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تمهيد

عزيزي المتدرب،

مرحبــً بــك فــي تجربــة رخصــة القيــادة التــي قمنــا بإعدادهــا خصيصــً لــك بهــدف مســاعدتك فــي الحصــول 
ــو  ــة ه ــادة المركب ــد أّن قي ــود أن نؤك ــة ن ــي البداي ــعودية. ف ــة الس ــة العربي ــي المملك ــادة ف ــة قي ــى رخص عل
ــة  ــم للغاي ــن المه ــى و م ــٍت مض ــن أّي وق ــر م ــي أكث ــت الحال ــي الوق ــائق، ف ــة للس ــؤولية هام ــاز ومس امتي
للســائق تطويــر مهــارات قيــادة وقائيــة، بمعنــى ليــس فقــط تجنــب األمــور التــي تلهيــه وتربكــه داخــل 
المركبــة، لكــن أيضــً البقــاء متيقظــً، وأن يتجنــب أخطــاء مســتخدمي الطريــق، ألّن عــدم القيــام بذلــك قــد 

ــاوية. ــب مأس ــى عواق ــؤدي إل ي

يهــدف هــذا الكتيــب إلــى مســاعدتك للقيــادة بأمــان وإعــدادك الختبــار القيــادة بشــقيه العملــي والنظــري مــن 
خــالل إرشــادك فــي الجلســات النظريــة وتوجيهــك خــالل الجــزء النظــري للحصــول علــى رخصــة قيــادة خاصــة 
بــك، ويحتــوي علــى معلومــات قــد جــرى التعامــل معهــا بنفــس تسلســل المعلومــات الــواردة فــي الــدروس 
النظريــة لكــن بمزيــٍد مــن التفصيــل واإليضــاح. قمنــا أيضــً فــي بعــض الوحــدات بتضميــن معلومــات إضافيــة 
ــات  ــذه المعلوم ــى ه ــات عل ــع عالم ــّم وض ــد ت ــخصي، وق ــتخدامك الش ــة الس ــع ذات العالق ــول المواضي ح
اإلضافيــة باللــون األزرق ولــن يتــم تضمينهــا فــي قســم المعرفــة فــي اختبــار رخصــة القيــادة. مــن المفتــرض 
أن ُيســتخدم هــذا الكتيــب ليــس كمرجــع فقــط ولكــن أيضــً كدليــل عملــي، و مــع توفــر مســاحة إضافيــة 
لتدويــن المالحظــات. كلنــا ثقــة أّن هــذه األدوات ستســاعدك علــى االســتعداد بشــكٍل أفضــل الختبــار القيــادة 

ونأمــل منــك اســتخدامها بالشــكل المناســب.

بمجــرد حصولــك علــى رخصــة القيــادة، نقتــرح عليــك االحتفــاظ بهــذا الكتيــب كمرجــع حــول الســالمة 
المروريــة وتحديثــه حســب الحاجــة. 

ُيرجــى منــك مراجعــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا الكتيــب ودراســتها بعنايــة، وأن تضــع دائمــً نصــب عينيــك 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــادة ف ــة قي ــى رخص ــك عل ــد  حصول ــك بع ــة ب ــرة المناط ــؤولية الكبي المس

وخارجهــا.

مع أطيب التحيات،

اإلدارة العامة للمرور
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“مرحبًا،
دوري هو توجيهك

 خالل الدورة التدريبية!”
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الوحدة األولى
المقدمة والمخالفات المرورية

والنقاط المرورية 
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1.   رخصة القيادة

رخصة قيادة خاصة

يجب عليك استيفاء المتطلبات التالية للحصول على رخصة قيادة خاصة:

ــن  	 ــدة يمك ــنة واح ــا س ــدة أقصاه ــت لم ــح مؤق ــتثناءات: تصري ــً )اس ــن 18 عام ــرك ع ــل عم أن ال يق
ــر( ــابعة عش ــن الس ــم س ــه إذا أت منح

إكمال التدريب المطلوب في مدارس تعليم قيادة المركبات 	
اجتياز االختبار النظري واختبار القيادة العملي 	
دفع الرسوم المقررة 	
تسديد المخالفات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت 	

رخصة القيادة الخاصة صالحة وتؤهلك لما يلي:

رخصة قيادتك الخاصة صالحة لمدة 10 سنوات كحد أقصى 	
يمكنك نقل 9 أشخاص كحد أقصى، بما في ذلك السائق 	
يمكنك قيادة جميع أنواع المركبات الخاصة الصغيرة 	
يمكنك تشغيل المركبات التي ال يزيد وزنها عن ٣500 كغم كحد أقصى. 	



1٣

تحتوي رخصة القيادة الخاصة بك على المعلومات التالية:

االسم الكامل لحامل الرخصة 	
رقم الهوية الوطنية/ هوية مقيم  	
تاريخ الميالد 	
القيود 	
نوع الرخصة  	
فصيلة الدم 	
تاريخ اإلصدار  	
تاريخ اإلنتهاء  	
الجنسية 	
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رخصة قيادة عامة

متطلبات رخصة القيادة العامة وصالحيتها

يجب أّلا يقل عمرك عن 20 عامً للحصول على رخصة قيادة عامة  	
رخصة القيادة العامة صالحة لمدة 5 سنوات كحد أقصى  	

هناك 3 أنواع مختلفة من رخصة القيادة العامة

ــي ال  	 ــة الت ــرة العام ــات األج ــادة مركب ــا بقي ــمح لحامله ــرة تس ــة أج ــادة مركب ــة قي ــة 1 – رخص الفئ
ــخاص ــة أش ــا ثماني ــاوز حمولته تتج

الفئة 2 – رخصة النقل 	
ــد  ــرة التــي ال يزي ــادة وســائل النقــل العــام الصغي تســمح رخصــة النقــل الخفيــف لحاملهــا بقي

ــم. ــن )٣500( كغ ــي ع ــا اإلجمال وزنه
تســمح رخصــة النقــل الثقيــل لحاملهــا بقيــادة مركبــات نقــل كبيــرة عامــة أو خاصــة يزيــد وزنهــا 

اإلجمالــي عــن )٣500( كغــم.

الفئة ٣ – الحافالت  	
رخصــة حافلــة صغيــرة أو خاصــة تســمح لحاملهــا بقيــادة الحافــالت التــي يمكنهــا نقــل مــا ال 

يقــل عــن 15 راكبــً.
رخصــة حافلــة كبيــرة أو عامــة تســمح لحاملهــا بقيــادة الحافــالت التــي يمكنهــا نقــل أكثــر مــن 

15 راكبــً.
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رخصة قيادة مركبات اشغال عامة

متطلبات رخصة قيادة مركبات اشغال عامة وصالحيتها
يجــب أن يكــون عمــرك 20 عامــً علــى األقــل للحصــول علــى رخصــة  	

قيــادة لمركبــات اشــغال عامــة.
ــنوات  	 ــدة 5 س ــة لم ــة صالح ــغال عام ــات اش ــادة لمركب ــة القي رخص

ــى. ــد أقص كح
أ ال يكــون طالــب رخصــة القيــادة العامــة،  ورخصــة قيــادة مركبــات األشــغال العامة، قد ســبق الحكم  	

عليــه قضائيــً فــي جريمــة اعتــداء علــى النفــس، أو العــرض، أو المــال، مــا لم يكــن قــد رد إليــه اعتباره.
أال يكــون طالــب الرخصــة - مهمــا كان نوعهــا - قــد أديــن بحكــم قضائــي بتعاطــي المخــدرات أو  	

صنعهــا، أو تهريبهــا، أو ترويجهــا، أو حيازتهــا، مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.
اإلقامة النظامية لغير السعوديين. 	
السالمة من األمراض و العاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص قيادتها. 	
إتمــام ســاعات تدريبيــة فــي مــدارس تعليــم قيــادة المركبــات، واجتيــاز اختبــار القيــادة، و تحــدد الالئحة  	

عــدد الســاعات التدريبيــة الالزمــة، واالختبــار الخــاص بــكل رخصــة، وشــرط أدائــه.
دفع الرسوم المقرره. 	
تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت. 	

رخصة قيادة دراجة نارية

متطلبات رخصة قيادة الدراجة اآللية
صالحة لكافة أنواع الدراجات اآللية. 	
يجب أّلا يقل عمرك عن 18 عامً للحصول على رخصة قيادة دراجة آلية. 	
رخصة قيادة الدراجة اآللية صالحة لمدة 10 سنوات كحد أقصى. 	

لمالحظاتِك:
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2.   السرعة وأضرارها

مستعملوا الطريق

يشــترك فــي اســتخدام الطريــق مجموعــة كبيــرة ومختلفــة مــن األشــخاص والمركبــات تتــراوح مــن المشــاة 
إلــى شــاحنة بــوزن 40 طــن.

المشاة 	
راكبوا الدراجات اآللية والدراجات الهوائية 	
أنواع مختلفة من المركبات 	
الشاحنات الخفيفة 	
الشاحنات الكبيرة 	
الحافالت 	
مركبات اشغال عامة 	
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ــك  ــا، وكذل ــا بينه ــل فيم ــق وتتفاع ــتخدم الطري ــة تس ــات المختلف ــذه المجموع ــن أّن كل ه ــم م ــى الرغ عل
ــة. ــة للغاي ــرعات مختلف ــل بس تنتق

فمثاًل يتحرك المشاة بسرعة ال تتعدى 4-5 كم/ساعة.
بينما تتحرك المركبات بسرعات أعلى بكثير من ذلك تصل إلى 100 كم/ساعة.

قد يؤدي هذا االختالف في السرعة إلى خلق حاالت عالية الخطورة لكافة مستعملي الطريق.
ــا بشــكٍل أساســي علــى التحــرك بســرعة الســير علــى األقــدام، وقــد تعلمنــا  حتــى اآلن، نحــن كمشــاة اعتدن
علــى مــر األيــام أن نتقــن تلــك الســرعة، والبشــر لــم يخلقــوا بشــكٍل يمكنهــم التحــرك بســرعة عاليــة – وعلــى 
نحــٍو طــارئ تبــدأ الســرعة العاليــة مــن 20-٣0 كم/ســاعة. وهــو مــا يجعــل األمــر غايــة فــي الصعوبــة بالنســبة 
ــداد  ــن ع ــة م ــاعدة تقني ــى مس ــة إل ــم بحاج ــبب ه ــذا الس ــح، وله ــكٍل صحي ــى بش ــرعات أعل ــر س ــر تقدي للبش

الســرعة.

تعّلــم الســيطرة علــى الســرعات العاليــة هــي عمليــة تتطلــب قــدرًا كبيــرًا مــن الخبــرة، وال يمكــن إجــراء تقييــم 
ســليم للســرعات العاليــة إّلا مــن خــالل التفاعــل المشــترك للعيــن والعقل.

ثّمــة خطــر آخــر نواجهــه هــو حقيقــة أّننــا نقــوم بتحريــك كتــٍل كبيــرة. فمثــاًل بمســاعدة مركبــة، يمكننــا نقــل 
كتــل تــزن مــن 1500 كغــم إلــى ٣500 كغــم بســرعات عاليــة جــًدا، ويمكــن أن يكــون لذلــك عواقــب وخيمــة فــي 

حالــة االصطــدام مــع مركبــة أو شــخص.

السرعة؟                                                                                                                    الوزن؟
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المبدأ األساسي عند قيادة المركبة:

يجب دائمً تكييف سرعة القيادة مع الظروف المحيطة.. 1
يجــب اختيــار ســرعة القيــادة بطريقــة تجعــل مــن الممكــن التوقــف فــي الوقــت المناســب لتجنــب . 2

ــا. ــر م ــق أو خط ــع عائ ــدام م االصط

هل يمكنك التفكير في بعض األمثلة؟

دون ادناه بعض االمثلة للتحكم بالسرعة حسب ظروف الطريق.
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مسافة التوقف:

ــى  ــر حّت ــود خط ــائق بوج ــة إدراك الس ــن لحظ ــة م ــا المركب ــي تقطعه ــافة الت ــي المس ــف ه ــافة التوق مس
ــة. ــل للمركب ــف الكام التوق

مسافة التوقف هي مسافة ردة الفعل )اإلدراك( باإلضافة إلى مسافة الفرملة. 
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مسافة ردة الفعل )اإلدراك(: 

مســافة ردة الفعــل هــي المســافة التــي تقطعهــا المركبــة مــن اللحظــة التــي يــدرك فيهــا الســائق وجــود 
ــإّن  ــدة، ف ــة واح ــي« بثاني ــل »القياس ــن ردة الفع ــر زم ــن تقدي ــه يمك ــا أّن ــل. وبم ــتخدام الفرام ــى اس ــر حّت خط

ــدة. ــة واح ــي ثاني ــة ف ــافة المقطوع ــي المس ــل ه ــافة ردة الفع مس

فعندمــا تــرى عقبــة أو خطــرًا )غيــر متوقــع( علــى الطريــق وتــدرك أّنــه يتعيــن عليــك التوقــف لتجنــب وقــوع 
حــادث، فســوف يســتغرق ذلــك األمــر بعــض الوقــت إلحــداث ردة فعــل وتحريــك قدمــك إلــى دواســة الفرامل.

ستحتاج في المتوسط إلى ثانية واحدة إلحداث ردة فعل.

خــالل هــذا الوقــت، تكــون ســيارتك متحركــة دون تقليــل الســرعة، والمســافة التــي قطعتهــا خــالل الوقــت 
الــذي تســتغرقه إلحــداث ردة فعــل هــي مســافة ردة الفعــل.

ما الذي يمكنك فعله إلحداث ردة فعل بشكٍل أسرع؟
متى ستحتاج إلى وقت أطول إلحداث ردة فعل؟

متى تصبح مسافة ردة الفعل )اإلدراك( أطول؟

في حالة السرعات العالية   	
في حالة تشتت االنتباه أو التعب 	
إذا كان قائد المركبة تحت تأثير المخدرات أو تحت تأثير عقاقير مسببة للنعاس  	
إذا كان قائد المركبة تحت تأثير الكحول 	

لمالحظاتك:
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مسافة الفرملة:

مســافة الفرملــة هــي المســافة التــي تقطعهــا المركبــة مــن لحظــة قيــام الســائق بالضغــط علــى الفرامــل 
حتــى تتوقــف المركبــة توقفــً تامــً وكامــاًل.

عندما تضغط على دواسة الفرامل، سوف تقطع مركبتك مسافة الفرملة قبل توقفها بشكٍل تام.
سنقوم بحساب مسافة الفرملة لعملية فرملة قوية  نسبيً على طريق جاف.

قد تصبح المسافة أقصر إذا قمت بالفرملة بشكٍل كبير قدر المستطاع )فرملة الطوارئ(.
ستصبح المسافة أطول إذا كانت الطريق زلقة.

متى تصبح مسافة الفرملة أطول؟

في حالة السرعات العالية  	
عندما تكون حمولة المركبة ثقيلة 	
بسبب سوء حالة الطريق )رمل أو ثلج على الطريق، سطح مبّلل، إلخ.( 	
بسبب اإلطارات السيئة  	
بسبب عطل أو عدم كفائة الفرامل 	
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حساب مسافات التوقف

مسافة التوقف = مسافة ردة الفعل + مسافة الفرملة

مسافة ردة الفعل = )السرعة/10( × ٣
)افتراض: الوقت المستغرق إلحداث رد فعل = ثانية واحدة(

مسافة الفرملة = )السرعة/10( x )السرعة/10(
)افتراض: فرملة قوية على سطح جاف  (

نظــرًا لحقيقــة أّن القيــادة تتطلــب اتخــاذ قــرارات فــي غضــون ثــواٍن فقــط، فمــن المنطقــي أن نكــون قادريــن 
علــى تحديــد عــدد األمتــار التــي يمكــن أن تســيرها المركبــة فــي بضــع ثــواٍن.

مسافة التوقف مسافة الفرملة مسافة ردة الفعل سرعة القيادة

18 م 9 م 9 م ٣0كم/س

40 م 25 م 15م 50كم/س

54 م ٣6 م 18  م 60كم/س

88 م 64م 24م 80كم/س

1٣0 م 100 م ٣0م 100كم/س

180 م 144 م ٣6 م 120كم/س
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كيف يمكنك تقليل مسافة التوقف؟

تخفيف السرعة 	
زيادة االنتباه 	
كن مستعد للفرملة، وضع قدمك على دواسة الفرامل دون الضغط عليها  	

تذكر جيدًا 
الســرعة و/أو عــدم تكييــف الســرعة بحســب الطريــق وحالــة المــرور 

هــي الســبب وراء العديــد مــن حــوادث الســير!
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3.   الحوادث المرورية 

* يتــم تســجيل الحــوادث إحصائيــً كإصابــات إذا أّدى الحــادث إلــى الوفــاة بعــد مــرور أكثــر مــن شــهر مــن تاريــخ 
ــوع الحادث. وق

** يتم تسجيل الحوادث إحصائيا على أّنها وفيات
إذا أسفر الحادث عن موت شخص مصاب على الفور 	
إذا أسفر الحادث إلى وفاة الشخص المصاب خالل شهر واحد من تاريخ وقوعه. 	
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العربيــة  المملكــة  فــي  الطــرق  علــى  والوفيــات  الحــوادث  أعــداد  ارتفــاع  أســباب 
الســعودية:

السرعة الزائدة 	
عدم االلتزام بقوانين المرور على الطريق 	
استخدام الجوال وعدم ربط حزام االمان اثناء القيادة  	
عدم اتخاذ المسار المناسب والتغيير المفاجىء للمسار 	
حالة المركبة والطريق 	
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أنواع الحوادث المرورية

قد تكون الحوادث المرورية حوادث بسيطة أو كبيرة

حوادث المرور البسيطة 	
حــادث مــروري ينجــم عنــه أضــرار فــي ممتلــكات خاصــة أو عامــة، لكــّن األضــرار ال تتجــاوز 5 آالف 

ريــال ســعودي 

حادث مروري ينجم عنه إصابة شخصية ال يلزم نقلها إلى المستشفى

حوادث المرور الكبيرة 	
حوادث مرور ينجم عنها وفيات

حــوادث مــرور ينجــم عنهــا إصابــات خطيــرة: إصابــات تتطلــب نقــل المريــض إلــى المستشــفى 
وإجــراء عمليــة لــه

حــوادث مــرور ينجــم عنهــا إصابــات خطيــرة: حــوادث تــؤدي إلــى خســائر فــي األمــوال الخاصــة 
أو العامــة
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متى يترتب على الحادث مسؤولية قانونية؟

يترتب على حادث المرور مسؤولية قانونية إذا كان نتيجة إهمال أو استهتار أو انتهاك لقوانين المرور.
ــً  ــرور وفق ــة الم ــاة أنظم ــدم مراع ــاالة أو ع ــال أو الالمب ــبة اإلهم ــالل نس ــن خ ــأ م ــدل الخط ــد مع ــم تحدي يت

للمعيــار النســبي: )%100، %75، %50، %25(.

ُيعّرف اإلهمال على النحو التالي: 	
الفشــل فــي ممارســة درجــة معينــة مــن االنتبــاه فــي ظــل الظــروف، حيــث يتطلــب القانــون حمايــة 

اآلخريــن أو مصالحهــم التــي قــد تتأثــر ســلبً نتيجــة لغيــاب مثــل هــذا االنتبــاه.  

ُيعّرف قلة االحتراز  أو عدم إبداء الحذر على النحو التالي: 	
ــث  ــب، حي ــوء إدارة العواق ــر أو س ــود تقصي ــى وج ــير إل ــائق يش ــه الس ــل يرتكب ــن فع ــج ع ــأ نات خط
ــن  ــال م ــبيل المث ــى س ــرية، عل ــاة البش ــون والحي ــود للقان ــد أو مقص ــال متعم ــائق إهم ــر الس يظه
ــة  خــالل القيــادة بســرعة كبيــرة فــي شــارع مزدحــم ممــا يتســبب فــي وفــاة ال ســمح اهلل أو اصاب

ــاره. ــد الم أح

ُيعّرف عدم مراعاة أنظمة المرور على النحو التالي: 	
عدم االمتثال للقوانين بشكل يؤدي لحوادث ينجم عنها إصابات أو وفيات أو اتالف ممتلكات.

