
 
 

 

أبوظبي –دائرة لثقافة والسياحة   

 اخالء مسؤولية خريطة الطرق الوعرة

 

(. المستخدم( و يمكن استخدامها من قبل أي فرد )الخريطةتوفر دائرة الثقافة والسياحة هذه الخريطة )   

على ما يلي:  يوافقو يقر المستخدم ،عند استخدام الخريطة  

 

للقيادة وفقا لتصنيفات   كانت صالحةوفي ذلك الوقت  ،2020الطرق الموضحة في الخريطة وفحصها في أكتوبر  ت القيادة علىتم .1

 . 1في الملحق  ةالطرق الوعرة المفصل

 على سبيل المثال ال الحصر:  ،ومات التي توفرها الخريطة على أخطاء بما في ذلكقد تحتوي المعل .2

i.  أو أكثر؛ و بعدة أمتارتكون االحداثيات خاطئة  وقد ،المبينة في الخريطة تقريبيةاألخطاء المكانية حيث تكون المناطق 

ii. في أماكن خاطئة.ها أو قد يتم تضمين ،أخطاء االستيفاء حيث قد تكون البيانات مفقودة 

 عرض أي معلومات تتعلق بما يلي:  ال يقصد من الخريطة .3

i.  و  ه بشكل عام؛حالة الطريق وصيانت 

ii. ثر على وضوح المسار المدرج على الخريطة. ؤت ن التي يمكن أ ستوقعات الطق 

 الدائرة غير مسؤولة عن:  .4
i. و  اختياره للمسار؛ ،على سبيل المثال ال الحصر ،بما في ذلك ،استعمال المستخدم أو سوء استعماله للخريطة 

ii.  بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي ضرر  ،دام الخريطة كان ينشأ من أو فيما يتعلق باستخ  ومهماأي ضرر من أي نوع

 يلحق بسيارة المستخدم؛ و 

iii. أي اصابة أو وفاة للسائق   ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،جة من أو فيما يتعلق باستخدام الخريطةتجميع االصابات النا

 أو الركاب. 

لقوانين امارة أبوظبي والقوانين االتحادية لدولة االمارات العربية المتحدة كما هو معمول  يخضع اخالء المسؤولية هذا ويفسر وفقا  .5

 به في امارة أبوظبي. 

  

  



 
 

(1ملحق )  

 

التصنيف – خريطة الطرق الوعرة   

 درجات المسار 

 سهل للغاية:

 للغاية. لقد طورنا طريقًا واحًدا يأخذك إلى أعماق الكثبان الرملية ولكنه يوفر قيادة سهلة 

دولة  الكثبان الرملية إلى الغرب من مدينة زايد جميلة، وهادئة للغاية، ويمكن القول إنها أسهل صحراء للقيادة في جميع أنحاء  •

 اإلمارات العربية المتحدة. 

ألخذك إلى  تصبح الكثبان الرملية أكبر بعد أبراج المياه، ولكن يجب أن تكون قادًرا على التقاط مسار رملي خافت من شأنه  •

 المزرعة. 

اتخاذ الحذر  ينبغي لذا التضاريس،ومع ذلك، ال يزال بإمكانك التعثر، أو التحليق فوق الكثبان الرملية بسرعة كبيرة في أسهل  •

 دائًما عندما تكون في الصحراء 

ى سيارات الدفع ( باإلضافة إل4WD  ،AWDقد يكون من الممكن، بحذر شديد، التعامل مع هذا الطريق بمركبة دفع رباعي ) •

 الرباعي

 

 سهل 

 على سبيل المثال منحدر جانبي وجانب متوج.  -يجب أن تكون الطرق السهلة قابلة لإلكمال بدون مناورات متقدمة  •

 للتعامل مع هذه المسارات  (4WD  ،AWD)وليست سيارة دفع رباعي  رباعي،نوصي أن يكون لديك سيارة دفع  •

 وهبوطا عبر معابر الكثبان الرملية لكامل المسار من الممكن القيادة صعودا  •

 

 متوسط

 تكون الكثبان الرملية بشكل عام أكبر من تلك الموجودة في الفئة السهلة وقد يكون هناك كثبان صغيرة. 

 للتعامل مع هذه المسارات  (4WD  ،AWD)دفع رباعي نوصي أن يكون لديك سيارة دفع رباعي، وليست سيارة  •

 لمحرك وصندوق ناقل الحركة حماية ل• نوصي بأن يكون لديك لوحة 

 • في األقسام الفنية، ستحتاج إلى التوجيه برفق واستخدام الطاقة بعناية، حتى ال تتلف مصد سيارتك. 

 يجب أن تكون قادًرا على القيادة في معظم الطريق بدون مناورات متقدمة ولكنها قد تكون ضرورية في بعض األماكن. 



 
 

 مالحظة مهمة يمكنك تحويل الطرق الوسيطة إلى مسارات متقدمة باتخاذ خط أكثر تحديًا. •

 

 متقدم  

  .في أماكن بعيدة جًدا فنيةتتكون هذه الطرق من كثبان ضخمة ،  •

  إنش 2إلى  1.5نوصي برفع سيارتك، إذا كانت قاعدة عجالت طويلة، بمقدار   •

 حماية المحرك وصندوق ناقل الحركةلنوصي بأن يكون لديك لوحة  •

 
 

 

 


