
 تعليمة قيادة السيارات
 



 النقل الخفيف/ أ
 :قبل بدء القيادة -1

 :يجب على السائق اآلتى     
الكشف على مستوى الزيت والمياه وزيت الفرامل وفوانيس . 1

اإلنارة وضوء اإلشارات والوقود واإلطارات والعدادات وأحزمة 

األمان والعدة المناسبة للطريق ووجود كل من اإلطار اإلحتياطى 

مثلث التحذير  و جهاز اإلطفاء وتعليمات كيفية إستخدامه و

 . ويجب إختبار عمل المنشات والبورى ( العاكس)
زجاج السيارة األمامى والخلفى والمرايات العاكسة  تنظيف. 2

 .وضبطها 
 
 



 .التعب أو اإلرهاق أو الشعور بالنعاس  عدمالتأكد من . 3
 –رياح متربة  –الضباب " التأكد من الظروف الجوية المناسبة للقيادة . 4

 " .أمطار 
 .عدم تناول أدوية مهدئة حتى ال يشعر السائق بالنوم . 5

 .التأكد من سالمة التوصيالت الكهربائية . 6

 .أن تكون السيارة بحالة فنية جيدة . 7
 .التزام السائق وإرتداء مهمات الوقاية داخل الموقع . 8
 .اإللتزام بتغطية المهمات بالمشمع حسب الضرورة. 9

 .التأكد من عدم وجود تسريب زيوت أو وقود أو مياه . 10
 .التأكد من سالمة فتح وقفل األبواب ورفع وخفض الزجاج . 11
 .التأكد تماماً من صالحية السيارة قبل الخروج من الصيانة . 12
 .  ضرورة ربط أحزمة األمان. 13



 :أثناء القيادة -2
 .المرور والسرعة المناسبة  اإللتزام بتعليمات. 1
 .إتباع إرشادات الطريق وأداب المرور . 2
عند الشعور بالتعب أو اإلرهاق أو النعاس يجب التوقف فوراً . 3

 .بعيًدا عن الطريق 
من األفضل اإلستراحة كل ساعتين تقريباً فى حالة السفر . 4

 .الطويل
عدم تخطى سيارة من جهة اليمين بل يجب العبور من جهة . 5

اليسار وعندما يكون مسار العبور خالي وإستخدام اإلشارات 

 .أثناء العبور 
يجب ترك مسافة مناسبة بين السيارة التى أمامها حسب . 6

 .السرعة
 
 
 



عدم التدخين أثناء القيادة ألن الدخان قد يحجب الرؤية لحظياً . 7

 . أمام السائق 

تهدئة السرعة فى المنحدرات والدورانات وأمام المناطق . 8

 .السكنية 
فى حالة وجود ضباب يجب تهدئة السرعة بحيث تتناسب مع . 9

 .الرؤية وعند كثافتها يجب التوقف وإضاءة أنوار اإلنتظار الخلفية
يجب فتح زجاج السيارة قليالً فى الشتاء وأثناء الضباب حتى . 10

ال يتكون بخار الماء على الزجاج من الداخل فيحجب الرؤية عن 

 .السائق 
يجب النظر فى العدادات وخاصة عداد السرعة وعداد . 11

 .الحرارة بإستمرار وكذلك المرايات العاكسة 
 
 



 

 .يجب السير فى المسار المناسب للسرعة . 12 
 .  يجب الوقوف فى أقصى اليمين وإضاءة أنوار اإلنتظار . 13

 .الحذر دائماً من خطأ الغير . 14
ساعة / كيلو متر (  20) السرعة داخل الموقع ال تزيد عن . 15

. 

السرعة فى الطريق الفرعى المؤدى إلى الموقع ال تزيد عن . 16

 .ساعة / كيلو متر (  45) 
غير مسموح نهائياً بركوب أفراد داخل كابينة  السائق . 17

 .بخالف العدد المصرح به برخصة السيارة 
عدم إستخدام التليفون المحمول نهائياً أثناء القيادة إال بعد . 18

 .التوقف الكامل للسيارة 

 



فقط فى حاالت الطوارئ بعد ) أثناء السير ليالً  -3

 (:الحصول على تصريح بذلك 

يجب أن تتناسب السرعة مع مدى الرؤية بالمصابيح . 1

 .األمامية 
يحب خفت المصابيح األمامية عند مرور سيارة مقابلة . 2

وفى حالة عدم خفت ضوء السيارة المقابلة على السائق 

عدم النظر إلى الضوء المقابل بل يجب النظر إلى 

 .الرصيف المجاور وإعتباره كدليل 
 .عند التوقف ليالً يجب تشغيل إشارات اإلنتظار . 3

 



