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 /342لبْٔٛ رلُ /

 لبْٔٛ اٌظٍز اٌجذٌذ 

 

 أقر مجلس النواب ، 

 وينشر رئيس الجمهورية القانوف التالي نصو : 

 . النواب ومجلس المشتركة النيابية اللجاف عدلتو ماك الجديد السير قانوف اقتراح صّدؽ  -  وحيدة : مادة 

 . الرسمية الجريدة في نشره فور القانوف بهذا يعمل -

 

 3103رشزٌٓ األٚي  33ثؼجذا فً          

 اإلِؼبء  :  ٍِشبي طٍٍّبْ             

       طذر ػٓ رئٍض اٌجّٙٛرٌخ

        رئٍض ِجٍض اٌٛسراء

   اإلِؼبء  :  ِذّذ ٔجٍت ٍِمبرً

 رئٍض ِجٍض اٌٛسراء

 اإلِؼبء  :  ِذّذ ٔجٍت ٍِمبرً     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 /324لبْٔٛ رلُ /

 لبْٔٛ اٌظٍز اٌجذٌذ
 

 في المتانة وشروط السوؽ وامتحانات السائقين وتدريب العامة الطرقات واستعماؿ السير تنظيم يخضع :األٌٚى  اٌّبدح
 لحقوؽ اللبنانية والشرعة ، بو المرفقة والمبلحق وؿاالجدو  ، القانوف ىذا ألحكاـ العامة والسبلمة المركبات

 . المشاة
 :  اآلتية المعاني القانوف ىذا في وردت أينما التالية بالمصطلحات يُقصد :  3اٌّبدح   

 . المركبات أنواع ومختلف والحيوانات المشاة لسير مفتوح سبيل كل   اٌطزٌك : -  1
 كالمداخل لو التابعة الفرعية تاوالتجهيز  اإلنشاءات وسائر اتووملحق طريق كل  األرٛطززاد  : -  2

 المداخل غير من منو والخروج إليو الدخوؿ يحّظر الخ، ... والصيانة ومراكز المراقبة والمخارج
 تصديق بمرسـو أو ، العامة المنفعة إعبلف بمرسـو عنو ويّعرؼ ، الغاية لهذه المخصصة والمخارج

 . التخطيطات
 . المركبات لسير المعدّ  الطريق من القسم  جّذ  :اٌّؼ -  3

 . واحدة وجهة في المركبات لسير معدّ  المعّبد من جانب   :اٌّظٍه -  4
 محّددة جوانبو وتكوف متتابعة لتسير المركبات بمرور عرضو يسمح المسلك من قسم  :اٌّظزة -  5

 أو الطريق عن يرتفع وأف يةالهوائ الدارجات لسير مخصصاً  المسرب يكوف أف ويمكن  .بوضوح
 . معّين لسير خصص حاؿ في إضافية بمواصفات يتميز أف يمكن كما .بّيناً  إنفصاالً  عنها ينفصل

 . المشاة لسير مخصص الطريق من قسم   :اٌزطٍف -  6
 أنواع مختلف وسائقي كالمشاة للطريق، مستعمل كل  :  "إٌّزفغ" أٚ اٌطزٌك ِظزخذَ -  7

 . الحيوانات وسائقي المركبات
 من واحد جانب على القائمة المتقاربة أو المتبلصقة المباني من مجموعة كل  :ِأٌ٘ٛخ ِٕطمخ -  8

 . جانبيها على أو الطريق
 . حديد سكة مقطع مع لطريق أو أكثر، أو لطريقين إلتقاء مساحة كل  :اٌزمبؽغ -  9

 . الساعة عقارب بعكس حولها رالسي يتم دائرية مساحة يتوسطو تقاطع كل  :ٌّظزذٌزحا - 11
 . جسدية أو آلية قوة بواسطة تسير عجبلت ذات للنقل وسيلة كل  :اٌّزوجخ - 11
 نصف أو المقطوارت جرّ  أو للنقل معدة محرؾ بواسطة تسير مركبة كل  :اٌٍَخ اٌّزوجخ - 12

 .  المقطوارت
 ويزيد العامة الطرقات على سيرلل مصممة أكثر أو عجبلت ثبلث ذات آلية مركبة كل  :اٌظٍبرح - 13

