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 المقر الرئيسي  المرور،إدارة  رسـالة مـدير شرطة 

التدابير  لزيـادة الوعي لدول العالم  االجراءات وتنفيذ "  من خطة العمل من أجلتم اعداد هذا التقرير كجزء 
و التي يتم تمويلها من الصندوق  األوروبي إلدماج مواطني  " الثالث  حول العمل بقواعد الطريق في قبرص

رى  )مواطني الدول الثالثة( من صناديق التضامن.  و الهدف النهائي هو العمل على اطالع  رعايا الدول األخ
االستخدام السليم، و القيادة، و  القوانين  ، والمرور البلدان الثالثة المقيمين بصفة قانونية في قبرص  على قواعد 

 المعمول بها بشـأن السالمة على الطريق.
 

ستمر ة المرور للتحديث الم  ار إد من قبل  ترتبط مع الجهود التي تبذلهاو هو بمثابة ُمبادرة   در هنا دليل عمليُنص

مشاكل خاذ كافة التدابير من اجل معالجة المواطنين بالمواضيع المتعلقة بالسالمة على الطريق و ات توعيةو 

نه بأتامة  حدودة، و اننا على ثقةنوروس  لالستشارات المإبالتعاون مع شركة   هالذي تم تنفيذ ، األمر السير

في اي  فإن االجانب ،سيساهم إلى حد كبير في الوقاية والحد من حوادث التصادم،  ألنه و كما هو متعارف عليه

وائح و لمن تحديات الطريق و يعود ذلك إلى عدم المعرفة الكافية  بال هم من الفئات المعرضة للخطر األكبر  بلد

 من العوامل.شبكات الطرق  و غيرها 

 

سهم هذه الجهود إلى حد كبير و حاسم ودة إلتخاذها هذا اإلجراء، حيث تُ لالستشارات المحد  إنوروسنهنئ شركة 

 في تحسين مستوى السالمة على الطرق في بلدنا .

 قبرص. البلدان الثالثة المقيمين بصفة قانونية فيمة لرعـايا بأن هذا الدليل سوف يكـون أداة قي   و لـدي القناعة

 ديمتريس ديمتريو
 ضابط شركة 

 مـدير إدارة المرور
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 المقدمة  .1
 

الثالثة   بلدان الدول في قبرص  لـرعـايـا " قواعد المرور)السير( الغني بمعلوماتهذا الُكتيب  بعنوان " الدليل 
الوعي  حول التدابير الرامية إلى  تنفيذ  العمل في إطار هذا الُكتيب إلى زيادةسوف يؤدي ، )مواطني الدول الثالثة(

، و الصندوق  0270تمويل هذا المشـروع من الـبرنـامج السنوي  للعام يـأتي تنفيذ قواعد الطريق في قبرص . 
  إنوروسهذا المشروع شركة  يقوم بتنفيذ األوروبي لدمج مواطني الدول األخرى  )مواطني الدول الثالثة(  و

 قبرص ) إدارة المرور(. لالستشارات المحدودة و شرطة
 
 

قيمين في قبرص،  حول ل على ندوات تعليمية لرعايـا البلدان الثالثة )مواطني الدول الثالثة( المُ العمل ككُ ينطوي 

منصوص عليه  ، و كذلك االستخدام السليم و القيادة )سيارة، دراجة، دراجة نارية( بالتوافق مع ما هوقواعد المرور

 ستكونفي جميع المحافظات و   سوف يتم عقد هذه الندوات ذات الصلة لجمهورية قبرص. في القوانين واللوائح

 أربع ساعات عملية بإستخدام المركبات.تتبعها مدتها ست ساعات من التدريب النظري، 

 

ارة ثة(  هي عبفي قبرص لرعايا البلدان الثالثة )مواطني الدول الثال المرور وجه التحديد فإن تعليمات قواعد على 

ر في قبرص و من المتوقع أن  دراسته المرو ساسية   حول قوانين أفيد يتضمن قضايا عن دليل عملي و  مُ 

ساعد في رفع مستوى المعرفة والمهارات حول قواعد سلوك الطريق تُ واستخدامه من قبل مواطني الدول الثالثة س

 قبرص. التي ُتطبق  في جمهورية قبرص، و بالتالي تحسين نوعية الحياة في

 

 0274قبرص ، مارس 

 المحتويات

  .1 المقدمة  3

 
4 

، حدود السرعة،  االستخدام السليم )اولولية المرور( ألولوياتلقائمة ا المبادئ التوجيهية
ز ة و استخدام جهاذو الخو للطريق السريع  و القوانين الخاصة بإستخدام  حزام األمان 

أثناء القيادة.الهاتف النقال   

2.  

  .3 االشارات من الشرطة 71

  .4 اخطار التجاوز 71

  .5 شرب الكحول و القيادة  02

  .6 مسافة التوقف للمركبات  07

  .7 قواعد االستخدام السليم  للدوار  07

خططة(مُ المناطق ال) لتحكم بالمناطق المخططةا 03  8.  

رع المخططرصيف الشا 04  9.  

  .10 ممر المشاة 02

سيارات وثائق سائق ال 01  11.  

