تلف البضائع

هل تسبب لك مامرسات التعبئة السيئة مبطالبات ناتجة عن تلف البضائع؟

إن ثلثي املطالبات املرتبطة بتلف البضائع تنتج عن مامرسات التعبئة السيئة او تتفاقم بسببها
أظهرت التحريات أن األسباب الرئيسية لتلف البضائع هي:
■ التوزيع غري املالئم للحمولة /الوزن
■ تثبيت البضائع بشكل غري كاف
■ تصنيف البضائع أو وصفها بشكل خاطئ
■ عدم دقة املستندات
■ األخطاء يف املستندات
تنتج العديد من مطالبات تلف البضائع عن عدم املعرفة .إذا كان لديك أي شك بخصوص مناولة أية بضائع ليست لديك معرفة كافية
عنها أو اذا كان لديك أي شك بخصوص مرشوعية عمل أي عميل ،قد يكون رفض التعيني بخصوص تلك البضاعة أو ذلك العميل بالشكل
املناسب هو األفضل لتوفري الوقت واملال -ناهيك عن تعريض األرواح للخطر بسبب احتامل وقوع الحوادث.

ما هي املخاطر؟

ترضر املمتلكات

اإلرضار بالسمعة

التلوث

اإلصابات الجسدية

ارتفاع تكاليف التأمني

تلف البضائع

كيف ميكنك الحد من هذه املخاطر؟
االطالع عىل مدونة وحدات نقل البضائع

•

عليك الرجوع دامئا إىل مدونة وحدات نقل
البضائع ملعرفة أفضل مامرسات التعبئة
أو االطالع عىل دليلنا اإلرشادي املوجز
واستخدام قامئة التحقق املوجودة فيه

أخذ وزن البضائع بعني االعتبار

•
•
•

1

التحقق من أن الوزن موزع بشكل متسا ٍو
التحقق من رص البضائع األثقل يف أرضية
وحدة نقل البضائع
أخذ مركز الجاذبية بعنب االعتبار -كلام
انخفض مركز الجاذبية ،كلام ازداد استق رار
األجسام

أخذ نوع البضائع بعني االعتبار

•

قم بتعبئة الشحنات السائلة تحت
الشحنات الجافة

•

قم بتعبئة البضائع الخطرة بالقرب من
األبواب ونقاط الدخول الرئيسية

•

تأكد من التربيد املسبق للوحدات التي يتم
التحكم بدرجة ح رارتها لتصل درجة الح رارة
املطلوبة قبل التحميل

•

ادرس الحاجة اىل فصل البضائع بسبب
التلوث أو عدم التوافق الكيميايئ

إج راء الفحص الالزم قبل التحميل
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•
•

•

•

تأكد من عدم تحميل وحدة النقل بأكرث
من سعتها

4
التواصل بشكل واضح

•

عند توجيه أو تلقي التعليامت املستندية،
تأكد من أنها واضحة ودقيقة

•
•

ضع يف اعتبارك حواجز اللغة
استخدم مصطلحات مقبولة يف املجال
وتجنب استخدام املصطلحات املتخصصة
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5
تعليم املوظفني

•

قم بتوفري تعليم منتظم للسائقني وموظفي
املستودعات حول مامرسات التعبئة الجيدة

•

تأكد من أن تدريب السائقني يغطي التعامل
مع الظروف الجوية

قم بتحديد وتقييم البضائع التي قد تسبب
املشاكل /أو الشاحنني الذين قد يسببوا
املشاكل

•

تحقق من أن الشاحن /العميل قد رصح
بدقة عن البضائع

•

تحقق من أن كل رزمة مهيأة بالشكل
املناسب للنقل حسب درجة الح رارة والظروف
الجوية األخرى

•

تأكد من أن وحدة النقل بحالة جيدة وأنها
مالمئة للبضائع

تثبيت البضائع
تحقق من أن البضائع معبأة بإحكام ومثبتة
بشكل صحيح داخل وحدة النقل -ضع يف
اعتبارك القوى التي تتعرض لها البضائع أثناء
النقل واستخدم الرتبيط والحواجز التي متنع
الحركة عموديا وأفقيا والعوارض واألسافني
واملنصات الخشبية ونشارة الخشب والحصائر
املولدة لالحتكاك حسبام يكون مناسبا

تحقق من مؤهالت أي مقاولني وتدريبهم

3
انتبه لعالمات التحذير

•

احرتس من الشحنات املخصصة لغرض
محدد من البضائع غري املألوفة

•

ميكن أن تسبب شحنات بضائع املشاريع
والبضائع الضخمة املشاكل بشكل خاص

•
•

شحنات البضائع الخطرة -تقيد باألنظمة
احرتس دامئًا من الشحنات غري املرصح عنها/
املرصح عنها بشكل خاطئ
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هذا املستند عبارة عن ملخص موجز وعام ملامرسات التعبئة الجيدة .للحصول عىل فهم شامل لهذا املوضوع نوصيك بشدة باالطالع عىل مدونة وحدات نقل البضائع .ملزيد من
املعلومات حول العوامل العديدة األخرى التي ميكن أن يكون لها دور ،يرجى التواصل مع riskmanagement@ttclub.com

يت يت كلوب
مدارمن قبل
توماس ميلر

ملزيد من املعلومات
يرجى التواصل معنا عىل riskmanagement@ttclub.com
أو زيارة موقعنا اإللكرتوين www.ttclub.com

