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  مطبات دئة السرعة
  
  :متهيد  -١

املطبات هي إحدى وسائل التهدئة املرورية املتبعة يف املدن، وهي ارتفاع قليـل يف طبقـات                
يتم تنفيـذ املطبـات     . الرصف يتم تنفيذه يف مناطق حمددة دف إجبار السائقني على ختفيض سرعتهم           

من اخلرسانة  ) بالطات( عناصر مسبقة الصنع     بأشكال خمتلفة ويستخدم يف إنشائها اخلرسانة اإلسفلتية أو       
  .األمسنتية، أو عناصر مطاطية أو بالستيكية مسبقة الصنع

يتضمن هذا امللحق املتطلبات األساسية لتصميم وتنفيذ املطبات باستخدام اخلرسانة اإلسفلتية أو            
حـات والعالمـات    البالطات اخلرسانية املتداخلة، كما يشتمل على جتهيزات السالمة املروريـة واللو          

  . والدهانات املرورية املرتبطة ذه املطبات

  :أشكال املطبات  -٢

ميكن تنفيذ مطبات دئة السرعة بأحد األشكال الثالثة اليت يتم استعراضها فيما يلي، علماً أن               
  :واألبعاد املبينة عليها بالسنتيمتر) بدون مقياس رسم ( كافة األشكال توضيحية 

 )Speed Bump( : املطب القصري ١- ٢

هو منطقة مرفوعة من سطح الطريق باالجتاه العرضي يتراوح ارتفاعه عادة بني سبعة ونصـف               
  .سنتيمتر) ١٠٠-٣٥(سنتيمترات وطوله بني مخس وثالثني إىل مائة ) ١٠-٧,٥(إىل عشرة 

بعدم يسبب املطب شعوراً    .  يتم تنفيذ هذا الشكل عادة على الطرق احمللية الفرعية ويف املواقف          
كيلومترات يف السـاعة،    ) ١٠(الراحة من قبل السائقني ويضطرهم لتخفيض السرعة إىل مادون عشرة           

  .املطب القصري) ١-٥-م(ويبني الشكل 
  

  
 

  مطب قصري):  ١-٥-م(الشكل 
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  )Speed Hump (:)السنام (  املطب االنسيايب ٢-٢

جتاه العرضي ويسمى أحياناً السطح املتموج، وعـادة        هو منطقة مرفوعة من سطح الطريق باال      
سنتيمترات، وطوله حوايل ثالثـة     ) ١٠-٧,٥(يتراوح ارتفاع هذا النوع بني سبعة ونصف إىل عشرة          

  .متر) ٤,٥-٣,٥(ونصف إىل أربعة ونصف 

يسبب هذا الشكل شعوراً بسيطاً بعدم الراحة من قبل السائقني ويضطرهم لتخفيض السـرعة              
املطـب  ) ٢-٥-م(كيلومتر بالساعة، ويبني الشكل     ) ٣٥-٢٥(شرين حىت مخس وثالثني      مخس وع  من

  .االنسيايب
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  )Speed Table: ( مطب السطح العلوي املستوي ٣-٢

نسيايب ويتميز بوجود سطح علوي مستوي بطول       ميثل هذا الشكل منوذجاً خاصاً من املطب اال       
مطـب  ) ٣-٥-م(متر، خيصص عادة حلركة املشاة عند املعابر، ويـبني الشـكل    ) ٢(اليقل عن اثنني    

  .السطح العلوي املستوي
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ميثل أحد أشكال املطبات املرفوعة مستوية السطح، ولكن يتم رفع كامل مساحة التقاطع، ويف              
  .تقاطعاً مرفوعاً) ٤-٥-م( الشكل نيالغالب يستخدم يف رصف هذا النوع البالط اخلرساين، ويب

  

  
  

 

  
 

  
  )األبعاد سم( تقاطع مرفوع): ٤-٥-م(الشكل 
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  : مواقع واشتراطات تنفيذ املطبات -٣

  :شروط املوقع  ١-٣

جيب تنفيذ مطبات دئة السرعة يف املواقع اليت تعترب دئة السرعة عنـدها ضـرورية لتـوفري                 
 اكز التعليمية واملساجد واحلـدائق العامـة      السالمة املرورية للسيارات واملشاة مثل مناطق املدارس واملر       

