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اجلزء احلادي عشر: بعض املمارسات اخلاطئة � نقل وتثبيت البضائع.
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3 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

انطالقا من رؤية اململكة � تبني اجراءات إضافيــــة لضمــــان الســــالمة املروريــة وتقليــص حــوادث 
الطرقــــات وآثارهــا، وادراكا �هميــة نشــر الوعــي � متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل البضائــع غــ� 

اخلطــرة، فقــد قامــت الهيئــة العامــة للنقــل بإعــداد هــذا الدليــل لشــاحنات نقــل البضائــع،
 ويتكون من أحد عشر جزء�:
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اجلزء الثامن: متطلبات السالمة لشاحنات نقل السيارات وسحب املركبات.

اجلزء التاسع: متطلبات السالمة لشاحنات نقل املعدات الثقيلة.
اجلز ء العاشر: متطلبات السالمة لشاحنات لنقل احلموالت االستثنائية.

اجلزء احلادي عشر: بعض املمارسات اخلاطئة � نقل وتثبيت البضائع.
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تذكر دائم�:
أن القيادة هي مهنتك
أنت قائد ��ف

معرفــة  علــى  ملســاعدتك  الدليــل  هــذا  يهــدف 
متطلبــات الســالمة العامــة � مركبــات نقــل البضائــع 
غــ£ اخلطــرة ضمــن أمنــاط النقــل اخملتلفــة. كمــا 
ويرشــدك ا© بعــض شــروط الســالمة الواجــب توافرهــا 
ــارض  ــاط، وان أي تع ــة النش ــال مزاول ــا � ح او اتباعه
النصــوص  فــان  لوائــح  أو  أنظمــة  أيــة  نصــوص  مــع 
الــواردة � ا¶نظمــة واللوائــح هــي واجبــة التطبيــق.

قبل أن تقرأ هذا الدليل

قبــل أن تقــرأ هــذا الدليــل حتتــاج إ£ معرفــة قواعــد وأنظمة 
املــرور بشــكل عــام وميكنــك احلصــول عليهــا ومراجعتهــا 
مــن خــالل موقــع وزارة الداخليــة (االمــن العــام- املــرور مــن 

خــالل :
زيارة املوقع ا¸لك�و·:

وكذلك الرجوع إ£ الدليل ا¶رشادي لسائقي الشاحنات.
وكذلــك معرفــة الئحــة نقــل احلمــوالت االســتثنائية (غــ� 
قابلــة للتجزئــة)، والالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائــع 
ووســطاء الشــحن وتأجــ� الشــاحنات علــى الطــرق ال¿يــة 
الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للنقــل، وايضــÅ املواصفــة 
اخلاصــة   2008  /469 رقــم  الســعودية  القياســية 
بالســيارات -االبعــاد واالوزان حســب املواصفــة القياســية 

الســعودية.
و� حــال النقــل الــدوÊ للبضائــع علــى الطــرق أو بالÉانزيت، 
فيجــب االلتــزام بالشــروط التــي تنــص عليــه اتفاقيــات النقــل 

الدولية.

أو مراجعة نظام املرور
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: 

هـــ  1428/10/26 تاريــخ  85/م 

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة
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بالســيارات -االبعــاد واالوزان حســب املواصفــة القياســية 

الســعودية.
و� حــال النقــل الــدوÊ للبضائــع علــى الطــرق أو بالÉانزيت، 
فيجــب االلتــزام بالشــروط التــي تنــص عليــه اتفاقيــات النقــل 

الدولية.

أو مراجعة نظام املرور
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: 

هـــ  1428/10/26 تاريــخ  85/م 

5 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

مصطلحات هامة وتعاريف

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات6

مركبة منفردة تس� بقوة آلية ومعدة لنقل البضائع على الطرق.  

هــي رأس شــاحنة (مــزودة بصينيــة جــر)، مصممــة جلــر نصــف مقطــورة وغــ� مهيــأة حلمــل أوزان عــدا اجلــزء الواقــع عليهــا 
مــن نصــف املقطورة. 

مركبة نقل مصممة لالقÉان مع قاطرة عن طريق (صينية جر) ويستند جزء من وزنها على القاطرة. 

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

مركبة شحن منفردة أو قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة. 

الشخص الطبيعي املصرح له بقيادة الشاحنة.

وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة املهنية.

وثيقــة رســمية صــادرة مــن ا¶دارة العامــة للمــرور، أو مــن جهــة أجنبيــة معــÉف مبــا يصــدر عنهــا مــن وثائــق مماثلــة، تثبــت 
أن حاملهــا مؤهــل لقيــادة نــوع أو أنــواع مــن املركبــات. 

مــا يلتــزم بــه الناقــل أو وســيط الشــحن -مبقتضــى عقــد النقــل- لنقلــه مــن مرســل إ£ مرســل إليــه مــن مــواد أو معــدات أو 
ســلع أو حيوانــات أو غ�هــا مــن ا�شــياء غــ� احملظــورة � اململكــة العربيــة الســعودية.

كل مركبــة شــحن منفــردة، أو مركبــة شــحن منفــردة جتــر مقطــورة، أو قاطــرة ونصــف مقطــورة، أو أي تكويــن آخــر مســموح 
بــه للســ� علــى الطريــق وتســتخدم لنقــل البضائــع.

مركبة شحن منفردة:

القاطرة:

نصف املقطورة:

املقطورة:

مركبة نقل:

السائق:

بطاقة سائق مهني:

رخصة القيادة:

البضائع:

الشاحنة:

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة
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3 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

انطالقا من رؤية اململكة � تبني اجراءات إضافيــــة لضمــــان الســــالمة املروريــة وتقليــص حــوادث 
الطرقــــات وآثارهــا، وادراكا �هميــة نشــر الوعــي � متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل البضائــع غــ� 

اخلطــرة، فقــد قامــت الهيئــة العامــة للنقــل بإعــداد هــذا الدليــل لشــاحنات نقــل البضائــع،
 ويتكون من أحد عشر جزء�:

اجلزء ا�ول: مصطلحات هامة وتعاريف. 
اجلزء الثا�: اجملال ونطاق التطبيق.

اجلزء الثالث: متطلبات السالمة العامة.
اجلزء الرابع: متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواشي.

اجلزء اخلامس: متطلبات السالمة لشاحنات نقل احلاويات.
اجلزء السادس: متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد اجملمدة/امل�دة.

اجلزء السابع: امتطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد الصلبة.
اجلزء الثامن: متطلبات السالمة لشاحنات نقل السيارات وسحب املركبات.

اجلزء التاسع: متطلبات السالمة لشاحنات نقل املعدات الثقيلة.
اجلز ء العاشر: متطلبات السالمة لشاحنات لنقل احلموالت االستثنائية.

اجلزء احلادي عشر: بعض املمارسات اخلاطئة � نقل وتثبيت البضائع.
املراجع

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات4

تذكر دائم�:
أن القيادة هي مهنتك
أنت قائد ��ف

معرفــة  علــى  ملســاعدتك  الدليــل  هــذا  يهــدف 
متطلبــات الســالمة العامــة � مركبــات نقــل البضائــع 
غــ£ اخلطــرة ضمــن أمنــاط النقــل اخملتلفــة. كمــا 
ويرشــدك ا© بعــض شــروط الســالمة الواجــب توافرهــا 
ــارض  ــاط، وان أي تع ــة النش ــال مزاول ــا � ح او اتباعه
النصــوص  فــان  لوائــح  أو  أنظمــة  أيــة  نصــوص  مــع 
الــواردة � ا¶نظمــة واللوائــح هــي واجبــة التطبيــق.

قبل أن تقرأ هذا الدليل

قبــل أن تقــرأ هــذا الدليــل حتتــاج إ£ معرفــة قواعــد وأنظمة 
املــرور بشــكل عــام وميكنــك احلصــول عليهــا ومراجعتهــا 
مــن خــالل موقــع وزارة الداخليــة (االمــن العــام- املــرور مــن 

خــالل :
زيارة املوقع ا¸لك�و·:

وكذلك الرجوع إ£ الدليل ا¶رشادي لسائقي الشاحنات.
وكذلــك معرفــة الئحــة نقــل احلمــوالت االســتثنائية (غــ� 
قابلــة للتجزئــة)، والالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائــع 
ووســطاء الشــحن وتأجــ� الشــاحنات علــى الطــرق ال¿يــة 
الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للنقــل، وايضــÅ املواصفــة 
اخلاصــة   2008  /469 رقــم  الســعودية  القياســية 
بالســيارات -االبعــاد واالوزان حســب املواصفــة القياســية 

الســعودية.
و� حــال النقــل الــدوÊ للبضائــع علــى الطــرق أو بالÉانزيت، 
فيجــب االلتــزام بالشــروط التــي تنــص عليــه اتفاقيــات النقــل 

الدولية.

أو مراجعة نظام املرور
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: 

هـــ  1428/10/26 تاريــخ  85/م 

5 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

مصطلحات هامة وتعاريف
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مركبة منفردة تس� بقوة آلية ومعدة لنقل البضائع على الطرق.  

هــي رأس شــاحنة (مــزودة بصينيــة جــر)، مصممــة جلــر نصــف مقطــورة وغــ� مهيــأة حلمــل أوزان عــدا اجلــزء الواقــع عليهــا 
مــن نصــف املقطورة. 

مركبة نقل مصممة لالقÉان مع قاطرة عن طريق (صينية جر) ويستند جزء من وزنها على القاطرة. 

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

مركبة شحن منفردة أو قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة. 

الشخص الطبيعي املصرح له بقيادة الشاحنة.

وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة املهنية.

وثيقــة رســمية صــادرة مــن ا¶دارة العامــة للمــرور، أو مــن جهــة أجنبيــة معــÉف مبــا يصــدر عنهــا مــن وثائــق مماثلــة، تثبــت 
أن حاملهــا مؤهــل لقيــادة نــوع أو أنــواع مــن املركبــات. 

مــا يلتــزم بــه الناقــل أو وســيط الشــحن -مبقتضــى عقــد النقــل- لنقلــه مــن مرســل إ£ مرســل إليــه مــن مــواد أو معــدات أو 
ســلع أو حيوانــات أو غ�هــا مــن ا�شــياء غــ� احملظــورة � اململكــة العربيــة الســعودية.

كل مركبــة شــحن منفــردة، أو مركبــة شــحن منفــردة جتــر مقطــورة، أو قاطــرة ونصــف مقطــورة، أو أي تكويــن آخــر مســموح 
بــه للســ� علــى الطريــق وتســتخدم لنقــل البضائــع.

مركبة شحن منفردة:

القاطرة:

نصف املقطورة:

املقطورة:

مركبة نقل:

السائق:

بطاقة سائق مهني:

رخصة القيادة:

البضائع:

الشاحنة:

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة
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انطالقا من رؤية اململكة � تبني اجراءات إضافيــــة لضمــــان الســــالمة املروريــة وتقليــص حــوادث 
الطرقــــات وآثارهــا، وادراكا �هميــة نشــر الوعــي � متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل البضائــع غــ� 

اخلطــرة، فقــد قامــت الهيئــة العامــة للنقــل بإعــداد هــذا الدليــل لشــاحنات نقــل البضائــع،
 ويتكون من أحد عشر جزء�:

اجلزء ا�ول: مصطلحات هامة وتعاريف. 
اجلزء الثا�: اجملال ونطاق التطبيق.

اجلزء الثالث: متطلبات السالمة العامة.
اجلزء الرابع: متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواشي.

اجلزء اخلامس: متطلبات السالمة لشاحنات نقل احلاويات.
اجلزء السادس: متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد اجملمدة/امل�دة.

اجلزء السابع: امتطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد الصلبة.
اجلزء الثامن: متطلبات السالمة لشاحنات نقل السيارات وسحب املركبات.

اجلزء التاسع: متطلبات السالمة لشاحنات نقل املعدات الثقيلة.
اجلز ء العاشر: متطلبات السالمة لشاحنات لنقل احلموالت االستثنائية.

اجلزء احلادي عشر: بعض املمارسات اخلاطئة � نقل وتثبيت البضائع.
املراجع

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات4

تذكر دائم�:
أن القيادة هي مهنتك
أنت قائد ��ف

معرفــة  علــى  ملســاعدتك  الدليــل  هــذا  يهــدف 
متطلبــات الســالمة العامــة � مركبــات نقــل البضائــع 
غــ£ اخلطــرة ضمــن أمنــاط النقــل اخملتلفــة. كمــا 
ويرشــدك ا© بعــض شــروط الســالمة الواجــب توافرهــا 
ــارض  ــاط، وان أي تع ــة النش ــال مزاول ــا � ح او اتباعه
النصــوص  فــان  لوائــح  أو  أنظمــة  أيــة  نصــوص  مــع 
الــواردة � ا¶نظمــة واللوائــح هــي واجبــة التطبيــق.

قبل أن تقرأ هذا الدليل

قبــل أن تقــرأ هــذا الدليــل حتتــاج إ£ معرفــة قواعــد وأنظمة 
املــرور بشــكل عــام وميكنــك احلصــول عليهــا ومراجعتهــا 
مــن خــالل موقــع وزارة الداخليــة (االمــن العــام- املــرور مــن 

خــالل :
زيارة املوقع ا¸لك�و·:

وكذلك الرجوع إ£ الدليل ا¶رشادي لسائقي الشاحنات.
وكذلــك معرفــة الئحــة نقــل احلمــوالت االســتثنائية (غــ� 
قابلــة للتجزئــة)، والالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائــع 
ووســطاء الشــحن وتأجــ� الشــاحنات علــى الطــرق ال¿يــة 
الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للنقــل، وايضــÅ املواصفــة 
اخلاصــة   2008  /469 رقــم  الســعودية  القياســية 
بالســيارات -االبعــاد واالوزان حســب املواصفــة القياســية 

الســعودية.
و� حــال النقــل الــدوÊ للبضائــع علــى الطــرق أو بالÉانزيت، 
فيجــب االلتــزام بالشــروط التــي تنــص عليــه اتفاقيــات النقــل 

الدولية.

أو مراجعة نظام املرور
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: 

هـــ  1428/10/26 تاريــخ  85/م 
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مصطلحات هامة وتعاريف
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مركبة منفردة تس� بقوة آلية ومعدة لنقل البضائع على الطرق.  

هــي رأس شــاحنة (مــزودة بصينيــة جــر)، مصممــة جلــر نصــف مقطــورة وغــ� مهيــأة حلمــل أوزان عــدا اجلــزء الواقــع عليهــا 
مــن نصــف املقطورة. 

مركبة نقل مصممة لالقÉان مع قاطرة عن طريق (صينية جر) ويستند جزء من وزنها على القاطرة. 

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

مركبة شحن منفردة أو قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة. 

الشخص الطبيعي املصرح له بقيادة الشاحنة.

وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة املهنية.

وثيقــة رســمية صــادرة مــن ا¶دارة العامــة للمــرور، أو مــن جهــة أجنبيــة معــÉف مبــا يصــدر عنهــا مــن وثائــق مماثلــة، تثبــت 
أن حاملهــا مؤهــل لقيــادة نــوع أو أنــواع مــن املركبــات. 

مــا يلتــزم بــه الناقــل أو وســيط الشــحن -مبقتضــى عقــد النقــل- لنقلــه مــن مرســل إ£ مرســل إليــه مــن مــواد أو معــدات أو 
ســلع أو حيوانــات أو غ�هــا مــن ا�شــياء غــ� احملظــورة � اململكــة العربيــة الســعودية.

كل مركبــة شــحن منفــردة، أو مركبــة شــحن منفــردة جتــر مقطــورة، أو قاطــرة ونصــف مقطــورة، أو أي تكويــن آخــر مســموح 
بــه للســ� علــى الطريــق وتســتخدم لنقــل البضائــع.

مركبة شحن منفردة:

القاطرة:

نصف املقطورة:

املقطورة:

مركبة نقل:

السائق:

بطاقة سائق مهني:

رخصة القيادة:

البضائع:

الشاحنة:
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هي أي مادة حتفظ عند درجة حرارة بني درجة صفر مئوية ا£ درجة 4 مئوية.

الشــاحنة وحمولتهــا Þتمعتــان، والتــي يتجــاوز وزنهــا و/أو أبعادهــا ا�وزان وا�بعــاد املقــررة نظامــÅ، بحيــث أن املــادة 
املنقولــة ال ميكــن جتزئتهــا أو فكهــا �ي ســبب مــن ا�ســباب. 

هي أي مادة حتفظ عند درجة حرارة ال تزيد عن (- 18) درجة مئوية.

تعرف املواد الصلبة على أنها تلك املواد ذات الشكل والكتلة واحلجم احملددين. مثل ا�حجار واالنابيب وغ�ها.

املعــدات التــي تعمــل � Þــال احلفــر والبنــاء وانشــاء الطــرق واجلســور با¶ضافــة للتــي تعمــل � Þــال اخلدمــات مثــل 
اعمــال نظافــة الطــرق وغ�هــا. وهــي معــدات تتســم بــأداء االعمــال الكبــ�ة والصعبــة.

مواد مÀدة:

احلمولة االستثنائية:

مواد Äمدة:

مواد صلبة:

معدات ثقيلة:
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اجملال ونطاق التطبيق

تختـــص هـــذه ا¸رشـــادات واالشـــ�اطات مبتطلبـــات 
الســـالمة التـــي يجـــب توفرهـــا � الشـــاحنات التـــي 
تنقـــل البضــــائع غـــ£ اخلطـــرة بــــني املـــدن او داخـــل 

املـــدن.

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة
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انطالقا من رؤية اململكة � تبني اجراءات إضافيــــة لضمــــان الســــالمة املروريــة وتقليــص حــوادث 
الطرقــــات وآثارهــا، وادراكا �هميــة نشــر الوعــي � متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل البضائــع غــ� 

اخلطــرة، فقــد قامــت الهيئــة العامــة للنقــل بإعــداد هــذا الدليــل لشــاحنات نقــل البضائــع،
 ويتكون من أحد عشر جزء�:

اجلزء ا�ول: مصطلحات هامة وتعاريف. 
اجلزء الثا�: اجملال ونطاق التطبيق.

اجلزء الثالث: متطلبات السالمة العامة.
اجلزء الرابع: متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواشي.

اجلزء اخلامس: متطلبات السالمة لشاحنات نقل احلاويات.
اجلزء السادس: متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد اجملمدة/امل�دة.

اجلزء السابع: امتطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد الصلبة.
اجلزء الثامن: متطلبات السالمة لشاحنات نقل السيارات وسحب املركبات.

اجلزء التاسع: متطلبات السالمة لشاحنات نقل املعدات الثقيلة.
اجلز ء العاشر: متطلبات السالمة لشاحنات لنقل احلموالت االستثنائية.

اجلزء احلادي عشر: بعض املمارسات اخلاطئة � نقل وتثبيت البضائع.
املراجع

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات4

تذكر دائم�:
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ــارض  ــاط، وان أي تع ــة النش ــال مزاول ــا � ح او اتباعه
النصــوص  فــان  لوائــح  أو  أنظمــة  أيــة  نصــوص  مــع 
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قبــل أن تقــرأ هــذا الدليــل حتتــاج إ£ معرفــة قواعــد وأنظمة 
املــرور بشــكل عــام وميكنــك احلصــول عليهــا ومراجعتهــا 
مــن خــالل موقــع وزارة الداخليــة (االمــن العــام- املــرور مــن 

خــالل :
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وكذلك الرجوع إ£ الدليل ا¶رشادي لسائقي الشاحنات.
وكذلــك معرفــة الئحــة نقــل احلمــوالت االســتثنائية (غــ� 
قابلــة للتجزئــة)، والالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائــع 
ووســطاء الشــحن وتأجــ� الشــاحنات علــى الطــرق ال¿يــة 
الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للنقــل، وايضــÅ املواصفــة 
اخلاصــة   2008  /469 رقــم  الســعودية  القياســية 
بالســيارات -االبعــاد واالوزان حســب املواصفــة القياســية 

الســعودية.
و� حــال النقــل الــدوÊ للبضائــع علــى الطــرق أو بالÉانزيت، 
فيجــب االلتــزام بالشــروط التــي تنــص عليــه اتفاقيــات النقــل 

الدولية.

أو مراجعة نظام املرور
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: 
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مركبة منفردة تس� بقوة آلية ومعدة لنقل البضائع على الطرق.  

هــي رأس شــاحنة (مــزودة بصينيــة جــر)، مصممــة جلــر نصــف مقطــورة وغــ� مهيــأة حلمــل أوزان عــدا اجلــزء الواقــع عليهــا 
مــن نصــف املقطورة. 

مركبة نقل مصممة لالقÉان مع قاطرة عن طريق (صينية جر) ويستند جزء من وزنها على القاطرة. 

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

مركبة شحن منفردة أو قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة. 

الشخص الطبيعي املصرح له بقيادة الشاحنة.

وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة املهنية.

وثيقــة رســمية صــادرة مــن ا¶دارة العامــة للمــرور، أو مــن جهــة أجنبيــة معــÉف مبــا يصــدر عنهــا مــن وثائــق مماثلــة، تثبــت 
أن حاملهــا مؤهــل لقيــادة نــوع أو أنــواع مــن املركبــات. 

مــا يلتــزم بــه الناقــل أو وســيط الشــحن -مبقتضــى عقــد النقــل- لنقلــه مــن مرســل إ£ مرســل إليــه مــن مــواد أو معــدات أو 
ســلع أو حيوانــات أو غ�هــا مــن ا�شــياء غــ� احملظــورة � اململكــة العربيــة الســعودية.

كل مركبــة شــحن منفــردة، أو مركبــة شــحن منفــردة جتــر مقطــورة، أو قاطــرة ونصــف مقطــورة، أو أي تكويــن آخــر مســموح 
بــه للســ� علــى الطريــق وتســتخدم لنقــل البضائــع.

مركبة شحن منفردة:

القاطرة:

نصف املقطورة:

املقطورة:

مركبة نقل:

السائق:

بطاقة سائق مهني:

رخصة القيادة:

البضائع:

الشاحنة:
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هي أي مادة حتفظ عند درجة حرارة بني درجة صفر مئوية ا£ درجة 4 مئوية.

الشــاحنة وحمولتهــا Þتمعتــان، والتــي يتجــاوز وزنهــا و/أو أبعادهــا ا�وزان وا�بعــاد املقــررة نظامــÅ، بحيــث أن املــادة 
املنقولــة ال ميكــن جتزئتهــا أو فكهــا �ي ســبب مــن ا�ســباب. 

هي أي مادة حتفظ عند درجة حرارة ال تزيد عن (- 18) درجة مئوية.

تعرف املواد الصلبة على أنها تلك املواد ذات الشكل والكتلة واحلجم احملددين. مثل ا�حجار واالنابيب وغ�ها.

املعــدات التــي تعمــل � Þــال احلفــر والبنــاء وانشــاء الطــرق واجلســور با¶ضافــة للتــي تعمــل � Þــال اخلدمــات مثــل 
اعمــال نظافــة الطــرق وغ�هــا. وهــي معــدات تتســم بــأداء االعمــال الكبــ�ة والصعبــة.

مواد مÀدة:

احلمولة االستثنائية:

مواد Äمدة:

مواد صلبة:

معدات ثقيلة:
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الســـالمة التـــي يجـــب توفرهـــا � الشـــاحنات التـــي 
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مركبة منفردة تس� بقوة آلية ومعدة لنقل البضائع على الطرق.  

هــي رأس شــاحنة (مــزودة بصينيــة جــر)، مصممــة جلــر نصــف مقطــورة وغــ� مهيــأة حلمــل أوزان عــدا اجلــزء الواقــع عليهــا 
مــن نصــف املقطورة. 

مركبة نقل مصممة لالقÉان مع قاطرة عن طريق (صينية جر) ويستند جزء من وزنها على القاطرة. 

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

مركبة شحن منفردة أو قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة. 

الشخص الطبيعي املصرح له بقيادة الشاحنة.

وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة املهنية.

وثيقــة رســمية صــادرة مــن ا¶دارة العامــة للمــرور، أو مــن جهــة أجنبيــة معــÉف مبــا يصــدر عنهــا مــن وثائــق مماثلــة، تثبــت 
أن حاملهــا مؤهــل لقيــادة نــوع أو أنــواع مــن املركبــات. 

مــا يلتــزم بــه الناقــل أو وســيط الشــحن -مبقتضــى عقــد النقــل- لنقلــه مــن مرســل إ£ مرســل إليــه مــن مــواد أو معــدات أو 
ســلع أو حيوانــات أو غ�هــا مــن ا�شــياء غــ� احملظــورة � اململكــة العربيــة الســعودية.

كل مركبــة شــحن منفــردة، أو مركبــة شــحن منفــردة جتــر مقطــورة، أو قاطــرة ونصــف مقطــورة، أو أي تكويــن آخــر مســموح 
بــه للســ� علــى الطريــق وتســتخدم لنقــل البضائــع.

مركبة شحن منفردة:

القاطرة:

نصف املقطورة:

املقطورة:

مركبة نقل:

السائق:

بطاقة سائق مهني:

رخصة القيادة:

البضائع:

الشاحنة:

7 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

هي أي مادة حتفظ عند درجة حرارة بني درجة صفر مئوية ا£ درجة 4 مئوية.

الشــاحنة وحمولتهــا Þتمعتــان، والتــي يتجــاوز وزنهــا و/أو أبعادهــا ا�وزان وا�بعــاد املقــررة نظامــÅ، بحيــث أن املــادة 
املنقولــة ال ميكــن جتزئتهــا أو فكهــا �ي ســبب مــن ا�ســباب. 

هي أي مادة حتفظ عند درجة حرارة ال تزيد عن (- 18) درجة مئوية.

تعرف املواد الصلبة على أنها تلك املواد ذات الشكل والكتلة واحلجم احملددين. مثل ا�حجار واالنابيب وغ�ها.

املعــدات التــي تعمــل � Þــال احلفــر والبنــاء وانشــاء الطــرق واجلســور با¶ضافــة للتــي تعمــل � Þــال اخلدمــات مثــل 
اعمــال نظافــة الطــرق وغ�هــا. وهــي معــدات تتســم بــأداء االعمــال الكبــ�ة والصعبــة.

مواد مÀدة:

احلمولة االستثنائية:

مواد Äمدة:

مواد صلبة:

معدات ثقيلة:

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات8

اجملال ونطاق التطبيق

تختـــص هـــذه ا¸رشـــادات واالشـــ�اطات مبتطلبـــات 
الســـالمة التـــي يجـــب توفرهـــا � الشـــاحنات التـــي 
تنقـــل البضــــائع غـــ£ اخلطـــرة بــــني املـــدن او داخـــل 

املـــدن.

