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مجلس الوزراء يقر تعديل ال
نظام المرور

وتغليظ العقوبات 
على التفحيط

الجمعية السعودية للسالمة المرورية

النشأة والغاية والتطلعات

نقلة نوعية في عمل المرور ..
ا�نظمة الذكية تساعد في تحقيق السالمة المرورية

ا�لم
عندما 
يصبح أمًال

أمير الشرقية
يدشن النسخة الثالثة 
لجائزة السائق المثالي
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لماذا المجلة ا�ن؟!

رئيس التحرير
المدير التنفيذي للجمعية

أحمد بن دحمان الغامدي

@a_dahman
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3 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

االفتتاحية



بالســالمة  تعنــى  دوريــة  مجلــة 
الجمعيــة  عــن  تصــدر  المروريــة 

السعودية للسالمة المرورية

 ترخيــص  وزارة الثقافــة وا عــالم 
(٢٥٣١) بتاريخ ١٤٣٧/٢/١١هـ

www.salamh.org

رئيس مجلس ا�دارة
د. عبدالحميد بن سليمان المعجل

نائب رئيس مجلس ا�دارة
م. سلطان بن حمود الزهراني

المدير التنفيذي
رئيس التحرير

أحمد بن دحمان الغامدي

هيئة التحرير 
(أعضاء مجلس ا�دارة)

مليبــاري  عثمــان  بــن  علــي  د. 
القرعــاوي مقبــل  بنــت  نجــاح  د. 
العســيري عائــض  بــن  علــي 
خـــــالـــــد عـــــــــواد الـــســـهـــلـــي
الجنيد أســـامـــة  بـــن  ثــامــر  د. 
ــــركــــي مــلــة ـــت ت ـــن نـــــوريـــــة ب

الجمعية السعودية للسالمة 
المرورية

للتواصل:

جـــوال: ٠٥٤٤٦١٨٨١٧ 
٠١٣  فاكس: ٣٣٣٠٢٧٩

 secretary@salamh.org

انتخاب مجلس إدارة جديد لـ «سالمة»

14

ملتقــى  فعاليــات  يرعــى  الشــرقية  أميــر 
السالمة المرورية الثالث

24

مقال 
ــي..  ــال ــث ــم الــســائــق ال

«غالي»! 15

اقرأ في هذا العدد

30

حوار
الزهراني: لجنة السالمة المرورية منفتحة 
المرورية  بالسالمة  المهتمين  جميع  على 

في الداخل والخارج

الجمعية السعودية للسالمة المرورية 4SALAMH سالمة



دراســتان عن واقع اســتخدام حــزام ا�مان 
في المنطقة الشرقية

50

42

مقال 
ا²حساس بالمسؤولية 45

مقال 
توعيــــة مكثفة 
وعقوبات رادعة 23

تنشئة جيل واع بالسالمة المرورية 
مهمة تتقنها قرية السالمة 54

اقرأ في هذا العدد

١٦ قطاعــا حكوميــا فــي الشــرقية تتصــدى لمخاطــر 
الدبابات العشوائية

ســفراء الســالمة .. تميز في نشر ثقافة 
السالمة المرورية

34

ضحايا  وأهالي  أمهات  «لجنة  مبادرة 
حوادث السيارات» جهود نسائية تصنع 

السالمة المرورية حاضر¾ ومستقبًال 

36

5 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية



غرامات تصل إلى ٦٠ ألف ريال وحجز المركبة ..

