمًا:

أن القيادة هي مهنتك
أنت قائد حمرف
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مركبة شحن منفردة: مركبة منفردة تسري بقوة آلية ومعدة لنقل البضائع على الطرق.  

القاطــرة: هــي رأس شــاحنة )مــزودة بصينيــة جــر(، مصممــة جلــر نصــف مقطــورة وغــري مهيــأة حلمــل أوزان عــدا اجلــزء الواقــع عليهــا مــن 
نصــف املقطــورة.

نصف املقطورة: مركبة نقل مصممة لاقرتان مع قاطرة عن طريق )صينية جر( ويستند جزء من وزنها على القاطرة.

املقطورة: مركبة نقل يراعى يف تصميمها أال يعتمد أي جزء أساسي منها على القاطرة أو مركبة الشحن املنفردة.

مركبة نقل: مركبة شحن منفردة أو قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة.

ــه  الشــاحنة: كل مركبــة شــحن منفــردة، أو مركبــة شــحن منفــردة جتــر مقطــورة، أو قاطــرة ونصــف مقطــورة، أو أي تكويــن آخــر مســموح ب
للســري علــى الطريــق وتســتخدم لنقــل البضائــع.

املــواد اخلطــرة: أي مــادة بســيطة أو مركبــة أو خملوطــة أو نفايــات ســواء كانــت طبيعيــة أو مصنعــة تشــكل خطــورة علــى البيئــة أو علــى أي مــن 
عناصرهــا وعلــى ســامة الكائنــات احليــة بســبب ســميتها أو قدرتهــا علــى االشــتعال أو االنفجــار أو التــآكل، أو أي مــن املــواد الصلبــة أو الســائلة 

أو الغازيــة املصنفــة كمــواد خطــرة وفــق أحــكام االتفاقيــات الدوليــة.

البضائــع: مــا يلتــزم بــه الناقــل أو وســيط الشــحن -مبقتضــى عقــد النقــل- لنقلــه مــن مرســل إىل مرســل إليــه مــن مــواد أو معــدات أو ســلع أو 
حيوانــات أو غريهــا مــن األشــياء غــري احملظــورة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

مصطلحات هامة للسائق احملرف

السائق: الشخص الطبيعي املصرح له بقيادة الشاحنة.الجزء األولالجزء األول

رخصــة القيــادة: وثيقــة رســمية صــادرة مــن اإلدارة العامــة للمــرور، أو مــن جهــة أجنبيــة معــرتف مبــا يصــدر عنهــا مــن وثائــق مماثلــة، تثبــت أن حاملهــا مؤهــل 
لقيــادة نــوع أو أنــواع مــن املركبــات.

بطاقة سائق مهني: وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة املهنية.

بطاقــة ســائق نقــل مــواد خطــرة: وثيقــة صــادرة عــن الهيئــة أو أي جهــة تخولهــا لســائق شــاحنة نقــل املــواد اخلطــرة بعــد اجتيــاز اختبــار الكفــاءة يف نقــل 
املــواد اخلطــرة.

مركز الفحص الدوري: مركز فحص فني مرخص له من إدارة املرور إلجراء الكشف الفني الشامل على مركبة النقل بشكل دوري.

شهادة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز متطلبات الفحص.

اختبار الكفاءة املهنية: اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من القدرة على قيادة الشاحنة بكفاءة عالية، والتعامل مع البضائع بطريقة آمنة.

اختبــار الكفــاءة يف نقــل املــواد اخلطــرة: اختبــار يخضــع لــه الســائق؛ للتأكــد مــن القــدرة علــى قيــادة شــاحنة نقــل املــواد اخلطــرة بكفــاءة عاليــة، والتعامــل 
مــع البضائــع اخلطــرة بطريقــة آمنة.مــع البضائــع بطريقــة آمنــة.

الفحص الفني على جانب الطريق: فحص فني مفاجئ يقوم به مراقب اخلدمة يف منطقة آمنة على جانب الطريق.

احلمولــة االســتثنائية: الشــاحنة وحمولتهــا جمتمعتــان، والتــي يتجــاوز وزنهــا و/أو أبعادهــا األوزان واألبعــاد املقــررة نظامــً، بحيــث أن املــادة املنقولــة ال ميكــن 
جتزئتهــا أو فكهــا ألي ســبب مــن األســباب.

بيانــات احلمولــة: قائمــة بالبضائــع احململــة علــى الشــاحنة يف الرحلــة الواحــدة وتشــمل وصــف واعــداد وأوزان وأبعــاد البضائــع وعناوين املرســلني واملرســل 
إليهم.

صينيــة اجلــر: حلقــة أو مقطــع أفقــي، يتألــف مــن شــريطني ينزلقــان علــى بعضهمــا البعــض، لريبــط القاطــرة بنصــف املقطــورة ومصممــني لدعــم اجلــزء 
األمامــي مــن نصــف املقطــورة مــع الســماح لــه بالتنقــل بحريــة يف مســتوى أفقــي.
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اشراطات عامة

الجزء الثانيالجزء الثاني

لكــي تصبــح ســائق مهنــي حمــرف 
التعليمــات  علــى  االطــالع  عليــك 

واتباعهــا: التاليــة 

عليــك التأكــد مــن خلــوك مــن األمــراض املزمنــة التــي تــؤدي إىل فقــدان الوعــي مثــل الصــرع أو التشــنجات العصبيــة 
أو أي أمــراض أخــرى حتــول بينــك وبــن القــدرة علــى تأديــة القيــادة للشــاحنات بشــكل احــرايف وآمــن.

ــل  ــه مث ــل وج ــة بأكم ــى أداء املهم ــا عل ــادر فيه ــون ق ــي ال تك ــاالت الت ــادة يف احل ــن القي ــف ع ــك التوق ــب علي يج
الكســور أو إصابــات العضــالت أو اجلــروح أو العمليــات اجلراحيــة حتــى تشــفى متامــًا.

بعــد التأكــد مــن لياقتــك الصحيــة ملمارســة عمــل ســائق نقــل عليــك التقــدمي علــى اجلهــات املعنيــة للحصــول 
علــى رخصــة قيــادة تتناســب مــع حجــم ونــوع وقــوة املركبــة ســارية املفعــول حســب نظــام املــرور. 

بعــد احلصــول علــى رخصــة القيــادة املناســبة لنــوع املركبــة مــن املــرور، يجــب عليــك التقــدمي علــى التدريــب 
ــدى  ــى إح ــول عل ــن احلص ــن م ــل لتتمك ــة للنق ــة العام ــن الهيئ ــادرة م ــع الص ــل البضائ ــة نق ــب الئح ــي حس املهن

ــة: ــة التالي ــات املهني البطاق
بطاقة سائق مهني بعد اجتياز اختبار الكفاءة املهنية.

بطاقة سائق نقل مواد خطرة بعد اجتياز اختبار الكفاءة يف نقل املواد اخلطرة
وملزيد من املعلومات راجع اجلزء احلادي عشر من هذا الدليل اإلرشادي

ــع  ــتمر م ــل مس ــر تواص ــاء جس ــل، وبن ــة للنق ــة العام ــن الهيئ ــدة م ــالمة املعتم ــة الس ــتيعاب أدل ــالع واس االط
الهيئــة ملعرفــة كل مــا يســتجد واســتيضاح كل مــا يجــب علــى الســائق معرفتــه مــن خــالل القنــوات املعتمــدة 

مــن قبــل الهيئــة العامــة للنقــل. 

أواًل

ثانًيا

ثالًثا

رابعًا

خامسًا
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 أهال بك يف عامل
القيادة االحرايف
 أهال بك يف عامل

القيادة االحرايف

بعد أن تصبح سائًقا معتمًدا ومرخًصا 
ومدرًبا على قيادة مركبات النقل

هذا الدليل سيساعدك على حتديث 
معلوماتك طوال فرة عملك

نتمنى أن تكون جزًءا من عامل القيادة 
االحرافية دائمًا
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١-الرتكيز 
كبــرية  مســؤولية  احملــرتف  الســائق  عمــل 
للطريــق  الدائــم  االنتبــاه  جــدًا  املهــم  ومــن 
ــريه  ــغال بغ ــدم االنش ــق وع ــات الطري ومفاجئ
كاســتخدام الهاتــف احملمــول، فــإن حلظــة 
تــؤدي إىل حــوادث  تركيــز قــد  أو عــدم  ســهو 
األنفــس  يف  وخيمــة  وخســائر  خطــرية 

واملمتلــكات. 