9 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة العامة

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات10

عدم وجود أي ميالن � جسم الشاحنة.
يجب أن تكون جميع التوصيالت الكهربائية سليمة ومعزولة و�مية.

ــارة بــني كل مــن مركبــة الشــحن واملقطــورة، أو القاطــرة  يجــب أن تســمح وصــالت أجهــزة ا¸ن
ــاء الســ£. ــة احلركــة الكاملــة للمجموعــة أثن ونصــف املقطــورة، بحّري

ـــورة  ـــرة واملقط ـــل � القاط ـــب او عط ـــه تهري ـــد ب ـــليم وال يوج ـــل س ـــام الفرام ـــون نظ ـــب أن يك يج
ـــورة. ـــف املقط ونص

ــوار ا¶ماميــة واخللفيــة واجلانبيــة ســليمة، وتعمــل بشــكل صحيــح وأال يكــون  يجــب أن تكــون ا¶ن
بهــا أي كســر أو خــدش.

يجــب أن تعمــل أنــوار التوقــف وا¸شــارات للمقطــورات وانصــاف املقطــورات تزامننــا مــع نظ£تهــا 
� مركبــة الشــحن أو القاطــرة.

يجــب أن تكــون الشــاحنة مــزودة بجهــاز آلــة التنبيــه الصوتــي، وأن تكــون � مكانهــا وتعمــل 
بشــكل صحيــح.

يجــب اســتخدام واقيــات خلــف ا¸طــارات اخللفيــة للمقطــورة ونصــف املقطــورة ملنــع اندفــاع 
ا¶حجــار أو الطــني أو أي عوالــق أخــرى باجتــاه الســيارات القادمــة مــن اخللــف.

يجب ان تكون البضاعة مثبتة ومغطاه بشكل صحيح.
عدم وجود أي كسر أو شرخ � الزجاج ا¶مامي مينع الرؤية، أو يكون حاد قد يشكل خطورة.

يجــب أن تكــون املســاحات وغســالة الزجــاج ا¶مامــي تعمــل بشــكل صحيــح وفــق املواصفــات 
القياســية املعتمــدة.

عدم وجود أي كسر � املرايا اجلانبية يعيق الرؤية.
يجب أن تزود بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع � مؤخرة الشاحنة وعلى جانبيها.
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يجب ان تتوفر � جميع أنواع الشاحنات بدون استثناء املتطلبات التالية:

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



5 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

مصطلحات هامة وتعاريف

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات6

مركبة منفردة تس� بقوة آلية ومعدة لنقل البضائع على الطرق.  

هــي رأس شــاحنة (مــزودة بصينيــة جــر)، مصممــة جلــر نصــف مقطــورة وغــ� مهيــأة حلمــل أوزان عــدا اجلــزء الواقــع عليهــا 
مــن نصــف املقطورة. 

مركبة نقل مصممة لالقÉان مع قاطرة عن طريق (صينية جر) ويستند جزء من وزنها على القاطرة. 

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

مركبة شحن منفردة أو قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة. 

الشخص الطبيعي املصرح له بقيادة الشاحنة.

وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة املهنية.

وثيقــة رســمية صــادرة مــن ا¶دارة العامــة للمــرور، أو مــن جهــة أجنبيــة معــÉف مبــا يصــدر عنهــا مــن وثائــق مماثلــة، تثبــت 
أن حاملهــا مؤهــل لقيــادة نــوع أو أنــواع مــن املركبــات. 

مــا يلتــزم بــه الناقــل أو وســيط الشــحن -مبقتضــى عقــد النقــل- لنقلــه مــن مرســل إ£ مرســل إليــه مــن مــواد أو معــدات أو 
ســلع أو حيوانــات أو غ�هــا مــن ا�شــياء غــ� احملظــورة � اململكــة العربيــة الســعودية.

كل مركبــة شــحن منفــردة، أو مركبــة شــحن منفــردة جتــر مقطــورة، أو قاطــرة ونصــف مقطــورة، أو أي تكويــن آخــر مســموح 
بــه للســ� علــى الطريــق وتســتخدم لنقــل البضائــع.

مركبة شحن منفردة:

القاطرة:

نصف املقطورة:

املقطورة:

مركبة نقل:

السائق:

بطاقة سائق مهني:

رخصة القيادة:

البضائع:

الشاحنة:

7 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

هي أي مادة حتفظ عند درجة حرارة بني درجة صفر مئوية ا£ درجة 4 مئوية.

الشــاحنة وحمولتهــا Þتمعتــان، والتــي يتجــاوز وزنهــا و/أو أبعادهــا ا�وزان وا�بعــاد املقــررة نظامــÅ، بحيــث أن املــادة 
املنقولــة ال ميكــن جتزئتهــا أو فكهــا �ي ســبب مــن ا�ســباب. 

هي أي مادة حتفظ عند درجة حرارة ال تزيد عن (- 18) درجة مئوية.

تعرف املواد الصلبة على أنها تلك املواد ذات الشكل والكتلة واحلجم احملددين. مثل ا�حجار واالنابيب وغ�ها.

املعــدات التــي تعمــل � Þــال احلفــر والبنــاء وانشــاء الطــرق واجلســور با¶ضافــة للتــي تعمــل � Þــال اخلدمــات مثــل 
اعمــال نظافــة الطــرق وغ�هــا. وهــي معــدات تتســم بــأداء االعمــال الكبــ�ة والصعبــة.

مواد مÀدة:

احلمولة االستثنائية:

مواد Äمدة:

مواد صلبة:

معدات ثقيلة:

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات8

اجملال ونطاق التطبيق

تختـــص هـــذه ا¸رشـــادات واالشـــ�اطات مبتطلبـــات 
الســـالمة التـــي يجـــب توفرهـــا � الشـــاحنات التـــي 
تنقـــل البضــــائع غـــ£ اخلطـــرة بــــني املـــدن او داخـــل 

املـــدن.

9 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة العامة

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات10

عدم وجود أي ميالن � جسم الشاحنة.
يجب أن تكون جميع التوصيالت الكهربائية سليمة ومعزولة و�مية.

ــارة بــني كل مــن مركبــة الشــحن واملقطــورة، أو القاطــرة  يجــب أن تســمح وصــالت أجهــزة ا¸ن
ــاء الســ£. ــة احلركــة الكاملــة للمجموعــة أثن ونصــف املقطــورة، بحّري

ـــورة  ـــرة واملقط ـــل � القاط ـــب او عط ـــه تهري ـــد ب ـــليم وال يوج ـــل س ـــام الفرام ـــون نظ ـــب أن يك يج
ـــورة. ـــف املقط ونص

ــوار ا¶ماميــة واخللفيــة واجلانبيــة ســليمة، وتعمــل بشــكل صحيــح وأال يكــون  يجــب أن تكــون ا¶ن
بهــا أي كســر أو خــدش.

يجــب أن تعمــل أنــوار التوقــف وا¸شــارات للمقطــورات وانصــاف املقطــورات تزامننــا مــع نظ£تهــا 
� مركبــة الشــحن أو القاطــرة.

يجــب أن تكــون الشــاحنة مــزودة بجهــاز آلــة التنبيــه الصوتــي، وأن تكــون � مكانهــا وتعمــل 
بشــكل صحيــح.

يجــب اســتخدام واقيــات خلــف ا¸طــارات اخللفيــة للمقطــورة ونصــف املقطــورة ملنــع اندفــاع 
ا¶حجــار أو الطــني أو أي عوالــق أخــرى باجتــاه الســيارات القادمــة مــن اخللــف.

يجب ان تكون البضاعة مثبتة ومغطاه بشكل صحيح.
عدم وجود أي كسر أو شرخ � الزجاج ا¶مامي مينع الرؤية، أو يكون حاد قد يشكل خطورة.

يجــب أن تكــون املســاحات وغســالة الزجــاج ا¶مامــي تعمــل بشــكل صحيــح وفــق املواصفــات 
القياســية املعتمــدة.

عدم وجود أي كسر � املرايا اجلانبية يعيق الرؤية.
يجب أن تزود بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع � مؤخرة الشاحنة وعلى جانبيها.
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يجب ان تتوفر � جميع أنواع الشاحنات بدون استثناء املتطلبات التالية:

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة
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هي أي مادة حتفظ عند درجة حرارة بني درجة صفر مئوية ا£ درجة 4 مئوية.

الشــاحنة وحمولتهــا Þتمعتــان، والتــي يتجــاوز وزنهــا و/أو أبعادهــا ا�وزان وا�بعــاد املقــررة نظامــÅ، بحيــث أن املــادة 
املنقولــة ال ميكــن جتزئتهــا أو فكهــا �ي ســبب مــن ا�ســباب. 

هي أي مادة حتفظ عند درجة حرارة ال تزيد عن (- 18) درجة مئوية.

تعرف املواد الصلبة على أنها تلك املواد ذات الشكل والكتلة واحلجم احملددين. مثل ا�حجار واالنابيب وغ�ها.

املعــدات التــي تعمــل � Þــال احلفــر والبنــاء وانشــاء الطــرق واجلســور با¶ضافــة للتــي تعمــل � Þــال اخلدمــات مثــل 
اعمــال نظافــة الطــرق وغ�هــا. وهــي معــدات تتســم بــأداء االعمــال الكبــ�ة والصعبــة.

مواد مÀدة:

احلمولة االستثنائية:

مواد Äمدة:

مواد صلبة:

معدات ثقيلة:
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اجملال ونطاق التطبيق

تختـــص هـــذه ا¸رشـــادات واالشـــ�اطات مبتطلبـــات 
الســـالمة التـــي يجـــب توفرهـــا � الشـــاحنات التـــي 
تنقـــل البضــــائع غـــ£ اخلطـــرة بــــني املـــدن او داخـــل 

املـــدن.

9 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة العامة

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات10

عدم وجود أي ميالن � جسم الشاحنة.
يجب أن تكون جميع التوصيالت الكهربائية سليمة ومعزولة و�مية.

ــارة بــني كل مــن مركبــة الشــحن واملقطــورة، أو القاطــرة  يجــب أن تســمح وصــالت أجهــزة ا¸ن
ــاء الســ£. ــة احلركــة الكاملــة للمجموعــة أثن ونصــف املقطــورة، بحّري

ـــورة  ـــرة واملقط ـــل � القاط ـــب او عط ـــه تهري ـــد ب ـــليم وال يوج ـــل س ـــام الفرام ـــون نظ ـــب أن يك يج
ـــورة. ـــف املقط ونص

ــوار ا¶ماميــة واخللفيــة واجلانبيــة ســليمة، وتعمــل بشــكل صحيــح وأال يكــون  يجــب أن تكــون ا¶ن
بهــا أي كســر أو خــدش.

يجــب أن تعمــل أنــوار التوقــف وا¸شــارات للمقطــورات وانصــاف املقطــورات تزامننــا مــع نظ£تهــا 
� مركبــة الشــحن أو القاطــرة.

يجــب أن تكــون الشــاحنة مــزودة بجهــاز آلــة التنبيــه الصوتــي، وأن تكــون � مكانهــا وتعمــل 
بشــكل صحيــح.

يجــب اســتخدام واقيــات خلــف ا¸طــارات اخللفيــة للمقطــورة ونصــف املقطــورة ملنــع اندفــاع 
ا¶حجــار أو الطــني أو أي عوالــق أخــرى باجتــاه الســيارات القادمــة مــن اخللــف.

يجب ان تكون البضاعة مثبتة ومغطاه بشكل صحيح.
عدم وجود أي كسر أو شرخ � الزجاج ا¶مامي مينع الرؤية، أو يكون حاد قد يشكل خطورة.

يجــب أن تكــون املســاحات وغســالة الزجــاج ا¶مامــي تعمــل بشــكل صحيــح وفــق املواصفــات 
القياســية املعتمــدة.

عدم وجود أي كسر � املرايا اجلانبية يعيق الرؤية.
يجب أن تزود بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع � مؤخرة الشاحنة وعلى جانبيها.
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يجب ان تتوفر � جميع أنواع الشاحنات بدون استثناء املتطلبات التالية:

11 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجــب ان تكــون جميــع ا¸طــارات ســليمة ومتوافقــة مــن حيــث املقــاس وا¶حمــال والســرعة حســب 
مواصفــات الشــاحنة.

يجب أن تزود بإطار احتياطي.
يجب أن تزود مبثلث السالمة. 

يجب أن تزود بحقيبة إسعافات أولية.
يجب أن تتوفر أحزمة أمان ملقاعد املركبة ثالثية التثبيت.

عدم وجود أي تآكل واه�اء � أي جزء من أجزاء املركبة الداخلية أو اخلارجية.
يجــب أن تــزود بحقيبــة ا¶دوات (العــدة) الالزمــة ¸جــراء ا¸صالحــات الســريعة الضروريــة علــى الطريــق 

عنــد الطــوارئ.
ــاء  ــات حريــق بالعــدد املطلــوب حســب املواصفــات واملقاييــس بن ــزود كل مركبــة بطفاي يجــب أن ت
علــى مــا يتناســب مــع البضاعــة املنقولــة وتوضــع � مــكان èصــص لهــا ويكــون هنــاك إشــارة تــدل 

علــى مــكان وجودهــا ليســهل الوصــول أليهــا.
الفنيــة  الالئحــة  يجــب أن تكــون مــزودة باحلواجــز اجلانبيــة واملصــدات ا¶ماميــة واخللفيــة وفــق 
ــعودية  ــة الس ــن الهيئ ــادرة م ــورات الص ــاحنات واملقط ــة للش ــة واجلانبي ــة واخللفي ــز ا¶مامي للحواج

(م.أ-01-07-17-161). رقــم  واجلــودة  واملقاييــس  للمواصفــات 
عمل الصيانة الدورية بشكل منتظم.

أن يكــون الســائق حاصــل علــى رخصــة قيــادة نقــل ثقيــل وكذلــك حاصــل علــى بطاقــة ســائق مهنــي 
حســب مــا ورد � الالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائع ووســطاء الشــحن وتأج£ الشــاحنات على 

الطــرق الÀيــة الصــادر مــن الهيئــة العامــة للنقــل وكذلــك الدليل ا¸رشــادي لســائقي الشــاحنات. 
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7 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

هي أي مادة حتفظ عند درجة حرارة بني درجة صفر مئوية ا£ درجة 4 مئوية.

الشــاحنة وحمولتهــا Þتمعتــان، والتــي يتجــاوز وزنهــا و/أو أبعادهــا ا�وزان وا�بعــاد املقــررة نظامــÅ، بحيــث أن املــادة 
املنقولــة ال ميكــن جتزئتهــا أو فكهــا �ي ســبب مــن ا�ســباب. 

هي أي مادة حتفظ عند درجة حرارة ال تزيد عن (- 18) درجة مئوية.

تعرف املواد الصلبة على أنها تلك املواد ذات الشكل والكتلة واحلجم احملددين. مثل ا�حجار واالنابيب وغ�ها.

املعــدات التــي تعمــل � Þــال احلفــر والبنــاء وانشــاء الطــرق واجلســور با¶ضافــة للتــي تعمــل � Þــال اخلدمــات مثــل 
اعمــال نظافــة الطــرق وغ�هــا. وهــي معــدات تتســم بــأداء االعمــال الكبــ�ة والصعبــة.

مواد مÀدة:

احلمولة االستثنائية:

مواد Äمدة:

مواد صلبة:

معدات ثقيلة:

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات8

اجملال ونطاق التطبيق

تختـــص هـــذه ا¸رشـــادات واالشـــ�اطات مبتطلبـــات 
الســـالمة التـــي يجـــب توفرهـــا � الشـــاحنات التـــي 
تنقـــل البضــــائع غـــ£ اخلطـــرة بــــني املـــدن او داخـــل 

املـــدن.

9 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة العامة

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات10

عدم وجود أي ميالن � جسم الشاحنة.
يجب أن تكون جميع التوصيالت الكهربائية سليمة ومعزولة و�مية.

ــارة بــني كل مــن مركبــة الشــحن واملقطــورة، أو القاطــرة  يجــب أن تســمح وصــالت أجهــزة ا¸ن
ــاء الســ£. ــة احلركــة الكاملــة للمجموعــة أثن ونصــف املقطــورة، بحّري

ـــورة  ـــرة واملقط ـــل � القاط ـــب او عط ـــه تهري ـــد ب ـــليم وال يوج ـــل س ـــام الفرام ـــون نظ ـــب أن يك يج
ـــورة. ـــف املقط ونص

ــوار ا¶ماميــة واخللفيــة واجلانبيــة ســليمة، وتعمــل بشــكل صحيــح وأال يكــون  يجــب أن تكــون ا¶ن
بهــا أي كســر أو خــدش.

يجــب أن تعمــل أنــوار التوقــف وا¸شــارات للمقطــورات وانصــاف املقطــورات تزامننــا مــع نظ£تهــا 
� مركبــة الشــحن أو القاطــرة.

يجــب أن تكــون الشــاحنة مــزودة بجهــاز آلــة التنبيــه الصوتــي، وأن تكــون � مكانهــا وتعمــل 
بشــكل صحيــح.

يجــب اســتخدام واقيــات خلــف ا¸طــارات اخللفيــة للمقطــورة ونصــف املقطــورة ملنــع اندفــاع 
ا¶حجــار أو الطــني أو أي عوالــق أخــرى باجتــاه الســيارات القادمــة مــن اخللــف.

يجب ان تكون البضاعة مثبتة ومغطاه بشكل صحيح.
عدم وجود أي كسر أو شرخ � الزجاج ا¶مامي مينع الرؤية، أو يكون حاد قد يشكل خطورة.

يجــب أن تكــون املســاحات وغســالة الزجــاج ا¶مامــي تعمــل بشــكل صحيــح وفــق املواصفــات 
القياســية املعتمــدة.

عدم وجود أي كسر � املرايا اجلانبية يعيق الرؤية.
يجب أن تزود بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع � مؤخرة الشاحنة وعلى جانبيها.
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يجب ان تتوفر � جميع أنواع الشاحنات بدون استثناء املتطلبات التالية:

11 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجــب ان تكــون جميــع ا¸طــارات ســليمة ومتوافقــة مــن حيــث املقــاس وا¶حمــال والســرعة حســب 
مواصفــات الشــاحنة.

يجب أن تزود بإطار احتياطي.
يجب أن تزود مبثلث السالمة. 

يجب أن تزود بحقيبة إسعافات أولية.
يجب أن تتوفر أحزمة أمان ملقاعد املركبة ثالثية التثبيت.

عدم وجود أي تآكل واه�اء � أي جزء من أجزاء املركبة الداخلية أو اخلارجية.
يجــب أن تــزود بحقيبــة ا¶دوات (العــدة) الالزمــة ¸جــراء ا¸صالحــات الســريعة الضروريــة علــى الطريــق 

عنــد الطــوارئ.
ــاء  ــات حريــق بالعــدد املطلــوب حســب املواصفــات واملقاييــس بن ــزود كل مركبــة بطفاي يجــب أن ت
علــى مــا يتناســب مــع البضاعــة املنقولــة وتوضــع � مــكان èصــص لهــا ويكــون هنــاك إشــارة تــدل 

علــى مــكان وجودهــا ليســهل الوصــول أليهــا.
الفنيــة  الالئحــة  يجــب أن تكــون مــزودة باحلواجــز اجلانبيــة واملصــدات ا¶ماميــة واخللفيــة وفــق 
ــعودية  ــة الس ــن الهيئ ــادرة م ــورات الص ــاحنات واملقط ــة للش ــة واجلانبي ــة واخللفي ــز ا¶مامي للحواج

(م.أ-01-07-17-161). رقــم  واجلــودة  واملقاييــس  للمواصفــات 
عمل الصيانة الدورية بشكل منتظم.

أن يكــون الســائق حاصــل علــى رخصــة قيــادة نقــل ثقيــل وكذلــك حاصــل علــى بطاقــة ســائق مهنــي 
حســب مــا ورد � الالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائع ووســطاء الشــحن وتأج£ الشــاحنات على 

الطــرق الÀيــة الصــادر مــن الهيئــة العامــة للنقــل وكذلــك الدليل ا¸رشــادي لســائقي الشــاحنات. 
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متطلبات السالمة العامة

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات10

عدم وجود أي ميالن � جسم الشاحنة.
يجب أن تكون جميع التوصيالت الكهربائية سليمة ومعزولة و�مية.

ــارة بــني كل مــن مركبــة الشــحن واملقطــورة، أو القاطــرة  يجــب أن تســمح وصــالت أجهــزة ا¸ن
ــاء الســ£. ــة احلركــة الكاملــة للمجموعــة أثن ونصــف املقطــورة، بحّري

ـــورة  ـــرة واملقط ـــل � القاط ـــب او عط ـــه تهري ـــد ب ـــليم وال يوج ـــل س ـــام الفرام ـــون نظ ـــب أن يك يج
ـــورة. ـــف املقط ونص

ــوار ا¶ماميــة واخللفيــة واجلانبيــة ســليمة، وتعمــل بشــكل صحيــح وأال يكــون  يجــب أن تكــون ا¶ن
بهــا أي كســر أو خــدش.

يجــب أن تعمــل أنــوار التوقــف وا¸شــارات للمقطــورات وانصــاف املقطــورات تزامننــا مــع نظ£تهــا 
� مركبــة الشــحن أو القاطــرة.

يجــب أن تكــون الشــاحنة مــزودة بجهــاز آلــة التنبيــه الصوتــي، وأن تكــون � مكانهــا وتعمــل 
بشــكل صحيــح.

يجــب اســتخدام واقيــات خلــف ا¸طــارات اخللفيــة للمقطــورة ونصــف املقطــورة ملنــع اندفــاع 
ا¶حجــار أو الطــني أو أي عوالــق أخــرى باجتــاه الســيارات القادمــة مــن اخللــف.

يجب ان تكون البضاعة مثبتة ومغطاه بشكل صحيح.
عدم وجود أي كسر أو شرخ � الزجاج ا¶مامي مينع الرؤية، أو يكون حاد قد يشكل خطورة.

يجــب أن تكــون املســاحات وغســالة الزجــاج ا¶مامــي تعمــل بشــكل صحيــح وفــق املواصفــات 
القياســية املعتمــدة.

عدم وجود أي كسر � املرايا اجلانبية يعيق الرؤية.
يجب أن تزود بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع � مؤخرة الشاحنة وعلى جانبيها.
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يجب ان تتوفر � جميع أنواع الشاحنات بدون استثناء املتطلبات التالية:
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يجــب ان تكــون جميــع ا¸طــارات ســليمة ومتوافقــة مــن حيــث املقــاس وا¶حمــال والســرعة حســب 
مواصفــات الشــاحنة.

يجب أن تزود بإطار احتياطي.
يجب أن تزود مبثلث السالمة. 

يجب أن تزود بحقيبة إسعافات أولية.
يجب أن تتوفر أحزمة أمان ملقاعد املركبة ثالثية التثبيت.

عدم وجود أي تآكل واه�اء � أي جزء من أجزاء املركبة الداخلية أو اخلارجية.
يجــب أن تــزود بحقيبــة ا¶دوات (العــدة) الالزمــة ¸جــراء ا¸صالحــات الســريعة الضروريــة علــى الطريــق 

عنــد الطــوارئ.
ــاء  ــات حريــق بالعــدد املطلــوب حســب املواصفــات واملقاييــس بن ــزود كل مركبــة بطفاي يجــب أن ت
علــى مــا يتناســب مــع البضاعــة املنقولــة وتوضــع � مــكان èصــص لهــا ويكــون هنــاك إشــارة تــدل 

علــى مــكان وجودهــا ليســهل الوصــول أليهــا.
الفنيــة  الالئحــة  يجــب أن تكــون مــزودة باحلواجــز اجلانبيــة واملصــدات ا¶ماميــة واخللفيــة وفــق 
ــعودية  ــة الس ــن الهيئ ــادرة م ــورات الص ــاحنات واملقط ــة للش ــة واجلانبي ــة واخللفي ــز ا¶مامي للحواج

(م.أ-01-07-17-161). رقــم  واجلــودة  واملقاييــس  للمواصفــات 
عمل الصيانة الدورية بشكل منتظم.

أن يكــون الســائق حاصــل علــى رخصــة قيــادة نقــل ثقيــل وكذلــك حاصــل علــى بطاقــة ســائق مهنــي 
حســب مــا ورد � الالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائع ووســطاء الشــحن وتأج£ الشــاحنات على 

الطــرق الÀيــة الصــادر مــن الهيئــة العامــة للنقــل وكذلــك الدليل ا¸رشــادي لســائقي الشــاحنات. 
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الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات12

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواشي

13 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن تكون عملية إغالق وفتح صندوق الشاحنة بطريقة سهلة.
يجب أن تكون املواشي داخل الشاحنة �مية من الطقس � جميع ا¶حوال اجلوية.

يجب أن تكون التهوئة كافية، حيث تتناسب مع حجم املقطورة ونصف املقطورة وكمية 
وفصيلة املواشي املنقولة.

عدم وجود حواف حادة أو فجوات، التي قد تسبب إصابات للمواشي. 
منحدر مناسب مزود بحواجز جانبية متنع سقوط احليوانات وتسهل عملية التحميل والتفريغ.

أرضية غ£ قابلة لالنزالق تساعد املوشي على الثبات أثناء النقل � الظروف اخملتلفة.
أال يقل ارتفاع الفراغ اخملصص لكل طابق من الصندوق عن ضعف ارتفاع احليوان.

توف£ قواطع وسطية وحيز ومساحة كافية للحيوانات حسب الفصيلة املنقولة، لكي تكون � 
وضع طبيعي وأن تكون قادرة على إعادة وضع نفسها لتحقيق التوازن والسالمة أثناء النقل 

وعدم تكديس املواشي وتعريضها للخطر.
وجود أماكن èصصة للماء والغذاء اثناء عملية النقل.

وجود أماكن èصصه حلفظ املاء والغذاء داخل الشاحنة � الف�ات الزمنية املطلوبة.
تأمني إنارة ليلية غ£ مباشرة وال تشع مباشرة � عيون احليوانات املق�بة منها ال ستخادمها 

عند احلاجة خاصة � مراقبة احليوانات أثناء النقل ليًال. 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املواشــي  الواجــب توفرهــا، الب

:ðــا كالت
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الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات14

أن تكون الشاحنة 
Äهزة فني� لنوع 

احليوانات املنقولة؛ 
لتأمني سالمتها.

مالحظة: � حال كان الربط بني أعمدة الصندوق بشكل عمودي باجتاه واحد فإنه يساعد 
على عدم تأثر ا¶جزاء اجلانبية للصندوق � حال احلركة واالهتزازات أو االصطدامات كما 

� الشكل (4-3)، على العكس فيما لو كانت بشكل منفصل كما � الشكل (2-4).
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الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



9 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة العامة

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات10

عدم وجود أي ميالن � جسم الشاحنة.
يجب أن تكون جميع التوصيالت الكهربائية سليمة ومعزولة و�مية.