مجلس الوزراء يقر تعديل نظام المرور 
التفحيــط علــى  العقوبــات  وتغليــظ 
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أخبــار















































 







 









 
















































7 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

أخبــار

























 







ــري ــاج ــه ـــن فـــهـــاد ال ــد راشـــــد ب ــي ــم ــع  ال
مديرا لمرور المنطقة الشرقية

 









 








  
  



        
        
       



مدير ا�دارة العامة للمرور:

بدء تفعيل تعديالت نظام المرور
وال تهاون مع المفحطين



الجمعية السعودية للسالمة المرورية 8SALAMH سالمة

أخبــار



«سالمة» تفتتـح فرع المنطقة الغربية بجدة
 





 


 































9 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

أخبــار




       
       
     




      
       






تحفيز المواطن والمقيم






   



دشن النسخة الثالثة لجائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي

أميــر الشــرقية : تطبيــق ا�نظمــة 
الرادعة الحل للحد من تهور القيادة

الجمعية السعودية للسالمة المرورية 10SALAMH سالمة

أخبــار



إقبال على التسجيل


       
        
       
       
        

wwwbestdriverawardcom

      



      



مجلس أمناء للجائزة

       
        
       






مبادرة مميزة

      
        
      



      
        
       
       


خطة توعوية متكاملة

       
      
      



فروع الجائزة

      






11 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

أخبــار



معايير المنافسة

  
       
       


      


   
         

        


         
          


        
      

       

       
        


مراحل المنافسة

         
       
      
        

    
    
    
    

  
   
    
   
 




النسخة الثانية

       



إشادة كبيرة

       
   
       
   
         



         

       


اضافة فرعين

         

      



تفاعل ومشاركات

       


     


ستينيون يفوزون 

بالجائزة

    

   
   

   
   
   
   

الجمعية السعودية للسالمة المرورية 12SALAMH سالمة

أخبــار




5000

85

450

22

 8

الجهات الفائزةالجائزة في أرقام


  



 7000

  



 
  



3

  



 SMS


  
























        
     
         
   
      
           
          
 



مشروع وطني



       
        
       

        
        
       





توعوية وقائية

       
       
 
       
        
        



13 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

أخبــار









 
 












 "    "












وجه بإعداد خطة استراتيجية في ضوء رؤية التحول الوطني 

مجلس ا²دارة الجديد يعقد اجتماعه ا�ول

الجمعية السعودية للسالمة المرورية 14SALAMH سالمة

أخبــار





























































   












السائق المثالي.. 
«غالي»!
عبدالوهاب الفايز

رئيس تحرير جريدة اليوم

@Abalfaiz

15 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

مقال



    •
      •

     •

       •
        •

 •


      •

أعضاء مجلس ا¢دارة في سطور

انتخاب مجلس إدارة جديد
للجمعية السعودية للسالمة المرورية

عبر التصويت االلكتروني ...















 





















 ""




د. نجاح مقبل 
الـــقـــرعـــاوي

ـــــــــة   ـــــــــوري ن
ملة  تـــركـــي 

الجمعية السعودية للسالمة المرورية 16SALAMH سالمة

أخبــار



 •
     •

       •
      •

 –        •
      •

       •

الجنيد أســامــة  ثامر  مليباريد.  عثمان  علي  د. 

        •
 •

     •
        •

       •
      •

 •
 •


         •
         •

        •
         •

د. عبد الحميد سليمان المعجل ســلــطــان  حـــمـــود الــزهــرانــي 

السهلي عــــواد  ــد  ــال خ

   •
        •
 •


      •

      •
      •


 •

العسيري عــائــض  علي  الغامدي دحمان  أحمد   

17 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

أخبــار













 








 
 















١٨٠٠ مشــارك في برنامج «تحدي 
القيادة ا�منة» بجامعة الدمام
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أخبــار
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"
 "






" 
"
 ""
""















بحضور ٨٠٠ مشارك من (٤) مناطق 

سالمة تستطلع رؤية الشباب حول 
السالمة المرورية

19 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

أخبــار



       
       

      






       
     




        


أهداف طموحة





     


      


      


      




1

2

3

4

5

الجمعية السعودية للسالمة المرورية..

