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تعريف اإلشارة

هي عبارة عن رسالة يتم تبادلها بين مستخدمي الطرق ،

.وتعتبر لغة تخاطب عالميـة 

أهدافهـا

.تخفيف السرعة او الوقوف *  

:إعالم األخرين برغبة السائق بما ينوي القيام به من المناورات مثل 

.تغيير اإلتجــاه *  

. .إعالم األخرين بوجود خطر بواسطة أضوية الخطر *  



شروط اإلشــارة الهـامـة

• .يجب أن تكون اإلشارة صحيحة 

• .يجب أن تكون واضحـة 

• .يجب أن تستعمل في الوقت والمكان المناسبين 





قــــــف

STOP

.الخلفمنالقادمللسيرقف
.األماممنالقادمللسيرقف

.الخلفومناألماممنالقادمللسيرقف





إشارة للسير 

القادم من 

األمام للتقدم

إشارة للسير

القادم من 

الجنب 

للتقدم

إشارة 

للسير القادم 

من الخلف

للتقدم



كيفية التنفيذمعانيهاالصفارات 

ا صفرة صفرة قصيرة تتبعه
.طويلة 

الوقوف
عندما يرى الشرطي وجوب وقوف حركة 

للتنبيه السير او المشاة يصفر صفرة قصيرة
.ثم صفرة طويلة إلعالم وجوب الوقوف  

فرة صفرة طويلة تتبعها ص
.قصيرة 

الحركة
ين او الصفرة القصيرة لشد إنتباه السواق

المشاة المعنيين بها والتهيؤ ثم يطلق
.الصفرة القصيرة لبدء الحركة 

اإلسراع في المسيريةصفرات قصيرة متتال
.ة عند سماع هذه الصفرات فالسرعة واجب

زيادة الحذر والتنبيه يةصفرات طويلة متتتال
على السواقين والمشاة عند سماع هذه 
الصفرات الوقوف لتحديد مطلب الشرطي

ادة في وتستخـدم أيضَا بين افراد الشرطة زي
.الحذر 





اإلشارات اليدوية من السائق لشرطي المرور

.أريد االنعطاف يمينًا 

.أريد السير باستقامة .أريد االنعطاف يسارًا 





أنوي االتجاه أو االنعطاف إلى اليمين .

. أنوي االتجاه أو االنعطاف إلى اليسار 

.أنوي تخفيف السرعة أو التوقف

اإلشارات اليدوية





أنوي تخفيف السرعة أو
.التوقف 

أنوي االتجاه أو االنعطاف
لليمين

أنوي االتجاه أو االنعطاف
لليسار



تكون اإلشارة برفع أحد الذراعين الى األعلى والكف مفتوحة وتكون اليد األخرى على امتداد الجسم الى 

.األسفل 



يتم مد الذراع على مستوى الكتف وتحريكها الى األسفل واألعلى وتكون اليد األخرى 

.على إمتداد الجسم الى األسفل 



لغايات تمرير المركبات القادمة من جانب الطريق وإيقاف المركبات القادمة من األمام 

والخلف تكون اإلشارة بمد أحد الذراعين بمستوى الكتف وتكون اليد اإلخرى على 

.امتداد الجسم الى األسفل 



ضوء االتجاه لليمين
(غماز اليمين ) 

أضوية الخطر 
(الضوء الرباعي ) 

ضوء االتجاه لليسار
(غماز اليسار ) 



ضوء اإلتجاه

(ومـاض ) 

الضوء الخافت 

و المنخفض

الضوء العـالـي

ضوء الضبـاب



ضوء اإلتجـاه

(وماض ) 

ضوء لوحة األرقام الخلفية

ضوء الرجوع 

للخلف

ضوء الفرامل

العاكسـة

ضوء الفرامل على الزجاج الخلفي






