ــارة بــني كل مــن مركبــة الشــحن واملقطــورة، أو القاطــرة  يجــب أن تســمح وصــالت أجهــزة ا¸ن
ــاء الســ£. ــة احلركــة الكاملــة للمجموعــة أثن ونصــف املقطــورة، بحّري

ـــورة  ـــرة واملقط ـــل � القاط ـــب او عط ـــه تهري ـــد ب ـــليم وال يوج ـــل س ـــام الفرام ـــون نظ ـــب أن يك يج
ـــورة. ـــف املقط ونص

ــوار ا¶ماميــة واخللفيــة واجلانبيــة ســليمة، وتعمــل بشــكل صحيــح وأال يكــون  يجــب أن تكــون ا¶ن
بهــا أي كســر أو خــدش.

يجــب أن تعمــل أنــوار التوقــف وا¸شــارات للمقطــورات وانصــاف املقطــورات تزامننــا مــع نظ£تهــا 
� مركبــة الشــحن أو القاطــرة.

يجــب أن تكــون الشــاحنة مــزودة بجهــاز آلــة التنبيــه الصوتــي، وأن تكــون � مكانهــا وتعمــل 
بشــكل صحيــح.

يجــب اســتخدام واقيــات خلــف ا¸طــارات اخللفيــة للمقطــورة ونصــف املقطــورة ملنــع اندفــاع 
ا¶حجــار أو الطــني أو أي عوالــق أخــرى باجتــاه الســيارات القادمــة مــن اخللــف.

يجب ان تكون البضاعة مثبتة ومغطاه بشكل صحيح.
عدم وجود أي كسر أو شرخ � الزجاج ا¶مامي مينع الرؤية، أو يكون حاد قد يشكل خطورة.

يجــب أن تكــون املســاحات وغســالة الزجــاج ا¶مامــي تعمــل بشــكل صحيــح وفــق املواصفــات 
القياســية املعتمــدة.

عدم وجود أي كسر � املرايا اجلانبية يعيق الرؤية.
يجب أن تزود بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع � مؤخرة الشاحنة وعلى جانبيها.
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يجب ان تتوفر � جميع أنواع الشاحنات بدون استثناء املتطلبات التالية:

11 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجــب ان تكــون جميــع ا¸طــارات ســليمة ومتوافقــة مــن حيــث املقــاس وا¶حمــال والســرعة حســب 
مواصفــات الشــاحنة.

يجب أن تزود بإطار احتياطي.
يجب أن تزود مبثلث السالمة. 

يجب أن تزود بحقيبة إسعافات أولية.
يجب أن تتوفر أحزمة أمان ملقاعد املركبة ثالثية التثبيت.

عدم وجود أي تآكل واه�اء � أي جزء من أجزاء املركبة الداخلية أو اخلارجية.
يجــب أن تــزود بحقيبــة ا¶دوات (العــدة) الالزمــة ¸جــراء ا¸صالحــات الســريعة الضروريــة علــى الطريــق 

عنــد الطــوارئ.
ــاء  ــات حريــق بالعــدد املطلــوب حســب املواصفــات واملقاييــس بن ــزود كل مركبــة بطفاي يجــب أن ت
علــى مــا يتناســب مــع البضاعــة املنقولــة وتوضــع � مــكان èصــص لهــا ويكــون هنــاك إشــارة تــدل 

علــى مــكان وجودهــا ليســهل الوصــول أليهــا.
الفنيــة  الالئحــة  يجــب أن تكــون مــزودة باحلواجــز اجلانبيــة واملصــدات ا¶ماميــة واخللفيــة وفــق 
ــعودية  ــة الس ــن الهيئ ــادرة م ــورات الص ــاحنات واملقط ــة للش ــة واجلانبي ــة واخللفي ــز ا¶مامي للحواج

(م.أ-01-07-17-161). رقــم  واجلــودة  واملقاييــس  للمواصفــات 
عمل الصيانة الدورية بشكل منتظم.

أن يكــون الســائق حاصــل علــى رخصــة قيــادة نقــل ثقيــل وكذلــك حاصــل علــى بطاقــة ســائق مهنــي 
حســب مــا ورد � الالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائع ووســطاء الشــحن وتأج£ الشــاحنات على 

الطــرق الÀيــة الصــادر مــن الهيئــة العامــة للنقــل وكذلــك الدليل ا¸رشــادي لســائقي الشــاحنات. 
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الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات12

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواشي

13 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن تكون عملية إغالق وفتح صندوق الشاحنة بطريقة سهلة.
يجب أن تكون املواشي داخل الشاحنة �مية من الطقس � جميع ا¶حوال اجلوية.

يجب أن تكون التهوئة كافية، حيث تتناسب مع حجم املقطورة ونصف املقطورة وكمية 
وفصيلة املواشي املنقولة.

عدم وجود حواف حادة أو فجوات، التي قد تسبب إصابات للمواشي. 
منحدر مناسب مزود بحواجز جانبية متنع سقوط احليوانات وتسهل عملية التحميل والتفريغ.

أرضية غ£ قابلة لالنزالق تساعد املوشي على الثبات أثناء النقل � الظروف اخملتلفة.
أال يقل ارتفاع الفراغ اخملصص لكل طابق من الصندوق عن ضعف ارتفاع احليوان.

توف£ قواطع وسطية وحيز ومساحة كافية للحيوانات حسب الفصيلة املنقولة، لكي تكون � 
وضع طبيعي وأن تكون قادرة على إعادة وضع نفسها لتحقيق التوازن والسالمة أثناء النقل 

وعدم تكديس املواشي وتعريضها للخطر.
وجود أماكن èصصة للماء والغذاء اثناء عملية النقل.

وجود أماكن èصصه حلفظ املاء والغذاء داخل الشاحنة � الف�ات الزمنية املطلوبة.
تأمني إنارة ليلية غ£ مباشرة وال تشع مباشرة � عيون احليوانات املق�بة منها ال ستخادمها 

عند احلاجة خاصة � مراقبة احليوانات أثناء النقل ليًال. 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املواشــي  الواجــب توفرهــا، الب

:ðــا كالت
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أن تكون الشاحنة 
Äهزة فني� لنوع 

احليوانات املنقولة؛ 
لتأمني سالمتها.

مالحظة: � حال كان الربط بني أعمدة الصندوق بشكل عمودي باجتاه واحد فإنه يساعد 
على عدم تأثر ا¶جزاء اجلانبية للصندوق � حال احلركة واالهتزازات أو االصطدامات كما 

� الشكل (4-3)، على العكس فيما لو كانت بشكل منفصل كما � الشكل (2-4).
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الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



11 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجــب ان تكــون جميــع ا¸طــارات ســليمة ومتوافقــة مــن حيــث املقــاس وا¶حمــال والســرعة حســب 
مواصفــات الشــاحنة.

يجب أن تزود بإطار احتياطي.
يجب أن تزود مبثلث السالمة. 

يجب أن تزود بحقيبة إسعافات أولية.
يجب أن تتوفر أحزمة أمان ملقاعد املركبة ثالثية التثبيت.

عدم وجود أي تآكل واه�اء � أي جزء من أجزاء املركبة الداخلية أو اخلارجية.
يجــب أن تــزود بحقيبــة ا¶دوات (العــدة) الالزمــة ¸جــراء ا¸صالحــات الســريعة الضروريــة علــى الطريــق 

عنــد الطــوارئ.
ــاء  ــات حريــق بالعــدد املطلــوب حســب املواصفــات واملقاييــس بن ــزود كل مركبــة بطفاي يجــب أن ت
علــى مــا يتناســب مــع البضاعــة املنقولــة وتوضــع � مــكان èصــص لهــا ويكــون هنــاك إشــارة تــدل 

علــى مــكان وجودهــا ليســهل الوصــول أليهــا.
الفنيــة  الالئحــة  يجــب أن تكــون مــزودة باحلواجــز اجلانبيــة واملصــدات ا¶ماميــة واخللفيــة وفــق 
ــعودية  ــة الس ــن الهيئ ــادرة م ــورات الص ــاحنات واملقط ــة للش ــة واجلانبي ــة واخللفي ــز ا¶مامي للحواج

(م.أ-01-07-17-161). رقــم  واجلــودة  واملقاييــس  للمواصفــات 
عمل الصيانة الدورية بشكل منتظم.

أن يكــون الســائق حاصــل علــى رخصــة قيــادة نقــل ثقيــل وكذلــك حاصــل علــى بطاقــة ســائق مهنــي 
حســب مــا ورد � الالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائع ووســطاء الشــحن وتأج£ الشــاحنات على 

الطــرق الÀيــة الصــادر مــن الهيئــة العامــة للنقــل وكذلــك الدليل ا¸رشــادي لســائقي الشــاحنات. 
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الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات12

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواشي

13 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن تكون عملية إغالق وفتح صندوق الشاحنة بطريقة سهلة.
يجب أن تكون املواشي داخل الشاحنة �مية من الطقس � جميع ا¶حوال اجلوية.

يجب أن تكون التهوئة كافية، حيث تتناسب مع حجم املقطورة ونصف املقطورة وكمية 
وفصيلة املواشي املنقولة.

عدم وجود حواف حادة أو فجوات، التي قد تسبب إصابات للمواشي. 
منحدر مناسب مزود بحواجز جانبية متنع سقوط احليوانات وتسهل عملية التحميل والتفريغ.

أرضية غ£ قابلة لالنزالق تساعد املوشي على الثبات أثناء النقل � الظروف اخملتلفة.
أال يقل ارتفاع الفراغ اخملصص لكل طابق من الصندوق عن ضعف ارتفاع احليوان.

توف£ قواطع وسطية وحيز ومساحة كافية للحيوانات حسب الفصيلة املنقولة، لكي تكون � 
وضع طبيعي وأن تكون قادرة على إعادة وضع نفسها لتحقيق التوازن والسالمة أثناء النقل 

وعدم تكديس املواشي وتعريضها للخطر.
وجود أماكن èصصة للماء والغذاء اثناء عملية النقل.

وجود أماكن èصصه حلفظ املاء والغذاء داخل الشاحنة � الف�ات الزمنية املطلوبة.
تأمني إنارة ليلية غ£ مباشرة وال تشع مباشرة � عيون احليوانات املق�بة منها ال ستخادمها 

عند احلاجة خاصة � مراقبة احليوانات أثناء النقل ليًال. 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املواشــي  الواجــب توفرهــا، الب

:ðــا كالت
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الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات14

أن تكون الشاحنة 
Äهزة فني� لنوع 

احليوانات املنقولة؛ 
لتأمني سالمتها.

مالحظة: � حال كان الربط بني أعمدة الصندوق بشكل عمودي باجتاه واحد فإنه يساعد 
على عدم تأثر ا¶جزاء اجلانبية للصندوق � حال احلركة واالهتزازات أو االصطدامات كما 

� الشكل (4-3)، على العكس فيما لو كانت بشكل منفصل كما � الشكل (2-4).

12-4

(1-4)
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(3-4)

15 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة لشاحنات نقل احلاويات

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات16

يجب أن تكون Äهزة بأقفال لتثبيت احلاوية كما � الشكل (1-5) 
يجب أن تكون احلاوية معدة بشكل جيد الحتواء البضاعة.

ــع بواحــدة أو أكــó مــن  ــة معــدة خصيصــا لتســهيل نقــل البضائ يجــب أن تكــون احلاوي
وســائط النقــل.

ــل  ــتخدمة � النق ــة املس ــاس احلاوي ــبة لقي ــل مناس ــطح التحمي ــاد س ــون أبع أن تك
بحيــث ال تتجــاوز ا¶بعــاد واالوزان مــا ورد � املواصفــة القياســية الســعودية لôبعــاد 

.(2088/469 وا¶وزان للشــاحنات (م ق س 

 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــات  ــل احلاوي ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðكالتــا
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4-5

(1-5)

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



11 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجــب ان تكــون جميــع ا¸طــارات ســليمة ومتوافقــة مــن حيــث املقــاس وا¶حمــال والســرعة حســب 
مواصفــات الشــاحنة.

يجب أن تزود بإطار احتياطي.
يجب أن تزود مبثلث السالمة. 

يجب أن تزود بحقيبة إسعافات أولية.
يجب أن تتوفر أحزمة أمان ملقاعد املركبة ثالثية التثبيت.

عدم وجود أي تآكل واه�اء � أي جزء من أجزاء املركبة الداخلية أو اخلارجية.
يجــب أن تــزود بحقيبــة ا¶دوات (العــدة) الالزمــة ¸جــراء ا¸صالحــات الســريعة الضروريــة علــى الطريــق 

عنــد الطــوارئ.
ــاء  ــات حريــق بالعــدد املطلــوب حســب املواصفــات واملقاييــس بن ــزود كل مركبــة بطفاي يجــب أن ت
علــى مــا يتناســب مــع البضاعــة املنقولــة وتوضــع � مــكان èصــص لهــا ويكــون هنــاك إشــارة تــدل 

علــى مــكان وجودهــا ليســهل الوصــول أليهــا.
الفنيــة  الالئحــة  يجــب أن تكــون مــزودة باحلواجــز اجلانبيــة واملصــدات ا¶ماميــة واخللفيــة وفــق 
ــعودية  ــة الس ــن الهيئ ــادرة م ــورات الص ــاحنات واملقط ــة للش ــة واجلانبي ــة واخللفي ــز ا¶مامي للحواج

(م.أ-01-07-17-161). رقــم  واجلــودة  واملقاييــس  للمواصفــات 
عمل الصيانة الدورية بشكل منتظم.

أن يكــون الســائق حاصــل علــى رخصــة قيــادة نقــل ثقيــل وكذلــك حاصــل علــى بطاقــة ســائق مهنــي 
حســب مــا ورد � الالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائع ووســطاء الشــحن وتأج£ الشــاحنات على 

الطــرق الÀيــة الصــادر مــن الهيئــة العامــة للنقــل وكذلــك الدليل ا¸رشــادي لســائقي الشــاحنات. 
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الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات12

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواشي

13 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن تكون عملية إغالق وفتح صندوق الشاحنة بطريقة سهلة.
يجب أن تكون املواشي داخل الشاحنة �مية من الطقس � جميع ا¶حوال اجلوية.

يجب أن تكون التهوئة كافية، حيث تتناسب مع حجم املقطورة ونصف املقطورة وكمية 
وفصيلة املواشي املنقولة.

عدم وجود حواف حادة أو فجوات، التي قد تسبب إصابات للمواشي. 
منحدر مناسب مزود بحواجز جانبية متنع سقوط احليوانات وتسهل عملية التحميل والتفريغ.

أرضية غ£ قابلة لالنزالق تساعد املوشي على الثبات أثناء النقل � الظروف اخملتلفة.
أال يقل ارتفاع الفراغ اخملصص لكل طابق من الصندوق عن ضعف ارتفاع احليوان.

توف£ قواطع وسطية وحيز ومساحة كافية للحيوانات حسب الفصيلة املنقولة، لكي تكون � 
وضع طبيعي وأن تكون قادرة على إعادة وضع نفسها لتحقيق التوازن والسالمة أثناء النقل 

وعدم تكديس املواشي وتعريضها للخطر.
وجود أماكن èصصة للماء والغذاء اثناء عملية النقل.

وجود أماكن èصصه حلفظ املاء والغذاء داخل الشاحنة � الف�ات الزمنية املطلوبة.
تأمني إنارة ليلية غ£ مباشرة وال تشع مباشرة � عيون احليوانات املق�بة منها ال ستخادمها 

عند احلاجة خاصة � مراقبة احليوانات أثناء النقل ليًال. 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املواشــي  الواجــب توفرهــا، الب

:ðــا كالت
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الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات14

أن تكون الشاحنة 
Äهزة فني� لنوع 

احليوانات املنقولة؛ 
لتأمني سالمتها.

مالحظة: � حال كان الربط بني أعمدة الصندوق بشكل عمودي باجتاه واحد فإنه يساعد 
على عدم تأثر ا¶جزاء اجلانبية للصندوق � حال احلركة واالهتزازات أو االصطدامات كما 

� الشكل (4-3)، على العكس فيما لو كانت بشكل منفصل كما � الشكل (2-4).
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15 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة لشاحنات نقل احلاويات

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات16

يجب أن تكون Äهزة بأقفال لتثبيت احلاوية كما � الشكل (1-5) 
يجب أن تكون احلاوية معدة بشكل جيد الحتواء البضاعة.

ــع بواحــدة أو أكــó مــن  ــة معــدة خصيصــا لتســهيل نقــل البضائ يجــب أن تكــون احلاوي
وســائط النقــل.

ــل  ــتخدمة � النق ــة املس ــاس احلاوي ــبة لقي ــل مناس ــطح التحمي ــاد س ــون أبع أن تك
بحيــث ال تتجــاوز ا¶بعــاد واالوزان مــا ورد � املواصفــة القياســية الســعودية لôبعــاد 

.(2088/469 وا¶وزان للشــاحنات (م ق س 

 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــات  ــل احلاوي ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðكالتــا
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4-5

(1-5)

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



13 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن تكون عملية إغالق وفتح صندوق الشاحنة بطريقة سهلة.
يجب أن تكون املواشي داخل الشاحنة �مية من الطقس � جميع ا¶حوال اجلوية.

يجب أن تكون التهوئة كافية، حيث تتناسب مع حجم املقطورة ونصف املقطورة وكمية 
وفصيلة املواشي املنقولة.

عدم وجود حواف حادة أو فجوات، التي قد تسبب إصابات للمواشي. 
منحدر مناسب مزود بحواجز جانبية متنع سقوط احليوانات وتسهل عملية التحميل والتفريغ.

أرضية غ£ قابلة لالنزالق تساعد املوشي على الثبات أثناء النقل � الظروف اخملتلفة.
أال يقل ارتفاع الفراغ اخملصص لكل طابق من الصندوق عن ضعف ارتفاع احليوان.

توف£ قواطع وسطية وحيز ومساحة كافية للحيوانات حسب الفصيلة املنقولة، لكي تكون � 
وضع طبيعي وأن تكون قادرة على إعادة وضع نفسها لتحقيق التوازن والسالمة أثناء النقل 

وعدم تكديس املواشي وتعريضها للخطر.
وجود أماكن èصصة للماء والغذاء اثناء عملية النقل.

وجود أماكن èصصه حلفظ املاء والغذاء داخل الشاحنة � الف�ات الزمنية املطلوبة.
تأمني إنارة ليلية غ£ مباشرة وال تشع مباشرة � عيون احليوانات املق�بة منها ال ستخادمها 

عند احلاجة خاصة � مراقبة احليوانات أثناء النقل ليًال. 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املواشــي  الواجــب توفرهــا، الب
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الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات14

أن تكون الشاحنة 
Äهزة فني� لنوع 

احليوانات املنقولة؛ 
لتأمني سالمتها.

مالحظة: � حال كان الربط بني أعمدة الصندوق بشكل عمودي باجتاه واحد فإنه يساعد 
على عدم تأثر ا¶جزاء اجلانبية للصندوق � حال احلركة واالهتزازات أو االصطدامات كما 

� الشكل (4-3)، على العكس فيما لو كانت بشكل منفصل كما � الشكل (2-4).
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(1-4)
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15 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة لشاحنات نقل احلاويات

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات16

يجب أن تكون Äهزة بأقفال لتثبيت احلاوية كما � الشكل (1-5) 
يجب أن تكون احلاوية معدة بشكل جيد الحتواء البضاعة.

ــع بواحــدة أو أكــó مــن  ــة معــدة خصيصــا لتســهيل نقــل البضائ يجــب أن تكــون احلاوي
وســائط النقــل.

ــل  ــتخدمة � النق ــة املس ــاس احلاوي ــبة لقي ــل مناس ــطح التحمي ــاد س ــون أبع أن تك
بحيــث ال تتجــاوز ا¶بعــاد واالوزان مــا ورد � املواصفــة القياســية الســعودية لôبعــاد 

.(2088/469 وا¶وزان للشــاحنات (م ق س 

 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــات  ــل احلاوي ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðكالتــا

1-5
2-5
3-5

4-5

(1-5)

17 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن حتتوي احلاويات على زوايا خاصة تناسب ا¶قفال امللتفة، وال ميكن تأمني احلاوية 
بشكل صحيح ماö يتم استخدام ا¶قفال امللتفة كما � الشكل (2-5). 

يفضل نقل احلاويات املعبأة بالبضائع الثقيلة غ£ منتظمة الشكل أو الوزن كألواح الزجاج 
واالليات واملعدات على شاحنات ذات ارضيات منخفضة ومزودة با¶قفال.

5-5

6-5

(2-5)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات18

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد اجملمدة/ املÀدة

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



13 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن تكون عملية إغالق وفتح صندوق الشاحنة بطريقة سهلة.
يجب أن تكون املواشي داخل الشاحنة �مية من الطقس � جميع ا¶حوال اجلوية.

يجب أن تكون التهوئة كافية، حيث تتناسب مع حجم املقطورة ونصف املقطورة وكمية 
وفصيلة املواشي املنقولة.

عدم وجود حواف حادة أو فجوات، التي قد تسبب إصابات للمواشي. 
منحدر مناسب مزود بحواجز جانبية متنع سقوط احليوانات وتسهل عملية التحميل والتفريغ.

أرضية غ£ قابلة لالنزالق تساعد املوشي على الثبات أثناء النقل � الظروف اخملتلفة.
أال يقل ارتفاع الفراغ اخملصص لكل طابق من الصندوق عن ضعف ارتفاع احليوان.

توف£ قواطع وسطية وحيز ومساحة كافية للحيوانات حسب الفصيلة املنقولة، لكي تكون � 
وضع طبيعي وأن تكون قادرة على إعادة وضع نفسها لتحقيق التوازن والسالمة أثناء النقل 

وعدم تكديس املواشي وتعريضها للخطر.
وجود أماكن èصصة للماء والغذاء اثناء عملية النقل.

وجود أماكن èصصه حلفظ املاء والغذاء داخل الشاحنة � الف�ات الزمنية املطلوبة.
تأمني إنارة ليلية غ£ مباشرة وال تشع مباشرة � عيون احليوانات املق�بة منها ال ستخادمها 

عند احلاجة خاصة � مراقبة احليوانات أثناء النقل ليًال. 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املواشــي  الواجــب توفرهــا، الب

:ðــا كالت

1-4
2-4
3-4

4-4
5-4
6-4
7-4
8-4

9-4
10-4
11-4

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات14

أن تكون الشاحنة 
Äهزة فني� لنوع 

احليوانات املنقولة؛ 
لتأمني سالمتها.

مالحظة: � حال كان الربط بني أعمدة الصندوق بشكل عمودي باجتاه واحد فإنه يساعد 
على عدم تأثر ا¶جزاء اجلانبية للصندوق � حال احلركة واالهتزازات أو االصطدامات كما 

� الشكل (4-3)، على العكس فيما لو كانت بشكل منفصل كما � الشكل (2-4).

12-4

(1-4)

(2-4)

(3-4)

15 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة لشاحنات نقل احلاويات

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات16

يجب أن تكون Äهزة بأقفال لتثبيت احلاوية كما � الشكل (1-5) 
يجب أن تكون احلاوية معدة بشكل جيد الحتواء البضاعة.

ــع بواحــدة أو أكــó مــن  ــة معــدة خصيصــا لتســهيل نقــل البضائ يجــب أن تكــون احلاوي
وســائط النقــل.

ــل  ــتخدمة � النق ــة املس ــاس احلاوي ــبة لقي ــل مناس ــطح التحمي ــاد س ــون أبع أن تك
بحيــث ال تتجــاوز ا¶بعــاد واالوزان مــا ورد � املواصفــة القياســية الســعودية لôبعــاد 

.(2088/469 وا¶وزان للشــاحنات (م ق س 

 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــات  ــل احلاوي ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðكالتــا

1-5
2-5
3-5

4-5

(1-5)

17 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن حتتوي احلاويات على زوايا خاصة تناسب ا¶قفال امللتفة، وال ميكن تأمني احلاوية 
بشكل صحيح ماö يتم استخدام ا¶قفال امللتفة كما � الشكل (2-5). 

يفضل نقل احلاويات املعبأة بالبضائع الثقيلة غ£ منتظمة الشكل أو الوزن كألواح الزجاج 
واالليات واملعدات على شاحنات ذات ارضيات منخفضة ومزودة با¶قفال.

5-5

6-5

(2-5)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات18

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد اجملمدة/ املÀدة

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



15 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة لشاحنات نقل احلاويات

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات16

يجب أن تكون Äهزة بأقفال لتثبيت احلاوية كما � الشكل (1-5) 
يجب أن تكون احلاوية معدة بشكل جيد الحتواء البضاعة.

ــع بواحــدة أو أكــó مــن  ــة معــدة خصيصــا لتســهيل نقــل البضائ يجــب أن تكــون احلاوي
وســائط النقــل.

ــل  ــتخدمة � النق ــة املس ــاس احلاوي ــبة لقي ــل مناس ــطح التحمي ــاد س ــون أبع أن تك
بحيــث ال تتجــاوز ا¶بعــاد واالوزان مــا ورد � املواصفــة القياســية الســعودية لôبعــاد 

.(2088/469 وا¶وزان للشــاحنات (م ق س 

 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــات  ــل احلاوي ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðكالتــا

1-5
2-5
3-5

4-5

(1-5)

17 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن حتتوي احلاويات على زوايا خاصة تناسب ا¶قفال امللتفة، وال ميكن تأمني احلاوية 
بشكل صحيح ماö يتم استخدام ا¶قفال امللتفة كما � الشكل (2-5). 

يفضل نقل احلاويات املعبأة بالبضائع الثقيلة غ£ منتظمة الشكل أو الوزن كألواح الزجاج 
واالليات واملعدات على شاحنات ذات ارضيات منخفضة ومزودة با¶قفال.

5-5

6-5

(2-5)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات18

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد اجملمدة/ املÀدة

19 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن يسمح تصميم املركبة بالتفتيش والتنظيف والتطه£ والتحكم � درجة احلرارة.
يجب أن تكون ا¶سطح الداخلية مصنوعة من مواد مناسبة لالتصال املباشر با¶غذية. على سبيل 

املثال، قد تكون ا¶سطح مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ، أو تكون مغطاة براتنجات االيبوكسي 
الغذائية. 

