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شواخص االلزام
آبات تعني ايضا منع لمرتعني السماح لنوع معين من ا ان شواخص االلزام التي

الف ذلكاال اذا تم ذآر خ. اخر من المرآبات مرور نوع . 

شواخص الزام اتجاه السير

يسمح قيادة العربات فقط في اتجاه السهم او في االماآن التي يوجد بها سهمين فقط 
.في اتجاه احدهما

 

  اتجاه مسار السيرشواخص

 

شواخص االلزام االخرى

 

 
 

 

يمين

  

 

يسار
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الى االمام

  

 

انعطف الى اليمين

  

 

انعطف الى اليسار

  

 

المام او انعطف الى اليميناتجه الى ا

  

 

اتجه الى االمام او انعطف الى اليسار

  

 

انعطف الى اليسار او الى اليمين

  

 



 

مدخل دوار

  

  اختر حقل القيادة المناسب في وقت مبكر واختر وضعك الجانبي في الدوار بعناية

 
  :يسار  :يمين   :يسار او يمين

   

يسمح تخطي الشواخص التي تحمل
سهمين اما من جهة اليمين او 

اليسار

يسمح تخطي هذه الشواخص فقط على الجهة
التي يشير اليها السهم

 

مسار لرآوب الخيل

  

  ال تبين هذه الشاخصة منع سير المشاة

 

منفصل ،  والدراجات النارية الخفيفة  مسار للمشاة ومسار للدراجات الهوائية

    

تشير هذه الشاخصة الى مسار مخصص للمشاة ومسار مخصص للدراجات 
تكون هذه المسارات منفصلة بعالمة على . النارية الخفيفةالهوائية و الدراجات 

يتم تكييف هذه الشاخصة حسب الظروف . الطريق او بخط بارز او ما يشابه ذلك
  .السائدة في الموقع

 

  للمشاة وللدراجات الهوائية والدراجات النارية الخفيفةمشتركمسار 



 

  

تشير هذه الشاخصة الى مسار مخصص لسير المشاة ولسير الدراجات الهوائية 
  والدراجات النارية الخفيفة

 

 مسار المشاة

  

 

 مسار دراجات هوائية ودراجات نارية خفيفة

  

 

بداية حقل مخصص لحرآة مرور 
  ....م الخعربات النقل العا

 

نهاية حقل مخصص لحرآة مرور 
  عربات النقل العام

 

. يسمح مرور عربات النقل العام والدراجات النارية الخفيفة والدراجات الهوائية
فانه ) مثال سيارات التاآسي(اذا آان حقل المرور مفتوح لنوع اخر من العربات 
ان : تعني هذه الشاخصة ايضا. سيتم ذآر ذلك عند اللزوم على شاخصة اضافية

بات التي ال يسمح لها السير في حقل المرور هذا ال يسمح لها ايضا ان تقف العر
  .او تتوقف هناك

 !يسري منع التوقف ايضا بالنسبة للعربات التي يسمح لها المرور هنا

 

 مسار لعربات عبور الطرق الوعرة

  



 

اذا لم تكن الشاخصة تسري على عربات عبور الطرق الوعرة التي يقل وزنها 
ال تبين هذه الشاخصة .  آغم فانه يتم ذآر ذلك على شاخصة اضافية400عن 

 .منع سير المشاة ورآوب الزحافات
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