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اإلشارات (الشاخصات)
الهدؾ الربٌسً من إشارات السٌر هو تنظم حركة السٌر وتحذٌر وإرشاد

السابقٌن.

الطام اشاراث المرور
القسم األول :إشارات التحذير وهً على شكل مثلث وتوضع عاد ًة قبل ا لعابق أو الخطر المحتمل بحوالً 151
متر باستثناء بعض اإلشارات.
*ما هو شكل إشارة التحذٌر؟ شكلها هو مثلث.
القسم الجاني :إشارات اإلرشاد  ٢ٛٝػِ ٠شٌَ دجتشز ِٓ ٢ٛٝضٓس ُِغحتو٣ٝ ٖ٤ؿد جُغ٤ش قغد ٓذُُٜٞح.
.جُذجتشز الحمراء (ٓٔ٘ٞع) ـــ جُذجتشز الزرقاءء ( ٓغمٔٞـ) ــمـ جُمذجتشز السادااء أ ٝجُطمٞ٣ ٢ػمغ ػِٜ٤مح امؾ جعمٞد
ضرطَ ٝضِـٓ ٢لؼ ٍٞجإلشحسز جُط ٢عروطٜح.
*ما هو شكل إشارة اإلرشاد؟ شكلها هو دابرة

(إرشاد دابرة)

القسم الجالح :إشارات االستعالم أ ٝجإلػالّ  ٢ٛٝػِ ٠شٌَ ٓشذغ أٓ ٝغططٝ َ٤جُٜذف ٝجُـح٣س ٖٓ ئشحسجش جإلػالّ
ُ ٞٛطكذ٣ذ جألٓحًٖ ٝجالضؿحٛحش ٝجُٔغٞق٤حش ٝضذٍ ػِ ٠أٓحًٖ أغش٣س ٝع٤حق٤س أ٣ؼح.
*ما هو شكل إشارة اإلعالم؟ شكلها هو مربع

(إعالم مربع)

القسم الرابع :إشارات مرسومة على سطح الطريق ٖٓ جؾَ ضٞؾٝ ٚ٤ض٘ظ ْ٤قشًس جُغ٤ش ٝضغحػذ جُغحتن ك ٢جضخحر
جُٔغحُي جُٔ٘حعرس أغ٘حء جُغلشِٓ ٢ٛٝ ،ضٓس ػذج ًِٔس هق جُٔشعٓٞس ؿ٤ش ِٓضٓس.
القسم اخلامس :اإلشارات الضوئية ٝجُـح٣س جألعحع٤س ٝجُشت٤غ٤س ٖٓ جإلشحسجش
جُؼٞت٤س  ٢ٛض٘ظ ْ٤قشًس جُغ٤ش ٝضوغ ْ٤قن جأل٣ُٞٝس ٝضغ َ٤ٜجٗغ٤حخ قشًس
جُغ٤ش ذغُٜٞس ٣ٝغش.
القسم السادس :اإلشارات المساعدة ِٓ ٢ٛٝضٓسٝٝ ،ظ٤لطٜح ٝجُـح٣س ٜٓ٘ح ٢ٛ
ضٞػ٤ف ٝضأٓ ٖ٤جُٔشحًَ أٓحّ جُغحتو ٖ٤ك ٢ٜضذٍ ػِٓ ٠ؼٞهحش أٓ ٝطؼشؾحش ٝضذٍ
ػِٓ ٠غحُي أ ٝقذٝد قحكس جُطش٣ن  ٢ٛٝػحًغس ُِؼٞء ٓػَ ئشحسز سهْ (، )7- ٝ
(ًٝ ) 10- ٝزُي جإلشحسجش ذأ٣ذ ١جُؼٔحٍ ٝجُطالخ ك ٢ٜئشحسجش ٓغحػذز ٢ٛٝ
ِٓضٓس ألٜٗح ئشحسجش هحٗ٤ٗٞس ضغٔ ٠ئشحسز عش ٝهق.
خالصة :ؾٔ٤غ جإلشحسجش ذأهغحٜٓح جُٔخطِلس ِٓضٓس ُِغحتن ػذج ًِٔس هق جُٔشع ّٞػِ ٠عطف جُطش٣ن ؿ٤ش ِٓضٓس.
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القانون
مكىواث حركت الطير
ضطٌٝ ٕٞضطشًد قشًس جُغ٤ش ٖٓ غالغس ػ٘حطش ست٤غ٤س  )1 :٢ٛٝجُغحتن  )2جُٔشًرس

 )3جُطش٣ن

ٌعتبر الشخخ سخابقا خً نظخر القخانون إذا حىخل علخى رخىخة سخٌاق  ،و ٌسختطٌع السخابق سخوق المركبخات مخن
األنواع التً سجلت ً رخىة سٌاقت قط ،وٌجب ان تكون حالة السابق جٌدة ال ٌجوز ل سخوق مركبخة تحخت
تؤثٌر الكحول او المسخكرات (ثمخل) او المخخدرات او األدوٌخة المهدبخة ،و واجخب الحخذر ال ٌقخع علخى السخابق قخط
وانما ٌقع على كل عابري الطرٌق ،كل من ٌستعمل الطرٌق علٌ واجب الحذر وااللمام بقوانٌن السٌر.

درجاث الرخص والعمر الماوىوي لها
 ٢ٛٝ 20ساظس ٓشًرس اظٞطٝ ٢اظٞطٓ ٢ضدٝؼ جالعطؼٔحٍ ٓٝحً٘ٓ ٚط٘وِس ٝضؿحسُ ١ـح٣س
ً4000ـْ ( 4ؽٖ) ٝ ،عدد ركاب المركبة الخىوىٌة جألهظ.1+8 ٞٛ ٠
العمرر الاررايويس لسررائق الخصوصررس درجررة ٌ : 20سخخمل ل خ بخخؤن ٌبخخدأ التعلخخٌم بفح خ النظخخر والفح خ النظخخري
(التإورٌا) من سن  17سن وٌبدأ الفحوىات للحىول على الرخىة (القسم العملً) على سن  1775سن .
 ٢ٛٝ 20ساظس اظٞط +02 ٢ضؿحسُ ١ـح٣س 15ؽٖ.
العمر الاايويس لسائق شحن درجة ٌ : 20بدأ التعلٌم ح ال نظر والفح
سن وٌبدأ الفحوىات للحىول على الرخىة على سن  18سن .

النظري (التإورٌا) من سخن 1775

٘ٔ٣غ ك ٢جُٔشًرس جُخظٞط٤س  ٝجُطؿحس٣س ضكٔ َ٤سًحخ ذحألؾشزٝ ،ئرج غرص رُي ٖٓ قن جُٔكٌٔس قشٓحٕ رُي
جُغحتن ٖٓ ضغؿٓ َ٤شًرس ذحعٔ.ٚ

الحالت الصحيت و البياواث الشخصيت
ئرج ؽشأ أ ١تؽٌٌر ً الحالة الىحٌة ُِغحتن (ك ٢جُذّ ٝجألػظحخ ٝجُؼظحّ ٝجُ٘ظش) ٣ؿد ئذالؽ دجتشز جُطشا٤ض
كٓ ٢ذز أهظحٛح  24عحػس.
ئرج ؽشأ أ ١تؽٌٌر ً البٌانات جُٔذٗٝس ك ٢جُشاظس جُشخظ٤س ٓػَ جُؼ٘ٞجٕ أ ٝجالعْ ٣ؿد ئذالؽ دجتشز جُغ٤ش ك٢
ٓذز جهظحٛح أعرٞػ ٖ٤أ ٝاالٍ .ّٞ٣ 15
ٝجؾد ػِ ٠جُغحتن ٝجُز ١ػِ ٚ٤ششؽ جعطؼٔحٍ النظارات أو العدسات الطبٌة إٔ ٣غطؼِٜٔح أغ٘حء ه٤حدز جُٔشًرس ٝئرج
ًحٕ ٛزج جُغحتن عحتن ٓشًرس ػٔ ٢ٓٞأ ٝشكٖ ٓشاظس ُ٘وَ عطس سًحخ أ ٝأًػش ػِ ٚ٤قَٔ ٗظحسجش جقط٤حؽ٤س.
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المركبت حعريفها واوىاعها
٘ٓ ًَ ٢ٛ :شأز ضطكشى ػِ ٠ػؿالشٝ ،ضوغْ جُ ٠هغٔ:ٖ٤
 .1مركبة آلٌة وهً التً تحرك ذاتٌا (أي لها محرك).
 .2مركبة ؼٌر آلٌة تحرك بواسطة أخرى مثل عربة الٌد أو الدراجة الهوابٌة أو المقطورة.
ٓ ًَ ٢ٛ :شًرس طٔٔص قغد ٓر٘حٛح ُ٘وَ ذؼحتغ ُوحء أؾشز أ ٝاذٓس طحقد جُٔشًرس
ٝعؿِص ك ٢ساظطٜح أٜٗح ٓشًرس ضؿحس٣س.
ٓ ًَ ٢ٛ :شًرس طٔص قغد ٓر٘حٛح ُط٘ل٤ز ػَٔ ٝجقذ كوؾ ٝغرص ػِٜ٤ح أؾٜضز احطس ذزُي
ٝرًش ك ٢ساظطٜح أٜٗح ٓشًرس ػَٔ.
ٓ ًَ ٢ٛ :شًرس ضحذؼس ُِؿ٤ش أ ٝجُششؽس أٗ ٝوَ جُٔشػ( ٠جإلعؼحف) أ ٝجُذكحع
جُٔذٗ(٢جإلؽلحت٤س) ضرؼع ٖٓ ػٞء جقٔش أ ٝجصسم ٓطوطغ ٝضظذس طحكشز ئٗزجس ٝعؿَ ك ٢ساظطٜح أٜٗح ٓشًرس
جٖٓ ٝ ،الواجب اتجاه مركبة األمن ُذ ٟعٔحػ٘ح أٓ ٝشحٛذض٘ح ُٜح جُطٔٝ َٜجُٞهٞف جٌُحَٓ ػِ ٠أهظ ٠جُٖ٤ٔ٤
ٝئػطحتٜح قن جأل٣ُٞٝس ٝػذّ جُغ٤ش اِلٜح ئال ذؼذ ضشى ٓغحكس ال ضوَ ػٖ ٓ 100طش.
ٓ ٢ٛ :شًرس ٣ؿشٛح قٞ٤جٕ.
ٓ ًَ ٢ٛ :شًرس ضكشى ذٞجعطس جُوٞز جُرذٗ٤س ُإلٗغحٕ ٝال ضشَٔ ًشع ٢جُؼؿضز ٝػشذس جألؽلحٍ.
 ًَ ٞٛ :جُكٞ٤جٗحش قٞ٤جٕ ٓح ػذج جٌُال خ ٝجُوطؾ ٝجُطٞ٤س جُذجؾ٘س.




المركبات اآللٌة والقاطرة والمقطورة عدا الدراجة النارٌة ٌجب أن تزود بمثلث تحذٌر عاكس احمر.
ٌوضع مثلث التحذٌر خلؾ المركبة التً أىابها خلل مهما كان بسٌط بحٌث ٌرى وٌشاهد مخن مسخا ة ال
تقل عن  111متر.
ٌجوز إىالح مركبة على جانب الطرٌق بشرط أن ٌتم ذلك بسرعة وان ال ٌتجاوز أكثر مخن  24سخاعة
وال ٌكون بالقرب من المكان ورشة تىلٌل أو كراج.