يجب أن تكون مزودة بوحدة التÀيد.
يجب ان تكون مزودة بحساس استشعار، ملعرفة درجة حرارة وحدة التÀيد والتأكد من احلفاظ على 

درجة احلرارة املطلوبة اثناء النقل.
يجب أن تكون مزودة مبنظم حراري، يتم التحكم بدرجة احلرارة داخل املقطورة مع اختالف الشحنات 

املنقولة.
يجب أن تكون مزودة مبجرى تصريف املياه، وذلك لزيادة معاي£ سالمة ا¶غذية. حيث يعد تصريف 

املياه من ا¶مور املهمة لتوف£ أعلى مستويات السالمة. وا¶رضيات املصنوعة من ا¶ملنيوم امللحومة 
بالكامل تكون مقاومة للماء ودائمة.

يجب أن تكون مزودة با¶بواب واالقفال. استخدام أبواب واقفال مناسبة سهلة ا¸قفال بإحكام متنع 
دخول الرطوبة أو أي مسبب لتلوث �تمل. 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
الواجــب توفرهــا، البــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املــواد 

:ðكالتــا املــÀدة  اجملمــدة/ 

1-6
2-6 

3-6
4-6

5-6

6-6

7-6

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات20

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد الصلبة

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



15 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة لشاحنات نقل احلاويات

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات16

يجب أن تكون Äهزة بأقفال لتثبيت احلاوية كما � الشكل (1-5) 
يجب أن تكون احلاوية معدة بشكل جيد الحتواء البضاعة.

ــع بواحــدة أو أكــó مــن  ــة معــدة خصيصــا لتســهيل نقــل البضائ يجــب أن تكــون احلاوي
وســائط النقــل.

ــل  ــتخدمة � النق ــة املس ــاس احلاوي ــبة لقي ــل مناس ــطح التحمي ــاد س ــون أبع أن تك
بحيــث ال تتجــاوز ا¶بعــاد واالوزان مــا ورد � املواصفــة القياســية الســعودية لôبعــاد 

.(2088/469 وا¶وزان للشــاحنات (م ق س 

 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــات  ــل احلاوي ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðكالتــا

1-5
2-5
3-5

4-5

(1-5)

17 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن حتتوي احلاويات على زوايا خاصة تناسب ا¶قفال امللتفة، وال ميكن تأمني احلاوية 
بشكل صحيح ماö يتم استخدام ا¶قفال امللتفة كما � الشكل (2-5). 

يفضل نقل احلاويات املعبأة بالبضائع الثقيلة غ£ منتظمة الشكل أو الوزن كألواح الزجاج 
واالليات واملعدات على شاحنات ذات ارضيات منخفضة ومزودة با¶قفال.

5-5

6-5

(2-5)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات18

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد اجملمدة/ املÀدة

19 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن يسمح تصميم املركبة بالتفتيش والتنظيف والتطه£ والتحكم � درجة احلرارة.
يجب أن تكون ا¶سطح الداخلية مصنوعة من مواد مناسبة لالتصال املباشر با¶غذية. على سبيل 

املثال، قد تكون ا¶سطح مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ، أو تكون مغطاة براتنجات االيبوكسي 
الغذائية. 

يجب أن تكون مزودة بوحدة التÀيد.
يجب ان تكون مزودة بحساس استشعار، ملعرفة درجة حرارة وحدة التÀيد والتأكد من احلفاظ على 

درجة احلرارة املطلوبة اثناء النقل.
يجب أن تكون مزودة مبنظم حراري، يتم التحكم بدرجة احلرارة داخل املقطورة مع اختالف الشحنات 

املنقولة.
يجب أن تكون مزودة مبجرى تصريف املياه، وذلك لزيادة معاي£ سالمة ا¶غذية. حيث يعد تصريف 

املياه من ا¶مور املهمة لتوف£ أعلى مستويات السالمة. وا¶رضيات املصنوعة من ا¶ملنيوم امللحومة 
بالكامل تكون مقاومة للماء ودائمة.

يجب أن تكون مزودة با¶بواب واالقفال. استخدام أبواب واقفال مناسبة سهلة ا¸قفال بإحكام متنع 
دخول الرطوبة أو أي مسبب لتلوث �تمل. 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
الواجــب توفرهــا، البــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املــواد 

:ðكالتــا املــÀدة  اجملمــدة/ 

1-6
2-6 

3-6
4-6

5-6

6-6

7-6

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات20

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد الصلبة

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



17 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن حتتوي احلاويات على زوايا خاصة تناسب ا¶قفال امللتفة، وال ميكن تأمني احلاوية 
بشكل صحيح ماö يتم استخدام ا¶قفال امللتفة كما � الشكل (2-5). 

يفضل نقل احلاويات املعبأة بالبضائع الثقيلة غ£ منتظمة الشكل أو الوزن كألواح الزجاج 
واالليات واملعدات على شاحنات ذات ارضيات منخفضة ومزودة با¶قفال.

5-5

6-5

(2-5)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات18

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد اجملمدة/ املÀدة

19 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يجب أن يسمح تصميم املركبة بالتفتيش والتنظيف والتطه£ والتحكم � درجة احلرارة.
يجب أن تكون ا¶سطح الداخلية مصنوعة من مواد مناسبة لالتصال املباشر با¶غذية. على سبيل 

املثال، قد تكون ا¶سطح مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ، أو تكون مغطاة براتنجات االيبوكسي 
الغذائية. 

يجب أن تكون مزودة بوحدة التÀيد.
يجب ان تكون مزودة بحساس استشعار، ملعرفة درجة حرارة وحدة التÀيد والتأكد من احلفاظ على 

درجة احلرارة املطلوبة اثناء النقل.
يجب أن تكون مزودة مبنظم حراري، يتم التحكم بدرجة احلرارة داخل املقطورة مع اختالف الشحنات 

املنقولة.
يجب أن تكون مزودة مبجرى تصريف املياه، وذلك لزيادة معاي£ سالمة ا¶غذية. حيث يعد تصريف 

املياه من ا¶مور املهمة لتوف£ أعلى مستويات السالمة. وا¶رضيات املصنوعة من ا¶ملنيوم امللحومة 
بالكامل تكون مقاومة للماء ودائمة.

يجب أن تكون مزودة با¶بواب واالقفال. استخدام أبواب واقفال مناسبة سهلة ا¸قفال بإحكام متنع 
دخول الرطوبة أو أي مسبب لتلوث �تمل. 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
الواجــب توفرهــا، البــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املــواد 

:ðكالتــا املــÀدة  اجملمــدة/ 

1-6
2-6 

3-6
4-6

5-6

6-6

7-6

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات20

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد الصلبة

21 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

(1-7)

7-1 املقطورة املفتوحة: 
يجــب تغطيــة احلمولــة كمــا � الشــكل (7-1)، والتأكــد مــن تثبيــت الغطــاء، �ن ا�قمشــة املشــمعة وا�حمــال غــ� املثبتــة ميكــن 

أن تقــع وتتســبب � حــوادث كمــا � الشــكل (2-7)، (3-7).

إن عــدم تغطيــة احلمولــة بشــكل جيــد يســبب الكثــ� مــن اخلطــورة علــى ســالمة الطريــق وســالمة مرتــادي الطريــق فيجــب عليــك 
خــالل نقــل احلمولــة التأكــد باســتمرار مــن عــدم تطايــر أي أجــزاء منهــا. و� حــال كان هنــاك تطايــر للحمولــة عليــك باâتــي:

1- التوقف فورä على جانب الطريق � مكان آمن وتغطية احلمولة بشكل جيد.
2- عدم استئناف الرحلة اال بعد التأكد من تثبيت احلمولة وتغطيتها.

3- � حال æ تتمكن من تغطية احلمولة بالشكل الصحيح يجب عليك عدم مواصلة الرحلة حلني وصول املساعدة.

(2-7)(3-7)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
الواجــب توفرهــا، البــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املــواد 

:ðكالتــا الصلبــة 

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات22

الصخور واحلجارة الكب£ة:  2-7
يجب استخدام الشاحنات ذات الواجهات اجلانبية 

واخللفية الصلبة مثل القالبات كما � الشكل 
(7-4) كما يجب تغطيتها من ا�على ملنع االتربة 

وقطع احلجارة الصغ�ة من التطاير

ا¶حمال الثقيلة الطويلة:  3-7
احلمل الثقيل الطويل قد يأخذ الوزن من العجالت 
 ،Åيجعل التحكم � املركبة صعب Êا�مامية وبالتا

يجب         وضع هذه ا�حمال بالشكل الصحيح 
وربطها كما � الشكل (5-7) 

ارتفــاع  ومــدى  العاليــة  ا¶حمــال   4-7
 : لــة حلمو ا

 � ورد  كمــا  احلمولــة  ارتفــاع  مراعــاة  يجــب 
املواصفــة القياســية الســعودية لèبعــاد وا�وزان 
الطريــق،   �  äخطــر تشــكل  ال  وأنــه  للشــاحنات 
ومعرفــة مــا هــي أعلــى نقطــة � املركبــة مــن 
باجلســور  االرتطــام  لتفــادي  الطريــق  مســتوى 
 (6-7) بالشــكل  موضــح  هــو  كمــا  املنخفضــة 

(5-7)

(6-7)

(4-7)

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة
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يجب أن حتتوي احلاويات على زوايا خاصة تناسب ا¶قفال امللتفة، وال ميكن تأمني احلاوية 
بشكل صحيح ماö يتم استخدام ا¶قفال امللتفة كما � الشكل (2-5). 

يفضل نقل احلاويات املعبأة بالبضائع الثقيلة غ£ منتظمة الشكل أو الوزن كألواح الزجاج 
واالليات واملعدات على شاحنات ذات ارضيات منخفضة ومزودة با¶قفال.

5-5

6-5

(2-5)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات18

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد اجملمدة/ املÀدة
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يجب أن يسمح تصميم املركبة بالتفتيش والتنظيف والتطه£ والتحكم � درجة احلرارة.
يجب أن تكون ا¶سطح الداخلية مصنوعة من مواد مناسبة لالتصال املباشر با¶غذية. على سبيل 

املثال، قد تكون ا¶سطح مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ، أو تكون مغطاة براتنجات االيبوكسي 
الغذائية. 

يجب أن تكون مزودة بوحدة التÀيد.
يجب ان تكون مزودة بحساس استشعار، ملعرفة درجة حرارة وحدة التÀيد والتأكد من احلفاظ على 

درجة احلرارة املطلوبة اثناء النقل.
يجب أن تكون مزودة مبنظم حراري، يتم التحكم بدرجة احلرارة داخل املقطورة مع اختالف الشحنات 

املنقولة.
يجب أن تكون مزودة مبجرى تصريف املياه، وذلك لزيادة معاي£ سالمة ا¶غذية. حيث يعد تصريف 

املياه من ا¶مور املهمة لتوف£ أعلى مستويات السالمة. وا¶رضيات املصنوعة من ا¶ملنيوم امللحومة 
بالكامل تكون مقاومة للماء ودائمة.

يجب أن تكون مزودة با¶بواب واالقفال. استخدام أبواب واقفال مناسبة سهلة ا¸قفال بإحكام متنع 
دخول الرطوبة أو أي مسبب لتلوث �تمل. 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
الواجــب توفرهــا، البــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املــواد 

:ðكالتــا املــÀدة  اجملمــدة/ 

1-6
2-6 

3-6
4-6

5-6

6-6

7-6

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات20

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد الصلبة

21 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

(1-7)

7-1 املقطورة املفتوحة: 
يجــب تغطيــة احلمولــة كمــا � الشــكل (7-1)، والتأكــد مــن تثبيــت الغطــاء، �ن ا�قمشــة املشــمعة وا�حمــال غــ� املثبتــة ميكــن 

أن تقــع وتتســبب � حــوادث كمــا � الشــكل (2-7)، (3-7).

إن عــدم تغطيــة احلمولــة بشــكل جيــد يســبب الكثــ� مــن اخلطــورة علــى ســالمة الطريــق وســالمة مرتــادي الطريــق فيجــب عليــك 
خــالل نقــل احلمولــة التأكــد باســتمرار مــن عــدم تطايــر أي أجــزاء منهــا. و� حــال كان هنــاك تطايــر للحمولــة عليــك باâتــي:

1- التوقف فورä على جانب الطريق � مكان آمن وتغطية احلمولة بشكل جيد.
2- عدم استئناف الرحلة اال بعد التأكد من تثبيت احلمولة وتغطيتها.

3- � حال æ تتمكن من تغطية احلمولة بالشكل الصحيح يجب عليك عدم مواصلة الرحلة حلني وصول املساعدة.

(2-7)(3-7)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
الواجــب توفرهــا، البــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املــواد 

:ðكالتــا الصلبــة 

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات22

الصخور واحلجارة الكب£ة:  2-7
يجب استخدام الشاحنات ذات الواجهات اجلانبية 

واخللفية الصلبة مثل القالبات كما � الشكل 
(7-4) كما يجب تغطيتها من ا�على ملنع االتربة 

وقطع احلجارة الصغ�ة من التطاير

ا¶حمال الثقيلة الطويلة:  3-7
احلمل الثقيل الطويل قد يأخذ الوزن من العجالت 
 ،Åيجعل التحكم � املركبة صعب Êا�مامية وبالتا

يجب         وضع هذه ا�حمال بالشكل الصحيح 
وربطها كما � الشكل (5-7) 

ارتفــاع  ومــدى  العاليــة  ا¶حمــال   4-7
 : لــة حلمو ا

 � ورد  كمــا  احلمولــة  ارتفــاع  مراعــاة  يجــب 
املواصفــة القياســية الســعودية لèبعــاد وا�وزان 
الطريــق،   �  äخطــر تشــكل  ال  وأنــه  للشــاحنات 
ومعرفــة مــا هــي أعلــى نقطــة � املركبــة مــن 
باجلســور  االرتطــام  لتفــادي  الطريــق  مســتوى 
 (6-7) بالشــكل  موضــح  هــو  كمــا  املنخفضــة 

(5-7)

(6-7)

(4-7)

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة
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يجب أن يسمح تصميم املركبة بالتفتيش والتنظيف والتطه£ والتحكم � درجة احلرارة.
يجب أن تكون ا¶سطح الداخلية مصنوعة من مواد مناسبة لالتصال املباشر با¶غذية. على سبيل 

املثال، قد تكون ا¶سطح مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ، أو تكون مغطاة براتنجات االيبوكسي 
الغذائية. 

يجب أن تكون مزودة بوحدة التÀيد.
يجب ان تكون مزودة بحساس استشعار، ملعرفة درجة حرارة وحدة التÀيد والتأكد من احلفاظ على 

درجة احلرارة املطلوبة اثناء النقل.
يجب أن تكون مزودة مبنظم حراري، يتم التحكم بدرجة احلرارة داخل املقطورة مع اختالف الشحنات 

املنقولة.
يجب أن تكون مزودة مبجرى تصريف املياه، وذلك لزيادة معاي£ سالمة ا¶غذية. حيث يعد تصريف 

املياه من ا¶مور املهمة لتوف£ أعلى مستويات السالمة. وا¶رضيات املصنوعة من ا¶ملنيوم امللحومة 
بالكامل تكون مقاومة للماء ودائمة.

يجب أن تكون مزودة با¶بواب واالقفال. استخدام أبواب واقفال مناسبة سهلة ا¸قفال بإحكام متنع 
دخول الرطوبة أو أي مسبب لتلوث �تمل. 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
الواجــب توفرهــا، البــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املــواد 

:ðكالتــا املــÀدة  اجملمــدة/ 

1-6
2-6 

3-6
4-6

5-6

6-6

7-6
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متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد الصلبة

21 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

(1-7)

7-1 املقطورة املفتوحة: 
يجــب تغطيــة احلمولــة كمــا � الشــكل (7-1)، والتأكــد مــن تثبيــت الغطــاء، �ن ا�قمشــة املشــمعة وا�حمــال غــ� املثبتــة ميكــن 

أن تقــع وتتســبب � حــوادث كمــا � الشــكل (2-7)، (3-7).

إن عــدم تغطيــة احلمولــة بشــكل جيــد يســبب الكثــ� مــن اخلطــورة علــى ســالمة الطريــق وســالمة مرتــادي الطريــق فيجــب عليــك 
خــالل نقــل احلمولــة التأكــد باســتمرار مــن عــدم تطايــر أي أجــزاء منهــا. و� حــال كان هنــاك تطايــر للحمولــة عليــك باâتــي:

1- التوقف فورä على جانب الطريق � مكان آمن وتغطية احلمولة بشكل جيد.
2- عدم استئناف الرحلة اال بعد التأكد من تثبيت احلمولة وتغطيتها.

3- � حال æ تتمكن من تغطية احلمولة بالشكل الصحيح يجب عليك عدم مواصلة الرحلة حلني وصول املساعدة.

(2-7)(3-7)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
الواجــب توفرهــا، البــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املــواد 

:ðكالتــا الصلبــة 

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات22

الصخور واحلجارة الكب£ة:  2-7
يجب استخدام الشاحنات ذات الواجهات اجلانبية 

واخللفية الصلبة مثل القالبات كما � الشكل 
(7-4) كما يجب تغطيتها من ا�على ملنع االتربة 

وقطع احلجارة الصغ�ة من التطاير

ا¶حمال الثقيلة الطويلة:  3-7
احلمل الثقيل الطويل قد يأخذ الوزن من العجالت 
 ،Åيجعل التحكم � املركبة صعب Êا�مامية وبالتا

يجب         وضع هذه ا�حمال بالشكل الصحيح 
وربطها كما � الشكل (5-7) 

ارتفــاع  ومــدى  العاليــة  ا¶حمــال   4-7
 : لــة حلمو ا

 � ورد  كمــا  احلمولــة  ارتفــاع  مراعــاة  يجــب 
املواصفــة القياســية الســعودية لèبعــاد وا�وزان 
الطريــق،   �  äخطــر تشــكل  ال  وأنــه  للشــاحنات 
ومعرفــة مــا هــي أعلــى نقطــة � املركبــة مــن 
باجلســور  االرتطــام  لتفــادي  الطريــق  مســتوى 
 (6-7) بالشــكل  موضــح  هــو  كمــا  املنخفضــة 

(5-7)

(6-7)

(4-7)
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ا¶نابيب الصلبة الطويلة:  6-7
تأكد من حتميل هذه ا�نابيب بأمان دون فجوات، هذه 

 Êالفجوات قد تسمح لهذه ا�نابيب بالتحرك وبالتا
تسبب خطورة � الطريق كما � الشكل (7-9) كما 

يجب تغطيتها بباب خلفي للتامني الكامل.

ا¶نابيب الصغ£ة:  7-7
عنــد حتميــل ا�نابيــب الصغــ�ة، يجــب أن حتتــوي املركبــة 
هــذه  تســمح  أن  ويجــب  خلفــي،  وبــاب  جوانــب  علــى 
احلمولــة للبــاب اخللفــي بالغلــق، ويتــم ربطهــا بشــكل 

.(10-7) الشــكل  آمــن وصحيــح كمــا � 

(9-7)

(10-7)

(8-7)

(7-7)

توزيع احلمولة:  5-7
يجب أن توزع احلملة بالتساوي حتى ال تسبب � فقدان 

السيطرة على املركبة أو تتسبب � مشاكل ميكانيكية 
للمركبة كما � الشكل (7-7) و(8-7) 
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فانــة  دائريــة  صغــ£ة  انابيــب  هنــاك  كان  حــال   �
يجــب ربــط ا¶نابيــب بااللتفــاف مــن ا¶ســفل إ© ا¶علــى 
ــاف  ــا بااللتف ــال ربطه ــه � ح ــث أن ــا حي ــان ثباته لضم
مــن ا¶علــى إ© ا¶ســفل فلــن متنعهــا مــن التحــرك 

والدحرجــة كمــا هــو موضــح بالشــكل (11-7)

ا¶حمال التي لها أطراف:  9-7
عنــد وضــع االحمــال التــي لهــا أطــراف يجــب التأكــد مــن 
عــدم وجــود أطــراف تســبب خطــر ســواء علــى ســائق 
الشــاحنة او علــى االخريــن عنــد الفرملــة. حيــث انــه يجــب 
وآمــن كمــا �  ا�حمــال بشــكل صحيــح  تثبيــت هــذه 

 .(13-7  ) الشــكل 

(11-7)

(12-7)

(13-7)

ا¶نابيب الكب£ة:  8-7
عنــد وضــع هــذه ا�نابيــب � املركبــة، يجــب تثبيــت هذه 
ا�نابيــب بشــكل صحيــح وآمــن وغــ� قابلــة للحركــة، 
ويجــب أن تكــون ا�نابيــب العلويــة � احلمولــة مربوطــة 

ــكل (12-7) ــا � الش ــردي كم ــكل ف بش

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة
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يجب أن يسمح تصميم املركبة بالتفتيش والتنظيف والتطه£ والتحكم � درجة احلرارة.
يجب أن تكون ا¶سطح الداخلية مصنوعة من مواد مناسبة لالتصال املباشر با¶غذية. على سبيل 

املثال، قد تكون ا¶سطح مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ، أو تكون مغطاة براتنجات االيبوكسي 
الغذائية. 

يجب أن تكون مزودة بوحدة التÀيد.
يجب ان تكون مزودة بحساس استشعار، ملعرفة درجة حرارة وحدة التÀيد والتأكد من احلفاظ على 

درجة احلرارة املطلوبة اثناء النقل.
يجب أن تكون مزودة مبنظم حراري، يتم التحكم بدرجة احلرارة داخل املقطورة مع اختالف الشحنات 

املنقولة.
يجب أن تكون مزودة مبجرى تصريف املياه، وذلك لزيادة معاي£ سالمة ا¶غذية. حيث يعد تصريف 

املياه من ا¶مور املهمة لتوف£ أعلى مستويات السالمة. وا¶رضيات املصنوعة من ا¶ملنيوم امللحومة 
بالكامل تكون مقاومة للماء ودائمة.

يجب أن تكون مزودة با¶بواب واالقفال. استخدام أبواب واقفال مناسبة سهلة ا¸قفال بإحكام متنع 
دخول الرطوبة أو أي مسبب لتلوث �تمل. 

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
الواجــب توفرهــا، البــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املــواد 

:ðكالتــا املــÀدة  اجملمــدة/ 

1-6
2-6 

3-6
4-6

5-6

6-6

7-6
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متطلبات السالمة لشاحنات نقل املواد الصلبة
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(1-7)

7-1 املقطورة املفتوحة: 
يجــب تغطيــة احلمولــة كمــا � الشــكل (7-1)، والتأكــد مــن تثبيــت الغطــاء، �ن ا�قمشــة املشــمعة وا�حمــال غــ� املثبتــة ميكــن 

أن تقــع وتتســبب � حــوادث كمــا � الشــكل (2-7)، (3-7).

إن عــدم تغطيــة احلمولــة بشــكل جيــد يســبب الكثــ� مــن اخلطــورة علــى ســالمة الطريــق وســالمة مرتــادي الطريــق فيجــب عليــك 
خــالل نقــل احلمولــة التأكــد باســتمرار مــن عــدم تطايــر أي أجــزاء منهــا. و� حــال كان هنــاك تطايــر للحمولــة عليــك باâتــي:

1- التوقف فورä على جانب الطريق � مكان آمن وتغطية احلمولة بشكل جيد.
2- عدم استئناف الرحلة اال بعد التأكد من تثبيت احلمولة وتغطيتها.

3- � حال æ تتمكن من تغطية احلمولة بالشكل الصحيح يجب عليك عدم مواصلة الرحلة حلني وصول املساعدة.

(2-7)(3-7)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
الواجــب توفرهــا، البــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املــواد 

:ðكالتــا الصلبــة 
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الصخور واحلجارة الكب£ة:  2-7
يجب استخدام الشاحنات ذات الواجهات اجلانبية 

واخللفية الصلبة مثل القالبات كما � الشكل 
(7-4) كما يجب تغطيتها من ا�على ملنع االتربة 

وقطع احلجارة الصغ�ة من التطاير

ا¶حمال الثقيلة الطويلة:  3-7
احلمل الثقيل الطويل قد يأخذ الوزن من العجالت 
 ،Åيجعل التحكم � املركبة صعب Êا�مامية وبالتا

يجب         وضع هذه ا�حمال بالشكل الصحيح 
وربطها كما � الشكل (5-7) 

ارتفــاع  ومــدى  العاليــة  ا¶حمــال   4-7
 : لــة حلمو ا

 � ورد  كمــا  احلمولــة  ارتفــاع  مراعــاة  يجــب 
املواصفــة القياســية الســعودية لèبعــاد وا�وزان 
الطريــق،   �  äخطــر تشــكل  ال  وأنــه  للشــاحنات 
ومعرفــة مــا هــي أعلــى نقطــة � املركبــة مــن 
باجلســور  االرتطــام  لتفــادي  الطريــق  مســتوى 
 (6-7) بالشــكل  موضــح  هــو  كمــا  املنخفضــة 

(5-7)

(6-7)

(4-7)
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ا¶نابيب الصلبة الطويلة:  6-7
تأكد من حتميل هذه ا�نابيب بأمان دون فجوات، هذه 

 Êالفجوات قد تسمح لهذه ا�نابيب بالتحرك وبالتا
تسبب خطورة � الطريق كما � الشكل (7-9) كما 

يجب تغطيتها بباب خلفي للتامني الكامل.

ا¶نابيب الصغ£ة:  7-7
عنــد حتميــل ا�نابيــب الصغــ�ة، يجــب أن حتتــوي املركبــة 
هــذه  تســمح  أن  ويجــب  خلفــي،  وبــاب  جوانــب  علــى 
احلمولــة للبــاب اخللفــي بالغلــق، ويتــم ربطهــا بشــكل 

.(10-7) الشــكل  آمــن وصحيــح كمــا � 

(9-7)

(10-7)

(8-7)

(7-7)

توزيع احلمولة:  5-7
يجب أن توزع احلملة بالتساوي حتى ال تسبب � فقدان 

السيطرة على املركبة أو تتسبب � مشاكل ميكانيكية 
للمركبة كما � الشكل (7-7) و(8-7) 
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فانــة  دائريــة  صغــ£ة  انابيــب  هنــاك  كان  حــال   �
يجــب ربــط ا¶نابيــب بااللتفــاف مــن ا¶ســفل إ© ا¶علــى 
ــاف  ــا بااللتف ــال ربطه ــه � ح ــث أن ــا حي ــان ثباته لضم
مــن ا¶علــى إ© ا¶ســفل فلــن متنعهــا مــن التحــرك 

والدحرجــة كمــا هــو موضــح بالشــكل (11-7)

ا¶حمال التي لها أطراف:  9-7
عنــد وضــع االحمــال التــي لهــا أطــراف يجــب التأكــد مــن 
عــدم وجــود أطــراف تســبب خطــر ســواء علــى ســائق 
الشــاحنة او علــى االخريــن عنــد الفرملــة. حيــث انــه يجــب 
وآمــن كمــا �  ا�حمــال بشــكل صحيــح  تثبيــت هــذه 

 .(13-7  ) الشــكل 

(11-7)

(12-7)

(13-7)

ا¶نابيب الكب£ة:  8-7
عنــد وضــع هــذه ا�نابيــب � املركبــة، يجــب تثبيــت هذه 
ا�نابيــب بشــكل صحيــح وآمــن وغــ� قابلــة للحركــة، 
ويجــب أن تكــون ا�نابيــب العلويــة � احلمولــة مربوطــة 

ــكل (12-7) ــا � الش ــردي كم ــكل ف بش
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(1-7)

7-1 املقطورة املفتوحة: 
يجــب تغطيــة احلمولــة كمــا � الشــكل (7-1)، والتأكــد مــن تثبيــت الغطــاء، �ن ا�قمشــة املشــمعة وا�حمــال غــ� املثبتــة ميكــن 

أن تقــع وتتســبب � حــوادث كمــا � الشــكل (2-7)، (3-7).

