
 

 

 

اإلفراط

هل تعلم؟
ماذا يقول 

قانون السير؟

يؤدي تخفيض

إلى تقليل حوادث السير

المميتة

متوسط   السرعة 

بنسبة  

السرعة
في 

المسموح  السرعة  1.تجاوز 
 (20) عشرين  من  بأقل  بها 
مخالفة  الساعة  في  كلم 
يعاقب  الثالثة  الدرجة  من 
 300 قدرها  بغرامة  عليها 

درهم.

القصوى  السرعة  3.تجاوز 
المسموح بها بثالثين (30) إلى 
كلم   (50) خمسين  من  أقل 
من  مخالفة  الساعة  في 
الدرجة األولى يعاقب عليها 
درهم   700 قدرها  بغرامة 
رصيد  من  نقاط   04 وسحب 
برخصة  الخاص  النقط 

السياقة.

المسموح بها  السرعة  2.تجاوز 
بعشرين (20) إلى أقل من ثالثين 
مخالفة  الساعة  في  كلم   (30)
يعاقب  الثانية  الدرجة  من 
 500 قدرها  بغرامة  عليها 
من  نقطتين  وسحب  درهم 
برخصة  الخاص  النقط  رصيد 

السياقة.

القصوى  السرعة  4.تجاوز 
أو  يعادل  بما  بها  المسموح 
الساعة  في  كلم   50 يقوق 
 06 سحب  ويتطلب  جنحة 
الخاص  النقط  رصيد  من  نقاط 

برخصة السياقة.

السرعة 
• عامل مسبب في وقوع 
حوالي نصف حوادث السير
• عامل مضاعف لخطورتها

شارع العرعر، 
حي الرياض - الرباط

www.narsa.ma

+ (212) 5 37 71 69 53

5٪

٪30بنسبة  

سالمتكم..أولويتنا

youtube.com/NARSA20

facebook.com/NARSASERVICES

twitter.com/NARSA_ma

facebook.com/NARSA20/

instagram.com/narsamaroc

+ (212) 5 37 71 22 80



 

تحديد 
السرعة

نصائح 
السياقة

محددات السرعة على مستوى 
الشبكة الطرقية الوطنية:

السياقة  فقط  تعني  ال  مفرطة  بسرعة  السياقة 
عالمات  احترام  وعدم  به  المسموح  األقصى  الحد  فوق 

السرعة  تكييف  عدم  أيضا  يشمل  بل  السرعة،  تحديد 

عندما تتطلب الظروف تخفيفها.

للسائق  البصري  المجال  تقليص  إلى  السرعة  تؤدي 

بشكل كبير، إذا كان مجال الرؤية هو 120 درجة   عند 30 

كلم/   130 عند  فقط  درجة   30 يصبح  فإنه  كلم/ساعة، 

ساعة!، السرعة تسبب في اإلجهاد واالنخفاض في التركيز 

وعدم القدرة على تمييز األشياء.

في حالة وقوع حادثة سير بسرعة 70 كلم/ ساعة، يكون 

االصطدام مميتا بالنسبة للراجلين.

• في المجال الحضري: 20 , 40 أو 60 كلم / ساعة حسب الحالة ؛

• الطرق الوطنية: 100 كلم / ساعة أو 80 كلم / ساعة حسب الحالة؛

• الطرق السيارة: 120 كلم / ساعة؛

• بالنسبة للشاحنات ذات وزن إجمالي للحمولة * بين 3.5 طن و 8 طن:

   90 كلم / ساعة ؛    

• بالنسبة للشاحنات التي يزيد وزنها عن 8 أطنان: 85 كلم / ساعة ؛

• بالنسبة للسائقين الذين لديهم رخصة سياقة أقل من سنتين: 

    90 كلم / ساعة.  

• السياقة بسرعة معتدلة قدر اإلمكان؛

• تقليل السرعة بمعدل 10 كلم / ساعة يوفر  ما يصل إلى 

١ لتر في 100 كلم: السياقة على الطريق السيار بسرعة 110 

كلم / ساعة بدال من 120 تكلف فقط  4 دقائق في رحلة 

100 كلم؛

• السياقة "الرياضية" أكثر خطورة (حتى لو كنت تتحكم 

الطريق!)  على  وحدك  لست  فأنت  جيدا،  مركبتك  في 

تصل  أن  يمكن  الوقود  استهالك  في  زيادة  إلى  وتؤدي 

إلى 40٪ داخل المدينة.
تزداد مسافة التوقف بشكل كبير كلما كانت السرعة 
النتائج  تكون  كبيرة،  السرعة  كانت  كبيرة.كلما 

والعواقب وخيمة.


