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معدل الوفيات اليومي

حالة وفاة٩٠٠٠+ سنويا 

حالة إعاقة٣٠٠٠+ سنويا 

٪ مشغول في كل مستشفى٣٠

مليار٢٧
خسائر مادية سنوية



٣٦-١٦أكبر سبب لوفاة البالغين  •

منظمة الصحة العالمية

السعودية من أخطر طرق العالم•



Occupational Safety and
Health Administration

OSHA   منظمة

10% 90%

أسباب الحوادث

السلوك البشري



اأخطر المخالفات وأكثرها شيوع

السرعة

التجاوز الخاطئ

استخدام الجوال

عدم الوقوف عند االشارة



:السرعة

هي القاتل الذي يجني األرواح البشرية والمهاجم الشرس الذي

يهدد السائق والمشاة وكل مستخدمي الطريق

كم من الوقت يفرق مع زيادة السرعة ؟







قافلة السالمة المرورية





، في حين ارتفعت نسبة ١4٣8مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ١4٣9منطقة ومدينة انخفاًضا في نسبة عدد الحوادث المرورية في الربع األول من العام الحالي ١٢سجلت 

.مدن في ذات الفترة4الحوادث في 
.٢.55%+، والمنطقة الشرقية 4٧.٣%+، في حين سجلت المدينة المنورة ٧.٧5%ارتفاًعا بلغ ، أما منطقة حائل فقد سجلت٦٢.9%+وقد سجلت الطائف ارتفاًعا بلغ 

-%، منطقة عسير ٣٣.٧5-%، جدة ١0.44-%، العاصمة المقدسة ٣١.0٧-%الرياض : وعلى الرغم من ذلك هناك مناطق ومدن سجلت انخفاًضا في الحوادث المرورية من بينها
، ٣١.٣4-%، القريات 40.0٢-%، منطقة الجوف ١٢.80-%، منطقة الحدود الشمالية 5٣.4٣-%، منطقة تبوك ٦.0٧-%، منطقة جازان ٣١.٣٢-%، منطقة القصيم ١٢.١5

.٢5.89-%، منطقة الباحة ١4.4٢-%منطقة نجران 
:عدد المصابين في الحوادث المرورية

، في حين ١4٣8، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ١4٣9مناطق انخفاًضا في نسبة عدد المصابين بسبب الحوادث المرورية في الربع األول من العام الحالي ١0وسجلت 

.مدن في ذات الفترة٦ارتفعت نسبة عدد المصابين بسبب الحوادث في 











تعلم القيادة





والحولال،هللاعلىتوكلتهللا،بسم:فقالبيتهمنالعبدخرجإذا":-وسلمعليههللاصلى-قوله

:لآلخرشيطانالويقولالشيطان،عنهويتنحىوُوقيت؛وُكفيت،هديت،:الملكيناديهباهلل،إالقوة
."ووقي؟وكفيهديقدبرجللناكيف

:هدي نبوي

(:نظرة شرعية)حاجة المجتمع للسالمة المرورية 

ِِ والسالمِة لإلنساِن فِي ِدينِهِ :     إنَّ ِمْن مقاصِد اإلسالمِ  ونْفِسِه وِعْرِضِه وماِلِه،تحقيَق االستقراِر

:الشريعة بالمحافظة عليها هي ماهي الضروريات الخمس التي جاءت
الدين-العرض -المال -العقل -النفس 

:  ماهي عالقة السالمة بالشرع
المحافظة عليهاقواعد السالمة تودي الى -

المحافظة عليهاقوانين المرور تودي الى -



:الحوادثمنللسالمةمعرفتهالمرأةعلىينبغيماذا

عدم. مسارهتغييرطلبأوالقيادةخاللمفاجئةبصورةالسائقتوجيه1

عدم. .غيرهاأودكالنقويأخذهشيئامناولتهأوالمركبةقيادةخاللمعهبالحديثالسائقانتباهتشتيت2

توجيه. مزدحماالمكانكانلوحتىالخطأالمكانفياالنتظارأوالوقوفبعدمالسائق٣

توجيه. يفبالجلوسلهمالسماحوعدماألحزمةوربطلهمالمناسبةالمقاعدفيبالجلوساألطفال4

.األماميةالمرتبة

تجنب. القيادةفيالتركيزعنيفقدهقديقودمنمعحادنقاشفيالدخول5

تجنب. للمركبةقيادتهحالفيالمراسالتأوباالتصاالتالسائقاشغال6

عدم. .السيارةيقودمنبهايقوممروريةمخالفةأيعنالسكوت7





السائق



.ر اتجاهكانتبه لسائقي الدراجات النارية والهوائية والمشاة قبل تغيي



الليليةالسياقة

القادمةللسياراتاألماميةاألضواءإلىمباشرةتنظرال

:أندائما  عليك

.الشمسغروبمندقيقة15قبلمركبتكأضواءتستعمل-

.الشمسشروقبعددقيقة15لمدةمركبتكأضواءتستعمل-

:الليلفيالسياقةأثناءللسالمةنصائح

الراحةمنقسطألخذالطريقبجانبالمركبةأوقف,النعاسأوبالتعبالشعورفيتبدأعندما.

الخطيرة"النظرتثبيت"عادةلتتفادىعينيكحركةعلىحافظ.

النهارأثناءالسرعةمنأقلبسرعةليال  قد.