لمالحظاتك:
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ينبغي على كّل سائق عمل ما يلي عند وقوع حادث مروري

هناك نوعين من الحوادث

1-       حادث ينجم عنه إصابات:
االتصال بالمرور )911 / 99٣ ( 	
االتصال بالهالل االحمر 997 	

2-      حادث ينجم عنه تلف: 
االتصال بنجم 	

تحميل تطبيق نجم وتصوير الحادث من جميع الزوايا
ايقاف المركبة بعيدا عن الزحام ان امكن

حدد موقع الحادث وادخل البيانات و من ثم تأكيد رقم الهاتف.



29

عواقب تجاهل هذه القوانين
ــعودي و/أو  	 ــال  س ــي ري ــى ألف ــل إل ــغ يص ــع مبل ــى دف ــن إل ــذه القواني ــال له ــدم االمتث ــيؤدي ع س

ــهر ــى ٣ أش ــل إل ــدة تص ــجن لم الس
ــً مــن العدالــة وســوف تتخــذ الســلطات  	 مــن يغــادر مــكان الحــادث دون ســبب ســوف ُيعتبــر هارب

ــً بحقــه. المختصــة إجــراًء قانوني

ال يجوز نقل المركبات المتورطة في حادٍث إال في الحاالت التالية
أعاقة المركبة حركة المرور أو شكلت تهديدًا للسالمة العامة 	
كان الحادث بسيطً وواضحً، واتفق الطرفان على كيفية حدوثه 	

يجب أن يشرع طرفا الحادث على الفور بتقديم تقرير يحتوي على
بيان لظروف الحادث وموقعه   	
نوع الحادث 	
نوع المركبات التي اشتركت في الحادث 	

الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة
اذا نتج عن الحادث إصابة او وفاة يتم إيقاف السائق مدة ال تتجاوز 72 ساعة 	
يجوز تمديد هذه الفترة من قبل المحكمة المختصة. 	
يجــب اإلفــراج عــن الســائق علــى الفــور إذا تــم دفــع غرامــة ماليــة أو تقديــم بوليصــة التأميــن  	

المطلوبــة.

الحــوادث التــي تــؤدي إلــى اإلصابــة بشــكل كلــي أو جزئــي بســبب تنــاول الســائق 
للكحــول أو نتيجــة التفحيــط 

يتم تسليم السائق إلى المدعي العام للمحكمة المختصة لرفع دعوى قضائية ضده. 	

قوة قاهرة
يمكــن التنــازل عــن العقوبــة إذا كان الحــادث قــد نجــم عــن قــوة قاهــرة. وخــالل التحقيــق ، يجــب أن  	

يشــرح الســائق الــذي شــارك فــي الحــادث الظــروف التــي أّدت إلــى وقــوع ذلــك الحادث.
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مالذي يمكن ان تفعله للحد من حوادث المرور؟

دون ادناه خمس تصرفات سوف تتقيد بها للحد من الحوادث المرورية

-1

-2

-٣

-4

-5
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4.   إدارة المرور – المهام واألهمية

ــل منســوبي المــرور الدولــة ويحــق لهــم تطبيــق القانــون، وبالتالــي يجــب اتبــاع تعليماتهــم فــي كافــة  يمّث
ــم. ــة به ــمية الخاص ــارة الرس ــزي أو الش ــالل ال ــن خ ــم م ــرف عليه ــن التع ــاالت، ويمك الح

تتمثل مسؤوليات منسوبي المرور في العمل على مراقبة الطرق وفحص رخص القيادة.

مهام إدارة الطرق وحركة المرور:
تنفيذ الضوابط المرورية 	
مقاضاة الجرائم الجنائية 	
اتخاذ إجراءات تصحيحية للمخالفات المرورية 	
ضبط السرعة وأخذ قياسات المسافة 	

التصرف السليم في الضوابط المرورية
يجــب علــى جميــع الســائقين االلتــزام بلوائــح المــرور علــى الطــرق العامــة ويجــب اتبــاع تعليمــات منســوبي 

المــرور.
يمكــن إلدارة المــرور أيضــً إصــدار أوامــر تتعــارض مــع أنظمــة المــرور العاديــة، وبالتالــي يجــب االلتــزام بهــذه 

التعليمــات والحــرص علــى عــدم تعــرض أّي شــخص للخطــر.

على سبيل المثال: االشارة الضوئية خضراء ويأمرك رجل المرور بالتوقف او العكس
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قائمة المخالفات والعقوبات

جدول المخالفات )1( في الئحة نظام المرور

الغرامة المالية )100-150( ريـال لكل من المخالفات التالية:

قيادة المركبة في األسواق التي ال ُيسمح بالقيادة فيها.. 1
ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها.. 2
عدم وجود تأمين سار للمركبة.. ٣
عبور المشاة للطرق من غير األماكن المخصصة لهم.. 4
عدم تقيد المشاة باإلشارات الخاصة بهم.. 5
وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.. 6
عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم.. 7

لمالحظاتك:
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جدول المخالفات  )2( في الئحة نظام المرور

الغرامة المالية )150-300( ريـال لكل من المخالفات التالية:

عدم استخدام إشارة االنعطاف عند االتجاة لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار.. 1
الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على عشرين مترًا.. 2
ــأي مركبــة أخــرى ،أو ســحب أو . ٣ قيــام ســائق الدراجــة اآلليــة أو العاديــة- أو مــا فــي حكهمــا- بالتعلــق ب

حمــل أشــياء تعــرض مســتخدم الطريــق للخطــر.
مخالفة قواعد استعمال أنوار التالقي.. 4
عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.. 5
إساءة استعمال منبه المركبة.. 6
عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.. 7
مخالفة تنظيمات السير على الطريق.. 8
عدم ربط حزام األمان.. 9
وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق.. 10
عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث.. 11

التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تحدث اإلطارات صوتً عاليً.. 12
التجمهر في موقع الحادث.. 1٣
قيــام الســائق بتجــاوز مجموعــة مــن المركبــات  أمــام إشــارات المــرور أو نقــاط الضبــط األمنــي باســتخدام . 14

كتــف الطــرق او المســار المخصــص لإلنعطــاف.
عدم توفر المتطلبات النظامية للمقطورة.. 15
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جدول المخالفات )3( في الئحة نظام المرور

الغرامة المالية )300-500( ريـال لكل من المخالفات التالية:

عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة عند إيقاف المركبة في حاالت الطوارئ على الطرق العامة.. 1
رمي أجسام خارج المركبة.. 2
التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة.. ٣
االنشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة.. 4
استعمال المكابح )الفرامل( بشكل مفاجئ لغير ضرورة.. 5
عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق.. 6
عدم االلتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق.. 7
إحــداث ضوضــاء باســتعمال أجهــزة مــن داخــل المركبــة، أو ارتــكاب أي ســلوك يتنافــى مــع اآلداب العامــة، . 8

ــاء القيادة. أثن
القيادة برخصة قيادة صالحيتها منتهية.. 9
عدم استخدام مقاعد األمان المخصصة لألطفال.. 10
ترك المركبة في طريق منحدرة مع عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة.. 11

ترك األطفال دون سن )العاشرة( في المركبة دون مرافق راشد.. 12
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جدول المخالفات )4( في الئحة نظام المرور

الغرامة المالية )500-900( ريـال لكل من المخالفات التالية:

مالحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها.. 1
القيادة على الطريق بمركبات مخصصة لالقتناء.. 2
عدم الوقوف تمامً عند إشارة قف.. ٣
عــدم الوقــوف وقوفــً تامــً عنــد إشــارة )أمامــك أفضليــة( فــي حالــة مــرور مركبــات علــى الطريــق . 4

المعطــاة لــه األفضليــة.
عــدم إعطــاء األفضليــة للمركبــة القادمــة مــن اليميــن عنــد الوصــول إلــى تقاطــع متســاوي األفضليــات . 5

فــي آن واحــد وعندمــا ال يكــون هنــاك إشــارات أولويــة.
عدم إعطاء األفضلية للمركبات التي على الطريق الرئيسية في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.. 6
عــدم التقيــد بإشــارات رجــل األمــن اليدويــة عنــد تنظيمــه للحركــة وعــدم إعطــاء إشــارته األولويــة علــى . 7

اإلشــارات الضوئيــة.
عــدم إعطــاء األفضليــة للمركبــات التــي بداخــل الــدوار مــن قبــل المركبــات التــي خارجــه فــي حالــة عــدم . 8

وجــود إشــارات ضوئيــة أو رجــل مــرور يوجــه الســير.
قيادة المركبة داخل األنفاق من غير إضاءة أنوارها.. 9
زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به.. 10
قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة.. 11

عــدم إعطــاء أفضليــة المــرور فــي ملتقيــات الطــرق أو تقاطعاتهــا لســائق المركبــة المتقــدم علــى غيــره . 12
فــي حــال عــدم وجــود لوحــات تنظــم ذلــك.

عــدم قيــام الســائق فــي حــال تغييــر اتجاهــه بالــدوران للخلــف بإعطــاء أفضليــة المــرور للمركبــات . 1٣
القادمــة مــن االتجاهــات األخــرى.

عدم قيام السائق في حال إغالق جزء من الطريق بإعطاء األفضلية لمن كان طريقه مفتوحً.. 14
عــدم قيــام الســائق الــذي يرغــب فــي تغييــر مســاره بإعطــاء األفضليــة لســائق المركبــة التــي تســير فــي . 15

اتجــاه مســتقيم فــي حــال ســير المركبتيــن متحاذيتيــن بشــكل متــواز.
عــدم إعطــاء أفضليــة المــرور للمركبــات القادمــة مــن طريــق رئيســي فــي حالــة تقاطعهــا مــع طريــق . 16

فرعــي أو طريــق ترابــي.
ــي . 17 ــا ف ــي حكمه ــا ف ــالت وم ــارات أو الحاف ــام كالقط ــل الع ــائل النق ــرور لوس ــة الم ــاء أفضلي ــدم إعط ع

ــا. ــة له ــارات المخصص ــى المس ــيرها عل ــال س ح
نقل الركاب في األماكن غير المخصصة لهم في المركبة.. 18
استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة.. 19
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الوقوف في أماكن وقوف ذوي االحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها.. 20
وضع كتابة أو رسم أو ملصق أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة.. 21

تسيير مركبة تحدث تلويثً للبيئة على الطرق العامة.. 22
تظليل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها اإلدارة المختصة.. 2٣
استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله.. 24
عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها.. 25



٣7

جدول المخالفات )5( في الئحة نظام المرور

الغرامة المالية )1000-2000( ريـال لكل من المخالفات التالية:

دخــول الشــاحنات والمعــدات الثقيلــة ومــا فــي حكمهــا إلــى المــدن أو الخــروج منهــا فــي األوقــات غيــر . 1
المســموح بهــا.

قيادة المركبة برخصة قيادة ال تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها.. 2
الوقوف على خطوط السكة الحديدية.. ٣
نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير.. 4
رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم االطالع عليها.. 5
قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.. 6
سير المركبة بال لوحة أمامية.. 7
عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.. 8
عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خالل المدة المحددة.. 9
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة اآللية.. 10
قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة.. 11

ترك أجسام على الطرق العامة تعرض السالمة العامة للخطر.. 12
عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ.. 1٣
القيادة على أكتاف الطريق أو على األرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.. 14
النزول أو الركوب أثناء سير المركبات.. 15
عبور المشاة للطرق السريعة.. 16
التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، مثل المنعطفات والمرتفعات.. 17
عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشاحنات والمقطورات.. 18
عدم استخدام األنوار الالزمة عند السير لياًل أو في األحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.. 19
عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص.. 20
التجمهر في مواقع التفحيط.. 21

زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل على الحد المسموح به.. 22
ــية . 2٣ ــا األساس ــا أو تجهيزاته ــر معالمه ــا، يغي ــة أو هيكله ــم المركب ــى جس ــة عل ــل أو إضاف ــراء أي تعدي إج

ــة. ــراءات النظامي ــاذ اإلج دون اتخ
قيادة المركبة دون توفر التجهيزات الالزمة، مثل المكابح واألنوار وما في حكمهما.. 24
استخدام لوحات غير صادرة من اإلدارة المختصة.. 25
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جدول المخالفات )6( في الئحة نظام المرور

الغرامة المالية من )3000-6000( ريـال لكل من المخالفات التالية:

تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء األحمر.. 1
تجاوز حافالت النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.. 2
العبث بعالمات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير.. ٣
ــد . 4 ــة عن ــة األمني ــوف للدوري ــدم الوق ــش أو ع ــاط التفتي ــي أو نق ــط األمن ــز الضب ــد مراك ــوف عن ــدم الوق ع

ــوف. ــب الوق ــة توج ــه أو عالم ــود توجي وج
استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع اآلداب العامة.. 5
قيادة المركبة باالتجاه المعاكس لحركة السير.. 6
المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.. 7
إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح.. 8
عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار األيمن في الطريق المتعدد المسارات.. 9
عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد.. 10
تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ.. 11

تســيير مركبــات األشــغال العامــة علــى الطــرق قبــل اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتالفــي أضرارهــا، بمــا فــي . 12
ذلــك عــدم وضــع الشــرائح العاكســة علــى جانبــي مؤخــرة المركبــة.

سير المركبة بال لوحة خلفية، أو بال لوحات.. 1٣
طمس لوحات المركبة.. 14
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جدول المخالفات )7( في الئحة نظام المرور

الغرامة المالية )5000- 10000( ريـال لكل من المخالفات التالية:

قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر ، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.. 1
القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع اإلدارة المختصة.. 2
ســماح أصحــاب الحيوانــات بعبــور حيواناتهــم مــن غيــر األماكــن المخصصــة لهــا، أو دون التنسيـــق مــع . ٣

ــة. ــات المختص الجه
استخدام لوحات غير عائدة للمركبة.. 4
طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.. 5
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جدول المخالفات )8( في الئحة نظام المرور

1.     السرعة من 120 كلم- ساعة فأقل.

الســرعة المحــددة علــى الطريــق مقــدار تجــاوز الســرعة المحــددة قيمــة الغرامــة بالريــال مــن 120 كلــم - 
ســاعة فأقــل.

)الحد األدنى - الحد األعلى(
التجاوز بأكثر من 10كلم - ساعة إلى 20كلم - ساعة )٣00-150(

التجاوز بأكثر من 20كلم - ساعة إلى ٣0كلم - ساعة )٣00 -500(
التجاوز بأكثر من ٣0كلم - ساعة إلى 40كلم - ساعة )1000-800(

التجاوز بأكثر من 40كلم - ساعة إلى 50كلم - ساعة )1500-1200(
التجاوز بأكثر من 50 - ساعة )2000-1500(

2.    السرعة 140كلم-ساعة
السرعة المحددة على الطريق مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة المالية 140 كلم - ساعة

)الحد األدنى - الحد األعلى(
التجاوز بأكثر من 5 كلم - ساعة إلى 10كلم - ساعة )٣00-500(
التجاوز بأكثر من 10 كلم - ساعة إلى 20كلم - ساعة )1000-800(

التجاوز بأكثر من 20 كلم - ساعة إلى ٣0كلم - ساعة )1500-1200(
التجاوز بأكثر من ٣0 كلم - ساعة )2000-1500(

*نظام المرور الصادر باألمر السامي الكريم رقم ) م/ 115 ( وتاريخ 05/ 12/ 14٣9
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التفحيط والقيادة المتهورة هو مخالفة مرورية، يعاقب عليها بما يلي:
المــرة األولــى: يتــم حجــز المركبــة لمــدة 15 يومــً ودفــع غرامــه 20 الــف ريــال، ويجــب علــى الســلطات  	

النظــر في ســجن الســائق.
ــى  	 ــب عل ــال، ويج ــف ري ــه 40 ال ــع غرام ــد ودف ــهر واح ــدة ش ــة لم ــز المركب ــم حج ــة: يت ــرة الثاني الم

الســلطات النظــر فــي ســجن الســائق.
المرة الثالثة: مصادرة المركبة ودفع غرامه 60 الف ريال .  	
ال تتــم مصــادرة المركبــات المســتأجرة أو المســروقة، لكــن يجــب دفــع غرامــة ماليــة بقيمــة  	

المســروقة. أو  المســتأجرة  المركبــة 

ارتكاب مخالفة مرورية:
يجــب علــى الســائق الــذي يرتكــب مخالفــة مروريــة أن يبقــى داخــل المركبــة لحيــن وصــول شــرطي المــرور 

ــه مــن الســائق واســتكمال إجــراءات تســجيل المخالفــة. واقتراب
يتــم كتابــة المخالفــة المروريــة بثــالث نســخ، حيــث يتــم تســليم إحــدى النســخ إلــى الســائق المخالــف بينمــا 

يتــم إرســال اإلثنتيــن األخرتيــن إلــى الســلطات المختصــة لتســجيل المخالفــة.
هذا ال يشمل المخالفات المسجلة تلقائيً.

يجب ملء حقول ورقة المخالفة ويجب على السائق المخالف توقيعها.
إذا رفض السائق المخالف توقيعها أو لم يكن موجودًا، فيجب كتابة ذلك في المخالفة.

ــة  ــة كاف ــة وإضاف ــام المركب ــة أرق ــق لوح ــب توثي ــادث، فيج ــكان الح ــادر م ــً أو غ ــائق متاح ــن الس ــم يك إذا ل
ــن. ــدر ممك ــر ق ــة بأكب ــة المخالف ــي ورق ــل ف التفاصي

تتم معاقبة السائق المخالف عن كل مخالفة منفصلة، حتى وإن كانت مدرجة في ورقة واحدة.
باإلمــكان تســديد المخالفــات عــن طريــق الهاتــف المصرفــي أو آالت الصــرف اآللــي، وكذلــك باإلمــكان 

االســتعالم عــن المخالفــات عــن طريــق موقــع أبشــر اإللكترونــي.

نموذج المخالفة
يجب معالجة مخالفات المرور في نموذج موحد خاص بالمخالفات.

تعالج اإلدارة العامة للمرور سجل المخالفات برقم تسلسلي ويحتوي على ما يلي:
المعلومات ذات الصلة بـ

السائق 	
المركبة  	
فئة المخالفة 	
تاريخ ووقت ومكان المخالفة 	
الفترة المعطاة لدفع الغرامة المالية 	
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دفع الغرامة 

ــا  ــدة أقصاه ــالل م ــص خ ــز مخت ــرب مرك ــي أق ــة ف ــن الغرام ــى م ــد األدن ــع الح ــف دف ــائق المخال ــوز للس يج
ــة. ــك الغرام ــداده لتل ــد س ــمي عن ــال رس ــى إيص ــيحصل عل ــة، وس ــخ المخالف ــن تاري ــً م ــن يوم ثالثي

فــي حالــة عــدم دفــع الغرامــة خــالل المــدة المحــددة، تلــزم الســلطة المختصــة الســائق المخالــف بدفــع 
الحــد األقصــى مــن الغرامــة المفروضــة عليــه.

ــات  ــع الغرام ــددة لدف ــدة المح ــات والم ــجيل المخالف ــراءات تس ــى إج ــة عل ــد التنفيذي ــص القواع ــب أن تن يج
ــة. المالي

النقاط المسجلة

يتم تخصيص عدد محدد من النقاط لكل مخالفة. 	
يعتمد عدد النقاط على درجة الخطر على السالمة العامة. 	
يتم تسجيل النقاط في سجل السائق المخالف. 	
سيتم سحب رخصة القيادة إذا بلغ عدد النقاط 24. 	
علمً أّن الحد األقصى للنقاط هو 24 نقطة. 	

