
األمانحزام 

www.Houmame.com

Company

LOGO

أسبابأهم 
السريحوادث 

االنشغال بالجوال      السرعة الزائدة     التجاوز الخاطئ

السياراتبينالمراوغةالسيرعكسالقيادة

يعتبر بعض السائقين أن ربط الحزام مفيد -
فقط في المسافات الطويلة ، وهذا 

المفهوم غير صحيح ، فقد أشارت اإلحصاءات 
40إلى أن أكثر الحوادث تحدث في ال 

كيلومترًا األولى من بدء تحرك السيارة 
.كيلومترًا في الساعة 64بسرعة ال تتجاوز 

يعتقد البعض أن استخدام حزام األمان -
مهم لركاب المقاعد األمامية فقط ، وهذا 
الزعم خاطئ فقد تبين أن كثيرًا من إصابات 
المقاعد الخلفية كان يمكن اجتنابها إذا ما 

استخدمت أحزمة األمان 

إن السالمة الطرقية بمفهومها الواسع تهدف إلى 
تبني كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية 

واإلجراءات الوقائية للحد من أو منع وقوع الحوادث 
وحفاظ المرورية ضمان لسالمة اإلنسان وممتلكاته 

. على أمن البالد ومقوماته البشرية واالقتصادية

إن محور السالمة الطرقية  يتمثل في ثالث عناصر 
المركبة ، الطريق ، العنصر البشري: وهي

السالمة الطرقية

عناصر السالمة الطرقية

اليوم الوطين

للسالمة الطرقية
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أنا 

سائق املستقبل
ارشادات

:إشارات تحذيرية 
لتحذير مستعملي الطرق من تستخدم 

األخطار وهي مثلثة الشكل ، حمراء اللون ، 
رموزقاعدتها بيضاء أو صفراء ، يتوسطها 

.أو رسوم مختلفة 

عالماتتنقسم 
تبعًا لوظيفتهاالمرور 

:إلى  ومدلولها 

:إشارات تنظيمية 
توضح أولوية المرور والمنع واإللزام 

اإلجباري ، وهي إشارات مستديرة الشكل ، 
إطارها احمر اللون ، قاعدتها بيضاء أو 

.صفراء ، يتوسطها رموز أو رسوم مختلفة 

( :إعالمية ) إشارات التوجيه 
تزود مستخدمي الطرق بما يفيدهم من 

معلومات ، وهي مربعة الشكل
مستديرة ، زرقاء اللون ، يتوسطها رموزأو

.أو رسوم أو كلمات مختلفة 

إشارات
املرور

رعة الزائدة، وهي أكبر  السُّ
ير، فالسرعة  سبٍب لوقوع حوادث السَّ
ن الساِئق من تداُرك أي   الزائدة ال تمكِّ
موقف مفاجئ قد يحصل معه، كما أنَّ 
ًة اإلصابات المراِفقة للحادث تكون كبير

.بسبب السرعة الزائدة

ألجل سالمتي أسير دائما فوق-

.الرصيف و ليس على حافته

لكي أعبر الطريق-

أستعمل ممر الراجلين 

إذا كنت امام 

أنتظر حتى , إشارة ثالثة 
يشتغل الضوء األحمر 

و تتوقف العربات تماما  

في المدينة قبل عبور الطريق أنظر دائما إلى 

اليسار ثم إلى اليمين ألن العربات 
تأتي دائما
. من اليسار

ال أركض على قارعة -

الطريق و ال اعبره على 
شكل مائل

ال أعبر الطريق بين -

سيارتين متوقفتين ألن 
السائقين قد ال يرونني

ال أعبر الطريق إذا -

كانت العربات قريبة مني
. أو متحركة