إذا استمر وقوؾ المركبة ً مكان ممنوع الوقوؾ أكثر من  7أٌام ٌجوز للشرطً سحبها من مكانها.
المركبات العمومٌة والتجارٌة ٌجب أن تزود بمطفؤة حرٌق.
كخل المركبخخات ٌجخب أن تخخزود برا عخخة (جخك) عخخدا الدراجخة النارٌخخة أٌخخا كخان عمل خ  ،امخا إذا كانخخت مركبخخة
وزنها  4طن ما وق ٌجب أن تكون الرا عة تعمل بضؽط الزٌت (هٌدرولٌكً).
ال ٌجوز تؽٌٌر ً لون وهٌكل بنٌة المركبة إال بعد اخذ إذن خطً مسبق من سلطة الترخٌ .







فـاحص دائرة الطير
جُٔوظٞد ذٓ ٞٛ ٚـٜ٘ذط ٌٓ٤حٗٓ ٢ٌ٤ـخطض ُـلكض طالق٤س جُٔشًرس ٣ ٝـؿٞص ُ ٚككض جُٔشًرس ك ٢أ ١صٓحٕ
ٝأٌٓ ١حٕ ٝ ،ال ٣ؿٞص ُِششؽ ٢ككض جُٔشًرس ئال ئرج ًحٕ ٣كَٔ شٜحدز كحقض ٓشًرحش.
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الىثائك

 )1الهوٌة الشخىٌة.
 )3رخىة المركبة.







 )2الرخىة الشخىٌة.
 )4شهادة التؤمٌن أو أي شهادة أخرى تطلبها سلطة الترخٌ

.

شهادة التؤمٌن والترخٌ ٌجب أن تكون بحوزة السابق حتى وان لم ٌكن ىاحب المركبة.
تجدد رخىة السابق كل سنتٌن أو حسب تعلٌمات سلطة الترخٌ .
تمنل رخىة السابق الجدٌد لمدة سن .
تجدد رخىة المركبة كل سن أو حسب تعلٌمات سلطة الترخٌ .
ٌجب أن تكون الوثابق الرخ وشهادة التامٌن واضحة وقابلة للقراءة وسارٌة المفعول.

مه المطؤول؟
 عن صالحية المركبة؟ جُغحتن ٝطحقد جُٔشًرس.
 عن مركبة تلفظ زيت ودخان وتصدر ضوضاء أ -كثر من المارر حسب الاايون؟ جُغحتن ٝطحقد جُٔشًرس.
 عن المركبة والركاب أثياء السفر؟ جُغحتن.
 عن حمل شهادة التأمين والترخيص؟ جُغحتن.
 عن يال مواد مشتعلة؟ جُغحتن.
 عن مركبة تيال يفايات يتساقط قسم ميها على الطريق؟ جُغحتن.
 عن ربط حزام األمان؟ جُغحتن ٝجُشجًد ٓؼح.
 عن مركبة أخذت لها مخالفة بالصورة (صورة داخل رمزون)؟ طحقد جُٔشًرس ئال ئرج جغرص االف رُي.
 عن مركبة عيدما تجرأو تبعد من مكان مميوع الوقوف؟  ٞٛطحقد جُٔشًرس ئال ئرج جغرص االف رُي.
 عن تأخير يال ملكية المركبة؟ طحقد جُٔشًرس (جُرحتغ).
 عن يال ملكية المركبة؟ طحقد جُٔشًرس (جُرحتغ).
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الطريك
ٌٓ ًَ ٢ٛ :حٕ ٓلطٞـ ٣كن ُِؿٜٔٞس جُغ٤ش ك.ٚ٤
 ٌٖٔ٣ٝ :ضغٔ٤ط ٚهامش الطريق أ ٝحاشية الطريق ٢ٛٝ
جُٔغحكس جُٔٔطذز ٖٓ جُخطٞؽ جُظلشجء ئشحسز سهْ ( د ُ )7 -ـح٣س  3أٓطحس أٝ
جهشخ ه٘حز طشف ٓ٤ح ، ٙال ٌجوز سٌر جُٔشًرحش ػِ ٠قحكس ٛٝحٓش جُطش٣ن ئال
ُِٔشًرحش جُرط٤ثس ٝجُطشجًطٞس ٝجُٔشًرحش جُط ٢ضٌ ٕٞقُٔٞطٜح غوِ٤س أ ٝؽ ِٚ٣ٞأٝ
ػشػس جُط ٢هذ ضغرد ك ٢ػشهِس جُغ٤ش ،كٛ ٢ز ٙجُكحُس ٌجوز السٌر ػِٛ ٠حٓش
جُطش٣ن إلكغحـ ُِٔشًرحش ٖٓ جُطؿحٝص ذغُٜٞس.
٣ ٖٓ ًَ ْٛ :غطؼَٔ جُطش٣ن ٝػِٝ ْٜ٤جؾد جُكزس جالُٔحّ
ذوحٗ.ٕٞ
 ٞٛ :ؾضء ٖٓ ػشع جُطش٣ن(جُشحسع) ٓشع ّٞأ ٝؿ٤ش ٓشعّٞ
ٌ٣لُ ٢غ٤ش سضَ ٖٓ جُٔشًرحش جُط ٢ضغ٤ش ػِ ٠أًػش ٖٓ ػؿِط.ٖ٤
 ٞٛ :هغْ ٖٓ ػشع جُطش٣ن ٣وغ ذؿحٗد ؽش٣ن جُٔشًرحش اظض
ُ٘ٞع ٓؼ ٖٓ ٖ٤ػحذش ١جُطش٣ن ٓ ٌٕٞ٣ٝخظض قغد جإلشحسز جُطٝ ٢ػؼص
ػِ ٠ذذج٣طٓ ٚػحٍ ػ٘ذٓح ضٞػ غ ػِ ٠ذذج٣ط ٚئشحسز سهْ (خ ٣ )63-ظرف جُغرَ٤
ٓخظض كوؾ ُِذسجؾحش جُٜٞجت٤س.
 ٢ٛ :ؾض٣شز جُغ٤ش جُٔر٘٤س أ ٝجُٔشعٓٞس جُط ٢ضوغْ جُشحسع
ػِ ٠جٓطذجد ٙئُ ٠هغٔ ٖ٤ضؿؼَ ًَ هغْ ؽش٣ن رجش جضؿحٝ ٙجقذ) ال ٣ؿٞص جُغ٤ش
أ ٝجُٞهٞف ػِ ٠جُٔغحقس جُلحطِس٣ ،ؿٞص ٝهٞف جُٔشًرحش ػِ ٠جُٔغحقس
جُلحطِس ػ٘ذ ٝؾٞد ئشحسز ضغٔف ذزُي.
 ٢ٛٝ :جُطش٣ن جُط ٢ضغٔف ُٔشٝس جُٔشًرحش ٖٓ
جضؿحٝ ٙجقذ كوؾ ٝضؼشف ٖٓ ئشحسز سهْ (ؼ  )6 -أ ٖٓ ٝجُٔغحقس جُلحطِس جُط٢
ضوغْ جُشحسع ػِ ٠جٓطذجد ٙئُ ٠هغٔ ٖ٤ضؿؼَ ًَ هغْ ؽش٣ن رجش جضؿحٝ ٙجقذ.
 ٢ٛٝ :جُطش٣ن جُط ٢ضغٔف ُٔشٝس جُٔشًرحش ٖٓ ًال
جالضؿح ًَٝ ،ٖ٤ٛجُطشم  ٢ٛؽشم رجش جضؿحٓ ٖ٤ٛح ُْ ضٞػغ ػِ ٠ذذج٣طٜح ئشحسز
سهْ ( ؼ  )6 -أ ٝضوغٜٔح ٓغحقس كحطَ ػِ ٠جٓطذجدٛح.
 ًَ ٢ٛ :ؽش٣ن ضحذؼس ٝضخؼغ ػٖٔ عِطس ذِذ٣س أٓ ٝؿِظ
ٓكِ ٢أ ٝهشٝ ١ٝقذدش عشػطٜح خ/ًْ50ط ٝٝػؼص ػِ ٠ذذج٣طٜح ئشحسز سهْ
( خ ٜٗٝ ) 24 -ح٣طٜح ( خ .) 25-
 ٢ٛٝ :جُطش٣ن جُط ٢ال ضغٔف ُٔشٝس ٓشًرطٓ ٖ٤طوحذِط ٖ٤ك٢
إٓ ٝجقذ٘ٛٝ ،ح ٣ؿد ػًِ ٠ال جُغحتو ٖ٤إٔ ٣ك٤ذج ٣ٝطٔح٣ال ذٔشًرطٜٔح ٝجاز أهظ٠
 ٖ٤ٔ٣جُطش٣ن ٝجُ٘ض ٍٝئُ ٠قحكس جُطش٣ن ئرج جهطؼ ٠جألٓش رُي.
 ٢ٛ :جُطش٣ ٝن جُط ٢ضؿرش جُغحتن ذحُؼٞدز ٖٓ ٗلظ جُٔذاَ
ٝٝػؼص ػِ ٠ذذج٣طٜح ئشحسز سهْ (ؼ ٝ )4 -جُطش٣ن ذذٓ ٕٝخشؼ ضؼطرش ؽش٣ن
قغد جُوحٗ.ٕٞ
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 :ؽش٣ن أػمذش ُِٔشًرمحش جُطم ٢ضغمطط٤غ ٣ٝؿمٞص ُٜمح جُغم٤ش
ذغشػس ال ضوَ ػٖ /ًْ55طٝ ،السرعة القخوى كٜ٤مح ً 110مْ/طٝ ،ضٌم ٕٞرجش
جضؿمح ،ٖ٤ٛضوغممٜٔٔح جُم ٠هغممٔٓ ٖ٤غممحقس كحطمِس ٓر٘٤ممس أٓ ٝطشًٝمس ؿ٤ممش ٓؼرممذ أٝ
ؾممذجس قذ٣مممذ ١أ ٝئعمممٔ٘ط ٢كممً ٢مممَ هغمممْ ٓغمممٌِ ٖ٤ػِمم ٠جألهمممَ ،وٌمن خخع دخ خخول
جُكٞ٤جٗحش ٝػشذحش جُ٤ذ ٝجُٔشًرحش جُرط٤ثس ئُٜ٤حًٝ ،زُي ٘ٔ٣غ دا ٍٞجُذسؾحش
جُٜٞجت٤س ٝجُٔشحز جُٜ٤ح ج ٝضكٔ َ٤أ ٝض٘ض َ٣سًمحخ ،كمال ٌٔ٣مٖ جُٞطم ٍٞئُٜ٤مح ٓمٖ
أك٘٤مس ٓؿممحٝس أ ٝصهممحم ٝال ٞ٣ؾممذ كٜ٤ممح ٓلطشهممحش ٝئٗٔممح ٞ٣ؾممذ جٗممذٓحؾحش ؽممشم،
ًٝممزُي ال ٞ٣ؾممذ كٜ٤ممح ٓٔممشجش ٓشممحٝ ،ٙال ِٓطومم ٠عممٌس قذ٣ممذٝ ،ال اممذٓحش ٓػممَ
(ٓكطمس ٝهمٞد ٝ ،سشمس ضظمِ٤فٓ ،طؼممْ ٝ ،) ...ضٌم ٕٞجُطش٣من جُغمش٣ؼس اممحسؼ
جُٔذٕ ٝضٞػغ ػِ ٠ذذج٣طٜح ئشحسز (خ ٜٗٝ )54 -ح٣طٜح جشحسز ( خ .)55 -
 ٞٛ :ؾضء ٖٓ ػشع جُطش٣ن اظض ُِٔشحز كوؾ ٝال ٣ؿٞص ع٤ش
جُٔشًرحش ػِٝ ،ٚ٤ال ٌجوز الىعود على الرىٌؾ ٖٓ جؾَ ضؿحٝص ػحتن أٝ
قلشز ٓحء ٝال قطُ ٠طلحد ١اطش أ ٝجطؼحد ٝجٗضجٍ جُشًحخٌ ٌُٖٝ ،جوز
الىعود على الرىٌؾ كوؾ ٖٓ جؾَ جُذا ٍٞأ ٝجُخشٝؼ ٖٓ عحقس أً ٝشجؼ أٝ
ؽش٣ن ضشجذ٤سٌ ٝ ،جوز الوقوؾ على الرىٌؾ جٕ ٝؾذش جشحسز ضغٔف ذزُي.
 ٌٕٞ٣ :ك ٢ؽش٣ن رجش جضؿح ٖ٤ٛكٜ٤ح غالظ أ ٝأغس
ٓغحُي  ٌٕٞ٣ٝجُٔغِي جألٝعؾ  ٞٛجُٔغِي جُٔشًضٝ ١ال ٌجوز السٌر ً
المسلك المركزي إال ً حالة التجاوز أو عند االستدارة نحو الٌسار.
* دابما ً ٌجب السٌر ٌمٌن الطرٌق إال ً حالة التجاوز أو االستدارة للٌسار.