النشأة والغاية والتطلعات

الجمعية السعودية للسالمة المرورية 20SALAMH سالمة

تقرير



مهام رفيعة



        •


        •


 •


        •


 •


    •

        •


تطلعات مستقبلية
        



      •

    •
 •


       •
        •


       •
        •

    •

إنجـــــــازات:














     


    


     


      


     





     






21 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

تقرير




 "  "     
"
     "  




       





  




       


       
      
      

     
      

      
        


      
      



 


 

أرامكو السعودية ريادة في مجال السالمة 
المرورية 


       

 











       
 


     
       

       


       
     
       
   

      



شــراكة رائدة لجامعة الدمام وأرامكو الســعودية 
في مجال السالمة المرورية

الجمعية السعودية للسالمة المرورية 22SALAMH سالمة

تقرير




  


















 







  

 




  







 

 







 
 












توعية مكثفة 
وعقوبات رادعة

د. علي عثمان مليباري

مدير فرع الجمعية السعودية للسالمة المرورية بالمنطقة الغربية

@AliMelibari

23 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

مقال



        
     

 ""   
      
     



""

تغيير سلوك السائقين
 

      

     
       

        
     
       
       
       



        

  



أمير الشــرقية يرعى فعاليات 
بمشاركة ٦ وزارات و١٥ جامعة و١٢ إدارة تعليمية

الجمعية السعودية للسالمة المرورية 24SALAMH سالمة

تقرير



       




نهج تربوي وثقافة مجتمعية
         




     


 ""






 



       




مشكلة عالمية





ملتقى الســالمة المرورية الثالث

25 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

تقرير



       
       
        
       
      


         
        
      
      
       
       



رؤية جديدة
      

      
        


    


      
          

        
        




       
  

   



إتاحة الفرصة للشباب
       




  
   
  
  




  
  
   
 





الجمعية السعودية للسالمة المرورية 26SALAMH سالمة

تقرير



وضعــوا  طالــب   ٨٠٠
محاور الملتقى



    
   
    

    


٣٠ باحث¹ من ١٣ دولة
      
    

    

"
 "  "
" "


"

فعاليات مصاحبة
    
   

   
   


    

   


27 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

تقريرتقرير



مؤتمران سابقان
      
  "    

      " 
     

    
    
   


  
   

  
 

   
   "

   "
   








      



لقطات
من

المؤتمر

 

 




















  













 




الجمعية السعودية للسالمة المرورية 28SALAMH سالمة

تقرير




        •



       •


 •
      
     


 •
      
     




       •
     

       •

    
     


     


       •
      



توصيــــــــــات المؤتمر:


       •
      


       •
 
      


       •


       •




       •



       •
       


 ""  •
 "   "   




        •

     


       •

       •
     



29 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

تقرير



الزهرانــي: لجنــة الســالمة المروريــة 
المهتميــن  جميــع  علــى  منفتحــة 
بالسالمة المرورية في الداخل والخارج


        
""     
 

  
 



      



        
       

     
     

  
  "" 
     
 ""





يــخــلــط  ــــــًة؛  ــــــداي ب  •
لجنة  بين  الكثيـــرون 
السالمة المرورية في 
المنطقــــــة الشـرقية 
والجمعيـــة السعودية 
للسالمــــة المــــرورية 
"سالمة"، مــــــا الفرق 
بينهمـا؟  الجوهري 

الجمعية السعودية للسالمة المرورية 30SALAMH سالمة

حــوار



وهل بينهما تعاون وتنسيق؟




 ""
 
 ""



 ""
       
      










تعدد  هــل   •
ــــجــــهــــات  ال
الـــمـــعـــنـــيـــة 
بــالــســالمــة 
ــــة  ــــمــــروري ال

أم  المشكلة،  ضخامة  إلــى  يشير 
قلة التنسيق، أم ضعف التأثير؟



 



• ما هي محاور استراتيجية السالمة 
المرورية في المنطقة الشرقية؟ 

  






موا نبذة عن  •هل يمكنكــم أن تقدِّ
كل محور؟ 


     


  
 






  


  
       
       


       
       

 







١٣ جهة حكومية تشارك في تنفيذ الخطة االستراتيجية 
للسالمة المرورية خالل ١٠ سنوات.