2- االستعداد للقيادة:
يتعــود اجلســد عــادة علــى النــوم يف ســاعات حمــددة وإذا كنــت تقــود خــال 
هــذه الســاعات فقــد تشــعر بالتعــب أو النعــاس لذلــك حــاول القيــام بالرحــات 

الطويلــة خــال الســاعات التــي تكــون فيهــا عــادة مســتيقظً.

ملحوظــة: إحــرص دائمــًا علــى أخــذ قســطًا وافيــًا 
مــن النــوم يف الليلــة أو اليــوم الــذي يســبق وقــت 
الرحلــة، وال تبــدأ الرحلــة ابــدًا إذا كنــت متعبــًا أو 

ــًا. مريض

3- األدوية: 
بعــض األدويــة قــد تســبب النعــاس أو الشــعور 
القيــادة  عــدم  علــى  احــرص  لذلــك  بالــدوران 

أثنــاء تعاطــي هــذا النــوع مــن األدويــة.

4- ال تستخدم املنبهات احملظورة: 
ال توجــد عقاقــري مرخصــه طبيــً ميكنهــا التغلــب 
قــد  العقاقــري  بعــض  بالتعــب،  علــى شــعورك 
تبقيــك مســتيقظً لفــرتة مــن الوقــت ولكنهــا 

ســتفقدك حــس االنتبــاه. يف  يســاعدك  ســوف  اجلــزء  هــذا 
ضمــان متتعــك باللياقــة الصحيــة 
ــح  ــك النصائ ــر ل ــك ويوف ــة عمل لتأدي
ــاه  ــتوى االنتب ــع مس ــات لرف والتعليم

والركيــز أثنــاء القيــادة.

تعليمات ومهارات هامة للسائق

الجزء الثالثالجزء الثالث
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6. قم بالرتكيز على الطريق:
ميكنك القيام بنشاطات بسيطة إلبقاء عقلك يف حاله يقظة:

اقرأ عامات الطريق وأنت تقرتب منها.  	 
افتح النوافذ لبعض الوقت.	 

7. انتبه لطعامك:
احــرص علــى تنــاول الفواكــه واخلضــروات الطازجــة ألنهــا تســد جوعــك وال تشــعرك باخلمــول الــذي يعقــب عــادة تنــاول وجبــات 

الطعــام الدســمة. 

8.  كن مرتاحًا:
وجودك يف قمرة القيادة أثناء الرحلة مرتاحً يعطيك قوة وتركيز أكرب ويساعدك على إنهاء رحلتك بأمان واحرتافية.
يجب على كل سائق يف بداية كل رحلة بعد الصعود إىل قمرة القيادة وربط حزام األمان التأكد من التعليمات التالية:

اجلس يف املقعد اخلاص بك حيث يكون ظهرك واكتافك مستندة بشكل سليم على املقعد.	 
قبل القيادة، تأكد دائمً من النظافة وعدم وجود اشياء سائبة يف قمرة القيادة مثل علب املشروبات وغريها.	 

5. خذ فرتات اسرتاحة: 
خذ فرتات اسرتاحة قصرية جتدد نشاط جسدك وعقلك فلذلك احرص عليها إذا أحسست بالتعب واإلرهاق.

كما يجب عليك التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية حسب املعتمد يف الالئحة املنظمة لنشاط نقل البضائع يف اململكة العربية السعودية:
يجوز لك القيادة ملدة أقصاها )9( ساعات خال )24( ساعة، وميكن متديدها بحد أقصى إىل )10( عشر ساعات مرتني يف األسبوع. 	 
احلد األقصى للقيادة األسبوعية ال يتجاوز )56( ست وخمسني ساعة، وال يزيد عن )90( ساعة خال أسبوعني متتاليني.	 
يجب أن تتوقف لفرتة راحة مدتها )45( دقيقة بعد فرتة قيادة متواصلة ملدة أربع ساعات ونصف.	 
يجب أال تقل فرتة الراحة اليومية عن )11( ساعة متصلة، من نهاية فرتة الراحة السابقة. 	 
يجب أال تقل فرتة الراحة األسبوعية لك كسائق عن )48( ساعة متصلة، وبحد أقصى  )6( أيام متتالية.	 
يجب عليك االلتزام بساعات القيادة والراحة اليومية واألسبوعية بغض النظر عن عدد الشاحنات املفوض بقيادتها.	 

ساعات العمل

11 ساعة متصلة يوميا9 ساعات يوميا

10 ساعات بحد أقصى 
مرتني آسبوعًيا

45 دقيقة بعد قيادة 4 
ساعات ونصف

ساعات الراحة

٥٦
ساعة اسبوعية

٩٠
ساعةحد أقصى 

يف أسبوعن

٤٨
ساعةأسبوعية

جتاوز احلد األقصى 
أيهما يسبقللقيادة أو

٣٠
دقيقة

٥٠
كلم
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٩-السالمة الشخصية:
إذا كانت مركبتك متوقفة على الطريق اقرتب من املركبة من اجلهة التي تواجه فيها حركة السري القادمة. 

١0-مدى النظر وحدة اإلبصار:
تعتــرب حــدة ومــدى النظــر، والقــدرة علــى احلكــم علــى املســافات، والرؤيــة احمليطيــة )اجلانبيــة( اجليــدة، والقــدرة علــى التعــرف 

علــى األلــوان اخملتلفــة، عناصــر مهمــة للغايــة ملتطلبــات الرؤيــة الكليــة للســائق.
إذا كانت لديك أي مشكلة يف رؤيتك، فيجب عليك طلب املشورة فيما يتعلق بصالحيتك للقيادة االحرافية

عــادة مــا يكــون مــن املمكــن تصحيــح املشــكلة أو ضبــط منــط القيــادة اخلــاص بــك للتعويــض بحيــث ال يــزال بإمكانــك القيــادة 
بأمــان.

مشــكلة شــائعة يواجههــا الســائقون األكــرب ســنًا هــي االنخفــاض يف الرؤيــة الليليــة وأحــد اآلثــار األكــر وضوحــا لضعــف الرؤيــة 
الليليــة هــو انخفــاض يف قــدرة العينــني علــى التعــايف مــن األضــواء املبهــرة وهــذا ميثــل مشــكلة خطــرية لســائق الشــاحنة 

الــذي يقــود مســافات طويلــة يف الليــل.
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ــى   ــاعدك عل ــوف يس ــزء س ــذا اجل ه
لــك  ويوفــر  مركبتــك  مــن  التأكــد 
البــدء  قبــل  والتعليمــات  النصائــح 

برحلتــك.

فحوصات املركبة

اإلبقاء على مركبتك يف حالة جيدةالجزء الرابعالجزء الرابع
كســائق شــاحنة، يجــب عليــك إجــراء عمليــات 

فحــص يوميــة ملركبتــك قبــل قيادتهــا. 

         فحص ما حول املركبة:
ينبغي عليك أن جتري هذه الفحوصات كل يوم قبل أن تبدأ يف القيادة: 

)إنحناء( يف املركبة:
إذا كانت املركبة منحنية على طرف واحد فقد تكون املشكلة:

إطار مثقوب. . 1
املشكلة ميكن أن تكون أثقال زائدة وحتميل غري صحيح.. 2

وميكن أن يكون هناك أيضا خلل يف النوابض أو األذرع. . 	

أبواب املقطورة مغلقة ومقفلة 
عدم وجود جتاوز ابعاد احلمولة عن جسم الشاحنة.

أن احلمولة مثبتة جيدًا وجميع أقشطة التثبيت مؤمنة.
إطفاء احملرك عند تعبئة أو تفريغ أي مادة خطرة.

أن احلمولة معبأة جيدًا وموزعة بشكل متساٍو. 
يف املقطــورة املفتوحــة ميكــن تغطيــة احلمولــة، تأكــد مــن تثبيــت الغطــاء ألن األقمشــة 

املشــمعة واألحمــال غــري املثبتــة ميكــن أن تقــع وتتســبب يف حــوادث.
التأكد من عدم وجود تسرب أو تطاير حملتويات احلمولة. 

التقيد بكافة االشرتاطات والتعليمات الازمة لنقل املواد اخلطرة بشكل آمن.
تأكــد مــن أن أقصــى ارتفــاع عــن مســتوى الطريــق للمركبــة وهــي حمملــة، ال يتجــاوز االرتفــاع 

األقصــى املقــرر نظامــا لتفــادي االرتطــام باجلســور املنخفضة.

