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 تقدٌم 
 

هدفه هو  .على تحدٌد واجباته وحقوقه قانون السٌر هو قانون ٌحدد طرٌقة تصرؾ مستعمل الطرٌق العمومً مع الحرص
 . مراعاة السٌر حتى ٌمر بطرٌقة سلسة وفً ظروؾ آمنة

من األهمٌة بمكان ان ٌعرؾ مستعمل الطرٌق بدقة َمالَُه وما علٌه إبان ُمشاركته بحركة المرور على الطرق العمومٌة، أي 
 . عندما ٌكون عنصرا من عناصر السٌر

دَ  ٌَ  .ع مكان للحظلهذا فإن قانون السٌر ال 
  .ن ٌعرؾ قانون السٌر جٌدا وٌطبقه بطرٌقة صحٌحةأ -وخاصة من كل سابق–من كل مستعمل طرٌق  إذنننتظر 

 

 مفاهٌم أساسٌة
 

 .سابقا  أو ( ماشٌا  )هو كل شخص ٌستعمل الطرٌق العمومً بصفته راجال   :مستعمل الطرٌق 
 

 .هو كل شخص ٌتنقل مشٌا  على األقدام (:الماشً)الراجل  
 

 (:الماشً)تدخل كذلك تحت مفهوم الراجل  التالٌةالحاالت  
 أشخاص ٌقودون آلة متحركة وال تتعدى سرعتهم سرعة مشً الراجل. 

  أٌة عربة ٌد أخرى بدون محرك ال أو أشخاص ٌدفعون بٌدهم عربة بناء، عربة نقل األطفال، عربة نقل المرضى
 .ٌتعدى عرضها عرض المكان المخصص للراجلٌن

 ص ٌمشون وبٌدهم دراجة عادٌةأشخا (fiets) نارٌة صؽٌرةأو.(bromfiets)  
 

ٌُراقب حٌوانات الجر، حمل أو ٌقود أو ( ؼٌر العربات المذكورة سابقا)هو كل شخص ٌسوق عربة : السائق 

 .الماشٌةأو األثقال، حٌوانات الركوب 

سٌاح مجرورة من طرؾ أو قل ركاب عربة لنأو الشخص الذي ٌقود عربة لحمل البضابع الفالحٌة تجرها دواب 
 . سابقا من الناحٌة القانونٌة إذنٌراقب َبقرا  ٌُعتبر أو الذي ٌركب حصانا أو حٌوانات 

 .ٌدفع عربة معطلة ٌبقى بدوره سابقاأو الشخص الذي ٌمشً وبٌده موتور 
 

ٌُرافق ُمتدربا لٌعلمه السٌاقة  (:الُمرشد)الُمرافق    .ٌُتم تدرٌبهأو الشخص الذي 
 

  

كل الطرق الموضوعة رهن تصرؾ مستعملً الطرٌق بشكل عام، هً طرق : (1) الطرٌق العمومً 

 .عمومٌة
. ُوِضعت رهن إشارة وتصرؾ مستعملً الطرٌق بموافقة مالكها بالطبعإذا الطرق الخاصة هً كذلك طرق عمومٌة 

ٌُعتبر قبوال  ضمنٌا  )  (.الُسكوت عن استعمالها من طرؾ عامة الناس 
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 :(2)كان العمومً الم 
 .كل طرٌق عمومً ٌنطبق علٌه التعرٌؾ السابق -
 (. موقؾ السٌارات لدى المحالت الكبرى: مثل)مٌدان عمومً مفتوح أمام عامة الجمهور أو كل موقع  -
موقؾ خاص للسٌارات : مثل)مٌدان ؼٌر عمومً مفتوح أمام فبة معٌنة من األشخاص أو كل موقع  -

 (.لسباق الدراجاتأو لكرة القدم  مؽلقموقع أو ٌُسمح ولوجه بعد األداء 
 

 .هناك فرق بٌن طرٌق عمومً ومكان عمومً
 

 .كان كل طرٌق عمومً هو مكان عمومً، فلٌس بالضرورة أن ٌكون كل مكان عمومً هو طرٌق عمومًإذا 
 

ٌُطبق فً ؼالب األح وال على كل الطرق ٌَسري تطبٌق قانون السٌر، من حٌث المبدأ، فقط على الطرٌق العمومً، لكنه 
 .ؼٌر عمومٌةأو سواء  كانت عمومٌة 

 

عند السٌاقة تحت تؤثٌر : ؼٌر عمومً ال ٌُتاَبع علٌها بالمحاكم ماعدا مثالأو مخالفة سٌر بسٌطة مرتكبة فً مٌدان عمومً 
 .التسبب فً وقوع حادثة سٌر نتج عنها جرحىأو الكحول، ارتكاب جنحة الفرار بعد حادثة سٌر 

 

  

أو إركاب أو إفراغ حمولة، أو لتشحٌن  عربة واقفة لمدة ال تزٌد عن الوقت الكافً : (3)ة واقفة عرب 

 .المدة الكافٌة لذلك ؼٌر محددة قانونٌا ولٌس لها أهمٌة. إنزال ركاب

 
( ركوب)إركاب أو ( نزول)عربة واقفة لمدة تزٌد عن الوقت الكافً إلنزال : (4) عربة متوقفة 

 .فً محٌطها ؼٌر مهمأو وجود السابق داخل العربة . إفراغ البضابعأو حٌن لتشأو المسافرٌن، 
 

أضواء المرور : مثال. تم إٌقافها بسبب ظروؾ حركة المرورأو عربة توقفت : عربة تم إٌقافها 

ٌُرٌد عبور الطرٌق عبر ممر الُمشاة، طابور   ...متوقؾ( زحمة)الحمراء، إفساح المجال لراجل 
 

هذه العربات لها مبدبٌا حق . ؼٌرمعنٌة بقانون السٌر( ترام -قطار)مل السكك الحدٌدٌة العربات التً تستع 
 . على جمٌع مستعملً الطرٌق( األولوٌة)األسبقٌة 

طبقا للقوانٌن الخاصة بعربات السكك الحدٌدٌة ٌجب على سابقً هذه العربات االنصٌاع ألضواء المرور  
 (شرطةال: عموما. )ولتعلٌمات األعوان المإهلٌن

علٌهم كذلك احترام اإلشارات التً ُتعطى لهم من طرؾ الجنود الُموكلٌن، ُمقدمً اإلشارات، قابدي الُطرق،  
 ...ُحراس ورشات األشؽال أو ُمرشدي مجموعات من األشخاص المتجولٌن 
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 العربة 

 

جهزة بمحرك تستطٌع تحرٌك كل عربة م. ٌمكن تصنٌؾ العربات إلى عربات ذات محركات وعربات بدون محركات
، دراجة (motor)، دراجة نارٌة كبٌرة (brommer)دراجة نارٌة صؽٌرة : نفسها بنفسها هً عربة ذات محرك، أمثلة

لالستعمال المزدوج، شاحنة صؽٌرة، ( مختلطة)سٌارة شخصٌة، سٌارة أو رباعٌة العجالت بمحرك أو نارٌة ثالثٌة 
الجرار كلها أو ، سٌارة التخٌٌم  (trolley)الخاص، حافلة مكهربةأو ة النقل العمومً ، حافل(  bus)شاحنة، حافلة صؽٌرة 

 .سٌارات
 

  
 

 : (1) شخص١خسٌارة 

 

 .مقاعد، دون احتساب السابق 8كل سٌارة لنقل األشخاص، ال تحتوي على أكثر من 
 .واجبة Bرخصة السٌاقة 

 

  :(minibus) (2) حافلة صغٌرة
 

ة  لنقل األشخاص والتً تحتوي على ثمان مقاعد على األكثر بدون احتساب السابق، والتً لها كل عربة مبنٌة ومخصص
 . حافلة النقلأو هٌكل مثل هٌكل شاحنة صؽٌرة 

  .واجبة Bرخصة السٌاقة 
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 : (3) شاحنة صغٌرة
 

 .كٌلوؼرام 3500به ( المرخص)كل عربة مصنوعة ومخصصة لنقل البضابع والتً ال ٌفوق وزنها األقصى المسموح 

 . واجبة Bرخصة السٌاقة 

 

 :(4) العربات الفالحٌة
 

آلٌات الحصاد التً أو ومقطوراتها وكذا العربات المسجلة كآالت فالحٌة، محركات فالحٌة  الجرارات الفالحٌة والؽابوٌة
 . س\كلم 40تمَّ ُصنعها وإعدادها مبدبٌا  للسٌرعلى الطرق الُمسّطحة بسرعة تصل إلى 

 .واجبة Gصة السٌاقة رخ 
 .1982\10\01الرخصة ؼٌر واجبة على السابقٌن المولودٌن قبل 

 

 

  
 : (5)االستعمال المزدوج  (مختلطة)سٌارات 

 

والتً تم تجهٌزها بثمانٌة  كٌلوؼرام 3500كل عربة تلٌق لنقل أشخاص وبضابع ال ٌفوق وزنها األقصى المسموح به 
 .لسابقمقاعد على األكثر، دون احتساب ا

 .واجبة Bرخصة السٌاقة 
 

 : (6) سٌارة تخٌٌم
 

والتً ال ٌمكن فصل األثاث ( دون احتساب السابق)أشخاص على األكثر  8كل عربة مصنوعة ومخصصة لنقل وإقامة 

 . الداخلً عن هٌكلها
 

 :رخص السٌاقة الواجبة لهذه السٌارة
 .كلػ 3500الحمولة اإلجمالٌة القصوى أقل من :  Bرخصة السٌاقة صنؾ 
 .كلػ 7500كلػ إلى  3500الحمولة اإلجمالٌة القصوى من :   C1رخصة السٌاقة صنؾ 
 .كلػ 3500الحمولة اإلجمالٌة القصوى أكثر من :   Cرخصة السٌاقة صنؾ 
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 :(7)دراجة نارٌة ثالثٌة العجالت 
 

 1.000التً ال ٌتجاوز وزنها فارؼة و (brommer)كل عربة بثالث عجالت ومحرك، ؼٌرالدراجة النارٌة الصؽٌرة 
 .كٌلوؼرام

 .واجبة Bرخصة السٌاقة 
 (. هٌكل خارجً)كانت العربة ال تحتوي على أماكن خاصة لنقل الركاب إذا واجبة ( خوذة)واقٌة الرأس 

 

 : (8) دراجة نارٌة رباعٌة العجالت
 

كٌلوؼرام  400ال ٌتجاوز وزنها فارؼة  brommer))كل عربة بمحرك وأربع عجالت، ؼٌرالدراجة النارٌة الصؽٌرة 
 .كٌلوواط 15والتً قوة محركها الصافٌة ال تتعدى ( كانت ُتستعمل لنقل البضابعإذا كٌلوؼرام  550)

 .واجبة Bرخصة السٌاقة 
 (.هٌكل خارجً)كانت العربة ال تحتوي على أماكن خاصة لنقل الركاب إذا واجبة ( خوذة)واقٌة الرأس 

 

 المقطورات

 

  
 

 .كل عربة مصنوعة خصٌصا لٌتم جرها من طرؾ عربة أخرى :(9)المقطورات 

 

 .مقطورة ٌتم جرها من طرؾ سٌارة شخصٌة وٌمكن المبٌت فٌها :(10) (caravan)عربة العطلة 

 . كٌلوؼرام كوزن أقصى مسموح به 750رخصة السٌاقة ؼٌر واجبة إلى حدود 
 .كٌلوؼرام 750زن األقصى المسموح به تجاوز الوإذا ضرورٌة  Eرخصة سٌاقة من الصنؾ 

 
 

 الوزن
 

 .بضابعأو حتى حمولة العربة نفسها لها كذلك وزن معٌن سواء كانت أشخاص . كل عربة لها وزن معٌن
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 .من المهم أن ٌعرؾ السابق كل هذه المعلومات

 

ة للسٌاقة خالٌة من األشخاص الذٌن سٌتم نقلهم: الوزن الذاتً  .وزن العربة ُمعدَّ

 

الحمولة المسموح نقلها على عربة ما، مع األخذ بعٌن االعتبار الوزن اإلجمالً المسموح  :حمولة المسموح بهاال

ٌُسمح بتجاوزها. به  .هذه الحمولة ال 
 

هذا الوزن ٌتم تحدٌده لكل . هو وزنها اإلجمالً األقصى المرخص به: الوزن اإلجمالً المسموح به لعربة

 .الوزن عن طرٌق زٌادة وزن الحمولة المسموح بها إلى وزن العربة فارؼة تحصل على هذا. عربة على حدة
 

 .لعربتك اإلجمالً المسموح بهٌجب علٌك عند اجتٌاز هذه اللوحات االنتباه للوزن 
 

 
  

 

a9E 
 

48C 
 

43C 
 

39C 

 :هو مجموع(: المحمول)الوزن المتحرك 
 ، (وزنها فارؼة)الوزن الذاتً للعربة  
 وزن الحمولة، 
 وزن السابق، 
 .وزن كل شخص ٌتم نقله 

 
 :المتحرك لعربتكٌجب علٌك عند اجتٌاز هذه اللوحات االنتباه للوزن 

  

   

 

C31 C31 C23 C21 
 

 

 :عدد مقاعد الجلوس
 

ٌُسمح ألشخاص آخرٌن أن ٌجلسوا  55ٌجب أن ٌتوفر سابق سٌارة على مساحة عرضها  ستنمترا على األقل، كما ال 
 .ستنمترا 40كان كل واحد منهم ٌتوفر على مساحة ال ٌقل عرضها عن إذا  بجانبه إال

بنظام حماٌة مصادق علٌه، مثل أو عدد الراكبٌن فً سٌارة شخصٌة ال ٌمكنه تجاوز عدد المقاعد المجهزة بحزام السالمة 
 .مقعد مخصص لنقل األطفال
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 :حزام السالمة
 

  
باستعمال أو سنة بواسطة نظام حماٌة ُمعد خصٌصا لهم ومصادق علٌه  18عمارهم ٌجب نقل األطفال الذٌن ال تتجاوز أ

 . (11)حزام السالمة 
قد ٌكون ذلك عبارة عن كرسً لنقل : من الضروري نقله بواسطة نظام حماٌة خاص ا  متر 1,35كل طفل ال ٌتجاوز طوله 

ع ضَّ  .وسادة رافعةأو مقعد خاص لنقل األطفال ، (موجه فً االتجاه المعاكس لوجهة سٌر العربة) األطفال الرُّ
 

ٌُسمح نقل الطإذا  فل الثالث الذي ال كان من ؼٌر الممكن وضع نظام حماٌة ثالث خاص باألطفال لوجود نظامٌن آخرٌن ، ف
 .سنوات على األقل فً المقعد الخلفً باستعمال حزام السالمة فقط 3م  والبالػ من العمر  1,35ٌتجاوز طوله 

  
خر ولمسافة قصٌرة، عند عدم تواجد أٌة أنظمة حماٌة تستطٌع بواسطتها نقل األطفال بطرٌقة آمنة أوعدم من حٌن آل

ٌُسمح نقل األطفال الذٌن ال ٌقل سنهم عن الثالثة وال ٌتعدى طولهم  بؤماكن الجلوس الخلفٌة باستعمال  ا  سنتمتر 135كفاٌتها، 
 .لألطفال الذٌن ٌتم نقلهم من طرؾ أحد الوالدٌنهذا االستثناء ؼٌر مسموح به . حزام السالمة فقط

 

 .ووسابل التثبٌت ٌجب أن ٌتم استعمالها بطرٌقة صحٌحة (12)حزام السالمة 

 
فال ٌُسمح لك على الكرسً  (airbag)إذا كانت السٌارة مجهزة بنظام الوقاٌة الهوابً : مالحظة هامة

ضَّ  ( االتجاه المعاكس لوجهة سٌر العربة)ع فً اتجاهه األمامً وضع الواجهة الخلفٌة لكرسً األطفال الرُّ
 .إال إذا أوقفت مفعول هذا النظام

 

 :من ال ٌجب علٌهم استعمال حزام السالمة
 .السابقون الذٌن هم بصدد الرجوع بسٌارتهم للخلؾ 
 .سابقو سٌارات األسبقٌة أثناء تؤدٌتهم لواجب 
 .والطرود البرٌدٌة من أماكن متقاربة فٌما بٌنها جمع الرسابلأو موظفو البرٌد الذٌن هم بصدد توزٌع  
 .أثناء نقلهم لزبون( الطاكسً)سابقو سٌارات األجرة  
هذه الشهادة ٌجب إظهارها كلما ُطلب منهم ذلك . أشخاص ذوو ترخٌص طبً ُمثَبت بواسطة شهادة طبٌة ُمتَّزنة 

 (.الشرطً مثال) عون مإهلمن طرؾ 
 

باعٌة العجالت بمحرك الحاصلٌن على ترخٌص بعدم استعمال حزام السالمة ٌجب علٌهم الرأو سابقو الدراجات الثالثٌة 
 .استعمال واقٌة الرأس
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 (:العجالت) اإلطارات المطاطٌة
 

  
 : (13)( األتالم)شقوق ورسوم اإلطارات 

 .بات ذات السرعة المحدودةمم على األقل، باستثناء العر 1,6الربٌسٌة لسطح العجلة ٌجب أن ٌكون عمقه  رسم الشقوق
هذا المإشر ٌظهر عندما ٌُصبح ُسمك سطح العجلة أقل . (14)تآكلها أو على كل عجلة تقرٌبا ٌوجد مإشر لمستوى تلفها 

 .ال ٌنبؽً للنسٌج الداخلً أن ٌصبح ظاهرا فً أي مكان على إطار العجلة .مم 1,6من 

 

 : أنواع اإلطارات
 .سٌارات االستعمال المزدوجأو ممنوع استعمالها للسٌارات الشخصٌة  اإلطارات التً تم إعادة تقطٌعها

ٌجب أن ٌكون لإلطارٌن المركبٌن على كل محور من محاور السٌارات الشخصٌة وسٌارات االستعمال المزدوج نفس 
 .البنٌة الهٌكلٌة

 

 : ضغط الهواء
كمٌة الهواء الالزمة لكل شكل من اإلطارات  تقدم معلومات دقٌقة حول( ماركة)كل عالمة تجارٌة لإلطارات المطاطٌة 

 .الحفاظ على ضؽط الهواء المسموح به دابما   إذنٌجب  .ولكل نوع من السٌارات
 

 . ٌجب مراقبة ضؽط الهواء عندما تكون العجالت فً حالة باردة
كثر من ساعة واحدة أ)رقاق الجلٌد، لكن ارفعه قبل الخروج فً سفر طوٌل أو ال تؽٌر ضؽط الهواء عند تساقط الثلج 

 (.حمولة قصوى)فً حالة نقل بضابع ثقٌلة أو ( كلم تقرٌبا 120بسرعة 
ٌُنصح بقراءة دفتر التعلٌمات الخاصة بسٌارتك . ٌجب االنتباه إلى عدم تجاوز وزن ضؽط الهواء األقصى المسموح به لذا 

على بوابة أو  (15)ؽطاء خزان الوقود فً بعض السٌارات تُكتب معلومات ضؽط الهواء على الوجه الداخلً ل. بتمعن
 .السابق

  
ٌُسمح به إال فً حالة تساقط الثلج ( السالسل الثلجٌة)استخدام سالسل منع االنزالق لإلطارات المطاطٌة   .(16)الجلٌد أو ال 
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مارس  31ٌة ابتداء من فاتح نونبر إلى ؼا( العجالت المسمارٌة)ٌُسمح باستخدام اإلطارات المطاطٌة ذات المسامٌر 
الطرق ذات أو كلم فً الساعة على الطرٌق السرٌع  90فً الساعة على الطرقات العادٌة وكلم  60السرعة القصوى )

 (.أكثرأو أربع خطوط 
 

 :حالة العربة
 

ٌُمكن السماح ألي عربة بالسٌر   لم تكن فً حالة جٌدة من حٌث الصٌانة إذا ولوج الطرٌق العمومً أو ال 
 . القوانٌن التقنٌة للعرباتأو نفس الشًء بالنسبة للعربات التً ال تتماشى وقوانٌن قانون السٌر . دواالشتؽال الجٌ

ٌّنات خطٌرة   ٌَّن بُمز ٌُز ٌُسمح للمظهر الخارجً ألي سٌارة أن  كون به أعطاب قد تتسبب فً تضخٌم تأن أو ال 
 .المخلفات الناتجة عن حادثة سٌر

، مصانة بشكل جٌد وٌتم قٌادتها بطرٌقة ال تإدي إلى إزعاج حركة ٌجب أن تكون السٌارات كاملة الصنع 
 . تعرٌضهم للخطرأو المرور وبقٌة مستعملً الطرٌق 

 

 :لذلك ٌمنع
  ،ترك الزٌوت والمحروقات تسقط وبطرٌقة ؼٌر عادٌة على الطرٌق العمومً 
 ،ةٌعاد ؼٌرصاخبة تخوٌؾ الحٌوانات عن طرٌق إنتاج أصوات أو ( المارة والساكنة)إزعاج الجمهور  
 ،إنتاج دخان كثٌؾ 
 بعث ؼازات ملوثة بكمٌات هابلة، 
 ،(نقطة العطالة)ضؽط متكرر لدواسة الؽاز عندما تكون السٌارة واقفة ومحركها موضوع  فً ؼٌار محاٌد  
، (نقطة العطالة)عندما تكون السٌارة واقفة ومحركها موضوع  فً ؼٌار محاٌد ( ٌشتؽل)ترك المحرك ٌدور  
 (...طابور)ً وقت الضرورة كالوقوؾ عند ضوء المرور األحمر، زحمة حركة المرور إال ف

 

 (:خوذة)واقٌة  الرأس 
 

( هٌكل خارجً)ٌلزم سابق وركاب الدراجات الرباعٌة العجالت بمحرك الؽٌر متوفرة على أماكن خاصة بجلوس الركاب 
 (.خوذة)استعمال واقٌة الرأس 

( هٌكل خارجً)ثٌة العجالت بمحرك الؽٌر متوفرة على أماكن خاصة بجلوس الركاب ٌلزم سابق وركاب الدراجات الثال
كٌلوؼرام، فعلٌهم استعمال حزام  400كان وزن دراجتهم فارؼة ال ٌقل عن إذا ، إال (خوذة)استعمال واقٌة الرأس 

 . السالمة

 

 :جر عربة معطلة
 

  
ٌُسمح بجر عربة معطلة بمحرك إال  لم تعد متوفرة على الضمانات الوقابٌة أو ن التنقل بإمكانٌتها الخاصة لم تتمكن مإذا ال 

 .أصبح رابطها الربٌسً ؼٌر ُمإتمن علٌهإذا ٌُسمح بجر مقطورة  . الالزمة
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إال فً حالة جر العربة إلى مكان تصلٌحها بسرعة ال تتعدى  (17)الرابط المساعد أو ال ٌُسمح باستعمال رابط الطوارئ 
 .س/كلم 25
 

أو  (18)أمتار،  فٌجب وضع ثوب أحمر على حبل الجر  3دما تتجاوز المسافة بٌن العربة المعطلة والعربة الجارة لها عن
 . إضافة ضوء برتقالً واضح على جانبهاأو عندما ٌجب إنارة السٌارة ٌلزم أن ٌتم ذلك عن طرٌق استخدام أضواءها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 

 
 

 اللوازم القانونٌة 
 

إلسعاؾ هً لوازم واجب تواجدها  قانونٌا فً كل سٌارة لمثلث الخطر، أداة إطفاء الحرٌق، سترة عاكسة للضوء ومحفظة 
 .عون مإهلوٌجب إظهارها كلما تم َطلَبها من طرؾ 

لة االحتٌاطٌة وآلة اتصال من البدٌهً أن تكون فً كل عربة لوازم أخرى ؼٌر واجبة قانونٌا، لكنها مهمة للؽاٌة كالعج
 .هاتفً ُتحرر الٌدٌن عند القٌادة

 

   

  
 

 :(1) مثلث الخطر
 

 .فً كل عربة ٌلزم تواجد مثلث واحد للخطرعلى األقل و من األفضل تواجد مثلثٌن
فً  حمولتها تمثل خطرا على مستعملً الطرٌق اآلخرٌن، خصوصا  أو ٌجب وضع هذه المثلثات كلَّما كانت العربة 

 :الحاالت التالٌة
ل العربة على الطرٌق العمومً   أو ،تعطُّ
 أو  ،كونها طرؾ فً حادثة سٌر 

 .كلٌاَ على الطرٌق العمومًأو سقوط حمولتها جزبٌا   
 

 :(2) ٌجب وضع مثلث الخطر خلؾ العربة فً اتجاه السٌارات القادمة
 .على األقل على الطرٌق السرٌع ا  متر 100على مسافة  
 .على األقل على الطرق العادٌة وطرٌق السٌارات ا  متر 30على مسافة  
ٌسمح وضعه كما ، ا  متر 30داخل المجال العمرانً فً األماكن التً ال ٌمكن فٌها وضع مثلث العطب على بعد  

 .اقتضى الحال فوق العربةأو إذا على بعد مسافة أقل 

 

 :(3) أداة إطفاء الحرٌق
 

احدة على األقل إلطفاء الحرٌق تكون فً متناول السابق كً ٌستطٌع استعمالها عند ٌجب أن تتوفر كل سٌارة على أداة و
 .توضع أدوات إطفاء الحرٌق فً مكان مربً، تكون فٌه سهلة المنال ومعدة لالستعمال اآلنً المباشر  .الحاجة

 .سنوات وأن ال تكون مدة صالحٌتها منتهٌة 6ٌجب أن ال ٌتعدى عمر أداة إطفاء الحرٌق 
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 :(4)( علبة اإلغاثة)فظة اإلسعاف مح
 

كل عربة مخصصة لنقل األشخاص باألداء كالطاكسً مثال ٌجب أن تكون مزودة بُعلبة إؼاثة من النوع العالمً 
(Universeel .) 

 .أما باقً العربات فٌجب أن تتواجد فٌها محفظة واحدة لإلسعاؾ على األقل ماعدا العربات البطٌبة ذات السرعة المحدودة

 

 :(5)سترة عاكسة للضوء 
 

وقعت لهم حادثة سٌر أو طرٌق السٌارات والذٌن تعطلت عرباتهم  أو سابقوا العربات المتواجدون على الطرٌق السرٌع 
، ملزمون بارتداء سترة (االضطرارأو خط الُعطل أو مثل سطح الطرٌق )التوقؾ أو على مكان ال ٌُسمح فٌه بالوقوؾ 
 .ربةعاكسة بمجرد خروجهم من الع

 .هذا القانون ال ٌشمل المسافرٌن 

 .هذا القانون لٌس واجبا  على األماكن المسموح بالتوقؾ علٌها 
 

 ٌّخًح حٌٔخثك ١ٌْٚ حٌّٔخفَْٚ؟

رّـَى هَٚؿٗ ِٕٙخ ٠ُظزق ٍِِِخ رخٍطيحء . ػ١ٍٗ اًْ ِغخىٍس ػَرظٗ ٌٛػغ ِظٍض حٌؼطذ. حٌٔخثك ٘ٛ حٌّٔئٚي ػٓ حٌٔالِش

 .حٌٔظَس حٌؼخؤش
 

 ولكن مفٌدة غٌر واجبة
 :لوازم غٌر واجبة ولكن جد مهمة

 

 :(6)آلة تشؽٌل الهاتؾ النقال بدون استخدام الٌد 

 
ٌستعمل السابق جهازهاتفه المحمول بٌده فقط إذا كان واقفا  أو متوقفا  
ٌُمنع علٌه استعمال  بعربته على مكان مسموح به الوقوؾ والتوقؾ، لذا 

رٌط االستعجالً لهذا الؽرض، كما خط توقؾ العربات الُمعطلة أو الش
ٌُمنع علٌه االتصال هاتفٌا  وهو ٌنتظر خلؾ أضواء المرور أو ٌسٌر فً 

 (. زحمة حركة المرور)طابور 

 
ٌُسمح لسابق عربة تتحرك على الطرٌق العمومً إجراء مكالمة هاتفٌة 
فً حالة استخدامه آللة اتصال ال تستوجب استعمال الٌد، بحٌث ٌستطٌع 

 .ة بكلتا ٌدٌهالقٌاد

 :األشٌاء التالٌة بدورها ضرورٌة
 .لتوضٌح وقت البدء فً التوقؾ: بطاقة التوقؾأو قرص  
 .ضوء برتقالً رفاؾ لإلشارة إلى مكان وقوع حادثة 
 .حبل لجر عربة معطلة 
 .علبة مصابٌح إضافٌة 
 .دفتر وقلم 
ٌة العربات بعد وقوع حادثة علبة صباؼة عاكسة للضوء لتثبٌت وضعأو قطعة طباشٌر من النوع الؽلٌض  
 .سٌر

 .آلة أداء رسوم التوقؾأو بطاقة بنكٌة معبؤة صالحة لالستعمال عند التوقؾ أو قطع نقدٌة  

 

 :وثائق السٌارة
 

 :هذه الوثابق ٌجب أن تكون أصلٌة ولٌس نسخ لها. ٌلزم االحتفاظ ببعض الوثابق داخل العربة لإلدالء بها وقت الحاجة
 .شهادة المطابقة 



 

 

15 

 (.ولوحة تسجٌل العربة)هادة تسجٌل العربة ش 
 .شهادة إثبات التؤمٌن 

 
 :بعض العربات تلزمها كذلك

 (.إضافة إلى ملصق للزجاج عند الحاجة)شهادة الفحص التقنً  

 

  

 :(7) شهادة المطابقة
 

 .م البٌعبابع سٌارة جدٌدة ُملزم بتسلٌمها للمشتري لحظة إتما. كل سٌارة تتوفر عادة على شهادة مطابقة
 .ٌجب أن تكون هذه الوثٌقة دابما مع السٌارة وأن ُتقدم لكل مالك جدٌد أثناء عملٌة البٌع

 

 :(8) شهادة إثبات التؤمٌن
 

 .كل عربة بمحرك ٌجب تؤمٌنها تؤمٌنا ٌحمٌها على مستوى المسإولٌة المدنٌة، أي األضرار التً قد ٌتم إلحاقها باآلخرٌن
هذه الوثٌقة . ؤمٌن بواسطة البطاقة الدولٌة الخضراء التً حصل علٌها من طرؾ شركة التؤمٌنالسابق ٌمكنه إثبات هذا الت
 .ٌجب أن ُتالزم العربة دابما

 .كلػ ٌجب أن تتوفر بدورها على بطاقة تؤمٌن خاصة بها 500المقطورة التً ٌتعدى وزنها اإلجمالً المسموح به 
 

 

  
 :(9) شهادة إثبات هوٌة العربة وتسجٌلها

 

كٌلوؼرام على أوراق تسجٌلها  750مقطورة وزنها اإلجمالً األقصى المسموح به أكثر من أو ٌجب أن تتوفركل سٌارة 
 (.D.I.V)ُتثبت أن العربة مسجلة لدى مصلحة تسجٌل العربات 

 .سرقة هذه األوراق ٌجب على المعنً باألمر التصرٌح بذلك فورا لدى مكتب الشرطةأو عند ضٌاع 
 .محل السكنى ٌجب تقدٌم طلب إجراء التؽٌٌرات الالزمة لدى إدارة البلدٌة المعنٌة باألمرعند تؽٌٌر 
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 .عند البٌع ٌجب أن تبقى هذه الشهادة فً العربة

 

 :(10) لوحة تسجٌل العربة
 

 .كٌلوؼرام على لوحات تسجٌل 750مقطورة وزنها المسموح به أكثر من أو ٌجب أن تتوفر كل سٌارة 
 .ٌة تصدر باسم الذي ٌقبل بتسجٌل العربةهذه اللوحات شخص

 .إعطاإها لشخص آخرأو هذه اللوحات ال ٌسمح التنازل عنها 
لم ٌقم بشراء عربة إذا عند بٌع العربة ٌجب على المعنً باألمر إرجاع لوحات التسجٌل إلى مصلجة تسجٌل العربات 

 .أشهر 4رى داخل مدة خأ
 .لك فورا لدى مكتب الشرطةسرقة اللوحات ٌجب التصرٌح بذأو عند ضٌاع 

 .ٌمنع تؽطٌة لوحات تسجٌل العربة ولو بؽطاء شفاؾ
الرباعٌة العجالت ٌجب توفرها عل لوحات تسجٌل صفراء اللون مثل لوحات الموتورات، لكنها رؼم أو الدراجة الثالثٌة 

 . نٌن الموتوراتلذا ٌلزمها إتباع تلك القوانٌن ولٌس قوا. ذلك تبقى خاضعة لألحكام الخاصة بالسٌارات

 

 :وثائق أخرى
 

  

 :(11)شهادة الفحص التقنً للعربة 
 

ٌجب أن تتوفر كل عربة تم إخضاعها للفحص التقنً وُتستعمل على 
إلى جانب ذلك ٌوجد ملصق . الطرٌق العمومً على شهادة الفحص التقنً

ٌُبٌن مدة صالحٌته بالنسبة للسٌارات التً ُتستعمل  (12)لهذا الفحص 
 .اض مهنٌةألؼر

 

هذا الملصق ٌجب تثبٌته على الجهة الداخلٌة الٌمنى للزجاج األمامً أو إذا 
 .تعلق األمر بالمقطورات قرب لوحة تسجٌلها الرسمٌة

 
 

 :االستمارة األوروبٌة للحوادث
 

استعمالها من المستحسن أن ٌتوفر كل سابق على استمارة أوروبٌة للحوادث مع وثابقه الرسمٌة األخرى كً ٌتمكن من 
 .عند وقوع حادثة سٌر
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 السائق 
 

 .كل سابق ٌرؼب فً سٌاقة عربة ما ٌجب أن تتوفر فٌه شروط معٌنة، تختلؾ حسب نوعٌة العربة التً ٌرٌد سٌاقتها

 

 :السن األدنى المطلوب
 

  :سنة 12
 .سنة 21 لسابقً حٌوانات الركوب بشرط أن تكون تحت رقابة فارس ال ٌقل عمره عن

 

 : سنة 14
 .الماشٌةأو ، وحٌوانات حمل األثقال أوالركوب (بدون عربة)لسابقً حٌوانات الجر الؽٌر ُمسرجة 

 

 : سنة 16
 .بدون مرافق (bromfietsen)لسابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة 

 .طنا 20لسابقً الجرارت التً ال ٌتعدى وزنها اإلجمالً المسموح به 
 .مجرورة من طرؾ حٌوانات الجرلسابقً العربات  ال

 

  :سنة 17
 .للسابقٌن الحاصلٌن على رخصة سٌاقة مإقتة بمدرب

 

 : سنة 18
 .للسابقٌن الحاصلٌن على رخصة سٌاقة مإقتة بدون مدرب -

 .لسابقً السٌارات الشخصٌة -

 . لسابقً الدراجات الثالثٌة والرباعٌة العجالت بمحرك -

  .لسابقً كل الجرارت الفالحٌة -

 

 : سنة 21
، حافلة -طاكسً  -سٌارات شخصٌة مستعملة كسٌارات أجرة : مثل)لسابقً عربات نقل األشخاص بالدفع 

 ...(.صؽٌرة
 

سنة ُمتواجد على الطرٌق العمومً إثبات سنه الحقٌقً، ٌلزمه حمل  15لكً ٌستطٌع كل سابق وكل ماشً ٌتعدى عمره 
 .عون مإهلكلما طلب منه ذلك  كما ٌجب علٌه اإلدالء بها. بطاقة تعرٌفه معه بصفة دابمة

 

 :رخصة السٌاقة
 

 من ٌجب علٌهم حٌازة رخصة السٌاقة البلجٌكٌة؟
 

 .كل شخص ُمسجل بإحدى البلدٌات البلجٌكٌة وٌسوق عربة ذات محرك على الطرٌق العمومً 
 .لٌةرخصة دوأو السابق القاطن بالخارج والذي ٌسوق سٌارة داخل األراضً البلجٌكٌة بدون رخصة أجنبٌة  

 

 .عون مإهلالسابق ملزم بحمل رخصة سٌاقته معه واإلدالء بها كلما طلب منه ذلك 
 .ٌجب أن تكون الرخصة صالحة لنوع العربة التً ٌسوقها السابق -
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سرقة الرخصة ٌجب على حاملها أن ٌصرح بذلك فورا لدى مصلحة الشرطة التً تمنحه شهادة أو عند ضٌاع  -
 .ٌستطٌع بها استصدار رخصة جدٌدة

ل علٌها من طرؾ مركز الشرطة  - ال ُتخّول لحاملها الحق فً ( السرقةأو شهادة الضٌاع )الوثٌقة ذاتها الُمَحصَّ
 .السٌاقة

 .رخص السٌاقة البلجٌكٌة معترؾ بها دولٌا -

  

 :األشخاص الُمعفون من حٌازة رخصة السٌاقة
 .Aصنؾ (bromfiets) سابق الدراجة النارٌة الصؽٌرة  
 .1961\02\15المولودون قبل  Bصنؾ (bromfiets) نارٌة الصؽٌرة  سابق الدراجة ال 
ثناء فترة التدرٌب أ. )شخص ٌتعلم السٌاقة لدى مدرسة معترؾ بها وبصحبته مدرب حامل لشهادة التدرٌب 

 (فقط
 .شخص ٌتعلم السٌاقة وحامل لرخصة مإقتة 
 .شخص ٌتعلم السٌاقة وٌدرس بمدرسة تكوٌن الشرطة 
 .الُمشاةأو ذات محرك سرعتها ال تتعدى سرعة الراجلٌن  شخص معاق ٌسوق عربة 
 .سابق عربة عسكرٌة حامل لرخصة عسكرٌة 
 .1982\10\01عربة ذات سرعة محدودة مزداد قبل أو آلة ُمخصصة لالستعمال الؽابوي أو سابق آلة فالحٌة  

 

 :صالحٌة رخص السٌاقة
 

 :Bالرخصة من الصنف 
دون  8كٌلوؼرام، وعدد مقاعدها الٌتعدى  3500ا اإلجمالً المسموح به صالحة للسٌارات التً ال ٌتعدى وزنه 

 .احتساب مقعد السابق
 (.كٌلوؼرام 750الوزن اإلجمالً المسموح به ال ٌتعدى )ٌُسمح لهذه السٌارات جر مقطورات خفٌفة 

جمالً ال ٌتعدى الوزن اإل كٌلوؼرام شرٌطة أن 750بإمكان السٌارات المذكورة جر مقطورات أثقل من 
كلػ، والوزن اإلجمالً المسموح به للمقطورة ٌجب أن ٌكون أقل من  3500المسموح به للسٌارة والمقطورة معا 

 1300كلػ ومقطورة وزنها اإلجمالً المسموح به  1700سٌارة جٌب وزنها فارؼة : مثال) .وزن السٌارة فارؼة
 (.كلػ

 .صالحة للعربات بمحرك الثالثٌة والرباعٌة العحالت 
التً سعة محركها القصوى ( الكبٌرة)رخصة المحصل علٌها قبل سنتٌن على األقل صالحة للدراجات النارٌة ال 
 .كٌلوواط 11سم مكعب، وقوته القصوى  125

 .بشروط معٌنة D/D1/C/C1/B+E:  صالحة لتعلم سٌاقة عربات األصناؾ التالٌة 
 .Bصنؾ ( الصؽٌرة)صالحة كذلك لسٌاقة الدراجة النارٌة  

 

 .صالحة فقط لسٌاقة السٌارة ذات علبة أوتوماتٌكٌة لتبدٌل السرعة"  (automatic) أوتوماتٌك"خصة الحاملة لكلمة الر

 
 : ( مقطورة)E+ B الرخصة من الصنف 

 كٌلوؼرام 750األكثر من الموصولة بمقطورات ذات الوزن اإلجمالً المسموح به  Bصالحة لسٌاقة السٌارات من نوع 
 .ت إطار القانون المذكور أعالهوالتً ال تدخل تح

 

 (:القدرة على السٌاقة)شهادة الصالحٌة للسٌاقة 
األشخاص الذٌن سٌتم ذكرهم أسفله ٌلزمهم الخضوع لفحص طبً، كً ٌتمكنوا من الحصول على رخصة سٌاقة ذات أجل 

 :محدود لسٌاقة سٌارات النقل المؤجور
 (.الطاكسً)سابقو سٌارات األجرة  
 . كراء بسابقسابقو سٌارات ال 
الزبابن التابعٌن ألرباب العمل، الشركات أوالمإسسات، سواء أكانت أو سابقو سٌارات نقل المستخدمٌن  

 .تؤجٌرهاأو تم كرابها أو السٌارات فً ملكٌة هذه الشركات 
 .معلمو السٌاقة لدى مدارس تعلٌم السٌاقةأو مدربو  
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ى حامل الرخصة أن ٌخضع لفحص طبً جدٌد ٌتم من خالله ٌجب عل( سنوات 5ؼالبا )عند انتهاء صالحٌة الفحص 
 .الحصول علً شهادة طبٌة جدٌدة لمدة ٌحددها الطبٌب المخول

 

 :رخصة السٌاقة المإقتة
 .صالحة فقط فً بلجٌكا 
 .L( حرؾ)الجهة الخلفٌة ملصق على السابق أن ٌلصق على  
 .حمل نقل تجارٌةأو للسابق المتعلم جر مقطورة  ال ٌسمح 
العاشرة ) 22:00ٌقود سٌارته لٌالً الجمعة، السبت واألحد من الساعة أو للسابق الذي ٌتعلم السٌاقة  محال ٌس 
صباحا، كما ال ٌجوز له السٌاقة لٌلة عٌد رسمً واللٌلة التً تسبقه من ( السادسة) 6:00إلى الساعة ( مساء

 .صباحا( السادسة) 6:00إلى الساعة ( العاشرة مساء) 22:00الساعة 
 .استعمال الطرٌق السرٌعB للسابق المتعلم الحامل للرخصة المإقتة  سمحٌ 

 

 :الرخصة المإقتةأو مخالفات فٌما ٌتعلق بالرخصة 
 .رفض اإلدالء بها للشخص المخولأو رخصة مإقتة أوعدم تواجدها معه أو سٌاقة عربة بدون رخصة  
 .لسابقسٌاقة عربة بمحرك داخل الفترة التً تم فٌها سحب الرخصة من ا 
 .الرخصة المإقتةأو تقدٌم وثٌقة مزورة للحصول على رخصة السٌاقة  
عدم خضوعه أو نواقص صحٌة أو سٌاقة عربة بمحرك مع علم السابق المسبق و التام بؤنه ٌعانً من أمراض  

 .لفحص طبً الزم
 .الرخصة المإقتةأو عدم احترام القوانٌن المنظمة لرخصة السٌاقة  
الرخصة المإقتة الواجبة أو خص مع العلم بؤنه ؼٌر حاصل على رخصة السٌاقة تسلٌم عربة بمحرك لش 
 .لٌساقتها

 

 :الرخصة المإقتة ٌمكن سحبها على الفور فً الحاالت التالٌةأو رخصة السٌاقة 
فً حالة ُسْكر تكون فٌها : الشخص المدرب للسابق المتعلمأو الشخص الذي ٌتهٌؤ للسٌاقة أو كان السابق إذا  
 .مٌلؽرام فً اللتر الواحد من َنۤفسه المستنثر 0,35الكحول التً تناولها على األقل نسبة 

قد رفض التعاون مع العون المإهل إلجراء تحلٌل لدمه، فحص لۤنۤفسه المستنثر، لبوله أو رفض إعطاء عٌنة  
 .من دمه إلجراء الفحص علٌها

 .ت أو أدوٌة أو ؼٌرهافً حالة ُسكر أو حالة مشابهة لها ناتجة عن تناوله لمخدرا 
السابق مكان حادث قد كان طرفا فٌه، قاصدا من ذلك اإلفالت من تسجٌل المعلومات و الحقابق ( هرب)ؼادر  

 .والحٌلولة دون التعرؾ على هوٌته
 .جراح بلٌؽة تبٌن بوضوح أنها نتجت جراء ارتكاب السابق لخطا جسٌمأو نتج عن حادثة سٌر موت إذا  
 .الشخص الذي ٌدربه قد فقد حق سٌاقة العربة التً هو بصدد سٌاقتهاأو كان السابق إذا  
 .الرابعةأو ارتكب السابق مخالفة من الدرجة الثانٌة، الثالثة إذا  
 .ٌكتشفهاأو ٌعقدها أو  تم ضبط السابق ومعه جهاز ٌعٌق عملٌة إكتشاؾ مخالفات قوانٌن المرورإذا  
س فما فوق داخل المجال العمرانً، /كلم 20أو أكثر، أو س /كلم 30تجاوز السابق السرعة المحددة ب إذا  

 .، فً محٌط المدارس،  داخل األحواش وفً المناطق السكنٌة30ال داخل منطقة 
 

رخصته المإقتة كلما طلبت الشرطة منه ذلك بتفوٌض من أو الشخص الذي ٌدربه ملزم بإظهار رخصة سٌاقته أو السابق 
 (.امة فً شخص مدعٌها العامالنٌابة الع)الوزارة العمومٌة 

 .أشهر (3)ٌوما ٌمكن تمدٌدها لثالثة  15الرخصة المإقتة ٌتم لمدة أو سحب رخصة السٌاقة 

 

 :القدرة على السٌاقة
 

 .تناول المشروبات الكحولٌة، بعض أنواع األدوٌة ٌكون له تؤثٌر كبٌر على القدرة على السٌاقة
داخل الساعة الواحدة ٌمكن أن ٌنتج عنه تجاوز نسبة الكحول ( الخمر)نبٌد من الأو ( البٌرة)تناول كؤسٌن من الجعة 

 .المسموح بها قانونٌا والرفع من مستوى إمكانٌة التسبب فً وقوع حادثة سٌر
 .رات له كذلك تؤثٌر سلبً كبٌر على القدرة على السٌاقةداستعمال المخ

 .عاقبة علٌهاقانونٌا وتتم الم ةسٌاقة عربة تحت تؤثٌر المخدرات ممنوع
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 .المخدرات ٌرفع من مستوى التسممأو الجمع بٌن األدوٌة و المشروبات الكحولٌة 

 
 

 :رات المحظورة قانونٌامستوى الكحول والمخد
 

أدوٌة وهو ٌسوق عربة أو حالة مشابهة لذلك نتٌجة استعماله لمخدرات أو كشؾ حالة ُسكر السابق  العون المإهلٌستطٌع 
 .العمومً حٌوان على الطرٌقأو 
 

كر ُتثبَ  . هذا الفحص ٌتعلق بسٌطرة هذا الشخص على أفعاله. ت عادة عن طرٌق فحص الشخص المعنً باألمرحالة السُّ
 ...المشً، الكالم، الرإٌا، التصرفات إلخ: مثال

 

 :كانإذا حٌوان على المكان العمومً أو إثبات حالة ُسكر شخص ٌسوق عربة  العون المإهلبإمكان 
 .مٌلؽرام باللتر الواحد من الهواء الُمسَتنثر 0,22َفس ٌإكد وجود نسبة كحول ال تقل عن تحلٌل الن 
 .غ باللتر الواحد من الدم 0,5تحلٌل الدم  ٌإكد وجود نسبة كحول ال تقل عن  
 (12: صفحة)تحلٌل البول ٌإكد وجود كمٌة من المخدرات ٌعاقب علٌها القانون  

 

 .فحص الدمأو قانون ٌتم تحدٌدها عن طرٌق فحص النَفس، تحلٌل النَفس نسبة الكحول التً ٌعاقب علٌها ال
 . تحلٌل الدمأو كمٌة المخدرات ٌتم تحدٌدها عن طرٌق بطارٌة ضابطة، تحلٌل البول 

 

نسبة ب بدون سبب مقبول قانونا رفض تحلٌل الدم ٌتم معادلتهأو رفض إجراء فحص النَفس، تحلٌل النَفس، فحص البول 
ٌتم إنزال  إذنهذا الرفض . كمٌة الكحول التً ٌعاقب علٌها القانونأو غ باللتر الواحد من الدم  0,8عن  كحول ال تقل

 .عقوبة شدٌدة علٌه
 .القانون المنظم لنسب الكحول والمخدرات ساري المفعول على كل من الطرٌق والمكان العمومٌٌن

 

 :البطارٌة الضابطة لكمٌة المخدرات
باستعمال البحة بؤوصاؾ وتصرفات الشخص . )دوٌة ٌتم إثباتها بواسطة بطارٌة ضابطةاستعمال المخدرات واأل

 (. المفحوص والتً ٌتم وضع عالمات علٌها

 

 

  

 :(1) فحص النَفس
 

 .هذا الفحص ٌتم عن طرٌق النفخ فً آلة فحص النَفس التً تقٌس نسبة الكحول
ٌُطلب من  :فحص النَفس ٌمكن أن 

 .أي شخص له عالقة بذلك ولو كان هو الضحٌةأو تسبب فً وقوع حادثة سٌر الشخص المشتبه فٌه بال 
 .ٌُعلم السٌاقة لشخص آخر على مكان عمومًأو حٌوان ركوب أو كل شخص ٌقود عربة  
 .حٌوان على مكان عمومًأو كل شخص ٌتؤهب لسٌاقة عربة  
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 .إجراء هذا الفحصدقٌقة قبل  15األشخاص المطلوب منهم فحص النَفس لهم الحق فً طلب مهلة 

 
 

 :والعواقبتائج الن
 :S  (Safe)  هناك عواقب تلٌس: آمن. 
:A (Alarm)  بعد هذا التنبٌه ٌتم إجراء تحلٌل للنَفس من أجل التؤكد من نسبة الكحول فٌه: تنبٌه. 
:P (Positief)  ًٌتم كذلك قً هذه الحالة إجراء تحلٌل للنَفس للتؤكد من نسبة الكحول فٌه: إٌجاب. 
 

ٌُسمح لألشخاص المطلوب منهم . من الممكن المطالبة بإجراء تحلٌل للنَفس مباشرة دون فحصه مسبقا فً هذه الحالة كذلك 
 .دقٌقة 15الفحص طلب مهلة 

 

 : (2) تحلٌل النَفس

 

 .ٌتم عن طرٌق النفخ فً آلة تحلٌل النَفس التً تقٌس وبدقة عالٌة نسبة الكحول
 .غ فً اللتر الواحد من الدم0,5= من النَفس  مٌلؽرام فً اللتر الواحد 0,22 
 .غ فً اللتر الواحد من الدم 0,8= مٌلؽرام فً اللتر الواحد من النَفس  0,35 

 

 :والعواقبتائج الن
كان الشخص فً حالة ُمشابهة إذا لٌس : من الكحول باللتر الواحد من النَفس الُمستنثر مٌلؽرام 0,22أقل من نتٌجة الفحص 
 .األدوٌةأو اوله المخدرات ناتجة عن تن

 

  :من الكحول باللتر الواحد من النَفس الُمستنثر مٌلؽرام 0,35أقل من إلى  مٌلؽرام 0,22من  تحلٌلنتٌجة ال
  .ساعات 3منع فوري مإقت للسٌاقة لمدة  
 .ساعات 3المإقتة للشرطة التً تحتفظ بها لمدة أو السابق ملزم بتسلٌم رخصته الدابمة  
 .دفع الحق لؽرامة مالٌة ٌحددها القاضًأو امة مالٌة دفع فوري لؽر 

 

 :ر من الكحول باللتر الواحد من النَفس الُمستنثرأكثأو مٌلؽرام  0,35 تحلٌلنتٌجة ال
 . ساعات 6منع فوري مإقت للسٌاقة لمدة  
 .المإقتة فورا من السابقأو من المحتمل أن ُتسحب الرخصة الدابمة  
 .ساعات 6المإقتة للشرطة التً تحتفظ بها لمدة أو لدابمة السابق ملزم بتسلٌم رخصته ا 
التحلٌل أو كانت نتٌجة هذا الفحص إذا . تحلٌلهأو ساعات ٌتم إخضاع السابق لفحص النَفس  6بعد ُمضً ال  

د المنع المإقت للسٌاقة حسب النتابج المحصل علٌها لمدة   . ساعات 6أو  3إٌجابٌة ٌُمدَّ
 .ؼرامة مالٌة 
 .أشهر 3ٌوما و 15لمدة تتراوح بٌن حبس السابق  
 .أعوام 5أٌام و 8فقدان حق السٌاقة لمدة تتراوح بٌن  
رخصة  عدة امتحانات والنجاح فٌها قصد الحصول مجددا علىأو إمكانٌة اإلجبار على  خوض امتحان  
 .السٌاقة
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 :(3) فحص البول
 

 .جزء منها له قٌمة خاصةأو كل نوع من المخدرات . دراتعن طرٌق فحص البول ٌتم تحدٌد وجود نسبة معٌنة من المخ

 
 :النتائج والعواقب

تعدى نسبة أو كان الشخص المعنً باألمر فً حالة ُسكر ت هناك عواقب إال إذا لٌس: من الكمٌة المسموح بها أقلالنتٌجة 
 .الكحول المسموح بها قانونٌا

 

 :من الكمٌة المسموح بها قانونٌا أكثرالنتٌجة 
 .ساعة 12فوري مإقت للسٌاقة لمدة منع  
 .ساعة 12المإقتة للشرطة التً تحتفظ بها لمدة أو السابق ملزم بتسلٌم رخصته الدابمة  
 .المإقتة فورا من السابقأو من المحتمل أن ُتسحب الرخصة الدابمة  
د المنع كانت نتٌجة هذا الفحص إٌجابإذا  .ساعة ٌتم إخضاع السابق لفحص بول جدٌد 12بعد ُمضً ال   ٌة ٌُمدَّ

 .ساعات 6المإقت للسٌاقة حسب النتابج المحصل علٌها لمدة 
 .ؼرامة مالٌة 
 .أشهر 6ٌوما و 15حبس السابق لمدة تتراوح بٌن  
 .أعوام 5أٌام و 8فقدان حق السٌاقة لمدة تتراوح بٌن  
 .رخصة السٌاقة لىعدة امتحانات والنجاح فٌها قصد الحصول مجددا عأو إمكانٌة اإلجبار على خوض امتحان  

 
 :(4) فحص الدم

 

 .المخدرات فٌهاأو ٌتم بعد أخذ عٌنة من الدم من عروق السابق وتحلٌلها من أجل تحدٌد نسبة الكحول 
 .ٌقوم بهذا الفحص دكتور معٌن من طرؾ الشرطة فً مختبر معترؾ به

 
 :فً الحاالت التالٌة  فقطفحص الدم إجباري 
ٌُإكد وجود نسبة   مٌلؽرام على األقل من الكحول  باللتر الواحد من النَفس الُمستنثر وعدم  0,22فحص النَفس 

 .تواجد إمكانٌة لتحلٌل النَفس
ٌُوجد فً حالة واضح علٌه فٌها أن نسبة الكحول فً إذا   تعذر إجراء فحص النَفس والشخص المعنً باألمر 

األدوٌة أو ما شابهها جراء تناول المخدرات أو فً حالة  ُسكر أو مٌلؽرام ؼلى األقل  0,8اللتر الواحد من دمه 
 .المخدرة
ٌُوجد فً حالة واضح علٌه فٌها  تناوله للمخدرات إذا   أو تعذر إجراء فحص البول والشخص المعنً باألمر 

 . األدوٌة المخدرة

 بطلب من المعنً باألمر وكفحص مضاد فً حالة عدم ثقته بخبرة ودقة األجهزة المستعملة من طرؾ الشرطة، 
ٌُثبت وجود نسبة كحول  مٌلؽرام على األقل فً اللتر الواحد  0,35وذلك بعد إجراء الفحص الثالث للنَفس الذي 

 .من َنَفسه الُمستنثر
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 :فقدان حق السٌاقة

ٌُصدره القاضً بحق سابق ارتكب جرٌمة أثناء سٌاقته  (.فً حالة التكرار)نهابٌا أو هذا الفُقدان قد ٌكون ُمإقتا . هو عقاب 

 
 ماهً الجرائم التً قد ًتإدي إلى فُقدان الحق فً السٌاقة؟

 .جرٌمة الهرب بعد حادثة سٌر 
غ من الُكحول على األقل فً 0,8مٌلؽرام على األقل فً اللتر الواحد من النَفس أو 0,35نسبة ُكحول أو ُسْكر  

 .اللتر الواحد من الدم أثناء السٌاقة
ٌُعاقب علٌها ا   ،THC، AMPHETAMINE، MDMA، MBDB)لقانونتواجد كمٌة من الُمخدرات 

MORPHINE، COCAINE أوBENZOYLECGONINE.) 
 .البولأو تحلٌله، فحص الدم أو رفض الخضوع لفحص النَفس  
 .العون المإهلِرقابة أو عدم احترام ُحكم المنع من السٌاقة  
 .عدم خوض االمتحانات الالزمةأو السٌاقة رؼم المنع منها  
 .االستعمال الخاطا لهاأو ُمإقتة أو ة دابمة السٌاقة بدون ُرخص 
 .السٌاقة بدون تؤمٌن 
 .التسبب فً وقوع حادثة سٌر خطٌرة 
 .القٌام بمخالفة جدٌدة داخل نفس السنة التً تمت فٌها إدانة السابق ثالث مرات 
 .الرابعةأو ارتكاب مخالفة من الدرجة الثانٌة، الثالثة  
، 30أكثر داخل المجال العمرانً، داخل منطقة ال أو كلم  20أو كثر أأو كلم  30تجاوز السرعة القُصوى ب  

 .المناطق السكنٌةأو ( الفناءت)فً محٌط المدارس، داخل األحواش 
ٌُعٌق عملٌة إثبات ُمخالفات السٌر    . ٌكتشفهاأو ٌُعقدها أو ضبط السابق وبحوزته جهاز 

 

عد ٌوم إبالغ النٌابة العامة للجانً بالُحكم الذي أصدرته المحكمة فُقدان حق السٌاقة ٌدخل حٌز التنفٌذ فً الٌوم الخامس ب
 .هذا اإلشعار ٌتم فعلٌا عن طرٌق الشرطة. بحقه

 

 .العقلٌة على القٌادة، ٌجب أن ٌصدر الحكم بفقدان حق السٌاقةأو فً حالة فقدان القدرة البدنٌة 
إلؽاإه إال بعد مرور سنتٌن عن صدوره، وبعد الخضوع  هذا الحكم ٌدخل حٌز التنفٌذ ُمباشرة بعد النطق به، وال ٌُمكن

ٌُثبت انتهاء العلة البدنٌة   . العقلٌة التً تحول دون القُدرة على السٌاقةأو لفحص طبً جدٌد 

 
 متى ٌنتهً حكم فقدان حق السٌاقة؟

 .بعد انتهاء ُمدة الحكم المحددة 
هذا االمتحان قد ٌتضمن تمارٌن نظرٌة . بعد نجاح السابق فً االمتحان الخاص الُمحدد من طرؾ القاضً 

بحضور دروس من نوع  اإللزام، إضافة إلى إمكانٌة ةوتطبٌقٌة، كما قد ٌشمل الخضوع لفحوصات طبٌة ونفسانٌ
 .خاص

عقلٌة، وتم طلب إنهاء هذا الحكم بعد تقدٌم الدالبل أو كان فقدان حق السٌاقة ناتج عن علة بدنٌة إذا بعد سنتٌن،  
 .لى انتهاء هذه العلةواإلثباتات ع

 

 القدرة البدنٌة
 

إلى ذلك فهو . ٌجب على السابق السٌطرة وبشكل كافً على سٌارته والتحكم فٌها، والتمتع باستمرار بالقُدرة البدنٌة الالزمة
 .ُملزم بالقدرة على القٌام بُكل الحركات المطلوبة لسٌاقة سٌارته

 

ٌُسمح للسابق   :الُمعاناة من األمراض التالٌة -خاصة سابق عربة بُمحرك -ال 
 .نقص النظر 
 .فقدان الوعً 
 . دوخة 
 .عقلٌةأو أمراض نفسٌة  
 .أمراض القلب 
 األشخاص الُمعاقون ٌتم تعلٌمهم بسٌارات مجهزة بلوازم خاصة من طرؾ : مثال. إعاقات حركٌة كبٌرة 
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C.A.R.A.. 
 

ٌُرجى االتصال بمدارس ُمعترؾ بها   :بأو للمزٌد من المعلومات 

 
CARA 

Haachtsesteenweg 1405 
1130 Brussel. Tel.: 02/2441552 

 

 .تم اكتشاؾ إحدى هذه العاهات لدى سابق، فإن علٌه تسلٌم رخصته بمحض إرادته وبطرٌقة تلقابٌة للسلطات المعنٌةإذا 
 :ة لألسباب التالٌةققد ٌكون السابق كذلك ؼٌر قادر بدنٌا ولمدة مإقتة على السٌا

 .لمشروبات الكحولٌة أوالُمخدراتتناول ُمفرط ل 
 .تناول كمٌة كبٌرة من األدوٌة 

 .عٌاء 
 .ؼضب 
 .مرض 
 ... 

 :المعرفة والمهارة
 

 .ٌجب أن ٌتوفر كل سابق على المعرفة والمهارة الالزمتٌن للتمكن من القٌادة بشكل جٌد
 .الحٌوانات التً ٌسوقهاأو ٌجب علٌه وباستمرار التمكن من السٌطرة على عربته 

ٌجب . لذلك فإن السابق ملزم بؤن تكون له دراٌة وسٌطرة تامة على العربة التً ٌسوقها لمام بقوانٌن السٌر ؼٌر كاؾ،اإل
ؼٌر مباشر على ُحسن القٌادة، تشؽٌال جٌدا، أو علٌه كذلك تشؽٌل األجزاء واللوازم األساسٌة التً لها تؤثٌر مباشر 

 .ة تعامال صحٌحاوالتجاوب مع العوامل الخارجٌة والظروؾ اآلنٌ
ها سابقا هً أشٌاء ضرورٌة لٌس الجتٌاز امتحان الحصول على الرخصة فحسب، ولكن فً المسابل التً تم الحدٌث عن

ٌُرٌد فٌها سٌاقة عربته  .كل مرة 
 :ال  بة، ٌجب على السابق عدم التؤَثر مثمن أجل عدم اإلضرار بمهارة القٌاد

 . تشؽٌل وضبط المذٌاع 
 .ٌةقراءة  خرٌطة طرق 
 .الرد على مكالمة هاتفٌة 
 .... 

 
 .طابورأو كان ٌسٌر فً زحمة أو ٌُمنع قانونٌا القٌام بُمكالمة هاتفٌة والهاتؾ النقال بٌد السابق ولو توقؾ ألضواء المرور 

 .قتوقؾ السابأو عند وقوؾ أو فقط عن طرٌق استعمال جهاز اتصال بدون استخدام الٌد  االقٌام بمكالمة هاتفٌة مسموح به
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 السٌاقة الدفاعٌة 
 

كافً اللمام اإلعلى فهم جٌد ورك على الطرٌق العمومً هً التوفر إحدى الشروط الواجبة للتمكن من سٌاقة عربة بمح
ٌُسمٌها البعضأو بالسٌاقة الدفاعٌة   .السٌاقة الوقابٌة: كما 

إنها تعنً ترك كل أسباب الوقوع فً أخطاء والتنبه الُمبكر . كالسٌاقة الدفاعٌة لٌست ُمجرد سٌاقة عادٌة لعربة بمحر
. على األقل تقلٌل إمكانٌة وقوع حوادث سٌرأو ومن ثمَّ تجنب  ،ألخطاء اآلخرٌن من أجل التعامل معها بطرٌقة صحٌحة

ٌُمكن تعلُّمه  .هذا اإلدراك 
 

 السٌاقة الدفاعٌة هً سٌاقة حكٌمة
 

 .ة معرفة ومهارة ورؼبةالسٌاقة الحكٌمة ما هً إال مسؤل
  

 :تعرف على القوانٌن
اإلقتراب من ملتقٌات الطرق، الفرملة، اإللتفاؾ على تقنٌة المالحظة، القٌادة فً المنعرجات، )قنٌات بعض الت 
 ...(. الحواجز
 ...(. مدة رد الفعل، التركٌز، اإلجهاد)معرفة النواقص الذاتٌة  

 ...(. النابذة، الطاقة الحركٌة، القوى المإثرة على العربة مسافة الفرملة، القوة)التحكم فً العربة  

 .قانون السٌر 

 
 : القدرة على

 ...(.عٌاء، تسمم، أدوٌة، مرض)تطبٌق معارفك ومحافظتك على انتباهك  

 : توقع اخطاء اآلخرٌن والرد علٌها فً الوقت المناسب 

 .بتطبٌق طرٌقة نظر سلٌمة بالمالحظة والتقٌٌم 
 ؟ ٌمكن أن ٌقعماذا  
 هو رد فعل مستعمل الطرٌق اآلخر؟ ما 
 .التصرؾ بطرٌقة مناسبة لتفادي وقوع حادث 
 

 :الرغبة فً
 ،تفادي كل األضرار والحوادث ولم نكن مسإولٌن عنها 

 :أؼالطأو تفادي القٌام بؤخطاء  

 ،تطبٌق تقنٌة القٌادة المناسبة 

  ،احترام قانون  السٌر 

  ،تفادي استخدام سلوك عدوانً 

 ،ولة ربح الوقت عند السٌاقةإجتناب محا 

 .عدم إهمال العربة 

 
 .خذ الظروف الغٌر المالئمة بعٌن االعتبارأ

 .انزالقًأو سطح طرٌق مبلل  

 .محفرأو سطح طرٌق معطوب  

 ...(.ظالم، ضباب، مطر، ثلج)رإٌا ناقصة  

 . رٌاح جانبٌة قوٌة 

 .حركة سٌر مزدحمة 

 .مسنٌن على الطرٌقأو وجود أطفال  

 .على الطرٌقوجود حٌوانات  
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هذا . السابق الُمطّبق للسٌاقة الوقابٌة ُمهتم دابما بتسجٌل كل ما ٌالحظه وتقٌٌمه تقٌٌما صحٌحا ومن ثمَّ اتخاذ القرار المناسب
 .منه تجنب الوقوع فً حادثة سٌر ولو كان السبب فً ذلك راجع إلى أخطاء اقترفها اآلخرون ٌرٌدالقرار 

 

 السٌاقة بطرٌقة دفاعٌة
 

 .سٌارةالالوقابً ٌبدأ قبل البدأ فً عملٌة السٌاقة و بالضبط عند اقتناء أو صرؾ الدفاعً الت

 
 سٌارة النقط مهمة عند اقتناء 

  

  
راقب هل هً على ما ٌرام فٌما . عندما تكون مستعملة (1)احرص دابما على شراء سٌارة فً حالة جٌدة  

 . ل الشراءكلؾ شخصا كفإا لفحصها قبأو ٌخص الجانب التقنً 

مع ذلك ٌجب علٌك األخذ فً . (2) الزجاجات الملونة، التً هً جزء من العربة المصاَدق علٌها، مرخص بها 
. عند وجود الضبابأو الُحسبان أن الرإٌا من خاللها تكون ناقصة عند حلول اللٌل، فً األٌام الممطرة 

 .بعد فوات األوان ال تنتبه لمستعملً طرٌق آخرٌن إالأو وبالتالً قد ال تتمكن 

 

  
مستعملة من وجود أماكن تُتٌح لكل أو جلوس مرٌح أثناء السٌاقة شًء مهم، تٌقن عند شرابك لسٌارة جدٌدة  

 .خذ بعٌن االعتبار االختالؾ فً قامة وبدانة مختلؾ السابقٌن. (3) السابقٌن الجلوس الُمرٌح

 .ُمحبذأو هك أمر ؼٌر مرٌح أن تسوق ورأسك ُملتصق بسقؾ سٌارتك وركبتٌك ُتالمس وج

 .من المهم للسابقٌن ذوي القامة القصٌرة أن ٌتوفروا على رإٌة كافٌة لمحٌط سٌارتهم

أو السٌارة ذات اللون الفاتح  نخذ بعٌن االعتبار بؤ. لون العربة ؼالبا ما ٌتم اختٌاره حسب رؼبات السابق 
ٌر، وبالتالً اقل تورطا فً حوادث المرور من األلوان الخفٌفة تكون مربٌة بصورة أوضح أثناء عملٌة الس

 .عربة ذات لون داكن
فً الصٌؾ، عند توقٌؾ السٌارات لساعات طوٌلة فً مكان مشمس، تكون الحراراة جد مرتفعة داخل السٌارات  

 .(4) ذات اللون الداكن وخصوصا السٌارات ذات اللون األسود
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 قبل البدء فً السٌاقة
 

 بة؟ مراقالالقٌام بماذا ل
 . الوقاٌة من وقوع خلل ٌَُنجٌنا من كثٌر من الهموم أثناء السٌاقة: الوقاٌة خٌر من العالج

عندما تكون العربة على أحسن ما ٌرام فالمرء ٌقود وهو مطمبن . من باب االقتصاد اكتشاؾ الخلل فً وقته وإصالحه
  .البال
 

 ُتراقب؟ ماذا 
 .سفر طوٌل املا خزان الوقود قبل الخروج فً: الوقود  
 . مستوى نسبة زٌت المحرك 
 .تؤكدوا إن كان هناك ضؽط كافً أم ال، وهل أضواء الوقوؾ تشتؽل: الفرملة  
 .متسخأو متسخة وال عاكس نور مكسر أو ال أضواء مكسرة : األضواء  
 .ضؽط كافً: اإلطارات المطاطٌة  
 .ٌجب ان ٌَُنظفوا قبل كل استعمال: المراٌات والزجاج  

 

 .وأن تكون فً حالة جٌدة فً كل األوقات للفحص التقنً الالزم،قدم السٌارات ٌجب أن تُ 
 

  
 . ، موزعة بطرٌقة منتظمة، مع وضع األكثر ُثقال فً الوسط(5) حقابب السفر ٌجب أن تكون منظمة فً خزنة السٌارة

ها خزنة السٌارة، فباإلمكان وضعها فً المقعإذا   .د الخلفً بشرط تثبٌتها على المسندكانت لدٌكم أشٌاء كبٌرة ال َتسع 
 . أي حقٌبة موضوعة على الكرسً األمامً، ٌمكن أن تنزلق، الشًء الذي قد ٌدفعكم إلى تثبٌتها بالٌد الٌمنى

اصطدام ٌمكن أن تشكل أو على حاملة األمتعة، ألنها فً حالة وقوع فرملة مباؼثة أو تفادوا نقل أشٌاء ؼٌر مثبتة بالسٌارة 
 .كلػ 3كلم فً الساعة قطعة سكر لها وزن افتراضً ٌقدر ب  50بسرعة . ة وربما قاتلةقذابؾ خطٌر

 

 . (6) إشؽال للسابقأو لم ُتشكل مصدر إزعاج إذا ٌُسمح بنقل الحٌوانات داخل العربة 
كة وسٌلة الشب. ضع الحٌوانات فً مإخرة السٌارة، واجعل بٌنك وبٌنها شبكة عازلة تقٌك من اإلزعاج الذي قد ُتسببه لك

 .فعالة تحول دون القذؾ بالحٌوانات عند الفرملة القوٌة فً حالة وقوع حادثة سٌر

 
 : من الُمهم التوفر دابما على األشٌاء التالٌة

 . خرابط طرقٌة 
علبة صباؼة عاكسة للضوء لتثبٌت وضعٌة العربات بعد وقوع حادثة أو قطع من الطباشٌر من النوع الؽلٌض  
 .سٌر

 .ضافٌةعلبة مصابٌح إ 
 .دفتر وقلم 
 .آلة أداء رسوم التوقؾأو بطاقة بنكٌة معبؤة صالحة لالستعمال عند التوقؾ أو قطع نقدٌة  
 .زٌت المحرك 
 .لوازم إلصالح ثقب العجالت 

 

 .األشٌاء المذكورة ؼٌر مفروضة لكنها جد ضرورٌة
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 الركوب فً السٌارة
 

  
. (7) ب مقعد السابق، كً تستطٌع رإٌة العربات القادمةاحرص على المشً عبر الجهة األمامٌة فً اتجاه با 

 .احمل مفتاح السٌارة بٌدك الٌمنى وافتح الباب بالٌد الٌسرى
عند فتح الباب، انتبه إلى سابقً الدراجات العادٌة والدراجات النارٌة، وكذلك إلى الرٌاح القوٌة التً قد تنزع  

 . (8) الباب من ٌدك
 . كد من عدم وجود عربة قرٌبة منك، ألن ذلك قد ٌُعٌق عملٌة االنطالقانظر أمام وخلؾ سٌارتك وتؤ 

 

  
 .(9) ركوب األطفال ٌتم من جهة الرصٌؾ 
 . اضبط وضعٌة المقعد أوال وبعد ذلك المسند. انتبه إلى وضعٌة ُجلوسك وطرٌقة إمساكك للمقود 

 . أن ٌكون مستقٌماالرأس ٌجب . ن شٌبا  ماٌْ ٌَ مطوِ  نبؽً للذراعٌن والساقٌن أن ٌكوناٌ
ٌُوضع مسند الرأس، ألسباب وقابٌة، بؤقرب مكان من الجهة الخلفٌة للرأس  أعلى المسند ٌجب أن . ٌجب أن 

 .ٌكون ُمساوٌا ألعلى الرأس
بمعنى آخر لو . (10) الوضعٌة الصحٌحة هً ما بٌن الثالثة إال الربع والثانٌة إال عشرة. امسك المقود بكلتا ٌدٌك 

ٌُمنى ٌجب وضعها ما بٌن الرقمٌن اعتبرت مقود ا ، أما الٌد 3و  2لسٌارة ساعة توقٌت دابرٌة فإن الٌد ال
ٌُسرى فٌجب وضعها ما بٌن الرقمٌن   . امسك المقود جٌدا ولٌس العمود الداخلً منه فقط. 10و  9ال

لُمعدلة بصورة المراٌات ا. اضبط وضعٌة المرٌات، ابدأ أوال بالمرآة الداخلٌة، وبعدها المراٌات الخارجٌة 
 صحٌحة تُمكنكم من رإٌا واضحة لحركة المرور خلؾ، ٌسار وٌمٌن سٌارتك
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ٌُحملون فً كراسً   السابق والراكبون مطالبون بتثبٌت أنفسهم بؤحزمة السالمة منذ الوهلة األولى، األطفال 
 . (11) خاصة

جزء من الطرٌق الذي ال ٌمكنك رإٌته عبر هذه الزاوٌة هً ال. المنطقة ؼٌر المربٌة" الزاوٌة المٌتة"فكر فً  
التنقل داخل الزحمة، تؽٌٌر : مثل)القٌام بتحركات جانبٌة أو لهذا ٌجب علٌك أثناء عملٌة السٌر . (12) المرٌات

 .، النظر باستمرار للٌمٌن وللٌسار من فوق كتفك(الخطوط، االجتٌاز

 

 أثناء القٌادة
 

ٌكون المشاة . هناك مجموعة كبٌرة منهم ضعٌفة، ٌُمكن إٌذاإها بسرعة. خرٌنكن حذرا من تصرفات مستعملً الطرٌق اآل
وسابقو الدراجات العادٌة طرفا فً عدد كبٌر من حوادث السٌر تماما كالعدٌد من سابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة 

(brommers)  والدراجات النارٌة الكبٌرةmotors) .) 

 

  
ال تحاول تعوٌض الوقت الضابع أثناء رحلتك كً تستطٌع . وقت الُمناسبموعدك فً الأو انطلق إلى عملك  

 . السٌر وأنت مرتاح البال
 . (13) لألسؾ الشدٌد تكثر الطوابٌر على الطرق السرٌعة(: زحمة الطرٌق)خذ فً الحسبان وجود طوابٌر  
 .(14) جدولك الزمنًتك واوتربك حساب قد تحد من سرعتك -كحوادث السٌر -توقع حدوث أشٌاء ؼٌر مرتقبة  
ٌُمكنك رإٌة ما ٌحدث أمامك  بل انظر إلى الوجهة التً  ،ال تنظر فقط إلى السابق األمامً. أنظر بعٌدا كً 
 .ُترٌدها

 . ٌمٌنا، ٌسارا، بعٌدا، وقرٌبا. انظر بصفة مستمرة لنقط مختلفة. حرك عٌنٌك ورأسك 
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 .(15) وابحث عن الحلول الممكنةل ما قد ٌقع حلّ . ابحث عن المشاكل التً قد تواجهك 
ٌُرهقك كثٌرا  خصوصا عند السفر لمسافات طوٌلة  ،الحظ بنشاط وال تُثبت نظرك فً شًء واحد، ألن ذلك قد 
 .وروتٌنٌة
ح   ة الفعل عند . الجلوس فً نفس الوضعٌة لمدة طوٌلة مرهق للؽاٌة. (16) نفسك فً الوقت المناسبعن روِّ َردَّ

 . بطٌبةاالضطرار ستكون 

  
ٌِّؾ طرٌقة سٌرك مع الظروؾ المناخٌة اآلنٌة كالثلج، الجلٌد والطرق المبللة  سر بهدوء واترك  مسافة . (17) ك

 .أمان كافٌة
ٌّؾ طرٌقة سٌاقتك مع مجال رإٌتك، خفؾ من السرعة أثناء و  ؼروب الشمس . أمطار قوٌةأو ضباب جود ك

ٌُشكل لك خطرا    .(18) ٌمكنه أٌضا أن 
ٌِّؾ طرٌقة س   .ساعات االزدحامأو ٌرك مع كثافة حركة السٌر فً أوقات ك

 
ًَّ التجاوز بحذر؟   عند أي ُمشاة ٌجب عل

 :  ا  شٌوخأو  ا  المشاة هم عموما إما صؽار
 .العابدون من المدرسةأو التالمٌذ المتجهون  
 .المسنون ألنهم عادة ال ٌتوفرون على إمكانٌات أخرى للتنقل 

 

  
 

 .(19) عندما ال ٌوجد بقربهم شخص راشد األطفال الصؽار خصوصا 
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 .األطفال الذٌن هم بصدد اللعب منشؽلون بلعبهم عن حركة السٌر 
 . (20) الطرٌق حافةاألطفال الموجدون فً جهة وآباإهم فً الجهة األخرى من  
ٌق عبور الطر. اآلباء المتجولون صحبة مجموعة من األطفال ؼالبا ما ٌكونون ٌدفعون عربة لنقل الصبٌان 

 .ٌكون ؼٌر سهل فً هذه الحالة

  
المسنون ال ٌتمكنون دابما من تقدٌر سرعة عربة تقترب منهم  بطرٌقة صحٌحة ، ٌضاؾ إلى هذا أن قطعهم  

 .(21) للطرٌق ٌستؽرق مدة أطول
 (.ألنهم ٌرونك)لمشاة أقل رإٌة مما ٌظنونه لباللٌل ٌكون  
 .(22) مجموعات مشاة 
ؼالبا ما تكون عندهم رإٌة ؼٌر كاملة لحركة السٌر بسبب المعاقٌن كراسً سطة وااألشخاص الذٌن ٌتنقلون ب 

 . موقعهم الجد منخفض

  
الراجلون الذٌن هم بصدد االنتظار لقطع الطرٌّق، قد ٌفقدون صبرهم وٌبدإون فً عبور الطرٌق عن طرٌق  

  .(23) السٌر ما بٌن السٌارات
 .ى مخفظ السرعة بعالمات ممر المشاة فٌظنون أن لهم األولوٌةٌخلط المشاة ؼالبا العالمات الموضوعة عل 
ٌُعٌرون أحٌانا أصدقاءهم اهتماما أكبر مما ٌعٌرونه لحركة السٌر   .(24) بعض المراهقٌن 

 
ًَّ مضاعفة الحٌطة والحذر؟  عند االقتراب من أي دراجات نارٌة ُثنائٌة العجالت ٌجب عل
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 . (25) فقدون توازنهم وٌحتاجون بذلك لمساحات اكبراألطفال السابقون لدراجات عادٌة ب 
سابقوا الدراجات العادٌة والنارٌة ثنابٌة العجالت، ٌدخلون طرٌق السٌر بسرعة وبدون انتباه لمتابعة سبرهم  

 .(26) عند انتهاء ممرهم
بات المتوقفة سابقوا الدراجات العادٌة الذٌن هم بصدد سٌاقة دراجتهم على ممر متواجد جانب خط ملًء بالعر 

 .الٌسارأو ٌمكنهم مباؼثك عند تؽٌٌرك لالتجاه للٌمٌن 
ٌُحاولون قطع الطرٌق فجؤة وبدون سابق إشعار أمام سٌارتك   .سابقوا الدراجات العادٌة قد 

 

  
ٌُسمح لسابقً الدراجات   على طرٌق ذات حركة مرور فً اتجاه واحد، ال تتوقع قدوم سابق مقابل، رؼم ذلك 

 .السٌاقة فً االتجاه المعاكسA البا كذلك الدراجات النارٌة الصؽٌرة من الصنؾ العادٌة وؼ
 .(27) عند الدوران للٌسار وخاصة   من المهم أخذ هذه األمور فً الحسبان وترك مجال كافً

عند الصعود فً عقبة ال ٌستطٌع سابقوا الدراجات العادٌة السٌر فً خط مستقٌم، وٌصعب علٌهم كذلك  
 .(28) لى التوازن ألنهم ٌسٌرون بسرعة بطٌبةالمحافظة ع

 

  
ٌُعٌرون أحٌانا أصدقاءهم اهتماما أكبر مما ٌعٌرونه لحركة السٌر   .(29) بعض المراهقٌن 
المسنون ال ٌتمكنون دابما من تقدٌر سرعة عربة تقترب منهم  بطرٌقة صحٌحة، وٌجدون صعوبة فً الحفاظ  

 الوقوؾ واالنطالق، وٌسوقون بطرٌقة ؼٌر مستقرةأو ن دراجاتهم النزول مأو على توازنهم عند الصعود 
(30). 