لمالحظاتك:
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نظام نقاط المخالفات المرورية

النقــاط   المخالفة 

24 القيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر  1

24 التفحيط 2

12 عدم التوقف عند اإلشارة الحمراء 3

12 القيادة في االتجاه المعاكس للسير 4

8 القيادة السريعة والمتهورة بين المركبات على الطرق العامة 5

8 عدم االمتثال إلشارات وتعليمات رجل المرور  6

8 قيادة مركبات بدون فرامل أو أضواء 7

6 عدم التوقف التام عند إشارة قف  8

6 عدم احترام قواعد حق األولوية 9

6 تجاوز حد السرعة القصوى بأكثر من 25 كم / ساعة 10

6 عدم إعطاء األولوية للمركباة في الدّوار 11

6 تجاوز المركبات األخرى في أماكن يمنع عندها التجاوز 12

6 التوقف على السكك الحديدية 13

4 تجاوز السرعة القصوى بما ال يزيد عن 25 كم / ساعة 14

4 القيادة في مسارات غير مصممة لذلك 15

4 أو الخــروج  إليهــا  بالدخول  تجــاوز الحافالت المدرسیة عندما تتوقف للســماح للطــالب 
ــا منه

16

4 عدم تغطية أو ربط األحمال المنقولة 17

4 إجراء تعديالت إضافية على جسم المركبة دون اتباع اإلجراءات القانونية 18

2 عدم ربط أحزمة األمان 19

2 استخدام الهاتف المحمول باليد  20

2 عدم ارتداء خوذة عند قيادة دراجة نارية 21
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سحب رخصة القيادة

يتــم تطبيــق إجــراء ســحب الرخصــة إذا بلغــت نســبة المخالفات المســجلة في ســجل 
الســائق المخالــف 24 نقطة.

للمرة األولى في السنة الهجرية الواحدة: يتم سحب رخصة القيادة لمدة ٣ أشهر
للمرة الثانية في السنة الهجرية الواحدة: يتم سحب رخصة القيادة لمدة 6 أشهر

للمرة الثالثة في السنة الهجرية الواحدة: يتم سحب رخصة القيادة لسنة هجرية واحدة
للمرة الرابعة في السنة الهجرية الواحدة: يتم سحب رخصة القيادة بشكٍل دائم

السحب الدائم للرخصة

إذا تــم القبــض علــى ســائق تــم ســحب رخصتــه أثنــاء قيــادة مركبــة خــالل فتــرة ســحب الرخصــة، فســيتم 
ــه إلــى المحكمــة المختصــة لمضاعفــة  ــادة ويجــب إحالت ــه ليــس حامــاًل لرخصــة قي التعامــل معــه علــى أّن
العقوبــة. ويمكــن توجيــه الســائق لحضــور برنامــج إعــادة التأهيــل لمــدة 15 يومــً فــي إحــدى مــدارس تعليــم 

القيــادة.
إذا تــم ســحب رخصــة القيــادة بشــكٍل دائــم، يمكــن التقــدم للحصــول علــى رخصــة جديــدة بعــد مــرور عــام 
ــي  ــد ف ــهر واح ــل لش ــادة التأهي ــج إع ــّم برنام ــد أت ــائق ق ــون الس ــريطة أن يك ــة، ش ــحب الرخص ــخ س ــن تاري م

مدرســة لتعليــم القيــادة والنجــاح فــي االختبــار النظــري والعملــي.
في حالة سحب الرخصة بشكٍل مؤقت أو دائم، ينطبق ما سبق على جميع فئات رخص القيادة.
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5.   أجزاء الطريق

الطريق

الطريق مخصص لحركة المركبات

يمكــن أن يحتــوي الطريــق علــى عــّدة مســارات، ويمكــن تحديــد معالــم تلــك المســارات علــى  	
ــق ــطح الطري س

الطريــق الرئيســي هــو طريــق يتــم الوصــول إليــه والخــروج منــه مــن خــالل المداخــل والمخــارج وال  	
يخــدم العقــارات بشــكٍل مباشــر.  

طريق الخدمة يخدم الملكيات المجاورة بشكٍل مباشر. 	
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منطقة سكنية وبلدة مفتوحة

هــي منطقــة جغرافيــة تتواجــد ضمــن المدينــة  مخصصــة 
الموجــودة داخــل شــبكة الطــرق  .

البلدة المفتوحة هي شبكة الطرق خارج المدن والبلدات

جزيرة مرورية

الجزيــرة المروريــة هــي منطقــة صغيــرة  ومرتفعــة وتعمــل 
علــى تقســيم الحركــة بإتجاهيــن مختلفيــن .

مسار الدمج

ــر يســمح بدمــج حركــة المــرور فــي  ــارة عــن مســار تغيي هــو عب
ــريع. ــق الس ــادي أو الطري ــق الع الطري
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التقاطعات

يشــير هــذا المصطلــح إلــى أّي تقاطــع أو عبــور أو تفــّرع للطــرق علــى مســتوى واحــد أو عــّدة مســتويات، بمــا 
فــي ذلــك المســاحة التــي يتــم تشــكيلها كنتيجــة لذلــك.

أنواع التقاطعات محكومة  و غير محكومة 
    التقاطعات المحكومة:

تنظمها إشارات ضوئية 	
تنظمها إشارات طريق 	
ينظمها رجل المرور  	

   
   التقاطعات الغير محكومة:

بدون  أي عالمات ويحكمها قانون األولوية   	
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مسار الدراجة الهوائية
ــة  ــرور إلزامي ــارة م ــالل إش ــن خ ــة م ــة الهوائي ــار الدراج ــز مس ــم تميي يت

ومخصصــة لراكبــي الدراجــات الهوائيــة 

مسار الخيل
إلزاميــة  يتــم تمييــز مســار ركــوب الخيــل مــن خــالل إشــارة مــرور 

الخيــول لراكبــي  ومخصصــة 

مسار الرصيف / المشاة
ــص  ــو مخص ــق وه ــن الطري ــزءًا م ــاة ج ــف أو المش ــار الرصي ــد مس يع

الســتخدام المشــاة وليــس للمركبــات

مسار عبور المشاة
يعتبــر مســار عبــور المشــاة جــزءًا محــددًا مــن الطريــق حيــث  	

يحــق للمشــاة عبــوره 
يمكــن تمييــز مســارات عبــور المشــاة بعالمــات بيضاء ترســم  	

ــى الطريق. عل
يتــم اإلعــالن عــن مســارات عبــور المشــاة بواســطة إشــارات  	

المــرور.

ــى  ــير إل ــة تش ــارة إلزامي ــي إش ــاء ه ــوط بيض ــا خط ــي بداخله ــة الت ــاء الدائري ــة الزرق العالم
ــاة  ــار المش ــف أو مس الرصي

ــر تشــير إلــى  العالمــة المثلثيــة ذات اإلطــار األحمــر والخطــوط الســوداء هــي إشــارة تحذي
معبــر أطفــال

تذكر جيدًا 
يرجى التأكد من عدم الخلط بين هاتين اإلشارتين.
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التصرف السليم في ممرات المشاة

في ممرات المشاة التي تخلو من إشارات المرور أو ينظمها رجل المرور
ــام  ــف أم ــل التوق ــي تجع ــرعة الت ــوا الس ــائقين أن يبطئ ــى الس ــب عل ــاة، يج ــرات المش ــن مم ــراب م ــد االقت عن

ــور. ــاة العب ــال أراد المش ــي ح ــا ف ــاة ممكًن ــر المش معب
يجب عدم تعريض سالمة المارة أثناء عبورهم للخطر
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في ممرات المشاة التي تحتوي على إشارة عبور المشاة

ضوء أخضر متواصل
يسمح للمشاة بعبور الطريق ولكنهم بحاجة إلى مراقبة حركة المرور.

ضوء أخضر ذات وميض متقطع
يشــير الضــوء األخضــر المتقطــع إلــى أّن إشــارة عبــور المشــاة ســتصبح حمــراء قريبــً، وبالتالــي علــى المشــاة 
الذيــن يعبــرون الطريــق اإلســراع فــي عبــوره، والمشــاة الذيــن يقتربــون مــن الممــر يجــب أن ينتظــروا وأال يدخلــوا 

الممــر.  

ضوء أحمر أو برتقالي
ال يسمح للمشاة بعبور الطريق

ممرات المشاة خارج مناطق التقاطع التي يمكن اإلشارة إليها بواسطة أضواء صفراء ذات وميض
فــي هــذه الحالــة، يكــون للمشــاة أولويــة العبــور، لكنهــم بحاجــة إلــى مراقبــة حركــة المــرور بعنايــة وحــذر، 

خاصــة فــي المناطــق التــي يســمح للســائقين بقيــادة المركبــات بســرعة.

تذكر جيدًا 
هــل تعلــم أن الســيارة تــزن 25 ضعــف وزن أحــد المشــاة؟ لــذا احــرص 

دومــً علــى توخــي الحــذر ومراقبــة حركــة المــرور!



51

6.   عناصر توجيه حركة المرور

تخدم عناصر توجيه حركة المرور غرض تأمين حركة المرور وتوجيهها وإدارتها.
أنواع عناصر توجيه حركة المرور

عالمات الطريق 	
األعمدة 	
اإلشارات الضوئية  	
إشارات المرور 	

ُيمنع بشكٍل عام:
إتالف أو تغيير عناصر توجيه حركة المرور 	
إزالة أو تغيير مواقعها 	
ــه  	 ــن أدوات توجي ــا م ــرق أو غيره ــارات الط ــواء أو إش ــدة أو أض ــى أعم ــات عل ــات أو إعالن ــع ملصق وض

حركــة المــرور

أبرز عالمات الطريق:
خطوط متصلة    / متصلة مزدوجة – يحظر عبور الخطوط متصلة   	
خطوط متقطعة  – يجوز تجاوز هذه الخطوط 	
ممرات المشاة 	
أسهم تشير لالتجاهات 	
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7.   إشارات المرور

أنواع إشارات المرور

إشارات التحذير 
جميع إشارات التحذير هي مثلثة الشكل وذات إطار أحمر
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إشارات تنظيمية
عالمات التوجيه هي دائرية الشكل.

إذا كانت بيضاء بإطار أحمر فأنها تدل على المنع.
إذا كانت زرقاء، فهي إلزامية

إشارات حق األولوية

إشارات حق األولوية
عالمات حق األولوية لها شكل خاص.

عادة ما تكون مثمنة أو على شكل مثلث مقلوب



54

إشارات إرشادية 
عالمات االستعالم تأتي مستطيلة أو مربعة الشكل وبألواٍن مختلفة.

إشارات مناطق العمل المؤقتة 
إشارات مناطق العمل المؤقتة تأتي صفراء اللون بإطار أحمر.

وعادة ما تستخدم لإلشارة إلى إجراء أعمال على الطرق أو طرق بديلة.

يتــم وضــع عالمــات المــرور بشــكٍل رئيســي علــى الجانــب األيمــن مــن الطريــق وتكــون عاكســة بشــكل يضمن 
ــا  ــرق احترامه ــتعملي الط ــع مس ــى جمي ــب عل ــار، ويج ــاء النه ــك أثن ــل وكذل ــاء اللي ــد أثن ــكٍل جي ــا بش رؤيته

واإللتــزام بهــا.
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1،7   إشارات التحذير :

الشكل واللون:
بشكٍل عام كافة إشارات التحذير تكون على شكل مثلث رأسه في األعلى.

وتأتي بخلفية بيضاء ورموز سوداء وإطار أحمر.

الغرض منها:
ــر أو  ــن الخط ــن م ــرق اآلخري ــتعملي الط ــع مس ــائقين وجمي ــر الس ــه وتحذي ــر لتنبي ــارات التحذي ــتخدم إش تس
المواقــف الخطــرة الموجــودة أو المحتملــة علــى الطريــق أو الشــارع أو المناطــق المجــاورة لهــا. يجــب وضــع 
ــت  ــي الوق ــا ف ــتجابة له ــن االس ــائق م ــن الس ــث يتمك ــر بحي ــام الخط ــي أم ــا يكف ــدًا بم ــر بعي ــارات التحذي إش
ــارات  ــه إش ــه. وتوّج ــلوكه وردة فعل ــى س ــلبً عل ــر س ــكل يؤث ــر بش ــك الخط ــود ذل ــأ بوج ــب وأاّل يتفاج المناس
التحذيــر الســائق إلــى توخــي الحــذر وتنبيهــه لتكييــف ســرعته حســب الخطــر المشــار إليــه لضمــان ســالمته 

ــن. ــق اآلخري ــتعملي الطري ــع مس ــالمة جمي ــك س ــركاب وكذل ــالمة ال وس

أمثلة على عالمات التحذير
إذا تــّم اإلشــارة إلــى ضيــق الطريــق مــن خــالل رمــز عنــق الزجاجــة )االختناقــات(، يجــب 
علــى الســائق تقليــل الســرعة ألّنــه قــد يكــون مــن الضــروري التوقــف عند تلك اإلشــارة 

فــي حــال كانــت هنــاك مركبــات قادمــة.
إذا تمــت اإلشــارة إلــى مســتوى منخفــض، يجــب علــى الســائق تقليــل الســرعة وربمــا 

الســير بغيــار منخفــض لالســتفادة مــن قــدرة المحــرك علــى الكبــح.
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2،7   إشارات تنظيمية

الشكل واللون:
ــع  ــر، م ــار أحم ــوداء وإط ــوز س ــاء ورم ــة بيض ــع خلفي ــكل م ــة الش ــه دائري ــة التوجي ــون عالم ــام، تك ــكل ع بش

ــل: ــتثناءات مث ــض االس بع

الغرض منها:
تســتخدم إشــارات التوجيــه لتنبيــه الســائقين ومســتعملي الطــرق حــول مجموعــة مــن القواعــد التوجيهيــة 

الخاصــة بحركــة المــرور وحــدود الســرعة والمحظــورات وااللتزامــات )مثــل اتجــاه القيــادة المحــدد(. 
ــذه  ــد ه ــق، وتجس ــتخدام الطري ــادة أو اس ــد القي ــات عن ــورات وااللتزام ــود والمحظ ــذه القي ــزام به ــب االلت يج
ــاك  ــة. هن ــة والعقوب ــة مالي ــع غرام ــع لدف ــا يخض ــن يخالفه ــة، وكل م ــد المروري ــن والقواع ــارات القواني اإلش

ــواع وفئــات مــن إشــارات التوجيــه. عــدة أن

تصنيف اإلشارات التوجيهية أو التنظيمية:
تأتي إشارات حق األولوية بأشكال وأنواع مختلفة

إشارة »قف« 	
إشارة »قف« مثمنة الشكل )تحتوي على ثمانية زوايا(.

وهذا يجعل من السهل التعرف عليها ورؤيتها من األمام والخلف

إشارة »أعِط حق األولوية«   	
إشارة »إعِط حق األولوية« مثلثة الشكل برأس معكوس لألسفل 

وهذا يجعل من السهل التعرف عليها ورؤيتها من األمام والخلف.
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إشارات تشير إلى اتجاهات القيادة المنظمة
إشارات تشير إلى بداية ونهاية الحد األدنى للسرعة

إشارات المنع
عادة ما تأتي بخلفية بيضاء مع أطار أحمر وأحرف ورموز أو أرقام سوداء اللون. 	
تشير إلى قيود مثل حدود السرعة 	
تشير أيضً إلى حاالت المنع مثل ممنوع الدخول. 	
عالمــات حظــر القيــادة هــي دائريــة الشــكل  وتشــير إلــى محظــورات محــددة للقيــادة، علــى ســبيل  	

المثــال قيــادة الشــاحنات.
تشير إشارات االنتظار إلى المناطق التي ُيسمح فيها أو ُيحظر فيها االنتظار أو إيقاف المركبة.  	

اشارات اجتاهات القيادة  اشارات بداية وهناية احلد االدنى للرسعة

عالمة ممنوع الوقوف عالمة ممنوع الدخول عالمة حد الرسعة
ومسموح االنتظار

عالمة ممنوع
الوقوف واالنتظار
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3،7   إشارات إرشادية 

الشكل واللون:
بشــكٍل عــام تكــون إشــارات االســتعالم مســتطيلة أو مربعــة الشــكل وتأتــي بأحجــام وألــوان مختلفــة 
وتحتــوي رمــوز مختلفــة، ويعتمــد حجمهــا علــى طــول الرســالة المــراد إيصالهــا، ويتــم تحديــد لــون اإلشــارة 

ــاه. ــح أدن ــو موض ــا ه ــا كم ــراد إيصاله ــالة الم ــوع الرس ــً لن وفق

الغرض منها:
تشــير إشــارات اإلرشــادية  إلــى الظــروف المهمــة المتعلقــة بحركــة المــرور وتوفــر لمســتعملي الطــرق 
معلومــات وتفاصيــل مفيــدة فيمــا يتعلــق باســتخدام الطريــق، وهــي تســتخدم فــي المقــام األول لتوجيــه 
ــرى.  ــات األخ ــوارع والوجه ــرى والش ــدن والق ــى الم ــق إل ــول الطري ــى ط ــق عل ــتعملي الطري ــائقين ومس الس
كمــا تشــير أيضــً إلــى التقاطعــات والمســافات واالتجاهــات وخدمــات المرافــق، فضــاًل عــن األماكــن الدينيــة 
ــات  ــارات المعلوم ــذه اإلش ــر ه ــام، توف ــكٍل ع ــة. بش ــة الهام ــة أو التاريخي ــة أو الجيولوجي ــن الجغرافي واألماك
للســائقين وتســاعدهم علــى ســلوك أقصــر الطــرق للوصــول إلــى وجهتهــم. هنــاك عــدة أنــواع وفئــات مــن 

ــادية . ــارات إرش إش

تصنيف إشارات إرشادية 

خلفية زرقاء بحروف بيضاء
عادة ما توجد خارج حدود المدينة أو االحياء السكنية  	
تشير إلى المدن والقرى 	
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خلفية خضراء بحروف بيضاء
عادة ما توجد داخل حدود المدينة في المناطق السكنية 	
تشير إلى الشوارع واألحياء داخل المدن 	

خلفية بيضاء بحروف سوداء
تؤدي إلى المرافق الهامة مثل المطارات أو مراكز المدينة 	

 

خلفية بنية  بحروف بيضاء  
تشير إلى المزارع والمجمعات الترفيهية والمتاحف. 	
كما تشير أيضً إلى األماكن الدينية. 	
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4،7   اشارات مناطق العمل المؤقتة 

الشكل واللون:
أشــكال إشــارات مناطــق العمــل المؤقتــة هــي نفــس أشــكال الفئــات الثالثــة الرئيســية التــي تنقســم إليهــا 
إشــارات المــرور )دائــرة، مثلــث، مربــع ومســتطيل( مــع إختــالف اللــون بحيــث يكــون لونهــا اصفــر بإطــار أحمــر.

الغرض منها:
ــارات  ــه اإلش ــتخدم في ــي تس ــن الت ــرض م ــس الغ ــو نف ــة ه ــل المؤقت ــق العم ــارات مناط ــن إش ــرض م إن الغ
ــق. ــى الطري ــة عل ــا مؤقت ــو انه ــيط وه ــالف بس ــع اخت ــادية م ــة و اإلرش ــة والتنظيمي ــا التحذيري ــابق ذكره الس

لمالحظاتك:
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5،7   إشارات المرور حسب نوعها 

إشارات التحذير

تقاطعات

انعطافات
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إشارات التحذير 

اختناقات

مطبات

إشارات ضوئية
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إشارات التحذير 

منحدرات ومرتفعات

حاالت وظروف الطريق  
حيث يجب توخي أقصى حاالت الحذر
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إشارات التحذير 

معبر مشاة

معبر حيوانات

إشارات تحذير إضافية
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إشارات تنظيمية )مانعه( واإلشارات اإللزامية

إشارات تنظيمية )مانعه( 
إشارات تمنع الدخول للجميع ولنوع معين من مستعملي الطرق
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إشارات تنظيمية )مانعه( 

حدود على الشاحنات

حدود السرعة

حدود التجاوز 



67

إشارات تنظيمية )مانعه( 

نهاية كل الحدود أو البعض منها

االنتظار ووقوف السيارات

إشارات منع إضافية
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إشارات تنظيمية )إلزامية(

الحد األدنى للسرعة

إشارات تشير إلى اتجاهات الحركة



69

إشارات إرشادية 

إشارات خارج حدود المدينة
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إشارات إرشادية 

عالمات توجيه إلى المدن والقرى

عالمات توجيه إلى الشوارع واألحياء داخل المدن

عالمات توجيه إلى المرافق الهامة

عالمات توجيه إلى المزارع والمجمعات الترفيهية والمتاحف
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إشارات مناطق العمل المؤقتة 
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إشارات مناطق العمل المؤقتة 
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تذكر جيدًا 
ال يكفــي مجــرد الشــعور باألمــان، بــل يجــب 
عليــك البقــاء فــي حالــة تأهــب ولعب دور نشــط 

ــة. ــة آمن ــي المملك ــرق ف ــل الط ــي جع ف
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الوحدة الثانية
السلوك
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1.   السلوك التعاوني

قواعد السلوك الصحيحة لمستعملي الطريق:

القيادة بأمان 	
يجــوز قيــادة المركبــة فقــط إذا كان الســائق فــي حالــة بدنيــة وعقليــة جيــدة وقــادر علــى قيــادة 

المركبــة بأمــان دون تعريــض اآلخريــن للخطــر باإلضافــة لحمــل رخصــة قيــادة ســارية المفعــول

القيادة باحترام 	
ــوق  ــرام حق ــن واحت ــق اآلخري ــتعملي الطري ــاه لمس ــق االنتب ــتعملي الطري ــة مس ــى كاف ــب عل يج

ــن ــق اآلخري ــتعملي الطري ــع مس جمي

القيادة بحذر  	
يجب على كافة السائقين القيادة بحذر شديد على الطرق العامة

القيادة بشكل قانوني 	
يجب اتباع القوانين والقواعد وإشارات المرور.