ِسر حول املركبة وتفحص النقاط التالية:

إمالة

بأ
سالمة 
احلمولة

أواًل:فحص ما قبل الرحلة
1

بهــا  اإلملــام  يجــب  الفحوصــات  مــن  نوعــني  يوجــد 
علــى  القيــادة  أثنــاء  حمتملــة  خماطــر  أي  لتفــادي 

الطريــق:
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إليك بعض األمثلة على التحميل:

الصخور واحلجارة الكبرة:
يجــب اســتخدام الشــاحنات ذات اجلوانــب النهايــات الصلبــة مثــل 

القابات.

األحمال العالية:
يف  خطــرًا  تشــكل  ال  وأنهــا  احلمولــة  ارتفــاع  مراعــاة  يجــب 

الطريــق. 

األنابيب الصلبة الطويلة:
هــذه  فجــوات،  دون  بأمــان  األنابيــب  هــذه  حتميــل  مــن  تأكــد 
ــبب  ــايل تس ــرك وبالت ــب بالتح ــذه األنابي ــمح له ــد تس ــوات ق الفج

الطريــق.  يف  خطــورة 

األحمال الثقيلة الطويلة:
احلمــل الثقيــل الطويــل قــد يأخــذ الــوزن مــن العجــات   
األماميــة وبالتــايل يجعــل التحكــم يف املركبــة صعبــً، عليــك 

وضــع هــذه األحمــال بالشــكل الصحيــح وربطهــا. 

توزيع احلمولة:
يف  تســبب  ال  حتــى  بالتســاوي  احلملــة  تــوزع  أن  يجــب 
ــة أو تتســبب يف مشــاكل  فقــدان الســيطرة علــى املركب

للمركبــة.  ميكانيكيــة 

األنابيب الصغرة:
ــة  ــوي املركب ــب أن حتت ــرية، يج ــب الصغ ــل األنابي ــد حتمي عن

ــي،  ــاب خلف ــب وب ــى جوان عل

ويجــب أن تســمح هــذه احلمولــة للبــاب اخللفــي باإلغــالق، 
ويتــم ربطهــا بشــكل آمــن.
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إليك بعض األمثلة على التحميل:

األنابيب الكبرة:
ــذه  ــت ه ــب تثبي ــة، يج ــب يف املركب ــذه األنابي ــع ه ــد وض عن
األنابيــب بشــكل صحيــح وآمــن وغــري قابلــة للحركــة، ويجــب 
أن تكــون األنابيــب العلويــة يف احلمولــة مربوطــة بشــكل 

فــردي. 

األحمال املتفرقة:
تقســيم  الضــروري  مــن  يكــون  قــد  احلــاالت  بعــض  يف 
األحمــال إىل جمموعتــني أو أكــر ليتــم ربطهــا بشــكل آمــن

احلاويات:
باألقفــال  يعــرف  مــزودة مبــا  نقــل احلاويــات  تكــون املركبــات املســتخدمة يف  أن  يجــب 
ــني  ــن تأم ــة، وال ميك ــال امللتف ــب األقف ــة تناس ــا خاص ــى زواي ــات عل ــوي احلاوي ــة، وحتت امللتف
احلاويــة بشــكل صحيــح مــا مل يتــم اســتخدام األقفــال امللتفــة ســواء كانــت احلاويــة ممتلئــة 

أو فارغــة. 

ج- التسريبات: 
افحــص حتــت املركبــة أليــة عالمــات تــدل علــى أي تســرب 

للزيــت أو املــربد أو الشــحوم أو الوقــود.

د- عجالت:
احلافــة  إن  عجلــة،  كل  حافــة  علــى  األضــرار  افحــص 
بخســارة  لإلطــار  تســمح  قــد  املتضــررة  أو  املنحنيــة 

احلافــة. مــن  يخــرج  أن  أو  الضغــط، 

هـ - افحص صواميل العجلة:
إذا كان البعــض منهــا مفقــودا فــإن الصواميــل األخــرى 
يتســبب  قــد  ممــا  إضــايف  إجهــاد  تتحمــل  ســوف 

الكســر.  أو  باالعوجــاج 
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و- اإلطارات:
حتقق من عدم وجود اهرتاء او تلف يف أسطح اإلطارات.. 1

اإلطارات املستهلكة أو رديئة الصنع ميكن أن تسبب فقدان السيطرة على املقود.. 2
ال تقد املركبة أبدًا إذا كانت هناك أي عامة لضرر أو تلف يف اإلطارات مثل االنتفاخات.. 	
تأكد من تناسب مقاس اإلطارات على احملور الواحد.. 4
تأكد من عدم وجود متاس بني اإلطارات أو بني اإلطارات وهيكل املركبة.. 5

ز- ضغط اإلطار:
افحص ضغط اإلطار مبقياس الضغط اخلاص بذلك وأنتبه للتايل:

ــرارة يف . 1 ــم احل ــبب يف تراك ــود ويتس ــتخدام املق ــة اس ــن الصعوب ــل م ــود يجع ــاور املق ــى حم ــارات عل ــض يف اإلط ــط املنخف الضغ
ــارات.  اإلط

الضغط املنخفض يف اإلطارات املزدوجة ميكن أن تسبب لها االحتكاك معً يف األسفل وبدء حريق أو التسبب يف انفجارهما. . 2
الضغط املنخفض يف اإلطار يجعل من الصعب على املركبة الفرملة أو االنعطاف.. 	
إذا كان الضغط مرتفعً جدًا فإن اإلطار سيتلف بسرعة أكرب مما ينبغي. . 4

ويزحط

ح- املباعدة بن العجالت املزدوج: 
حتقق من املساحة بني العجات. 1

بإمــكان احلجــارة او الطــني احملشــورة بــني . 2
وإحلــاق  العجلــة  بتــوازن  اإلخــال  العجــات 
العجلــة. واجتاهــات  اإلطــار  بجــدران  األضــرار 

ط- املباعدة بن اسطوانة الفرامل والعجلة:
الفرامــل  أســطوانة  بــن  املســاحة  افحــص 
والعجلــة قــد تتســبب الشــوائب احملشــورة هنــاك 

واإلطــار. بالفرامــل  الضــرر  بإحلــاق 

ي- نظام الوقود: 
تأكد من أن صهاريج الوقود مغلقة بإحكام. . 1

ــا . 2 ــن أنه ــد م ــد للتأك ــود بالي ــة الوق ــرب أغطي اخت
مغلقــة علــى النحــو الصحيــح. 

تأكد من عدم تسرب الوقود.. 	

ب- النظام الكهربائي: 
تأكــد مــن األســاك الكهربائيــة الســائبة وقــم بتثبيتهــا . 1

قبــل االنطــاق.

 فحص احملرك:
أ- مستوى السوائل: 

افحص زيت احملرك. . 1
افحص سائل املربد )الراديرت(. . 2

افحص سائل البطارية إن وجد.. 	
افحص سائل غسل الزجاج األمامي.. 4
قــم بفحــص جميــع مــا يلــزم مــن ســوائل األنظمــة . 5

وقــم بإضافــة مــا يلــزم مــن جميــع الســوائل.

2

ج- السيور أو البكرات: 
تأكد من سامة سري احملرك ومكيف الهواء. . 1

د- وأخرًا:
اجلــزء . 1 بإنــزال  قــم  أو  املركبــة  غطــاء  بأمــان  اغلــق 

الصحيــح.  موضعــه  يأخــذ  بحيــث  املغطــى 
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الفحص يف قمرة القيادة:
عند الدخول للمركبة تأكد من التايل:

أ -تأكد من أن لديك جميع معدات السالمة املناسبة. وينبغي أن 
يشمل ذلك على:

العدد املطلوب من طفاية احلريق مناسبة لنوع احلمولة . 1
وبسعات تتناسب األوزان اإلجمالية.

حقيبة اإلسعافات األولية. 2
مثلث السامة )املثلث العاكس(. . 	

ب -تأكد من أن حزام األمان يعمل بشكل صحيح.

ج - قم بتنظيف جميع النوافذ واملرايا وتأكد من أنها ليست 
متصدعة.

د - تأكد من أن مساحات وغساالت الزجاج االمامي تعمل بشكل 
صحيح. 

هـ- حتقق من أن املرايا قد جرى تعديلها على النحو الصحيح.

3

الفحص يف قمرة القيادة:
عند الدخول للمركبة تأكد من التايل:   وجود جميع معدات 

السالمة املناسبة:

حزام األمان يعمل بشكل 
صحيح

تنظيف جميع النوافذ 
واملرايا وتأكد من أنها 

ليست متصدعة.