الدراجات الثالثٌة العجالت و الدراجات العادٌة التً تجر مقطورة هً أقل مرونة من الدراجات ذات العجلتٌن،  
 .تسٌر بسرعة ضبٌلة وتتطلب مجاال أوسع ألنها أعرض

ٌُمكن رإٌتهم لٌال  بصورة جٌدة، رؼم أنهم ٌظنون العكس سابقوا الدراجات الؽٌر متوفرون على إنارة جٌدة   ال 
 (.ألنهم ٌرونك)
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 من هم السائقون األكثر تعرضاً للحوادث؟ 

  
ٌتواجدون بسهولة قد  (motors)والدراجات النارٌة الكبٌرة   (brommers)سابقو الدراجات النارٌة الصؽٌرة 

قِضا  عند تؽٌٌر االتجاه، االجتٌاز . (31) (لؽٌر مربًجزء الطرٌق ا)فً الزاوٌة المٌتة لسٌارتك  ٌَ أو كن 
 . االنطالق بسٌارتك من خط ملًء بالعربات المتوقفة

انتبه . على ممر الدراجاتأو السٌر على طرٌق السٌر  (brommers)ٌُمكن لسابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة  
ُتقدر سرعتهم تقدٌرا أو ألنه ٌتم نسٌانُهم فً الؽالب لهذه الدراجات جٌدا  وخصوصا عند تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن 

 .  (32) خاطبا  
 

  
قادم  (brommer)الٌسار، قد ٌحدث ان تجد نفسك فجؤة أمام سابق دراجة نارٌة صؽٌرة أو عندما ُترٌد الدوران للٌمٌن  

ٌرون عادة بسرعة جد مرتفعة، هإالء السابقون ٌس. (33) من ممر للدراجات موجود بجانب خط ملًء بالعربات المتوقفة
 . على كل حال أسرع من المشاة، الشًء الذي ٌجعل رإٌتهم محدودة

سابقً الدراجات النارٌة ب (motors)فً بعض األحٌان ٌتم خلط سابقً الدراجات النارٌة الكبٌرة  
 .ضواء واحدا  ألنهم ٌستعملون   (brommers)الصؽٌرة

 ،(brommers)دراجات النارٌة الصؽٌرة أكبر بكثٌر من سرعة ال (motors)سرعة الدراجات النارٌة الكبٌرة 
 .(34) الشًء الذي ٌإدي ؼالبا إلى تقدٌر خاطىء لسرعتهم

 . هو السبب الذي ٌجعل من الصعب تقدٌر ُبعدهم والسرعة القادمٌن بها إذنهذا الضوء الوحٌد 
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كً تتم رإٌتهم بصورة ( 3/2)علً ُثلثٌه أو رٌق ٌسٌرون وسط الط (motors)سابقو الدراجات النارٌة الكبٌرة  
 .رؼم ذلك فإنهم متورطون بكثرة فً حوادث السٌر. واضحة، كما ٌتوجب علٌهم تشؽٌل أضوابهم لٌال  ونهارا  

أٌضا طرٌقة سٌر مختلفة عن سابقً السٌارات ألنهم أسرع منها  (motors)لسابقً الدراجات النارٌة الكبٌرة  
 . (35) وأسهل فً القٌادة

جزء )ٌتواجدون بدورهم بسهولة فً الزاوٌة المٌتة لسٌارتك قد  (motors)الدراجات النارٌة الكبٌرة  سابقو 
قِضا  عند تؽٌٌر االتجاه، االجتٌاز (. الطرٌق الؽٌر مربً ٌَ االنطالق بسٌارتك من خط ملًء بالعربات أو كن 

 . (36) المتوقفة
 . سٌارات ولكن أٌضا للعربات الضٌقة كالدراجات النارٌةال ٌجب االنتباه فقط للعربات العرٌضة كال 

 
 كٌف ٌجب أن ٌتصرف سائقوا العربات الثقٌلة؟ 

 

  
ل العمومً عند تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن، َتْعَترض العربات الطوٌلة، الثقٌلة و مقطوراتها وكذلك حافالت النق 

 .(37) مٌنٌصُعب علٌها القٌام بلفات قصٌرة للٌ إنه. والخاص مشاكل عدة
ٌُسرى من الطرٌق للتمكن من الدوران للٌمٌن  ، (38) قانون السٌر ٌُعطً هذه العربات الحق فً استخدام الجهة ال

 .   ن لإلعالم بؤنهم ٌرٌدون الدورانب علٌهم تشؽٌل ضوء اإلشارة األٌممع ذلك ٌج
 .امنح هذه العربات الطوٌلة والثقٌلة المجال الضروري للقٌام بهاته اللفة 

 

  
. امنح الشاحنات فرصة القٌام بحركات أخرى، ألن فعل هذه األمور بالنسبة لشاحنة كبٌرة لٌس بالشًء السهل 

 . (39) (أضواء الخطر)ُكن ٌقظا  عند تشؽٌلها ألضواء إشارتها األربعة 
أجزاء )ٌتة الخاص تقل رإٌتهم للطرٌق نظرا  لتعدد الزواٌا المأو سابقوا الشاحنات وحافالت النقل العمومً  

 . تنبَّه لهذا األمر إن كنت متواجدا فً إحدى هاته الزواٌا. المحٌطة بعربتهم( الطرٌق الؽٌر المربٌة
، انتبه جٌدا  لإلشارة (40) الخاص هً أٌضا أجزاء ال ُترى لسابقهاأو مإخرة شاحنة، حافلة النقل العمومً  

 . الصوتٌة التً ُتشٌر بانها بصدد الرجوع للخلؾ
ة إذن بقوة وبصورال ُتفرمل . لشاحنات بسرعة بطٌبة وتحتاج إلى مسافة طوٌلة كً تتمكن من التوقؾتنطلق ا 

  .ُمباؼثة أمام شاحنة
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المنطقة ؼٌر المربٌة أو الزاوٌة المٌتة هً الجزء من الطرٌق المحٌط 
ٌُمكن للسابق ان ٌرى مستعملً الطرق الموجودٌن به . بالعربة، الذي ال 

المٌتة المتواجدة جهة الٌمٌن ُتصعب على السابق عملٌة  خصوصا الزاوٌة
الدوران للٌمٌن وتجعلها محفوفة بالمخاطر، بالرؼم من تواجد مراٌات 

إذن َمهما كان السابق ٌقظا  فهناك فعال  إمكانٌة دابمة . خارجٌة مضبوطة
 .لخطر عدم رإٌة مستعمل طرٌق آخر

ٌُمكن أن ٌكون تصرف اآلخرٌن؟   كٌف 

  
 .لق دابما من فرضٌة أن باقً مستعملً الطرٌق ال ٌرونكانط

  ،(41). سابق السٌارة ٌركز كل اهتمامه على عربة تخٌٌمه 
الطفل الموجود بإحدى جهات الطرٌق، وأَحد الوالدٌن بالجهة األخرى للرصٌؾ، هل سٌنتظر الطفل على الجهة  

 ؟(42)الموجود فٌها 

  
 : ن تتعامل فورا  مع ما تعنٌهعند رإٌتك لبعض األمور ٌجب علٌك أ

عجلة صؽٌرة لدراجة تُشٌر إلى تواجد سابق صؽٌر السن معرفته محدودة وفهمه ضٌق لحركة المرور، وقد  
  ،(43)ٌقوم بتصرفات طابشة 

ٌُشٌر إلى وجود أطفال على مقربة من الطرٌق     ،(44)تواجد لَُعب لألطفال على الطرٌق  
 

 .بالرأسأو تراؾ بها عن طرٌق طلب الصفح من اآلخرٌن بواسطة إشارة بالٌد صدرت منك أخطاء فعلٌك االعإذا 
 .عند ُحصولك على األولوٌة للقٌام بُمناورة كتوقٌؾ سٌارتك مثال ، فعلٌك بشكر الشخص الذي فسح لك المجال لفعل ذلك
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بات التنقل برجل واحدة عرأو ( الدراجات المزالجٌة)ٌُسمح لمستعملً آالت التنقل المزالجٌة كالسكٌتبورد  
(steps) خذ فً الحسبان انهم قد ٌسقطون من دراجاتهم بسهولة على الطرٌق، (45) استخدام طرٌق السٌر .

 !إٌاك والمساس بهم عند السٌاقة
 . من الضروري تخفٌض السرعة وتجاوزهم بحذر إذن، (46)هإالء السابقٌن هم ؼالبا اطفال صؽار  

 
 ة؟ماهً األمور الهامة الباقٌ

  
السٌارات ، أو صفارات اإلنذار، منبهات الدراجات : ٌنذنالعدٌد من المعلومات حول حركة المرور ٌتم التقاطها بواسطة اإل

 .... صرٌر العجالت عند فرملة مباؼثة،
  .(47) هذه األصوات ُتعٌن على توقع ورإٌة مسبقة لحدوث العدٌد من األمور

 . بمذٌاع عالً الصوتأو ٌن أثناء السٌاقة ذنقى صاخبة بآلة موضوعة على اإلاالستماع لموسٌ إذنلٌس من الذكاء 
 

تستطٌع معرفة سرعتك عن طرٌق مراقبة عداد . إن كل حواسك تتعاون وتتكامل للحصول على المعلومات وتثبٌتها
 . ات المحركالسرعة، ولكن السرعة التً تتوالى بها األشجار على الطرٌق هً كذلك مإشر مهم مثلها مثل ارتجاج

 

نفس . التهور هً ظروؾ ؼٌر صالحة للسٌاقةأو الهابج، العٌاء أو المرض، اإلحساس بؤنك فً حالة سٌبة، البال المشؽول 
المخدرات التً تزٌد من حدة الخطر الذي ٌعترضك والذي ُتعرض اآلخرٌن أو الشًء بالنسبة الستهالك الخمور، واألدوٌة 

 . لٌك ألنه ٌستطٌع مساعدتك  فً هذا الموضوعصٌدأو اطلب النصح من طبٌبك .له
لهو، هذا ٌمكنه أن ٌقع لك أٌضا، لهذا السبب ٌجب ان أو انطلق من مبدأ أن كل شخص ٌمكنه أن ٌخطا نتٌجة عدم تركٌز 

 . محاولة أخذ حقوقك بنفسكأو تتفهم أخطاء اآلخرٌن دون ؼضب 
 

 .(48) وخفؾ السرعة عند الحاجة. هم التً هم بصدد القٌام بهاافسح المجال لمستعملً الطرٌق اآلخرٌن إلنهاء ُمناورات

 

 
 
 
  

 بعد االنتهاء من السٌاقة
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  .(49)ثالثة أو ال تشؽل موضعٌن . أوقؾ عربتك بطرٌقة قانونٌة وسلٌمة دون أخذ مكان أكبر مما تحتاجه 
 .(50)لدراجات ممر اأو ال تقؾ أبدا على الرصٌؾ . الوقوؾ ٌجب أن ٌكون على مكان مسموح به 
ٌُسمح لك . أحد الركاب المعاقٌنأو أماكن التوقؾ المخصصة للمعاقٌن ال ٌستعملها إال سابق معاق    إذنال 

 . بالتوقؾ علٌها قلٌال لشراء جرٌدة
 

  
صعدة أن تجعل علبة السرعة فً الؽٌار األول، وعند توقٌفها على أو من الذكاء عند توقٌؾ سٌارتك على عقبة  

 . (51) (فرامل الٌد)بهذه الطرٌقة ستخفؾ الضؽط على حصار الٌد . ٌر على ؼٌار الرجوع للخلؾمنحدر خط
ل حصار الٌد بعد التوقؾ النهابً اآلمنوقِّؾ د   .(52) وران المحرك و شؽِّ

 

  
  .(53)ؾ انتبه أنت وركابك لسابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة القادمة من األمام  والخل ،قبل فتح الباب 
حتى قرب مدخل المدرسة، من المهم . ٌارة من الجهة الموالٌة للرصٌؾاسهر على إخراج األطفال من الس 

 . أٌضا عدم عرقلة سٌر سابقً الدراجات العادٌة وخاصة األطفال منهم
 . لزم األمرإذا أطفا كل أضواء سٌارتك ماعدا أضواء الوقوؾ و التوقؾ  
 . قؾ مفتوحا  اؼلق كل النوافذ، وال تنس الس 
خذ معك وثابق سٌارتك عند ُمؽادرتها، وخاصة فً األماكن التً تكثر فٌها السرقة عند توقٌفها لمدة طوٌلة،  

  .كالمطار مثال  
ال تنس المفاتٌح . ، اؼلق كل األبواب بما فً ذلك باب خزنة السٌارة(54)قفل المقود أو شؽل نظام اإلنذار  

 . داخل العربة
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 ق لألشخاص الذٌن بهم إعاقة بصرٌةطرٌقة عبور الطرٌ
 

 شحٌح البصر؟أو كٌف ٌجب أن ٌتصرف سائق مع شخص أعمى 
 

الذٌن ٌعانون من شح البصر طرٌقة موحدة لقطع الطرٌق، أو ( العمٌان)المدربون ٌحاولون تعلٌم األشخاص المكفوفٌن 
 .توضٌحها أسفلهطرٌقة العبور هذه سٌتم . هكذا ٌعرؾ مستعملو الطرٌق اآلخرون كٌؾ ٌتصرفون

 
 قلٌل البصر عند معبر للمشاة؟ أو كٌف تتعرف على شخص أعمى 

 

با  على اإلرشاد كً ٌتم التعرؾ علٌهم بسهولة وبالتالً التمكن من أو ٌستعمل العمٌان وقلٌلو البصر ُعكازا  أبٌضا   كلبا  مدرَّ
 .التنقل باستقاللٌة وأمان على الطرٌق العمومً

   
 : (1) وضعٌة االنتظار

ٌرفع ٌده . ضعٌؾ البصر ٌقؾ عند ممر الراجلٌن بطرٌقة ُتمكن بقٌة السابقٌن من التعرؾ علٌه بعصاه البٌضاءأو األعمى 
ٌُوجه العصا منحٌة باتجاه األقدام  . ٌبقى فً هذه الوضعٌة حتى ٌتمكن من العبور بؤمان. أفقٌا نحو األمام، و

 

ضعٌؾ البصر ٌستؽرق ؼالبا أو عبور الشخص المكفوؾ . االنتظار الكافًكسابق ٌجب علٌك االستجابة لذلك بالوقوؾ و
 .وقتا طوٌال، ألنه لن ٌقطع الطرٌق حتى ٌتؤكد أنه خال من الجهة األخرى كذلك

 

إشارات بالضوء الساطع، القٌام بحركات ٌدوٌة ماهً إالعالمات ال : كسابق ٌجب أن ال تُعطً إشارات لٌس لها لزوم
 .اإلشارات الصوتٌة فٌها إرباٌك لهم ألنهم ال ٌعرفون المقصود منها. ٌفو البصرٌراها العمٌان وضع

 
 :(2) قطع الطرٌق

ٌُقدم عصاه البٌضاء إلى األمام ضعٌؾ البصر قطع الطرٌق،أو عندما ٌرٌد شخص أعمى  فً هذه الوضعٌة ٌبدأ فً . فإنه 
طوات، ٌُخفِّض ساعده وٌبدأ فً . قطع الطرٌق  .البحث عن الجانب اآلخر من الشارعبعد قٌامه ببعض الخ 

 
 : (3) الكلب المرشد

ٌُصاحب الشخَص المكفوَؾ   .قلٌَل البصِر كلٌب مرشدٌ أو قد 
. بدون استعمال الشخَص المكفوَؾ لعصا بٌضاءأو على ضهره ذي قوس حدٌدي مع  موضوعج ٌُعرؾ الكلب المرشد بسرْ 

 .قُدوم السٌارات من جمٌع جهات الطرٌقلن ٌقطع الكلب المرشد الطرٌق إال بعد تؤكده من عدم 
 

 .عندما ٌرٌد شخص أعمى أو ضعٌف البصر قطع الطرٌق، من مكان ال ٌوجد به ممر، ٌقوم بنفس التقنٌات 
ٌُنتظر من السائقٌن الوقوف، االنتطار لمدة كافٌة وعدم القٌام بإشارات غٌر الزمة كالحركات الٌدوٌة أو  

 إلخ...اإلشارات الصوتٌة، 
 .نفس الشًء من سائقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصغٌرة وغٌرهاٌُنتظر 
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 الطرٌق العمومً 
 

أو كامل من الطرٌق، موجود بٌن خطٌن من المنازل بدون احتساب الحدابق الخاصة، الجزء الالطرٌق العمومً هو 
 .المساحة الممتدة بٌن ِملكٌن خصوصٌٌن، أوضفتً قناتٌن

 

 مًأجزاء من الطرٌق العمو
 

  
 :(1)طرٌق السٌر 

 . ة عامة أمام حركة سٌر العرباتفهو الجزء الُمجهز بمواد صلبة، والمفتوح بص
أو كل سطح طرٌق سٌر مجهز بمواد صلبة ٌتم تحدٌده بحافات ولو كان هذا التجهٌز عبارة عن أحجار بركانٌة، حصى 

 .رماد
 

 :(2)(خط سٌر العربات)شرٌط السٌر 
 .متقطعةأو عدة خطوط بٌضاء، متصلة أو  سٌر مقسم فً االتجاه المستقٌم إلى خطالكل جزء من طرٌق  

 (.خط سٌر)هو شرٌط سٌر  -بٌن خطٌن أبٌضٌن أو  -كل جزء موجود بٌن حاشٌة قارعة الطرٌق وخط ابٌض

 

  
 :(3)موجه حركة المرور 

 .تكل بنٌة  ُجهِّز بها طرٌق السٌر كان الؽرض منها توجٌه حركة سٌر العربا
 .خلٌط من كل هذه األمور أو مرتفعات، أو موجه حركة المرور قد ٌكون عبارة عن إشارات أرضٌة، لوحات مرور 

  
  :(4)الفاصل الوسطً 

 .كل بنٌة  موضوعة فً الوسط فً االتجاه المستقٌم، مخصصة للفصل بٌن طرق السٌر باستثناء اإلشارات األرضٌة
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 .حافة عشبٌةأو افة مرتفعة، ملجؤ أمان، فاصل حدٌدي ٌُمكن تشكٌل الفاصل الوسطً بواسطة ح

  

  
 ممر الدراجات العادٌة

  Aصنؾ  (bromfiets)جزء من الطرٌق العمومً مخصص لسٌر الدراجات العادٌة وسابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة  
  .ذات عجلتٌن

، الدراجات (rolschaatsen)، المزالجات (steps)جات التً تساق برجل واحدة اركل مستعملً الطرٌق اآلخرٌن كالد
الثالثٌة والرباعٌة العجالت بدون محرك، األشخاص المعاقٌن الذٌن ٌستعملون كراسً متحركة والمشاة ملزمون فً بعض 

 .الحاالت بالسٌر على ممر الدراجات
اء متقطعة متوازٌة على عن طرٌق وضع خطوط بٌضأو  D9 (6)أو  D7 (5)ٌتم اإلعالم بهذا الوجوب بواسطة اللوحات 

 (.7) ممر الدراجات العادٌة لٌس بجزء من طرٌق السٌر. سطح الطرٌق

  
 :(8) وهمًأو ممر دراجات افترضً 

 .لها تؤثٌر تضٌٌقً على مجال الرإٌاشرٌط ٌتواجد على حاشٌة طرٌق  السٌر مصبوغ بؤلوان 
ٌِّن فقط المكان الذي ٌتم استعماله من قَِبل سا ٌُب ٌُعتبر ممر . بقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرةهذا الشرٌط  إنه ال 

 .، ٌُسمح لكل العربات بالسٌر علٌه(السٌارات)للدراجات بل هو جزء من طرٌق السٌر 

 

  
 : (9)رصٌف 

 .خصٌصا  لحركة سٌر المشاةأو ُمسؤو لسطح طرٌق السٌر، ُمعّد علو مرتفع و هو جزء من الطرٌق العمومً  ذ
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 .ن دابما ُمكون من مواد صلبة، كما ٌتم فصلُه عن أجزاء الطرٌق األخرى بصفة واضحةالرصٌؾ ٌكو
ٌِّر من معناه القانونً شٌبا   ٌُؽ  فهو ٌبقى رصٌفا فً كل األحوال. كون الرصٌؾ ممتد على جزء بسٌط من طرٌق السٌر ال 

(10). 

 

  
 :(11) حافة الطرٌق المساوٌة لُعلو سطح الطرٌق

 .حدود أمالك خاصةأو ي لطرٌق السٌر من حٌث االرتفاع، والمتواجد بٌنه وبٌن قناة، تلة هً الجزء المساو
ممرات الدراجات لٌست بحافات مساوٌة العلو لسطح الطرٌق، هذه األخٌرة تتكون فً الؽالب من مواد ؼٌر أو الرصٌؾ 

 .الدراجاتأو صلبة وصعبة الولوج من طرؾ المشاة 
 .كان من الممكن ولوجها وعدم تواجد حافة مرتفعة عن سطح الطرٌقإذا هذه الحافة الراجلون ملزمون بالمشً على 

 
 :(12) حافة أعلى من سطح طرٌق السٌر

 .حدود أمالك خاصةأو هً جزء من الطرٌق العمومً أعلى من طرٌق السٌر، ومتواجد بٌنه وبٌن قناة، تلة 
ق، هذه األخٌرة تتكون فً الؽالب من مواد ؼٌر صلبة ممرات الدراجات لٌست بحافات أعلى من سطح الطرٌأو الرصٌؾ 

 .الدراجاتأو وصعبة الولوج من طرؾ المشاة 
 .كان من الممكن ولوجها وعدم تواجد رصٌؾإذا الراجلون ملزمون بالمشً على هذه الحافة 

 

 

 :هناك كذلك مفاهٌم أخرى
 

  
 :(13) ملتقى طرق

 .أكثرأو مكان ٌلتقً فٌه طرٌقان عمومٌان 

 .T، الشكل  Y، الشكل X، الشكل + الشكل: د تكون لملتقٌات الطرق أشكال مختلفة مثلق

 .أكثر، بؽض النظر عن الشكل، ٌتحدث فانون السٌر عن ملتقى طرقأو من لحظة التقاء طرٌقٌن عمومٌٌن 
  

 :(14)الساحة 
ٌُفضً إلٌه طرٌق عمومً   .إقامة أنشطة مختلفةبٌسمح تلتقً فٌه مجموعة من الطرق العمومٌة وأو مٌدان مفتوح 

  .الساحة هً طرٌق عمومً مختلؾ عن الطرق التً تصل الٌها
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 :(15) (المحور)الدائرة الطرقٌة 

وتكون طرق الولوج إلٌه مشورة  D5ور باللوحة شَ طرٌق ٌكون فٌه السٌر فً اتجاه واحد، حول دابرة مركزٌة، مُ 
 .B5أو   B1باللوحات 

 

   

D5 B1 B5 
 

 :(16)عبر القطار م
 .أكثر موضوعة خارج طرٌق السٌرأو جزبً  لطرٌق عمومً بسكة حدٌدٌة أو ملتقى كامل 

 

  
 :(مخفض السرعة)بنٌة مرتفعة 

كلم فً الساعة كسرعة  30بنٌات مكونة من تعلٌة محلٌة لطرٌق السٌر، هدفها حمل السابق على تخفٌؾ سرعته إلى 
 .قصوى

 .30، ما عدا فً مناطق ال   A14 (17)حات  مخفض السرعة  ُمعٌن باللو
ح بلوحة المرور  إذا  ٌ وضَّ  .F87 (18)كان المخفض خارج ملتقى الطرق فإنه 
 

 : مسبقا   ٌُمنع على مخفض السرعة المعلن به
 .س/ ك 30السٌر بسرعة تفوق  
 . تجاوز عربة من جهة الٌسار بما فً ذلك الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة 
 (.كان هناك قانون محلً ٌُجٌز ذلكإذا باستثناء )والتوقؾ الوقوؾ  
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 : (19)ممر 

طرٌق عمومً ضٌق ال ٌسمح إال بمرور الراجلٌن والعربات التً ال تتطلب مساحة أكبر من تلك المخصصة للمشاة، 
 .كسابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة

 
 :(20)طرٌق ترابً 

 .وهو فً الؽالب ؼٌر مهٌؤ للسٌر علٌه من طرؾ العربات ألنه ال ٌتوفر على سطح صلبطرٌق عمومً أوسع من الممر 
 .كان جزإه األخٌر الذي ٌصله بطرٌق عمومً ُمكون من مواد صلبةإذا الطرٌق الترابً ال ٌفقد طبٌعته القانونٌة 

 

 مناطق معٌنة بلوحات مرور
 

 :مجال سكنً
 . F3و  F1ٌه أوالقادمة منه تحتوي على لوحات المرورمجال مكون من بناٌات، كل الطرق المإدٌة إل

ض اللوحات القدٌمة F3bو F3aو F1bو F1aلوحات المرور  ، سواء  كان مكتوب علٌها إسم المدٌنة أم لم ٌكن، ُتعوِّ
F3 وF1  01/06/2015والتً ستنتهً صالحٌتها بعد.  
 

  
F1 F3 

 

  

 

  
F1a F3a           F1b           F3b 

 
 

 :أحواش ومناطق سكنٌة
 .F12bو F12aعدة طرق عمومٌة خاصة، مداخلها ومخارجها ُمعٌنة بلوحات المرور أو هً عبارة عن طرٌق 
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F12a F12b 
 : داخل األحواش والمناطق السكنٌة

  اللعب علٌها مسموح به. استعمال عرض الطرٌق العمومً كامال  بٌُسمح  للراجلٌن . 

 ٍبُػخؽ كَوش حٌٍَّٚ ريْٚ أٞ ىحػٟر١ٓ ال ٠ُّٔق ٌٍَحؿ . 

  ٌُسمح  للسابقٌن كان ذلك إذا إزعاج للمشاة  وأن ٌتوقفوا عن الحركة أو ؤن ٌشكلوا مصدر خطر بال 
 .ضرورٌا

 ٌجب علٌهم كذلك مضاعفة الحٌطة والحذر  عند تواجد األطفال. 

  كلم فً الساعة 20السرعة محدودة فً حدود. 

 التوقؾ ممنوع  إال على: 
 .Pماكن التً ٌوجد بها حرؾ األ -

  .األماكن التً علٌها لوحات مرور تسمح بذلك -
  التوقؾ أن تقوم بذلك جهة الٌسار والٌمٌن باتجاه حركة السٌرأو بإمكان العربات المسموح لها بالوقوؾ . 

 

 :منطقة
 .30طرٌق عمومً ُمعٌن من بداٌته إلى نهاٌته بلوحتٌن مثال منطقة ال 

 

  
F4b F4a 

  

 :حٌط  مدرسة م
نهاٌة هذا المحٌط . س/ك 30ة فً وتكون فٌه السرعة القصوى محدود A23و  F4aباللوحات ُتعٌن بداٌة محٌط مدرسة 

ٌَّن باللوحة تُ   . F4aع

 

 

 

 

 

 
 

 

 
A23 + F4a F4b 

 
 

 :شارع
 .إقامة أنشطة مختلفةح فٌه تصلُ جزبٌة بناٌات، أو ، تحده بصفة كاملة (مدٌنة)هو طرٌق عمومً، داخل مجال عمرانً 

  .من ممٌزات الشارع أن به أجزاء متعددة تُستعمل كل واحدة منها من طرؾ مستعمل طرٌق معٌن
 

 : طرٌق سرٌع
 . 7Fو 5Fهو طرٌق عمومً تكون بداٌته، مداخله ونهاٌته مشورة باللوحات 
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F5 F7 

 

 : طرٌق سٌارات
 F11.و F9رة باللوحات هو طرٌق عمومً تكون بداٌته، مداخله ونهاٌته مشو

 

  
F9 F11 

 
 :ممرات خاصة بالمشاة، الدراجات العادٌة والفرسان
 .الفرسان، حسب الرموز المصورة على اللوحاتأو هذه الطرق خاصة لحركة سٌر الراجلٌن، الدراجات العادٌة 

 

  

 

  
F99a F101a  F99b F101b 

 
 :ٌُسمح كذلك باستخدام هذه الطرق من قَِبل

 ألشخاص المعاقٌن السابقٌن لعربة ال تتجاوز سرعتها سرعة المشًا. 

  آالت التنقل كالدارجات التً تساق برجل واحدة(steps)  والمزالجات(rolschaatsen). 

 عربات األولوٌة . 

 وفرٌن على تصارٌح لها عالقة بتالسابقٌن الم: 
 .شوارععربات المراقبة والتفتٌش والصٌانة للطرق وكذا إزالة أقذار ال -

 .عربات أشخاص ذوي أمالك خاصة محاذٌة لهذه الممرات -

 كل العربات المتبقٌة ممنوعة من ولوج هذه الممرات . 
 

ٌُسمح لمستعملً الطرٌق أن ٌُشكل بعضهم مصدر خطر  ٌُعٌقوا حركة المرور بدون داعًأو إزعاج لبعض، أو ال  . أن 
 .جد األطفال، ألن اللعب على هذه الممرات مسموح بهالسابقون منهم ملزمون بمضاعفة الحٌطة والحذر عند توا

 
  :ن وسائقً الدراجات العادٌة والفرسانٌطرق مخصصة لعربات الفالحة والراجل

مصور على لوحة الالفرسان حسب الرمز أو هذه الطرق مخصصة لعربات الفالحة والراجلٌن وسابقً الدراجات العادٌة 
 . المرور

 

  
F99c F101c 
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 :كذلك باستخدام هذه الطرق من قَِبل ٌُسمح

  المتجهة إلى األراضً الزراعٌة المجاورةأو العربات القادمة من . 
  الرباعٌة العجالت بدون محركأو سابقوا العربات الثالثٌة . 
  آالت التنقل كالدارجات التً تساق برجل واحدة(steps)  والمزالجات(rolschaatsen). 

  ،إزالة القاذورات، المراقبة وتقدٌم العونالعربات المخصصة للصٌانة . 
 عربات األولوٌة . 

 

 .الراجلون، سابقوا الدراجات والفرسان ٌمكنهم استؽالل عرض الطرٌق كامال ولكن دون اإزعاج ؼٌر الزم لحركة السٌر
ومستعملً  لعادٌةعلى سابقً العربات ذات محركات مضاعفة االحتراس والحذر عند تواجد المشاة، سابقً الدراجات ا

 .(rolschaatsen)والمزالجات  (steps)آالت التنقل كالدارجات التً تساق برجل واحدة 

 

 

 جزء من الطرٌق العمومً مخصص لحركة سٌر المشاة والدراجات العادٌة
(D10)  

ٌجب على الدراجات العادٌة استعمال هذا الجزء من الطرٌق العمومً، وكذلك آالت التنقل التً تسٌر 
  .فوق مشٌة الراجلٌن ملزمة هً األخرى باستخدام هذا الجزءبسرعة ت

D10 
 

 : (D11) طرٌق إجباري للمشاة
كما تإكد ذلك التسمٌة، ٌجب على المشاة استخدام الممرات الإللزامٌة لهم، مثلهم مثل آالت التنقل التً 

 .تسٌر بسرعة تفوق مشٌة الراجلٌن

 
 

D11 

 :مناطق خاصة بالمشاة
 .ومخصصة للمشاة F103و  F105ُمعٌنة بلوحات المرور هذه المناطق 

 

  
F105 F103

 

  
 :ٌُسمح كذلك باستخدام هذه الطرق من قَِبل

 األشخاص المعاقٌن الذٌن ٌقودون عربة ال تتجاوز سرعتها مشٌة األرجل . 
 آالت التنقل التً تسٌر بسرعة مشٌة األرجل . 
 عربات األولوٌة. 
 فتٌش والصٌانة لهذه المناطق، وكذا جمع القاذوراتسابقً عربات المراقبة والت . 
  (. ترامات وحافالت النقل العمومً)سابقً العربات المخصصة للنقل العمومً المنظم 
 ًالعناٌة  عربات السابقٌن الذٌن ٌتوفرون على رخصة دخول المنطقة مثل أرباب المآرب الموجودة داخلها، سابق

 . الطبٌة والعربات السٌاحٌة
  ًالعربات المتبقٌة ممنوعة من دخول هذه المناطقباق. 
  

 : سمح كذلك بدخول هذه المناطق عند سماح لوحات مرور بذلك لٌُ 
  عند نقل أو إنزال مسافرٌن( الطاكسً)سٌارات األجرة. 
 عربات حمل البضابع لتحمٌل و تفرٌػ الحمولة. 
  ة األرجلمشٌالدراجات العادٌة وآالت التنقل التً تسٌر بسرعة تفوق سرعة. 
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 . لهمكبؤاستخدام عرض الطرٌق بللمشاة  ٌُسمحداخل هذه المنطقة 
ٌُسمح لهم بإزعاجهم  ٌجب على السابقٌن السٌر بسرعة المشاة و إفساح المجال لهم والتوقؾ عن الحركة عند اللزوم، كما ال 
 . تعرٌضهم للخطرأو 
أو النزول من الدراجة كلما كانت هناك زحمة ( المناطق عند السماح لهم بدخول هذه)على سابقً الدراجات العادٌة  ٌجب

 .اكتظاظ ٌُعقد حركة سٌر المشاة
ٌُسمح باللعب وٌُ   .نع التوقؾمداخل هذه المناطق 

  

 

 : (21) شوارع مخصصة للعب
 . داخل الشوارع المخصصة للعب ٌكون عرض الطرٌق بؤكمله مخصصا  لهذا الؽرض

ب ٌتم مساواتهم قان  .ونٌا  فً هذه الحالة بالمشاةاألطفال اللُّعَّ
 

 
 :ٌُسمح كذلك باستخدام هذه الطرق من قَِبل

  سابقً العربات ذات محرك، الذٌن ٌسكنون بهذا الشارع أو ٌملكون به مرأبا . 
 عربات األولوٌة. 
  آالت التنقل كالدارجات التً تساق برجل واحدة(steps)  والمزالجات(rolschaatsen) . 
  ترخٌصالعربات التً لها . 
 الدراجات العادٌة. 

  
. كانوا بصدد اللعب والتوقؾ عن الحركة عند اللزومإذا افساح المجال لهم إعلى السابقٌن السٌر بسرعة مشٌة الراجلٌن، 

ٌُزعجوهم  تنبَّهوا جٌدا  لألطفال أن ٌُعرضوهم للخطر، كما أن علٌهمأو علٌهم كذلك أال  ٌَ . 
  .نزول من على دراجاتهم كلما كان ذلك الزما  سابقو الدراجات العادٌة ملزمون بال

 

 

 المشاة
 

  
، حافة الطرٌق األعلى من سطح طرٌق السٌر والممكن (22)المكان القانونً المخصص للراجلٌن هو الرصٌؾ  
فً حالة عدم تواجد األجزاء  .D10أو  D9  (23)أجزاء الطرٌق العمومً المشار إلٌها باللوحات أو ولوجها 
كانت إذا فإنهم مجبرون على استعمال حافة الطرٌق المساوٌة لسطح طرٌق السٌر من حٌث العلو  المذكورة

 .صالحة للمشً
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 . (24)طرٌق السٌر أو حافة طرٌق قابلة للسٌر، فٌمكنه استعمال ممر الدراجات أو إن لم ٌجد الراجل رصٌفا  
 .ٌة للدراجات العادٌة والدراجات النارٌة الصؽٌرةسار الماشً على ممر الدراجات، فإن علٌه تقدٌم األولوإذا  

ٌُرٌده   ٌُسمح للماشً السٌر على أي جزء   .(25)داخل األحواش والمناطق السكنٌة 

 

  
عندما ٌسٌر الماشً على طرٌق السٌر، فإن علٌه المشً قرب حافة الطرٌق الٌسرى عكس وجهة حركة  
ك السٌر على الجهة لنارٌة صؽٌرة ذات عجلتٌن، فعلٌه ومع ذو أكان ٌقود بٌده دراجة عادٌة إذا . (26) المرور

 .(27) الٌمنى من الطرٌق

لها بالسٌر على طرٌق السٌر، لكن فً  ٌُسمحالصفوؾ أو مجموعات الراجلٌن التً ٌقودها مرشد، المواكب  
سة أشخاص، مجموعات الراجلٌن التً ال تقل عن خم. هذه الحالة ٌلزم المشً على الجهة الٌمنى من الطرٌق

ا تِلو  ٌُسمح لها بالسٌر على الجهة الٌسرى من الطرٌق شرط أن ٌسٌر المشاة فً تتابع واحد  تحت رقابة مرشد، 
 .اآلخر

 

 

 

 

 

آالت التنقل التً ال تتعدى سرعتها سرعة المشً ُملزمة باحترام 
 .القوانٌن الخاصة بالمشاة
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 كٌف وأٌن ٌعبر المشاة طرٌق سٌر العربات؟
 

  
ٌُسمح له بالتؤخر    . (28)و ال الوقوؾ دون سبب قهري ( كؤنه ٌتجول)على الراجل عبور الطرٌق عمودٌا، ال 
متر من المكان الذي ٌرٌد فٌه الراجل عبور الطرٌق، فعلٌه أن ٌفعل دلك  30تواجد ممر المشاة داخل مسافة إذا  

 . (29) متواجد فٌهالذي هو  على الممر ولٌس على المكان

 

  
أو لوان خاصة بالراجلٌن ة أضواء المرور، أضواء ثنابٌة األعلى األماكن التً ُتنظم فٌها حركة المرور بواسط 

ٌُسمح للماشً عبور الطرٌق حتى تسمح بذلك األضواء (الشرطً) العون المإهلبواسطة أوامر  أو  (30)، فال 
 .العون المإهلأوامر 

، فال (الشرطً) العون المإهلأوامر أو مرور بواسطة أضواء المرور على األماكن التً ال تُنظم فٌها حركة ال 
 .ٌُسمح للماشً عبور الطرٌق إال بعد أخذ الحٌطة والحذر والتنبه جٌدا  للعربات التً تقترب منه

ٌُسمح للماشً  بالتواجد على ممر المشاة الذي به سكة ترام   خط خاص بسٌر الترام عند اقتراب هذا أو ال 
 .(31) األخٌر منه

 

 :منطقة ممنوعة على المشاة
ٌُمنع فٌها دخول الراجلٌن باللوحات ٌُمكن تعٌٌن منطقة   (26انظر ص . )فً بعض األماكن، كحلبات سباق السٌارات، 
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 سائقوا الدراجات العادٌة
 

  
 : (32) فً حالة تواجد ممر للدراجات العادٌة

الممر المشار إلٌه أو المتواجد ٌمٌن الطرٌق فً اتجاه وجهة حركة سٌرهم، على سابقً الدراجات العادٌة اتباع الممر 
 . بخطوط مرسومة على سطح الطرٌق

ٌمكنهم مؽادرة هذا الممر من أجل تؽٌٌر . D10ٌجب علٌهم السٌر على جزء الطرٌق العمومً الُمشار إلٌه باللوحة 
 . اإللتفاؾ على حاجزأو االتجاه، التجاوز 
واحد،  راجات الثالثٌة والرباعٌة العجالت بدون محرك والتً عرضها، مع احتساب حمولتها، أقل من مترٌُسمح لسابقً الد

 .استعمال ممر الدراجات العادٌة

  

 :فً حالة عدم تواجد ممر للدراجات العادٌة
 . سابقو الدراجات العادٌة ٌتَّبعون عادة طرٌق السٌر

ٌق من حٌث العلو وشرٌط التوقؾ الواقعٌن على ٌمٌنهم فً اتجاه ٌُسمح لهم باتباع الحافة المساوٌة لسطح الطر 
 (. الراجلٌن واألشخاص المعاقٌن)وجهة حركة سٌرهم، شرٌطة تقدٌمهم األولوٌة لبقٌة مستعملً الطرٌق 

ٌُسمح لهم بالسٌر فقط على الرصٌؾ والحافات األعلى من سطح طرٌق (المدٌنة)خارج المجال العمرانً    ،
 .قدٌمهم األولوٌة لبقٌة مستعملً الطرٌقالسٌر، شرٌطة ت

ٌُسمح لألطفال األقل سنا  من (المدٌنة)داخل وخارج المجال العمرانً   سنوات، الذٌن ٌقودون دراجة ال  9، 
، أن ٌستعملوا الرصٌؾ والحافة األعلى من سطح طرٌق السٌر، ولو عند وجود ممر ترسنتٌم 50ٌتعدى قُطرها 

ٌُسمح لهم  . قٌة مستعملً الطرٌق للخطرببتعرٌض  للدراجات، لكن ال 
إذا على طرٌق سٌر العربات، إال ( واحد بجانب اآلخر)ٌُسمح لسابقً الدراجات العادٌة وحدهم بالسٌر ثنابٌا   

، ٌجب علٌهم السٌر واحدا تلو اآلخر كلَّما (المدٌنة)خارج المجال العمرانً . كانت عملٌة التقاطع ؼٌر ممكنة
 .كانت الدراجة العادٌة تجر مقطورةإذا ٌجب علٌهم التتابع كذلك . ٌة من الخلؾاقتربت منهم عربة آت

الشرٌط أو كانت اللوحات، الخط إذا الشرٌط الممٌز الخاص، أو ٌُسمح للدراجات العادٌة اتباع خط الحافالت  
 .فً هذه الحالة ٌجب علٌهم السٌر فً تتابع. (33)الممٌز مزودة برمز دراجة عادٌة 

 
 

 اتالمحظور
 

 : ٌمنع على سائقً الدراجات العادٌة السٌر
 . دون إمساك المقود 
 .مسند القدمٌنأو دون وضع االرجل على الدواسات  
 . وهم مجرورون بعربة 
 . وهم ٌمسكون حٌوانا بحبل 
ات الدراجرتل من للسٌر، ماعدا فٌما ٌخص  هناك ممر للدراجات صالحعلى قارعة الطرٌق عندما ٌكون  
 (. مشارك على األقل 15عة من مجمو) العادٌة

 . مخصصة لهذا الؽرض بدون وجود أماكنوهم ٌحملون ركاب  
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ْجلٌَن معا فً جهة    السماح ألحد الركاب اتخاذ هذه الوضعٌةأو من الدراجة  واحدةوهم ٌضعون الرِّ
 

ؤعمال ُمتهورة من شؤنها القٌام بأو تعرٌضهم للخطر، أو ال ٌجوز لمستعملً ممر الدراجات العادٌة إزعاج بعضهم البعض، 
 .اإلخالل بؤمن وسالمة مستعملً الطرٌق اآلخرٌن

 

 

 أجهزة التنقل
 

  

  
 : أجهزة التنقل

، الدراجة المخصصة (éénwieler)الدراجة األحادٌة العجالت : أصبحت مختلؾ وسابل التنقل مثل 2007مارس  15منذ 
، المزاالج ذات (skeelers)  ، األحذٌة المتحركة(skater)ت ، خشبة التنقل بعجال(34)( segway)لنقل شخص واحد 

وكرسً األشخاص المعاقٌن، تدخل تحت  (36) (steps)، الدراجة التً ُتدفع برجل واحدة (35) (rolschaatsen)البكرات 
 ".أجهزة التنقل" مفهوم 

  

 :  أجهزة التنقل بدون محرك
الدراجة : مثل. )تحركها على قوة دفع العضالت و ال تتوفر على محرككل عربة، ؼٌر الدراجات العادٌة، التً تعتمد فً 

، المزالج ذات (skeelers)  ، األحذٌة المتحركة(skater)، خشبة التنقل بعجالت (éénwieler)األحادٌة العجالت 
 ...(.وكرسً األشخاص المعاقٌن (steps)، الدراجة التً ُتدفع برجل واحدة  (rolschaatsen)البكرات 

 

 :  محرك جهزة التنقلأ
ح أو كل عربة بمحرك وبعجلتٌن  كلم  18أكثر والتً تم تصمٌمها وتزوٌدها بمحرك ال تتجاوز سرعته على طرٌق مسطَّ

، كراسً (steps)،  دراجة كهربابٌة للركوب (segway)دراجة كهربابٌة مخصصة لنقل شخص واحد : مثل. )فً الساعة
 (.بات صؽٌرة لنقل األشخاص المحدودي القدرة على التنقلكهربابٌة لنقل األشخاص المعاقٌن وعر

 

 .ٌتم التمٌٌز بٌن هذه األجهزة من حٌث السرعة التً تتحرك بها
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 .بالمشاةعندما ال ٌتجاوز سابقو هذه األجهزة سرعة المشاة، فإن علٌهم احترام القوانٌن الخاصة  
 .بالدراجات العادٌةاحترام القوانٌن الخاصة عندما ٌتجاوز سابقو هذه األجهزة سرعة المشاة، فإن علٌهم  

 

القوانٌن التً ٌجب ان ٌحترمها مستعملو الطرٌق اآلخرٌن تجاه المشاة والدراجات العادٌة، هً نفُسها التً ٌجب احترامها  
 .تجاه مستعملً هذه األجهزة

  
ن على أجزاء من الطرٌق العمومً الذٌن ال ٌسٌرو)عندما ٌكون استعمال االنارة واجب، فعلى مستعملً هذه األجهزة 

ٌُسمح لهذه األضواء أن . أصفر موجه لألمام وضوء أحمر موجه للخلؾأو استعمال ضو أبٌض ( مخصصة لسٌر المشاة
 . مركبة على جهة الٌسارأو تصدر من نفس اآللة التً تكون محمولة 

 

العلو األقصى لجهاز . متر من كل جانب 0.30متر من األمام والخلؾ، و  0,50ال ٌُسمح أن تتجاوز ُحمولة جهاز تنقل 
 .متر والعرض األقصى هو متر واحد 2,50تنقل ُمحمل هو 

 

 

 :(bromfietsen)سائقوا الدراجات النارٌة الصغٌرة 
 

 : بمحرك Bالدراجات الرباعٌة العجالت صنف 
 

 

 

 

 

ٌُمنى . ملزمة باتباع طرٌق السٌر، على أقرب مكان من حافته ال
المكان )لك احترام اإلستثناءات  الخاصة بهذا القانون ٌجب علٌها كذ
 (.على الطرٌق

 

 :   Bالدراجات النارٌة الصغٌرة ذات العجلتٌن صنف 
 

  
 

 :فً حالة تواجد ممر للدراجات العادٌة
 س/ كلم 50 تتعدى السرعة القصوى 

الدراجات العادٌة الُمشار إلٌه السٌر على ممر  Bعلى سابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة ذات العجلتٌن صنؾ  
 .كان موجودا  وصالحا  لالستعمالإذا ، D7اللوحة أو بعالمات طرقٌة 

 س/ كلم 50  ال تتجاوزالسرعة القصوى 
السٌر على ممر الدراجات العادٌة، شرٌطة اال  Bٌٌسمح لسابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة ذات العجلتٌن صنؾ  

 . للخطر، كما ٌٌسمح لهم السٌر على طرٌق السٌر ٌعرضوا مستعملً الطرٌق اآلخرٌن
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 (. 39)فً اتجاه وجهة حركة سٌرهم  D7كان هذا األخٌر حامل للوحة إذا ٌُسمح لهم باتباع ممر الدراجات،  
  ! D9ٌُسمح لهم بالسٌر على ممر الدراجات الحامل للوحة   ال 
 الٌمٌنكان على إذا  فقطسطح الطرٌق ٌُسمح لهم بالسٌر على ممر الدراجات المبٌن عن طرٌق خطوط على  

 . فً اتجاه وجهة حركة سٌرهم
مؽادرة ممر الدراجات لتؽٌٌر االتجاه،  Bٌُسمح لسابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة ذات العجلتٌن صنؾ  
 .لإللتفاؾ على حاجزأو للتجاوز 

 

زء الطرٌق العمومً الحامل للوحة  السٌر على ج Bٌُسمح لسابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة ذات العجلتٌن صنؾ  ال
D10. 

 
 

 

ٌكون إلزامٌا أو ممنوعا بواسطة  ٌمكن ان D7ممر الدراجات الحامل للوحة 
 . لوحة سفلى

 

 

 
 

ٌُمكن زٌادة شرٌط  إضافً  خاص بالدراجات النارٌة  من اجل تسهٌل عملٌة االنتقال من ممر الدراجات إلى طرٌق السٌر، 
 .(40) ذا الؽرضالصؽٌرة ذات العجلتٌن له

  

 :فً حالة عدم تواجد ممر للدراجات العادٌة
وعند اللزوم ) به ٌتَّبعون عادة طرٌق السٌر، وٌحترمون القوانٌن الخاصة Bالنارٌة الصؽٌرة صنؾ الدراجات سابقو 

 (.االستثناءات المتعلقة به
 

ٌُسمح على طرٌق السٌر، حتى ولو ( بجانب اآلخرالواحد )السٌر ثنابٌا  Bالنارٌة الصؽٌرة صنؾ  الدراجات سابقًل ال 
على ممر الدراجات العادٌة، ( الواحد بجانب اآلخر)لهم بالسٌر ثنابٌا  ٌُسمح(. المدٌنة)تواجدوا داخل المجال العمرانً 

 .شرٌطة عدم ازعاجهم لمستعملً الطرٌق اآلخرٌن

 

 Aصنف  سائقو الدراجات النارٌة الصغٌرة
 

  
 :راجات العادٌةفً حالة تواجد ممر للد

السٌر على ممر الدراجات العادٌة الموجود ٌمٌنا  فً اتجاه حركة سٌرهم  Aعلى سابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة صنؾ 
 . الموضوعة ٌمٌنا  فً اتجاه حركة سٌرهم D9 (42)أو  D7باللوحات أو ، (41)والمبٌن بخطٌن ابٌضٌن على سطح الطرٌق

 . لإللتفاؾ على حاجزأو تجاه، للتجاوز ٌُسمح لهم بمؽادرته لتؽٌٌر اال
ٌُسمح لهم بالسٌر على جزء الطرٌق العمومً الحامل للوحة    .D10ال 
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 :فً حالة عدم تواجد ممر للدراجات العادٌة
وعند اللزوم )ٌتَّبعون عادة طرٌق السٌر، وٌحترمون القوانٌن الخاصة  Aالنارٌة الصؽٌرة صنؾ الدراجات سابقو 

 (.متعلقة بهاالستثناءات ال
ٌُسمح لهم باتباع حافة الطرٌق المساوٌة لسطح الطرٌق من حٌث العلو المتواجدة ٌمٌنا فً اتجاه حركة سٌرهم، شرٌطة 

 .تقدٌمهم األولوٌة لبقٌة مستعملً الطرٌق
 

ٌُسمح واجدوا داخل على طرٌق السٌر، حتى ولو ت( الواحد بجانب اآلخر)السٌر ثنابٌا ب Aسابقً النارٌة الصؽٌرة صنؾ ل ال 
على ممر الدراجات العادٌة وحافة الطرٌق ( الواحد بجانب اآلخر)لهم بالسٌر ثنابٌا  ٌُسمح(. المدٌنة)المجال العمرانً 

 .المساوٌة لسطح الطرٌق من حٌث العلو

 

   
D9 D10 D11 

 

 

 المحظورات
 

 : ٌمنع على سابقً الدراجات العادٌة و النارٌة الصؽٌرة السٌر
 . اك المقوددون إمس 
 .مسند القدمٌنأو دون وضع االرجل على الدواسات  
 . وهم مجرورون بعربة 
 . وهم ٌمسكون حٌوانا بحبل 
 .مخصصة لهذا الؽرض بدون وجود أماكنوهم ٌحملون ركاب  
ْجلٌَن معا فً جهة ما من الدراجة    السماح ألحد الركاب باتخاذ هذه الوضعٌةأو وهم ٌضعون الرِّ

 

القٌام بؤعمال ُمتهورة من شؤنها أو تعرٌضهم للخطر، أو ً ممر الدراجات العادٌة إزعاج بعضهم البعض، ال ٌجوز لمستعمل
 .اإلخالل بؤمن وسالمة مستعملً الطرٌق اآلخرٌن 

   

 
 

 استعمال الطرٌق العمومً 
 

إالء الموظفون الذٌن على مستعملً الطرٌق التصرؾ بطرٌقة ال تخلق أي ازعاج لمستعملً الطرٌق اآلخرٌن، ومن بٌن ه
 . ٌعملون على صٌانة شبكة الطرقات والتجهٌزات التً تحفها، مصالح المراقبة وعربات األولوٌة

 

 القاعدة األساسٌة
 

األزبال تسقط على الطرٌق أو جعلها خطٌرة إما برمً، وضع، هجر، ترك شًء من  الشظاٌا أو ٌُمنع عرقلة حركة السٌر 
 . عن طرٌق إقامة عراقٌلأو عاث دخان اوبخار، التسبب فً انبأو العمومً، 

 . على مستعمل الطرٌق ان ٌؤخذ كل احتٌاطاته لتفادي التسبب فً اإلضرار بسطح الطرٌق
 . اختٌار طرٌق أصلحأو النقصان من حمولة عرباتهم أو لذا على السابقٌن، إما التخفٌؾ من سرعتهم 

 .ٌق، بدون موافقة خاصة من السلطاتٌمنع إجراء سباقات وكذا مبارات رٌاضٌة على الطر
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 المكان على الطرٌق العمومً
 

 . االقتراب قدر االمكان من الحافة الٌمنى لهذا الطرٌق على طرٌق السٌر قودعلى كل سابق ٌ
 . السٌر ٌمٌنا  هو أهم واجب فً حركة المرور

 .ٌن، التجاوز ٌسارا ، تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن والٌسارالقوانٌن األخرى أُسست بناء  على هذا القانون مثل التقاطع من جهة الٌم
ٌحصل مستعمل الطرٌق النظامً على مكانه القانونً على الطرٌق   -السٌر ٌمٌنا   -انطالقا  من هذا القانون األساسً 

 .العمومً والحماٌة القانونٌة
ٌُصبح مستعمل طرٌق ؼٌر نظامً وبالتالً تقِلُّ إذا   .حماٌته تخلى عن هذا المكان، فإنه 
 

كثر ضرورٌة وضامنة أو أالطرق العمومٌة  ذات الخطٌن أو السٌر بطرٌقة جٌدة جهة الٌمٌن، بما فً ذلك الطرق السرٌعة 
 . لحركة سٌر آمنة وسلسة

 
 

  
ٌُفهم فهما  ضٌقا   -مكان ممكنأقرب – (1)القانون األساسً  َتك لٌس المقصود منه أن َتح. إلزامً لكل السابقٌن وال ٌجب أن 
 .الرصٌؾأو بحاشٌة الطرٌق 

 
 

  
 : ٌجب علٌك كذلك األخذ بعٌن االعتبار

  (2).بقٌة مستعملً الطرٌق كالدراجات العادٌة وسابقً الدراجات النارٌة  الصؽٌرة وحتى المشاة 
 . (3) وجود اشجار، أدؼال أوعراقٌل أخرى تكون قرٌبة من حاشٌة الطرٌق 
 .(4)أو متوقفة عربات واقفة  
 .أو األشد سوء  لسطح الطرٌقلة السٌبة الحا 

 ....سطح مفتت، بَِرك مابٌة، ثلج متراكم، حفر، تؽطٌة فتحة مجاري المٌاه الملوثة، خطوط الطرٌق 
 (.انظر ما بعد)استثناءات للقاعدة العامة  

  

 طرق سٌر متعددة
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 . اكثرأو لطرٌق العمومً ٌمكن ان ٌكون به طرٌقان لسٌر العربات ح
 .لطرق ٌتم التفرقة فٌما بٌنها بوضوحهذه ا

 
، بواسطة أرض مساوٌة (5)ثالثة، منعزلة فٌما بٌنها بوضوح أو عندما ٌتضمن الطرٌق العمومً طرٌقان لسٌر العربات 

ٌُسمح للسابقٌن السٌر على طرٌق السٌر أو لسطح الطرٌق، مجال ؼٌر مفتوح أمام العربات  اختالؾ فً المستوٌات، فال 
ٌُجٌز ذلكإذا سبة التجاه حركة سٌرهم، ماعدا بالن األٌسر  . كان هناك قانون محلً 

 

 D1باختٌار طرٌق السٌر األٌمن كما توضح ذلك عالمة  إذنعلٌك 
 

 . اخترت طرٌق السٌراألٌسر، الؽٌر مرخص به، فإنك ُتصبح سابقا َشَبحا  إذا 
 

 

 
 

 استثناءات 
 

 .بقاء ما أمكن بجانب حاشٌة الطرٌق الٌمنىكل سابق ٌقود سٌارته على طرٌق السٌر ملزم بال
أكثر، شًء ضروري وُمساعد على السٌاقة السلسة أو السٌاقة جهة الٌمٌن، بما فٌها الطرق السرٌعة والطرق ذات الخطٌن 

 .واآلمنة
 .ولكن رؼم ذلك فإن هناك استثناءات لهذا القانون

 

 على الساحات والدوائر الطرقٌة
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إشارات طرقٌة، فال ٌجب على أو كانت حركة المرور ؼٌر منظمة بواسطة لوحات مرور إذا  (1)على دابرة طرقٌة 
 .السابق السٌر بؤقرب مكان من حاشٌة الطرٌق الٌمنى

، ال ٌجب على السابق السٌر بؤقرب مكان ممكن من حاشٌة الطرٌق الٌمنى إال على الجزء من (2)على دابرة طرقٌة 
 .الطرٌق العمومً المخصص له

األفضل الذي ٌستجٌب الحرٌة الكاملة فً اختٌار الخط  ٌه بالطبع احترام اإلشارات المحددة لخطوط السٌر، ولكن لهعل
 .للوجهة التً ٌقصدها

 

 F15   ٚF13 عند اللوحات 

  
وجهة السابق اختٌار الخط المناسب له وال ى، اختٌار الوجهة، علF15، اختٌار الخط المناسب، واللوحة F13عند اللوحة 
 .التً ٌقصدها

 
 
 
 
 

 عند اختٌار خط السٌر

  
 . اتباع خط السٌر األكثر مالءمة للوجهة التً ٌقصدونها (المدٌنة)المجال العمرانً ٌُسمح للسابقٌن داخل 

 .(5)على طرق السٌر ذات حركة مرور فً اتجاه واحد مقسمة إلى خطوط  
خطوط على األقل، منها اثنٌن على األقل  4 على طرق السٌر ذات حركة مرور فً اتجاهٌن مقسمة إلى 

 .(6)( 2x2)لسٌر فً نفس االتجاه لمخصصة 

 

 (الطابور)عند زحمة حركة المرور 
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ٌُسمح بالسٌر فً عدة خطوطمزدحمةعندما تكون حركة المرور   .، فإنه 
ن ٌتم السٌر فقط خطوط على األقل، شرٌطة أ 4على طرق السٌر ذات حركة مرور فً اتجاهٌن مقسمة إلى  

 (.خطوط x22عادة طرق سٌر ذات )على الخطوط المخصصة للسٌر فً نفس االتجاه 

 .(9)ولو لم تكن مقسمة إلى خطوط  (8) دعلى طرق السٌر ذات حركة مرور فً اتجاه واح 

 .على طرق السٌر المقسمة إلى خطوط، والتً فوقها أسهم خضراء موجهة إلى األسفل 
 

 
 موجه حركة المرور

  
هة لحركة المرور، كموجه حركة المرور   (11)كل سابق ملزم بالسٌر ٌمٌن التجهٌزات المخصصة الموجِّ

المرور جهة )  F21أو اللوحة ( اجبارٌة االتجاه) D1واألعمدة إال إذا كانت هذه األخٌرة مزودة باللوحة 
 .التً ُتلزم أو تسمح بوجهة أخرى( الٌمٌن أو الٌسار مسموح به

 

 
D1 

 
F21 

أوجبت حركة السٌر المرور إذا ، إال (التراحأو مكان نزول ركاب الحافلة )المرور ٌمٌن ملجؤ األمان  ٌجب على السابق
 .(12). قد ُتجبر على أخذ وجهة معٌنة D1اللوحة . جهة الٌسار
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 (13) خط التجمع
ب معلومات طرٌق أو خط سٌر ٌسمح فقط بدخول العربات المحتوٌة على راكبٌن أو ثالثة، حس

 .اللوحة، باإلضافة إلى حافالت النقل
 

ٌُسمح للعربات األخرى بالدخول فقط للوصول إلى المداخل أو المخارج، لتؽٌٌر االتجاه أو 
 .الوصول إلى ملك خاص مجاور

  
(13) 

 اللوحات التً تستطٌع التؤثٌر فً  وجهة السٌر 

  

       

 D1   D3  F21  C1  C3   C5  C7   C9   C31 

  
  خطوط سٌر خاصة

  
 (14) خط الحافالت

 .ربات المخصصة لنقل أطفال المدارسخط الحافالت هو خط سٌر خاص بالحافالت والع

 
 

F17 

    
  :ٌُسمح باستخدام هذه الخطوط من قَِبل

 .عربات األولوٌة 

 (.طاكسً)سٌارات األجرة  

 .F17الدراجات العادٌة فً حالة تواجد رمز دراجة على اللوحة  

 .F17العربات المخصصة لحركة السٌر من البٌت للعمل وتم ذكر ذلك على اللوحة  

 .لعربات األخرى باستخدام هذه الخطوط فقط عند تؽٌٌر االتجاهٌُسمح ل 
 

 

      

 (15) سٌر ممٌز خط

مخصص لعربات النقل العمومً ( مكعبةأو )هو جزء من الطرٌق العمومً محدد بواسطة خطوط بٌضاء عرٌضة متصلة 
 (.ترام، حافلة)المنظم 

 
  :ٌُسمح باستخدام هذا الطرٌق من قَِبل

والعربات المخصصة لحركة السٌر ( طاكسً)ة، سٌارات األجرة الدراجات العادٌ 
 .F18من البٌت للعمل وتم ذكر ذلك على اللوحة 

 .عربات األولوٌة 

باقً العربات عند ملتقى الطرق أثناء عملٌة عبور الطرٌق عرضا ، دخول أو  
 .مؽادرة ملك خاص أو من أجل االلتفاؾ على حاجز متواجد على طرٌق السٌر

 
F18 
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 ٌاقة دفاعٌةس

 ِاْلَبْس واقٌة الرأس أو استعمل حزام السالمة واُمْر ركابك بذلك قبل أن ُتشؽل المحرك. 

 األحزمة المالمسة للجسم بطرٌقة صحٌحة هً وحدها الفعالة عند وقوع حادثة سٌر. 

  الصؽار  سنة إال بعد استعمال كرسً خاص وُمصادق علٌه لنقل األطفال 12ال تسمح بجلوس األطفال األقل من
 .سواء  على الكرسً األمامً أو الخلفً للسٌارة

 راقب مدة صالحٌة آلة اإلطفاء. تؤكد من وجود مثلث العطب. 

   تؤكد من أن صندوق اإلسعاؾ ٌحتوي على اللوازم المحددة قانونٌا. 

  تفهما ، صبرا  وُمجاملة ، بعضهم المشاركة فً حركة السٌر تتطلب من كل مستعملً الطرٌق تركٌزا  كبٌرا 
 .البعض

 ط فً حقوقك، كما اْحِرص على القٌام بكل واجباتك  .ال ُتَفرِّ

 وسهِّل حركة سٌرهم ما أمكن' الضعفاء'ساعد هإالء المستعملٌن . احترم المشاة وسابقً الدراجات العادٌة. 

 قانون السٌر ال ٌعرؾ للمشاركٌن فً حركة السٌر ترتٌبا  أو درجات. 

 عمال الحزام، افتح األبواب بحذر عند الركوب أو النزولاست: نبِّه ُركابك لواجباتهم. 

 ال تنس حمل رخصتك معك. 

 ٌُمثل قاتال مفرج عنه. ال: الكحول...نعم: السٌاقة  .سابق سكران 

 ٌِّك هل الٌساقة ال تشكل خطرا  : استعمال األدوٌة أولشكوى من أمراض جسدٌة  .اسؤل طبٌبك أو صٌدلِ

 دما تكون فً عجلة من أمرك، ال ُتحاول تعوٌض الوقت الضابع منك عن ُخذ أقصى درجات الحٌطة والحذر عن
 .انطلق مبكرا  لكً ال تصل متؤخرا  . طرٌق اإلسراع أثناء سفرك

 عدل باستمرار وضعٌة كرسٌِك ومقودك . 

 
 
 
 
 

 
 

 

 1خالصة 
 

  السٌر على الطرقات –قانون السٌر 

 
 ٌق على الطرٌق العمومً، ماهً حقوقه وواجباته  قانون السٌر ٌحدد كٌؾ ٌجب أن ٌتصرؾ كل مستعمل طر

 
 :السٌر على الطرقات ٌتكون من

  .(سابقٌن و مشاة)مستعملً الطرٌق  
 .(اختالؾ مع مكان عمومً)الطرٌق العمومً  
 .(مجهزة أو ؼٌر مجهزة بمحرك )العربة  

 
 :السن األدنى وأصناف رخصة السٌاقة 

 
 الرخصة السن نوع العربة

 
 سٌارة شخصٌة 
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 مقاعد على األكثر للركاب  8
 ؼٌر مإدى عنها 
 مإدى عنها 

 
 سنة 18
 سنة 21

 
B 

B  +ط 
 

 حافلة صغٌرة
 مقاعد على األكثر للركاب  8
 ؼٌر مإدى عنها 
 مإدى عنها 

 
 
 
 سنة 18
 سنة 21

 
 
 
B 

B  +ط 

 
 شاحنة صغٌرة
 كٌلوؼرام 3500على األكثر 

  (كوزن األقصى المسموح به)

 
 
 سنة 18

 
 
B 

 

 شهادة اختبار طبً= ط 

 
 :الُمِعدات والوثائق األساسٌة

 
 : فً العربة 

 .علبة اإلسعاؾ / مقلمة 
 . آلة إطفاء الحرٌق 
 .مثلث الخطر 
 .سترة عاكسة للضوء 
 . لوحة التسجٌل الرسمٌة 
 . وثابق التسجٌل 
 . شهادة التؤمٌن 
 .شهادة المطابقة 

 
 : فً بعض الحاالت الخاصة

 .شهادة الفحص التقنً 
 .ق زجاج للفحص التقنًملص 

 
 : السٌاقة الدفاعٌة الحكٌمة

السٌاقة بطرٌقة دفاعٌة حكٌمة هً محاولة السٌر بشكل ٌقلص وبكثٌر، أو حتى ٌمنع تواجد إمكانٌة للوقوع  أو التسبب فً 
 : هذا ممكن عن طرٌق. وقوع حادثة سٌر

 .تكٌٌؾ سٌاقتك وتعدٌلها لتالبم الظروؾ اآلنٌة* 
 .ن فً الوقت المناسب أو توقع حدوثهارإٌة أخطاء اآلخرٌ* 

 

 (المخدرات)حالة السكر والنسبة الكحولٌة المعاقب علٌها 

 : ٌُمكن طلب فحص النفس، تحلٌل النفس أو فحص البول من
 الجانً االفتراضً لحادثة سٌر،  
 ٌقود عربته على مكان عمومً،( ومرشده)كل سابق  
 . كل شخص ٌتؤهب للسٌاقة 

 
 .تحلٌل النفس=   P: Positiefأو إٌجابً   A: Alamتٌجة إنذار عند الحصول على الن

 

 :العواقب الممكنة للنتائج اإلٌجابٌة لتحلٌل النَفس أو فحص البول
 ، (ساعة 12أو )ساعات  6و  3المنع المإقت للسٌاقة لمدة تتراوح بٌن  
 ،(ساعة 12أو )ساعات  6و  3تسلٌم رخصة السٌاقة لمدة تتراوح بٌن  
 ؼرامة،  
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 كانٌة سحب فوري لرخصة السٌاقة، إم 
 عقوبة الحبس،  
 فُقدان حق السٌاقة،  
 إجبارٌة إجراء اختبار جدٌد للحصول ومن جدٌد على رخصة السٌاقة،  

 

 .ٌُمكن سحب رخصة السٌاقة على الفور
 مٌلٌؽرام فً اللتر من النََّفس المستنثر،  0,35إذا تجاوزت نسبة الكحول  
 ٌل النََّفس، اختبار البول أو فحص الدم، عند رفض الخضوع لفحص أو تحل 
 عند السٌاقة، ' حالة ُسكر'التواجد فً  
 عند ارتكاب جرٌمة الهرب بعد حادثة سٌر، 
 عند ارتكاب مخالفة من الدرجة الثانٌة، الثالثة أو الرابعة؛  
 عند ارتكاب خطؤ فادح تسبب فً وقوع حادثة سٌر خطٌرة؛ 
 .المنع منهاعند ضبط السابق وهو ٌقود عربة رؼم  

 
َفس  َفس)ٌمكن لألشخاص المطالبٌن بالخضوع لفحص النَّ ٌُطالبوا بمهلة ( أو بصورة مباشرة لتحلٌل النَّ  .دقٌقة 15أن 

 
 :مكان السائق على الطرٌق العمومً

 
 :القاعدة األساسٌة 

 .كل سابق متواجد على طرٌق السٌر ُملزم بالسٌاقة على أقرب مكان من حاشٌة الطرٌق الٌمنى
 

 :استثناءات 
 على الساحات الطرقٌة الؽٌر منظمة؛  
 على الدوابر الطرقٌة؛ 
 ؛F15و  F13عند وجود لوحات اإلشارة  

 
F13 

 
F15 

 ؛(داخل المجال العمرانً أو المدٌنة)عند اختٌار خط أو شرٌط سٌر  
 (.طوابٌر)عند ازدحام حركة المرور  

 
 الطرٌق العمومً
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 حافة وسطٌة -3 ٌر       طرٌق الس -2 طرٌق عمومً -1

 حافة مساوٌة لعلو سطح الطرٌق -6 خط أوشرٌط توقؾ -5 خط أوشرٌط سٌر -4
 الرصٌؾ -9 ممر الدراجات العادٌة -8 حافة أعلى من سطح الطرٌق -7
 

          

 
 

 تمارٌن تجرٌبٌة
 

 كٌف تجد الجواب الصحٌح ؟ 
 

 .Cو  A  ،Bلكل سإال ثالثة أجوبة  مشار إلٌها باألحرؾ 
 .ناقصانأو جواب واحد هو الصحٌح، اآلخران خاطبان 

 . كنت متؤكدا  من الجواب الصحٌح فعلٌك أن تضع عالمة فً المربع الصؽٌر الذي ٌناسب ذلك الجوابإذا 
 . راجع بعد ذلك جوابك على البحة األجوبة فً الصفحة األخٌرة

 .الفصل الذي ٌمكنك أن تجد فٌه الجواب الصحٌح على هذا السإاللون المربع الصؽٌر الموجود بجانب السإال ٌوافق لون 
 

 
 نسمً مستعمل طرٌق  1.  
  .a كل األشخاص الذٌن ٌستعملون الطرٌق العمومً كمشاة أو سابقٌن. 

  .b فقط األشخاص الذي ٌتنقلون على األرجل. 

  .c فقط األشخاص الذٌن ٌسوقون عربة. 
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 خصٌة ٌجب أن ٌتوفر على االقل علىسائق السٌارة الش 2.  
  .a  رخصة السٌاقة صنؾB+E 

  .b  رخصة السٌاقة صنؾB 

  .c  رخصة السٌاقة صنؾA 

 

 
 فحص النفس ٌمكن أن ٌجبر علٌه 3.  
  .a ًكل ماش . 

  .b كل شخص ٌمشً وبٌده دراجة نارٌة صؽٌرة . 

  .c ًكل شخص ٌقود عرٌة على الطرٌق العموم. 

 

 

ٌُسمح لألطفل األقل  قامة من  4.    م أخذ مكانهم داخل السٌارة داخل السٌارة إال 1335ال 
  .a  (. خوذة)وهم البسٌن لواقٌة الرأس 

  .b إذا كانوا ُمثبتٌن فً نظام حماٌة مصادق علٌه أو مستعملٌن لحزام السالمة. 

  .c  سنة على األقل 24إذا كان عمر السابق. 

 

  
 متى ٌجب على السائق الخضوع لفحص الدم؟ 5.  
  .a  مٌلٌؽرام فً اللتر الواحد من َنَفسه 0,22إذا أظهر فحص النََّفس بان نسبة الكحول ال تقل عن . 

  .b عندما ٌقوم بسٌاقة عربة . 

  .c ْكر ظاهرة علٌه  .  عندما ٌقود وعالمات السُّ

َفس تشٌر إلى تو 6.   مٌلٌغرام من الكحول فً لتر من  0335اجد نسبة أكثر من نتٌجة تحلٌل النَّ
َفس المستنثر  (:الشرطً)ٌجب على العون المإهل . النَّ

  .a  ساعات فقط، 6منع السابق السٌاقة لمدة 

  .b  ساعات فقط،  6سحب رخصة السٌاقة  منه لمدة 

  .c  منه ساعات مع إمكانٌة سحب الرخصة 6منع السابق من السٌاقة لمدة.  

  

  
ٌُسمح لشخص حامل لرخصة سٌاقة مإقتة، بدون مدرب، بؤن ٌحمل معه راكباً؟ 7.    هل 
  .a ال . 

  .b نعم . 

  .c  سنة 24نعم إذا كان عمر السابق ٌتجاوز. 

 

  
 ٌمكن سحب رخصة السٌاقة مباشرة من السائق 8.  
  .a إذا كان ٌحمل معه راكبا  فً حالة ُسكر ظاهرة . 

  .b إذا ارتكب جرٌمة الهرب بعد تسببه فً وقوع حادثة سٌر نتجت عنها أضرار مادٌة. 

  .c ٌقود عربة بمحرك دون حمله لرخصة سٌاقته معه.  

  

  
 عند مزج الكحول باألدوٌة 9.  
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  .a تنخفض نسبة التسمم . 

  .b ترتفع نسبة التسمم . 

  .c تسمملٌس هناك بؤثٌر على نسبة ال. 

 

 
 شخص أصٌب بالصرع 10.  
  .a ٌمكنه سٌاقة عربة إذا كان ٌتناول دواء ٌمنع وقوع نوبة صرع جدٌدة . 

  .b علٌه إعادة رخصة سٌاقته تلقابٌا للسلطات المختصة . 

  .c ةعلٌه إعادة رخصة سٌاقته تلقابٌا للسلطات المختصة فقط إذا صرح الطبٌب بؤنه ؼٌر قادر على السٌاق. 

 

 
 المسمارٌة( العجالت)ٌُسمح باإلطارات  11.  
  .a  مارس 31من فاتح نونبر إلى ؼاٌة. 

  .b عند نزول الثلج أو الجلٌد. 

  .c ؼٌر مسموح باستعمالها على اإلطالق. 

  

 
 هل ٌمكنك طلب مهلة قبل إجراءفحص النفس؟ 12.  
  .a  دقٌقة 15نعم لمدة . 

  .b ال. 

  .c  دقٌقة 30نعم لمدة. 

  
كٌلوغرام ، على  500من أجل سٌاقة سٌارة بمقطورة، وزنها األقصى المسموح به هو  13.  

 السائق ان ٌكون على األقل
  .a 18  سنة، وحامل لرخصة سٌاقةB+E. 

  .b 18  سنة ، وحامل لرخصة سٌاقةB. 

  .c 17 سنة، وحامل لرخصة سٌاقة مإقتة. 

 

  
 لسٌاقة الدفاعٌة هًا 14.  

  .a السعً إلى تفادي حوادث السٌر عن طرٌق السٌر ببطء. 

  .b السعً إلى تفادي حوادث السٌر عن طرٌق السٌر بسرعة. 

  .c   السعً إلى تفادي كل مخاطرة أو مجازفة قد توقع فً حادثة سٌر عن طرٌق تقدٌرها فً وقتها تقدٌرا
 .صحٌحا  

 

  
 أطفاالً فعلٌك كسائقعندما ترى  15.  
  .a استخدام المنبه الصوتً ومتابعة الطرٌق. 

  .b تخفٌؾ السرعة، اجتناب األطفال والوقوؾ إذا لزم األمر. 

  .c الوقوؾ على الفور. 
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 السائق الذي ٌقود سٌارة شخصٌة على الطرٌق العمومً ملزم بحمل 16.  
  .a تسجٌل عربته بطاقة هوٌته، رخصة سٌاقته ووثابق . 

  .b رخصة سٌاقته فقط. 

  .c بطاقة هوٌته ورخصة سٌاقته.  

 

  
 على السائق أال ٌستعمل حزام السالمة 17.  
  .a  ً(. المدٌنة)إذا كان ٌسوق داخل المجال العمران 

  .b  كلم فً الساعة  50إذا كان ٌسوق بسرعة ال تتعدى. 

  .c  للخلؾإذا كان راجعا  بسٌارته. 

 

 
 داخل كل سٌارة ٌجب تواجد 18.  
  .a مثلثان للخطر وآلة إلطفاء الحرٌق. 

  .b صندوق لإلسعاؾ وعجلة احتٌاطٌة. 

  .c مثلث للخطر، آلة إلطفاء الحرٌق، صندوق لإلسعاؾ وسترة عاكسة. 

 

  
 ٌلزمنً مراقبة ضغط هواء عجالت سٌلرتً 19.  
  .a وهً فً حالة باردة . 

  .b وهً فً حالة ساخنة. 

  .c متى شبت. 

  
 عمق النقوشات األساسٌة لإلطارات المطاطٌة ٌجب أن ٌكون على األقل 20.  
  .a 1.2 ملم . 

  .b 1.6 ملم . 

  .c 2.6 ملم . 

 

  
ٌمكن أن ٌكون طرٌق السٌر ُمقسم فً االتجاه المستقٌم بخط أبٌض أو عدة خطوط متصلة  21.  

 الجزء المتواجد بٌن الخطوط ٌسمى  . متقطعة أو
  .a خط أوشرٌط سٌر. 

  .b وجهة سٌر. 

  .c ممر دراجات. 

 

 
 أرٌد الخروج فً سفر طوٌل على الطرٌق السرٌع 22.  
  .a ًانقص من ضؽط هواء عجالت سٌارت. 

  .b ًال اهتم بضؽط هواء عجالت سٌارت. 

  .c ت سٌارتًأرفع من ضؽط هواء عجال. 
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 اختٌار خط السٌر مسموح به 23.  
  .a على كل طرٌق سٌر ذا حركة مرورر فً اتجاه واحد مقسم إلى خطوط . 

  .b  ًعلى طرٌق سٌر ذا حركة مرور فً اتجاه واحد مقسم إلى خطوط(المدٌنة)داخل المجال العمران ، . 

  .c قسم إلى خطوطعلى كل طرٌق سٌر ذا حركة مرور فً اتجاهٌن م . 

 

 
 سائق سٌارة 24.  
  .a ٌُسمح له باستعمال خط الٌمٌن بؤكمله. 

  .b ٌجب علٌه السٌر ما أمكن بؤقرب مكان من حاشٌة الطرٌق الٌمنى. 

  .c ٌجب علٌه البقاء أقصى الٌمٌن بمحاذاة حاشٌة الطرٌق . 

 

  
 موجه حركة المرور بدون لوحات 25.  
  .a ور بجانبه األٌسرٌجب المر. 

  .b ٌجب المرور بجانبه األٌمن. 

  .c ٌُسمح لك بعبوره من جهة الٌسار أو الٌمٌن. 

 

 
 من ٌجب نقله بواسطة نظام خاص لنقل االطفال 26.  
  .a  م 1,35األطفال الذٌن ٌقل طولهم عن . 

  .b  سنة 18األطفال األقل عمرا  من. 

  .c م 1,35 كل شخص طوله أقل من.  