ليات المتحركةجبات العامة / مسؤوليات قيادة اآلالوا 01  12.  
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   و اقصى اليسار اليسار ا ارعندما يكون المسو  القيادة العادية، او في حالة التجاوز في حالة
 أو على الطرف اليسار ارالمسللعودة إلى  بالوقت والمسافة المطلوبين،  شغولم

  إعطاء األولوية للمركبة التي تدخل  طريق السيارات او الطريق السريع  من اجل إفساح الطريق و 

ير الالزمة  اقصى اليسار ينبغي إعطاء كل إشارات التحذ اراو مس اقصى اليمين ارر الى مسيقبل التغي 
مان الضرورية قبل تجاوزه، مع اخذ كامل اجراءات الحيطة الالزمة و سبل األالمراد للسائق  عطىالتي يجب ان تُ 

 .ارالمس تغيير

 
المروري في الممرات  التي يكون فيها االزدحام في الحالة  مـاعـداال يجوز لك تجاوز المركبات  من الجهة اليسرى 

أبطأ من حركة المرور  مينوسطة على الطريق السريع( او حركة المرور على أقصى اليالمتوسطة )المسارات المت
 على  الممر أقصى اليسار، عندها يمكن للمركبات على المسارات أقصى اليسار تجاوز مساراتها.

 
 :يةتخضع للقواعد القيادة التال مسارات لسير المركبات ثالثحيث يكون للطريق القيادة على الطريق السريع  

i. تكون الحركة في المسار اليساري 
ii.  ُاستخدام  المسار المتوسط أو الممر األيمن للقيادة العادية او التجاوز عندما يكون بسمح ي

للوقت و المسافة   ، و ذلكو ألي سبب من األسباب الممر اليساري مشغواًل لكل الوقت
نح اولوية للمركبات التي المطلوبتين للعودة إلى الممر األيسر أو يمكن استخدامه من اجل م

 تدخل الطريق السريع
التحذير الالزمة و  إشاراتالمسار الواقع على اليمين  يجب إعطاء كافة و قبل التغيير إلى 

  المسار بأمانذلك اتخاذ كافة التدابير من اجل التغيير الى 
iii.  ُاالزدحام  تجاوز المركبات من الجهة اليمنى، إال في  الحالة التي يكون فيهابسمح  ال ي

اقصى اليمين يتحرك ابطأ من حركة المرور في المسار المروري في الحارة الوسطى او أن 

، حدود السرعة،  االستخدام السليم للطريق السريع  و القوانين الخاصة لقائمة األولوياتالمبادئ التوجيهية  .2
 ز الهاتف النقال أثناء القيادة.ة و استخدام   جهاذزام األمان و الخو بإستخدام  ح

 

 الطريقعلى الطرف األيسر من في قبرص المركبات نقود  : القوانين

تكون االولوية  ،سار الى الطريق الجانبيالي نحواالنعطاف بو نرغب  الشارع الرئيسي عندما نكون في  :األولويات
يجب ان نعطي االولوية اليمين  نحو،  و عندما نكون على الطريق الرئيسي و نرغب باالنعطاف بالمرور لنا

نتوقف  رئيسيانبي و  نحاول  الدخول الى الطريق الللمركبات القادمة نحونا، و بالطبع عندما نكون بطريق ج
هناك إشارة أخرى، و عندما نقترب من دوار دائمًا نعطي االولوية  للمركبات التي تقترب من  تإال إذا كان ًا،دائم

 .يميننا

 القواعد المحددة للقيادة على الطريق السريع
كم  56دنى للسرعة و هو أاعة و حد كم بالس 111 و هيللطريق السريع حد أعلى للسرعة على  يوجد

  بالساعة 
 

منع قيادة السيارات على الطريق السريع  او الطريق من قبل أي شخص و الذي يحمل رخصة قيادة طالب يتعلم تُ 
ًا بمدرب السوق الخاص ا كان  مصحوبن ذلك لغرض التدريب وفقط  فيما إذقيادة السيارة فيما عدا إذا كا

 .نظاميةاالختبار للحصول على رخصة قيادة  ، أو ألغراضوالمرخص له
 

  (lane/لمسارات )المسربا استخدام

 :أكثر أو ثالثة أو مسارين حين يوجد

 ، األيسر ارفي المس تتحرك السيارات ( أ)

 :الخارجي ارالمس أو الوسط السماح باستخدام  ( ب)
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(i)  سوف لن ُيغادر السيارة ، أو 

(ii)  اذا كان من الضروري  تحركه خارج السيارة  فعندها يحب ان تكون هذه الحيوانات مربوطة باللجام او
 تكون خاضعة لسيطرة  الشخص.

 

 ة قوانين القيادة في المناطق السكني

كم بالساعة  و يكون  27 وى  هيتكون السرعة القص أخرى لتحديد السرعة عندهاإذا لم يكن هناك اشارة مرور 
 كم بالساعة 72الحد 

 لسـرعة لفئات معينة  من السيارات:حدود  ا

والتي لها وزن أكبر من  تفصلةللسرعة للشاحنات و المقطورات و المركبات و المقطورات المالحد األقصى 
كم بالساعة ، بينما  24لذي يحتوي على مسارين تكون حدود السرعة كغ  عندما تكون على الطريق ا 3.222

 كم بالساعة  12 هيتكون السرعة في الطرق المؤلفة من أربعة مسارات الطرق السريعة 

طبق تعليمات  تلك لسرعة عندها تُ لفي الحد االقصى  انخفاضتحدد و التي شارات في الطريق عند يتوفر إ
  االشارات 

 

  :حزام االمان
اعد األمامية و الخلفية في كافة سيارات قبل السائق و جميع الركاب في المقحزمة األمان من يجب استخدام أ

أصبح  فمنذ ذلك التاريخ   01/70/0221الركاب  و الشاحنات و بخاصة تلك التي ُسجلت في الجمهورية بعد 
 الزاميًا. استعمال حزام االمان

 
ان يجلسوا في اي مقعد من الصفوف في المركبات التالية و  ممكنسم  772األطفال الذين هم أقل طواًل من 