االمتثال ألوامر إدارة المرور 	
احــرص دائمــً علــى اتبــاع التعليمــات المقدمــة مــن إدارة المــرور، حتــى إذا كانــت تتعــارض مــع 
التعليمــات األخــرى، إّلا إذا كان يمكــن أن تعــرض ســالمة الســائق أو مســتعملي الطريــق للخطــر. 

تذكر جيدًا 
ما هي األشياء التي يمكن أن تفعلها لتكون سائق متعاون؟
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تذكر جيدًا 
بشــكل عــام، يجــب علــى جميــع الســائقين االلتــزام بجميــع أنظمــة 
علــى  يجــب  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  األوقــات.  جميــع  فــي  المــرور 
ــذه  ــت ه ــى إذا كان ــرور، حت ــر إدارة الم ــزام بأوام ــً االلت ــائقين أيض الس
التعليمــات تتعــارض مــع القوانيــن األخــرى. وباإلضافــة إلــى ذلــك مــن 
المهــم أن يســتخدم الســائقون الحكــم الصائــب وأن يحرصــوا علــى 
ــن  ــق اآلخري ــتعملي الطري ــالمة مس ــالمتهم أو س ــض س ــدم تعري ع

ــر. للخط

لمالحظاتك:
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أمثلة على مستعملي الطريق اآلخرين

مشاة 	

حيوانات 	

أنواع مختلفة من المركبات 	
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مستعملو الطريق اآلخرين وسلوكهم

المشاة

كيف يجب على المشاة التصرف؟
أثناء المشي على الطريق: 	

استخدم الرصيف
ــم  ــرور، إذا ل ــة الم ــس لحرك ــاه المعاك ــي االتج ــي ف امش

ــر ــالمتك للخط ــرض س ــرور أو تع ــة الم ــق حرك تعي

عند عبور الطريق: 	
راقب إشارات ضوء المشاة أو إشارات رجل المرور

تأكد دائمً من عدم عرقلة حركة المرور
قم بتقييم سرعة المركبات القادمة

امشي بسرعة دون توقف وال تطل المشي دون داع

التصرف الصحيح عند معابر المشاة

في ممرات المشاة التي تحتوي ضوء المشاة
الضــوء األخضــر المتواصــل – يســمح للمشــاة بعبــور الطريــق ولكــن يجــب عليهــم كذلــك االنتبــاه  	

لحركــة المــرور
ــى  	 ــي عل ــون األحمر، وبالتال ــوء المشاة سوف يتحول إلى الل ــع بأّن ض ــر المتقط ــوء األخض ــير الض يش

مــن دخــل الشــارع إخــالؤه علــى الفــور والتحــرك بســرعة. ويجــب علــى المشــاة الذيــن يقتربــون مــن 
معبــر المشــاة عــدم االقتــراب منــه.  

الضوء األحمر – ال ُيسمح للمشاة بعبور الطريق 	

عند خطوط المشاة التي تخلو من ضوء المشاة
أحيانــً يتــم اإلشــارة إلــى معابــر المشــاة بخطــوط بيضــاء  متجــاورة، فــي هــذه الحالــة يكون للمشــاة  	

حــق األولويــة ولكّنهــم بحاجــة إلــى مراقبــة حركــة المــرور بحــذر، خاصــة فــي المناطــق التي ُيســمح 
للســائقين بقيــادة مركباتهم بســرعة.
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إشارات المرور أمام خطوط المشاة وعليها

علــى اليميــن يمكنــك رؤيــة إشــارة تحذيــر، ويجــب أن توضــع فــي مــكان بعيــد عــن عبــور المشــاة مقارنة بإشــارة 
االســتعالم التــي تراهــا على اليســار.
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السلوك الصحيح للسائق عند التعامل مع المشاة

السلوك الصحيح للسائق
عندما يكون هناك مشاة على الطريق 	
عند االقتراب من خطوط المشاة 	

كيف يجب على السائق التصرف؟
ض سالمة المشاة على األرصفة أو على جانب الطريق للخطر! ال تعرِّ

عند االقتراب من خطوط المشاة: 	
-  تحقق من جانبي الطريق للتأكد من خلوها من المارة – أنظر حولك لرؤية األشخاص الذين يقتربون 

      من خطوط المشاة
-  قّلل من السرعة وكن مستعدًا للتوقف

عند خطوط المشاة: 	
-  ال تعرقل حركة المشاة الذين بدؤوا بالفعل عبور الشارع 

-  إذا قمــت باالنعطــاف عنــد التقاطــع، يجب عليك االنتباه للمشــاة عنــد مفترق الطرق – وإذا لزم 
      األمر توقف حتى يعبروا الطريق
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مجموعات موجهة من الناس والحيوانات

ــترات  ــة أو س ــداء أحزم ــات ارت ــن الحيوان ــع م ــخاص أو قطي ــن األش ــة م ــب مجموع ــن يصطح ــى م ــب عل يج
ــة. ــرق العام ــى الط ــرور  عل ــد الم ــة عن عاكس

قطعان الحيوانات
يجب حراسة القطعان 	
يجب تقسيم القطعان الكبيرة إلى مجموعات صغيرة لتسهيل عبور الطريق  	
يجب مراقبة قطعان الحيوانات الموجودة بالقرب من الطريق 	
يجب ربط قطعان الحيوانات الموجودة بعيدًا عن الطريق بشكٍل آمن وبعيدًا عن الطريق 	

لمالحظاتك:
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2.   مستعملو الطريق من لهم حق األولوية

مركبات الطوارئ مثل األمن العام واالسعاف

لمالحظاتك:
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مركبات الطوارئ:

ــوى.  ــة القص ــا األولوي ــوارئ له ــارات الط ــى مس ــوارئ عل ــات الط ــإّن مركب ــرق، ف ــى الط ــرور عل ــة الم ــي حرك ف
فــي حــاالت الطــوارئ، ال يلــزم ســائقو مركبــات الطــوارئ بــأّي أنظمــة أو محظــورات، ولكــن يجــب أّلا يعرضــوا 

ــر. ــن للخط ــالمة اآلخري ــالمتهم وس س

كيفية التعرف على مركبات الطوارئ
إشارات إنذار بصرية )مصابيح حمراء وزرقاء( 	
إشارات تحذير صوتية 	

كيفية التعامل مع مركبات الطوارئ:
في حالة رؤية مرکبات الطوارئ، یجب إخالء المسار علی الفور. 	
ُيحظر القيادة مباشرة خلف مركبات الطوارئ ويجب ترك مسافة ال تقل عن 50 متر. 	
يجب على السائقين البقاء على الجانب األيمن من الطريق عند اقتراب مركبة الطوارئ 	
يجب عدم الخروج من مواقف السيارات قبل أن تمر مركبة الطوارئ.   	
يجب إخالء التقاطعات سريعً لتجنب إعاقة مركبات الطوارئ التي تقترب من تلك التقاطعات 	
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حافالت المدرسة

ــير  ــي تش ــارات الت ــات واإلش ــية العالم ــالت المدرس ــل الحاف ــب أن تحم يج
ــي. ــل المدرس ــراض النق ــة ألغ ــا مخصص ــى أنه إل

دخول الحافالت المدرسية والخروج منها:
یجب أن تتوقف الحافالت المدرسیة في محطــات محــددة لتمكيــن الطــالب مــن الصعــود إليهــا  	

ــا  ــروج منه والخ
يجب عدم فتح األبواب إلى حين توقف الحافلة بشكٍل تام  	
يجب أن يتم الدخول إليها من الجانب األيمن )من الرصيف( 	
على سائق الحافلة المدرسية القيادة فقط بعد التأكد من الحفاظ على سالمة الطالب 	

كيفية التعامل مع الحافالت المدرسية:
إذا توقفت الحافالت المدرسية لتحميــل أو إنــزال التالميذ، يجب أن يتوقف سائقو المركبــات األخرى،  	

ويحظــر عليهــم تجــاوز حافــالت النقــل المدرســية عنــد توقفهــا لتحميــل أو إنــزال الطــالب. 



86

المواكب الرسمية من مستعملي الطرق

كيفية التعامل مع مستعملي الطريق من المواكب الرسمية
علــى مســتخدمي الطريــق إفســاح المــرور للمواكــب الرســمية بمجــرد  اإلعــالن عــن اقترابهــا بواســطة أجهــزة 
التنبيــه  الصوتيــة والضوئيــة، علــى أن يقفــوا علــى الجانــب األيمــن مــن الطريــق فــي حــال وجــود تعليمــات مــن 

اإلدارة المختصــة بذلــك و أال يغــادروا إال بعــد مرورهــا أو وفقــً للتعليمــات الصــادرة لهــم.

كيفية التعامل مع مستعملي الطريق من المواكب الرسمية
يجــب عــدم قطــع المواكــب الرســمية مــن مســتعملي الطريــق أو إعاقــة حركتهــم مــن قبــل مســتعملي 

الطريــق اآلخريــن.
 

لمالحظاتك:
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3.  تقييم مستعملي الطريق

أثناء حركة المرور على الطرق، من الضروري تقييم مستعملي الطريق اآلخرين بسرعة وأمان.

لتقييم سريع وصحيح لمستعملي الطريق اآلخرين، ينبغي أخذ العوامل التالية بعين االعتبار:

العمر 	
يجب إعطاء انتباه خاص لألطفال أو كبار السن!

االنتباه 	
هل ينتبه األشخاص لحركة المرور؟ أم هل هم مشتتون؟

ــب  ــر لتجن ــٍت قصي ــي وق ــن ف ــق اآلخري ــتعملي الطري ــة لمس ــا المحتمل ــم إدراك النواي ــن المه م
ــوادث الح

تذكري جيدًا 
إذا لــم تكــن متأكــًد حيــال موقــف مــا، فحــاول دائمــً التواصــل بصريــً 

ــع اآلخرين! م
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إشكالية مستعملي الطريق

األطفال

خصائص األطفال:
عدم إعطاء اهتمام أو انتباه لحركة المرور 	
سهولة التشتت 	
التصرف بشكل تلقائي في أغلب األحيان 	
عدم معرفة قواعد المرور و / أو عدم االمتثال لها 	
عدم تقييم المخاطر بشكل صحيح 	
صغر السن – ال يمكنهم استيعاب الحاالت المرورية 	

كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة 

خصائص كبار السن:
ارتباك وحساسية عالية   	
محدودية الحركة في أغلب األحيان 	
مشاكل في السمع و/أو مشاكل في الرؤية أو غيرها من المشاكل 	
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4.  التزامات السائق

القدرة على القيادة
يجب أن يكون الئقً بدنيً وذهنيً لقيادة المركبة! 

يجب عليك عدم قيادة المركبة
ســاقيك  أو  ذراعيــك  اســتخدام  تســتطيع  وال  مصابــً  تكــون  عندمــا   ...

ســليم بشــكٍل 
... عندما تكون مريضً

... عندما تكون منهكً ومتعبً للغاية
... عندما تكون مشتت االنتباه )على سبيل المثال استخدام الهاتف الجوال(

... عندما تكون في حالة انفعال 

يحظــر عليــك قيــادة مركبــة تحــت تأثيــر الكحــول أو المخــدرات أو الــدواء. )إذا كنــت تتنــاول الــدواء، فمــن 
ــة!( ــه بعناي ــة ب ــرة الخاص ــرأ  النش ــم أن تق المه

اآلثار المترتبة على ذلك
أي ســائق يقــود مركبــة تحــت تأثيــر الكحــول والمخــدرات و / أو الــدواء ســوف يتــم تســجيل 24 نقطــة بحقــه 

لمخالفتــه القواعــد المروريــة.
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تذكــر تجنــب الُملهيــات- مثــل االلتهــاء بتشــغيل األجهــزة داخــل المركبــة واســتعمال الهاتــف الجــوال واألكل 
والشــرب-  أثنــاء القيــادة للحفــاظ علــى ســالمتك علــى الطريــق وســالمة اآلخريــن.

لمالحظاتك:
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إلتزامات ومحظورات التعامل مع المركبات

إلتزامات السائق قبل القيادة

يجب على السائق التأكد من توفر كافة المعدات الضرورية 	

يجــب علــى الســائق التأكــد مــن أّن المركبــة فــي حالــة جيــدة وآمنــة للقيــادة علــى الطريــق بحيــث  	
ال تعمــل علــى إعاقــة مســتعملي الطريــق اآلخريــن أو تعريضهــم للخطــر

يجب على السائق القيام بما يلي:   	
تنظيف النوافذ واألضواء والمرايا

التأكد من عدم وجود أضرار في النوافذ واألضواء والمرايا واإلطارات
التأكد من حالة األضواء وعناصر التحكم والفرامل
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تذكر جيدًا 
ــكل  ــك بش ــة ب ــوس الخاص ــة الجل ــط وضعي ــن ضب ــد م ــر أن تتأك تذك

ــح. صحي
وكذلك ضبط المرايا وربط الحزام للسائق والركاب.

لمالحظاتك:
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إلتزامات السائق أثناء القيادة

اتبع القواعد المرورية
قــم بالقيــادة علــى المنطقــة الممهــدة مــن الطريــق والبقــاء 
فــي المســار المناســب وعنــد الحد األقصــى المحدد للســرعة.
ــى  ــه. عل ــام ب ــوي القي ــا تن ــون م ــن يعرف ــائقين اآلخري دع الس
أردت  حــال  فــي  إشــارة  تعطــي  أن  تنــَس  ال  المثــال  ســبيل 

التوجــه إلــى اليميــن أو اليســار.

لمالحظاتك:
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المحظورات  

إشارات التحذير البصرية أو الصوتية 	
استخدم إشارات اإلنذار أو التحذير في حاالت الطوارئ فقط

ال تزعج المارة أو الجو العام
ال تستخدم إشارات تحذير ذات نغمات أو أصوات متعددة

ال تطفئ المحرك أثناء القيادة 	
ال تسبب ضوضاء باستخدام المركبة 	
ال تقم بإرفاق األغطية أو الستائر للمركبة 	
ال تضع نقوشً ورسومات وإعالنات على المركبة 	
يجب أال يعيق السائق حركة المركبات األخرى أو مستعملي الطريق اآلخرين. 	
يحظر ترك المركبة تتدحرج إلى منحدٍر خالل إيقاف تشغيل المحرك 	
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المحظورات

ال تنقل أشخاص خارج المساحة المخصصة للركاب 	
ال تغسل أو تصلح المركبة على الطرق العامة 	
ال تبصق أو تلق القمامة أثناء القيادة 	
ال تستخدم المركبة في المواكب أو المسيرات دون إذن 	
يجب عدم قيادة المركبات في المواكب أو المسيرات )ما لم تسمح بذلك السلطات(. 	
فــي حالــة حــدوث أي عطــل قــد يؤثــر علــى حركــة المــرور أثنــاء القيــادة، يجــب إخــالء الطريــق علــى  	

الفــور ويتعيــن علــى الســائق القيــادة فــي شــارع جانبــي حيــث ال يتــم إعاقــة حركــة المــرور.

تذكر جيدًا 
أثنــاء القيــادة - إذا تعطلــت مركبتــك، عليــك إزالتهــا مــن الطريــق 
وتأمينهــا إذا كان ذلــك ممكنــا. خــالل النهــار: ضــع عالمــة تحذيــر 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــل: باإلضاف ــالل اللي ــف. خ ــافة التوق ــي مس ــة ف واضح

قــم بتأميــن المركبــة بأضــواء حمــراء.
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إلتزامات السائق بعد إيقاف المركبة:

عند مغادرة المركبة، يجب على السائق ضمان ما يلي: 	
إيقاف تشغيل المركبة

إزالة المفاتيح
إغالق المركبة 

يجــب علــى الســائق وركاب المركبــة التأكــد مــن عــدم تعــرض أي شــخص للخطــر عنــد فتــح أبــواب  	
المركبــة.

يجب الوقوف على جانب الرصيف 	

تذكر جيدًا 
ــرك  ــرك أو ت ــاف المح ــدم إيق ــة أو ع ــر مقفل ــة غي ــرك المركب ــع ت يمن

المفتــاح داخلهــا.  
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5.  نقل الركاب

بشكل عام:

نقل الركاب:
... مسموح به فقط في المركبات المخصصة لنقل الركاب

... يمنع نقل الركاب بواسطة شاحنة أو آالت ثقيلة
... يمنع نقل الركاب في صندوق المركبة الخلفي أو أي جزء خارجي من المركبة
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استخدام حزام األمان
يجب على السائق وجميع الركاب اآلخرين استخدام حزام األمان أثناء القيادة في الطرق.

يجب على السائق تنبيه الركاب لوضع حزام األمان.

استثناءات من قانون حزام األمان:
االشــخاص اللذيــن ال يســتطيعون وضــع حــزام األمــان ألســباب صحيــة )مطلــوب دليــل طبــي وإذن  	

مــن الســلطات الرســمية(
االشخاص اللذين اليستطيعون وضع حزام االمان بسبب احجامهم 	

نقل األطفال
ــن 12  ــم ع ــل اعماره ــن تق ــال الذي ــم لألطف ــند داع ــع مس ــب وض يج

ــف . ــت الكت ــان تح ــزام األم ــون ح ــي يك ــا ك عام
ــنوات  ــن 10 س ــم ع ــل أعماره ــن تق ــال الذي ــع األطف ــدم وض ــب ع يج

فــي المقعــد األمامــي

استثناء:
إذا لم تتوفر مقاعد خلفية، فيمكن وضع الطفل في المقدمة )باستخدام مقعد مناسب لألطفال(.

دخول وخروج األشخاص

تذكر جيدًا 
يرجــى التأكــد مــن أن كل راكــب يرتــدي حــزام األمــان - وأن كل 

طفــل يجلــس فــي مقعــد أمــان خــاص بــه.