31 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

حــوار



• لنُعــد إلــى تاريخ التأســيس.. متى 
ست لجنة السالمة المرورية؟ تأسَّ

       



     
  

  



 ""
        


       

      

  
  
   
 




• ما هي 
ا¢نجازات التي حققتها اللجنة؟ 




 


  

 


 ""  
 "" 
""





 ""
 "" 
 ""






 

 



• هل تنسقون مع الجهات الطبية 
والهالل اËحمر؟ 

من إنجازات اللجنة  إنشــاء قاعــدة معلوماٍت متطورة 
للحوادث المرورية، وتأسيس كرسي «أرامكو السعودية» 
وتطويــر مركــز التحكم والســيطرة في هيئــة الهالل 

اËحمر السعودي بالشرقية.

ترتكــز الخطة االســتراتيجية للســالمة المرورية على ٤ 
محاور هي: الضبط المروري، وهندسة السالمة المرورية، 
والتثقيف والتوعية، وخدمات الطوارئ والعناية الطبية.

الجمعية السعودية للسالمة المرورية 32SALAMH سالمة

حــوار









  
  
  




•هل لديكم تنسيق على المستوى 
للمشاركة  الــدولــي  أو  ا¢قليمي 
الوعي  لزيادة  وبرامج  مبادرات  في 

المروري؟




 ""



لجائــزة  العــام  اËميــن  •بصفتــك 
"السائق المثالي"، ما هي أهدافها؟ 
وهل تتوقع إقباًلا على المشــاركة 

من المواطنين والمقيمين؟














• كلمة أخيرة؟ 







• أعضاء لجنة السالمة المرورية بالشرقية: 

جائزة الســائق المثالي أداة لبنــاء جيٍل واٍع يدرك أهمية 
االلتزام بقواعد المرور

• أعضاء لجنة السالمة المرورية بالشرقية: 

























  

33 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

حــوار



       









غاية الفريق وآلية عمله
     

    
    
    



طرق خاصة في التوعية
       



      


       
      "   "
        
    
    
 


شروط االنضمام


    


فــي  تميــز   .. الســالمة  ســفراء 
المرورية نشــر ثقافة الســالمة 

يعتمد الفريق 
االنتشار  على 
ا�فــــــــقــــــــي 
ـــي  ـــك ـــب ـــش ال

الجمعية السعودية للسالمة المرورية 34SALAMH سالمة

مبادرات




   
 

  


  
   


  
  

  
  


        




انجازات تتحدث
  
  
  
  


   




     •
"   
     "
     

  
    



     



 "      •
 " 
     
      



 ""        •
     


    

   " "  


           •
        
       


         •
          



السالمة..  سفراء 
ـــــي فـــي  ـــــان ـــــف ت
ــذل والــعــطــاء  ــب ال
ـــل  ـــي ـــب فـــــــــي س
ســعــادة ا�خــريــن


35 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

مبادرات



      


 


النشأة والهدف

        
"  " "     
         "
   
   
 




توعية المرأة


       


  "      
 "" "

         

       




مبادرة «لجنة أمهات وأهالي ضحايا حوادث السيارات» 
جهود نسائية تصنع السالمة المرورية حاضر¾ ومستقبًال 

الجمعية السعودية للسالمة المرورية 36SALAMH سالمة

مبادرات



دور اجتماعي 

       



        
         



منهج دراسي

       
      
        
     
       
        

         
       
        



إعداد المجتمع
        


       
       


        



مشاريع مستقبلية
 " "

        
       

       



انضمام إلى سالمة
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مبادرات



نقلة نوعية في عمل المرور ..

ا�نظمة الذكية تساعد في تحقيق 
السالمة المرورية









مراقبة وابالغ







 






تطبيقات ذكية













   





أصدقاء السالمة









تأهيل منتسبي المرور
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تقرير



       





نموذج ( نظام باشر )






  


آلية عمل النظام



  


 
  
  


 




        
      

        
         



المخالفات التي يتم رصدها









تفاعل المواطنين والمقيمين



       



GIS
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تقرير

















"
 "

 
 










 



















""







" 
    "






 

 




ا�لم عندما يصبح أمًال
د. نجاح القرعاوي 



عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية 
المستدامة بجامعة الدمام

@najahmg
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مقالمقال










نتائج إيجابية















تقنيات متطورة


 ""







دوريات ذكية













  




""

" ""
" "" "" "

"

رؤية مستقبلية







شراكة مجتمعية







شرطة أبو ظبي: توظف العديد من 
التقنيات المبتكرة لرفع السالمة المرورية
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تجارب



أجراهما كرسي أرامكو ولجنة السالمة المرورية .. 