  بحسب ما هو موضح أدناه( وزن الطفل فئات للتكيف مع)  وضعهاالقوانين التي تم و المجهزة بأنظمة السالمة  

أقصى اليسار، عندها يمكن للمركبات في الممر األيسر ان  يتجاوزوا من اليسار و 
 االستمرار لمسارها.

iv.  ُيمن من قبل:منع استخدام المسار األي 
  سحب و المقطوراتالمركبات 
  طن 1.7الوزن الثقيل  بوزن اجمالي من السيارات ذات 
  طن 1.7الحافالت  التي تملك وزن اجمالي اكبر من 

و الطريق االتجاه المعاكس في اي وقت من األوقات على الطريق  أيمنع االلتفاف و العودة  بنفس االتجاه او ب
 الطوارئ. سياراتحاالت في  السريع، ما عدا  

 
 يحظر تـواجد االشخاص 

 التواجد او التحرك في أي جزء من اجزاء الطريق السريع ، إال إذا شخصي ال يجوز أل

 على طريق سريع ايقانون متوقفةال أو تسير المركبة التي من اكبالر  السائق أو هو ان يكون  

  أو فني يتعامل بأي نوع من أنواع المشاريع على الطريق. هو عاملان يكون  

  خدمةداء أل ممرضة أو طبيب ، طفاءا لرج، شرطي هوان يكون  

 الحوادث أو مساعدة ضحايا أو إما الختبار حادث سيارةالذي له عالقة ب هو الشخص  

  غيرها من  البضائع أو ،السيارة أو نقل سحب إصالح،ي تقني اخر  الذي له عالقة با أو شخص
  .األشياء

 

 نقل الحيوانات 

سريع يجب أن يتأكد من أن يق او الطريق الأي شخص مسؤول عن نقل الحيوانات بالسيارات مستخدمًا الطر 
 الحيوان:
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عندما يسافر هؤالء األطفال  بسيارة اجرة يمكن ان ال يتم وضع حزام االمان لهم )اي حتى و لو كان لدى سائق 
السيارة  احزمة االمان( عندما اليكون لدى سيارة االجرة احزمة امان )مخصصة لألطفال( يجب ان يستخدموا 

 المان. ( و بإستخدام حزام االمقعد الخلفي )جلوسا  
 

المحمية بوسادة هوائية امامية ما لم يتم  ومقعد الراكب الخلفي،  بمواجهة أجهزة االمان لألطفاليحظر استخدام 
  الغاء تنشيط الوسادة الهوائية.

 
 أي شخص يبلغ من العمر ثالث سنوات و أكثر يجلس  في اي معقد من الحافلة اي فئة:

(i) M2 (كتلة بحد لديها ن ثمانية مقاعد باإلضافة الى مقعد السائق و مركبات نقل الركاب التي تضم أكثر م
 طن( 7اقصى 

(ii) M3 ( أكثركتلة  لديهامركبات نقل الركاب التي تضم أكثر من ثمانية مقاعد   باإلضافة الى مقعد السائق و 
 طن( 7 من

 
 .هذه المركبات على وضعها التي يتم، أنظمة السالمة أن تستخدم يجب

 
ن في الحافالت اانون لألطفال تحت سن ثالث سنوات من العمر الستخدام انظمة األمجد شرط في القال يو 

(M2  وM3 و اليوجد ،) مما يوحي على انه من الممكن لهم استعمال نقلهم بواسطة الحافالت قانون يمنع ،
 هذه الحافالت جالسين في حضن البالغين  داخل الحافلة.

              
عامًا  بعدم االمتثال لألحكام المذكورة  72هم عن ر و يسمح لألشخاص الذين تقل أعماالشخص الذي يقود سيارة  

 أعاله ُيعتبر ُمذنباً بإرتكاب جريمة.
عامًا يكونون مسؤولين عن عدم االمتثال للقوانين في وضع احزمة  72االشخاص الذين تكون اعمارهم اكثر من 

 االمان .

 
(i)  الفئةM1 )مركبات نقل الركاب  التي تضم أكثر من ثمانية مقاعد   باإلضافة الى مقعد السائق ( 

(ii) الفئة N1  طن ( 3.7حد أقصى لكتلة ال تتجاوز  البضائع بوجود) مركبات نقل 

(iii)   الفئةN2  و  طن( 70طن و لكن ال يصل الى  3.7عن  لكتلة يزيد حد أقصى البضائع بوجود)مركبات لنقل 

(iv)  الفئةN3  طن( 70)مركبة لنقل البضائع  بوجود حد اقصى لكتلة تزيد عن 

 
من قبل االتحاد األوروبي. و ينبغي أن نستخدم القيود و هذا يتوقف على  السالمة المعتمدة أنظمةفقط نستخدم 

 وزن كل طفل على النحو التالي:
 

a)  مجموعة االطفالO   كغ 74و هي مجموعة االطفال التي يكون وزنها أقل من 
b)  مجموعة االطفالO+   كغ  13التي يكون وزنها أقل من و هي مجموعة االطفال 
c)  مجموعة االطفالI كغ 71إلى  9جموعة االطفال التي تزن من و هي م 
d)  مجموعة االطفالII  كغ 07إلى  77و هي مجموعة االطفال التي تزن من 
e)  مجموعة االطفالIII  كغ 32إلى  00و هي مجموعة االطفال التي تزن من 

 
  .ث سنواتثال األطفال دون سن يسافر ال السالمة غير المجهزة بأنظمة من الفئات المذكورة أعاله في المركبات

 
و غير   ،M1 ،N1 ،N2 ،N3سم في المركبات  772سنوات و أقل من  3ال يجوز نقل األطفال تحت سن 

