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  مرآز اهل البيت ع السويد اوريبرو

ل المنع والتنبيه، فيما مفعويسري . يبدأ المنع والتنبيه في مكان وجود الشاخصة

ال اذا تبين غير ذلك عدا بعض الحاالت االستثنائية، حتى تقاطع الطرق القادم ا

تتم االشارة الى منع   .من معنى الشاخصة او من الظروف السائدة في المكان

تتغير حدود السرعة عن طريق شاخصة . التجاوز عن طريق شاخصة انتهاء

!جديدة تبين زيادة السرعة او تخفيضها

    

.يمكن تحديد درجة المنع والتنبيه باستخدام شاخصة اضافية
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!حرآة المرور) دخول(ممنوع 

  

تحديد فعاليتها غالبا بشواخص يتم . تسري على جميع انواع العربات في االتجاهين
يسمح دفع الدراجات الهوائية والدراجات ". تسري على العبور" اضافية مثال 

  .النارية الخفيفة يدويا

 

)القيادة ممنوعة باتجاه الشاخصة(ممنوع الدخول لكافة المرآبات 

  

يمكن ان يتم عمل الشاخصة على شكل . يسري فقط على االتجاه نحو الشاخصة
يسمح دفع الدراجات الهوائية . مقوس وعندها يسهل التعرف عليها من الخلف

  .والدراجات النارية يدويا

 

!ممنوع دخول آافة المرآبات اآللية

  

يتواجد معها . ت النارية الخفيفةالدراجاتاال يسري هذا على لدراجات الهوائية و
  .غالبا شاخصة عليها اضافات واستثناءات

 

.دد عجالتها عن عجلتينممنوع دخول آافة المرآبات اآللية التي يزيد ع

  



 

  .يسري الحظر ايا على الموتورسيكالت او الموتورسيكالت المزودة بعربة جانبية
  .لنارية لخفيفة ذات العجلتينات اجاهنا يسمح للموتورسيكالت والدر 

 

.ممنوع دخول الموتورسيكالت

  

  !ات النارية الخفيفةال يسري هذا على الدرج

 

 بهممنوع دخول المرآبات اآللية الموصول مقطورة من نوع اخر غير انصاف 

المقطورات والمقطورات الصغيرة بمحور واحد 

  

  .يمكن تحديد الحظر الى وزن اجمالي معين للمقطرة

 

بات الشحنممنوع دخول مرآ

  

 يسري على نوع من الشاحنات يزيد وزنها االجمالي عن عدد معين الحظراذا آان 
  . االطنان فانه يتم آنذاك ذآر ذلك على شاخصة اضافيةمن

 

.منوع دخل المرآبات الراعية اآللية والمرآبات اآللية م



 

  

  . االستثناءات على شاخصة اضافيةبعضيمكن ان يتم ذآر 

 

!دراجات النارية الخفيفةئية والاخول الدراجات الهودممنوع 

  

  .بدون شاخصة اضافية ال يسري الحظر على دفع لدراجات الهوائية يدويا

 

!ممنوع دخول الدراجات النارية الخفيفة

  

يسمح دفع الدراجات النارية الخفيفة يدويا باتجاه الشاخصة اذا لم يتبين عكس ذلك 

  .على شاخصة اضافية

 

يمنع دخول العربات التي تجرها الحيوانات

  

 

ممنوع رآوب الخيل



 

  

 

 دود لعربة البوجيضغط مح

  

   .لداخلية بينهما عن متريناالبوجي هو عبارة عن محورين تقل المسافة 

 

 الوزن المبين على  علىممنوع دخول العربات التي تزيد حمولة احد محاورها 

 .الشاخصة

  

 

 وزن صافي محدود

  

   .ممنوع دخول العربات التي يزيد وزنها الشامل عن الوزن المبين على الشاخصة

 

 ! عن ما هو مبين على الشاخصةليةممنوع ان تفل المسافة بين المرآبات اآل



 

  

تستعمل هذه الشاخصة مثال عند الجسور او على الطرق الشتوية المفتوحة على 

   .جليد البحيرات

 

ممنوع دخول المرآبات او مجموعات المرآبات التي يزيد طولها على المسافة 

 !المبينة على الشاخصة

  

 مترا وهو 24يشير هذا الحظر الى التحديدات السارية على الطول الذي يقل عن 
  .بصورة عامة اقصى طول اجمالي مسموح به للمرآبات ومجموعات المرآبات

 

 ارتفاع محدود للعربة

  

   . مترا4,5تستعمل عندما يكون االرتفاع الحر اقل من 

 

 ! عرضها عن العرض المبين على الشاخصةيزيدممنوع دخول العربات التي 

  



 

 

! ممنوع مرور عربات عبور المناطق الوعرة

  

 

  المشاةممنوع دخول

  

 

