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:تعريف 
هي إحدى أدوات تنظيم المرور، وهي عبارة عن دهانات أو 

أزرار أو أدوات أخرى توضع على سطح الطريق أو 

جههم أرصفتها أو جوانبها بهدف إعطاء السائقين معلومات تو

أو تحذرهم أو ترشدهم أثناء سيرهم على الطرق، وقد 

تستعمل لوحدها أو قد تكون مكملة ألدوات تنظيم المرور

على األخرى كالشواخص و إشارات المرور الضوئية للتأكيد

.مدلوالتها



:مواد العالمات
 الدهانات

ل التي يدخإن أكثر مواد العالمات استعماالً هي الدهانات
ذه في تركيبها مواد تساعد على ثباتها وإطالة عمرها، وه

الدهانات قد تكون عادية أو حرارية أو على شرائط 
مطاطية تلصق على سطح الطريق ويفضل أن تكون 
عاكسة للضوء ليالً بواسطة إضافة بلورات زجاجية

.قاً صغيرة ترش عليها أثناء دهانها أو تخلط بالدهان مسب

األزرار:

تستخدم هذه األزرار مع الخطوط األرضية أو بديلة 
تخدمة عنها،ويتم ترتيبها بشكل يتناسب مع الخطوط المس

.عليها سواء كانت خطوط متصلة أو خطوط متقطعة



مميزات هذه األزرار:

تكون على شكل دائري أو مربع أو مستطيل،وتكون 1.

.ملم25بارتفاع اقل من 

مع يمكن استخدام األزرار العاكسة للضوء بشكل مشترك2.

.العالمات غير العاكسة للضوء

ية تكون هذه األزرار عاكسة للضوء حتى توفر رؤية كاف3.

لة على األزرة الصفراء تستخدم للدال.للسائق على الطريق

لطريقاالزرة  البيضاء تستخدم للداللة على اف احو

المسارب



تأخذ هذه األزرار ألوان 4.

.هاالخطوط التي تكون علي

تكون ألوانها إما صفراء 5.

.أو بيضاء

لى األزرة الصفراء تستخدم للداللة ع
لطريقاف احو

داللة االزرة  البيضاء تستخدم لل
على المسارب



:الرموز  :الخطوط 

:أشكال العالمات

:راا اال:كلماتال



ما قد تكون طولية أو عرضية أو مائلة بزاوية، ك:الخطوط

أو أنها قد تكون خطوط متصلة للمنع أو متقطعة للتحذير

لإلرشاد، ولكل من هذه الخطوط دالالت معينة سيرد ذكرها 

 ً .الحقا

وأهمها األسهم التي تدل على االتجاه اإلجباري :الرموز

و للمسرب الموضوعة عليه، سواء كانت لألمام أو لليمين أ

.لليسار أو لألمام مع اليمين أو مع اليسار



تستعمل الكلمات أحيانا مثل كلمة قف أو : الكلماتSTOP

د وتساعقفلتكون مكملة للرسالة الموجودة داخل شاخصة

.على فهم رموزها أكثر

 دود تكتب األرقام على سطح الطريق وتبين عادة  ح:األراا

.السرعة القصوى على الطريق



:موااع العالمات
و إما على سطح الطريق مثل الخطوط الطولية المتصلة أ

المتقطعة أو مثل الخطوط العرضية أو مثل الخطوط 

و المائلة، والهدف منها غالبا هو فصل المرور أو توجيهه أ

.منع التجاوز

 دة جزر والتي توضع عاالرصفة أو األأو قد تكون على

.و إرشادهمألتوجيه السائقين 



:أنواع العالمات األرضية

:الخطوط الطولية المتصلة1.

-:تستعمل ألجل ما يلي 

فصل اتجاه السير.

تحديد مناطق عدم التجاوز.

عند تضيق او توسع الطريق.

عند الوصول إلى عوائق وسط الطريق.

هالعالمات اإللزامي-أ



 لتحديدددددددددد طدددددددددرف

،(أصدددفر) الطريدددق 

علدددددددددددى الطدددددددددددرق 

.  الرئيسية

عند الوصول إلى

.ممرات المشاة 



عند الوصول إلى •

.  تقاطع الطرق



الخطوط 2.

:العرضية
 حيث يجب التوقفيكون خط متصل ابيض، :خط اف

مكملة عنده قبل استئناف السير وتستخدم لوحدها أو تكون
قبل هذا ( STOP)لشاخصة قف ، ويمكن كتابة كلمة 

ومن الممكن أن يكون ( سم30)بعرض ويكون .الخط
على الطرق الخارجية ذات السرعات ( سم50)بعرض 

.  العالية



ويكون خط متقطع على شكل مثلثات : خط األولوية

ن يقف صغيرة وتستخدم لبيان النقطة التي على السائق أ

ا عندها عند الضرورة العطاء االولوية ، وتستخدم لوحده

المثلث )أو تكون مكملة لشاخصة إعطاء األولوية 

(.المقلوب



:خطوط العوائق3.
عبارة عن جزر مرورية تدهن أمام العوائق تكون مائلة أو

.تدهن كاملة وتحاط بخطوط إلزامية أو تحذيرية



:خطوط ممرات المشاة4.

وهي خطوط تشير إلى المكان المخصص لعبور المشاة 

ول للطريق، وتستعمل عادة الخطوط المتعرجة قبل الوص

. شاةإلى ممر المشاة لتنبيه السائق على اقترابه من ممر م



خطوط ممرات الدراجات5.