احملال التجارية الكربى اليت تتميز حبركة مشاة كثيفة، كما أن املطبات ميكن أن تكون ضرورية عنـد                 و
  .معابر املشاة وعند مداخل وخمارج مواقف السيارات

جيب تنفيذ املطبات على الطرق احمللية فقط وال يسمح بتنفيـذها علـى الطـرق التجميعيـة                 
  .  يف الساعةاًكيلومتر) ٦٠(وجيب أن تكون السرعة احملددة على الشارع حبدود  ستني . والشريانية

أما التقاطعات املرفوعة فيتم تنفيذها على الطرق احمللية، وميكن استخدامها على الطرق الشريانية 
والسرعة احملددة  سيارة يف اليوم    ) ١٠٠٠٠(أو التجميعية إذا كان حجم املرور ال يتجاوز عشرة آالف           

  . يف الساعةاًكيلو متر) ٦٠(عليها ال تتجاوز ستني 

ال يسمح بتنفيذ املطبات مبختلف أشكاهلا أو التقاطعات املرفوعة على الطرق اليت تتميز حبركة              
  .كثيفة لسيارات الطوارئ مثل اإلسعاف واإلطفاء، والسيارات العابرة أو ذات القاعدة الطويلة

بات على الطرق اليت تزيد نسبة السيارات الشاحنة واحلافالت عليها على           يفضل عدم تنفيذ املط   
  .باملائة، ما مل تتوفر طرق بديلة لتتحول حركة الشاحنات إليها) ٥(مخسة 

اشتراطات الطريق يف املناطق اليت يتقرر فيها إنشاء مطبات دئة          ) ١-٥-م(ويبني اجلدول رقم    
  .السرعة

  اطات الطريق يف منطقة إنشاء املطبيبني اشتر):١-٥-م( رقم اجلدول
 احلدود اشتراطات املوقع والطريق

 تصنيف الطريق
 الطرق احمللية، والطرق التجميعية احمللية اليت تظهر عليها مشاكل مرتبطة          

 .بالسرعة الزائدة، طرق اخلدمة عندما تقع عليها مراكز خدمة
 أو أقل ٦٠ ).كيلومتر بالساعة ( سرعة تنظيم احلركة يف الشارع، 

 حد أدىن٢٥٠ .)متر( أطوال مناطق التقاطعات، طول الشارع بعد حذف

  حد أعلى٨ .%)(املقرر تنفيذ املطب عليه، امليل الطويل للطريق 
  ٢٠٠ - ١٠٠  ).متر( املطبات املتتالية يف سلسلة، املسافة بني

  ).٥(يتم حتديدها من اجلدول رقم مخسة   ).متر ( طب، مسافة رؤية امل
صاف أقطار املنحنيات األفقية للطريق يف منطقة تنفيذ املطب،         أن
  ).متر(

   حد أدىن١٠٠
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 :جيب عند اختيار مواقع املطبات االلتزام مبجموعة من االشتراطات أمهها ما يلي

 جيب أال يؤدي تنفيذ املطب إىل إعاقة تصريف املياه، وجيب عدم تنفيذ املطبات عند مصـائد                 -١
 .يف وغرف التفتيش وفوهات إطفاء احلريقاملياه وفتحات التصر

 جيب عدم تنفيذ املطبات على الشوارع والطرق ويف املناطق اليت تتميز حبركة كثيفة لسيارات               -٢
  .الطوارئ مثل سيارات اإلسعاف أو سيارات إطفاء احلريق

، نبية وجيوب املواقف اجلا    جيب عدم تنفيذ املطبات عند مواقف احلافالت ووسائط النقل العام          -٣
كما جيب أن تكون املسافة الفاصلة بني املطب ومداخل وخمارج اجليوب املخصصـة هلـذه               

 .أمتار) ٥(املواقف كافية لدخول وخروج احلافالت بشكل مريح، وال تقل عن مخسة 

 طـب ، ما مل يكن امل     املشاة براأمتار من مع  ) ٥( جيب أن يبعد املطب مسافة ال تقل عن مخسة           -٤
 . وضع لوحة حتذيرية لضمان تنبيه السائق لوجود معرب املشاةكما جيب، ةمهيأ لعبور املشا

 كما جيب مراعاة استمرارية مسار حركة ذوي االحتياجات اخلاصة عنـد تنفيـذ املطبـات                -٥
ـ             و مستوية السطح  ى ذلك بعمل ميل مناسب جلوانب الرصيف وجوانب املطب ال يزيـد عل