المفخرق
 ٞٛ :جُطوحء ؽش٣و ٖ٤أ ٝأًػش ٝال ٣شَٔ جالٗذٓحؾحش أ ٝجُخشٝؼ ٖٓ
عحقس أً ٝشجؼ أ ٝؽش٣ن ضشجذ٤س أٓ ٝكطس ٝهٞد.
 ٢ٛ :جُخطٞؽ جُ٤ٔٛٞس جُٔٔطذز ٖٓ قٞجف جُطش٣ن أ ٝأقؿحس
جُشط٤ق.
 ٞٛ :جُخؾ جألذ٤غ جُٔشع ّٞػِ ٠ؽ ٍٞػشع جُطش٣ن أ ٝهغْ
ٜٓ٘ح٣ٝ ،إشش ئٌُٓ ٠حٕ ٝهٞف جُٔشًرس كٌٓ ٢حٕ ٝجؾد جُٞهٞف كٓ ٚ٤ػَ
جُٔلطشهحش أ ٝػ٘ذ ئشحسز هق أ ٝئشحسز ػٞت٤س قٔشجء أ ٝػ٘ذ ِٓطو ٠عٌس جُكذ٣ذ.
٣ٝ :غٔ ٠ج٣ؼح خط المشءة  ٢ٛٝجُخطٞؽ جُر٤ؼحء
جُؼش٣ؼس جُٔشعٓٞس ػِ ٠ؽ ٍٞػشع جُطش٣ن أ ٝهغْ ٜٓ٘حٝ ،ضؼشف ذاشحسز
جإلػالّ (ؼ .)7 -
ٛ :ز ٙئشحسجش هحٗ٤ٗٞس ضٌٓ ٕٞغ جُؼٔحٍ ٝجُطالٓ٤ز ذحُوشخ ٖٓ
جُٔذجسط ِٓ ٢ٛٝضٓس ُؼحذش ١جُطشم.
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ضكت الحذيذ
 ٞٛ :جُطوحء ؽش٣ن ٓغ عٌس قذ٣ذ ػِٗ ٠لظ جُٔغط.ٟٞ

)1
)2
)3
)4
)5
)6

إذا اهتز ملتقى سكة الحدٌد سواء لفتل أو إؼالق الملتقى.
سماع ىوت قطار أو ىا رة قطار قادم.
إذا كانت إشارة رقم ( هـ  ً ) 11-حالة عمل (ضوء احمر ؼماز).
إذا وجدت إشارة قؾ (ب  )37-قبل الملتقى.
رإٌة علم أو راٌة ٌلوح بها رجل سكة الحدٌد.
رإٌة قطار قادم.

 )1قبل خط الوقوؾ إن وجد.
 )2أو قبل الحاجز إن وجد.
 )3أو على بعد  4متر من اقرب قضٌب سكة الحدٌد.
الواجخب إجخراءه عنخد الوقخوؾ قبخخل ملتقخى سخكة الحدٌخد هخو إطفخخاء المخذٌاع أو المسخجل أو التلفخاز أن وجخد ،و خختل
الشبابٌك أو الباب األمامً ً البا وإىؽاء السمع وإمعان البىر على طول سكة الحدٌد حتخى ٌختم التؤكخد مخن
عدم وجود قطار قادم ،وٌكون الوقوؾ قبل ملتقى سكة الحدٌد ٌكون قبل أو بعد  21متر ،أما التوقؾ ٌكون على
بعد  4متر من اقرب قضٌب سكة حدٌد.
* ئرج جسجدش ٓشًرس ٓؼذز ُ٘وَ  11سجًد كأًػش جؾط٤حص عٌس جُكذ٣ذ ٣ؿد إٔ ٓ ٌٕٞ٣ؼرذ هرِٜح ذـ  ّ20ػِ ٠جألهَ.

األوىار ااألوىا)
 ٢ٛٝ :جُؼٞء جألصسم جُز٣ ١ظٜش كُٞ ٢قس جُٔوح٤٣ظ (ضحذِ ٞجُغحػحش) ٝجُز ٖٓ ١االُ٣ ٚؼشف
جُغحتن ذأٗ٣ ٚغ٤ش ذحُؼٞء جُؼحُ.٢
٣ :ـ٤ش جُؼٞء ٖٓ جُؼحُ ٢ئُ ٠جُٞجؽٝ ٢ذحُؼٌظ أ٣ؼح.

ال ٌجوز السٌر بالضوء العالً داخل البلد اال اذا كانت اإلضاءة سٌبة ،وٌجب الرجوع الى الضوء الواطً ً
الحاالت التالٌة:
 ً )2حالة الضباب.
 )1رإٌة مركبة قادمة ً االتجاه المقابل.
 ً )4حالة الوقوؾ.
 )3إضاءة لوحة التمٌٌز أو المركبة التً تسٌر أمامك.
 ٞٛ :جُِٝ َ٤ػ٘ذٓح ضٌ ٕٞجُشؤ ٣س ٓشٞشس ٝؿ٤ش ٝجػكس أل ١عرد ًحٕ.
 ٞٛ :ذؼذ ؿشٝخ جُشٔظ ذشذغ عحػس  ٝهرَ ششٝهٜح ذشذغ عحػس.
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ضوء الغماز والبرك ٌرى وٌشاهد ً اللٌل من مسا ة 151م ،و ً النهار من مسا ة 31م.
الضوء العالس والذي ٌسمى ضوء الطرٌق ٌضًء أمام المركبة ً جو ىحو مسا ة ال تقل 111م.
الضوء الهابط والذي ٌسمى الواطً أو االلتقاء أو العبور ،وٌضًء أمخام المركبخة خً جخو ىخحو مسخا ة
ال تقل عن 31م.
ضروء الرررر او الرجخوع الخى الخلخؾٌ ،ضخًء خلخؾ المركبخة مسخا ة ال تزٌخد عخن 11م ،وقخوة إضخاءة
مىباح الرجوع إلى الخلؾ  25واط ،اما قوة إضاءة مىباحً الرجوع إلى الخلؾ  15واط.




ال ٌسمل بالسٌر بتاتا إذا تعطل أي ضوء بالمركبة ،حتى لو كان الضوء العالً ً ترة النهار.
ال ٌجوز استعمال الضوء العالً أو الدم أو الرعاش من اجل تحذٌر سابق آخر بؤن ٌسٌر بالضوء
العالً (وٌسبب لك بهر النظر) ً هذه الحالة تخفٌؾ السرعة واخذ أقىى ٌمٌن الطرٌق وتركٌز النظر
إلى الٌمٌن ،وكذلك إذا الشمس سببت لك بهر النظر علٌك اتخاذ نفس الخطوات.
ً الضباب ٌستخدم الضوء الواطً وضوء الضباب.
ٌجوز تركٌب مسالط ً المركبة بشرط أن ٌتم توجٌه من داخخل كابٌنخة السخابق وٌسختخدم عنخدما تكخون
المركبة متوقفة إل جراء تىلٌل أو البحث عن اشٌاء وٌمنع توجٌه الى وسط الشارع.
كل مركبة ٌزٌد عرضها عن واحد متر ٌجب أن تجهز بضوبٌن كبٌرٌن من األمام.
ٌجوز اشتراك ضوء الفرملة مع األضواء الخلفٌة بشرط أن ٌكون ضوء الفرملة أقوى واشخد خً اإلنخارة
من األضواء األخرى.









إعـطـا) اإلشـارة

)1
)2
)3
)4

عند بدء الحركة (عندما ٌنوي السابق تحرٌك مركبت بواسطة الؽماز).
عند تؽٌر المسلك (بواسطة الؽماز).
عند الرجوع إلى الخلؾ (بواسطة ضوء الر رس الذي ٌعمل تلقابً عند وضع ؼٌار ر رس).
عند الوقوؾ (بواسطة ضوء الفرملة).

 )1إذا تعطل الؽماز أثناء السفر لحٌن الوقوؾ وإخالء الطرٌق.
 )2إذا كانخخت المركبخخة معفخخاة مخخن تركٌخخب مشخخٌرة االتجخخاه (ؼمخخازات) مثخخل الدراجخخة الهوابٌخخة ،والنارٌخخخة،
والتراكتور .
 )3لزٌادة التنبٌ إذا كانت ظروؾ الحال تقتضً ذلك .








ٌجب إعطاء إشارة الؽماز من مسا ة كا ٌة ووقت معقول.
ٌجب الكؾ عن اإلشارة (إطفاء الؽماز) عند إتمام العمل أو المهمة التً وضعت من أجل .
ٌجوز استخدام مإشرات االتجاه األربعة (أربع ؼمازات  ،لشر) عند تعطل المركبة لخٌال باإلضخا ة الخى
مثلث التحذٌر األحمر الذي ٌرى وٌشاهد من مسا ة ال تقل عن 111م.
ٌعطى الؽماز ً حالة التجاوز قبل االنحراؾ والكؾ عن حٌن ٌتم االنتقال الى المسلك األٌسر مباشرة.
٣ؿد ئػطحء ئشحسز ػ٘ذ جالٗؼطحف ٗك ٞجُ ٖ٤ٔ٤أ ٝجُ٤غحس قطً ُٞ ٠حٕ جُٔلطشم ٓؿٜض ذاشحسز ػٞت٤س.
٣ؿد جػطحء ئشحسز ػ٘ذ أ ١ضكش٣ي ُِٔشًرس.
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الـطـرعـت
 ٢ٛ :جُغشػس جُٔغٔٞـ ذٜح ك ٢ؽش٣ن ٓؼُٔ ٚ٘٤شًرحش ٓؼٝ ،ٚ٘٤ضًٌ ٕٞحُطحُ- :٢
 )1داخل البلد  51كم/س.
 )2خارج البلد  81كم/س.
 )3طرٌق سرٌعة  111كم/س ،عدى المركبات البطٌبة والتراكتور 41كم/س ،والدراجة ذات المحرك
المساعد  51كم/س.

