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 (Tachograph) جهاز قياس وتسجيل سرعات المركبات

 وتطوره التاريخي: (Tachograph)التاكوغراف 

  جهاز يسمم ب ستسممسرع تممرماك ال ركطاك وتطور هره السممرماك لس زل  السممرر  و   كا    هوالتاكوغراف

لس التطور  )ديسمم ( النسمما الولم ل  السهاز تسمم ب ستسممسرع هره السممرماك منم  رر ل  الور  ال  و 

 Electronic Tachygraphy الحاصع في لسال الصنامة اإللكترو رة  ف   حع التاكورغراف االلكترو ي

  .لتاكوغراف الت نر ي الور يلحع ا

  ل يسممممممم  في ج رس ال ركطاك ال ممممممماحنة  1953 ص ال ا ون الل ا ي لنر مام منم اإلجطار منم تركرب ا

ها ال ا   طاصممممممماك تاك اإلتممممممتخ ام التساري التي يتساوز وز  ن ان   ط 7,5 وال وت  تع ر  الفكرة منم الط

والنافرة  1985كا ون الول مام  20رة ستاريا الصمممممماد 85/1238الوروسرة س وجب التعنر اك الوروسرة 

تاكوغراف )ال رر( في 1986أينول  29س ءأ ل   هره التعنر اك منم ضممممممرورة وجود جهاز ال   وتنص 

  .ل ام  8ط  أو التي يزي  م د ل ام ها منم  3,5ج رس ال ركطاك التسارية التي يزي  وز ها اإلج الي م  

 رع أو اك  رادة ال ركطة والو   االج الي لن رادة  السممممرماك ال ختنفة يوفر الع اد الرتممممولي الوتممممرنة لتسممممس

وتل  لرصمممم  أ  ممممطة السمممما  ر    لن ركطة  ال سممممافة االج الرة التي ت طعها ال ركطة  وأو اك و وف ال ركطة

ول ارتمممماك ال رادة سه ف ضمممم ان تططرب ال تطنطاك ال ا و رة وااصممممة فر ا يتعنب سسمممماماك م ع السمممما  ر  

 .والسرمة

 اتتخ ام التاكوغراف في االتحاد االوروسي آلرة

  :س أن اتتخ ام الع ادال ركاك العالة وال ختنطة والخاصة لسؤولرة  -1

  تزوي  السا ب سع د كاف ل  أ رار تسسرع الع اد اماله ال ركاكمنم.  

  ال رام سالفحص ال وري منم اال رار ال نسزة ل عرفة فر ا اتا كا   لطاس ة لننظام  اماله ال ممممممركاكمنم

 .وأ ها ال تحتوي منم لخالفاك

 ترش منرها ل   طع السهاكية ل  ة ال ت ع م  تنة لغرض التفحفظ ال رار ال نسزة ل اماله  منم ال ركاك 

.ال ختصة اتا إ تضم االلر

 :لسؤولراك السا ب -2

  منم السمما ب اداال ال رر في الع اد وضمم ان اداالل سالطري ة الصممحرحة والتأك  ل  أن التسممسرع تممرط أ في

 تامة. 24السزء الصحرب ل  الرت  الطرا ي لنـ 

 ال ستخ م في ال ركطة منم السا ب التأك  ل  أن ال رر يتال   لس  وع الع اد. 

  سع  اداال ال رر يسب اغال  جهاز الع اد س ممممكع تممممنر  وينطغي أن ي ار لفتال الت ممممغرع طوال فترة الع ع

 ....الا.لت رر الم اال  طة تاك الصنة سالسا ب ل  حرث ال رادة وفتراك الراحة

 منم السا ب التأك  ل  أن الع اد الرتولي  ام سالتسسرع الصحرب. 

  تعطع الع اد أو في حالة م م توفره  يكون منم السا ب م ع التسسرالك ي ويا.في حالة 

 يولا  (21) سـممممممم الخاصممة في حالة التفترش  منم السمما ب ت  ي  تممسالك الروم الحالي ساالضممافة الم السممسالك

  .ال اضرة

  االتتخ اميوم سع   21منم السا ب ارجاع اال رار ال ستخ لة الم صاحب الع ع في لوم  ال يتساوز.  