ضبط املرايا

كفاءة عمل 
املساحات األمامية

عدد طفايات 
حريق مناسبة 
لنوع احلمولة 

حقيبة اإلسعافات والسعة والوزن.
األولية

مثلث السالمة 
)املثلث العاكس(

1

2

3

4

5

قبل تشغيل احملرك، تأكد من أن: 6

فرامل الوقوف 
مرفوعة

قياس درجة 
حرارة املياه يبدأ 

يف االرتفاع بزيادة 
دورات احملرك

احملرك على نحو غر ناقل 
للحركة حتى يظهر الضغط 

الكامل على لوحة أجهزة 
القياس.

بعد تشغيل احملرك أكد من 
كفاءة عمل جميع األدوات 

وأجهزة القياس، منها:

عجلة القيادة تعمل 
بشكل سلس -متوازن

 ال يوجد مقاومة- ال يوجد 
أصوات أثناء حتريكها.

العاكسات واضحة للقادم 
من اخللف أو اجلوانب

 أضواء التشغيل 
وأضواء املركبة
وجميع اإلشارات

األضواء الداخلية و 
أضواء لوحة التحكم 

الرئيسية

أضواء الفرامل 
تعمل وواضحة 

للقادم من 
اخللف

7

 آلة التنبيه 
)البوري(

و- تشغيل احملرك: قبل تشغيل احملرك، تأكد من أن:
فرامل الوقوف مرفوعة. . 1

قم بتشغيل احملرك واتركه على نحو غري ناقل للحركة . 2
حتى يظهر الضغط الكامل على لوحة أجهزة القياس.

قم بزيادة دورات احملرك قليا حتى يبدأ قياس درجة . 	
حرارة املياه يف االرتفاع.

ز-األدوات واملقاييس. بعد تشغيل احملرك، تأكد من أن 
جميع األدوات وأجهزة القياس تعمل بشكل صحيح.

عجلة القيادة تعمل بشكل سلس ومتوازن وال يوجد . 1
مقاومة أو أصوات أثناء حتريكها يف أي اجتاه.

أضواء التشغيل والتحذير تعمل بشكل صحيح.. 2
أضواء املركبة وجميع اإلشارات تعمل بشكل صحيح. 	
األضواء الداخلية وأضواء لوحة التحكم الرئيسية تعمل . 4

بشكل صحيح.
آلة التنبيه )البوري( تعمل.. 5
أضواء الفرامل تعمل بشكل صحيح وواضحة للقادم من . 6

اخللف.
العاكسات واضحة للقادم من اخللف أو اجلوانب . 	
ويف حال وجود أي ماحظة من املاحظات أعاه، يجب . 8

عدم البدء يف الرحلة واملبادرة بإصاحها بأقصى سرعة.
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فحص منظومة الفرامل:
حــاول القيــادة إىل األمــام يف ناقــل حركــة )غيــار( .  

منخفــض بينمــا تكــون فرامــل الوقــوف يف وضــع 
التشــغيل. ينبغــي أن ال تتحــرك املركبــة.

)الغيــار(األول .   احلركــة  ناقــل  يف  ألمــام  إىل  حتــرك 
الســاعة.  كلــم/ يف  عــن خمســة  يزيــد  ال  فيمــا 
هنــاك  كان  إذا  بقــوة،  الفرامــل  علــى  اضغــط 
أو  االســتجابة  يف  بطيئــة  الفرامــل  بــأن  شــعور 
إذا كانــت املركبــة تركــن علــى جانــب واحــد فــإن 
ميكانيكــي. قبــل  مــن  فحصهــا  اىل  حتتــاج  الفرامــل 

تأكــد مــن ان خراطيــم الهــواء غــري تالفــة او مســِربة .  
القاطــرة  بــني  الصحيــح  النحــو  وموصولــة علــى 

واملقطــورة.

فحص العجلة اخلامسة )صينية اجلر( 
عدم وجود أضرار أو تلف يف العجلة اخلامسة.  •

تأكــد مــن إمالــة العجلــة اخلامســة لألســفل نحــو اجلــزء   •
الســفلي لنصــف املقطــرة وأن فكــي العجلــة مفتوحــة.

األنابيب الهوائية والكابالت الكهربائية
الكهربائيــة موجهــة .   والكابــات  الهــواء  أنابيــب  تأكــد مــن خطــوط 

املقطــورة  اقــرتان  عنــد  تتعــارض  وال  صحيــح  بشــكل  ومدعــوة 
بالقاطــرة.

نصف املقطورة
تأكد من تثبيت احلمولة بشكل جيد. .    
تأكد من دبوس التثبيت غري ملتوي أو مكسور. .    
 تأكد من مكان تثبيت الدبوس..  
 عدم وجود معوقات حول املقطورة..  

القاطرة:
تأكد من أن القاطرة ونصف املقطورة على استقامة واحدة..  
يجب أن تكون العجلة اخلامسة على مستوى واحد مع دبوس التثبيت..    
استخدام املرايا اجلانبية للتأكد من استقامة القاطرة واملقطورة..    

توصيل نصف املقطورة بالقاطرة:
تأكد من فكي العجلة اخلامسة متصل مع دبوس التثبيت..    
عدم وجود فراغ بني العجلة اخلامسة ونصف املقطورة..    
تأكد من مقبض حترير العجلة اخلامسة يجب أن يكون يف وضع اإلغاق..    
تأكد من توصيل الكابات الكهربائية لكافة أنوار املقطورة..    
تأكد من عدم وجود تهريب يف نظام الفرامل..    

ربط نصف املقطورة بالقاطرة:
ــد  ــك التأك ــرة علي ــورة بالقاط ــف املقط ــط نص ــد رب عن

ــايل: مــن الت

4

5

ثانيًا: فحوصات ما بعد املغادرة )أثناء الرحلة(

اإلجراءات التي ينبغي عليك اتباعها يف حال وقوع حادث

تأكد بواسطة النظر من أن حمولتك آمنة باستخدام املرايات اجلانبية. .  
ــطة .   ــم بواس ــة. وق ــول املركب ــريع ح ــص س ــم بفح ــة ق ــك التالي ــة وقوف يف حمط

ــل. ــطوانات الفرام ــارات واس ــرارة اإلط ــات ح ــن درج ــق م ــدك بالتحق ي
اســطوانات .   مــن  املنبعثــة  للحــرارة  املفــرط  الشــعور  أو  الدخــان  عــن  ابحــث 

الفرامــل. كــن حريصــا علــى عــدم حــرق نفســك. وســتتمكن مــن الشــعور باحلرارة 
قادمــة مــن اســطوانات الفرامــل دون ملســها. 

ابحث عن أي تلف يف اإلطارات..  
ابحث عن اي تسرب للسوائل الذي قد يصبح واضحا للعيان..  

يف حــال وقــوع حــادث ال ســمح اهلل عليــك التــزام الهــدوء والتفكــر لكــي 
تتعامــل مــع املوقــف بشــكل جيــد واتبــاع اخلطــوات اآلتيــة:

اخلطوة األوىل: قم بتأمني موقع احلادث:
قم بإطفاء حمرك املركبة..  
قم بتشغيل مصابيح التحذير اخلاصة باألخطار..  
ــى .   ــر عل ــث التحذي ــون مثل ــب أن يك ــث يج ــر، بحي ــث التحذي ــع مثل ــم بوض ق

حفاظــا  احلــادث،  موقــع  قبــل  مــرت   200 عــن  تقــل  ال  مســاقة  بعــد 
الطريــق. مســتخدمي  وســامة  لســامتك 

إذا تعــذر اخلــروج مــن املركبــة عليــك البقــاء يف وضعيــة اجللــوس .  
وعــدم نــزع حــزام األمــان.

اخلطوة الثانية: إباغ اجلهات املعنية:
ــاع  ــرور، الدف ــرق، امل ــن الط ــل ام ــة مث ــات املعني ــع اجله ــل م ــم بالتواص ق

املــدين، الهيئــة العامــة للنقــل، اإلســعاف إذا كان هنــاك إصابــات.