 ألشخاصا لنقل معدة مركبة وكل األشياء، أو األشخاص لنقل معّدة كلغ411عن / فارغة وزنها
 لنقل معّدة غير آلية مركبة وكل حديدي، بخط مقيدة وغير كهربائي بتيار متصلة كانت إذا

 المركبات بإستثناء خاص استعماؿ ذات ميكانيكية بآالت مجّهزة ولكنها األشياء أو األشخاص
 .  العامة واألشغاؿ عيةاالزر 
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 معدات تحريك أو لجرّ  خصيصاً  صنعت آلية مركبة :  "جزار سراػً" اٌشراػٍخ اٌّزوجخ - 14
 . عيراالز  لئلستثمار مخصصة

 .  عيالزرا لئلستثمار مخصصة الخاصة بوسائلها تتجوؿ أف يمكنها آلة  : ِزذزوخ ػٍخاسر آٌخ - 15
 تحريك أو لجرّ  أو عامة أشغاؿ لمشروع خصيصاً  صنعت آلية مركبة  :ػبِخ أشغبي ِزوجخ - 16

 الطرقات،ويمكن على والبضائع المواد لنقل تستعمل وال العامة، لؤلشغاؿ مخصصة معدات
 . الخاص أو العاـ القطاع لصالح تسجيلها

 البضائع لنقل تستعمل وال مةعا أشغاؿ لمشروع خصيصاً  مصنوعة معدات  :ػبِخ أشغبي ِؼذاد - 17
 .  الخاص أو العاـ للقطاعين ملكيتها تعود أف ويمكن الطرقات على واألشخاص والمواد

 : "اٌّمطٛرح ٚٔظف ٚاٌّمطٛرح اٌمبؽزح" - 18

 أخرى مركبة لتجرىا وصنعت صممت األشخاص أو األشياء لنقل مقطورة كل  :المقطورة -أ  
 . القاطرة على منها جزء أي يستند أف دوف الغاية نفس في تعمل

 أو خلفي بمحور مجهزة األشخاص أو األشياء لنقل وسيلة كل   اٌّمطٛراد : ٔظف -ب 
 ثقلها من جزءاً  يجعل بشكل أخرى مركبة لتجرىا وصنعت صممت أمامي محور ودوف أكثر

 . القاطرة المركبة إلى مستنداً 
 لنقل تستعمل زراعي جرارب مربوطة مركبات  :سراػٍخ ِمطٛراد ٚٔظف ِمطٛراد -ج 

 عند وتستعمل منو أو زراعي مشروع إلى للزراعة البلزمة والمعدات والمواد المحصوالت
 . المشروع ىذا عماؿ لنقل اإلقتضاء

 مجهزة األشخاص أو األشياء لنقل ة معدّ  غير مقطورة كل  :ػبِخ أشغبي ِمطٛرح -د  
 . عامة أشغاؿ مركبة تجرىا أكثر أو بمحور

 . مقطورة خلفها لتجر ومجّهزة مصممة آلية مركبة  :" ٌمبؽزح ا" -ىػ 
 .  مقطورة نصف خلفها لتجرّ  ومجّهزة مصممة آلية مركبة : لبؽزح رأص  -و 

 وكيل أربعماية على فارغة وزنها يزيد وال ثبلثة أو عجلتين ذات آلية مركبة كل  :آٌٍخ دراجخ - 19
 غراـ .

 تسير وإنما ، بمحرؾ مجهزة وغير أربع أو ثبلث أو عجلتين ذات مركبة كل  :٘ٛائٍخ دراجخ  - 21
 .  راكبها بقوة

 أو الركاب ؿاإنز  أو السير ضرورات تستلزمها الوقت من محدودة فترة الوقوؼ  :اٌزٛلف - 21
 .  تحميلها أو البضائع اغر إف أو إصعادىم

 .  سائقها دوف المركبة ترؾ أو التوقف، فترة تتجاوز لمدة ما مكاف في التمركز  :ٌٛلٛفا - 22
 .  معّين بدؿ لقاء وذلك محدد لوقت دمحدّ  مكاف في التمركز  :ثذي ٌمبء اٌٛلٛف - 23
 .  والمركبات واآلليات السير إدارة ىيئة  :اٌّخزظخ اإلدارح  - 24
 .  واآلليات السيارات تسجيل مصلحة  :اٌّخزظخ اٌّظٍذخ  - 25
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 .  المرورية للسبلمة نيالوط المجلس  :اٌّجٍض - 26
 . المرورية للسبلمة الوطنية اللجنة  :اٌٍجٕخ - 27
 .  العامة بالمصلحة المتعلقة االمتيازات  :االِزٍبساد  - 28
 وترتبط السنوية السير رسـو أساسو على تحتسب اآللية للمركبة سير مقياس ىي   :اٌّذزن لٛح - 29