 منم السا ب الس ال لي لوظف لختص ستف   أ رار التسسرع والع اد تاتل.  

 :ال عايرة والتفترش -3

 والع اداك التي توضس في ال ركطاك يسب أن يت  لعايرتها في س اية االتتخ ام  ويتعر  فحصها كع  ال  ايرس

 .تنتر   وكرل  امادة لعايرتها كع ت  تنواك أو سع  اصالحها  ويسب أن تت  ال عايرة في ال راكز ال عت  ة

 رأس الع اد أو سال رب لنل  سع  تركرب ولعايرة الع اد يسب منم لركز الصممممممرا ة ال عت   توطر  لوحة دااع

 .وتاريا ال عايرة ت ع هره النوحة منم تفاصرع السهة الفاحصةمنم لوحة ال رادة  سحرث ت 
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 :تعّطع الع اد الرتوليفي حالة  -4

اتا تعطع الع اد الرتمممولي لي تمممطب  يسب اصمممالحل في لركز لعت   في أ رب و   ل ك   وفي هره اال ناء يسب 

سع رادة  منم السممممممما ب أن يسمممممم نل وال  ع اد ج رس ال عنولاك الالزلة فر ا يتعنب سع  طا ة تسممممممسرع ال يا منم س ي و

  واالتتراحاك وال يت  في هره الحالة تسسرع السرمة وال سافة ال  طومة.

 :الو  ضطط  -5

 .اد منرل ينطغي ان يكون الو   الرت ي لنطالدالو   الري يت  ضطط تامة الع 

  :اال رار التالفة -6

اال رار التي تتنف أ ناء االتمممتخ ام ينطغي اتمممتط الها  ويسب إرفا  اال رار ال  ي ة )التالفة( ساال رار الس ي ة سع  

 االتتع ال.

 :تغررر ال ركطةمن   -7

الع ع  وفي هره الحالة يسب أن يأار ال رر ال سممممممتخ م في    يح ث أن ي وم السممممممما ب ستغررر ال ركطة االل يوم 

ال ركطة االولم سكافة تفاصرنل ل  تسع الو   وتسع ال سافاك وأو اك الراحة  وي وم ساتتخ الل في ال ركطة الوا رة. 

ام  رر  ولك     يكون ال رر االول غرر لال   لالتممتخ ام في ال ركطة الوا رة  وفي هره الحالة ي وم السمما ب ساتممتخ

 . ا ي لال   وفي  هاية يوم الع ع يتعر  ارفا  ج رس اال رار لعا لت  ي  تسع شالع لروم م ع كالع

 

 :التاكوغراف االلكترو ي وتططر ل

 غراف االلكترو ينممماممممة اإللكترو رمممة  ف ممم  حمممع التممماكولس التطور الحممماصمممممممممع في لسمممال الصممممممم 

 Electronic Tachygraphy  الور ي. ويت رز هرا السهاز سإلكا رة تسممممممسرع لحع التاكوغراف الت نر ي

يوم  30لعطراك السممممممرمة وتطورها لس الزل  منم تاكرة الكترو رة لس إلكا رة تخزي  هره ال عطراك ل  ة 

  وإظهارها مطر م د ل  الوتا ط )شاشة  طاسعة   ارئ سطا اك..(.

  2002/1360و    صممم  التعنر اك الوروسرة eu راف الر  ي لحع ال يسممم  منم ضمممرورة حنول التاكوغ

  ومنم ضممممرورة 1985الور ي الت نر ي في ج رس ال ركطاك ال  مممم ولة سالتعنر اك السمممماس ة الصممممادرة مام 

  .1/1/2006ش ول هرا السهاز في ال ركطة ل   طع ال صنس ال ن أ س ءا" ل  

 

  لط أ م ع جهاز التاكوغراف االلكترو ي ولهالل

  :االلكترو ي ل  ال كو اك التالرةيتألف جهاز التاكوغراف 

  .وتعتطر وح ة إدارة النظام والتي يسب أن تكون لوطتة دااع ال ركطة :وح ة ال عالسة  .1