 ويف كل مرة تتوقف فيها قم بتكرار هذه الفحوص

احلمولة

حرارة اإلطارات التسربات

حرارة اسطوانات 
الفرامل

اخلطوة الثالثة: تقدمي اإلسعافات األولية:
ــك  ــب علي ــك، يج ــك لنفس ــادث وحمايت ــكان احل ــى م ــك عل ــرد تأمين مبج

ــة. ــعافات األولي ــدمي اإلس تق
تأكد من عدم وجود إصابات يف املركبة األخرى..  
استخدام طفايات احلريق يف حال وجود حريق..  
قم بتقدمي اإلسعافات األولية إذا لزم االمر..  
باإلســعاف. .   االتصــال  يجــب عليــك  الشــديدة  يف حالــة اإلصابــات 

وتقــدمي معلومــات عــن موقــع احلــادث، وعــدد املصابــني، عــدد 
الوفيــات، ومعلومــات عنــك شــخصيً.
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يجب أال يزيد الطول الكلي للشاحنة املنفردة على 
)12,50مرت(

وللقاطرة ونصف القاطرة على )23 مرت(
وللشاحنة واملقطورة على )20 مرت(

يجب أال يزيد العرض الكلي ألي مركبة على )2,6 مرت(
واالرتفاع الكلي على )4,5 مرت( بدون أحمال،

وباألحمال )4,8 مرت حسب نظام املرور 

يجب أال يزيد الوزن اإلجمايل للشاحنة املنفردة أو الشاحنة 
مع املقطورة أو القاطرة مع نصف املقطورة أو أي تكوينه 

أخرى مسموح بها على )45 طن(

يجب أال يزيد الوزن األقصى على احملور املنفرد املوجه 
أحادي العجالت على )8( أطنان

ومزدوج العجالت على )10( أطنان
واحملور املنفرد غر املوجه على )13( طنً

يجب أال يزيد الوزن األقصى على طرف أي حمور غر موجه 
على )6,5( أطنان.

مراعاة الطول

مراعاة احملاور

اع
تف

الر
ة ا

عا
مرا

مراعاة احلمولة

مراعاة العرض

املواصفــات  حســب 
القياســية السعودية

األبعاد واألوزان للشاحنات

الجزء الخامسالجزء الخامس
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 الوزن اإلجمايل
))طن

احلد األعلى لألوزان احملورية بالطن ارتفاع
)مر(

عرض
)مر(

طول
)مر(

احملورين املرادفن حمور ١

اجملموع حمور ٣ حمور ٢ املسافة باملر

٢٢،٧٠ ١٤،٧٠ ٧،٣٥ ٧،٣٥ ٠،٠٩ - ١ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ١٢,٥٠

٢٤،١٠ ١٦،١٠ ٨،٠٥ ٨،٠٥ ١ - ١،١٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ١٢,٥٠

٢٥،٥٠ ١٧،٥٠ ٨،٧٥ ٨،٧٥ ١،١٠ - ١،٢٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ١٢,٥٠

٢٦،٩ ١٨،٩٠ ٩،٤٥ ٩،٤٥ ١،٢٠ - ١،٣٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ١٢,٥٠

٢٨،٣ ٢٠،٣٠ ١٠،١٥ ١٠،١٥ ١،٣٠ - ١،٣٥ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ١٢,٥٠

٢٩ ٢١ ١٠،٥٠ ١٠،٥٠ ١،٣٥ - ٢،٥٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ١٢,٥٠

نوع املركبة )شاحنة منفردة(: 

نوع املركبة )شاحنة منفردة(: 

)الوزن اإلجمايل )طن احلد األعلى لألوزان احملورية بالطن ارتفاع
)مر(

عرض
)مر(

طول
)مر(

حمور ٢ حمور ١
٤,٥٠ ٢,٦٠ ١٢,٥٠

٢١ ١٣ ٨

٣ حماور

حمورين

 الوزن اإلجمايل
))طن

احلد األعلى لألوزان احملورية بالطن ارتفاع
)مر(

عرض
)مر(

طول
)مر(

احملورين املرادفن حمور ٢ حمور ١

اجملموع حمور ٤ حمور ٣ املسافة باملر

٣٥،٧٠ ١٤،٧٠ ٧،٣٥ ٧،٣٥ ٠،٠٩ - ١ ١٣ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٣٧،١٠ ١٦،١٠ ٨،٠٥ ٨،٠٥ ١ - ١،١٠ ١٣ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٣٨،٥٠ ١٧،٥٠ ٨،٧٥ ٨،٧٥ ١،١٠ - ١،٢٠ ١٣ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٣٩،٩٠ ١٨،٩٠ ٩،٤٥ ٩،٤٥ ١،٢٠ - ١،٣٠ ١٣ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤١،٣٠ ٢٠،٣٠ ١٠،١٥ ١٠،١٥ ١،٣٠ - ١،٣٥ ١٣ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٢ ٢١ ١٠،٥٠ ١٠،٥٠ ١،٣٥ - ٢،٥٠ ١٣ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

نوع املركبة )قاطرة ونصف مقطورة(: 

نوع املركبة )قاطرة ونصف مقطورة(: 

)الوزن اإلجمايل )طن احلد األعلى لألوزان احملورية بالطن ارتفاع
)مر(

عرض
)مر(

طول
)مر(

حمور ٣ حمور ٢ حمور ١
٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٣٤ ١٣ ١٣ ٨

٣ حماور

٤ حماور
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 الوزن اإلجمايل
))طن

احلد األعلى لألوزان احملورية بالطن ارتفاع
)مر(

عرض
)مر(

طول
)مر(

حمور ٤ احملورين املرادفن حمور ١

اجملموع حمور ٣ حمور ٢ املسافة باملر

٣٥،٧٠ ١٣ ١٤،٧٠ ٧،٣٥ ٧،٣٥ ٠،٠٩ - ١ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٣٧،١٠ ١٣ ١٦،١٠ ٨،٠٥ ٨،٠٥ ١ - ١،١٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٣٨،٥٠ ١٣ ١٧،٥٠ ٨،٧٥ ٨،٧٥ ١،١٠ - ١،٢٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٣٩،٩٠ ١٣ ١٨،٩٠ ٩،٤٥ ٩،٤٥ ١،٢٠ - ١،٣٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤١،٣٠ ١٣ ٢٠،٣٠ ١٠،١٥ ١٠،١٥ ١،٣٠ - ١،٣٥ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٢ ١٣ ٢١ ١٠،٥٠ ١٠،٥٠ ١،٣٥ - ٢،٥٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

 الوزن
 اإلجمايل
))طن

احلد األعلى لألوزان احملورية بالطن ارتفاع
)مر(

عرض
)مر(

طول
)مر(

احملورين املرادفن حمور ٢ حمور ١

اجملموع حمور ٥ حمور ٤ حمور ٣ املسافة باملر

٤٥ ٢٦ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٣ فأقل ١٣ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٥ ٣٢ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ أكرب من ٣ ١٣ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

نوع املركبة )قاطرة ونصف مقطورة(: 

نوع املركبة )قاطرة ونصف مقطورة(: 

٥ حماور

٤ حماور

الوزن 
اإلجمايل 

)طن(

احلد األعلى لألوزان احملورية بالطن ارتفاع
)مر(

عرض
)مر(

طول
)مر(

احملورين املرادفن اخللفية احملورين املرادفن األمامية حمور ١

اجملموع حمور ٥ حمور ٤ املسافة 
باملر

اجملموع حمور ٣ حمور ٢ املسافة باملر

٣٧،٤٠ ١٤،٧٠ ٧،٣٥ ٧،٣٥ ٠،٠٩ - ١ ١٤،٧٠ ٧،٣٥ ٧،٣٥ ٠،٠٩ - ١ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٠،٢٠ ١٦،١٠ ٨،٠٥ ٨،٠٥ ١ - ١،١٠ ١٦،١٠ ٨،٠٥ ٨،٠٥ ١ - ١،١٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٣ ١٧،٥٠ ٨،٧٥ ٨،٧٥ ١،١٠ - ١،٢٠ ١٧،٥٠ ٨،٧٥ ٨،٧٥ ١،١٠ - ١،٢٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٥ ١٨،٩٠ ٩،٤٥ ٩،٤٥ ١،٢٠ - ١،٣٠ ١٨،٩٠ ٩،٤٥ ٩،٤٥ ١،٢٠ - ١،٣٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٥ ٢٠،٣٠ ١٠،١٥ ١٠،١٥ - ١،٣٠ 
١،٣٥

٢٠،٣٠ ١٠،١٥ ١٠،١٥ ١،٣٠ - ١،٣٥ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٥ ٢١ ١٠،٥٠ ١٠،٥٠ - ١،٣٥ 
٢،٥٠

٢١ ١٠،٥٠ ١٠،٥٠ ١،٣٥ - ٢،٥٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٥ حماورنوع املركبة )قاطرة ونصف مقطورة(: 
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الوزن 
اإلجمايل 