إن عــدم تغطيــة احلمولــة بشــكل جيــد يســبب الكثــ� مــن اخلطــورة علــى ســالمة الطريــق وســالمة مرتــادي الطريــق فيجــب عليــك 
خــالل نقــل احلمولــة التأكــد باســتمرار مــن عــدم تطايــر أي أجــزاء منهــا. و� حــال كان هنــاك تطايــر للحمولــة عليــك باâتــي:

1- التوقف فورä على جانب الطريق � مكان آمن وتغطية احلمولة بشكل جيد.
2- عدم استئناف الرحلة اال بعد التأكد من تثبيت احلمولة وتغطيتها.

3- � حال æ تتمكن من تغطية احلمولة بالشكل الصحيح يجب عليك عدم مواصلة الرحلة حلني وصول املساعدة.

(2-7)(3-7)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
الواجــب توفرهــا، البــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املــواد 

:ðكالتــا الصلبــة 
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الصخور واحلجارة الكب£ة:  2-7
يجب استخدام الشاحنات ذات الواجهات اجلانبية 

واخللفية الصلبة مثل القالبات كما � الشكل 
(7-4) كما يجب تغطيتها من ا�على ملنع االتربة 

وقطع احلجارة الصغ�ة من التطاير

ا¶حمال الثقيلة الطويلة:  3-7
احلمل الثقيل الطويل قد يأخذ الوزن من العجالت 
 ،Åيجعل التحكم � املركبة صعب Êا�مامية وبالتا

يجب         وضع هذه ا�حمال بالشكل الصحيح 
وربطها كما � الشكل (5-7) 

ارتفــاع  ومــدى  العاليــة  ا¶حمــال   4-7
 : لــة حلمو ا

 � ورد  كمــا  احلمولــة  ارتفــاع  مراعــاة  يجــب 
املواصفــة القياســية الســعودية لèبعــاد وا�وزان 
الطريــق،   �  äخطــر تشــكل  ال  وأنــه  للشــاحنات 
ومعرفــة مــا هــي أعلــى نقطــة � املركبــة مــن 
باجلســور  االرتطــام  لتفــادي  الطريــق  مســتوى 
 (6-7) بالشــكل  موضــح  هــو  كمــا  املنخفضــة 

(5-7)

(6-7)

(4-7)
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ا¶نابيب الصلبة الطويلة:  6-7
تأكد من حتميل هذه ا�نابيب بأمان دون فجوات، هذه 

 Êالفجوات قد تسمح لهذه ا�نابيب بالتحرك وبالتا
تسبب خطورة � الطريق كما � الشكل (7-9) كما 

يجب تغطيتها بباب خلفي للتامني الكامل.

ا¶نابيب الصغ£ة:  7-7
عنــد حتميــل ا�نابيــب الصغــ�ة، يجــب أن حتتــوي املركبــة 
هــذه  تســمح  أن  ويجــب  خلفــي،  وبــاب  جوانــب  علــى 
احلمولــة للبــاب اخللفــي بالغلــق، ويتــم ربطهــا بشــكل 

.(10-7) الشــكل  آمــن وصحيــح كمــا � 

(9-7)

(10-7)

(8-7)

(7-7)

توزيع احلمولة:  5-7
يجب أن توزع احلملة بالتساوي حتى ال تسبب � فقدان 

السيطرة على املركبة أو تتسبب � مشاكل ميكانيكية 
للمركبة كما � الشكل (7-7) و(8-7) 
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فانــة  دائريــة  صغــ£ة  انابيــب  هنــاك  كان  حــال   �
يجــب ربــط ا¶نابيــب بااللتفــاف مــن ا¶ســفل إ© ا¶علــى 
ــاف  ــا بااللتف ــال ربطه ــه � ح ــث أن ــا حي ــان ثباته لضم
مــن ا¶علــى إ© ا¶ســفل فلــن متنعهــا مــن التحــرك 

والدحرجــة كمــا هــو موضــح بالشــكل (11-7)

ا¶حمال التي لها أطراف:  9-7
عنــد وضــع االحمــال التــي لهــا أطــراف يجــب التأكــد مــن 
عــدم وجــود أطــراف تســبب خطــر ســواء علــى ســائق 
الشــاحنة او علــى االخريــن عنــد الفرملــة. حيــث انــه يجــب 
وآمــن كمــا �  ا�حمــال بشــكل صحيــح  تثبيــت هــذه 

 .(13-7  ) الشــكل 

(11-7)

(12-7)

(13-7)

ا¶نابيب الكب£ة:  8-7
عنــد وضــع هــذه ا�نابيــب � املركبــة، يجــب تثبيــت هذه 
ا�نابيــب بشــكل صحيــح وآمــن وغــ� قابلــة للحركــة، 
ويجــب أن تكــون ا�نابيــب العلويــة � احلمولــة مربوطــة 

ــكل (12-7) ــا � الش ــردي كم ــكل ف بش
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مالحظة: 
يجب التأكد من طريقة التثبيت الصحيحة واستخدام ا¶ماكن 
املناسبة لتثبيت احلمولة كما � الشكل (7-14) و (15-7)

(14-7)

(15-7)
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(1-7)

7-1 املقطورة املفتوحة: 
يجــب تغطيــة احلمولــة كمــا � الشــكل (7-1)، والتأكــد مــن تثبيــت الغطــاء، �ن ا�قمشــة املشــمعة وا�حمــال غــ� املثبتــة ميكــن 

أن تقــع وتتســبب � حــوادث كمــا � الشــكل (2-7)، (3-7).

إن عــدم تغطيــة احلمولــة بشــكل جيــد يســبب الكثــ� مــن اخلطــورة علــى ســالمة الطريــق وســالمة مرتــادي الطريــق فيجــب عليــك 
خــالل نقــل احلمولــة التأكــد باســتمرار مــن عــدم تطايــر أي أجــزاء منهــا. و� حــال كان هنــاك تطايــر للحمولــة عليــك باâتــي:

1- التوقف فورä على جانب الطريق � مكان آمن وتغطية احلمولة بشكل جيد.
2- عدم استئناف الرحلة اال بعد التأكد من تثبيت احلمولة وتغطيتها.

3- � حال æ تتمكن من تغطية احلمولة بالشكل الصحيح يجب عليك عدم مواصلة الرحلة حلني وصول املساعدة.

(2-7)(3-7)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
الواجــب توفرهــا، البــد مــن توفــر متطلبــات الســالمة لشــاحنات نقــل املــواد 

:ðكالتــا الصلبــة 
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الصخور واحلجارة الكب£ة:  2-7
يجب استخدام الشاحنات ذات الواجهات اجلانبية 

واخللفية الصلبة مثل القالبات كما � الشكل 
(7-4) كما يجب تغطيتها من ا�على ملنع االتربة 

وقطع احلجارة الصغ�ة من التطاير

ا¶حمال الثقيلة الطويلة:  3-7
احلمل الثقيل الطويل قد يأخذ الوزن من العجالت 
 ،Åيجعل التحكم � املركبة صعب Êا�مامية وبالتا

يجب         وضع هذه ا�حمال بالشكل الصحيح 
وربطها كما � الشكل (5-7) 

ارتفــاع  ومــدى  العاليــة  ا¶حمــال   4-7
 : لــة حلمو ا

 � ورد  كمــا  احلمولــة  ارتفــاع  مراعــاة  يجــب 
املواصفــة القياســية الســعودية لèبعــاد وا�وزان 
الطريــق،   �  äخطــر تشــكل  ال  وأنــه  للشــاحنات 
ومعرفــة مــا هــي أعلــى نقطــة � املركبــة مــن 
باجلســور  االرتطــام  لتفــادي  الطريــق  مســتوى 
 (6-7) بالشــكل  موضــح  هــو  كمــا  املنخفضــة 

(5-7)

(6-7)

(4-7)
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ا¶نابيب الصلبة الطويلة:  6-7
تأكد من حتميل هذه ا�نابيب بأمان دون فجوات، هذه 

 Êالفجوات قد تسمح لهذه ا�نابيب بالتحرك وبالتا
تسبب خطورة � الطريق كما � الشكل (7-9) كما 

يجب تغطيتها بباب خلفي للتامني الكامل.

ا¶نابيب الصغ£ة:  7-7
عنــد حتميــل ا�نابيــب الصغــ�ة، يجــب أن حتتــوي املركبــة 
هــذه  تســمح  أن  ويجــب  خلفــي،  وبــاب  جوانــب  علــى 
احلمولــة للبــاب اخللفــي بالغلــق، ويتــم ربطهــا بشــكل 

.(10-7) الشــكل  آمــن وصحيــح كمــا � 

(9-7)

(10-7)

(8-7)

(7-7)

توزيع احلمولة:  5-7
يجب أن توزع احلملة بالتساوي حتى ال تسبب � فقدان 

السيطرة على املركبة أو تتسبب � مشاكل ميكانيكية 
للمركبة كما � الشكل (7-7) و(8-7) 
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فانــة  دائريــة  صغــ£ة  انابيــب  هنــاك  كان  حــال   �
يجــب ربــط ا¶نابيــب بااللتفــاف مــن ا¶ســفل إ© ا¶علــى 
ــاف  ــا بااللتف ــال ربطه ــه � ح ــث أن ــا حي ــان ثباته لضم
مــن ا¶علــى إ© ا¶ســفل فلــن متنعهــا مــن التحــرك 

والدحرجــة كمــا هــو موضــح بالشــكل (11-7)

ا¶حمال التي لها أطراف:  9-7
عنــد وضــع االحمــال التــي لهــا أطــراف يجــب التأكــد مــن 
عــدم وجــود أطــراف تســبب خطــر ســواء علــى ســائق 
الشــاحنة او علــى االخريــن عنــد الفرملــة. حيــث انــه يجــب 
وآمــن كمــا �  ا�حمــال بشــكل صحيــح  تثبيــت هــذه 

 .(13-7  ) الشــكل 

(11-7)

(12-7)

(13-7)

ا¶نابيب الكب£ة:  8-7
عنــد وضــع هــذه ا�نابيــب � املركبــة، يجــب تثبيــت هذه 
ا�نابيــب بشــكل صحيــح وآمــن وغــ� قابلــة للحركــة، 
ويجــب أن تكــون ا�نابيــب العلويــة � احلمولــة مربوطــة 

ــكل (12-7) ــا � الش ــردي كم ــكل ف بش
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مالحظة: 
يجب التأكد من طريقة التثبيت الصحيحة واستخدام ا¶ماكن 
املناسبة لتثبيت احلمولة كما � الشكل (7-14) و (15-7)

(14-7)

(15-7)
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ا¶نابيب الصلبة الطويلة:  6-7
تأكد من حتميل هذه ا�نابيب بأمان دون فجوات، هذه 

 Êالفجوات قد تسمح لهذه ا�نابيب بالتحرك وبالتا
تسبب خطورة � الطريق كما � الشكل (7-9) كما 

يجب تغطيتها بباب خلفي للتامني الكامل.

ا¶نابيب الصغ£ة:  7-7
عنــد حتميــل ا�نابيــب الصغــ�ة، يجــب أن حتتــوي املركبــة 
هــذه  تســمح  أن  ويجــب  خلفــي،  وبــاب  جوانــب  علــى 
احلمولــة للبــاب اخللفــي بالغلــق، ويتــم ربطهــا بشــكل 

.(10-7) الشــكل  آمــن وصحيــح كمــا � 

(9-7)

(10-7)

(8-7)

(7-7)

توزيع احلمولة:  5-7
يجب أن توزع احلملة بالتساوي حتى ال تسبب � فقدان 

السيطرة على املركبة أو تتسبب � مشاكل ميكانيكية 
للمركبة كما � الشكل (7-7) و(8-7) 
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فانــة  دائريــة  صغــ£ة  انابيــب  هنــاك  كان  حــال   �
يجــب ربــط ا¶نابيــب بااللتفــاف مــن ا¶ســفل إ© ا¶علــى 
ــاف  ــا بااللتف ــال ربطه ــه � ح ــث أن ــا حي ــان ثباته لضم
مــن ا¶علــى إ© ا¶ســفل فلــن متنعهــا مــن التحــرك 

والدحرجــة كمــا هــو موضــح بالشــكل (11-7)

ا¶حمال التي لها أطراف:  9-7
عنــد وضــع االحمــال التــي لهــا أطــراف يجــب التأكــد مــن 
عــدم وجــود أطــراف تســبب خطــر ســواء علــى ســائق 
الشــاحنة او علــى االخريــن عنــد الفرملــة. حيــث انــه يجــب 
وآمــن كمــا �  ا�حمــال بشــكل صحيــح  تثبيــت هــذه 

 .(13-7  ) الشــكل 

(11-7)

(12-7)

(13-7)

ا¶نابيب الكب£ة:  8-7
عنــد وضــع هــذه ا�نابيــب � املركبــة، يجــب تثبيــت هذه 
ا�نابيــب بشــكل صحيــح وآمــن وغــ� قابلــة للحركــة، 
ويجــب أن تكــون ا�نابيــب العلويــة � احلمولــة مربوطــة 

ــكل (12-7) ــا � الش ــردي كم ــكل ف بش
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مالحظة: 
يجب التأكد من طريقة التثبيت الصحيحة واستخدام ا¶ماكن 
املناسبة لتثبيت احلمولة كما � الشكل (7-14) و (15-7)

(14-7)

(15-7)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات26

متطلبات السالمة لشاحنات نقل السيارات وسحب املركبات

27 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

نقل السيارات:
يجب أن تكون ذات طابق واحد أو طابقني كحد أقصى كما � الشكل (1-8).

.êهزة بروافع هيدروليكية أو ميكانيكية الستعمالها � رفع وإنزال مزالق الطابق الثاÞ يجب أن تكون
يجب ان تكون مزودة بأنوار طوارئ حتذيرية � أعلى الشاحنة بدرجة 360 درجة.

ــع ووســطاء الشــحن  ــات الســالمة املعتمــدة حســب الالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائ ــز املركبــة مبتطلب جتهي
وتأجــ� الســيارات علــى الطــرق ال¿يــة.

يجب أن تكون Þهزة مبزالق ذاتية لصعود ونزول السيارات.
عــدم جتــاوز ا�بعــاد وا�وزان احملــددة نظامــا حســب مــا ورد � املواصفــة القياســية الســعودية لèبعــاد وا�وزان 

للشــاحنات.
التأكــد مــن خلــو الســيارات ومركبــات النقــل التــي يتــم التعاقــد علــى نقلهــا مــن أي مــواد ìظــورة أو ممنوعــة بداخلهــا، 
ــات  ــيارات ومركب ــخصية � الس ــة الش ــع ا�متع ــع وض ــا، ومين ــن أصحابه ــلمها م ــل تس ــها قب ــزام بتفتيش ــه االلت وعلي

النقــل املنقولــة مــا æ يتــم االتفــاق وتوضيــح ذلــك � عقــد النقــل.

(1-8)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــات الســالمة لشــاحنات نقــل الســيارات  ــد مــن توفــر متطلب الواجــب توفرهــا، الب

:ðكالتــا

1-8
1-1-8

2-1-8
3-1-8
4-1-8

5-1-8
6-1-8

7-1-8
8-1-8
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8-2    سحب املركبات:

يجــب أال تزيــد ســعة مركبــة النقــل عــن نقل (2) ســيارتني   1-2-8
ــى. ــد اقص كح

يجب ان تكون مزودة بأنوار طوارئ حتذيرية � أعلى   2-2-8
املركبة.

يجب أن تكون Þهزة مبزالق ذاتية لصعود ونزول   3-2-8
السيارات او اوناش سحب.

يجب ان يكون لون املركبة وفقÅ ملا يتم اعتماده من   4-2-8
الهيئة العامة للنقل.

يجب ان يكون نظام النقل والسحب املستخدم �   5-2-8
املركبة مطابق للمواصفات املعتمدة من الهيئة العامة للنقل.
جتهيز املركبة مبتطلبات السالمة املعتمدة حسب   6-2-8
الالئحة املنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأج� 

السيارات على الطرق ال¿ية.
(3-8)

(2-8)

التأكــد مــن تثبيــت املركبــة املنقولــة علــى ســطح الشــاحنة الناقلة 
ملنــع االهتــزازات ا�فقيــة والعموديــة علــى حــد ســواء واســتخدام 
االوتــاد اخلشــبية الســاندة أو أدوات الربــط املثبتــة لîطــارات ملنــع 

حركــة املركبــة املنقولــة كمــا � الشــكل (2-8).

8-1-8
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ا¶نابيب الصلبة الطويلة:  6-7
تأكد من حتميل هذه ا�نابيب بأمان دون فجوات، هذه 

 Êالفجوات قد تسمح لهذه ا�نابيب بالتحرك وبالتا
تسبب خطورة � الطريق كما � الشكل (7-9) كما 

يجب تغطيتها بباب خلفي للتامني الكامل.

ا¶نابيب الصغ£ة:  7-7
عنــد حتميــل ا�نابيــب الصغــ�ة، يجــب أن حتتــوي املركبــة 
هــذه  تســمح  أن  ويجــب  خلفــي،  وبــاب  جوانــب  علــى 
احلمولــة للبــاب اخللفــي بالغلــق، ويتــم ربطهــا بشــكل 

.(10-7) الشــكل  آمــن وصحيــح كمــا � 

(9-7)

(10-7)

(8-7)

(7-7)

توزيع احلمولة:  5-7
يجب أن توزع احلملة بالتساوي حتى ال تسبب � فقدان 

السيطرة على املركبة أو تتسبب � مشاكل ميكانيكية 
للمركبة كما � الشكل (7-7) و(8-7) 

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات24

فانــة  دائريــة  صغــ£ة  انابيــب  هنــاك  كان  حــال   �
يجــب ربــط ا¶نابيــب بااللتفــاف مــن ا¶ســفل إ© ا¶علــى 
ــاف  ــا بااللتف ــال ربطه ــه � ح ــث أن ــا حي ــان ثباته لضم
مــن ا¶علــى إ© ا¶ســفل فلــن متنعهــا مــن التحــرك 

والدحرجــة كمــا هــو موضــح بالشــكل (11-7)

ا¶حمال التي لها أطراف:  9-7
عنــد وضــع االحمــال التــي لهــا أطــراف يجــب التأكــد مــن 
عــدم وجــود أطــراف تســبب خطــر ســواء علــى ســائق 
الشــاحنة او علــى االخريــن عنــد الفرملــة. حيــث انــه يجــب 
وآمــن كمــا �  ا�حمــال بشــكل صحيــح  تثبيــت هــذه 

 .(13-7  ) الشــكل 

(11-7)

(12-7)

(13-7)

ا¶نابيب الكب£ة:  8-7
عنــد وضــع هــذه ا�نابيــب � املركبــة، يجــب تثبيــت هذه 
ا�نابيــب بشــكل صحيــح وآمــن وغــ� قابلــة للحركــة، 
ويجــب أن تكــون ا�نابيــب العلويــة � احلمولــة مربوطــة 

ــكل (12-7) ــا � الش ــردي كم ــكل ف بش

25 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

مالحظة: 
يجب التأكد من طريقة التثبيت الصحيحة واستخدام ا¶ماكن 
املناسبة لتثبيت احلمولة كما � الشكل (7-14) و (15-7)

(14-7)

(15-7)
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متطلبات السالمة لشاحنات نقل السيارات وسحب املركبات

27 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

نقل السيارات:
يجب أن تكون ذات طابق واحد أو طابقني كحد أقصى كما � الشكل (1-8).

.êهزة بروافع هيدروليكية أو ميكانيكية الستعمالها � رفع وإنزال مزالق الطابق الثاÞ يجب أن تكون
يجب ان تكون مزودة بأنوار طوارئ حتذيرية � أعلى الشاحنة بدرجة 360 درجة.

ــع ووســطاء الشــحن  ــات الســالمة املعتمــدة حســب الالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائ ــز املركبــة مبتطلب جتهي
وتأجــ� الســيارات علــى الطــرق ال¿يــة.

يجب أن تكون Þهزة مبزالق ذاتية لصعود ونزول السيارات.
عــدم جتــاوز ا�بعــاد وا�وزان احملــددة نظامــا حســب مــا ورد � املواصفــة القياســية الســعودية لèبعــاد وا�وزان 

للشــاحنات.
التأكــد مــن خلــو الســيارات ومركبــات النقــل التــي يتــم التعاقــد علــى نقلهــا مــن أي مــواد ìظــورة أو ممنوعــة بداخلهــا، 
ــات  ــيارات ومركب ــخصية � الس ــة الش ــع ا�متع ــع وض ــا، ومين ــن أصحابه ــلمها م ــل تس ــها قب ــزام بتفتيش ــه االلت وعلي

النقــل املنقولــة مــا æ يتــم االتفــاق وتوضيــح ذلــك � عقــد النقــل.

(1-8)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــات الســالمة لشــاحنات نقــل الســيارات  ــد مــن توفــر متطلب الواجــب توفرهــا، الب

:ðكالتــا

1-8
1-1-8

2-1-8
3-1-8
4-1-8

5-1-8
6-1-8

7-1-8
8-1-8
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8-2    سحب املركبات:

يجــب أال تزيــد ســعة مركبــة النقــل عــن نقل (2) ســيارتني   1-2-8
ــى. ــد اقص كح

يجب ان تكون مزودة بأنوار طوارئ حتذيرية � أعلى   2-2-8
املركبة.

يجب أن تكون Þهزة مبزالق ذاتية لصعود ونزول   3-2-8
السيارات او اوناش سحب.

يجب ان يكون لون املركبة وفقÅ ملا يتم اعتماده من   4-2-8
الهيئة العامة للنقل.

يجب ان يكون نظام النقل والسحب املستخدم �   5-2-8
املركبة مطابق للمواصفات املعتمدة من الهيئة العامة للنقل.
جتهيز املركبة مبتطلبات السالمة املعتمدة حسب   6-2-8
الالئحة املنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأج� 

السيارات على الطرق ال¿ية.
(3-8)

(2-8)

التأكــد مــن تثبيــت املركبــة املنقولــة علــى ســطح الشــاحنة الناقلة 
ملنــع االهتــزازات ا�فقيــة والعموديــة علــى حــد ســواء واســتخدام 
االوتــاد اخلشــبية الســاندة أو أدوات الربــط املثبتــة لîطــارات ملنــع 

حركــة املركبــة املنقولــة كمــا � الشــكل (2-8).

8-1-8

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



25 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

مالحظة: 
يجب التأكد من طريقة التثبيت الصحيحة واستخدام ا¶ماكن 
املناسبة لتثبيت احلمولة كما � الشكل (7-14) و (15-7)

(14-7)

(15-7)
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متطلبات السالمة لشاحنات نقل السيارات وسحب املركبات

27 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

نقل السيارات:
يجب أن تكون ذات طابق واحد أو طابقني كحد أقصى كما � الشكل (1-8).

.êهزة بروافع هيدروليكية أو ميكانيكية الستعمالها � رفع وإنزال مزالق الطابق الثاÞ يجب أن تكون
يجب ان تكون مزودة بأنوار طوارئ حتذيرية � أعلى الشاحنة بدرجة 360 درجة.

ــع ووســطاء الشــحن  ــات الســالمة املعتمــدة حســب الالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائ ــز املركبــة مبتطلب جتهي
وتأجــ� الســيارات علــى الطــرق ال¿يــة.

يجب أن تكون Þهزة مبزالق ذاتية لصعود ونزول السيارات.
عــدم جتــاوز ا�بعــاد وا�وزان احملــددة نظامــا حســب مــا ورد � املواصفــة القياســية الســعودية لèبعــاد وا�وزان 

للشــاحنات.
التأكــد مــن خلــو الســيارات ومركبــات النقــل التــي يتــم التعاقــد علــى نقلهــا مــن أي مــواد ìظــورة أو ممنوعــة بداخلهــا، 
ــات  ــيارات ومركب ــخصية � الس ــة الش ــع ا�متع ــع وض ــا، ومين ــن أصحابه ــلمها م ــل تس ــها قب ــزام بتفتيش ــه االلت وعلي

النقــل املنقولــة مــا æ يتــم االتفــاق وتوضيــح ذلــك � عقــد النقــل.

(1-8)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــات الســالمة لشــاحنات نقــل الســيارات  ــد مــن توفــر متطلب الواجــب توفرهــا، الب

:ðكالتــا

1-8
1-1-8

2-1-8
3-1-8
4-1-8

5-1-8
6-1-8

7-1-8
8-1-8
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8-2    سحب املركبات:

يجــب أال تزيــد ســعة مركبــة النقــل عــن نقل (2) ســيارتني   1-2-8
ــى. ــد اقص كح

يجب ان تكون مزودة بأنوار طوارئ حتذيرية � أعلى   2-2-8
املركبة.

يجب أن تكون Þهزة مبزالق ذاتية لصعود ونزول   3-2-8
السيارات او اوناش سحب.

يجب ان يكون لون املركبة وفقÅ ملا يتم اعتماده من   4-2-8
الهيئة العامة للنقل.

يجب ان يكون نظام النقل والسحب املستخدم �   5-2-8
املركبة مطابق للمواصفات املعتمدة من الهيئة العامة للنقل.
جتهيز املركبة مبتطلبات السالمة املعتمدة حسب   6-2-8
الالئحة املنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأج� 

السيارات على الطرق ال¿ية.
(3-8)

(2-8)

التأكــد مــن تثبيــت املركبــة املنقولــة علــى ســطح الشــاحنة الناقلة 
ملنــع االهتــزازات ا�فقيــة والعموديــة علــى حــد ســواء واســتخدام 
االوتــاد اخلشــبية الســاندة أو أدوات الربــط املثبتــة لîطــارات ملنــع 

حركــة املركبــة املنقولــة كمــا � الشــكل (2-8).