 .والتي يسب أن تكون ض    طا  الرؤية الواضحة سالنسطة لنسا ب :وح ة م اد السرمة وم اد ال سافة .2

ترتمممع وح ة ال عالسة إشممماراك إلم م اد السمممرمة وم اد ال سمممافة  وسنفس الو   ت وم وح ة ال عالسة سإتمممت طال 

مطر الكاسالك التي تصممع حسمماس الحركة لس وح ة  Gearbox) اإلشمماراك ل  ال ركطة )صممن و  تغرر السممرع

ت وم الوح ة ستخزي  ال عنولاك م  السمما ب ل  االل سطا تل الواجب وضممعها في لكا ها  .كع لطاشممرال عالسة س مم

ال خصممممممص لها في السهاز  وكرل  إظهار أي انع أو اطأ أو لحاولة لنعطث سالنظام وأية لعنولاك أار  م  

  .ال ركطة  وهره ال عنولاك ل ك  أن تحصنها السهاك ال عنرة حسب صالحرة كع جهة

  .ضس  ارئ جهاز التاكوغراف االلكترو ي ض   لوحة  رادة ال ركطة س كع ل اسل لتركرب ال سسنة العاديةيو

 :يس ب جهاز التاكوغراف االلكترو ي ستسسرع وتو رب الطرا اك التالرة

 س اية و هاية الرحنة.  

  سرمة ال صو  ال عت  ة إتا زادك فترة التساوز م لحاالك التساوز ويص ر /  ا رة ال   رة 15/تساوزاك ال

  .تنطرل ستساوز السرمة ويسسنها سع  لضي فترة الس ال ال ركورة

   التاريا والزل  لكع رحنة ول تها ول ة ار  الح ود التي يت  سرلستها لسط ا. 

 ل ة التو ف وزلنل.  
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 (.ات  السا ب )ل  االل سطا ة السا ب الركرة 

 لفة في حال تساوز م د تمماماك الع ع الرولرة ال ح دة ل ة السممرا ة ل   طع السمما ب ال خصممص وتسممسرع لخا

  .وال طرلسة منم سطا ة السا ب الركرة

 يولا   وي ك  الحصممممممول منم ت ارير ور رة 30/يحتفظ السهاز سال عنولاك وسالتساوزاك ال سممممممسنة ل  ة /

 حظة.تظهر س كع آ ي السرمة في أي ل لططومة أو ل  االل اطوط سرا رة

  السهاز ل   طع السا ب يطر  السهاز تل  ست رير كتاسي ل ة الفصع أو إغال  السهازفي حال ت  فصع.  

 و   تتوفر في سعضها لعنولاك أكور تفصرال  منم تطرع ال وال )وضس حزام اللان(. 

 

 تعنر اك تركرب واتتع ال جهاز تسسرع حركة ال ركطاك )التاكوغراف(

  :ال واصفاك العالة لنسهاز ووظرفتل

  :السهاز ستسسرع ال عنولاك التالرةي وم 

 ) ال سافة التي ت طعها ال ركطة )ك. 

  تامة( /السرمة )ك. 

  الو    حسب تو ر  ج هورية العرا. 

 ( تامة24أو اك  رادة ال ركطة  الو    واالتتراحة ول  ة ). 

 أو اك فتب السهاز. 

 يتكون السهاز ل ا يني: 

 :مناصر ال راس ال ر رة وهي :اوال 

 السرمة. 

 ال سافة ال  طومة. 

   الو.  

  مناصر التسسرع وهي : ا را: 

 لسسع ال سافة ال  طومة. 

 لسسع السرمة. 

   لسسع أو أكور لنو.  

  تكون ج رس أجزاء السهاز لصنومة ل  لواد غرر  اسنة لنكسر ويتح ع االرتساجاك الناتسة م  ال ركطة

 .أار  لها ل رزاك كهرسا رة ولغناطرسرة  استةوال تتأ ر سال سال ال غناطرسي أو الكهرسا ي أو أي لواد 

 تكون مناصر ال راس لزودة ساإل ارة الالزلة وغرر لطهرة لننظر. 