 المزودة بأنظمة السالمة 
 

يمكن ان يجلسوا في اي مقعد من سم  136و اقل من سم  161األطفال تحت عمر الثالث سنوات و اقل من 
 هم من قبل البالغين.هذه المركبات شريطة ان يتم وضع حزام االمان ل
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 إشارات المرور .3
  

  الطريق. ي من المشاة  علىأو لتي تواجه  سائق السيارة و / أارات المرور االساسية  ااشنعرض في هذا القسـم 
 

  :فئات (5) إلى خمس اإلشارات تصنفيتم  ، (KDR) بالتوافق مع قواعد المرور
 تحذيرال إشارات )الفتات( .7
 اشارات تحذير بالقرب من التقاطع .0
 اشارات التقيد او اشارات المنع   .3
 ة لزامياالشارات اإل .4

 
 الفتات تحذير 

 

 
 اإلنعطاف  الى اليسار محفوف بالمخاطر 

 

 
 االنعطاف الى اليمين محفوف بالمخاطر

 
  لليسار األولىدورة مزدوجة أو أكثر مع 

 
لليمين   األولىدورة مزدوجة أو أكثر مع   

 
 منحدر خطير 

 

                                           
 مرتفع حاد  

 

 
 يضيق الطريق على الطرفين 

 
اليسار منيضيق الطريق   

 

 
اليمين  منيضيق الطريق   

 
 جسر متحرك 

 

 
ة الطريق مؤدية إلى واجهة بحري  

 أو ضفة نهر 

 
 طريق غير مستوي

 
 

 
ني او مرتفع في الشارعجسر منح  

 
 خندق 

 
 طريق زلقة 

                         

 
 حصى متدحرجة

 
  تدحرجةور مصخ

 
 أشجار منزلقة 

 إشارات المرور .3
  

  الطريق. ي من المشاة  علىأو لتي تواجه  سائق السيارة و / أارات المرور االساسية  ااشنعرض في هذا القسـم 
 

  :فئات (5) إلى خمس اإلشارات تصنفيتم  ، (KDR) بالتوافق مع قواعد المرور
 تحذيرال إشارات )الفتات( .7
 اشارات تحذير بالقرب من التقاطع .0
 اشارات التقيد او اشارات المنع   .3
 ة لزامياالشارات اإل .4

 
 الفتات تحذير 

 

 
 اإلنعطاف  الى اليسار محفوف بالمخاطر 

 

 
 االنعطاف الى اليمين محفوف بالمخاطر

 
  لليسار األولىدورة مزدوجة أو أكثر مع 

 
لليمين   األولىدورة مزدوجة أو أكثر مع   

 
 منحدر خطير 

 

                                           
 مرتفع حاد  
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  المطلوبااللزامي  الحد األدنى

كم  32  
 

 طريق اتجاه واحد 

 
 طريق سريع 

 
 نهاية الطريق السريع

           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تقاطع مع الطرق الثانوية 

 
 عبور مشاة

 
 الطريق مستخدم بصورة 
 مستمرة من قبل االطفال

 
 

 عالمات التحذير بالقرب من التقاطع 
 

 
 اشارات مرور )ضوئية(

 

 
                        أعمال طرق

  

 
  األولوية يتم تحديد مفترق طرق حيث
ولويةالعامة لأل وفقا للقواعد  

 
 السير باتجاهي

الطريق   
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 يضيق الطريق على الطرفين 

 
اليسار منيضيق الطريق   

 

 
اليمين  منيضيق الطريق   

 
 جسر متحرك 

 

 
ة الطريق مؤدية إلى واجهة بحري  

 أو ضفة نهر 

 
 طريق غير مستوي

 
 

 
ني او مرتفع في الشارعجسر منح  

 
 خندق 

 
 طريق زلقة 

                         

 
 حصى متدحرجة

 
  تدحرجةور مصخ

 
 أشجار منزلقة 

 
 عبور مشاة

 
 الطريق مستخدم بصورة 
 مستمرة من قبل االطفال

 
 

 عالمات التحذير بالقرب من التقاطع 
 

 
 اشارات مرور )ضوئية(

 

 
                        أعمال طرق

  

 
  األولوية يتم تحديد مفترق طرق حيث
ولويةالعامة لأل وفقا للقواعد  

 
 السير باتجاهي

الطريق   
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 عبور مشاة

 
 الطريق مستخدم بصورة 
 مستمرة من قبل االطفال

 
 

 عالمات التحذير بالقرب من التقاطع 
 

 
 اشارات مرور )ضوئية(

 

 
                        أعمال طرق

  

 
  األولوية يتم تحديد مفترق طرق حيث
ولويةالعامة لأل وفقا للقواعد  

 
 السير باتجاهي

الطريق   
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 ( المسافة تشير   تحذير  (

أولوية المرور للغير قتربت  

 
( المسافةتشيرإلى  تحذير (

منطريقحيثيكونالتوقفالزامياالقتراب  
 )توقف(

 
  بأفضلية مرورطريق 

 

 
بأفضلية مرورنهاية الطريق    

 
 األولوية للمركبات باالتجاه المعاكس 

 

 
 اتجاهكأولوية حركة المرور من 

 
 

 
 ممنوع االنعطاف يسارًا 

 

 
  ممنوع االنعطاف يميناً 

 

 
 يحظر الدوران في المكان 

 

 
 ممنوع التجاوز

 

 

 
 يحظر على الشاحنات التجاوز 

 
ى  )بالكم(العدد يشير الى السرعة القصو   

 
 