  ).١٢ : ١(واحد إىل اثين عشرة 

 .متراً) ٢٠(تقل املسافة الفاصلة بني املطب والتقاطع عن عشرين  جيب أال -٦

 جيب مراعاة تأمني شروط الرؤية، وعدم زراعة األشجار أو النباتات اليت حتـد مـن رؤيـة                  -٧
 .اللوحات املرورية

  : ضوابط تنفيذ املطبات ٢-٣

 جيب تنفيـذ     عند وجود منشآت خدمية تتطلب إنشاء مطبات على الشوارع التجميعية احمللية           -١
  .متراً) ٢٠(مطبني يف اجتاهي احلركة قبل البوابات الرئيسية للمنشآت اخلدمية مبسافة عشرين 

 عند وجود املنشآت اخلدمية على الشوارع احمللية يتم تنفيذ مطبني قبل البوابة الرئيسية مبسـافة                -٢
 .متراً) ٢٠(عشرين 

املساجد واملـدارس واملنشـآت اخلدميـة        يتم تنفيذ مطبات حميطة بساحات املواقف احمليطة ب        -٣
 عند الضرورة، على مسافات ثالثـني       األخرى، كما يتم تنفيذ مطبات داخل هذه الساحات       

 .متراً بني املطب واآلخر) ٣٠(

 عند تقاطعات الشوارع التجميعية احمللية غري املزودة باإلشارات الضوئية، يتم تنفيذ مطبات قبل              -٤
 .، على الشوارع املتقاطعةمتراً) ٢٠(التقاطع بعشرين 
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 يتم تنفيذ املطبات على الشوارع احمللية اليت تصل بني الشوارع التجميعية احمللية، مبعدل مطب -٥
متر ) ٢٠٠(متراً من التقاطع، وعلى مسافات كل مائة إىل مائيت ) ٥٠(على مسافة مخسني 

 .حسب ما تتطلبه شروط املوقع

ية األمهية وغري املزودة بإشارات ضوئية، أو التقاء الشـوارع           عند تقاطع الشوارع احمللية متساو     -٦
بزاوية أو ميلني طوليني حتدان من مسافة رؤية التقاطع، يتم تنفيذ مطبـات علـى الشـوارع                 

 .متراً) ٥٠(املتقاطعة قبل التقاطع مبسافة مخسني 

تم تنفيذ مطب واحد  عند النهايات املغلقة للطرق أو عندما تنتهي الطرق يف أراضي غري مبنية، ي-٧
قبل النهاية مبسافة مخسني متراً، وعندما تتوافق النهاية مع احندار يتم تنفيذ مطبني قبل النهاية 

 .متراً) ٢٠(وعشرين ) ٥٠(مبسافة مخسني 

  .متراً قبل بداية التغري) ٥٠( عند تغري عرض الشارع يتم تنفيذ مطب على مسافة مخسني -٨

  :تياجات اخلاصةبات معابر ذوي االح متطل ٣-٣

يفضل عدم وضع املطبات يف املواقع املخصصة لعبور املشاة اجملهزة مبنحدرات خاصة لـذوي              
  . أن تقع املطبات قبل هذه املعابراالحتياجات اخلاصة، وإمنا جيب

عند تنفيذ مطبات السطح العلوي املستوي املخصصة حلركة املشاة جيب الربط بني الرصـيف              
ملطب بتنفيذ منحدر خاص يوفر شروط حركة الكراسي املتحركة، وجيب أال يزيد            واملعرب املرفوع على ا   

للربط بني الرصـيف    مثاالً  ) ٥-٥-م(، ويبني الشكل    )١٢ : ١(ميل املنحدر على واحد إىل اثين عشر        
 .واملطب مبنحدر

فيذ جيب يف كافة احلاالت مراعاة تأمني تصريف املياه السطحية يف مواقع تنفيذ املطبات إما بتن              
فتحات تصريف أو مصائد عرضية إضافية، أو بتوفري مسافة فاصلة بني الوجه الداخلي للربدورة واملطب               

  .حسب شروط املوقع
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  الربط بني املطبات ومنحدرات الرصيف): ٥-٥-م(الشكل 

  ةاملخصصة لذوي االحتياجات اخلاص
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  : التصميم اهلندسي للمطبات -٤