99

فــي حالــة الوقــوف فــي طريــق عــام او علــى الطريــق يجــب الخــروج والدخــول مــن الجانــب األيمــن، ويتعيــن 
علــى الــركاب الدخــول والخــروج مــن المركبــة مــن منطقــة الرصيــف.
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الوحدة الثالثة
حركة المرور
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1.   نظام القيادة العام
بشكل عام

يجب قيادة المركبات دائمً على الجزء المعبد من الطريق 	
ــل  	 ــن قب ــادهم م ــم إرش ــم يت ــا ل ــة م ــرور العادي ــارات الم ــع إش ــزام بجمي ــائق االلت ــى الس ــب عل يج

ــرور ــل الم رج
يجب أّلا يتجاوز السائق حد السرعة المحدد 	
يجب أن يسمح السائق للمركبات األخرى بالتجاوز عنه بأمان 	
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قاعدة المسار األيمن

مسارين مع خط متقطع
إذا تــم تقســيم الطــرق المعبــدة إلــى مســارين متعاكســين مــن خــالل خــط متقطــع، فيجــب علــى الســائق 
القيــادة علــى المســار األيمــن وأّلا يقطــع هــذا الخــط إلــى المســار اآلخــر إّلا فــي حــال أراد تجــاوز مركبــة أخــرى 

أمامــه.
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قاعدة المسار األيمن

مسارين بخط مزدوج متواصل
إذا تــم تقســيم الطــرق المعبــدة إلــى مســارين متعاكســين مــن خــالل خــط مــزدوج متواصــل، يحظــر علــى 

الســائقين عبــور هــذا الخــط إلــى المســار اآلخــر.
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القيادة جنبًا إلى جنب

إذا كان الطريــق مقســمً إلــى عــّدة مســارات، يمكــن عندئــذٍ للمركبــات الســير جنبــً إلــى جنــب فــي اتجــاه مــواٍز 
ــن  ــم تك ــا ل ــن م ــى اليمي ــى أقص ــار عل ــتخدام المس ــة اس ــات البطيئ ــى المركب ــن عل ــارات. لك ــك المس ــى تل عل

تتأهــب لالنعطــاف يســارًا أو إلــى االتجــاه المعاكــس علــى شــكل الــدوران للخلــف.
قبــل تغييــر المســار، يجــب علــى الســائق التأكــد مــن أّن هــذا لــن يعــرض اآلخريــن للخطــر، ويجــب عليــه إظهــار 

نيتــه بوضــوح وتحذيــر اآلخريــن.
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تذكر جيدًا 
هــذا مثــال جيــد علــى مــدى كفــاءة حركــة المــرور عندمــا يلتــزم 

غالبيــة الســائقين بعالمــات الطريــق بشــكل صحيــح.



107

القيادة على أقصى الجانب األيمن من الطريق

يجب أن يبقى السائق في أقصى الجانب األيمن من الطريق:
إذا إراد االنعطاف إلى اليمين 	
إذا كانت المركبات األخرى على وشك التجاوز عنه  	
إذا كانت سرعة مركبته أقل من الحد األقصى للسرعة 	
في حال كانت الرؤية ضعيفة   	
فــي حــال كانــت هنــاك مركبــات قادمــة مــن االتجــاه  	

كــس   لمعا ا

لمالحظاتك:
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القيادة على الجانب األيسر من الطرق

يسمح بالقيادة على الجانب األيسر من الطريق فقط إذا
كان مــن الضــروري منــع وقــوع الحــوادث وعــدم إعاقــة مســتعملي الطريــق اآلخريــن أو تعريضهــم  	

للخطر
إراد الســائق تجــاوز المركبــات األخــرى )فقــط فــي حــال كان التجــاوز مســموحً بــه ويمكــن القيــام  	

بــه دون إعاقــة مســتعملي الطريــق اآلخريــن أو تعريضهــم للخطــر(
ــاك  	 ــت هن ــاء(، وكان ــع بن ــل موق ــن قب ــال م ــبيل المث ــى س ــن )عل ــب األيم ــن الجان ــزء م ــالق ج ــم إغ ت

ــق. ــال الطري ــرى أو عم ــن األخ ــوات األم ــرور أو ق ــل إدارة الم ــن قب ــرور م ــارة بالم إش

التصرف عند الطرق الضيقة

ــق  ــن الطري ــن م ــب األيم ــى الجان ــاء أقص ــات البق ــائقي المركب ــى س ــب عل ــات، يج ــن االختناق ــراب م ــد االقت عن
للحفــاظ علــى مســافة جانبيــة كافيــة لمــرور المركبــات القادمــة مــن االتجــاه اآلخــر، وإذا لــزم األمــر يجــب أن 
يوقفــوا مركباتهــم حتــى تمــر المركبــات األخــرى القادمــة مــن االتجــاه المعاكــس وعــدم اســتخدام منبــه 

الصــوت إال للضــرورة القصــوى.
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2.   تغيير المسارات

من الضروري تغيير المسارات في الحاالت التالية:
تجنب عقبة 	
اختيار المسار الصحيح قبل االنعطاف 	
التجاوز عن المركبات األخرى 	
في حال أراد السائق التوقف على الجانب األيسر من الطريق )فقط إذا سمح له بذلك( 	

قبل تغيير المسار
يجب على السائق التأكد من أن هذه المناورة لن تعرضه أو تعرض اآلخرين للخطر 	
يجب على السائق إظهار نيته بوضوح وتنبيه اآلخرين 	

السلوك العام عند تغيير المسار
تأكد من أنه غير ممنوع من قبل إشارات المرور 	
ــن  	 ــق اآلخري ــتعملي الطري ــك أو مس ــض نفس ــار دون تعري ــر المس ــى تغيي ــادرًا عل ــون ق ــب أن تك يج

ــر للخط
يجب اإلشارة إلى قرارك بتغيير المسار قبل أن تقوم فعليً بذلك     	
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النقطة العمياء 

تذكر جيدًا 
ــة،  ــا الجانبي ــى المراي ــط عل ــد فق ــت تعتم إذا كن
بمركبــة  تصطــدم  أن  قبــل  وقــت  يمــر  فلــن 
فــي منطقــة النقطــة العميــاء! ألنــك تســتطيع 
أن تــرى تلــك المركبــات فقــط إذا ألقيــت نظــرة 

ــك. ــى كتف عل
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تغيير المسارات: )إلى اليسار أو إلى اليمين(

قبــل تغييــر المســار، يجــب علــى الســائق التأكــد مــن عــدم تعــّرض مســتعملي الطريــق اآلخريــن ألي إعاقــة أو 
تعريضهــم للخطــر. ولهــذا الســبب يجــب عليــك دائمــً التحقــق مــن المرايــا الخاصــة بــك أواًل ثــم إعطــاء إشــارة 
)غمــاز( والتحقــق مــن النقطــة العميــاء بالنظــر مــن فــوق كتــف الســائق والســرعة قبــل إجــراء هــذه الخطــوة.

المرايا
اإلشارة
الكتف

السرعة
تغيير المسار

تذكر جيدًا 
ــه  ــك توجي ــا كان علي ــادة، كلم ــرعة القي ــا زادت س ــً: كلم ــر دائم تذك

ــر ــاللة أكث ــة بس المركب
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تغيير المسار إلى اليسار

تحقق من حركة المرور في الجهة المقابلة

المرايا
اإلشارة
الكتف

السرعة
التحرك

تغيير المسار بحركات توجيه سلسة

              المرآة الداخلية              المرآة الخارجية اليسرى
                اإلشارة لليسار
                الكتف األيسر

      تعديل السرعة
     التحرك: التوجيه بسالسة

12

3

4

1

2

3

4
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تغيير المسار إلى اليمين

تحقق من حركة المرور في الجهة المقابلة

المرايا
اإلشارة
الكتف

السرعة
التحرك

تغيير المسار بحركات توجيه سلسة

             المرآة الداخلية             المرآة الخارجية اليمنى
               اإلشارة لليمين
               الكتف األيمن

    تعديل السرعة
   التحرك: التوجيه بسالسة

12

3

4

1

2

3

4
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3.   اختيار المسار الصحيح لالنتقال إليه 

يجب مراعاة ما يلي قبل االنتقال إلى المسار الصحيح لتغيير الطريق:
تأكد من أّن االنعطاف ال تحظره إشارات المرور أو إشارات أخرى التي تمنع االنعطاف  	
يجب اإلشارة إلى تغيير المسار أو اإلنعطاف في الوقت المناسب عن طريق إشارات اإلنعطاف  	
يجب أال يتعرض مستعملو الطريق اآلخرون للخطر  	
عليك اإللتزام بعالمات الطريق التي تشير إلى اتجاهات القيادة 	

تذكر جيدًا 
اختيار مكان وضع مركبتك يمكن أن يكون تحديً حقيقيا!
لهذا من المهم التخطيط مسبقً الختيار المسار الصحيح.
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اختيار المسار الصحيح / الموضع الصحيح على الطريق

في حال عدم وجود عالمات على الطريق )عدم وجود أسهم تشير إلى االتجاهات(:
لالنعطاف نحو اليمين:

يجب على السائق االنعطاف نحو اليمين من أقصى الجانب األيمن للطريق 	

لالنعطاف نحو اليسار:
ــط  	 ــاك خ ــق. إذا كان هن ــف الطري ــى منتص ــائق إل ــل الس ــب أن ينتق ــن يج ــرق ذات االتجاهي ــي الط ف

ــل. ــط الفاص ــن الخ ــى يمي ــائق عل ــى الس ــب أن يبق ــل، يج فاص
فــي الطــرق ذات االتجــاه الواحــد، يجــب علــى الســائق االنعطــاف نحــو اليســار مــن الجانــب األيســر  	

للطريــق

لالستدارة )على شكل حذوة فرس(:
ــط  	 ــاك خ ــق. إذا كان هن ــف الطري ــى منتص ــائق إل ــل الس ــب أن ينتق ــن، يج ــرق ذات االتجاهي ــي الط ف

ــل ــط الفاص ــن الخ ــى يمي ــائق عل ــى الس ــب أن يبق ــل، يج فاص
فــي الطــرق ذات االتجــاه الواحــد أو التــي توجــد فيهــا جزيــرة فــي المنتصــف، يجــب علــى الســائق  	

الــدوران للخلــف مــن الجانــب األيســر مــن الطريــق )إلــى يميــن الجزيــرة(.
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في حال وجود عالمات على الطرق )وجود أسهم تشير إلى االتجاهات(:

لالنعطاف نحو اليمين:
يجب على السائق االنعطاف نحو اليمين من المسار الذي يوجد فيه سهم يشير إلى اليمين

لالنعطاف نحو اليسار:
يجب على السائق االنعطاف نحو اليسار من المسار الذي يوجد فيه سهم يشير إلى اليسار

الدوران للخلف )على شكل حذوة فرس(:
يجب على السائق الدوران للخلف من المسار الذي يوجد فيه سهم يشير الى الدوران للخلف
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التخطيط مسبقًا

لنفتــرض أنــك تقتــرب مــن تقاطــع مكــون مــن مســارات متعــددة لــكل اتجــاه قيــادة وتريــد االنعطــاف نحــو 
اليســار.

تذكر جيدًا 
ــيعتمد  ــث س ــبقً، حي ــط مس ــى التخطي ــاج إل ــة تحت ــذه الحال ــي ه ف

ــار! ــو اليس ــاف نح ــد االنعط ــارك بع ــى مس ــح عل ــار الصحي المس
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التخطيط مسبقًا – مثال 1

إذا كنت ترغب في االنعطاف نحو اليسار هنا ومن ثم نحو اليمين عند التقاطع التالي ...

خطوة 1
... عليك أن  تسلك  المسار األول من المسارات الثالثة المتاحة إلمكانية اإلنعطاف نحو اليسار ...

خطوة 2
... ثم تابع السير في هذا المسار.

                                                 خطوة 1                                     خطوة 2
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التخطيط مسبقًا – مثال 2

إذا كنت ترغب في االنعطاف نحو اليسار هنا ومن ثم السير بخط مستقيم عند التقاطع التالي ...

خطوة 1
... عليك أن  تسلك المسار الثاني من المسارات الثالثة المتاحة إلمكانية اإلنعطاف نحو اليسار ...

خطوة 2
... ثم تابع السير في هذا المسار.

                                                          خطوة 1                                             خطوة 2
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التخطيط مسبقًا – مثال 3

إذا كنت ترغب في االنعطاف نحو اليسار هنا ومن ثم االنعطاف نحو اليسار عند التقاطع التالي ...

خطوة 1
... عليك أن  تسلك المسار الثالث من المسارات الثالثة المتاحة إلمكانية اإلنعطاف نحو اليسار ...

خطوة 2
... ثم تابع السير في هذا المسار.

                                                     خطوة 1                                                                   خطوة 2
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التخطيط مسبقًا عند الدّوار

مغادرة الدّوار عند الدّوار االقتراب من 
الدّوار

مسار 1 مسار 1 مسار 1 االنعطاف لليمين 
)مخرج 1(

مسار 2 ) إن وجد( مسار 2 ) إن وجد( مسار 2 ) إن وجد( القيادة بشكل 
مستقيم )مخرج 2(

مسار ٣ ) إن وجد( مسار ٣ ) إن وجد( مسار ٣ ) إن وجد( االنعطاف لليسار 
)مخرج ٣(

مسار ٣ ) إن وجد( مسار ٣ ) إن وجد( مسار ٣ ) إن وجد( االستدارة )مخرج 4(
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إعطاء إشارة عند الدّوار

تذكر جيدًا 
بهــذه  الســائقين  كافــة  التــزم  حــال  فــي 
ســتكون  المــرور  حركــة  فــإّن  القواعــد، 
مشــاكل  أي  دونمــا  الــدّوار  حــول  سلســة 

تذكــر.

لمالحظاتك:

عند الدّوار االقتراب من الدّوار

مواصلة إعطاء إشارة 
لليمين

إعطاء إشارة لليمين االنعطاف لليمين 
)مخرج 1(

إعطاء إشارة لليمين 
عند جزيرة المخرج 1

بدون إشارة القيادة بشكل 
مستقيم )مخرج 2(

إعطاء إشارة لليمين 
عند جزيرة المخرج 2 

إعطاء إشارة لليسار االنعطاف لليسار 
)مخرج ٣(

إعطاء إشارة لليمين 
عند جزيرة المخرج ٣

إعطاء إشارة لليسار  االستدارة )مخرج 4(

2

1

٣
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4.   االنعطاف والرجوع إلى الخلف 

االنعطاف  
يجب اإلشارة إلى كل إنعطاف في وقٍت مبكر بما فيه الكفاية من خالل إشارة االنعطاف 	
یجب أن يقــوم الســائق بإبطــاء ســرعة المركبــة في وقٍت مبكــر وأن ال يقــوم بالضغــط علــى الفرامل  	

بصورة مفاجئة ما لــم يكن من الضروري ألغراض السالمة
يجب أن يكون السائق حذرًا وأن يترك مساحة كافية بينه وبين المركبة الموجودة أمامه.   	

االنعطاف نحو اليمين
ــن  ــن م ــب األيم ــى الجان ــى أقص ــاء عل ــق والبق ــى ضي ــالل منحن ــن خ ــن م ــو اليمي ــاف نح ــم االنعط ــب أن يت يج

ــق الطري
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االنعطاف نحو اليسار

يجــب أن يتــم االنعطــاف نحــو اليســار مــن خــالل منحنــى عريــض واالتجــاه إلــى الجانــب األيمــن مــن الطريــق 
األخــر
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الرجوع إلى الخلف  

يجب اإلشارة إلى ذلك بوضوح  	
ال يجــوز القيــادة إلــى الخلــف علــى الطــرق العامــة إال فــي حالــة الضــرورة ولمســافة قصيــرة ال  	

ــريعة( ــرق الس ــى الط ــف عل ــى الخل ــادة إل ــع القي ــى )يمن ــد أقص ــر كح ــاوز 20 مت تتج
قبــل الرجــوع إلــى الخلــف، يجــب علــى الســائق التأكــد مــن خلــو الطريــق مــن المركبــات وأّن الرجــوع  	

إلــى الخلــف لــن يعــرض ســالمة مســتعملي الطريــق اآلخريــن للخطــر.
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الوحدة الرابعة
المعابر
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المعابر

المعابــر هــي أماكــن تتقاطــع فيهــا طــرق أخــرى أو خطــوط ســكك حديديــة أو غيرهــا مــن مســتعملي 
الطريــق.

لذلــك يمكــن لمســتعملي الطريــق اآلخريــن العبــور مــن اليســار أو مــن اليميــن مّمــا قــد يــؤدي إلــى مواقــف 
خطــرة.

لتجنب الحوادث، يتم تمييز تلك المعابر وتأمينها بشكل خاص.

 

تذكر جيدًا 
يمكــن تنظيــم التقاطعــات مــن خــالل اإلشــارات الضوئيــة أو إشــارات 
الســائقين  األمــر كذلــك، يجــب علــى  لــم يكــن  إذا  المــرور.  رجــل 

ــة. ــق األولوي ــد ح ــرام قواع احت
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1.   تقاطعات الطرق

يمكن تنظيم مختلف تقاطعات الطرق من خالل اإلشارات الضوئية أو إشارات شرطة المرور.
فــي حــال لــم يتــم التحكــم فــي التقاطــع مــن خــالل اإلشــارات الضوئيــة أو إشــارات رجــل المــرور، يجــب علــى 

الســائقين احتــرام قواعــد حــق األولويــة.

1،1    التقاطعات التي تنظمها اإلشارات الضوئية

اإلشارات الضوئية
يتم اإلعالن عن اإلشارات الضوئية من خالل عالمات تحذير
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تسلسل ومعنى اإلشارات الضوئية

الضوء األحمر - توقف 	
عنــد ظهــور الضــوء األحمــر، يجــب أن تتوقــف المركبــات عنــد خــط التوقــف أو يجــب 
أّلا تتجــاوز مســتوى عمــود اإلشــارة الضوئيــة. إذا لــم يكــن هنــاك خــط توقــف، يجــب 

أن يتوقــف الســائق فــي مــكان يمكنــه فيــه رؤيــة اإلشــارات الضوئيــة.
يجب على السائق عدم تجاوز منطقة عبور المشاة 

بعــد التوقــف عنــد الضــوء األحمــر، يمكــن للســائق االنعطــاف نحــو اليميــن مــا لــم 
ــائق  ــى الس ــب عل ــال، يج ــي أّي ح ــرور. ف ــارات الم ــدى إش ــطة إح ــك بواس ــر ذل يحظ

التأكــد مــن أنــه مــن الممكــن االنعطــاف بأمــان.

الضوء األخضر-إذن بالقيادة   	
عندمــا تتحــول إشــارة الضــوء إلــى اللــون األخضــر، يجــب أن يبــدأ الســائق بالقيــادة 

فــي وقــٍت معقــول.
ــع،  ــور التقاط ــن عب ــائق م ــن الس ــم يتمك ــت ول ــرور أو توقف ــة الم ــأت حرك إذا تباط
فــال يجــب عليــه الدخــول إلــى منطقــة التقاطــع علــى الرغــم مــن حــق األولويــة أو 

الضــوء األخضــر.

الضوء األصفر / البرتقالي - انتباه / توقف  	
إذا كان مــن الممكــن التوقــف دون تعريــض المــرء نفســه للخطــر أو غيــره مــن 
ــط  ــاوز خ ــب أن ال يتج ــة ويج ــائق المركب ــف س ــب أن يتوق ــق، يج ــتعملي الطري مس

ــف. التوق
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تسلسل ومعنى اإلشارات الضوئية ذات الضوء المتقطع

الضوء األحمر المتقطع: 	
له نفس معنى إشارة قف.

