
هل تعلم ؟

• �ل�ضياقة ب�رشعة مفرطة، ل تعني فقط �ل�ضياقة ب�رشعة �أكرب من �ل�رشعة �ملحددة، بل �أي�ضا 
�لإفر�ط يف �ل�رشعة عندما تقت�ضي �لظروف �لتخفيف منها. 

• كلما �زد�دت �ل�رشعة كلما �نخف�ض جمال �لروؤية، حيث ينخف�ض ب�ضكل كبري متييز �ل�ضائق 
لالأ�ضياء �ملحيطة به. عندما يك�ن مت�قفا، ب��ضع �ل�ضائق �أن يرى ما يحيط به يف ز�وية روؤية 

ت�ضل �إىل 180°، و تنخف�ض هذه �لز�وية لت�ضل �إىل 100° عند �ل�ضياقة ب�رشعة 40 كيل�مرت� يف 

�ل�ضاعة، �أما �أثناء �ل�ضياقة ب�رشعة 120 كلم/�ض فاإن ز�وية �لروؤية ل تتعدى °30. 

• تزد�د م�ضافة �حل�رش ب�ضكل ملح�ظ مع �ل�رشعة و ب�ضكل مت�ضاعد وغري خطي.
• يف حالة وق�ع حادثة �ضري، كلما كانت �ل�رشعة مرتفعة، كلما كان �ل�ضطد�م ق�يا و�لع��قب 

وخيمة. 

• �ل�رشعة حمددة على جمم�ع �ل�ضبكة �لطرقية:
- د�خل �ملد�ر �حل�رشي: 20، 40 اأو 60 كيل�مرت� يف �ل�ضاعة ح�ضب �لظروف؛

- �لطريق �ل�طنية: 100 كيل�مرت يف �ل�ضاعة �أو 50 كيل�مرت� ح�ضب �حلالت؛

- �لطريق �ل�ضيار: 120 كيل�مرت� يف �ل�ضاعة؛

- بالن�ضبة لل�ضاحنات ذ�ت �ل�زن �لإجمايل للحم�لة �لذي يرت�وح بني 3،5 طن �إىل 8 

طن: 90 كيل�مرت� يف �ل�ضاعة؛

- بالن�ضبة لل�ضاحنات ذ�ت �ل�زن �لإجمايل للحم�لة �لذي يزيد عن 8 طن: 85 كيل�مرت� 

يف �ل�ضاعة؛

- بالن�ضبة لل�ضائقني �لذين مل مت�ض �ضنتان على ح�ض�لهم على رخ�ضة �ل�ضياقة: 90 كلم/�ض.

• جتاوز �ل�رشعة �ملحددة باأقل من 20 كلم/�ض يعترب خمالفة من �لدرجة �لثالثة، يعاقب 
عليها باأد�ء غر�مة قدرها 300 درهم.

• جتاوز �ل�رشعة �ملحددة بني 20 و �أقل من 30 كلم/�ض يعترب خمالفة من �لدرجة �لثانية، 
يعاقب عليها باأد�ء غر�مة قدرها 500 درهم و خ�ضم نقطتني من رخ�ضة �ل�ضياقة. 

• جتاوز �ل�رشعة �ملحددة بني 30 و �أقل من 50 كلم/�ض يعترب خمالفة من �لدرجة �لأوىل، 
يعاقب عليها باأد�ء غر�مة قدرها 700 درهم و خ�ضم 4 نقط من رخ�ضة �ل�ضياقة.

• جتاوز �ل�رشعة �ملحددة ب 50 كلم/�ض �أو �أكرث يعترب جنحة.

تعترب �ل�رشعة عامال م�ضببا يف وق�ع ح��يل ن�ضف ح��دث �ل�ضري



�لإفر�ط يف �ل�رشعة

 �ل�رشعة هي �لعامل �مل�ضبب يف ح��يل

 ن�ضف ح��دث �ل�ضري