 
 

 إشارات المرور 
 

 
 .الضوبٌة اإلشارات، ولوحات المرور،  عالمات الطرٌق: صناؾأإلى ثالثة إشارات المرور  تنقسم

 .الطرٌق العمومًاإلشارات التً تم تخطٌطها على و الرسومهً  عالمات الطرٌق
 .اال  ستعما األكثر فٌما ٌلً عالمات الطرٌق

 

 اإلشارات الخطٌة 
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 السٌر( خطوط)شرطة أل ةحددمُ البرتقالٌة الأو الخطوط البٌضاء 
 
 

 .هذا الخط منع على كل سابق تجاوزٌُ : (1) طرٌق السٌرعلى  خط أبٌض ُمتصل
 .(حركة مرور فً اتجاهٌن)الطرٌق  ً سٌرتجهو بٌنق فرّ إذا كان هذا األخٌر ٌُ  لصتمنع السٌر ٌسار خط مُ ٌُ 

 .طرٌقعلى ال  (parkeren)ٌُمنع التوقؾ
 

تؽٌٌر االتجاه التجاوز، إال من أجل ،  هذا الخط منع على كل سابق تجاوزٌُ  :(2) طرٌق السٌرعلى   خط أبٌض متقطع
 .أوتؽٌٌر شرٌط السٌر( االستدارة)قلب وجهة السٌر لٌسار، ل

 .على الطرٌق  (parkeren)ٌُمنع التوقؾ
 

  
 

 .صلتخط مُ من ب ارتقباالعلن ؛ فإنها تُ (3)بٌنها  فٌما الُمتقطعة قصٌرة ومتقاربةعندما تكون الخطوط 
 

 . فقط هانبجبخط متواجد أقرب  احترامعلى السابق فإن ، (4) متقطعجانب خط ب ُمتصلخط  عندما ٌتم وضع
 

 .اللون عند ورشة أشغال، فإنها تحل محل الخطوط البٌضاء ةخطوط ُمتصلة برتقالٌأو تم وضع خطوط متقطعة إذا 
 . إقتة نفس المعنى القانونً الخاص بالخطوط البٌضاءلهذه الخطوط الم

 .ٌُمكن تشكٌل هذه الخطوط كذلك بواسطة مسامٌر برتقالٌة
 

 خط متقطع  =  ••• ••• ••• ••• ••• •••
 خط متصل = •   •  •  •  •  •  •  •
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 صفراء على حافة الطرٌقأو خطوط بٌضاء 
 

، على الرصٌؾ أو على الحاشٌة الصلبة  لحافة الطرٌق المرتفعة  (5)لسٌر فعلٌة لطرٌق احافة الالعلى  خط ابٌض متصل
 .إنه ٌوضح فقط الحافة وٌجعلها أكثر رإٌة. ال ٌمنع أيَّ شًء

 
  (6)فعلٌة لطرٌق السٌر، على الرصٌؾ أو على الحاشٌة  الصلبة  لحافة الطرٌق المرتفعة حافة الالعلى   اصفر متقطعخط 

 . بموازاته على طرٌق السٌر بالجهة الموضوع علٌها (parking)ٌمنع التوقؾ 

 

  
 

 
 .(7) على طرٌق السٌر ٌوضح الحافة الوهمٌة لجانب الطرٌق  خط أبٌض عرٌض متصل

طرق على ال عدا خصصة للوقوؾ والتوقؾ، ماهذا الخط مُ على الجانب اآلخر من جهة الطرٌق العمومً المتواجدة 
 .السرٌعة أو طرق السٌارات

 
 . (8)العربات ٌتم بها توقٌؾ د األمكنة التً ٌجب أن ٌتحدسمح للخطوط البٌضاء بٌ  المنطقة المخصصة للتوقؾداخل 
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 ممر الدراجات ومكان وقوف الدراجات العادٌة والنارٌة الصغٌرة 
 

ٌكون  وربما على طول طرٌق السٌر بحٌث ،(9)على الطرٌق العمومً موضوعان خطان أبٌضان متقطعان متوازٌان 
  .لدراجاتل ا  ممردان دِّ حالسٌارات ٌُ لحركة مرور  كاؾ  المساحة الموجودة بٌنهما ؼٌر  عرض

 .من ؼٌر الالزم اإلشارة لهذا الممر بلوحة مرور خاصة
 

 .ٌُمنع الوقوؾ والتوقؾ على ممر الدراجات
 

وسابقً الدراجات النارٌة  عادٌةات اللدراجمتقدم خاص با مكان وقوؾجسد الموضوعة على سطح الطرٌق والتً تُ لرسوم ا

  .(10)الصؽٌرة 
 . حمراءالصؽٌرة عندما تكون أضواء المرور النارٌة العادٌة و اتلدراجسابقو اشٌر إلى المكان الذي ٌقؾ به ربع ٌُ لما اهذ

  .حمرالمدة التً ٌكون فٌها ضوء المرور أطٌلة األول خط االنتظار خلؾ الالسابقٌن بقٌة على 
  

 
 

 
 ط  مستعرضةخطو

 
الذي ٌجب فٌه على شٌر إلى المكان طرٌق السٌر، ٌُ بٌض متصل، مرسوم عمودٌا على كون من خط أمُ  (11) خط توقؾ
 .أو أضواء المرور ثم تقدٌم األولوٌة( قؾ Stop) B5 احتراما  ألوامر لوحة المرورالوقوؾ السابقٌن 
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الذي ٌجب فٌه شٌر إلى المكان طرٌق السٌر، ٌُ دٌا على مرسومة عمو (12) ن طرٌق مثلثات بٌضاءمخط مستعرض ُمكون 
 (.مقلوبمثلث ) B1لمرور مر لوحة ااالوقوؾ إذا لزم األمر وتقدٌم األولوٌة احتراما  ألوالسابقٌن على 

 

  
 
 

 المعابر
 

 .طرٌق السٌرمحور لموازٌة  اءبٌضابط محددة بشر (13) أماكن عبور المشاة
 

 . دوران العجالت ممنوع على هذه العابرإٌقاؾ التوقؾ وحتى ، الوقوؾ
 

طرٌق لقطع  (14) عجلتٌنالصؽٌرة ذات ال والدراجات النارٌة  العادٌة الدراجاتالتً ٌجب ان ٌسلكها سابقو  عبورالأماكن 
 . بٌضاأللون المتوازٌات االضالع ذات أو من مربعات  ٌنخطٌن متقطعٌن، مكونٌتم تحدٌدها بواسطة ، السٌر

 
 . إٌقاؾ دوران العجالت ممنوع على هذه العابروقؾ وحتى الت، الوقوؾ

  

 
 أشرطة سٌر خاصة

 
ٌُبٌن خط السٌر ، (15) (حافلة) BUS كلمة  مكتوب علٌه على طرٌق السٌر شرٌط محدد بخط أبٌض عرٌض متقطع

 .لنقل المدرسًعربات االنقل العمومً و لحافلةمخصص ال
 .السٌر على هذا الشرٌطب( الطاكسٌات) وسٌارات األجرةولوٌة األلعربات ٌُسمح 

 
ٌُسمح للدراجات العادٌة والعربات المخصصة للتنقل بٌن المسكن ومقر العمل بالسٌر على خط 

  .الحافالت إذا تم اإلعالم بذلك
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ٌُسمح لباقً العربات بالسٌر على خط الحافالت إالَّ إذا أرادت تؽٌٌر االتجاه عند أول ملتقى قادم  .ال 

 
 

 . مخصص للترام، حافالت النقل العمومً وعربات األسبقٌة (16)خط سٌر ممٌز تحدد  عدة خطوط بٌضاء متصلة أوخط 
على السٌر ب( الطاكسٌات)وسٌارات األجرة  العربات المخصصة للتنقل بٌن المسكن ومقر العمل ٌُسمح للدراجات العادٌة، 

 .هذا الخط  إذا تم اإلعالم بذلك
قطع هذا الخط الممٌز عمودٌا  فقط على ملتقى الطرق أو للوصول أو مؽادرة ملكهم الخاص وكذا لعربات األخرى ٌُسمح ل

 .اإللتفاؾ على حاجز متواجد على طرٌق السٌر
 

 .الوقوؾ أو التوقؾ على هذا الخط الممٌز ممنوع
 

  
 

 
 

 أشرطة االستعداد المسبق التباع الوجهة المرغوبة 
 
ات جهوال تباعالسٌر علٌه الالسابقٌن تبٌن شرٌط السٌر الذي ٌجب على  (17) لون األبٌضاالستعداد المسبق ذات السهم أ

 .ألسهمالتً تحددها ا
 .اتباع االتجاه المحدد بالسهم الذٌن هم متواجدون علٌهملتقى الطرق عند على السابقٌن  ٌجب

 
ٌتم  (18) ذات عجلتٌنالصؽٌرة ة وسابقً الدراجات النارٌ ات العادٌةمخصصة للدراجاالستعداد المسبق الشرطة أ

 .رمز دراجة عادٌة وأسهم تشٌر إلى االتجاه الذي ٌجب اتباعهتوضٌحها بواسطة 
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 (الخطوط المائلة)موجهات حركة المرور ومسطحات الطرد 
 

 .(19)بواسطة خطوط بٌضاء مابلة متوازٌة على سطح طرٌق السٌر  موجهات حركة المرورٌُسمح بتكوٌن 
هات من جهة  ٌنبقعلى السا َوجِّ  .الٌسار من جهةور عبتفرض الأو تسمح  هناك لوحةكانت إذا الٌمٌن، ما عدا عبور هذه الم 

 .التوقؾ على هذه الرسومأو الوقوؾ بالسٌر، للسابقٌن  ٌُسمحال 
 

 . (20)بواسطة خطوط بٌضاء مابلة متوازٌة على سطح طرٌق السٌر  مسطحات الطردٌُسمح بتكوٌن 
 .التوقؾ على هذه الرسومأو الوقوؾ بالسٌر، للسابقٌن  ٌُسمحال 
 

  
 

 ( رقعة الشطرنج)األسهم والرموز المربعة 
 

  ٌ  .(21) البٌضاء بؤسهم نقصان خط السٌرم مَّ تَ مكن ان ٌُ ٌ   ،اقتراب خط متصلبعلن الخط المتقطع الذي 
علن بنقصان فً هذه األسهم   .االتجاه المتبع عدد أشرطة السٌر التً ٌمكن استعمالها فًت 

أو أماكن تلتقً  على خط  سٌر ممٌز،لنقل العمومً ا للترامات وحافالتالمخصص  كانحدد المت (22) الرموز المربعة
  .ت الملك الخاص بخطوط السٌر العامة الممٌزةمجاالفٌها 

 .و التوقؾ ممنوعان على هذه الرسوم الوقوؾ
 

  
 

 خرى رسوم أ
 

علٌها منع التوقؾ ٌتم توضٌح المنطقة التً ٌُ ، (23) التراماتأو الكهربابٌة  أو الحافالت عمومًحافالت النقل ال على موقؾ
 .كتابات بٌضاءبواسطة نقوش أو 
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إلظهارهذه األخٌرة بوضوح وجعلها  لمرتفعات تحدٌد السرعةعلى الجنبات المابلة خطوط بٌضاء طوٌلة وقصٌرة توضع 

  .(24)أكثر رإٌة  

 

 

 
 
 
 

 
 

 مرور لوحات ال
 

 :أنواع 6لقد تم تصنٌؾ لوحات المرور إلى 
.A لوحات التنبٌه للخطر. 

.B   األولوٌةأو اللوحات الخاصة باألسبقٌة. 

.C   اإللزامأو لوحات اإلجبار. 

.D  لوحات المنع. 
.E  اللوحات الخاصة بالوقوؾ والتوقؾ. 
.F  لوحات اإلشارات. 

 
 .  تقٌٌد صالحٌاتها وكذلك تكملتهاأو ت المرور بدقة بإمكان اللوحات السفلى تحدٌد مفهوم لوحا

 

.A لوحات التنبٌه للخطر 

 
لتت على له ؼالبا  تؤثٌره  هذا األخٌر. كل لوحة ُتشٌر إلى خطر معٌن. ُمثلث ذات حافة حمراء منلوحات التنبٌه للخطر  شكَّ

 .السرعة
 .ي تشٌر إلٌه حتى ال ٌكون سببا  فً وقوع حادثة سٌركل اللوحات تلزم السابق بتعدٌل سرعته  لتالبم نوعٌة الخطر الذ

 .إذا كُثر تجاهل هذه اللوحات، فإن العواقب ستكون مؤساوٌة
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بذلك ٌكون . متر من مكان تواجد الخطر الُمشار إلٌه 150ٌتم وضع هذه اللوحات ٌمٌن طرٌق السٌر أو فوقه على مسافة 

 .ٌلزمه فعله لدى السابق وقت كافً للتجاوب مع اللوحة وفعل ما
 .متر 150ٌُسمح فً بعض الحاالت االستثنابٌة بوضع هذه اللوحات على مسافة أقل أو أكثر من 

 

 
 :اللوحة السفلى تبٌن آنذاك المسافة مثل

 
 

ٌُشار إلٌه باللوحة السفلى ٌُمكن أن   :طول الجزء الخطٌر من الطرٌق العمومً 

 
 

    

 

 :A1aُمنعرج خطٌر للٌمٌن 

 :A1b ُللٌسار نعرج خطٌرم 

 :A1c ُاألول للٌسار  :جزدوُمنعرج م 

 :A1d ُاألول للٌمٌن :جزدوُمنعرج م 
 

  

  
 

 :A3 ُمنخفض خطٌر 

 :A5صعدة شاهقة 
       

 

   

 

 

 :A7a(من الجهتٌن) ممر ضٌق 

 :A7b(من جهة الٌسار) ممر ضٌق 

 :A7c(من جهة الٌمٌن) ممر ضٌق 
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  :A9  جسر ُمتحرك 

 :A11 النهرأو الرصٌؾ منفذ ُمطل على 

 :A13 (طرٌق به ُحفر)ضهر حمار أو تجوٌؾ ُمستعرض 

 :A14ُمخفظ السرعة 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 :A15طرٌق ُمنزلق 
 :A17تناثر الحصى 

 :A19تساقط األحجار 
 

 

   
 

 :A21مكان ُعبور الُمشاة 

 :A23 العدٌد من األطفالٌتجمع فٌه مكان خاص 

 :A25ٌُؽادرون فٌه ممر العجلتٌن أو الصؽٌرة ذات النارٌة سابقً الدراجات أو  ر الدراجاتمكان عبو   المكان الذي 

 للدخول فً طرٌق السٌر الدراجات         
 

 

 

   
 

 :A27مرور حٌوانات متوحشة كبٌرة 

 :A29مرور الماشٌة 

 :A31األشؽال 
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 :A33أضواء المرور 

 :A35على علو منخفظ تحلٌق الطابرات 

 :A37رٌاح جانبٌة 

 :A39تجاه واحد فً  المرورحركة  فٌه  نتحركة مرور في اتجاهين بعد جزء من الطريق كا 
 

    

 
 :A41معبر قطار به أعمدة 
 :A43معبر قطارلٌس به أعمدة 

 :A45معبر قطار ذات سكة حدٌدٌة واحدة 

 :A47 أكثرأو معبر قطار ذات سكتٌن 
 

  

 

 

 

 

 
 :A49 (ترام)أكثر أو تقاطع طرٌق عمومً مع سكة حدٌدٌة واحدة 
 :A51اللوحة السفلى هً التً ُتبٌن نوعٌة الخطر .خطر ؼٌر ُمبٌن عن طرٌق رمز خاص 

  خروج الشاحنات: خطر (1):
 مخرج معمل/مدخل: خطر(2): 

 

   

.B لوحات األسبقٌة 
 

 هذه اللوحات ٌتم وضعها على الجهة الٌمنى للطرٌق
 

   

 

 
 

 :B1والوقوؾ إذا لزم األمر  تقدٌم األولوٌة. 
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 :B3 لوحة تُخبر بوجود اللوحةB1 على المسافة المشار إلٌها 

 :B5الوقوؾ وتقدٌم األولوٌة 

 :B7 لوحة تُخبر بوجود اللوحةB5 على المسافة المشار إلٌها 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :B9  طرٌق األولوٌة. 

 :B11نهاٌة طرٌق األولوٌة. 

 :B13 لوحة ُتخبر بوجود اللوحةB11 على المسافة المشار إلٌها. 
 

    
 

 :B15aملتقى أولوٌة متصل من جهة الٌسار والٌمٌن. 
 :B15bملتقى أولوٌة متصل من جهة الٌسار. 
 :B15cملتقى أولوٌة متصل من جهة الٌسار والٌمٌن. 
 :B15dملتقى أولوٌة باتصال مابل من جهة الٌمٌن. 

 

              
 

من أجل توضٌح مجرى الطرٌق  B15و  B9, B7, B5, B3, B1لوحة سفلى من هذا النوع تسمح بتكمٌل اللوحات 
 الذي فٌه األولوٌة للسابقٌن عند الملتقى القادم

 

  

 
 

 
 

 :B17ملتقى طرق فٌه األولوٌة للقادم من الٌمٌن 
 :B19ٌن من الجهة المقابلةممر ضٌق، أمر بتقدٌم األولوٌة للسابقٌن القادم 
 :B21ممر ضٌق، السابق له األولوٌة على السابقٌن القادمٌن من الجهة المقابلة 

 

 

.C لوحات المنع 
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 .ؼالبٌة لوحات المنع تمنع دخول الطرٌق على كل أو بعض سابقً العربات

 .لعالٌةبعض اللوحات تمنع القٌام ببعض األفعال كتؽٌٌر االتجاه، الدوران، التجاوز، السرعة ا
 .لوحات أخرى لها عالقة بالوزن أو األبعاد

 
 .توضع هذه اللوحات ٌمٌنا  أو فً بعض الظروؾ الخاصة فوق طرٌق السٌر

 
 

  

 
  

 
 

 
 :C1 اتجاه ممنوع على جمٌع السابقٌن. 
 :C3 ممنوع الدخول فً االتجاهٌن لكل سابق. 

 
 
 

    
  

  :C5   محركات المحتوٌة على أكثر من عجلتٌن وسابقً الموتورات ذات العربة ممنوع دخول سابقً العربات ذات ال 

 .الجانبٌة 
 3أٚ ٌٍؼَرخص حٌلخٍِش ٌَحوز١َْٓ حٌٍٛكش حٌٔفٍٝ لي طٍغٟ حٌّٕغ رخٌٕٔزش فبْ ˝  3+ أٚ ˝  2+رخٓظؼٕخء ˝عند إضافة كلمة 
 .اػخفش اٌٝ حٌٔخثك ٍوخد ػٍٝ حأللً 

:C7    ممنوع دخول سابقً الموتورات.  
 :C9    ممنوع دخول الدراجات النارٌة الصؽٌرة.(Bromfietsen) 
 :C11 ممنوع دخول الدراجات العادٌة. 

 
 

    
 

 :C13ممنوع دخول سابقً العربات التً تجرها حٌوانات. 
 :C15ممنوع دخول الفرسان. 
 :C17ممنوع دخول سابقً عربات الٌد. 
 :C19ممنوع دخول المشاة. 
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 :C21ع دخول العربات التً وزنها المتحرك أكبر مما هو محدد على اللوحةممنو. 
 :C22ممنوع دخول الحافالت. 
 :C23هذا المنع قد ٌُخصص بواسطة لوحة سفلى لسابقً . ممنوع دخول سابقً العربات التً ُتستعمل فً نقل البضابع   

 .العربات التً وزنها المتحرك أكبر مما هو محدد        
 

    

 
 

 

 
 :C24aممنوع دخول سابقً العربات المحملة بالبضابع الخطٌرة، طبقا  لما حدده الوزراء المكلفون بنقل المواد الخطٌرة. 
 :C24b ممنوع دخول سابقً العربات المحملة بالبضابع القابلة لالشتعال أو المواد القابلة لالنفجار طبقا  لما حدده الوزراء 

 .لمواد الخطٌرةالمكلفون بنقل ا           
 :C24cممنوع دخول سابقً العربات المحملة بالبضابع الملوثة طبقا  لما حدده الوزراء المكلفون بنقل المواد الخطٌرة. 

 

   

 

 

 
 :C25 ممنوع دخول سابقً العربات أو العربات الجارة لمقطورات التً طولها اإلجمالً بحمولتها أطول مما هو محدد   

          
 .اللوحة على        

 :C27ممنوع دخول سابقً العربات التً عرضها اإلجمالً بحمولتها أكبر مما هو محدد على اللوحة. 
 :C29ممنوع دخول سابقً العربات التً علوها اإلجمالً بحمولتها أكبر مما هو محدد على اللوحة. 

 

     
 

 :C31a الطرق القادمممنوع تؽٌٌر االتجاه  فً وجهة السهم عند الملتقى. 
 :C31bممنوع تؽٌٌر االتجاه  فً وجهة السهم عند الملتقى الطرق القادم. 

 اإلشارة المضافة على اللوحة السفلى قد تخص المنع بسابقً العربات التً ٌتجاوز وزنها الفعلً المتحرك   (1):   
 .المحدد علٌها الوزن          

 :C33   المعاكس من لحظة تجاوز اللوحة إلى الملتقى القادمممنوع قلب وجهة العربة فً االتجاه. 
 



 

 

81 

     
 

 :C35 ممنوع التجاوز من جهة الٌسار لعربة  تجرها حٌوانات أو عربة ذات أكثر من عجلتٌن من لحظة تجاوز اللوحة إلى 

 .الملتقى القادم         
 :C37 نهاٌة المنع المفروض من طرؾ اللوحة.C35 
 :C39العربات أو العربات التً تجر مقطورات التً ُتستعمل فً نقل البضابع والتً وزنها اإلجمالً ٌُمنع على سابق ً 

 كلػ، تجاوز عربة  تجرها حٌوانات أو عربة ذات أكثر من عجلتٌن جهة الٌسار من  3500المسموح به أكثر من          

 .لحظة تجاوز اللوحة إلى الملتقى القادم         
 :C41ع المفروض من طرؾ اللوحة نهاٌة المن.C39 

 

 

    
 

 :C43ٌُمنع السٌاقة بسرعة أكبر مما هو محدد فً اللوحة من لحظة تجاوزها إلى الملتقى القادم. 
 . أمر  اختٌاري ˝km˝إضافة كلمة   -
 ح به عند إضافة وزن ما على لوحة سفلى، فإن المنع له عالقة فقط بالعربات التً وزنها اإلجمالً المسمو  -

 .أكبر مما هو محدد    
 ، تكون سارٌة المفعول على كل (بداٌة المدٌنة) F1موضوعة فوق اللوحة  30وبها الرقم  C43اللوحة    -
 .المتواجدة داخل المدٌنة الطرق العمومٌة   

 :C45 نهاٌة المنع المفروض من طرؾ اللوحةC43. 
 .أمر  اختٌاري ˝km˝إضافة كلمة   -
 ، ٌجب استعمال (بداٌة المدٌنة) F1موضوعة فوق اللوحة  30وبها الرقم  C43ال اللوحة إذا تم استعم  -
 .الخاصة بهذه المدٌنة F3المحتوٌة على نفس الرقم فوق اللوحة C45 اللوحة    

 :C46نهاٌة كل أنواع المنع المحلٌة المفروضة على العربات المتحركة. 
 :C47ٌُمكن تؽٌٌر كلمة . توقؾٌمنع تجاوز اللوحة دون ال. موقع أداء˝Tol˝  بكلمة˝Taks˝. 

 

   

 
 

 
 :C48ٌُمنع استخدام نظام تثبٌت السرعة من لحظة تجاوز اللوحة إلى الملتقى القادم. 
 اإلشارة المضافة على اللوحة السفلى قد تخص المنع بسابقً العربات التً ٌتجاوز وزنها اإلجمالً المرخص به   (1): 

 .محدد علٌهاال الوزن         
 :C49 نهاٌة المنع المفروض من طرؾ اللوحة.C48 

 
 

 مصحوبة بلوحة سفلىأو لوحات منع مطبقة داخل مناطق معٌنة 
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(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 
 

 .بداٌة ونهاٌة منطقة ٌُمنع فٌها التجاوز من جهة الٌسار لعربة تجرها حٌوانات أو عربة ذات أكثر من عجلتٌن (2): 
 .اٌة منطقة السرعة فٌها محدودةبداٌة ونه (3): 

لة بلوحة سفلى تشٌر إلى المسافة التً ٌبدأ فٌها سٌران  (4):  ٌُسمح باإلعالم بلوحة مرور عن طرٌق اللوحة نفسها ُمكمَّ
 . مفعولها 
 

.D  اإللزاملوحات اإلجبار أو 
 

 .توضع هذه اللوحات فً األماكن األفضل رإٌة
 

D1 

 

D1 

 

D1 

 

D3 

 
 

 :D1إجبارٌة اتباع الوجهة التً ٌحددها السهم. 
 

       

 
 :D3إجبارٌة اتباع إحدى الوجهات التً تحددها األسهم. 

 
 

 

    
 

 :D5 إجبارٌة اتباع الدوار. 
 :D7 ممر إجباري للدراجات. 

 :D9 والدراجات النارٌة الصؽٌرة الثنابٌة  جزء من الطرٌق العمومً مخصص لحركة مرور المشاة، الدراجات العادٌة 

 (.ممر إجباري للدراجات ٌسارا ، للمشاة ٌمٌنا  ) Aالعجالت صنؾ         
 :D10جزء من الطرٌق العمومً مخصص لحركة مرور المشاة والدراجات العادٌة. 
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 :D11طرٌق إجباري للمشاة. 
 :D13طرٌق إجباري للفرسان. 

 

.E الوقوف والتوقفاللوحات الخاصة ب 
 

 :أنواع من اللوحات 5هناك 
 .لوحات تتعلق بمنع الوقوؾ والتوقؾ .1

 .لوحات تتعلق بالتوقؾ المتناوب .2

 .لوحات تسمح بالتوقؾ أو ُتنظمه .3

 .بؤكمله( المدٌنة)لوحات تتعلق بالتوقؾ المتناوب داخل المجال العمرانً  .4

 .  لوحات تتعلق بالتوقؾ المطبق داخل مناطق معٌنة .5

 
 
 
 
 
 
 

 لوحات تتعلق بمنع الوقوف والتوقف

 

 

 

 

 

 

:E1  التوقؾ (parking)ممنوع. 
:E3  الوقوؾ والتوقؾ ممنوعان. 

 
 . ٌُسمح بإضافة ُجمل أو نقوش لتحدٌد المدة أو الوقت

 .19إلى الساعة  7المنع ساري المفعول من الساعة  (1)

 .المنع ساري المفعول من ٌوم اإلثنٌن إلى ٌوم الجمعة (2)

 
 .ٌنطبقان على كل من طرٌق السٌر والحافة الموضوعان بها E3و  E1اللوحتان 

 

 .لوحات تتعلق بالتوقف المتناوب
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:E 5    من الشهر 15منع التوقؾ ابتداء  من الٌوم األول إلى ؼاٌة الٌوم. 

:E 7    إلى ؼاٌة نهاٌة الشهر 16منع التوقؾ ابتداء  من الٌوم. 
 علٌها رمز بطاقة التوقؾ تعنً أن وقت التوقؾ محدود على الجهة المسموح بها، وأن استعمال بطاقة لوحة سفلى :(3,4)

 .التوقؾ أمر واجب 
 

  .20:00و  19:30ٌجب تؽٌٌر جهة التوقؾ فً آخر ٌوم من كل فترة مابٌن الساعة 
 

 .وزهما إلى الملتقى القادمٌنطبقان على طرٌق السٌر والحافة الموضوعان بها، من لحظة تجا E7و  E5اللوحتان 

 

 .ُتنظمهأو لوحات تسمح بالتوقف 

 
E 9d 

 
E 9c 

 
E 9b 

 
E 9a 

:E 9a التوقؾ مسموح به.  

:E 9b التوقؾ مسموح به فقط للموتورات، السٌارات الشخصٌة، سٌارات االستعمال المزدوج والحافالت الصؽٌرة. 

:E 9c لخفٌفةالتوقؾ مسموح به فقط للشاحنات و الشاحنات ا. 

:E 9d التوقؾ مسموح به فقط للحافالت. 

  

 
E 9e 

 
E 9f 

 
E 9g 

 
E 9h 

 
E 9i 

:E 9e إجبارٌة التوقؾ على حافة الطرٌق أو الرصٌؾ. 

:E 9f إجبارٌة التوقؾ على جزء من حافة الطرٌق أو جزء من الرصٌؾ. 

:E 9g إجبارٌة التوقؾ على طرٌق السٌر. 

:E 9h التخٌٌم مكان توقؾ خاص بسٌارات. 

:E 9i  مكان توقؾ خاص بالموتورات. 

 
 .تنطبق على جهة الطرٌق العمومً الموضوعة  بها، من لحظة تجاوزها إلى الملتقى القادم E 9gإلى  E 9aاللوحات 

 
 على اللوحة استعمال كتابة أو رمز باإلمكان

 

 
(8) 

 
(7) 

 
(6) 

 
(5) 
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 وقت التو 

 :شٌر إلىكتابة مضافة أو لوحة سفلى قد ت (5)
 .12إلى الساعة  9دقٌقة أو من الساعة  30وقت التوقؾ األقصى، مثل  -

 .19إلى الساعة  7تقٌٌد التوقؾ، مثل باستثناء ٌوم اإلثنٌن من الساعة  -

 .طن 5تحدٌد صنؾ العربات المسموح لها بالتوقؾ، مثل الطاكسً أو ذات الوزن الذي ال ٌتعدى  -

ٌُسمح علٌها بالتوقؾ فقط بعد استوفاء الشروط  تبٌن ˝داءرخأل أو ˝ تذكرة ˝كلمة  (6) عدد من أماكن التوقؾ التً 
 المحلٌة 

 (. استعمال تذكرة أو شراء بطاقة توقؾ)المحددة  

ٌُشٌر إلى أن التوقؾ ُمخصص للعربات التً ٌستعملها األشخاص المعاقون، شرط وضع البطاقة  (7)  كرسً المعاقٌن 
 محاذاة الزجاج األمامً، أو على مقدمة العربة إذا كانت ال تحتوي على زجاج الخاصة بالمعاقٌن داخل العربة ب 
  . أمامً 

 فبٔٗ ٠ُّٔق ˝ رخٓظؼٕخء حٌٔىخْ˝عند إضافة . بطاقة التوقؾ تُبٌن أن وقت التوقؾ محدود وأن استعمالها واجب (8)
 .رخٓظؼّخي رطخلش حٌٔىخْ ػٛع رطخلش حٌظٛلف 
 

 دٌة والنارٌة الصغٌرةأماكن توقف خاصة بالدراجات العا
 

 
(9) 

 
(10) 

  

 .لوحة سفلى برمز دراجة عادٌة تحدد األماكن المسموح علٌها بتوقٌؾ الدراجات العادٌة    (9)

 لوحة سفلى برمز دراجة عادٌة و نارٌة صؽٌرة تحدد األماكن المسموح علٌها بتوقٌؾ الدراجات العادٌة و النارٌة  (10)
 .الصؽٌرة ثنابٌة العجالت 
 

 

 

 
(13) 

 
(12) 

 
(11) 

 .طليى ِىخْ ِوظض ٌٍؼَرخص حٌظٟ ريحهٍٙخ رطخلش طٛلف ١ٌٍٔخٍحص حٌّمّٔش˝ ١ٓخٍس ِمّٔش˝لوحة سفلى بكلمة   (11)

 .طليى ِىخْ ِوظض ٌٍؼَرخص حٌظٟ ريحهٍٙخ رطخلش طٛلف هخطش رخٌٔىخْ˝ ٓىخْ˝لوحة سفلى بكلمة   (12)

 ى ِىخْ ِوظض ٌٍؼَرخص حٌظٟ ريحهٍٙخ رطخلش طٛلف ٍِّٔش ِٓ ؽَف طلي˝ رطخلش حٌظٛلف˝لوحة سفلى بكلمة  (13)
 .حٌزٍي٠ش 

  
 

    
       

E 1 E 3 E 5 E 7 E 9a E 9b E 9c E 9d E 9e E 9f E 9g 
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 :ٌتم تكملتها باألسهم التالٌة E 9gإلى  E 9gو E7 ،E5 ،E3 ،E1 اللوحات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بداٌة التنظٌم (14)

 .نهاٌة التنظٌم (15)

 (.تمدٌد ٌكون بٌن بداٌة التنظٌم ونهاٌته)تنظٌم على مسافة طوٌلة  (16)

 .تنظٌم على مسافة محدودة (17)

 

 .التً ُتشٌر إلى موقؾ السٌارات تنطبق فقط على هذا الموقؾ E9bو  E 9aاللوحات 
 .وال ٌتم تكملتهما بلوحات بٌضاء بها أسهم سوداء توضع هذه اللوحات باألماكن األكثر مالءمة

 

 .بؤكمله( المدٌنة)لوحات تتعلق بالتوقف المتناوب داخل المجال العمرانً 
 

 
 

E11 

   
 

(18) 

:E 11  ً(. المدٌنة)التوقؾ النصؾ شهري داخل المجال العمران 
 من الشهر جهة البناٌات ذات األرقام  15 التوقؾ على طرٌق السٌر مسموح به فقط من الٌوم األول إلى الٌوم 
 .إلى نهاٌة الشهر جهة البناٌات ذات األرقام الزوجٌة 16الفردٌة ومن الٌوم  

 .F 1bو   F 1a ،F 1هذه اللوحة موضوعة فوق اللوحات  (18)
 

 .20:00و  19:30ٌجب تؽٌٌر جهة التوقؾ فً آخر ٌوم من كل فترة مابٌن الساعة 
 
 

 معٌنة مناطقالمطبق داخل  قفلوحات تتعلق بالتو
 

 

 

 
(17)  

 

 
(16)  

 

 
(15)  

 

 
(14) 
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(19) 

 
(20) 

 
(21) 

 
(22) 

 . 12والساعة  9بداٌة منطقة معٌنة ٌُمنع فٌها التوقؾ مابٌن الساعة  (19)

ٌُمنع فٌها التوقؾ مابٌن الساعة  (20)  .12والساعة  9نهاٌة المنطقة التً 

 (.منطقة زرقاء)بداٌة منطقة معٌنة وقت التوقؾ فٌها محدود  (21)
 .استعمال بطاقة التوقؾ أمر واجب 

 (.منطقة زرقاء)نهاٌة المنطقة التً وقت التوقؾ فٌها محدود  (22)
 

 

 
(23) 

 
(24) 

 
(25) 

 
(26) 

 .طن 3,5بداٌة منطقة معٌنة مخصصة لتوقؾ العربات التً ال ٌتعدى وزنها اإلجمالً  (23)

 .طن 3,5دى وزنها اإلجمالً نهاٌة المنطقة المخصصة لتوقؾ العربات التً ال ٌتع (24)

ٌُسمح فٌها بالتوقؾ شرط دفع رسوم التوقؾ  (25) ى عنه)بداٌة منطقة معٌنة    (.منطقة التوقؾ الُمإدَّ

ٌُسمح فٌها بالتوقؾ شرط دفع رسوم التوقؾ  (26) ى عنه)نهاٌة المنطقة التً   (.منطقة التوقؾ الُمإدَّ

 

وله داخل المنطقة المعٌنة بؤكملها باستثناء األماكن التً ُتقرر فٌها هذا التوقؾ المطبق داخل مناطق معٌنة ٌسري مفع
 . إشارات المرور نظام توقؾ آخر

 

.F لوحات اإلشارات 
 

 .لوحات اإلشارات توضع، استنادا  إلى المعلومات التً تحتوي علٌها، فً األماكن األكثر مالءمة
 

 

 
 

F 1 

 

 
 

F 1a 
 

F 1b 

 

: F 1b, F 1a, F 1  (. المدٌنة)المجال العمرانً بداٌة 

 (F 43انظر إلى الفرق مع اللوحة )   
 

 .01/06/2015الزالت صالحة إلى ؼاٌة  F 1اللوحة 
 .قد تكون محتوٌة أوؼٌر محتوٌة على اسم المدٌنة F 1b و F 1aاللوحتٌن 
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F 3 

 

 
 

F 3a 
 

F 3b 

 

: F 3b, F 3a, F 3   ً(. المدٌنة)نهاٌة المجال العمران 

 (F 43انظر إلى الفرق مع اللوحة )   
 

 .01/06/2015الزالت صالحة إلى ؼاٌة  F 3اللوحة 
  .قد تكون محتوٌة أوؼٌر محتوٌة على اسم المدٌنة F 3b و F 3aاللوحتٌن 

 
 

 
F 5 

 
F 7 

 
F 8 

 
F 9 

 
F 11 

:F 5  بداٌة أو مدخل الطرٌق السرٌع. 
:F 7  نهاٌة الطرٌق السرٌع. 

:F 8  متر 500له أكثر من نفق طو. 

:F 9  بداٌة طرٌق السٌارت. 

:F11 نهاٌة طرٌق السٌارت. 
 

 
F 12a 

 
F 12b 

 
F 13a 

 
F 13b 

:F 12a بداٌة منطقة سكنٌة. 

:F 12b نهاٌة منطقة سكنٌة. 

:F 13a  (.االستعداد المسبق)لوحة تعلن بوجود أسهم على طرٌق السٌر وتسمح باختٌار الخط المناسب 

:F 13b حة تعلن عند االقتراب من ملتقى الطرق بوجود شرابط فرز أو استعداد مسبق خاصة بالدراجات العادٌة لو 
 .و سابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة 

 

 
 

 
 

F 14 
 

F 15 

:F 14 مكان وقوؾ الدراجات العادٌة وسابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة. 
:F 15 اسبلوحة تعلن بإمكانٌة اختٌار االتجاه المن. 

 .األسهم الموجهة لألسفل لها عالقة باالتجاهات المستقٌمة -

 .عدد األسهم ٌحدد عدد الخطوط -

 .األسهم المابلة لألعلى لها عالقة باالتجاهات المؽادرة -
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F 17 

 
F 18 

 
F19 

 

 
F 21 

:F 17 تحدٌد خطوط السٌر مع خط خاص بالحافالت. 

:F 18 عربات النقل العمومً المنظم تحدٌد بنٌة سٌر ممٌزة خاصة بحركة مرور. 

:F 19 طرٌق عمومً ذو حركة مرور فً اتجاه واحد.  

:F 21  (.الٌمٌن والٌسار)ٌُسمح بتجاوز اللوحة من كلتا الجتهٌن 
 

 

 
F 23a 

 
F 23b 

 
F 23c 

 
F 23d 

:F 23a رقم طرٌق عادي 

:F 23b رقم طرٌق سرٌع 

:F 23c  ً(طرٌق سرٌع دابما  )رقم طرٌق دول 

:F 23d  (الدابرة)رقم طرٌق ٌدور حول المدٌنة 
 

 

 
F 25 

 
F 27 

  

:F 25 للطرٌق دلٌل مسبق. 

:F 27 للطرٌق دلٌل مسبق. 
 

   
F 29 F 31 F 33a 

:F 29   دلٌل طرٌق. 

:F 31   طرٌق السفر ٌمر عبر الطرٌق السرٌع. 

:F 33a ٌِّرة على بعد  معرض، مٌناء، حً، طرٌق محٌطة مطار، مركز جامعً، مصحة ومستشفى، : الفتات ُمش
 .بمدٌنة، شركة، حدٌقة صناعٌة ومركز تجاري 
  

 .ٌمكن تحدٌد المسافة بالكٌلومترات على اللوحة
 

 
F 34a (1) 

 
F 34a (2) 

:F 34a مٌناء، مكتبة عمومٌة، مكتب برٌد أو هاتؾ، : الفتات موضوعة بجانب مرافق عمومٌة أو ذات مصلحة عامة مثل 

 ... ، مقبرة، محطة تلفزٌونٌة(2)، مصلحة إطفاء الحرٌق، معرض، مصالح الشرطة (1) محطة قطار 
 

 .ٌمكن تحدٌد المسافة بالكٌلومترات على اللوحة
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F 34c 2 

 

 
F 34b 2 

F 34b 1 

 
F 34c 1 

:F 34b 1-2 دلٌل طرٌق ٌوضح طرٌق السفر المنصوح به والخاص بعٌنة من مستعملً الطرٌق. 
:F 34c 1-2  ًدلٌل طرٌق ٌوضح طرٌق السفر المنصوح به الموصل إلى أماكن سٌاحٌة والخاص بعٌنة من مستعمل 

 .الطرٌق  
 

  
F 35 F 37 

 
F 57 

 

:F 35  دلٌل طرٌق لمركز رٌاضً، مكان ذا طابع سٌاحً أواسترخابً، حدٌقة تسلٌة أو ترفٌه، مركز تقافً، نصب 
 ...تذكاري، مناظر رابعة 

:F 37 دلٌل طرٌق لنزل الشباب، مطعم وقرٌة سٌاحٌة، أماكن مبٌت، مخٌم أو موقع عربات التخٌٌم. 

:F 57 المجاري المابٌة. 

 

 

 
F 39 

 

 
  

 
 

F 41 
 

(1) 

:F 39 ٌُشٌر إلى تحوٌل حركة المرور  .دلٌل طرٌق 

:F 41 ًدلٌل طرٌق بواسطة طرٌق التفاف . 

 . سن لبعض العربات الحاملة لبضابع خطٌرة اتباعهدلٌل طرٌق لمسار بدٌل من األح    (1)

 
 

 

 

 

 
F 43 

 
F 45 

 
F 47 

 

:F 43  لوحة باسم المدٌنة(انظر الفرق مع اللوحة ( )تبٌن فقط الحدود الجؽرافٌة للبلدٌةF 1.) 
:F 45  ً(.مٌت)طرٌق منته 

:F 47 نهاٌة األشؽال. 
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F 49 

 
F 50 

 
F 50 bis 

:F 49      المشاة مكان عبور. 

:F 50      مكان عبور الدراجات العادٌة وسابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة الثنابٌة العجالت. 

:F 50 bis  ٌُسببونه للدراجات العادٌة وسابقً الدراجات  لوحة ُتنبه السابقٌن المؽٌرٌن لالتجاه للخطر الذي قد 
 .بعون نفس الطرٌقالنارٌة الصؽٌرة الثنابٌة العجالت أو المشاة الذٌن ٌتَّ   

 

 

 

 
F 52 bis 

    

 
F 51 

 

 
F 52 

 
F 53 

 
F 55 

 
F 56 

 
F 59 

 
F 60 

:F 51       معابر مشاة تحت أرضٌة أو سطحٌة 

:F 52       إشارة إلى مخرج طوارئ داخل األنفاق 

:F 52 bis إشارة إلى أقرب مخرج طوارئ فً االتجاه المحدد داخل األنفاق: مسار إؼاثة 

:F 53       اتجاه مصلحة التمرٌض 

:F 55       مركز مساعدة 

:F 57       آلة إطفاء الحرٌق 

:F 56       إشارة إلى موقؾ سٌارات 

:F 60       إشارة إلى موقؾ سٌارات مؽّطى 
 

 
F 61 

 
F 62 

 
F 63 

 
F 65 

 
F 67 

 
F 69 

 
F 71 

:F 61 هاتؾ 

:F 62 هاتؾ إؼاثة 

:F 63 الوقودمحطة التزود ب 

:F 65 فندق 

:F 67 مطعم 

:F 69 مقهى 

:F 71 مخٌم 
 

 
F 73 

 
F 75 

 
F 77 

    

:F 73 موقع تخٌٌم 

:F 75 نزل شباب 
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:F 77 جمعٌة هدفها تسهٌل سٌر األجانب، مكان الحصول على معلومات سٌاحٌة. 
 

 
F 79 

 
F 81 

 
F 83 

 
F 85 

:F 79 ٌردلٌل طرٌق ٌشٌر إلى نقصان فً عدد خطوط الس. 

:F 81 دلٌل طرٌق ٌشٌر تواجد انحراؾ. 

:F 83 دلٌل طرٌق ٌشٌر إلى تواجد رابط أفقً عبر الحافة الوسطٌة. 

:F 85 حركة مرور مسموح بها فً االتجاهٌن على جزء من الطرٌق ذا حركة مرور فً اتجاه واحد. 
 

 
F 87 

 
F 89 

 
 

 

F 91 

 

:F 87 بنٌة مرتفعة 

:F 89 د خطر أوقانون سٌر منطبق فقط على خط أو عدد من خطوط السٌر على طرٌق دلٌل طرٌق ٌشٌر إلى وجو 
 .ُمتكون من أشرطة متعددة فً نفس االتجاه 

:F 91  لوحة مرور تشٌر إلى وجود خطر أوقانون سٌر منطبق فقط على خط أو عدد من خطوط السٌر على طرٌق 
 .ُمتكون من أشرطة متعددة فً نفس االتجاه 

. 

 
F 93 

 
F 95 

 
F 97 

 
F 98 

:F 93 محطة إذاعٌة تقدم معلومات حول حركة المرور. 

:F 95 خط التوقؾ اإلضطراري. 

:F 97 لوحة مرور تشٌر إلى وجود ضٌق فً حجم خط السٌر. 

:F 98 ملجؤ إؼاثة. 
  

 
F 99a 

 
F 99b 

 
F 99c 

 

:F 99a طرٌق مخصص لحركة سٌر المشاة، الدراجات العادٌة والفرسان. 

:F 99b  مع توضٌح الخاص بكل نوع من مستعملً ( والفرسان)طرٌق مخصص لحركة سٌر المشاة، الدراجات العادٌة 
 .الطرٌق 

:F 99c طرٌق مخصص للعربات الفالحٌة، المشاة الدراجات العادٌة والفرسان. 
 

 .حسب مستعملً الطرٌق المسموح لهم بولوج الطرٌق F 99a ،F 99b ،F 99cٌُسمح بتعدٌل اللوحات 
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F 101a 

 
F 101b 

 
F 101c 

 

:F 101a نهاٌة الطرٌق المخصص لحركة سٌر المشاة، الدراجات العادٌة والفرسان. 

:F 101b  (.والفرسان)نهاٌة الطرٌق المخصص لحركة سٌر المشاة، الدراجات العادٌة 

:F 101c نهاٌة الطرٌق المخصص للعربات الفالحٌة، المشاة الدراجات العادٌة والفرسان. 
 

 .حسب مستعملً الطرٌق المسموح لهم بولوج الطرٌق F 101a ،F 101b ،F 101cٌُسمح بتعدٌل اللوحات 

 

 
F 103 

 
F 105 

 
F 107 

 
F 109 

:F 103 بداٌة منطقة المشاة. 

:F 105 نهاٌة منطقة المشاة. 

:F 107 ٌ ًتعدى وزنها اإلجمالً المسموح به ٌُسمح لسابقً العربات التً تجر مقطورات والُمستعملة لنقل البضابع والت 
 عربة تجرها حٌوانات، عربة ثنابٌة العجالت ، اجتٌاز E109طن من لحظة تجاوز اللوحة إلى حدود اللوحة  3,5 
 . بمحرك أو عربة ذات أكثر من عجلتٌن من جهة الٌسار 

:F 109 نهاٌة السماح باالجتٌاز من جهة الٌسار. 
 

 العجالت لوحات تتعلق بالدرجات الثنائٌة
 

وحدها لوحات المرور التً تم وضعها خصٌصا لتنظٌم بعض حاالت حركة السٌر، سواء كانت محتوٌة على لوحة سفلى 
 .أم لم تكن، ُتلزم سابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة  الثنابٌة العجالت باحترام قوانٌن أخرى

 

 
D7 + M6 

 
D7 + M7 

 
C1 + M2 

 

:D7 + M6 ات إجباري للدراجات النارٌة الصؽٌرة صنؾ ممر دراجB.  

:D7 + M7  ممر دراجات ممنوع على الدراجات النارٌة الصؽٌرة صنؾB. 

:C1 + M2 وجهة ممنوعة على كل السابقٌن باستثناء الدراجات العادٌة. 
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C3 + M3 

 
B1 + M8 

 
B5 + M8 

 

:C3 + M3 ناء الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة الثنابٌة ممنوع الدخول من الجهتٌن على كل السابقٌن باستث 
 .Aالعجالت صنؾ   

:B1 + M8 ٌلزم سابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة تقدٌم األولوٌة. 

:B5 + M8 ٌلزم سابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة الوقوؾ وتقدٌم األولوٌة. 
 

 
C31 + M2 

 
C31 + M3 

 
D1 + M3 

 

:C31 + M2 منع تؽٌٌر االتجاه للٌسار عند الملتقى القادم باستثناء سابقً الدراجات العادٌة . 

:C31 + M3  منع تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن عند الملتقى القادم باستثناء سابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة الثنابٌة 
 .Aالعجالت صنؾ   

:D1 + M3   ملتقى القادم باستثناء سابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة إجبارٌة تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن عند ال 
 .Aالثنابٌة العجالت صنؾ   

 

 
B1 + M10 

 
B5 + M10 

 
B17 + M9 

 

:B1 + M10  انتبه لسابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة الثنابٌة العجالت المتواجدٌن على كلتا جهتً الطرٌق 
 .لٌك تقدٌم األولوٌة لهمٌجب ع. العرضً المتقاطع  

:B5 + M10  ًانتبه لسابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة المتواجدٌن على كلتا جهتً الطرٌق العرض 
 .ٌجب علٌك الوقوؾ وتقدٌم األولوٌة لهم. المتقاطع  

:B17 + M9  ٌجب علٌك تقدٌم . طعالعرضً المتقا انتبه لسابقً الدراجات العادٌة المتواجدٌن على كلتا جهتً الطرٌق 
 .األولوٌة للقادمٌن من الٌمٌن  
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E9a + M1 
 

E9a + M8 

  

:E9a + M1 أماكن توقؾ خاصة بالدرجات العادٌة. 

:E9a + M8 أماكن توقؾ خاصة بالدرجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة. 
 

 
 

 

F19 + M4 
 

F19 + M5 

  

:F19 + M4 ٌ(.فً االتجاهٌن)ن باستثناء سابقً الدراجات العادٌة حركة مرور فً اتجاه واحد لكل السابق 

:F19 + M5  حركة مرور فً اتجاه واحد لكل السابقٌن باستثناء سابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة 
 (.فً االتجاهٌن) Aالثنابٌة العجالت صنؾ   

 

 

 اللوحات السفلى
 

 .سطة لوحة مستطٌلة سفلىٌتم استكمال، تحدٌد أو تقٌٌد معنى لوحة مرور ما بوا

 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 

 .اللوحة السفلى توضح المسافة (1):

 .اللوحة السفلى توضح المسافة (2):

 .اللوحة السفلى توضح طول الجزء الخطٌر من الطرٌق العمومً (3):
 

 
C23 

 
C31 

 
C31 

 

لعربات التً ٌتعدى وزنها األقصى المسموح تجعل المنع منحصرا على ا C31أو  C23اللوحة السفلى مضافة إلى اللوحة 
 . به الوزن المحدد علٌها
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C39 

 

 
 

C43 

 

 
 

C48 
 

E9a 

تجعل المنع منحصرا على العربات التً ٌتعدى وزنها  E9aأو  C39  ،C43 ،C48اللوحة السفلى مضافة إلى اللوحة 
 .األقصى المسموح به الوزن المحدد علٌها

 
 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 

 أو  (Uitgezonderd plaatselijk verkeer)باستثناء حركة المرور المحلٌة  (4):
 تحدد طرٌق عمومً مفتوح فقط أمام سكان ذلك الشارع  (plaatselijke bediening)االستعمال المحلً  (5):
 ، الدراجات وزوارهم، بما فً ذلك عربات توزٌع المشترٌات، وكذلك عربات الصٌانة والمراقبة، عربات األولوٌة 
 .العادٌة والفرسان 

 . تحدد عدد الركاب األدنى (+uitgezonderd 3)+ 3باستثناء  (6):
 .  طرٌق أو خط السٌر مفتوح إذن فقط أمام العربات الحاملة لعدد الركاب المحدد باللوحة السفلى 
 

 

 
 

(7) 

 

 
 

(8) 

 
 

(9) 
 

(10) 

 ٌتم توضٌح الخطر أكثر
  جلٌد أو ثلج   (7):

 تطاٌر المٌاه، آثار العجالت، االنزالق المابً   (8):
 مخرج مصنع أو معمل   (9):
  خروج الشاحنات (10):
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م بهذه  عندما تكون لوحة المرور لها عالقة فقط بمخرج الطرٌق األٌمن وٌكون هذا الطرٌق مقسم إلى خطوط فإنها تَُتمَّ
 . اللوحة السفلى

 

 

 (رونٌةاإللكت)اإلشارات المتغٌرة 
 

باإلمكان عرض لوحات التنبٌه للخطر، اللوحات الخاصة باألولوٌة، لوحات المنع أو لوحات اإلشارات على شاشات 
 .إلكترونٌة
          

  

 

 
الرموز والكتابات الداكنة اللون تستبدل بؤخرى مفتوحة 
 .اللون والخلفٌات المفتوحة اللون تستبدل بؤخرى داكنة

 .نٌة تحتفظ بنفس مفهومها القانونًاللوحات اإللكترو

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أضواء المرور 
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إنها ُتستعمل كذلك عند أمكنة عبور المشاة . الؽرض من لوحات المرور هو تنظٌم حركة المرور عند ملتقٌات الطرق
 .والدراجات وفوق خطوط الطرٌق لتوضٌح وجهة كل خط

 
توضع كذلك فوق الطرٌق أو فً جهته الٌسرى كتوضٌح أو . ق الٌمنىأضواء المرور الثالثٌة المصابٌح توضع جهة الطرٌ

 .عموما ال ٌجب اعتبار أضواء المرور الموضوعة ٌسار الطرٌق. إشارة إضافٌة
 

 .أمر أضواء المرور ٌسبق لوحات المرور، اإلشارات الخطٌة الموضوعة على سطح الطرٌق وكذلك قوانٌن السٌر
 

 األضواء ثالثٌة المصابٌح
  

 
     1   

 
      2 

 
     3 

 
 

ٌُمنع تجاوز الضوء نفسه: معناهالضوء األحمر  .1  .ٌُمنع تجاوز خط التوقؾ أو إذا لم ٌكن هناك خط توقؾ، 

ٌُمنع تجاوز خط التوقؾ أو إذا لم ٌكن هناك خط توقؾ، ٌُمنع تجاوز الضوء : : معناه البرتقالً/الضوء األصفر .2

 .توقؾ بؤمان لحظة اشتعال هذا الضوءنفسه، إال إذا لم ٌستطع السابق ال

إذا تم تجاوز هذا الضوء عند ملتقى الطرق، فعلى السابق الذي تجاوز خط التوقؾ أو الضوء فً هذه األحوال أن 
ض بقٌة مستعملً الطرٌق للخطر ٌُعرِّ  .ال ٌعبر الملتقى إال إذا لم 

 . ٌُسمح بتجاوزهالضوء األخضر  .3
 
 

 األصفرء األحمر، الضوء ٌُسمح باستبدال الضو.  4-5    
 حسب هذا الترتٌب  الثابت والضوء األخضر           
 برتقالٌة أو /بسهم أو عدة أسهم حمراء، صفراء           
 . خضراء           
 إن لها نفس معنى أضواء المرور العادٌة، إال أن            
  المنع أو السماح محدد فقط فً الوجهات المبٌنة           
 .من طرؾ األسهم           

 
    4 

 
     5 

 

 إذا كانت أضواء المرور عبارة عن .  6-7-8
 ، فإن رسم ظلً مضاء لدراجة عادٌة           
 لهذه األضواء عالقة فقط بالدراجات            
 العادٌة والدراجات النارٌة الثنابٌة           
 .العجالت          

 
      6 

 
     7 

 
      8 
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a-b9 . ضوء أحمر مقرون بسهم أوعدة أسهم 
 أوخضراء          

 ضوء أصفر ثابت مقرون بسهم أوعدة .    10
 .أسهم خضراء         
 ٌسمح فقط بالسٌر فً االتجاه أو         
 االتجاهات المبٌنة باألسهم الخضراء إذا         
 ادمٌن تم تقدٌم الألولوٌة للسابقٌن الق        
 بصورة قانونٌة من الجهات األخرى         
 .وكذا المشاة        

  
     a9 

   
    b9 

 
    10 

 

 سهم اإلخالء عند ملتقى الطرق
 

 سهم أخضر موجه للٌسار تم  .  11-12
 وضعه منفصالً على مكان مغادرة           
 .ملتقى الطرق          
 رور القادمة ٌتم توقٌؾ حركة الم          
 من الجهة المقابلة على طرٌق          
 السٌر والمتقاطعة مع السابقٌن          
 الراؼبٌن فً تؽٌٌر االتجاه للٌسار          
 عن طرٌق ضوء أحمر لتسهٌل            
  (.سهم اإلخالء)عملٌة إخالء الملتقى          

 
     11 

 
             12 

 

 ثنائٌة األلوانأضواء المرور 
 

 ٌعنً منع تواجدهم على طرٌق  أحمر للمشاةضوء .  13
 .السٌر      
 ٌعنً السماح لهم  بالتواجد على  أخضر للمشاةضوء .  14

 .طرٌق السٌر      
 كإشارة على قرب نهاٌة هذا السماح، ٌبدأ الضوء       
 (أخضر ؼماز. )األخضر فً الومٌض      

 
    13 

 
       14 
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 عند  قمري غماز -أبٌضضوء .  15
 معبر قطار ٌعنً السماح       
 .بتجاوزه      
  أحمرٌٌن غمازٌنضوبٌن .  16

 عند معبر قطار تعنً  بالتناوب      
 أن كل مستعلً الطرٌق       
 ممنوعون من تجاوز خط       
 التوقؾ، أو عند عدم تواجد خط       
 .توقؾ، ضوء المرور نفسه      

 
  15 

 
    16 

 

 
      17 

 
        18 

 
          19 

 
 فوق خط السٌر ٌعنً وجهة مسموحة على خط السٌر أمام السابقٌن  سهم موجه لألسفلعلى شكل  أخضرضوء  .17

 .  قانون األولوٌة ال ٌتؽٌر بذلك. الموجه إلٌهم السهم
 وجهة ممنوعة على خط السٌر أمام السابقٌن  فوق خط السٌر ٌعنً صلٌب أحمرعلى شكل  رحمأضوء  . 18

 .  الموجه إلٌهم السهم
فوق خط السٌر ٌعنً أن  جهة الٌمٌن أو الٌسار  لألسفلدرجة  45سهم موجه على شكل  برتقالً/رصفأضوء  . 19

 .السابقٌن ملزمٌن بمؽادرة هذا الخط بؤسرع وقت ممكن فً االتجاه الذي ٌحدده السهم
 

 (لغمازةا)األضواء الوامضة 
 

 

 
      20   

 
    21 

 
        22 

 

 .ٌعنً السماح بتجاوز الضوء بحذر شدٌد( أو ضوبٌن ؼمازٌن بالتناوب)برتقالً غماز /رصفأ ضوء.  20-21-22
 

 
 
 

 تنظٌم األولوٌة
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  23  

 
   24 

 
 لوحات المرور الخاصة . المكان البرتقالً ٌؽمز فإن قانون األولوٌة ال ٌتؽٌر على هذا/إذا كان الضوء األصفر. 23

 . باألولوٌة تبقى سارٌة المفعول      
 لوحات المرور الخاصة . البرتقالً ٌؽمز فإن قانون األولوٌة ال ٌتؽٌر على هذا المكان/إذا كان الضوء األصفر. 24

 .برتقالً/باألولوٌة تبقى سارٌة المفعول ولو تم استبدال الضوء األخضر بضوء أصفر      
 

 

 
 
 

 إذا كانت أضواء المرور الثالثٌة األلوان مشتؽلة .  25-26
 فً مكان ما، فإن لوحات المرور ال تكون سارٌة             
 .المفعول           

 
      25 

 
      26 

 

 

 أضواء مرور خاصة
 

ة مرور عربات النقل تستخدم أضواء المرور المشكلة عن طرٌق أشرطة مستطٌلة، دوابر أو مثلثات فً تسٌٌر حرك
 .ٌتم ذلك فً أؼلب األحٌان على طرق السٌر المخصصة لها(. ترامات، حافالت النقل العمومً)العمومً المنظم 

 

 
    1 

 
     2 

 
     3 

 
     4 

 
     5 

 
 .شرٌط أفقً مستطٌل له نفس معنى الضوء األحمر . 1
  .البرتقالً/دابرة لها نفس معنى الضوء األصفر .2
 .مثلث له نفس معنى الضوء األخضر . 3
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 .شرٌط عمودي مستطٌل ٌشٌر إلى السماح بالسٌر مستقٌما  فقط . 4
 درجة  للٌمٌن أو الٌسار ٌشٌر إلى السماح بالسٌر فقط فً الوجهات التً ٌحددها هذا  45شرٌط مابل بنسبة  . 5

 .الشرٌط
 

 السٌاقة الدفاعٌة
 

 .ط األبٌض المتصل المتواجد على طرٌق السٌرال تتجاوز بؤي حال من األحوال الخ 
فقط، عند الضرورة الملحة، مثل التجاوز أو تؽٌٌر االتجاه لجهة  األبٌض المتقطعٌسمح لك بتجاوز الخط   
 .الٌسار

 .عدم احترام الخط األبٌض ٌمكن أن تنتج عنه عواقب وخٌمة خاصة إذا كان الجو مضببا   

كل عوامل مساعدة للسابقٌن خاصة باللٌل أو عند نزول ضباب الخطوط البٌضاء على حافات الطرٌق تش
 .كثٌؾ

ال ٌسمح بالسٌر على ممر الدراجات ولو كان ذلك بؽرض تجاوز سابق أمامً ٌرٌد الدوران للٌسار، من  
 .جهة الٌمٌن

 .استعمله فقط لالستعداد لتؽٌٌر االتجاه. خط الحافالت هو خط سٌر مخصص لها 
 

 :هناك فرق بٌن 

 
 .بٌض المتصل على طرٌق السٌر واآلخر المتواجد على حافة الطرٌقالخط األ .1

 .الخط المحدد للحافة الفعلٌة لطرٌق السٌر والخط المحدد للحافة الوهمٌة .2

 
الموضوعة على سطح الطرٌق تذكرك بؤنك ملزم بتقدٌم األولوٌة للٌسار والٌمٌن ( أسنان القرش)المسننات  

 .والتوقؾ إذا لزم األمر

ند اقترابك من ممر المشاة أو مكان عبور المشاة والدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة لطرٌق خفؾ السٌر ع 
 .السٌر

 

 .ٌلزمك احترامها هً كذلك. لوحات المرور ال توضع هكذا عبثا   

 .إنها تلزمك بتعدٌل سرعتك. لوحات التنبٌه للخطر تحذرك من تواجد خطر على الطرٌق 

 :للوحات المرور عن طرٌق السٌاقة الدفاعٌة تعنً احترامك 

 .عدم االستهتار باألخطار المشار إلٌها .1

 .تطبٌق قوانٌن األولوٌة .2

 .احترام الممنوعات والواجبات بصفة جدٌة وحرفٌة .3

احترام  لوحات المرور الخاصة بالوقوؾ والتوقؾ ٌساعد هو كذلك فً تنظٌم والمحافظة على سالمة حركة  
 .المرور

 

قد ٌتحول فً أي . أضواء المرور عند ملتقى الطرق  ولو كان الضوء أخضرخفؾ السٌر عند االقتراب من  
 .لحظة لضوء برتقالً

إنه ٌعطً فقط حق متابعة السٌر إذا كان الملتقى . الضوء األخضر ال ٌعطً بؤي حال األولوٌة المطلقة 
 .فارؼا  

 .حادثة سٌر تنبه إلى أنه ٌصعب إثبات أنك انطلقت عندما كان ضوء المرور أخضرا  عند وقوقع 

تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن عند ضوء أحمر مقرون بسهم أخضر مسموح لك به فقط إذا قدمت األولوٌة لبقٌة  
 .السابقٌن والمشاة

 .استخدم الفرامل، ولٌس عدم ضؽط دواسة السرعة:البرتقالً بعنً/الضوء األصفر 

 .الحظ جٌدا  وتباطا تدرٌجٌا  . ةال تسرع أبدا  إلى ان تصل للضوء األحمر ألن ذلك سٌتسبب فً فرملة قوٌ 

 .إنك ال تقلل من استهالك الوقود فحسب، بل تحافظ على إطارات عجالتك كذلك 
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 العون المإهل 
 

عمل كلما فً وسعهم كً تتم حركة المرور بشكل منظم، والسهر على أن ُتحترم قوانٌن  األعوان المإهلٌنٌجب على 
 .ٌقالسٌر من ق بل كل مستعملً الطر

 .عن طرٌق ؼرامة مالٌة أو محضر عند مالحظة مخالفة لقانون السٌر فإن لهم الحق فً تحدٌد مستوى العقوبات المناسبة
 

تسٌٌر حركة المرور على الطرق العمومٌة وإعطاء أوامر لمستعملً الطرٌق الذٌن ٌتوجب  األعوان المإهلٌنبإمكان 
 .علٌهم االنصٌاع لها بشكل فوري ومباشر

 
 .العون المإهل لها األولوٌة على لوحات المرور وقوانٌن السٌر العامة أوامر

 

 أهم األوامر

 
           1 

 
          2 

 
          3 

 
               4 

 
 ممدودٌن  (2)أوساعدٌن  (1)ساعد  

 .خلؾ الشرطً ٌلزمهم التوقؾأو القادمون من أمام  مستعملو الطرٌق .1
ٌسار الشرطً ٌمكنهم متابعة السٌر، وعند اللزوم مؽادرة أو مون من ٌمٌن القاد مستعملو الطرٌق .2

 .الٌسارأو الملتقى من جهة الٌمٌن 
ُ  (3)ساعد   هم  ٌكل مستعملً الطرٌق ملزمون بالتوقؾ، وأولبك المتواجدون على الملتقى عل:  مبسوط عمودٌا

  .مؽادرته فورا  
 .الضوء األحمر ٌلزمهم التوقؾالموجه لهم بالسائقون  :(4)التلوٌح بضوء أحمر  
 .ٌعنً أن على السابقٌن تخفٌؾ السرعة :رفع الٌد وتنزٌلها بٌنما الساعد مبسوط أفقٌاً  
 .هذه الحركة ما هً إال طلب ولٌست بؤمر ُملح. تحث على اإلسراع :القٌام بحركات ٌدوٌة دائرٌة 
  .مر أو الطلببعدها ٌؤتً األ. إنها تثٌر انتباه السابقٌن. لٌست بؤمر: الصافرة 

 
 

 لٌس بعون مإهل  أهم األعوان المإهلٌن
 .أعضاء الشرطة الفدرالٌة أو المحلٌة 

مسٌر جسر متواجد على الطرٌق العام، فٌما  
ٌخص حركة المرور على الجسر أو المناطق 

 .القرٌبة منه

 .موظؾ الجمارك أثناء عمله 

شرطة السكك الحدٌدٌة داخل مجال  
 .صالحٌتها

ة البلجٌكٌة فً وقت عملها الشرطة العسكرٌ 

ٌمكنهم تسٌٌر حركة السٌر ولكن األشخاص الذٌن ال 
 .بإمكانهم إعطاء إشارات

الجنود المخولون المعتمدون أثناء تنقالت  
 .قوافل الجٌش

األعوان المإهلون المعتمدون إلعطاء  
إشارات أثناء المسابقات الرٌاضٌة المتعلقة 
بسباقات الدراجات، المشً والعدو أو أٌة 
مسابقات رٌاضٌة بعربات ال تحتوي على 
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 . إذا كانت تقوم بتسٌٌر حركة المرور

األعوان المإهلون التابعون لشركة النقل  
العمومً أثناء قٌامهم بعملٌة البحث عن 

 :مخالفات لقانون السٌر التً تتعلق ب

متر قبل وبعد موقؾ  15التوقؾ داخل  -
 .الحافلة

 .التوقؾ على أماكن قد تعٌق حركة سٌر الترام -

 .واء مرور خاصةأض -

خطوط التوقؾ الخاصة بسٌارات األشخاص  -
، خطوط (carpool)المتنقلٌن بسٌارة واحدة 

خطوط السٌر الممٌزة والخطوط  ،الحافالت
 .المكعبة

رجال المطافا والوقاٌة المدنٌة الذٌن ٌتدخلون  
عند حادثة سٌر فً الوقت الذي ال ٌتواجد فٌه 

 .أعضاء من الشرطة

 .اتمحرك

المراقبون المخولون المعتمدون لتؤمٌن عملٌة  
عبور األطفال، األشخاص المعاقٌن أو 

 .الشٌوخ

قباطنة الطرق المعتمدون لتؤمٌن سالمة  
سابقً الدراجات العادٌة ومجموعات من 

 .سابقً الموتورات

قابدو المجموعات الذٌن ٌعملون على سٌر  
تجوالت المشاة والفرسان بطرٌقة سلٌمة 

 .وآمنة

مراقبو األوراش الذٌن ٌعملون على تؤمٌن  
 .سالمة العمال على الطرٌق العام

 

 

ٌجب على مستعملً الطرٌق 
 .االنصٌاع لتعلٌمات هإالء األشخاص
للتمكن من توقٌؾ حركة المرور، فإن 
على هإالء األشخاص استخدام 

 .المركبة على عمود C43اللوحة 
هإالء األشخاص لٌسو بؤعوان 

 .مإهلٌن

 
 

 

 ترتٌب األوامر

 

لقواعد المرور ترتٌب هرمً حسب 
 :أهمٌتها

 .أوامر العون المإهل 

 .أضواء المرور 

 .لوحات المرور 

 .قوانبن السٌر المكتوبة 
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 .قوانٌن السٌر سارٌة المفعول (5)
 لوحات المرور سارٌة المفعول،  (6)

 .لها األولوٌة على قوانٌن السٌر      
 المرور سارٌة المفعول،  أضواء (7)

 .لها األولوٌة على قوانٌن السٌر     
 أضواء المرور سارٌة المفعول،  (8)

 .لها األولوٌة على لوحات المرور     
 أوامر الشرطً سارٌة المفعول،  (9)

 لها األولوٌة على لوحات وأضواء      
 .المرور     

 
 

 

 مخالفات قانون السٌر
 

 .فورٌة لهذا الؽرض أو كتابة محاضر ٌستطٌع العون المإهل توزٌع ؼرامات. فات قانون السٌرقد تتم معاقبة مخال
 

 :الغرامات الفورٌة
دفع هذه الؽرامات ٌتم . عند مالحظة مخالفة لقانون السٌر فإن بإمكان رجال الشرطة توزٌع ؼرامات مالٌة ُتدفع على الفور

 .أو البطاقة البنكٌة أو االبتمان( لٌس لهم عنوان رسمً فً بلجٌكا فقط اآلشخاص الذٌن)عن طرٌق تحوٌل بنكً، نقود 
 

أٌام، فإن الشرطً ٌقوم بكتابة محضر ٌتبعها تسوٌة ودٌة أو  5إذا رفض الجانً دفع الؽرامة أو تؤخر فً الدفع أكثر من 
 .قد تتم مصادرة عربة الجانً فً حالة إصراره على عدم الدفع. إدانة من طرؾ المحكمة

 
 :سمح بتوزٌع ؼرامة فورٌة إذاال ٌ

 .سنة 18كان الجانً أصؽر من  

 .كانت إحدى المخالفات التً تم مالحظتها من الدرجة الثالثة 

 .س/كلم 40تم تجاوز السرعة المحددة بؤكثر من  

، فً محٌط مدرسة، داخل 30س داخل مدٌنة، داخل منطقة ال /كلم 30تجاوز السرعة المحددة بؤكثر من  
 .و داخل فناءمنطقة سكنٌة أ

 .تم مالحظة مخالفة من الدرجة الرابعة 

 .أورو 300كان مبلػ المخالفة ٌتجاوز  
 

 :السحب الفوري لرخصة السٌاقة
 .ٌوما 15ٌمكن سحب الرخصة بشكل فوري من السابق لمدة 

مخالفة لمدة بإمكان المدعً العام، كعقاب إضافً، تقدٌم طلب لمحكمة الشرطة من أجل تمدٌد سحب الرخصة من مرتكب ال
 .أشهر 3
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 :ٌتم تصنٌف المخالفات إلى أربعة مجموعات
 .4أو  3، 2، 1المخالفات من الدرجة  

 .مخالفات تحدٌد السرعة 
 .السٌاقة تحت تؤثٌر الخمر 

 .مخالفات تتعلق برخصة السٌاقة 
 

 .تم تطبٌق عقوبات أشد صرامة على السائقٌن المبتدئٌن 2007سبتمبر  1ابتداءاً من 
 

 :قبل أقل من سنتٌن سٌفقد الحق فً السٌاقة فً حالة ما إذا Bلحاصل على رخصة السٌاقة من النوع السابق ا
 .ارتكب مخالفة متعلقة بتناول الكحول أو المخدرات 

 .كان معه جهاز كاشؾ للرادار 

 .تسبب فً وقوع حادثة سٌر نتج عنها جرحى أو قتلى 

 .ارتكب جرٌمة الهرب 

 .ثة أو الرابعةارتكب مخالفة من الدرجة الثال 

، فً محٌط مدرسة، داخل 30س داخل مدٌنة، داخل منطقة ال /كلم 30تجاوز السرعة المحددة بؤكثر من  
 .منطقة سكنٌة أو داخل فناء

عدم التوفر على رخصة، تقدٌم وثٌقة مزورة أو التوفر على إعاقات أو )ارتكب مخالفة متعلقة برخصة السٌاقة  
 (.عاهات صحٌة

 
 .ٌاقة سٌستوجب على األقل النجاح فً امتحان نظري أو عملًاستعادة حق الس

 

 مخالفات من الدرجة األولى
 

باستثناء المخالفات المتعلقة بالسرعة، السٌاقة تحت تؤثٌر الكحول أو )كل المخالفات التً لم ٌتم إدراجها تحت درجة أخرى 
 (.المتعلقة بالرخصة

 
 ..سالمة، السٌر على الخط الٌساري بدون داعًواقٌة الرأس أو عدم استعمال حزام ال :أمثلة

 
 

 :العقوبات الممكنة
 .أورو 50: دفع فوري 

 .أورو محددة من طرؾ المحكمة 1.375أورو إلى  55ؼرامة مالٌة من  

 
 
 

 مخالفات من الدرجة الثانٌة
 

 .مخالفات تهدد سالمة األشخاص بطرٌقة ؼٌر مباشرة
 .ع ألماكن التوقؾ الخاصة باألشخاص المعاقٌنمخالفات تتعلق باالستخدام الؽٌر المشرو

 

 قواعد عامة تتعلق بسلوك مستعملً الطرٌق
إزعاج حركة المرور أو جعلها ؼٌر آمنة عن طرٌق رمً النفاٌات، األوساخ الطابشة أو المواد السامة، وكذا  

خار أو بواسطة تركٌبها، تركها أو إسقاطها على الطرٌق العمومً، وذلك بواسطة إنتاج ونشر دخان أو ب
 .إضافة أي نوع من أنواع الحواجز

 

 السائق
 .ال ٌكون قادرا  على السٌاقة، ؼٌر متوفراُ على المعرفة والخبرة الكافٌتٌن 

 .ال ٌكون قادرا  على القٌام بكل الحركات الالزمة وال ٌستطٌع السٌطرة الكاملة على عربته أوحٌوانه
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 .ة الوقوؾ أو التوقؾانتعمال الهاتؾ المحمول بالٌد إلى فً حال 

 

 أحكام عامة فٌما ٌتعلق بالسرعة
 .السٌاقة بسرعة ؼٌر معدلة 

 .عدم القدرة على التوقؾ لحاجز ُمتوقع 

 .عدم إشعار اآلخرٌن بتخفٌؾ كبٌر للسرعة 

عدم تخفٌؾ السرعة عند اإلقترلب من حٌوانات الجر، حمل األثقال والركوب أو الماشٌة على الطرٌق العمومً  
 .وقؾ عند اتضاح عالمات الخوؾ على هذه الحٌواناتو عدم الت

 

 مسافة األمان بٌن العربات
من طرؾ سابقً ( المدن)مترا  على األقل كمسافة أمان خارج المجاالت العمرانٌة  50عدم احترام مسافة  

 .أمتار 7طن أو التً ٌتعدى طولها  7,5العربات والمقطورات التً ٌتعدى وزنها اإلجمالً المرخص به 

 

 قوانٌن األولوٌة
 .عدم تقدٌم األولوٌة لعربات السكة الحدٌدٌة 

 .عدم مضاعفة الحذر عند الدخول لملتقى الطرق من أجل تالفً كل حادثة سٌر 

عدم تقدٌم األولوٌة للسابق القادم من الٌمٌن، إال إذا كان هذا األخٌر قادما  من وجهة ممنوعة أو ٌقترب من  
 .دوار

 :سابق متواجد على الطرٌق العمومً أو طرٌق السٌر الذي ترؼب السٌر علٌه عدم تقدٌم األولوٌة لكل 

 .B2أو B1عند قدومك من طرٌق عمومً أوطرٌق سٌر محتوي على لوحة المرور  .1
 .عند قدومك من طرٌق ترابً أو ممر وترٌد دخول الطرٌق العمومً أو طرٌق السٌر .2

 .B2أو B1عدم احترام لوحة المرور  

 

  
 (.الرجوع للخلؾ: مثل)ولوٌة عند القٌام بمناورة عدم تقدٌم األ 

السابق الواجب علٌه تقدٌم األولوٌة، ٌسمح له فقط بمتابعة السٌر إذا كان ٌستطٌع فعل ذلك بدون التسبب فً  
 .وقوع حوادث سٌر فٌما ٌتعلق بؤماكن بقٌة السابقٌن، سرعتهم والمسافة التً ٌتواجدون علٌها

بِعون هذا الرصٌؾ السابق الذي ٌقطع رصٌؾ أو   ممر دراجات ملزم بتقدٌم األولوٌة لمستعملً الطرٌق الذي ٌتَّ
 .أو الممر

 

 التجاوز
ٌُحول عربته نحو الجهة   التجاوز من جهة الٌمٌن إال عندما ٌعطً السابق االنطباع بؤنه ٌنوي الدوران للٌسار أو 

 .بهذه الحركةالٌسرى من الطرٌق العمومً وٌنتقل فعلٌا  للٌسار من أجل القٌام 

 .عدم احترام القواعد المتعلقة بكٌفٌة تجاوز عربات السكة الحدٌدٌة على طرٌق السٌر 

 

 تغٌٌر االتجاه
ومع ذلك ٌسمح للسابق . عند تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن، عدم البقاء ما أمكن بؤقرب مكان من حافة الطرٌق الٌمنى 

عاد العربة أو حمولتها تحول دون البقاء ما أمكن السٌر على الجهة الٌسرى من الطرٌق إذا كان المكان، أب
 . بؤقرب مكان من حافة الطرٌق الٌمنى

 

 حركة السٌر على الطرٌق السرٌع أو طرٌق السٌارات
  .E 9aإٌقاؾ أو توقٌؾ عربة على هذه الطرق ما عدا على أشرطة التوقؾ أو األماكن المعٌنة بواسطة اللوحة  

 

E 9a 
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 ن المخصصة للمشاة، الدراجات العادٌة والفرسانحركة السٌر على األماك

 .التواجد على طرق ممنوعة 

 

 منع الوقوف والتوقف
 :الوقوؾ أو التوقؾ على 

، إالَّ عند وجود قوانٌن محلٌة (المدن)حافات الطرق المرتفعة ، داخل المجاالت العمرانٌة  األرصفة و .1
 .تجٌز ذلك

من المكان الذي ٌتوجب فٌه على الدراجات العادٌة  أمتار 3ممرات الدراجات العادٌة وداخل مسافة  .2
والنارٌة الصؽٌرة الثنابٌة العجالت مؽادرة الممر للدخول فً طرٌق السٌر أو مؽادرة طرٌق السٌر 

 .للدخول فً طرٌق السٌر

أماكن عبور المشاة، أماكن عبور الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة الثنابٌة العجالت وعلى طرٌق  .3
 .أمتار من هذه األماكن 3اخل مسافة أقل من السٌر د

 .طرٌق السٌر تحت الجسور وداخل األنفاق، إالَّ عند وجود قوانٌن محلٌة تجٌز ذلك تحت الجسور .4

 .طرٌق السٌر بالقرب من قمة عقبة وفً منعرج تكون فٌه الرإٌة ؼٌر كافٌة .5

 
 منع التوقف

جات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة الثنابٌة العجالت الدخول التوقؾ على األماكن التً ٌجب فٌها على المشاة والدرا 
 .لطرٌق السٌر لاللتفاؾ على حاجز

 .التوقؾ على األماكن التً قد ٌتم فٌها إعاقة حركة سٌر عربات السكة الحدٌدٌة 

 .أمتار 3التوقؾ على طرٌق السٌر بحٌث ٌصبح عرض مكان المرور الفارغ أقل من  

 .لمستعملة من طرؾ األشخاص المعاقٌن بصورة ؼٌر قانونٌةشؽل مكان خاص لتوقؾ العربات ا 

 
  استعمال األضواء

 .االستعمال الؽٌر مشروع لألضواء الكبرى 

 .عدم استعمال أضواء الضباب الخلفٌة عندما ٌكون ذلك واجبا   

 

 حمولة العربة
 .عدم احترام القواعد العامة المتعلقة بترتٌب، تثبٌت وتؽطٌة الحمولة 

 ...قواعد المتعلقة بتؽطٌة الحبوب، الكتان، القش، المواد العلفٌة الخاصة بالخٌول والماشٌةعدم احترام ال 

 .عدم احترام القواعد المتعلقة بنقل األجزاء الطوٌلة 

عدم احترام القواعد المتعلقة بالحالة الجٌدة، االستعمال الصحٌح وربط كل األشٌاء التً تستعمل فً تثبٌت  
 .الحمولة أو تؽطٌتها

 .بواب الجانبٌة أو الخلفٌة المفتوحة والتً تتجاوز جوانب العربةاأل 

 

 أضواء المرور الثالثٌة األلوان
 .التجاهل الؽٌر المشروع للضوء البرتقالً 

 
 

 :العقوبات الممكنة
 .أورو 100: دفع فوري 

 .السحب الفوري لرخصة السٌاقة أو الرخصة المإقتة 

 .أورور محددة من طرؾ المحكمة 1375أورو و  110ؼرامة مالٌة تتراوح بٌن  

 .فقدان حق سٌاقة عربة بمحرك 
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 مخالفات من الدرجة الثالثة

 
 .المخالفات ت التً تهدد سالمة أشخاص بطرٌقة مباشرة
 . المخالفات التً تتكون من تجاهل أوامر العون المإهل

 

 أوامر العون المإهل
 .عدم االنصٌاع المباشر ألوامر العون المإهل 

 .حرٌك عربة واقفة أو متوقفة بعد تلقً السابق أوامر من العون المإهل بهذا الشؤنعدم ت 

 

 مكان سٌر السائقٌن على الطرٌق العمومً
إذا كان الطرٌق العمومً ٌتكون من خطٌن أو ثالثة خطوط سٌر منفصلة بوضوح عن بعضها البعض،  

تالؾ فً العلو، طرٌق السٌر المتواجد بواسطة أرض مستوٌة، فضاء ؼٌر قابل للولوج من طرؾ العربات، اخ
 .جهة الٌسار بالنسبة للوجهة التً ٌتبعونها، إالَّ عند وجود قوانٌن محلٌة تجٌز ذلك

 

  التقاطع

 .التقاطع من جهة الٌسار 

 .عدم ترك مسافة كافٌة عند التقاطع 

ز أو مستعملً طرٌق عدم تخفٌؾ السرعة أو الوقوؾ إذا لزم األمر فً حالة تعذر متابعة السٌر لوجود حاج 
 .آخرٌن

 .تعرٌض بقٌة مستعملً الطرٌق للخطر أثناء استعمال حافة الطرٌق المساوٌة لسطح الطرٌق عند التقاطع 

 .عدم احترام القواعد المتعلقة بكٌفٌة التقاطع مع عربات السكة الحدٌدٌة 

 

 التجاوز
 .اوٌة لسطح الطرٌق عند التجاوزتعرٌض بقٌة مستعملً الطرٌق للخطر أثناء استعمال حافة الطرٌق المس 

عدم اقتراب السابق ما أمكن من جهة الٌمٌن أو زٌادة السرعة فً الوقت الذي ٌتم فٌه استعداد سابق آخر  
 .لتجاوزه من جهة الٌسار

التجاوز من جهة الٌسار رؼم عدم توفر السابق على رإٌة كافٌة تمكنه من القٌام بذلك دون خطر التسبب فً  
 .ٌروقوع حوادث س

 :التجاوز من جهة الٌسار لعربة تجرها حٌوانات، لعربة بمحرك ثنابٌة العجالت أو لعربة ذات أكثر من عجلتٌن 

إال عند تواجد أعمدة أو أضواء مرور تسٌر حركة ، A47أو  A45على معبر قطار مزود باللوحة  -
 .المرور

 

 
لى عجلتٌن، إالعلى طرٌق سٌر عند تجاوز سابق هو بدوره ٌقوم بتجاوز عربة ؼٌر التً تحتوي ع -

 .مقسم إلى ثالثة خطوط أو أكثر فً نفس االتجاه

عند تجاوز سابق وقؾ لمعبر أو ٌقترب من معابر  موجودة فً أماكن ؼٌر منظمة من طرؾ عون  -
 . مخول أو أضواء مرور

 

 تغٌٌر االتجاه
عربة أو الحمولة وعدم التؤكد من وجود عند تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن، االنتقال للٌسار بسبب حالة الطرٌق وأبعاد ال 

سابقٌن فً الخلؾ قد بدأوا فً التجاوز أو تعرٌض بقٌة السابقٌن المتواجدٌن على الطرٌق الذي ٌتم مؽادرته 
 .للخطر

 .عدم تقدٌم األولوٌة للسابقٌن المقابلٌن المتواجدٌن على الطرٌق الذي ٌتم مؽادرته عند تؽٌٌر االتجاه للٌسار 
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 .ولوٌة للسابقٌن وللمشاة الذٌن ٌتبعون بقٌة أجزاء نفس الطرٌق عند تؽٌٌر االتجاهعدم تقدٌم األ 

 .عدم تقدٌم األولوٌة للمشاة الذٌن ٌعبرون الطرٌق الذي ٌتم الدخول إلٌه عند تؽٌٌر االتجاه 

 

  حركة السٌر داخل المناطق السكنٌة والفناءات

 .لزومتعرٌض المشاة للخطر، إزعاجهم أو عدم الوقوؾ عند ال 

 .عدم مضاعفة الحذر عند رإٌة األطفال 

 

 حركة السٌر على الطرق المخصصة للمشاة، الدراجات العادٌة والفرسان
 .اإلزعاج أو التعرٌض للخطر 

 .اإلزعاج الؽٌر الالزم لحركة المرور 

 .عدم مضاعفة الحذر عند رإٌة األطفال 

  

 حركة السٌر داخل المناطق المخصصة للمشاة
 .ة المشاة داخل مناطق المشاةعدم السٌر بسرع 

 .عدم ترك ممرات سالكة للمشاة 

 .عدم الوقوؾ عند اللزوم 

 .تعرٌض المشاة للخطر أو إزعاجهم 

 

 حركة السٌر داخل شوارع اللعب
 .عدم السٌر بسرعة المشاة داخل شوارع اللعب 

 .عدم ترك ممرات سالكة للمشاة المنشؽلٌن باللعب 

 .د اللزوم للمشاة المنشؽلٌن باللعبعدم تقدٌم األولوٌة أو الوقوؾ عن 

 .سابقوا الدراجات العادٌة الذٌن ال ٌنزلون من على دراجاتهم عند اللزوم 

 .تعرٌض المشاة المنشؽلٌن باللعب للخطر أو إزعاجهم 

 .عدم مضاعفة الحذر عند رإٌة األطفال 

 

 سلوك السائقٌن تجاه المشاة
 :تعرٌض المشاة للخطر الذٌن 

 .ة سكنٌة، فناء أو منطقة مشاةٌتواجدون داخل منطق -

 .ٌمشون على طرٌق السٌر المستوفون للشروط الالزمة -

 :ٌتواجدون على الطرٌق -

o المخصص لحركة سٌر المشاة، الدراجات العادٌة والفرسان. 

o  المخصص لحركة سٌر المشاة، الدراجات العادٌة والفرسان والذي تم فٌه توضٌح الجزء
 .المخصص لكل مستعمل طرٌق

o  كشارع لعبالمجهز. 