جيب تصميم وتنفيذ مطبات دئة السرعة حبيث توفر إمكانية جتاوزها من قبل السيارات دون              
  .الشعور بصدمة قوية وبشكل انسيايب

) ٣٠(ال توجد عادة متطلبات تصميمية للمطبات القصرية، حيث يكون الطول األدىن ثالثـني             
إن أهم عناصـر تصـميم      . سنتيمترات) ١٠-٧,٥(نصف حىت عشرة    سنتيمتراً واالرتفاع بني سبعة و    

املطبات االنسيابية واملطبات ذات السطح العلوي املستوي والتقاطعات املرفوعة هي االرتفاع والطـول             
  .حدود أهم العناصر) ٢-٥-م(وطول مسافة تدريج االرتفاع ويبني اجلدول رقم 

 ذات السطح العلوي املستوي وفق قطع مكافئ        يتم تصميم املطبات االنسيابية ومداخل املطبات     
تغري االرتفاع عند املطبات مبوجب القطع املكـافئ، ويـتم     ) ٦-٥-م(من الدرجة الثانية ويبني الشكل      

تغـري  ) ٤-٥-م(واجلدول  ) ٣-٥-م(حساب هذا التغري كما يف حالة املنحنيات الرأسية، وينب اجلدول           
  . اآلخر مناظراً لهاالرتفاع ألحد طريف املطب ويعترب الطرف 

  

  يبني حدود عناصر تصميم املطبات): ٢-٥- م(اجلدول 

 األبعاد عناصر املطب
  حد أعلى١٠ ارتفاع املطب، سم

  ،)باجتاه حركة السيارات(طول املطب االنسيايب من البداية حىت النهاية 
 ).متر ( 

وال يقل يف حالة وجود حركة حافالت ) ٤,٥-٣,٥(
 أمتار) ٨(عن مثانية 

 ٢ معابر املشاة
باجتاه ( عرض السطح العلوي املستوي     

 التقاطعات املرفوعة ).متر ( ، )حركة السيارات
حسب عرض الشوارع املتقاطعة مبا يف ) م١٠-٥(

  ذلك معابر املشاة

 ميل منحدر تغري االرتفاع
  ١٥: ١ حىت ٨: ١

 ٢٠: ١حلركة احلافالت 
  
  

  

  
  عناصر املطبات): ٦-٥-م(الشكل 
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  سم٧,٥ارتفاع ملطب ارتفاعه األقصى ): ٣-٥- م(اجلدول 

 املسافة التراكمية من بداية املطب، سنتيمتر
٢٢٥ ٢٠٠ ١٧٥ ١٥٠ ١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ 

طول 
املطب، 
 االرتفاع حسب طول املطب، سنتيمتر متر
٧,٥ ٧ ٦,٥ ٦ ٥ ٤ ٢ ٣,٥ - - 
٧,٥ ٧,٥ ٧ ٦,٥ ٥,٥ ٤,٥ ٣ ٢ ٤,٠٠ - 
٧,٥ ٧,٥ ٧ ٦,٥ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ٤,٥ 

  

  سم١٠ارتفاع ملطب ارتفاعه األقصى ): ٤-٥- م(اجلدول 
 املسافة التراكمية من بداية املطب، سنتيمتر

٢٢٥ ٢٠٠ ١٧٥ ١٥٠ ١٢٥ ١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ 
طول 

املطب، 
 االرتفاع حسب طول املطب، سنتيمتر متر
١٠ ٩,٥ ٩ ٨ ٦,٥ ٥ ٣ ٣,٥ - - 
١٠ ٩,٥ ٩ ٨ ٧,٥ ٦ ٤ ٢ ٤,٠٠ - 
١٠ ١٠ ٩,٥ ٩ ٨ ٧ ٦ ٤ ٢ ٤,٥ 

  . تبني القيم ألحد نصفي املطب فقط، ويعترب النصف اآلخر مناظراً له)٤-٥-م(، )٣-٥-م(اجلداول : مالحظة

  
  :إنشاء املطبات  -٥

جيب تنفيذ املطبات مبختلف أشكاهلا يف املواقع احملددة حسب األبعاد واألشـكال املقـررة يف               
ثائق العقد أو حسب تعليمات املهندس املشرف، وباستخدام املواد املنصوص عليهـا يف املواصـفات               و

