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مقدمة
أهيا السائق
ما هو موضوع هذا الدليل وكيفية استخدامه ؟
توجد يف هذا الدليل معلومات عن اخلطوات اليت ينبيغ إختاذها لتحسني أدائك واإلستعانة
بقواعد السالمة الطرقية اليت ستساعدك عىل جتنب وقوع احلوادث واألمراض املهنية.
من خالل تطبيق هذه القواعد سوف تكون قادرا عىل السياقة بكفاءة عالية يف جو تسوده روح
املسؤولية ،واحلرص عىل السالمة واإلنتاجية.
أيخ السائق سالمتك هتمنا ،لذلك ندعوك لتتبع و تطبيق حمتوى هذا الكتيب بلك مسؤولية
وجدية.

لماذا جيب عليك أن تقرأ هذا الكتيب ؟
هذا الدليل خيربك عن بعض الرشوط القانونية لسائيق شاحنات اإلمسنت اىل جانب املعلومات
اهلامة للسالمة عىل الطرق.

كيفية إستخدام هذا الدليل ؟
أعد هذا الكتيب بطريقة مبسطة ومدعومة بالصور والرسوم ،ليك يكون مرجعا لك يف تذكر
القواعد اهلامة املتعلقة بالسالمة الطرقية.
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القدرة عىل السياقة السليمة
أجتنب بقدر اإلماكن القيادة ليال بسبب

اخنفاض الرؤية و اليقظة بشلك طبييع.

أجتنب السياقة يف األوقات التالية :

• من منتصف الليل إىل 04:00

صباحا.

• حتت تأثري األدوية واملخدرات أو الكحول.
لك ساعتني من القيادة أتوقف يف ماكن آمن ،وأسرتحي
دقيقة عىل األقل.
أو  45دقيقة بعد لك  4ساعات من السياقة املسمترة.
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• إن كنت أشعر بآثار التعب ( التثاؤب واجلفون الثقيلة وتغري
الرسعة ) أتوقف يف ماكن آمن للنوم ملدة  15إىل  20دقيقة.
• ال أسوق أبدا أكرث من  09ساعات يف اليوم ،وأرتاح ملدة 10
ساعات متتالية عىل األقل يف 24ساعة.
• أقوم بالفحوصات الطبية والرقابة الدورية عىل رؤييت مرة
يف السنة.
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احلالة الميكانيكية للاشحنة
أحتقق دوما من :
• وجود الوثائق وصالحيهتا،
• حالة اإلطارات املطاطية والتثبيت للعجالت
وكذلك سالمة العجلة االحتياطية،

• مستويات السوائل وعدم وجود أي ترسبات،
• صالحية األضواء وإشارات الغامز،
• املرايا العاكسة واملرآة األمامية والزجاج األمايم

غري

زجاج األبواب نظيفة ويف حالة جيدة،
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• مثلثات التحذير،

رة

• حواجز تثبيت العجالت،
• صالحية مطفأة احلريق،
• صالحية الفرامل،
• أقوم بالفحص وأتأكد بانتظام من ضغط اهلواء
يف اإلطارات.
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المراقبة قبل االنطالقة
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• أي خلل أو عطب يطرأ عىل الشاحنة يعيق معلية التوزيع ويؤخر تسلمي اإلمسنت ويك ّبد
الرشكة تاكليف عالية.
• لتجنب لك ذلك ،جيب عىل السائق القيام مبراقبة يومية للشاحنة ورفع تقرير حول
الظروف الغري الطبيعية.
• جيب عىل السائق التأكد لك يوم من أن مجيع معدات السالمة متوفرة و عىل أن احلالة
املياكنيكية للشاحنة خالية من أي خلل أو عطب ،مكا جيب أيضا تتبع املراحل التالية
لملراقبة اليومية
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الوثائق الرضورية املرتبطة بالشاحنة
التحقق من أن مجيع الوثائق املتعلقة بالشاحنة متوفرة و صاحلة مبا فهيا :
• التأمني،

• الفحص التقين القانوين،

• الفحص املرتبط بالصهرجي،
• حفص الصامم،

• هشادة معايرة لجسل الطاكيغراف.
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معدات امحلاية الخشصية والوقاية
عىل السائق التأكد من توفر مجيع معدات السالمة مبا فهيا