 
                            ممنوع العبور لكافة المركبات 

 
م  0اكثر من  هايمنع عبور السيارات التي عرض  

 
 

                                                               
 إشارات الحظر او التقييد    

 
 ممنوع المرور

 

 
طريق مغلق لكافة المركبات و من كافة 

 االتجاهات 
 

 
 ممنوع مرور المركبات 

 الدراجات النارية بعجلتين   باستثناء

 
الدراجة النارية  ممنوع مرور  

 

 
 ( المسافة تشير   تحذير  (

أولوية المرور للغير قتربت  

 
( المسافةتشيرإلى  تحذير (

منطريقحيثيكونالتوقفالزامياالقتراب  
 )توقف(

 
  بأفضلية مرورطريق 

 

 
بأفضلية مرورنهاية الطريق    

 
 األولوية للمركبات باالتجاه المعاكس 

 

 
 اتجاهكأولوية حركة المرور من 

 
 

 
 ممنوع االنعطاف يسارًا 

 

 
  ممنوع االنعطاف يميناً 

 

 
 يحظر الدوران في المكان 

 

 
 ممنوع التجاوز

 

 

 
 يحظر على الشاحنات التجاوز 

 
ى  )بالكم(العدد يشير الى السرعة القصو   

 
 

 
                            ممنوع العبور لكافة المركبات 

 
م  0اكثر من  هايمنع عبور السيارات التي عرض  

 
 

                                                               
 إشارات الحظر او التقييد    

 
 ممنوع المرور

 

 
طريق مغلق لكافة المركبات و من كافة 

 االتجاهات 
 

 
 ممنوع مرور المركبات 

 الدراجات النارية بعجلتين   باستثناء

 
الدراجة النارية  ممنوع مرور  

 

 

 
 يحظر على الشاحنات التجاوز 

 
ى  )بالكم(العدد يشير الى السرعة القصو   

 
 

 
                            ممنوع العبور لكافة المركبات 

 
م  0اكثر من  هايمنع عبور السيارات التي عرض  

 
 

                                                               
 إشارات الحظر او التقييد    

 
 ممنوع المرور

 

 
طريق مغلق لكافة المركبات و من كافة 

 االتجاهات 
 

 
 ممنوع مرور المركبات 

 الدراجات النارية بعجلتين   باستثناء

 
الدراجة النارية  ممنوع مرور  

 



16 17

 
 

 
 يمنع مرور الشاحنات

ارقام تحدد وزن  عادة يوجد تحت االشارة 
المركبة و عندها يطبق الحظر فقط عندما 
 يكون وزن المركبة يتجاوز الرقم المذكور

 

 
 ممنوع عبور المشاة

 
 اشارات منع او تقييد)تحديد( وقوف و توقف السيارات  

 
 ممنوع الوقوف 

 

 
 ممنوع الوقوف و التوقف 

 

 
 وبالسيارات بالتنا قوفيسمح و 

 يمنع وقوف السيارات ذات العدد الفردي
 

 
 وقوف السيارات منطقة محددة المدة ل

 
 يسمح وفوف السيارات بالتناوب

 يمنع وقوف السيارات ذات العدد الزوجي
 

 الفتات اجبارية 
 
                                                                 
               
                                                                 
 

  اتباع االتجاه
 

 
 مرور جانبي 

 )مثبتة على جزيرة او على الجانب(

 
 دوار الزامي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفتات اجبارية 
 
                                                                 
               
                                                                 
 

  اتباع االتجاه
 

 
 مرور جانبي 

 )مثبتة على جزيرة او على الجانب(

 
 دوار الزامي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 يمنع مرور الشاحنات

ارقام تحدد وزن  عادة يوجد تحت االشارة 
المركبة و عندها يطبق الحظر فقط عندما 
 يكون وزن المركبة يتجاوز الرقم المذكور

 

 
 ممنوع عبور المشاة

 
 اشارات منع او تقييد)تحديد( وقوف و توقف السيارات  

 
 ممنوع الوقوف 

 

 
 ممنوع الوقوف و التوقف 

 

 
 وبالسيارات بالتنا قوفيسمح و 

 يمنع وقوف السيارات ذات العدد الفردي
 

 
 وقوف السيارات منطقة محددة المدة ل

 
 يسمح وفوف السيارات بالتناوب

 يمنع وقوف السيارات ذات العدد الزوجي
 

 
 

 
 يمنع مرور الشاحنات

ارقام تحدد وزن  عادة يوجد تحت االشارة 
المركبة و عندها يطبق الحظر فقط عندما 
 يكون وزن المركبة يتجاوز الرقم المذكور

 

 
 ممنوع عبور المشاة

 
 اشارات منع او تقييد)تحديد( وقوف و توقف السيارات  

 
 ممنوع الوقوف 

 

 
 ممنوع الوقوف و التوقف 

 

 
 وبالسيارات بالتنا قوفيسمح و 

 يمنع وقوف السيارات ذات العدد الفردي
 

 
 وقوف السيارات منطقة محددة المدة ل

 
 يسمح وفوف السيارات بالتناوب

 يمنع وقوف السيارات ذات العدد الزوجي
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   التجاوز الخطر .7
  ال تتجاوز ابدًا انتظر  / و  إذا كنت غير متأكد

  بالقرب من تقاطع أو في •
  منحنى أو الزاوية بالقرب من •
  تلة حافة تقترب من عندما •
 منه  أو بالقرب عبور المشاة في •
 الطريق يضيق عندما  •

 المنحني الجسر عندما تقترب من • 
 

 

 
 

 إشارات من الشرطة  .4
دائما عند االقتراب من التقاطعات، نخفف من السرعة و في حال وجود ضابط شرطة ينظم حركة المرور يجب 

  اتباع التعليمات كما هو ُمبين في الشكل أدناه 
 
 

 
 
 
 
 

5. Overtaking 
Never overtake, if you are not absolutely sure. WAIT! 

 

 At or near a junction. 

