
شعور الحرية 
من املؤكد أنه مع وجود شعور كبري بالحرية أن تقوم بأخذ دراجتك النارية الصغرية )moped( وتستمتع بركوبها يف الربيع. دون التقيد باملواعيد 

املحددة ودون الحصول عىل املساعدة من الوالدين لتوصيلك لألماكن التي ترغب بالذهاب إليها، ميكنك الذهاب أينام شئت بدراجتك النارية 
الصغرية ومعك رخصة قيادة الدراجة النارية الصغرية يف جيبك. ومن أجل سالمتك وسالمة اآلخرين، فمن املهم أن تعرف القواعد التي تنطبق عىل 
الدراجات النارية الصغرية )moped( والدراجات رباعية العجالت. لذا فنحن نود أن نخربك مبا ميكن أن يحدث يف حال عدم اتباعك للقواعد، ليك 

تتمكن من الذهاب بدراجتك النارية الصغرية بأمان وسالمة  إىل املدرسة والتدريب واألصدقاء وصالة الربوفات وحامم السباحة أو إىل أي مكان 
ترغب بالذهاب إليه! 

www.transportstyrelsen.se ميكنك قراءة املزيد عىل املوقع اإللكرتوين

ما هو الفرق بني الدراجة النارية الصغرية من الفئة 1  والدراجة النارية الصغرية من الفئة 2؟

)EU-moped( الدراجة النارية الصغرية من الفئة
مصممة لتصل رسعتها إىل 45 كم\ساعة بحد أقىص  •

ال ميكن أن تزيد رسعتها عن 45 كم\ساعة  •
يجب أن تكون مسجلة ولها لوحة ترخيص  •

يتطلب أن يكون هناك تأمني للسيارات حتى وإن مل يتم استخدامه  •

متطلبات قائد الدراجة
أن يكون قد بلغ 15 سنة  •

ينبغي ارتداء خوذة  •
ينبغي أن يكون حائزاً عىل رخصة AM أو رخصة قيادة أعىل.  •

تذكر أنه ال يُسمح بقيادة الدراجات النارية الصغرية من الفئة 1 يف مسار املشاة والدراجات أو الطرق الرسيعة.

الدراجة النارية الصغرية من الفئة 2
مصممة لتصل رسعتها 25 كم\ساعة بحد أقىص  •

يتطلب أن يكون هناك تأمني للسيارات يف حال تم استخدامه  •

متطلبات قائد الدراجة
أن يكون قد بلغ 15 سنة  •

ينبغي ارتداء خوذة  •
ينبغي الحصول عىل رخصة قيادة للدراجات النارية الصغرية من الفئة 2  •

ينبغي أن يكون معاك شهادة تأمينية أثناء القيادة  •

الدراجة النارية ذات األربع عجالت
يجب أن تكون مسجلة عىل أنها دراجة نارية، وويوجد بها لوحة ترخيص يف الخلف.  •

•  القدرة القصوى املسموح بها للمحرك هي 15 كيلوواط  )حوايل 20 حصان(
ينبغي أن تخضع للفحص.   •

يلزم الحصول عىل تأمني للسيارات.   •
ينبغي أن تكون املركبة معتمدة لركوب راكبني مع قائدها. ميكنك االطالع عىل ما ينطبق عىل دراجتك النارية يف شهادة التسجيل.   •

متطلبات قائد الدراجة
ميكنك قيادة الدراجة يف الطرق العامة والشوارع   •

ينبغي عليك أن تكون حاصالً عىل رخصة قيادة من النوع B أو A1 أو A، عىل أن يكون قد تم إصدارها قبل 19 يناير 2013.  •
يجب عليك ارتداء خوذة إذا مل يكن هناك هيكالً معدنياً، ويف حال كان هناك هيكالً معدنياً للمركة فينبغي أن يتم استخدام حزام األمان بدال من ذلك.  •



عواقب عدم اتباع القواعد الخاصة بالدراجات النارية الصغري )moped( واملركبات األخرى
غالباً ما يواجهنا نحن الرشطة سائقي الدراجات النارية الصغرية الذين ينتهكون القواعد وبالتايل يكون وضعاً غري ساراً. وليك تتجنب حدوث املشكالت فنحن 

نرغب بتقديم بعض النصائح لسائقي الدراجات النارية الصغرية بشأن القوانني السارية.