• خوذة السالمة،

• نظارات السالمة،

• محاية التنفس،

• قفازات السالمة،

• صدرية عاكسة او /و لباس عاكس،
• أحذية السالمة،

• حزام األمان للعمل يف االرتفاع،

• إجراء الفحص البرصي حول حالة مطفأة احلريق ،اخلرطوم ،الفوهة ،الصامم و احلاويات،
• جيب أن تتوفر علبة اإلسعافات األولية عىل العنارص املطلوبة يف حاالت الطوارئ،
• توفر مثلثني من عالمات التحذير العاكسة،
• توفر ضوء االنذار يف حاالت الطوارئ،
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إجراء الفحص البرصي اليويم
• التأكد من حالة حزام األمان وتوفره عىل مكمية مستشعه،

• إجراء الفحص البرصي اليويم لإلطارات للتحقق من اهنا خالية من اي شقوق،
• التحقق من ضغط اهلواء يف اإلطارات وفقا لتوصية الرشكة املص ّنعة،
• التأكد من حالة ضوء التنبيه وضوء التحذير لنظام االقفال (الوقوف)،

• التأكد من أن الفرامل حبالة جيدة،
• حفص زيت الفرامل،

لملزيد من املعلومات ميكنمك اإلتصال مبسؤويل السالمة باملعمل.
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الصعود والزنول من و إىل الاشحنة

أثناء صعود ونزول السائق من و إىل الشاحنة جيب ما ييل ;

• الوجه باجتاه الشاحنة.

• المتسك بنقاط الدمع الثالث.

• االستعانة باملقابض املوجودة.
عند الزنول ال أقفز أبدا.
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حتدث العديد من احلوادث أثناء الصعود أو الزنول من الشاحنة.
احرتم اإلرشادات وأحتقق من حالة سمل الشاحنة

حزام السالمة

• أرتدي حزام السالمة ومكمية مستشعة قبل اإلنطالق عىل
الطريق ويف املصنع ،ولو ملسار قصري جدا.

• ال أمسح بصعود الراكب غري املمسوح هلم من قبل الرشكة
• أتأكد بأن الراكب املمسوح هلم إرتدوا أحزمة السالمة..
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الرسعة المحددة
ألزتم بالرسعة القصوى  80لكم /ساعة وحىت عىل الطريق
الرسيع.

أحرتم إشارات املرور ،وال أجتاوز  40لكم /ساعة أثناء نزول
املنحدرات و يف املنعرجات.

أخفض من رسعيت أثناء سقوط األمطار ويف الليل بــ 10 %
من احلد املمسوح به.

مثال:
من 80
من 60
من 50
من 40
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لكم
لكم
لكم
لكم

يف
يف
يف
يف

الساعة
الساعة
الساعة
الساعة

إىل
إىل
إىل
إىل

65
50
40
30

لكم
لكم
لكم
لكم

يف
يف
يف
يف

الساعة
الساعة
الساعة
الساعة

إحرتام ماسفة األمان
أحافظ دوما عىل مسافة األمان بيين وبني املركبة املوالية بـــ  4ثوان عىل األقل
يف الطقس اجلاف العادي.

		

مسافة األمان ال تقل عن  6ثوان يف حالة ما إذا اكن الطقس ممطرا.

 4ثـــــــــــــــــــــــــــــــوان
عندما يكون الطقس جافا
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صفر إنشغال أثناء السياقة
ال أستخدم اهلاتف أثناء القيادة ،سواء للتحدث أو إلرسال الرسائل
القصرية.

أجتنب لك ما ميكنه أن
يشغلين عن السياقة

ال أستعمل اهلاتف ،ال أتناول األلك ،
ال أنشغل بالراديو وال باألقراص املضغوطة
ال أقرأ ،ال أنشغل بالبحث عن أشياء يف املركبة

صفر
انشغال أثناء السياقة
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حاالت التجاوز
قبل لك جتاوز جيب :
• أن أنظر بعيدا وأتأكد أن الطريق شاغر متاما يف األمام واخللف.
• أحتقق من عدم وجود أي سيارة يف الزاوية امليتة.