يجب أن يتوقف السائق عند خط التوقف أو على مستوى عمود اإلشارة الضوئية.
ــد،  ــور المشــاة أو عنــد ملتقــى ســكة حدي إذا تــم تركيــب ضــوء أحمــر متقطــع عنــد نقطــة عب
ــل  ــرك قب ــب أال يتح ــة ويج ــكك الحديدي ــاة أو الس ــط المش ــور خ ــدم عب ــائق ع ــى الس ــب عل يج

ــة ــكك الحديدي ــات الس ــاة أو عرب ــن المش ــق م ــالء الطري إخ

الضوء األصفر / البرتقالي المتقطع: 	
له نفس معنى إشارة حق األولوية 

يسمح للسائق مواصلة القيادة بحرص شديد وحذر

تذكر جيدًا 
علــى الرغــم مــن أن الضــوء األحمــر الوامــض لــه نفــس معنــى عالمــة 
قــف ، إال أنــه مــن األفضــل دائًمــا مالحظــة محيِطــك والتأكــد مــن أنــه 
ــوء  ــن الض ــراب م ــد االقت ــك عن ــام بذل ــل القي ــف قب ــن التوق ــن اآلم م

األحمــر الوامــض.
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االنعطاف نحو اليمين عند وجود ضوء أحمر
قم بقيادة مركبتك في أقصى الجانب األيمن من الطريق وابَق هناك قدر اإلمكان  	
قم بإعطاء إشارة نحو اليمين أثناء انعطافك نحو اليمين عند وجود الضوء األحمر   	
أوقف المركبة مرة واحدة )لمدة 2-٣ ثانية( قبل أن تنعطف نحو اليمين   	
تحرك ببطء عند االنعطاف نحو اليمين )يجب أن تكون سرعتك أقل من 15 كم / ساعة( 	

تذكر جيدًا 
حتــى إذا كان مســموحً االنعطــاف إلــى اليميــن، تأكــد مــن التوقــف 

دائمــً واالنتبــاه بعنايــة أثنــاء عبــور األشــخاص والمركبــات!
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ال ُيسمح لك باالنعطاف نحو اليمين عند وجود ضوء أحمر
إذا كان هنــاك مســار معيــن )مســار آخــر ( لالنعطــاف إلــى اليميــن )فــي هــذه الحالــة عليــك أن تأخــذ  	

ذلــك المســار وال ُيســمح لــك باالنعطــاف يميًنــا عنــد ذلــك التقاطــع(
إذا كانت هناك إشارة تحظر االنعطاف بوجود الضوء األحمر 	

تذكر جيدًا 
ــرورة  ــي بالض ــي« ال يعن ــد األل ــرا »الرص ــل كامي ــن قب ــورة م ــاط ص التق
تلتقطهــا  صــورة  كل  فحــص  يتــم  حيــث  عليــك،  عقوبــة  فــرض 
الكاميــرات يدويــً بواســطة الموظفيــن قبــل فــرض العقوبــة. إذا 

التزمــت بالقواعــد الــواردة أعــاله، ال تقلــق. 

لمالحظاتك:
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2،1    التقاطعات المنظمة من قبل رجل المرور )إشارات يدوية(

إذا وصلــت إلــى تقاطــع ينظمــه رجــل المــرور يقــوم بتوجيه حركــة المرور، فيجــب أن تلتــزم بإشــارات وتعليمات 
رجــل المــرور، ألّنــه يتمتــع بأولوية قصــوى ويجــب احتــرام تعليماتهم.
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3،1    إشارات المرور »قف« و«أعِط حق األولوية«

إشارة قف
يجب على السائق توقيف المركبة وقوفً تامً.

تذكــر أن تتوقــف لمــدة ٣ ثــواٍن بهــدف مراقبة حركــة المرور أو مســتعملي 
الطريــق اآلخريــن مــن جميــع الجهات

إشارة حق األولوية
ــن  ــرب م ــة تقت ــت أّي مركب ــن. إذا رأي ــائقين اآلخري ــة للس ــق األولوي ــِط ح أع
مفتــرق الطــرق، عليــك التقليــل مــن ســرعتك، والتوقــف إذا لــزم األمــر 

للســماح لهــا بالمــرور.
ــى  ــرى عل ــرور األخ ــة الم ــة لحرك ــق األولوي ــاء ح ــائق إعط ــى الس ــب عل يج

الطريــق
تكون األولوية لمستعملي الطرق الذين يقتربون من اليمين أو اليسار.
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يمكن التنبيه لكال الالفتتين بإشارات تحذير.

يتم التنبيه عن عالمة المرور قف                                                                        بواسطة عالمة التحذير هذه  

يتم التنبيه عن عالمة المرور الخاصة بحق األولوية                                           بواسطة عالمة التحذير هذه:  
    

وردت خصائص هاتين اإلشارتين والغرض منهما في الوحدة الثانية.

لمالحظاتِك:
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4،1    قواعد الحق في الطريق أو قواعد األولوية

يجــب مراعــاة قواعــد األولويــة فــي التقاطعــات التــي ال يتــم التحكــم فيهــا بواســطة إشــارة المــرور أو 
بواســطة رجــل المــرور:

إتوضع للتحذير من وجود تقاطع امامك بواسطة اإلشارات الضوئية أو تعليمات رجل المرور:



1٣8

قواعد األولوية

مركبات الطوارئ
يجب إعطاء حق األولوية لمركبات الطوارئ أثناء أداء مهامها. 	
مركبات الطوارئ لها األولوية دائمً وأبدًا 	
يجب على السائق إخالء الطريق لعبور مركبات الطوارئ في أسرع وقٍت ممكن 	
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قواعد عبور التقاطعات حيث ال يوجد طريق أفضل من الطرق األخرى )الطرق المتساوية(
األولوية للمركبة األقرب من التقاطع   	
قاعدة اليمين قبل اليسار   	
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أولوية المركبة األقرب للتقاطع

إذا اقتربــت مركبتــان مــن تقاطــع متســاٍو لكــن ليــس فــي نفــس 
ــل  ــي تدخ ــة الت ــع )المركب ــرب للتقاط ــيارة األق ــإّن الس ــت، ف الوق

ــة. ــق األولوي ــا ح ــع أواًل( له ــي التقاط ف

أواًل،  التقاطــع  وســتدخل  األقــرب  هــي  )ب(  البيضــاء  المركبــة 
)ب(.  البيضــاء  للمركبــة  األولويــة  تكــون  وبالتالــي 

ــائق  ــى س ــب عل ــرى، يج ــات األخ ــى المركب ــة عل ــا األولوي ــع له ــرب للتقاط ــة األق ــن أّن المركب ــم م ــى الرغ عل
المركبــة المتقدمــة مراقبــة حركــة المــرور وتقييــم الوضــع )علــى ســبيل المثــال، إذا كان هنــاك تغييــر فــي 
مســافة المركبــة األخــرى(. يجــب أال يتوقــف الســائق األقــرب أو يغّيــر اتجاهــه بطريقــة تتســبب بوقــوع حــادث.

مثال: السيارة البيضاء )أ( لها حق األولوية
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قاعدة اليمين قبل اليسار 

إذا اقتربــت مركبتــان مــن تقاطــع متســاو فــي نفــس الوقــت، 
فــإن المركبــة علــى الجانــب األيمــن لهــا حــق األولويــة.

ــع  ــن التقاط ــات م ــرب المركب ــاه تقت ــن أّي اتج ــو م ــم ه األه
ــه. ــه إلي ــذي تّتج ــاه ال ــس االتج ولي

ــى  ــت عل ــس الوق ــي نف ــع ف ــن التقاط ــان م ــرب المركبت تقت
طــرق متســاوية، وهنــا يكــون حــق األولويــة للمركبــة البيضــاء 

)أ( التــي تســير علــى الجانــب األيمــن.

مثال: هنا المركبة الرمادية )ب( لها حق األولوية وليس المركبة البيضاء في األمثلة الثالثة أدناه.
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القيادة نحو األمام

الخطوة 1
المركبات التي تقود نحو األمام بخط مستقيم لها األولوية على المركبات التي تغّير مسارها.

الخطوة 2
المركبة البيضاء )ب( لها األولوية على المركبة الحمراء )أ( التي تستعد لالنعطاف نحو اليسار.
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القيادة نحو األمام – حركة موازية

الخطوة 1
ــى  ــة عل ــتقيم األولوي ــكٍل مس ــير بش ــذي يس ــائق ال ــون للس ــواٍز، يك ــط مت ــير بخ ــي تس ــات الت ــبة للمركب بالنس

ــاه. ــر االتج ــي تغيي ــب ف ــذي يرغ ــائق ال الس

الخطوة 2
المركبــة البيضــاء )ب( لهــا األولويــة علــى المركبــة الحمــراء )أ( ألّن المركبــة )ب( تســير بشــكل مســتقيم بينمــا 

المركبــة ) أ ( تغّيــر االتجــاه.
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القيادة نحو األمام – حركة موازية

الخطوة 1
الســائق الــذي يقــود مركبتــه نحــو األمــام بشــكل مســتقيم لديــه الحــق فــي األولويــة فــي تجــاوز الســائقين 

الذيــن يغّيــرون اتجاههــم.

الخطوة 2
لــدى ســائق المركبــة البيضــاء )ج( الــذي يقــود ســيارته مباشــرة نحــو األمــام األولويــة فــي العبــور وتجــاوز ســائق 

المركبــة الحمــراء )أ( الــذي يغّيــر االتجــاه.
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القيادة نحو األمام – طريق مغلقة

الخطوة 1
ــون  ــذي تك ــائق ال ــة للس ــون األولوي ــي(، تك ــكل جزئ ــق )بش ــن مغل ــق ذو اتجاهي ــي طري ــائقان ف ــى س إذا التق

ــن. ــب األيم ــى الجان ــة عل ــه مفتوح ــق أمام الطري

الخطوة 2
ــائق  ــام س ــق أم ــراء )أ( ألّن الطري ــة الحم ــائق المركب ــى س ــة عل ــق األولوي ــاء )ب( ح ــة البيض ــائق المركب ــدى س ل

ــن. ــب األيم ــى الجان ــوح عل ــاء مفت ــيارة البيض الس

يمكــن للســائق اســتخدام الجانــب األيســر مــن الطريــق إذا كان الجانــب األيمــن مغلًقــا بســبب أعمــال البنــاء أو 
ألســباب أخــرى.

عندمــا يتــم إغــالق جــزء مــن طريــق ذو اتجاهيــن، يجــب علــى الســائق االمتثــال لتعليمــات ادارة المــرور أو قــوات 
األمــن األخــرى أو عمــال الطــرق.

إذا التقــى ســائقان فــي طريــق مغلــق )بشــكل جزئــي(، فيجــب علــى كليهمــا تقليــل الســرعة والتوقــف إذا 
كان ذلــك ضروريــً لتجنــب وقــوع حــادث.
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القيادة صعودًا على طريق جبلي

علــى طريــق منحــدر بشــكٍل حــاد، يجــب علــى الســائق الــذي يتجــه نحــو المنحــدر نــزواًل أن يقتــرب قــدر اإلمــكان 
مــن الحافــة اليمنــى للمســار، ويجــب عليــه الســماح بمــرور المركبــات الصاعــدة دون صعوبــات تذكــر، وإذا لــزم 

األمــر ينبغــي أن يتوقــف الســائق بشــكٍل تــام.
اســتثناء: فــي حــال وجــود منطقــة لوقــوف المركبــات فــي حــاالت الطــوارئ علــى جانــب الســائق الــذي يحــاول 

الصعــود، فيجــب أن ينتظــر الســائق ويســمح بمــرور المركبــة نحــو المنحــدر نــزوال.

لمالحظاتك:
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دخول الطريق الرئيسي
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الطريق الرئيسي

الخطوة 1
لدى السائق على الطريق الرئيسي حق األولوية مقارنة بالسائق القادم من طريق ثانوي.

الخطوة 2
لدى سائق المركبة البيضاء )ب( حق األولوية ألّنه على الطريق الرئيسي.
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الطريق الرئيسي

عنــد الدخــول مــن طريــق ثانويــة إلــى الطريــق الرئيســي، يجــب علــى الســائق التأكــد مــن خلــو الطريــق وإعطــاء 
األولويــة للمركبــات التــي تقــود علــى طــول الطريــق الرئيســي.

يجب على السائق على الطريق الرئيسي إعطاء السائق القادم من الطريق الثانوي فرصة للدخول.

الخطوة 1
عند الدخول من طريق ثانوي، يجب على السائق إعطاء األولوية للسائقين على الطريق الرئيسي.

الخطوة 2
يقود سائق المركبة البيضاء )ب( مركبته على الطريق الرئيسي ولهذا له األولوية على المركبة الحمراء )أ(.
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الطريق الرئيسي – السلوك التعاوني الصحيح

يعطي سائق المركبة البيضاء )ب( سائق المركبة الحمراء )أ( الفرصة لدخول الطريق الرئيسي.
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الخروج من الطريق الرئيسي
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الطريق الرئيسي

الخطوة 1
تعطى أولوية المرور للمركبات الخارجة من الطريق الرئيسي إلى طريق الخدمة.

الخطوة 2
عند القدوم من الطريق الرئيسي، يملك سائق المركبة البيضاء )ب( حق األولوية على المركبة الحمراء )أ(.
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الطريق الرئيسي – السلوك التعاوني

عنــد القــدوم مــن الطريــق الرئيســي، يملــك ســائق المركبــة البيضــاء )ب( األولوية علــى المركبــة الحمــراء )أ(. إذا 
كان ذلــك ممكنــً، يجــب علــى ســائق المركبــة الحمــراء فتــح الطريــق أمــام الســيارة البيضــاء.
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تقاطع مع دوار
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تقاطع دوار

يجــب علــى الســائق الــذي يقتــرب مــن التقاطــع الــذي يشــّكل تقاطــع دائــري إعطــاء األولويــة للمركبــات التــي 
تســير حــول الــدّوار

المركبة البيضاء تقود في دّوار، لذلك فإن سائق المركبة البيضاء )ب( له األولوية على المركبة الحمراء )أ(.
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 الدوران على شكل حرف )U( عند تقاطع
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 الدوران على شكل حرف )U( عند تقاطع

ُيســمح للســائق بالــدوران للخلــف علــى شــكل حــرف )U(  فقــط عنــد التقاطعــات إذا لــم تكــن هنــاك إشــارة 
مــرور أو إشــارة ضوئيــة تمنــع ذلــك.

تعطى األولوية للمركبات القادمة من أّي اتجاه آخر.
المركبــة الحمــراء )أ( ســوف تقــوم بالــدوران للخلــف علــى شــكل حــذوة فــرس، وبالتالــي فــإن المركبــة 
البيضــاء والمركبــة الرماديــة )ب + ج( لهمــا حــق األولويــة. تدخــل المركبــة البيضــاء التقاطــع أواًل – تكــون أول 

ــرور ــا بالم ــمح له ــن يس م
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الدوران الى الخلف المغلق  

عنــد الدخــول إلــى منعطــف علــى شــكل حــذوة فــرس مغلــق، يجــب إعطــاء األولويــة لجميــع المركبــات التــي 
تقتــرب مــن المنعطــف واالنتقــال إلــى المســار األول عندمــا تكــون الطريــق خاليــة مــن المركبــات. ال تســتخدم 

ممــرات وقــوف المركبــات أو األرصفــة لالنعطــاف علــى شــكل حــذوة فــرس.

الدوران الى الخلف المفتوح 

عنــد الدخــول إلــى منعطــف مفتــوح علــى شــكل حــذوة فــرس، يجــب إعطــاء األولويــة لكافــة المركبــات التــي 
تقتــرب مــن المنعطــف واالنتقــال إلــى المســار الثانــي عندمــا يكــون الطريــق خالــي مــن المركبــات للســماح 

للمركبــات القادمــة مــن مفتــرق الطــرق بالدخــول .
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الدوران الى الخلف المحمي

قواعد السلوك العامة عند التقاطعات

علــى الســائقين االقتــراب مــن التقاطــع بحــذر وتقليــل الســرعة بشــكل يســمح لهــم بالتوقــف قبــل  	
الوصــول إلــى المعبــر فــي حــال كان لمســتعملي الطريــق اآلخريــن أولويــة العبــور.  

إذا لــم يتمكــن الســائقون مــن عبــور التقاطــع، فعليهــم التوقــف قبــل الوصــول إلــى المعبــر،  	
حتــى إذا كان لديهــم حــق أولويــة أو فــي ظــل وجــود الضــوء األخضــر. إذا كان هنــاك خطــر أن 
يعلــق الســائق فــي التقاطــع )بســبب تباطــؤ حركــة المــرور أو توقفهــا(، يجــب عليــه تجنــب دخــول 

ــة. ــذ البداي ــع من التقاط
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أهمية قواعد األولوية

تهــدف قواعــد األولويــة إلــى توضيــح متــى يجــب علــى الســائقين إعطــاء حــق األولويــة لمســتعملي الطريــق 
اآلخريــن.

تلعب هذه القواعد دورًا حيويً في ضمان السالمة على طرق المملكة العربية السعودية.
يمكــن أن يســاهم االلتــزام بهــذه القواعــد ليــس فقــط فــي ضمــان ســالمة الحركــة المروريــة بــل أيضــً فــي 

الحــد مــن حــوادث الســير والتقليــل مــن عواقبهــا المأســاوية.
لذلــك مــن المهــم ان يكــون جميــع الســائقون علــى درايــة بهــذه القواعــد مــن أجــل االمتثــال لهــا بشــكل تــام 

كلمــا وحيثمــا كان ذلــك ضروريــً بــدون أّي تــردد.

االلتزام بقواعد حق األولوية في الحاالت غير الواضحة

إذا واجه السائق وضعًا ال يكون فيه من الواضح أّي مركبة لها حق األولوية، على سبيل المثال:
عندما تتوقف أكثر من مركبة عند نقطة العبور 	
عند وجود مستخدم آخر للطريق غير قادر بوضوح على االلتزام بقواعد األولوية  	

في الحاالت المذكورة أعاله، فمن المستحسن
التواصل بصريً مع مستخدم الطريق اآلخر 	
االمتنــاع عــن اســتخدام حقــك فــي الطريــق وإفســاح المجــال لآلخريــن إذا كان ذلــك يســاعد فــي  	

تجنــب وقــوع حــادث.

تذكر جيدًا 
مــن أجــل الشــعور بشــكل أفضــل بأهميــة قواعــد حــق األولويــة، 
علــى  نظــرة   وإلقــاء  األولــى  الوحــدة  إلــى  العــودة  عليــك  نقتــرح 

العقوبــات.
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ما يجب القيام به عند المعابر

دخول المعبر
النظر حولك

تقييم الوضع
اتخاذ قرار

التصرف

االقتراب من المعابر 
التحقق من المرايا

إعطاء إشارة
تموضع المركبة

السرعة
النظر حولك 

ماذا تفعل قبل الدخول إلى مفترق طرق

النظر حولك:
تحقق من كال الجانبين وتحقق من عدم وجود آخرين على الطريق

تقييم الوضع:
السرعة، العمر ، االنتباه، النية، المسافات

اتخاذ قرار:
هل من اآلمن مواصلة السير ودخول المفترق؟

التصرف:
هل أنتظر أم أتحرك
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2.   معابر المشاة

أين يمكنك رؤية هذه اإلشارات؟

 
هل تتذكر كيف تتصرف عند معابر المشاة؟

عربات الركاب والدراجات الهوائية
تعطى عربات الركاب والدراجات الهوائية حق األولوية على مركبات النقل البطيئة األخرى
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3.   معابر السكك الحديدي
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مركبات السكك الحديدية لها األولوية على المركبات األخرى.
على السائقين إخالء خط سكة الحديد على الفور عندما تقترب عربة السكك الحديدية

تأمين معابر السكك الحديدية والتحذير المسبق
الحواجز 	
حــارس – يجــب علــى ســائقي المركبــات االلتــزام  	

بمــكان الحواجــز أو الحــارس
ــى  	 ــير إل ــر – تش ــر أو األصف ــة: األحم ــارات الضوئي اإلش

ــات  ــائقي المركب ــى س ــب عل ــرب. يج ــار يقت أن القط
ــة. ــكة الحديدي ــط الس ــور خ ــدم عب ع

اقتــراب  	 مــن  صوتــي  تحذيــر   – الجــرس  إشــارات 
القطــار. يجــب علــى ســائقي المركبــات عــدم عبــور 

خــط الســكة الحديديــة.

ــه آمــن وعلــى الســائق التأكــد قبــل  يجــوز عبــور ممــر الســكك الحديديــة فقــط عندمــا تشــير اإلشــارة إلــى أّن
ذلــك مــن عــدم وجــود أي قطــار يقتــرب.