 .  للمحرؾ الفعلية القوة ليست وىي المحرؾ، بمواصفات مباشرة
 ، اإلطفاء وجهاز اإلحتياط وإطار العّدة مع فارغة وىي اآللية المركبة وزف ىو  :اٌفبرؽ اٌٛسْ - 31

 .  والسير لبلستعماؿ جاىزة ، والسوائل بالوقود اناتهاز خ معبأة
 . انعةالص الشركة قبل مند المحدّ  اآللية للمركبة األقصى الوزف ىو  :اٌفًٕ اإلجّبًٌ اٌٛسْ - 31
 الحمولة وزف إليو مضافاً  فارغة وىي المركبات مجموعة أو المركبة وزف ىو  :اإلجّبًٌ اٌٛسْ - 32

 .   المركبة سير رخصة على والمدّوف فيها بنقلها المرخص
 والطرقات السير سبلمة لتأمين المفروض للوزف األقصى الحدّ  يمثل  :األلظى اٌّذٛري اٌٛسْ - 33

 . 
 الوزف بين ما الطرح حاصل نتيجة وىو اآللية، المركبة بواسطة ينقل ما وزف ىو  :اٌذٌّٛخ - 34

 ( . السائق وزف)  اماً ر غ كيلو وسبعوف خمسة /كلغ 75 إليو / مضافاً  الفارغ والوزف اإلجمالي
 . بسيرىا الخاصة اإلطارات طرفيو على يحمل الذي المركبة من جزء ىو  :اٌّذٛر - 35
 محاور من محور لكل الصانع قبل من المحّدد األقصى الوزف ىو  :فًٕاٌ اٌّذٛري اٌٛسْ - 36

 .  اآللية المركبة
 ال وىو المركبة محاور من محور لكل قانوناً  بو المسموح األقصى الوزف ىو  :اٌّذٛري اٌٛسْ - 37

 .  الفني المحوري الوزف يتعدى
 .  تجاورينم محورين بين ما القائمة المسافة ىي  :اٌّذٛرٌخ اٌّظبفخ - 38
 غير يجعلهما مما وثيقاً  ميكانيكياً  ارتباطاً  مرتبطين محورين من مؤلف محور  :اٌّشدٚط اٌّذٛر - 39

 .  واحداً ورًا مح بالتالي ويشكبلف مستقلين
 مما وثيقاً  ميكانيكياً  ارتباطاً  مرتبطة متجاورة محاور ثبلثة من مؤلف محور  :اٌضالصً اٌّذٛر - 41

 .  واحداً ورًا مح بالتالي وتشكل مستقلة غير يجعلها
 .  الطريق سطح من عامودياً  المركبة على نقطة أعلى ارتفاع ىو  :اإلجّبًٌ اإلررفبع - 41
 اآللية المركبة جانبي على نقطتين ألبعد الفعلية األفقية العرضية المسافة ىو  :اإلجّبًٌ ٌؼزعا - 42

 .  والهوائيات ايار الم عدا ما
 في وتلك بدايتها في نقطة أقصى بين المركبات مجموعة أو المركبة طوؿ ىو  :ًاإلجّبٌ اٌطٛي - 43

 .  مؤخرتها
 تبعاً  أفضلية المعطاة اآلليات بعض سطح على يوضع متقطعة بأنوار يضيء جهاز  :رٕجٍٗ ِظجبح - 44

 .  الخاصة لمهامها
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 الطريق على وضعها يمكن معدني ملحا على تركب متقطع بنور مضاءة إشارة  :ِزذزوخ  ئشبرح - 45

 .  للحوادث تحاشياً  السير وجهة لتغيير أو للتنبيو تستخدـ
 .  سرعتها إلى يشير اآللية المركبة في موجود جهاز  :اٌظزػخ رذذٌذ جٙبس - 46
 .  اآللية المركبة في الحرائق إلخماد إطفاء قارورة  :ئؽفبء جٙبس - 47
 .  المكابح صبلحية مدى لمعرفة يستخدـ زجها  :اٌّىبثخ ِؼبٌٕخ جٙبس - 48
 .  حجمها قياس جهاز أو الحمولة وزف لبياف يستخدـ جهاز  :اٌذٌّٛخ لٍبص ٙبسج - 49
 الرؤية كشف مع تناسبها ومدى األنوار قوة لمعرفة يستخدـ جهاز  ر :اجٙبس ِزالجخ األٔٛ - 51