أو  D9ٌتواجدون على رصٌؾ، جزء من الطرٌق العمومً مخصص لحركة سٌر المشاة باللوحة  -
D10 ،حافة طرٌق أو شرٌط ملجؤ أمان. 

  

D10                  D9 

عدم تخفٌؾ السرعة عند السٌر بجانب حافلة نقل الركاب، حافلة النقل العمومً، حافلة النقل العمومً  
 .واقفة لتنزٌل أو إركاب ركاب( ترام)ة صؽٌرة أو عربة سكة حدٌدٌة المكهربة، حافل

عدم تطبٌق القوانٌن المتعلقة بالركاب الذٌن هم بصدد النزول أو الركوب عند موقؾ حافلة مخصصة للنقل  
 .العمومً
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ة على األماكن التً ٌتم تسٌٌر حركة المرور فٌها بواسطة عون مإهل أو أضواء مرور، حتى ولو كانت وجه 
عدم فسح المجال للمشاة المتواجدٌن بطرٌقة قانونٌة على طرٌق السٌر إلكمال عبورهم : السابق مفتوحة للسٌر

 . بهدوء أو عدم الوقوؾ عند معبر المشاة عندما ٌكون الطرٌق مؽلق أمام السابق

القتراب من عدم ا: أضواء مرورأو على األماكن التً ال ٌتم تسٌٌر حركة المرور فٌها بواسطة عون مإهل  
معبر المشاة بسرعة مالبمة أو عدم تقدٌم األولوٌة للمشاة المتواجدٌن على المعبر أو أولبك الذٌن ٌستعدون 

 .للعبور

 
 استعمال األضواء

 200فً الفترة ما بٌن نزول الظالم وطلوع الصباح وفً كل الظروؾ التً تتعذر فٌها الرإٌة لمسافة تتجاوز  
 .متر

العادٌة أو الكبرى فً الواجهة األمامٌة واألضواء الحمراء فً الواجهة الخلفٌة  عدم استعمال األضواء -
 .لعربة تحتوي على محرك

عدم استعمال ضوبٌن أبٌضٌن فً الواجهة األمامٌة واألضواء الحمراء فً الواجهة الخلفٌة للمقطورات  -
 .التً ٌجب أن تحتوي على هذه األضواء

 .ربات التً ٌجب أن تحتوي على هذه األضواءعدم استعمال أضواء توضٌح الحجم للع -

 

 السلوك تجاه عربات األولوٌة التً تستعمل اإلشارة الصوتٌة المتمٌزة
لسبٌل ، عدم تقدٌم األولوٌة، عدم الوقوؾ عند اللزوم من لحظة  إشعار الصوت الممٌز لخالء الفوري اإلعدم  

 .باقتراب عربة األولوٌة

 

 لمدارسالسلوك تجاه عربات نقل أطفال ا
 .عدم مضاعفة الحذر عند االقتراب من عربة نقل أطفال المدارس 

عدم تخفٌض السرعة بشكل كبٌر أو الوقوؾ عند اللزوم كلما استعمل سابق عربة نقل أطفال المدارس أضواء  
 .التنبٌه للخطر معلنا  بذلك أنه بصدد إركاب أو تنزٌل األطفال

 

 ٌذ، األشخاص المعاقٌن والمسنٌن السلوك تجاه مجموعات من األطفال، التالم
 :، األشخاص المعاقٌن والمسنٌناختراق مجموعة من األطفال، التالمٌذ 

 .إما مكونٌن لصفوؾ تحت إشراؾ مرشد أو زعٌم 

 .أو عابرٌن لطرٌق السٌر تحت إشراؾ رقٌب حركة سٌر الشباب، مرشد أو مراقب مخول 

المخول والتً من شؤنها تؤمٌن عملٌة عبور األطفال، عدم االلتزام بالتعلٌمات المقدمة من طرؾ المراقب  
 .األشخاص المعاقٌن والمسنٌنالتالمٌذ، 

 
 السلوك تجاه الدراجات العادٌة والدراجات النارٌة الصغٌرة ثنائٌة العجالت

تعرٌض سابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الثنابٌة العجالت للخطر المتواجدٌن على الطرٌق العمومً  
 .ن للشروط النصوص علٌها فً القوانٌن المتعلقة بذلكوالمستوفٌ

 .عدم مضاعفة الحذر عند االقتراب من األطفال والمسنٌن السابقٌن لدراجات عادٌة 

متر كمسافة جانبٌة بٌن العربة التً ٌتم سٌاقتها وسابق الدراجة العادٌة أو النارٌة الثنابٌة  1عدم ترك مسافة  
 .العجالت

عبور سابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الثنابٌة العجالت بسرعة مخفضة من أجل عدم  عدم االقتراب من مكان 
إزعاج مستعملً الطرٌق المتواجدٌن فوق المعبر، أو تعرٌضهم للخطر كً ٌتمكنوا من إكمال عبورهم بسرعة 

 .عادٌة، أو الوقوؾ عند اللزوم لفسح المجال لهم كً ٌتمكنوا من متابعة سٌرهم

 
رتل من الجنود، مسٌرات، مجموعات من المشاة، مواكب، أحداث ثقافٌة،  السلوك تجاه

رٌاضٌة وسٌاحٌة، سباقات الدراجات، سباقات أو منافسات رٌاضٌة بعربات غٌر محتوٌة 
على محركات، مجموعات من الدراجات العادٌة، مجموعات من الموتورات، مجموعات 

 .ٌق العمومًمن الفرسان والمشرفٌن على أوراش واقعة على الطر
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 :اختراق 

رتل من قافلة جنود متكون من َمِسٌرة لقوات عسكرٌة أو قافلة عربات ٌتم تسٌٌرها من طرؾ عون  -
 . مإهل أو جنود مخولٌن

 .مسٌرة، مجموعة مشاة، تجمع أشخاص بمناسبة حدث أو مناسبة ثقافٌة، رٌاضٌة أو سٌاحٌة -

 . ضٌة بعربات ؼٌر محتوٌة على محركاتمجموعة مشاركٌن فً سباق دراجات، سباق أو منافسة رٌا -
 .عدم التجنب الفوري أو الوقوؾ عند االقتراب من سابقٌن مشاركٌن فً سباق دراجات 

 :عدم االلتزام بالتعلٌمات المقدمة 

 .من طرؾ الجنود المخولٌن لتسهٌل حركة القوافل العسكرٌة -

 .لتؤمٌن سالمة -

ات، سباق أو منافسة رٌاضٌة بعربات ؼٌر مناسبة ثقافٌة، رٌاضٌة أو سٌاحٌة وكذا سباق دراج -
 .هذه التعلٌمات تقدم عادة من طرؾ ُمشٌر مخول. محتوٌة على محركات

 .التعلٌمات تقدم من طرؾ ُعمداء الطرٌق. مجموعات دراجات عادٌة ومجموعات موتورات -

 .التعلٌمات تقدم من طرؾ مرشدي أو زعماء المجموعات. مجموعات مشاة ومجمعات فرسان -

 .التعلٌمات تقدم من طرؾ المشرفٌن على األشؽال. الورشات على الطرٌق العمومًعمال  -
 

 نقل المواد الخطٌرة
 .التً، باسثناء وقت الضرورة، ال تستعمل الطرٌق السرٌع  (ADR)العربات الحاملة لمواد خطٌرة  

 .C 24cأو  C 24a  ،C 24bعدم احترام لوحات المرور ،  

 
C 24c 

 
C 24b 

 
C 24a 

 واء المرور ثالثٌة األلوانأض
 .تجاهل الضوء األحمر 

 .عدة أسهم خضراءأو عدم تقدٌم األولوٌة للسابقٌن القادمٌن من الجهة األخرى عند مزج الضوء األحمر بسهم  

 

 أضواء المرور ثنائٌة األلوان
 .متابعة السٌر على خط سٌر فوقه ضوء مرور أحمر على شكل صلٌب أحمر 

 
 لوحات المرور
 . C 39أو C 1 ،C 35رام لوحات المرور  عدم احت 

 

 
C 39 

 
C 35 

 
C 1 

 

 اإلشارات الخطٌة على سطح الطرٌق
 .الذي ٌحدد خط السٌر( أو ما ٌعادله من اإلشارات الخطٌة المإقتة)تجاوز  أو السٌر ٌسار خط أبٌض متصل  

 
 

 :العقوبات الممكنة
 .أورو 150: دفع فوري 

 .الرخصة المإقتة السحب الفوري لرخصة السٌاقة أو 

 .أورور محددة من طرؾ المحكمة 2750أورو و  165ؼرامة مالٌة تتراوح بٌن  

 .فقدان حق سٌاقة عربة بمحرك 

 
 
 

 مخالفات من الدرجة الرابعة
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المخالفات التً ُتعرض سالمة األشخاص للخطر بطرٌقة مباشرة من خصابصها التسبب الحتمً فً وقوع أضرار بدنٌة 

 .ٌرعند حوادث الس
 .المخالفات التً تتكون من تجاهل أوامر التوقؾ المعطاة من طرؾ عون مإهل

 القوة الإللزامٌة ألوامر األعوان المإهلٌن
 :تجاهل األوامر التالٌة المعطاة من قبل العون المإهل 

الساعد أو الساعدٌن مبسوطان عمودٌاَ والذي ٌعنً إجبارٌة توقؾ مستعملً الطرٌق القادمٌن من  .1
 .المشار إلٌها بواسطة السواعد الجهات

 . اإلشارة بضوء أحمر والتً تعنً إجبارٌة توقؾ السابقٌن الموجه إلٌهم بهذا الضوء .2
 

 قواعد خاصة بالسرعة
 .تشجٌع سابق أو تحدٌه للسٌر بسرعة مبالػ فٌها 

 

 منع التجاوز
عقبة أو فً منعرجات، تجاوز عربة تجرها حٌوانات أو عربة ذات أكثر من عجلتٌن عند االقتراب من قمة  

تكون فٌها الرإٌا ؼٌر كافٌة، إالَّ إذا تم التجاوز بدون عبور أو استعمال الخط األبٌض المتقطع المحدد للجزء 
 .الخاص بالسابقٌن المقابلٌن على طرٌق السٌر

 

 السٌر على السكك الحدٌدٌة أو معابر القطار
 :التواجد على معابر القطار متى 

 .فً تحرك أو مؽلقة( جزالحوا)كانت األعمدة  -

 .األحمر مشتؽالَ ( الؽماز)كان الضوء الوامض  -

 .كانت اإلشارة الصوتٌة مشتؽلةَ  -
 

 السٌر على الطرق السرٌعة وطرق السٌرات
 :على الطرٌق السرٌع وطرٌق السٌارات 

 .استعمال الرابط األفقً -

 .اإلستدارة -

 .الرجوع للخلؾ -

 .السٌر فً الجهة المعاكسة لحركة المرور -
 

 الوقوف والتوقف منع
 .الوقوؾ أو التوقؾ على معابر القطار 

 

 السباقات أو األلعاب الرٌاضٌة
 

 .مسبق من السلطات المختصة إذنماشابهها على الطرٌق العمومً بدون أو ٌاضٌة رألعاب أو إجراء  سباقات  
 
 

 :العقوبات الممكنة
 .السحب الفوري لرخصة السٌاقة أوالرخصة المإقتة 

 .أورور محددة من طرؾ المحكمة 2750أورو و 220راوح بٌن ؼرامة مالٌة تت 

 .فقدان حق سٌاقة عربة بمحرك 

 
 
 

 مخالفات تتعلق بالسرعة
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 .ٌتم تسعٌر المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة القصوى المحددة بشكل منفصل

 
 .العواقب الممكنة عند تجاوز السرعة القصوى المحددة

 

 :فناءأو ، داخل محٌط المدرسة، داخل منطقة سكنٌة 30داخل المدٌنة، داخل منطقة ال 
 
 دفع فوري .أ 

 .أورو 50: س/ك 10تجاوز السرعة المحددة ب  -

 .س بعد ذلك/ك 1أورو لكل  10+ أورو  50: س/ك 10تجاوز السرعة المحددة بؤكثر من  -

 :ؼرامات .د 

 (.محددة من طرؾ المحكمة)أورو  2750أورو إلى  55من  -

 :و المإقتةسحب فوري للرخصة الدابمة أ .ؽ 

 .س/كلم 20عند تجاوز للسرعة بؤكثر من  -

 :فقدان حق سٌاقة عربة بمحرك .ى 

 .س/كلم 20ممكن عند تجاوز السرعة المحددة بؤكثر من  -

 .س/كلم 30واجب عند تجاوز السرعة المحددة بؤكثر من  -
 

 :على الطرق األخرى
 
 :دفع فوري - أ

 .أورو 50: س/كلم 10تجاوز للسرعة إلى حدود  -

 . س/كلم 10أورو لكل كٌلومتر فوق  10+ أورو  50: س/كلم 10ألكثر من تجاوز للسرعة  -

 :ؼرامة - د

 (.محددة من طرؾ المحكمة)أورو  2750أورو إلى  55من  -

 :سحب فوري للرخصة الدابمة أو المإقتة - ص

 .س/كلم 30عند تجاوز للسرعة بؤكثر من  -

 :فقدان حق سٌاقة عربة بمحرك - ع

 .س/كلم 30ن ممكن عند تجاوز السرعة المحددة بؤكثر م -

 .س/كلم 40واجب عند تجاوز السرعة المحددة بؤكثر من  -

 

 مخالفات أخرى
 :وخاصةَ 

 .متابعة السٌر بعد حادثة سٌر، جرٌمة الهرب 

 .السٌاقة تحت تؤثٌر الكحول أو المخدرات 

 :مخالفات متعلقة برخصة السٌاقة مثل 

 .السٌاقة بدون رخصة -

 .السٌاقة بعد سحب الرخصة -

 .ع منهاالسٌاقة رؼم المن -

 .تقدٌم بٌان كاذب من أجل الحصول على الرخصة -
 

 :العقوبات الممكنة
 .السحب الفوري لرخصة السٌاقة أوالرخصة المإقتة 

 .ؼرامة مالٌة تختلؾ حسب شدة المخالفة 

 .حبس 

 .فقدان حق سٌاقة عربة 

 .تعطٌل عربة أو حتى مصادرتها 
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 2خالصة 

 

 

 :هناك ثالثة أنوع من قواعد المرور
 .امر األعوان المإهلٌنأو 

 .إشارات المرور 

 . قوانٌن السٌر 

 :ترتٌب األوامر
أوامر العون  
 .المإهل

 .األضواء 

 .اللوحات 

 .القوانٌن 
 

 .أوامر العون المإهل لها األولوٌة على كل من قواعد المرور وقوانٌن السٌر
  

 

 أضواء المرور  عالمات الطرٌق

 
 (.ٌُمنع تجاوزه)خط أبٌض متصل  

 (.ٌُسمح بتجاوزه)بٌض متقطع خط أ 

احترم الخط )خطوط متقطعة ومتصلة  
 (.المتواجد بجانبك

خط )خطوط بٌضاء عرٌضة متقطعة  
 (.الحافالت

 (.حافة الطرٌق الفعلٌة)خط أبٌض متصل  

 (.منع التوقؾ)خط أصفر متقطع  

حافة الطرٌق )خط أبٌض عرٌض متصل  
 (.الوهمٌة

شرٌط سٌر )خط أبٌض عرٌض متصل  
 (.ممٌز

ممر )طان أبٌضان متقطعان متوازٌان خ 
 (.الدراجات

 

 .خط الوقوؾ 

 (.مسننات)متلثات بٌضاء  

 .مكان عبور المشاة 

 .مكان عبور الدراجات 

 .مكان وقوؾ الدراجات النارٌة الصؽٌرة 

 .أسهم االستعداد المسبق لتؽٌٌر االتجاه 

 .أسهم نقصان فً عدد الخطوط 

 (.الخطوط المابلة)سطح الطرد  

 .مكعبةالعالمات ال 

 (.المطبات)مرتفع تخفٌض السرعة  

 :أضواء المرور الثالثٌة األلوان
عند اشتؽال هذه األضواء فإن لوحات المرور  

 .التً تنظم األولوٌة ال تبقى سارٌة المفعول

 .على شكل أسهم 

 .خاصة  بالدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة 

 
 .ُٓٙ اهالء ػٍٝ حٌٍّظمٝ= سهم أخضر موجه للٌسار 

ُٓٙ اهالء ػٍٝ =  رَطمخٌٟ ِخثً ِٛؿٗ ألٓفً /أطفَ ُٓٙ

 .هؾ ح١ٌَٔ

 

 :أضواء المرور الثنابٌة األلوان
 .خاصة بالمشاة 

 .فوق خطوط السٌر 

 
 (:ؼمازة)برتقالٌة وامضة /أضواء صفراء

ضوء واحد أو كال الضوبٌن ؼمازٌن  
 .بالتناوب

 عند أضواء ثالثٌة األلوان 

 .ِعوض ضوء أخضر 

 
ثنابٌة األلوان المتواجدة فوق خطوط  عند اشتؽال األضواء

البرتقالً فإن لوحات المرور /السٌر أو الضوء األصفر
 .المنظمة لألولوٌة تبقى سارٌة المفعول
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 األعوان المإهلون  لوحات المرور

 
 .لوحات التنبٌه تشٌر إلى تواجد خطر 

 .تنظم األولوٌة: لوحات األولوٌة 

 .رتفرض أحكام حظ: لوحات المنع 

 .تفرض واجبات: لوحات اإلجبار 

 .لوحات تنظٌم الوقوؾ والتوقؾ 

تقدم معلومات : لوحات اإلشارات والتعلٌمات 
 .وإشارات

 .لوحات متعلقة بالعربات الثنابٌة العجالت 

 لوحات سفلى 

 :ساعد أو ساعدان مبسوطان عمودٌاَ  

ٌُسمح لمستعملً الطرٌق القادمٌن من الٌسار والٌمٌن 
 .بمتابعة السٌر

جب على مستعملً الطرٌق القادمٌن من األمام ٌ
 .والخلؾ التوقؾ

 :الساعد مرفوع أفقٌاَ  

إلزامٌة التوقؾ على كل مستعملً الطرٌق ماعدا 
 .المتواجدٌن على ملتقى الطرق

 

  
 

 :هناك أربعة أنواع من مخالفات قانون السٌر
 .مخالفات من الدرجة األولى 

 .مخالفات من الدرجة الثانٌة 

 .من الدرجة الثالثةمخالفات  

 .مخالفات من الدرجة الرابعة 

 
 .ٌتم تسعٌر المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة القصوى المحددة بشكل منفصل

 
جرٌمة الهرب، السٌاقة تحت تؤثٌر الكحول أو المخدرات، مخالفات متعلقة : هناك انتهاكات أخرى جد خطٌرة من بٌنها

 .بالرخصة
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 تمارٌن تجرٌبٌة
 

 
ٌُسمح لك 27.    هذا الخط األبٌض المتصل على طرٌق السٌر 

 

  .a بعدم تجاوزه إالّ  عند تؽٌٌر االتجاه للٌسار. 

  .b بعدم تجاوزه بؤي حال. 

  .c بتعدٌه عند القٌام باجتٌاز عربة أخرى. 

 

 
 :لعرضً ٌعنًهذا الخط األبٌض المتصل ا 28.  

 

  .a ٌمنع التوقٌؾ قبل هذا الخط. 

  .b ٌلزمك الوقوؾ قبل هذا الخط نظراَ لوجود لوحة قؾ. 

  .c ٌسمح لك بتوقٌؾ عربتك إلى حدود هذا الخط. 

 

 
 :هذه المسننات البٌضاء المكونة للخط العرضً تعنً 29.  

 

  .a بقٌن الوقوؾ هنا لتقدٌم األولوٌةعلى السا . 

  .b ال ٌسمح للسابقٌن بالسٌر إلى حدود الخط إذا كان ٌلزمهم تقدٌم األولوٌة . 

  .c ٌلزم السابقٌن الوقوؾ هنا إذا لزم األمر لتقدٌم األولوٌة. 

 

 

  هذه األَسهم البٌضاء تعنً أن السائقٌن على ملتقى الطرق 30.  

 

  .a واجب علٌهم السٌر فً الوجهة التً ٌُحددها السهم . 

  .b من األَحَسن لهم السٌر فً الوجهة التً ٌُحددها السهم. 

  .c  الزال لهم الحق فً التحول من خط الٌمٌن إلى خط الٌسار والعكس ؼٌر
 .مسموح به

 

 
 هذا العالمة ُتحدد 31.  

 

  .a  وقوؾ الدراجات العادٌة و الدراجات النارٌة الصؽٌرة ذات العجلتٌنمكان . 

  .b نهاٌة ممر الدراجات العادٌة. 
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  .c  المكان الواجب فٌه على سابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة النزول
 .من فوق  دراجتهم

  :األسهم البٌضاء تعنً 32.  

 

  .a  فً عدد الخطوط المسموح استعمالها فً الوجهة الُمتَبعةُنقصان  . 

  .b إلزامٌة تؽٌٌر االتجاه إلى الٌمٌن عند أول ملتقى طرق قادم. 

  .c منع السٌر على هذا الطرٌق. 

 

  
 ٌجب علٌك مراعاة 33.  

 

  .a ٌُسمح لك باالجتٌاز  . الخطوط البٌضاء و 

  .b ٌُسمح لك باالجتٌازالخط  . وط الُبرتقالٌة وال 

  .c  ٌُسمح لك باالجتٌاز ولكن تؽٌٌر االتجاه إلى الٌسار الخطوط الُبرتقالٌة وال 
 .مسموح به

 

  
  :هذه اللوحة تعنً 34.  

 

  .a موقؾ الحافالت . 

  .b خط السٌر مفتوح فقط أمام الحافالت. 

  .c الت النقل المدرسًخط خاص بالحافالت وحاف.  

  

  
  :هذه اللوحة تعنً 35.  

 

  .a ممنوع الدخول من الجهتٌن لكل سابق . 

  .b  ممنوع الدخول من هذه الجهة لكل سابق ماعدا الدراجات العادٌة والدراجات
 . النارٌة الصؽٌرة ذات العجلتٌن

  .c ممنوع الدخول لكل سابق. 

 

 
  ه اللوحة؟ماذا تعنً هذ 36.  

 

  .a منعرج خطٌر . 

  .b األول للٌمٌن: منعرج مزدوج . 

  .c ُتحدد الطرٌق الذي لك فٌه األسبقٌة . 

 

 
  ماذا تعنً هذه اللوحة؟ 37.  

 

  .a إلزامٌة تؽٌٌر االتجاه إلى الٌمٌن على أول ملتقى طرٌق قادم. 

  .b منع قلب ِوجهة السٌر على الطرٌق . 

  .c ٌُِشٌر إلٌها السهم على ملتقى  الطرٌق القادم  . منع تؽٌٌر االتجاه فً الِوجهة التً 
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 هذه اللوحة 38.  

 

  .a  ُتشٌر إلى أن حركة المرور فً اتجاهٌن مسموح بها على ُجزء من الطرٌق
 . كان مخصصا لحركة مرور فً اتجاه واحد 

  .b ًطابورٌن ُتلزم السابقٌن السٌر ف. 

  .c هً توضٌح لخطوط السٌر. 

   

 
  ماذا تعنً هذه اللوحة؟ 39.  

 

  .a مكان لِعب أطفال المدارس . 

  .b مكان تجمع العدٌد من األطفال. 

  .c مكان عبور الُمشاة. 

 

  
 ماذا تعنً هذه اللوحة؟ 40.  

 

  .a ُتوضح الحدود بٌن بلدٌتٌن. 

  .b ٌة مجال عمرانً حق األسبقٌة للٌمٌن فٌه سارٌة المفعولبدا.. 

  .c ًبداٌة مجال عمران. 

 

  
  ماذا تعنً هذه اللوحة؟ 41.  

 

  .a ممر واجب للدراجات وسابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة ذات العجلتٌن. 

  .b تٌن أو مكان عبور الدراجات وسابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة ذات العجل
 .المكان الذي ٌدُخلون فٌه إلى طرٌق السٌر

  .c انتبه، حق األسبقٌة للدراجات العادٌة. 

 

  
  عند هذه اللوحة الدخول ممنوع على 42.  

 

  .a سابقً الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة . 

  .b سابقً الدراجات النارٌة الصؽٌرة. 

  .c ٌةسابقً الدراجات العاد 

 

  
  قبل هذه اللوحة ٌجب على السائق 43.  

 

  .a تقدٌم حق األسبقٌة وإذا لزم األمر الوقوؾ . 

  .b الوقوؾ وتقدٌم حق األسبقٌة. 

  .c لوقوؾ و وتقدٌم حق األسبقٌة للقادمٌن من الٌمٌن فقطا. 

 

 
 هذه اللوحة  44.  

 

  .a  ِجهات التً تُحددها األسهمتنصح السابق باتباع ِوجهة من الو. 

  .b ُتلزم السابق باتباع ِوجهة من الِوجهات التً ُتحددها األسهم. 
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  .c ُتعطً السابق ُحرٌة االختٌار. 

 
  عند هذه اللوحة ٌجب علٌك 45.  

 

  .a تقدٌم حق األسبقٌة للُمشاة. 

  .b   االنتباه جٌدا. 

  .c متابعة السٌر فقط . 

  

  
  :هذه اللوحة تعنً. أرٌد تغٌٌر االتجاه للٌمٌن 46.  

 

  .a  خطر لسابقً الدراجات العادٌة و النارٌة الصؽٌرة ذات العجلتٌن التً تتبع
 .نفس الطرٌق العمومً 

  .b  خطر لسابقً الدراجات العادٌة و النارٌة الصؽٌرة ذات العجلتٌن التً تقطع
 .ٌهالطرٌق الذي أُرٌد السٌر عل

  .c إِجبارٌة االتجاه للدراجات العادٌة . 

 

  
 عند هذه اللوحة الدخول ممنوع على 47.  

 

  .a سابقً السٌارات الشخصٌة. 

  .b سابقً العربات براكب. 

  .c سابقً العربات بُمحرك ذات أكثر من علجتٌن. 

 

 
  ماذا تعنً هذه اللوحة؟ 48.  

 

  .a ر بدون أعمدةمعبر القطا. 

  .b ملتقى طرٌق فٌه حق األسبقٌة للٌمٌن. 

  .c  فٌه حق األسبقٌة 4ملتقى طرٌق ذات ًَ  .أدرع ل

 

 
  ماذا تعنً هذه اللوحة؟ 49.  

 

  .a ٌُمنع االجتٌاز من الٌسار لعربة تجرها حٌوانات أو لعربة ذات أكثر من عجلتٌن. 

  .b محرك ذات أكثر من عجلتٌنممنوع دخول كل العربات ب . 

  .c ممنوع االجتٌاز . 

 

 
 هذه اللوحة  50.  

 

  .a تمنع دخول الدراجات العادٌة. 

  .b  تمنع دخول العربات ذات المحركات باستثناء حافالت
 .النقل العمومً

  .c تمنع دخول سابقً كل العربات ذات المحركات . 
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ماذا . ملتقى الطرق ٌشتعل سهم أخضر موجه للٌسار عند مغادرة 51. 
 ٌعنً هذا السهم

 

  .a كل السابقٌن الداخلٌن للملتقى ملزمون باتباع الوجهة التً ٌحددها هذا السهم. 

  .b ٌسمح للسابقٌن المتواجدٌن فوق الملتقى بمؽادرته للٌسار. 

 

 
 الضوء األحمر ٌعنً 52.  

 

  .a ٌُسمح بتجا وزه إال إذا كان السابق قرٌبا  جداّ  من ضوء المرور لحظة تؽٌر لونه، بحٌث ال 
 . ٌصبح الوقوؾ بؤمان ؼٌر ممكن

  .b ٌُمنع تجاوز ضوء المرور  .ٌُمنع تجاوز خط الوقوؾ، أو عند عدم تواجد خط وقوؾ 

 

 
 انتبه: ٌعنً( غماز)ضوء أصفر برتقالً وامض  53.  

 

  .a ه اإلشارة بحذر شدٌد، لكنَّ قوانٌن األولوٌة ال تتؽٌرٌُسمح بتجاوز هذ . 

  .b ٌلزم تقدٌم األولوٌة للٌمٌن والٌسار. 

  .c ٌسمح لك بتجاوز الضوء بعد التوقؾ أوال  . مكان عبور المشاة. 

 

  
 :الضوء األصفر البرتقالً الثابت ٌعنً 54.  

 

  .a ٌُسمح لك بتجاوز الضوء  .ال 

  .b ٌُسمح لك بتجاوز الضوء إال إذا ُكنت قرٌبا  جداّ  من ضوء المرور، بحٌث تصبح إمكانٌة  ال
 .الوقوؾ بؤمان ؼٌر كافٌة

  .c   ٌُصبح أحمرا  .األضواء ستتؽٌر، لكن الزال بإمكانك متابعة السٌر مادام الضوء لم 

 

  
 :سهم أخضر موجه للٌمٌن مشتعل مع ضوء أحمر، ٌعنً 55.  

 

  .a ٌُسمح للسابقٌن بتؽٌٌر االتجاه للٌمٌن ولهم دابما  األولوٌة. 

  .b  ٌسمح للسابقٌن بتؽٌٌر االتجاه للٌمٌن فقط، ولكنهم ملزمون بتقدٌم األولوٌة للسابقٌن القادمٌن
 .من الٌسار والٌمٌن  وللمشاة العابرٌن لطرٌق السٌر

  .c ٌمنع تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن. 

 

  
 اء المرور المحتوٌة على رسم دراجة ٌلزم احترامها من طرف أضو 56.  

 

  .a سابقً الدرجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة الثنابٌة العجالت. 

  .b سابقً الدرجات العادٌة. 

  .c سابقً الدرجات العادٌة، النارٌة الصؽٌرة الثنابٌة العجالت والموتورات. 
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 :ٌعنً( الغماز)برتقالً الوامض الضوء األصفر ال 57.  

 

  .a ٌُسمح لك بتجاوز هذه اإلشارة بحذر شدٌد، لكنَّ قوانٌن األولوٌة ال تتؽٌر. 

  .b ٌلزمك التوقؾ. 

  .c ٌُمنع تجاوز ضوء المرور. 

 

  
 ضوء المرور ٌعنً 58.  

 

  .a ٌُمنع ت  .جاوز ضوء المرورٌُمنع تجاوز خط الوقوؾ، أو عند عدم تواجد خط وقوؾ 

  .b  ٌُسمح بتجاوزه إال إذا كان السابق قرٌبا  جداّ  من ضوء المرور لحظة تؽٌر لونه، بحٌث ال 
 ٌصبح الوقوؾ بؤمان ؼٌر ممكن

  .c ٌُسمح بتجاوز الضوء فً الوجهة المبٌنة. 

 

 
 ضوء المرور ٌعنً 59.  

 

  .a ٌُمنع تجاوز ضوء ٌُمنع تجاوز خط الوقوؾ، أو عند عدم تواج د خط وقوؾ 
 .المرور

  .b ٌُمنع تجاوز ضوء المرور أو خط الوقوؾ إال إذا كانت األعمدة ال تتحرك بعد. 

  .c ٌُسمح بتجاوز الضوء فً الوجهة المبٌنة. 

 

  
  .60  ً  ماذا ٌعنً هذا؟. كال ذراعً الشرطً مبسوطٌن عمودٌا

 

  .a اجدٌن ٌمٌن وشمال الشرطً بمتابعة السٌر أو تؽٌٌر ٌُسمح لمستعملً الطرٌق المتو
 .االتجاه

  .b تقدٌم األولوٌة للٌمٌن والٌسا ر. 

  .c  ٌُسمح لمستعملً الطرٌق المتواجدٌن خلؾ وأمام الشرطً بمتابعة السٌر أو تؽٌٌر
 .االتجاه

 

  
 الذراع المرفوع ٌعنً 61.  

 

  .a عدا الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرةكل السابقٌن ملزمٌن بالتوقؾ ما. 

  .b كل مستعملً الطرٌق ملزمٌن بالتوقؾ بما فً ذلك المتواجدٌن داخل الملتقى. 

  .c  كل مستعملً الطرٌق ملزمٌن بالتوقؾ والذٌن ٌتواجدون داخل الملتقى علٌهم
 .إخالإه

 

  
 :ذراع مبسوط عمودٌاً تعنً 62.  

 

  .a  السابقٌن بتؽٌٌر االتجاه للوجهة التً ٌبٌنها الساعد كما أن لهم ٌُسمح لكل
 .األولوٌة

  .b  ٌُسمح لمستعملً الطرٌق المتواجدٌن ٌمٌن وشمال الشرطً بمتابعة السٌر أو
 .تؽٌٌر االتجاه

  .c ٌُسمح للسابقٌن بتؽٌٌر االتجاه للٌسار فقط. 
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 قوانٌن األولوٌة
 

 
اًح رمٟ وً ٚحكي ُِٕٙ فٟ ِىخٔٗ ؿٙش . ىٍحؿش ٔخ٠ٍش أٚ ػخى٠ش ػٍٝ ؽ٠َك ِٔظم١ُ ٚؽ٠ًٛ أَِ ًٓٙ ١ٓخلش ١ٓخٍس، ِٛطٍٛ،

 .ح١ّ١ٌٓ ػٍٝ هؾ ١َٖٓ فبْ اِىخ١ٔش ٚلٛع كخىػش ١َٓ أَِ ِٔظزؼي ؿيح   

 .حألَِ ٠ظغ١َ ػٍٝ ٍِظمٝ ؽَق ػٕي حلظَحد ١ٓخٍط١ٓ ِٓ رؼؼّٙخ حٌزؼغ فٟ ٔفْ حٌٛلض ِٓ ؿٙش ح١ّ١ٌٓ أٚ ح١ٌٔخٍ

 .رؼض ح١ٌٔخٍط١ٓ ١َّٓ٘خ فبْ ٚلٛع كخىػش ١َٓ أَِ كظّٟاًح طخ

(. حٌّي٠ٕش)حٌؼي٠ي ِٓ حٌلٛحىع طمغ وٌٌه ىحهً حٌّـخي حٌؼَّحٟٔ . كٛحىع ح١ٌَٔ طمغ ػٍٝ ٍِظمٝ حٌطَق( %35)أوؼَ ِٓ ػٍغ 

 .حٌٔزذ ٘ٛ ػيَ حكظَحَ لٛح١ٔٓ حأل٠ٌٛٚش

 القانون العام
 

ٌٌٙح حٌٔزذ فبْ حٌمخْٔٛ حٌؼخَ ٠ؼطٟ . ٓ رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ػٍٝ ٍِظمٝ حٌطَقِٓ حٌطز١ؼٟ أْ ٠ٍَُِ لخْٔٛ ح١ٌَٔ أكي حٌٔخثم١

 .حأل٠ٌٛٚش ٌٍمخىَ ِٓ ح١ّ١ٌٓ

 .حٌغَع ِٓ حالٓظؼٕخءحص ػٍٝ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ ٘ٛ ط٠َٔغ كَوش حٌٍَّٚ ػٍٝ رؼغ حٌطَلخص

 األ٠ٌٛٚخ ٌٍمبدَ ِٓ ا١ّ١ٌٓ

حٌٔخثك حٌٌٞ ٠ظٛلف ػُ . ح وخْ ٌ٘ح حأله١َ لخىَ ِٓ ٚؿٙش ِّٕٛػشوً ٓخثك ٍَِِ رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍٔخثك حٌمخىَ ِٓ ح١ّ١ٌٓ اال اً

 .٠ٕطٍك رؼي ًٌه ٠لظفع رلك حأل٠ٌٛٚش اًح وخْ ٌٗ ٌ٘ح حٌلك

لخىَ ِٓ ١ّ٠ٕٗ ٚأْ ال ٠ؼ١مٗ فٟ حٌٛؿٙش حٌظٟ  ٓخثكلخْٔٛ حأل٠ٌٛٚش ١ّ١ٌٍٓ ٠ؼٕٟ اًْ أْ وً ٓخثك ٍَِِ رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ألٞ 

ثك ِظخرؼش ١َٖٓ أَِ غ١َ ُِٙ، ٓٛحء وخْ ًٌه فٟ حالطـخٖ حٌّٔظم١ُ أٚ ٌـٙش ح١ّ١ٌٓ أٚ اٌٝ أٞ ٚؿٙش ٠ٕٛٞ حٌٔخ. ٠مظي٘خ

 .ح١ٌٔخٍ فبٔٗ ٠لظفع ىحثّخ  رلك أ٠ٌٛٚظٗ

حأل٠ٌٛٚش ٌٍمخىَ ِٓ ح١ّ١ٌٓ ٠شًّ ِؼال  حٌؼَرخص حٌظٟ طـَ٘خ حٌل١ٛحٔخص، حٌفَٓخْ، حٌيٍحؿخص : لخْٔٛ ح١ٌَٔ ٠ظليع ػٓ حٌٔخثم١ٓ

 .١خٍحص ٚكظٝ حٌيٚحدحٌؼخى٠ش، حٌّٛطٍٛحص، حٌٔ

لخْٔٛ حأل٠ٌٛٚش ٌٍمخىَ ِٓ ح١ّ١ٌٓ ٓخٍٞ حٌّفؼٛي ػٍٝ ٍِظم١خص حٌطَق ٚحٌٔخكخص حٌؼ١ِّٛش حٌظٟ ٠ظُ ف١ٙخ ليَٚ ٓخثك ِٓ ١ّ٠ٓ 

 .ٓخثم١ٓ آه٠َٓ رط٠َمش ػخى٠ش

 

لتذكٌر السابق فً الوقت المناسب بسٌران مفعول   B 17ٌتم تزوٌد بعض ملتقٌات الطرق بلوحة المرور 
 . ن األولوٌة للقادم من الٌمٌنقانو

 

  
 
 .Aٍِِِش رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍؼَرش  B، ٌٚىٓ حٌؼَرش Bٍِِِش رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍؼَرش  Cحٌؼَرش   (1)
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ٌٖ٘ . ػٍٝ ٌ٘ح حٌٍّظمٝ ٠ظُ ططز١ك ٔفْ حٌمخْٔٛ حٌوخص رخأل٠ٌٛٚش حٌٔخٍٞ حٌّفؼٛي ػٍٝ حٌٍّظمٝ حٌّٛؿٛى رـخٔزٗ  (2)

 .حألَِ ش١جخ  حٌٍٛكخص ال طغ١َ فٟ  

 

  
 
. ح١ٌَٔ ِٔظم١ّخ ، حٌيٍٚحْ ١ٌٍٔخٍ أٚ ح١ٌٔخٍ فبْ كك أ٠ٌٛٚظٗ ال ٠ظغ١َ: رغغ حٌٕظَ ػٓ حٌٛؿٙش حٌظٟ ٠مظي٘خ حٌٔخثك  (3)

 .Aٍِِِش رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍؼَرش  B، ٌٚىٓ حٌؼَرش Bٍِِِش رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍؼَرش  Cحٌؼَرش  

ٍِِِش رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍؼَرش  B، ٌٚىٓ حٌؼَرش Bٍِِش رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍؼَرش ِ Cحٌؼَرش : َِس أهَٜ ٔفْ حٌمخْٔٛ  (4)

 A. 

 

  
 
. كك أ٠ٌٛٚظٗ ال ٠ظغ١َ رٌٌه. ١ٓخٍس، ىٍحؿش ػخى٠ش أٚ ٔخ٠ٍش طغ١َس : ٔٛع حٌؼَرش حٌظٟ ٠ٔٛلٙخ حٌٔخثك غ١َ ُِٙ  (5)

 .Bٍِِِش رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ١ٌٍٔخٍس  Aحٌيٍحؿش حٌؼخى٠ش  

َّٓ حٌيٍحؿش حٌٕخ٠ٍش Bٍِِِش رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍيٍحؿش حٌٕخ٠ٍش  Cح١ٌٔخٍس : ْٔٛٔفْ حٌمخ  (6) ٍِِِش ريٍٚ٘خ رظمي٠ُ  B، ٌٚى

 . Aحأل٠ٌٛٚش ٌٍيٍحؿش حٌؼخى٠ش 

 

 استثناءات

 ِّش دساخبدأٚ اٌسبئك ٠ؼجش سص١ف 

حٌّظٛحؿي٠ٓ ػٍٝ ٌ٘ح حٌَط١ف اًح أٍحى ٓخثك ِخ ػزٍٛ ٍط١ف أٚ َِّ ىٍحؿخص فبٔٗ ٍَِِ رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌّٔظؼٍّٟ حٌط٠َك 

 .أٚ حٌَّّ ٓٛحء وخٔٛح لخى١ِٓ ِٓ ح١ّ١ٌٓ أٚ ح١ٌٔخٍ

فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش فبْ ٌىً ِٓ حٌّشخس ٚحٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس . لي ٠ظٛحؿي وً ِٓ حٌَط١ف َِّٚ حٌيٍحؿخص ِؼخ  

 .كك حأل٠ٌٛٚش ػٍٝ حٌٔخثك حٌؼخرَ



 

 

125 

  
 
كك حأل٠ٌٛٚش، فبٔٗ ٍَِِ رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍيٍحؿش حٌؼخى٠ش ألٔٗ ٠َ٠ي ػزٍٛ َِّ رلٔذ حٌمخْٔٛ حٌؼخَ  Bٍغُ أْ ي   (7)

 .C.B.Aطَط١ذ حأل٠ٌٛٚش اًْ ٘ٛ . Cحٌيٍحؿخص ٌىٕٗ ٠لظفع رلك حأل٠ٌٛٚش ػٍٝ  

(8)  B  رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ي ٍَِِA ٚ!C 

 

 ِّشأٚ ٌٗ األ٠ٌٛٚخ ػٍٝ غش٠ك رشاثٟ ( اٌّؼجذ)غش٠ك اٌس١ش 

ػٍٝ ؽ٠َك طَحرٟ أٚ َِّ ٠ٚمظَد ِٓ ؽ٠َك ػِّٟٛ ِلظٛٞ ػٍٝ ؽ٠َك ١َٓ فبٔٗ ٍَِِ رظمي٠ُ اًح وخْ ٓخثك ِخ ٠ٔٛق 

 .حأل٠ٌٛٚش ٌىً ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك حٌّظٛحؿي٠ٓ ػ١ٍٗ، ٓٛحء وخٔٛح لخى١ِٓ ِٓ ح١ّ١ٌٓ أٚ ح١ٌٔخٍ

٠ٌٛٚش فٟ ؿ١ّغ ال ٠ُٙ أْ ٠ىْٛ حٌـِء حأله١َ ِٓ حٌَّّ أٚ حٌط٠َك حٌظَحرٟ حٌٍّظظك رط٠َك ح١ٌَٔ ِؼزيح ، ١ٌْ ٌٗ حأل

 .حٌلخالص

  
 .B  ٚDحٌمخىِٓ ِٓ َِّ ٍِِِخْ رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍؼَرظ١ٓ  Cحٌمخىِش ِٓ ؽ٠َك طَحرٟ ٚحٌؼَرش  Aحٌؼَرش   (9)

أٚ َِّ ٚؽ٠َك طَحرٟ ٠َٔٞ لخْٔٛ حأل٠ٌٛٚش ( أٚ ٠َِّٓ)ػٍٝ ٍِظمٝ حٌطَق حٌّىْٛ ِٓ ِٓ ؽ٠َم١ٓ طَحر١١ٓ   (10)

 .ح١ّ١ٌٓ ٌٍمخىَ ِٓ 

 .Aٍِِِش ريٍٚ٘خ رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍؼَرش  B، ٌٚىٓ حٌؼَرش Bٍِِِش رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍؼَرش  Cحٌؼَرش  

  

 ػشثبد اٌسىخ اٌسذ٠ذ٠خ

وً حٌظَحِخص ٚحٌمطخٍحص ٚوٌح : حٌّمظٛى ِٓ ػَرخص حٌٔىش حٌلي٠ي٠ش. طظّظغ ػَرخص حٌٔىش حٌلي٠ي٠ش رلك حأل٠ٌٛٚش حٌّطٍمش

 .حٌمطخٍحص حٌّٛطٍش ٌٍّٕخؽك حٌظٕخػ١ش

 .ِٔظؼًّ ؽ٠َك، حٌٔخثمْٛ ٚحٌّشخس، ٍِِِْٛ رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌؼَرش حٌٔىش حٌلي٠ي٠ش كظٝ ٌٚٛ وخٔض لخىِش  ِٓ ؿٙش ح١ٌٔخٍوً 

 :اػخفش اٌٝ ًٌه ال ٠ُّٔق ألٞ ِٔظؼًّ ؽ٠َك ػزٍٛ ِؼزَ حٌمطخٍ اًح

 .مؽلقةأو فً تحرك ( األعمدة)الحواجز كانت  
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الضوء األبٌض ٌشٌر إلى عدم قدوم قطار وإمكانٌة متابعة )ة  مشتؽل( الؽمازة)كانت األضواء الحمراء الوامضة  
 (.السٌر

 .كان المنبه الصوتً مشتؽال   
 

اًح وخْ ِؼزَ حٌمطخٍ غ١َ ِظٛفَ ػٍٝ أػّيس أٚ أػٛحء فال ٠ُّٔق ألٞ ِٔظؼًّ ؽ٠َك رخٌظٛحؿي فٛق ٌ٘ح حٌّؼزَ اال رؼي طؤويٖ 

 .ِٓ ػيَ ليَٚ ليَٚ ػَرش ٓىش كي٠ي٠ش

ّغخىٍس حٌّؼزَ روفش ٚال ٠ّٔق ٌُٙ رّظخرؼش ح١ٌَٔ اًح وخٔض كَوش حٌٍَّٚ ِِىكّش رل١غ أُٔٙ لي حٌٔخثمْٛ ٍِِِْٛ ر

 . ٠ؼطَْٚ ٌٍظٛلف ػٍٝ ِؼزَ حٌمطخٍ

  
 .A  ٚCحأل٠ٌٛٚش ػٍٝ حٌؼَرظ١ٓ  Bٌؼَرش حٌٔىش حٌلي٠ي٠ش   (11)

 
 .Cطمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍؼَرش  Aٌؼَرش رؼي٘خ ٠ـذ ػٍٝ ح. A  ٚCحأل٠ٌٛٚش ػٍٝ حٌؼَرظ١ٓ  Bٌؼَرش حٌٔىش حٌلي٠ي٠ش   (12)

 

 ٌٛزبد اٌّشٚس اٌزٟ رٕظُ زشوخ اٌس١ش

 
B1 

 
B5 

 
B9 

 
B15 

 
 .اًح وخْ حٌٔخثك ٠مظَد ِٓ ٍِظمٝ ؽَق أٚ ىٚحٍ ٠َٜٚ ٌٛكش ٍَِٚ

 B1 (تقدٌم األولوٌة) 

 B5 (وقوؾ وتقدٌم األولوٌة) مع أو بدون اللوحة ،B11 (نهاٌة طرٌق األولوٌة ) 

 
B11 

بتقدٌم األولوٌة للسابقٌن المتواجدٌن على الملتقى أو الدوار الذي  فإنه ملزم
 .ٌرٌد الدخول إلٌه

 :إذا كان السابق ٌسٌر داخل الدوار أو على طرٌق سٌر وٌرى أمامه لوحة مرور

1. B9 (طرٌق أولوٌة )أو 

2. B15 (األولوٌة على أول ملتقى قادم)دمٌن من ، فإن له األولوٌة عند الملتقى على كل السابقٌن القا
 (.أوالٌسار)الٌمٌن 
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 .B  ٚDٍِِِظ١ٓ رخٌٛلٛف ٚطمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍؼَرظ١ٓ  A  ٚCحٌؼَرظ١ٓ  (13)

 .A  ٚCٍِِِظ١ٓ رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍؼَرظ١ٓ  B  ٚDحٌؼَرظ١ٓ  (14)

 

  
فبْ ٌٍٔخثك ( ٠ٛشطمي٠ُ حألٌٚ) B1ِٚيحهٍٗ ِـِٙس رخٌٍٛكش ( اؿزخ٠ٍش حٌيٍٚحْ) D5ػٍٝ ىٚحٍ ِلظٛٞ ػٍٝ حٌٍٛكش  (15)

 .حٌّظٛحؿي رخٌيحهً حأل٠ٌٛٚش ػٍٝ حٌٔخثم١ٓ حٌَحغز١ٓ فٟ حٌيهٛي 

 A  ٍِِِش رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش يB. 

ٚحٌظٟ ِيحهٍٙخ غ١َ ِظٛفَس ػٍٝ ٌٛكخص ٍَِٚ ٠زمٝ لخْٔٛ حأل٠ٌٛٚش ٌٍمخىَ ِٓ ( حٌظٟ لي طىْٛ ىحث٠َش)ػٍٝ حٌٔخكخص  (16)

 .ح١ّ١ٌٓ ٓخٍٞ حٌّفؼٛي 

 B ٠ٌٛٚش ي ٍِِِش رظمي٠ُ حألA. 

 اٌؼْٛ اٌّإً٘أٚ أظٛاء اٌّشٚس 

  
فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ال ٠َٔٞ حٌمخْٔٛ  حٌؼخَ، وّخ ال ٠ـذ ػٍٝ حٌٔخثك حكظَحَ . أػٛحء حٌٍَّٚ طٕظُ كَوش حٌٍَّٚ (17)

 .ٌٛكخص حٌٍَّٚ حٌّظؼٍمش رخأل٠ٌٛٚش 

وّخ ال ٠ـذ ػٍٝ حٌٔخثك حكظَحِؤػٛحء فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ال ٠َٔٞ حٌمخْٔٛ  حٌؼخَ، . حٌؼْٛ حٌّئً٘ ٠ٕظُ كَوش حٌٍَّٚ (18)

 .ٌٛكخص حٌٍَّٚ حٌّظؼٍمش رخأل٠ٌٛٚش أٚ  
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 األ٠ٌٛٚخ ٌؼشثبد األ٠ٌٛٚخ

رميِٚٙخ ػٓ ؽ٠َك ( حٌيفخع أٚ حٌٛلخ٠ش حٌّي١ٔش)اًح أػٍٕض ػَرخص حأل٠ٌٛٚش و١ٔخٍحص حإلٓؼخف، حٌشَؽش أٚ حٌّطخفت 

اًح . ِٔظؼًّ ؽ٠َك ٍَِِ ربهالء ٓز١ٍٙخ ٚطمي٠ّٙخ حأل٠ٌٛٚش حٓظويحِٙخ إلشخٍطٙخ حٌؼٛث١ش ٚػٛثٙخ حألٍٚق حٌيٚحٍ، فبْ وً

 .وخْ الري ِٓ ًٌه فؼ١ٍٙخ حٌظٛلف حٌىخًِ أ٠ؼخ  

ٓخثمٛ طٍه حٌؼَرخص ِٓ كمُٙ طـخُٚ حٌؼٛء حألكَّ رؼيِخ ٠ظٛلفْٛ أٚال  ٚرشَؽ . ال ٠َٔٞ فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش أٞ لخْٔٛ أ٠ٌٛٚش

 .ػيَ طشى١ٍُٙ ٌوطَ ػٍٝ رم١ش ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك

 

 (زٛاخضأٚ )ُ األ٠ٌٛٚخ ػٕذ ظ١ك فٟ اٌطشلبد رٕظ١

، ٌجب على السابق المتواجد فً الجهة B21و  B19عند ضٌق فً الطرٌق مزود بلوحات المرور 
  .تقدٌم األولوٌة للسابقٌن المقابلٌن B19التً بها اللوحة 

B19 

 

عة عند اللزوم ولو عند دخول ضٌق فً الطرٌق فإن السابق ملزم باتخاذ الحٌطة والحذر وتخفٌؾ السر
  .B21كان قادما  من الجهة المزودة بلوحة المرور 

B21 

 

 سلوك السائق عند االقتراب من ملتقى طرق وعندما ٌتواجد بداخله

 اٌٛلٛف ػٕذ ٍِزمٝ غشق
ٍرّخ ِغ أْ ( ألٔه طزلغ ػٓ شخٍعأٚ ططز١مخ  ٌمخْٔٛ، أهٌح  ٌٍلٌٍ )ِٓ حٌّّىٓ أْ طؼطَ ٌٍٛلٛف حٌىخًِ ػٕي ٍِظمٝ ؽَق 

ِظخرؼش  اًْربِىخٔه (. 2007ِخٍّ  1حرظيحء  ِٓ )ٚلفض ٚأٍىص حالٔطالق ِٓ ؿي٠ي فبٔه ال طفمي حأل٠ٌٛٚش اًح . ٌه حأل٠ٌٛٚش

 .ح١ٌَٔ ٌٚىٕه ٍَِِ رؤهٌ ألظٝ ىٍؿخص حٌل١طش ٚحٌلٌٍ ٌظفخىٞ حٌٛلٛع فٟ كٛحىع ١َٓ

 األ٠ٌٛٚخ سبس٠خ اٌّفؼٛي ػٍٝ ػشض اٌطش٠ك اٌؼِّٟٛ ثأوٍّٗ
حأل٠ٌٛٚش ٓخ٠ٍش حٌّفؼٛي ػٍٝ ػَع حٌط٠َك رؤوٍّٗ رّخ . ٠ظٛحؿي ف١ٗ حٌٔخثك طخؿذ حأل٠ٌٛٚش ال ٠ٍؼذ أٞ ىٍٚ حٌّىخْ حٌٌٞ

 .فٟ ًٌه حٌلخفخص َِّٚحص حٌيٍحؿخص

ػٍٝ ٍِظمٝ حٌطَق حٌٌٞ ف١ٗ حأل٠ٌٛٚش ٌٍمخىَ ِٓ ح١ّ١ٌٓ فبْ : ٌٍيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس ػٍٝ َِّحص حٌيٍحؿخص أزجٗ

 .٠ٌٛٚش ٌٚٛ وخْ حٌَّّ ِظٛحؿي فٟ حٌـٙش حٌّمخرٍش ٌط٠َك ح١ٌٌٍَٔيٍحؿخص حأل

  
 .Aٚلفض فبٔٙخ طلظفع رلك حأل٠ٌٛٚش رخٌٕٔزش ٌٍؼَرش  Bٍغُ أْ  (19)

 .Cحٌّظٛحؿي٠ٓ ػٍٝ َِّ حٌيٍحؿخص، ٠ظّظؼْٛ رلك حأل٠ٌٛٚش ػٍٝ ح١ٌٔخٍس  A  ٚBوً ِٓ حٌيٍحؿش حٌؼخى٠ش  (20)
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 ٍِزمٝ اٌطشقػشلٍخ زشوخ اٌّشٚس ػٍٝ أٚ ئصػبج 

  
ال٠ّٔق ٌٔخثك ِخ ريهٛي ٍِظمٝ حٌطَق ٌٚٛ أْ أػٛحء أٚ ٌٛكخص حٌٍَّٚ طّٔق رٌٌه اًح وخٔض كَوش ِظؼطٍش رل١غ رل١غ 

 .أٔٗ لي ٠ؼطَ ٌٍٛلٛف ىحهً حٌٍّظمٝ ٠ٚؼ١ك كَوش حٌٍَّٚ حٌّظمخؽؼش ِؼٗ أٚ ٠ٛلفٙخ

A  ،B  ٚC ٌٍَّٚرخٌٛلٛف ٌؼٛء ح ٍِِِْٛ. 

أٚ حٌظٟ ط٠َي ىهٛي ٌ٘ح  (21)أٙخ طؼَلً كَوش حٌٍَّٚ حٌؼَػ١ش حٌمخىِش ِٓ حٌشخٍع حٌـخٔزٟ . فشَِطىزش ٌّوخٌ Bح١ٌٔخٍس 

 .(22)حٌشخٍع 

 غش٠ك اٌس١ش ِمسُ ئٌٝ خطٛغ

  
أٗ ٍَِِ رخٌوؾ ح١ّ١ٌٕٟ ٌظغ١١َ حالطـخٖ ١ّ١ٌٍٓ . حٌٔخثك ٍَِِ رخهظ١خٍ حٌوؾ حٌّٕخٓذ. ؽ٠َك ح١ٌَٔ ِمُٔ اٌٝ هطٛؽ (23)

 .ٌظغ١١َ حالطـخٖ ١ٌٍٔخٍٚحٌوؾ ح١ٌٔخٍٞ  

. حٌٔخثك ٍَِِ رخهظ١خٍ حٌوؾ حٌّٕخٓذ ٌٍٛؿٙش حٌظٟ ٠مظي٘خ فٟ حٌٛلض حٌّٕخٓذ: حألُٓٙ حٌز١ؼخء فٛق ٓطق حٌط٠َك (24)

 .ِٓ ٌلظش ىهٌٛٗ حٌٍّظمٝ حطزخع حٌٛؿٙش أٚ حٌٛؿٙخص حٌظٟ ٠ُليى٘خ حٌوؾ حٌٌٞ ٠ظٛحؿي ف١ٗ ٠ٍِِٗ  

 ئخالء ٍِزمٝ اٌطشق

  



 

 

130 

رخٓظطخػظٗ  (26)أٚ حػٛحء ٍَِٚ  (25)ػٍٝ ٍِظمٝ ؽَق ف١ٗ كَوش حٌٍَّٚ ِٕظّش رٛحٓطش ػْٛ ِئً٘ وً ٓخثك ِظٛحؿي 

اهالء حٌٍّظمٝ ِٚظخرؼش ١َٖٓ ىْٚ حٔظظخٍ فظق كَوش ح١ٌَٔ فٟ حٌـٙش حٌظٟ ٠مظي٘خ رخٓظؼٕخء اًح وخْ حٌط٠َك حٌٌٞ ٠َ٠ي حطزخػٗ 

 .ِـِٙ رؼٛء أكَّ ٠ّٕؼٗ ِٓ ًٌه ِٚٛػٛع فٟ ؿٙظٗ ح١ٌّٕٝ

 

 ٌطة والحذر عند االقتراب من ملتقٌات الطرق أو التواجد داخلهاالح
 

ٌ٘ح حٌظٕز١ٗ ٠ٕطزك ػٍٝ وً ِٓ حٌٔخثك حٌّظّظغ . لخْٔٛ ح١ٌَٔ ٠ٍَِ حٌٔخثك حٌٌٞ ٠يهً ٌٍّظمٝ حٌطَق رّؼخػفش حٌل١طش ٚحٌلٌٍ

 .رلك حأل٠ٌٛٚش ٚحٌٔخثك حٌٍَِّ رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش

ٚوً حألِخوٓ حٌظٟ ف١ٙخ حٌَإ٠خ ِليٚىس ىهٛي ٍِظمٝ حٌطَق ( حٌّيْ)ٌّـخالص حٌؼَّح١ٔش رٕخء  ػٍٝ ِخ ٓزك فبٔٗ ال ٠ُّٔق ىحهً ح

رَٔػش وز١َس ىْٚ حالوظَحع رٔالِش رم١ش حٌٔخثم١ٓ ٌٚٛ وخْ حٌٔخثك ٠ظّظغ رلك حأل٠ٌٛٚش ػٓ ؽ٠َك أػٛحء أٚ ٌٛكخص 

 .حٌٍَّٚ

وش ٍَِٚ ِليٚىس فٟ حطـخٖ ٚحكي ٚحٌي٠ٓ ٠ّٔق ٌٔخثمٟ حٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس ىحهً حٌشٛحٍع ًحص كَ أزجٗ

 .ٌُٙ رخٌميَٚ ِٓ حٌـٙش حٌّمخرٍش ٌٚٛ ٌُ طىٓ ٌُٙ حأل٠ٌٛٚش ىحثّخ  

  
حٔظزٗ ٌٔخثمٟ حٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس حٌؼٕخث١ش حٌؼـالص حٌّظٛحؿي٠ٓ فٟ ؿٙظٟ حٌط٠َك حٌؼَػٟ   (27)

 .حٌّظمخؽغ 

ٚفٟ رؼغ )زٗ حٌٔخثم١ٓ حٌّغ٠َ١ٓ ٌالطـخٖ رٛؿٛى ىٍحؿخص ػخى٠ش أٚ ٔخ٠ٍش طغ١َس حٌظٟ طُٕ F 50 BISٌٛكش حٌٍَّٚ  (28)

 .ح٠ٌٌٓ ٠ظزؼْٛ ٔفْ حٌط٠َك حٌؼِّٟٛ( حٌلخالص حٌّشخس 

 

  
 

٠ـذ ػٍٝ حٌٔخثك َِحػخس حٔظزٗ حٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس حٌظٟ ٠ّىٓ أْ طؤطٟ ِٓ حٌـٙش حٌّمخرٍش ىحهً  (29)

 .ِليٚىس فٟ حطـخٖ ٚحكي ًح كَوش ٍَِٚ شخٍع  

 

 .حٔظزٗ ٌٍيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس حٌمخىِش ِٓ ح١ّ١ٌٓ فٟ شخٍع ًح كَوش ٍَِٚ ِليٚىس فٟ حطـخٖ ٚحكي (30)
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 احتٌاطات
 

 .خذ أقصى درجات الحٌطة والحذر عند االقتراب من ملتقى طرق 

خفف السٌر وتوقف عند اللزوم، ولكن ال . سارترقب جٌدًا السائقٌن القادمٌن من الٌ. ال تؤخذ أولوٌتك بالقوة 
 .ترتبك إذا كانت لك األولوٌة

 

 .الدراجات العادٌة والنارٌة الصغٌرة تدخل هً كذلك تحت إطار قانون األولوٌة 

 .الدراجات العادٌة والنارٌة الصغٌرة المتواجدة على ممر الدراجات لها األولوٌة 

 

 .األولوٌة ال ٌضمن السالمةالتمتع بحق . ال تعول أبدًا على أولوٌتك 

ٌجب أن تكون على علم بقانون السٌر الساري المفعول قبل دخولك لملتقى طرق، ألنه فً الغالب ٌكون  
 .الوقت قد فات مع ما قد ٌخلقه ذلك من تبعات

 

 .قبل دخولك لملتقى الطرق أو الدوار علٌك معرفة الوجهة التً ترٌدها 

 .ف بؤنك ال تستطٌع مغادرته نظرًا لوجود زحمة أو ما شابه ذلكال تدخل أبدًا لملتقى طرق وأنت عار 

 

 .عربة السكة الحدٌدٌة لها األولوٌة فً كل األحوال 

 .تؤكد من أن المعبر فارغ ألنك قد ال تتوفر بعد ذلك على فرصة ثانٌة. اقترب من معبر القطار بحذر 

 

ى رجلك فوق دواسة الفرملة حافظ عل. خفف سٌرك بصورة تدرجٌة عند اقترابك من ملتقى الطرق 
 .انتبه جٌداً (. الحصار)

لتعرف من ٌسوق )إذا كنت بعٌدًا عن ملتقى الطرق انظر للخلف . انظر بطرٌقة جٌدة للخلف، للٌسار والٌمٌن 
 .، بعد ذلك ٌمكنك تخفٌف السرعة(وراءك

 

 .هةعند االقتراب من الملتقى تنظر للٌسار ألن أقرب السائقٌن إلٌك ٌؤتون من تلك الج 

من ٌسوق )وأخٌرًا تنظر للٌمٌن (. هل ٌمكنك عبور الملتقى أو تغٌٌر االتجاه بؤمان؟)بعد ذلك تنظر لألمام  
 (.هناك؟
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 السرعة
 

حٌؼي٠ي ِٓ حٌشزخد ٠ظؼَع إلغَحءحص ٔف١ٔش ِٓ أؿً ح١ٌٔخلش رَٔػش ػخ١ٌش، حٌشٟء حٌٌٞ ال . ٌمي أٌّٙض حٌَٔػش حٌزشَ ىحثّخ  

 . طظلٍّٗ ػَرظٗ فٟ غخٌذ حألك١خْ ٚوٌح  حٌط٠َك حٌٌٞ ١ٔ٠َ ػ١ٍٗ

 .ٌش ٓطق حٌط٠َك ح١ٌٔجش، حٌٕمض فٟ حٌَإ٠خ أٚ ُكّش كَوش حٌٍَّٚ ٟ٘ كٛحؿِ ٚأهطخٍ ال ٠ٙظُ رٙخ وؼ١َح  حٌّٕؼَؿخص، كخ

 .ِٓ كٛحىع ح١ٌَٔ ٠ظُ ا٠ؼخُ٘خ ٌإلفَحؽ فٟ حٌَٔػش أٚ ػيَ طؼي٠ٍٙخ ِٓ ؽَف حٌٔخثك حٌّظٍٛؽ % 50

ِٕٙخ ٟ٘ وٌٌه %  20. يحْ ح١ٌٔطَس ػٍٝ ِمٛى ح١ٌٔخٍس ٘ٛ وٌٌه ِٓ حٌؼٛحًِ حٌّّٙش حٌّظٔززش فٟ ٚلٛع كٛحىع ح١ٌَٔفم

 .ٔظ١ـش ٌٍَٔػش حٌّفَؽش

 .رٕخء  ػٍٝ ِخ ٓزك فبٔٗ ٠ـذ حٌظف٠َك حٌـٌٍٞ ر١ٓ حٌظلي٠ي حٌّطٍك ٚحٌظمي٠َٞ ٌٍَٔػخص

 .٘ٛ اٌِح١ِش حالٌظِحَ رخٌَٔػش حٌمظٜٛ حٌّليىس ِٓ ؽَف لخْٔٛ ح١ٌَٔ حٌظلي٠ي حٌّطٍك ٌٍَٔػخص

حٌَٔػش حٌظٟ ٠ّىٓ ح١ٌَٔ رٙخ ٌٙخ ػاللش ِزخشَس . ِظٛلف ػٍٝ اىٍحن ٚكىُ حٌٔخثك ٔفٔٗ حٌظلي٠ي حٌظمي٠َٞ ٌٍَٔػخص

 .رخألٚػخع ح١ٔ٢ش حٌظٟ ٠ظلَن ف١ٙخ حٌٔخثك

 اٌزسذ٠ذ اٌّطٍك ٌٍسشػبد
 

 ذساخبد إٌبس٠خ اٌصغ١شحرسذ٠ذ اٌسشػبد ثبٌٕسجخ ٌٍ

 

 .و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش A  ٟ٘25َٓػش ىٍحؿش ٔخ٠ٍش طغ١َس طٕف 

 .و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش B  ٟ٘45َٓػش ىٍحؿش ٔخ٠ٍش طغ١َس طٕف 

 
حٌؼَرخص حٌظٟ ربِىخٔٙخ طـخُٚ حٌَٔػخص حٌٔخرمش ػٍٝ ؽَق ِٕزٔطش طٕظّٟ اٌٝ طٕف آهَ ِؼً حٌيٍحؿش حٌٕخ٠ٍش حٌظٟ طظـخُٚ 

 .ِظَ فٟ حٌٔخػش ٟ٘ ػزخٍس ػٓ ِٛطٍٛو١ٍٛ 45َٓػظٙخ 

 

 (و١ٍِٛزش فٟ اٌسبػخ...اٌسشػخ اٌمصٜٛ) C43ٌٛزخ اٌّشٚس 

 
C43     

 
C45    

 
C43      

 
C45      

 
فبٔٗ ٠ّٕغ طـخُٚ حٌَٔػش  -ىحهً حٌّي٠ٕش، حٌطَق حٌؼخى٠ش أٚ حٌطَق ح٠ٌَٔؼش -اًح طُ ٚػغ ٌٖ٘ حٌٍٛكخص ١ّ٠ٓ حٌط٠َك حٌّظزغ

 .حٌّليىس ف١ٙخ

 .C45ٕغ طـخُٚ طٍه حٌَٔػخص ٠ٕظٟٙ ػٕي أٚي ٍِظمٝ ؽَق لخىَ أٚ أٚي هَؿٛ أٚ ىهٍش لخىِش ٚػٕي طٛحؿي ٌٛكش حٌٍَّٚ ِ
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 .٠ّىٓ أْ ٠ؼخف ا١ٌٗ طلي٠ي ِٕطمش C43 ي حٌَٔػش حٌمظٜٛ رخٌٍٛكش٠طلي

 .ريح٠ش حٌّي٠ٕشأٚ ش ٔٙخ٠ش حٌّٕطمش، ريح٠ش ِٕطمش أهَٜ ِٕغ طـخُٚ طٍه حٌَٔػخص ٠ٕظٟٙ رظٛحؿي ٌٛك

 .أػّيس أػٛحء حٌٍَّٚأٚ ٠ّٔق ىحهً ِٕطمش طلي٠ي حٌَٔػش رظَو١ذ ٌٛكخص طٌو١َ رخٌّٕطمش ػٍٝ أػّيس أخٍس حٌشخٍع 

 

 (اٌّذ٠ٕخ)داخً اٌّدبي اٌؼّشأٟ 

 

 
F1 

 
F3  

 
F1b 

 
F3b 
      

 

 .ٌىً أٔٛحع حٌؼَرخص و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش 50ػٍٝ حٌطَق حٌّظٛحؿيس ىحهً حٌّيْ طُ طلي٠ي حٌَٔػش فٟ 

 

 

( بداٌة المدٌنة) F1 مركبة فوق اللوحة ( كٌلومتر فً الساعة 30) C43إذا كانت لوحة المرور 
 .لكل العربات داخل المدٌنة كلها كٌلومتر فً الساعة 30فإن السرعة محددة فً 

 

 .ػٍٝ رؼغ حٌطَق حٌّظٛحؿيس ىحهً حٌّي٠ٕش ٠ّىٓ طلي٠ي َٓػش ألً أٚ أوؼَ ػٓ ؽ٠َك حٓظؼّخي ٌٛكش حٌٍَّٚ

ػٍٝ رؼغ حٌطَق حٌّظٛحؿيس ىحهً حٌّي٠ٕش ٠ّىٓ طلي٠ي َٓػش أهَٜ ػٓ ؽ٠َك حٓظؼّخي ٌٛكش َٓػش ٌّٕطمش ِؼ١ٕش 

 .رؤوٍّٙخ

 .ػٕي طٛحؿي ٌٛكش ٔٙخ٠ش حٌّٕطمش أٚ ريح٠ش ِٕطمش أهَٜ طلي٠ي حٌَٔػش ٌ٘ح ٠ٕظٟٙ

 
كٌلومتر فً الساعة  50ٌسمح باستعمال هذا المزج فً اللوحات لتذكٌر السابق بتحدٌد السرعة فً 

 .إذا تم تحدٌد سرعة أقل أو أكثر على جزء آخر من هذه المدٌنة. الساري المفعول داخل المدٌن،

 
 

 

 

 

 

 

رق السٌارات المتواجدة داخل المدٌنة فإن السرعة علٌها محدودة على ط
 .كٌلومتر فً الساعة 50كذلك فً 
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 (اٌّذ٠ٕخ)خبسج اٌّدبي اٌؼّشأٟ 

   

رّخ ف١ٙخ ؽَق )ٚحٌطَق حٌّمّٔش اٌٝ أٍرؼش هطٛؽ أٚ أوؼَ ِٕٙخ ػٍٝ حأللً حػ١ٕٓ فٟ وً حطـخٖ  (1)ػٍٝ حٌطَق ح٠ٌَٔؼش 

 120، اًح وخٔض ٌٖ٘ حالطـخ٘خص ِفَٚلش رٛحٓطش كخفش ٚٓط١ش، فبْ حٌَٔػش حٌمظٜٛ ػ١ٍٙخ ِليىس فٟ (2)( ح١ٌٔخٍحص

 .و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش

كخفالص حٌٕمً حٌؼِّٟٛ، كخفالص حٌٕمً حٌوخص، ػَرخص أهَٜ ِٚمطٍٛحطٙخ ٚحٌظٟ ُٚٔٙخ حاؿّخٌٟ حٌَّهض رٗ : حٓظؼٕخءحص
 .ِظَ فٟ حٌٔخػشو١ٍٛ 90ؽٓ َٓػظٙخ حٌمظٜٛ ِليىس فٟ  ٠3,5ظؼيٜ 

 

 

حٌّمّٔش اٌٝ أٍرؼش هطٛؽ أٚ أوؼَ ِٕٙخ ػٍٝ حأللً حػ١ٕٓ فٟ وً حطـخٖ، ٚحالطـخ٘خص ( رّخ ف١ٙخ ؽَق ح١ٌٔخٍحص)ػٍٝ حٌطَق 

 .و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش ٌىً حٌؼَرخص 90فبْ حٌَٔػش حٌمظٜٛ ِليىس فٟ  ، (3)ِفَٚلش روطٛؽ فمؾ 

  

 .و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش 90ش حٌمظٜٛ ٌىً حٌؼَرخص ِليىس فٟ فبْ حٌَٔػ (5،4)ػٍٝ رم١ش حٌطَق حٌؼخى٠ش 
 

 

كٌلومتر  90كذلك على طرق السٌارات المشابهة لما سبق تكون السرعة محددة فً 
 .فً الساعة

 :حٓظؼٕخءحص

 .كٌلومتر فً الساعة 75السرعة القصوى هً : حافالت النقل العمومً والخاص 
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كٌلومتر  60السرعة القصوى هً  : طن 7،5جمالً المرخض به العربات زمقطوراتها التً ٌتعدى وزنها اإل 
 .فً الساعة

 

 (اٌّطجبد)ػٍٝ ِخفعبد اٌسشػخ 

 

 
A 14 

 
F 87 

 
 .كٌلومتر فً الساعة 30السرعة القصوى هً 

 

 داخً اٌّزبغك اٌسى١ٕخ

 

 
F 12a 

 
F 12b 

 

 .كٌلومتر فً الساعة 20السرعة القصوى هً 

 

 ٌخبصخ ثبٌّشبح، اٌذساخبد اٌؼبد٠خ ، اٌفشسبْ ٚاٌؼشثبد اٌفالز١خداخً ِٕبغك اٌّشبح ٚاٌطشق ا

 
F 103 

 
(1) 

 

 
 

 

F 99a 

 

 
 

 

F 99b 

 

 
 

 

F 99c 

 
ػٍٝ حٌطَق . ٠ـذ ػٍٝ حٌٔخثم١ٓ ح١ٌَٔ رَٔػش حٌّشٟ (1)ٚحٌشٛحٍع حٌّوظظش ٌٍؼذ  (F103)ىحهً ِٕخؽك حٌّشخس 

٠ـذ ػٍٝ حٌٔخثم١ٓ طؼي٠ً َٓػظُٙ ٚال  (F99, a, b, c)ٚحٌفَٓخْ  حٌّوظظش ٌٍؼَرخص حٌفالك١ش، حٌّشخس، حٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش

 .٠ّٔق ٌُٙ رظؼ٠َغ رم١ش ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك ٌٍوطَ

 

 رسذ٠ذ اٌسشػخ ٌجؼط اٌؼشثبد اٌدبسح

 

رخٌٕٔزش ٌٍؼَرخص حٌظٟ طـَ ػَرخص أٚ ِمطٍٛحص ِؼطٍش ػٓ ؽ٠َك لخرغ .و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش 25حٌَٔػش ِليٚىس فٟ 

 .حٌطٛحٍة أٚ حٌّٔخػيس

ِظَح  فبْ طلي٠ي حٌٍَٔػش ٘ٛ ٔفٔٗ أٞ  25ٚحكيس ٚؽٌٛٙخ ٠زٍغ أ٠ُي ِٓ " ِمطٍٛس"اًح وخٔض حٌّـٍَٚحص ػزخٍس ػٓ أ٠ُي ِٓ 

 .و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش 25
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 ػٕذ اسزؼّبي اٌؼدالد اٌّسّبس٠خ 

 :ػٕي حٓظؼّخي حٌؼـالص حٌّّٔخ٠ٍش فبْ طلي٠ي حٌَٔػش هخٍؽ حٌّي٠ٕش ٘ٛ

 ة على الطرق العادٌة و كٌلومتر فً الساع 60إلى حدود  

أو أكثر  (2x2)كٌلومتر فً الساعة على الطرق السرٌعة أو الطرق المقسمة إلى أربعة خطوط  90إلى حدود  
 .المفروقة بحافة وسطٌة

 

 اٌزسذ٠ذ اٌزمذ٠شٞ ٌٍسشػبد
 

كٔذ كخؿ١خص رم١ش لخْٔٛ ح١ٌَٔ ٠ٍَُٛ وً ٓخثك رظؼي٠ً َٓػظٗ . طلي٠ي حٌَٔػخص ٌ٘ح ال ٠ّىٓ ل١خٓٗ رؼيى حٌى١ٍِٛظَحص

ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك، كخٌش حٌط٠َك ٚػٛحثمٙخ، ُكّش كَوش حٌٍَّٚ، حٌَإ٠خ ٚكٌّٛش حٌؼَرش كظٝ ال طظٔزذ َٓػظٗ فٟ ٚلٛع 

 .كٛحىع ١َٓ أٚ طّؼً ػخثمخ  ٌلَوش حٌٍَّٚ

  
ظٛلغ  ُِ ٠َك ٠ّؼٍْٛ كخؿِح  حألؽفخي ح٠ٌٌٓ ُ٘ رظيى حٌٍؼذ ؿخٔذ حٌط. (7)٠ـذ أْ طىْٛ لخىٍح  ػٍٝ حٌظٛلف رىً كخي ٌلخؿِ 

 .أٚ هطَح  ٠ّىٓ طٛلؼٗ ٚهخطش ػٕيِخ ٠ىْٛ ٠ٍؼزْٛ رخٌىَس
 

، ِىخْ هخص ٠ظـّغ ف١ٗ حٌؼي٠ي ِٓ حألؽفخي، ٠ـذ ػ١ٍه ٕ٘خ وٌٌه طؼي٠ً َٓػظه ٌظالثُ A23 (8)ػٕي ٌٛكش حٌٍَّٚ 

 .حألهطخٍ حٌظٟ طش١َ ا١ٌٙخ ٌٛكخص حٌظٕز١ٗ ٌٍوطَ
 

زخٌغ ف١ٙخ٠ُّٕغ طشـ١غ أٚ طليٞ ٓخثك ١ٌٍٔخلش رَٔػش  ُِ. 