8-1-8

29 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املعدات الثقيلة

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات30

التأكــد مــن تناســب قــدرة الشــاحنة الناقلــة للــوزن املنقــول 
مــن حيــث عــدد احملــاور واالطــارات با¶ضافــة ا£ توزيــع االوزان 
ــون  ــا ان تك ــب ايض ــل. ويج ــطح الناق ــى الس ــوازن عل ــكل مت بش

ــول. ــي املنق ــوزن الكل ــب لل ــرة مناس ــرك القاط ì ــوة ق

للحمولــة  مناســب  التحميــل  ســطح  ارتفــاع  أن  مــن  التأكــد 
التحميــل  أســطح  ذات  املقطــورات  اســتخدام  ويفضــل 

 (1-9) الشــكل   � كمــا  املنخفضــة 

اركاب املركبــة املنقولــة بحــذر عــ¿ املنحــدر اخملصــص � 
نهايــة الشــاحنة.

يجــب أن يكــون ســطح التحميــل خــاÊ مــن الزيــت أو الشــحم أو 
أي مــادة زلقــة.

باملركبــة  اخلاصــة  االضافيــة  االدوات  جميــع  وتثبيــت  إنــزال 
املنقولــة (ذراع التطويــل، اجملرفــة الهيدروليكية...الــخ) علــى 
ســطح املركبــة الناقلــة بشــكل ìكــم وســليم ملنــع حركتهــا 

اثنــاء عمليــة النقــل كمــا � الشــكل (2-9) 

التأكــد مــن تثبيــت املركبــة املنقولــة بالطريقــة الصحيحــة علــى 
ســطح املركبــة الناقلــة ملنــع االهتــزازات ا�فقيــة والعموديــة 

(1-9)

(2-9)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــدات  ــل املع ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðالثقيلــة كالتــا

1-9

2-9

3-9

4-9

5-9

6-9

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



25 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

مالحظة: 
يجب التأكد من طريقة التثبيت الصحيحة واستخدام ا¶ماكن 
املناسبة لتثبيت احلمولة كما � الشكل (7-14) و (15-7)

(14-7)

(15-7)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات26

متطلبات السالمة لشاحنات نقل السيارات وسحب املركبات

27 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

نقل السيارات:
يجب أن تكون ذات طابق واحد أو طابقني كحد أقصى كما � الشكل (1-8).

.êهزة بروافع هيدروليكية أو ميكانيكية الستعمالها � رفع وإنزال مزالق الطابق الثاÞ يجب أن تكون
يجب ان تكون مزودة بأنوار طوارئ حتذيرية � أعلى الشاحنة بدرجة 360 درجة.

ــع ووســطاء الشــحن  ــات الســالمة املعتمــدة حســب الالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائ ــز املركبــة مبتطلب جتهي
وتأجــ� الســيارات علــى الطــرق ال¿يــة.

يجب أن تكون Þهزة مبزالق ذاتية لصعود ونزول السيارات.
عــدم جتــاوز ا�بعــاد وا�وزان احملــددة نظامــا حســب مــا ورد � املواصفــة القياســية الســعودية لèبعــاد وا�وزان 

للشــاحنات.
التأكــد مــن خلــو الســيارات ومركبــات النقــل التــي يتــم التعاقــد علــى نقلهــا مــن أي مــواد ìظــورة أو ممنوعــة بداخلهــا، 
ــات  ــيارات ومركب ــخصية � الس ــة الش ــع ا�متع ــع وض ــا، ومين ــن أصحابه ــلمها م ــل تس ــها قب ــزام بتفتيش ــه االلت وعلي

النقــل املنقولــة مــا æ يتــم االتفــاق وتوضيــح ذلــك � عقــد النقــل.

(1-8)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــات الســالمة لشــاحنات نقــل الســيارات  ــد مــن توفــر متطلب الواجــب توفرهــا، الب

:ðكالتــا

1-8
1-1-8

2-1-8
3-1-8
4-1-8

5-1-8
6-1-8

7-1-8
8-1-8

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات28

8-2    سحب املركبات:

يجــب أال تزيــد ســعة مركبــة النقــل عــن نقل (2) ســيارتني   1-2-8
ــى. ــد اقص كح

يجب ان تكون مزودة بأنوار طوارئ حتذيرية � أعلى   2-2-8
املركبة.

يجب أن تكون Þهزة مبزالق ذاتية لصعود ونزول   3-2-8
السيارات او اوناش سحب.

يجب ان يكون لون املركبة وفقÅ ملا يتم اعتماده من   4-2-8
الهيئة العامة للنقل.

يجب ان يكون نظام النقل والسحب املستخدم �   5-2-8
املركبة مطابق للمواصفات املعتمدة من الهيئة العامة للنقل.
جتهيز املركبة مبتطلبات السالمة املعتمدة حسب   6-2-8
الالئحة املنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأج� 

السيارات على الطرق ال¿ية.
(3-8)

(2-8)

التأكــد مــن تثبيــت املركبــة املنقولــة علــى ســطح الشــاحنة الناقلة 
ملنــع االهتــزازات ا�فقيــة والعموديــة علــى حــد ســواء واســتخدام 
االوتــاد اخلشــبية الســاندة أو أدوات الربــط املثبتــة لîطــارات ملنــع 

حركــة املركبــة املنقولــة كمــا � الشــكل (2-8).

8-1-8
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التأكــد مــن تناســب قــدرة الشــاحنة الناقلــة للــوزن املنقــول 
مــن حيــث عــدد احملــاور واالطــارات با¶ضافــة ا£ توزيــع االوزان 
ــون  ــا ان تك ــب ايض ــل. ويج ــطح الناق ــى الس ــوازن عل ــكل مت بش

ــول. ــي املنق ــوزن الكل ــب لل ــرة مناس ــرك القاط ì ــوة ق

للحمولــة  مناســب  التحميــل  ســطح  ارتفــاع  أن  مــن  التأكــد 
التحميــل  أســطح  ذات  املقطــورات  اســتخدام  ويفضــل 

 (1-9) الشــكل   � كمــا  املنخفضــة 

اركاب املركبــة املنقولــة بحــذر عــ¿ املنحــدر اخملصــص � 
نهايــة الشــاحنة.

يجــب أن يكــون ســطح التحميــل خــاÊ مــن الزيــت أو الشــحم أو 
أي مــادة زلقــة.

باملركبــة  اخلاصــة  االضافيــة  االدوات  جميــع  وتثبيــت  إنــزال 
املنقولــة (ذراع التطويــل، اجملرفــة الهيدروليكية...الــخ) علــى 
ســطح املركبــة الناقلــة بشــكل ìكــم وســليم ملنــع حركتهــا 

اثنــاء عمليــة النقــل كمــا � الشــكل (2-9) 

التأكــد مــن تثبيــت املركبــة املنقولــة بالطريقــة الصحيحــة علــى 
ســطح املركبــة الناقلــة ملنــع االهتــزازات ا�فقيــة والعموديــة 

(1-9)

(2-9)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــدات  ــل املع ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðالثقيلــة كالتــا

1-9

2-9

3-9

4-9

5-9

6-9
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نقل السيارات:
يجب أن تكون ذات طابق واحد أو طابقني كحد أقصى كما � الشكل (1-8).

.êهزة بروافع هيدروليكية أو ميكانيكية الستعمالها � رفع وإنزال مزالق الطابق الثاÞ يجب أن تكون
يجب ان تكون مزودة بأنوار طوارئ حتذيرية � أعلى الشاحنة بدرجة 360 درجة.

ــع ووســطاء الشــحن  ــات الســالمة املعتمــدة حســب الالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائ ــز املركبــة مبتطلب جتهي
وتأجــ� الســيارات علــى الطــرق ال¿يــة.

يجب أن تكون Þهزة مبزالق ذاتية لصعود ونزول السيارات.
عــدم جتــاوز ا�بعــاد وا�وزان احملــددة نظامــا حســب مــا ورد � املواصفــة القياســية الســعودية لèبعــاد وا�وزان 

للشــاحنات.
التأكــد مــن خلــو الســيارات ومركبــات النقــل التــي يتــم التعاقــد علــى نقلهــا مــن أي مــواد ìظــورة أو ممنوعــة بداخلهــا، 
ــات  ــيارات ومركب ــخصية � الس ــة الش ــع ا�متع ــع وض ــا، ومين ــن أصحابه ــلمها م ــل تس ــها قب ــزام بتفتيش ــه االلت وعلي

النقــل املنقولــة مــا æ يتــم االتفــاق وتوضيــح ذلــك � عقــد النقــل.

(1-8)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــات الســالمة لشــاحنات نقــل الســيارات  ــد مــن توفــر متطلب الواجــب توفرهــا، الب

:ðكالتــا

1-8
1-1-8

2-1-8
3-1-8
4-1-8

5-1-8
6-1-8

7-1-8
8-1-8
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8-2    سحب املركبات:

يجــب أال تزيــد ســعة مركبــة النقــل عــن نقل (2) ســيارتني   1-2-8
ــى. ــد اقص كح

يجب ان تكون مزودة بأنوار طوارئ حتذيرية � أعلى   2-2-8
املركبة.

يجب أن تكون Þهزة مبزالق ذاتية لصعود ونزول   3-2-8
السيارات او اوناش سحب.

يجب ان يكون لون املركبة وفقÅ ملا يتم اعتماده من   4-2-8
الهيئة العامة للنقل.

يجب ان يكون نظام النقل والسحب املستخدم �   5-2-8
املركبة مطابق للمواصفات املعتمدة من الهيئة العامة للنقل.
جتهيز املركبة مبتطلبات السالمة املعتمدة حسب   6-2-8
الالئحة املنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأج� 

السيارات على الطرق ال¿ية.
(3-8)

(2-8)

التأكــد مــن تثبيــت املركبــة املنقولــة علــى ســطح الشــاحنة الناقلة 
ملنــع االهتــزازات ا�فقيــة والعموديــة علــى حــد ســواء واســتخدام 
االوتــاد اخلشــبية الســاندة أو أدوات الربــط املثبتــة لîطــارات ملنــع 

حركــة املركبــة املنقولــة كمــا � الشــكل (2-8).

8-1-8
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التأكــد مــن تناســب قــدرة الشــاحنة الناقلــة للــوزن املنقــول 
مــن حيــث عــدد احملــاور واالطــارات با¶ضافــة ا£ توزيــع االوزان 
ــون  ــا ان تك ــب ايض ــل. ويج ــطح الناق ــى الس ــوازن عل ــكل مت بش

ــول. ــي املنق ــوزن الكل ــب لل ــرة مناس ــرك القاط ì ــوة ق

للحمولــة  مناســب  التحميــل  ســطح  ارتفــاع  أن  مــن  التأكــد 
التحميــل  أســطح  ذات  املقطــورات  اســتخدام  ويفضــل 

 (1-9) الشــكل   � كمــا  املنخفضــة 

اركاب املركبــة املنقولــة بحــذر عــ¿ املنحــدر اخملصــص � 
نهايــة الشــاحنة.

يجــب أن يكــون ســطح التحميــل خــاÊ مــن الزيــت أو الشــحم أو 
أي مــادة زلقــة.

باملركبــة  اخلاصــة  االضافيــة  االدوات  جميــع  وتثبيــت  إنــزال 
املنقولــة (ذراع التطويــل، اجملرفــة الهيدروليكية...الــخ) علــى 
ســطح املركبــة الناقلــة بشــكل ìكــم وســليم ملنــع حركتهــا 

اثنــاء عمليــة النقــل كمــا � الشــكل (2-9) 

التأكــد مــن تثبيــت املركبــة املنقولــة بالطريقــة الصحيحــة علــى 
ســطح املركبــة الناقلــة ملنــع االهتــزازات ا�فقيــة والعموديــة 

(1-9)

(2-9)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــدات  ــل املع ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðالثقيلــة كالتــا

1-9

2-9

3-9

4-9

5-9

6-9
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ا�دوات  جميــع  أهليــة  مــن  والتأكــد  ســواء  حــد  علــى 
اســتخدام  ا£  با¶ضافــة  العمليــة  لتلــك  املســتخدمة 
االوتــاد اخلشــبية الســاندة واملثبتــة لîطــارات ملنــع 

حركــة املركبــة املنقولــة كمــا � االشــكال 
(9-3)، (9-4) و (5-9). 

 فــك جميــع أدوات تثبيــت املركبــة املنقولــة ومــن ثــم 
انزالهــا بشــكل حــذر ا£ اخللــف عــ¿ املنحــدر اخملصــص 

للنــزول. 

اجلهــة  ا£  للوصــول  املمكنــة  املســارات  دراســة 
ــة  ــن ناحي ــل م ــق ا�فض ــت والطري ــار الوق ــة واختي املعني
ســالمة الطريــق املســتخدم ومقــدار االزدحــام فيــه.

(3-9)

7-9

8-9

(5-9)

(4-9)
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متطلبات السالمة لنقل احلموالت االستثنائية
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نقل السيارات:
يجب أن تكون ذات طابق واحد أو طابقني كحد أقصى كما � الشكل (1-8).

.êهزة بروافع هيدروليكية أو ميكانيكية الستعمالها � رفع وإنزال مزالق الطابق الثاÞ يجب أن تكون
يجب ان تكون مزودة بأنوار طوارئ حتذيرية � أعلى الشاحنة بدرجة 360 درجة.

ــع ووســطاء الشــحن  ــات الســالمة املعتمــدة حســب الالئحــة املنظمــة لنشــاط نقــل البضائ ــز املركبــة مبتطلب جتهي
وتأجــ� الســيارات علــى الطــرق ال¿يــة.

يجب أن تكون Þهزة مبزالق ذاتية لصعود ونزول السيارات.
عــدم جتــاوز ا�بعــاد وا�وزان احملــددة نظامــا حســب مــا ورد � املواصفــة القياســية الســعودية لèبعــاد وا�وزان 

للشــاحنات.
التأكــد مــن خلــو الســيارات ومركبــات النقــل التــي يتــم التعاقــد علــى نقلهــا مــن أي مــواد ìظــورة أو ممنوعــة بداخلهــا، 
ــات  ــيارات ومركب ــخصية � الس ــة الش ــع ا�متع ــع وض ــا، ومين ــن أصحابه ــلمها م ــل تس ــها قب ــزام بتفتيش ــه االلت وعلي

النقــل املنقولــة مــا æ يتــم االتفــاق وتوضيــح ذلــك � عقــد النقــل.

(1-8)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــات الســالمة لشــاحنات نقــل الســيارات  ــد مــن توفــر متطلب الواجــب توفرهــا، الب

:ðكالتــا

1-8
1-1-8

2-1-8
3-1-8
4-1-8

5-1-8
6-1-8

7-1-8
8-1-8
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8-2    سحب املركبات:

يجــب أال تزيــد ســعة مركبــة النقــل عــن نقل (2) ســيارتني   1-2-8
ــى. ــد اقص كح

يجب ان تكون مزودة بأنوار طوارئ حتذيرية � أعلى   2-2-8
املركبة.

يجب أن تكون Þهزة مبزالق ذاتية لصعود ونزول   3-2-8
السيارات او اوناش سحب.

يجب ان يكون لون املركبة وفقÅ ملا يتم اعتماده من   4-2-8
الهيئة العامة للنقل.

يجب ان يكون نظام النقل والسحب املستخدم �   5-2-8
املركبة مطابق للمواصفات املعتمدة من الهيئة العامة للنقل.
جتهيز املركبة مبتطلبات السالمة املعتمدة حسب   6-2-8
الالئحة املنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأج� 

السيارات على الطرق ال¿ية.
(3-8)

(2-8)

التأكــد مــن تثبيــت املركبــة املنقولــة علــى ســطح الشــاحنة الناقلة 
ملنــع االهتــزازات ا�فقيــة والعموديــة علــى حــد ســواء واســتخدام 
االوتــاد اخلشــبية الســاندة أو أدوات الربــط املثبتــة لîطــارات ملنــع 

حركــة املركبــة املنقولــة كمــا � الشــكل (2-8).

8-1-8

29 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املعدات الثقيلة

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات30

التأكــد مــن تناســب قــدرة الشــاحنة الناقلــة للــوزن املنقــول 
مــن حيــث عــدد احملــاور واالطــارات با¶ضافــة ا£ توزيــع االوزان 
ــون  ــا ان تك ــب ايض ــل. ويج ــطح الناق ــى الس ــوازن عل ــكل مت بش

ــول. ــي املنق ــوزن الكل ــب لل ــرة مناس ــرك القاط ì ــوة ق

للحمولــة  مناســب  التحميــل  ســطح  ارتفــاع  أن  مــن  التأكــد 
التحميــل  أســطح  ذات  املقطــورات  اســتخدام  ويفضــل 

 (1-9) الشــكل   � كمــا  املنخفضــة 

اركاب املركبــة املنقولــة بحــذر عــ¿ املنحــدر اخملصــص � 
نهايــة الشــاحنة.

يجــب أن يكــون ســطح التحميــل خــاÊ مــن الزيــت أو الشــحم أو 
أي مــادة زلقــة.

باملركبــة  اخلاصــة  االضافيــة  االدوات  جميــع  وتثبيــت  إنــزال 
املنقولــة (ذراع التطويــل، اجملرفــة الهيدروليكية...الــخ) علــى 
ســطح املركبــة الناقلــة بشــكل ìكــم وســليم ملنــع حركتهــا 

اثنــاء عمليــة النقــل كمــا � الشــكل (2-9) 

التأكــد مــن تثبيــت املركبــة املنقولــة بالطريقــة الصحيحــة علــى 
ســطح املركبــة الناقلــة ملنــع االهتــزازات ا�فقيــة والعموديــة 

(1-9)

(2-9)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــدات  ــل املع ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðالثقيلــة كالتــا

1-9

2-9

3-9

4-9

5-9

6-9

31 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

ا�دوات  جميــع  أهليــة  مــن  والتأكــد  ســواء  حــد  علــى 
اســتخدام  ا£  با¶ضافــة  العمليــة  لتلــك  املســتخدمة 
االوتــاد اخلشــبية الســاندة واملثبتــة لîطــارات ملنــع 

حركــة املركبــة املنقولــة كمــا � االشــكال 
(9-3)، (9-4) و (5-9). 

 فــك جميــع أدوات تثبيــت املركبــة املنقولــة ومــن ثــم 
انزالهــا بشــكل حــذر ا£ اخللــف عــ¿ املنحــدر اخملصــص 

للنــزول. 

اجلهــة  ا£  للوصــول  املمكنــة  املســارات  دراســة 
ــة  ــن ناحي ــل م ــق ا�فض ــت والطري ــار الوق ــة واختي املعني
ســالمة الطريــق املســتخدم ومقــدار االزدحــام فيــه.

(3-9)

7-9

8-9

(5-9)

(4-9)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات32

متطلبات السالمة لنقل احلموالت االستثنائية

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



29 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املعدات الثقيلة

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات30

التأكــد مــن تناســب قــدرة الشــاحنة الناقلــة للــوزن املنقــول 
مــن حيــث عــدد احملــاور واالطــارات با¶ضافــة ا£ توزيــع االوزان 
ــون  ــا ان تك ــب ايض ــل. ويج ــطح الناق ــى الس ــوازن عل ــكل مت بش

ــول. ــي املنق ــوزن الكل ــب لل ــرة مناس ــرك القاط ì ــوة ق

للحمولــة  مناســب  التحميــل  ســطح  ارتفــاع  أن  مــن  التأكــد 
التحميــل  أســطح  ذات  املقطــورات  اســتخدام  ويفضــل 

 (1-9) الشــكل   � كمــا  املنخفضــة 

اركاب املركبــة املنقولــة بحــذر عــ¿ املنحــدر اخملصــص � 
نهايــة الشــاحنة.

يجــب أن يكــون ســطح التحميــل خــاÊ مــن الزيــت أو الشــحم أو 
أي مــادة زلقــة.

باملركبــة  اخلاصــة  االضافيــة  االدوات  جميــع  وتثبيــت  إنــزال 
املنقولــة (ذراع التطويــل، اجملرفــة الهيدروليكية...الــخ) علــى 
ســطح املركبــة الناقلــة بشــكل ìكــم وســليم ملنــع حركتهــا 

اثنــاء عمليــة النقــل كمــا � الشــكل (2-9) 

التأكــد مــن تثبيــت املركبــة املنقولــة بالطريقــة الصحيحــة علــى 
ســطح املركبــة الناقلــة ملنــع االهتــزازات ا�فقيــة والعموديــة 

(1-9)

(2-9)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــدات  ــل املع ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðالثقيلــة كالتــا

1-9

2-9

3-9

4-9

5-9

6-9

31 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

ا�دوات  جميــع  أهليــة  مــن  والتأكــد  ســواء  حــد  علــى 
اســتخدام  ا£  با¶ضافــة  العمليــة  لتلــك  املســتخدمة 
االوتــاد اخلشــبية الســاندة واملثبتــة لîطــارات ملنــع 

حركــة املركبــة املنقولــة كمــا � االشــكال 
(9-3)، (9-4) و (5-9). 

 فــك جميــع أدوات تثبيــت املركبــة املنقولــة ومــن ثــم 
انزالهــا بشــكل حــذر ا£ اخللــف عــ¿ املنحــدر اخملصــص 

للنــزول. 

اجلهــة  ا£  للوصــول  املمكنــة  املســارات  دراســة 
ــة  ــن ناحي ــل م ــق ا�فض ــت والطري ــار الوق ــة واختي املعني
ســالمة الطريــق املســتخدم ومقــدار االزدحــام فيــه.

(3-9)

7-9

8-9

(5-9)

(4-9)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات32

متطلبات السالمة لنقل احلموالت االستثنائية

33 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــدات  ــل املع ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðالثقيلــة كالتــا

االلتزام مبا ورد � الئحة نقل احلموالت االستثنائية (غ� القابلة للتجزئة) الصادرة من وزارة النقل 
أن تكون الشاحنة مناسبة لنوع احلمولة املنقولة على أن يكون عدد ìاورها كاٍف لتوزيع وزن احلمولة عليها.

احلصول على تصريح نقل احلمولة االستثنائية ووفق الئحة نقل احلموالت االستثنائية وااللتزام بأحكام التصريح.  
١ترتيب وتوزيع وزن احلمولة بشكل متوازن على ìاور الشاحنة، مع حتقيق حد أدنى من ارتفاعها وطولها وعرضها.

١التأكد من أن ارتفاع سطح التحميل مناسب للحمولة ويفضل استخدام املقطورات ذات أسطح التحميل املنخفضة 
رفع ما ال يقل عن (٦) رايات حمراء نظيفة ال تقل مساحتها عن (٤٠ @ ٢٥) سنتيمÉ مربع موزعه على الشاحنة واحلمولة 

:Êاملنقولة على النحو التا
راية واحدة على كل طرف من طر� الصدام ا�مامي للشاحنة على أن تثبت كل راية على سارية قص�ة توضع بزاوية 

حتى ترفرف بحرية.
راية واحدة � كل زاوية من الزوايا ا�ربع للشاحنة أو احلمولة.

إذا كان جزء من احلمولة املنقولة بتجاوز الراية فانة يتعني رفع راية إضافية على طرفها من كل جانب.
كتابة عبارة (حمولة استثنائية) بخط واضح على لوحتني تثبتا أمام وخلف الشاحنة بحيث تكون أرضية اللوحة باللون 

ا�صفر والكتابة باللون ا�حمر وتكون باملقاسات التاليةلوحة مبقاس (٢٠٠@٤٠) سنتيمÉ مربع بحروف مقاس (٣٠) سم 
وتثب على الصدام ا�مامي للشاحنة. 

لوحة مبقاس (٢٥٠@٥٠) سنتيمÉ مربع بحروف مقاس (٤٠) سم وتثبت على مؤخرة احلمولة املنقولة بارتفاع ال يقل عن 
مÉين من سطح الطريق.

تخصيص سيارة مزودة � أعالها بفانوس ضوئي المع بلون برتقاÊ أو دوار ملرافقة الشاحنة من اخللف إذا كان عرض 
حمولتها املنقولة أو مادتها يÉاوح بني (٣٫٥٠ – ٤٫٣٠) مäÉ، وإذا جتاوز عرضها عن (٤٫٣٠) مäÉ فإنه يلزم تخصيص سيارة 

أخرى بنفس املواصفات السابقة ملرافقة الشاحنة من ا�مام. 
:Êيجب وضع فوانيس حتذيرية على النحو التا äÉإذا جتاوز عرض احلمولة االستثنائية عن (٤٫٣٠) م

فانوسان ضوئيان المعان بلون برتقاÊ أو دوار على احلمولة.
وضع فانوس � أعلى مقدمة الشاحنة.

وضع فانوسان ضوئيان المعان بلون برتقاÊ أو دوار خلف احلمولة.

1-10
2-10
3-10
4-10
5-10
6-10

7-10

8-10

1-6-10

2-6-10
3-6-10
4-6-10

5-6-10

1-8-10
2-8-10
3-8-10

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات34

.äÉأن تكون جميع تلك الفوانيس ظاهرة للعيان على بعد (٢٠٠) م
رفع راية حمراء أو وضع فانوس ضوئي بلون برتقاÊ أو دوار خلف احلمولة إذا كان يتد£ جزء منها بطول 

مÉ واحد فأكþ عن مؤخرة الشاحنة. 
التقيد مبسار الرحلة حسب املصرح به.

أن تكون سرعة الشاحنة (٤٥) كلم/ الساعة طوال الرحلة، و� حالة الوزن الزائد تكون سرعة الشاحنة 
(٥٠) كلم/ الساعة عند مرورها على اجلسور. 

عدم إعاقة حركة املرور، والتوقف � مكان آمن لتمكني السيارات من التجاوز وعدم إغالق الطريق أمام 
حركة املرور.

عدم املرور حتت اجلسور واملنشآت اخلرسانية واللوحات العلوية وداخل ا�نفاق � حال جتاوز ارتفاع 
.äÉاحلمولة عن (٤٫٨٠) م

عدم املرور على اجلسور ما أمكن، وعليه استخدام التحويالت.
عدم نقل احلمولة االستثنائية � ا�حوال اجلوية السيئة.  
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12-10

13-10

14-10
15-10

4-8-10
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29 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

متطلبات السالمة لشاحنات نقل املعدات الثقيلة

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات30

التأكــد مــن تناســب قــدرة الشــاحنة الناقلــة للــوزن املنقــول 
مــن حيــث عــدد احملــاور واالطــارات با¶ضافــة ا£ توزيــع االوزان 
ــون  ــا ان تك ــب ايض ــل. ويج ــطح الناق ــى الس ــوازن عل ــكل مت بش

ــول. ــي املنق ــوزن الكل ــب لل ــرة مناس ــرك القاط ì ــوة ق

للحمولــة  مناســب  التحميــل  ســطح  ارتفــاع  أن  مــن  التأكــد 
التحميــل  أســطح  ذات  املقطــورات  اســتخدام  ويفضــل 

 (1-9) الشــكل   � كمــا  املنخفضــة 

اركاب املركبــة املنقولــة بحــذر عــ¿ املنحــدر اخملصــص � 
نهايــة الشــاحنة.