الرتاجع بعد التجاوز ال يمت إال عند ظهور الشاحنة اليت جتاوزهتا يف املرآة العاكسة

ال أجتاوز أبدا;
• يف املنعرجات،

• عند انعدام الرؤية،

• عند تواجد اخلط املسمتر،

• عندما أقرتب وعند التقاطعات،
• عند مقة التلة،

• وحىت مع هذه اإلحتياطات ،ال أجتاوز احلد األقىص للرسعة املمسوح هبا.
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حواجز تثبيت العجالت

أضع حواجز تثبيت العجالت عند لك توقف عن السياقة :
• عندما أتوقف أوقف احملرك.
• عندما أغادر الشاحنة.
• عندما أسرتحي يف ماكن النوم املتواجد بداخل الشاحنة
• عند الحشن وعند التفريغ
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الرؤية و حدودها

• أنظر يف املرآة العاكسة لك إىل ثواين.
• ألتفت عىل مستوى الكتفني الستكشاف ما يف زوايا انعدام الرؤية.
• ال أسري وال أبىق يف زوايا انعدام الرؤية للشاحنة القريبة.
• قبل أي مناورة ،ال بد يل من التأكد عن طريق املرايا العاكسة بأن الطريق
شاغرة وبعد ذلك أبني نييت باستعامل مؤرشات الغامز للقيام باملناورة.

5

8
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نقل اإلسمنت

ال أصعد ( بدون وسائل امحلاية من السقوط ) عىل شاحنة مسطحة
(بالطو) أو صهرجي إمسنت سواء فارغ أو محمل.

يف املصنع أو عند الزبون أرتدي دامئا حذاء األمان ،اخلوذة  ،النظارات
الواقية وصدرية عالية الوضوح وقفازات قبل اخلروج من الشاحنة.

18

نقل اإلسمنت
األكياس
أثناء وضع امحلولة :
• أوقف احملرك وأتأكد من كبح الفرامل.

• أزيل مفتاح تشغيل املركبة وأسمله لمللكف بالتحميل.

• أضع حواجز تثبيت العجالت خلف وأمام العجلة املوجودة إىل جانب السائق.
• أغيط شاحنيت يف األماكن املشار إلهيا.
• ال أجتاوز امحلولة املمسوح هبا.

• إستعمل سمل الصعود من أجل وضع الغطاء.

أثناء التفريغ :
أقمي املخاطر عند الزبون ،املسارات الصاحلة لملرور ،ال أتوقف قرب أو حتت
الرافعة أو عىل حافة احلفر.
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نقل اإلسمنت
الســــــائب (فراك)
أثناء الحشن:
أوقف احملرك وأتأكد من كبح الفرامل.

أزيل مفتاح تشغيل املركبة وأسمله لمللكف بالتحميل.

أضع حواجز تثبيت العجالت خلف وأمام العجلة املوجودة إىل جانب السائق.

ال أجتاوز امحلولة املمسوح هبا.
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أثناء التفريغ :
أقمي املخاطر عند الزبون ،املسارات الصاحلة لملرور ،ال أتوقف قرب أو حتت الرافعة أو عىل

حافة احلفر.

• أوقف احملرك وأتأكد من كبح الفرامل مث أزيل مفتاح تشغيل الشاحنة.

• أرتدي النظارات الواقية والقفازات باإلضافة إىل معدات الوقاية الفردية األخرى ( حذاء األمان

اخلوذة و صدرية عالية الوضوح ).

• أضع حواجز التثبيت خلف وأمام العجلة املوجودة إىل جانب السائق.
• أقوم بإحاطة وتعلمي منطقة التفريغ بالرشيط األمحر واألبيض.
• أحتقق من اخلراطمي والتوصيالت.

• أراقب الضغط جيب أال يتجاوز  1.5بار.

• يف حالة االنسداد جيب اإلفراج عن الضغط وأعمل املسؤول عن املوقع قبل ملس أي يشء.
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نقل المواد اخلام الكلنكر و احلىص
النقل بالشاحنات (البان)
• أتأكد دامئا من ارتداء وسائل امحلاية الفردية الاكملة قبل الزنول من الشاحنة
(النظارات الواقية والقفازات ،حذاء األمان ،اخلوذة و صدرية عالية الوضوح )

• املقطورة يف حالة جيدة ( فتح املقطورة ،تعليق ،ضغط اإلطارات جيد).