 .٠ُّٕغ وٌٌه اػخلش حٌٔخثم١ٓ ح٢ه٠َٓ ػٓ ؽ٠َك ح١ٌَٔ رَٔػش ؿي رط١جش ىْٚ ٓزذ أٚ ىحػٟ

٠ٍَِ حٌٔخثك طوف١ف حٌَٔػش اًح وخْ ِظٛحؿيح  ػٍٝ حٌط٠َك حٌؼِّٟٛ ٠ٚمظَد ِٓ ك١ٛحٔخص حٌـَ، كًّ حألػمخي أٚ ح١ٌٔخلش أٚ 

 .حٌوٛف ػٍٝ ٌٖ٘ حٌل١ٛحٔخصحٌٔخثك ٍَِِ رخٌظٛلف اًح ظَٙص ػالِخص . (10,9)حٌّخش١ش 

  
 اٌسشػخ اٌزٟ ٠دت اٌس١ش ثٙب؟  ئرِْبٟ٘ 

 :٠ٍَِ حٌٔخثك طؼي٠ً َٓػظٗ ٌظظالثُ ىحثّخ  ِغ

 ...المشاة، الدراجات العادٌة، الشٌوخ، األطفال، األشخاص المعاقون :(11)بقٌة السابقٌن وخاصة الضعفاء منهم  

 ...األمطارالؽزٌرة، الثلج :(12)األحوال الجوٌة  

 ....، المنعرجات، ضٌق الطرقات، مخفضات السرعة(المدٌنة)المجال العمرانً : نوعٌة المكان 
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 ...األشؽال، اختناقات حركة المرور: العوابق 

 ...، كثرة السٌارات، الموكب، المسٌرات(13)زحمة حركة المرور  

 ...ضباب كثٌؾ، تهاطل األمطار: (14)الرإٌا  

 ...صى، سطح طرٌق مبلل، ثلجطرٌق محفر، ح: (15)حالة الطرٌق  

 ....النابض، الفرامل، العجالت: (16)حالة العربة  

 ...الحمولة الؽٌر مثبتة، الحمولة ذات الحجم الواسع: (17)حالة الحمولة  
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 اٌفشاًِ
 

ٚحٓش حٌفٍَِش اٌٝ حٌٛٓؾ رؼي ٠ـذ أْ طىْٛ فَحًِ حٌؼَرش فٟ كخٌش ؿ١يس ٚطزيأ فؼ١ٍخ  فٟ أىحء ِّٙظٙخ ِزخشَس  لزً أْ طظً ى

 .ػغطٙخ

ػٕي ٚلٛع كخىػش ١َٓ ٠ُّىٓ حػظزخٍ ٌ٘ح حألَِ ػخِال  ِشيىح  . اًح ٌُ طزيأ فٟ أىحء ِّٙظٙخ اال رؼي ًٌه فبْ لٛس حٌفٍَِش غ١َ وخف١ش

 .ٌٍؼمٛرش

 اٌفشٍِخ اٌّفبخئخ
ٌٖ٘ حأله١َس ِىْٛ كخػَس  . ٟ حٌٔالِش٠ُّٕغ اُػخؽ رم١ش حٌٔخثم١ٓ ػٓ ؽ٠َك حٌفٍَِش حٌّفخؿجش اًح ٌُ طىُ ػ٠ٍَٚش ٌيٚحػ

حٌٔخثك حٌٌٞ ٠ظطيَ رّئهَس ػَرش أِخِٗ ١ُٓؼظزَ . رطز١ؼش حٌلخي اًح لخَ رؼغ حألؽفخي رمطغ حٌط٠َك رظٍٛس ِفخؿجش

 .ِٔئٚال  ألٔٗ ٌُ ٠ظَن ِٔخفش أِخْ وخف١ش ر١ٕٗ ٚر١ٓ حٌٔخثك حٌّظٛحؿي أِخِٗ

 

 ٚلذ سد اٌفؼً

ٌ٘ح حٌٛلض ٠ىْٛ . ٌٛلض حٌٌٞ ٠فظً ر١ٓ ٌلظش ٍإ٠ش حٌوطَ ٌٚلظش ػغؾ حٌفَح٠ًٍِِِه َِحػخس ٚلض ٍى حٌفؼً رّؼٕٝ ح

 .ػخىس  ػخ١ٔش  ٚحكيس  

 .حٌّٔخفش حٌظٟ ٠ظُ لطؼٙخ هالي ٌ٘ح حٌٛلض طّٔٝ ِٔخفش ٍى حٌفؼً

 .ِظَح  فٟ حٌؼخ١ٔش 14لطغ ِٔخفش = و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش  50ح١ٌَٔ رَٔػش : ِؼخي

 .ِظَح  فٟ حٌؼخ١ٔش 25لطغ ِٔخفش = و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش  90ح١ٌَٔ رَٔػش 

ِٔخفش حٌفٍَِش حٌّٔخفش حٌّمطٛػش ِٓ ٌلظش ػغؾ ىٚحٓش حٌفَحًِ اٌٝ حٌّىخْ حٌٌٞ ٠ظُ ف١ٗ حٌظٛلف حٌىخًِ طّٔٝ ِٔخفش 

 .حٌفٍَِش

 

 :فٟ حٌظَٚف حٌّؼخ١ٌش (S)كٔخد ِٔخفش حٌفٍَِش 

S = V²/2a 

V  = رخألِظخٍ فٟ حٌؼخ١ٔش( ػٕي حٌزيء فٟ حٌفٍَِش)حٌَٔػش. 

a  =ٌ٘ح حٌّؼيي ٠وظٍف ِٓ ػَرش ألهَٜ كٔذ حٌٕٛػ١ش. ِؼيي حٌظؤه١َ رخألِظخٍ فٟ حٌؼخ١ٔش حٌَّرؼش. 

 

 ِسبفخ اٌزٛلف
 .ِسبفخ اٌزٛلف= ِسبفخ اٌفشٍِخ + ِسبفخ سد اٌفؼً 

 
ٌ٘ح . فؼًِٔخفش ٍى حٌفؼً طظلىُ ف١ٙخ وً ِٓ حٌَٔػش حٌظٟ ط١َٔ رٙخ حٌؼَرش، لزً حٌزيء حٌفؼٍٟ فٟ حٌفٍَِش، ٚؽٛي ٚلض ٍىس حٌ

 ...حٌٛلض ٠طٛي اًح وخْ حٌٔخثك ِظؼزخ ، ل١ًٍ حٌظَو١ِ، ِظٕخٚال  ٌٍىلٛي أٚ حٌّويٍحص

ِٔخفش حٌفٍَِش طىْٛ أؽٛي ػٍٝ ٓطق ؽ٠َك ِزًٍ أٚ ِظٌِؾ أٚ اًح وخٔض حٌؼَرش ِـِٙس رفَحًِ أٚ ػـالص غ١َ ؿ١يس رّخ ف١ٗ 

 .حٌىفخ٠ش

ٚحػَد حٌَلُ حٌّلظً ػ١ٍٗ فٟ  10لُ رمُٔ حٌَٔػش ػٍٝ : ٕ٘خن ؽ٠َمش ر١ٔطش ٌٍم١خف رلٔخد طم٠َزٟ ٌّٔخفش حٌظٛلف

 .حٌٕظ١ـش حٌّلظً ػ١ٍٙخ ٟ٘ طمي٠َ آِٓ ٌّٔخفش حٌظٛلف. ٔفٔٗ

 

 :1ِؼخي 

حػَد فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش حٌَلُ حٌّلظً ػ١ٍٗ فٟ . 10/60=  6ٟ٘ اًْ  10حٌَٔػش ِمِٔٛش ػٍٝ : و١ٍِٛزش فٟ اٌسبػخ 60

  .6x6= 36: ٔفٔٗ

 .ِزشا   36: خي ِٟ٘ٔخفش حٌظٛلف فٟ ٌ٘ح حٌّؼ

 :2ِؼخي 

حػَد فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش حٌَلُ حٌّلظً ػ١ٍٗ  10/120=  12ٟ٘ اًْ  10حٌَٔػش ِمِٔٛش ػٍٝ : و١ٍِٛزش فٟ اٌسبػخ 120

 .12x12= 144: فٟ ٔفٔٗ

 .ِزشا   144: ِٔخفش حٌظٛلف فٟ ٌ٘ح حٌّؼخي ٟ٘
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 :ِؼذي ِسبفخ اٌزٛلف فٟ ػاللخ  ِغ اٌسشػخ

 
 .خفش أوزَ ػٍٝ ٓطق ِزًٌٍظزمٝ فٟ أِخْ ٠ٍِِه أهٌ ِٔ

 

 :لبػذح اٌثب١ٔزٓ
 .و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش ٠ظطٍذ ػخ١ٔظ١ٓ ٌٍظّىٓ ِٓ حٌظٛلف 70ح١ٌَٔ 

 .٘خط١ٓ حٌؼخ١ٔظ١ٓ طؼظزَحْ ألً ٚلض ِّىٓ ألٔٗ وٍّخ أَٓػض، وٍّخ أطزق ٚلض حٌظٛلف أؽٛي

 50و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش ٠ظزق ًٌه  90ػٕي َٓػش . ِظَح  هالي ػخ١ٔظ١ٓ 28و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش ٔمطغ ِٔخفش  50ػٕي َٓػش 

 .ِظَح   66و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش  120ِظَح  ٚػٕي 

ِٓ ٌلظش . ٌظطز١ك لخػيس حٌؼخ١ٔظ١ٓ ػٕي ح١ٌٔخلش فبٔٗ ٠ٍِِه حهظ١خٍ ٔمطش أِخِه ِؼً ػّٛى أخٍس حٌشخٍع أٚ ٌٛكش ٌٛكش ٍَِٚ

. طظٛلف ػٓ حٌؼي كظٝ طظـخُٚ أٔض طٍه حٌٕمطش ٚال... 2-1: طـخُٚ حٌٔخثك حٌّظٛحؿي أِخِه ٌظٍه حٌٕمطش طزيأ فٟ ػي حٌؼٛحٟٔ

وٟ طُئِٓ ٓالِظه ٚهخطش فٟ حٌظَٚف حٌغ١َ ِالثّش ١ٌٍٔخلش، فبٔٗ ِٓ حألفؼً طَن . ٠ـذ أْ ال ٠مً ػيى حٌؼٛحٟٔ ػٓ حػ١ٕٓ

 (.ٚوٌٌه ٌٍٔخثم١ٓ حٌّظٛحؿي٠ٓ هٍفه)رٌٖٙ حٌط٠َمش طوٍك ٌظفٔه ِٔخكش أوزَ . ِٔخفش ػالػش ػٛحْ

 

 ِسبفخ األِبْ
حٌَٔػش حٌظٟ ط١َٔ رٙخ ٠ـذ ػ١ٍه طَن ِٔخفش أِخْ وخف١ش ر١ٓ ػَرظه ٚحٌٔخثك حٌّظٛحؿي أِخِه ٟٔ طٔظط١غ حٌظٛلف  رلٔذ

 . فٟ حٌٛلض حٌّٕخٓذ، كظٝ ٌٚٛ فًَِ حٌٔخثك حألِخِٟ رمٛس

ر١ٕه ٚر١ٓ ٔٔظٕزؾ اًْ ِٓ لخػيس حٌؼخ١ٔظ١ٓ أٔٗ ٌٛ أٍىص ح١ٌَٔ رؤِخْ فبٔٗ ِٓ حٌؼٍَٚٞ حٌلفخظ ػٍٝ ِٔخفش أىٔٝ رخألِظخٍ 

 (.رخٌى١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش)حٌٔخثك حألِخِٟ طٔخٚٞ ػٍٝ حأللً ٔظف حٌَٔػش حٌظٟ ط١َٔ رٙخ 

ٌٍلفخظ ػٍٝ حٌٔالِش فبٔٗ ٠ـذ أْ طِىحى . ِظَح   45و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش ٠ؼٕٟ ِٔخفش أىٔٝ ٌألِخْ طمخٍد  90ح١ٌَٔ رَٔػش 

 .ٌٖ٘ حٌّٔخفش ػٍٝ ٓطق ؽ٠َك ِزًٍ

 

  صا٠ٚخ اٌشؤ٠ب
. ىٍؿش 180ػٕيِخ طىْٛ ِظٛلفخ  فبْ ُح٠ٚش ٍإ٠ظه  طزٍغ . َِحػخس أْ ُح٠ٚش حٌَإ٠خ طظغَ وٍّخ حُىحىص حٌَٔػش٠ٍِِه وٌٌه 

وً حألش١خء حٌوخٍؿش ػٓ ٌٖ٘ حٌِح٠ٚش . ىٍؿش فمؾ 40و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش فبْ طٍه حٌِح٠ٚش طظزق  100اًح وٕض ط١َٔ رَٔػش 

 .ال طٔظط١غ ٍإ٠ظٙخ
ػٍٝ ٍِظمٝ ؽَق فبٔه ال طَٜ ح١ٌٔخٍس حٌمخىِش ِٓ ح١ّ١ٌٓ اال : ِؼخي. ١ّٕه أٚ ٠ٔخٍن ألًوٍّخ أَٓػض وٍّخ أطزق ِخ طَحٖ ٠

 (.ٚلي ال طَح٘خ ػٍٝ حإلؽالق)فٟ آهَ ٌلظش 
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 ازز١بغبد
 .دقٌقة 30كٌلومتر فً الساعة ٌستغرق  80كٌلومتر بسرعة  50قطع مسافة  

 . دقٌقة 36كٌلومتر فً الساعة ٌستغرق  100كٌلومتر بسرعة  50قطع مسافة 

 .و١ٍِٛزش ثسشػخ 20رلبئك فاْ سشػزه ٠دت أْ رض٠ذ ثّؼذي  6وٟ رسزط١غ سثر 
ئرا وٕذ رؼٍُ أٔٗ ثزٌه سززعبػف ئِىب١ٔخ ٚلٛػه فٟ زبدثخ س١ش ثأسثغ ِشاد ٚوزٌه خطٛسح إٌزبئح ثأسثغ 

 .ِشاد، فاْ ػ١ٍه اٌزفى١ش ١ٍِب  لجً ص٠بدح اٌسشػخ
 .تزلجاً من الطرق العادٌة عند الصقٌع تصبح الجسور واألنفاق أكثر 

٠ذخً فٟ األٔفبق ٚرسذ اٌدسٛس فاْ سطر اٌطش٠ك ٕ٘بن ٠جشد ٠ٚزضٌح ثطش٠مخ أسشع ِٓ ( اٌش٠ر)ثّب أْ اٌجشد 
 .سطر اٌطشق اٌؼبد٠خ

 :عند السٌاقة وقت تهاطل األمطار الغزٌرة وهبوب الرٌاح تخفف سرعتك لتتفادى أن 

 تزعجك الرإٌا الناقصة -

 ولتصبح مسافة التوقف أط -

 تتعازم إمكانٌة وقوعك فً تزلج مائً -

 :على المسارات الطوٌلة التً تسوق فٌها بسرعة عالٌة لمدة طوٌلة فإنه ٌلزمك التنبه لألمور التالٌة  

 تالشً إدراكك للسرعة -

 تناقص شعورك بمسافة األمان -

 تناقص شعورك بوجود خطر محدق -

 .استخفافك للسرعة التً تسٌر بها -

فً هذه الحالة فقط بإمكانك ربح بعض . إال إذا كان ذلك لمدة طوٌلة بسرعة عالٌةاإلسراع  لٌس له قٌمة  
 .الوقت

ال تحاول اإلسراع فً الوقت الذي تكون فٌه حركة المرور مزدحمة ألن ذلك غٌر مجدي وألنك ستضطر كثٌرًا 
 .كل ما ستحققه هو استهالك أكبر للوقود وتضاعف إمكانٌة وقوعك فً حادثة سٌر. للفرملة

 (:ثوان 3)المحافظة على مسافة األمان وخاصة فً المواضع التً تتطلب مسافة أكبر  

 خطر االنزالق المائً -

 األجواء الشتوٌة -

 السٌاقة الجبلٌة -

 السٌاقة أثناء الضباب -

عندما ٌكون اإلنسان متعباً فإن مسافة أمان أطول قد ُتنجً من العدٌد من المصائب، ألن ردة الفعل ال تكون  
 .لمطلوبة والتمكن من الوقوف التام ٌحتاج إلى وقت أطولبالسرعة ا

عندما ٌكون األطفال بصدد اللعب فإنهم ال ٌهتمون بما حولهم، كما أن ِقصر قامتهم ٌحول دون رإٌتهم لك،  
إذا كنت تسوق . المسإولٌة تقع إذن على عاتقك. وخاصًة إذا كانت هناك سٌارات متوقفة بجانب الطرٌق

كٌلومتر فً الساعة بجانب سٌارات متوقفة، فإنه ٌتعذر علٌك فعل أي  30بسرعة تفوق داخل منطقة سكنٌة 
 .شًء إذا ما رأٌت طفاًل ٌقطع الطرٌق فجؤةً 

 ٔصبئر رزؼٍك ثسبٌخ اٌفشاًِ ٚرم١ٕبد اٌفشٍِخ
اضغط دواسة فراملك . راقب فراملك قبل انطالقك، خاصة بعد غسل سٌارتك أو بعد تهاطل األمطار الغزٌرة 

 .تسوق سٌارتك لتتؤكذ من صالحٌتها وعملها وأنت
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 .بهذه الطرٌقة كذلك ستسُخن فرامل سٌارتك وسٌتبخر الماء الذي قد الٌزال ٌتواجد فٌها 

 .فً هذه الحالة تكون الفرامل جد رخوة عند ضغطها. تؤكد من عدم وجود هواء أو ماء داخل أنابٌب الفرامل 

 .ة حتى ُتوقف دوران العجالت نهائٌاً فتبدأ السٌارة فً االتزالقال ُتفرمل أبدًا بصورة قوٌة عند حالة خطٌر 

خفف ِٓ ز١ٓ ٢خش ظغطه ٌذٚاسخ اٌفشاًِ ٚصسر ِسبس س١بسره ػٕذ خشٚخٙب ِٓ اٌطش٠ك اٌصس١ر ػٓ 
 .غش٠ك اسزذاسح اٌّمٛد ٌٍدٙخ اٌصس١سخ

من األحسن . لفرامل غٌر جٌدةإذا انفلتت السٌارة ٌمٌناً أو ٌسارًا عند الفرملة القوٌة، فإن ذلك ٌدل على أن ا 
 .والضروري مراقبتها وإصالحها

ال تتوقف العجالت عن الدوران أثناء ( جهاز منع توقف العجالت أثناء الفرملة) ABSبفضل جهاز ال  
بهذا ٌزداد التحكم فً السٌارة، لكن مسافة التوقف قد تصبح أطول بالمقارنة مع السٌارات التً ال . الفرملة

 .لذا ٌجب البدء فً الفرملة فً الوقت المناسب. هاز المذكورتحتوي على الج

التحكم فً . على سطح مبلل ُتنِتج مسافة توقف أطول منها على سطح جاف ABSالفرملة بواسطة جهاز ال  
من األفضل أن تقوم بالتدرب على هذا األمر فً مواضع . وجهة سٌر السٌارة أمر ممكن ولكن غٌر بدٌهً

 .ن من فعل ذلك فً األوقات والحاالت الضرورٌةغٌر خطٌرة حتى تتمك

إذا تم استعمال الفرامل بصورة متواصلة وخاصة عند السٌاقة فً مناطق جبلٌة تكون بها منحدرات قوٌة  
د بشكل جٌد كما هو الحال بسرعة عالٌة على الطرق المستوٌة(درجة 18إلى  8من )  .، فإنها ال ُتَبرَّ

دخولك إلى ملتقى الطرق أو تغٌٌرك للتجاه ٌمٌناً أو ٌسارًا  قبلوى أدنى َبدل غٌار علبة السرعة إلى مست 
 .بهذا تحافظ على فرامل سٌارتك وتبقى مسٌطرًا على عربتك فً كل األوقات. ولٌس بعد ذلك

إذا كنت تظن أن سرعة سٌارتك عالٌة عند رغبتك فً اتباع منعرج، فإنه علٌك تخفٌف هذه السرعة عن  
 .عند الدخول إلٌه لٌسدخولك للمنعرج و بلقطرٌق ضغط الفرامل 

 

 اٌس١بلخ اٌذفبػ١خ فٟ زبالد أخشٜ خذ صؼجخ
 :التزلج المائً 

الحفر ومخلفات العجالت على سطح الطرٌق تقوم (. الغزٌرة)هذا أمر جد مزعج ٌقع عند تهاطل األمطار 
ما كانت كمٌة الماء التً ٌتم كلما كانت هذه الحفر والرسوح عمٌقة، كل. بتسرٌب الماء الذي ٌتم السٌر علٌه

 .تسرٌبها أكبر
التزلج المائً ٌقع عندما تكون كمٌة الماء المتواجدة على سطح الطرٌق أكبر من قدرة نقوشات العجلة على 

هذه القشرة تكون جد انزالقٌة، . التسرٌب، وبذلك تتكون قشرة من الماء مابٌن سطح العجلة وطرٌق السٌر
 .تصال مباشر بٌن سطح العجلة والطرٌق وبالتالً تفعل السٌارة ما ٌحلو لهامما ٌنتج عنه عدم تواجد ا

إذا أحسست  فقدانك السٌطرة على أعصابكأهم شًء هنا هو عدم . هذه الوضعٌة بطبٌعة الحال خطٌرة 
 .ال تقم بؤي حال من األحوال بضغط الفرامل. باالنزالق

عدم علٌه أن ٌرفع رجله عن دواسة السرعة ومن ٌفقد االتصال بسطح الطرٌق بسبب االنزالق المائً 
ال تبدأ فً الفرملة الخفٌفة إال بعدما . الدبرٌاج كً تقطع اتصال العجالت بالمحرك/اضغط الواصل. الفرملة

 .تتؤكد من عودة االتصال بٌن عجالت سٌارتك وسطح الطرٌق
به هو تخفٌف سرعتك، بمعنى إذا كنت تسٌر على طرٌق به إمكانٌة االنزالق المائً، فإن أول شًء تقوم  

 .ال تنتظر حتى تبدأ سٌارتك فً االنزالق فوق الماء. السٌر ببطء

عمق هذه البقاٌا على سطح الطرٌق . ٌقع االنزالق المائً خصٌصاً فً األماكن التً بها بقاٌا آثار العجالت 
البقاٌا عوض السٌر  حاول السٌر بجانب هذه. هو العامل األساسً فً تحدٌد نوع وخطر االنزالق المائً

 .السٌر علٌها أو الخروج منها قد ٌجعل سٌارتك تتؤرجح. علٌها

 السٌر على طرق انزالقٌة أو طرق مغطاة بالثلج 

الطرٌق المبلل به إمكانٌة مضاعفة لالنزالق . السٌاقة الهادئة والمتزنة أمر ضروري على هذه الطرق
 .ثل خطر انزالق أكبرالطرٌق المغطى بالثلج ٌم. بالمقارنة مع طرٌق جاف

من أهم األمور التً ٌجب مراعاتها هً االنطالق بسرعة خفٌفة دون ضغط دواسة السرعة بقوة ومحاولة 
حرك مقود سٌارتك بهدوء وحافظ على مسافة كبٌرة بٌنك وبٌن السائق . تفادي القٌام بتحركات قوٌة ومفاجئة

 .األمامً
 .الخرجات واألماكن التً بها رٌاح قوٌة أو التً بها ظاللتوخى الحذر الشدٌد فوق الجسور، الدخالت أو 

 .الدبرٌاج وٌحرك المقود للجهة المعاكسة/من ٌنزلق رغم كل ما سبق، فعلٌه أن ال ٌفرمل ولكن ٌضغط الواصل
 السٌاقة أثناء الضباب 

 رفشًِ أثذا  ثمٛح ال. ػٕذ ٔضٚي و١ّخ وج١شح ِٓ اٌعجبة اٌىث١ف فدأح ، ػ١ٍه اٌزٕجٗ ٌٍسبئم١ٓ اٌمبد١ِٓ ِٓ خٍفه
 .ٌٚىٓ ثٙذٚء ٚاسزؼذ ٌزدٕت اٌس١بسح األِب١ِخ ػٕذ اٌٍضَٚ

ػٕذ خٛ ِّطش أٚ سطر ِجًٍ رزٕبلص ٔسجخ اٌثجبد ئٌٝ زذٚد إٌصف ٚرزعبػف ِسبفخ اٌفشٍِخ ِّب ٠إدٞ ئٌٝ 
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 .رعبػف ػذد اٌسٛادس ئٌٝ ِشر١ٓ
فبظ ػٍٝ ِسبفخ أِبْ ثٕسجخ ثالثخ ٌٍّسبفظخ ػٍٝ األِبْ ٚاٌسالِخ فأٗ ِٓ اٌعشٚسٞ رخف١ف اٌسشػخ ٚاٌس

 .ثٛاْ ِٓ اٌسبئك األِبِٟ
 .ِزشا   50ال رزجغ ٜ٘ٛ ٔفسه ٚرمزشة وث١شا  ِٓ اٌؼشثخ اٌزٟ رس١ش أِبِه ٚزبفع ػٍٝ ِسبفخ أِبْ ال رمً ػٓ 

سبئك رٍه اٌس١بسح ال : ال رسبٚي اإلسشاع ٌالٌزسبق ثس١بسح رس١ش ثسشػخ ػب١ٌخ. ال رسشع ػٕذ الزشاة س١بسح ِٕه
 .ّزغ ثشؤ٠ب أوجش ِٕه٠ز

عند الضباب ٌلزمك تعدٌل سرعتك لتالئم  
عندما تكون مسافة رإٌتك ال . مسافة رإٌتك

مترًا، فإن علٌك تخفٌف سرعتك  50تتعدى 
بصورة تصبح معها مسافة الفرملة ال تتعدى 

اجعل نفسك تتمكن من رإٌة . متراً  50
اآلخرٌن ومكن اآلخرٌن من رإٌتك عن 

 .الضباب طرٌق استخدام أضواء
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3خالصة 
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 األ٠ٌٛٚخ ػٍٝ ٍِزمٝ اٌطشق
 ح١ّ١ٌٓ ٌٗ حأل٠ٌٛٚش

 بدون لوحة مرور 

 .B17بلوحة مرور  

 
حٌٔخثك حٌيحهً ٌٍّظمٝ حٌطَق ٠ـذ ػ١ٍٗ حطوخً ألظٝ 

 .ىٍؿخص حٌل١طش ٚحٌلٌٍ

لك ٌ٘ح حألَِ ٚحؿذ ػٍٝ وً ِٓ حٌٔخثك حٌٌٞ ٠ظّظغ ر

 .حأل٠ٌٛٚش ٚحٌٔخثك حٌٌٞ ٠ٍِِٗ طمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش

 

 
B 17 

 
B 1 

 
B 5 

 

 :رمذ٠ُ األ٠ٌٛٚخ ١ٌٍسبس ٚا١ّ١ٌٓ

للدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة على ممر  
 .الدراجات والمشاة على الرصٌؾ

ملتقى الطرق المتوفر على لوحات المرور  
B1  وB5. 

 لكل السابقٌن المتواجدٌن على طرٌق السٌر 
وممر الدراجات إذا كنت قادما  من ممر أو 

 .طرٌق ترابً

لعربات األولوٌة المستعملة لإلشارة الضوبٌة  
 .والضوء األزرق الدوار

 (.ترام، قطار)لعربات السكة الحدٌدٌة  

 .إذا كنت ترٌد القٌام بمناورة 

  
 

 

 اٌزسذ٠ذ اٌّطٍك ٌٍسشػخ

 
 
 
 
 
 

 نوع العربة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

دراجة نارٌة صؽٌرة 
 Aصنؾ 

 
دراجة نارٌة صؽٌرة 

 Bصنؾ 
 

 سٌارة شخصٌة
 

 شاحنة صؽٌرة
الوزن اإلجمالً )

 (طن 3,5المسموح به 
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 (المدٌنة)تحدٌد السرعات داخل المجال العمرانً 
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 كٌلومتر فً الساعة 50=   + 

(سرعة مبٌنة)كٌلومتر فً الساعة  70 =  + 

  

 

 

 

 ة داخل المجالكٌلومتر فً الساع 30 =

 (المدٌنة)العمرانً     
 

 
  

 

 اٌزسذ٠ذ اٌزمذ٠شٞ ٌٍسشػبد
 

 :٠دت رؼذ٠ً اٌسشػخ ٌزالئُ

 بقٌة مستعملً الطرٌق 

 (المدٌنة/مجال عمرانً)صالحٌة المكان  

 (األشؽال)حواجز الطرٌق  

 زحمة حركة المرور 

 (أمطار ؼزٌرة –ضباب كثٌؾ )الرإٌا  

 (طرٌق محفر)حالة سطح الطرٌق  

 (حمولة ثقٌلة)ة الحمولة حال 

 (الفرامل)حالة العربة  

 
 :٠ّٕغ

 السٌاقة ببطء كبٌر دون سبب 

 الفرملة المفاجبة بدون سبب 

 

 ٚاٌؼمً اٌس١ٍُ... اٌسشػخ 

 ِٔخفش حٌظٛلف= ِٔخفش حٌفٍَِش + ِٔخفش ٍى حٌفؼً 

 حٌَٔػش  x حٌَٔػش= ِٔخفش حٌظٛلف 

                      10         10   
 

 x4مسافة التوقف                                     x2السرعة 
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 تمارٌن تجرٌبٌة
 

 كً تستطٌع وقف سٌارتك ٌلزمك مسافة ُتناهز. كٌلومتر فً الساعة 90تسٌر بسرعة  63.  
  .a 40  مترا   45إلى.  

  .b 81  مترا   90إلى.  

  .c 110  مترا   120إلى.  

 

 
  مسافة التوقف هً المسافة التً تقطعها ما بٌن 64.  
  .a لحظة رإٌة الخطر إلى لحظة ضؽط الفرامل. 

  .b لحظة ضؽط الفرامل إلى المكان الذي تتوقؾ فٌه. 

  .c لحظة رإٌة الخطر إلى المكان الذي تتوقؾ فٌه. 

 

 
 من لحظة تجاوز هذه اللوحة تكون السرعة محدودة فً 65.  

 

  .a 50 كٌلومتر فً الساعة 

  .b 30 كٌلومتر فً الساعة 

  .c 20 كٌلومتر فً الساعة 

 

 

 عند تجاوز هذه اللوحة تكون السرعة محدودة فً 66.  

 

  .a 20 كٌلومتر فً الساعة 

  .b 30 كٌلومتر فً الساعة 

  .c 50 كٌلومتر فً الساعة 

 

 

 تكون السرعة محدودة فً( المدٌنة)رانً داخل هذا المجال العم 67.  

 

 

  .a 25 كٌلومتر فً الساعة 

  .b 50 كٌلومتر فً الساعة 

  .c 30 كٌلومتر فً الساعة 

 

 
 من لحظة تجاوز هذه اللوحة تكون السرعة محدودة فً 68.  

 

  .a 50 كٌلومتر فً الساعة 

  .b 30 كٌلومتر فً الساعة 

  .c 45 ٌلومتر فً الساعةك 

 
  ٌسمح للسائق على طرٌق عادي 69.  
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  .a ًعدم إعاقة حركة سٌر مستعملً الطرٌق اآلخرٌن عن طرٌق السٌر بسرعة جد بطٌبة بدون داع. 

  .b تعدٌل سرعته حسب رؼبته الذاتٌة. 

  .c  كٌلومتر فً الساعة عند الزحمة 50السٌر دابما  بسرعة أقل من. 

 

  
  محدودة فً( المدٌنة)السرعة على طرٌق عادي داخل المجال العمرانً  70.  
  .a 90 كٌلومتر فً الساعة 

  .b 60 كٌلومتر فً الساعة 

  .c 70 كٌلومتر فً الساعة 

 

  
 السرعة المحددة عن طرٌق هذه اللوحة 71.  

 

  .a  ًكملهبؤ( المدٌنة)سارٌة المفعول داخل المجال العمران. 

  .b سارٌة المفعول إلى حدود ملتقى الطرق القادم. 

  .c سارٌة المفعول إلى حدود لوحة مرور أخرى. 

 

 
 :أسكن بهذا الشارع، ٌسمح لً 72.  

 

  .a عدم الدخول لهذا الشارع. 

  .b  كٌلومتر فً الساعة 50السٌر بسرعة ال تتعدى. 

  .c رعة المشاةالسٌر بسرعة ال تتعدى س. 

 

 
  :محدودة فً( المدٌنة)السرعة على طرٌق السٌارات المتواجد داخل المجال العمرانً  73.  
  .a 50 كٌلومتر فً الساعة 

  .b 70 كٌلومتر فً الساعة 

  .c 90 كٌلومتر فً الساعة 

 

 
 السائقون الذٌن ٌقتربون من حٌوانات جر، حمل األثقال أو الركوب 74.  

 أو الماشٌة والتً تظهر علٌها عالمات الخوف
 

  .a ملزمون بتخفٌؾ السرعة واستخدام المنبه الصوتً بصورة متواصلة. 

  .b ملزمون بالتوقؾ. 

  .c ٌُسمح لهم بمتابعة السرعة فً كل األحوال  .ملزمون بتخفٌؾ السرعة ولكن 

  

 
ورق الدوار واإلشارة الضوئٌة فإن على بقٌة إذا استعملت سٌارات األولوٌة الضوء األ 75.  

 :مستعملً الطرٌق على الفور
 

  .a التجنب ومتابعة السٌر ببطء. 

  .b التجنب وعدم زٌادة سرعتهم. 

  .c إخالء السبٌل، تقدٌم األولوٌة والتوقؾ إذا لزم األمر. 

 :لوحة المرور تشٌر إلى 76.  
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  .a مكان التقاء طرٌق عام مع خط سكة حدٌدٌة موضوع على طرٌق السٌر تواجد. 

  .b ملتقى طرق فٌه األولوٌة على عربة الترام 

  .c ملتقى طرق فٌه األولوٌة للقادم من الٌمٌن 

 

  
السائق القادم من جهة الٌمٌن على ملتقى طرق لٌس به عالمات مرور ٌتمتع بالمقارنة مع  77.  

 .سائق آخر
 

  .a بحق األولوٌة بؽض النظر عن الوجهة التً ٌقصدها. 

  .b ًبحق األولوٌة رؼم قدومه من طرٌق تراب. 

  .c بحق األولوٌة فقط إذا كان ٌرٌد السٌر على ملتقى الطرق فً االتجاه المستقٌم. 

 

  
  :قانون القادم من الٌمٌن له األولوٌة ساري المفعول على ملتقى طرق 78.  

 

 

  .a ًمكون من طرٌق سٌر وطرٌق تراب. 

  .b مكون من طرٌقً سٌر أو أكثر. 

  .c مزود بلوحة من لوحات المرور التالٌة: 

 

  
 :قانون القادم من الٌمٌن له األولوٌة ٌعنً 79.  
  .a السابق ملزم بتقدٌم األولوٌة للسابقٌن القادمٌن من الٌمٌن. 

  .b السابق ملزم بتقدٌم األولوٌة للسابقٌن القادمٌن من الٌمٌن. 

  .c عند ملتقى الطرق تتمتع السٌارات بحق األولوٌة على الموتورات والدراجات النارٌة الصؽٌرة والدراجات العادٌة. 

 

 
  السائق القادم من الٌمٌن على ملتقى الطرق لٌس به عالمات تنطٌم المرور، له 80.  
  .a   األولوٌة دابما  سواء  كان ٌرٌد تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن أو الٌسار أو السٌر مستقٌما. 

  .b   األولوٌة إذا أراد السٌر مستقٌما. 

  .c األولوٌة فقط إذا أراد تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن أو الٌسار. 

 

  
 عند ملتقى طرق مجهز بهذه اللوحة ٌجب علً 81.  

 

  .a ٌم األولوٌةتقد. 

  .b الوقوؾ وتقدٌم األولوٌة. 

  .c تقدٌم األولوٌة للقادم من الٌمٌن. 

 

  
 عند ملتقى طرق مجهز بهذه اللوحة ٌجب علً 82.  

 

  .a الوقوؾ و تقدٌم األولوٌة. 

  .b تقدٌم األولوٌة والوقوؾ إذا لزم األمر. 

  .c قادم من الٌمٌنتقدٌم األولوٌة لل. 

 أقترب من ملتقى طرق ٌجب علً فٌه 83.  

 

  .a الوقوؾ و تقدٌم األولوٌة. 



 

 

148 

  .b تقدٌم األولوٌة للقادم من الٌمٌن. 

  .c تقدٌم األولوٌة والوقوؾ إذا لزم األمر. 

 

 
 أقترب من ملتقى طرق ٌجب علً فٌه 84.  

 

  .a تقدٌم األولوٌة. 

  .b الوقوؾ و تقدٌم األولوٌة. 

  .c تقدٌم األولوٌة للقادم من الٌمٌن. 

 

 
 أقترب من ملتقى طرق 85.  

 

  .a لً فٌه األولوٌة. 

  .b علً فٌه الوقوؾ وتقدٌم األولوٌة. 

  .c علً فٌه األخذ بعٌن االعتبار وقوع تؽٌٌرات فً قانون األولوٌة. 

 

 
 أقترب من ملتقى طرق 86.  

 

  .a علً فٌه الوقوؾ وتقدٌم األولوٌة. 

  .b ٌَالَن لطرٌق األولوٌة جهة الٌسار  .فٌه َم

  .c ٌنتهً فٌه طرٌق األولوٌة. 

 

  
 اعط ترتٌب األولوٌة.  Bالعربة وقفت 87.  

 

  .a A B C 

  .b B C A 

  .c B A C 

 

 
 اعط ترتٌب األولوٌة. لعربات فً تحرككل ا 88.  

 

  .a A B C 

  .b C A B 

  .c C B A 
 

 
 

 أي سٌارة لها األولوٌة هنا؟. كل العربات فً تحرك 89.  

 

  .a  السٌارةA ألنها قادمة من الٌمٌن. 

  .b  السٌارةA ألنها تؽٌر االتجاه للٌمٌن. 
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  .c  السٌارةB اخل الدوارألنها تتواجد د. 
 

 

  
 اعط ترتٌب األولوٌة. كل العربات فً تحرك 90.  

 

  .a  السٌارةB -  السٌارةC -  الدراجة العادٌةA. 

  .b  الدراجة العادٌةA-   السٌارةB -  السٌارةC. 

  .c  الدراجة العادٌةA-   السٌارةC -  السٌارةB. 

 

   
 ر واحد ٌسمح له بمغادرة الملتقىمن آخ. كل العربات فً تحرك 91.  

 

  .a  الدراجة النارٌة الصؽٌرةC. 

  .b  السٌارةA. 

  .c  السٌارةB. 

 

  
 اعط ترتٌب األولوٌة. كل العربات فً تحرك 92.  

 

  .a A B C D 

  .b A C B D 

  .c B C D A 

 

 
 اعط ترتٌب األولوٌة. كل العربات فً تحرك 93.  

 

  .a D B A C 

  .b B A C D 

  .c B C D A 
 

 
 
 

  
 من له األولوٌة هنا؟. كل العربات فً تحرك 94.  

 

  .a  الدراجةB. 

  .b  السٌارةA ألنها قادمة من للٌمٌن. 
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  .c  السٌارةA ألنها تؽٌر االتجاه للٌمٌن. 

 

 
 ٌةاعط ترتٌب األولو. كل العربات فً تحرك 95.  

 

  .a B C A 

  .b C B A 

  c A B C 

 

  
قادمة من طرٌق  Cمتواجدتان على طرٌق سٌر،  Bو  Aالعربتٌن  96.  

 اعط ترتٌب األولوٌة. متواجدة على ممر Dترابً، 

 

  .a B A C D 

  .b D A C B 

  .c B A D C 

 
 
 

  
 ٌةاعط ترتٌب األولو. كل العربات فً تحرك 97.  

 

  .a  ترامA –  موتورB –  سٌارة C 

  .b  سٌارةC –  موتورB –  ترامA 

  .c  ترامA –  سٌارةC –  موتورB 

 

  
 اعط ترتٌب األولوٌة. كل العربات فً تحرك 98.  

 

  .a  ترامA –  موتورC –  سٌارة B 

  .b  ترامA –  سٌارةB –  موتورC 

  .c  سٌارةB – موتور C –  ترامA 
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 التحركات والمناورات
 

 .ِٓ حٌُّٙ أْ ٠ؤهي ِٔظؼٍّٛ حٌط٠َك أِخوُٕٙ حٌؼخى٠ش

 .٠ظّٙظغ فٟ حٌغخٌذ رلّخ٠ش لخ١ٔٛٔش( ألَد ِىخْ ِّىٓ ِٓ كخفش حٌط٠َك ح١ٌّٕٝ ػٍٝ حٌؼَّٛ)وً ِٓ ٠ؤهٌ ِىخٔٗ حٌمخٟٔٛٔ 

ىْٛ حٌٔخثك ٍِِِخ  رؤهٌ أؿِحء أهَٜ ِٓ ؽ٠َك ح١ٌَٔ فٟ رؼغ حألٚلخص ٠. ِٓ غ١َ حٌّّىٓ ح١ٌَٔ ١ّ٠ٕخ  فٟ وً حٌلخالص

 .هخطش  اًح وخْ ٠َ٠ي طغ١١َ حالطـخٖ، حٌظـخُٚ، طغ١١َ هؾ ح١ٌَٔ، حٌوَٚؽ ِٓ حٌط٠َك ألٚ حٌَؿٛع ٌٍوٍف

 .لخْٔٛ ح١ٌَٔ ٠فَق ِخ ر١ٓ حٌظلَوخص ٚحٌّٕخٍٚحص

 

 اٌزسشوبد
 

ْٛ رخٌم١خَ رٌٖٙ حٌظلَوخص كٔذ حٌمٛحػي حٌظٟ كيى٘خ ٔظخَ حٌٔخثمْٛ ٍِِِ. لخْٔٛ ح١ٌَٔ كيى ٚريلش ِٛحطفخص ٌٖ٘ حٌظلَوخص

 .ح١ٌَٔ

 .ٌزم١ش ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك حٌٔخثك حٌٌٞ ٠مَٛ رظلَن ِٓ حٌظلَوخص حٌّليىس لخ١ٔٛٔخ  ٍَِِ رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش

 

 ِبٟ٘ ٘زٖ اٌزسشوبد؟

  
 التقاطع مع عربة أخرى 

 .طعان حسب التعبٌر القانونًإذا التقت عربتان قادمتان من جهتٌن متقابلتٌن فإنهما ٌتقا
 

 تجاوز عربة أخرى 
إذا عبرت السٌارة المتواجدة فً الخلؾ عربة متحركة متواجدة أمامها فإنها تقوم بعملٌة تجاوز حسب التعبٌر 

 .القانونً
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 (.مدخل خاصأو الدخول فً شارع جانبً )تغٌٌر االتجاه للٌمٌن  

 

 (.مدخل خاصأو انبً الدخول فً شارع ج)تغٌٌر االتجاه للٌسار  
 
 

 إٌّبٚساد
 

 .ٟ٘ حٌؼ١ٍّخص حٌظٟ ٌُ ٠ليى ٔظخَ ح١ٌَٔ و١ف١ش حٌم١خَ رٙخ

 .حٌٔخثك ٠مَٛ رٌٖٙ حٌؼ١ٍّخص ىحثّخ  طلض ِٔئ١ٌٚظٗ حٌوخطش

 .حٌٔخثك ٍَِِ رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ىحثّخ  ٌزم١ش ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك ػٕي ل١خِٗ رٌٖٙ حٌّٕخٍٚحص

 
 :أُ٘ حٌّٕخٍٚحص

 .زحمة إلى خط آخر االنتقال من خط أو 

 .قطع طرٌق السٌر 

 .مؽادرة مكان توقؾ أو الدخول إلٌه 

 (.مرآب مثال  )مؽادرة ملك خاص محادي للطرٌق العام  

 .االستدارة أو الرجوع للخلؾ 

 
 .حٌٔخثك حٌٌٞ ٠مَٛ رّٕخٍٚس ٍَِِ رظمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌزم١ش ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك

ِٓ أؿً ًٌه ٠ـذ ػ١ٍٗ َِحػخس ِىخْ . ىْٚ ٚؿٛى هطَ ٚلٛع كخىػش ٠َ١ّٓٔق ٌٗ رّظخرؼش ح١ٌَٔ فمؾ اًح وخْ ًٌه ِّىٕخ  

 .رم١ش ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك، َٓػظُٙ ٚحٌّٔخفش حٌظٟ ٠ظٛحؿيْٚ رٙخ

 .2007ِخٍّ  31حٌٛلٛف ِٚظخرؼش ح١ٌَٔ أطزلض ال طُؼظزَ ِٕخٍٚس حرظيحء  ِٓ 
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 اسزثٕبءاد
 

ِغخىٍس ِٛلف حٌلخفالص  (حٌّي٠ٕش)ىحهً حٌّـخي حٌؼَّحٟٔ ظٛحؿي حٌّ كخفٍش أٚ كخفٍش ِىَٙرش ٌٍٕمً حٌؼِّٟٛاًح أٍحى ٓخثك 

فبْ ػٍٝ رم١ش حٌٔخثم١ٓ هٍفٗ ٚحٌٕخ٠ٚٓ ح١ٌَٔ فٟ حٌٛؿٙش حٌظٟ ( اشخٍس ػٛث١ش)ٚأشخٍ رٌٌه ػٓ ؽ٠َك اشخٍس طغ١١َ حالطـخٖ 

 .(5)١ٔ٠َ ٘ٛ ف١ٙخ أْ ٠ميِٛح ٌٗ حأل٠ٌٛٚش 

 .٠ـذ ػ١ٍُٙ طوف١ف ح١ٌَٔ ٚحٌٛلٛف اًح ٌَِ حٌَّ

 .حٌلخفٍش ٠ظّظغ رلك حأل٠ٌٛٚش ػٕي ِغخىٍطٗ ٌّٛلف حٌلخفالص ٓخثك

 
 .(6)( حٌّي٠ٕش)ٌ٘ح حٌمخْٔٛ غ١َ ٓخٍٞ حٌّفؼٛي هخٍؽ حٌّـخي حٌؼَّحٟٔ 

 

 

 اٌزمبغغ 
 

 .حٌظمض ػَرظخْ لخىِظخْ ِٓ ؿٙظ١ٓ ِظمخرٍظ١ٓ فبّٔٙخ ٠ظمخؽؼخْ كٔذ حٌظؼز١َ حٌمخٟٔٛٔاًح 

 .ػٕي حٌظمخؽغ ٠ـذ َِحػخس حٌٕمؾ حٌظخ١ٌش

 .التقاطع ٌتم عبر جهة الٌمٌن 

  .لذلك ٌجب على كل سابق السٌر ما أمكن بؤقرب مكان من حافة الطرٌق الٌمنى
 .ٌجب على السابق أن ٌترك ٌساره مسافة كافٌة للسابقٌن القابلٌن، كما ٌجب علٌه التجتب ٌمٌنا  إذا اقتضى الحال 

 

  
 

ّق ٌه رخٌظـٕذ ١ّ٠ٕخ  ػٍٝ كخفش حٌط٠َك ًحص ٔفْ ػٍٛ حٌط٠َك شَؽ اًح أطزق حٌظمخؽغ طؼزخ  ٌؼ١ك ؽ٠َك ح١ٌَٔ فبٔٗ ٠ُٔ

 .(7)ػيَ اُػخؽ ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك حٌّظٛحؿي٠ٓ ػ١ٍٙخ أٚ طؼ٠َؼُٙ ٌٍوطَ 

، فبٔٗ ٠ٍِِه (ػَرش ٚحلفش أٚ ِظٛلفش أٚ ٓخثك ىٍحؿش ػخى٠ش)اًح ُوٕض ال طٔظط١غ حٌظـٕذ ٌٛؿٛى كخؿِ أٚ ِٔظؼًّ ؽ٠َك آهَ 

  .(8)اًح ٌَِ حألَِ ٌفٔق حٌّـخي ٌٍٔخثم١ٓ حٌّمخر١ٍٓ طوف١ف حٌَٔػش ٚحٌظٛلف 
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 .(9)حٌظٟ ط١َٔ ػٍٝ ؽ٠َك ح١ٌَٔ ٠ـذ حٌظمخؽغ ِؼٙخ ِٓ ؿٙش ح١ّ١ٌٓ ( طَحَ)ػَرخص حٌٔىش حٌلي٠ي٠ش 

حٌظٟ ط١َٔ ػٍٝ ؽ٠َك ح١ٌَٔ ٠ُّٔق حٌظمخؽغ ِؼٙخ ِٓ ؿٙش ح١ٌٔخٍ فمؾ اًح طؼٌٍ حٌظمخؽغ ِٓ ( طَحَ)ػَرخص حٌٔىش حٌلي٠ي٠ش 

 :ؿٙش ح١ّ١ٌٓ ي

 أو (10)خطورة الممر  

 تواجد عربة واقفة أو متوقفة تعرقل السٌر أو 

 .تواجد حاجز ثابت آخر 
 .رشَؽ ػيَ اُػخؽ ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك حٌمخى١ِٓ أٚ طؼ٠َؼُٙ ٌٍوطَ

 

 اٌزمبغغ ػٍٝ ٍِزمٝ اٌطشق

 لبْٔٛ ػبَ

 

طـخٖ ١ٌٍٔخٍ ػٍٝ ٍِظمٝ حٌطَق فبْ ػ١ٍّٙخ حٌظمخؽغ ِغ اًح حٌظمض ػَرظخْ لخىِظخْ ِٓ ؿٙظ١ٓ ِظمخرٍظ١ٓ ٚوخٔظخ ط٠َيحْ طغ١١َ حال

 .ػٕي حٌظمخؽغ ٠ـذ ػ١ٍّٙخ ح١ٌَٔ هٍف رؼؼّٙخ حٌزؼغ. رؼؼّٙخ حٌزؼغ

 

  
 

 .٠ـذ أْ ٠ظُ ِٓ ؿٙش ح١ّ١ٌٓ (11)حٌظمخؽغ ػٍٝ ٍِظمٝ ؽَق ١ٌْ رٗ ػالِخص ؽَل١ش 

 .(12). ػٍٝ ٍِظمٝ ؽَق رٗ ػالِخص ؽَل١ش ٠ـذ أْ ٠ظُ ِٓ ؿٙش ح١ٌٔخٍ

 

 ٌزمبغغ ػٕذ ظ١ك اٌطش٠كا
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٠ـذ ػٍٝ حٌٔخثك حٌيٞ طظٛحؿي ٌٛكش  B19  ٚB21ػٕي حاللظَحد ِٓ ػ١ك فٟ حٌط٠َك ِـِٙ رٍٛكظٟ حٌٍَّٚ 

  .(13)فٟ ؽ٠َمٗ طمي٠ُ حأل٠ٌٛٚش ٌٍٔخثك حٌّمخرً  B19حٌٍَّٚ 
B 19 

 

اًح ٌَِ حألَِ ٌٚٛ وخٔض  ػٕي ىهٛي ػ١ك حٌط٠َك ٌ٘ح ٠ـذ ػٍٝ حٌٔخثك حطوخً حٌل١طش ٚحٌلٌٍ ٚطوف١ف ح١ٌَٔ

 .(14)ِظٛحؿيس ػٍٝ ؽ٠َمٗ  B21ٌٛكش حٌٍَّٚ 
 

B 21 

 

 اٌزدبٚص
 

 .اًح أٍحىص ح١ٌٔخٍس حٌّظٛحؿيس فٟ حٌوٍف ػزٍٛػَرش ِظٛحؿيس أِخِٙخ ط١َٔ فٟ ٔفْ حطـخ٘ٙخ، فبٔٙخ طمَٛ رؼ١ٍّش طـخُٚ

 

 .حٌظـخُٚ ٠ظُ ِٓ ؿٙش ح١ٌٔخٍ
 

 .حٌٔخثمخْ ِؼخ  فٟ طلَنلخْٔٛ ح١ٌَٔ ٠ظليع ػٓ حٌظـخُٚ اًح وخْ 

 (.طَحَ)ػزٍٛ ػَرش ٚحلفش أٚ ِظٛلفش ال ٠ُؼظزَ طـخُٚح  رخٓظؼٕخء ػزٍٛ ػزٍٛ ػَرش ٓىش كي٠ي٠ش 

 

  
 

طـخُٚ ػَرش ٠ـذ أْ ٠ظُ ِٓ ؿٙش . ٘ٛ ػزٍٛ ػَرش ِظلَوش (16)حٌظـخُٚ .  ٠ؼظزَ ٍَِٚح   (15)ػزٍٛ ػَرش ٚحلفش أٚ ِظٛلفش 

 .ح١ٌٔخٍ

 حٌظـخُٚ حٌؼزٍٛ ٌٗ حأل٠ٌٛٚش ػٍٝ

 اٌزدبٚص ١ّ٠ٕب  
 

  

 :فٟ زبٌز١ٓ
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إذا أشار السابق الدي ترؼب فً تجاوزه بؤنه ٌرٌد تؽٌٌر االتجاه للٌسار عن طرٌق إشارت الضوبٌة أو تحرٌك  
 .(17)تحرٌك عربته للٌسار أو إذا انتقل لجهة الٌسار من طرٌق السٌر للقٌام بذلك 

سواء  كانت واقفة أو متحركة والتً سكتها موجودة على طرٌق ( امتر)إذا كان األمر ٌتعلق بعربة سكة حدٌدٌة  
 .(18)السٌر 

 
 .ِٓ ؿٙش ح١ّ١ٌٓ ي( طَحَ)اًح طؼٌٍ طـخُٚ ػَرش حٌٔىش حٌلي٠ي٠ش 

 خطورة الممر أو 

 تواجد عربة واقفة أو متوقفة تعٌق السٌر أو  

 تواجد حاجز ثابت 

 
 .ؼٍّٟ حٌط٠َك حٌّمخر١ٍٓ أٚ طؼ٠َؼُٙ ٌٍوطَرشَؽ ػيَ اُػخؽ ِٔظ ح١ٌٔخٍفبٔٗ ٠ّٔق رخٌظـخُٚ ِٓ ؿٙش 

 .ػٍٝ حٌطَق ًحص كَوش ٍَِٚ فٟ حطـخٖ ٚحؿي ٠ُّٔق رظـخُٚ حٌظَحَ ِٓ ؿٙش ح١ٌٔخٍ اًح ىػض ػٍَٚس كَوش حٌٍَّٚ ٌٌٌه

 

 ً٘ ٠دت ئػالِه ٌٍسبئك اٌزٞ أٔذ ثصذد ردبٚصٖ؟
 

م١خَ رظٕز١ٗ ػٍَٚٞ ٌظفخىٞ ٚلٛع كخىرش ١َٓ حٓظويحَ حٌّٕزٗ حٌظٛطٟ ٠ّٔق رٗ فمؾ ٌٍ. ال ٠ـذ ًٌه فٟ حألكٛحي حٌؼخى٠ش

 .اًح أٍىص طٕز١ٗ ٓخثك أِخِٟ ط٠َي طـخُٖٚ( حٌّي٠ٕش)ٚهخٍؽ حٌّـخي حٌؼَّحٟٔ 

 

 .طٛص حٌّٕزٗ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ لظ١َ ليٍ حإلِىخْ

 

 ً٘ ٘زا األِش ٠ؼزجش ردبٚصا ؟
 

  
 

 :يس فٟ حٌوؾ ح٢هَ ال ٠ؼظزَ طـخُٚح  اًح١َٓ ػَرخص ِظٛحؿيس ػٍٝ أكي هطٛؽ ح١ٌَٔ، رَٔػش أػٍٝ ِٓ حٌؼَرخص حٌّظٛحؿ

 أو F15 (19)و  F13كان السابقون بصدد اتباع تعلٌمات لوحات المرور  

 كانت حركة المرور داخل المدٌنة تسٌر على خطوط متعددة أو 

 .(20)كانت هناك زحمة مرور على عدة خطوط سٌر  

 

 اسزؼّبي ئشبسح رغ١١ش االردبٖ
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 .٠ـذ ػ١ٍٗ أْ ٠ُؼٍُ رٌٌه رٛحٓطش حإلشخٍس حٌؼٛث١ش (22)أٚ رظغ١١َ حالطـخٖ  (21)ٔظمخي ِٓ ِىخٔٗ لزً أْ ٠مَٛ حٌٔخثك رخال

حالٔظمخي ِٓ ِىخْ ٢هَ ٠ُمظي رٗ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ػزٍٛ كخؿِ ػخرض أٚ ػَرش ٚحلفش أٚ ِظٛلفش، حٌظـخُٚ، حٌظلٛي اٌٝ ح١ّ١ٌٓ 

 ...ِٓ ؿي٠ي، حالٓظيحٍس

 

 !أزجبٖ
ِٕخٍٚحص ٌؼّخْ حألِٓ أٚ أٙخ فمؾ ػ١ٍّش اٌِح١ِش ػٕي حٌم١خَ رظلَوخص . ث١ش ال ٠ؼطٟ أٞ كك أ٠ٌٛٚشحٓظؼّخي حإلشخٍس حٌؼٛ

 .ٚحٌٔالِش
 .ح١ٌَٜٔ اال ػٕي حٌلخؿشأٚ وٓ ػٍٝ ػٍُ ِٔزك أْ ٓخثمٟ حٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس ال ٠ٔظؼٍّْٛ أ٠ي٠ُٙ ح١ٌّٕٝ 

 

 ٚاخجبد اٌسبئك اٌزٞ ٠مَٛ ثؼ١ٍّخ اٌزدبٚص
 

  
 

 .(23) ٌجب علٌه أن ٌكون متؤكداً من أن الطرٌق أمامه خالً بما فٌه الكفاٌة كً ال ٌُعرض أحداً للخطر 

 .علٌه أن ٌكون متؤكدا  من عدم قدوم سابق مقابل قد ٌعٌق أو ٌجعل عملٌة التجاوز مستحٌلة
لجهة الٌسار مثل عبور  كما ٌجب علٌه أن ٌتؤكد من عدم تجنب العربة التً ٌرٌد تجاوزها لحاجز ما والتحول

 .عربة واقفة أو متوقفة
 

 .(24) ٌجب علٌه أن ٌكون متؤكداً من عدم وجود عربة خلفه قد بدأت فً تجاوزه هو نفسه 

إذا كان السابق الخلفً قد تحول إلى وسط الطرٌق واستعمل إشارته الضوبٌة، فٌجب على السابق الدي ٌتم 
 .من هنا تتضح أهمٌة تعدٌل المراٌا الدلخلٌة. تجاوزهتجاوزه أن ٌفسح المجال له إلكمال عملٌة 
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ٌجب علٌه أن ٌكون متؤكداً من أنه فً حالة تمكنه من الرجوع إلى المكان الذي انطلق منه دون إزعاج سائق  
 .(25) آخر

ته أو ٌجب أن تتوفر مسافة خالٌة بنا فٌه الكفاٌة أمام العربة التً ٌنوي تجاوزها كً ال ٌضطر لتخفٌؾ سرع
 .التحول إلى جهة الٌمٌن لتمكٌنه من الرجوع إلى مكانه بعد إتمامه لعملٌة التجاوز

 
 .علٌه أن ٌتؤكد من أن عملٌة التجاوز التً ٌرٌد القٌام بها ٌمكن إتمامها فً وقت قصٌر 

 .طوٌلةٌجب علٌه أن ٌكون قادرا  على رفع سرعته بشكل كبٌر كً ال ٌبقى بجانب العربة التً ٌتجاوزها لمدة 
 

 .ٌستعمل ضوء إشارته األٌسر 

 .من الالزم استعمال إشارة تؽٌٌر االتجاه للٌسار عند كل عملٌة تجاوز
 

  
 .ٌجب علٌه التحول بصورة كافٌة لجهة الٌسار 

سابق هذه العربة األخٌرة ٌجب أن ٌتمكن من متابعة سٌره . ٌجب علٌه أن ال ٌقترب من العرٌة التً ٌتجاوزها
ذا كان الطرٌق ال ٌسع لعملٌة التجاوز، فإن باإلمكان استعمال حافة الطرٌق المساوٌة ٌسطح إ. دون إزعاج

 .الطرٌق بشرط عدم تعرٌص مستعملً الطرٌق المتواجدٌن على الحافة للخطر
 

 .(28) اإلشارة األٌسر ءٌجب علٌه إطفاء ضو 

 .هذا الزم عند إتمام عملٌة التحول الجانبً
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 .(29)ضوء اإشارة األٌمن قبل الرجوع إلى الٌمٌن ٌجب علٌه استعمال  

فإن علٌه اإشعار بذلك عن طرٌق استعمال ضوء   –إذا كان ذلك ممكنا  دون خطر –قبل تحول السابق إلى مكانه 
أو إذا كان ممكنا  عن طرٌق ساعده األٌمن إطا كان األمر ٌتعلق بدراجة عادٌة أو نارٌة صؽٌرة )اإشارة األٌمن 

 (.أو موتور
 

 .بعد ذلك ٌجب علٌه التحول إلى جهة الٌمٌن عندما ٌكون ذلك ممكناً وبدون أخطار للسائقٌن اآلخرٌن 

 :السابق ؼٌر ملزم بذلك إذا كان ٌرٌد أن ٌقوم بعملٌة تجاوز جدٌدة على الفور بشرط تواجده
 .على طرق سٌر فً اتجاه واحد 

إذا كان كل السابقٌن المتواجدٌن على الطرٌق على طرق سٌر فً اتجاهٌن مقسمة إلى أربعة خطوط أو أكثر  
 .ٌسٌرون فً االتجاه الذي ٌرٌد فٌه هذا السابق التجاوز

 
 .(30) ٌجب علٌه إطفاء ضوء اإلشارة األٌمن 

بمجرد رجوعه إلى الجهة الٌمنى من طرٌق السٌر وإنهابه لعملٌة التحول الجانبً، ٌجب علٌه إطفاء ضوء 
 .إشارته األٌمن

 
 

 ئك اٌزٞ ٠زُ ردبٚصٖٚاخجبد اٌسب
 

  
 

 .(31)كل سابق ٌتم تجاوزه علٌه التجنب قدر اإلمكان لجهة الٌمٌن دون زٌادة سرعته  
 

إذا كان ٌرٌد تجنب حاجز أو عربة واقفة أو متوقفة فً نفس الوقت الذي ٌتم فٌها تجاوزه، فإن له حق األولوٌة  
 .ات الحٌطة والحذرعلى العربة التً ترٌد تجاوزه لكنه ٌجب اتخاذ أقصى درج
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، فإن علٌه فسح (أو إذا كان هناك زحمة على خطوط متعددة)إذا كان ٌسٌر على على طرٌق مقسم إلى خطوط  
المجال للسابقٌن المتواجدٌن على ٌساره قبل التحول إلى خط الٌسار لتجنب حاجز أو سٌارة واقفة أو متوقفة 

(32). 

 
 

 ِٕغ اٌزدبٚص
 

  
 

 زؼٍمخ ثّٕغ اٌزدبٚصّاٌمبػذح اٌؼبِخ اٌ
 

 (.رّخ فٟ ًٌه طـخُٚ حٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش)حٌظـخُٚ ٠ٔخٍح  ِّٕٛع 

 .(33)إذا كان السابق ال ٌستطٌع رإٌة السابقٌن المقابلٌن على مسافة كافٌة ال ٌعرضهم فٌها للخطر  

 .على الخط األبٌض المتصل 

 .(34)على مخفضات السرعة  

 
خٌظـخُٚ ٠ٔخٍح  ٌٍؼَرخص حٌظٟ طـَ٘خ حٌل١ٛحٔخص، حٌؼَرخص حٌظٟ طلظٛٞ ػٍٝ أوؼَ ِٓ ٠ظؼٍك ر ِٕغ اٌزدبٚص فٟ اٌسبالد ا٢ر١خ

 .ػـٍظ١ٓ ٚحٌيٍحؿخص حٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس ٚحٌّٛطٍٛحص حٌؼٕخث١ش حٌؼـالص

 

 :٠ّٕغ اٌزدبٚص ٠سبساُ فٟ اٌسبالد ا٢ر١خ
 

  
 

ء بؤعمدة وأضوا (35)الؽٌر مجهز  A47أو   A45على معبر القطار المحدد باللوحة  
  .مرور

A 47  

 

 
A 45  

 :على ملتقٌات وأضواء مرور 
  .(36)التً فٌها األولوٌة للقادمٌن من الٌمٌن  .1

B 1 
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و  B1التً ٌجب فٌها على السابقٌن تقدٌم األولوٌة نظرا  لوجود لوحتً المرور  .2
B5. 