عند االقتراب من أوالد ،أو جمهرة من الناس (منطقة مؤهولة).
عندما تكون الطرٌق متعرجة ،أو الرإٌة مشوشة وؼٌر واضحة.
عند السٌر ً المنعطفات والجسور الضٌقة.
عند السٌر ً منحدر ٌجب التمهل والنزول ً ؼٌار واطً .
عند االقتراب من قطٌع من الحٌوانات.

)1
)2
)3
)4
)5
 )6عند السٌر ً طرٌق رطبة أو علٌها زٌت ٌجب التمهل وعدم الفرملة .
 )7عند االقتراب من ممرات المشاة ومفترقات الطرق وملتقى سكة الحدٌد والجسور والطرق الضٌقة.
 )8لخدى المخرور عخخن بخا واقخخؾ خً محطخخة أو أي مخـركبة وسخمت بنقخخل طخالب ٌجخخب التمهخل وتخفٌخخؾ
السرعة حتى وان أدى ذلك إلى عرقلة حركة السٌر.







سرعة المركبة تقاس بالكٌلو متر بالساعة (كم/س).
السرعة القىوى لمركبة ذات ثالث عجالت خارج المدن (طرٌق لٌست بلدٌة) هً  61كم/س.
ٌجب دابما مالبمة سرعة السفر مع وضع الطرٌق ،وحالة حركة السٌر ،وحالة الطقس ،ومدى الرإٌا.
ٌجب دابما السٌر بالمركبة بحذر وتمهل والسٌر بالسرعة المعقولة.
ال ٌجوز لمركبة حددت سرعتها ً رخىتها تعدي تلك السرعة حتى وان سمحت اشارة بذلك.

الىلىف والخىلف
 :أ ٝالوقوف ٝ ٞٛهٞف جُٔشًرس جُطحّ ٝضشًٜح ذذ ٕٝعحتن ٝال ٓشجهد.
 ٞٛ :ضٞهق جُٔشًرس ذٜذف ضكٔ َ٤أ ٝض٘ض َ٣ذؼحتغ أ ٝسًحخ ذٞؾٞد جُغحتن.







ً جمٌع الحاالت ٌجب سحب رامل الٌد (الهند برٌك).
اذا كانت الطرٌق ىاعدة ٌجب وضع الؽٌار األمامً (األول) ،واذا كانت نازلة (منحدرة) ٌجب وضع
الؽٌار الخلفً (الر ٌرس).
اذا كانت ىاعدة مع احجار رىٌؾ ،توج العجالت الى وسط الطرٌق.
اذا كانت نازلة (منحدرة) مع احجار رىٌؾ توج العجالت الى جهة الرىٌؾ.
اذا كانت بدون احجار رىٌؾ توج العجالت دابما ً جمٌع الحاالت الى حا ة الطرٌق.
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ٌجخب وقخوؾ وإٌقخاؾ المركبخة بجانخب الرىخٌؾ بشخخكل مخوازي لحا خة الرىخٌؾ بشخرط أن ال ٌزٌخد بعخخد
العجالت القرٌبة من الرىٌؾ عن  41سم ( 41سم على األكثر).
ٌجوز إٌقاؾ ووقوؾ المركبة بشخكل مابخل أو زاوٌخة بجانخب الرىخٌؾ إذا وجخدت إشخارة تسخمل بخذلك أو
خطوط بٌضاء مرسومة على سطل الطرٌق تسمل بذلك.
ٌتم الوقوؾ بشكل زاوٌة بٌن الخطٌن عن الطرٌق الرجوع إلى الخلؾ.
وٌتم الوقوؾ بشكل مابل بٌن الخطٌن عن الطرٌق الدخول بمقدمة المركبة.

ضلطاث ضحب الرخص
اوال:
وٌجوز لها سحب رخىة السخابق مخن ٌخوم إلخى األبخد بعخد اإلدانخة وحسخب الجخرم القخانونً الخذي ارتكبخ السخابق،
و رض ؼرامة مالٌة ،والسجن.
مالحظاث خاصت بالمحكمت




إذا سخحبت المحكمخة رخىخختك ولكخن دابخرة السخخٌر أرسخلت لخك الرخىخخة بواسخطة البرٌخد خخال ٌجخوز د خخع
رسومها وال ٌجوز استعمالها وٌجب اعادتها ورا الى سلطة الترخٌ .
ٌجوز للمحكمة سحب رخىة مركبة إذا كانت تلك المركبة تشكل خطر على عابري الطرٌق.
ٌجوز للمحكمة منع سابق من تسخجٌل مركبخ باسخم خً دابخرة السخٌر إذا ثبخت علٌخ نقخل ركخاب بخاألجرة
بواسطة مركب خىوىٌة أو تجارٌة.

ثانيا:
وٌجوز لها سحب رخىة السابق بىورة دابمة أو مإقتة.
ثالجا:




(برتبة مالزم أول ما وق)
سحب الرخىة مدة  ً 91حالة حىل حادث أسفر عن و اة شخ .
سحب الرخىة مدة ٌ 61وم ً حالة حىل حادث ٌ أضرار مادٌة أو إىابات جسدٌة (جروح).
سحب الرخىة مدة ٌ 31وم ً بعض الحاالت.

حاالث سحب الرخصت من قبل الشرطي لمدة  31يوم













عدم االمتثال لإلشارة الضوبٌة الحمراء.
عدم االمتثال إلشارة قؾ ( ب .)37 -
عدم إعطاء حق األولوٌة للمشاة.
اجتٌاز مركبة وقفت قبل خط المشاة لتؤدٌة واجبها.
سٌاق المركبة والسابق ثمل أو تحت تؤثٌر المسكرات والمخدرات.
تجاوز خطر.
قطع خط اىل متواىل.
اجتٌاز ملتقى سكة الحدٌد والحاجز ٌهتز لفتل أو إؼالق الملتقى.
إذا زادت السخخرعة عخخن المسخخموح بهخخا بخخـ 21كخخم/س داخخخل وخخخارج البلخخد أو بخخـ 31كخخم/س خخً الطرٌخخق
السرٌعة.
إذا كان السابق ٌنقل مواد خطرة ولم ٌتخذ إجراءات األمان المناسبة.
إذا زادة الحمولة عن المسموح بها بؤكثر من .%25
عند سٌاقت لمركبة من شؤنها أن تعرض عابري الطرٌق للخطر.
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الشرطي ٞٛ :جُشخض جُز٣ ١شضذ ١ص ١جُششؽس جُشعٔٝٝ ٢ػغ ػِ ٠سأع ٚجُرش٣م( ٚجُطحه٤مس) أ ٝأظٜمش ذطحهمس
ضػرص جٗ ٚششؽٝ ،٢أٝجٓش جُششؽٓ ٢طحػس ٣ٝؿد إٔ ضكطشّ ٝض٘لز ً ُٞٝحٗص ٓخحُلس ُألٗظٔس ٝجُوٞجٗ.ٖ٤
أوامر الشرطي٣ :ؿد ئؽحػس أٝجٓش جُششؽ ٢ذِرحع ٚجُشعٔ ٢قطً ُٞ ٠حٗص ٛز ٙجألٝجٓش ضخحُق جإلشحسجش
جُؼٞت٤س ٝئشحسجش جُغ٤ش ٝهٞجٗ ٖ٤جُغ٤ش.
*ئرج قظَ قحدظ ٓغ ٓشًرٝ ٚطحقرٜح ؿ٤ش ٓٞؾٞد ك٤ؿد ضشى ذ٤حٕ اط ٢ضر ٖ٤ك ٚ٤جعٔي ٝسهْ ٣ٞٛطي
ٝساظطي ٝػ٘ٞجٗي ٝسهْ ٛحضلي إٔ ٝؾذ ٝئذالؽ جهشخ ٓشًض ششؽس االٍ ٓذز أهظحٛح  24عحػس.
ال ٣ؿٞص ضشً٤د جُضجٓٞس جُٜٞجت ٢أ ٝجُٔٞع٤و ٠أٓ ٝطـ٤ش جألطٞجش ٜٗحت٤ح ٘ٔ٣ٝغ ضشً٤ر ٚك ٢جُٔشًرحشٝ ،ال ٣ؿٞص
جعطؼٔحٍ جُضجٓٞس ئال ُطلحد ١اطش أ ٝقحدظ ال  ٌٖٔ٣ضلحد ٚ٣ذطش٣وس أاش.ٟ

إيماف المركبت

الوقوف داخل البلد مسموح اال رس الحاالت التالية- :
ٌ .1منع وقوؾ مركبة ً حدود  20متر قبل وبعد المفترق.
ٌ .2منع وقوؾ مركبة ً حدود  20متر قبل ولٌس بعد خط المشاة أو خط وقوؾ أو اشارة سٌر.
ٌ .3منع وقوؾ مركبة ً حدود  02متر قبل وبعد محطة با أو سكة حدٌد.
ٌ .4منع وقوؾ مركبة ً حدود  0متر قبل وبعد من حنفٌة إطفاء الحرٌق.
 .5البعد عن الرىٌؾ مسا ة ال تزٌد عن  41سم.
 .6إذا كانت المركبة تنقل مواد مشتعلة ٌجب البعد عن اقرب بناٌة ثابتة  51متر إال ً لحظة تورٌدها
للمستهلك.
* ال ٌجوز لىاحب محل أو مىنع أن ٌضع برامٌل أو حاجز لكً ٌحجز مواقؾ لمركبات .

ال يجوز وقوف أو توقف المركبة رس طريق خارج المدن على هامش الطريق إال رس الحاالت التالية :
 .1من اجل تحمٌل أو تنزٌل ركاب عدا ً الطرٌق السرٌعة.
 .2مركبة التخلٌ (الونش).
 .3مركبة األمن(الشرطة ،الجٌش ،إسعاؾ ،إطفاء).
 .4مركبة األشؽال العامة والبلدٌة.
 .5من اجل إنقاذ المىابٌن.
 .6مركبة أىابها خلل أو عطب (بنشر) وٌجوز إىالحها على جانب الطرٌخق إذا كخان الخلخل بسخٌطا وان
ال ٌستمر أكثر من  24ساعة وال ٌكون بالقرب مخن المكخان ورشخة تىخلٌل (كخراج) وٌجخب وضخع خلفهخا
مثلث تحذٌر عاكس احمر ٌري وٌشاهد من مسا ة ال تقل عن  111متر وإذا استمر وقو هخا أكثخر مخن 7
اٌام ٌجوز للشرطة جر المركبة وابعادها من مكانها.