 !انت ملزم باعطاء االولوية للعربات القادمة في االتجاه المضاد

  

ال يسري هذا الحظر مثال على عملية التقابل بين عربتين من ذوات العجلتين او 
العربات االصغر منها والعربات غير العريضة التي يمكن ان تتقابل على الطريق 

  .طريق الشاخصة يتم تنظيم حرآة المرور المقابلة عن . بدون خطر

 

 !قف

  

آور في النص المبين تحت المذتبين هذه الشواخص ان الوقوف اجباري للسبب 
  !الخط االفقي



 

يسري مفعولها فقط عند االشارة الضوئية . قف عند الشاخصة او عند خط الوقوف
  .الحمراء وحرآة المرور التي تتعلق بها اشارة المرور

 

 قف عند الجمارك

  

ال " يمكن اعطاء ارشادات على شكل اشعار او شاخصة اضافية مذآور عليها 
  ".يسري في حالة وجود بضائع غير خاضعة للرسوم الجمرآية

 

 ! تقاطع خط السكك الحديديةقف عند تقاطع الطرق او عند

  

قف عند الخط المرسوم او في . الوقوف اجباري ويجب اعطاء االولوية لآلخرين
اذا . يق المتقاطع مع طريقكحالة عدم وجوده مباشرة قبل ان تخرج الى الطر

وجدت هذه الشاخصة عند خط السكك الحديدية فانه يتوجب عليك ان تقف عند 
  .مستوى الشاخصة في حالة عدم وجود خط مرسوم

 

 ممنوع الدوران والرجوع للخلف

  

   يسري هذا الحظر حتى التقاطع التالي اذا آانت موجودة مباشرة قبله

 



 

ممنوع االتجاه الى اليمين

  

 

 الى اليسارممنوع االتجاه 

  

 

 حدود السرعة

  

 الذي توجد عنده شاخصة مبين عليها سرعة المكانيسري تحديد السرعة حتى 
  .َتَفّقد سرعتك على عداد السرعة.  خطر االصابة بعمى السرعةتنسىال . اخرى

 

ممنوع دخول العربات او مجموعة المرآبات التي يزيد وزنها عن الوزن المبين 

 على الشاخصة

  

 آغم فانه سيتم ذآر 400اذا لم يكن الحظر يسري على عربة يزيد وزنها على  

   .ذلك على شاخصة اضافية

 



 

 نهاية المنطقة التي يحظر فيها توقيف العربات

  

يجب ان يعادل الرمز المبين على الشاخصة ذلك الرمز الذي يبين مكان بدأ 
  .المنطقة

 

 Parkering  !منطقة يمنع فيها توقيف العربات

  

اما نوع الحظر . تبين شاخصة المنطقة مكان بدأ المنطقة التي يسري فيها الحظر
يسري الحظر حتى الوصول الى . لشاخصةفانه يتبين من العالمة المرسومة داخل ا

لرمز المعني به ايه شاخصة انتهاء الحظر والتي تحمل نفس مكان موضوع ف
 يمكن عمل استثناء لبعض المسافات القصيرة من المنطقةضمن هذه . االمر
:يمكن ان تتعلق شواخص المنطقة بحظر مشمول باحد الشواخص التالية. الطريق

      

     
 

 

 تممنوع توقيف العربا

  

في حالة وجود عدد من . يسري الحظر على الجهة التي توجد الشاخصة عليها 
الشواخص والشواخص االضافية على نفس العامود فانه يسري مفعول الشاخصة 

الضافية او اللوحة او اللوحات الموضوعة على اقرب مسافة منها من الجهة ا
  .العليا



 

 

 !ممنوع وقوف العربات

  

ولكن يمكن تحديده عن . اقرب تقاطعيسري هذا الحظر في الحاالت العادية الى 
يسري الحظر على الجهة التي توجد الشاخصة . طريق سهم على شاخصة اضافية

  .يذآر توقيف السيارات حسب التواريخ على شاخصة اضافية. عليها

 

انتهاء منع 

التجاوز لجميع 

   السيارات

ممنوع قيام 
سيارات الشحن 

بتخطي او تجاوز 
  السيارات

ممنوع التخطي 

   لكافة السيارات

انتهاء منع سيارات 
الشحن بتخطي او 
  تجاوز السيارات

 
  

 

اذا آان الحظر يسري على اوزان . يسري مفعول الحظر على الشاحنات الثقيلة
.اجمالية اخرى فانه يتم ذآر ذلك على شاخصة اضافية

 

ية تبين الشواخص منع تجاوز او تخطي المرآبات اآللية ما عدا الدراجات النار
ل الحظر حتى مفعويسري . الخفيفة او الموتورسيكالت غير المزودة بعربة جانبية

.المكان الذي وضعت عنده عالمة االنتهاء
 