 .التً ٌكون قادما  من طرٌق ترابً أو ممر .3
 

B 5 

 

 

  
 

إذا كانت الرإٌا ؼٌر كافٌة إال إذا تم التجاوز دون استعمال الخط ( 37)المنعرجات  عند االقتراب من قمة وفً 
 .األبٌض المتصل المتواجد وسط الطرٌق والمحدد للخط المخصص للسابقٌن المقابلٌن

 

 السابق الذي ٌتم تجاوزه ٌقوم هو نفسه بتجاوز عربة أخرى باستثناء الدراجة العادٌة، النارٌة الصؽٌرة الثنابٌة 
 .العجالت أو الموتورات الثنابٌة العجالت

تجاوز عربة أخرى فً نفس الوقت الدي ٌتم فٌه تجاوزك من طرؾ سابق آخر ال ٌكون على الطرق المقسمة 
 (.38)إلى ثالثة خطوط أو أكثر مخصصة لحركة السٌر فً نفس االتجاه 

 

  
 

ات العادٌة أو النارٌة الصؽٌرة الثنابٌة العجالت السابق الذي سٌتم تجاوزه قد اقترب من ممر المشاة أو الدراج 
 (.39)من طرؾ عون مإهل أو ضوء مرور  ؼٌر ُمسٌرةأو توقؾ قبلها فً أماكن 

 .هذا المنع ساري المفعول كذلك إذا كان الطرٌق مقسما  إلى خطوط مخصصة لحركة المرور فً نفس االتجاه
 

فٟ طـخُٚ حٌؼَرخص حٌظٟ طـَ٘خ حٌل١ٛحٔخص أٚ حٌؼَرخص ػٕي حٌَغزش  ٓخ٠ٍش حٌّفؼٛيC35 (40 )ٌٛكش حٌٍَّٚ 

 .حٌّلظ٠ٛش ػٍٝ أوؼَ ِٓ ػـٍظ١ٓ ِٓ ؿٙش ح١ٌٔخٍ

ػٕي حٌَغزش فٟ طـخُٚ حٌّٛطٍٛحص أٚ  حٌل١ٛحٔخص أٚ حٌيٍحؿخص حٌٕخ٠ٍش  غ١َ ٓخ٠ٍش حٌّفؼٛي C35ٌٛكش حٌٍَّٚ 

 .حٌظغ١َس حٌؼٕخث١ش حٌؼـالص ِٓ ؿٙش ح١ٌٔخٍ

 

 
C 35 

 

  .ػٍٝ حٌشخكٕخص ٓخ٠ٍش حٌّفؼٛي فمؾ  C39ٌٛكش حٌٍَّٚ 
C39 
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 رغ١١ش االردبٖ ١ّ١ٌٍٓ
 

طلظً حٌؼي٠ي ِٓ كٛحىع ح١ٌَٔ رٔزذ ػيَ أهٌ حٌؼَرخص حٌّغ١َس ٌالطـخٖ ١ّ١ٌٍٓ رؼ١ٓ حالػظزخٍ حٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش 

 .حٌظغ١َس حٌٔخثَس فٟ حالطـخٖ حٌّٔظم١ُ ٚػيَ اػطخء٘خ أ٠ٌٛٚظٙخ

 

 االردبٖ ١ّ١ٌٍٓ؟ و١ف ٠دت أْ ٠زُ رغ١١ش
 

  

  
 

٠ـذ أْ طظؤوي ِٓ اِىخ١ٔش حٌم١خَ رٌٌه ىْٚ طؼ٠َغ رم١ش ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك ٌٍوطَ ٚأْ ٠ؤهٌ رؼ١ٓ حالػظزخٍ ليٍس حٌٔخثم١ٓ 

 .حٌّظٛحؿي٠ٓ هٍفه ػٍٝ طوف١ف َٓػظُٙ

 

ٓظؼّخي ًٍحػه حأل٠ّٓ اًح ٚػق ِمظٛىن فٟ حٌٛلض حٌّٕخٓذ ػٓ ؽ٠َك حٓظويحَ اشخٍس طغ١١َ حالطـخٖ حٌؼٛث١ش أٚ رٛحٓطش ح

 .وخٔض ػَرظه غ١َ ِـِٙس ربشخٍس ػٛث١ش

 

فمؾ ػٕي طٛحؿي أُٓٙ حالٓظؼيحى حٌّٔزك فبٔٗ ٠ُّٔق (. 42)ٌٚٛ ػٍٝ حٌيٚحٍ ( 41)حرك ل٠َزخ  ِخ أِىٓ ِٓ كخفش حٌط٠َك ح١ٌّٕٝ 

 (.43)ٌه حٔطاللخ  ِٓ هؾ ١َٓ آهَ رظغ١١َ حالطـخٖ ١ّ١ٌٍٓ 

 

حؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظٟ طظزغ أؿِحء أهَٜ ِٓ ٔفْ حٌط٠َك أٚ ط١َٔ ػٍٝ حٌط٠َك حٌٌٞ طٛى ليَِّ حأل٠ٌٛٚش ٌٍّشخس، حٌيٍ

 (.44)ح١ٌَٔ ػ١ٍٗ 

 

ِٓ  ألَد ِىخْلُ رظغ١١َ حالطـخٖ ١ّ١ٌٍٓ ػٍٝ ٍِظمٝ حٌطَق رَٔػش ِالثّش ٚألظَ ىٍٚس ِّىٕش كظٝ طظّىٓ ِٓ حٌزمخء فٟ 

 .ؿٙش ح١ّ١ٌٓ

أٚ ػٕي طٛحؿي ُكّش ( حٌّي٠ٕش)ػٕي حهظ١خٍ حٌوؾ حٌّٕخٓذ ىحهً حٌّـخي حٌؼَّحٟٔ حٌزمخء فٟ ألَد ِىخْ ِّىٓ غ١َ ٚحؿذ 

 .ػٍٝ هطٛؽ ِوظٍفش

 

 .ليَ حأل٠ٌٛٚش وٌٌه ٌٍّشخس حٌي٠ٓ ٠َ٠يْٚ لطغ حٌط٠َك حٌٌٞ ط٠َي طغ١١َ حالطـخٖ ا١ٌٗ ٌٚٛ ٌٛ ٠ظٛحؿي ٕ٘خن َِّهخص رخٌّشخس
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 ٚاخجبد ٚأخطبس
 

 
 

ل ضوء إشارتك فً الوقت المناسب  خفؾ . متر قبل وصولك لملتقى الطرق 100إلى  75على مسافة  شؽِّ
الدراجات العادٌة والنارٌة الجؽٌرة التً تسٌر فً االتجاه : سرعتك ألن الخطر ٌتواجد خلفك فً جهة الٌمٌن

 .المستقٌم أو الموتورات التً ترٌد تجاوزك من جهة الٌمٌن رؼم أن ذلك ممنوع قانونٌا  
 

 .ال تقترب كثٌرا  من أقصى الٌمٌن بمحاذاة جتب الطرٌق. وخلفكتنبه لجهة الٌمٌن أمامك  
 

انتبه لمعابر المشاة والدراجات، أضواء ولوحات . الخطر أمامك. اقترب من ملتقى الطرق بسرعة ضبٌلة 
 . المرور المنظمة لألولوٌة

 .ٌَِ حألَِ لزً حٌّؼخرَاًح طٛلف 

 

  .انظر لجهة الٌسار للتؤكد من قدوم سابقٌن من عدمه 

 .حاول السٌر ٌمٌن الطرٌق ما أمكن
 

ر ما أمكن حتى تستطٌع السٌر بطرٌقة عادٌة على الطرٌق الذي دخلته إال إذا عند   ؼٌر االتجاه ببطء وقصِّ
أو إذا كانت حركة المرور تسٌر على خطوط متعددة فٌها ( المدٌنة)اختٌار خط السٌر داخل المجال العمرانً 

 .زحمة
َِّ أٚ  ٠كحأل٠ّٓ ٌّالكظش حٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس حٌّظٛحؿيس ػٍٝ حٌطَلُ رخٌٕظَ ِٓ ػٍٝ وظفه 

 .حٌيٍحؿخص ألْ ٌٙخ حأل٠ٌٛٚش

 

 .كن على حذر شدٌد بالنسبة للمشاة المتواجدٌن على الطرٌق أو على ممر المشاة ألن لهم األولوٌة 
 

بعد ذلك تصبح . تجاه وترجع لطرٌقكهذا األمر تقوم به بعدما تكمل عملٌة تؽٌٌر اال. اطفؤ ضوء إشارتك 
 .مستعمل طرٌق نظامً
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 رغ١١ش االردبٖ ١ٌٍسبس
 

 .طمغ ١ِٛ٠خ  كٛحىع ١َٓ هط١َس رؼَرخص طُغ١َ حالطـخٖ فٟ حٌٛلض حٌٌٞ ٠ظُ طـخُٚ٘خ ِٓ ؽَف ػَرخص اهَٜ

 .حؿزخص ١ِِّس ٚهخطشوً ِٓ طغ١١َ حالطـخٖ ٚحٌظـخُٚ ّ٘خ ػ١ٍّظخْ ِؼَفظخْ لخ١ٔٛٔخ ، ِخ ٠ؼٕٟ أْ ٌٍٔخثم١ٓ كمٛق ٚٚ

 .كٛحىع ح١ٌَٔ طمغ فمؾ فٟ كخٌش ِخ اًح وخْ أكي حٌٔخثم١ٓ ِظٍٙٛح  أٚ ِّٙال  ٚلخَ رظلَوٗ رط٠َمش ال طالثُ ِخ ٘ٛ ِليى لخ١ٔٛٔخ  

 و١ف ٠دت أْ ٠زُ رغ١١ش االردبٖ ١ٌٍسبس؟
 

رؼ١ٓ حالػظزخٍ ليٍس حٌٔخثم١ٓ  ٠ـذ أْ طظؤوي ِٓ اِىخ١ٔش حٌم١خَ رٌٌه ىْٚ طؼ٠َغ رم١ش ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك ٌٍوطَ ٚأْ ٠ؤهٌ

 .حٌّظٛحؿي٠ٓ هٍفه ػٍٝ طوف١ف َٓػظُٙ

 

ػٓ ؽ٠َك حٓظؼّخي ػٛء اشخٍطٗ ٚحالٔظمخي )ِٓ ريأ رخٌظـخُٚ . حٔظزٗ ٌٍٔخثك حٌوٍفٟ ٚطؤوي ِٓ أٔٗ ٌُ ٠زيأ فٟ ػ١ٍّش طـخُٚن

 .، ٌٗ حأل٠ٌٛٚش ػٍٝ حٌٔخثك حٌّغ١َ ٌالطـخٖ ١ٌٍٔخٍ(ٌوؾ ح١ٌٔخٍ

 

حٌّٕخٓذ ػٓ ؽ٠َك حٓظويحَ اشخٍس طغ١١َ حالطـخٖ حٌؼٛث١ش أٚ رٛحٓطش حٓظؼّخي ًٍحػه حأل٠َٔ ٚػق ِمظٛىن فٟ حٌٛلض 

 .اًح وخٔض ػَرظه غ١َ ِـِٙس ربشخٍس ػٛث١ش

 

  
 .٠ّىٓ ّ٘خ حٌظف٠َك ر١ٓ. حٔظمً رظٍٛس طي٠ٍـ١ش ٌٛٓؾ حٌط٠َك أٚ ٌٍـخٔذ حأل٠َٔ ِٕٗ

 (:45)طرٌق ذا حركة مرور فً اتجاه واحد .1

اب من حافة الطرٌق الٌسرى ألنه ل ٌوجد هناك سابقون قادمون من الجهة المقابلة باستثناء ٌجب علٌك االقتر
 .الدراجات العادٌة أوالنارٌة الصؽٌرة التً ٌتم لها السماح بذلك فً بعض األحٌان عن طرٌق لوحة مرور

 (:46)هٌن طرٌق ذا حركة مرور فً اتجا 

 .المقابلٌنٌجب علٌك االنتقال للٌسار دون إزعاج السابقٌن 
 
 .ٌٍٔخثم١ٓ حٌّمخر١ٍٓ ٚحٌّظٛحؿي٠ٓ ػٍٝ حٌط٠َك حٌٌٞ ط٠َي ِغخىٍطٗ ليَِّ حأل٠ٌٛٚش

لُ رظغ١١َ حالطـخٖ ٌٍٔخٍ رَٔػش رط١جش ٚٚٓغ ىٍٚطه ِخ أِىٓ كظٝ طٔظط١غ أهٌ ؿٙش ح١ّ١ٌٓ ػٍٝ حٌط٠َك حٌٌٞ ط٠َي ىهٌٛٗ 

 (.، أٚ طٛحؿي هطٛؽ ِظؼيىس ِِىكّش –حٌّي٠ٕش  –ٟٔ اال فٟ كخٌش حهظ١خٍ هؾ ح١ٌَٔ ىحهً حٌّـخي حٌؼَّح)رظٍٛس ِزخشَس 

ُّلخىٞ ٌط٠َك ح١ٌَٔ حٌٌٞ ط٠َي ِغخىٍطٗ . ليَِّ حأل٠ٌٛٚش ٌٍيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس حٌّظٛحؿيس ػٍٝ َِّ حٌيٍحؿخص حٌ

 .خص رخٌّشخسليَِّ وٌٌه حأل٠ٌٛٚش ٌٍّشخس حٌي٠ٓ ٠مطؼْٛ حٌط٠َك حٌٌٞ ط٠َي حٌيهٛي ا١ٌٗ ٌٚٛ ٌُ ٠ظٛحؿي ٕ٘خن َِّ ه
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 ٚاخجبد ٚأخطبس
 

 
 

ل عند اإلمكان ضوء إشارتك األٌسر على بعد   متر قبل وصولك إلى المكان الذي سُتؽٌر فٌه  100إلى  75شؽِّ
من الممكن أن ٌكون هناك سابق بصدد . الخطر فً الجهة الٌسرى. انظر  من على كتفك األٌسر. االتجاه للٌسار

 .قد بدأ فً تجاوزك
 

خفؾ سٌرك ألن السابق الذي هو بصدد تجاوزك له األولوٌة . تابع نظرك للخلؾ. رٌجٌا  لوسط الطرٌقانتقل تد 
 .علٌك

 

انتبه جٌدا  لمعابر المشاة والدراجات، أضواء ولوحات . الخطر موجود أمامك. اقترب ببطء من ملتقى الطرق 
 . المرور المنظمة لألولوٌة

 

قدم األولوٌة عند اللزوم للسابقٌن . ه جٌدا  لجهة الطرٌق الٌسرىانتب. تابع السٌر إلى حدود ملتقى الطرق 
 .المقابلٌن

 

 .قدم األولوٌة عند اللزوم لحركة المرور القادمة من الٌمٌن. ادخل الملتقى وانتبه جٌدا  لجهة الطرٌق الٌمنى 
 

لب األحٌان فً وقوع القٌام بتحركات جانبٌة مفاجبة، سرٌعة أو قوٌة تتسبب فً ؼا. ؼٌر االتجاه للٌسار ببطء 
انتبه للسابقٌن المقابلٌن، الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة المتواجدة على ممر . حوادث سٌر خطٌرة

إن له األولوٌة إذن على السابق المؽٌر . السابق المقابل السابر مستقٌما  هو مستعمل طرٌق نظامً. الدراجات
 (.لقصٌرة لها األولوٌة على اللفة الطوٌلةاللفة ا)لالتجاه للٌسار القاصد لنفس الشارع 

 

إن لهم . انتبه هنا للمشاة القاطعٌن للطرٌق. ِسر على الجهة الٌمنى من الطرٌق الذي دخلت إلٌه قبل قلٌل 
اطفؤ ضوء إشارتك األٌسر بعدما تكون أخذت مكانك القانونً األٌمن على الطرٌق الذي دخلت . األولوٌة علٌك
 .ن أنت أصبحت مستعمال  نظامٌا  من اآل. إلٌه قبل قلٌل
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 (حكظ١خؽخص)١ٓخلش ىفخػ١ش 
 

 .ال تتجاوز أبدا  عند االرتٌاب !ال تكن متهورا  عند التجاوز. التجاوز هً عملٌة محفوفة بالمخاطر والمجازفات 

 

. ٌةانظر فً مراٌاك الداخل. انتبه لحركة المرور الموجودة خلفك. تٌقن من كون عملٌة التجاوز أمرا  ضرورٌا   
 .السابق الخلفً الذي بدأ فً تجاوزك له األولوٌة علٌك. بعد ذلك من على كتفك

 

 70كٌلومتر فً الساعة والسابق األمامً بسرعة  90إذا كنت تسوق بسرعة . فكر جٌدا  إذا كنت ترٌد التجاوز 
 .مترا  على األقل لتتجاوز بطرٌقة آمنة 270كٌلومتر فً الساعة، فإنك تحتاج لمسافة 

 1إذن على مسافة . مترا   540كٌلومتر فً الساعة فإن المسافة تصبح  80كان السابق ٌسوق بسرعة إذا 
 كٌلومتر ٌجب أن ال ٌؤتً أي سابق من الجهة المقابلة ترٌد المؽامرة؟ هل سٌمشً كل شًء بصورة آمنة؟

 
ر سرعة . تؤكد من فراغ الطرٌق على مسافة طوٌلة قبل أن تبدأ بعملٌة التجاوز  امتبه . السابق األمامً جٌدا  َقدِّ

من المحتمل أن ال تكون قد رأٌتهم وٌكونون . للدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة المتواجد على ٌمٌن الطرٌق
 .هم السبب فً بطء السابق األمامً

 

فقط إذا استخدمت ضوء إشارتك األٌسر . قم باإلعالن بنواٌاك عن طرٌق استخدام ضوء اإلشارة األٌسر 
ل وحده ال ٌعطٌك أي حق. ت لجهة الٌسار تكون قد أعلنت عن نٌتك فً التجاوزوتحول  .ضوء اإلشارة الُمَشؽَّ

حافظ على مسافة جانبٌة آمنة بٌن سٌارتك والعربة التً أنت . تجاوز بخفة عن طرٌق اإلسراع بما فٌه الكفاٌة 
 .بصدد تجاوزها

 

ٌُسمح لك إذا كنت تتجاوز دراجة عادٌة أو نارٌة، انتبه جٌدا  أل  ن عربتك قد تُإثر على توازنها، لذلك ال 
بتجاوزها إال إذا تركت مسافة جانبٌة كبٌرة بٌنك وبٌنها، وبعد تجاوزها ٌجب علبك عدم الرجوع إلى الٌمٌن 

 .مبكرا  

 .إذا اقتضى الحال ٌسمح استعمال المنبه الصوتً 
 

ة العربة التً تجاوزتها كاملة فً مراٌاك ارجع إلى خط السٌر األٌمن عندما تكون فً وضعٌة تمكنك من رإٌ 
ال تنسى إطفاء ضوء إشارتك عندما تكون قد رجعت إلى مكانك ٌمٌن الطرٌق وأطفؤت ضوء . الداخلٌة

 .إشارتك فإنك تصبح مستعمال  نظامٌا  للطرٌق
 

جٌدا  ٌمٌن ال ترفع سرعتك وُسق . تقبل مسؤلة أن ٌتم تجاوزك من قبل سابق آخر، ساعد هذا السابق المتجاوز 
 .الطرٌق

 

 انتبه للسابقٌن المقابلٌن 

خفؾ سرعتك إذا كنت ترى أن السابق المتجاوز لك ال ٌتوفر على مسافة أو وقت كافً التمام عملٌة تجاوزه 
 .بصورة آمنة

 
كن على حذر شدٌد على الطرٌق العام الؽٌر متوفر على خطوط سٌر والمحتوي على أشجار قرٌبة من حافة  

 :تسمح بمرور أشعة الشمس الطرٌق والتً
١ٌْ رخإلِىخْ ٍإ٠ش حٌٔخثم١ٓ حٌّمخر١ٍٓ ٚرم١ش ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك رظٍٛس ٚحػلش رٔزذ أشؼش حٌشّْ حٌٌّٛؼش  

 .حٌّظَٔرش ِٓ ر١ٓ حألشـخٍ

 .طؼٛرش طلي٠ي حٌّٔخفخص 

 

لوا إضواء إشارتهم   .انتبه كذلك للسابقٌن الذٌن شؽَّ
 

ٌقة التً ٌنتقل بها لجهة الٌسار عند رؼبته فً تؽٌٌر االتجاه ٌمكنك التعرؾ على سابق مقتدر من خالل الطر 
 .للٌسار

 .دورة تدرٌب جٌدة ومدرب كؾء أمران فً ؼاٌة األهمٌة
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إذا أردت تؽٌٌر االتجاه . تؽٌٌر االتجاه للٌسار بصورة خاطبة تسبب فً السابق فً وقوع حوادث سٌر خطٌرة
 .ان ٌنوي الدوران للٌمٌنللٌسار فإن للسابق المقابل األولوٌة علٌك ولو ك

 

 

 

 

 

انتبه على الدوار للدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة السابرة  
إن لها . على الدوار أو ممر الدراجات الموجودة فً الدوار

األولوٌة على بقٌة السابقٌن الذٌن ٌرٌدون الدخول أو المؽادرة 
 .الدوار

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ق الذي ٌرٌد تؽٌٌر التً تنبه الساب F50 bisلوحة المرور  
للٌمٌن لوجود درجات عادٌة ونارٌة صؽٌرة ثنابٌة العجالت 

 .أو المشاة المتبعٌن لنفس الطرٌق
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 مستعمل الطرٌق الضعٌف
 

 
خٌذ ػٍٝ ٓخثمٛ حٌؼَرخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس ٠ؼخْٔٛ وؼ١َح  ىحهً كَوش ٍَِٚ ِِىكّش ٠َٓٚؼش ألٔٙخ ال طظٛفَ فٟ حٌغ

ِٓ حٌمظٍٝ ٚحٌؼلخ٠خ حٌز١ٍغش ؿَحكُٙ ُ٘ ِٓ ٓخثمٟ حٌيٌَحؿخص  % 20. أٙخ رخإلػخفش اٌٝ ًٌه ؿي ػؼ١فش. ِٔخفش وخف١ش

 .حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس

ٌٌٌه ال ٠ّٔق ألٞ ٓخثك أْ ٠ؼَع . حٌّشخس ريٍُٚ٘ ال ٠ظٛفَْٚ ػٍٝ ِىخْ وخفٟ ىحهً كَوش حٌٍَّٚ حٌلخ١ٌش حٌِّىكّش

٠ك حٌؼؼفخء ٌٍوطَ ٚهخطش ػٕيِخ ٠ظؼٍك حألَِ رخٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش أٚ حٌّشخس ٚرخٌظلي٠ي حألؽفخي، حٌش١ٛم ِٔظؼٍّٟ حٌطَ

٠ـذ ػ١ٍٗ ِؼخػفش حٌل١طش ٚحٌلٌٍ ػٕي طٛحؿي أٌٚجه حٌّٔظؼ١ٍّٓ حٌؼؼفخء ٚهظٛطخ  اًح وخْ . ٚحألشوخص حٌّؼخل١ٓ

 .طٛحؿيُ٘ ػٍٝ حٌط٠َك حٌؼخَ ِظٛلؼخ  

 

 خ ٚإٌبس٠خ اٌصغ١شحاٌزؼبًِ ِغ اٌذساخبد اٌؼبد٠
 

 اٌذساخبد اٌؼبد٠خ ػٍٝ اٌطش٠ك اٌؼِّٟٛ
 

  
 

 .ال ٌسمح ألي سابق بتعرٌض دراجة عادٌة أو نارٌة نظامٌة على الطرٌق للخطر 
 

 .(1)كل سابق ملزم بمضاعفة الحٌطة والحذر عند تواجد أطفال أو شٌوخ ٌسوقون دراجات عادٌة  

 
متر بٌن عربته والدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة  1تقل عن ٌجب على كل سابق ترك مسافة جانبٌة ال  

 .(2)الثنابٌة العجالت 
 

عند االقتراب من مجموعة من سابقً الدراجات العادٌة المشاركة فً سباق الدراجات فعلى السابقٌن التجنب  
 .والوقوؾ مباشرة  

 

عادٌة هً نفسها التً ٌجب علٌه احترامها القوانٌن التً ٌجب على أي سابق احترامها فٌما ٌتعلق بالدرجات ال 
  (.ذات سرعة تساوي سرعة الدراجات العادٌة)فٌما ٌتعلق بآالت التنقل األخرى 
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 أِبوٓ ػجٛس اٌذساخبد اٌؼبد٠خ ٚإٌبس٠خ اٌصغ١شح

  
 

 .كن على حذر شدٌد عند أماكن عبور الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة ثنابٌة العجالت 

 .F50 (4)و  A25 (3)ة للمعابر بلوحة المرور ٌتم اإلشار
 .ٌمنع تجاوز سابق ٌقترب من مكان عبور الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة ثنابٌة العجالت أو ٌقؾ خلفها 

 

  
ال ٌسمح لسابق ما االقتراب من مكان عبور الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة ثنابٌة العجالت إال بسرعة  

 .مستعملو آالت التنقل هم كذلك ملزمون باستعمال هذه المعابر. ة فقطخفٌفة ومالبم

كانوا ٌعبرون إذا تعرٌضهم للخطر أو ال ٌسمح للسابق بإزعاج مستعملً الطرٌق المتواجدٌن على هذه المعابر 
 .كان من الالزم الوقوؾ لفسح المجال لهم بمتابعة سٌرهم فعلٌه فعل ذلكإذا . (5)الطرٌق بسرعة عادٌة 

 

ال ٌسمح للسابق بمتابعة السٌر على مكان عبور الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة ثنابٌة العجالت إذا كانت  
 .(6)هناك زحمة فً حركة المرور ستضطره للوقوؾ علٌها 

 

 اٌذساخبد اٌؼبد٠خ ٚإٌبس٠خ اٌصغ١شح ػٍٝ ٍِزمٝ اٌطشق
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ظغ١َس ػٕخث١ش حٌؼـالص فٟ حالطـخ١٘ٓ ػٍٝ َِّ حٌيٍحؿخص ِٓ حٌّّىٓ أْ ط١َٔ حٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌ

 (.8,7)حٌّٔظؼَع

 

  
 

أٚ  (9)حٌٔخثم١ٓ حٌي٠ٓ ٠َ٠يْٚ طغ١١َ حالطـخٖ ٌٍيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس ػٕخث١ش حٌؼـالص  F50 bisطٕزٗ ٌٛكش حٌٍَّٚ 

 .حٌّظٛحؿي٠ٓ ػٍٝ ٔفْ حٌط٠َك (10)حٌّشخس 

 .٠ٌٓ ١ٔ٠َْٚ فٟ حٌٛؿٙش حٌّٔظم١ّش ٌُٙ حأل٠ٌٛٚش ػٍٝ حٌٔخثم١ٓ حٌّغ٠َ١ٓ ٌالطـخٖحٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌّشخس حٌ

 

 اٌزؼبًِ ِغ اٌّشبح
 

 اٌّشبح ػٍٝ اٌطش٠ك اٌؼِّٟٛ
 

  
 

ال ٌسمح للسابق بتعرٌض المشاة المتواجدٌن على الرصٌؾ، الحافة، الملجؤ أو الماشٌن بطرٌقة قانونٌة على  
 .(11)طرٌق السٌر، للخطر 

إذا . متر بٌن عربته والماشً المتواجد بصورة قانونٌة على طرٌق السٌر 1ٌه ترك مسافة ال تقل عن ٌجب عل
 .كان ذلك من ؼٌر الممكن فعلٌه تخفٌؾ سرعته والوقوؾ إذا لزم األمر

 
إذا التؾ السابق على حاجز، قد اضطر فٌه الماشً لاللتفاؾ وبالتالً الدخول فً طرٌق السٌر، أن ٌترك مسافة  

 .(12)متر من ذلك الحاجز  1بٌة ال تقل عن جان

 
 .طؼٌٍ حكظَحَ ٌ٘ح حٌمخْٔٛ ٚوخْ حٌّخشٟ ١ٔ٠َ ػٍٝ حٌلخؿِ فبْ ػٍٝ حٌٔخثك أْ ١ٔ٠َ رَٔػش ال طظؼيٜ َٓػش حٌّشخساًح 

 

ٟ آالص حٌمٛح١ٔٓ حٌظٟ ٠ـذ ػٍٝ حٌٔخثك حكظَحِٙخ ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌّشخس ٟ٘ ٔفٔٙخ حٌظٟ ٠ـذ ػ١ٍٗ حكظَحِٙخ ف١ّخ ٠ظؼٍك رّٔظؼٍّ

 .حٌظٕمً حٌزط١جش
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ٌجب على السابق مضاعفة الحٌطة والجذر عند تواجد األطفال، العجزة أو األشخاص المعاقٌن وخاصة  
 .المكفوفٌن أصحاب العصً البٌضاء واألشخلص المقعدٌن

 .(13)ٌجب علٌه تخفٌؾ السٌر والوقوؾ إذا لزم األمر 
 

إنهم ٌشكلون كذلك . قد ٌدخلون لطرٌق السٌر بصورة مفاجبة األطفال اللعب، المتخاصمٌن أو المتنابزٌن 
داخل المناطق السكنٌة ٌتمتع المشاة بحق . (14)حواجز متوقعة ٌمكن للسابقٌن التوقؾ لها فً الوقت المناسب 
 .األولوٌة، لكن لٌس من حقهم إزعاج حركة المرور بدون سبب

 

سترة عاكسة  عند الظلمة رؼم أن ذلك جد مهم ومنصوح ال ٌجب على الماشً قانونٌا  أن ٌشؽل ضوء  أو ٌلبس  
مرتفعة أو مساوٌة لسطح الطرٌق، أو لم  ٌسمح الماشً السٌر على طرٌق السٌر إذا لم تتواجد هناك حافة. به

ٌجب على السابقٌن أن . إنه ٌعتبر فً هذه الحالة حاجزا  متوقعا  ولو كان الحال مظلما  . تكن صالحة لالستعمال
 .درٌن على التوقؾٌكونوا قا

 
 ”Verkeersles“وتحتها لوحة سفلى مكتوب  A23إذا كان السابق ٌقترب من لوحة المرور  

، فإنه ملزم باتخاذ أقصى درجات الحٌطة والحذر ألن فً محٌط " درس مرور"علٌها ماٌعنً 
 .هذه اللوحة ٌتم تلقٌن األطفال دروس كٌفٌة المشاركة اآلمنة فً حركة المرور

 

 
A 23 

 

 ػجٛس اٌطش٠ك
 

  
 

بالرؼم من أن المشاة ؼٌر مسموح لهم بقطع الطرٌق إذا كانوا سٌزعجون حركة المرور فإن السابق الذي  
ٌصذم ماشٌا  ٌتحمل المسإولٌة الكاملة عن تلك الحادثة إذا تم إثبات إن الماشً كان ٌمثل حاجزا  متوقعا  كان من 

 .(15)ؾ له الالزم القدرة على التوق
 

 .(16)ملزم بتقذٌم األولوٌة للمشاة القاطعٌن للطرٌق  السابق المؽٌر لالتجاه للٌمٌن أو الٌسار على ملتقى الطرق 
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 أِبوٓ ػجٛس اٌّشبح
 

  
 

 مترا   30داخل مسافة كً ٌسمح للماشً بقطع الطرٌق فإنه ملزم باستعمال مكان عبور المشاة إذا كان ٌتواجد  
 .منه

 

لماشً بالتواجد على مكان عبور المشاة المحتوي على خط سكة حدٌدٌة للترام أو خط سٌر ممٌز ال ٌسمح ل 
 .خاص بالترام فً الوقت الذي ٌكون فٌه الترام قادما  

 .ٌ٘ح حألَِ ِّٔٛف رٗ فمؾ ػٍٝ ِىخْ ػزٍٛ حٌّشخس حٌّلظٛٞ ػٍٝ أػٛحء ٍَِٚ

 

 .عون مإهل أو أضواء مرورفً األماكن التً ال ٌتم فٌها تسٌٌر حركة المرور من طرؾ  

 .(17)ال ٌسمح للسابق باالقتراب من مكان عبور المشاة إال بسرعة مالبمة 

 
 .(18)السابق ملزم بتقدٌم األولوٌة للمشاة المتواجدٌن على المعبر أو المستعدٌن للعبور  

 

مر ؼٌر منظمة ال ٌسمح بتجاوز سابق ٌقترب من معبر المشاة أو ٌقؾ خلفه فً أماكن تكون فٌها حركة ال 
 .بواسطة شخص مخول أ أضواء

 
 

 صؼٛد اٌّسبفش٠ٓأٚ ػجٛس اٌؼشثبد اٌّزٛاخذح ػٍٝ أِبوٓ ٔضٚي 
 

  
 

كل سابق ملزم بتعدٌل سرعته إذا كان بصدد عبور حافلة نقل خاص، عام، حافلة صؽٌلرة أو ترام واقؾ على  
 .مكان ٌستعمله المسافرون للركوب أة النزول

ر العربة من الجهة التً ٌركب أو ٌنزل منها المسافرون ولم ٌكن هناك ملجؤ خاص على إذا كان السابق ٌعب
 .االنطالق مرة  أخرى ال ٌسمح به إال بسرعة بطٌبة. (19)الطرٌق، فإنه ملزم بالتوقؾ لتمكٌنهم من ذلك 
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ٌلزمه كذلك ". انتبه أطفال المدارس"كل سابق ملزم بمضاعفة الحذر عند اقترابه من حافة محتوٌة على لوحة  
تخفٌؾ سرعته بصورة كبٌرة والتوقؾ إذا لزم األمر وإذا كانت تلك العربة قد استعملت إشارتها الضوبٌة 

 .(20)لإلشعار بؤن األطفال ٌصعدون إلٌها أو ٌنزلون منها 

 

 اٌّدّٛػبد
 

 .مجموعة جنود راجلٌن أو عربات جند مشكلة لقافلة 

صفوؾ تحت إشراؾ زعٌم، رقٌب حركة الشباب أو شخص مجموعة أطفال معاقٌن أو عجزة تمشً فً  
 .مخول وتقطع الطرٌق

 .مسٌرة، تجمع أشخاص بمناسبة حدث ثقافً، رٌاضً أو سٌاحً أو موكب 

 .مجموعة مشاة 

 .مجموعة من الدراجات المشاركة فً سٌاق الدراجات 

 .مجموعة مشاركٌن فً مبارٌات أو منافسات رٌاضٌة بعربات ؼٌر محتوٌة على محركات 

 
 

 إٌّبغك اٌسى١ٕخ ٚشٛاسع اٌٍؼت
 

  
 

إذا لزم األمر . ال ٌسمح للسابقٌن بتعرٌض المشاة للخطر أو إزعاجهم (21)داخل األحواش والمناطق السكنٌة  
 .ٌجب علٌهم التوقؾ

 .كٌلومتر فً الساعة 20السرعة القصوى هً 

 .(23)داخل شوارع اللعب  ٌجب السٌاقة بسرعة ال تتعدى سرعة المشاة  

 .ٌلزمك ترك ممرات فارؼة لألطفال اللعب وتقدٌمهم األولوٌة والوقوؾ إذا لزم األمر
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 س١بلخ دفبػ١خ
 

ٌجب على األشخاص المعاقٌن الذٌن ٌسوقون عربات ٌحركونها بؤنفسهم ( المدٌنة)خارج المجال العمرانً  
 .، استعمال ممر الدراجات العادٌةأو المحتوٌة على محرك كهربابً ال تتعدى سرعتها سرعة المشاة

 

الحفر، بقاٌا العجالت، سطح الرصٌؾ المابل أو المرتفع، . انتبه للحالة الجد سٌبة لممر الدراجات العادٌة 
مصارٌؾ مٌاه األمطار، أؼطٌة مجاري المٌاه القذرة، الحجٌرات، أوراق األشجار، الوحل، البركات المابٌة 

ات الدراجات ؼٌر صالحة للدراجات الثنابٌة العجالت وتضطرها واألزبال، كلها عوامل تجعل ممر
 .لاللتفاؾ إلى طرٌق السٌر أو السٌر علٌه

 

انتبه خصٌصا  للدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة التً تنتقل من ممرها لطرٌق السٌر من أجل تجاوز  
قل هً كذلك لطرٌق السٌر كل من الدراجات التً ُتساق برجل واحدة أو المزالجات قد تنت. دراجة أخرى

 .لسبب من األسباب
 

ال تنس أن سابق الدراجة العادٌة أو النارٌة الصؽٌرة ملزم باستخدام ذراعه، إذا كان ممكنا ، عند التجاوز  
كن ٌقظا  و ال تسمح بؤن . مثال  أو تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن أو للٌسار أو عند الرؼبة فً االنتقال من خط آلخر

 .ٌتم مفاجبتك

الحقٌقة أن . إنهم ٌظنون أنك تراهم ألنهم هم ٌرونك. ب علٌك مضاعقة الحذر عند الظلمة واالنتباه للمشاةٌج 
المشاة تتم رإٌتهم فً الؽالب متؤخرا  وخاصة  عند تهاطل األمطار، بسبب نقصان الرإٌا وعدم لبسهم 

 .لمالبس مثٌرة لالنتباه
 

موتوق بها وخاصة عند تواجد أطفال أو مراهقٌن  تصرفات األطفال والمراهقٌن تكون فً الؽالب ؼٌر 
كما أنهم إذا كانوا ٌسٌرون ثالثة أو   .إنهم ٌقطعون طرٌق السٌر دون النظر أو التنبه. آخرٌن إلى جانبهم

 .أربعة جنبا  إلى جنب على طرٌق السٌر
 

. سً أو نهاٌتهمن المنصوح به السٌر بسرعة معقولة فً محٌط المدارس وخاصة  عند بداٌة الٌوم الدرا 
العدٌد من السٌارات تكون متوقفة فً كل مكان، كما أن األطفال ال ٌتوفرون فً الؽالب على نظرة شاملة 
حول محٌطهم تمكنهم من النبه لحركة المرور، كما أن اآلباء ٌكونون فً الؽالب واقفٌن فً الجهة المقابلة 

 .ر كان من الممكن تفادٌهاألطفالهم ماٌزٌد من صعوبة الموقؾ وٌعرض األطفال ألخطا
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 الطرٌق السرٌع وطرٌق السٌارات
 

 .حٌغَع ِٓ حٌطَق ح٠ٌَٔؼش ٘ٛ ؿؼً كَوش حٌٍَّٚ ػٍٝ ِٔخفخص ؽ٠ٍٛش، ٠َٓش ٍٚٓٔش
 .طم١ٕش ح١ٌٔخلش ػٍٝ ٌٖ٘ حٌطَق ِوظٍفش طّخِخ  ػٓ رم١ش حٌطَق حٌؼخى٠ش حألهَٜ

كَوش . ٌذ، ٌىٓ كٛحىع ح١ٌَٔ حٌظٟ طمغ ف١ٙخ طىْٛ أهطَ ٔظَح  ٌٍَٔػش حٌؼخ١ٌشكَوش حٌٍَّٚ طىْٛ أَٓع ٚأأِٓ فٟ حٌغخ

 .حٌٍَّٚ ػٍٝ ٌٖ٘ حٌطَق طظزغ لٛح١ٔٓ هخطش

 

 زشوخ اٌّشٚس ػٍٝ اٌطشق اٌسش٠ؼخ
 

فمؾ ػٕي ٌٖ٘ حٌّيحهً أٚ حٌّوخٍؽ ٚكي٘خ ٠ُّٔق ٌه . ِيحهً حٌطَق ح٠ٌَٔؼش F5  ٚF7طز١ٓ حٌٍٛكخص 

  .رخٌيهٛي أٚ حٌوَٚؽ
F 5 

 
F 7 

 :اٌّسّٛذ ٌُٙ ثبٌس١ش ػٍٝ اٌطشق اٌسش٠ؼخ
 .و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش ػٍٝ ؽ٠َك ِٔظٛٞ 70حٌؼَرخص حٌظٟ طظّىٓ ِٓ ح١ٌَٔ رَٔػش أىٔٝ ِليىس فٟ 

 

 :٠ّٕغ اٌذخٛي ٌٍطش٠ك ي
 .المشاة، المواكب، المظاهرات أو التجمعات 

 .سابقو الحٌوانات 

العجالت والتً  رة، العربات المحتوٌة على محرك الثنابٌة  سابقو الدراجات العادٌة، الدراجات النارٌة الصؽٌ 
وكذلك العربات المحتوٌة على محرك الرباعٌة العجالت والتً ( كٌلوؼرام 400 -)لٌس بها مكان لحمل ركاب 
 .لٌس بها مكان لحمل ركاب

 .مستويكٌلومتر فً الساعة على طرٌق  70العربات التً ال تتمكن من السٌر بسرعة أدنى ال تقل عن  

 .مواكب عربات اإلشهار 

 .العربات المخصصة إلجراء تجارب تقنٌة 

 .الرابط المساعدأو رابط الطوارئ العربات التً ٌتم جرها بواسطة  

 .منافسات رٌاضٌة 

 

 :رّٕغ األِٛس اٌزب١ٌخ ػٍٝ اٌطش٠ك اٌسش٠غ
 .حٓظؼّخي حٌَحرؾ حألفمٟ 

 .حالٓظيحٍس، حٌَؿٛع ٌٍوٍف أٚ ح١ٌَٔ فٟ حالطـخٖ حٌّؼخوْ 

 .E 9aحٌٛلٛف أٚ حٌظٛلف اال ػٍٝ حألشَؽش حٌّليىس رٍٛكش حٌٍَّٚ  
 
E 9a 

 .ر١غ أٚ شَحء أٞ شٟء ػٍٝ أٞ ِىخْ ِٓ حٌط٠َك ح٠ٌَٔغ اال رؼي اًْ ح٠ٌَُٛ حٌّوظض أٚ ٔخثزٗ 

 

 اٌسشػخ ػٍٝ اٌطشق اٌسش٠ؼخ
 و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش 120 :حٌَٔػش حٌمظٜٛ

ؽٓ غ١َ ِّٔٛف ٌٙخ  3,5حإلؿّخٌٟ حٌَّهض رٗ حألوؼَ ِٓ كخفالص حٌٕمً حٌؼِّٟٛ أٚ حٌوخص ًحص حٌُْٛ 

 .و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش 90رظـخُٚ َٓػش 

 

 
C 43 

حٌّٛؿٛىس ػٍٝ حٌط٠َك ح٠ٌَٔغ كظٝ ٠ظُ اٌغخإ٘خ رخٌٛطٛي اٌٝ أٚي ٍِظمٝ  ٠C43ـذ حالٌظِحَ رٍٛكش حٌٍَّٚ 

  (.ٔٙخ٠ش طلي٠ي حٌَٔػش) C45ؽَق لخىَ أٚ ػٓ ؽ٠َك ٌٛكش حٌٍَّٚ 
C 45 

 

 (.ِطَ، ػزخد، ػٍؾ، حِٔالق)و١ٍِٛظَ فٟ حٌٔخػش اال اًح وخٔض حألكٛحي طّٔق رٌٌه  70: حٌَٔػش حألىٔٝ
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 اسزثٕبءاد
ٌجب علٌها . كٌلومتر فً الساعة 25العربات التً تجرها سٌارة أو مقطورة معطلة بسرعة قصوى ال تتعدى  

 .أن تؽادر الطرٌق السرٌع عند أول خرجة قادمة
ٌسمح بها بسرعة . ات الجند المكونة لقافلة أو التً تشكل حركة مرور استثنابٌة، بموافقة الوزٌر المختصعرب 
 .كٌلومتر فً الساعة 70أقل من 

 

 زشوخ اٌّشٚس ػٍٝ غشق اٌس١بساد
 

 2X2طرق السٌارات ال تحتوي دابما  . على طرق السٌارات نعم. على الطرق السرٌعة ال توجد هناك ملتقٌات طرق
 .كما أنها لٌست جد طوٌلة فً الؽالب. خطوط سٌر

 .تنتشر هذه الطرق فً الؽالب حول المدن فً شكل حلقة كبٌرة أو على شكل أنفاق حول قلب المدن
القوانٌن الخاصة بطرق السٌارات تكون .  F11و  F9ٌتم اإلشارة لطرق السٌارات بلوحات المرور 

 .عدهاإلى الملتقى القادم ب F9 نافذة من اللوحة 

 
F 9 

 
F 11 

 

 :كل العربات المحتوٌة على محركات ومقطوراتها باستثناء :المسموح لهم بالسٌر على طرق السٌارات

 .الدراجات النارٌة الصؽٌرة 
 .بدون مكان ركاب( كٌلوؼرام 400 -)الدراجات الثالثٌة العجالت  
 .العربات الفالحٌة 
 .مقطورات عربات السرك 

 

 :ٌمنع على طرق السٌارات
 .كل أنواع المنع الخاص بالطرق السرٌعة

 

 السرعة على طرق السٌارات
 :هً نفسها السارٌة المفعول على الطرق العادٌة بمعنى

كٌلومتر فً الساعة كسرعة قصوى إال  50(: المدٌنة)المجال العمرانً  داخلعلى طرق السٌارات المتواجدة  
 .تخفظ السرعةأو كانت هناك تحدٌدات أخرى ترفع إذا 

 (:المدٌنة)المجال العمرانً  خارجعلى طرق السٌارات المتواجدة  
 .كٌلومتر فً الساعة كسرعة قصوى 90 .1
إذا أكثر، أو كٌلومتر فً الساعة كسرعة قصوى على الطرق المحتوٌة على أربعة خطوط سٌر  120 .2

 .كان على األقل خطٌن فً كل اتجاه واتجاهً الطرٌق مفصولة بواسطة مسافة وسطٌة
 .ق السٌارات لٌست هناك سرعة أدنىعلى طر 
 

 السترة العاكسة للضوء
 

 

ٌجب على كل سابق عربة معطلة عندما ٌتوقؾ فً مكان ؼٌر مسموح 
لِْبس سترة عاكسة للضوء . به على الطرق السرٌعة أو طرق السٌارات

 .كلما أراد مؽادرة عربته
كل  هذا اللزوم مقتصر على السابق فقط، ولكن من البدٌهً أن ٌلبس

شخص ٌتنقل على رجلٌه على الطرق السرٌعة أو طرق السٌارات 
لتقدٌم العون أو وضع مثلث العطب، سترة عاكسة من أجل ضمان 

 .سالمته
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 س١بلخ دفبػ١خ
 

 .راقب قبل االنطالق العجالت والفرامل. ابدأ كل رحلة على الطرٌق السرٌع بخزان مملوء بالمحروقات 
السٌر على . الخرجات ُمعرفة برقم خاص. الق وحدد الخرجة التً ٌجب علٌك أخذهااقرأ خرٌطة الطرٌق قبل االنط 

 .الطرٌق السرٌع مع البحث عن الخرجة أو التردد فً أخذها هو سبب وقوع العدٌد من الحوادث
 

بهذه . عند الدخول للطرٌق ٌجب علٌك اإلسراع حتى تتمكن من السٌر بسرعة مالبمة للسابقٌن المتواجدٌن علٌها 
 .إذا تعدر ذلك فعلٌك السٌر لوقت أطول على خط الدخول. لطرٌقة ٌمكنك الدخول بؤمان وبسهولةا

 .ال تضطر السابقٌن المتواجدٌن على الخط الٌمٌنً لالنتقال للخط الٌساري أو الفرملة 
تواجدٌن على الخط إنك بذلك تضطر اآلخرٌن الم. ال تحاول أبدا  الدخول للطرٌق السرٌع من توقؾ. ال تتوقؾ أبدا  فجؤة   

ُ . الٌمٌنً إلى الفرنلة القوٌة أو التحول المفاجا لخط الٌسار  .الدخول للطرٌق السرٌع ٌجب أن ٌكون تدرٌجٌا
 .ال ُتعول أبدا  على مساعدة السابقٌن المتواجدٌن على الخط الٌمٌنً لك لدخولك الطرٌق السرٌع 

 .ن طرٌق انحناءة رأسٌة أو إشارة ودٌةإذا قاموا بذلك فمن الواجب علٌك أن تكون لهم شاكرا  ع
 

ال تكن من . حافظ على نفس السرعة ما أمكن على الطرٌق السرٌع أو طرٌق السٌارات إذا كانت عادٌة مسموح بها 
 .أولبك المعمرٌن للخط الٌساري باستمرار. السابقٌن المتهورٌن المسرعٌن

 .حاول السٌر ما أمكن على الخط الٌمٌنً 
 .بدون سبب على الحظ الثانً، أما الخط الثالث فال تسر علٌه بؤي حال من األحوالال تبقى طوٌال  و

 

بنفس السرعة تحت  -3إلى  2-سٌاقة الكتلة هً السٌر فً طوابٌر أو صفوؾ )عدل سرعتك إذا تم تطبٌق سٌاقة الكتلة  
 (.إشراؾ ومراقبة سٌارة شرطة لمسافة معٌنة

 .ترازي للوقاٌة من وقوع سلسلة اصطداماتحافظ آمنة من السابق األمامً كإجراء اح 
 .كلما كبرت السرعة كبرت مسافة األمان

 

 .كن على حذر شدٌد عندما ٌكون الجو مضببا ، ؼادر الطرٌق السرٌع عند اللزوم، إذا كانت الرإٌا الفعلٌة قصٌرة 
 .تجنب العٌاء والرتابة ألن سرعة رد الفعل تتضاءل ووقت رد الفعل ٌصبح الفعل 
استعمل عند . ال تنسى وضع مثلث العطب. باشرة إلى خط العطب فً حالة تعطل العربة أو أي سبب طارئانتقل م 
 .قم باالنتظار خلؾ الخط الحدٌدي أو حافة الطرٌق. أضواء اإلشارة األربعة( واإلمكان)اللزوم 
الخرجة وتجاوزتها،  إذا أخطؤت. ن سبب مهم وموضوعً و ال ترجع للخلؾ بؤي حال من األحوالوال تقؾ أبدا  بد 

 .تابع سٌرك وجذ الخرجة القادمة
 

 ماذا ٌجب علٌك فعله؟. تؽادر الطرٌق السرٌع 
 .ال تخفؾ أبدا  سرعتك على الطرٌق السرٌع 
 .انتقل فً الوقت المناسب لخط السٌر األٌمٌن 
 .قم بتشؽٌل ضوء إشارتك فً الوقت المناسب 
 .انتقل بؤسرع وقت ممكن لخط الخروج 
 .ٌر إال على خط الخروجال تخفؾ الس 
 .خفؾ سرعتك بصورة كبٌرة ولكن تدرٌجٌا   
. قد ٌكون خط الخروج فً بعض الحاالت قصٌرا  ومحتوٌا  على منعرجات قوٌة 

 .ال تترك نفسك عرضة للمفاجؤة على خط خروج ؼٌر معروؾ لدٌك

 

 .هواتؾ الطوارئ الزالت أمرا  مهما  ومساعدا  وعند الحاجة ٌفضل استعمالها 
ها توصلك مبابرة  بمصالح اإلؼاثة التً تتمكن مباشرة من معرفة المكان الذي إن

 .منه تتصل لطٌب المساعدة
مكان الهاتؾ ٌتم تعرٌفه فً الؽالب بؤسهم صؽٌرة ملونة على لوحات بٌضاء 

 .محتوٌة على عاكسات الضوء أو أعمدة ضوبٌة
 

لهذا الؽرض  .ٌمكنك كذلك االتصال بواسطة هاتفك النقال لطلب المساعدة 
 .112و  100: ٌوجد هناك رقمان

هو الرقم الدولً الذي ٌمكن  112هو الرقم البلجٌكً لطلب المساعدة و  100
 .االتصال به بالقرب من حدود البلد إذا كان هاتفك مرتبطا  بشبكة هاتؾ أجنبٌة
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 4خالصة 

 

 التحركات والمناورات
 

 هناك فرق واضح بٌن
 

 التحركات المنظمة 
ح قانون السٌر بدقة و القٌام  كٌفٌةضَّ

 :إنها تحتوي على. بهذه التحركات
 .التقاطع مع عربة أخرى 
 .تجاوز عربة أخرى 
تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن  
 .أوالٌسار

 
 المناورات الغٌر منظمة

ٌُوضح . القٌام بها كٌفٌةقانون السٌر  لم 
ٌجب علٌك دابما  تقدٌم األولوٌة لبقٌة 

 :تحتوي علىإنها . مستعملً الطرٌق
 .تؽٌٌر خط السٌر 
 .قطع طرٌق السٌر 
الدخول إلى أو الخروج  

: استثناء)من مكان توقؾ 
حافلة النقل التً تؽادر 

 (.موقفها
مؽادرة ملك ختص محادي  

 (.مرآب، مدخل خاص)
االستدارة أو الرجوع  

للخلؾ على طرٌق 
 .عمومً

 
التحرك المنظم له األولوٌة على 

 .المناورة الؽٌر منظمة
 

 الفاتمخ
 

 التقاطع
 عدم احترام القوانٌن 
 التقاطع مع الترام بطرٌقة ؼٌر مسمزح بها 
 .B19عدم احترام لوحة المرور  

 
 تغٌٌر االتجاه للٌسار
تجاوز سابق أعلن بؤنه ٌنوي تؽٌٌر االتجاه  

 .للٌسار والذي تحول من مكانه للقٌام بذلك
 .C35عدم احترام لوحة المرور  
إذا كان طلك ؼٌر  تجاور ترام من جهة الٌسار 

 .مسموح به
تجاوز عربة ؼٌر الدراجة العادٌة من جهة  
 :الٌسار

أو   A45على معبر قطار مزود باللوحات  -
A47. 

إذا كان ال ٌرى السابقٌن المقابلٌن من مسافة  -
 .كافٌة

عند االقتراب من قمة عقبة أو داخل منعرج  -
 (.إذا كان التجاوز ممنوعا  )
وكان التجاوز " عربة طوٌلة"إذا كان ٌتجاوز  -

 .ممنوعا  
إذا كانت تقترب من من مكان عبور المشاة أو  -

 .واقفا  خلفه
 

 عند تغٌٌر االتجاه
 .إزجاع حركة مرور مستعملً الطرٌق األولوٌة 
 .عدم تقدٌم األولوٌة أو إزعاج المقابلٌن 

 
 عند القٌام بمناورة
 .عدم تقدٌم بقٌة مستقبلً الطرٌق األولوٌة 

 

 
B 19 

 
C 35 

 
A 47 

 

 
A 45 

 

 التعامل مع الدراجات العادٌة، النارٌة الصغٌرة والمشاة
 

 السائق 
 .ال ٌسمح له بتعرٌض الدراجة العادٌة أو النارٌة الصؽٌرة للخطر 
 .ال ٌسمح له بالتواجد على مكان العبور إذا كانت هناك إمكانٌة بؤنه ٌضطر للتوقؾ علٌها 
 .ٌفةملزم باالقتراب من المعبر بسرعة خف 
 .ملزم بمضاعفة الحذر عند تواجد أطفال أو عجزه 
 .متر ما بٌن عربته والدراجات العادٌة أو النارٌة الصؽٌرة 1ملزم بترك مسافة ال تقل عن  
ملزم بتقدٌم األولوٌة للمشاة المتواجدٌن على المعبر أو المستعدٌن للعبور إذا كانت حركة المرور ؼٌر منظمة  
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 .ء مروربواسطة عون مإهل أو أضوا
ملزم بتخفٌؾ سرعته والتوقؾ إذا لزم األمر فً كل الحاالت التً ٌكون فٌها تواجده بجانب المشاة قد ٌشكل  

 .مصدر خطر لهم
 

 

 الطرٌق السرٌع وطرٌق السٌارات
بتواجد العربات التً  الطرٌق السرٌعٌسمح على 

كٌلومتر فً  70سرعتها األدنى ال تقل عن 
 .الساعة

 .كٌلومتر فً الساعة 70: السرعة األدنى
 .كٌلومتر فً الساعة 70: السرعة القصوى

 
 :ٌمنع عن طرٌق السٌارات والطرٌق السرٌع

 .استعمال الرابط األفقً 
االستدارة، الرجوع للخلؾ أو السٌر  

 .فً االتجاه المعاكس
الوقوؾ أو التوقؾ ما عدا على  

 .E9aاألماكن المحددة بلوحة المرور 
 

بتواجد العربات المحتوٌة  اراتطرٌق السٌٌسمح على  
على محرك سواء  كانت جارة لمقطورات أم لم تكن، 

باستثناء الدراجات النارٌة الصؽٌرة، الدراجات الثالثٌة 
أو الرباعٌة العجالت، العربات الفالحٌة والعربات 

 .الجارة لعربات السرك
 .ؼٌر محددة: السرعة األدنى

 :السرعة القصوى
داخل المجال  كٌلومتر فً الساعة 50 

 (.المدٌنة)العمرانً 
كٌلومتر فً الساعة على طرٌق محتوي  90 
 .خطوط مفصولة بخطوط 2x2على 

كٌلومتر فً الساعة على  طرٌق  120 
خطوط مفصولة بحافة  2x2محتوي على 

 !استعمال سترة عاكسة: حالة عطب أو اضطرار .وسطٌة
 
E 9a 

 
 
. 
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 رٌبٌةتمارٌن تج
 

 
 إذا كان السائق ٌقترب من مكان عبور المشاة 99.  
  .a ٌجب علٌه التوقؾ عند اللزوم لتقدٌم األولوٌة للمشاة الراؼبٌن فً قطع الطرٌق.  

  .b له األولوٌة على المشاة المتواجدٌن علٌها.  

  .c ٌجب علٌه الوقوؾ فقط لتقدٌم األولوٌة للمشاة المتواجدٌن علٌها.  

 

 
السائق الذي ٌرغب فً عبور حافلة النقل من الجهة التً ٌنزل أو ٌكب منها المسافرون  100.  

 :ملزم ب
  .a التوقؾ لفسح المجال للمسافرٌن بقطع الطرٌق.  

  .b استعمال المنبه الصوتً بصورة ؼٌر منقطعة وتخفٌؾ السرعة.  

  .c المسافرٌن القاطعٌن للطرٌق تخفٌؾ سرعته والتحلً بالحذر لعدم مفاجؤة.  

 

 
  متى ٌتوجب علٌك استخدام إشارتك الضوئٌة 101.  
  .a كل مرة ُتؽٌر فٌها االتجاه، تتجاوز أو تقوم بمناورة ٌكون فٌها االنتقال لخط آخر أمر واجب. 

  .b فقط عندما تقوم بعملٌة التجاوز.   

  .c حالة تواجد مستعملً طرٌق آخرٌن فً محٌطككل مرة تقوم فٌها بمناورة، ولكن فقط ف ً. 

 

 

  ٌمنع تجاوز سٌارة شخصٌة 102.  
  .a على كل معابر القطار. 

  .b على كل معابر القطار الؽٌر محتوٌة على أعمدة أو أضواء مرور. 

  .c على كل معابر القطار المحتوٌة على أعمدة أو أضواء مرور. 

 

 

  سٌتم تجاوزه بعد لحظات، ٌلزمه السائق الذي 103.  
  .a البقاء ٌمٌنا  ما أمكن وتخفٌؾ سرعته.  

  .b البقاء ٌمٌنا  ما أمكن دون الزٌادة فً سرعته.  

  .c  االنتقال لحافة الطرٌق المساوٌة لسطح الطرٌق لفسح المجال للسابث الذي ٌتجاوزه إذا لم ٌتواجد مكان
 .كافً على ٌساره

 

 
 ند التجاوز من جهة الٌسار ٌجب علٌك إطفاء ضوء اإلشارة األٌسر منع 104.  
  .a لحظة فوات العربة التً قمت بتجاوزها.  

  .b ًقٌامك باالنتقال الجانب.  

  .c إنهابك لعملٌة التجاوز بصفة كاملة.  
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  هل ٌجب علٌك تشغٌل ضوء إشارتك عند ذخولك للدوار 105.  
  .a نعم. 

  .b لٌس عند الدخول ولكن عند مؽادرتك للدوار. 

  .c لٌس عند الدخول ولٌس عند مؽادرتك للدوار. 

 

  
  (مطب)ال ٌسمح لك على مخفظ السرعة  106.  
  .a تجاوز دراجة عادٌة من جهة الٌمٌن. 

  .b تجاوز دراجة عادٌة من جهة الٌمٌن والٌسار. 

  .c ة الٌسارتجاوز دراجة عادٌة من جه. 

 

  
  ٌمنع تجاوز سٌارة شخصٌة 107.  
  .a إذا كانت تقترب من مكان عبور المشاة أو كانت واقفة خلفه. 

  .b إذا كانت تقترب من مكان عبور المشاة. 

  .c إذا كانت واقفة خلؾ مكان عبور المشاة. 

 

 
  ٌمنع السٌر على الطرٌق السرٌع 108.  
  .a مل راكبا  بموتور ٌح 

  .b  كٌلومتر فً الساعة 70بعربة ال تستطٌع السٌر بسرعة. 

  .c بمقطورة. 

 

 
  ٌمنع السٌر على الطرٌق السرٌع 109.  
  .a  كٌلومتر فً الساعة 90السٌر بسرعة أبطؤ من. 

  .b  كٌلومتر فً الساعة 90السٌر بسرعة أسرع من. 

  .c  ًإال إذا كانت هناك لوحة مرور توجب ذلكاستعمال الرابط األفق. 

 

 
  الدخول للطرٌق السرٌع ممنوع 110.  
  .a  كٌلومتر فً الساعة  70على كل العربات التً ال تستطٌع السٌر بسرعة

 .على األقل
  .b لكل عربات الفالحة. 

  .c لكل الموتورات. 

 

 
  الدخول للطرٌق السرٌع ممنوع 111.  
  .a لكل الدراجات النارٌة الصؽٌرة. 

  .b لكل السابقٌن الحاملٌن لرخصة مإقتة. 

  .c لكل الشاحنات الخفٌفة . 
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ماهً المسافة التً ٌجب على السائق تركها بٌن عربته  112.  
 والماشً الذي ٌسٌر على طرٌق السٌر؟

 
 

  .a  متر 1,5على األقل. 

  .b  متر 0,5على األقل. 

  .c  متر 1على األقل. 

 

 
 ٌسمح لك هنا بتجاوز الترام من جهة الٌسار 113.  

 

  .a ٌجب علٌك تجاوز الترام دابما  من جهة الٌمٌن. خطؤ. 

  .b المسار جد ضٌق وخطٌر. صحٌح. 

  .c ٌجب علٌك تجاوز الترام ٌمٌنا  باستعمال حافة الطرٌق. خطؤ. 

 

 
 تجاوز سٌارة شخصٌة؟هل ٌسمح لك ب 114.  

 

  .a ال. 

  .b نعم، بشرط عدم قدوم مقابلٌن. 

  .c نعم، ألن اللوحة نافذة فقط على الشاحنات. 

 

 
 هل ٌسمح لك بتجاوز الدراجة النارٌة الصغٌرة؟ 115.  

 

  .a ًنعم، بشرط أن ٌستعمل منبهه الصوت. 

  .b ال، اللوحة تمنع ذلك. 

  .c  ،اللوحة ال تمنع ذلكنعم. 

 

 
 السائق ٌرٌد تغٌٌر االتجاه للٌسار، ٌجب علٌه فعل ذلك 116.  

 

  .a بؤوسع دورة ممكنة. 

  .b بؤقصر دورة ممكنة. 

  .c  درجة 90بدورة ذات زاوٌة. 
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 .متابعتٌن للسٌر Cو  Bمتوقفة،  A. اعط ترتٌب األولوٌة 117.  

 

  .a C B A 

  .b A B C 

  .c B C A 

 

 
  .118 A  ،متوقفةB  وC  متحركتٌن زمستعملتٌن إلشارة تغٌٌر

 من له األولوٌة؟. االتجاه

 

  .a  السٌارةA. 

  .b  السٌارةB. 

  .c  السٌارةC. 

 

 
 ماهً العربة التً استعدت بشكل جٌد لتغٌٌر االتجاه؟ 119.  

 

  .a  العربةB. 

  .b ربة العC. 

  .c  العربةA. 

 

 
 .كل العربات فً تحرك. طرٌق ذا حركة مرور فً االتجاهٌن 120.  

 

  .a  ٌسمح لC  بتجاوزB  وA فً نفس الوقت. 

  .b A  ملزمة بتخفٌؾ السٌر ألنB  وC ٌرٌدان تجاوزها. 

  .c  ال ٌسمح لC  بتجاوزB  وA فً نفس الوقت. 

 

 
 لذي ٌرٌد تغٌٌر االتجاه للٌمٌن علٌهالسائق ا 121.  

 

  .a توسٌع دورته ما أمكن. 

  .b تقصٌر دورته ما أمكن. 

  .c  درجة 90القٌام بدورة ذات زاوٌة. 

 



 

 

184 

 من ٌسمح له بالتجاوز أوالً؟. كل العربات فً تحرك 122.  

 

  .a B  ألنه ٌؤتً بعدC وقد استعمل إشارته الضوبٌة. 

  .b B  وC   معا  ألن هناك مكان كافً لهما معا. 

  .c C ألنها قد استعملت إشارتها الضوبٌة وتحولت من مكانها. 

 

 
 من له األولوٌة؟ 123.  

 

  .a  العربةB التً ترٌد تؽٌٌر االتجاه للٌسار. 

  .b العربتٌن معا  ألنهما ٌقومان بمناورة. 

  .c تجاه للٌمٌنالعربة التً ترٌد تؽٌٌر اال. 
 

 

 
 .للتمكن من تجاوز دراجة عادٌة ٌجب علٌك على األقل 124.  

 

  .a  متر 0,5ترك مسافة جانبٌة ال تقل عن. 

  .b  متر 1ترك مسافة جانبٌة ال تقل عن. 

  .c  متر 1,5ترك مسافة جانبٌة ال تقل عن. 
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 شارةاإلنارة وأضواء اإل
 

 .ألٔٙخ طظطٍذ رٌي ح٠ٌِّي ِٓ حٌّـٙٛىحص ٚحٌظَو١ِ أوؼَ ،ػٕي ِٔٚي حٌؼزخد ٟ٘ أطؼذ ِٕٙخ رخٌٕٙخٍأٚ  ١ٌال  أٚ ح١ٌٔخلش ِٔخء  

ٍُِِِْٛ رؤهٌ ألظٝ ليٍ ِّىٓ ِٓ حٌل١طش ٚحٌلٌٍ ؼخٔخس ألً ِٓ حٌّزظيث١ٓ، ٌىُٕٙ ٍغُ ًٌه  ُِ  .حٌٔخثمْٛ ًٚٚ حٌوزَس ٌُٙ 

 

 اإلٔبسح أظٛاء
 

 .حٌمٛح١ٔٓ حٌظم١ٕش حٌوخطش رخ١ٌٔخٍحصأٚ ٓظؼّخي أػٛحء أُهَٜ غ١َ حٌظٟ كيى٘خ لخْٔٛ ح١ٌَٔ ٠ُّٕغ ح

 :حألػٛحء حألٓخ١ٓش ١ٌٍٔخٍس ٔ ز١ٕٙخ ػٍٝ حٌظٍٛ ح٢ط١ش

 

  
 (2) :على الواجهة الخلفٌة       (1) :على الواجهة األمامٌة

 أضواء خلفٌة 2      (grootlicht)أضواء كبرى  2
 أضواء وقوؾ  2      (dimlicht) أضواء عادٌة 2
 ضوء توقؾ      (standlicht)أضواء صؽٌرة  2

 أضواء إشارة 2        ضوء توقؾ
 عاكسات للضوء حمراء 2        أضواء إشارة 2
 ضوء لوحة السٌارة 2       عاكسات للضوء بٌضاء 2
 أضواء الرجوع للخلؾ 2أو  1      (ؼٌر واجبة)أضواء ضباب أمامٌة  2

 أضواء الضباب الخلفٌة 2أو  1   
 

 رسشن فٟ اٌس١بسح
 

 ِزٝ ٠زٛخت ػ١ٍه اسزؼّبي األظٛاء؟
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 :حألػٛحء حٌىزَٜ ِّٔٛف حٓظؼّخٌٙخ، ٌىٕٙخ غ١َ ٚحؿزش روالف حألػٛحء حٌؼخى٠ش حٌظٟ ٠ٍَِ حٓظويحِٙخ

 .(3) فً الفترة ما بٌن نزول الظالم وطلوع النهار 

 .(4) متر 200ٌر واضحة لمسافة تقل عن ؼ افً كل األحوال عندما تكون الرإٌ 
 

 ِزٝ ٠زٛخت ػ١ٍه ئغفبء األظٛاء اٌىجشٜ؟
 

  
كً ٌستطٌع ُمتابعة سٌره بسهولة وبدون التعرض  (5)عند االقتراب من مستعمل طرٌق قادم من األمام  
ٌُشعرك السابق بانزعاجه من أضوابك عن طرٌق إشارته لك بؤضوابه. ألخطار  .الكبرى فً كل األحوال عندما 

الربان باستعمالك لألضواء أو باخرة وهناك إمكانٌة إلعماء السابق أو عند االقتراب من عربة السكة الحدٌدٌة  
 .الكبرى

ُكنَت فً حالة اجتٌاز لهذه إذا متر ، إال  50عند اقتراب عربتك من عربة تسٌر أمامك والمسافة بٌنكما أقل من  
ٌُمكنك االبقاء على أضوابك ال  .كبرىالعربة ف

 .(6) متر 100الواضحة لمسافة  اكان الطرٌق مستقٌما  وبه إنارة ُتمكن السابق من الرإٌإذا  
 

 ِزٝ رُسزَؼًّ أظٛاء اٌعجبة؟
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خٓظزيحي حألػٛحء ر٠ُّٔق   .حألِطخٍ حٌغ٠َِسأٚ خٓظؼّخٌٙخ فمؾ ػٕي ِٔٚي حٌؼزخد، حٌؼٍؾ رأػٛحء حٌؼزخد حألِخ١ِش ِّٔٛف 

 .فٟ ٔفْ حٌٛلض حٓظؼّخٌٙخ ِؼخ  أٚ ٌىزَٜ رؤػٛحء حٌؼزخد حألِخ١ِش، حألػٛحء حأٚ حٌؼخى٠ش 

 :وخٔض حٌؼَرش طظٛفَ ػٍٝ أػٛحء ػزخد هٍف١ش، ف١ٍَِ حٓظؼّخٌٙخ ػٕياًح 

 .(7) متر 100أصبحت الرإٌة أقل من إذا الثلج أو نزول الضباب  

 .(8) نزول األمطار الؽزٌرة 
 

 .حألكٛحي حٌـ٠ٛش حٌٌّوٍٛس ٓخرمخال ٠ُّٔق رخٓظؼّخي أػٛحء حٌؼزخد حٌوٍف١ش هخٍؽ 

 .حٌّمطٍٛحص طوؼغ ٟ٘ وٌٌه ٌٍمخْٔٛ حٌٔخرك حٌٌوَ

 

 أِٚزٛلفخ ٚالفخ ػشثخ
 

  

 ِزٝ ٠دت اإلشؼبس ثٙزٖ اٌؼشثخ؟
 

ظٛلفش ػٍٝ حٌط٠َك حٌؼخَ  ُّ  :خٓظويحَ حألػٛحءر٠ـذ ػٍٝ حٌؼَرخص حٌٛحلفش أٚحٌ

 .فً الفترة ما بٌن نزول الظالم وطلوع النهار 
  .ِظَ طم٠َزخ   200ألكٛحي ػٕيِخ طىْٛ حٌَإ٠ش غ١َ ٚحػلش ٌّٔخفش طمً ػٓ فٟ وً حٚ 

 .(9)ِظَ طم٠َزخ   100اال اًح وخٔض أخٍس حٌشخٍع طّٔق رَإ٠ش ٚحػلش ٌٍؼَرش ِٓ ػٍٝ رؼي 
 

 :حٌظٛلف ٔٔظؼًّأٚ ػٕي حٌٛلٛف 

 .صفراءأو أضواء صؽٌرة بٌضاء  2: بالواجهة األمامٌة 

 .راءأضواء حم 2: بالواجهة الخلفٌة 
 

 .أٚحٌوٍف١شأػٛحء حٌؼزخد حألِخ١ِش أٚ حألِطخٍ حٌغ٠َِس ٠ُّٔق رخٓظؼّخي حألػٛحء حٌؼخى٠ش أٚ ػٕي ِٔٚي حٌؼزخد، حٌؼٍؾ 

 

 :(10) أػٛحء حٌظٛلف ػٕي طٛفَ حٌشَٚؽ حٌظخ١ٌش ٠ُّٔق رخٓظؼّخي

 كانت العربة داخل المجال العمرانً،إذا  

 (.خط الوسط)ُمتوقفة بُموازاة محور الطرٌق   

 .س هناك مقطورة ُملصقة بهالٌ 

ٌُسمح إال باستخدام ضوء التوقؾ الموجود جهة الطرٌقال   . 
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 أظٛاء اإلشبسح
 

  
 

ٕخٓذ ػٓ ؽ٠َك حٓظؼّخي أػٛحء ٠٢ٕظمً ِٓ هؾ أٚ لزً أْ ٠ُغ١َ حٌٔخثك ٚؿٙظٗ  ُّ هَ ٠ـذ ػ١ٍٗ حإلشؼخٍ رٌٌه فٟ حٌٛلض حٌ

 .(11) حإلشخٍس

 

 :أِؼٍش

 ُػٕي ُػزٍٛ كخؿِ ىحث 

 ِظٛلفش، أٚ أٚػَرش ٚحلفش  

 .اٌن...ػٕي حالؿظ١خُ ٚحٌَؿٛع ِٕٗ اٌٝ ح١ّ١ٌٓ 

 

 :ٕ٘خن كخٌظخْ حٓظؼٕخث١ظخْ ال ٠ـذ ف١ّٙخ حٓظؼّخي أػٛحء حإلشخٍس

 .ُمتابعة السٌر على طرٌق األسبقٌة الُملتوي 

 .(12)عند الدخول إلى الدوار  

 

 

 :ْ ٚحكي االفٟ آ( أػٛحء حٌوطَ)ال طُٔظؼًّ أػٛحء حإلشخٍس حألٍرؼش 

 .بعد استعمال مثلث العطب 

 .االشعار بخطر ُمحدق قد تنتج عنه حادثة سٌر 
 

 :اٌجشرمب١ٌخ اٌذٚاسح/األظٛاء اٌصفشاء
 

  
رَطمخ١ٌش ىٚحٍس ػٍٝ شخكٕخص ٍفغ حٌؼَرخص حٌّؼطٍش ٚحٌـَحٍحص حٌفالك١ش /أػٛحء طفَحء 2أٚ  1طَو١ذ أٚ ٠ـذ ٚػغ 

 .رل١غ طىْٛ َِث١ش ِٓ ؿ١ّغ حٌـٙخص

 :ـذ أْ طُٔظؼًّ ٌٖ٘ حألػٛحء ِٓ ؽَف٠

 .النقلأو شاحنات رفع العربات المعطلة عند مكان تعُطل السٌارة وأثناء عملٌة الجر  

 :الجرارات الفالحٌة 
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 .بٌن نزول الظالم وطلوع النهار -
ٌُصبح فٌها من ؼٌر الممكن الرإٌة الواضحة لمسافة  -  .م تقرٌبا 200فً الحاالت التً 
 .ذات أكثر من خطٌن دابما على كل الطرق -

 
 :وخٔض َِث١ش ِٓ ؿ١ّغ حٌـٙخص ٌٍؼَرخصاًح رَطمخ١ٌش ىٚحٍس /أػٛحء طفَحء 2أٚ  ٠1ُّٔق رخٓظؼّخي 

 .العربات الخاصة بالمساعدة على الطرقات 

 .(13) صٌانتهاأو العربات المستعملة فً شق الطرقات  

 .عربات نقل األزبال 

 .مال الفالحًالعربات ذات السرعة المحدودة الخاصة باالستع 

 .(14) عربات النقل االستثنابٌة الممٌزة والعربات المرافقة لها 
 

وخْ أٚ اًح حٌزَطمخ١ٌش فمؾ اًحوخٔض حٌؼَرخص حٌٌّوٍٛس طمَٛ فؼ١ٍخ رؤىحء ِّٙش هخطش /٠ُّٔق رخٓظؼّخي ٌٖ٘ حألػٛحء حٌظفَحء

ؿٛى٘خ ػٍٝ حٌط٠َك ٠ُشىً كخؿِح   .ِظيٍ هطَ ٌلَوش حٌٍَّٚأٚ ُٚ

ُِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك حٌط٠َك فمؾ رٛؿٛى كخؿِ . حٌزَطمخٌٟ ١ٌْ ٌٙخ حأل٠ٌٛٚش/حٌؼٛء حألطفَحٌؼَرخص ًحص  أٚ أٙخ طُشؼَ رم١ش 

 .هطَ

 

 أظٛاء خبصخ
 

  
 

ُِـِٙس رؼٛء   .(15) (ِٕزٗ طٛطٟ)ػيس أػٛحء ٍُلخء غّخُسٚآٌش طٛط١ش ١ِِّس أٚ ػَرخص حأل٠ٌٛٚش 

رخٓظؼّخي ٌٖ٘ حألػٛحء ػٕي  ٠ُّٔق. ٔض ػَرش حأل٠ٌٛٚش طمَٛ رّّٙش ػخؿٍشوخاًح  (16) حٓظؼّخي حألػٛحء حٌٍِلخء حٌغّخُس ٠ـذ

 .حٌم١خَ رزخلٟ حٌّّٙخص حألُهَٜ

١ِّ فمؾ ػٕي حٌم١خَ رّّٙش ػخؿٍش ٠ُّٔق ُّ  .رخٓظؼّخي حٌّٕزٗ حٌظٛطٟ حٌ

 

 :اإلشبساد اٌصٛر١خ
 

َُِهض رٙخ ُِـِٙس رآٌش طٕز١ٗ طٛطٟ  طىْٛ لخىٍس ػٍٝ أظخؽ طٛص غ١َ  ٌٖ٘ ح٢ٌش ٠ـذ أْ. ٠ـذ ػٍٝ وً ػَرش أْ طىْٛ 

ُِٔظٜٛ ػخرض ظمطغ ًح  ُِ. 

ٌُسمح باستعمال اإلشارات الصوتٌة إال لتقدٌم التحذٌر الالزم من أجل تالفً الوقوع فً حادثة سٌر   خارج أو ال 
 .كان من الالزم إشعار سابق ما بؤنك ُترٌد اجتٌازهإذا المجال العمرانً 

 .ة قدر اإلمكان، ُمستقرة وُمتواصلةٌجب أن تكون اإلشارات الصوتٌة قصٌر 
ٌجب استبدال اإلشارات الصوتٌة بإشارات ضوبٌة قصٌرة عن طرٌق استعمال األضواء الكبرى مابٌن نزول  

 .الظالم وطلوع النهار إال فً حالة وجود خطر ُمحدق

ٌُسمح باستعمال آالت صوتٌة أُخرى ؼٌر الجرس    .ٌاآلة التنبٌه الصوتً المسوح بها قانونأو ال 
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 :ازز١بغبد
 

 .راقب أضواء سٌارتك باستمرار وتؤكد من أنها جٌدة 
 .ٔظف أػٛحء ١ٓخٍطه حٌؼخى٠ش ٚحٌىزَٜ ٚطؤوي ِٓ أٔٙخ فٟ ٚػغ لخٟٔٛٔ ِّٔٛف رٗ

 

ُِمخرٍظه ٌؼَرش ُأهَٜ  هفف .  ِظَ 100لُ رٌٌه اًح أطزلض حٌّٔخفش ألً ِٓ . ِٔي أػٛحءن حٌىزَٜ ػٕي 
ُِزخشَس اٌٝ أػٛحء .  ٌٔخثك حٌّمخرً ٌه ط٠ًِٕ أػٛحثٗ حٌىزََُٜٓػظه ٚحطوٌ حٌلٌٍ اًح ٍفغ ح ال طٕظَ رظفش 

 .حٌٔخثك حٌّمخرً حٌىزَٜ ألٔٙخ لي ُطؼ١ّه ُٚطمًٍ كيس رظَن
 

 .إذا كانت أضواء السٌارات خلفك ُتزعجك( الوضعٌة اللٌلٌة)ؼٌر وضع المراٌا الداخلٌة  

 
 

ا فورا إذا أصبح استعمالها ؼٌر ضروري ألنها ُتشكل اطفؤه. شؽل أضواء الضباب الخلفٌة فً الوقت المناسب 
 .مصدر إزعاج للسٌارات خلفك

 

تؤكد من ضرورة استعمالك لألضواء الصؽرى، األضواء العادٌة أو أضواء الضباب من عدمه عند إٌقاؾ أو  
 .توقٌؾ عربتك

 

ادٌة التً لٌس لها أضواء أو ُخذ الحٌطة والحذر لٌال  من الُمشاة المتواجدٌن على الطرٌق وكذلك الدراجات الع 
 .أضواإها ضعٌفة
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 الحمولة
 

لُ رظ٠ُٛغ ؿ١ي ٌٍلٌّٛش . ١ٓخلش ػَرش أٚ ِمطٍٛس ِلٍّش أٚ غ١َ ِلٍّش ٠ّىٓ أْ ٠ُغ١َ حألٍِٛ رشىً وز١َ رخٌٕٔزش ٌٍٔخثك

 .ال ٠ّٔق رظل١ًّ حٌؼَرش رؤوؼَ ِٓ ِّخ ٘ٛ َِهض رٗ. ٚػزظٙخ رظٍٛس ؿ١يس

 

  
أٚ شزىش رشىً  (2)، ٠ـذ أْ ٠ظُ ٔمٍٙخ، ٚػٕي حٌٍَِٚ طؼز١ظٙخ أٚ طغط١ظٙخ رغطخء (1)كٌّٛش ػَرش، رّؼٕٝ ح١ٌٔخٍس ِٚمطٍٛطٙخ 

 :٠ـؼٍٙخ فٟ حألكٛحي حٌؼخى٠ش

 .ال تحد من رإٌة السابق 
 .التشكل خطرا  على السابق، الركاب أو بقٌة مستعملً الطرٌق 

طرٌق، األعمال الفنٌة المتواجدة علٌه أو األمالك العامة أو الخاصة بسطح الال تتسبب فً وقوع أضرار  
 .المحادٌة له

 .ال ُتؽطً األضواء، العاكسات للضوء أو لوحة السٌارة 

 25ٌجب تؽطٌة الحمولة من حبوب، كتان، قش أو مواد علفٌة بؽطاء أو شبكة عند القٌام بنقلها ألكثر من مسافة  
 .الطرٌق السرٌعكٌلومترا  من مكان شحنها وعلى 

 
اًح وخٔض حٌلٌّٛش طظىْٛ ِٓ لطغ ؽ٠ٍٛش ف١ـذ طؼز١ظٙخ ف١ّخ ر١ٕٙخ ِٚغ حٌؼَرش رشىً ؿ١ي كظٝ ال طظؼيٜ ِل١ؾ حٌؼَرش ػٕي 

 .طيكَؿٙخ

ُِٔظؼّال  رط٠َمش طل١لش وً ؿِء ٠ل١ؾ .  وً ِخ ٠ٔظؼًّ فٟ طؼز١ض حٌلٌّٛش أٚ ٠ل١ّٙخ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ فٟ كخٌش ؿ١يس ٚ

 .خء، شزىش ٚغ١َ٘خ ٠ـذ أْ ٠ؼزض حٌلٌّٛش رشىً لٛٞرخٌلٌّٛش ؤٍٍٔش، غط

 .اًح وخْ ِٓ حٌالَُ طَن حألرٛحد حٌـخٔز١ش أٚ حٌوٍف١ش ٌٍؼَرش ِفظٛكش ٠ـذ طؼز١ظٙخ ؿ١يح  كظٝ ال طظؼيٜ ِل١ؾ حٌؼَرش

 

 أثؼبد ػشثخ ِسٍّخ
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 اٌؼشض
  .(3) ه حألؿِحء حٌّظـخُٚس ألرؼخى حٌؼَرشِمطٍٛحطٙخ رّخ فٟ ًٌأٚ ٌلٌّٛش ح١ٌٔخٍس، ػَرش حٌل١ٛحٔخص  :َ وؼَع ألظٝ 2,55

 (.ػَرخص ٔمً حٌزؼخثغ حٌزخٍىس: ِؼال)َ  2,6وخْ ػَع حٌؼَرش حٌّّٔٛف ٠ٗ َ اًح  2,6ػَع حٌلٌّٛش 

أٚحٌّٛحى حٌؼٍف١ش رخٓظؼٕخء (ٓظَٚ)، حٌظ١ٓ (لّق ِؼال)وخٔض حٌزؼخثغ ػزخٍس ػٓ كزٛد اًح فٟ كخٌش ِخ  :َ وؼَع ألظٝ 2,75

 .كِِخص وخٔض ػزخٍس ػٓاًح 

 .وٍُ 25اٌن ٠ظُ ٔمٍٙخ ىحهً ِٔخكش؟؟ ال طظؼيٜ ..وخٔض حٌزؼخثغ ػزخٍس ػٓ كزٛد اًح فٟ كخٌش ِخ  :َ وؼَع ألظٝ 3

 

 :اٌؼٍٛ
 .(4) وؼٍٛ ألظٝ َ 4

 

 اٌسٌّٛخ اٌّدبٚصح ألثؼبد اٌؼشثخ
 

  
 

 : أِبَ اٌؼشثخ

 .ِٓ حألكٛحي ؤٞ كخيَرش ك١ٛحٔخص رٌٍلٌّٛش رظـخُٚ ِميِش حٌؼَرش أٚ ١٘ىٍٙخ اًح وخٔض ػزخٍس ػٓ ػال ٠ّٔق 

 

 :(6-5) خٍف اٌؼشثخ
 .رؤوؼَ ِٓ ِظَ ٚحكي (5)خص ٠ـذ أْ ال طظـخُٚ حٌلٌّٛش ِئهَس حٌؼَر

حٌلي حٌٌّوٍٛ ٓخٍٞ حٌّفؼٛي وٌٌه ػٍٝ حٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش رل١غ أْ شزىش كًّ حٌزؼخثغ هٍفٗ ٠ـ١ذ أْ ال طظـخُٚ حٌّظَ 

 .(6) حٌٛحكي

 

  
 

 3ظىْٛ ِٓ لطغ ال ٠ّىٓ طـِثظٙخ ف١ّٔق فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش أْ ٠ظً ؽٛي حٌـِء حٌّظٛحؿي هٍف حٌؼَرش اٌٝ وخٔض حٌلٌّٛش طاًح 

 .(7) أِظخٍ ولي ألظٝ

 :حٌلٌّٛش حٌظٟ طظـخُٚ ِئهَس ح١ٌٔخٍس رؤوؼَ ِٓ ِظَ ٚحكي ٠ـذ حإلشؼخٍ رٙخ رٛػٛف ٚوخ٢طٟ
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 ِل١طٙخ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ.  كَّحء رخٌظٕخٚدػٓ ؽ٠َك حٓظؼّخي ٌٛكش َِرؼش ػخؤش ٌٍؼٛء رٙخ هطٛؽ ر١ؼخء ٚ: ٔٙخٍح 

 .(8) َ  0,5ػٍٝ َ 0,5 

  ٠ـذ حٓظؼّخي حٌٍٛكش حٌٌّوٍٛس ٓخرمخ ِغ اػخفش ػٛء أكَّ ا١ٌٙخ ِٛؿٗ اال  :ٚؿذ حٓظؼّخي أػٛحء حٌؼَرشأٚ اًح ١ٌال
ٌَِ  اًح .اػخفش اٌٝ ًٌه ٠ـذ طَو١ذ ػخؤٟ ػٛء ًحص حٌٍْٛ حٌزَطمخٌٟ ػٍٝ وً ؿخٔذ ِٓ ؿٛحٔذ حٌٍٛكش. حٌوٍف

 .حألَِ ٠ـذ حٓظؼّخي ٌٛكخص ػخؤش اػخف١ش ػٍٝ حٌلٌّٛش ٔفٔٙخ

 

أرؼخى حٓظؼٕخث١ش ال أٚ حٌلّٛالص ًحص أُٚحْ أٚ أِظخٍ  3حٌلٌّٛش حٌظٟ ٠ظؼٌٍ طـِثظٙخ ٚحٌظٟ طظـخُٚ ِئهَس ح١ٌٔخٍس رؤوؼَ ِٓ 
 .ِٚٛحفمش ح٠ٌَُٛ حٌّوٛي ب٠ًّْٔق ٔمٍٙخ اال ر

 

 :ٔمً اٌجعبئغ اٌخط١شح
 

  
 

 .َس١طٛػغ ػالِخص حٌوطَ ػٍٝ ػَرخص ٔمً حٌٛلٛى ٚػَرخص ٔمً حٌزؼخثغ حٌوط٠ـذ أْ 

 .(9)ّٕظـخص حٌٌٞ ٠ش١َ اٌٝ ؽز١ؼش ِوخؽَ ٌٖ٘ حٌ( ٍلُ)ٌٖ٘ حٌؼالِخص طٛػق ٔٛػ١ش حٌّٕظـخص حٌّلٍّش ٍِِٚ حٌوطَ 

 :رؼغ حألِؼٍش

 

 

 
 ِٛاد سبئٍخ خط١شح  

 

 
 ِٛاد سبِخ  

 

 
 ِٛاد أوبٌخ

ػٕي كيٚع كخىػش ١َٓ طىْٛ أٚ ٍٛ حٌط٠َك أهٌ ٌٖ٘ حٌّوخؽَ رؼ١ٓ حالػظزخٍ ػٕي حالٌظمخء رٌٖٙ حٌؼَرخص ٚرٌٙح ٠ٔظط١غ ِٔظؼّ

 .٠ـذ حٌلٌٍ حٌشي٠ي اًْ .ٌٖ٘ حٌؼَرخص ؽَفخ ف١ٙخ

 .(10) َس١حٌوط ٌؼَرخص حٌّلٍّش رٕٛع ِخ ِٓ حٌّٛحىٕ٘خن ٌٛكخص لي طّٕغ ىهٛي ح
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 :ح ِٚمطٛسارٙبزٌّٛخ اٌذساخبد اٌؼبد٠خ، إٌبس٠خ اٌصغ١ش
 

  
 

 :(11) اٌؼٍٛ

 .َ ولي ألظٝ 2,5: حٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش

 .َ ولي ألظٝ 4: حٌيٍحؿخص حٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس

 
 :(12) اٌؼشض

 .ِظَ ٚحكي ولي ألظٝ

 

 :اٌسٌّٛخ اٌّزدبٚصح ألثؼبد اٌذساخبد

 ؤوؼَ ٠ِّٓٔق رال حٌّئهَس ف أِخ فٟ .ؤٞ ِٓ حألكٛحيرِمطٍٛحطٙخ أٚ ال ٠ّٔق ٌٌٖٙ حٌلٌّٛش أْ طظـخُٚ ِميِش حٌيٍحؿخص 

0,5 َ. 
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 الوقوف والتوقف
 

 .ِظٛلفش فٟ اؽخٍ كَوش حٌٍَّٚ ٟ٘ ػَرش غ١َ ِظلَوش ِظٛحؿيس ػٍٝ حٌط٠َك حٌؼِّٟٛأٚ ػَرش ٚحلفش 

 .ٕ٘خن ِشىالص ػي٠يس طظؼَع غخٌز١ش حٌٔخثم١ٓ رى١ف١ش ٚحألٚلخص حٌظٟ ٠ُّٔق ٌُٙ رظٛل١ف ػَرخطُٙ

 

 .ؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس ٚحٌّٛطٍٛحصحٌيٍح

 

  
 

حٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس حٌظٟ ال ٠ظُ ١ٓخلظٙخ ال طؼظزَ وؼَرخص ٠ٚـذ ٚػؼٙخ هخٍؽ ؽ٠َك ح١ٌَٔ ريْٚ اُػخؽ 

 .(2,1)رم١ش ِٔظؼٍّٟ حٌط٠َك 

 

 ِفب١ُ٘
 

  
 

المدة الكافٌة لذلك ؼٌر . إنزال ركابأو إركاب أو مولة، إفراغ حأو عربة واقفة لمدة ال تزٌد لتشحٌن : (3) عربة واقفة
 .محددة قانونٌا ولٌس لها أهمٌة

 
أو لتشحٌن أو المسافرٌن، ( ركوب)إركاب أو ( نزول)عربة واقفة لمدة تزٌد عن الوقت الكافً إلنزال  :(4) عربة متوقفة
 .فً محٌطها ؼٌر مهمأو وجود السابق داخل العربة . إفراغ البضابع

 
أضواء المرور الحمراء، إفساح المجال : مثال. تم إٌقافها بسبب ظروؾ حركة المرورأو عربة توقفت  :بة تم إٌقافهاعر

ٌُرٌد عبور الطرٌق عبر ممر الُمشاة، مرور طابور   ...متوقؾ( زحمة)لراجل 
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ٌجب . متوقفةأو اقفة عربة تعطلت على الطرٌق العمومً وال تستطٌع متابعة السٌر ال ٌمكن اعتبارها و :عربة معطلة
تعدر ذلك األمر فورا ، قٌجب علٌك اإلعالم بها عن طرٌق وضع مثلت إذا . توقٌفها بؤسرع وقت ممكن فً مكان قانونً

 .العطب
 

 توقٌف العربة؟أو أٌن ٌجب وقف 
 

فة ما متوقأو توقٌؾ أي عربة واقفة أو إن طرٌق السٌر مخصص فً األصل لحركة المرور المتحركة، لهذا ٌجب وقؾ 
 . أمكن عن طرٌق السٌر

 :توضع العربات عادة ٌمٌن اتجاه حركة المرور ما عدا 
 على طرٌق السٌر ذا حركة مرور فً اتجاه واحد أو -
على األماكن المسموح بها داخل المناطق السكنٌة التً ُتتٌح توقٌؾ العربة فً كل من الجهتٌن الٌمنى  -

 .والٌسرى
 .حافة صالحة لذلكعلى طرٌق السٌر فً حالة عدم تواجد  
 .كانت ؼٌر عرٌضة بما فٌه الكفاٌةإذا جزبٌا  على طرٌق السٌر والحافة  
 (.المدٌنة)األعلى منه خارج المجال العمرانً أو على الحافة المساوٌة لسطح الطرٌق  

 
زم ترك شرٌط فارغ كلٌا  على حافة الطرٌق كما هو مسموح به فٌما تم ذكره، فإنه من الالأو تم توقٌؾ العربة جزبٌا  إذا 

 .متر على الواجهة الخارجٌة من الطرٌق العمومً ٌسمح بمرور المشاة 1,5عرضه على األقل 
 

 كٌف ٌجب توقٌف العربة؟
 

  
 

 :جزبً على طرٌق السٌر فإن ذلك ٌجب أن ٌتم بالطرٌق التالٌةأو تم توقٌؾ العربة بشكل كامل إذا 
 .(5) (خط الوسط)على أبعد مكان من محور الطرٌق  
إطا تواجدت أو بموازاة حافة طرٌق السٌر باستثناء الموتورات التً ال تحتوي على كرسً جانبً والمقطورات  

 .(6)مستعرضة على طرٌق السٌر أو هناك أماكن توقؾ مابلة 
 .فً خط واحد 

 
 .أمره بذلك عون مإهلإذا متوقفة ملزم بتحرٌك عربته أو كل سابق عربة واقفة 

 .كان ؼٌر موجود، فإن العون المإهل ُمخول بحكم وظٌفته بنقل تلك العربةأو عل ذلك رفض السابق فإذا 
إذا إال ( أصحاب العربات)المإولٌن المدنٌٌن أو األخطار الناجمة عن ذلك النقل والتبعات المادٌة ملقاة على عاتق السابق 

 .كان ؼٌر موجود والعربة متوقفة بشكل قانونً
 

 منع الوقوف والتوقف 
 
تشكل فٌه العربة خطرا  على بقٌة مستعملً الطرٌق أو تزعجهم بدون  منع الوقوؾ والتوقؾ على كل مكانٌ

 .داعً
 :هذه األمر ٌتحقق فً الحاالت التالٌة
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 على األرصفة 
باستثناء األماكن القانونٌة، مثل أماكن ( المدن)على الحافات المرتفعة داخل المجاالت العمرانٌة  

 .ا  لهذا الؽرضالتوقؾ المجهزة خصٌص
 على ممرات المشاة 
 على ممرات الدراجات 
 .على أماكن عبور الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة الثنابٌة العجالت 
 .على معابر القطار 
 (.الخطوط المسطحة)على موجهات حركة المرور وسطوح الطرد  
 .على الخطوط المربعة وعلى مخفضات السرعة 
 .E 9aرات باستثناء األماكن المعٌنة بلوحة المرور على الطرق السرٌعة وطرق السٌا 

 
 
 
 
 
 
 

 
E 9a 

 
 

  
 

، هذا األمر ٌعد جد مزعج وقد ٌكون خطٌرا  على الدراجات العادٌة (7)على ممرات الدراجات  التوقؾأو ٌمنع الوقوؾ 
 .والنارٌة الصؽٌرة
 .(8)مربعات أو ن خطوط بٌضاء مابلة على سطوح الطرد وكل المسطحات المكونة م التوقؾأو ٌمنع الوقوؾ 

 
 

  :ٌمنع الوقوؾ أو التوقؾ على طرٌق السٌر
 .أمتار من ممرات المشاة 5داخل مسافة  
 .أمتار من أماكن عبور الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة الثنابٌة العجالت 5داخل مسافة  
 .وتحت الجسورجاخل األنفاق  
 .E 9aنة بلوحة المرور تحت القناطر باستثناء األماكن المعٌ 
 .قرب قمة العقبة أو بداخل منعرج إذا كانت الرإٌا ؼٌر كافٌة 

 

 

 

 

 

 

 
E 9a 
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تحت أو الدخول فً ظلزة النفق . ولكن لٌس على طرٌق السٌر، (9)ٌسمح بالوقوؾ والتوقؾ على شرٌط تحت الجسر 
 .الجسر  تجعل التوقؾ على طرٌق السٌر أمرا  جد خطٌر

ولكن لٌس على طرٌق السٌر ألن  (10)داخل منعرج أمر مسموح به أو لى شرٌط التوقؾ القرٌب من قمة العقبة التوقؾ ع
 .عملٌة العبور بطرٌقة آمنة أمر ٌكاد ٌكون مستحٌال  هنا

 
 الحافةأو ٌمنع الوقوؾ والتوقؾ على طرٌق السٌر 

 .التً تم فٌها تحدٌد شًء آخرأمتار منه إال فً األماكن  5فً محٌط ملتقٌات الطرق، داخل مسافة  
أمتار من المكان الدي ٌجب فٌه على الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة مؽادرة ممر  5داخل مسافة  

المكان الذي ٌجب علٌها فٌه مؽادرة طرٌق السٌر لاللتحاق بممر أو الدراجات لاللتحاق بطرٌق السٌر 
 .الدراجات

المرور المتواجدة فً ملتقٌات الطرق باستثناء األماكن التً تم فٌها مترا  قبل أضواء  20على مسافة أقل من  
ة خصٌصا  لتوقٌؾ العربات  .تحدٌد شًء آخر كاألماكن الُمعّد 

 .قبل لوحات المرورأو متر قبل أضواء المرور المتواجدة خارج ملتقٌات الطرق  20على مسافة  
أو كانت الجهة السفلى للوحة إذا مترا   1,65ال ٌتعدى  هذا المنع ؼٌر نافذ على العربات التً علوها مع حمولتها

 .متر على من سطح الطرٌق 2ضوء المرور متواجدة على علو 
وملتقى الطرق الذي ٌؤتً بعدها أو  E 3ما بٌن لوحة المرور  

السهم األسود ٌبٌن بداٌة . الموجودة بعدها E 3لوحة المرور 
 .ونهاٌة مسافة المنع

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 منع التوقف
 

  
 

 :ٌمنع التوقؾ على أقل من
 .(11)متوقفة أو متر خلؾ وأمام عربة واقفة  1 
 .الترامأو ( الكهربابٌة)متر خلؾ وأمام لوحة تبٌن موقؾ حافلة النقل  15 

 
 :ٌمنع التوقؾ على أي مكان

 .عملٌة انطالقهاأو ُتعٌق فٌه العربة عملٌة الركوب فً عربة أخرى  
، باستثناء العربات التً رقم لوحاتها مكتوب بطرٌق ٌسهل قراءتهاىعلى (12)أمام مداخل األمالك الخاصة  
 .المدخل
 .حاجزٌجب فٌه على المشاة، الدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة الدخول فً طرٌق السٌر لالالتفاؾ على  
 (.ترام)تعٌق فٌه العربة حركة مرور عربات السكة الحدٌدٌة  
 .مخصص لتوقؾ األشخاص المعاقٌن المشار إلٌها بلوحة علٌها رسم كرسً المعاقٌن 

 
 .تعٌق فٌه العربة إمكانٌة دخول أماكن التوقؾ الموجودة خارج طرٌق السٌر 
 .خطوطأو لذلك والمشار إلٌها بلوحات مرور  داخل المناطق السكنٌة باستثناء األماكن المجهزة خصٌصا   
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والملتقى الذي ٌؤتً بعدها أو لوحة  E 1ما بٌن لوحة المرور  
السهم األسود ٌبٌن بداٌة ونهاٌة . اآلتٌة بعدها E 1المرور 

 .مسافة المنع

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .ٌمنع عرض العربات للبٌع على أي مكان ما من الطرٌق العمومً
 

  
 

 وقؾ على طرٌق السٌرٌمنع الت
 

 E 9bأو  E 9aالمقسم إلى خطوط باستثناء األماكن المشار إلٌها بلوحة المرور  

(13) . 
 .(14)بجانب خط أصفر متقطع  
 .أمتار 3إذا أصح عرض المدخل أقل من  
ذا حركة المرور فً اتجاهٌن مقابل عربة أخرى واقفة أو متوقفة، إذا أصبح تقاطع  

 .عربتٌن متقابلتٌن صعبا  
 .طرق سٌر 3المتواجد وسط طرٌق عمومً مكون من  

 
E 9a 

  
E 9b 

 
 (المدٌنة)ٌمنع التوقؾ خارج المجال العمرانً 

 (.طرٌق األولوٌة) B 9على طرٌق سٌر هو جزء من طرٌق عمومً مجهز بلوحة المرور  
على الجهة الٌسرى من طرٌق سٌر هو جزء من طرٌق عمومً مكون من طرٌقٌن للسٌر أو على  

 .الحافة الوسطٌة التً تفرق بٌن هذٌن الطرٌقٌن

 
B 9 

 
 

 
 التوقف المطول

 
 :ٌمنع التوقؾ على الطرٌق العمومً

بما فً . )وللمقطورات( معطلة)ساعة متصلة للعربات ذات محرك التً ال ٌمكن سٌاقتها  24لمدة أطول من  
 (.ذلك التوقؾ على خط العطب

 .شهارساعات متصلة لعربات اإل 3لمدة أطول من  
 

داخل المجال العمرانً ٌمنع توقٌؾ العربات والمقطورات ذات الوزن اإلجمالً المسموح به 
هذا المنع ؼٌر نافذ فً األماكن التً تم . ساعات 8طن لمدة تزٌد عن  7,5األكثر من 

 .F 9d و F 9a ،F 9cتخصٌصها باللوحات 

 

 
E 9a 

 

 
E 9c 

 

 
E 9d 
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 لتوقف المتناوب النصف شهريا
 

  
 

 :ٌتم فرض هذا التناوب عن طرٌق اللوحات التالٌة السارٌة المفعول على طرٌق السٌر
15/1  ،31/16  
 
 
 :التوقؾمنع 
E5  : (15)من الٌوم األول  إلى الٌوم الخامس عشر من الشهر. 
E7 : (16)من الٌوم السادس عشر إلى آخر الشهر. 