الرجىع إلى الخلف
ال ٣ؿٞص جُشؾٞع ئُ ٠جُخِق ئال ك ٢جُكحالش جُؼشٝس٣س ٝذوذس ٓح ضوطؼ ٚ٤جُؼشٝسزٝ ،ذؼذ جضخحر جُطذجذ٤ش
جُالصٓس ُٔ٘غ ٝهٞع إىابة أو خطر ،إعاقة أو إزعاج.
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الطير في االحجاي المعاكص احذوي فرش
٣غٔف جُغ٤ش ك ٢جالضؿح ٙجُٔؼحًظ ئرج ُْ ضٞػغ ئشحسز ضٔ٘غ رُي ذك٤ع ال ٣غرد إصابة أو خطر ،إعاقة أو إزعاج.







ال ٌجوز االستدارة ً االتجاه المعاكس ً طرٌق ذات اتجاه واحد.
ال ٌجوز االستدارة ً االتجاه المعاكس إذا كانت هناك قمة أو منحدر ؼٌر مكشوؾ.
ال ٌجخوز االسختدارة خً االتجخاه المعخاكس إذا كانخت الرإٌخة ؼٌخر واضخحة والمركبخة ؼٌخر مربٌخة مخن كخخال
االتجاهٌن ألي سبب مثل الضباب.
تنفذ االستدارة (حذوه رس) ً طرٌق ذات اتجاهٌن من أقىى الٌمٌن إلى أقىى الٌمٌن.
تنفذ االستدارة (حدوه رس) ً طرٌق ذات اتجاه واحخد إلخى اتجخاه واحخد مخن أقىخى الٌسخار إلخى أقىخى
الٌسارأو من أي مسلك أخر حسب حجم المركبة.

الطير في المىعطفاث
٣طشضد ػِ ٠جُغحتن دجتٔح ضخل٤ق جُغشػس هرَ دا ٍٞجُٔ٘ؼطق ٝأغ٘حء جُغ٤ش ك ٚ٤الٕ دا ٍٞجُٔشًرس ٓغشػس ئُ٠
جُٔ٘ؼطق ٣إد ١ئُ ٠جٗوالخ جُٔشًرس ٝاشٝؾٜح ئُ ٠احسؼ جُٔ٘ؼطق ذلؼَ هٞز جُطشد جُٔشًض.١
 ٢ٛ :جُوٞز جُط ٢ضو ّٞذطشد ٝدكغ جألؾغحّ ٝجُٔشًرحش ذخؾ ٓغطو ْ٤ئُ ٠جُؿٜس
جُخحسؾ٤س ُضج٣ٝس جالٗؼطحف.







عند سٌر المركبة ً المنعطؾ اإلطارات الخارجٌة بالنسبة للمنعطؾ تقطع مسا ة اكبر من الداخلٌة.
دخول مركبة حمولتها ؼٌر مربوطة جٌدا إلى المنعطؾ ٌخإدي إلخى انقخالب الحمولخة والمركبخة والضخرر
بالسابق وعابري الطرٌق اآلخرٌن.
الرٌاح دابما و ً جمٌع األحوال تإثر على سرعة وثبات المركبة.
الرمال بٌن العجالت وسطل الطرٌق ٌقلل من االحتكاك.
من العوامل التً تزٌد من قوة الطرد المركزي السرعة وارتفاع الحمولة وحدة الميعطف.

االجخياز والعبىر

يسمح اجتياز مركبة مجتازة اذا توررت الشروط التالية- :
 )1أن تكون طرٌق ذات اتجاه واحد.
 )2أن ٌكون عدد المسالك أكثر من مسلكٌن.
 )3أن ال تكون المركبة الثالثة مركبة تجارٌة ٌزٌد وزنها عن  4طن.

ياع على عاتق سائق المركبة المراد التجاوز عيها الواجبات التالية - :
 ) 1إٔ ٣ك٤ذ ٣ٝطؿ ٚذٔشًرس ئُ ٠أهظ ٠جُ ٖ٤ٔ٤هذس جإلٌٓحٕ.
ٝ ) 2ػِ ٚ٤إٔ ال ٣ض٣ذ ٖٓ عشػس ٓشًرط ٚقط٣ ٠غٔف ُِٔشًرس جُٔطؿحٝصز إٔ ضٔش ذأٓحٕ.
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عندما تكون الرإٌة ؼٌر واضحة ومشوشة ومحدودة.
عندما تكون الطرٌق ؼٌر خالٌة لمسا ة كا ٌة.
قبل ملتقى سكة الحدٌد بمسا ة  111عند اإلشارة رقم ( أ .) 31 -
عنخخد االقتخخراب مخخن ممخخر عبخخور المشخخاة ،أو مفتخخرق طخخرق إذا لخخم ٌكخخخن
باإلمكان إتمام التجاوز قبل الملتقى.
قطع خط اىل متواىل إلشارة رقم ( د .) 4 -
ً حالة وجود شاخىة تمنع التجاوز وحسب مدلول اإلشارة.
ال ٌجخخوز لمركبخخة تجارٌخخخة ٌزٌخخد وزنهخخا عخخخن  4طخخن ( 4111كؽخخخم) أن
تجتاز مركبة مجتازة.
إذا كخخان التجخخاوز ٌخخإدي إلخخى زٌخخادة السخخرعة أكثخخر مخخن المقخخرر حسخخب
القانون ٌمنع التجاوز.

تهٌؤت للتجاوز ونظرت بالمرآة إذا بمركبة تحاول اجتٌازك ً هذه الحالة الؽً عملٌة التجاوز.
مركبخة تحخخاول اجتٌخازك أو أنخخت أٌضخا تهٌخخؤت للتجخاوز و جخخؤة قخدمت مركبخخة باالتجخاه المعخخاكس خً هخخذه
الحالة ٌجب التمهل والتوج قدر اإلمكان للٌمٌن.
إذا توقفت مركبة أمام ممر عبور المشاة ٌمنع التجاوز.
توقفت أمامك مركبة داخل مفترق ملًء بالمركبات ال ٌجوز اجتٌازها.
متى تعود إلى المسلك األٌمن ً عملٌة التجاوز؟ نعود بعد ترك مسا ة كا ٌة من المركبة المتجاوز عنهخا
وذلك عند رإٌة أضواء ولوحة أرقام المركبة األمامٌة تعود إلى المسلك األٌمن.
مركبة تسٌر ً طرٌق بلدٌة بسرعة 51كم/س وأمامها مركبخة تسخٌر بخنفس السخرعة واالتجخاه ،ال ٌجخوز
اجتٌازها بتاتا الن ذلك ٌإدي إلى تعدي السرعة القانونٌة القىوى.
ال ٌجوز اجتٌاز السابق المتردد ألي اتجاه سٌذهب.
ال ٌجوز اجتٌاز مركبة أعطت إشارة نحو الٌسار.
االجتٌاز ٌتم دابما من الجهة الٌسرى.
ٌجوز داخل المفترق اجتٌخاز مركبخة ٌجرهخا حٌخوان أو عربخة ٌخد أو دراجخة هوابٌخة أو نارٌخة ،كمخا ٌجخوز
اجتٌاز المركبات داخل المفترق ً حالة مسلكان أو أكثر ً نفس االتجاه إذا لم ٌشكل خطر أو إزعاج.
عند االجتٌاز ٌجب مراعاة سرعة المركبة ،وسرعة المركبة التً أمامك ،وحالة الطرٌق ،وتعتمخد مسخا ة
التجاوز أو زمن التجاوز على سرعة المركبتٌن.
 :هو أي شًء ٌعٌق حركة السٌر ،مثل جزٌرة سٌر ،أو عمود .

اجتياز العائق


إذا كان العابق وسط طرٌق ذات اتجاهٌن ٌجب اجتٌاز العابق من الٌمٌن إال إذا وجدت إشارة تشخٌر إلخى
خالؾ ذلك.
إذا كخان العخخابق خخً طرٌخق ذات اتجخخاه واحخخد ٌجخوز اجتٌخخاز العخخابق مخن الجهخخة الٌمنخخى أو الٌسخخرى إال إذا
وجدت إشارة تشٌر خالؾ ذلك.

)1

إذا كخان السخخابق الخذي ٌسخخٌر أمامخخك ٌنخوي االنعطخخاؾ نحخخو الٌسخار وأعطخخى إشخخارة واضخحة بخخذلك ،وكخخان
عرض الطرٌق كا ً.
عند االنعطاؾ نحو الٌمٌن أو الٌسار ،وهناك أكثر من مسلك ً نفس االتجاه.
ً طرٌق ذات اتجاه واحد رتل من المركبات ٌعبر عن رتل من المركبات.
إذا خى مسلك للمركبات العمومٌة.



)2
)3
)4
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األولـىيت في الطاعـت
ترتب األ ولوية رس الطاعة كالتالس:
أوال  :للشخ خخرطً ٣ٝؿممممد جقطممممشجّ جألٝجٓممممش ٝجإلشممممحسجش
جُٔؼط ٖٓ ٠هرَ جُششؽ ٢جُز٣ ١شضذ ١ص ٚ٣جُشعُٔٞٝ ٢
ًحٕ رُي ٓخحُلس ُألٗظٔس ٝجُوٞجٗ.ٖ٤
ثانياا  :كم ٢قممحٍ ػمذّ ٝؾممٞد شمشؽٌ٣ ٢مم ٕٞقمن جُطحػممس
لإلشارات الضوبٌة ٝجُط ٢ؿح٣طٜح ٝجُٜذف جُشت٤غٜ٘ٓ ٢ح
ض٘ظ ْ٤قشًس جُغ٤ش ٝضوغ ْ٤قن جأل٣ُٞٝس ُمزُي ُمً ٞحٗمص
جإلشحسز جُؼٞت٤س اؼشجء ٘ٛٝحى ئشحسز هق ٣ؿد جُغ٤ش
ؽروممح ألٝجٓمممش جإلشمممحسز جُؼمممٞت٤س جُخؼمممشجء ٝال ٗٔطػمممَ
إلشحسز هق كٛ ٢ز ٙجُكحُس.

الشرطً
اإلشارة الضوبٌة
الشـــــــــاخىــــــــات
الــــــــــــقــــــــــــانــــــــــــــــون

ثالجا  :ك ٢قحٍ ػذّ ٝؾٞد ششؽٝ ٢ئشحسجش ػٞت٤س  ٌٕٞ٣قن جُطحػس للشاخىات ٝجُطٝ ٢ؾذش ٖٓ جؾمَ ض٘ظمْ٤
قشًس جُغ٤ش ٝئسشحد جُغحتوِٓ ٢ٛٝ ٖ٤ضٓس ُمز ُي ُمً ٞحٗمص جإلشمحسز جُؼمٞت٤س طملشجء ٓطوطؼمس ٘ٛٝمحى ئشمحسز همق
٣ؿد جالٓطػحٍ إلشحسز هق الٕ ٘ٛح جإلشحسز جُؼمٞت٤س جُظملشجء جُٔطوطؼمس ضؼ٘م ٢إٔ جإلشمحسز ػحؽِمس ػمٖ جُؼٔمَ أٝ
ٓؼطِس ُزُي ٗغ٤ش ؽروح إلشحسز هق.
رابعا  :ك ٢قحٍ ػذّ ٝؾٞد ششؽٝ ٢ئشحسز ػٞت٤س ٝشحاظحش  ٌٕٞ٣قن جُطحػس للقانون ،جُزٛ ١مٓ ٞمٖ شمأٗ ٚإٔ
٣كَ ؾٔ٤غ جألٓٞس ك ٢ؿ٤حخ جُ٘وحؽ جُػالغس جُط ٢رًشٗحٛح عحذوح ًٔح ٓ ٞٛر ٖ٤ك ٢جُوغْ جُطحُ( ٢قن جأل٣ُٞٝس).

