
 نصائح لسائقي السيارات لقياده امنه خالل شهر رمضان المبارك

 رمضان المباركشهر لقياده امنه خاللنصائح قطر للتأمين تعرض أهم ال •

 على الطرقات خالل شهر رمضان المبارك المروريه نصائح حول السالمةالأهم  •

يعتبر شهر رمضان وقتا ذا دالله خاصه والذي رمضان المبارك واحداً من األشهر األكثر تميزاً خالل العام شهر
مما يزيد من  هذا الشهر حركة مروريه كثيفة ديشه يتمحور بين العباده وقضاء الوقت مع االهل واالصدقاء في حين

ويصاحب هذا الشهر الشعائري تحديات فريده من نوعها بالنسبه للسائقين حاالت االزدحام المروري على الطرقات 
ق.ولجميع مستخدمي الطر  

 التي لتحليل بيانات مطالبات الحوادث RoadSafetyUAEموقع و  شرررررررركة قطر للتأمين كل من تانطالقاً من ذلك، تعاونو
وذلك لخلق الوعي وتعزيز ثقافة القيادة اآلمنة في شهر رمضان المبارك 2016 الماضي العامبشهر رمضان تم اإلبالغ عنها 

موعد اإلفطار الذي غالبا ما يؤدي   نوعها بالنسرربة لقائدي السرريارات وخاصررة قبلحيث يصرراحب هذا الشررهر تحديات فريدة من 
وتنعكس أنماط الحياة  فاع نسرررربة الحوادثترمما يؤدي إلى إأثناء القياده فعاالت نوزيادة اإلوالغضررررب  عرقلة حركة المرورإلى 

الصرري   فصررلتزامن الشررهر الكريم مع الصررائمين، وخاصررة عندما ي د وصررحةعلى أجسررا تأثيراتالرمضررانية من خالل وهور 
السرررركريات في الدم، مما  نسرررربة يمكن للصرررريام أن يؤدي إلى حدوث جفا  وانخفاضحيث  هذا العامكما هو الحال خالل  الحار

التي نتبعها خال شهر  غير االعتياديالوالنوم  انماط تناول الطعام كما ان أثناء القيادهيحد من قدرة الصائم على االنتباه والتركيز 
 .الشعور بالتعب واإلرهاقفي  تعرضالإلى  يؤديرمضان الكريم 

 ومن أبرز نتائج اإلستطالع:

ولذلك فإن غالبية المطالبات والحوادث تقع يام عملهم بشررررررركل متأخر،: يبدأ معوم الناس أالحوادث خالل وقت معين من النهار
 وفين إلى مكاتبهم.خالل ساعات االزدحام المروري أثناء توجه المو

: تتساوى المطالبات والحوادث  على مدى األسابيع األربعة للشهر الحوادث بحسب أسابيع شهر رمضان المبارك وأيام األسبوع
بالنسبة للحوادث، في حين يعد يوم األحد  االكثرخطوره% لكل أسبوع ويشكل يوم األربعاء 24-23ين الكريم مع قيم تتراوح ب

 أقلها خطورة.

 أيام األسبوع  المطالبات أوقات وقوع الحوادث 
المعدل الوسطي للمطالبات/ أيام 

 األسبوع

 8:00بين منتص  الليل والساعة 
 ً  %3.9 األربعاء  %2.9 صباحا

 %3.8 السبت  %6.7 صباحاً  9:00 – 8:00

 %3.7 الخميس  %16.1 صباحاً  10 – 9:00

 %3.4 الجمعة  %14.6 صباحاً  11:00 – 10:00

 %3.3 اإلثنين  %14.9 وهراً  12:00 - 11:00

 %3.2 الثالثاء  %11.4 وهراً  1:00 – 12:00

 %2.7 األحد  %11.6 وهراً  2:00 – 1:00

    %8.5 وهراً  3:00 – 2:00

    %6.1 منتص  الليل –عصراً  4:00

  %7.2 أوقات غير محددة

 
  

 

للذين األكبر سناً لألشخاص : تزيد نسبة وقوع الحوادث المرورية بالنسبة لمستخدمي الطرقات البيانات الديموغرافية االجتماعية
 كما ترتفع هذه النسبة لدى الذكور بالمقارنة مع اإلناث. أقل نسبة   بالنسبة للسائقين األصغر سناً أما  عاماً  40أكثر منأعمارهم 



 الجنسية

النسبة 
المئوية 
  للمطالبات

نطاق الفئة 
 العمرية

النسبة 
المئوية 
 الجنس  للمطالبات

النسبة 
المئوية 
 للمطالبات

 %18 إناث  %8 24 - 18  %39 الهندية

 %82 ذكور  %18 30-25  %15 الباكستانية

    %23 35-30  %11 اإلماراتية

    %20 40-35  %7 المصرية

  %4 األردنية

أكثر من 
40 31%    

       %25 غير ذلك
 

وتعليقاً على نتائج اإلستطالع صرح السيد /سالم خل  المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين 
يتعين على كبار السن  إذ ء على النتائج الرئيسية التاليةفإننا نود أن نسلط الضو تم اجراؤه الذي  االستطالعاستناداً إلى نتائج 
ً  40 عنممن تزيد أعمارهم  خالل ساعات االزدحام المروري في الصباح وينبغي لسائقي  وخاصةتوخي المزيد من الحذر  عاما

 واإللتزام بالقواعد المرورية. كل أكبر ألسلوب قيادتهم للسياراتالسيارات من الذكور االنتباه بش

القيادة االمنه ونشر ثقافة خلق الوعي وتعزيز السالمه على الطرق  إلى دائما وأضا  المناعي قائال:تسعى شركة قطر للتأمين
عنصرا هاما من عناصر برنامج في المجتمع  رفع الوعيوسالمة الطرق  يمثلحيث خاصة خالل شهر رمضان المبارك 

ومهمه منها سية لة قطر بنصائح اساسائقي السيارات في دونزود ومن هنا فإننا نود ان لدى الشركة   المسؤولية االجتماعية
يتعين على السائقين قيادة السيارة بحرص و ن اآلخرين ضمن نفس مجاالت التحركتوخي الحذر اثناء القياده واالنتباه إلى السائقي

بالغ حرصا على توقع حدوث ما في الطريق بشكل مفاجئ والتخطيط المالئم لخطة السير ومغادرة المنزل باكراً لتجنب الحاجة 
 .للحفاو على سالمتهم وسالمة االخرين على السائقين وضع حزام األمان بشكل دائما ينبغي كماأثناء قيادة السيارة  السرعهإلى 

 