 Near a corner or turn. 

 When approaching the top of a hill. 

 At or near a pedestrians crossing. 

 Where the road narrows down. 

 When approaching a raised bridge. 
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آخر، ويكون قد استهلك كمية من الكحول من أي نوع، مما يجعل نسبة الكحول في الدم تتجاوز حد معين، 
 .جريمةبسيعتبر أنه مذنب 

 
ملليلتر من التنفس أو  722جزءا من المليون من الغرام من الكحول في  00 إن نسبة الكحول المحددة هي

 .ملليلتر من الدم 722ملليغرام من الكحول في  72

 
 .يؤثر الكحول بشكل كبير على تقدير السائق وقدرته على القيادة

 
الكحول في الجسم  الحد المسموح به وذلك ألن امتصاص بكونهال يستطيع أحد تحديد مقدار معين من المشروبات 

يزيد مع سرعة استهالك المشروب أو إذا كان شخص ما يستهلك الكحول على معدة فارغة وينقص تبعا لوزن 
يجب على شخص من الوزن الطبيعي أال يتجاوز الحد من المشروبات المسموح به و هو ص. الشخوطول 
 .وحدتين

 

 القيادة والعواقب التي تترتب عليها و الشرب، 

 .""جيدة بأن األمور لقدرة على القيادة بشكل كبير حتى إذا كان السائق ال يزال يشعرعف اض  تُ 
 و يسبب اعتالل الدماغ.تأثير مهدئ، مما يؤثر على مناطق كثيرة  تملكالكحول هو مادة 

  
 :على وجه التحديد

 .يقلل من وظائف المخ مما يؤدي إلى اإلبطاء في عملية اتخاذ القرار .7
 الناس أو األشياء السيارات، و بينلى حساب السرعة والمسافة قلل من القدرة عي .0
 ."يخلق الوهم بـ "قيادة أفضل .3
 .يقلل من ردود الفعل وتنسيق الحركات. يزيد من اإلحساس بالتعب والنعاس .4
 .يقلل من مجال الرؤية .7

 :إال إذاتجاوز سيارة اخرى من الجهة اليمنى، ن يكو
 

 نه يعتزم التوجه إلى اليمين ثم يوجه السيارة إلى وسط الطريق فيما إذا كان هناك يعطي السائق إشارة بأ
 للسيارة األخرى، أو التجاوز من الجانب األيسرمكان، يكون  

  في الطريق الذي يحتوي على مسارين أو أكثر و يكون مزدحمًا و تتحرك المركبات في المسار االيمن
 يسر  عندها يمكن ان يكون التجاوز من أقصى اليسار.من المركبات على الطرف األ بسرعة ابطأ

 
تترك مسافة يجب أن نضع في اعتبارنا أنه في جميع الحاالت، يجب أن تتحرك المركبات على ان  

 .كافية بقدر االمكان، لتجاوز السيارات األخرى
 

  :ا يليعليها في أي شارع أن يقوموا بم المسيطرونعلى األشخاص الذين يقودون مركبة أو هم 
 

أن ال يتجاوزوا او يحاولوا  تجاوز  مركبة تسير في نفس االتجاه في أي نقطة حيث يوجد في منتصف 
تحظر مرور ذات الصلة والتي  إشاراتحيث يوجد على جانب الطريق و الطريق خط ابيض متواصل 

حدود الية أو عند التقاطعات داخل حدود البلد و تكون الرؤية محدودة ألقل من مائة متر حين، ذلك
صعود او عند االقتراب من االتجاه الُمعاكس حيث مسار أو عندما تقترب من طريق منحني،  ومحلية ال

 .تنص القوانين على اولوية المرور )افضلية المرور(

 الشرب والقيادة .2
 

الخمسة على مدى السنوات  هو السبب الرئيسي لحوادث التصادم المميتة في قبرصالقيادة تحت تأثير الكحول 
 .الماضية

 
أية مركبة في الشارع أو أي مكان عام  يقود أو يحاول أن يقودفي ظل التشريعات الحالية، فإن الشخص الذي 
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For the correct and safe way to use roundabout see the diagram that follow 

 

8.1 Roundabout with two entry lanes and two exit lanes 

 

 

 
 

 

8.2 Roundabout with three entry lanes and two exit lanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المسافات بين السيارات -1  .

   ألقصى للسرعة داخل المدينة( فيجب الحفاظ كلم / ساعة )و هو الحد ا 72إذا كنا نقود السيارة بسرعة
 أمام السيارة. مترعلى مسافة ثالثة وعشرين 

 
    كلم / ساعة )الحد األقصى للسرعة على الطرق المفتوحة( فيجب الحفاظ  12إذا كنا نقود السيارة بسرعة

 .مترعلى مسافة بيننا و بين السيارة التي أمامنا ال تقل عن ثالثة وخمسين 
 

 كلم / ساعة )الحد األقصى للسرعة على الطرق بين المدن( فيجب  722قود السيارة بسرعة إذا كنا ن
 .الحفاظ على مسافة بيننا و بين السيارة التي أمامنا ال تقل عن خمسة وسبعين مترا

 
 :قاعدة الثانيتين

   الثانيتينهناك طريقة سهلة لحساب المسافة التي تحتاجها للحفاظ على السيارة في األمام هي قاعدة. 
  ثانيتين من الوقت لفترة فاصلة يجب ان يكون هناك  أي نقطةعندما تعبر السيارة التي تكون امامنا

 .من النقطة نفسها سيارتناتمر قبل أن 
 

 (roundabout) االستخدام الصحيح للدوارات. 8
توجب في الشكل والحجم، ولكن بغض النظر عن نوع الدوار، فإنه ي الدوارات تختلفأن يمكن 

 :تطبيق المبادئ التالية و يتعين مراعاتها من قبل السائق

   المناسب الواجب اتباعه المساربرمجة. 
  من إشارات المرور  خذ المعلوماتأ. 
 لإلشاراتاالستخدام السليم حرص على ال المرآة و استخدام. 
  دوارالالمسار الصحيح قبل الوصول إلى مدخل  اختيار. 