حك االولىيت
 ٞٛ :ػذّ جُرذء ذحُغ٤ش أ ٝجالعطٔشجس ك ٚ٤ئرج ًحٕ رُي ٖٓ شحٗ ٚإٔ ٣ؿرش عحتن ُ ٚقن جُٔشٝس ٖٓ
ضـ٤٤ش عشػط ٚأ ٝجضؿح.ٚٛ
رس مفترق خالس من اإلشارات الضوئية والشاخصات وعدم وجود الشرطس يجب مراعاة ما يلس:
 حق األولوٌة على المفترق ً مثل هذه الحالة للمركبة القادمة من جهة الٌمٌن.
 ً حالة االستدارة نحو الٌسار نعطً حق األولوٌة لجهة الٌمٌن والجهة المقابلة أٌضا.
 التقاء طرٌق مع محطة وقود ال ٌعتبر مفترق طرق حسب القانون إال إذا وجدت إشارة تدل على ذلك.
 الخارج من طرٌق ترابٌة أو ساحة أو كراج ٌجخب علٌخ أن ٌعطخً حخق األولوٌخة للمشخاة علخى الرىخٌؾ
وجمٌع المركبات القاطعة أمام .
 الخارج من محطة وقود علٌ أن ٌعطً حق األولوٌة لجمٌع المركبات القاطعة أمام .
 حق األولوٌة ً طرٌق ىاعدة للىاعدة إذا كانت الطرٌق ضٌقة.
 إذا تقابلت مركبتان خً طرٌخق ضخٌقة علخى كخال السخابقٌن اخخذ أقىخى ٌمخٌن الطرٌخق والنخزول إلخى حا خة
الطرٌق إذا اقتضى األمر.
 حق األولوٌة دابما للمشاة ً األحوال المختلفة (سواء كان على ممرات المشاة أو ؼٌر ذلك).
 حق األولوٌة على الجسر الضٌق دابما للمركبة التً تىل أوال.
 حق األولوٌة لمركبات األمن دابما و ً جمٌع األحوال.
 حق األولوٌة ً الطرٌق الىخاعدة وضخٌقة للمركبخات الىخاعدة ولكخن مخن المستحسخن التنخازل عخن حخق
األولوٌة للمركبات الشاحنة الثقٌلة النازلة.
 حق األولوٌة عند بدئ السفر للمركبة القادمة من الخلؾ.
 إذا أؼلخخق أو انسخخد مسخخلك سخخفرك الخخذي تسخخٌر علٌخخ حخخق األولوٌخخة للمركبخخات خخً الجهخخة المقابلخخة وأٌضخخا
للمركبات المتجاوزة والقادمة من الخلؾ.
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االضخذاراث

دابما تنفذ من أقىى الٌمٌن إلى أقىى الٌمٌن قدر اإلمكان.

عند الخروج من طرٌق ذات اتجاهٌن ٌجب الخروج من وسط الطرٌق ،اما عند الخروج من طرٌق ذات اتجخاه
واحد ٌجب الخروج من أقىى الٌسار.
وعند الدخول إلى طرٌق ذات اتجاهٌن ٌجب الدخول إلى أقىى الٌمٌن  ،اما عند الدخول إلى طرٌق ذات اتجاه
واحخد ٌجخب الخدخول إلخى أقىخى الٌسخار ،واذا كخان خً الطرٌخق اكثخر مخن مسخلك نخدخل الخى المسخلك االٌسخر مخخن
االتجاه المقىود.
مفتحا االستدارة نحو اليسار
من طـرٌـق ذات اتـجاهٌـن ← من وسط الطرٌق.
إلى طـرٌـق ذات اتـجاهٌـن ← إلى أقىى الٌمٌن.
من طرٌق ذات اتجاه واحد ← من أقىى الٌسار.
إلى طرٌق ذات اتجاه واحد ← إلى أقىى الٌسار.
إلى طرٌق عدٌدة المسالك سواء كانت اتجاه واحد أو اتجاهٌن ← إلى المسلك األٌسر من االتجاه المقىود.

يف الصفحة التالية امجلة رسومية على االستدارات
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من اتجاه واحد إلى اتجاه واحد

من اتجاهين إلى اتجاهين

من أقىى الٌسار إلى أقىى الٌسار بقوس ضٌق

من وسط الطرٌق إلى أقىى الٌمٌن بقوس عرٌض

من اتجاه واحد إلى اتجاهين

من أقىى الٌسار إلى أقىى الٌمٌن بقوس عرٌض

من اتجاهين إلى اتجاه واحد
من وسط الطرٌق إلى أقىى الٌسار

من اتجاهين إلى اتجاهين عديد المسالك

من اتجاهين إلى اتجاه واحد عديد المسالك

من وسط الطرٌق إلى المسلك األٌسر باالتجاه المقىود

من وسط الطرٌق إلى المسلك األٌسر باالتجاه المقىود
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مطافت الىلىف اآلمه
ػ٘ذ جُغ٤ش اِق ٓشًرس ٣ؿد إٔ ضكحكع ػِٓ ٠غحكس ذ٘٤ي ٝذ ٖ٤جُٔشًرس جُط ٢ضغ٤ش أٓحٓي ُطٌٔ٘ي ٖٓ ئ٣وحف
جُٔشًرس كُ ًَ ٢كظس ُٔ٘غ ٝهٞع قحدظ مع األخذ بالحسبان حالة الطريق ٝ ،حالة المركبة ٝ ،سرعة السفر.

 )1هً مجموع مسا ة رد الفعل  +مسا ة الفرملة.
 )2هخخً المسخخا ة التخخً تقطعهخخا المركبخخة مخخن لحظخخة
رإٌة الخطر حتى الوقوؾ التام.
 )3هخخً المسخخا ة المطلوبخخة للتوقخخؾ أثنخخاء السخخفر دون
التسبب ً خطر وتسمى مسا ة (ثانٌتان/2،ث).
 ٢ٛ :جُٔغحكس جُط ٢ضوطؼٜح جُٔشًرس ٖٓ ُكظس سؤ٣س جُخطش قط ٠ذذج٣س جُذٝط ػِ ٠جُلشجَٓ.
 ٢ٛ :جُٔغحكس جُط ٢ضوطؼٜح جُٔشًرس ٖٓ ذذج٣س جُذٝط ػِ ٠جُلشجَٓ قط ٠جُٞهٞف جُطحّ.

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

تفادي وقوع حادث سواء من األمام أو الخلؾ.
ربما السابق الذي ٌسٌر أمامك ٌتوقؾ جؤة لذلك اترك مسا ة كا ٌة.
التحرز من رذاذ عجالت المركبة التً تسٌر أمامك (اتساخ الزجاج األمامً لمركبتك).
التحرز من أشٌاء متدلٌة أو متساقطة من المركبة التً تسٌر أمامك.
راحة نفسٌة للركاب والسابق.
مجال رإٌا واضل عند التجاوز (تجاوز مضمون).
هناك تو ٌر ً استهالك الوقود.
ترك مسا ة لدخول مركب متجاوزة وخاىة ً الطرٌق الخارجٌة.
تالشً الوقوؾ الفجابً وىدم المركبة من األمام.







مسا ة رد الفعل ً اللٌل تكون اكبر منها ً النهار.
كلما زادت السرعة زادت مسا ة رد الفعل.
كلما زادت السرعة زادت مسا ة الفرملة.
مسا ة الوقوؾ = مسا ة رد الفعل  +مسا ة الفرملة.
عند السٌر خلؾ مركبة ٌجب ترك مسا ة كا ٌة لمنع وقوع حادث.



ٌجب ترك مسخا ة اكبخر مخن االعتٌادٌخة عخد السخٌر خلخؾ مركبخة مسخرعة أو اذا كانخت الطرٌخق رطبخة ،أو
منحدرة ،او ً حالة القٌادة لٌالً ،أو اذا كانت الرإٌة مشوشة.
حالة السابق والسرعة لها عالقة بمسا ة رد الفعل.
حالة الطرٌق وحالة المركبة والسرعة لها عالقة بمسا ة الفرملة.
ٌجب دابما السٌر ً المسلك األٌمن ً الطرٌق إال ً حالة التجاوز أو االستدارة نحو الٌسار.
ٌجب مالبمة سرعة السفر مع وضع الطرٌق.
المسا ة الزمنٌة التً ٌجب المحا ظة علٌها أثناء السفر والسٌر خلؾ مركب أي مسا ة التعقب هً مسا ة
أو زمن  2ثانٌة (/2ث).

 عنخد السخخٌر خلخخؾ مركبخخة خخً قا لخخة خخخارج المخخدن ٌجخب تخخر ك مسخخا ة كا ٌخخة  +مسخخا ة تكفخخً لخخدخول مركبخخة
متجاوزة من الخلؾ.
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معرفة مركبة "ميكانيكا"
 ٢ٛ :ضك َ٣ٞجُطحهس جٌُٔ٤ح٣ٝس (جُٞهٞد) ئُ ٠ؽحهس قشجس٣س  ٖٓٝغْ ئُ ٠ؽحهس آُ٤س أٌ٤ٓ ٝحٗ٤ٌ٤س
أ ٝقشً٤س ُطكش٣ي جُٔشًرس.
٣ٝ :غٔ ٠ج٣ؼح ط٘ذٝم جُـ٤حسجش أ ٝػِرس جُطشٝط وظٌفت ٓالتٔس عشػس جُٔكشى ٓغ عشػس جُؼؿالش.
 :أٓ ٍٝمح ٣ؿِمظ جُغمحتن ٣ؿمد إٔ ٣التمْ ٝػمغ جٌُشعم ٢ذك٤مع ٣ؿِمظ ذظمٞسز
طك٤كس ٣ٝظَ ئُ ٠ؾٔ٤غ أؾضجء جُٔشًرس ذغُٜٞس ٣ٝغش.

