هل لديك أية استفسارات؟

اذا كان لديك استفسارات فيمكنك االتصال هاتفيا ً مبكاتب خدمات الزبائن لدى مصلحة الطرق Trafikverket

أو  Transportstyrelsenوميكنهم االجابة عىل أسئلتك باللغتني السويدية واالنجليزية.

يف حال كان لديكم اسئلة أخرى فيمكنكم االتصال مبصلحة الطرق  Trafikverketعىل الهاتف 0771-921 921

أو مجلس النقل .Transportstyrelsen 0771-503 503
مكتب خدمات الزبائن يف مصلحة الطرق Trafikverket

استفسارات تتعلق بحركة املرور  0771-24 24 24استفسارات تتعلق برخصة القيادة 0771-17 18 19

مكتب خدمات الزبائن يف مجلس النقل Transportstyrelsen

استفسارات تتعلق بالعربات  0771-14 15 16استفسارات تتعلق برخصة القيادة .0771-81 81 81

Trafikverket, 781 89 borlänge. besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921. Texttelefon: 0 10-123 50 00
www.trafikverket .se
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قوانني حركة املرور

اذا قمت بخرق قوانني املرور السارية يف السويد فيمكن أن يؤدي ذلك اىل دفعك لغرامة مالية .توجد عىل موقع
 www.transportstyrelsen.seالتابع لـ  ،Transportstyrelsenمعلومات عن قواعد املرور السارية
يف السويد.

يحق للرشطة ،ومصلحة الجامرك والدفاع الساحيل اجراء اختبار للتأكد من تناولك الكحول ،حتى لو مل يكن
ّ
هناك أي سبب ّ
للشك يف إنك فعالً تحت تأثري الكحول .كام ميكنهم أيضاً اجراء اختبار املخدرات اذا شكّوا بأن
سائق ما تحت تإثري املخدرات أو أية عقاقري أخرى.

ملكية العربة

يجب أن يكون لديك تأمني حركة املرور اذا كنت متلك دراجة نارية خفيفة (موبيد) ،سيارة ،دراجة نارية
شاحنة أو حافلة لنقل الركاب تستخدم يف حركة املرور .يجب عليك أيضاً دفع رضيبة العربات .واذا كنت
متلك عربة نقل فعليك اجراء الفحص السنوي لدى رشكة فحص السيارات السويدية .يجب أن تقوم بتبليغ
 Transportstyrelsenيف حال رشائك أو بيعك لعربة .يف حال رشائك لسيارة ومل يكن لديك الرقم
الشخيص السويدي ميكنك تقديم طلب الحصول عىل رقم تنسيق لدى .Transportstyrelsen

اإلطارات

يف الفرتة املمتدة من  1كانون األول/ديسمرب حتى  31آذار/مارس يجب استعامل اإلطارات الشتوية يف
حال اذا كانت الطرق زلقة أو لوجود الثلوج .وميكن لإلطارات الشتوية أن تكون مبسامري أو بدونها.
اذا كان لديك إطارات مبسامري فيمكنك إستعاملها من  1ترشين أول/أوكتوبر حتى  15نيسان/أبريل،
أو طاملا كانت الطرق زلقة.

ضوء السيارة املنخفض

يجب أن يكون ضوء السيارة املنخفض مشتعالً عىل الدوام عند قيادتك للسيارة يف السويد.

رخصة القيادة

ليك تحصل عىل رخصة القيادة يف السويد يجب أن تنجح يف فحص رخصة القيادة .ويجب أن تقوم بهذا حتى
لو كانت لديك سابقاً رخصة قيادة من بلد خارج منطقة التعاون االقتصادية االوروبية  .EESيتكون فحص
رخصة القيادة من قسمني ،إمتحان نظري وآخر عميل إلختبار القيادة .اذا كنت حائزا ً عىل رخصة قيادة من
بلد ضمن منطقة التعاون االقتصادية االوروبية * EESفيمكنك استبدالها برخصة قيادة سويدية .واذا قمت
بخرق قوانني املرور السويدية يحق للرشطة السويدية أو مجلس املحافظة سحب رخصة القيادة حتى لو
كانت أجنبية.
* بلجيكا ،بلغاريا ،قربص ،دامنارك ،فرنسا ،فنلندا ،اليونان ،ايرلندا ،ايسلندا ،ايطاليا ،ليشنشتاين ،لوكسنبورغ،
هولندا ،الرنوج ،برتغال ،اسبانيا ،بريطانيا العظمى ،املانيا ،النمسا ،قربص ،استونيا ،ليتونيا ،لتوانيا ،مالطا،
بولونيا ،سلوفاكيا ،شكّيا وهنغاريا.