 :  عند حدوث حدث مفاجئ -4
عند نزول أمطار يجب تهدئة السرعة حيث تقل كفاءة الفرامل ويجب . 1

 .تشغيل المنشات وفى حالة شدة المطر يجب التوقف فوراً 
عند إنفجار إطار السيارة ال يجب إستخدام الفرامل ويجب رفع القدم عن . 2

دواسة الوقود وعلى السائق أن يقبض بيديه على عجلة القيادة جيداً حتى تتخذ 

 .السيارة مساراً مستوياً وإستخدام السرعات العكسية 
عند حدوث حريق بالمحرك يجب توجيه جهاز اإلطفاء من أى فتحة من . 3

غطاء المحرك وفى حالة عدم وجود فتحة يجب رفع الغطاء قليالً وتشغيل 

 .جهاز اإلطفاء وبحرص شديد 
فى حالة إرتفاع درجة حرارة المحرك يحظر فتح غطاء الردياتير أو . 4

معوض المياه مرة واحدة ويجب إيقاف محرك السيارة فوراً واإلنتظار حتى 

 . تتأكد من أن درجة حرارة السيارة قد إنخفضت 
 



 :عند تزويد السيارة بالوقود -5

 .ممنوع التدخين نهائياً داخل محطات الوقود . 1
 .يجب إيقاف محرك السيارة عن العمل . 2
عدم إستخدام التليفون المحمول داخل محطات . 3

 .الوقود 
 .اإللتزام بإرشادت السالمة بمحطة الوقود

 



 :عند توقف السيارة  6

 .يجب شد فرامل اليد وتحجير السيارة وخاصة فى المنحدرات . 1

 
يجب الوقوف فى أقصى اليمين ووضع عالمات التحذير على . 2

 .مسافات مناسبة من السيارة 
عند التوقف فى حالة األعطال يجب تأمين وقوف السيارة ووضع . 3

 .عالمات التحذير واإلتصال بأقرب موقع لإلبالغ عن العطل 
عدم ترك مفاتيح التشغيل داخل السيارة فى حالة عدم وجود . 4

 .السائق تجنباً لعدم إستخدامها بدون السائق منعاً لحوادث السير 
 



 

 

 

 

 

 
 :النقل الثقيل/ ب

 :قبل بدء القيادة -1
يجب على السائق الكشف على الزيت والمياه والفرامل . 1 

وفوانيس اإلنارة وضوء اإلشارات والوقود واإلطارات 

والعدادات وأحزمة األمان والعدة المناسبة للطريق ووجود 

اإلطارات اإلحتياطية ووجود جهاز اإلطفاء وتعليمات كيفية 

إستخدامها وتجربة المساحات والسارينة وفحص هيكل السيارة 

 .والركائز والفرنتونه 

 ( .العاكس)يجب وجود مثلث التحذير . 2
يجب وجود إضاءة إضافية أو عالمات تحذيرية فى حالة . 3

 ( .البروز ) األطوال الزائدة 
يجب تأمين الحمل جيداً من حيث الطول والعرض واإلرتفاع . 4

 .والوزن وربط الحمل جيداً 
 

 

 

 
 

 



 ( .أسطوانة الغاز)عدم حمل البوتاجاز داخل السيارة . 5
فى حالة القطر يجب أن تتحمل القاطرة الشد وأن تكون بها . 6

 .أنوار اإلنتظار 
 .تنظيف زجاج السيارة  وضبط المرايات . 7
 .التأكد من عدم التعب أو اإلرهاق أو الشعور بالنعاس . 8
أتربة  –ضباب " التأكد من الظروف الجوية المناسبة للقيادة . 9

 " أمطار  –

 .عدم تناول أدوية مهدئة قد تسبب النعاس . 10
التأكد من سالمة التوصيالت الكهربائية والتأريض لناقالت . 11

 .الوقود
 .أن تكون السيارة بحالة جيدة . 12

 