دراستان عن واقع استخدام حزام 
ا�مان في المنطقة الشرقية


















    

     






هدف الدراسة














مسح أفراد المجتمع
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دراسات



تباين








استخدام حزام اËمان لدى الكبار




















المقاعد الخلفية أقل استخدام¹ للحزام














ردود سلبية













نتائج مالحظة مقاعد االطفال









مزيد من القلق
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دراسات



توصيات



 


 





 
 


 CRS
 

دراسة للجنة السالمة المرورية











 














 






  



  



  


  

 




السائقالمدينة
الراكب 
اËمامي

الســائق 
والراكب 
اËمـامي

حجم العينة
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دراسات



















 






























   


















 
    







ا²حساس 
بالمسؤولية

مدير مرور محافظة اËحساء

العقيد مهندس/ علي الزهراني

45 سالمة SALAMHالجمعية السعودية للسالمة المرورية

مقال



استخدام الهاتف أثناء القيادة .. 
ظاهرة سلبية هل تقضي عليها العقوبات؟!

         
    
      
         
       
 


     

 

          




خطورة كبيرة في الرسائل القصيرة 
  "     
      " 



  "   " 
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قضية



 
 



حوادث تصادم 
      
  



      
          



ظاهرة عربية
    
       
 
    
   



 

 
 

 ""
 
     
    
"     

"

تقنية تواصل ولكن..

        
      
       

       
      


        


       
 "" 

 
        



نتائج سلبية و كارثية


       


  



      
      
  
  

 

عماد
      
    
 ""    
     
      
  
   


    "" 

٪٩٠
مــن الــحــوادث 
الــمــروريــة في 
ـــمـــمـــلـــكـــة  ال
خمس  بسبب 
ـــات  ـــف ـــال ـــخ م
ـــا  ـــدره ـــص ـــت ي
ــــال  ــــغ ــــش االن
بـــــاالتـــــصـــــال 
القيادة أثــنــاء 
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قضية



      





مقارنة خطيرة
        
  
     
      
 




مبرر غير منطقي
       

 ""
       
  "      

      


   
"



اغتيــــال الحلم 
فـــــي لــحــظــة 

طائشة


 

  


   
   
  
 
   



    


   
 
      


   
     
    

 ""



        


        
        








ــات  ــوب ــق ــع ال
من  تحد  هل 
ـــــوادث  ـــــح ال

المرورية؟
 

 

   
    


     
    
  

      
    


   



االنـــشـــغـــال 
أثناء  بالجوال 
يؤدي  القيادة 
ــوت ــم إلــــى ال

عماد

عابرة  لحظة  في 
سائق  ــن  ذه فــي 
فــاقــد الــضــمــيــر، 
قد  ــيــة،  وا²نــســان
مطالعا  ــون  ــك ي
وقتها،  لــلــجــوال 
تــفــقــد الــعــائــلــة 
ـــن،  ـــم ـــا أي ـــه ـــن اب
ويــخــســر الــوطــن 
أحــــــــد أبـــنـــائـــه 
ـــن. ـــمـــتـــمـــيـــزي ال
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قضية







  








 













































المروريــة  الســالمة 
وبناء المفاهيم

عضو مجلس ادارة الجمعية السعودية للسالمة المرورية

علي عائض العسيري
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مقال



١٦ قطاعا حكوميا في الشرقية 
تتصدى لمخاطر الدبابات العشوائية







توحيد الجهود













مشروع وطني















الهدف من االجتماع
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تقرير













١٠٠٠ اصابة العام الماضي







   











 








تطبيق إلكتروني






استخدام التقنية ا¢لكترونية







٤٨ موقعا استثماريا









تدريب

      