 
E 5 

 
E 7 

 
 .20:00إلى الساعة  19:30ً آخر ٌوم من كل فترة مابٌن الساعة تؽٌٌر مكان التوقؾ ٌجب أن ٌتم ف

 

 التوقف المتناوب النصف شهري داخل المجال العمرانً بؤكمله
 

 

 

 
، لكنه ال ٌشمل األماكن (17)( المدٌنة)هذا التناوب ساري المفعول على كل طرق السٌر الموجودة داخل المجال العمرانً 

 .نظمها قوانٌن أخرىالخارجة عنه واألماكن التً ت
 

 :ٌسمح التوقؾ على طرٌق السٌر
من الٌوم األول إلى الٌوم الخامس عشر من الشهر جهة البناٌات ذات األرقام الفردٌة ومن الٌوم السادس  

 .عشرإلى آخر الشهر جهة البناٌات ذات األرقام الزوجٌة
لٌس لها أرقام، و البناٌات على الجهة  البناٌاتأو بناٌات طرٌق السٌر األولى ال تتوفر على كانت جهة إذا  

 .والعكس فً الحالة األخرى. الثانٌة ذات أرقام زوجٌة، ٌتم اعتبار الجهة األولى وكؤنها ذات أرقام فردٌة
 .20:00إلى الساعة  19:30تؽٌٌر مكان التوقؾ ٌجب أن ٌتم فً آخر ٌوم من كل فترة مابٌن الساعة  
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 (المنطقة الزرقاء)التوقف المحدود 
 

  
 

إلى  E 9aأو  E 5  ،E 7أو األماكن المجهزة بلوحات المرور  (18)داخل منطقة وقت التوقؾ فٌها محدود 
g  من والُمكملَة بلوحة سفلى مرسوم علٌها قرص تحدٌد وقت التوقؾ، ٌجب على السابق فً أٌام العمل

وقت التوقؾ وراء زجاجه  عند توقٌؾ سٌارته وضع قرص تحدٌد مساء   18 صباحا  إلى الساعة 9الساعة 
 .(19)األمامً 

أو بطاقة التوقؾ الخاصة بالمعاقٌن تنوب عن قرص التوقؾ وتلؽً ( صفراء)بطاقة التوقؾ  
 ق. تحدٌد الوقت

العربات التً تم توقٌفها على مداخل أمالك خاصة تعود ألصحابها وتم تركٌب لوحة برقم هذه  
 .قرص التوقؾالعربات على هذه المداخل معفٌون من استخدام 

 
 كٌف ٌجب استخدام قرص التوقف؟

 .السابق ملزم بتحدٌد الساعة أو النصؾ ساعة الذي ٌؤتً بعد وقت توقفه 
وقت التوقؾ . ٌجب أن تؽادر العربة مكان التوقؾ فً وقت أقصاه نهاٌة التوقؾ المسموح به 

 .المسموح به عادة هو ساعتٌن، إال إذا تم تحدٌد أمر آخر
ال ٌسمح بتؽٌٌر معلومات القرص قبل . ات مزٌفة بواسطة قرص التوقؾٌمنع تقدٌم معلوم 

 .مؽادرة العربة مكان التوقؾ
داخل المنطقة الزرقاء فال ( السماح بالتوقؾ) E 9gإلى  E 9aإذا تواجدت لوحات المرور  

ٌجب استعمال قرص التوقؾ إال إذا كانت هذه اللوحات ُمَكملة بلوحة سفلى مرسوم علٌها قرص 
 .ؾالتوق

 
E 9a 

 
E 9b 

 
E 9c 

 
E 9e 

 
E 9f 

 
E 9g 

 
 آلة دفع رسوم التوقفأو عداد 

 

  
 

 .آلة دفع رسوم التوقؾ، فإن وقت التوقؾ محدودأو  (20)على األماكن المجهزة بعداد التوقؾ  
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( الصفراء)لتوقؾ تم وضع بطاقة اإذا ٌجب أن تؽادر العربة مكان التوقؾ فً وقت أقصاه الوقت المحدد إال  
 .خلؾ زجاج العربة األمامً

التً تعطً تدكرة فإن السابق ملزم بوضع هذه التذكرة خلؾ الزجاج الخلفً   (21)عند آلة دفع رسوم التوقؾ 
 .فً هذه الحالة ال ٌلزمه استعمال قرص التوقؾ. لسٌارته
 .عمال قرص التوقؾآلة دفع رسوم التوقؾ معطل فإن السابق ملزم باستأو كان عداد الوقت إذا  

 
 .أماكن التوقف المخصصة لألشخاص الحاصلٌن على بطاقة التوقف

 

  
 أشخاص معاقون

كتابة مرسوم علٌها كرسً شخص معاق تشٌر إلى أن مكان التوقؾ مخصص لعربات األشخاص المعاقٌن، أو لوحة سفلى 
 .خلؾ الزجاج األمامً لعرباتهم (22)تم وضع البطاقة الخاصة بهم إذا 
 

داخل المناطق الزرقاء أو األماكن المجهزة بعدادات الوقت أو آالت دفع رسوم التوقؾ المحتوٌة على اللوحة فإن 
 .تحدٌد وقت التوقؾ ؼٌر ساري المفعول للعربات التً استعملت بطاقة التوقؾ الخاصة بالمعاقٌن

 

 .راكبا  لهذه العربةأو ٌسمح بؤن ٌكون الشخص المعاق سابقا  
 

 وقف المحصل علٌها من طرف البلدٌةالتبطاقة 
 :لمجموعات معٌنة منها (23)ٌسمح لكل بلدٌة أن تسلم بطاقة توقؾ 

 السكان 
هو نظام ٌسمح باستعمال سٌارات متوقفة فً أماكن توقؾ خاصة مقابل )عند االستعمال المشترك للسٌارات  

 (.دفع مبلػ من المال
 ممرضً البٌوت 

 
 :زجاج األمامً تعطً السابق إمكانٌة التوقؾهذه البطاقة الموضوعة خلؾ ال

 .أماكن توقؾ مخصصة لهم 
 .داخل المنطقة الزرقاء بدون استعمال قرص التوقؾ وبدون وقت محدد 
 .كان ذلك معلنا  به بدون إجبارٌة الدفعإذا آالت دفع رسوم التوقؾ أو عند العدادات  
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 مغادرة العربات
 

  
 

  (24)الصعود والمغادرة  خذ الحٌطة والحذر عند
الركاب من أن فعل ذلك ال ٌزعج أو الركوب دون أن ٌتؤكد السابق أو النزول أو ( تركه مفتوحا  أو )ٌمنع فتح باب العربة 

 (.خاصة المشاة والدراجة الثنابٌة العجالت)ٌعرض بقٌة مستعملً الطرٌق أو 
 

 االحتٌاطات الالزمة عند مغادرة العربة
: الحٌلولة دون اإلساءة لعربته مثلأو در عربته ملزم باتخاذ االحتٌاطات الالزمة لتفادي وقوع حوادث سٌر السابق الذي ٌؽا

 ....، إقفال العجالت(25)تشؽٌل فرامل الٌد 
 

لتفادي ...ٌجب علٌك كذلك الحٌلولة دون استؽالل عربته بشكل سًء، بمعنى آخر أخذ مفاتٌح عربته معه، ؼلق األبواب إلخ
 .األشخاص عدٌمً اإلحساس بالمسإولٌة للقٌام بؤعمال ال ُتحمد عقباهاأو باألطفال اإلؼرار 

 
 .كانت العربة محتوٌة على نظام الوقاٌة من السرقة فٌجب على السابق استعمالهإذا 

سابق فال تها فإنك تكون متوفرا  على أوراقها أما الحالة سرقٌستحسن كذلك أخذ أوراق العربة كلما تمت مؽادرتها ألنه فً 
 .ٌتوفر على أٌة وثٌقة

 
 متى ٌجب وصع مثلث العطب؟

 .توقٌفها على مكان توقؾ نظامًأو كان من ؼٌر الممكن نقل عربة معطلة إذا  
أضواء التنبٌه للخطر معطلة وكانت العربة نفسها ال ُترى بشكل واضح من أو كانت أضواء إنارة العربة إذا  

 .متر تقرٌبا   100على مسافة 
 .جزء منها على طرٌق السٌر ولٌس باإلمكان التقاطها مباشرةأو قوط الحمولة تم سإذا  
 .المسموح به نقلهاأو تعرضت عربة لحادثة سٌر وكان من ؼٌر الممكن إذا  

 
 :العربة فً الجهة التً ٌتم منها قدوم العربات خلؾوضع مثلث العطب  ٌجب

 متر على الطرق السرٌعة 100على مسافة ال تقل عن  
 متر على الطرق العادٌة وطرق السٌارت 30افة ال تقل عن على مس 
. متر 30على األماكن التً ٌستحٌل فٌها وضع مثلث العطب على مسافة ( المدٌنة)داخل المجال العمرانً  

متر  30ٌوضع مثلث العطب على مسافة  إذن. ٌسمح على مسافة أقل ولو تطلب ذلك وضعه على سقؾ العربة
 .لعربةأقل وحتى فوق سطح اأو 

 
 



 

 

204 

 
 

 حوادث السٌر
 

 .فً حالة وقوعك فً حاذثة سٌر رؼم تطبٌقك لسٌاقة دفاعٌة ُمثلى فإنه ٌجب علٌك معرفة تعاملك فً هذه الظروؾ
 .قانون السٌر ٌلزم األشخاص المتورطٌن فً حادثة سٌر ببعض الواجبات
 (.جرحىأو قتلى )حادثة بؤضرار بشرٌة  أوتتؽٌر هذه الواجبات حسب نوعٌة الحادثة ، بمعنى حادثة بؤضرار مادٌة 

 

 حادثة سٌر بؤضرار مادٌة
 

 واجبات كل شخص متورط فً حادثة سٌر بؤضرار مادٌة
 

السابقون ملزمون عند الحاجة بنقل . ٌلزمه اتخاذ االحتٌاطات الالزمة لتؤمٌن السالمة وسالسة حركة السٌر 
كان من ؼٌر الممكن نقل العربات فعلٌهم بوضع إذا  عرباتهم بشكل مباشر بعد تعلٌم وضعٌاتها بواسطة طباشٌر

 .مثلث العطب فً جهة قدوم حركة المرور
أٌة وثٌقة نظامٌة أخرى للطرؾ اآلخر من أو سنة فإن علٌه إظهار بطاقة تعرٌفه  15كان ذا عمر أكبر من إذا  

 .الحادثة إدا طلب منه ذلك
إنه ؼٌر . مالحظات الالزمة وٌمأل استمارة الحودثٌجب علٌه البقاء فً مكانه كً ٌسجل مع الطرؾ اآلخر ال 

 .ملزم بالقٌام بإعالم الشرطة بهذه الحادثة
فً هذه الحالة ٌجب . لم ٌتوصل طرفً الحادثة إلى اتفاق فٌما بٌنهما فإن بإمكانهما طلب مساعدة الشرطةإذا  

 .البقاء فً المكان لفسح المجال للشرطة للقٌام بتدوٌن مالحظاتها
 

حضر الشرطة داخل مدة معقولة فإن لهم الحق، عند اإلمكان، القٌام بتقدٌم بالغ لدى مركز الشرطة القرٌب من لم تإذا 
 .سكناهمأو المتواجد فً مكان إقامتهم أو مكان الحادث 

كان الطرؾ المتضرر ؼٌر متواجد، فٌجب على األشخاص المتورطٌن فً الحادثة التعرٌؾ بؤسمابهم ومحل سكناهم إذا 
 (.اإلمكانعند )

 

  
 

 .بواسطة الشرطة للشخص المتضررأو ٌلزمهم فً كل األحوال تقدٌم هذه المعلومات وبؤسرع وقت ممكن بطرٌقة مباشرة 
ٌجب اتخاذ االحتٌاطات . (1)صباؼة أو قبل نقل العربات المتورطة فً الحادثة ٌُستحسن تعلٌم أماكنها بواسطة طباشٌر 

 .(2)ى الالزمة لتفادي وقوع حوادث أخر
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 (جرحىأو قتلى )حادثة سٌر بؤضرار بشرٌة 
 

ؼٌر )ٌُسمح بنقل العربات من مكانها . ٌلزمه اتخاذ االحتٌاطات الالزمة لتؤمٌن السالمة وسالسة حركة السٌر 
كانت العربات على الطرٌق العمومً تشكل مصدر إزعاج لبقٌة إذا . انتظر موافقة الشرطة على ذلك(. واجب

ٌُسمح بتشؽٌل أضواء اإلشارة األربعةمستعملً الطرٌ  .ق، فٌجب وضع مثلث، كما 
 .ٌلزمه عند اللزوم تقدٌم المساعدة للجرحى 
أٌة وثٌقة نظامٌة أخرى للطرؾ اآلخر من أو سنة فإن علٌه إظهار بطاقة تعرٌفه  15كان ذا عمر أكبر من إذا  

 .الحادثة إدا طلب منه ذلك
ٌُمكن الع  باالرتباط مع هذه . ون المإهل من تدوٌن المعلومات والمالحظات الالزمةٌجب علٌه البقاء فً مكانه ل

من الممكن فً هذه . الحوادث ٌلزم عادة حضور العون المإهل الذي ٌقوم بتدوٌن المعلومات فً عٌن المكان
 .الحالة كذلك ملا استمارة الحوادث

 
ساعة لدى مركز الشرطة  24غ داخل أجل ال ٌتعدى لم تحضر الشرطة داخل مدة معقولة فإن علٌهم القٌام بتقدٌم بالإذا 

 .سكناهمأو المتواجد فً مكان إقامتهم أو القرٌب من مكان الحادث 
إلحضار عون مإهل ال تسقط عنه إجبارٌة البقاء فً أو الشخص الذي ٌؽادر مكان الحادث مإقتا  لتقدٌم العون للجرحى 

 .لحاضرٌن قبل مؽادرة مكانهترك اسمه وعنوانه ألحد ا إذنمكان الحادث، علٌه 
 

  
 

 ؟(3)حادثة سٌر كان باإلمكان تفادٌها 
 .(4)تقدٌم اإلسعافات األولٌة عند حادثة سٌر بجرحى أهم من إعالم مصلحة الطوارئ 
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 االستمارة األوروبٌة للحوادث
 

 1تملا من طرؾ السا بق 
 
 

معلومات عامة  
 حول الحادثة

 
معلومات حول  

ال ٌهم أن )مإتمن ال
 (ٌكون هو السابق

 
معلمومات حول  

 العربة
 

معلومات حول  
 عقد التؤمٌن

 
 

معلومات حول  
 السابق

 
معلومات حول  

األضرار الملحقة 
 بالعربة

 
 

 مالحظات 
 
 
 
 
 
 

 

 2تملا من طرؾ السا بق 
 
 

معلومات عامة حول  
 الحادثة

 
معلومات حول  

ال ٌهم أن )المإتمن 
 (ٌكون هو السابق

 
مومات حول معل 

 العربة
 

معلومات حول عقد  
 التؤمٌن

 
 

معلومات حول  
 السابق

 
معلومات حول  

األضرار الملحقة 
 بالعربة

 
 

 مالحظات 

 
ٌضعها مع الوثابق ( ٌمكن الحصول علٌها من شركة التؤمٌن)من المرؼوب فٌه أن ٌتوفر كل سابق على استمارة حوادث 

استمارة معبؤة بشكل جٌد تساعد فً  .رة قد ٌقً من عدة مشاكل تحصل الحقا  إن معرفة كٌفٌة إمالء هذه االستما. الرسمٌة
ٌَّن بشكل واضح  .أن تكون صحٌحة ومضبوطة هذه التعببة ٌجب. تسهٌل معالجة حادث السٌر ظروؾ الحادثة ٌجب أن ُتب

جودة فً الوسط أمر ملا المربعات الصؽٌرة المو(. لوحات المرور، عالمات الطرٌق وأضواء المرور تلعب دورا  مهما)
والمربعات الموجودة جهة الٌمٌن  1المربعات الموجودة جهة الٌسار توضح ما فعله السابق )ضروري لتوضٌح الظرورؾ 

 . الرسم الخطً للحادثة قد ٌكون بدوره أمرا  مهما  (.فً لحظة وقوع حادثة السٌر 2توضح ما فعله السابق 
 

بعد التوقٌع ٌمنع إجراء . ً الحادثة وقبولهم بما تم تعبؤته على الصفحة األمامٌةتوقٌع هذه االستمارة ٌشٌر إلى توافق طرف
 .أي تعدٌل، إن كان هناك شهود فٌجب ذكرهم على هذه االستمارة

االستمارة متكونة من صفحتٌن ٌتم تعبؤتهما عن طرٌق عملٌة الضؽط عند الكتابة حتى ٌتم االستنتساخ المباشر على 
 .الصفحة الثانٌة

 .ن الصفحتٌن تكونان متطابقتان من حٌث المعلومات المعبؤة، كل واحدة منها مخصصة لكل سابقهاتٌ
ما تم االستناد على إذا لهذه االستمارة نفس الهٌكل والمعلومات بؽض النظر عن اللؽة المكتوبة بها، بذلك ٌسهل ملإها 

لى ضهر االستمارة ٌوجد مكان خاص ٌمكن ملإه ع. االستمارة المكتوبة بلؽة السابق ولو تواجد بدولة ال ٌتقن لؽتها
 .بمعلومات إضافٌة عند الحاجة
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 تقدٌم العون للجرحى
 

إن علٌه . كان ذلك ضرورٌا  إذا قانون السٌر ٌرؼم كل شخص متورط فً حادثة سٌر نتج عنها جرحى بتقدٌم العون لهم 
 . اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتؤمٌن سالمة حركة المرور

 
مساعدة شخص موجود فً حالة أو وبات ٌشٌر إلى أنه من الممكن معاقبة الشخص الذي ٌرفض تقدٌم العون قانون العق

 .سالمة اآلخرٌنأو كان باستطاعته تقدٌم هذا العون بدون وجود خطر كبٌر ٌهدد سالمته إذا خطرة جدا ، 
 

 ٌتكون تقدٌم العون هذا؟ماذا من 
 ؟112أو  100هل ٌكفً االتصال باألرقام 

ٌجب أن ال . وفً نفس الوقت تركه ٌلقى حتفه 100س من مصلحة الشخص الجرٌح أن ٌقوم األشخاص حوله بالرقم لٌ
 .ٌكون االتصال بمصالح اإلؼاثة مجرد إشارة ٌتم التخفً وراءها للتهرب من المسإولٌة

 
المساعدة المستعجلة والمطلوبة و أبناء  على قاعدة من قواعد االتحاد األوروبً فإن هذه المساعدة تتكون من تقدٌم العون 

عند كل حادثة سٌر نتج عنها جرحى فإنه ٌمضً وقت ما بٌن لحظة وقوع الحادثة ولحظة وصول المساعدة المتخصصة 
فً بعض األحٌان . هذه الدقابق المعدودة قد تشكل الفارق بٌن الحٌاة والموت لشخص ذا جروح بلٌؽة. لمكان الحادث

 .موت الضحٌةأو ة والصاببة للشخص المقدم لها الفاصل األهم فً حٌاة المساعدة األولٌة الفورٌ
 

دقٌقة المساعدات  20إلى  10داخل هذه الفترة التً تدوم عادة ما بٌن  –ولو كانت معلوماته محدودة  –قدم شخص إذا 
 .خٌمةتفادي نتابج دابمة ووأو األولٌة الالزمة بعٌن المكان، فإنه ٌمكن إنقاذ العدٌد من األرواح 

هذا واجب . من المهم بمكان أن ٌستطٌع كل مستعمل طرٌق تقدٌم أهم المساعدات األولٌة الالزمة عند وقوع حادثة سٌر
 .أخالقً

 
فً انتظار إضافة دروس تتعلق بتقدٌم المساعدة األولٌة إلى االمتحان النظري، فإننا نقدم بناء  على خبرتنا ومساعدة 

 :هات الهامةالدكاترة المختصٌن بعض التوجٌ
 

 تقدٌر الحالة
ٌجب . لهذا السبب ٌجب أوال  النظر جٌدا  إلى ماهو واقع وإلى المكان المتواجد فٌه. كل حادثة سٌر مختلفة عن األخرى

 .التحقق فورا  من وجود أشخاص حٌاتهم مهددة ألن مساعدة الجرحى أمر مهم للؽاٌة
 

 متى ٌكون هناك خطر على حٌاة الشخص؟
 .توقفه، توقؾ دقات القلب، فقدان كبٌر للدمأو كل فً التنفس عند تواجد مشا

تزٌله بطرٌقة أو على اآلخرٌن؟ حاول أن تقلل من حدة هذا الخطر أو ترى من ذلك؟ هل هناك خطر مباشر علٌك ماذا 
 .كاملة

 

 بعض األمثلة
عند اللزوم . ط البطارٌةأزل خٌو. أوقؾ دوران مجرك العربة التً الزالت مشتؽلة. امنع المتفرجٌن من التدخٌن 

 .خطر اشتعال النارأو أخرج الضحٌة من السٌارة عند الحرٌق 
 .لفه بؽطاءأو قم بؤلقابه على األرض . حاول أن ال تترك راكب سٌارة اشتعلت النار فً مالبسه ٌهرول هاربا   
أو أٌة سٌارة أخرى، أو ارة علِّم المنطقة بواسطة أضواء إشارة السٌ. تذكر بانه ٌجب تفادي القٌام بتحركات زابدة 

 .عن طرٌق وضع مثلث العطب
عند ) كان ذلك ضرورٌا  جدا  إذا انقل الضحٌة الملقى على طرٌق سٌر مزدحم إلى مكان آخر أكثر أمانا  فقط  

 (.بلٌؽة)انتبه إلى إمكانٌة تواجد كسور (. انعدام إنارة الشارع الكافٌةأو الضباب، اللٌل 
 

 ةكٌفٌة التعامل مع الضحٌ
 ما هً األمور التً تشكل خطراً فورٌاً على حٌاة الضحٌة؟

 االختناق 
 توقؾ التنفس 
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 توقؾ القلب 
 جروح بلٌؽة 

 

 ترتٌب األمور التً ٌجب القٌام بها
قم بجر لسان الضحٌة فً حالة سقوطه داخل . أزل بقاٌا القًء من الحنجرة. حرر القنوات التنفسٌة للضحٌة 
ال تعطً . ٌة الفضفاٌة تحرٌرالقنوات التنفسٌة هو عمل قد ٌنقد حٌاة الضحٌةأزل األسنان االصطناع. البلعوم

 .لضحٌة جراحه بلٌؽة شٌبا  شربه فً انتظار طواقم اإلسعاؾ الطبٌة
 

كان الضحٌة ال ٌتنفس رؼم تحرٌر قنواته التنفسٌة، فإن هناك خطر فوري على كمٌة األكسجٌن فً الجسم إذا  
قم بفتح المالبس الالصقة . قلب، وبالتالً أضرار خطرة بالخالٌا الدماؼٌةمما قد ٌإدي إلى توقؾ دقات ال

 .لم ٌتمكن الضحٌة من التنفس بنفسه، فٌجب على شخص آخر أن ٌساعده على ذلكإذا . وتحرٌر الرقبة
ما بهذه الطرٌقة ٌتم إدخال األكسجٌن للدم م. ٌجب أن ٌبدأ على الفور( النفخ فً فم الضحٌة)إجراء قبلة الحٌاة 

 .ٌُبقًِ على عمل األنسجة الدماؼٌة والقلب
 

 .ٌتسلم منك شخص آخرأو تابع النفخ فً فم الضحٌة حتى ٌتمكن من هو نفسه من التنفس 
 .انعدام دقات القلبأو فً بعض الحاالت ال ٌتوقؾ التنفس فقط بل حتى الدورة الدموٌة بسبب ضعؾ  

أ مباشرة بدلك القلب مع النفخ فً الفم ألن دلك القلب وحده ابد. أضرار دماؼٌةأو هذا األمر تترتب عنه الوفاة 
 .بدون نفخ ؼٌر كاؾ إلنقاذ الضحٌة

 
ٌمكن وقؾ كل نزٌؾ عن طرٌق الضؽط بقوة على مكان . فقدان كثٌؾ للدم قد ٌإدي هو كذلك إلى الوفاة 
ل ضمادة قوٌة عند قم باستعما. مندٌل واضؽط علٌه بقوةأو ؼط الجرح بقطعة ثوب كبٌرة مثل منشفة . الجرح
 (. ضمادة ضاؼطة)اللزوم 

 
 (.112أو  100)ال تنس بؤن األفعال المذكورة تكون فً الؽالب عاجلة وأهم من القٌام بإعالم طواقم اإلؼاثة 

  .اترك هذا األمر فً حالة اللزوم ألشخاص آخرٌن
 

 إعالم مصلحة اإلغاثة
عند اتصالك . ن فً اتصال مباشر مع مصلحة اإلؼاثةمن هاتؾ أرضً فإنك ستكو 112أو  100اتصلت بالرقم إذا 

 .ألنه ٌفٌد حتى فً المناطق الحدودٌة 112بهاتؾ نقال فمن األحسن تركٌب الرقم 
عند أخذ السماعة . كنت تتواجد على الطرٌق السرٌع فمن األحسن استعمال هواتؾ الطوارئ الموجودة بجانب الطرٌقإذا 
تكلم بصوت عال ولكن بهدوء ألنه فً الؽالب . ل مباشر مع مصلحة اإلؼاثةضؽط أي زر، فإنك ستصبح فً اتصاأو 

 .ٌكون الشخص المتصل هابجا ، ؼٌر واضح وملتبسا ، وبذلك تضٌع العدٌد من المعلومات المهمة، كما ٌتم فقدان وقت ثمٌن
 

 ما الذي ٌجب أن تخبر به؟
 .قدم عند الضرورة كل المعلومات الالزمة

 
 :مثال

منهم ( تذكر عدد الجرحى الموجودٌن أمامك) 3-2-1أعلم بوقوع حادثة سٌر نتج عنها (. فالن)أنا سٌدتً، سٌدي 
 .أشخاص جراحهم خطٌرة....أشخاص جراحم خفٌفة و...

، بجانب البٌت (تذكر المدٌنة التً أنت موجود فٌها...)بمدٌنة( تذكر الشارع الذي أنت موجود فٌه...)أنا متواجد فً الشارع 
 (.تذكر الوجهة...)على الطرٌق السرٌع المإدي إلى (...ذكر رقم البٌت الذي أنت موجود بجانبهت...)رقم 

 (.إلخ...العربة فً حالة احتراقأو محاصرون بداخل العربة : مثال)هناك شخصان 
 . اذكر كذلك الجرحى الذٌن ٌعانون من نقص فً التنفس

 .سبلة، انتظر بعض الوقت قبل إنهابك للمكالمة الهاتفٌةأسؤل الشخص المتكلم معك هل فهم كل ما تقول، هل له أ
 

 .لم ٌكن هناك شخص آخر ٌساعدكإذا فً انتظار سٌارة اإلسعاؾ والشرطة قم بالبقاء بجانب الضحٌة وراقبه 
 .تؤكد من أن مكان الحادث ُمعلم بشكل جٌد

دٌم المعلومات الالزمة لطاقم سٌارة قم بتق. ال تترك العربات األخرى تقوم بإعاقة وصول سٌارات اإلسعاؾ للضحٌة
 .اإلسعاؾ وللشرطة كذلك
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 بعد حادثة سٌر( الفرار)جرٌمة الهرب 
 

 من ٌقوم بجرٌمة الهرب؟
الحافز فً وقوع حادثة سٌر على أو الحٌوان كان السبب أو حٌوان ٌعرؾ بؤن هذه العربة أو كل سابق عربة  

 الطرٌق العمومً أو
( ولو لم ٌكن مخطبا  )الحافز فً وقوع حادثة سٌر على الطرٌق العمومً  أوكل شخص ٌعرؾ بؤنه كان السبب  

 .ولكنه قام بالهرب من أجل الحٌلولة دون تدوٌن المالحظات والمعلومات الالزمة
 

 :العواقب التً قد تترتب عن الهرب بعد حادثة سٌر بؤضرار مادٌة
 عقوبة الحبس 
 ؼرامة مالٌة كبٌرة 

  
 :لهرب بعد حادثة سٌر بجرحى أوقتلىالعواقب التً قد تترتب عن ا

 عقوبة الحبس 
 ؼرامة مالٌة كبٌرة 
 فقدان حق سٌاقة أي عربة 

 
 :المتابعة القضابٌة لجرٌمة الهرب ترتكز على عاملٌن

 الحافز فً وقوع حادثة سٌرأو معرفة مرتكبها بؤنه كان السبب  
 .والمعلومات الالزمة قصد مرتكبها من مؽادرة مكان الحادث هو اإلفالت من تسجٌل المالحظات 

 
ٌجب كذلك إثبات بؤن القصد من مؽادرة مكان الحادث هو بالفعل محاولة اإلفالت من تسجٌل المالحظات والمعلومات 

 .الالزمة
ٌُعد جرٌمة هرب ألن القصد المذكور أعاله ؼٌر متوفر  .مؽادرة مكان الحادث من أجل جلب المساعدة ال 

كر ٌعد كافٌا  للمتابعة القضابٌة بتهمة ارتكاب جرٌمة هرب ولو مؽادرة مكان الحادث من أجل اإلفال ت من إثبات حالة السُّ
 .تركت وراءك اسمك وعنوانك

 

 بعض النصابح

 ابق هادبا  ومهذبا  التصبح عدوانٌا  بؽض النظر عمن هو .حاول  أن تتعرؾ بشكل طبٌعى باسرع وقت ممكن
  .الجانً

 ال تقم بإزالة واقٌة رأس سابق الموتور بؤي حال من األحوال. حىقدم المساعدات األولٌة الضرورٌة للجر. 
o ضع مثلث العطب. حاول تجنب وقوع حوادث إضافٌة . 
o شؽل أضواء الخطر األربعة بؤسرع وقت ممكن. 

 

 قم لٌال  بتشؽٌل أضواء برتقالٌة ؼمازة وضعها فوق سطح العربة . 
o  اذكر مكان الحادث بوضوح وقم . مستعجلةتكلم بهدوء عبرهاتفك النقال فً حالة قٌامك بمكالمة

 .ال تنس كذلك ذكر الجرحى. بوصؾ كل شًء بدقة وعجالة
 

 من . بواسطة هواتؾ الطوارئ الموجودة على الطرٌق السرٌع تكون فً اتصال مباشر مع مصلحة اإلؼاثة
 .عند اتصالك بواسطة هاتفك النقال 112األحسن تركٌب الرقم الدولً لإلؼاثة 

 

 قم . بدا  مكان الحادث دون أن تذكر اسمك وعنوانك لخصمك أو أشخاص آخرٌن أو شهود الحادثةال تؽادر أ
. بإعالم أقرب مركز للشرطة عند اللزوم أو إذا كان خصمك ؼٌر موجود وقم بترك كل المعلومات الالزمة

 .علٌك أن تتفادى القٌام بجرٌمة الهرب
 

 ترتٌب األفعال عند حادثة سٌر
 (.مثلث العطب، أضواء الخطر األربعة)ث تؤمٌن مكان الحاد -
 .التؤكد من حالة الجرحى وتقدٌم المساعدة عند اللزوم -
 .112أو  100االتصال بالرقت  -
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 القٌادة االقتصادٌة، سٌاقة مثالٌة   البٌئة
 

 شراء واستعمال السٌارة
كما أن الوقود الذي تستهلكه ٌجب أن . انتبه عند شراء السٌارة إلى كون معدل استهالكها للوقود ٌجب أن ٌكون منخفظا  

 .ٌكون من النوع المحافظ على البٌبة
إن هناك عدة بدابل لهذا االستعمال، مثل استعمال . عندما تكون مالكا  لسٌارة فإنه ال ٌلزمك استعمالها لكل المشوارات

 .ومًاستعمال وسابل النقل العمأو الدراجة العادٌة عندما ٌكون التنقل لمسافات قصٌرة 
 .إلى جانب شراء سٌارة تحافظ على البٌبة واستعمال البدابل، فإن هناك أمرا  مهما  ٌجب عدم إهماله وهو كٌفٌة السٌاقة

 

  القٌادة االقتصادٌة
إلى جانب . المنطلق األساسً فٌها هو السٌااقة الدفاعٌة والتوقعٌة للرفع من مستوى السالمة. هً كٌفٌة القٌادة العصرٌة

 (CO²)لقٌادة االقتصادٌة تساهم فً الخفظ من استهالك الوقود وبالتالً الحد من إنتاج مادة ثانً أكسٌد الكربون ذلك فإن ا
 .والنفابات األخرى

 

 ...قبل صعودك فً سٌارتك ٌجب علٌك التفكٌر فً معرفة أن 
رات، كما أنها تكون أسرع من كٌلومت 5الدراجة العادٌة هً وسٌلة النقل المثالٌة للتنقل داخل مسافات ال تتعدى ....

أقل ما أمكن للتنقل لمسافات قصٌرة، ألن حرارة المحرك ال تصل إلى المستوى المطلوب  إذناستعمل السٌارة .السٌارة
 .وبالتالً ٌرتفع استهالك الوقود

 
 :الحمولة تكلؾ وقودا  أكثر

 .ال تسق وأنت محمل بحمولة ؼٌر ضرورٌة، افرغ صندوق نقل البضابع 
 . المقطورة لحمل البضابع الكبٌرة فقط استعمل 
صندوق نقل البضابع وأعمدت والدراجات العادٌة المحملة فوق العربة تتسبب . حافظ على الدٌنامٌكا الهوابٌة 

قم (. عوض وضعها فوق السطح)خلفها أو من األحسن نقل الدراجات داخل العربة . فً استهالك أكبر للوقود
 .لم تكن تحتاجهإذا ابع بإزالة أعمدة صندوق نقل البض

استعمال األمور التً تستهلك . مكٌؾ الهواء هً كذلك أمور تزٌد فً استهالك الوقودأو السٌاقة بنوافذ مفتوحة  
 .مسخن الزجاج الخلفً، مكٌؾ الهواء تزٌد هً كذلك فً استهالك الوقود: الكهرباء مثل

السٌاقة بعجالت ذات . عدل ٌستهلك وقودا  زابدا  محرك ؼٌر م. المراقبة المستمرة ألجزاء السٌارة أمر ضروري 
ألن العجالت الشتوٌة تزٌد . مستوى هواء العجالت شهرٌا   إذنراقب . هواء منخفظ ٌزٌد من استهالك الوقود

 .من استهالك الوقود فٌجب علٌك تبدٌلها فً الوقت المناسب
 

 كٌفٌة القٌادة واستهالك الوقود
 

 .، فإن لكٌفٌة السٌاقة تؤثٌر مهم فً تسرب الؽازات المضرة وانتشارها فً المجال الجويزٌادة على استهالك أكثر للوقود
هذه المواد مضرة باإلنسان والبٌبة وٌجب أن . أثناء السٌاقة ٌتم إلقاء النفاٌات الؽازٌة التً ترفع من مستوى تلوث الهواء

 .ٌبقى مستواها منخفظا  
 

  (CO2)ثانً أكسٌد الكربون 
السٌارة مصدر مهم فً إنتاج هذا الؽاز، ألنه عند احتراق . ات الدفٌبة التً تساهم فً رفع حرارة األرضمن أهم الؽاز

 .(CO2)ثانً أكسٌد الكربون كلما كثر استعمال السٌارة كلما كثر إنتاج . الوقود داخل المحرك ٌتم اإلفراج عن هذا الؽاز
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  (KWS)   والهٌدروكربونات (NOₓ)أكسٌد النتروجٌن 
تحت تؤثٌر أشعة الشمس والحرارة المفرطة فً أٌام الصٌؾ ٌمكن أن ٌكون أكسٌد النتروجٌن والهٌدروكربونات السبب فً 

قد ترتفع كمٌة . تكاثؾ مادة األوزون التً تتسبب بدورها فً وقوع مشاكل تنفسٌة وفً بعض الحاالت اإلضرار بالربتٌن
 .ٌاقة العنٌفةالهٌدروكربونات بصورة كبٌرة كنتٌجة مباشرة للس

 

  (CO)أول أكسٌد الكربون 
عند السٌاقة . من إجمالً ؼاز أول أكسٌد الكربون% 70تتسبب حركة المرور فً بلجٌكا فً إنتاج . هو ؼاز جد سام

الزحمات ٌمكن أن ترتفع أو داخل األنفاق . مرات 8فإن إنتاج ؼاز أول أكسٌد الكربون ٌرتفع بمعدل ( السرٌعة)الرٌاضٌة 
ء)صداع الرأس والؽثٌان . اثؾ ؼاز أول أكسٌد الكربون إلى مستوى خطٌرنسبة تك ًُّ أعراض أو هً ( الرؼبة فً التق

 .التسمم بهذا الؽاز
 

 الجسٌمات
هذه المواد تتسبب فً (. سخام، بقاٌا الوقود والزٌت)الدخان األسود المتصاعد من عادم السٌارة هو عبارة جسٌمات مضرة 

 .الشً البناٌات، كما أنها قد تلحق أضرارا  خطٌرة بالربتٌن وقد تإدي إلى مرض السرطانروابح كرٌهة وتساهم فً ت
 

 الضجٌج
رؼم أن أصوات محركات . األصوات الصاخبة من أهم المشاكل البٌبٌة التً لها تؤثٌر سلبً على صحة وجودة حٌاة الناس

من إجمالً الضجٌج فً بعض مناطق %  60السٌارات الشخصٌة تم ضبها وتقنٌنها، فإن حركة المرور مسإولة عن 
 .بلجٌكا

 

 الوقود األقل ضرراً للبٌئة
. الدٌزل هو األكثر ضررا  من بقٌة أنواع الوقود األخرى. أقل ضررا  للبٌبة من البنزٌن (LPG)ؼاز البترول المسال 

الدٌزل األقل احتواء  على مادة . ٌناألبٌض العادٌأو الدٌزل األقل احتواء  على مادة الكبرٌت أقل ضررا  من الدٌزل األحمر 
ٌُمكِّن من تركٌب الحفاز  و فلتر تصفٌة الجسٌمات فً عادم  (katalysator)الكبرٌت ٌنقص من إلقاء الجسٌمات و

هذا الدٌزل ٌتم صنعه من الزٌوت المستخلصة . من المتوقع أٌضا  أن ٌكثر استعمال الدٌزل البٌولوجً فً المستقبل. السٌارة
ثانً أهم الحجج الداعٌة الستعمال الدٌزل البٌولوجً هً النقصان فً إجمالً نسبة إلقاء ؼاز . كرنب واللفتمن بذور ال

 .(CO2)أكسٌد الكربون 
ٌُعطً هو اآلخر نتٌجة أحسن من الدٌزل العادي  . خلٌط الدٌزل العادي والبٌولوجً 

 

 القٌادة االقتصادٌة: السٌاقة المثالٌة
 

 .عامل مإثر على البٌبة وتآكل الفرامل والعجالتالسٌاقة الشخصٌة هً أهم 
السٌاقة الرٌاضٌة بسرعات قوٌة، تؽٌٌر علبة الؽٌار أثناء الدوران العالً للمحرك والفرملة المفاجبة هً أمور لها سلبٌات 

 .بالمقارنة مع سٌاقة هادبة ومتزنة% 50عدٌدة وقد تزٌد فً استهالك الوقود بنسبة قد تصل إلى 
 بدون استعمال دواسة الؽازشؽل المحرك  
تحرك بهدزء إلى أن تصل حرارة المحرك إلى الدرجة المثلى ألن محرك الٌسارة ٌسخن بطرٌقة أسرع عندما  

سٌارة واقفة بمحرك مشتؽل تعنً فقط تبذٌر ؼٌر ضروري . تكون السٌارة فً تحرك بدال  من كونها متوقفة
 .للوقود

السٌر بنفس السرعة هو الطرٌقة المثلى، كما أن آلة ضبط السرعة . السٌارة ببطء تنقص فً استهالك الوقود 
(cruise controle) بدل علبة السرعة لؽٌار أعلى بؤسرع وقت ممكن. هً وسٌلة مساعدة جٌدة: 

 .دورة فً الدقٌقة كحد أقصى 2000عند : عند محرك دٌزل -
 .دورة فً الدقٌقة كحد أقصى 2500عند : عند محرك بنزٌن -
استعمل فراملك أقل ما ٌمكن عً . انظر أمامك ألكبر مسافة ممكنة. سبق مع حركة المرورتعامل بتوقع م 

عندها .فً الوقت المناسب وترك عجالت السٌارة تدور فً نفس الؽٌار طرٌق رفع رجلك من على دواسة الؽاز
ألطول مسافة ممكنة وبدون ضؽط  حاول البقاء ما أمكن فً نفس الؽٌار. ٌتوجب علٌك الفرملة

المحركات الجدٌدة تقطع بطرٌقة مباشرة تسرب الوقود إلٌها عند رفع الرجل عن دواسة السرعة .لدبرٌاجا
حافظ على مسافة كافٌة بٌنك وبٌن السابق .التبدل إال عٌار منخفظ إال عند اخفاض حاد فً دوران المحرك

 .ق األمامًبهذه الطرٌقة تتفادى إجبارٌة ضؽط فراملك بقوة عندما ٌفرمل الساب. األمامً
 .بعد الٌوقؾ إنطلق بهدوء،عند التوقؾ مثال لضوء أحمر 



 

 

212 

 . ال تترك المحرك ٌدور بدون داعً والكن أوقؾ دورانه عند التوقؾ القصٌر كذلك 
قم بتوقٌؾ سٌارتك منذ البداٌة فً مكان . ثانٌة فإنه ٌبدأ فً توفٌر الوقود 40-30إذا توقؾ المحرك لمدة  

 .بهذه الطرٌقة فإنك ال تضطر للقٌام بمناورات بمحرك بارد  .رمناسب فً اتجاه حركة المرو
 

  (GPS)المخطط أو نظام تحدٌد المواقع عند الرؼبة فً السفر حدد طرٌقك مسبقا عن طرٌق استعمال خرٌطة الطرٌق،
 .ول إلى مكانك المقصودتحدٌد أقصرطرٌق للوصل

 .السٌاقة البٌبٌة هً سٌاقة دفاعٌة
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 معلومات تقنٌة حول العربة
 

 .متولصلة إلى صٌانةٌحتاج هذا األمر  .دة إذا تم الحفاظ علٌها فً حالة جٌادة إالٌال ٌمكن لسٌارة أن تبقى صالحة للق
 .فحص التقنًكان عمر السٌارة أربع سنوات، فإنه ٌلزم إخضاعها للإذا . تقً من العدٌد من المعوقاالمراقبة المستمرة ت
لفحص التقنً ل ٌجب إخضاعها وؼرام،لٌك 750ه أكثر من بمقطورات وزنها اإلجمالً المسموح  السٌارات المعدة لجر

 .بعد ذلك ٌجب إخضاعها سنوٌا لهذا الفحص. قبل السماح لها بالسٌرعلى الطرق العمومٌة
 

 كٌفٌة المراقبة
 

 .السٌارةالخاصة ب (10)على لوحة إجهزة القٌاس  ضوبٌة الداخلٌةالالحراسة تبدأ المراقبة الٌومٌة بالنظر إلشارات 
ب المعلومات التقنٌة الخاصة بسٌارتك ٌاشتؽل ضوء من هذه األضواء ٌكون باستطاعتك البحث عن معناها فً كتإذا 

 .(2)اتباعها ٌجب علٌك  والخطوات التً
 

  .قم بصٌانة سٌارتك فً األوقات المحددة

  

 العجالت
كذلك  وعلٌها (e-goedkeuring)أو رقم الموافقة المرموز له بالحرؾ  (-E)األروبً  كون العجالت حاملة للرمزٌجب أن ت

 .المعلومات الموضحة لنوعها
 

 معلومات العجلة 
 .توجد على جنبات العجالت العدٌد من المعلومات

 R15 94 H 205/65مثل 
 .عرض العجلة بالمٌلمتر=  205
 % 65=    العرض/نسبة العلو =  65
 

R  =شعاعً: رادٌال 
 .ا  أصبع 15قطراإلطار الحدٌدي هو =  15
 .أقصى ما تتحمله من ثقل ٌتم توضٌحه بمعدل مإشر الثقل: مإشر معدل الثقل=  94

 670ٌعنً بؤن هذه العجلة تستطٌع حمل  94مإشر ثقل , كٌلوؼرامهناك عالقة بٌن معدل مإشر الثقل والوزن بال
عجلة محملة بؤكثر مما هو محدد لها قد تنفجر وتنتج عنها عواقب .القصوى المحددة برمز السرعة  كٌلوؼرام عند السرعة

 .خطٌرة 
H  =هذا الرمز ٌعنً السرعة القصوى المسموح بها لهذه العجلة : رمز السرعة.H  كٌلو متر فً الساعة  210توافق. 

 كتٌبتساوي ما هو منصوص علٌه فً أو بر ٌجب أن تكون السرعة القصوى والقدرة على حمل الثقل للعجلة أك
 .المعلومات الخاصة بالعربة



 

 

214 

 .2005من سنة  26األسبوع =  2605:مثال، DOTٌمكن مراقبة تارٌخ صنع العجلة عن طرٌق رمز 
 .هو رمز أمرٌكً وؼٌر واجب تواجده على العجلة DOT رمز
 

 النوع أو العجالت مختلفة من حٌث العالمة 
ب تركٌب عجلتٌن من نفس من الواج لذا. النوع فإن خصوصٌاتها تختلؾ كذلكن حٌث العالمات وألن العجالت تختلؾ م

 .النوع على كل محور من محاور السٌارة العالمة و
 

عجالت الوحل و )تبقى العجالت الشتوٌة . درجات فإن العجالت الشتوٌة تكون أحسن اختٌار 7نزلت حرارة الجو عن إذا 
اق إنها تتمٌز بالتص. ش بطرٌقة خاصة نة ألنها مكونة من مطاط خاص وسطحها مبنً و منقودابما مرنة ولٌ( الثلج 

اق الجٌد فإن طول الفرملة ٌقصر  صبه ثلج بسبب اإللتأو  ، مبلال  أرضً ال مثٌل له سواء كان سطح الطرٌق باردا  
فوعتٌن وإال فإن دالعجلتٌن المركب أربع عجالت شتوٌة ، ال تقتصر  فقط على  .والسٌطرة على السٌارة تكون أفضل

 .حالة خطٌرة نتجعند الفرملة ٌمكن أن تأو السٌطرة على السٌارة ستصح ؼٌر ممكنة 
 

 العجالت اإلحتٌاطٌة 
كان استعمال عجلة إحتٌاطٌة أمر ضروري فإنه ٌسمح بعدم احترام القواعد المنظمة لتركٌب العجالت بانتظار عجالت إذا 

 :جد مهمةالتالٌة  ه الحالة تكون األمورفً هذ .حةلَّ صَ بدٌلة و مُ 
 .تساقط الثلوجأو تخفٌض السرعة و خاصة عند تهاطل األمطار  
 .تركٌب العجلة المالبمة وبؤسرع وقت ممكن 

 

 

 

 :ضغط هواء العجالت
م بقٌاس ضؽط هواء عجالتك عندما ق. وضؽط هواء معٌنٌن( له عالقة بثقل الحمولة)ٌجب أن ٌكون للعجلة عمق سطح 

 . كان ضؽط الهواء ٌتناقس بهدوء فإن ذلك ٌشٌر إلى وجود تسرب للهواءإذا . تكون باردة واستعمل فً ذلك آلة قٌاس جٌدة
عند ضؽط . عكس ما ٌظن البعض فإن قوة التصاق العجلة بسطح الطرٌق ال تزٌد عندما ٌكون ضؽط هواء العجالت ناقصا  

العجلة تنحنً كذلك أكثر بسبب زٌادة االحتكاك بالطرٌق والحرارة المفرطة . ن سطح العجلة مجوفا  هواء منخفظ ٌكو
 .والؽٌر العادٌة، مما ٌترتب عنه تآكل سرٌع للعجلة

 %. 75فإن مدة صالحٌة العجلة تصبح %  20عندما ٌكون ضؽط الهواء ناقصا  بنسبة 
ألن النقوش والحفر الموجودة على  قود وتعاظم خطر االنزالق المابًارتفاع استهالك الو :بعض النتابج السلبٌة األخرى

 .سطح العجلة تصبح مؽلقة عن طرٌق الضؽط الحاصل علٌها فال تستطٌع تسرٌب المٌاه
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ٌُرفع على األرجح   (3) ضؽط الهواء فً األحوال العادٌة  عند الحمولة الثقٌلة، السٌاقة الرٌاضٌة،  (bar)بار  0,3ٌجب أن 
اقب جوانب العجلة بدقة ألنه ال ٌسمح بوجود ر. على طرٌق منعرجة وعند الخروج فً أسفار طوٌلة بسرعات عالٌة القٌادة

 .أضرار علٌها

  

 :عمق سطح العجلة
بهذه الطرٌقة ٌمكنك رإٌة التآكل الجانبً للعجلة . على الجانبأو راقب باستمرار عمق سطح العجلة سواء فً الوسط 

 .مٌلٌمتر 8,5ٌدة ٌكون فً الؽالب سطح عجلة جد. بسرعة
 

 .مٌلٌمتر 2بسبب خطر االنزالق المابً فإنه من المستحسن أن ال ٌقل عمق سطح العجلة عن 
 .مٌلٌمتر 1,6هذا المإشر ٌصبح مربٌا  عندما ٌصبح العمق أقل من . (4)ٌوجد فً ؼالب العجالت مإشر التآكل 

 
 : أسباب التآكل الؽٌر العادي للعجلة قد ٌكون

 منخفظأو ضؽط هواء مرتفع  
 دوران سًء للعجالت 
 عجلة ؼٌر متزنة بشكل جٌد 
 االنطالق بسرعة ؼٌر عادٌة 
 الفرملة بقوة ؼٌر عادٌة 
 مصاصات الصدمات سٌبة 
 تركٌب سًء للعجالت على اإلطارات الحدٌدٌة 
 .تركٌب سًء للعجالت 
 شقوق فً هٌكل العجلة 
 ة للقاعدةإطارات حدٌدٌة بطرٌقة مخالفأو استعمال عجالت  

 
 (5)فً حالة تواجد تآكل ؼٌر عادي فإنه من الواجب البحث عن األسباب التً أدت إلى ذلك 

  

 (6) الفرامل

 .من أجل ذلك ٌجب أن تكون فً حالة جٌدة. ٌجب أن تتمكن الفرامل من نقصان سرعة السٌارة وتوقٌفها عند اللزوم
 .أحذٌة المكبح وأسطوانة الفرامل هو أمر طروري فً هذا الصددبٌن أو تواصل جٌد بٌن لقمة المكبح وصحن الفرامل 

 (7) (توقف العجالت عن الدورانأو مانع انغالق ) ABSنظام 
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 . العدٌد من الحوادث تقع على سطح طرٌق مبلل ألن الفرامل تنحصر بسرعة
 .عبةحدث هذا األمر فإن مسافة التوقؾ تصبح أطول، كما أن السٌطرة على السٌارة تصبح صإذا 
أؼلب السابقٌن ال ٌفكرون فً . انحصرت الفرامل فمن األحسن رفع الرجل عن دواسة الفرامل قلٌال  وضؽطها مجددا  إذا 

 .هذا األمر فً الحاالت الخطٌرة
وبهذه الطرٌقة ٌتم . بتعطٌل الفرامل لوقت قصٌر جدا  وبعد جزء قلٌل من الثانٌة ٌعٌد تشؽٌل ضؽط الفرامل ABSٌقوم ال 
 .فرامل بشكل اهتزازي عدة مرات فً الثانٌةضؽط ال
ٌَّر أوتوماتٌكٌا  بواسطة الحاسوب ABSنظام ال   .ُمَس

فً حالة تسجٌل جهاز اإلرسال وجود عجلة توقفت عن الدوران، فإن جهاز الحاسوب ٌخفؾ الضؽط فً أنبوب الفرملة 
ة ضؽط عادٌة تمنعه من الدوران، وهكذا بعد ذلك ٌتلقى قرص الفرامل قو. حتى تتمكن العجلة من الدوران مرة أخرى

 .دوالٌك
 

. بالعكس، على طرٌق جاؾ قد تصبح مسافة الفرملة أطول. هذا األمر ال ٌعنً أنك ستتمكن من التوقؾ بطرٌقة أسرع
 . تسمح بالسٌطرة علٌها أثناء عملٌة الفرملة ABSسٌارة مجهزة  بنظام ال 

درب على عملٌة التوقؾ االضطراري الكامل فً أماكن خالٌة وآمنة كً من المهم بمكان قبل أن تقع فً المشاكل أن تت
 .تتكٌؾ مع فرامل سٌارتك

 
على  ABSعلى سطح طرٌق مبلل تإدي إلى تزاٌد مسافة الفرملة بالمقارنة مع الفرملة بنظام ال  ABSالفرملة بنظام ال 
 .سطح طرٌق جاؾ

  
 

 (8) مستوى الزٌت

بعد توقؾ العربة أو قم بالقٌاس عندما ٌكون المحرك باردا  . ستوى الزٌت بالمحركعمود القٌاس ٌستعمل فً قٌاس م
الخط األعلى ٌحدد المستوى األقصى للزٌت، أما . على عمود قٌاس الزٌت ٌوجد خطان .وتوقٌؾ محركها لٌضع دقابق

كنت إذا ن وقم بزٌادة الزٌت تؤكد من أن نسبة الزٌت توجد ما بٌن الخطٌ .الخط األسفل فإنه ٌحدد مستوى الزٌت األدنى
  .تنوي الخروج فً سفر طوٌل ومستوى الزٌت قرٌب من الحد األدنى

  

 الماء المبرد
ٌوجد هناك فً الؽالب خزان لهذا الماء موصول برادٌاتور .  راقب مستوى الماء المبرد عندما ٌكون المحرك باردا  

 .(9)أقصى وأدنى : على هذا الخزان مستوٌان. السٌارة
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فً السٌارات الؽٌر محتوٌة على خزان ٌجب أن ٌصل مستوى الماء المبرد إلى حدود فتحة ملا األنبوب الموجود فوق 
 .بماء مبرد نقًأو املا فً حالة اللزوم بخلٌط مضاد للتجمد . الرادٌاتور

 

 (10) سائل الفرامل

 .األقصى واألدنى: خطٌنكما هو الحال لمستوى الزٌت، ٌجب هنا كذلك أن ٌكون مستوى السابل بٌن ال
 .استعمل فقط سابل نقً وجدٌد من النوع الصحٌح لملا خزان الفرامل

 .ٌجب مراقبة نظام الفرامل عند الحاجة قبل البدء بعملٌة الملا
 

 (الدبرٌاج)الواصل أو الرابط 
كان األمر إذا . فرامللدى السٌارة المجهزة برابط هٌدرولٌكً فإن الخزان الخاص به ٌكون عادة جزء من خزان سابل ال

كان من الواجب ملا الخزان لمرات متعددة فهذا مإشر إذا . ؼٌر ذلك فإنه ٌجب مراقبة مستوى السابل وملإه عند اللزوم
 .على وجود عطب بهذا النظام وٌجب مراقبته

 .ال تبقى واضعا  رجلك على دواسة الواصل ألن ذلك سٌتسبب فً تسرٌع تآكله
 

 (katalysator)الحفاز 
 .السامة المنبعثة من عادم السٌارة إلى ؼازات ؼٌر مضرة/من النفاٌات الكٌمٌابٌة%  95ٌحول الحفاز 

لهذا السبب ٌجب أن ال تسٌر بسٌارتك . كامل االحتراق المنبعث من المحركأو ٌستطٌع الحفاز إحراق الوقود الؽٌر محترق 
 .من على قمة عقبة من أجل تشؽٌل محركها دفعهاأو تقوم بعملٌة جر سٌارتك أو حتى ٌفرغ خزان الوقود 

 

 (12,11) البطارٌة

  
تقوم البطارٌة كذلك بتزوٌد السٌارة بالكهرباء عندما . تتوفر كل سٌارة على بطارٌة تمتلا عندما تكون السٌارة فً تحرك

 .ٌكون المحرك ؼٌر مشتؽل
ل المحرك بالطاقة الالزمة حتى ت  .مكنه من تشؽٌل المحركالبطارٌة تقوم كذلك بتزوٌد ُمشؽِّ

 .هذا كله ٌعنً أن البطارٌة ٌجب أن تكون قادرة أن تصبح فارؼة وتمتلا بعد ذلك عدة مرات دون فقدانها لقدراتها
 .إلى جانب ذلك ٌجب على البطارٌة أن تكون قادرة على إنتاج طاقة كبٌرة فً وقت قصٌر إبان عملٌة تشؽٌل المحرك

شتؽال بسهولة فً ؼالب األحوال فإن هذا هو أول مإشر على أن البطارٌة حان وقت أصبحت السٌارة ال ترٌد االإذا 
 .تبدٌلها

، ما ٌجعل مشؽل المحرك "ؼلٌضة"عند هبوط حاد فً درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر فإن الدهون الزٌتٌة تصبح 
 .عن القٌام بدورها فً فصل الشتاءكانت البطارٌة فً حالة ؼٌر جٌدة فإنها ستعجز إذا . ٌحتاج إلى المزٌد من الطاقة

ٌُطلب من البطارٌة إنتاج المزٌد من الطاقة ألن مكٌؾ الهواء  المبرد العادي ٌشتؽل بصفة كاملة أو فً فصل الصٌؾ كذلك 
 .ومتواصلة

 

 (13) (األضواء)اإلنارة 

قٌة وصافٌة وتشتؽل كما تؤكد من أن كل المصابٌح وأضواء اإلشارة، أضواء الفرامل، أضواء الرجوع للخلؾ وؼٌرها ن
 .ٌنبؽً

اضمن وجود . اتبع اإلرشادات الموجودة فً كتٌب المعلومات. تؽٌٌر مصباح محترق فً الؽالب أمر فً ؼاٌة السهولة
 .علبة مصابٌح احتٌاطٌة لألضواء األمامٌة والخلفٌة
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 (14) فلتر الهواء

 .ظٌؾ الفلتر بصفة مستمرةقم بتن. فلتر هواء ملوث ٌمكن أن ٌكون السبب فً إلقاء دخان أسود

  
 المراقبة الشتوٌة

 .زجاج نقً أمر فً ؼاٌة األهمٌة عندما تكون الشمس على علو منخفظ 
احات الزجاج وسابل جٌدٌن هما أمران ضروران بهذا الصدد  .مسَّ

 .(15)بدل المساحات عند اللزوم واستعمل فقط الماء المقوى بمضاذ التجمد لرشاشات الزجاج 
 

تؤكد من وجود كمٌة كافٌة من الماء . أن ٌتوفر على كمٌة كافٌة من السابل المضاد للتجمدٌجب برٌد نظام الت 
 .المبرد

 
 .ستعمل بكثرة وٌكون علٌها ضؽط كبٌرقم بقٌاس البطارٌة ألنها ست   

احات ومسخن الزجاج المشتؽلٌن، قٌع الص. تستهلك طاقة كبٌرة ...السٌاقة بؤضواء مشتعلة، مسخن السٌارة، مسَّ
 .والبرد القاسً ٌجعالن زٌت المحرك ٌصبح ؼلٌضا ، ما ٌتطلب عمال  أكبر من مشؽل المحرك والبطارٌة
 .البطارٌات الؽٌر مشحونة بما فٌه الكفاٌة ال تقدر على استعمال طاقتها القصوى وبذلك تتخلى عن وظٌفتها

ساعة بالنهار دون استخدام  اعط البطارٌة فرصة لتصلٌح نفسها عن طرٌق السٌاقة المنتظمة لمدة نصؾ
 .األضواء، بهذه الطرٌقة ترفع حظوظ إقالع سرٌع عند الظلمة

 .-2ابتداء  من شهر أكتوبر ٌبدأ بٌع الدٌزل الشتوي الذي ٌصلح استعماله عند درجة حرارة تصل إلى 
 .وقود، ما ٌإدي إلى سد فلترات ال(هً بلورات النارافٌن)الدٌزل الصٌفً قد ٌصبح عبارة عن ُنَدؾ 

 
وبلوحة أسفل العربة ألنه ٌتم ( المكان المحٌط بالعجلة)فً فصل الشتاء ٌجب االهتمام أكثر بحاوي العجلة  

 .اإللقاء بالكثٌر من الملح على سطح الطرٌق
 

تلؾ المكونات اإللكترونٌة وما ٌترتب عنه من  (16)الرطوبة التً تتسرب تحت ؼطاء محرك السٌارة   قد ت 
كان الجو ممطرا  ولو فً إذا ال تترك السٌارة مفتوحة . قم بتنشٌؾ السٌارة باستمرار. محركمشاكل فً تشؽٌل ال
  .حالة تعطل محركها
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 5خالصة 

 

 
 الحمولة

 
 متر كعرض أقصى 2,55: العرض
 أمتار كعلو أقصى 4: العلو
 

 الحمولة البارزة
 الشًء: األمام 
أمتار كحد أقصى إذا كان من  3: الخلؾ 
فً الحاالت األخرى . ٌل تجزبة الحمولةالمستح

 .متر كحد أقصى 1

 أضواء إنارة العربة

 
 (.الساطعة)أو األضواء الكبرى ( التقابل)األضواء العادٌة 

 .ما بٌن نزول الظالم وظلوع النهار: لٌال   
 .متر 200إدا كانت الرإٌا أقل من : نهارا   

 
 :ٌجب إطفاء األضواء الكبرى فً الحاالت اآلتٌة

 اقتراب سابق مقابلعند  
عند السٌر وراء سابق إذا كانت المسافة بٌنك  

مترا ، باستثناء إذا كنت  50وبٌنه أقل من 
 .تتجاوزه

عند تواجد إنارة شارع كافٌة زمتواصلة لمسافة  
 .تقرٌبا   100

 
أضواء الضباب األمامٌة مسموح بها، لكنها ؼٌر واجبة 

 :عند
 .الضباب، الثلج أو األمطار الؽزٌرة 

 
 :ضواء الضباب الخلفٌة واجبة فً الحاالت التالٌةأ

 .متر 100الضباب والرإٌا أقل من  
 .متر 100الثلج والرإٌا أقل من  
 .األمطار الؽزٌرة 

 
 

 الوقوف والتوقف

 
 :ٌمٌنا  فً وجهة حركة المرور باستثناء 

 .الشوارع ذات حركة مرور فً اتجاه واحد -
 .داخل منطقة سكنٌة -

لحافة أو على جزء خارج طرٌق السٌر فوق ا 
 .من الحافة وجزء من طرٌق السٌر

 :على طرٌق السٌر 
 .ٌمٌنا  ما أمكن -
بتوازي مع جنب الطرٌق إال إذا تواجدت  -

 .أماكن خاصة للتوقؾ
 .فً خط واحد -

 
 أٌن ٌمنع الوقوف والتوقف؟

 
 E3على األماكن المحددة باللوحة  
عند تواجد واضح لخطر أو إزعاج  

 ؼٌر ضروري
 :التوقؾ علىٌمنع الوقوؾ و 

 
E 3 

 أٌن ٌمنع التوقف؟

 
على األماكن المحددة باللوحة  

E1. 
متر أمام أو  1تقل عن  على مسافة 

خلؾ عربة أخرى واقفة أو 
 .متوقفة

متر أمام أو خلؾ  15داخل مسافة  
لوحة موقؾ الحافلة، الحافلة 

 .الكهربابٌة أو الترام

 
E 1 

 
 :على كل مكان

 التً ٌتم فٌها إعاقة الركوب أو النزول من عربة 
التً تقوم فٌها الدراجات العادٌة والنارٌة  

طرٌق السٌر لاللتفاؾ على الصؽٌرة بالدخول ل
 حاجز

 التً ٌتم فٌها إعاقة الوصول إلى أماكن التوقؾ 
التً ٌتم فٌها إعاقة حركة سٌر عربات السكة  
 الحدٌدٌة
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 األرصفة -
الحافات المرتفعة داخل المجال العمرانً  -

 (المدٌنة)
 ممرات ومعابر الدرجات -
موجهات حركة المرور وسطوح الطرد  -

 (الخطوط المابلة)
 معابر القطار -
 (المطبات)مخفضات السرعة  -
 أماكن عبور المشاة -
 الطرق السرٌعة وطرق السٌارات -

 :ٌمنع الوقوؾ والتوقؾ على طرٌق السٌر 
أمتار من معابر المشاة أو  5داخل مسافة  -

 الدراجات
 تحت القناطر -
 داخل األنفاق أو تحت الجسور -
 بالقرب من قمة العقبة -
 (عند رإٌا ؼٌر كافٌة)داخل المنعرجات  -
 بجانب خط أصفر متصل -

ع الوقوؾ والتوقؾ على الحافات وطرق ٌمن 
 :السٌر على مسافة أقل من

 أمتار من بداٌة أو نهاٌة ممر الدراجات 5 -
 أمتار من زاوٌة شارع 5 -
 مترا  من أضواء المرور عند ملتقٌات الطرق -
 .مترا  من لوحات المرور الؽٌر عالٌة 20 -

إال ( مآرب)التً تشكل مداخل أمالك خاصة  
 للعربات التً تم وضع لوحاتها على المداخل

 داخل المناطق السكنٌة باستثناء األماكن المعٌنة 
 روضة للبٌعبعربات مع 
 :على طرق السٌر
 المقسم إلى خطوط باستثناء األماكن  

 E9bأو  E9aالمعٌنة باللوحات 
 بجانب خط أصفر متقطع 
 أقل ( شارع)إذا أصبح المدخل الحر  

 أمتار 3عرضا  من 
 إذا كان الطرٌق ذا حركة مرور فً  

اتجاهٌن مقابل عربة أخرى بحٌث 
 تصعب عملٌة التقاطع

 مكون من فً وسط طرٌق عمومً  
 .ثالثة طرق سٌر

 
E 9a 

 

 
E 9b 

 
 

 (:المدٌنة)خارج المجال العمرانً 
على طرق السٌر المحتوٌة على  
 (طرٌق األولوٌة) B9اللوحة 
جهة الٌسار على طرٌق السٌر من  

طرٌق عمومً مكون من طرٌقً 
 . سٌر

على الحافة الوسطٌة التً تفصل  
 .بٌن طرٌقً سٌر

 
B 9 

 
 

 دثة سٌرالواجبات عند حا

 
 .قم مباشرة  بؤخذ احتٌاطات األمان الضرورٌة

قم بتعلٌم العربات إذا لم ٌكن باإلمكان أو لم ٌسمح بنقلها من 
 .مكان الحادث

 
سنة، قم بإظهار بطاقة تعرٌفك  15إذا كنت أكبر سنا  من 

 (.أمر واجب)عند الطلب 
 

 :ترتٌب األفعال عند حادثة سٌر
 

طب أو أضواء مثلث الع)تؤمٌن مكتن الحادث  
 ...(الخطر

مراقبة حالة الجرحى وتقدٌمهم المساعدة عند  
 .الحاجة

 .112أو  100االتصال بالرقم  
 

 
 

 :حادثة سٌر بؤضرار مادٌة
قم بنقل العربات عند اللزوم وحدد مكانها على سطح 

 .الطرٌق
 .قم بتدوٌن المالحظات فً مكان الحادث

 .املا االستمارة األوربٌة للحوادث
التفاهم مع الخصم انتطر الشرطة أو قم بتقدٌم  عند عدم
 .بالغ

 
 :حادثة سٌر بجرحى

 .الٌجب نقل العربات من مكان الحادث
 .قدم المساعدات العاجلة للضحاٌا

ابق فً مكانك وانتظر قدوم الشرطة من أجل تدوٌن 
 .المالحظات الضرورٌة

إدا لم ٌؤت العون المإهل داخل فترة معقولة، قم بنفسك 
 .ساعة 24بالغ داخل فترة ال تتعدى بتقدٌم 

 
 جرٌمة الهرب

 من ٌقوم بجرٌمة الهرب؟
الذي ٌعرؾ أنه كان متورطا  فً ( حتى الماشً)كل شخص 

حادثة سٌر وؼادر مكان الحادث من أجل اإلفالت من 
 .تدوٌن المعلومات الالزمة
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 البٌئة

 
ٌُستحسن استعمالها؟  أّيً عربة 

 .ممشٌا  على األقدا: كٌلومتر 1<
 .الدراجة العادٌة: كٌلومتر 5<
 .وسابل النقل العمومً أو السٌارة: كٌلومتر 5+
 

 :استهالك الوقود له عالقة ب
 السرعة 
 كٌفٌة السٌاقة 
 الحمولة 
مكٌؾ الهواء، زجاج )مستهلكات الطاقة  
 ...(مفتوح

 ضؽط هواء العجالت 
 

  

 
 

 إلقاء الغازات
 أوزون= أشعة الشمس + أكسٌد النتروجٌن 

 التسمم= وكربونات الهٌدر
 السرطان= الجسٌمات 
 استعمل المنبه الصوتً أقل ما ٌمكن= الضجٌج 

 
 السٌاقة

 السٌاقة بهدوء 
 تشؽٌل المحرك بدون استخدام دواسة الؽاز 
 عدم ترك المحرك ٌشتؽل والسٌارة واقفة 
 السٌاقة بؤعلى مستوى ؼٌار  
 السٌاقة التوقعٌة 
 السٌاقة الدفاعٌة 

 
 

 العربات معلومات تقنٌة حول

 
 :المراقبة المستمرة

 
 (المعلومات)لوحة القٌادة  
 :العجالت 

 المإشرات -
 الماركة والنوع -
 العجلة االحتٌاطٌة -
 ضؽط الهواء -
 عمق سطح العجلة -

 :الفرامل 
 ABSنظام ال  -

 البطارٌة 
 الحفاز 
 األضواء 
 فلتر الهواء 

 

 
 

 :السوائل
 

 عمود مراقبة مستوى وٌت المحرك 
 الماء المبرد 
 سابل الفرامل 
 سابل الدبرٌاج 
احات الزجاج   سابل مسَّ

 
 :الرإٌا الشتوٌة

 
 الزجاج واألضواء 
 البطارٌة 
 الدٌزل 
 األملح على طرٌق السٌر 
 الرطوبة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

222 

 
 

 تمارٌن تجرٌبٌة
 

 ٌجب إطفاء األضواء الكبرى 125.  
  .a عندما ٌشؽل السابق المقابل أضواءه الكبرى.  