 .  للطريق
 .  الدـ في الكحوؿ نسبة ةلمعرف خدـتيس جهاز  :اٌىذٛي ٔظجخ فذض جٙبس - 51
 .   العادـ من المنبعثة المواد نسبة لقياس خدـتيس جهاز  :اٌزٍٛس فذض جٙبس - 52
 اإلطارات .  على  "الغوما"  المطاط سماكة لفحص يستخدـ جهاز  :اإلؽبراد فذض جٙبس  - 53
 .  الضوء أو النور يبعث ما  :اٌّظبثٍخ - 54
 .  منها الحدّ  أو السرعة لتخفيف المعّبد على اـيُق ما ىي  :اٌظزػخ ِخففبد - 55
 وتكوف ليبلً  أمامو سيارة وجود إلى السائق فتنبو إليها الموجهة األنوار تعكس صفائح  :اٌؼبوظبد - 56

 .  والجانبين والخلف األماـ من السيارة على تثبت ، وغيرىا مثلثات شكل على
 عن فارغة وزنها يزيد عجبلت أربع ذات ةآلي مركبة كل :  A T V " - ڤ د أ " ِزوجخ - 57

 بمثابة تعتبر ـ،راغ كيلو أربعماية عن فارغة وزنها يقلّ  أو سيارة بمثابة تعتبر ،غراـ  كيلو أربعماية
 .  آلية دارجة

 مكانو أو شكلو حسب الطريق على معينة داللة لو ُأخرى مادة أي أو الدىاف من رسم : اٌخؾ - 58
 .  لونو أو

 ُأخرى مادة أي أو المعدف أو اإلسمنت أو الحجر من المعّبد على يشاد ما كل  :اٌفبطً - 59
 . السير إتجاىات بين ليفصل المعّبد عن ويرتفع

 اإلسعاؼ .  ولسيارات االضطراري للوقوؼ يستخدـ للمعبد جانبي رمم  :اٌطزٌك وزف - 61
 مسلكي بين ويفصل لمعّبدا مستوى عن يرتفع اف ويمكن الطريق على يشاد ما كل  :جشٌزح - 61

 .  ألخ وسطية جزيرة :مثل المسارب أو الطريق
 .تعرفة لقاء أو باألجرة الركاب لنقل معّدة عامة أو خاصة آلية مركبة كل  :اٌؼبَ إٌمً ِزوجخ - 62
 .  الصانع لمواصفات السيارات مطابقة كشف معاينة  :خبطخ ٍِىبٍٔىٍخ ِؼبٌٕخ - 63
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 ٚياأل اٌجبة

 اٌطزلبد ػٍى ٌٍظٍز اٌؼبِخ اٌمٛاػذ

 األٚي اٌفظً

 ٌٍّشبح ػبِخ أدىبَ
 

 : المشاة حكم في يُعتبر   - 1  :  2اٌّبدح  
 دوف صغيرة أخرى عربة أي أو معوؽ أو مريض كرسي أو طفل عربة وفيجرّ  الذين األشخاص -أ  

 . محرؾ
 . باليد محرؾ ذات دراجة أو ىوائية دراجة يجّروف الذين األشخاص  -ب 

 في وفيتجولّ  الذين الخاصة الحاجات لذوي ويمكن  .المشاة سير يعيق بما األرصفة إستخداـ يحّظر - 2
 يعتبروف الحالة ىذه في وىم ، الطريق جوانب أو األرصفة يسلكوا أف الخطى بسرعة تسير خاصة عربة

 . مشاة
 وعلى تلتزمو أف الفئة ىذه على حّتمت ، الطريق مستخدمي من معينة لفئة الطريق من قسم ُخصص إذا - 3

 . تتجنبو أف الفئات باقي
 

 عدـ حاؿ وفي لهم، المخصصة األنفاؽ أو الجسور أو تراالمم أو األرصفة يعتمدوا أف المشاة على :  4اٌّبدح  
 ،خطر أي بدوف بذلك القياـ إمكانهم من التثبت بعد إال ، يتخطوه أو دعبّ المُ  يعبروا ال أف عليهم وجودىا،