    



٦ محاور لمواجهة مخاطر الدباب





 
      



لجنة للحد من المخاطر




ــــــــورة  فــــــــات
حــــــــــــــوادث 
دبابات الخبــر 
مــلــيـــــون   ٣٠
ســــــنــــــويــــــا
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تقرير






مركز ¢صدار تراخيص الدراجات
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تقرير



   
   
  





 










 


 


 




 






  



 
 


 
 













 


 

  






عضو مجلس الشورى اËسبق وخبير مروري

د. عبدالجليل السيف

إلي أي مدى أثمرت برامج 
التوعية المرورية؟!
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مقال















" " "
 "






مبادئ القيادة







رخصة قيادة افتراضية





المروريــة  بالســالمة  واع  جيــل  تنشــئة 
مهمة تتقنها قرية السالمة

أرامكو نجحت في جذب االطفال من خاللها..
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السائق الصغير



بيب بيب
" "





 ""



تعليم تفاعلي










 


  
 
  
  
 
  



 


 




         



إضافة علمية










أطفال يتحدثون





 "

"
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السائق الصغير





  






  

 

 


       







معايير

       

      



استراتيجيات

       


        
       
      




الدراجات الهوائية
         
       




       



�طفالنــا..  المروريــة  التوعيــة 
ضمان لسالمتهم من المخاطر
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السائق الصغيرالسائق الصغير



 

 








دور اËسرة
 


 

        



        
       
       



الوقاية من الحوادث
        

       

  


       
      
      
    
    

  




  
  






  

  
  
  
          

         



إرشادات مهمة لتجنب حوادث اËطفال
          •
         


            •


           •


          •
         


    •
         


        •
      


          •
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السائق الصغير



  ""  
      
       





مركز اËوامر المتقاربة

      
      

       
       
       

      
      



المراقبة الذكية السحابية
 ""
       

      
  ""  
     
      
  
      

 

(4G/eLTE) قنوات توزيع
       
     4GeLTE
      
      
 




الشبكة الذكية المرنة
      
      
      
LANWAN
LTE

GPON

مركز البيانات السحابية


     
""




الطرق الذكية
       
       
       
      
     
 



«هواوي» تقدم حلوًال لتقنية 
معلومات واتصاالت السالمة العامة
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تقنية




















     













everdrive





















لن نبدأ من حيث 
انتهى ا�خرون!

عضو مجلس إدارة سالمة 

خالد بن عواد السهلي 
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مقال




 "
 "

    
    


٥ استراتيجيات







«التحقيــق في حوادث الطرق علم وفن 
وخبرة « إضافة نوعية للمكتبة العربية

كمصدر علمي ونوعي 

ــادة  زي الكتاب  يتوقع 
السير  ــوادث  ح وفيات 
ــج  ــي ــل ــخ ال دول  فــــي 

الــزمــان  مــن  عقد  بعد 

بنسبة ٣٦٪

ـــر  ـــط ــــن وق ــــبــــحــــري ال
الخمس  ـــدول  ال ضمن 
ــى  ــل والـــعـــشـــريـــن ا�ع
امــتــالكــÑ لــلــمــركــبــات 
بالنسبة  الــعــالــم  فــي 
ـــــدد الــــســــكــــان ـــــع ل




   

–
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عرض كتاب



     •
       •


     •

         •
         •










ثلث مليون مستهدف












 


الغرب والعرب
 



 














 



معدالت عالية
–
      –







خسائر ووفيات





















الــفــائــدة  تــتــم  ال 
الكتاب  من  الكلية 
ـــن  ـــي ـــق ـــق ـــح ـــم ـــل ل
تـــــدريـــــب  دون 
عــمــلــي ومــمــارســة 
للتحقيق فعلية 

سطور في  المؤلف 
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عرض كتاب





 



 
 





















 
 






 



































تفعيــل االســتراتيجية الوطنيــة 
للسالمة المرورية

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسالمة المرورية

د. عبد الحميد بن سليمان المعجل
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مسك الختام