حزام األمان

يرسي يف السويد قانون استعامل حزام األمان .فأينام كنت تجلس يف السيارة أو الشاحنة يجب عليك استعامل
حزام األمان .ال يجب أن يركب يف السيارة أشخاص أكرث من عدد املقاعد املوجودة .وتقع عىل السائق مسؤولية
التأكد من أن الركاب الذين تقل أعامرهم عن  15سنة يستعملون حزام األمان .كام يجب عليك استعامل حزام
األمان عند الركوب يف حافلة نقل (أوتوبيس) فيها حزام األمان.

األطفال يف السيارة

يجب استعامل حامية خاصة يف السيارة لألطفال الذين تقل أطوالهم عن  135سنتيمرتا ً .ميكن لتلك الحامية
أن تتخذ أشكاالً مختلفة منها تجهيزات حامية األطفال الرضع  ،babyskyddمقعد األطفال ،bilbarnstol
املقعد املثبت بحزام األمان  bältesstolأو وسادة حزام األمان  ،bälteskuddeويجب أن تكون جميعها
ُمكيفة طبقاً لطول الطفل .يجب إستخدام تجهيزات الحامية بدالً عن أو سوي ًة مع حزام األمان ويجب أن
تكون مثبتة طبقا ً لإلرشادات .ومينع منعا ً باتا ً جلوس الطفل يف مكان توجد فيه وسادة األصطدام الهوائية.

خوذة الدراجة الهوائية

يرسي يف السويد قانون ينص عىل وجوب استعامل جميع األطفال تحت سن  15عاماً للخوذة عند ركوبهم
عم اذا كان الطفل يقود الدراجة الهوائية بنفسه أو كان
الدراجة الهوائية .ويرسي هذا القانون بغض النظر اّ
عىل دراجة يقودها شخص آخر أو جالساً يف عربة تسحبها دراجة هوائية .اذا كنت تقوم باصطحاب طفل عىل
دراجة هوائية فإن مسؤولية استعامل الطفل للخوذة تقع عىل عاتقك.

الرسعة

ترسي يف السويد حدود رسعة ترتاوح بني  30كم/ساعة و  120كم/ساعة .باالضافة اىل ذلك توجد مايسمى
بشوارع املشاة ومناطق سري العربات برسعة املشاة .حيث يكون للمشاة االفضلية واليجب أن تقود برسعة أكرث
من رسعة الشخص الذي مييش .ولهذا السبب توجد كامريات ألمان حركة املرور يف شوارع كثرية .تذّكر الكامريات
سائقي السيارات بالرسعة السارية .أذا م ّرت سيارتك برسعة عالية من أمام احدى الكامريات ويتم تصويرك
فعليك دفع غرامة .والرشطة هي التي ترعى الكامريات .اذا كنت تقود السيارة برسعة عالية وت ّم ايقافك من
قبل الرشطة فيجب عليك حينها دفع غرامة مالية وقد تفقد رخصة القيادة اذا كنت تقود برسعة كبرية.

تعاطي الكحول واملخدرات يف حركة املرور

هناك قوانني صارمة يف السويد تقرر نسبة الكحول واملخدرات يف جسم السائق يف حركة املرور .إن حدود نسبة
الكحول واملخدرات املسموح بها يف الدم أقل بكثري مام هي يف أغلب البلدان.
وميكن أن ت ُعاقب بتهمة القيادة تحت تأثري املسكرات اذا كان لديك نسبة كحول أكرث من  0.2باأللف يف الدم،
أو أكرث من  0.1باأللف من الكحول يف هواء الزفري.
ويرسي ذات الشئ اذا ظهرت لديك أية آثار من املخدرات يف الدم .إن العقوبة هي الغرامة أو السجن.
باإلضافة اىل إنك قد تفقد رخصة القيادة ملدة تصل اىل  3سنوات.
ترسي هذه الحدود عىل جميع أنواع العربات ذات املحركات ،وليس فقط تلك التي تسري يف الطريق.

أهالً وسهالً بكــــــــم يف حركة
املرور يف السويد!

يف هذه الصفحة تجد معلومات عن بعض القواعد
األساسية لحركة املرور السويدية.
Information på arabiska