)moped( تعديل محرك الدراجة النارية الصغرية
من غري القانوين دامئاً قيادة دراجة نارية صغرية )moped( تم تعديل محركها. هناك طرق عديدة لتعديل محركات الدراجات النارية الصغرية. ميكن أن يتم 

تصنيف الدراجة النارية الصغرية )moped( التي تم تعديل محركها بكونها دراجة نارية عادية، ويف حال كنت تقود دراجة نارية صغرية )moped( تم تعديل 
محركها وليس لديك رخصة قيادة للدراجات النارية العادية فإن هذا يعني ارتكابك لجرمية القيادة غري املرشوعة. ويف حال تم تكرير ذلك فسوف يتم تصنيف 

الجرمية عىل أنها جرمية قيادة غري مرشوعة مغلظة. 

وميكن أن يؤدي ذلك إىل

دفعك لغرامات يومية - قيادة غري مرشوعة  •
غرامات يومية لوالديك اللذان سمحا لك بالقيادة غري املرشوعة  •

يتم مصادرة الدراجة النارية الصغرية )moped( خاصتك  •
اإللزام بإعادة الدراجة النارية إىل وضعها القانوين السابق  •

سحب رخصة قيادة الدراجات النارية الصغرية خاصتك أو شهادة القيادة  •
تواجه مشكالت يف حال كنت ترغب بالحصول عىل رخصة قيادة سيارة أو رخصة قيادة دراجة نارية عادية  •

عدم رسيان التأمني ضد حوادث الطريق   •
عدم رسيان الضامن  •

ميكنك التسبب يف الحوادث املرورية والتسبب يف إصابة أو موت أشخاص آخرين  •

يف حال عدم ارتداءك للخوذة
ينبغي أن يقوم السائقني والراكبني بارتداء خوذة معتمدة مثبتة عىل الرأس. 

وعدم ارتداءها ميكن أن يؤدي إىل
غرامات  •

إصابات الرأس  •

يف حال رشاءك لدراجة نارية صغرية )moped( مرسوقة
 .)moped( بكونك مشرتياً فأنت ُملزماً بالتأكد من أن ما تشرتيه ليس مرسوقاً. تأكد من حصولك عىل إيصال رشاء والوثائق الخاصة بالدراجة النارية الصغرية

ويف الدراجات النارية الصغرية )moped( من الفئة 1 ينبغي أن يكون هناك شهادة تسجيل. تأكد أيضاً من صحة الرقم التعريفي الخاص بالدراجة النارية 
الصغرية. كام ميكنك أيضاً االتصال بالرشطة للتحقق من أن الدراجة النارية الصغرية )moped( غري مرسوقاً. 

يف حال رشاء دراجة نارية صغرية )moped( مرسوقة ميكن أن يؤدي ذلك إىل 
سحب دراجتك النارية الصغرية )moped( منك دون أن تحصل عىل أية تعويضات )يتم مصادرتها وإعادتها إىل صاحبها(  •

غرامات يومية - رشاء املرسوقات  •

يف حال قيادتك بتهور
بكونك قائداً فأنت تكون مسؤوالً مسؤولية كاملة عن عدم قيادتك بتهور. وهذا يعني أنه من غري املسموح لك القيادة يف مسارات املشاة والدراجات، ويف 

الحدائق وعىل املساحات الخرضاء وما إىل ذلك. وهذا السلوك يؤدي أيضاً إىل شعور قاطنني املكان بعدم أمان بدرجة كبرية.

يف حال قيادتك بتهور ميكن أن يؤدي ذلك إىل
ميكن أن يتم إدانتك بتهمة القيادة املتهورة  •

سحب رخصة قيادة الدراجات النارية الصغرية خاصتك أو شهادة القيادة  •

 
هناك العديد من القوانني األخرى التي ينبغي عليك اتباعها. اعرف وتعلم تلك القوانني وقم باتباعها حتى تتمكن من االستمتاع بالحرية بطريقة آمنة عىل 

.)moped( دراجتك النارية الصغرية

Du kan läsa mer på www.transportstyrelsen.se