  .اخلاصة أو وثائق العقد

جيب على املقاول قبل املباشرة بالتنفيذ التحقق من موقع املطب واحلصول على موافقة املهندس              
  .املشرف عليه

  : املطبات اإلسفلتية ١-٥

  : املواد ١-١-٥

ون املواد واخللطات اإلسفلتية مطابقة لتلك املنصوص عليها يف املواصفات اخلاصـة         جيب أن تك  
واملخططات أو هذه املواصفات العامة،  وجيب ما مل تنص املواصفات اخلاصة على خـالف ذلـك أن                  
حتقق املواد اإلسفلتية املستخدمة يف تنفيذ طبقة اللصق من اإلسفلت السائل أو املسـتحلب، ومطابقـة                

  .بات املنصوص عليها يف القسم السابع من املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضريةللمتطل
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  ٦٧٥                اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

جيب أن حتقق اخللطة اإلسفلتية املستخدمة متطلبات اخلرسانة اإلسـفلتية للطبقـة السـطحية              
  .املنصوص عليها يف القسم الثامن من املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية

  : التنفيذ ٢-١-٥

ة بتنفيذ املطبات من اخلرسانة اإلسفلتية جيب على املقاول إعداد السطوح اليت سيتم             قبل املباشر 
  :تنفيذ املطب فوقها، وذلك وفق ما يلي

  : سطوح إسفلتية جاري تنفيذها ١-٢-١-٥

عندما يكون تنفيذ املطبات متزامناً مع تنفيذ الطبقات اإلسفلتية جيب أن يتم تنفيـذ طبقـات                
ة السطحية وإائها وفحصها واستالمها من قبل املهندس، مث يتم تنفيذ املطبات            الطبق و األساس اإلسفليت 

) ٥(حيث يتم قص اإلسفلت يف منطقة املطب بعد االنتهاء من الدك مباشرة بسمك ال يقل عن مخسة                   
سنتيمترات على كامل مساحة املطب، وتنفيذ طبقة اللصق يف املنطقة املخصصة لتنفيذ املطـب ودهـن    

سفلت باملادة اإلسفلتية املستخدمة لطبقة اللصق ويباشر بفرد اخلرسانة اإلسفلتية ودكهـا            وجوه قص اإل  
وإائها طبقاً لألبعاد واملناسيب املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة، وال حيق للمقاول املطالبة بأية              

  .تعويضات عن أعمال إزالة اخلرسانة اإلسفلتية

 : سطوح إسفلتية منفذة ٢-٢-١-٥

عند تنفيذ املطبات من اخلرسانة اإلسفلتية يف سطوح خرسانية إسفلتية منفـذة جيـب تنفيـذ                
املطبات طبقاً ملا ورد للحالة األوىل أعاله مع مراعاة تنظيف منطقة املطب من كافـة املـواد الغريبـة                   

 جيب يف كل األحـوال قـص اإلسـفلت        .  واملفككة، والعناية بتنفيذ طبقة اللصق ودهن أوجه القص       
بواسطة مناشري دائرية ميكانيكية قادرة على قص اإلسفلت دون  التسبب  بأيـة خلخلـة أو شـم                   

  .للطبقات اإلسفلتية، كما جيب تنظيف السطوح من كافة املواد املفككة والغريبة

جيب أن تكون املطبات املنفذة مطابقة من حيث األبعاد واملناسيب ملا هو منصـوص عليـه يف                 
قرر بأكثر مـن    ات اخلاصة، وجيب أال خيتلف منسوب قمة املطب عن املنسوب امل          املخططات واملواصف 

  .سنتيمتر) ١(واحد 

عندما يتم تنفيذ املطبات يف املناطق اليت تتكون فيها طبقات اخلرسانة اإلسفلتية من طبقة واحدة               
أساس أو ما   ( ةبسمك أقل أو يساوي مسك القص الالزم لتنفيذ املطب، ميكن التنفيذ فوق الطبقة الركامي             

وجيب يف هذه احلالة تنفيذ طبقة تشرب حسب متطلبات القسم السابع والقسم الثامن من              ). حتت أساس 
املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية، وجيب أال يؤدي قص اإلسفلت يف تلك املناطق إىل أية خلخلة                

  .الطبقاتول ذلك، إعادة دك تلك أو تفكك يف الطبقة الركامية، وجيب، عند حص
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  ٦٧٦                اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : املطبات من العناصر اخلرسانية مسبقة الصب ٢-٥

