رسقة البضائع
هل تسبب إج راءاتك خلق فرص للصوص البضائع؟
 %85من حاالت رسقة البضائع تحدث أثناء النقل .بعض الهجامت تتم النتهاز فرصة متاحة وبعضها متطورة ومنظمة بشكل كبري-
وينطوي العديد منها عىل العنف.
تقع العديد من حاالت الرسقة يف مواقف املركبات غري اآلمنة عىل جانب الطريق والتي تستخدم عادة كمناطق اسرتاحة .هل ميكنك تحمل
تعريض سائقيك وسمعتك للخطر؟ يحدد هذا املستند العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها لتجعل من الصعب عىل اللصوص استهداف
أسطول مركباتك.

ما هي املخاطر؟

رسقة البضائع

تلف املعدات

اإلصابات الجسدية

اإلرضار بالسمعة

الرضر املجتمعي

ارتفاع تكاليف التامني

كيف ميكنك الحد من هذه املخاطر؟
اشرت املعدات الالزمة

1

•
•

خطط للرحلة

2

قم مبعاينة املعدات التي تستخدمها

•
•

–مقطورة مغطاة الجوانب (بواسطة ستائر مضادة للقطع)
–شاحنة صندوقية /حاوية
ابحث عن األجهزة األمنية التي ميكن استخدامها لردع اللصوص
أو منعهم من الدخول ؛ األقفال الخاصة ،األختام الغري قابلة
للتالعب ،أجهزة التتبع بنظام تحديد املواقع العاملي (،)GPS
أجهزة التتبع الرسية ،ادرس استخدام معدات الكام ريا املثبتة
عىل املركبات

TAPA

– إذا كنت موجودا يف اململكة املتحدة ،ميكنك تحميل تطبيق
Motorway Buddy

•
3

درب فريقك

•

•
5

درب سائقي الشاحنات ليكونوا عىل علم مبخاطر الرسقة
– االستجابة لحاالت الرسقة
– التحقق من املركبات بانتظام
– التعرف عىل التهديدات الناشئة
– استخدام مواقف آمنة للمركبات
–التواصل مع السلطات واإلدارة
– الرقابة الرئيسية
– التقليل من الوقت الذي ترتك فيه املركبة دون رقابة
–تغيري الطرق
–أمن املعلومات
قم بإدارة استخدام وسائل التواصل االجتامعي

4

•

–إذا كانت لديك اية شكوك ،ميكنك التحدث إىل الشخص الذي تتواصل
معه عادة يف يت يت كلوب
اعرف البضائع التي تعاقدت عىل نقلها
– قيمتها الجوهرية وما إذا كانت مغرية للرسقة
– هل هناك طلب مرتفع عىل البضائع (إلكرتونيات /أطعمة ومرشوبات)
– هل تغريت قوى السوق لتزيد الطلب عىل البضائع (املستلزمات
الطبية/كاممات الوجه)

اعرف مع من تتعامل

•

التهديد من الداخل

قم بإج راء فحص /تدقيق للتحقق من نزاهة العاملني  ،ويشمل ذلك:
– التحقق من العمل السابق للموظف واملقاول
– التحقق من السوابق الجنائية.
– يجب وضع إج راء للتعامل مع الترصيح الكاذب من العاملني قبل
وبعد التوظيف.
– يجب وضع إج راء السرتجاع املمتلكات املادية من العاملني الذين يتم
انهاء خدماتهم ،مبا يف ذلك بطاقات هوية الرشكة أو شارات الدخول أو
املفاتيح أو املعدات أو الزي املوحد أو املعلومات الحساسة

اعمل عىل تقييم الطرق ومناطق الوقوف املخطط لها من حيث املخاطر
قم بتحديد املواقع املعروفة بوقوع حاالت رسقة بضائع فيها بشكل
متكرر
–تواصل مع السلطات املحلية
– تعاون مع املنظامت الصناعية مثل جمعية حامية األصول املنقولة

•

تحقق من قانونية عمل املقاولني من الباطن ومن بياناتهم
التالية
– ال تقلل أبدا من أهمية التحري املسبق
–االسم القانوين الكامل والعنوان املسجل
–بيانات الفروع األخرى
–بيانات االتصال (الهاتف والربيد اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين)
– تحقق من امللكية (اللوائح /العقوبات)
–الشكل القانوين (محدود أو تاجر فرد أو رشكة محدودة عامة)
–رقم سجل الرشكة
– رقم التسجيل الرضيبي (مثال رضيبة القيمة املضافة)
– العضوية يف مخطط تدقيق حكومي أو مخطط مشابه
(مثال )AEO
– املوظفون الرئيسيون ومناصبهم
– صالحية الفرد للتوقيع نيابة عن املورد
ال تكشف عن معلومات الشحنة وال توزعها اال ملن هم
بحاجة ملعرفتها

انتبه لعالمات التحذير

•
•
•
•

يت يت كلوب
مدارمن قبل
توماس ميلر

احرتس من املواقع اإللكرتونية التي تعرض خدمات النقل بالشاحنات
االتصاالت غري املطلوبة من أط راف غري معروفة لعرض خدماتها
حلول اتصاالت املجموعات عرب االنرتنت /برنامج  WhatsAppللوصول إىل الشحنة
املقاولون الذين يستخدمون الربيد املجاين واتصاالت الهاتف املحمول فقط

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