ضاعاث المركبت
ٝٝ :ظ٤لطٜح ه٤حط ًٔ٤س جُٞهٞد ك ٢اضجٕ أ ٝض٘ي جُٞهٞد ٞ٣ ٝؾذ كم ٢ض٘مي جُٞهمٞد ٓمٖ جألػِم ٠غومد
طـ٤ش ٝظ٤لطٓ ٚغحٝجز ذ ٖ٤ػـؾ جُٜٞجء جُذجاُِِ ٢ط٘ي ٝجُخحسؼ ُطغ َ٤ٜػَٔ عش٣حٕ جُٞهٞد كٓ ٢ؿحس ١جُٞهٞد.
ٝٝ :ظ٤لطٜح ه٤حط عشػس جُٔشًرس ًِ٤مٓ ٞطمش كم ٢جُغمحػس ٝعمشػس جُٔشًرمس دجامَ جُرِمذ ً50مْ/ط
ٝاحسؼ جُرِذ /ًْ80ط ٝجُطش٣ن جُغش٣ؼس /ًْ110ط ئٓح ٓشًرس رجش غمالظ ػؿمالش كغمشػطٜح كم ٢ؽش٣من ُ٤غمص
ذِذ٣س (احسؼ جُرِذ) /ًْ60ط.
( :جُذٝؾحٕ) ٝظ٤لطٜح ه٤حط ػذد دٝسجٕ جُٔكشى ك ٢جُذه ٤وس ٣ٝذٝس جُٔكشى ك ٢جُٞػغ جُطر٤ؼم٢
د ٕٝجُذٝط ػِ ٠دٝجعس جُٞهٞد ٖٓ  800ئُ 1000 ٠دٝسز ك ٢جُذه٤وس.
* إذا ضؽط على دواسة الوقود أثناء دوران المحرك والمركبة متوقفة ٌزداد دوران المحرك بشدة.
*إذا ضؽط على دواسة الوقود والمركبة ً حالة سٌر تزداد سرعة المركبة وٌزداد عدد دورات المحرك أٌضا.
ٝ :ظ٤لطٜمح ه٤محط ػمـؾ جُٜمٞجء كم ٢امضجٕ جُٜمٞجء ٝضٌم ٕٞكم ٢جُٔشًرمحش جُطم ٢ضؼٔمَ كشجِٜٓمح
ذحُٜٞجء.

ٝ :دسؾس قشجسز جُٔكشى جُطر٤ؼ٤س  ٢ٛذ 70 ٖ٤دسؾس ٓث٣ٞس ئُ 90 ٠دسؾمس ٓث٣ٞمس ()90 – 70
ٝظ٤لطٜح ه٤حط دسؾس قشجسز جُٔحء ك ٢جُٔكشى ٝئرج جسضلؼص دسؾس جُكشجسز ذشذز كٜمزج ٓؼ٘مح ٙإٔ هشمحؽ جُٔشٝقمس همذ
جٗوطغ.

( :عممحػس جُمذ ٞٔ٘٣أ ٝجٌُٜشذممحء أ ٝجُرطحس٣مس) ٝٝظ٤لطممٛ ٚم ٢ه٤ممحط ػِٔ٤مس ِٓممة ٝشمكٖ ٝضلش٣ممؾ
البطارٌة.
( :عحػس ػـؾ جُض٣ص أ ٝالٓرس ػـؾ جُض٣ص) ٝظ٤لطٜح  ٞٛه٤حط ػـؾ جُض٣ص ٣ َٛظَ
ئُ ٠ؾٔ٤غ أؾضجء جُٔكشى أّ ال ٝئرج أػحء ػٞء جُض٣ص ٣ؿد ئ٣وحف ػَٔ جُٔكشى قحال.

السيج
 :التقلٌل من االحتكاك بٌن األجزاء المتحركة ً المحرك.
 :أو طرمبة الزيت هً إٌىال ضؽط الزٌت إلى جمٌع أجزاء المحرك.
ً المركبات الحدٌثة هناك ً تابلو ساعات المركبة ضوء ٌسمى بضوء الفرامل إذا أضاء ٌعنً أن سابل زٌت
الفرامل اقل من المقرر ٌجب إضا ة زٌت برك ً حوض زٌت البرك.
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ٌوجد بالمركبة زٌت وٌجب ح الز ٌت كل ٌوم على ارض مستوٌة والمحرك ال ٌعمل وذلك بواسخطة
مقٌاس الزٌت (السٌخ أو الكٌج) الذي ٌقٌس كمٌة الزٌت ً حوض الزٌت.
إذا سحبت مقٌاس الزٌت ووجدت أن الزٌت أكثر من المقرر هذا ٌعنً أن هناك تسرب ماء أو وقود إلى
حوض الزٌت.






إذا سحبت مقٌخاس الزٌخت ووجخدت أن الزٌخت اقخ ل مخن المقخرر ٌجخب إضخا ة الكمٌخة الناقىخة خً اقخرب
محطة وقود.
إذا أعطى مقٌاس ضؽط الزٌت اقل من المقرر هذا ٌعنً أن الزٌت ال ٌىل إلى جمٌخع أجخزاء المحخرك
ٌجب إٌقاؾ عمل المحرك حاال.
تؽٌٌخخر الزٌخخت والتشخخحٌم ومقٌخخاس اإلطخخارات وضخخؽط الهخخواء خخً اإلطخخارات ٌكخخون حسخخب قخخرار المنخختج
(حسب تعلٌمات المنتج).
جرج ًحٕ ػـؾ جُض٣ص جهَ ٖٓ جُٔوشس  ٝال ٣ظَ ئُ ٠ؾٔ٤غ أؾضجء جُٔكشى  ٌٕٞ٣اَِ كٓ ٢ؼمخس جُض٣مص
٣ٝؿد ئ٣وحف ػَٔ جُٔكشى.

الممـىد
 :ضٞؾ ٚ٤جُٔشًرس ٗك ٞجُ ٖ٤ٔ٤أ ٝجُ٤غحس أ ٝئُ ٠جألٓحّ.








عند الرجوع إلى الخلؾ وإدارة المقود إلى الٌسار تتج مإخرة المركبة إلى الٌسار.
عند الرجوع إلى الخلؾ وإدارة المقود إلى الٌمٌن تتج مإخرة المركبة إلى الٌمٌن.
السبب ً راغ مبالػ ٌ ً جهاز القٌادة (الستٌرنػ) هو أن كرة جهاز القٌادة (البطٌخة) متآكلة.
إذا شعرت أن عمل المقود ٌختلؾ عما كان علٌ باألمس ٌجب التوج إلى اقرب كراج إلىالح الخلل.
عندما ٌكون عٌار العجالت (توازن العجالت ،عٌار ستٌرنػ) ؼٌر ىحٌل ٌإدي إلى إضرار سرٌع خً
العجالت.
ا هتراء سرٌع ً العجالت سبب ع ٌار ستٌرنػ أو توازن عجالت ؼٌر ىحٌل.

المرايا وحسام األمان
ًَ ٓشًرس ع٘س ئٗطحؾٜح ٝ 1976هرَ ٣ؿد إٔ ضشًد أ ٝضضٝد بمرآتٌن ٖٓ جُ٤غحس ٝجُٞعؾ ئٓمح جُٔ٤م ٖ٤كٜمٓ ٢ؼحكمحز
كٓ ٢ػَ ٛز ٙجُٔشًرحش ،جٓح جُٔشًرحش جُط ٢جٗطؿص ذؼذ  1976كِٔضٓس بثالثة مراٌا (ٝٝ ،ٖ٤ٔ٣عؾ٣ٝ ،غحس).

)1
)2
)3
)4

كل مركبة سن إنتاجها  1969وقبل معفاة من ربط حزام األمان.
ٌقع واجب ربط حزام األمان على السابق والراكب معا.
حزام األمان ٌقلل من اإلىابة أثناء وقوع الحادث ولكن ال ٌمنع اإلىابة.
ٌجب أن ٌوجد قفل حزام األمان من الجهة الخارجٌة للجسم وقرٌب من الخىر.
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دعطاث المركبت

وظٌفتها هً زٌادة السرعة وذلك بالضؽط على دواسة الوقود أو تخفٌؾ السرعة وذلك بعدم الضؽط على
دٝجعس جُٞهٞدٝ ،ضغطؼَٔ بالقدم الٌمنى.
( رامل القدم أو االستعمال)
وظٌفتها تخفٌؾ السرعة وإٌقاؾ المركبة عند اللزوم باإلضا ة إلى تشؽٌل أضوٌة رامل المركبة وتستعمل
بالقدم الٌمنى.
مالحظاث خاصت بالفرامل










ال ٌجوز استعمال الفرملة الفجابٌة إال لمنع خطر أو حادث ال ٌمكن منع بطرٌقة أخرى.
الفرملة األ ضل بشكل تدرٌجً بشكل متقطع.
الفرملة األ ضل قبل إقفال العجالت.
عند الدوس على الفرامل تستمر المركبة بالسٌر لمسا ة ثم تقؾ.
الفرملة الخطرة هً عند إسراع مفاجا أو انحراؾ مفاجا أو منعطؾ أو منحدر أو على طرٌق رطبة.
ال ٌجخخوز اسخختعمال الفرامخخل بشخخكل متواىخخل والضخخؽط علٌ خ بشخخدة وبشخخكل مسخختمر الن ذلخخك ٌخخإدي إلخخى
سخونة الدرمات والبطانٌات وبعد ذلك ٌبطل كل تؤثٌر على إٌقخاؾ المركبخة مخن جخراء سخخونة الخدرمات
(ٌقال أن البرك بلط أو حجر).
عند الوقوؾ ٌقع ثقل المركبة دابما على العجالت األمامٌة.
عندما تكون الفرامل األمامٌة أقوى واشد ً المسك من العجالت الخلفٌة ٌإدي ذلك إلى تزحلق المركبخة
بشكل دابري أو دورانً و ً هذه الحالة ٌجب توجٌ العجخالت نحخو تزحلخق العجخالت الخلفٌخة أو القسخم
الخلفً للمركبة لتفادي االنقالب .

وظٌفة الكالتش ىل أو وىل المحرك عن الجٌر والعجالت ،وتستعمل دعسة الكالتش بالقدم الٌسرى.
مالحظاث خاصت بالكالتش





عند الدوس على الكالتش تكون الحالة ىل وال تىل الحركة إلى العجالت.
عند عدم الدوس على الكالتش تكون الحالة وىل وتىل الحركة إلى العجالت.
وضع ؼٌار دون الدوس على الكالتش ٌإدي إلى تكسر مسننات علبة التروس (ىندوق الؽٌارات).
عنخد الضخؽط بشخدة وحتخى النهاٌخة علخى دواسخة الكالتخش وهنخاك ىخعوبة خً وضخع الؽٌخار هخذا ٌعنخخً أن
الكالتش ال ٌفىل ىال تاما.
(جُٜحٗذ ذش٣ي ،كشجَٓ جُٔغحػذ ،كشجَٓ جُطٞجسب)

ٝظ٤لطٜح ضأٓٝ ٖ٤هٞف جُٔشًرمس كمً ٢مَ جُكمحالشٝ ،جُٔغمحػذز ػِمٝ ٠همٞف جُٔشًرمس كم ٢جُكمحالش جُطحستمس ئرج ُمْ ٣مطْ
ئ٣ومحف جُٔشًرممس ،ذغممكد جُٜحٗممذ ذش٣ممي ذشمٌَ ضممذس٣ؿُٝ ٢مم٤ظ دكؼممس ٝجقممذز ٝذؼمذ ئ٣وممحف جُٔشًرممس ال ٣ؿممٞص جُغمم٤ش
ذحُٔشًرس ٜٗحت٤ح قط٣ ٠طْ ئطالـ جُلشجَٓ.
مالحظاث خاصت بالفرامل



ٌجب استعمال رامل الٌد مع الؽٌار العكسً عندما تتعطل رامل القدم وذلك حتى تقؾ المركبة وبعدها
ٌمنع السفر حتى ٌتم تىلٌل رامل القدم.
رامل الٌد (المساعدة) و رامل القدم (االستعمال) ٌعمالن بىورة منفىلة كل على حدى.
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الروديخر
 :هو خزان ماء المحرك الذي ٌساعد على تبرٌد محرك المركبة.