 ال كو اك ال اانرة لنسهاز لصمممممم  ة سطري ة ت نس داول الغطار وت ممممممكع الرطوسة وأن تكون  تكون كافة

 .لصنومة س كع يصعب التالمب سها

 ك التسمممسرع )ال رار( أو الططا اك الركرة التي يت  تخزي  يزود السهاز سحسراك ااصمممة إلداال سطا ا

  .الطرا اك منرها أو أي وترنة أار  إلداال الطرا اك

 يكون السهاز لحك  اإلغال  أ ناء م نرة تسسرع الطرا اك.  

 ال يتع   فر  التسسرع من  االتتع ال الفرو اك التالرة: 

 .الفعنرةل  ال سافة  % 4( -)+ أو  ال سافة ال  طومة: .1

 .تامة ل  السرمة الفعنرة/ك  6( -)+ أو  السرمة: .2

 .( د ر تان يولرا  وم رة د ا ب أتطومرا  -الزل : )+ أو  .3
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 :تسسرع ال عنولاك في السهاز

  :يت  تسسرع ال عنولاك في التاكوغراف العادي منم سطا اك التسسرع )ال رار( ض   ال روط التالرة

  لصمممممم  ة سحرث تكون ال عنولاك ال سممممممسنة منرها واضممممممحة  )ال رار(يسب أن تكون سطا اك التسممممممسرع

 .ول روءة

 )( تامة24) يسب أن يكون الح  الد م لسعة الططا ة التسسرع )ال رر. 

 أن تحتوي منم فراغ لكتاسة ال عنولاك التالرة: 

 ات  السا ب. 

 ر   لوحة ال ركطة. 

 ال سافة ال  طومة من  س اية اتتخ ام السا ب لن ركطة. 

 و   الري ت  إداال سطا ة تسسرع ) رر( ج ي  ل   تط يع السا  ر ال. 

  

 ( يت  تسسرع ال عنولاك في التاكوغراف الر  ي ض   وح ة تسسرع في تاكرة داانرةMass Memory)  أو

  :حرث يت  التعالع لس الطرا اك ال سسنة ل  االل (Smart Cardsسطا اك تكرة )

 س الطرا اك ال خز ة.وجود أزرار ت غرع لنسهاز لنتعالع ل .1

 .وجود شاشة ر  رة لعرض الطرا اك منرها سحرث تتض   الو   والتاريا والسرمة وال سافة ال  طومة .2

 

 :اتتخراج ال عنولاكم نرة 

  يت  اتمممتخراج ال عنولاك ل  التاكوغراف العادي ل  االل  راءة سطا ة التسمممسرع )ال رر( ال وضممموع في

 .ال عنولاك السهاز والري ت  منرل تسسرع كافة

 إلم الططا اك الركرة أو الك طروتر ال ح ول  لتاكوغراف الر  ي ل  االل تح رنهايت  اتممممتخراج الطرا اك ل  ا

ك ا يسب أن تتوفر ألكا رة الحصول منم  سخة لططومة ل  هره الطرا اك ل  االل طاسعة السهاز ال وصولة 

فادة ل   سخة الطرا اك ال ططومة لجراء ت  رب منم سل وال زودة سالور  الالزم سصورة دا  ة حرث يت  االتت

  .السا ب ل   طع السهاك ال ختصة

 

 :تركرب السهاز

  يت  امت اد الورش التي ت وم سع نرة التركرب وال عايرة ل   طع السهاز ال ركزي لنت ررس والسمممممرطرة النومرة

  .والوفود()ل  ال  ك  االتتفادة ل  ورش ال ركة العالة لن ع ال سافري  

  سسرع وأن ال يت  تركرطل في سا ب ل  رؤية مناصر ال راس والت يسب أن يت  تركرب السهاز في لكان ي ك  ال

 .لكان يكون لعرضا  لنكسر

 (  يسب أن يوضس اتSealيح ع ر   أو ماللة ل رزة لكع ورشة منم الجزاء التالرة ): 

 .طرفي الكرطع سر  السهاز وجزء ال ركطة ال وصول سل .1

 .لخط الواصع سر  الوصنة ال ستخ لة ولكان وضعها س ا رة التوصرعا .2

 .غطاء السهاز الخارجي .3

 