 . السير لتوجيو أمن رجل أو ضوئية إشارة وجود عدـ عند لهم المرور أفضلية تكوف وجودىا، حاؿ وفي
 

 عندما وذلك والحذر الحيطة تدابير اتخاذ شرط ، الطريق من أخرى ءزاأج في التجوؿ للمشاة يسمح - 1  :  5اٌّبدح  
 .  وجودىا عدـ حاؿ في أو لهم المخصصة األماكن سلوؾ عليهم يستحيل

 مسافة حتى وجودىا حاؿ في لهم المخصصة الممرات استخداـ عّبد،المُ  يعبروف الذين المشاة على - 2
ًً مت وخمسين مئة  المركبة وبين بينهم تفصل التي والمسافة الرؤية ، اإلعتبار بعين يأخذوا أف وعليهم ،رًا

 .  سرعتها ومدى
 إضاءة اإلشارة عند المشاة ممر على المعّبد يعبروا أف المشاة على ضوئية، إشارات وجود حاؿ في - 3

 .  لهم المخصصة
 أف المشاة على المعّبد، عبور ينظم البلدية الشرطة أو الداخلي األمن قوى من عنصر وجود حاؿ في - 4

 .  بإشارتو يتقيدوا
 .  مستقيمة بزاوية المعّبد يعبروا أف المشاة على - 5
 وفي ، لذلك المخصص الممرّ  على الساحة أو المستديرة أو اطعالتق ُمعّبد يعبروا أف المشاة لىع - 6

 الطرقات ويعبروا الساحة أو المستديرة أو التقاطع حوؿ يدوروا أف عليهم الممر، وجود عدـ حاؿ
 .  الطرقات من البلـز العدد بعبورىم بها المحيطة
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 أف وعليهم ، سيرىم بإتجاه الطريق، من األيسر الطرؼ مدوايعت أف المعّبد على يسيروف الذين المشاة على :  6اٌّبدح  

 في وكذلك منهم، تدنو حيوانات أو مركبة أي تنبيو سماعهم لدى إليهم األقرب الطرؼ أقصى ينتحوا
 كل في عامة وبصورة ، المواقع ىذه من االقتراب ولدى المنحدرات ورؤوس الطرقات ومفارؽ المنعطفات

 .  كافية غير الرؤية فيو تكوف محلّ 
 

 .  طارئ حادث حصوؿ عند إال األنفاؽ وفي الجسور على التوقف أو السير المشاة على يحّظر  - 1  :  7اٌّبدح  
 خمسة مسافة ضمن اآللية المركبات إلى الصعود بغية المعّبد أو األرصفة استخداـ المشاة على يحّظر - 2

 .  الضوئيةواإلشارات  المرتفعات ورؤوس والمنعطفات والتقاطعات تراالمستدي عن متراً  وعشرين
 

 أحمر وضوءاً  األماـ في أصفر أو أبيض ضوءاً  ليبل يستعملوا أف منظمة، مجموعات في السائرين المشاة على :  8اٌّبدح  
 .  صافية رؤية خبلؿرًا مت وخمسين مائة بعد على واضح بشكل مشاىدتهما يمكن الخلف من

 
 أو منظم بشكل السائرة المشاة مواكب وعلى المسلحة القوى تشكيبلت على الفصل ذاى أحكاـ تطّبق ال :  9اٌّبدح  

 التشكيبلت ىذه على يجب إنما  .وظائفهم تأديتهم أثناء العامة القوة رجاؿ وعلى الجنازات مواكب
 .قلاأل على مركبة لمرور اإلمكاف قدر حراً  منو اآلخر الجانب تترؾ بحيث المعّبد جانب تلتـز أف والمواكب

 .  المركبات لتبلقي يكفي مجاالً  واألخرى الفرقة بين تترؾ أف فرؽ عدة من مكونة كانت إذا وعليها
 

 تعرضهم لتبلفي للنور عاكسة سترات يرتدوا أف الطرقات، على الليل في يعملوف الذين األشخاص على :  01اٌّبدح 
 .  الصدـ لحوادث

 اٌضبًٔ اٌفظً

 اٌّزوجبد ٌظٍز ػبِخ أدىبَ

 
 .  صالحة سوؽ رخصة يحمل سائق مركبة لكل يكوف أف يجب  :  00ّبدح اٌ
 

 في أقصاه يلتـز أف وعليو المعّبد من األيمن المسرب يلتـز أف العادي، السير حالة في المركبة سائق على  : 03اٌّبدح 
 : التالية الحاالت