ٌجب ح الماء ً الرودٌتر كل ٌوم بالعٌن المجردة.
لٌس من المستحسن ملا الماء ً الرودٌتر لألعلى وإنما لؽاٌة ثقب تىرٌؾ المٌاه الراجع.
إذا ارتفعت درجة حرارة المخاء خً المحخرك ٌجخب ختل ؼطخاء الرودٌتخر بحخذر وإضخا ة المخاء والمحخرك
ٌعمل.
ٌوجد مركبات تبرٌدها بواسطة الماء (لها رودٌتر).
ٌوجد مركبات تبرٌدها بواسطة الهواء (ال ٌوجد لها رودٌتر).
اذا انقطع حزام المروحة أو الدٌنمو أو طرمبة الماءٌ ،إدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة.

الكربىريخر
( :جُٔـز ١أ ٝجُخحُؾ أ ٝجُٔحصؼ) ٝظ٤لطٓ ٚضؼ أ ٝاِؾ ٞٛجء ٓغ ٝهٞد ذ٘غرس ٞٛ 15جء ئُٝ 1 ٠هٞد
أٝ1 ٝهٞد ئُٞٛ 15 ٠جء.
( :جُخممحٗن) ٝظ٤لطمٛ ٚمم ٞضٌممٓ ٖ٣ٞمض٣ؽ ؿ٘مم ٢ذمحُٞهٞد ُٔغممحػذز ضشمـ َ٤جُٔشًرممس طمرحقح ٝػ٘ممذٓح ٌ٣ممٕٞ
جُطوظ ذحسد ،وٌوجد التشوك ً القسم العلوي من الكربورٌتر ،وٌعمل بواسطة سحبت التشخوك الموجخودة داخخل
كابٌنة المركبة.
ٝ :ظ٤لس ٓظلحز جُٜٞجء  ٞٛض٘و٤س جُٜٞجء جُذجاَ ئُ ٠جٌُشذٞس٣طش ٖٓ جُشٞجتد أٓ( ٝغ جُشٞجتد).





عنخد تشخؽٌل المركبخة وشخممت رابحخة وقخود (بنخزٌن) هخذا ٌعنخً أن الكربخورٌتر مشخبع بخالوقود (مخنقخة)،
و ٌجب االنتظار عدة دقابق ومن ثم محاولة عملٌة التشؽٌل مرة اخرى دون الدوس على الوقود.
إذا خخرج دخخان اسخخود مخن عخخادم المركبخة هخخذا ٌعنخً أن هنخخاك اسختهالك وقخخود زابخد لعخخدم احتخراق الوقخخود
بشكل جٌد ،و ٌجب إىالح الكربورٌتر.
ٌمنخخع تشخخؽٌل مركبخخة خخً مكخخان مؽلخخق ألنخخ ٌخخخرج مخخن المركبخخة ؼخخازات سخخامة تضخخر بالسخخابق والنخخاس
المتواجدٌن.

السجاج
 :ئصجُس جُٔ٤حٝ ٙجألٝعحل جُط ٢هذ ضؿٔؼص ػِ ٠جُضؾحؼ جألٓحٓ.٢






مساحات الزجاج ملزمة بها كل مركبة لها زجاج أمامً.
ٌمنع استعمال المساحات على زجاج جاؾ بل ٌجب استعمالها على زجاج مبلل أو رطب.
ٌتم إزالة البخار المترس ب على الزجاج األمامً بواسطة ضخ هواء ساخن من الجهة الداخلٌة للزجاج.
إزالة البخار عن الزجاج الخلفً بواسطة أسالك كهربابٌة ً الزجاج الخلفً وظٌفتخ قخط إزالخة البخخار
لتكوٌن مدى رإٌة واضحة.
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العجالث
عدد عجالت المركبة الخىوىٌة  5عجالت ،واحد احتٌخاطً (سخبٌر) وٌجخب أن ٌكخون ىخالل لالسختعمال ومخن
نفس المقاٌٌس.
أاحد٣ذ جإلؽحسجش (جُلشصجش) ٣ؿد إٔ ال ضوَ ػٖ ٝ ،ِْٓ 2وظٌفتها جٓطظحص ٝجُطوحؽ جُٔ٤حٝ ٙجُضٞ٣ش ٝجألٝعمحل
ٝجألؾغحّ جُـش٣رس ػٖ جُطش٣ن ُض٣حدز جالقطٌحى ذ ٖ٤جإلؽحس ٝجُطش٣ن.
ٓوح٤٣ظ جإلؽحسجش ٝػـؾ جُٜٞجء ضٌ ٕٞقغد ضؼِٔ٤حش جُٔ٘طؽ٣ٝ ،ؿد إٔ ضٌ ٕٞجإلؽحسجش ػِٗ ٠لظ جُٔكٞس ٖٓ
ٗلظ جُٔوح٤٣ظ٣ ٝ ،ؿد ككض ػـؾ ٞٛجء جإلؽحسجش ًَ  ّٞ٣ذؼذ ٝهٞف ٓغطٔش ٝجإلؽحسجش ذحسدز.
ئرج ًحٕ ك ٢جإلؽحسجش هواء أكثر من المقرر ضٌم ٕٞجُٔشًرمس أًػمش ػشػمس ُالٛطمضجص ٝجُشؾمحش ٣ٝمإد ١ئُم ٠ضكًمَ
عش٣غ ٖٓ ٝعؾ ٗؼَ جإلؽحس  ٌٕٞ٣ٝضٔحعي جالؽحس ٓغ جُطش٣ن ػؼ٤ق ،جٓح ئرج ًحٕ ٘ٛحى هخواء اقخل مخن المقخرر
ك ٢جإلؽحس ك ٤إد ١ئُ ٠ضكًَ عش٣غ ٖٓ جُؿٞجٗد ٝ ،طؼٞذس ك ٢ضٞؾ ٚ٤جُٔوٞد ٗك ٞجُٝ ٖ٤ٔ٤جُ٤غحس.

عند عمل بنشر ٌجب إنزال الركاب من المركبخة أوال ومخن ثخم ر خع المركبخة لعمخل البنشخر بعخد ر خع الهانخد برٌخك
لضمان عدم تحرك المركبة ،و لتؽٌٌر العجل عند حدوث ثقب (بشر) ٌجب المرور بالمراحل التالٌة:
ترتيب عمليت فك البنشر
)1
)2
)3
)4

ترخٌ البراؼً.
ر ع الرا عة.
ك جمٌع البراؼً.
إخراج العجل.

ترتيب عمليت تركيب البنشر
)1
)2
)3
)4

وضع العجل.
شد البراؼً.
إنزال الرا عة.
تقوٌة جمٌع البراؼً وبعد سفر عدد من الكٌلو مترات ٌجب ح









ارتجاج مفاجا ً عمل المقود هنا ٌجب ح شد ىوامٌل العجالت األمامٌة.
إخراج الهواء من العجالت (اإلطارات) ال ٌحسن تماسك مع الطرٌق.
الرمل على سطل الطرٌق ٌقلل من االحتكاك بٌن العجالت والطرٌق.
هواء أكثر من اآلخر ً اإلطارات تتج المركبة إلى الجهة األقل هواء.
احتكاك اإلطار بالرىٌؾ أو الكاركار ٌإدي إلى تمزق وتلؾ اإلطار.
توازن العجالت إذا كان ؼٌر ىحٌل ٌإدي إلى تلؾ سرٌع ً اإلطارات.
إذا شعر ت أن احد العجالت انفجر أثناء السفرٌ ،جب مسك المقود بشخدة والوقخوؾ بشخكل تخدرٌجً وبعخد
ذلك ٌمنع السفر إال بعد إىالح البنشر.

الىوامٌل وشدها مرة أخرى.

ٝ :ظ٤لطٜح جٓطظحص جُظذٓحش ػ٘ذ جُكلش ٝجُٔطرحش٣ٝ ،إد ١نقل حمولة ثقٌلة
ؾذج صجتذز ػٖ جُٔوشس ئُ ٠ضٌغشٛح.
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كهربا) المركبت
ٝ ٢ٛ :ػحء أ ٝاضجٕ ٌُِٜشذحء ٣طْ شكٖ ٝضؼرثس جُرطحس٣س ٖٓ جُذ( ٞٔ٘٣جُُٔٞذ).
مالحظاث خاصت بالبطاريت








ٌجب ح الماء ً البطارٌة كل أسبوع مرة على األقل .
حتى تعمل البطارٌة بكفاءة عالٌة ٌجب أن ٌكون ٌها ماء مقطر كاؾ.
ٌجخخب إزالخخة المخخادة الكربونٌخخة البٌضخخاء أو الزرقخخاء المترسخخبة علخخى أقطخخاب البطارٌخخة حتخخى ٌخختم توىخخٌل
الكهرباء بشكل جٌد وذلك بواسطة الماء الساخن (الؽلً).
إذا كخخان الزامخخور ال ٌعمخخل واالضخخوٌة ال تنٌخخر والسخختارتر ال ٌشخخؽلٌ ،جخخب حخخ شخخد كوابخخل ومخخرابط
البطارٌة.
ٌضاؾ إلى البطارٌة ماء مقطر.
إذا اىدر السلؾ (الستارتر) ىوت طنٌن هذا ٌعنً أن البطارٌة خالٌة أو ارؼة.
إذا اىدر السلؾ (الستارتر) ىوتا أو ىوت رنٌن أو زنٌن أو زمزمة هذا ٌعنً أن السلؾ ال ٌعمل.
 :وظٌفت ضؼخ ْ٤جٌُٜشذحء.

 ٢ٛ :شمٔؼس ُالقطمشجم أ ٝضغمٔ ٠جُوذجقمس ٝٝظ٤لطٜمح ئػطمحء جُشمشجسز جُالصٓمس ُكمشم ٓمض٣ؽ جُٞهمٞد كم٢
جُٔكشى ُطشـ َ٤جُٔشًرس.

 :وظٌفتها ضٞط َ٤جٌُٜشذحء ٖٓ جُذعرشضٞس جُم ٠جُرٞؾ٤محش٣ٝ ،مإد ١سخحب أسخالك البوجٌخات
ٝجُٔكشى ٣ؼَٔ جُ ٠ضٞهق جُٔكشى ػٖ جُؼَٔ قحال ،أٓح جرج ًحٕ ٓطٞهمق ػمٖ جُؼٔمَ جطمال ٝعمكرص جألعمالى كمال
 ٌٖٔ٣ضشـ َ٤جُٔشًرس الٕ جُششجسز ال ضظَ ئُ ٠جُٔكشى ُطشـ َ٤جُٔشًرس.
 :وظٌفت ضٞص٣غ جٌُٜشذحء ػِ ٠جُرٞؾ٤حش.






إذا كان السلؾ ٌعمل جٌدا التٌار ٌىل إلى البوجٌات ولكن المحرك ال ٌعمل هنا نفح جهاز الوقود.
انقطاع جلدة المروحة ٌإدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشدة وتوقؾ الدٌنمو (المولد) عن العمل
وبالتالً ال ٌتم شحن البطارٌة.
عند تشؽٌل المركبة و جؤة ٌتوقؾ المحرك عن العمل نفح جهاز الكهرباء ومن ثم الوقود.
جلدة المروحة وظٌفتها تشؽٌل طرمبة المٌاه والمروحة والدنمو.
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