ئية، وتكون محددة بخطين متصلين بينهما رسم لدراجة هوا

أو تكون خطوط منقطة تحدد حدود ممر الدراجات 

.  الهوائية، و تعطى األولوية عندها للدراجات الهوائية



:الكلمات واألراا 6.

اقف أو تستعمل الكلمات لتحديد استعماالت المسارب و المو

ف لبيان قاعدة يجب أن يلتزم بها السائق كقاعدة الوقو

جود اإلجباري على التقاطعات الخطرة و التي تطبق عند و

أما األرقام فتوضع لبيان حدود , ( STOP)عبارة  

.السرعة القصوى المقررة على الطريق



:أسه  التوجيه7.

ها وتدل على االتجاه اإلجباري وحسب ما يشير إليه السهم، ومفعول

.يشبه مفعول شواخص اإلتجاه اإلجباري اإللزامية الزرقاء

يكون مكانها في منتصف المسرب المستخدم.

 كيلو متر في الساعة تكون هذه ( 60)إذا كانت حدود السرعة تزيد عن

.األسهم بالحجم الكبير

تأخذ دائماً اللون األبيض.

الحج 

الكبير
الحج 

الصغير



ها و غالبا ما توضع العالمات اإللزامية األرضية مع بعض

البعض مثل خط قف العرضي المتصل مع وجود كلمة 

(STOP )زام بجانبه زيادة في التوضيح و زيادة في  اإلل

. متصل للسائق بان يتبع قاعدة الوقوف عند الخط العرضي ال



:الخطوط الطولية المزدوجة8.

وجود خط متصل واحد أو خطين يدل على معنى واحد -أ

.وهو عدم تجاوزها إطالقاً 

خطين متصلينخط متصل واحد

10-20 cm



عند وجود خطين أحدهما متصل واآلخر متقطع فإنه يمنع تجاوز -ب

الخط المتصل إذا كان من جهة المركبة أما إذا كان الخط المحاذي 

لف هذه للمركبة متقطع فبإمكان السائق التجاوز مع االنتباه وتخت

الخطوط فيما إذا كانت داخل المدن أو خارجها من ناحية نسبة طول

:  الفراغ إلى الخط وهي كما يلي
الخـط الطولي المتصل مع المتقطع داخل المدن

الخـط الطولي المتصل مع المتقطع خارج المدن



تستطيع التجاوز كون الخط المتقطع من( 1)ان المركبة رقم 

س ال جهتها في حين أن المركبات المتواجدة على االتجاه المعاك

.تستطيع التجاوز كون الخط متصل من جهتها

1

2



:المتعرجالخط9.

لممر يستخدم هذا الخط قبل ممر المشاة للتأكيد على رؤية ا

.ولإلشارة إلى انه ال يوجد أماكن للوقوف قبل هذا الممر

 يكون لون هذا الخط  أصفر وبطول ثابت حسب

لمشاة المواصفات ويستخدم عندما تكون المسافة قبل ممر ا

.متر( 20)متر وال تزيد عن ( 4)ال تقل عن 

0.5M

0.15M



:خطوط موااف السيارات10.

وهي لتحديد مواقف السيارات، يجب الوقوف ضمن 

 ً :  ليو هذه الخطوط مبينة فيما ي. الخطوط البيضاء دائما

الموااف الطوليةالموااف العمودية والمائلة



راغ وهي خطوط  طولية متقطعة بحيث تكون نسبة طول الف

تى و هي تستعمل عندما يراد تحذير السائق ح3:1إلى الخط 

ارع ذو يتنبه ويخفف من سرعته، كما في حالة التجاوز في ش

منوعاً اتجاهين عندما يكون التجاوز بحذر شديد ً لكنه غير م

كاستعمالها عند الوصول للخطوط الطولية المتصلة وال

ية تختلف نسبة طول الفراغ إلى الخط على الطرق الخارج

عة للمدن عن الطرق الداخلية لها، هناك خطوط صفراء متقط

لى توضع لتحذير السائق من حافة الطريق وتكون دائما ع

.الطرق الفرعيه

هالعالمات التحذيري-ب 





وهي خطوط طولية متقطعة مثل خطوط المسارب 

والتي 1:1او1:3حيث تكون نسبة الفراغ إلى الخط 

ريق كذلك مثل خط منتصف الطوتبين حدود المسارب 

.1:3وأ.1:1والذي يكون نسبة الفراغ إلى الخط 

هالعالمات اإلرشادي-ج 



 خط النصف:

.داخل المدن1:1نسبة الفراغ إلى الخط  

.خارج المدن1:3نسبة الفراغ إلى الخط  



خط المسارب:

.خارج المدن1:3نسبة الفراغ إلى الخط  

.داخل المدن1:1نسبة الفراغ إلى الخط  



:عالمات األرصفة 
مر األرصفة يمكن طالئها بمقاطع من اللون األبيض أو األح

لوان أو األصفر، والشكل المجاور يوضح معنى الفرق في األ

.لعالمات األرصفة

م نوو األال فوو  : اللوو األامر وو 
.لكافةألال  كبات

م فووووو ألف ووووو : اللووووو األام ووووو  
اصألالبو)العوا أل  كباتألالن لألل

(.والتاكسي
 ؤيوووةأللتأك ووولألال: اللووو األام ووو  

.را أللجعلألامر  ةألأكث ألوض أل



ات مع تمنياتنا لكم بسالمة على الطرق

مركز النشامى