  : املواد ١-٢-٥

املستخدمة يف تنفيذ املطبـات ذات السـطح        ) البالطات( جيب أن تكون العناصر اخلرسانية      
العلوي املستوي أو التقاطعات املرفوعة ومنحدراا من البالط اخلرسـاين املتـداخل، مـا مل تسـمح                 

  .الف ذلكاملواصفات اخلاصة خب

جيب أن حيقق البالط املستخدم املتطلبات النوعية املنصوص عليها للبالط املتـداخل املعـرض              
حلركة السيارات املنصوص عليها يف املواصفات اخلاصة أو القسم الرابع عشر من املواصـفات العامـة                

و منصوص عليـه    كما جيب أن يكون مطابقاً من حيث األشكال واألبعاد ملا ه          . إلنشاء الطرق احلضرية  
  .أو حسب تعليمات املهندس املشرفيف املواصفات اخلاصة، 

  :التنفيذ  ٢-٢-٥

جيب تنفيذ املطبات من البالط املتداخل يف املواقع وطبقاً لألبعاد واملناسيب املبينة يف املخططات              
داخل وتعبئة  وجيب إعداد السطوح وتنفيذ طبقة الفرشة الرملية وتركيب البالط املت         . واملواصفات اخلاصة 

الفواصل  حسب ما هو منصوص عليه يف املواصفات اخلاصة أو القسم الرابع عشر واخلامس عشر من                  
كمـا جيـب أال خيتلـف        .املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية، أو املوصى به من اجلهة املصنعة          

  .سنتيمتر) ١(منسوب السطح العلوي للمطب عن املناسيب املقررة بأكثر من واحد 

  : وسائل التحكم املروري عند املطبات -٦

جيب استخدام وسائل مناسبة للتنبيه بوجود املطب وتتضمن هذه الوسائل لوحـات مروريـة              
  .خاصة باملطب باإلضافة إىل خطوط دهان أو عواكس أرضية أو كالمها

  :اللوحات املرورية  ١-٦

-١٦ (بالفصلملوضحة  مواصفات مطابقة للمتطلبات ا    و جيب أن تستخدم لوحات ذات مواد     
جيـب أن تثبـت      و .من املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضـرية      " شاخصات املرور  و لوحات) "٣

من هذه املواصفات العامة، وجيب أال      " اللوحات) "٢-٣-٣-١٦ (بالفقرةاللوحات بالطريقة املوضحة    
ويبني ). ٥-٥-م(يف اجلدول رقم    تقل املسافة اليت ميكن منها رؤية اللوحة التحذيرية عن املسافات املبينة            

  .شكلها وموقع وضع اللوحة) ٧-٥-م(الشكل 
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  ٦٧٧                اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  مسافة الرؤية): ٥-٥-م(اجلدول رقم 

 احلد األدىن ملسافة الرؤية املطلوبة، متر  املئوية، كيلو متر بالساعة٨٥السرعة 
٥٠ ٣٠ 
٦٥ ٤٠ 
٨٥ ٥٠ 
١١٠ ٦٠ 

  

ة أن مخس ومثانني باملائة من السائقني        مئوية هي السرعة اليت يتم مالحظ      ٨٥حيث أن السرعة    
  .يقودون سيارام بسرعة تساويها أو أقل منها

  

  

  
  

  مكان وضع اللوحة اخلاصة باملطب): ٧-٥-م(الشكل 
  

جيب أن تكون اللوحة مطابقة للنموذج املعتمد يف الدليل املوحد لوسـائل الـتحكم بـاملرور                
أبعاد ) ٩-٥-م(والشكل ) ٨-٥-م(يبني الشكل  وعودية،الصادر عن وزارة النقل يف اململكة العربية الس   

  .لوحة املطب التحذيرية
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  ٦٧٨                اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  
  

  )األبعاد سم( شكل لوحة املطب احملدب): ٨-٥-م(الشكل 

  
  )األبعاد سم( شكل لوحة مطب السطح العلوي املستوي): ٩-٥-م(الشكل 

  

  : خطوط الدهان األرضية ٢-٦

خطـوط  ) "١-٢-٤-١٦(ة ملتطلبات الفقرات    جيب أن تكون مواد الدهان املستخدمة مطابق      
  .من هذه املواصفات العامة" خطوط املرور البالستيكية احلرارية) "٢-٢-٤-١٦( و"املرور