)طن(

احلد األعلى لألوزان احملورية بالطن ارتفاع
)مر(

عرض
)مر(

طول
)مر(

احملورين املرادفن اخللفية احملورين املرادفن األمامية حمور ١

اجملموع حمور ٦ حمور ٥ حمور ٤ املسافة 
باملر

اجملموع حمور ٣ حمور ٢ املسافة 
باملر

٤٠،٧٠ ٢٦ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٣ فأقل ١٤،٧٠ ٧،٣٥ ٧،٣٥ ٠،٠٩ - ١ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٥ ٣٢ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ أكرب من ٣

٤٠،١٠ ٢٦ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٣ فأقل ١٦،١٠ ٨،٠٥ ٨،٠٥ ١ - ١،١٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٥ ٣٢ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ أكرب من ٣

٤٣،٥٠ ٢٦ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٣ فأقل ١٧،٥٠ ٨،٧٥ ٨،٧٥ ١،١٠ - ١،٢٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٥ ٣٢ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ أكرب من ٣

٤٤،٩ ٢٦ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٣ فأقل ١٨،٩٠ ٩،٤٥ ٩،٤٥ ١،٢٠ - ١،٣٠ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٥ ٣٢ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ أكرب من ٣

٤٥ ٢٦ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٣ فأقل ٢٠،٣٠ ١٠،١٥ ١٠،١٥ ١،٣٠ - ١،٣٥ ٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٥ ٣٢ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ أكرب من ٣

٤٥ ٢٦ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٨،٧٠ ٣ فأقل ٢١ ١٠،٥٠ ١٠،٥٠ - ١،٣٥ 
٢،٥٠

٨ ٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٣

٤٥ ٣٢ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ ١٠،٧٠ أكرب من ٣

٦ حماورنوع املركبة )قاطرة ونصف مقطورة(: 

نوع املركبة )قاطرة ونصف مقطورة(: 

الوزن اإلجمايل )طن( احلد األعلى لألوزان احملورية بالطن ارتفاع
)مر(

عرض
)مر(

طول
)مر(

حمور ٤ حمور ٣ حمور ٢ حمور ١
٤,٥٠ ٢,٦٠ ٢٠

٤٥ ١٣ ١٣ ١٣ ٨
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 مهارة التسارع

العاصفة الرمليةاملطر والسيولالرمل أو احلصى

قم بالتسارع بساسة وبصورة تدريجية حتى ال تهتز احلمولة أكر من الازم. 	 
عند جّر املقطورة، فإن دبوس الربط أو أداة الربط ميكن أن يتضررا من جراء التسارع الفظ.	 

ــى  ــئ عل ــرية أبط ــارع بوت ــك التس ــب علي يج
األســطح التــي يعلوهــا الرمــل أو احلصــى.
الــازم،  مــن  أكــر  بالتســارع  قمــت  إذا 

بســرعة،  العجــات  تــدور  فســوف 
ــن أن  ــا ميك ــورة، فإنه ــّر مقط ــت جت وإذا كن

ــب.  ــق إىل اجلوان تنزل

يجعــل املطــر أســطح الطــرق زلقــة خصوصــا عنــد 
مــن  طويلــة  فــرتة  بعــد  األوىل  القطــرات  ســقوط 

اجلــاف. الطقــس 
قم بالتباطؤ تدريجيً.

ــة، يف حــال  ــة واجلانبي ــة األمامي تأكــد مــن وضــوح الرؤي
تعــر ذلــك قــم فــورًا بالتوقــف يف مــكان آمــن إىل أن 

تتضــح الرؤيــة.
وال تنسى تشغيل األنوار التحذيرية

ــف  ــادة يف العواص ــاء القي ــذر أثن ــى احل توخ
األنــوار  تشــغيل  تنســى  وال  الرمليــة، 
الرمليــة  العواصــف  ويف  التحذيريــة، 
ــكان  ــف يف م ــك التوق ــب علي ــديدة يج الش

العاصفــة.  نهايــة  حتــى  آمــن 

لذا عليك مراعاة أنواع األسطح والظروف اجلوية عند القيادة 

تعليمات وإرشادات التحكم باملركبة

الجزء السادسالجزء السادس

التشغيل اآلمن للشاحنات،
يتطلب مهارات خاصة يف اجملاالت التالية:

تذكر، مهما كانت املركبة التي تقودها فإن جميع خصائص عملها تتأثر باحلمولة التي حتملها 
مبا فيها الركاب.

 مهارة 
التسارع

مهارة 
التوجيه أثناء 

القيادة

 مهارة 
الرجوع اىل 

اخللف

 مهارة 
الفرملة
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مهارة الرجوع إىل اخللف االنعطاف إىل اليساراالنعطاف إىل اليمن

ترك مساحة عند االنعطاف عرب التقاطعات

ــات  ــا مــا تكــون ضيقــة للمركب عامــات التقاطــع غالب
ــك أن  ــتوجب علي ــه يس ــح أن ــن املرج ــرية. وم الكب
تقــرتب مــن املنعطــف للقيــام باالنعطــاف إىل 
اليمــني. كلمــا كانــت مركبتــك أطــول، كلمــا كان 
لزامــا عليــك أن تعطــي جمــاال أكــرب لانعطــاف 

ــني.  لليم

ــرية.  ــات الكب ــة للمركب ــون ضيق ــا تك ــا م ــع غالب ــات التقاط عام
ومــن املرجــح أنــه يســتوجب عليــك أن تقــرتب مــن وســط 
التقاطــع للقيــام باالنعطــاف إىل اليســار. علمــا أنــه بإمــكان 
الســيارات  يضــرب  أن  مركبتــك  مــن  اخللفــي  اجلــزء 

املنتظــرة علــى التقاطــع. 
كلمــا كانــت مركبتــك أطــول، كلمــا كان لزامــا عليــك 

أن تعطــي جمــاال أكــرب لانعطــاف لليســار

أنت بحاجة إىل إتاحة اجملال حلجم ووزن مركبتك عندما تقوم باالنعطاف. تذكر:
أنــك بحاجــة لتخفيــف ســرعتك ألنــك بحاجــة إىل مســاحة أكــرب وأن تكــون لديــك فجــوة كبــرية يف حركــة املــرور 	 

لانعطــاف إىل شــارع جديــد.
إذا كانت مركبتك حمملة، فسوف تكون أبطأ مما لو كانت فارغة.	 
إنك بحاجة للتأكد من وجود فجوة كافية يف حركة املرور متكنك من املرور بأمان مبركبتك عرب التقاطع. 	 

مهارة التوجيه أثناء القيادة
يحتــاج توجيــه الشــاحنات إىل مزيــد مــن املعرفــة واملهــارة باملقارنــة مــع قيــادة املركبــات الصغــرية 
مثــل الســيارة، لذلــك امســك عجلــة القيــادة جيــدًا. حيــث انــه مــن املمكــن أن تفقــد الســيطرة علــى 

عجلــة القيــادة مــامل تكــن متســكها بكلتــا يديــك. 

ال ميكن أن ترى ما الذي ورائك مباشرة، فإن الرجوع اىل اخللف حمفوف باخملاطر.

إذا كنت تريد الرجوع إىل اخللف، تأكد من أنك تقوم مبا يلي:
قم بوضع مركبتك يف وضع تكون فيه املقطورة وراءها مباشرة، وجميع العجات موجهة إىل األمام.	 
جتنب االلتفاتات احلادة.	 
ارجع اىل الوراء ببطء. بهذه الطريقة ميكنك بسهولة تصحيح التوجيه اخلاطئ والتوقف بسرعة.	 
تفقد طريقك. افحص خط سريك قبل البدء. 	 
استخدم شخص )مرشد( للمساعدة يف التوجيه. 	 
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النظر إىل املكان املناسب يف الوقت املناسب  

أحوال الطرق

حركة املرور
ألنــك تتقاســم الطريــق مــع غــريك مــن الســائقني، يجــب أن 
تنظــر حولــك ملعرفــة مــا يقــوم بــه الســائقون اآلخــرون. وحتتــاج 

ــا.  ــل معه ــف تتعام ــك وكي ــم مركبت ــة حج اىل معرف

انتبــه للمنحنيــات، واملســارات املندجمــة، واحلفــر، واالســطح 
الزلقــة والرمــال واحليوانــات الســائبة. حــاول دائمــا أن تكــون 
أســلوب  بتكييــف  وقــم  الطريــق  ســطح  بظــروف  علــم  علــى 

قيادتــك وفقــا لتلــك الظــروف.