  للظروف السائدة لحركة المرور ضبط سرعة السيارة وفقا. 
   و المقتربة مناألفضلية لحركة المرور داخل الدوار  ىعطتُ أن  يجبدوار العند دخول 

 .الجهة اليمنى
  مراقبة تحركات ونوايا السائقين اآلخرين يجبداخل الدوار،  لسيروخالل ا عند االقتراب. 

 
 .اهالطريقة الصحيحة واآلمنة الستخدام الدوارات مبينة أدن

 
 

 دوار بمسارين للدخول و مسارين للخروج 7.1
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 . الخطوط على الطريق  11
 

 خط  متواصل مفرد او مزدوج 1.11

 دوار بثالثة مسارات للدخول و مسارين للخروج 0.1

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لمنطقة المخططة()ا المنطقة المنظمة بخطوط متقاطعة صفراء. 9

 
 بعد لطريق ما لم يكن خط االمنطقة  المربعة المنظمة و المخططة بخطوط صفراء متقاطعة  ال تدخل . أ

 .حر المخطط المربع
من االتجاه  ياراتعدم وجود سعند فقط و  يميناأن تنعطف  عندما تريد المخطط المربعيمكنك الدخول إلى  . ب

 المعاكس

9. Controlled Square crossing (crossed area.) 
 

Α. Do not enter the controlled square if your driving lane beyond the square is not free. 

Β. You may, however, enter the square when you intend to turn right and you are prevented from 
doing so only by vehicles coming from the opposite direction. 
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 ال يجوز العبور خالله
 

الخط فإن عني أنه ال يسمح للمركبات عبور أو اجتياز الطريق. ت ، ة، المفردة أو المزدوجةالمتواصلوط الخط
 تيارات حركة المرور.يفصل بين 

 :ولكنه يستخدم إماالمنع او الحظر  ال يملك معنى ال يملك لخط المتقطع اأ( 

  مسارات اتجاه حركة المرور أو )تفريق( تخطيط ل 
   نقطة التقاء مع أنك تقترب من للتنبيه إلى  عبوره أوللتحذير من االقتراب من خط متواصل الذي يحظر

 معينة.طريق آخر قد يكون فيه مخاطر 
 

الخطوط المتقطعة هذه  استخدام عندما يكون هي أقل بكثير  المتقطعبين شرائح الخط  طيعاتن حجم التقإ ( ب
تلك المستخدمة لألغراض المشار إليها طعات لقحجم الت ( أعاله من 0للغرض المشار إليها في الفقرة )أ( )

 (1)في الفقرة الفرعية )أ( 

 

  
 

 خط متقطع متوازي مع  خط متواصل  2.11
 

   .موجود على جانبه من الطريقالخط ال يتبع تعليمات وهذا يعني أن السائق
 

يمكن تجاوز أو عبور هذا الخط إذا ما تم تقطيع هذا الخط من الجانب الذي يكون فيه السائق، شريطة التأكد من 

أن الطريق خالية. يجب على السائق الذي يمر أو يعبر هذا الخط المزدوج العودة إلى الوضع الطبيعي في أقرب 
 .وقت لمتابعة سيره في الطريق

 

 
 

 مزدوج خط أصفر 3.11
 مركبةمن الوقوف و التوقف ألي كال  يحظر مزدوج أصفر هناك خطيكون  حيث

 
 

 الخطوط المتعرجة 0.11

وهو ما يعني أنه ال يمكن وقوف السيارات والتجاوز عل طول الخط  .تكون على جانب الطريق في معابر المشاة
 بالكامل.

.  
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 ة إلرشاد المشاةإشارات المرور الضوئي 1.11

 

 
 

 معابر المشاة باإلشارة الضوئية 0.77

  دائما يجب التوقف :الضوء األحمر  
  مشاة في معبر المشاه حيث ال يوجدذهب إ :وامض ضوء أصفر  
  المعبر مارة في حيث ال يوجد ذهبإ :الضوء األخضر 

 

  وثائق سائقي السيارات .70
 في كل األوقات: بحوزته جاهزة يطلب من كل سائق سيارة أن تكون الوثائق التالية

(i) فعندها، ما يطلب منه ذلكالسائق غير قادر على تقديمها عندإذا كان  .شهادة تسجيل السيارة 
 .ساعة 04في غضون ي الشرط هالذي يشير إلى يتوجب عليه ان  يحضرها الحقًا إلى القسم 

(ii) رخصة استخدام الطرق سارية المفعول. 
(iii)  سيارة صالحة لالستعمالان التثبت سارية المفعول شهادة. 