التحميل :
• ال أجتاوز امحلولة املمسوح هبا.

• أختذ تدابري إضافية إذا اكنت امحلولة رطبة جدا أو نامعة جدا.

قبل التفريغ
• أتأكد من عدم وجود خطوط كهربائية عىل حويل  5أمتار.
• أتأكد من أن األرض مسطحة وصلبة.

• جيب ان يكون دامئا التفريغ يف اجتاه املنحدر واجلوار واملقطورة عىل نفس اخلط.
• ال أقوم بعملية التفريغ بواسطة العجالت اخللفية فوق املادة.

• ال وجود ألي مركبة أو مشاة جبانب الشاحنة أثناء معلية التفريغ.
• ال أسري إىل الوراء بالشاحنة للوصول إىل حافة املخزون.

• ال أقوم بعملية التفريغ عندما تكون الرياح عاتية أو عند سقوط أمطار غزيرة

أثناء التفريغ
• ارتداء حزام السالمة إجباري أثناء التفريغ.
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• اخلروج من املركبة أثناء معلية التفريغ ممنوع منعا باتا.

بعد التفريغ
• أقوم بتحريك املقطورة برسعة منخفضة جدا.

• مينع منعا باتا السياقة أو حتريك الشاحنة واملقطورة مرفوعة.

قواعد وإجراءات الطوارئ
ال ميكنين التوقف إال يف املناطق املؤمنة
• ال أسري وال أتوقف باملركبة عىل ممر الطوارئ ،إال يف حالة عطب
يقتيض توقفا فوريا للشاحنة.

يف حالة عطل الشاحنة

:

• أستعمل أضواء التحذير من اخلطر.
• أتصل عىل الفور بالتنسيقية اللوجستيكية وأتبع التعلميات.
• أضع صدرية عالية الوضوح وأخرج من اجلانب األمين للشاحنة.

ط.

• أضع حواجز تثبيت العجالت أمام وخاف العجلة احملركة
املوجودة جبانب السائق.

• أضع مثلث التحذير عىل مسافة ال تقل عن 150

مرت قبل شاحنيت.

• أبىق بعيدا عن الطريق ( خلف احلاجز اإلمسنيت املوجود عىل
الطريق الرسيع ).

• ال أعرب أبدا الطريق الرسيع أو الطريق السيار.
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 للسالمة الطرقية10 تذكري بالقواعد الذهبية

Respecter le poids total autorisé en charge (PTAC)
Porter obligatoirement les équipements de
protéction individuels ( gilets fluorescent,
casque, chaussures, lunettes et gants
de sécurité ).
Porter obligatoirement la ceinture de sécurité
lors de la conduite du camion à l’intérieur, et
à l’extérieur du site.
Reporter à la direction les incidents survenus à
l’intérieur et à l’extérieur du site de production
Respecter les régles de sécurité de bâchage et de
débâchage, de chargement et de déchargement du
camion
Respecter les panneaux de signalisation à
l’intérieur du site de production (limitation
de vitesse, zone de parking, passages piétons,
et aires de repos...).
Respecter le code de la route (distance de
sécurité, limitation de vitesse, signalisations,
temps de conduite et de repos...).
Ne pas transporter de passages dans la cabine, et
sur la benne du camion à l’intérieur et à l’extérieur
du site de production
Ne pas utiliser le téléphone portable durant
la conduite du camion
Ne pas consommer d’alcool, de drogues, ou tout
médicament pouvant influencer le degré d’attention
conducteur avant ou en cours de la conduite du camion
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سامه يف إعداد وإجناز هذا الدليل بدمع من
امجلعية املهنية لرشاكت اإلمسنت
فريق العمل املكون من :
السيد دمحم خراطة  ،الفارج املغرب،
السيد يارس أرفاال  ،هولسمي املغرب،
السيدة فتيحة بنفضيلة ،إمسنت األطلس،