إلتزام السائق بإرتداء مهمات الوقاية الشخصية داخل . 13

 .الموقع
 . حسب الضرورةاإللتزام بتغطية المهمات بالمشمع . 14
 .التأكد من عدم وجود تسريب زيوت أو وقود أو مياه. 15
 .التأكد من سالمة فتح وقفل األبواب ورفع وخفض الزجاج. 16
 .التأكد تماماً من صالحية السيارة قبل الخروج من الصيانة. 17
 .ضرورة ربط أحزمة األمان . 18

 



 :أثناء القيادة -2
 .اإللتزام بتعليمات المرور والسرعات المناسبة . 1
 .إتباع إرشادات الطريق وأداب المرور . 2
 .عند الشعور بالتعب أو اإلرهاق أو النعاس يجب التوقف فوراً . 3
من األفضل اإلستراحة كل ساعتين تقريباً فى حالة السفر الطويل . 4

. 
عدم تخطى سيارة من جهة اليمين بل يجب تخطى السيارة من . 5

جهة اليسار وعندما يكون الطريق خالياً وإستخدام اإلشارات عند 

 .العبور 
يجب ترك مسافة مناسبة بين السيارة التى أمامك حسب . 6 

 .السرعة

عند الشعور بالملل يجب تشغيل الكاسيت أو الراديو وتغيير . 7 

 .السرعات حتى ينتبه السائق 



 
 

عدم التدخين أثناء القيادة ألن الدخان قد يحجب الرؤية لحظياً . 8

 .أمام السائق 
تهدئة السرعة فى المنحدرات والدورانات وأمام المناطق . 9

 .السكنية والطرق الوعرة  
فى حالة وجود ضباب يجب تهدئة السرعة حسب الرؤية وفى . 10

 .حالة شدتها يجب التوقف وإضاءة أنوار اإلنتظار الخلفية 
يجب فتح زجاج السيارة قليالً فى الشتاء وأثناء الضباب حتى . 11

ال يتكون بخار الماء على الزجاج من الداخل فيحجب الرؤية على 

   .السائق 

يجب النظر فى العدادات وخاصة عداد السرعة وعداد . 12

الحرارة بإستمرار وكذلك المرايات العاكسة حتى يطمئن السائق 

 .  على الحمولة والسيارة من الخلف 

 
 



 
ناحية اليمين " يجب السير فى المسار المناسب للسرعة . 13

 ( .السرعة البطيئة " ) أفضل 
 .الحذر دائماً من خطأ الغير . 14
/  كيلو متر (  20) السرعة داخل الموقع ال تزيد عن . 15

 .الساعة
 45السرعة فى الطريق المؤدى إلى الموقع ال تزيد عن . 16

 .الساعة/ كيلو متر 
غير مسموح نهائياً بركوب أفراد داخل كابينة السائق . 17

 .بخالف العدد المصرح به برخصة القيادة
عدم إستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة إال بعد التوقف . 18

 .الكامل للسيارة 
 



 :أثناء السير ليالً  -3
يجب أن تتناسب السرعة مع مدى الرؤية بالمصابيح . 1

 .األمامية 
يجب خفض ضوء المصابيح عند مرور سيارة مقابلة . 2

وفى حالة عدم خفت ضوء السيارة المقابلة على السائق عدم 

النظر إلى الضوء المقابل بل يجب النظر إلى الرصيف . 3

 .المجاور وإعتباره كدليل 
 



 :عند حدوث حدث مفاجئ - 4
عند نزول أمطار يجب تهدئة السرعة حيث تقل كفاءة الفرامل . 1

 .وكذلك تشغيل المنشات وفى حالة شدة المطر يجب التوقف فوراً 
عند إنفجار إطار ال يجب إستخدام الفرامل ويجب رفع القدم عن . 2

دواسة الوقود وعلى السائق أن يقبض بيديه على عجلة القيادة 

وإستخدام السرعات العكسية حتى يتحكم بالسيارة فى اإلتجاه 

 .المناسب
عند حدوث حريق بالمحرك يجب توجيه جهاز اإلطفاء من أى . 3

فتحة من غطاء المحرك وفى حالة عدم وجود فتحة يجب فتح الغطاء 

 .قليالً وتشغيل جهاز اإلطفاء 
يحظر فتح غطاء .. فى حالة إرتفاع درجة حرارة المحرك . 4

