
 

بـالتنقل االمن   
 

 

 

 

 

هم قوانين السير لقائدي الدرجاتأ  

 قوانين عامة

في الجهه اليمنى. هذا  ةالمانيا يحكم دائما قانون القيادفي  
 . يضاأالقانون يحكم سائقو الدرجات 

ان تقيك  ينصح باستخدام خوذه سائقي الدرجات. هذه يمكن 
 .سأصابات بالغه في الرأمن 

 .دائما بحذر مع مراعاه االخرين اقودو 

ستعداد للتحكم في الفرامل (تبطئه أدائما كن على  
 .السرعه)عند التقاطعات

الشاحنات غالبا ال يالحظون الدرجات, لذلك نتبه: سائقو أ 
 الشاحنات التتعدى

 أين يحق لي المرور بدراجتي؟
 

)على الشارع (مع السيارات  

ق محدد لسائقي الدرجات, يحق لهم في حال عدم وجود طري
في  ةت. يجب على قائدي الدرجات القيادالسيارا شارعستخدام أ

.لشارعيمن من االجانب األ  

 أعط االولوية

خرى بالعبور.اذا لم هنا يجب ان تسمح للمركبات األ
في تقاطع ما, فان  ةهنالك لوحات تنظم االولوييكن 
ي ان أ. ةاليمين قبل الشمال يحدد االولوي قانون
 .العبور ةجات القادمه من اليمين لها اولويالمركبات او الدر

 

 توقف - أعط االولوية

.خر بالعبورلأل ةاالولويهنا يجب التوقف واعطاء   
 

 

 منطقة انخفاض حركة المرور (شارع لعب اطفال)

هنا ال يسمح للمركبات 
ة سرع من سرعأالمرور ب

يضا أالمشي على االقدام .
سائقي الدرجات يجب ان 

.يراعو ذالك  
 

 خط عبور مشاة

تعني خط عبور  ةاالشار
ة .               للمشا
.في عبور الشارع ةاالولوي ةللمشا  

.ن تنتظرأميع المركبات, حتى الدرجات, يجب ج  

 

 غرامات مالية عند مخالفة قوانين السير

السير يتم معاقبتهم سائقي الدرجات الذين اليلتزمون بقوانين 
.ي حادث مروريأن لم يحصل أ, حتى وةعالي ةبغرامات مالي  

 
 
 
 
Impressum: 
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 
(ADFC) Kreisverband München e.V. 
E-Mail: asyl@adfc-muenchen.de 
www.adfc-muenchen.de 

 أنتباه: سيارات منعطفه يمينا
و السيارات المنعطفون سائقو الناقالت ا

سائقو الدرجات الذين  اليرون آيمينا غالب
.يعبرون الشارع  

 ةما من ان سائقي السيارات المنعطفمن المهم التاكد دائلذالك 
لم تكن  في العبور لك. في حال ةت االولويالحظوك, حتى وان كان

!نتظرأكد أمت  
 

خرىأ همهم ةاشارات مروري  

 إشارات المرور

ير من التقاطعات يتم في كث
العبور  ةتحديد اولوي

.باستخدام اشارات المرور  
 

:معنى االلوان  

!االنتظارو التوقفيجب  االحمرعند اللون   

.تستطيع العبور االخضرعند اللون   

يعني ان االشاره سوف تتغير من االحمر الى  االصفراللون 
.االخضر او العكس  

با يوجد اشارات خاصه غال ةفي طريق عبور المشا
:ةلعبور المشا  

 

 ةالدرجات يوجد غالبا اشارات مشتركفي طريق 
:ةلعبور الدرجات و المشا   

 
:او اشارات خاصه لعبور الدرجات  

 

جات التي ال يوجد فيها اشارات لعبور الدراجات افي طريق الدر
.ةيها االلتزام باشارات عبور المشايجب ف  
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:ةحاله استثنائي  

 عاذا وجدت هذه اللوحه يسمح عبور الشار 
 ةيجب االنتبا ة. في هذه الحالةراجبالد

.من االتجاه المعاكس ةللسيارات القادم  
 

 عندما تريد االنعطاف:

باليد عن طريق مد الذراع  ةطاف بوقت كافي اشارععط قبل االنأ
.يسر بحسب اتجاه االنعطافيمن او األاأل  

خرى او ألتفت للتاكد من عدم وجود مركبات نعطاف ااألقبل 
.شخاصأ  

.ماممن عدم وجود مركبات قادمه من األ كدأعند االنعطاف شماال ت  
 

  التعدي

.ةكافي ةخرى التزم بترك مسافأعند تعدي درجات    

.نك سوف تتعدىأعالم  السائق  بستخدم الجرس  ألأقبل التعدي   
 

 

 ممنوع للدرجات أو المركبات االخرى
 

.هنا يمنع مرور الدرجات  

.دفع الدرجه مسموح  
 

.هنا يمنع مرور اي مركبات او درجات  
.دفع الدرجه مسموح  

 منطقة مشاة
.هنا ايضا ممنوع  قياده الدراجات فى هذه المنطقة  

ئقي الدراجات النزول ودفع يجب علي سا
.اال في حالة وجود هذه االشارة ةالدراج  

 
الدراجه بسرعة  ةيمكن قيادفي هذه الحالة 

.جدا و مراعاة المشاة ةبطيئ  
 
 

 

 اتجاه قيادة الدراجات

).الدراجات في االتجاه المسموح فقط (ناحيه اليمين ةيجب قياد  
خالف اي ناحيه اليسار اال الدراجات  في االتجاه الم ةممنوع قياد

.ةوجود هذه االشار ةفي حال  

الدراجات في  ةيمكن  قياد ةفي هذه الحال 
.االتجاهين  

 

 

 شارع باتجاه واحد

المحدد  ةهنا اليحق المرور اال باالتجا
.)(اتجاه واحد ةفي االشار  

 
يتم تحديدها بوضع لوحات  ةاستثنائيحاالت 
.ةاضافي  

 

الدخول/العبور ممنوع   

 بهذه اللوحه يمنع عبورها ةشوارع معلم
ودفعها  ةبالدراجه. النزول من على الدراج

.مسموح  

 طريق اجباري للدراجات

للدراجات. في  طريق اجباريهذه االشارة تحدد 
على سائقي  يمنعحال وجود هذه االشارة 

 الدراجات استخدام شارع مرور السيارات.
 

 طريق دراجات و طريق مشاة منفصلين

 .ةرور بين طريق دراجات وطريق مشاإشارة الم
يجب علي سائقي الدراجات البقاء في طريق 

عن قياده الدراجه في  طريق الدراجات و االمتناع 
.ةالمشا   

 

 طريق مشترك للدراجات و المشاة

تقاسم الطريق مع  يجب علي سائقي الدراجات
و  ةمراعاه المشاالمشاة. في هذه الحالة يجب 

.همدام الجرس عند االقتراب مناستخ  
 

 طريق للمشاة

على الدراجات فى هذا الطريق.  ةقيادالممنوع 
.ةيجب علي سائقي الدراجات النزول  ودفع الدراج  

  
, حتى ةعلى طريق المشا ةالدراج ةمح قيادال يس

.ةفي حال عدم وجود هذه االشار  
 

في  ةالدراج ةدم وجود طريق للدراجات يمكن قيادع ةفي حال
.الشارع مع السيارات   

 
في  ةالدراج  ةسنوات قياد 8االطفال حتى جب علي استثناء: ي

حتى  ةفي طريق المشا ةالدراج ةيسمح لالطفال قياد .ةاطريق المش
.سن العاشره  