إىل  تدخــل  التــي  للســيارات  انتبــه   .1
بتغيــري  تقــوم  أو  األمــام،  يف  الطريــق 

تنعطــف.  أو  املســارات 
فرامــل  وأضــواء  ملؤشــرات  2.إنتبــة 
غــري  حركاتهــا  أو  األخــرى  املركبــات 

. قعــة ملتو ا
للمشــاة  خاصــا  انتباهــا  أعطــي   .	

األمــام. إىل  الطريــق  يعــربون  الذيــن 
4. جتنب االختناقات املرورية واملناطق السكنية عند نقل املواد اخلطرة.

5. االبتعاد عن مصادر االشتعال وبخاصة عند نقل املواد اخلطرة.
6. التزم بالفرتات املسموح بها خلول املدن. 

اجلدول التايل يوضح بعض إشارات املرور:

مشاةقف

أعمال بالطريقممنوع الدخول

الطريق يضيق من ممنوع الوقوف
اجلانبن

ممنوع التجاوز للشاحناتممنوع مرور الشاحنات

التخطيط واملراقبة أثناء القيادة

الجزء السابعالجزء السابع
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تغير املساراتالنقاط احملجوبة )العمياء(

قم بالقيادة يف وسط مسارك وااللتزام باملسار 
األمين

تذكر طول مركبتك

الفضاء)الفراغ( فوق مركبتك

إىل  للنظــر  بحاجــة  أنــت 
غالبــً  اجلانبيــة  املرايــة 
املركبــات،  جتــاوز  عنــد 
ــع  ــض البق ــاك بع ــن هن ولك
)العميــاء(  احملجوبــة 
املرايــا  تســتطيع  ال  التــي 
ــد  ــا.  كقائ ــاعدتك فيه مس
شــاحنة حمــرتف يتوجــب عليــك إدراك أبعــاد مركبتــك والبقــاء 
نقــاط  مراعــاة  مــع  اجلانبيــة  املرايــات  مبســاعدة  متيقــظ 

املركبــات.  جتــاوز  أثنــاء  العميــاء  القيــادة 

مركبــة  جتــاوز  بعــد  مســارك  إىل  العــودة  يف  ترغــب  كنــت  إذا 
أخــرى، فــإن الطــول اإلضــايف لشــاحنتك يجعــل مــن الصعــب 
بأمــان.  املســارات  تغيــري  ميكنــك  كان  إذا  مــا  احلكــم  عليــك 

التاليــة: النصائــح  تتبــع  أن  ينبغــي عليــك 
مــن . 1 للكثــري  اجملــال  اتــرك  الشــك  يتملــكك  عندمــا 

والوقــت. املســاحة 
أنــك . 2 مــن  للتأكــد  للمركبــة  اجلانبيــة  املرايــا  اســتخدم 

إىل  تعــود  أن  قبــل  وراءك  املركبــة  تــرى  أن  تســتطيع 
األصلــي. مســارك 

لإلبقــاء علــى هامــش مــن األمــان علــى جانبــي مركبتــك، قــم 
بالقيــادة يف وســط مســارك وااللتــزام باملســار األميــن.

الــذي  الشــارع  يف  القادمــة  املــرور  حركــة  مــن  حــذرًا  كــن 
تنعطــف إليــه. انتبــه للقطــع إىل الداخــل يف اجلهــة اخللفيــة مــن 
مركبتــك. اســتخدم مرآتــك اليمنــى للتأكــد مــن أنــك ســوف متــر 

ــيارات ــدة والس ــن األعم ــدًا ع بعي

ــود  ــا تق ــذر عندم ــى احل ــك. توخ ــك وحمولت ــاع مركبت ــرف ارتف اع
حتــت األشــجار واجلســور واإلشــارات الفوقيــة، وإشــارات 

املــرور، وخطــوط الكهربــاء وغريهــا مــن األســاك.

اع
تف

الر
ة ا

عا
اعمرا

تف
الر

ة ا
عا

مرا

طريق زلق

مرتفع خطر

منحدر خطر

الطريق يضيق من اليسار

منعطف يساري

الطريق يضيق من اليمن

السرعة القصوى ٨٠ 
كلم/الساعة

منعطف مييني

اجلدول التايل يوضح بعض إشارات املرور:
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تذكر دائمًا:

أن القيادة هي مهنتك
أنت قائد حمرف
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تقاسم الطريق مع اآلخرين وإدارة السرعة

الجزء الثامنالجزء الثامن

اجملاملة يف القيادة
1- الطــرق موجــودة جلميــع مســتخدمي الطــرق. عليــك دائمــا أن تظهــر 

ــن.  ــة والصــرب ملســتخدمي الطــرق اآلخري اجملامل
لنوايــاك  التحذيــر  مــن  ممكــن  قــدر  أكــرب  وراءك  الســائقني  أعطــي   -2

التحذيــر. وأنــوار  الفرامــل  أنــوار  باســتخدام  التوقــف  أو  بالتباطــؤ 
	- يجــب عليــك أال تقــود قريبــً جــدًا خلــف مركبــة أخــرى، حيــث ان ذلــك 
يشــكل اربــاكً حلركــة املركبــات األخــرى، وينظــر إىل هــذا األمــر علــى أنــه 

ســلوك عــدواين.

الدليل اإلرشادي لسائقي الشاحنات48

إبالغ السائقن اآلخرين عن وجودك
تأكــد مــن أن مســتخدمي الطــرق اآلخريــن يعرفــون أيــن أنــت عندمــا حتــدث 

مثــل هــذه األمــور:
1- قيــام ســائق آخــر بشــكل غــر متوقــع باالنعطــاف: ورغــم أن هــذا أمــر 
ــتعداد  ــى اس ــن عل ــك ك ــدث. ولذل ــه يح ــادة إال أن ــة القي ــيء يف ممارس س
ــه )البــوري(  ــا، اضغــط علــى املنب للتفاعــل بســرعة. وإذا كان ذلــك ضروري

ــر للتنبيــه ملــن خلفــك أو بجانبــك. ــوار التحذي واســتخدم أن
أو املطــر أو يف األحــوال  الرمليــة  العواصــف  عنــد  الرؤيــة:  2- صعوبــة 
اجلويــة الســيئة، قــد تكــون الرؤيــة صعبــة للشــاحنات بنفــس القــدر مثــل 
أي مركبــة أخــرى. عليــك الوقــوف إىل جانــب الطريــق يف األماكــن اخملصصــة 

ــة. للوقــوف حلــني اتضــاح الرؤي
	- الوقــوف علــى جانــب الطريــق: يجــب أن توقــف مركبتــك فقــط يف 
ــا  ــق فيه ــن أن تعي ــي ال ميك ــن الت ــدت أو األماك ــة إن وج ــن اخملصص األماك

ــرى. ــرور األخ ــة امل حرك
4- إذا تعطلت مركبتك: هناك مبادئ توجيهية يجب إتباعها:

- خالل النهار: قم باستخدام املثلثات العاكسة للضوء وأنوار التحذير 
- يف الليــل: تأكــد مــن إضــاءة جميــع املصابيــح، واســتخدام املثلثــات 

العاكســة للضــوء وأنــوار التحذيــر.

ومن ثم عليك اتباع اآلتي:
يف حال القدرة على حتريك املركبة جلانب الطريق

بعــد حتريــك املركبــة اىل جانــب الطريــق لتــاليف احلــوادث، ضــع وســائل الســالمة 
الكافيــة 

-مثلث التحذير على بعد مسافة ال تقل عن 200 مرت عن املركبة.
-تشغيل مصابيح التحذير

قم باالتصال بأمن الطرق )996( إذا كنت على الطرق السرعة.
واالتصال باملرور )	99( إذا كنت داخل املدينة.

ويف حال وجود إصابات يتم االتصال بالهال األحمر )	99 (.

يف حال كان العطل بسيطً عليك اتخاذ التدابري إلصاحه قدر اإلمكان.

لتاليف احلوادث عليك اإلسراع بوضع وسائل السالمة:
-مثلث التحذير على بعد مسافة ال تقل عن 200 مرت عن املركبة.

-تشغيل مصابيح التحذير.
-ضع شريط عاكس من مثلث التحذير إىل املركبة.

-ضع أي عامة مميزة أخرى للفت انتباه املركبات األخرى بأنك يف مشكلة.