 ) غير المنقطع(المتواصل األصفر  الخط 7.72
لوقوف  الحظر المطلق يدل على المناطق السكنية في أي من الطريق سطح من الجزء المستخدم يحدد

 السيارات

 
 الخط األصفر المنقط 5.11

ستخدم لوقف العمل بالخط األصفر المستمر، في المكان الذي يكون فيه موقف للحافالت أو مدخل أو مخرج أو ي
 تقاطع للشارع 

 

 مشاة. ممرات ال11

أكثر الطرقات المزدحمة يتم فصلها  بالطالء األبيض للممرات الخاصة و الغرض من ذلك هو سالمة أولئك الذين 
 يعبرون الطريق
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(iv)   رخصة قيادة سارية المفعول أو رخصة قيادة للسائق الطالب سارية المفعول لهذه الفئة من
 .المركبات

(v)   عليه   إذا لم يكن ذلك متوفرًا لدى السائق فيجب .شهادة التأمين تغطي مخاطر الطرف الثالث
ي يتم تحديده اعتبارًا من اليوم الذي مركز الشرطة الذ إلى  خالل يومينان يقوم شخصياً بتقديمها 

 تم طلبه منه.
 

 مسؤوليات قيادة السيارات /الواجبات العامة .13
 القيادة إلى الخلف
طريق  القيادة بإتجاه الخلف بإتجاه. عند الضرورة يجب اتخاذ  الحذر، ولكن الخلفان القيادة الى تجنب قدر اإلمك

 ممنوعة رئيسي
 

 البطء 

الحركة الطبيعية للمركبات )ُنعرقل( أن نحرص على أال نمنع يجب  يجب أال نكون خاملين والسيارة  قيادة عند
الشاحنات وخاصة إذا كان  قيادةاألخرى، إال إذا كان ذلك ضروريا ألسباب تتعلق بالسالمة، على سبيل المثال 

 هناك ازدحام بحركة السير.
 

ود السيارة على الجانب األيسر من الطريق لتسهيل حركة من التحرك ببطء شديد، فينبغي أن تق كإذا كان ال بد ل
 .المركبات األخرى

  مواقف السيارات / إيقاف السيارة
 إن كانت:  نوقف سيارتنا أو ال يمكن أن نتوقف

  أو، التقاطعات من أمتار(  72أقل من )  مسافة قريبةب  -
  أو إشارات المرور، مترا من  50من بمسافة أقل  - 
 .الحافلة من مكان توقفمشاة أو ال ممر من متراً   77 بمسافة -

 ( Parkingإيقاف المركبة )

  :مخرج أو عند مدخل . أ
  الشرطة قسم ، 
 دار السينما  
 مسرح 
  بنك  
  كنيسة  
 مسجد 
  مستشفى 
 عيادة 
  مدرسة 
  مبنىمنزل أو  مرآب ، 
  خاصة  أو عامة منطقة وقوف سيارات  
  أو خاصة أخرى ساحة عامة أي 

 
ألنه يخلق  متوفقة )كي ال تسبب ضيق الطريق( أخرى  لسيارةلمواجه ، وعلى الجانب اأي شارع في . ب

 العديد من المخاطر لمستخدمي الطريق
 :في مواقف السيارات  . ت

  المركبات لألشخاص ذوي اإلعاقة 
  )لسيارات األجرة )التكسي 
  سيارات تسليم البضائع 

 
 في ممرات أو مسارات الدراجات، و  . ث
 مر المشاةعلى الرصيف أو م  . ج

 
  عرقلة حركة المرور
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 هور(، حرية تنقل األشخاص والسيارات عن تذلك عمدًا أو  سواء كان علينا أال نمنع أو نعيق أو نقطع، )
 .نضع سيارتنا على الجانب األيسر من الطريق ب يجب ان ببأي طريق كان و لتحقيق هذا الس

 
 السيارة ترك )التخلي(

A. تنا في أي شارع بهكذا موقف او حالة والتي من الممكن ان سيار  (نتخلىنترك )ان ال   يجب
 تؤدي إلى التسبب بخطر على األشخاص اآلخرين الذين يستخدمون الطريق.

B. :يجب 
   لتفادي   الالزمة االولية  عن سيارتنا دون اتخاذ االحتياطات  (التخليترك ) عدم

 غيابنا، و ها فيحبامكانية س
  دون مبرر المشاة أو حركة مرور  من ريقة قد تضرسيارتنا في أي شارع بط ترك عدم

 .السيارات
 

 السيارة الحفاظ علىؤمن سالمة  تالواجبات  التي 
 واجب اتخاذ جميع التدابير المعقولة لمنع استخدام السيارة من قبل صاحب السيارة  على

 .أي شخص غير مصرح له
   من  ااستخدامه في حين تم  ة فإن دليل ملكية السيار  في مالحقة السيارة من قبل النيابة

أنه فعاًل  ، ما لم يثبت مالكهاذنب  علىقبل شخص غير مصرح له يشكل دليال ظاهرا 
 .خذ جميع الخطوات المعقولة الالزمة لمنع مثل هذا االستخدام غير المصرح بهتا

    هذه الفقرةألغراض: 
  سيطرتهفي حوزته وتحت  تكون المركبة أي شخصتشمل  "المالك" كلمة. 
   له يحق أو ال لديه ليس  شخص غير مصرح له" يعني أي شخص"  كلمة

الجريمة  االذي ارتكبت فيهبالمركبة  السيارات فيما يتعلقفئة  رخصة القيادة من
 بالتوافق مع متطلبات القانون  شهادة التأمين ضد ثالث ال يملك تغطية أو

 

 القيادة من دون موافقة المالك
اي سيارة كانت من دون موافقة مالكها او من دون اي وكالة قانونية يعتبر  هذا الذي يأخذ او يقود 

)مرتكب جريمة(خارقًا للقانون   
 
 
 