يجــب أن يكــون ســطح التحميــل خــاÊ مــن الزيــت أو الشــحم أو 
أي مــادة زلقــة.

باملركبــة  اخلاصــة  االضافيــة  االدوات  جميــع  وتثبيــت  إنــزال 
املنقولــة (ذراع التطويــل، اجملرفــة الهيدروليكية...الــخ) علــى 
ســطح املركبــة الناقلــة بشــكل ìكــم وســليم ملنــع حركتهــا 

اثنــاء عمليــة النقــل كمــا � الشــكل (2-9) 

التأكــد مــن تثبيــت املركبــة املنقولــة بالطريقــة الصحيحــة علــى 
ســطح املركبــة الناقلــة ملنــع االهتــزازات ا�فقيــة والعموديــة 

(1-9)

(2-9)

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــدات  ــل املع ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðالثقيلــة كالتــا

1-9

2-9

3-9

4-9

5-9

6-9
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ا�دوات  جميــع  أهليــة  مــن  والتأكــد  ســواء  حــد  علــى 
اســتخدام  ا£  با¶ضافــة  العمليــة  لتلــك  املســتخدمة 
االوتــاد اخلشــبية الســاندة واملثبتــة لîطــارات ملنــع 

حركــة املركبــة املنقولــة كمــا � االشــكال 
(9-3)، (9-4) و (5-9). 

 فــك جميــع أدوات تثبيــت املركبــة املنقولــة ومــن ثــم 
انزالهــا بشــكل حــذر ا£ اخللــف عــ¿ املنحــدر اخملصــص 

للنــزول. 

اجلهــة  ا£  للوصــول  املمكنــة  املســارات  دراســة 
ــة  ــن ناحي ــل م ــق ا�فض ــت والطري ــار الوق ــة واختي املعني
ســالمة الطريــق املســتخدم ومقــدار االزدحــام فيــه.

(3-9)

7-9

8-9

(5-9)

(4-9)
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متطلبات السالمة لنقل احلموالت االستثنائية

33 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــدات  ــل املع ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðالثقيلــة كالتــا

االلتزام مبا ورد � الئحة نقل احلموالت االستثنائية (غ� القابلة للتجزئة) الصادرة من وزارة النقل 
أن تكون الشاحنة مناسبة لنوع احلمولة املنقولة على أن يكون عدد ìاورها كاٍف لتوزيع وزن احلمولة عليها.

احلصول على تصريح نقل احلمولة االستثنائية ووفق الئحة نقل احلموالت االستثنائية وااللتزام بأحكام التصريح.  
١ترتيب وتوزيع وزن احلمولة بشكل متوازن على ìاور الشاحنة، مع حتقيق حد أدنى من ارتفاعها وطولها وعرضها.

١التأكد من أن ارتفاع سطح التحميل مناسب للحمولة ويفضل استخدام املقطورات ذات أسطح التحميل املنخفضة 
رفع ما ال يقل عن (٦) رايات حمراء نظيفة ال تقل مساحتها عن (٤٠ @ ٢٥) سنتيمÉ مربع موزعه على الشاحنة واحلمولة 

:Êاملنقولة على النحو التا
راية واحدة على كل طرف من طر� الصدام ا�مامي للشاحنة على أن تثبت كل راية على سارية قص�ة توضع بزاوية 

حتى ترفرف بحرية.
راية واحدة � كل زاوية من الزوايا ا�ربع للشاحنة أو احلمولة.

إذا كان جزء من احلمولة املنقولة بتجاوز الراية فانة يتعني رفع راية إضافية على طرفها من كل جانب.
كتابة عبارة (حمولة استثنائية) بخط واضح على لوحتني تثبتا أمام وخلف الشاحنة بحيث تكون أرضية اللوحة باللون 

ا�صفر والكتابة باللون ا�حمر وتكون باملقاسات التاليةلوحة مبقاس (٢٠٠@٤٠) سنتيمÉ مربع بحروف مقاس (٣٠) سم 
وتثب على الصدام ا�مامي للشاحنة. 

لوحة مبقاس (٢٥٠@٥٠) سنتيمÉ مربع بحروف مقاس (٤٠) سم وتثبت على مؤخرة احلمولة املنقولة بارتفاع ال يقل عن 
مÉين من سطح الطريق.

تخصيص سيارة مزودة � أعالها بفانوس ضوئي المع بلون برتقاÊ أو دوار ملرافقة الشاحنة من اخللف إذا كان عرض 
حمولتها املنقولة أو مادتها يÉاوح بني (٣٫٥٠ – ٤٫٣٠) مäÉ، وإذا جتاوز عرضها عن (٤٫٣٠) مäÉ فإنه يلزم تخصيص سيارة 

أخرى بنفس املواصفات السابقة ملرافقة الشاحنة من ا�مام. 
:Êيجب وضع فوانيس حتذيرية على النحو التا äÉإذا جتاوز عرض احلمولة االستثنائية عن (٤٫٣٠) م

فانوسان ضوئيان المعان بلون برتقاÊ أو دوار على احلمولة.
وضع فانوس � أعلى مقدمة الشاحنة.

وضع فانوسان ضوئيان المعان بلون برتقاÊ أو دوار خلف احلمولة.
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.äÉأن تكون جميع تلك الفوانيس ظاهرة للعيان على بعد (٢٠٠) م
رفع راية حمراء أو وضع فانوس ضوئي بلون برتقاÊ أو دوار خلف احلمولة إذا كان يتد£ جزء منها بطول 

مÉ واحد فأكþ عن مؤخرة الشاحنة. 
التقيد مبسار الرحلة حسب املصرح به.

أن تكون سرعة الشاحنة (٤٥) كلم/ الساعة طوال الرحلة، و� حالة الوزن الزائد تكون سرعة الشاحنة 
(٥٠) كلم/ الساعة عند مرورها على اجلسور. 

عدم إعاقة حركة املرور، والتوقف � مكان آمن لتمكني السيارات من التجاوز وعدم إغالق الطريق أمام 
حركة املرور.

عدم املرور حتت اجلسور واملنشآت اخلرسانية واللوحات العلوية وداخل ا�نفاق � حال جتاوز ارتفاع 
.äÉاحلمولة عن (٤٫٨٠) م

عدم املرور على اجلسور ما أمكن، وعليه استخدام التحويالت.
عدم نقل احلمولة االستثنائية � ا�حوال اجلوية السيئة.  
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31 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

ا�دوات  جميــع  أهليــة  مــن  والتأكــد  ســواء  حــد  علــى 
اســتخدام  ا£  با¶ضافــة  العمليــة  لتلــك  املســتخدمة 
االوتــاد اخلشــبية الســاندة واملثبتــة لîطــارات ملنــع 

حركــة املركبــة املنقولــة كمــا � االشــكال 
(9-3)، (9-4) و (5-9). 

 فــك جميــع أدوات تثبيــت املركبــة املنقولــة ومــن ثــم 
انزالهــا بشــكل حــذر ا£ اخللــف عــ¿ املنحــدر اخملصــص 

للنــزول. 

اجلهــة  ا£  للوصــول  املمكنــة  املســارات  دراســة 
ــة  ــن ناحي ــل م ــق ا�فض ــت والطري ــار الوق ــة واختي املعني
ســالمة الطريــق املســتخدم ومقــدار االزدحــام فيــه.

(3-9)

7-9

8-9

(5-9)

(4-9)
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متطلبات السالمة لنقل احلموالت االستثنائية

33 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــدات  ــل املع ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðالثقيلــة كالتــا

االلتزام مبا ورد � الئحة نقل احلموالت االستثنائية (غ� القابلة للتجزئة) الصادرة من وزارة النقل 
أن تكون الشاحنة مناسبة لنوع احلمولة املنقولة على أن يكون عدد ìاورها كاٍف لتوزيع وزن احلمولة عليها.

احلصول على تصريح نقل احلمولة االستثنائية ووفق الئحة نقل احلموالت االستثنائية وااللتزام بأحكام التصريح.  
١ترتيب وتوزيع وزن احلمولة بشكل متوازن على ìاور الشاحنة، مع حتقيق حد أدنى من ارتفاعها وطولها وعرضها.

١التأكد من أن ارتفاع سطح التحميل مناسب للحمولة ويفضل استخدام املقطورات ذات أسطح التحميل املنخفضة 
رفع ما ال يقل عن (٦) رايات حمراء نظيفة ال تقل مساحتها عن (٤٠ @ ٢٥) سنتيمÉ مربع موزعه على الشاحنة واحلمولة 

:Êاملنقولة على النحو التا
راية واحدة على كل طرف من طر� الصدام ا�مامي للشاحنة على أن تثبت كل راية على سارية قص�ة توضع بزاوية 

حتى ترفرف بحرية.
راية واحدة � كل زاوية من الزوايا ا�ربع للشاحنة أو احلمولة.

إذا كان جزء من احلمولة املنقولة بتجاوز الراية فانة يتعني رفع راية إضافية على طرفها من كل جانب.
كتابة عبارة (حمولة استثنائية) بخط واضح على لوحتني تثبتا أمام وخلف الشاحنة بحيث تكون أرضية اللوحة باللون 

ا�صفر والكتابة باللون ا�حمر وتكون باملقاسات التاليةلوحة مبقاس (٢٠٠@٤٠) سنتيمÉ مربع بحروف مقاس (٣٠) سم 
وتثب على الصدام ا�مامي للشاحنة. 

لوحة مبقاس (٢٥٠@٥٠) سنتيمÉ مربع بحروف مقاس (٤٠) سم وتثبت على مؤخرة احلمولة املنقولة بارتفاع ال يقل عن 
مÉين من سطح الطريق.

تخصيص سيارة مزودة � أعالها بفانوس ضوئي المع بلون برتقاÊ أو دوار ملرافقة الشاحنة من اخللف إذا كان عرض 
حمولتها املنقولة أو مادتها يÉاوح بني (٣٫٥٠ – ٤٫٣٠) مäÉ، وإذا جتاوز عرضها عن (٤٫٣٠) مäÉ فإنه يلزم تخصيص سيارة 

أخرى بنفس املواصفات السابقة ملرافقة الشاحنة من ا�مام. 
:Êيجب وضع فوانيس حتذيرية على النحو التا äÉإذا جتاوز عرض احلمولة االستثنائية عن (٤٫٣٠) م

فانوسان ضوئيان المعان بلون برتقاÊ أو دوار على احلمولة.
وضع فانوس � أعلى مقدمة الشاحنة.

وضع فانوسان ضوئيان المعان بلون برتقاÊ أو دوار خلف احلمولة.
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.äÉأن تكون جميع تلك الفوانيس ظاهرة للعيان على بعد (٢٠٠) م
رفع راية حمراء أو وضع فانوس ضوئي بلون برتقاÊ أو دوار خلف احلمولة إذا كان يتد£ جزء منها بطول 

مÉ واحد فأكþ عن مؤخرة الشاحنة. 
التقيد مبسار الرحلة حسب املصرح به.

أن تكون سرعة الشاحنة (٤٥) كلم/ الساعة طوال الرحلة، و� حالة الوزن الزائد تكون سرعة الشاحنة 
(٥٠) كلم/ الساعة عند مرورها على اجلسور. 

عدم إعاقة حركة املرور، والتوقف � مكان آمن لتمكني السيارات من التجاوز وعدم إغالق الطريق أمام 
حركة املرور.

عدم املرور حتت اجلسور واملنشآت اخلرسانية واللوحات العلوية وداخل ا�نفاق � حال جتاوز ارتفاع 
.äÉاحلمولة عن (٤٫٨٠) م

عدم املرور على اجلسور ما أمكن، وعليه استخدام التحويالت.
عدم نقل احلمولة االستثنائية � ا�حوال اجلوية السيئة.  
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35 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

بعض املمارسات اخلاطئة � نقل وتثبيت البضائع 

املمارســـات  بعـــض  يوضـــح  اجلـــزء  هـــذا 
اخلاطئـــة � تثبيـــت احلمولـــة ونقلهـــا ممـــا 
قـــد يتســـبب عنهـــا العديـــد مـــن احلـــوادث 

اخلطـــرة علـــى الطريـــق.

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات36

ال توفــر هــذه احلبــال مــا يكفــي مــن قــوة لربــط 
وتثبيــت البوابــات الفوالذيــة علــى ســطح فــوالذي 

.(1-11) الشــكل   � كمــا  مناســب  بشــكل 

حبــل  يســتطيع  ال  متعــددة  وحمــوالت  أخشــاب 
.(2-11) الشــكل   � كمــا  يثبتهــا  أن  واحــد 
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2-11

(1-11)

(2-11)
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31 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

ا�دوات  جميــع  أهليــة  مــن  والتأكــد  ســواء  حــد  علــى 
اســتخدام  ا£  با¶ضافــة  العمليــة  لتلــك  املســتخدمة 
االوتــاد اخلشــبية الســاندة واملثبتــة لîطــارات ملنــع 

حركــة املركبــة املنقولــة كمــا � االشــكال 
(9-3)، (9-4) و (5-9). 

 فــك جميــع أدوات تثبيــت املركبــة املنقولــة ومــن ثــم 
انزالهــا بشــكل حــذر ا£ اخللــف عــ¿ املنحــدر اخملصــص 

للنــزول. 

اجلهــة  ا£  للوصــول  املمكنــة  املســارات  دراســة 
ــة  ــن ناحي ــل م ــق ا�فض ــت والطري ــار الوق ــة واختي املعني
ســالمة الطريــق املســتخدم ومقــدار االزدحــام فيــه.
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متطلبات السالمة لنقل احلموالت االستثنائية

33 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــدات  ــل املع ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðالثقيلــة كالتــا

االلتزام مبا ورد � الئحة نقل احلموالت االستثنائية (غ� القابلة للتجزئة) الصادرة من وزارة النقل 
أن تكون الشاحنة مناسبة لنوع احلمولة املنقولة على أن يكون عدد ìاورها كاٍف لتوزيع وزن احلمولة عليها.

احلصول على تصريح نقل احلمولة االستثنائية ووفق الئحة نقل احلموالت االستثنائية وااللتزام بأحكام التصريح.  
١ترتيب وتوزيع وزن احلمولة بشكل متوازن على ìاور الشاحنة، مع حتقيق حد أدنى من ارتفاعها وطولها وعرضها.

١التأكد من أن ارتفاع سطح التحميل مناسب للحمولة ويفضل استخدام املقطورات ذات أسطح التحميل املنخفضة 
رفع ما ال يقل عن (٦) رايات حمراء نظيفة ال تقل مساحتها عن (٤٠ @ ٢٥) سنتيمÉ مربع موزعه على الشاحنة واحلمولة 

:Êاملنقولة على النحو التا
راية واحدة على كل طرف من طر� الصدام ا�مامي للشاحنة على أن تثبت كل راية على سارية قص�ة توضع بزاوية 

حتى ترفرف بحرية.
راية واحدة � كل زاوية من الزوايا ا�ربع للشاحنة أو احلمولة.

إذا كان جزء من احلمولة املنقولة بتجاوز الراية فانة يتعني رفع راية إضافية على طرفها من كل جانب.
كتابة عبارة (حمولة استثنائية) بخط واضح على لوحتني تثبتا أمام وخلف الشاحنة بحيث تكون أرضية اللوحة باللون 

ا�صفر والكتابة باللون ا�حمر وتكون باملقاسات التاليةلوحة مبقاس (٢٠٠@٤٠) سنتيمÉ مربع بحروف مقاس (٣٠) سم 
وتثب على الصدام ا�مامي للشاحنة. 

لوحة مبقاس (٢٥٠@٥٠) سنتيمÉ مربع بحروف مقاس (٤٠) سم وتثبت على مؤخرة احلمولة املنقولة بارتفاع ال يقل عن 
مÉين من سطح الطريق.

تخصيص سيارة مزودة � أعالها بفانوس ضوئي المع بلون برتقاÊ أو دوار ملرافقة الشاحنة من اخللف إذا كان عرض 
حمولتها املنقولة أو مادتها يÉاوح بني (٣٫٥٠ – ٤٫٣٠) مäÉ، وإذا جتاوز عرضها عن (٤٫٣٠) مäÉ فإنه يلزم تخصيص سيارة 

أخرى بنفس املواصفات السابقة ملرافقة الشاحنة من ا�مام. 
:Êيجب وضع فوانيس حتذيرية على النحو التا äÉإذا جتاوز عرض احلمولة االستثنائية عن (٤٫٣٠) م

فانوسان ضوئيان المعان بلون برتقاÊ أو دوار على احلمولة.
وضع فانوس � أعلى مقدمة الشاحنة.

وضع فانوسان ضوئيان المعان بلون برتقاÊ أو دوار خلف احلمولة.

1-10
2-10
3-10
4-10
5-10
6-10

7-10

8-10

1-6-10

2-6-10
3-6-10
4-6-10

5-6-10

1-8-10
2-8-10
3-8-10

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات34

.äÉأن تكون جميع تلك الفوانيس ظاهرة للعيان على بعد (٢٠٠) م
رفع راية حمراء أو وضع فانوس ضوئي بلون برتقاÊ أو دوار خلف احلمولة إذا كان يتد£ جزء منها بطول 

مÉ واحد فأكþ عن مؤخرة الشاحنة. 
التقيد مبسار الرحلة حسب املصرح به.

أن تكون سرعة الشاحنة (٤٥) كلم/ الساعة طوال الرحلة، و� حالة الوزن الزائد تكون سرعة الشاحنة 
(٥٠) كلم/ الساعة عند مرورها على اجلسور. 

عدم إعاقة حركة املرور، والتوقف � مكان آمن لتمكني السيارات من التجاوز وعدم إغالق الطريق أمام 
حركة املرور.

عدم املرور حتت اجلسور واملنشآت اخلرسانية واللوحات العلوية وداخل ا�نفاق � حال جتاوز ارتفاع 
.äÉاحلمولة عن (٤٫٨٠) م

عدم املرور على اجلسور ما أمكن، وعليه استخدام التحويالت.
عدم نقل احلمولة االستثنائية � ا�حوال اجلوية السيئة.  
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بعض املمارسات اخلاطئة � نقل وتثبيت البضائع 

املمارســـات  بعـــض  يوضـــح  اجلـــزء  هـــذا 
اخلاطئـــة � تثبيـــت احلمولـــة ونقلهـــا ممـــا 
قـــد يتســـبب عنهـــا العديـــد مـــن احلـــوادث 

اخلطـــرة علـــى الطريـــق.

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات36

ال توفــر هــذه احلبــال مــا يكفــي مــن قــوة لربــط 
وتثبيــت البوابــات الفوالذيــة علــى ســطح فــوالذي 

.(1-11) الشــكل   � كمــا  مناســب  بشــكل 

حبــل  يســتطيع  ال  متعــددة  وحمــوالت  أخشــاب 
.(2-11) الشــكل   � كمــا  يثبتهــا  أن  واحــد 

1-11

2-11

(1-11)

(2-11)

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



33 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــدات  ــل املع ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðالثقيلــة كالتــا

االلتزام مبا ورد � الئحة نقل احلموالت االستثنائية (غ� القابلة للتجزئة) الصادرة من وزارة النقل 
أن تكون الشاحنة مناسبة لنوع احلمولة املنقولة على أن يكون عدد ìاورها كاٍف لتوزيع وزن احلمولة عليها.

احلصول على تصريح نقل احلمولة االستثنائية ووفق الئحة نقل احلموالت االستثنائية وااللتزام بأحكام التصريح.  
١ترتيب وتوزيع وزن احلمولة بشكل متوازن على ìاور الشاحنة، مع حتقيق حد أدنى من ارتفاعها وطولها وعرضها.

١التأكد من أن ارتفاع سطح التحميل مناسب للحمولة ويفضل استخدام املقطورات ذات أسطح التحميل املنخفضة 
رفع ما ال يقل عن (٦) رايات حمراء نظيفة ال تقل مساحتها عن (٤٠ @ ٢٥) سنتيمÉ مربع موزعه على الشاحنة واحلمولة 

:Êاملنقولة على النحو التا
راية واحدة على كل طرف من طر� الصدام ا�مامي للشاحنة على أن تثبت كل راية على سارية قص�ة توضع بزاوية 

حتى ترفرف بحرية.
راية واحدة � كل زاوية من الزوايا ا�ربع للشاحنة أو احلمولة.

إذا كان جزء من احلمولة املنقولة بتجاوز الراية فانة يتعني رفع راية إضافية على طرفها من كل جانب.
كتابة عبارة (حمولة استثنائية) بخط واضح على لوحتني تثبتا أمام وخلف الشاحنة بحيث تكون أرضية اللوحة باللون 

ا�صفر والكتابة باللون ا�حمر وتكون باملقاسات التاليةلوحة مبقاس (٢٠٠@٤٠) سنتيمÉ مربع بحروف مقاس (٣٠) سم 
وتثب على الصدام ا�مامي للشاحنة. 

لوحة مبقاس (٢٥٠@٥٠) سنتيمÉ مربع بحروف مقاس (٤٠) سم وتثبت على مؤخرة احلمولة املنقولة بارتفاع ال يقل عن 
مÉين من سطح الطريق.

تخصيص سيارة مزودة � أعالها بفانوس ضوئي المع بلون برتقاÊ أو دوار ملرافقة الشاحنة من اخللف إذا كان عرض 
حمولتها املنقولة أو مادتها يÉاوح بني (٣٫٥٠ – ٤٫٣٠) مäÉ، وإذا جتاوز عرضها عن (٤٫٣٠) مäÉ فإنه يلزم تخصيص سيارة 

أخرى بنفس املواصفات السابقة ملرافقة الشاحنة من ا�مام. 
:Êيجب وضع فوانيس حتذيرية على النحو التا äÉإذا جتاوز عرض احلمولة االستثنائية عن (٤٫٣٠) م

فانوسان ضوئيان المعان بلون برتقاÊ أو دوار على احلمولة.
وضع فانوس � أعلى مقدمة الشاحنة.

وضع فانوسان ضوئيان المعان بلون برتقاÊ أو دوار خلف احلمولة.
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الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات34

.äÉأن تكون جميع تلك الفوانيس ظاهرة للعيان على بعد (٢٠٠) م
رفع راية حمراء أو وضع فانوس ضوئي بلون برتقاÊ أو دوار خلف احلمولة إذا كان يتد£ جزء منها بطول 

مÉ واحد فأكþ عن مؤخرة الشاحنة. 
التقيد مبسار الرحلة حسب املصرح به.

أن تكون سرعة الشاحنة (٤٥) كلم/ الساعة طوال الرحلة، و� حالة الوزن الزائد تكون سرعة الشاحنة 
(٥٠) كلم/ الساعة عند مرورها على اجلسور. 

عدم إعاقة حركة املرور، والتوقف � مكان آمن لتمكني السيارات من التجاوز وعدم إغالق الطريق أمام 
حركة املرور.

عدم املرور حتت اجلسور واملنشآت اخلرسانية واللوحات العلوية وداخل ا�نفاق � حال جتاوز ارتفاع 
.äÉاحلمولة عن (٤٫٨٠) م

عدم املرور على اجلسور ما أمكن، وعليه استخدام التحويالت.
عدم نقل احلمولة االستثنائية � ا�حوال اجلوية السيئة.  
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35 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

بعض املمارسات اخلاطئة � نقل وتثبيت البضائع 

املمارســـات  بعـــض  يوضـــح  اجلـــزء  هـــذا 
اخلاطئـــة � تثبيـــت احلمولـــة ونقلهـــا ممـــا 
قـــد يتســـبب عنهـــا العديـــد مـــن احلـــوادث 

اخلطـــرة علـــى الطريـــق.

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات36

ال توفــر هــذه احلبــال مــا يكفــي مــن قــوة لربــط 
وتثبيــت البوابــات الفوالذيــة علــى ســطح فــوالذي 

.(1-11) الشــكل   � كمــا  مناســب  بشــكل 

حبــل  يســتطيع  ال  متعــددة  وحمــوالت  أخشــاب 
.(2-11) الشــكل   � كمــا  يثبتهــا  أن  واحــد 
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(1-11)
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37 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

يظهــر الشــكل (11-5) تأثــر أحــد جوانــب الشــاحنة 
بشــكل  بالداخــل  احلمولــة  تثبيــت  عــدم  بســبب 

صحيــح

مربوطــة  وغــ£  مثبتــة  غــ£  احلبــال  مــن  لفائــف 
الشــاحنة  باهتــزازات  وتتأثــر  صحيــح  بشــكل 

(4-11) الشــكل   � كمــا  واحلركــة 

السالســل  ربــط  اخلاطئــة  املمارســات  مــن 
(3-11) الشــكل   � كمــا  الُعقــد  بطريقــة 
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3-11

(5-11)

(4-11)

(3-11)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات38

اجلانبيــة  الســتارة   � الزائــد  االنتفــاخ  يشــ£ 
مثبــت  غــ£  زائــد  حمــل  وجــود  إ©  للشــاحنة 
الشــاحنة  جتــاوز   � يتســبب  ويقــد  بالداخــل 

للعــرض  ا¶قصــى  للحــد 
كما � الشكل (6-11)

يظهــر الشــكل (11-7) مــا يحــدث حلمولــة غــ£ 
ــب  مقيــدة داخــل الشــاحنة وتأث£هــا علــى جوان

الشــاحنة.

ــدم  ــح وع ــكل الصحي ــة بالش ــط احلمول ــدم رب يع
اســتخدام الشــاحنة املناســبة لنقــل ا¸طــارات 
تســبب � انفالتهــا بعــد وقــوع حــادث كمــا � 

الشــكل (8-11).
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33 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

با¸ضافــة إ© متطلبــات الســالمة العامــة � اجلــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل 
ــدات  ــل املع ــاحنات نق ــالمة لش ــات الس ــر متطلب ــن توف ــد م ــا، الب ــب توفره الواج

:ðالثقيلــة كالتــا

االلتزام مبا ورد � الئحة نقل احلموالت االستثنائية (غ� القابلة للتجزئة) الصادرة من وزارة النقل 
أن تكون الشاحنة مناسبة لنوع احلمولة املنقولة على أن يكون عدد ìاورها كاٍف لتوزيع وزن احلمولة عليها.

احلصول على تصريح نقل احلمولة االستثنائية ووفق الئحة نقل احلموالت االستثنائية وااللتزام بأحكام التصريح.  
١ترتيب وتوزيع وزن احلمولة بشكل متوازن على ìاور الشاحنة، مع حتقيق حد أدنى من ارتفاعها وطولها وعرضها.