  .b المقابل إشارة بؤضوابه الكبرى عندما ٌعطً السابق.  

  .c من لحظة اقتراب السابق المقابل.  
 

 
  متى ٌجب علٌك استعمال أضواء الضباب الخلفٌة؟ 126.  
  .a  متر وكذلك عند األمطار الؽزٌرة 100عند الضباب أو الثلج إذا كانت الرإٌا أقل من. 

  .b  لك بذلك عند الضباب أو الثلجٌسمح . ٌة ؼٌر موجودة أبدا  اإللزامهذه. 

  .c عند الضباب أو الثلج. 
 

 
  ٌجب استعمال األضواء العادٌة، 127.  
  .a   لٌال  ونهارا 

  .b  متر 100كلما أصبحت الرإٌا أقل من. 

  .c  متر 200كلما أصبحت الرإٌا أقل من. 
 

 

  ؟Bخصة كم هو عدد الركاب المسموح لك بنقلهم بالر 128.  
  .a 4 ركاب على األكثر. 

  .b 8 ركاب على األكثر. 

  .c 5 ركاب على األكثر. 
 

 

  ٌسمح للحمولة التً ال ٌمكن تجزأتها فً مإخرة السٌارة 129.  
  .a  أمتار 3أن تتجاوز. 

  .b  متر 1أن تتجاوز. 

  .c أن ال تتجاوز مإخرة السٌارة. 
 

 
  :رة التً تقف على الطرٌق العمومً لتنزٌل راكب هًالسٌا 130.  
  .a عربة متوقفة. 

  .b  دقابق 10عربة واقفة أو متوقفة ألن وقت الوقوؾ ال ٌتعدى. 

  .c عربة واقفة. 
 

 
  التوقف ممنوع داخل مسافة 131.  
  .a 2 متر أمام وخلؾ عربة واقفة أو متوقفة. 

  .b 1 عربة واقفة أو متوقفة متر أمام وخلؾ. 

  .c 5 أمتار أمام وخلؾ عربة واقفة أو متوقفة. 
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  التوقف ممنوع 132.  
  .a على الرصٌؾ وداخل المدٌنة على الحافات المرتفعة. 

  .b على طرٌق السٌر بجانب الخط األبٌض المتصل المحدد لحافة الطرٌق. 

  .c  على خطوط بٌضاء محددة ألشرطة التوقؾعلى الحافات المرتفعة المحتوٌة. 
 

  

  هل ٌسمح بتوقٌف مقطورة على أشرطة التوقف؟ 133.  
  .a ال. 

  .b نعم، داخل المدٌنة. 

  .c  ساعة متتالٌة 24نعم، ولكن لمدة قصوى ال تتعدى. 
 

 

  هل ٌسمح بتوقٌف سٌارة على مخفظ السرعة؟ 134.  
  .a ال. 

  .b نعم. 

  .c نعم، إذا كانت ال تشكل إزعاجا  للمشاة. 
 

 

  كٌف ٌجب علٌك إٌقاف أو توقٌف سٌارة شخصٌة على طرٌق السٌر؟ 135.  
  .a  متر من حافة طرٌق السٌر 1,5على مسافة. 

  .b ٌمٌن أو ٌسار طرٌق السٌر على أيِّ مكان فارغ. 

  .c احدٌمٌنا  فً اتجاه حركة المرور فً خط و. 
 

 

  الدخول للطرٌق السرٌع ممنوع 136.  
  .a  أمتار من جهتً لوحة حافلة النقل أو الترام 10داخل مسافة. 

  .b  أمتار من جهتً لوحة حافلة النقل أو الترام 15داخل مسافة. 

  .c  أمتار من جهتً لوحة حافلة النقل أو الترام 5داخل مسافة. 
 

 

  ف المتناوب ٌجب تغٌٌر مكان التوقفعند التوق 137.  
  .a  20:00و الساعة  19:30كل ٌوم ما بٌن الساعة. 

  .b  24:00كل لٌلة على الساعة. 

  .c  20:00و الساعة  19:30الٌوم األخٌر من كل فترة ما بٌن الساعة. 
  

 

  ٌسمح لك على ممر الدراجات ب 138.  
  .a نوعالوقوؾ، أما التوقؾ فمم. 

  .b توقٌؾ عربة معطلة. 

  .c عدت الوقوؾ أو التوقؾ. 
 

  

  على طرٌق ذا حركة مرور فً اتجاه واحد ٌسمح لٌسارة ب 139.  
  .a   عدم التوقؾ ٌسارا. 

  .b   الوقوؾ و التوقؾ ٌسارا. 

  .c   التوقؾ ٌسارا. 
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  متى ٌجب علٌك وضع مثلث العطب؟ 140.  
  .a وقوع حادثة سٌر ٌتعذر معها تقل العربات مباشرة بحٌث تشكل حاجزا على طرٌق بعد  . 

  .b  دابما  بعد وقوع حادثة سٌر بؤضرار مادٌة. 

  .c دابما  بعد وقوع حادثة سٌر بجرحى. 
 

  

  .استخدام المنبه الصوتى بالنهار 141.  
  .a التنبٌه بؤنه ٌرٌد التجاوز مسموح به خارج المدٌنة إدا أراد السابق أن. 

  .b   مسموح به دابما. 

  .c ؼٌر مسموح به. 
 

 

  أهم الألمور التً تخبر بها هً. ترٌد إشعار مصالح اإلغاثة بوقوع حادثة سٌر 142.  
  .a  مكان الحادثة و عدد الجرحى. 

  .b إسمك وعدد العربات المتورطة فً الحادثة. 

  .c حادثة، عدد الجرحى و حاالتهممكان ال. 
 

  

  فً مكان الحادث ٌطلب منك جرٌح جروحه بلٌغة شًًء ٌشربه، تعطٌه 143.  
  .a ماذا ٌرٌد. 

  .b ال شًء. 

  .c جرعة ماء. 
 

  

  ماذا تفعل؟ . محرك إحدى العربات الزال مشغالً . وقعت حادثة سٌر بجرحى 144.  
  .a عن العربة ُتبعد المتفجرٌن. 

  .b تضع مثلث العطب فوق العربة. 

  .c ُتوقؾ محرك العربة المشتؽل. 
 

  

  .وقعت لً حادثة سٌر نتج عنها جرحى جراحهم خفٌفة 145.  
  .a أعلم أوال مصالح اإلؼاثة. 

  .b أشؽل أضواء الخطر الألربعة و أضع مثلث العطب. 

  .c أنقل العربات من مكانها. 
 

 

  .ٌسمح بؤن ٌكون عرض حمولة عادٌة 146.  
  .a 2,5  متر على األكثر. 

  .b 2,55  متر على األكثر . 

  .c 3  متر على األكثر. 
 

 

  ٌسمح للحمولة بؤن 147.  
  .a  سنتمتر على األكثر 30تتجاوز مقدمة العربة ب. 

  .b ال تتجاوز مقدمة العربة. 

  .c سنتمتر على األكثر 50اوز مقدمة العربة ب تتج. 
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  .هل ٌجب علٌك تقدٌم بالغ لدى الشرطة بحادثة سٌر كنت طرفا منها 148.  
  .a فقط بحوادث السٌر التى نتج عنها جرحى أو قتلى. 

  .b نعم، بكل حادثة سٌر سواء نتج عنها جرحى أم لم ٌنتج. 

  .c ا أضرار مادٌة فقط بكل حادثة سٌر نتجت عنه. 
. 

  

 .ماذا تفعل إذا الحظت بعٌن المكان أن هناك جرٌح جروحه بلٌغة ٌعانً من مشاكل فً التنفس 149.  
  .a أول شًء هو إزالة ما بلعومه وبؤسرع ما ٌمكن.  

  .b أول شًء هو محاولة اإلتصال بطبٌب.  

  .c  فً فمهأول شًء هو مساعدته على التنفس عن طرٌق النفخ.  

 

 

  .حادثة سٌر بجرحى 150.  
  .a الراكب ؼٌر ملزم بتقدٌم العون ولكن السابق ملزم بذلك. 

  .b  112أو  100الراكب ملزم فقط باإلتصال بمصلحة اإلؼاثة على الرقم. 

  .c السابق و الراكب ملزمٌن بتقدٌم المساعدة. 
 

 

 .ه، لٌس هناك أوساخ على الجرحجرٌح به جرح عمٌق فً أسفل ذراع 151.  
  .a أقوم بعقد أعلى الذراع.  

  .b أقوم بعقد أسفل الذراع.  

  .c أؼطً الجرح بضمادة ضاؼطة.  
 

 

  حادثة سٌر بجرحى، ماهو أول شًء تفعله؟ 152.  
  .a ن المكان  .أُأَمِّ

  .b أعالج الجرٌح. 

  .c  112أو  100أتصل بالرقم. 
 

 

  هٌكل سٌارتً  153.  
  .a أنظفه ٌومٌا  بواسطة ؼسالة ذات ضؽط مرتفع. 

  .b ال أنظفه ٌومٌا أبدا بؽسالة ذات ضؽط مرتفع. 

  .c أنظفه بالتؤكٌد بؽسالة ذات ضؽط مرتفع، إذا تم رش الملح على الطرقات. 
 

 

صحن الدبرٌاج، لذا تحرق ( الدبرٌاج نصف مضغوط)السٌاقة بزلة لوحة المخلب  154.  
 ٌجب علً أن

 

  .a أضع رجلً بجانب الدبرٌاج عند السٌاقة. 

  .b أضؽط الدبرٌاج بشكل خفٌؾ. 

  .c أضع رجلً على الدبرٌاج عند السٌاقة. 
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  ػٍٝ سغجخ اٌؼدالد فٟ االٔسجبط ٠ىْٛ ة ABSتؤثٌر نظام ال  155.  
  .a ّطٕظ١ُ ٌ٘ح حالٔلزخ. 

  .b ِّٕغ ٚلٛع ٌ٘ح حالٔلزخ. 

  .c ّط٠َٔغ ٌ٘ح حالٔلزخ. 
 

 

  ما هً المادة التً قد تساعد فً تجمٌد الدٌزل فً فصل الشتاء؟ 156.  
  .a الماء. 

  .b البارافٌن. 

  .c السٌتان. 
 

  

  حرارة اإلطارات المفرطة ٌمكن أن تنتج عند 157.  
  .a ضؽط هواء منخفظ. 

  .b ضؽط هواء مناسب. 

  .c إطارات ؼٌر محتوٌة على إطارات مطاطٌة دلخلٌة. 
 

  
  ماهو الشًء الذي ٌتسبب فً انبعاث الدخان األسود؟ 158.  
  .a الزٌت المتواجدة فً ؼرفة اإلحتراق. 

  .b الماء المتواجدة فً ؼرفة اإلحتراق. 

  .c فلتر الهواء الملوث. 
 

  

  .ط إطار عجالت سٌارتً أصبح رقٌقاً، مستوى التصاق العجالت بسطح الطرٌقمطا 159.  
  .a سٌرتفع. 

  .b سٌنخفظ. 

  .c لن ٌتؽٌر. 
 

 

  إذا اشتعل ضوء تنبٌه على لوحة القٌادة 160.  
  .a اتابع طرٌقً بشكل عادي. 

  .b أتوقؾ للتو. 

  .c بح المذكورةأراجع دلٌل الصٌانة وأتابع النصا. 
 

 

   R15 195/65 إطارعجالت مطاطً مكتوب علٌه 161.  
  .a 195  =عرض اإلطار بالمٌلٌمتر. 

  .b 65  =عرض اإلطار بالمٌلٌمتر. 

  .c 15  =عرض اإلطار بالمٌلٌمتر. 
 

 

  R15 195/65إطارعجالت مطاطً مكتوب علٌه  162.  
  .a 195  =علو والعرض ب نسبة العالقة بٌن ال .% 

  .b 65  = نسبة العالقة بٌن العلو والعرض ب.% 

  .c 15  = نسبة العالقة بٌن العلو والعرض ب.% 
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   R15 90H 195/65 إطارعجالت مطاطً مكتوب علٌه  163.  
  .a 94  =السرعة القصوى المسموح بها. 

  .b R  = (.السرعة القصوى)مإشر السرعة 

  .c H  = (.اسرعى القصوى)مإشر السرعة 
 

  

  كٌف تاثر البرودة على مستوى أداء البطاارٌة فً فصل الشتاء 164.  
  .a تتزاٌد. 

  .b تتناقص. 

  .c تبقى دون تؽٌٌر. 
 

  

  أجرب الفرامل 165.  
  .a فقط فً الشتاء. 

  .b أبدا  ال أجربها. 

  .c ققبل وأثناء االنطال. 
 

  

  اكتشفت بقعة زٌت تحت عربتً 166.  
  .a أتابع السٌر وأخبر المٌكانٌكً فً أول مناسبة صٌانة. 

  .b ًألتحق بسرعة بؤول محل مٌكانٌك. 

  .c ال اتخذ أي إجراء ما دامت لم أالحظ أي شًء ؼٌر عادي. 
 

  

  .عاء التخزٌنمستوى سائل التبرٌد ٌقع تحت المستوى األدنى لو 167.  
  .a أضٌؾ سابل التبرٌد الناقص. 

  .b ًأضٌؾ الماء المصفى النق. 

  .c أن أ خبر المٌكانٌكً الن هناك تسرب ًَّ  .عل
 

 

  أالحظ خصاصا فً سائل الفرامل 168.  
  .a ٌمكننً إضافة سابل التبرٌد. 

  .b أن أضٌؾ الماء المصفى ًَّ  .عل

  .c أن ًَّ  .أخبر المٌكانٌكً الن هناك تسرب عل
 

  

  .ٌجب إضافة سائل الدبرٌاج باستمرار 169.  
  .a ٌمكننً إضافة شًء من سابل التبرٌد. 

  .b إضافة الماء المصفى ًَّ  .عل

  .c إخبار المٌكانٌكً ألن هناك عطب ًَّ  .عل
 

  

  نراقب مستوى زٌت المحرك 170.  
  .a لسٌاقةمباشرة بعد ا. 

  .b عندما ٌكون المحرك  باردا  أو بعد توقٌؾ دورانه لبعض الوقت. 

  .c متى نشاء. 
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  إذا الحظت بؤن اطارتً المطاطٌة تتآكل بطرٌقة غٌر عادٌة وبسرعة 171.  
  .a ًأن أترك اختصاصٌا  ٌراقب عربت ًَّ  .عل

  .b أن أسوق بحذر ًَّ  .عل

  .c أن أؼٌر ًَّ  .إطارات المحور األمامً بإطارات المحور الخلفً عل
 

 
  ألجل الحصول على أفضل التصاق بسطح الطرٌق 172.  
  .a ًأرفع صؽط هواء عجالت. 

  .b ًأخفظ ضؽط هواء عجالت. 

  .c أسوق بضؽط الهواء المحدد من قبل الصانع. 

 
  ٌمكن لً الرفع من ضغط هواء عجالتً 173.  
  .a فً فصل الشتاء. 

  .b قبل االنطالق فً سفر طوٌل بسرعات مرتفعة أو عند الحمولة الثقٌلة. 

  .c عند نزول األمطار. 
 

 
  عربة محملة تستهلك 174.  
  .a وقود أكثر. 

  .b وقود أقل. 

  .c نفس كمٌة الوقود التً تستهلكها وهً فارؼة. 
 

  
  ل الدراجات هًأحسن طرٌقة لحم 175.  
  .a واقفة على سقؾ السٌارة. 

  .b على حاملة الدراجات خلؾ السٌارة. 

  .c ملقاة على سقؾ السٌارة. 
 

 
  السٌر بنوافذ مفتوحة 176.  
  .a ٌزٌد فً استهالك الوقود. 

  .b ٌخفض من استهالك الوقود. 

  .c ال ٌإثر على االستهالك. 
 

 
  .لسٌر بإطارات مطاطٌة ذات ضغط هواء منخفضا 177.  
  .a ٌزٌد فً االستهالك. 

  .b ٌخفض من االستهالك. 

  .c ال ٌإثر على االستهالك. 
 

 
  : ضغط هواء العجالت المحدد ٌجب ان ٌحترم بنسبة 178.  
  .a 80 % . 

  .b 90 %. 

  .c 100 %. 
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  بٌئة؟ أي دٌزل هو األفضل لل 179.  
  .a  الدٌزل األبٌض. 

  .b الدٌزٌل الذي به أقل كمٌة من الكبرٌت. 

  .c الدٌزل األحمر. 

 
 

  .بعربة تنتج صداعاُ غٌر معهود 180.  
  .a اتابع طرٌقً بشكل عادي . 

  .b اقؾ للتو باقرب موقؾ سٌارات. 

  .c مكنٌجب أن أُدخل سٌارتً للمراقبة بؤسرع وقت م. 
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 Aسلسلة تمارٌن 
 

 
 . عندما الدخول إلى الدوار 1.  

 

  .a حق األولوٌة ًَ  .ل

  .b ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة. 

  .c  (.المسننات)ٌلزمنً الوقوؾ قبل الخط المستعرض 
 

 .عند الدخول إلى الدوار 2.  
  .a  ًتشؽٌل ضوء اإلشارة األٌمنٌلزمن. 

  .b ٌلزمنً تشؽٌل ضوء اإلشارة األٌسر. 

  .c ال ٌلزمنً تشؽٌل أٌة ضوء إشارة. 

 

 
 أرٌد تغٌٌر االتجاه للٌمٌن 3.  

 

  .a هذا مسموح به قبل اللوحات. 

  .b هذا مسموح به بعد اللوحات. 

  .c ق عمومً ذا حركة اللوحة الزرقاء تعنً طرٌ. هذا مسموح به
 .مرور فً اتجاه واحد

 

 أرٌد متابعة طرٌقً بشكل مستقٌم من له األولوٌة؟  4.  
  .a العربة المتواجدة فً ٌساري. 

  .b أنا. 

  .c ٌجب علٌنا اتخاذ الحذر: ال أحد منا. 

 

 

 اللوحة الٌسرى تمنع دخول سائقً 5.  

 

  .a  محرك وأكثر من عجلتٌنكل العربات المحتوٌة على. 

  .b السٌارات الشخصٌة فقط والموتورات التً لها مقطورة جانبٌة. 

  .c الدراجات النارٌة الصؽٌرة والموتورات. 
 

 هل ٌسمح لً بعد تجاوز اللوحات بتوقٌف سٌارتً؟ 6.  
  .a نعم. 

  .b ال. 

  .c  مترا   15نعم إذا وقفت سٌارتً بعد تجاوز اللوحة ب. 
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 .الخط االبٌض المتواصل المرسوم وسط طرٌق السٌر 7.  
  .a ًٌعنً منع الوقوؾ على الطرٌق العموم. 

 

  .b ٌحدد الحافة الفعلٌة لطرٌق السٌر. 

  .c ٌعنً ممنوع تجاوز هذا الخط. 
 

 ٌجب علً استعمال. متر 100الرإٌا اقل من  8.  
  .a األمامٌة أضواء الضباب. 

  .b أضواء الضباب الخلفٌة. 

  .c األضواء الكبرى أو العادٌة. 

 

 
 أرٌد الدوران للٌسار 9.  

 

  .a هذا ممنوع. 

  .b هذا مسموح به. 

  .c هذا مسموح به إذا قدمت األولوٌة للسابقٌن المقابلٌن. 
 

 .ضوء المرور أخضر 10.  
  .a  سٌريٌمكننً متابعة. 

  .b ٌجب أن أدور للٌسار ألن الشرطً ٌؤمرنً بذلك. 

  .c ٌجب علً الوقوؾ. 

 

 
 .، ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة للحافلة(مدٌنة)مجال عمرانً  11.  
  .a والتوقؾ. 

 

  .b  إذا كانت تؽادر موقفها أعلمت بذلك عن طرٌق ضوء
 .إشارتها

  .c  كٌلومتر فً الساعة 50إذا كنُت أسٌر بؤقل من. 
 

 حافلة النقل العمومً التً تغادر موقفها لها  12.  
 .األولوٌة

  .a  ً(.المدٌنة)فقط داخل المجال العمران 

  .b  ً(.المدٌنة)فقط خارج المجال العمران 

  .c  ً(.المدٌنة)داخل خارج المجال العمران 

 

 
 .لً به أرٌد الدوران للٌمٌن، هذا مسموح 13.  

 
 

  .a نعم، شرٌطة تقدٌم األولوٌة للدراجة . 

  .b ال. 

  .c نعم شرٌطة التوقؾ لممر الدراجات. 
 

 .أرٌد الدوران للٌمٌن، ٌلزمنً التوقف لألضواء 14.  
  .a ال . 

  .b ال، ولكن للوحة قؾ. 

  .c نعم. 
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 .بعد تجاوز لوحة المرور 15.  

 
 

  .a ٌجب علٌك تجاوز الترام دابما  من جهة الٌمٌن. طؤخ. 

  .b ٌسمح للسكان فقط بتوقٌؾ سٌاراتهم داخل خطوط التوقؾ. 

  .c ٌُسمح للمشاة واالطفال اللعب بالتواجد على طرٌق السٌر. 
 

 : بعد تجاوز لوحة المرور ٌسمح لً 16.  
  .a بالسٌر بسرعة  ال تتعدى سرعة المشاة. 

  .b  كٌلومتر فً الساعة 30بالسٌر بسرعة  ال تتعدى. 

  .c  كٌلومتر فً الساعة 20بالسٌر بسرعة  ال تتعدى. 

 

 
 .أقترب من ملتقى طرق ٌجب علً فٌه 17.  

 

  .a تقدٌم األولوٌة للقادمٌن من الٌمٌن. 

  .b تقدٌم األولوٌة. 

  .c الوقوؾ و تقدٌم األولوٌة. 
 

 .الشرٌط االحمر، على ٌسار وٌمٌن طرٌق السٌر 18.  
  .a هو ممر للدراجات. 

  .b هو ممر افتراضً للدراجات. 

  .c هو رصٌؾ. 

 

 
 ماذا تعنً هذه اللوحة السفلى؟ 19.  

 

  .a الدراجات العادٌة تسٌر فً اتجاهً ممر الدراجات امستعرض. 

  .b ادٌةإلزامٌة التوقؾ للدراجات الع. 

  .c الدراجات العادٌة لها األولوٌة. 
 

 .على ملتقى الطرق ٌلزمنً 20.  
  .a تقدٌم األولوٌة للسٌارات والدراجات العادٌة فقط. 

  .b  تقدٌم األولوٌة لكل حركة المرور القادمة من جهة الٌسار
 .والٌمٌن

  .c تقدٌم األولوٌة للدراجات العادٌة فقط. 

 

 
كل العربات األخرى متوقفة، ٌسمح لً . الترام واقف 21.  

 .بالتجاوز من جهة الٌسار

 

  .a نعم، اذ لم ٌكن هناك متسع جهة الٌمٌن. 

  .b نعم، فً كل الحاالت. 

  .c ال. 
 

 أرٌد توقٌف عربتً 22.  
  .a هذا مسموح به ٌمٌن طرٌق السٌر. 

  .b السٌر هذا مسموح به ٌسار طرٌق. 

  .c  متر خلؾ أو أمام العربة األخرى 1هذا مسموح به فً كلتا جهتً طرٌق السٌر إذا تركت مسافة. 
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 .هذه السٌارة تسٌر على طرٌق معبد، أنا قادم من الٌمٌن من طرٌق ترابً 23.  
  .a ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة للقادم من الٌمٌن. 

 

  .b األولوٌة ألنً قادم من ًَ  .الٌمٌن ل

  .c ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة للقادم من الٌمٌن والٌسار. 
 

 .السٌارة وقفت وترٌد اإلقالع من جدٌد 24.  
  .a الوقوؾ أنا اآلخر ًَّ  .ٌجب عل

  .b ٌسمح لً بمتابعة السٌر. 

  .c ٌلزمنً رؼم ذلك تقدٌم األولوٌة للسٌارة. 

 

 
 : السٌارة تعنًاللوحة الصفراء، خلف  25.  

 

  .a إلزامٌة الوقوؾ وراء الحافلة. 

  .b مضاعفة الحٌطة والحذر:  نقل االطفال. 

  .c   ٌمنع التجاوز ٌسارا. 
 

 .إذا وقفت هذه الحافلة واستعملت أضواء اإلشارة 26.  
  .a ٌلزمنً الوقوؾ خلفها. 

  .b ند اللزومٌسمح لً بتجاوزها بسرعة ضبٌلة والوقوؾ ع . 

  .c ًٌسمح لً بتجاوزها بحذر مع الستخدام المنبه الصوت . 

 

 
  .27  ً  .أرٌد متابعة طرٌقً مستقٌما

 

  .a  األولوٌة إذا توقفت السٌارة ًَ  (الموجودة ٌساري)ل

  .b ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة للسٌارة. 

  .c األولوٌة على السٌارة ًَ  .ل
 

أرٌد توقٌف سٌارتً فً اتجاه سٌري على الجهة  28.  
 المقابلة من ملتقى الطرق

  .a هذا مسموح به ٌسار وٌمٌن طرٌق السٌر. 

  .b هذا مسموح به ٌمٌن طرٌق السٌر. 

  .c هذا مسموح به ٌسار طرٌق السٌر. 

 

 
 قطع الطرٌق لتقدٌم العون؟ أستطٌع. وقعت حادثة فً الجانب اآلخر من الطرٌق السرٌع 29.  
  .a ا  .نعم، إذا كنت محترسا جد 

 

  .b نعم، ولكن عند تواجد حركة سٌر خفٌفة. 

  .c ال. 
 

 .وقعت لً حادثة سٌر مع سائق موتور 30.  
  .a ال أزٌل واقٌة رأسه. 

  .b أزٌل واقٌة رأسه لمعرفة م إذا كانت به جروح فً رأسه. 

  .c ٌل واقٌة رأسهاز.  
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  :لوحة المرور هذه تعنً 31.  

 

  .a نهاٌة كل أنواع المنع المحلٌة للعربات المتحركة. 

  .b نهاٌة تحدٌد السرعة المحدد. 

  .c  70نهاٌة منطقة ال. 
 

 :بعد تجاوز اللوحة، السرعة القصوى محدودة فً 32.  
  .a 70 كٌلومتر فً الساعة. 

  .b 90 كٌلومتر فً الساعة. 

  .c 50 كٌلومتر فً الساعة. 

 

 
 .الشخص الذي ٌلزمه الخضوع لفحص النفس 33.  

 

  .a ٌسمح له برفضه. 

  .b  دقٌقة 15ٌسمح له بطلب مهلة. 

  .c  دقٌقة 30ٌسمح له بطلب مهلة. 
 

 متى تصبح عندي نسبة كحول لعاقب علٌها القانون؟ 34.  
  .a  مٌلؽرام فً لتر من النفس 0,22إذا نفخت نسبة كحول أكثر من. 

  .b  مٌلؽرام فً لتر من النفس 0,22إذا نفخت نسبة كحول تساوي من. 

  .c  مٌلؽرام فً لتر من النفس 0,35إذا نفخت نسبة كحول أكثر من. 

 

 
 :لوحات المرور المثلثة تعنً 35.  

 
 

  .a متر  100بعد  معبر قطار محفر على. 

  .b  متر وطرٌق محفر  100معبر قطار بدون أعمدة على بعد
 .متر 150على بعد 

  .c  متر 100معبر قطار بؤعمدة على بعد. 
 

 هل ٌسمح لً بتوقٌف فً هذا الشارع؟ 36.  
  .a أجل، لمدة ساعتٌن على االكثر. 

  .b نعم. 

  .c ال. 

 

 
 مر القطار 37.  

 

  .a ٌسمح لً بمتابعة سٌري. 

  .b ال ٌسمح لً بمتابعة سٌري. 

  .c ًٌسمح لً بمتابعة سٌري إذا توقؾ المنبه الصوت. 
 

هل باإلمكان أن تسحب منً رخصة السٌاقة على  38.  
 التو إذا تابعت السٌر؟

  .a ال. 

  .b نعم. 
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 لى خط السٌر األوسطٌسمح  لً فً هذه الحالة البقاء ع 39.  
  .a نعم، ٌسمح لً باختٌار خط السٌر. 

 

  .b ال، ٌلزمنً السٌر على خط السٌر األٌمن. 

  .c نعم، بسبب السهم األخضر. 
 

 طرٌق سرٌع 40.  
  .a ال ٌسمح لً بتجاوز العربات األمامٌة إال واحدة  تلو ألخرى. 

  .b  األٌمنال ٌسمح لً بالسٌر على الخط. 

  .c  كٌلومتر فً الساعة 120ٌسمح لً السٌر بسرعة ال تتعدى. 

 

 
 ٌسمح لً 41.  

 

  .a   السٌر مستقٌما. 

  .b الدوران للٌمٌن. 

  .c السٌر مستقٌما  أو الدوران للٌمٌن. 
 

ٌسمح لً من هنا الدوران للٌمٌن بشرط أن أقدم  42.  
 .األولوٌة

  .a ٌن القادمٌن من الٌمٌنللسابق. 

  .b للسابقٌن القادمٌن بصورة قانونٌة من باقً اال تجاهات األخرى وللمشاة. 

  .c للسابقٌن القادمٌن من الٌسار. 

 

 
 .عربتً محملة بالوزن االقصى المسموح به، إضافة إلى ذلك أنا خارج فً سفر طوٌل 43.  
  .a ٌةأنقص من ضؽط هواء اإلطارات المطاط. 

 

  .b أزٌد فً ضؽط هواء اإلطارات المطاطٌة. 

  .c ًال أؼٌر من ضؽط هواء عجالت. 
 

 .عمق سطح العجالت ٌجب أن ٌكون على األقل 44.  
  .a 1 مٌلٌمتر. 

  .b 2 مٌلٌمتر. 

  .c 1,6 مٌلٌمتر. 

 

 
 على ملتقى الطرق 45.  

 

  .a األولوٌة ًَ  .ل

  .b تقدٌم األولوٌة للقادم من الٌمٌنٌلزمن ً. 

  .c ٌلزمنً الوقوؾ وتقدٌم األولوٌة. 
 

 إذا توقف السائق األمامً 46.  

  .a ٌسمح لً بالتوقؾ على المعبر. 

  .b ًٌلزمنً الوقوؾ بؤقرب مكان من السابق األمام . 

  .c ال ٌسمح لً بالتوقؾ على المعبر. 
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باالنتطار قبل اللوحة فً انتظار هل ٌسمح لً  47.  
 المساعدة إذا كانت سٌارتً معطلة؟ 

 

  .a ال.  

  .b نعم، إذا استخدمت أضواء اإلشارة االربعة . 

  .c نعم، إذا استخدمت وضع مثلث العطب. 
 

 هل ٌسمح لً بمراجعة خرٌطة الطرٌق قبل اللوحة 48.  
  .a نعم. 

  .b ال. 

  .c م، إذا لم أقؾ مطوال  نع. 

 

 
السرعة القصوى المسموح بها على الطرٌق  49.  

 :السرٌع

 

  .a 120  كٌلومتر فً الساعة. 

  .b 90 كٌلومتر فً الساعة. 

  .c 70 كٌلومتر فً الساعة. 
 

هل ٌسمح لً بالبقاء . طرٌق سرٌع به زحمة مرور 50.  
 هنا؟

  .a نعم. 

  .b  ال. 

  .c نعم، ولكن فقط إذا كنت أرٌد التجاوز. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

237 

 
 

 Bسلسلة تمارٌن 
 

 

  .1  ًَّ  إذا أردت تغٌٌر االتجاه للٌمٌن قٌجب عل

 

  .a عدم الوقوؾ. 

  .b   الوقوؾ أوال. 

  .c الوقوؾ إذا لزم األمر وتقدٌم األولوٌة. 
 

ًَّ مراعاة لوحة ا 2.    لمرور؟متى ٌجب عل
  .a   عندما ٌكون الضوء البرتقالً رماشا. 

  .b   ال أراعٌها أبدا. 

  .c   عندما ٌكون الضوء البرتقالً ثابتا. 

 

 
 ممر ضٌق 3.  

 

  .a ال ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة للدراجة النارٌة الصؽٌرة. 

  .b ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة للدراجة النارٌة الصؽٌرة. 

  .c ال ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة إذا كان المكان فرؼا  بما فٌه الكفاٌة. 
  

 على مخفظ السرعة، سرعتً محددة فً 4.  
  .a 30 كٌلومتر فً الساعة. 

  .b 20 كٌلومتر فً الساعة. 

  .c 50 كٌلومتر فً الساعة. 

 
 

 .أرٌد ان أدور للٌمٌن 5.  

 

  .a  على خط الحافالتال ٌسمح لً بالسٌر. 

  .b ٌسمح لً بالسٌر على خط الحافالت. 

  .c ال ٌسمح لً أبدا  بالسٌر على خط الحافالت. 
 

 .أرٌد تجاوز السائق األمامً من جهة الٌمٌن 6.  
  .a ال ٌسمح لً بالسٌر على خط الحافالت. 

  .b ٌسمح لً بالسٌر على خط الحافالت. 

  .c أبدا  بالسٌر على خط الحافالتال ٌسمح ل ً. 
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ٌسمح لً انطالقاً من اللوحة بتجاوز سٌارة شخصٌة  7.  
 من جهة الٌسار؟ 

 
 

  .a ال . 

  .b  كٌلومتر فً الساعة 30نعم، لكن بسرعة ال تتعدى. 

  .c نعم، المنع ال ٌطبق إال قرب الحاجز . 
 

بتجاوز الدراجة العادٌة  ٌسمح لً انطالقاً من اللوحة 8.  
 والنارٌة الصغٌرة؟ 

  .a ال. 

  .b نعم. 

  .c نعم، المنع ال ٌطبق إال قرب الحاجز. 

 

 
 من علٌه تقدٌم األولوٌة؟  9.  

 
 

  .a السٌارة الصفراء . 

  .b السٌارة الزرقاء القادمة من الٌمٌن . 

  .c السٌارة الزرقاء ألنها توقفت . 
 

 : عند متابعة السٌر فً جهة طرٌق األولوٌة 10.  
  .a ٌلزم السٌارة الصفراء تشؽٌل إشارة تؽٌٌر االتجاه الٌسرى . 

  .b ٌلزمها تشؽٌل إشارة تؽٌٌر االتجاه الٌمنى . 

  .c ال ٌلزمها تشؽٌل إشارة تؽٌٌر االتجاه. 

 

 
 هل ٌزمنً تقدٌم األولوٌة؟  11.  

 

  .a عمن . 

  .b ال. 

  .c ٌلزمنً التوقؾ وتقدٌم األولوٌة. 
 

عربة األولوٌة التً ترٌد الحصول على األولوٌة ُتعلم  12.  
 :بقدومها بواسطة

  .a ضوء أزرق دوار. 

  .b ًضوء أزرق دوار ومنبه صوت. 

  .c ًضوء أزرق دوار أو منبه صوت. 
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 تابعة سٌري؟ هل ٌسمح لً بم 13.  

 

  .a نعم . 

  .b نعم، إذا ؼٌرت االتجاه للٌمٌن . 

  .c ال. 
 

ًَّ فعله على ملتقى الطرق؟  14.    ماذا ٌجب عل
  .a الوقوؾ وتقدٌم األولوٌة . 

  .b تقدٌم األولوٌة والوقوؾ إذا لزم األمر . 

  .c تقدٌم األولوٌة للقادمٌن من الٌمٌن. 

 

 
ًَّ هنا  15.    إذا أظهرت الخٌول عالمات خوف، فٌجب عل

 

  .a مضاعفة االحتراس، لكن ٌسمح لً بمتابعة السٌر. 

  .b تخفٌؾ السرعة والوقوؾ إذا لزم األمر. 

  .c الوقوؾ . 
 

هل بإمكان الشرطة طلب فحص النفس من سائق هذه  16.  
 الخٌول؟ 

  .a ال. 

  .b نعم. 

  .c ْكر  .  نعم، ولكن فقط ان َبَدت علٌهم عالمات السُّ

 

 
 : هذه اإلشارة بٌد الشرطً تعنً 17.  

 
 

  .a ًنعم، بشرط أن ٌستعمل منبهه الصوت. 

  .b ٌسمح لً بالدوران للٌمٌن. 

  .c تخفٌؾ السرعة وقطع ملتقى الطرق ببطء ًَّ  .ٌجب عل
 

 .المإهل إذا لم أتبع أوامر العون 18.  
  .a ال ٌمكن أن تسحب منً رخصة السٌاقة. 

  .b  ساعات 6أمنع من السٌاقة لمدة. 

  .c   ٌمكن أن تسحب منً رخصة السٌاقة فورا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

240 

 السائق أمامً ٌسٌر ببطء، هل ٌسمح لً بالتجاوزمن جهة الٌسار ؟  19.  
  .a نعم. 

 

  .b  الماشً الدي ٌقطع الطرٌقنعم، شرٌطة عدم إزعاج. 

  .c ال. 
 

 ماشً متواجد عند معبر مشاة لٌس به بؤضواء مرور 20.  
  .a لٌس له أٌة األولوٌة. 

  .b له األولوٌة كذلك إذا أراد قطع الطرٌق. 

  .c له األولوٌة فقط إذاكان متواجدا  فوق معبر المشاة. 

 

 
 .ولوٌة لً، ألننً قادم من الٌمٌنالترام ملزم بتقدٌم األ 21.  

 

  .a ال . 

  .b نعم. 

  .c ال، ٌلزمه تقدٌم األولوٌة للمشاة فقط. 
 

 إذا أردت تغٌٌر االتجاه للٌمٌن 22.  
  .a ٌسمح لً بتوسٌع دورتً ما أمكن. 

  .b ٌجب علً تقصٌر دورتً ما أمكن. 

  .c  ال ٌسمح لC  بتجاوزB  وA  ًنفس الوقتف. 

 

 
 .أرٌد أن تغٌٌر االتجاه للٌسار بعد اللوحات 23.  

 
 

  .a أن أسٌر ٌسارا  ما أمكن ًَّ  .ٌجب عل

  .b أن أسٌر ٌمٌنا  ما أمكن ًَّ  .ٌجب عل

  .c ٌسمح لً إذن بالسٌر وسط الطرٌق. 
 

 : اللوحة الدائرٌة الزرقاء تعنً 24.  
  .a  أن ٌتم فً اتجاه حركة السٌرتوقٌؾ السٌارة ٌجب. 

  .b وجهة سٌر واجبة. 

  .c طرٌق عمومً ذو حركة سٌر فً اتجاه واحد. 

 

 
 : هذه اللوحة تعنً 25.  

 

  .a مكان وقوؾ الدراجات العادٌة . 

  .b نهاٌة ممر الدراجات العادٌة عند ملتقى الطرق. 

  .c ارٌة الصؽٌرة الثنابٌة مكان وقوؾ الدراجات العادٌة والن
 .العجالت

 

ًَّ الوقوف 26.    عند ضوء مرور أحمر ٌجب عل
  .a قبل مكان الوقوؾ. 

  .b على مكان الوقوؾ فً حالة عدم تواجد دراجات عادٌة ونارٌة ثنابٌة العجالت. 

  .c قبل ضوء المرور.  
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 أرٌد تغٌٌر االتجاه للٌسار 27.  

 

  .a األولو ًَ  .ٌة على السابق القابلل

  .b ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة للسابق المقابل. 

  .c   ال أقدم األولوٌة إال للسابق المقابل الذي ٌسٌر مستقٌما. 
 

 األولوٌة سارٌة المفعول  28.  
  .a على كل عرض طرٌق السٌر. 

  .b ًعلى كل عرض الطرٌق العموم. 

  .c طرقفقط على ملتقى ال. 

 

 
 .لقد تساقطت الثلوج 29.  

 

  .a ًٌجب أن أنقص من ضؽط هواء عجالت سٌارت. 

  .b ًٌجب أن أرفع من ضؽط هواء عجالت سٌارت. 

  .c ٌسمح لً بتركٌب السالسل الثلجٌة. 
 

 متى ٌجب علً استعمال أضواء الضباب الخلفٌة؟ 30.  
  .a  ثلج أو أمطار ؼزٌرةفقط فً حالة وجود ضباب، سقوط. 

  .b فقط فً حالة وجود ضباب. 

  .c فقط عند تساقط الثلوج. 

 

 

 : أضواء المرور تعنً 31.  

 

  .a الوقؾ وإلزامٌة الدوران للٌمٌن. 

  .b حركة المرور مسموح بها فً اتجاه السهم 

  .c حركة السٌر مسموح بها فً االتجاهٌن. 
 

 .ن أدور للٌمٌنأرٌد أ 32.  
  .a السهم األخضر ٌعطٌنً األولوٌة. 

  .b األولوٌة على السابقٌن القادمٌن من الٌسار ًَ  .ل

  .c ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة للسابقٌن القادمٌن من االتجاهات األخرى والراجلٌن الذٌن ٌقطعون الطرٌق . 

 

 
 .أرٌد أن أدور للٌسار 33.  

 
 

  .a قدٌم األولوٌة للدراجة المتواجدة على ممرالدراجات ٌلزمنً ت
 . وللسابق المتواجد على طرٌق السٌر والقادم من الٌمٌن

  .b األولوٌة النً قادم من الٌمٌن ًَ  ل

  .c  ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة فقط للدراجة العادٌة المتواجدة على
 .ممرالدراجات

  

 .السٌارة الشخصٌة واقفة. أرٌد تغٌٌر االتجاه للٌسار 34.  
  .a ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة لها . 

  .b األولوٌة علٌها ًَ  .ل

  .c ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة فقط إذا توقفت. 
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، السرعة بعد تجاوز اللوحات (مدٌنة)مجال عمرانً  35.  
 : محدودة فً

 
 

  .a 20 كٌلومتر فً الساعة. 

  .b 30 اعةكٌلومتر فً الس. 

  .c 30 كٌلومتر فً الساعة اثناء أوقات الدراسة. 
 

ٌمنع علً . متراً  1385أقود شاحنة صغٌرة، علوها  36.  
 : قبل لوحات المرور توقٌف سٌارتً على مسافة

  .a  أمتار 5ال تقل عن. 

  .b  عن مترا  15ال تقل. 

  .c  مترا   20ال تقل عن. 

 

 
 .االتجاه للٌسارأرٌد تغٌٌر  37.  

 

  .a  األولوٌة ألننً أتابع سٌري فً االتجاه المستقٌم وقادم من ًَ ل
 .الٌمٌن

  .b ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة للسابقٌن القادمٌن من الٌسار والٌمٌن . 

  .c  ٌلزمنً الوقوؾ وتقدٌم األولوٌة للسابقٌن القادمٌن من الٌسار
 .والٌمٌن

 

 .ٌٌر االتجاه للٌمٌنإذا أردت تغ 38.  
  .a ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة للسابقٌن القادمٌن من الٌسار والٌمٌن. 

  .b  ًٌلزمنً تقدٌم األولوٌة للسٌارة القادمة من الٌسار، ولكن ل
 . األولوٌة على السٌارة القادمة من الٌمٌن

  .c لٌس لهم األولوٌة، ٌسمح لً إذن بتؽٌٌر االتجاه بحذر. 

 

 
، السرعة القصوى المسموح (مدٌنة)مجال عمرانً  39.  

 : بها خلف اللوحات

 
 

  .a 90 كٌلومتر فً الساعة. 

  .b 70 كٌلومتر فً الساعة. 

  .c 50 كٌلومتر فً الساعة. 
 

 .متر 2أقود شاحنة صغٌرة علوها  40.  
  .a ال ٌسمح لً بمتابعة السٌر. 

  .b ة السٌرٌسمح لً بمتابع. 

  .c  مترا  على األكثر بمتابعة السٌر 190ٌسمح لً لمسافة. 
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ضوء المرور ٌتغٌر من اللون األخضر إلى اللون  41.  
 البرتقالً، هل الزال بإمكانً متابعة السٌر؟ 

 

 

  .a ال . 

  .b نعم،  لكن فقط إذا وقوفً ؼٌر آمن. 

  .c نعم. 
 

لبرتقالً بدأ ٌرمش، أرٌد تغٌٌر االتجاه الضوء ا 42.  
 .للٌمٌن

  .a هذا ممنوع. 

  .b هذا مسموح به. 

 

 
 من له األولوٌة؟  43.  

 

  .a أنا . 

  .b السابق المقابل. 
 

 هل ٌسمح لً بالتوقف ٌمٌناً خلف الشاحنة؟ 44.  
  .a فقط إذا بقٌت هناك إمكانٌة للتقاطع. 

  .b ط إطا استعملت أضواء اإلشارة األربعةفق. 

  .c نعم. 

 

 

 
ًَّ اعتبار ضوء المرور فً شكل خط أفقً  45.   هل عل

 أبٌض؟ 

 
 

  .a نعم. 

  .b ال. 

  .c نعم، إذا كان عبارة عن طرٌق عمومً به زحمة مرور. 
 

 هل ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة للماشً؟  46.  
  .a نعم. 

  .b ال. 

 

 

 ماذا ٌجب علً فعله عندما ٌتم تجاوزي؟  47.  

 

  .a ال شًء. 

  .b ًتخفٌؾ سرعت ًَّ  .ٌجب عل

  .c التجنب للٌمٌن بؤسرع وقت ممكن ًَّ  .ٌجب عل
 

ٌتم تجاوزي من طرف عربة أولوٌة ُتشغل المنبه  48.  
 . الصوتً الممٌز

  .a ال ٌجب علً فعل أي شًء. 

  .b ًتخفٌؾ سرعت ًَّ  .ٌجب عل

  .c  إخالء السبٌل وتقدٌم األولوٌة ًَّ .ٌجب عل  
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 هل سٌارتً متوقفة بشكل قانونً؟  49.  

 

  .a نعم. 

  .b ال. 

  .c  متر بٌن العربات فً الجهة  1نعم، إذا تم ترك مسافة
 .األمامٌة والخلفٌة

 

ًُّ استعمال أضواء ال 50.   توقف عند متى ٌجب عل
 توقٌف سٌارتً؟

  .a   متر تقرٌبا   200إذا تعذرت الرإٌا لمسافة . 

  .b   متر تقرٌبا  إال إذا كانت  200إذا تعذرت الرإٌا لمسافة
متر بواسطة إنارة  100سٌارتً مربٌة  من مسافة  

 . الشارع

  .c فقط باللٌل.  
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 Cارٌن سلسلة تم
 

 
 هل ٌسمح لً بتوقٌف سٌارتً على مخفظ السرعة؟ 1.  

 

  .a نعم، قبل اللوحات . 

  .b نعم، بعد اللوحات. 

  .c ال. 
 

 .أرٌد أن أوقف سٌارتً فً ٌوم عمل 2.  
  .a ٌسمح بذلك بدون استعمال بطاقة التوقؾ. 

  .b استعمال بطاقة التوقؾ ما بٌن ًَّ صباحا   09الساعة  ٌحب عل
 .مساء   18والساعة 

  .c   استعمال بطاقة التوقؾ دابما ًَّ .ٌحب عل  

 

 
 كٌف ٌجب أن أتجاوز الدراجات العادٌة؟  3.  

 

  .a علً تجاوزها من الٌسار. 

  .b علً تجاوزها من الٌمٌن. 

  .c الٌمٌن أو الٌسار ٌسمح لً بتجاوزها من. 
 

لً استخدام المنبه الصوتً لتنبٌه الدراجات هل ٌجوز  4.  
 العادٌة؟  

  .a نعم 

  .b ال هذا ممنوع 

  .c  ً(.المدٌنة)نعم، ولكن فقط خارج المجال العمران 

 

 

 سرعتً القصوى . أسٌر على طرٌق سرٌع 5.  

 

  .a ٌجب أن أُعدل ُسرعتً لُتالبم الظروؾ. 

  .b  ًس/ك 70محدودة ف . 

  .c  ًس/ك 120محدودة ف . 
 

 ٌمٌن الخط األبٌض العرٌض 6.  
  .a ٌسمح لً بالوقوؾ ولكن لٌس بالتوقؾ. 

  .b ال ٌسمح لً ال بالوقوؾ وال بالتوقؾ . 

  .c  ٌسمح لً بالوقوؾ و بالتوقؾ إذا تركت مسافة كافٌة من
 .اللوحات
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 ور فً اتجاه واحد إال بعد تجاوز اللوحات تكون حركة المر 7.  
  .a لسكان هذا الشارع. 

 

  .b للدراجات العادٌة والموتورات. 

  .c  للدراجات العادٌة والنارٌة الصؽٌرة صنؾA. 
 

 .ٌسمح لً بعد تجاوز اللوحات 8.  
  .a   بالوقوؾ ٌمٌنا  أو شماال. 

  .b فقط بالوقوؾ ٌمٌنا  فً اتجاه سٌري. 

  .c دم الوقوؾ والتوقؾبع . 

 

 
 . أرٌد تغٌٌر االتجاه للٌسار على هذا الطرٌق ذا حركة مرور فً اتجاه واحد 9.  
  .a لً حرٌة االختٌار بٌن اتباع السٌارة البٌضاء أو اتباع الترام. 

 

  .b ٌلزمنً السٌر وراء الترام. 

  .c البقاء خلؾ السٌارة ال ًَّ  .بٌضاءٌجب عل
 

س داخل هذه /كلم 50ٌسمح لً بالسٌر بسرعة  10.  
 المدٌنة 

  .a   ،االنتباه للطرٌق المكون من الحصى ًَّ نعم، ولكن ٌجب عل
 .حركة المرور، الظروؾ وتخفٌؾ السٌر عند الحاجة

  .b ال . 

  .c نعم.  

 

 
 : اللوحة الصفراء فً مإخرة العربة تعنً 11.  

 

  .a نقل األطفال، مضاعفة الحذر. 

  .b ًإلزامٌة الوقوؾ وراء حافلة النقل المدرس. 

  .c ممنوع التجاوز عبر الٌسار. 
 

 ٌسمح لً إذن. حافلة النقل المدرسً واقفة 12.  
  .a بعدم عبور الحافلة. 

  .b ًبالعبور وأنا أستعمل المنبه الصوت. 

  .c الوقوؾ عند اللزوم. ةبالعبور بسرعة مالبم ًَّ  .ٌجب عل

 

 
 السرعة على طرٌق السٌر  هذا الموجود داخل المدٌنة محدودة فً  13.  
  .a 70 كٌلومتر فً الساعة. 

  .b 50 كٌلومتر فً الساعة. 

  .c 30 كٌلومتر فً الساعة. 
 

 .واحد مدٌنة، طرٌق سٌر ذا حركة مرور فً اتجاه 14.  
  .a ٌجب أن أبقى على خط السٌر األٌمن. 

  .b ًٌسمح لً بالبقاء على خط السٌر الوسط. 

  .c  ٌسمح لً بالسٌر على الخط الوسطً فقط فً حالة الزحمة. 
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 ٌلزمنً تعدٌل سرعتً 15.  

 
 

  .a للوحات المرور. 

  .b لعدد خطوط السٌر. 

  .c للرإٌا. 
 

لسائق المقابل ٌستخدم أضواء ضبابه األمامٌة، ا 16.  
 . ٌسمح لً أنا كذلك بذلك

  .a ولكن فقط عند الضباب أوسقوط الثلج أو األمطار الؽزٌرة. 

  .b وقت الضباب أو سقوط الثلج أو أمطار ؼزٌرة 

  .c ولكن فقط عند الضباب . 

 

 

 الطرٌق المبلل؟أالحظ بؤن عجالتً قد فقدت التصاقها بسطح  17.  
  .a أرفع رجلً عن دواسة الؽاز وأضؽط الدبرٌاج. 

 

  .b أدٌر المقود بصورة متؽٌرة قصٌرة للٌسار والٌمٌن. 

  .c أفرمل بؤسرع وقت ممكن. 
 

عند الفرملة على سطح مبلل أُِحس بؤن نظام ال  18.  
ABS ٌشتغل. 

  .a قصر منها على طرٌق جاؾمسافة الفرملة اآلن أ. 

  .b مسافة الفرملة اآلن أطول منها على طرٌق جاؾ. 

  .c مسافة الفرملة اآلن هً نفسها على طرٌق جاؾ. 

 

 
 .أرٌد توقٌف على حافة طرٌق مساوٌة لسطح الطرٌق تحت الجسر 19.  
  .a هذا ممنوع. 

 

  .b  م للراجلٌن1,5هذا مسموح به عند ترك مسافة ال تقل عن. 

  .c هذا مسموح به. 
 

 :السرعة تحت هذه القنطرة محدودة فً 20.  
  .a 50 كٌلومتر فً الساعة. 

  .b 90 كٌلومتر فً الساعة. 

  .c 70 كٌلومتر فً الساعة.  

 

 
 .أرٌد تغٌٌر االتجاه للٌسار 21.  

 

  .a األولوٌة على السابقٌن المقابلٌن ًَ  .ل

  .b ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة للسابقٌن المقابلٌن. 

  .c هذا األمر ممنوع اآلن. 
 

 .أنا مستعد جٌداً  22.  
  .a   السٌر مستقٌما. 

  .b تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن. 

  .c تؽٌٌر االتجاه للٌسار. 
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  بعد تجاوز اللوحة ٌسمح لً 23.  

 

  .a  كٌلومتر فً الساعة 30عدم السٌر بسرعة أكثر من. 

  .b عدم إزعاج المشاة أو تعرٌضهم للخطر. 

  .c السٌر بسرعة المشاة فقط. 
 

 :داخل منطقة سكنٌة ٌسمح لً ب 24.  
  .a عدم التوقؾ ولكن الوقوؾ مسموح به. 

  .b عدم  الوقوؾ وال التوقؾ . 

  .c التوقؾ فً األماكن المحددة. 

 

 
تجر مقطورة، الطول اإلجمالً " جٌب"قود سٌارة أ 25.  

 .أمتار 7350

 

  .a ال ٌسمح لً بتجاوز اللوحات. 

  .b ٌسمح لً بتجاوز اللوحات. 

  .c ال ٌسمح لً بتجاوز اللوحات بمقطورة فارؼة. 
 

 (.مدٌنة)مجال عمرانً  26.  
  .a السٌاقة على خط السٌر األٌمن ما أمكن ًَّ  .ٌجب عل

  .b  كٌلومتر فً الساعة على األكثر 50ٌسمح لً بالسٌر بسرعة. 

  .c ال ٌسمح لً باستعمال المنبه الصوتً على اإلطالق. 

 

 
 هل ٌسمح لً بتجاوز الدراجة النارٌة الرباعٌة العجالت؟ 27.  
  .a ال. 

 

  .b نعم. 

  .c  الساعة كٌلومتر فً 70نعم، إذا سقت بسرعة ال تتعدى. 
 

ٌجب . كٌلومتر فً الساعة تقرٌباً  45أسوق بسرعة  28.  
 :أن أترك مسافة آمنة تقدر ب

  .a  ًمترا   23حوال. 

  .b  ًمترا   15حوال. 

  .c  ًمترا   45حوال. 

 

 
 هل ٌسمح لً بالتجاوز؟ 29.  

 

  .a نعم. 

  .b ال. 

  .c اٌة نحو الٌسارنعم، إذا تجنبت بما فٌه الكف. 
 

 هل ٌلزمنً تشغٌل اضواء اإلشارة عند التجاوز؟ 30.  
  .a ال . 

  .b نعم.  

  .c نعم، إذا كان سابقون هناك سابقون مقابلون قادمون 
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 ؟"  L"متى ٌجب على السائق ان ٌقود بحرف  31.  

 

  .a إذا كان ٌسوق برخصة مإقتة. 

  .b   أبدا. 

  .c   أٌام الجمعة، السبت واألحد ما بٌن الساعة العاشرة لٌال
 .والسادسة صباحا  

 

، هل Bسنة وحاصل على رخصة مإقتة  18عمري  32.  
 ٌسمح لً بالسٌاقة على الطرٌق السرٌع؟ 

  .a نعم. 

  .b نعم، لكن لٌس فً نهاٌة االسبوع. 

  .c ال . 

 

 
 .مٌن عند أول ملتقى طرق قادمأرٌد تغٌٌر االتجاه للٌ 33.  
  .a ٌجب أن أسوق بؤقرب مكان من حافة الطرٌق الٌمنى. 

 

  .b ٌجب أن أقصر دورتً ما أمكن. 

  .c هذا ممنوع. 
 

  .34  ً  .من األحسن أن أقوم بذلك. إذا أنزلت راكبا
  .a على موقؾ الحافلة. 

  .b على ممر الدراجات . 

  .c ٌق السٌرعلى طر. 

 

 
 . كٌلومتر فً الساعة، السائق األمامً توقف 50أسوق بسرعة  35.  
  .a  مترا  للتمكن من الوقوؾ 25تلزمنً مسافة. 

 

  .b  مترا  للتمكن من الوقوؾ 81تلزمنً مسافة. 

  .c  مترا  للتمكن من الوقوؾ 50تلزمنً مسافة. 
 

 .على سطح طرٌق مبلل 36.  
  .a تكبر مسافة التوقؾ. 

  .b لمسافة التوقؾ ال تتؽٌر. 

  .c تقصر مسافة التوقؾ. 

 

 

 .أقف خلف جسر مفتوح 37.  

 

  .a أن أوقؾ دوران المحرك ًَّ  .ٌجب عل

  .b ٌسمح لً بترك المحرك ٌشتؽل. 

  .c ٌسمح لً بتوقٌؾ دوران المحرك كً أسترٌح. 
 

ًَّ مراعاة إذا تمكنت من مت 38.    ابعة السٌر فٌجب عل
  .a أضواء المرور. 

  .b لوحات المرور. 

  .c السابقٌن المقابلٌن . 
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 هل ٌسمح لً بتجاوز هذه السٌارة من جهةالٌمٌن؟  39.  
  .a نعم. 

 

  .b نعم، شرٌطة عدم السٌر فوق محطة الحافلة-ب. 

  .c ال. 
 

 قوف على موقف الحافلة؟ هل ٌسمح لً بالو 40.  
  .a ال. 

  .b ال، ٌسمح فقط بالتوقؾ. 

  .c نعم. 

 

 

 . تحدٌد السرعة ساري المفعول 41.  

 

  .a بعد تجاوز اللوحة على أول ملتقى طرق قادم. 

  .b قبل اللوحة. 

  .c 200 مقبلمترا  بعد تجاوز اللوحة إلى ؼاٌة الملتقى ال. 
 

 .أرٌد تغٌٌر االتجاه للٌسار على ملتقى الطرق المقبل 42.  
  .a ٌسمح لً باالستعداد المسبق على الخطوط البٌضاء المابلة. 

  .b هذا ممنوع على الخطوط البٌضاء المابلة . 

  .c ال ٌسمح لً باالستعداد المسبق على الخطوط البٌضاء المابلة. 

 

 

 .ع السرعةعند رف 43.  

 

  .a تكبر زاوٌة الرإٌا. 

  .b ال تتؽٌر زاوٌة الرإٌا. 

  .c تصؽر زاوٌة الرإٌا. 
 

على أٌة مسافة ٌجب وضع مثلث الخطر على  44.  
 الطرٌق السرٌع؟ 

  .a 30   مترا. 

  .b 100 أمتار. 

  .c 50   مترا. 

 

 

 :بؤن ٌتجاوز مإخرة العربة باكثر من حمولة غٌر قابلة للتقسٌم ال ٌسمح 45.  
  .a 1 متر. 

 

  .b 3 أمتار. 

  .c 0 متر. 
 

 بكم ٌسمح للحمولة أن تتجاوز مقدمة العربة؟ 46.  
  .a 0 متر. 

  .b 0,5 متر. 

  .c 1 متر. 
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 متى ٌلزمنً تشغٌل األضواء الكبرى أو العادٌة؟  47.  

 

  .a أمتار 100لرإٌا أقل من عندما تكون ا. 

  .b  متر 200عندما تكون الرإٌا أقل من. 

  .c  متر 50عندما تكون الرإٌا أقل من. 
 

 متى ٌجب إطفاء األضواء الكبرى؟ 48.  
  .a  متر 100إذا كنت أسٌر خلؾ عربة أخرى لمسافة أقل من . 

  .b  متر 50إذا كنت أسٌر خلؾ عربة أخرى لمسافة أقل من. 

  .c عندما أتجاوز. 

 

 
 أسٌر على 49.  

 

  .a طرٌق أولوٌة. 

  .b طرٌق سرٌع. 

  .c طرٌق ذو حركة مرور فً اتجاه واحد. 
 

كٌلومتر فً  90ماهً مسافة األمان عند سرعة  50.  
 .الساعة

  .a  ًمترا   25حوال. 

  .b  ًمترا    4حوال. 

  .c  ًترا  م 90حوال. 
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 Dسلسلة تمارٌن 
 

 
 ما الذي ٌجب أن أنتبه إلٌه فً هذه الحالة؟  1.  

 

  .a حالة الطرٌق. 

  .b ًإمكانٌة تحول الضوء األخضر لبرتقال . 

  .c معلومات اللوحة. 
 

 كٌف أتصرف فً هذه الحالة؟  2.  
  .a ٌع كً أتمكن من عبور الضوءأزٌد فً السرعة بشكل سر. 

  .b أكون على حذر وأستعد للفرملة. 

  .c ًأفرمل ألننً أتوقع الضوء البرتقال. 

 

 

 

 

 ما الذي ٌجب أن أنتبه إلٌه فً هذه الحالة؟  5.  

 

  .a   خارج زاوٌة رإٌتً ٌمكن أن ٌكون الطرٌق مقطوعا. 

  .b   طرٌق السٌر فارغ بؤكمله وسٌبقى فارؼا. 

  .c طرٌق السٌارات ٌنتهً وطرٌق األولوٌة ٌبدأ. 
 

 كٌف أتصرف فً هذه الحالة؟ 6.  
  .a فً سرعتً بؤي حال من األحوال سوؾ ال أزٌد. 

  .b أزٌد فً السرعة كً أتمكن من الصعود. 

  .c أستخدم المنبه الصوتً كً أنبه المشاة المتوقعٌن. 

 
 
 
 
 

 .أرٌد تغٌٌر االتجاه للٌسار عند الملتقى القادم 3.  

 

  .a   األولوٌة دابما ًَ  .ل

  .b ٌجب أن أكون فً  البداٌة على حذر من األطفال اللُّعب. 

  .c ٌجب أن أتوقؾ وأقدم األولوٌة لألطفال اللُّعب. 
 

ًَّ تخفٌف السرعة بهذا المكان؟  4.    هل ٌجب عل
  .a نعم، األطفال اللّعب هم عبارة عن حاجز متوقع. 

  .b  نعم، إنً أقترب من ملتقى طرق ٌجب علً فٌه تقدٌم
 . األولوٌة

  .c ال، لٌس هناك أي سبب ألخفؾ السٌر. 
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 ما الذي ٌجب أن أنتبه إلٌه فً هذه الحالة؟  7.  

 
 

  .a ًالدراجة العادٌة قد تفزع بقدوم. 

  .b قفة فً الجهة الٌسرى من الطرٌققد تنطلق السٌارة المتو. 

  .c قد تنطلق الشاحنة. 
 

 كٌف ٌجب أن أتصرف فً هذه الحالة؟  8.  
  .a أسٌر بحذر وأوجه انتباهً للدراجة العادٌة على الخصوص. 

  .b أسٌر بؤقصى الٌسار من طرٌق السٌر. 

  .c حذرأفسح المجال للدراجة العادٌة، بعدها أتابع السٌر ب. 

 

 
 ما الذي ٌجب أن أنتبه إلٌه فً هذه الحالة؟  9.  

 

  .a لٌس هناك شًء اسثنابً، لٌس هناك سابقون قادمون. 

  .b قد ٌخرج مشاة من بٌن العربات المتوقفة أو ٌتم فتح أبواب. 

  .c علً ملتقى الطرق ٌلزمنً تقدٌم األولوٌة. 
 

 كٌف أتصرف فً هذه الحالة؟ 10.  
  .a أسٌر بحذر وأوجه انتباهً للمشاة على الخصوص. 

  .b أسٌر بؤقصى الٌسار من طرٌق السٌر. 

  .c أسٌر باقصى سرعة ممكنة إلى ملتقى الطرق ثم أقؾ هناك. 

 

 
 ما الذي ٌجب أن أنتبه إلٌه فً هذه الحالة؟  11.  

 

  .a لرإٌا سٌبة ولمسافة التوقؾ أطول. 

  .b سٌارات ٌسار طرٌق السٌرلل. 

  .c لتحدٌدات السرعة. 
 

 كٌف أتصرف فً هذه الحالة؟ 12.  
  .a  سؤكون محترسا ، وأسٌر ببطء وأحافظ على مسافة أمان

 .وأتفادى التجاوز

  .b  ساسٌر بؤقرب مكان ممكن من السابق األمامً لكً أتمكن
 .من رإٌة أضوابه الخلفٌة

 

 
 ي ٌجب أن أنتبه إلٌه فً هذه الحالة؟ ما الذ 13.  

 

  .a قد ٌظهرسابقون مقابلون. 

  .b الدراجات العادٌة ٌمكن أن تستدٌر. 

  .c السٌاقة الؽٌر متزنة للدراجات العادٌة. 
 

 كٌف أتصرف فً هذه الحالة؟ 14.  
  .a اخفؾ من السٌر وابقى وراء الدراجات العادٌة. 

  .b المنبه الصوتً مرة واحدة كً أستطٌع متابعة السٌر سؤستعمل . 

  .c ساحاول التجاوز ٌسارا  بهدوء. 
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 السٌاقة لمسافة طوٌلة بغٌار منخفض 15.  

 

  .a ًٌنتج عنها دخان كثٌؾ ٌخرج من سٌارت . 

  .b لٌس له تؤثٌر على استهالك الوقود. 

  .c ًٌزٌد من استهالك الوقود لدى سٌارت. 
 

ل أن أُبّدل غٌار السرعة عند 16.   ٌُفضَّ  بمحرك دٌزل 
  .a 2500 دورة فً الدقٌقة. 

  .b 2000 دورة فً الدقٌقة. 

  .c 3000 دورة فً الدقٌقة. 

 

 
 إلى أي شًء ٌجذبنً هذا الطرٌق المستقٌم؟  17.  

 
 

  .a إلى سرعة مبالػ فٌها . 

  .b ذاعٌة مشهورةلالستماع لبرامج إ. 

  .c للنظر للطبٌعة الجمٌلة. 
 

 كٌف أتصرف فً حالة كهاته؟  18.  
  .a أتمتع بالهدوء والطبٌعة. 

  .b أخفؾ ضؽط دواسة الؽاز ألكون مستعدا  للفرملة. 

  .c   أحافظ على السرعة المحددة وأبقى ٌقظا. 

 

 
ًَّ التنبه ل 19.    :ٌجب عل

 

  .a السٌارات التً تقؾ بؽتة. 

  .b  ًالسٌارات التً تبدل خط السٌر المزدحم والموتورات الت
 .تسٌر بٌن خطوط الزحام

  .c السٌارات القادمة من الوراء. 
 

 كٌف ٌجب أن أتصرف؟  20.  
  .a أسٌر فً الخط المزدحم األٌمن . 

  .b ٌن وأنظر بانتظام فً المرآة الداخلٌة لرإٌة الموتورات القادمةأنتبه جٌدا  للسابقٌن المقابل. 

  .c أنتبه جٌدا  للسابقٌن المقابلٌن.  

 

 
 :أكسٌد النتروجٌن ٌتحول تحت تؤثٌر أشعة الشمس والحرارة المفرطة ل 21.  
  .a كبرٌت. 

 

  .b أزون. 

  .c بنزٌن. 
 

 السٌر على محٌطها؟ ماهً التاثٌرات السلبٌة لحركة  22.  
  .a الضجٌج، تكاثؾ طبقة االزون، األمطار الحامضٌة وؼٌرها. 

  .b الضجٌج فقط. 

  .c ال شًء. 
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 .السٌاقة بنوافذ مفتوحة 23.  

 

  .a تخفض من استهالك الوقود. 

  .b تزٌد من استهالك الوقود. 
 

  .c ،أنطلق بعد  لكً اخفض من استهالك الوقود ما أمكن
 التوقف

 .بهدوء 24.  

  .a بؤسرع ما ٌمكن. 

  .b السٌاقة بنوافذ مفتوحة. 
 

 
 : مسند الرأس المعدل بصورة جٌدة ٌكون سطحه مساوٌاً ل 25.  
  .a الجهة السفلى من الراس. 

 

  .b وسط الراس. 

  .c الجهة العلٌا من الراس. 
 

، (Airbag)ظام الوقاٌة الهوائً بسٌارة مجهزة بن 26.  
 :ٌجب نقل الرضٌع بواسطة كرسً خاص ٌوضع

  .a ًعلى الكرسً االمام. 

  .b ًعلى المقعد الخلف. 

 

 
 .خزنة األمتعة الموضوعة فوق سقف العربة 27.  

 

  .a تساعد فً انسٌاب الهواء بصورة أفضل. 

  .b ترفع من حدة االصطدام بالهواء. 

  .c لٌس لها تؤثٌر على استهالك الوقود. 
 

 ما هو األمر الدي ٌساهم فً توفٌر الوقود؟ 28.  
  .a تؽٌٌر مستوى علبة الؽٌار ألعلى مستوى بؤسرع وقت ممكن. 

  .b السٌاقة بنافذة أونوافذ مفتوحة. 

  .c السٌاقة مكٌؾ هواء مشتؽل. 

 

 
 ما هو األمر الصحٌح؟  29.  

 

  .a  عند استعمال السٌارة لمسافات قصٌرة،تٌصل حرارة
 . المحرك اٌضا  إلى الدرجة المالبمة

  .b   عند االنطالق ٌجب أن ٌسخن محرك السٌارة أوال. 

  .c  تزٌد فً استهالك الوقود" الرٌاضٌة " السٌاقة. 
 

أرٌد نقل دراجة، ما هو األفضل فٌما ٌخص  30.  
 .استهالك الوقود

  .a أحملها على سقؾ العربة. 

  .b أحملها خلؾ العربة 

  .c ال فرق بٌن حملها على سقؾ العربة أو خلفها . 
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 أجوبة تمارٌن نهاٌة كل جزء من هذا الكتاب
  

1-A 
2-B 
3-C 
4-B 
5-A 
6-C 
7-A 
8-B 
9-B 
10-B 
11-A 
12-A 
13-B 
14-C 
15-B 
16-A 
17-C 
18-C 
19-A 
20-B 

21-A 
22-C 
23-B 
24-B 
25-B 
26-A 
27-B 
28-B 
29-C 
30-A 
31-A 
32-A 
33-B 
34-C 
35-A 
36-B 
37-C 
38-A 
39-B 
40-C 

41-B 
42-B 
43-B 
44-B 
45-A 
46-A 
47-C 
48-B 
49-A 
50-B 
51-B 
52-B 
53-A 
54-B 
55-B 
56-A 
57-A 
58-C 
59-A 
60-A 

61-C 
62-B 
63-B 
64-C 
65-C 
66-B 
67-C 
68-A 
69-A 
70-A 
71-B 
72-C 
73-A 
74-B 
75-C 
76-A 
77-A 
78-B 
79-B 
80-A 

81-B 
82-B 
83-C 
84-B 
85-C 
86-B 
87-A 
88-B 
89-C 
90-C 
91-B 
92-B 
93-B 
94-B 
95-A 
96-C 
97-C 
98-A 
99-A 
100-A 

101-A 
102-B 
103-B 
104-B 
105-B 
106-C 
107-A 
108-B 
109-C 
110-B 
111-A 
112-C 
113-B 
114-A 
115-C 
116-A 
117-A 
118-B 
119-B 
120-C 

121-B 
122-C 
123-C 
124-B 
125-C 
126-A 
127-C 
128-B 
129-A 
130-C 
131-B 
132-A 
133-C 
134-A 
135-C 
136-B 
137-C 
138-C 
139-B 
140-A 

141-A 
142-C 
143-B 
144-C 
145-B 
146-B 
147-B 
148-A 
149-A 
150-C 
151-C 
152-A 
153-C 
154-A 
155-B 
156-B 
157-A 
158-C 
159-B 
160-C 

161-A 
162-B 
163-C 
164-B 
165-C 
166-B 
167-A 
168-C 
169-C 
170-B 
171-A 
172-C 
173-B 
174-A 
175-B 
176-A 
177-A 
178-C 
179-B 
180-C 

 

 التمارٌن المتسلسلة
 .تجاوز، فإنه ٌتم اعتبار أنك تسوق بسرعة أكبر من السابق الموجود أمامكفً الحالت التً ٌتم الحدٌث فٌها على ال

 .كلُّ ما ال تراه على الصورة هو مطابق لقانون السٌر
 .ال ٌجب علٌك اعتبار إال المعلومات المربٌة

 .المربعات الملونة تشٌر إلى الجزء الذي ٌمكنك أن تجد فٌه الجواب على السإال 
 السرعة: مثال 
 البٌبة :مثال 

 

 أجوبة التمارٌن المتسلسلة
 

 Aالسلسلة 
 

 Dالسلسلة  Cالسلسلة  Bالسلسلة 

1-B 
2-C 
3-A 
4- A 
5- A 
6-B 
7-C 
8-B 
9-A 
10-C 
11-B 
12-A 
13-B 
14-A 
15-C 
16-C 
17-C 
18-B 
19-A 
20-B 

21-A 
22-C 
23-C 
24-C 
25-B 
26-B 
27-C 
28-B 
29-C 
30-A 
31-B 
32-B 
33-B 
34-B 
35-B 
36-A 
37-B 
38-B 
39-B 
40-C 

41-B 
42-B 
43-B 
44-C 
45-B 
46-C 
47-C 
48-B 
49-A 
50-A 
 

1-A 
2-A 
3-B 
4-A 
5-B 
6-B 
7-A 
8-B 
9-B 
10-C 
11-B 
12-B 
13-B 
14-B 
15-C 
16-B 
17-A 
18-C 
19-C 
20-B 

21-A 
22-B 
23-A 
24-B 
25-C 
26-A 
27-B 
28-B 
29-C 
30-A 
31-B 
32-C 
33-A 
34-A 
35-B 
36-C 
37-B 
38-A 
39-C 
40-B 

41-B 
42-B 
43-B 
44-A 
45-B 
46-B 
47-C 
48-C 
49-B 
50-B 
 

1-B 
2-A 
3-A 
4-C 
5-C 
6-C 
7-C 
8-A 
9-B 
10-A 
11-A 
12-C 
13-B 
14-B 
15-C 
16-A 
17-A 
18-B 
19-B 
20-B 

21-C 
22-C 
23-B 
24-C 
25-A 
26-B 
27-A 
28-A 
29-B 
30-B 
31-A 
32-A 
33-C 
34-A 
35-A 
36-A 
37-A 
38-A 
39-A 
40-C 

41-C 
42-C 
43-C 
44-B 
45-B 
46-A 
47-B 
48-B 
49-A 
50-B 
 
 

1-B 
2-B 
3-B 
4-A 
5-A 
6-A 
7-B 
8-C 
9-B 
10-A 
11-A 
12-A 
13-C 
14-A 
15-C 
16-B 
17-A 
18-C 
19-B 
20-B 

21-B 
22-A 
23-B 
24-A 
25-C 
26-B 
27-B 
28-A 
29-C 
30-B 
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 الفهرس
 

 62 تمارٌن تجرٌبٌة  1 كلمة المإلف 

 66 إشارات المرور   تقدٌم 

  لوحات المرور  2 مفاهٌم أساسٌة 

 73 طرلوحات التنبٌه بالخ   العربة 

 76 لوحات األسبقٌة  4 تقدٌم 
 77 لوحات المنع  6 الوزن 
 80 لوحات اإلجبار  7 عدد الكراسً 
 81 اللوحات الخاصة بالوقوؾ والتوقؾ  8 ام السالمةحز 
 86 لوحات اإلشارات  9 العجلة 
 92 راجات الثنابٌة العجالتلوحات تتعلق بالد  10 حالة العربة 
 واقٌة الرأس 

 جر عربة معطلة
 93 اللوحات السفلى  10

  أضواء المرور   اللوازم القانونٌة 

 96 األضواء ثالثٌة المصابٌح  11 ؼٌر واجبة ولكن مفٌدة 
 97 سهم اإلخالء عند ملتقى الطرق  12 وثابق السٌارة 
 97 أضواء المرور ثنابٌة األلوان  14 وثابق أخرى 

 98 األضواء الوامضة   السائق 

 99 أضواء مرور خاصة  15 السن األدنى 

  العون المإهل  15  سٌاقةرخصةال 

 101 أهم األوامر  17 القدرة على السٌاقة 
 102 ترتٌب األوامر  21 القدرة البدنٌة 
 103 مخالفات قانون السٌر  22 لمعرفة والمهارةا 

 113 2خالصة    السٌاقة الدفاعٌة 

 115 تمارٌن تجرٌبٌة  23 السٌاقة الدفاعٌة 

  قوانٌن األولوٌة  25 قبل البدء فً السٌاقة 

 121 القانون العام  26 الركوب فً السٌارة 
 122 استثناءات  27 أثناء القٌادة 
 126 سلوك السابق عند االقتراب من ملتقى طرق وعندما ٌتواجد بداخله  35 بعد االنتهاء من السٌاقة 

 128 الحٌطة والحذر عند االقتراب من ملتقٌات الطرق أو التواجد داخلها   الطرٌق العمومً 

  السرعة  37 أجزاء من الطرٌق العمومً 

 129 التحدٌد المطلق للسرعة  39 هناك كذلك مفاهٌم أخرى 
 134 التحدٌد التقدٌري للسرعة  41 مناطق معٌنة بلوحات مرور 
 135 الفرملة  45 المشاة 
 141 3خالصة   48 سابقو الدراجات العادٌة 

 142 تمارٌن تجرٌبٌة  49 أجهزة التنقل 

  التحركات والمناورات  50 سابقو الدراجات النارٌة الصؽٌرة 

 149 التحركات   استعمال الطرٌق العمومً 

 150 المناورات  53 اآلساسٌة القاعدة 
 151 التقاطع  53 المكان على الطرٌق العمومً 

 153 التجاوز  55 استثناءات 

 153 التجاوز ٌمٌنا    59 1خالصة  
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   157 التجاوز ممنوع 
 تؽٌٌر االتجاه للٌمٌن 

 تؽٌٌر االتجاه للٌسار
160 
162 

 

   مستعمل الطرٌق الضعٌف 
  166 حٌظؼخًِ ِغ حٌيٍحؿخص حٌؼخى٠ش ٚحٌٕخ٠ٍش حٌظغ١َس 

  168 حٌظؼخًِ ِغ حٌّشخس 

   السٌاراتالطرٌق السرٌع وطرٌق  
  173 حركة المرورعلى الطرق السرٌعة 
  174 حركة المرورعلى طرق السٌارات 
  176 4خالصة  

  178 تمارٌن تجرٌبٌة 

   اإلنارة وأضواء اإلشارة 
  183 أضواء اإلنارة 
  184 السٌارة فً تحرك 
  185 الوقوؾ والتوقؾ 
  186 أضواء اإلشارة 
  187 األضواء الصفراء البرتقالٌة الدوارة 
  187 أضواء خاصة 
  188 اإلشارات الصوتٌة 

   الحمولة 
    
  189 الحمولة أبعاد 

   الوقوف والتوقف 
  193 مفاهٌم 
   194  منع الوقوؾ والتوقؾ 
  196  منع التوقؾ 
  201 مؽادرة العربات 

   حادثة سٌر 
  202 حادثة سٌر بؤضرار مادٌة 
  203 حادثة سٌر بؤضرار بشرٌة 
  204 االستمارة األوروبٌة للحوادث 
  205 تقدٌم العون للجرحى 
  207 جرٌمة الهرب بعد حادثة سٌر 

  208 البٌئة 

   معلومات تقنٌة 
  210 كٌفٌة المراقبة 

  217   5خالصة  

  220 تمارٌن تجرٌبٌة 
  228 تمارٌن متسلسلة 

     
     
     
     
     
     
     
     