 :لعايرة السهاز وفحصل

  يت  لعايرة السهاز تممنويا  ومنم الورشممة التي ت وم سع نرة ال عايرة إصمم ار شممهادة لعايرة سرل  ومنم السمما ب

 .أن ي  م  سخة لنها إلدارة الترارص من  الفحص ال وري

 إجراء لعايرة جهاز التاكوغراف الر  ي فأ ل يسب منم ورشمممممممة ال عايرة االحتفاظ سالطرا اك ال خز ة   طع

منم وتمممممرنة تخزي  لنطرا اك وتسمممممنر ها إلم ال مممممركة  (Mass Memoryضممممم   وح ة الراكرة ال اانرة )

  .ال ختصة
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 الحرتل ووجود الاتام أ ناء الت  رب منم شممممممهادة لعايرة السهاز لنتأك  ل  صمممممم تتولم ل يرية ال رور العالة

  .الفحص ال وري لن ركطاك

 :)العام وال ختنط والخار( واجطاك شركاك الن ع

  لاكنها كع لنتظ  وصممممممحرب وأن ج رس الاتام في أ تأك  ل  أن السهاز يع ع س مممممم يسب منم ال ممممممركة ال

 ال خصصة.

 ع م  ل  ة ال ت  تزوي  السا ب سالع د الكافي وال ناتب ل  سطا اك التسسرع )ال رار(  ركاك امالهمنم ال

أتممممطوع في التاكوغراف العادي  وتزوي  الطاسعة ال وصممممولة سالتاكوغراف الر  ي سالور  الالزم سصممممورة 

 دا  ة.

 الطرا اك االحتفاظ سمنم ال ممركة االحتفاظ سططا اك التسممسرع )ال رار( ال سممتع نة في التاكوغراف العادي و

ض   وترنة لتخزي  الطرا اك من  اتتخراجها ل  التاكرغراف الر  ي وتسنر ها إلم وزارة الن ع من  طنطها 

 ( أشهر.3ل  ة ال ت ع م  ) وتل 

 

 :واجطاك السا ب

سطا اك  وح ع اتتخ ام السهاز أ ناء حركة ال ركطاك وتو فها وتسسرع تاريا اتتخ ام سطا ة التسسرع )ال رر( 

ت  اتمممممتع الها في  صمممممالحة لالتمممممتع ال واالحتفاظ ساار تمممممطس سطا اك تسمممممسرع )أ رار( تسمممممسرع )أ رار(

التاكوغراف العادي واتمممتخ ام سطا ة السممما ب الركرة أن وج ك في جهاز التاكوغراف الر  ي أ ناء  رادة ال ركطة 

 والحتفاظ سها لت  رب الطرا اك الخاصة س رادة السا ب.

 

 غراف العادي:في التاكو

 : طع إداالل في التاكوغراف العادي تسسرع ال عنولاك التالرة منم سطا ة التسسرع )ال رر(

 ات  السا ب. .1

 ر   لوحة ال ركطة. .2

 تاريا ولكان س ء الرحنة. .3

 ر   م اد ال سافة من  س اية الرحنة. .4

 

 ع في التاكوغراف العادي:تسسرع ال عنولاك التالرة منم سطا ة التسسرع )ال رر( سع  ا تهاء فترة الع 

 .ر   م اد ال سافة من   هاية الرحنة 

 .تاريا ولكان  هاية الرحنة 
 

 في التاكوغراف الر  ي:

ساتممممممتخ ام الططا ة الركرة أو أي وتممممممرنة إداال  إلم جهاز التاكوغراف الر  ي ألا داال ال عنولاك التالرةا 
  :أار  وهي

  .  لوحة ال ركطةر  .1

  .الخار سل أو ر   راصة ال رادة التي يح نهاأت  السا ب أو الرلز  .2

 س كع لنتظ  وصحرب وأن ج رس الاتام في ألاكنها ال خصصة. منم السا ب التأك  ل  أن السهاز يع ع 

  اتمممتخ ام سطا ة تسمممسرع ) رر( ج ي ة لكع يوم أو من  اتمممتالم ال ركطة ل  تممما ب آار في التاكوغراف