١التأكد من أن ارتفاع سطح التحميل مناسب للحمولة ويفضل استخدام املقطورات ذات أسطح التحميل املنخفضة 
رفع ما ال يقل عن (٦) رايات حمراء نظيفة ال تقل مساحتها عن (٤٠ @ ٢٥) سنتيمÉ مربع موزعه على الشاحنة واحلمولة 

:Êاملنقولة على النحو التا
راية واحدة على كل طرف من طر� الصدام ا�مامي للشاحنة على أن تثبت كل راية على سارية قص�ة توضع بزاوية 

حتى ترفرف بحرية.
راية واحدة � كل زاوية من الزوايا ا�ربع للشاحنة أو احلمولة.

إذا كان جزء من احلمولة املنقولة بتجاوز الراية فانة يتعني رفع راية إضافية على طرفها من كل جانب.
كتابة عبارة (حمولة استثنائية) بخط واضح على لوحتني تثبتا أمام وخلف الشاحنة بحيث تكون أرضية اللوحة باللون 

ا�صفر والكتابة باللون ا�حمر وتكون باملقاسات التاليةلوحة مبقاس (٢٠٠@٤٠) سنتيمÉ مربع بحروف مقاس (٣٠) سم 
وتثب على الصدام ا�مامي للشاحنة. 

لوحة مبقاس (٢٥٠@٥٠) سنتيمÉ مربع بحروف مقاس (٤٠) سم وتثبت على مؤخرة احلمولة املنقولة بارتفاع ال يقل عن 
مÉين من سطح الطريق.

تخصيص سيارة مزودة � أعالها بفانوس ضوئي المع بلون برتقاÊ أو دوار ملرافقة الشاحنة من اخللف إذا كان عرض 
حمولتها املنقولة أو مادتها يÉاوح بني (٣٫٥٠ – ٤٫٣٠) مäÉ، وإذا جتاوز عرضها عن (٤٫٣٠) مäÉ فإنه يلزم تخصيص سيارة 

أخرى بنفس املواصفات السابقة ملرافقة الشاحنة من ا�مام. 
:Êيجب وضع فوانيس حتذيرية على النحو التا äÉإذا جتاوز عرض احلمولة االستثنائية عن (٤٫٣٠) م

فانوسان ضوئيان المعان بلون برتقاÊ أو دوار على احلمولة.
وضع فانوس � أعلى مقدمة الشاحنة.

وضع فانوسان ضوئيان المعان بلون برتقاÊ أو دوار خلف احلمولة.
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الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات34

.äÉأن تكون جميع تلك الفوانيس ظاهرة للعيان على بعد (٢٠٠) م
رفع راية حمراء أو وضع فانوس ضوئي بلون برتقاÊ أو دوار خلف احلمولة إذا كان يتد£ جزء منها بطول 

مÉ واحد فأكþ عن مؤخرة الشاحنة. 
التقيد مبسار الرحلة حسب املصرح به.

أن تكون سرعة الشاحنة (٤٥) كلم/ الساعة طوال الرحلة، و� حالة الوزن الزائد تكون سرعة الشاحنة 
(٥٠) كلم/ الساعة عند مرورها على اجلسور. 

عدم إعاقة حركة املرور، والتوقف � مكان آمن لتمكني السيارات من التجاوز وعدم إغالق الطريق أمام 
حركة املرور.

عدم املرور حتت اجلسور واملنشآت اخلرسانية واللوحات العلوية وداخل ا�نفاق � حال جتاوز ارتفاع 
.äÉاحلمولة عن (٤٫٨٠) م

عدم املرور على اجلسور ما أمكن، وعليه استخدام التحويالت.
عدم نقل احلمولة االستثنائية � ا�حوال اجلوية السيئة.  
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بعض املمارسات اخلاطئة � نقل وتثبيت البضائع 

املمارســـات  بعـــض  يوضـــح  اجلـــزء  هـــذا 
اخلاطئـــة � تثبيـــت احلمولـــة ونقلهـــا ممـــا 
قـــد يتســـبب عنهـــا العديـــد مـــن احلـــوادث 

اخلطـــرة علـــى الطريـــق.

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات36

ال توفــر هــذه احلبــال مــا يكفــي مــن قــوة لربــط 
وتثبيــت البوابــات الفوالذيــة علــى ســطح فــوالذي 

.(1-11) الشــكل   � كمــا  مناســب  بشــكل 

حبــل  يســتطيع  ال  متعــددة  وحمــوالت  أخشــاب 
.(2-11) الشــكل   � كمــا  يثبتهــا  أن  واحــد 

1-11

2-11

(1-11)

(2-11)
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يظهــر الشــكل (11-5) تأثــر أحــد جوانــب الشــاحنة 
بشــكل  بالداخــل  احلمولــة  تثبيــت  عــدم  بســبب 

صحيــح

مربوطــة  وغــ£  مثبتــة  غــ£  احلبــال  مــن  لفائــف 
الشــاحنة  باهتــزازات  وتتأثــر  صحيــح  بشــكل 

(4-11) الشــكل   � كمــا  واحلركــة 

السالســل  ربــط  اخلاطئــة  املمارســات  مــن 
(3-11) الشــكل   � كمــا  الُعقــد  بطريقــة 

5-11

4-11

3-11

(5-11)

(4-11)

(3-11)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات38

اجلانبيــة  الســتارة   � الزائــد  االنتفــاخ  يشــ£ 
مثبــت  غــ£  زائــد  حمــل  وجــود  إ©  للشــاحنة 
الشــاحنة  جتــاوز   � يتســبب  ويقــد  بالداخــل 

للعــرض  ا¶قصــى  للحــد 
كما � الشكل (6-11)

يظهــر الشــكل (11-7) مــا يحــدث حلمولــة غــ£ 
ــب  مقيــدة داخــل الشــاحنة وتأث£هــا علــى جوان

الشــاحنة.

ــدم  ــح وع ــكل الصحي ــة بالش ــط احلمول ــدم رب يع
اســتخدام الشــاحنة املناســبة لنقــل ا¸طــارات 
تســبب � انفالتهــا بعــد وقــوع حــادث كمــا � 

الشــكل (8-11).

6-11

7-11

8-11

(7-11)

(8-11)

(6-11)

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة
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بعض املمارسات اخلاطئة � نقل وتثبيت البضائع 

املمارســـات  بعـــض  يوضـــح  اجلـــزء  هـــذا 
اخلاطئـــة � تثبيـــت احلمولـــة ونقلهـــا ممـــا 
قـــد يتســـبب عنهـــا العديـــد مـــن احلـــوادث 

اخلطـــرة علـــى الطريـــق.

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات36

ال توفــر هــذه احلبــال مــا يكفــي مــن قــوة لربــط 
وتثبيــت البوابــات الفوالذيــة علــى ســطح فــوالذي 

.(1-11) الشــكل   � كمــا  مناســب  بشــكل 

حبــل  يســتطيع  ال  متعــددة  وحمــوالت  أخشــاب 
.(2-11) الشــكل   � كمــا  يثبتهــا  أن  واحــد 
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(1-11)
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يظهــر الشــكل (11-5) تأثــر أحــد جوانــب الشــاحنة 
بشــكل  بالداخــل  احلمولــة  تثبيــت  عــدم  بســبب 

صحيــح

مربوطــة  وغــ£  مثبتــة  غــ£  احلبــال  مــن  لفائــف 
الشــاحنة  باهتــزازات  وتتأثــر  صحيــح  بشــكل 

(4-11) الشــكل   � كمــا  واحلركــة 

السالســل  ربــط  اخلاطئــة  املمارســات  مــن 
(3-11) الشــكل   � كمــا  الُعقــد  بطريقــة 

5-11

4-11

3-11

(5-11)

(4-11)

(3-11)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات38

اجلانبيــة  الســتارة   � الزائــد  االنتفــاخ  يشــ£ 
مثبــت  غــ£  زائــد  حمــل  وجــود  إ©  للشــاحنة 
الشــاحنة  جتــاوز   � يتســبب  ويقــد  بالداخــل 

للعــرض  ا¶قصــى  للحــد 
كما � الشكل (6-11)

يظهــر الشــكل (11-7) مــا يحــدث حلمولــة غــ£ 
ــب  مقيــدة داخــل الشــاحنة وتأث£هــا علــى جوان

الشــاحنة.

ــدم  ــح وع ــكل الصحي ــة بالش ــط احلمول ــدم رب يع
اســتخدام الشــاحنة املناســبة لنقــل ا¸طــارات 
تســبب � انفالتهــا بعــد وقــوع حــادث كمــا � 

الشــكل (8-11).
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8-11

(7-11)

(8-11)
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وال  مقيــدة  غــ£  حمولــة   (9-11) الشــكل   �
مــن  مينعهــا  خلفــي  بــاب  للشــاحنة  يوجــد 

الشــاحنة. حركــة  حالــة   � الســقوط 

عربــة غــ£ مقيــدة ميكــن ان تســقط مــن خــالل 
الفتحــات اجلانبيــة للشــاحنة كمــا � الشــكل 

(10-11)

(11-11) لفائــف عشــب غــ£  يظهــر الشــكل 
اللينــة  االحمــال  ربــط  يصعــب  حيــث  مقيــدة 
ربطهــا  مــع  يجــب  حيــث  لالنضغــاط،  القابلــة 
وبــاب  جوانــب  حتتــوي  شــاحنة  علــى  وضعهــا 

خلفــي

9-11

10-11

11-11

(9-11)

(10-11)

(11-11)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات40

ربــط الكراتــني باحلبــال ال ميكــن أن يــؤدي إ© تثبيــت 
الفــوالذ أســفل الكراتــني، وال بــد ن تثبيــت الفــوالذ 

بشــكل منفصــل كمــا � الشــكل (13-11)

جميــع  تثبيــت  عــدم   (14-11) الشــكل  يظهــر 
ا¶شــياء علــى ســطح الشــاحنة مبــا فيهــا االقمــاع 
ا¶شــياء  هــذه  الحتــواء  ويجــب  ا¶خــرى،  وا¶دوات 
اســتخدام احلاويــات أو مقطــورات بجوانــب عاليــة 

وبــاب خلفــي

ثــالث حبــال غــ£ كافيــة لتثبيــت هــذا احلمــل مــن 
ا¶خشــاب الــذي يبلــغ وزنــه 3800 كجــم كمــا � 

.(12-11) الشــكل 
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14-11

12-11

(12-11)

(13-11)

(14-11)

الدليل اإلرشادي لسالمة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة



35 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

بعض املمارسات اخلاطئة � نقل وتثبيت البضائع 

املمارســـات  بعـــض  يوضـــح  اجلـــزء  هـــذا 
اخلاطئـــة � تثبيـــت احلمولـــة ونقلهـــا ممـــا 
قـــد يتســـبب عنهـــا العديـــد مـــن احلـــوادث 

اخلطـــرة علـــى الطريـــق.

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات36

ال توفــر هــذه احلبــال مــا يكفــي مــن قــوة لربــط 
وتثبيــت البوابــات الفوالذيــة علــى ســطح فــوالذي 

.(1-11) الشــكل   � كمــا  مناســب  بشــكل 

حبــل  يســتطيع  ال  متعــددة  وحمــوالت  أخشــاب 
.(2-11) الشــكل   � كمــا  يثبتهــا  أن  واحــد 

1-11

2-11

(1-11)

(2-11)
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يظهــر الشــكل (11-5) تأثــر أحــد جوانــب الشــاحنة 
بشــكل  بالداخــل  احلمولــة  تثبيــت  عــدم  بســبب 

صحيــح

مربوطــة  وغــ£  مثبتــة  غــ£  احلبــال  مــن  لفائــف 
الشــاحنة  باهتــزازات  وتتأثــر  صحيــح  بشــكل 

(4-11) الشــكل   � كمــا  واحلركــة 

السالســل  ربــط  اخلاطئــة  املمارســات  مــن 
(3-11) الشــكل   � كمــا  الُعقــد  بطريقــة 

5-11

4-11

3-11

(5-11)

(4-11)

(3-11)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات38

اجلانبيــة  الســتارة   � الزائــد  االنتفــاخ  يشــ£ 
مثبــت  غــ£  زائــد  حمــل  وجــود  إ©  للشــاحنة 
الشــاحنة  جتــاوز   � يتســبب  ويقــد  بالداخــل 

للعــرض  ا¶قصــى  للحــد 
كما � الشكل (6-11)

يظهــر الشــكل (11-7) مــا يحــدث حلمولــة غــ£ 
ــب  مقيــدة داخــل الشــاحنة وتأث£هــا علــى جوان

الشــاحنة.

ــدم  ــح وع ــكل الصحي ــة بالش ــط احلمول ــدم رب يع
اســتخدام الشــاحنة املناســبة لنقــل ا¸طــارات 
تســبب � انفالتهــا بعــد وقــوع حــادث كمــا � 

الشــكل (8-11).
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8-11

(7-11)
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(6-11)

39 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

وال  مقيــدة  غــ£  حمولــة   (9-11) الشــكل   �
مــن  مينعهــا  خلفــي  بــاب  للشــاحنة  يوجــد 

الشــاحنة. حركــة  حالــة   � الســقوط 

عربــة غــ£ مقيــدة ميكــن ان تســقط مــن خــالل 
الفتحــات اجلانبيــة للشــاحنة كمــا � الشــكل 

(10-11)

(11-11) لفائــف عشــب غــ£  يظهــر الشــكل 
اللينــة  االحمــال  ربــط  يصعــب  حيــث  مقيــدة 
ربطهــا  مــع  يجــب  حيــث  لالنضغــاط،  القابلــة 
وبــاب  جوانــب  حتتــوي  شــاحنة  علــى  وضعهــا 

خلفــي

9-11

10-11

11-11

(9-11)

(10-11)

(11-11)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات40

ربــط الكراتــني باحلبــال ال ميكــن أن يــؤدي إ© تثبيــت 
الفــوالذ أســفل الكراتــني، وال بــد ن تثبيــت الفــوالذ 

بشــكل منفصــل كمــا � الشــكل (13-11)

جميــع  تثبيــت  عــدم   (14-11) الشــكل  يظهــر 
ا¶شــياء علــى ســطح الشــاحنة مبــا فيهــا االقمــاع 
ا¶شــياء  هــذه  الحتــواء  ويجــب  ا¶خــرى،  وا¶دوات 
اســتخدام احلاويــات أو مقطــورات بجوانــب عاليــة 

وبــاب خلفــي

ثــالث حبــال غــ£ كافيــة لتثبيــت هــذا احلمــل مــن 
ا¶خشــاب الــذي يبلــغ وزنــه 3800 كجــم كمــا � 

.(12-11) الشــكل 
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12-11
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يظهــر الشــكل (11-5) تأثــر أحــد جوانــب الشــاحنة 
بشــكل  بالداخــل  احلمولــة  تثبيــت  عــدم  بســبب 

صحيــح

مربوطــة  وغــ£  مثبتــة  غــ£  احلبــال  مــن  لفائــف 
الشــاحنة  باهتــزازات  وتتأثــر  صحيــح  بشــكل 

(4-11) الشــكل   � كمــا  واحلركــة 

السالســل  ربــط  اخلاطئــة  املمارســات  مــن 
(3-11) الشــكل   � كمــا  الُعقــد  بطريقــة 

5-11

4-11

3-11

(5-11)

(4-11)

(3-11)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات38

اجلانبيــة  الســتارة   � الزائــد  االنتفــاخ  يشــ£ 
مثبــت  غــ£  زائــد  حمــل  وجــود  إ©  للشــاحنة 
الشــاحنة  جتــاوز   � يتســبب  ويقــد  بالداخــل 

للعــرض  ا¶قصــى  للحــد 
كما � الشكل (6-11)

يظهــر الشــكل (11-7) مــا يحــدث حلمولــة غــ£ 
ــب  مقيــدة داخــل الشــاحنة وتأث£هــا علــى جوان

الشــاحنة.

ــدم  ــح وع ــكل الصحي ــة بالش ــط احلمول ــدم رب يع
اســتخدام الشــاحنة املناســبة لنقــل ا¸طــارات 
تســبب � انفالتهــا بعــد وقــوع حــادث كمــا � 

الشــكل (8-11).
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7-11

8-11

(7-11)

(8-11)

(6-11)

39 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

وال  مقيــدة  غــ£  حمولــة   (9-11) الشــكل   �
مــن  مينعهــا  خلفــي  بــاب  للشــاحنة  يوجــد 

الشــاحنة. حركــة  حالــة   � الســقوط 

عربــة غــ£ مقيــدة ميكــن ان تســقط مــن خــالل 
الفتحــات اجلانبيــة للشــاحنة كمــا � الشــكل 

(10-11)

(11-11) لفائــف عشــب غــ£  يظهــر الشــكل 
اللينــة  االحمــال  ربــط  يصعــب  حيــث  مقيــدة 
ربطهــا  مــع  يجــب  حيــث  لالنضغــاط،  القابلــة 
وبــاب  جوانــب  حتتــوي  شــاحنة  علــى  وضعهــا 

خلفــي

9-11

10-11

11-11

(9-11)

(10-11)

(11-11)

الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات40

ربــط الكراتــني باحلبــال ال ميكــن أن يــؤدي إ© تثبيــت 
الفــوالذ أســفل الكراتــني، وال بــد ن تثبيــت الفــوالذ 

بشــكل منفصــل كمــا � الشــكل (13-11)

جميــع  تثبيــت  عــدم   (14-11) الشــكل  يظهــر 
ا¶شــياء علــى ســطح الشــاحنة مبــا فيهــا االقمــاع 
ا¶شــياء  هــذه  الحتــواء  ويجــب  ا¶خــرى،  وا¶دوات 
اســتخدام احلاويــات أو مقطــورات بجوانــب عاليــة 

وبــاب خلفــي

ثــالث حبــال غــ£ كافيــة لتثبيــت هــذا احلمــل مــن 
ا¶خشــاب الــذي يبلــغ وزنــه 3800 كجــم كمــا � 

.(12-11) الشــكل 

13-11

14-11

12-11

(12-11)

(13-11)

(14-11)
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وجــود  عــدم  تســبب   (17-11) الشــكل   �
جوانــب صلبــة ومــع حركــة الشــاحنة ا© انــزالق 

احلمولــة.

ــذا  ــح ه ــه كب ــده ال ميكن ــمع وح ــاش املش القم
احلمــل مــن الكتــل اخلرســانية كمــا � الشــكل 

(16-11)

علــب  بعــض  يوضــح   (15-11) الشــكل   �
ســبائك ا¶ملنيــوم التــي متيــل إ© ا¶مــام حتــت 
ــدت  ــد امت ــة ق ــظ أن ا¶حزم ــديد. الح ــح الش الكب
وســمحت للحمــل باالنقــالب. أيضــا ًكان حامــل 
التحميــل ا¶مامــي غــ£ احملمــي ضعيًفــا جــًدا 

لدعــم احلزمــة ا¶مامــي.

17-11

16-11

15-11

(17-11)

(16-11)

(15-11)
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بشــكل  بالداخــل  احلمولــة  تثبيــت  عــدم  بســبب 
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(4-11) الشــكل   � كمــا  واحلركــة 

السالســل  ربــط  اخلاطئــة  املمارســات  مــن 
(3-11) الشــكل   � كمــا  الُعقــد  بطريقــة 
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مثبــت  غــ£  زائــد  حمــل  وجــود  إ©  للشــاحنة 
الشــاحنة  جتــاوز   � يتســبب  ويقــد  بالداخــل 

للعــرض  ا¶قصــى  للحــد 
كما � الشكل (6-11)

يظهــر الشــكل (11-7) مــا يحــدث حلمولــة غــ£ 
ــب  مقيــدة داخــل الشــاحنة وتأث£هــا علــى جوان

الشــاحنة.

ــدم  ــح وع ــكل الصحي ــة بالش ــط احلمول ــدم رب يع
اســتخدام الشــاحنة املناســبة لنقــل ا¸طــارات 
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وال  مقيــدة  غــ£  حمولــة   (9-11) الشــكل   �
مــن  مينعهــا  خلفــي  بــاب  للشــاحنة  يوجــد 

الشــاحنة. حركــة  حالــة   � الســقوط 

عربــة غــ£ مقيــدة ميكــن ان تســقط مــن خــالل 
الفتحــات اجلانبيــة للشــاحنة كمــا � الشــكل 

(10-11)

(11-11) لفائــف عشــب غــ£  يظهــر الشــكل 
اللينــة  االحمــال  ربــط  يصعــب  حيــث  مقيــدة 
ربطهــا  مــع  يجــب  حيــث  لالنضغــاط،  القابلــة 
وبــاب  جوانــب  حتتــوي  شــاحنة  علــى  وضعهــا 

خلفــي
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ربــط الكراتــني باحلبــال ال ميكــن أن يــؤدي إ© تثبيــت 
الفــوالذ أســفل الكراتــني، وال بــد ن تثبيــت الفــوالذ 

بشــكل منفصــل كمــا � الشــكل (13-11)

جميــع  تثبيــت  عــدم   (14-11) الشــكل  يظهــر 
ا¶شــياء علــى ســطح الشــاحنة مبــا فيهــا االقمــاع 
ا¶شــياء  هــذه  الحتــواء  ويجــب  ا¶خــرى،  وا¶دوات 
اســتخدام احلاويــات أو مقطــورات بجوانــب عاليــة 

وبــاب خلفــي

ثــالث حبــال غــ£ كافيــة لتثبيــت هــذا احلمــل مــن 
ا¶خشــاب الــذي يبلــغ وزنــه 3800 كجــم كمــا � 

.(12-11) الشــكل 

13-11

14-11

12-11

(12-11)

(13-11)

(14-11)

41 الدليل ا�رشادي لسائقي الشاحنات

وجــود  عــدم  تســبب   (17-11) الشــكل   �
جوانــب صلبــة ومــع حركــة الشــاحنة ا© انــزالق 

احلمولــة.

ــذا  ــح ه ــه كب ــده ال ميكن ــمع وح ــاش املش القم
احلمــل مــن الكتــل اخلرســانية كمــا � الشــكل 

(16-11)

علــب  بعــض  يوضــح   (15-11) الشــكل   �
ســبائك ا¶ملنيــوم التــي متيــل إ© ا¶مــام حتــت 
ــدت  ــد امت ــة ق ــظ أن ا¶حزم ــديد. الح ــح الش الكب
وســمحت للحمــل باالنقــالب. أيضــا ًكان حامــل 
التحميــل ا¶مامــي غــ£ احملمــي ضعيًفــا جــًدا 

لدعــم احلزمــة ا¶مامــي.
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(15-11)
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املراجع:

الئحة نقل احلموالت االستثنائية (غ£ قابلة للتجزئة) - وزارة النقل.
الالئحة املنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأج£ الشاحنات على الطرق الÀية الصادر من الهيئة العامة للنقل.

ا¶بعاد وا¶وزان للشاحنات حسب املواصفة القياسية السعودية.
الدليل ا¸رشادي لسائقي الشاحنات- الهيئة العامة للنقل.

الئحة املستودعات الغذائية - وزارة الشؤون البلدية والقروية.
 The U.S Department of Agriculture "The FSIS Food Safety and Security Guidelines for the

 ."Transportation and Distribution of Meat, Poultry, and Egg Products
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وال  مقيــدة  غــ£  حمولــة   (9-11) الشــكل   �
مــن  مينعهــا  خلفــي  بــاب  للشــاحنة  يوجــد 

الشــاحنة. حركــة  حالــة   � الســقوط 

عربــة غــ£ مقيــدة ميكــن ان تســقط مــن خــالل 
الفتحــات اجلانبيــة للشــاحنة كمــا � الشــكل 

(10-11)

(11-11) لفائــف عشــب غــ£  يظهــر الشــكل 
اللينــة  االحمــال  ربــط  يصعــب  حيــث  مقيــدة 
ربطهــا  مــع  يجــب  حيــث  لالنضغــاط،  القابلــة 
وبــاب  جوانــب  حتتــوي  شــاحنة  علــى  وضعهــا 

خلفــي

9-11

10-11

11-11

(9-11)

(10-11)

(11-11)
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ربــط الكراتــني باحلبــال ال ميكــن أن يــؤدي إ© تثبيــت 
الفــوالذ أســفل الكراتــني، وال بــد ن تثبيــت الفــوالذ 

بشــكل منفصــل كمــا � الشــكل (13-11)

جميــع  تثبيــت  عــدم   (14-11) الشــكل  يظهــر 
ا¶شــياء علــى ســطح الشــاحنة مبــا فيهــا االقمــاع 
ا¶شــياء  هــذه  الحتــواء  ويجــب  ا¶خــرى،  وا¶دوات 
اســتخدام احلاويــات أو مقطــورات بجوانــب عاليــة 

وبــاب خلفــي

ثــالث حبــال غــ£ كافيــة لتثبيــت هــذا احلمــل مــن 
ا¶خشــاب الــذي يبلــغ وزنــه 3800 كجــم كمــا � 

.(12-11) الشــكل 

13-11

14-11

12-11

(12-11)

(13-11)

(14-11)
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وجــود  عــدم  تســبب   (17-11) الشــكل   �
جوانــب صلبــة ومــع حركــة الشــاحنة ا© انــزالق 

احلمولــة.

ــذا  ــح ه ــه كب ــده ال ميكن ــمع وح ــاش املش القم
احلمــل مــن الكتــل اخلرســانية كمــا � الشــكل 

(16-11)

علــب  بعــض  يوضــح   (15-11) الشــكل   �
ســبائك ا¶ملنيــوم التــي متيــل إ© ا¶مــام حتــت 
ــدت  ــد امت ــة ق ــظ أن ا¶حزم ــديد. الح ــح الش الكب
وســمحت للحمــل باالنقــالب. أيضــا ًكان حامــل 
التحميــل ا¶مامــي غــ£ احملمــي ضعيًفــا جــًدا 

لدعــم احلزمــة ا¶مامــي.

17-11

16-11

15-11

(17-11)

(16-11)

(15-11)
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املراجع:

الئحة نقل احلموالت االستثنائية (غ£ قابلة للتجزئة) - وزارة النقل.
الالئحة املنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأج£ الشاحنات على الطرق الÀية الصادر من الهيئة العامة للنقل.

ا¶بعاد وا¶وزان للشاحنات حسب املواصفة القياسية السعودية.
الدليل ا¸رشادي لسائقي الشاحنات- الهيئة العامة للنقل.

الئحة املستودعات الغذائية - وزارة الشؤون البلدية والقروية.
 The U.S Department of Agriculture "The FSIS Food Safety and Security Guidelines for the

 ."Transportation and Distribution of Meat, Poultry, and Egg Products
Federal Motor Carrier Safety Administration

الالئحة الفنية للحواجز ا¶مامية واخللفية واجلانبية للشاحنات واملقطورات (م.إ-١٦١-١٧-٠٧-٠٤)
 

"performance standards for the safe carriage of loads on road vehicles
متطلبات السالمة – الفحص الدوري الفني للسيارات

دليل املمارسة رقم (١) / (٢٠١٥) بشأن نقل احليوانات املنتجة للغذاء � امارة أبو ظبي.
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