إذا توقفــت حركــة المــرور أو تباطــأت وتصبــح احتماليــة التوقــف عنــد ممــر الســكك الحديديــة تشــّكل خطــرًا، 
فيجــب علــى الســائق عــدم دخــول معبــر الســكة الحديديــة.
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التوقف أمام معبر للسكك الحديدية

X يجب على سائقي المركبات التوقف قبل إشارة
عندما يقترب القطار 	
عند وجود إشارة الضوء األحمر أو األصفر 	
عندما تتحرك البوابات أو عندما تكون مغلقة 	
عندما يشير أحد الحراس إلى التوقف 	
إذا لم تسمح حركة المرور بالعبور الكامل للمعبر  	

في معابر السكك الحديدية أو قضبان السكة الحديدية ُيمنع
التوقف على القضبان 	
وقوف المركبات على السكك الحديدية 	
القيادة على طول القضبان 	

التصرف عند العبور 

ــاء  ــم إطف ــام ويت ــكل ت ــات بش ــح البواب ــم فت ــى يت ــر حت انتظ
الضــوء األحمــر قبــل الدخــول إلــى معبــر الســكة الحديديــة.
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الوحدة الخامسة
سرعة القيادة / القيادة واحدًا تلو اآلخر      
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1.   محّددات السرعة العامة

المركبات الصغيرة

إذا لــم يكــن هنــاك أّي مؤشــر علــى وجــود محــّدد آخــر للســرعة، يجــب أّلا يتجــاوز ســائقو المركبــات الصغيــرة 
الحــد األقصــى التالــي للســرعة

الطرق الفرعية                                 حسب السرعة المحددة للطريق 	
حسب السرعة المحددة للطريق 	 الطرق الرئيسية                                  
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المركبات الكبيرة

إذا لــم يكــن هنــاك أّي مؤشــر علــى وجــود محــّدد آخــر للســرعة، يجــب أّلا يتجــاوز ســائقو المركبــات الكبيــرة 
الحــد األقصــى التالــي للســرعة

طرق المدينة داخل المدن                                    50 كم / ساعة حد أقصى  	
حسب سرعة الطريق 	 خارج حدود المدينة / حدود مفتوحة  
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يمكن أن تشير إشارات المرور أيضًا إلى حدود السرعة األخرى.

كما توجد أيضًا إشارة مرور تشير إلى نهاية حد السرعة:

تذكر جيدًا 
لــم يكــن هنــاك محــّدد آخــر للســرعة، يجــب عليــك االلتــزام  إذا 

اإلشــارة  هــذه  بعــد  الســرعة  بمحــّدد 

تذكر جيدًا 
ــارات  ــذه اإلش ــرعة، ه ــذه الس ــادة به ــى القي ــر عل ــك مجب ــعر بأن ال تش

ــى! ــد األقص ــط الح ــك فق ــر ل تظه
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الحاالت التي يجب فيها تقليل السرعة عن الحد األدنى للسرعة

في الليل  	
عند ظهور أشعة شمس قوية   	
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الحاالت التي يجب فيها تقليل السرعة عن الحد األدنى للسرعة

أثناء الضباب 	
أثناء المطر 	
أثناء العواصف الرملية وكذلك حسب حالة الطريق 	
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استثناء:

يمكن لمركبات الطوارئ تجاوز السرعة القصوى ولكن يجب أّلا يعّرض ذلك سالمة اآلخرين للخطر.

تذكر جيدًا 
ــى  ــادة حت ــاء القي ــك أثن ــن حول ــدث م ــا يح ــم بم ــى عل ــً عل ــن دائم ك

ــهولة. ــرور بس ــوارئ بالم ــات الط ــماح لمركب ــك الس ــّنى ل يتس
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يمكن إلشارات المرور أن تشير أيضًا إلى الحّد األدنى للسرعات.

 
                              الحّد األدنى للسرعة                                                               نهاية الحّد األدنى للسرعة

تشير ھذه الإشارات للسائق بعدم القیادة بسرعة أبطأ من السرعة الدنیا المقترحة. 	
استثناء: يمكــن للســائق القيــادة بسرعة أبطأ من السرعة الدنيا فــي حــال تطلــب ذلــك موقــف مــا  	

أو إجــراءات الســالمة.  
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2.   معايير الختيار سرعة القيادة

ــرعة  ــن الس ــر ع ــض النظ ــق، بغ ــروف الطري ــة وظ ــروف العام ــً للظ ــرعته وفق ــط س ــً ضب ــائق دائم ــى الس عل
القصــوى المســموح بهــا، ويجــب عليــه ضمــان ســالمته وســالمة مــن معــه فــي المركبة وســالمة مســتعملي 
ــى  ــادرة عل ــون ق ــة لتك ــرعة المركب ــف س ــك تكيي ــه كذل ــب علي ــات، ويج ــع األوق ــي جمي ــن ف ــق اآلخري الطري

التوقــف فــي الوقــت المناســب فــي حــال وجــود إشــارة توقــف أو حاجــز.
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يجب عليك تقليل سرعة القيادة الخاصة بك:

عند االقتراب من التقاطعات أو أّي نوٍع من المعابر  	
قبل المنحنيات  	

عند عبور الجسور  	
عند عبور معابر السكك الحديدية  	

عند القيادة عبر األنفاق  	
عند تدّني مستوى الرؤية  	

على الطرق الزلقة )وجود المياه والرمل والثلج، ...(  	
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ما مدى السرعة التي تعتقد أنك يمكن أن تسير بها في هذه الحاالت المحّددة؟

            بعد هذه اإلشارة؟                                                                                          في هذا المنحنى؟

                    

 
                                  في هذه الحالة؟                                                                                    على هذه الطريق؟
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تذكر جيدًا 
ــابقة،  ــة الس ــاالت المعروض ــن الح ــة ألّي م ــدة صحيح ــة واح ــد إجاب ال يوج
ــر الصــور مجــرد محفــز للمناقشــة مــن أجــل توضيــح مــا يلــي: حيــث توّف

يجب عليك تقييم كل حالة على حدة.
إذا كنــت تشــعر بأنــك غيــر متأكــد حيــال إحــدى تلــك الحــاالت، فمــن 

األفضــل أن تقــود بشــكٍل أبطــأ مــن ذلــك بقليــل.

لمالحظاتك:
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للقيادة بسرعة آمنة، يجب عليك مراعاة ما يلي:

حركة المرور 	
إمكانية وجود عوائق على الطريق أو غيرك من مستعملي الطريق اآلخرين 	
ظروف الطريق 	
حالة المركبة الخاصة بك  	

تذكر جيدًا 
يجــب الحــرص علــى عــدم تعريــض النــاس أو الحيوانــات للخطــر، 

وتأكــد دائمــً مــن أّنــه يمكنــك التوقــف فــي الوقــت المناســب!
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أمثلة أخرى حيث من المهم تقليل السرعة:

إذا كان الطريق ليس طريقً سريعً 	
في األماكن المتعرجة من الطريق 	
خالل حركة المرور المزدحمة   	
عند االقتراب من المطبات 	
عند االقتراب أو المرور بمجموعة من المشاة 	
عنــد االقتــراب أو المــرور مــن الحيوانــات خاصــة عندمــا تظهــر علــى  	

ــر  الحيوانــات عالمــات قلــق وتوت

ُيحظر تسابق المركبات على الطرق العامة داخل حدود المدينة أو خارجها!
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السرعة تقتل!

تذكر جيدًا 
من الواضح أّن السائق كان يقود مركبته بسرعة عالية جدًا.



182

»التفحيط« هو شكل غير قانوني من سباقات الطرق

التفحيــط هــو شــكل مــن أشــكال الســباقات بحيــث يتــم قيــادة المركبــات بســرعات عاليــة للغايــة تصــل إلــى 
ــه تأرجــح المركبــة  حوالــي 160 إلــى 260 كــم فــي الســاعة علــى الطــرق الســريعة الواســعة وفــي الوقــت ذات
ــة بالقــرب مــن حركــة المــرور  ــً مــا يقــود الســائقون مركباتهــم فــي هــذه الحال إلــى اليميــن واليســار، وغالب
والحواجــز وبشــكٍل خطيــر بالقــرب مــن المتفرجيــن الذيــن يشــاهدون مــا يحصــل مــن علــى جوانــب الطريــق 

دون أي حمايــة. مــع العلــم أّن العديــد مــن حــوادث المــرور المروعــة تقــع نتيجــة التفحيــط.
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مثال حّي إلثبات مدى تأثير السرعة

ليس عليك أن تدخل في سباق على تعريض حياتك للخطر.
الحــد  عــن  الســاعة  فــي  كــم   10 عــن  تزيــد  ال  بســرعة  فالقيــادة 
المســموح بــه وعــدم ربــط أحزمــة األمــان كافيــة إلحــداث إصابــة 

خطيــرة.

تخيل:
ــاحنة  ــك ش ــرج علي ــأة تخ ــاعة وفج ــم / س ــرعة 50 ك ــير بس ــت تس أن
مــن مفتــرق الطــرق أمامــك، تخــاف فتقــوم بالضغــط علــى الفرامــل 

ــب. ــت المناس ــي الوق ــف ف ــتطيع التوق ــوة وتس بق

اآلن تخيل ما يلي:
أنــت تســير بســرعة 60 كــم / ســاعة )أي بمقــدار 10 كــم / ســاعة أســرع 
مــن الحالــة األولــى( وفجــأة تخــرج عليــك الشــاحنة مــرة أخــرى مــن 
مفتــرق الطــرق أمامــك، تشــعر بالخــوف مجــددًا فتقــوم بالضغــط 
ــي  ــف ف ــتطيع التوق ــرة ال تس ــذه الم ــك ه ــوة لكن ــل بق ــى الفرام عل

الوقــت المناســب.

سوف تضرب الشاحنة بسرعة 40 كم / ساعة في المثال الثاني!
إذا كنــت أنــت أو أحــد الــركاب ال ترتــدون أحزمــة األمــان، فــإّن تأثيــر القــوة البدنيــة كان ســيبدو كمــا لــو كنــت قــد 
قفــزت مــن نافــذة مــن الطابــق الثالــث وضربــت األرض بعــد ســقوطك مــن ارتفــاع 6.5 متــر فقــط ألنــك كنــت 

تقــود بســرعة أكبــر مــن الســرعة فــي المثــال األول بمقــدار 10 كــم فــي الســاعة.
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من ناحية أخرى، فإّنه ُيحظر عليك أيضًا

عرقلة سير المركبات األخرى عن طريق القيادة ببطء شديد دون أّي سبٍب مقنع 	
تقليــل الســرعة بشــكٍل مفاجــئ أو الفرملــة بقــوة مــا لــم يكــن ذلــك ضروريــً ألســباب تتعلــق  	

بالســالمة

في حال قمت بتقليل السرعة، فيجب عليك اإلشارة إلى ذلك في الوقت المناسب

أضواء الفرامل في الجزء الخلفي من المركبة  	
إشارات اليد 	
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يجب على السائق والركاب أن يستخدموا حزام األمان

تذكر جيدًا 
فــي حالــة وقــوع حــادث، يمكــن لألشــخاص أو األشــياء غيــر الُمؤمّنــة 

أن ُتلحــق إصابــات خطيــرة بالــركاب اآلخريــن!
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3.   مسافة األمان

يجــب أن يحافــظ الســائقون الذيــن يقــودون خلــف المركبــات األخــرى أو يســتعدون لتجــاوز المركبــات األخــرى 
أمامهــم علــى مســافة كافيــة لتجنــب وقــوع حــادث.
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مسافة األمان

إذا تباطــأ ســائق المركبــة األماميــة فجــأة أو توقــف بســبب حالــة طارئــة، فيجــب أن يكــون الســائق فــي 
المركبــة الخلفيــة قــادرًا علــى االســتجابة فــي الوقــت المناســب إليقــاف مركبتــه بأمــان.

أسباب زيادة مسافة االمان
ظروف الطريق السيئة )على سبيل المثال طريق مبلل أو توجد عليه رمال( 	
القيادة خلف المركبات في طريق ذات مسار واحد )مثل الدراجات اآللية( 	
قيادة مركبة محملة بشكل كبير 	
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مخاطر القيادة خلف المركبات األخرى دون ترك مسافة

تذكر جيدًا 
القيــادة دون تــرك مســافة أمــان تزيــد مــن احتماليــة االصطــدام 
ــت  ــك وق ــد لدي ــه ال يوج ــاذا ا؟ ألن ــٍك. لم ــير أمام ــي تس ــات الت بالمركب
ــى  ــط عل ــة بالضغ ــة األمامي ــائق المركب ــام س ــد قي ــف عن كاٍف للتوق

ــل الفرام
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4.   السلوك الصحيح

هذا السائق يقود مركبته دون ترك مسافة أماّن

أقل مسافة للقيادة خلف مركبة أخرى هي ثانيتين!
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قاعدة الثانيتين )ألف وواحد ألف وأثنان( مدتها ثانيتين

يجــب عليــك التحقــق بانتظــام مــن المســافة التاليــة، خاصــة عنــد القيــادة بســرعات أعلــى خلــف المركبــات 
األخــرى )علــى ســبيل المثــال علــى الطريــق الســريع أو المفتــوح(.

الخطوة 1
ابحــث عــن نقطــة مرجعيــة مثــل إشــارة مــرور أو شــجرة ، أو ســارية قريبــة مــن الطريــق أو يمكنــك البحــث عــن 

عالمــة أو ظــل علــى الطريــق.

الخطوة 2
ابدأ بعد الثواني عندما يكون الجزء الخلفي من المركبة التي تسير أمامك عند تلك النقطة المرجعية.

الخطوه 3
واصــل العــد حتــى تصــل مقدمــة مركبتــك إلــى النقطــة المرجعيــة. يجــب أن تعــد علــى األقــل ثانيتيــن، وإّلا 

فــإّن المســافة بينــك وبيــن المركبــة األماميــة ليســت آمنــة.

 

                              الخطوة 1                                                                  الخطوة 2                                                                 الخطوة ٣
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تذكر جيدًا 
يجــب تــرك مســافة أطــول فــي حــال األحــوال الجويــة المتغيــرة 

ــة الطريــق الســيئة. ــار، المطــر، وحال مثــل العواصــف، الغب
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أهمية الحفاظ على مسافات تتابع كبيرة: 

مــن خــالل تطبيــق أســلوب القيــادة والنظــر إلــى األمــام فــي الوقــت ذاتــه تجــد أّن لديــِك المزيــد مــن الوقــت 
لالســتجابة مــع المواقــف واألخطــار الناشــئة، فالمطلــوب هــو ضغــط أقــل علــى دواســة الوقــود والحصــول 

علــى نســبة أكبــر مــن الســالمة واألمــان.
 

5.  القيادة االقتصادية

يعّد أسلوب القيادة والنظر إلى األمام أحد العناصر الرئيسية للقيادة االقتصادية. 
وهــذا يعنــي رفــع قدمــك عــن دواســة البنزيــن وجعــل الســيارة تتباطــئ دون الضغــط علــى دواســة الفرامــل، 
علــى ســبيل المثــال، إشــارة مــرور حمــراء وبالتالــي ال يتــم اســتخدام الوقــود أثنــاء االقتــراب مــن إشــارة المــرور 

وهــذا يقّلــل أيضــً مــن تــآكل الفرامــل. 

ــن  ــر م ــب الكثي ــددًا يتطّل ــغيلها مج ــث أّن تش ــال داٍع حي ــيارة ب ــاف الس ــو إيق ــه ه ــي تجّنب ــذي ينبغ ــيء ال الش
ــّد منــه وكانــت الســيارة تحتــوي علــى وظيفــة التشــغيل/اإليقاف  الطاقــة. لكــن فــي حــال كان إيقافهــا ال ب
ــرك  ــغيل المح ــاف تش ــوم بإيق ــزة تق ــذه المي ــث أّن ه ــود، حي ــر الوق ــف لتوفي ــٍذ التوق ــك عندئ ــي، ُيمكن التلقائ

ــل. ــة الفرام ــن دواس ــك ع ــع قدم ــرد رف ــً بمج ــرك تلقائي ــغيل المح ــادة تش ــم إع ــيارة ويت ــاف الس ــد إيق عن
أّمــا فــي حــال قيــادة الســيارة دون اســتخدام وظيفــة التشــغيل/اإليقاف، ُيمكنــك توفيــر الوقــود مــن خــالل 

إيقــاف تشــغيل المحــرك إذا كانــت فتــرة التوقــف أطــول مــن 20 ثانيــة. 
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أمور أخرى يجب وضعها في االعتبار عند محاولة توفير الوقود:

الســرعة: الســرعة بيــن 70 إلــى 90 كم/ســاعة تّوفــر فــي اســتهالك الوقــود، لــذا يجــب تجّنــب القيــادة  	
عنــد أي ســرعة تتجــاوز 100 كم/ســاعة عنــد محاولــة توفيــر الوقــود

التسارع: تجّنب التسارع القوي  	
ــدر  	 ــرعة ق ــت الس ــام تثبي ــتخدم نظ ــالل اس ــن خ ــة م ــرعة ثابت ــادة بس ــاول القي ــة: ح ــرعة الثابت الس

اإلمــكان 
إفراغ الوزن الزائد  	
ضغط اإلطارات: افحص ضغط اإلطارات بشكٍل منتظم  	
تدفئــة النافــذة الخلفيــة: تســتخدم حوالــي 0.7 لتــر وقــود لــكل 100 كيلومتــر، وينبغــي أن ُتســتخدم  	

فقــط إذا كانــت النافــذة الخلفيــة ضبابيــة، ويجــب التأكــد مــن أّنــه لــم يتــم تشــغيلها عــن طريــق 
الخطــأ. 

تكييــف الهــواء: ال تضبطــه أبــدًا علــى درجــات متدنيــة للغايــة، باإلضافــة إلــى تشــغيل زر إعــادة تدويــر  	
الهــواء، ويجــب إغــالق النوافــذ دائمــً عنــد تشــغيل المكّيــف 

النوافذ: أغلق النوافذ عند القيادة بسرعة 60 كم/ساعة بسبب مقاومة الهواء  	
ــا  	 ــة بم ــل البديل ــائل النق ــتخدم وس ــرة واس ــافات قصي ــادة لمس ــب يالقي ــرة: تجّن ــافات القصي المس

فــي ذلــك الدراجــة ووســائل النقــل العــام أو المشــي ومــا إلــى ذلــك  
استخدم الوقود الصحيح للسيارة 	
تجّنب ساعات الذروة واالختناقات المرورية قدر اإلمكان  	
انطلق على الفور بعد تشغيل السيارة  	

سلوكيات صديقة للبيئة

غسل السيارة في محطة الغسيل الخاصة بهدف إعادة تدوير المياه  	
صيانــة الســيارة بانتظــام - عنــد القيــام بتغييــر الزيــت فــي المنــزل، اســتخدم عبــوة لجمــع الزيــت  	

القديــم وتخّلــص منــه بالطريقــة الصحيحــة وال تدعــه يلــّوث األرضيــة 
مشاركة السيارة: أكبر عدد ممكن من األشخاص في سيارٍة واحدة 	
تركيب منقي في السيارة إذا أمكن ذلك  	
شراء سيارة موفرة للوقود 	
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الوحدة السادسة
التجاوز و السلوك العام 
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1.   القيادة بالقرب من المركبات واألشياء الثابتة

القيــادة بالقــرب مــن أشــياء ثابتــة مثــل المركبــات المتوقفــة أو )مجموعــات( مــن األشــخاص أو )قطيــع مــن 
ــات(. الحيوان
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ممنوع المرور:

في حال تم إعاقة مستعملي الطريق اآلخرين أو تعرضهم للخطر 	
في حال التسبب بأضرار لألشياء الثابتة 	
فــي حــال خــروج األشــخاص أو دخولهــم إلــى مركبــات الســكك الحديديــة علــى أحــد جانبــي  	

الطريــق
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كيفية القيادة بالقرب من المركبات / العقبات الثابتة:

تذكر جيدًا 
هل تتذكر كيفية تغيير المسار؟ هذا مشابه لذلك!
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كيفية القيادة بالقرب من المركبات / العقبات الثابتة:

إذا كان هناك عائق في المسار الذي تسير به:

انظر : ما هذا؟ ما الذي حدث؟
قّيم : هل هناك حركة قادمة؟ هل هناك مساحة كافية للمرور؟

قّرر : قّرري إّما المرور أو التوقف
تصّرف : حسب قرارك: تحّرك )ابدأ( أو توقفي

القيادة بالقرب من العقبة:

المرايــا : قــم بالتحقــق مــن المرايــا الداخليــة ومرايــا الجانــب األيســر لرؤيــة المركبــات التــي تســير خلفــك )قــد 
تكــون علــى وشــك تجــاوزك أو الســير خلفــك مباشــرة(

اإلشارة: قم بإعطاء إشارة لليسار
الكتف: تحقق من النقطة العمياء على الجانب االيسر لمركبتك 