نوارهاأتقابلبحيث,الظالمساعاتخاللرئيسيطريقألياأليسرالجانبعلىمركبتكتوقفال

.القادمةالمرورحركةاألمامية



:بعض اإلجراءات البسيطة الواجب اتخاذها

!إنهم هبة غالية يجب رعايتها

لماذا تربط حزام مقعدك وال تهتم بربط الحزام ألطفالك؟













ماالمقصود بالقيم ؟

مواقف الدوافع الداخلية والغير مرئية والتي تحرك الناس نحو ال•

والتصرفات



WHAT IS VALUES?  ماهي القيم؟

Personal 
Values

القيم 
الشخصيه

Cultural 
Values

الثقافيهالقيم

Moral Values

االخالقيهالقيم

Religious 
Values

الدينيهالقيم

Social Values

االجتماعيهالقيم

Innate Values

الفطريهالقيم

Organization
al Values

التنظيميهالقيم



لماذا نعتمد على القيم ؟

منهج ثبت نجاحة واستدامتة•

كير والفعليؤثر على مواقفنا وكيفية اتخاذنا للقرارات والشعور والتف•

منهج استباقي•



أوحـبتلمأمفعلهأحببتسواءتفعلهأنينبغيأنكتعلممافعلعلىالقدرة

ماعملمنبدال  سريعأوسهلأوممتعهوماعملفيالفطريةالرغبةمقاومة

.أطوللوقتيحتاجأوضروريأوصعبهو





الظروفالتسامح أو السماحة تدور معانيها حول تقبل حقيقة أنه ال يمكنك فرض طريقتك في كل األحوال أو

القبول أو التقبل ال يعني الموافقة

:الغير متسامحين
....من منطقة أخرى–لونهم مختلف–دينهم مختلف–أجانب(على اآلخرين ألنهم مختلفونيعتدون

أخطاء اآلخرين ألنهم مختلفون عنهمال يتقبلون

بأن اآلخرين أقل منهم أو أنهم أقليةيشعرون



:هماهي متطلبات القدرة على تبني وتطبيق هذا التوجي

توجيه رباني ونتيجة تلقائية:  وقفة مع اآلية 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RI678RVPKFHDYM&tbnid=udIXyPTtDf1WCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ps2unic.wordpress.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9/&ei=6FOqU_jPIOrG0QXCk4DQCw&psig=AFQjCNHwuYBkMWFOS4U1dCknkSDqVeO7lQ&ust=1403757561170677
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RI678RVPKFHDYM&tbnid=udIXyPTtDf1WCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ps2unic.wordpress.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9/&ei=6FOqU_jPIOrG0QXCk4DQCw&psig=AFQjCNHwuYBkMWFOS4U1dCknkSDqVeO7lQ&ust=1403757561170677


شيء هو أحد القيم الحميدة التي يتميز بها اإلنسان، ويعبر عنه تجاه كل

ا أو فهو تقدير لقيمة م. حوله أو يتعامل معه بكل تقدير وعناية والتزام

ية، لشيء ما أو لشخص ما، وإحساس بقيمته وتميزه، أو لنوعية الشخص

.، أو لمظهر من مظاهر نوعية الشخصية والقدرةأوالقدرة



كم عدد التصرفات الخاطئة في الصورة؟ 



http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EXAQQGIwKQlLCM&tbnid=XoZS0ClPxX3hZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://itakepridedou.wordpress.com/&ei=r6-OU8v8LYLKsQSgx4IY&psig=AFQjCNHrZ-uAggTUXxhdX5v-pvTOCqpvzA&ust=1401946286690266
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EXAQQGIwKQlLCM&tbnid=XoZS0ClPxX3hZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://itakepridedou.wordpress.com/&ei=r6-OU8v8LYLKsQSgx4IY&psig=AFQjCNHrZ-uAggTUXxhdX5v-pvTOCqpvzA&ust=1401946286690266


لمحيطةهي مطابقة أفعالنا لقيمنا المعلنة بغض النظر عن الظروف ا: المصداقية 

ن هي االلتزام بعمل األشياء الصحيحة ومقاومة إغراء التنازل ع: المصداقية 

قيمنا ومعتقداتنا



اتالثبمعواأللم،والمشقة،والتأخير،والمشاكل،واالنزعاج،االستفزاز،تحمل:الصبر

غضبأوانزعاجأولألعصاب،فقدانأوشكوى،دونمنوالهدوء

لفعلالخارجيةوالمسبباتوالتحدياتالداخليةوالمحفزاتالرغباتعلىالسيطرةيعني

الخطأ



































مواصفات السائق الوقائي



تعرف على قواعد المرور واتبعها 

.اربط أحزمة المقاعد-

• .التزم بالسرعة المحددة-

.احرص على أن تكون قيادتك للمركبة وقائية وليست عدائية-

.احرص على صيانة سيارتك بانتظام-

.اعتن بأطفالك وتأكد من ربط أحزمة مقاعدهم-

.ال تلتفت لمضايقات اآلخرين-

.ال تقم بقيادة السيارة وأنت مرهق-

.ال تستعمل الهاتف النقال أثناء قيادتك للسيارة-

أمنعوا الموت على طرقنا 



سالمة ل ا و ظ  حف ل ا ب م  ك ل ي  ت ا ي ن م ت

ي . أ ك ر ت ة  ي ر و هن ل م

ة ي ر و ر م ل ا ة  م ال س ل ا ة  ي ع م ج ة  و ض ع