الردياتير أو معوض المياه مرة واحدة ويجب إيقاف محرك السيارة 

 .فوًرا واإلنتظار حتى تتأكد من أن درجة حرارة السيارة قد إنخفضت
 



 :عند تزويد السيارة بالوقود -5
 .ممنوع التدخين نهائياً داخل محطات الوقود . 1
 .يجب إيقاف محرك السيارة عن العمل . 2
 .عدم إستخدام التليفون المحمول داخل محطات الوقود. 3
 .اإللتزام بإرشادت السالمة بمحطة الوقود. 4
 



 :عند توقف السيارة -6
يجب شد فرامل اليد وتحجير السيارة وخاصة فى . 1

 .المنحدرات
 .عند التوقف ليالً يجب تشغيل أنوار اإلنتظار ليالً . 2
 .يجب الوقوف فى أقصى اليمين ووضع عالمات التحذير . 3
عند التوقف فى حالة األعطال يجب تأمين وقوف السيارة . 4

ووضع عالمات التحذيز واإلتصال بأقرب موقع لإلبالغ عن 

 .العطل 
عدم ترك مفتاح التشغيل داخل السيارة فى حالة عدم وجود . 5

 .السائق تجنباً لعدم إستخدامها بدون السائق منعاً لحوادث السير
 



 :السالمة للرحلة اآلمنة/ ج
بعد ( تصريح السير ) إصدار أوامر تشغيل وتسيير المركبة . 1

 (.  طبقاً للنموذج المرفق ) فحص المركبة 
أن يكون السائق حاصل على رخصة قيادة سارية ومناسبة . 2

 .للمركبة التى يقوم بقيادتها 
 .يجب على السائق أخذ قسط كافي من الراحة قبل السفر. 3
 .إلتزام السائق بالسرعات المحددة . 4
 .ساعة / كيلو متر (  20) داخل الموقع . 5
 .ساعة / كيلو متر (  45) الطرق الفرعية المؤدية للموقع . 6
 



 .الطرق العمومية طبقاً لقوانين المرور . 7
 .إلتزام جميع الراكبين بإستعمال أحزمة األمان . 8
 .محظور تماماً قيادة السيارات إال لسائقيها . 9

 .إلتزام جميع الراكبين بعدم التدخين داخل السيارة . 10
عند مالحظة شيء غير طبيعي  في التشغيل أو سماع . 11

صوت يجب التوقف فورا والتأكد من السبب والتعجيل بالصيانة 

 .و إصالح العطب فوراً 
اإللتزام بتحرك المركبات فى الفترة النهارية فقط إال فى . 12

 .حاالت الضرورة 
 



 :  اإلنتباه و الحذر/ د
تعاطي الكحول والعقاقير الطبية قد يؤدي إلى فقدان الحياة . 1

أثناء القيادة ، شل التركيز ، اإلعاقة ،اإلغماء و من ثُم وفاة 

 .السائق او ربما وفاة آخرين
و من ثم حماية  –إتبع إرشادات السالمة  –أحذر  –إنتبه . 2

 . القيادة حماية كل شخص



 (إن وجدت ) المالحظات  غير  مطابق مطابق الــــبند م

1 
 (اإلسبير)العجلة اإلحتياطى -ضغط هواء اإلطارات-( اللساتك)حالة اإلطارات / مسامير العجل 

 أحزمة األمان 2

 الشبابيك والزجاج األمامى والخلفى 3

 (أجناب + كابينه ) المرايآ  4

 فرملة اليد/ الفرامل  5

 (الدركسون)عجلة القيادة  7

 (التأكد من عدم وجود رجفة)اإلتزان والثبات  8

 (العفريتة)الرافعة اليدوية  9

 وزيت الفرامل والكلتش( مقاس زيت الماكينة)مستوى زيت المحرك  10

 مستوى الوقود 11

 (الفايض)مستوى الماء بالرادياتير والمعوض  12

 مستوى السائل بالبطارية 13

 مستوى الماء بتنك المنشات 14

 المنشات 15

 البوري 16

 (الخطرات)األنوار الجانبية  17

 (عالى ومنخفض ) األنوار الرئيسية  18

 (مجمع /يسار/ يمين ) مؤشرات اإلتجاهات  19

 طبلون السيارة 20

 طفاية الحريق 21

 شنطة اإلسعافات األولية وباألخص مركبات السفر 22

 المثلث العاكس عند الوقوف ألى طارئ 23

 شنطة العدة 24

 صالحية رخصة تسيير السيارة 25

 صالحية رخصة قيادة المستخدم 26

 نتائج آخر فحص للعادم 27