الســرعة:  قــم بتكييــف الســرعة )زيــادة الســرعة إذا كان مــن الممكــن اجتيــاز العائق بســرعة، أو إبطاء الســرعة 
إذا كان العائــق ضيقً(

التحرك: انتقل إلى الجانب األيسر وتأكد من وجود مسافة جانبية كافية للمرور عن العائق.
قم بالقيادة بسالسة!
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تذكر جيدًا 
تذكــر أّن الســائق الــذي تكــون الطريــق مفتوحــة علــى جانبــه اليميــن 

يكــون لــه حــق األولويــة!
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القيادة بالقرب من المركبات المتوقفة:

تأكد من االبتعاد من الجانب عن المركبات المتوقفة 	
)بسرعة 50 كم / ساعة تحتاج إلى مسافة متر واحد تقريبً( 	
فــي الطــرق ذات االتجاهيــن قــد تضطــر إلــى إبطــاء الســرعة أو التوقــف عنــد وجــود حركــة قادمــة  	

مــن االتجــاه اآلخــر
انتبه وكن حذرًا للمركبات التي على وشك أن تتحرك.   	
تعتمــد المســافة الجانبيــة المطلوبــة علــى ســرعة القيــادة، فكلمــا كنــت أســرع كلمــا زادت  	

المتوقفــة   المركبــات  وبيــن  بينــك  المســافة 
ــً المســاحة  	 ــة آمنــة وهــي تقريب ــر واحــد هــي مســافة جانبي عنــد ســرعة 50 كــم / ســاعة فــإّن مت

ــة. ــاب المركب ــح ب ــة لفت الالزم
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2.   تجاوز المركبات المتحركة

تجاوز المركبات التي تسير في نفس االتجاه على نفس الطريق.
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يجوز لك تجاوز المركبات من خالل الجانب األيمن للطريق في الحاالت التالية:

إذا كان السائق الذي أمامِك يشير إلى نيته في االنعطاف إلى اليسار 	
إذا كان الطريق مقسم إلى أكثر من مسارين متجه في نفس االتجاه 	

تصّرف السائق الذي يتجاوز عنه اآلخرون

السائق الذي يتجاوز عنه اآلخرون:

يجب أّلا يزيد سرعته 	
يجــب عليــه القيــادة أقصــى الجانــب األيمــن مــن  	

الطريــق
بإمكانيــة  	 اآلخــر  الســائق  إلــى  يشــير  أن  يجــب 

تجــاوزه
إذا تجاوزتــه  	 التقليــل مــن ســرعته  يجــب عليــه 

المركبــات مــن  مجموعــة 

تذكر جيدًا 
عادة يجب تخطي المركبات األخرى عن الجانب األيسر للطريق.
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3.  محظورات التجاوز

عند التقاطعات وممرات السكك الحديدية 	

عند معابر المشاة 	
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ممنوع التجاوز:

على الجسور 	

على الطرق المنحنية وفي المنحنيات الخطرة 	

على الطرق الزلقة 	
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ممنوع التجاوز: 

عند نهاية الطرق الصاعدة 	

في االتجاه المعاكس للمركبات األخرى   	
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ممنوع التجاوز:

في الحاالت التي تكون فيها الرؤية على الطرق غير كافية أو ضعيفة 	
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ممنوع التجاوز:

عندما تكون هناك إشارة مرور تشير إلى »ممنوع التجاوز« 	

عندما تكون هناك خطوط متصلة بين المسارات 	
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ممنوع التجاوز:

عندما ال تستطيع القيادة )بشكل ملحوظ( بشكل أسرع من المركبة التي تسير أمامك 	
في حالة تجاوز الحد األقصى للسرعة 	
في حال بدأت مركبة أمامك بتجاوز مركبة أخرى أمامها   	
في حال بدأت مركبة خلفك بتجاوز مركبتك   	

تذكر جيدًا 
كمــا تــرى هنــاك الكثيــر مــن األشــياء التــي يجــب مراعاتهــا عنــد 
ــت  ــرى إذا كان ــة أخ ــاوز مركب ــاول تج ــأن ال تح ــر ب ــك تذك ــاوز. لذل التج

لديــك شــكوك.



210

4.  متطلبات التجاوز بأمان

قبل التجاوز

ــي . 1 ــة الت ــرعة المركب ــة بس ــرعة مقارن ــي الس ــب ف ــرق مناس ــى ف ــة إل ــت بحاج ــرعتك، فأن ــن س ــق م تحق
ــرعة ــى للس ــد األقص ــاوز الح ــن ال تتج ــاعة( لك ــم / س ــن 20 ك ــل ع ــرق ال يق ــد: ف ــرق الجي ــا )الف ــاول تجاوزه تح

ــافة . 2 ــى مس ــاظ عل ــى الحف ــاج إل ــت تحت ــا، فأن ــد تجاوزه ــي تري ــة الت ــوار المركب ــاحة بج ــن المس ــق م تحق
ــرى. ــة أخ ــن مركب ــاوز ع ــدأ بالتج ــك ال تب ــة أمام ــن أّن المركب ــد م ــة وتأك ــة آمن جانبي

تحقق من المرايا وانظر بجانب كتفك للتأكد من عدم تجاوزك من قبل مركبة أخرى.. ٣
تحقــق مــن الطريــق أمامــك، بحيــث ال تعيــق حركــة المــرور القادمــة ويجــب أن تكــون قــادرًا علــى تجــاوز . 4

المركبــة دون أّي خطــٍر وشــيك )بــدون منحنيــات أو معابــر أو عوائــق أو مــا إلــى ذلــك(
ــاوز . 5 ــن تج ــاء م ــد االنته ــه بع ــودة إلي ــق للع ــن الطري ــن م ــب األيم ــي الجان ــاحة ف ــود مس ــن وج ــد م تأك

المركبــة أمامــك.
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5.   مسألة التجاوز  

قارن مسألة التجاوز بمسألة المرور عن األشياء الثابتة.

ما هو الفرق؟
لماذا يمكن أن يكون التجاوز أكثر خطورة؟
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قبل التجاوز

انظر )Look(: السرعة؟ الطريق أمامك؟ المساحة للعودة إلى المسار األيمن؟
قّيم )Assess(: هل التجاوز مسموح به؟ هل هو آمن؟

قّرر )Decide(: قّرر ما إذا أردت التجاوز أو البقاء في الخلف ضمن مسافة آمنة
تصّرف )Act(: وفقً لقرارك: إّما أن تقوم بالتجاوز )ابدأ MSSSM( أو تبطء سرعتك

كيفية تجاوز مركبة تقود أمامك:

المرايا )Mirrors(: تحقق من المرآة الجانبية واليسرى لتشاهد المركبات خلفك )ألّنها قد تبدأ بالتجاوز عنك(
اإلشارة )Signal(: قم بإعطاء إشارة لليسار 

الكتف )Shoulder(: تحقق من النقطة العمياء على الجانب األيسر للمركبات المجاورة لمركبتك
السرعة )Speed(: تسريع )تجاوز السرعة في أسرع وقت ممكن دون تجاوز حد السرعة(

التحــرك )Move(: االنتقــال إلــى الجانــب األيســر. تأكــد مــن تــرك مســافة جانبيــة كافيــة للمركبــة التــي تتجــاوز 
عنهــا ومــن ثــم قــم بالقيــادة بسالســة!

العــودة إلــى المســار األيمــن: قــم بإعطــاء إشــارة لليميــن عندمــا يمكنــك مشــاهدة المركبــة التــي تجــاوزت 
عنهــا فــي المــرآة الداخليــة، وقــم بالقيــادة بسالســة!
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تأكــد مــن القيــام بكافــة االســتعدادات واإلجــراءات للتجــاوز اآلمــن – فــي حالــة الشــك، يجــب تنبيــه المركبــة 
التــي أمامــك مــن خــالل إشــارة تحذيــر قبــل البــدء فــي التجــاوز.

إشارات التحذير:

استخدام المنبه  	
استخدم الضوء األمامي المتقطع   	

لمالحظاتك:
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6.   إيقاف المركبة 

استخدام أضواء المركبة واإلشارات
مصابيح لوحة القيادة 	
رؤية واضحة 	

ايقاف المركبة 
التوقف المؤقت 	
توقيف المركبة واالستمرار في الوقوف لفترة قصيرة ومحدودة. 	

الركن 
إيقاف المركبة وتركها واقفة. 	
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اإليقاف

ــى  ــق أو عل ــب الطري ــى جان ــا عل ــة إّم ــن المركب ــم رك ــات، يت ــاف المركب ــا بإيق ــمح فيه ــي يس ــن الت ــي األماك ف
ــرى. ــة أخ ــاف بطريق ــة اإليق ــى إمكاني ــير إل ــارة تش ــاك إش ــت هن ــا إّلا إذا كان ــوازي له ــف الم ــب الرصي جان

بالتوازي مع جانب الطريق أو على جانب الرصيف الموازي له  	

بطريقة أخرى إذا كانت هناك إشارة تشير إلى ذلك 	
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محّددات إيقاف المركبة

إشارات المرور
تفيــد هــذه اإلشــارة أّن إيقــاف المركبــة ممنــوع وينتهــي المنــع عنــد أول منعطــف بعــد اإلشــارة، ويتــم طــالء 

هــذه المنطقــة باللــون األصفــر.

 تعني هذه اإلشارة:   مسموح االنتظار وممنوع الوقوف  	
 

تعني هذه اإلشارة:     ممنوع الوقوف واالنتظار 	
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محّددات إيقاف المركبة

في الشوارع العامة، يتم طالء منطقة إيقاف المركبات باللون األصفر  	

في حال كانت الخطوط بيضاء، فيعني ذلك أّنه ال توجد أّي قيود على إيقاف المركبات 	
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محّددات إيقاف المركبة

ــر المشــاة وعلــى رصيــف المشــاة وأقــل مــن متــر ونصــف مــن  	 ممنــوع إيقــاف المركبــة علــى معاب
مــكان عبــور طــالب المــدارس
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محّددات إيقاف المركبة

ــن  	 ــل م ــر أو أق ــد 20 مت ــى بع ــاق وعل ــن األنف ــل م ــر أو أق ــد 20 مت ــى بع ــة عل ــاف المركب ــوع إيق ممن
الجســور وعلــى الجســور

محّددات إيقاف المركبة

ممنوع إيقاف المركبات في أّي منعطف  	
على رأس الطريق 	
في مفترق الطرق 	
على الرصيف 	
الكراج 	
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ممنوع إيقاف المركبة عند التقاطعات

على مسافة أقل من 15 مترا من إشارة ضوئية  	
على مسافة أقل من 15 مترا من منعطف 	
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ممنوع إيقاف المركبة 

على مسافة أقل من 7 أمتار من صنبور مياه الحريق  	
أمام المداخل أو المخارج 	
ممنوع إيقاف المركبة في األماكن المخصصة لفئة معينة من المركبات 	
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ممنوع إيقاف المركبة

في االتجاه المعاكس لحركة السير 	
في وسط الطريق 	

فــي حــال تعطلــت مركبــة علــى الطــرق الســريعة، فيجــب إيقافهــا بعيــدًا عــن الطريــق، إن أمكــن. أّمــا فــي 
النهــار، فيجــب أن تكــون المركبــة المعطلــة مــزودة بإشــارات تحذيــر مرئيــة بشــكل جيــد. وأثنــاء الليــل يجــب أن 

توضــع عليهــا أضــواء حمــراء لتجنــب التصــادم مــع المركبــات األخــرى.

علــى الطــرق العامــة خــارج المدينــة، إذا كانــت المركبــات المتوقفــة تشــّكل خطــرًا علــى الســالمة  	
العامــة
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7.   استخدام مصابيح المركبة 

المصابيح األمامية )تصدر أضواًء بيضاء(

أضواء التموضع  )أضواء توقف المركبة( 	
األضواء المنخفضة )أضواء التالقي بمركبة أخرى( 	
األضواء العالية 	
المصابيح الخاصة بالضباب )في بعض المركبات فقط( 	
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المصابيح الخلفية 

المصابيح الخلفية التي تصدر ضوءًا أحمر 	
المصباح الخلفي الخاص بالضباب 	
مصابيح الفرامل )مصابيح التوقف( 	

 

تصدر ضوءًا أبيض

	 )»R« مصابيح الرجوع للخلف )فقط عندما يكون ناقل الحركة في وضعية الرجوع
مصابيح لوحة األرقام 	
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لماذا من المهم استخدام مصابيح المركبة؟

ألنك تريد أن تري كل شيء بشكٍل جيد في الليل وتريد أيضًا أن يراك اآلخرون، أليس كذلك؟
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قواعد استخدام مصابيح المركبة

في الليل 	
يجــب علــى الســائقين اســتخدام مصابيــح المركبــة أثنــاء القيــادة ليــاًل علــى الطريــق، بغــض النظــر 

عّمــا إذا كانــت الطريــق مجهــزة بإضــاءة عامــة أم ال.

خالل النهار 	
يجــب علــى الســائقين اســتخدام مصابيــح المركبــة أثنــاء النهــار فــي حــال وجــود ضبــاب كثيــف أو 

عواصــف رمليــة يحجــب الرؤيــة.
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مصابيح التموضع )إيقاف المركبة ( مع المصابيح الخلفية
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مصابيح منخفضة )مصابيح التقاء المركبات( مع المصابيح الخلفية

يجب على السائقين استخدام المصابيح المنخفضة 
 

عند القيادة على الطرق الرئيسية 	
ــة  	 ــع رؤي ــح التموض ــر مصابي ــة، وال توف ــح العالي ــتخدام المصابي ــا اس ــر فيه ــي يحظ ــاالت الت ــي الح ف

ــه. ــد أمام ــكٍل بعي ــوح وبش ــة بوض ــى الرؤي ــادرًا عل ــائق ق ــون الس ــب أن يك ــن يج ــة، لك كافي
عندمــا ال تكــون مصابيــح التموضــع كافيــة للســماح لمســتخدمي الطريــق اآلخريــن برؤيــة المركبات  	

فــي الوقــت المناســب وعلــى مســافة كافية
ــة أو وجــود الضبــاب ولــم تكــن المركبــة مجهــزة بمصابيــح  	 ــة وجــود مشــاكل فــي الرؤي فــي حال

ــاب ــة بالضب خاص
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المصابيح العالية مع المصابيح الخلفية

تذكر جيدًا 
اســتخدم  لذلــك  اآلخريــن!  تزعــج  ســوف  العاليــة  المصابيــح  إّن 
ــق! ــى الطري ــك عل ــن أمام ــود آخري ــال وج ــي ح ــة ف ــح العادي المصابي
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ممنوع استخدام المصابيح العالية

داخل المدن

ضمن حدود المدينة، يجب على السائقين استخدام المصابيح العادية 	

على الطرق خارج المدينة

فــي حالــة وجــود مركبــات أخــرى فــي الجهــة المقابلــة، يجــب علــى الســائق إغــالق المصابيــح العاليــة  	
علــى مســافة كافيــة لتمكيــن ســائق المركبــة القادمــة مــن متابعــة مســاره بســهولة دون أّي خطــر.

في حال كنت تقود مركبتك خلف مركبات أخرى بمسافة أقل من 50 متر 	
في جميع الحاالت التي قد تسّبب ازعاج كبير لمستعملي الطريق اآلخرين 	
ــة  	 ــكة حديدي ــي أو س ــر مائ ــتخدمي مم ــر لمس ــاج كبي ــّبب ازع ــد تس ــي ق ــاالت الت ــع الح ــي جمي ف

موازيــة للطريــق.

لمالحظاتك:
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المصابيح الخلفية مع ضوء الضباب الخلفي

يجب استخدام مصابيح الضباب الخلفية فقط في حالة وجود ضباب أو تساقط للثلوج أو األمطار الغزيرة.
تأكدي من أّنها ليست ساطعة بشكل يؤذي اآلخرين!

تذكر جيدًا 
ــوي،  ــكل ق ــاطعة بش ــون س ــن أن تك ــة يمك ــاب الخلفي ــواء الضب أض
لذلــك اســتخدمها فقــط عندمــا ال تكــون هنــاك مركبــات تســير 

خلفــك مباشــرة!
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مصابيح أخرى

أضواء الضباب األمامية
ــاب أو  ــة الضب ــي حال ــواء ف ــذه األض ــتخدام ه ــاب اس ــح للضب ــزودة بمصابي ــات الم ــائقي المركب ــى س ــب عل يج

ــرة ــار الغزي ــوج أو األمط ــاقط الثل تس

المصابيح الخلفية )أضواء خلفية حمراء(
على الطرق التي ال يوجد بها إضاءة عامة في الليل 	
ــار  	 ــاب أو أمط ــاك ضب ــون هن ــا يك ــار عندم ــالل النه ــة خ ــاءة عام ــا إض ــد به ــي ال يوج ــرق الت ــى الط عل

ــة ــة رملي ــرة أو عاصف غزي

مصابيح الوميض
يحظر استخدام مصابيح الوميض دون الحصول على إذن من إدارة المرور

أضواء أو أجهزة حمراء عاكسة
يحظر استخدام المصابيح أو األجهزة الحمراء العاكسة من منتصف المركبة إلى المقدمة

المصابيح البيضاء
يحظر استخدام المصابيح البيضاء من منتصف المركبة إلى الخلف

استثناء: األضواء المستخدمة على لوحة األرقام ومصابيح الرجوع للخلف

العاكس الثالثي
يجب على ســائقي الشــاحنات وضع عاكس ثالثي واحد أو أكثر )طول كل جانب ٣0 ســم( على الطريق خلف 

الشاحنة وعلى الجانب األيسر من الشاحنة في حال إيقافها في الليل خارج المدينة على الطرق العامة
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أضواء اإلشارة

أضواء الفرامل )أضواء التوقف(
ــوم  ــرة تق ــي كل م ــاطعة ف ــراء الس ــواء الحم ــذه األض ــر ه تظه

ــل ــة الفرام ــى دواس ــط عل ــا بالضغ فيه

أضواء الرجوع للخلف
تظهر هذه األضواء البيضاء في حال القيادة إلى الخلف

تذكر جيدًا 
أضواء اإلشارة مهمة للتواصل مع مستعملي الطريق اآلخرين!
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أضواء اإلشارة

إشارة اإلنعطاف )وامض/ غّماز(
في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الوامض، تظهر لك األلوان الصفراء الثالثة الخاصة بإشارة اإلنعطاف.

أضواء التحذير من المخاطر )وامض / غّماز(
يوجد في المركبة 6 أضواء للتحذير من الخطر.
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8.  أضواء لوحة القيادة

مصباح التحكم األحمر يعني:
عليك التوقف فورا! قم بإلقاء نظرة على دليل المركبة الخاص بك.

 
مصباح التحكم األصفر يعني:

هناك شئ غير صحيح. قم بفحص المركبة في أقرب وقٍت ممكن وال تتجاهل األمر لفترٍة طويلة!

مصباح التحكم األخضر يعني:
يخبرك انه كل شيء على مايرام.
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مؤشر الوقود

هــذا هــو مؤشــر الوقــود الخــاص بــك، حيــث يظهــر لــك مقــدار الوقــود الــذي ال يــزال فــي خــزان الوقــود. يجــب 
أن تقــوم بتعبئــة خــزان الوقــود عندمــا يكــون المؤشــر علــى ربــع الخــزان وذلــك تفاديــا إلنتهــاء الوقــود وأنــت 

علــى الطريــق ألن ذلــك يعــرض حياتــك وحيــاة اآلخريــن للخطــر
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9.  رؤية واضحة

المفتاح األيسر:
تعديل اتجاه المروحة

الزر المركزي:
دوران الهواء داخل المركبة )على سبيل المثال عند القيادة في األنفاق.(

المفتاح المركزي:
تعديل شدة المروحة

الزر المركزي
تسخين النافذة الخلفية
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المفتاح األيمن:
تعديل درجة الحرارة

الزر المركزي:
قيام مكيف الهواء بتنقية الهواء من بخار الماء

 

 

تذكر جيدًا 
للتخلــص مــن الضبــاب علــى النافــذة األماميــة، قــم بتشــغيل كافــة 

المفاتيــح فــي اتجــاه عقــارب الســاعة إلــى أقصــى اليميــن!
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نتمنى لكم 
قيادة آمنة