قــف خلــف املركبــة لرتشــد الســائقني اآلخريــن لوجــود مشــكلة ويفضــل التلويــح بقطعــة 
قمــاش، وجتنــب الوقــوف أمــام املركبة

قم باالتصال بأمن الطرق )996( إذا كنت على الطرق السرعة.
واالتصال باملرور )	99( إذا كنت داخل املدينة.

ويف حال وجود إصابات يتم االتصال بالهال األحمر )	99 (.

يف حال عدم القدرة على حتريك املركبة جلانب الطريق 
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احرص على أال ترك 
بعد مغادرتك للمكان 

أي شيء يعوق املنتفع 
بالطريق أو ما يسبب 
أخطارًا على اآلخرين.

احرص على أن يكون سحب 
املركبة أو املقطورة املعطلة 

بالوسيلة املناسبة التي ال 
تشكل خطورة على سالمة 

الطريق ومرتاديه.

احرص على أن يكون 
سحب املركبة املعطلة 

ألقرب موقع ميكن 
إصالح اخللل فيه.

احرص على عدم استخدام 
احلبال أو السالسل وما يف 

حكمها لعملية السحب على 
الطرق العامة.

املنحنياتإدارة السرعة
إدارة الســرعة هــي إحــدى األجــزاء الهامــة للقيــادة اآلمنــة. هنــاك صلــة واضحــة 

بــني الســرعة واحلــوادث.
ميكن أن يقلل السائقون اجليدون من هذا اخلطر عن طريق اختيار:

القيادة ببطء أكر.  •
فحص الطريق أمامهم للمخاطر احملتملة.  •

•  زيادة املسافة بينهم وبني املركبة التي أمامهم.
البقاء يف اخللف بدال من االجتياز اخلاطئ.  •

القيادة دائما يف السرعة التي تسمح لهم بالوقت الكايف للفرملة.  •

تغير اإلطارات )العجالت(
عند تغير اإلطارات يجب عليك إتباع اآلتي:

1.  ابتعد بقدر اإلمكان عن الطريق. 
2. تــوخ احلــذر الشــديد عنــد تغيــري اإلطــارات علــى اجلانــب األيســر مــن املركبــة 

إذا كنــت قريبــً مــن حركــة املــرور علــى الطريــق. 
	. استخدم أضواء التحذير من األخطار ومثلثات اإلنذار.

كلمــا زادت ســرعتك كلمــا كان االنعطــاف أصعــب واحتماليــة وقــوع احلــادث 
أكــرب. اضبــط ســرعتك قبــل الدخــول يف أي منعطــف كــي تتجنــب انــزالق املركبــة 

ــة. ــزالق احلمول أو ان
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نصائح القيادة اآلمنة

الجزء التاسعالجزء التاسع

هــو  الدليــل  هــذا  مــن  الهــدف 
ــائق  ــح س ــى أن تصب ــاعدتك عل مس
إن  ومســؤول.  حمــرف  شــاحنة 
ليســت  الثقيلــة  املركبــات  قيــادة 
مــن  الكثــر  وتســتغرق  ســهلة 
الوقــت واملمارســة لتصبــح ســائقا 

جيــدًا.

القائمة أدناه حتدد بعض نصائح القيادة الهامة لتتذكرها:

اعرف مركبتك – 
ارتفاعها، وزنها، واحلد 

األقصى للحمولة.

حافظ على مركبتك 
يف حالة ميكانيكية 

جيدة. قم بإجراء فحص 
للمركبة يوميً.

غّيرالقيادة لتناسب 
الظروف املناخية،فالقيادة 

يف األمطار والسيول 
ليست كالقيادة يف 

العواصف الرملية.

اترك مسافة كافية بينك 
وبني املركبة أمامك.

السرعة تساهم يف 80 
٪ من جمموع احلوادث 

تقريبً.

ال تتجاوز حدود حمولة 
املركبة. تأكد بأن 

املركبة التي تقودها 
مناسبة للحمولة.

خطط لرحلتك مسبقا. 
اسمح بوقت كايف 
للوصول إىل اجلهة 

املقصودة  ال تسرع.

ال تكن حتت تأثري األدوية 
توقع أخطاء واملنبهات عند القيادة.

مستخدمي الطريق.
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راقب السيارات التي 
تدخل إىل الطريق أمامك 
أو التي تغري املسارات 

أو املنعطفة.

إذا كان ممكنا جتنب 
القيادة أثناء الليل.

أنظر إىل اجلدول التايل لرتى 
الفرق بني مسافة الرؤية 

ومسافة التوقف

خطط وقم بالتأشري 
مبكرًا جدًا عندما تريد 

تغيري املسارات أو 
التجاوز.

خطط لرحلتك مسبقا. 
اسمح بوقت كايف 
للوصول إىل اجلهة 

املقصودة  ال تسرع.

كلما توقفت، تأكد من 
أن احلمولة ال تزال مثبتة 

بشكل آمن.

جب عليك أن تقود يف 
السرعة التي تسمح لك 
بالتوقف ضمن املسافة 
التي ميكنك رؤيتها أمامك.

حافظ على تأهبك. خذ 
قسطا من الراحة كلما 

كان ذلك ممكنً.

ال تتجاوز السرعة 
احملددة.

اتبع جميع إشارات 
وعامات املرور. 

ثبت احلمولة حتى ال 
تتحرك أو تسقط، بينما 

تقود.

اربط حزام األمان 
اخلاص بك )كل رحلة(.

استفد من ارتفاع 
مركبتك لرتى أمامك.

قم بتكييف سرعتك 
وفقً للمدى الذي 

ميكنك أن ترى فيه. 

جتاوز السرعة 
احملددة يرفع احتمالية 

التعرض إىل حادث. 

ال حتاول أبدا أن تسبق 
االشارات الضوئية.

القائمة أدناه حتدد بعض نصائح القيادة الهامة لتتذكرها: القائمة أدناه حتدد بعض نصائح القيادة الهامة لتتذكرها:

حافظ على مركبتك 
يف حالة ميكانيكية 

جيدة. قم بإجراء فحص 
للمركبة يوميً.
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مسافات التوقف خملتلف السرعات على افراض أن الطريق جافة، واإلطارات صاحلة على الطريق، والسائق بصحة جيدة ومنتبه:

وهذه االرقام تستند إىل األبحاث حول قدرات السائق العادي. املسافة املقطوعة خالل الفرملة 
واملسافة اإلجمالية للتوقف سوف تختلفان وفقًا للظروف. وهذا يعني لك، أنك كلما اسرعت يف 

القيادة، كلما كان لزاما عليك السماح للمزيد من الوقت واملسافة قبل أن تتمكن من التوقف.

مثال: لو كانت سرعتك ٢٠ كم/س فإنه:
املسافة املقطوعة قبل ردة الفعل

+
املسافة املقطوعة بعد ردة الفعل

=
جمموع مسافة التوقف
 ١٤     +        ٩      =   ٢٣   

فالسائق الذي يسر بسرعة ٢٠ كم/س يحتاج إىل 
مسافة ٢٣ مر حتى يستطيع التوقف.

جمموع مسافة التوقف )م( املسافة املقطوعة بعد ردة الفعل )م(  املسافة املقطوعة قبل ردة الفعل )م(  السرعة )كم/س( 
٢٠ كم / س   
٤٠ كم / س   
٦٠ كم / س   
٨٠ كم / س   

١٤
٢٦
٤٢
٥٦

٩
٢٧
٥٦
١٠٢

٢٣
٥٣
٩٨

١٥٨

نقل الركاب على الشاحنات.  

نقل األشياء فوق الصهاريج )الوايتات( الناقلة للمواد القابلة لالشتعال.  

فتح صنابر الصهاريج أو تسرب حمتواها أو عدم إحكام أغطيتها أثناء سرها على الطرق العامة.  

عدم التزام الشاحنات والقالبات وما يف حكمها باملسار األمين مامل يحدد مسار غر ذلك.  

عدم االلتزام باألوقات املسموح بها لدخول املدن واخلروج منها.  

استعمال أجهزة التنبيه يف غر الضرورة، أو بطريقة تزعج املارة او تقلق راحة اجلمهور. أو استخدام املنبه   

الصوتي متعدد النغمات أو أن يصدر أنغامًا أو أصواتًا أخرى ال تتفق مع الغرض من أجهزة التنبيه.

البصق أو إلقاء اخمللفات أيًا كان نوعها على الطريق العام.  

إضافة ما يرفع أو يزيد صوت احملرك.  

تذكر أن هناك بعض التصرفات احملظورة على سائقي الشاحنات ومنها:
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WWW.TGA.GOV.SA

19929 

19929@tga.gov.sa
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