أو اتتخ ام الططا ة الركرة الخاصة سالسا ب أو أي وترنة أار  إلداال الطرا اك الخاصة سل من    العادي

 .اتتالم ال ركطة في التاكوغراف الر  ي
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  من  تو ف السهاز م  الع ع أو تعطنل م  التسممممسرع يسب إسالغ السهاك ال ختصممممة لتوطر  تل  س وجب

 .( تامة24ار سالع ع سسهاز لعطع لكور ل  )إشعار اطي ي نب لنسا ب ويح د فرل م م االتت ر

 )إلم أي تنف االل الرحنة يسب االحتفاظ سها وتسمممنر ها لس سطا ة  من  تعرض سطا ة التسمممسرع )ال رر

التسممممممسرع )ال رر( الط يع التي ت  اتممممممتع الل ك ا يسب منم السمممممما ب االحتفاظ سططا تل الركرة في كافة 

 .الحوال

 ا ب  ا ي إال سع  إداال سرا اتل منم سطا ة تسمممسرع ) رر( ج ي  أو سإداال م م  رادة ال ركطة ل   طع تممم

الططا ة الركرة الخاصة سل أو إداال الطرا اك الخاصة سل سأي وترنة أار  وتل   طع  رالة س رادة ال ركطة 

  .التي كان ي ودها تا ب أار  طنة

 ي  رجال ال رور طا اك التسممممممسرع )ال رار( تزو ها من سط لا ت  فتب السهاز ال حتفظ س   الطنب وإتا 

فرسب منم السا ب الطنب ل  رجع ال رور تسنر ل لالحظة سرل  تطر   وإاراج سطا ة التسسرع )ال رر(

تاريا وو   فتب السهاز وإتا لا ت  تط يع سطا ة التسممممممسرع )ال رر( فرسب منم رجع ال رور كتاسة 

  .  في التاكوغراف العاديال الحظاك منم ظهر سطا ة التسسرع )ال رر( الس ي  وتل

 ال رور سنسخة لططومة ل  الطرا اك ال خز ة ض   وح ة التسسرع في الراكرة ال اانرة ل    تزوي  رجال

 .طنطها ل  السا ب وتل  في التاكوغراف الر  ي

 ( إتا ف   أو تنف أح  الاتامSeals  لي تممطب ل  التممطاب فرسب كتاسة لالحظة وإاطار ال ممركة سرل )

 . الل ساار ج ي  في أح  الورش ال عت  ةواتتط

 منم السا ب أن يح ع لعل شهادة ال عايرة لنسهاز وت  ي ها لرجع ال رور من  الطنب. 

 

 :السرمة ال  ررة لخالفاكامت اد ال عنولاك لغرض ضطط 

  تعت مم  ال عنولمماك الواردة في سطمما مماك التسممممممسرممع )ال رار( في التمماكرغراف العممادي أو الطرمما مماك

ا ب ال ح دة لسضطط لخالفاك السرمة ال  ررة لغرض  تها في التاكوغراف الر  يال ستخرجة سع  ططام

 .وتساوز م د تاماك ال رادة ال س ول سهاال ركطة 

 

 التوصيات

ظ  في لع“ التاكوغراف /الع اد الرتممممولي”أصممممطح  الت ممممريعاك في لعظ  الطن ان تتطنب تركرب واتممممتخ ام  

ط  وكرل  ال ركطاك ال خصمممصمممة لن ع  3,5ال ركطاك ال خصمممصمممة لن ع الطضممما س تاك الح ولة التي تزي  م  

لغرض السممممرطرة منم تممممرر ال ركطة منم الطر  الركاب التي تزي  ح ولتها م    ا رة أشممممخار م ا السمممما ب 

ل وت غرنل ولعايرت ضواسط توطر  الع اد الرتوليلوضس تن    ترل ت كرع لسنة حسب السرع ال  ررة لها لرل  

  :ل ولحاتطة ال  صري  وفب لاتكر اماله وصرا تل ال ورية 

 .دا رة التخطرط وال تاسعة .1

 .ال ا رة ال ا و رة .2

  .ل يرية ال رور العالة .3

 .ال ركة العالة لنن ع الطري .4

 . ال ركة العالة لن ع ال سافري  والوفود .5