أعمـال  ) "٦-٣-٤-١٦ (بـالفقرة كما جيب تنفيذ اخلطوط فوق املطب بالطريقة املوضحة         
عاد احملـددة باملواصـفات     األب و من املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية، وحسب اللون       " الدهان
املتوافقة مع الدليل املوحد لوسائل التحكم املروري الصادر عن وزارة النقل يف اململكة العربية               و اخلاصة
  .السعودية

  :ميكن أن تكون خطوط الدهان بأشكال خمتلفة حبيث تستويف الشروط التالية

  .سنتيمتراً) ٣٠( جيب أن ال يقل عرض اخلط عن ثالثني -

  .ن تكون اخلطوط بلون أصفر ومن النوع البالستيكي احلراري العاكس جيب أ-

  .أشكال الدهان املستخدمة على املطبات) ١١-٥-م(و ) ١٠-٥-م(تبني األشكال 
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  ٦٧٩                اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  
  )األبعاد سم( خطوط الدهان فوق املطب االنسيايب): ١٠-٥-م(الشكل 

  
  )األبعاد سم( ملستويأبعاد خطوط الدهان فوق املطب ذي السطح العلوي ا): ١١-٥-م(الشكل 

  

  : العواكس األرضية ٣-٦

ذلك بالطرق اليت تكون ذات      و تستخدم العواكس األرضية لزيادة تنبيه السائق لوجود املطب،       
جود الضباب أو غـريه مـن        و إضاءة ضعيفة نسبياً أو الطرق اليت يكون مدى الرؤية فيها قليل بسبب           

بـالفقرة   ة املستخدمة مطابقة للمتطلبـات احملـددة        جيب أن تكون العواكس األرضي    . العوامل الطبيعية 
  .من املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية" العواكس الطرقية األرضية) "٣-٢-٤-١٦(

ميكن استخدام العواكس السرياميكية، أو املنشورية أو عواكس عني القط الكـبرية والصـغرية         
  .ن العواكس معاًواحلرارية، كما ميكن أيضاً استخدام نوعني أو أكثر م

من املواصفات العامـة    " التنفيذ) "٣-٤-١٦(حيب أن تثبت العواكس بالطرق املوضحة بالبند        
إلنشاء الطرق احلضرية، حسب نوع العواكس املستخدمة، يف خط مستقيم قبل املطب على مسـافة ال                



  مطبات دئة السرعة –) ٥(امللحق رقم             املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٨٠                اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

) ١٢-٥-م(الشـكل   . سنتيمتر) ٥٠(ال تقل على مخسني      و سنتيمتر) ١٥٠(تزيد على مائة ومخسون     
  .يبني أماكن تثبيت العواكس قبل املطب

  

  
  )األبعاد سم( مكان وضع العواكس األرضية اخلاصة باملطب): ١٢-٥-م(الشكل 

  :ارةـناإل  -٧

قع املطبات منارة ليالً، وجيب أال تقل شدة اإلنارة عن تلك املعتمدة للطريق             اأن تكون مو  جيب  
شاة أو التقاطعات حسب احلالة، وجيب تنفيذ أعمال اإلضـاءة           أو ملعابر امل   ،الذي يتم إنشاء املطب عليه    

حسب املواصفات الفنية والشروط العامة إلنارة الطرق والشوارع وامليادين الصادر عن وزارة الشـئون              
ال أ، فإن شدة اإلنارة جيـب        ذلك  تنص املواصفات الفنية املعتمدة على خالف      ما مل البلدية والقروية، و  

  .سلوك) ٦(تقل عن ستة 
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  . أمانة الرياض-  مديرية الصيانة والتشغيل-  ضوابط ومواصفات املطبات الصناعية-١
 – اململكة العربية السعودية -  )املواصالت سابقاً( وزارة النقل -   املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية- ٢

١٩٩٨. 
  .اململكة العربية السعودية - ملواصالت ا ووزارة النقل - يل املوحد لوسائل التحكم املروري  الدل- ٣
  

4-Traffic Engineering Handbook- Institute of Transportation Engineers 
   fifth edition-1999. 
 
5-Traffic Calming State of Practice - Reid Ewin-FHWA-ITE-1999. 
 
6-Traffic Calming Design Manual- Delaware Department of  
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