 . آخر طريق مستخدـ المعاكسة الجهة من عليو يقبل عندما   -  1
 .  زهو يتجا أف آخر طريق مستخدـ يريد ندماع -  2
 .  كافية غير األماـ إلى الطريق رؤية تكوف عندما -  3
 في الطريق،وعليو على بها المعموؿ السرعة دوف مؤقتة لفترة مركبتو لقيادةرًا مضط يكوف عندما -  4

 . وفر اآلخ الطريق مستخدمو بو يتفاجأ ال لكي التنبيو أضواء استخداـ الحالة ىذه



 .../... 
7 

 
 طن  7.5اإلجمالي  وزنها يكوف التي والشاحنات المشترؾ النقل مركبات سائقي على الحاالت جميع وفي
 .  المعّبد من األيمن المسربالتزاـ  خطرة مواد تنقل التي والمركبات فوؽ وما

 
 السائق على يحّظر ، فواصل أو متواصلة بخطوط محددين مسلكين إلى مقسوماً  المعّبد كاف إذا  -  1  :  20اٌّبدح  

 .  عليها السير أو الفواصل أو الخطوط ىذه اجتياز منهما مسلك على السائر
 حالة في السائق على يجب متقطعة صفراء بخطوط محددين مسلكين إلى مقسوماً  المعّبد كاف إذا  - 2

 اوفقً وز التجا صدبق إال الخطوط ىذه يجتاز ال وأف ، األيمن المسلك يستعمل أف العادي السير
 .  الباب ىذا من الثالث الفصل ألحكاـ

ًً  المسلك كاف إذا - 3  الخطين اجتياز يمكن متواصل، أصفر لخط محاذ متقطع أصفر بخط محّددًا
 .  المتواصل الخط ناحية من االجتياز ويحّظر المتقطع الخط ناحية من

 عليو ويحّظر متقطعة، أو متواصلة ليةطو  بخطوط المحّدد المسرب وسط التزاـ المركبة سائق على - 4
 .  عليها أو الخطوط ىذه فوؽ السير

 
 مسبقاً  يتأكد أف اتجاىها، في أو حيواناتو أو مركبتو سرعة في ىاـ تغيير إلدخاؿ يتأىب الذي السائق على  :  04اٌّبدح 

 .  الطريق سالكي من غيره األمر إلى ينبو وأف خطر دوف من ذلك إجراء إمكانية من
 

 المركبات من رتل أو عقار أو بناية من الخروج أو مناورة، بإجراء الشروع قبل السائق على   -  1   :  05اٌّبدح 
 إلى الطريق مستخدمي سائر ينبو أف ، جانبي بإنتقاؿ القياـ أو ، الوراء إلى السير أو ، المتوقفة
 خطر دوف إجرائها إمكانية من لتأكدا بعد إال تنفيذىا يباشر ال وأف بها، القياـ ينوي التي العملية

 . الطريق مستخدمي من اآلخرين سبلمة يهّدد
 .  والمعوقين المشاة بمرور ليسمح يتوقف أف أو سرعتو يخفف أف السائق على -  2
 أضواء ،استعماؿ الطريق على قيادتو أثناء العامة السبلمة على خطر أي مصادفتو عند السائق على -  3

 .  اآلخرين الطريق ستخدميم إلنذار التنبيو
 منها خروجهم أو مدارسهم إلى دخولهم عند المدارس تبلمذة لمرور أفضلية يعطي أف السائق على -  4

 . المدارس باصات توقف عند أو
 

 :  كاف أي على يحّظر :  06اٌّبدح 

  . السير حالة في وىي أنواعها اختبلؼ على والمواكب المسلحة القوى صفوؼ يقطع أف -  1
 .  السير حالة في وىي منها ينزؿ أو المركبة إلى ويصعد الخارجية المركبة بأجزاء يتعلق أف  -  2
 .  العاـ الطريق على العجبلت ذات الرياضية المزالق استعماؿ -  3
 الثانية الفقرة في عليو منصوص ىو ما بإستثناء السيارة من الجسم أعضاء من أي أو سأالر  إخراج -  4

 .  السير أثناء نوافذىا على الجلوس أو ، القانوف ىذا من /67/ ةالماد من
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 .  العاـ الطريق على سائل أي تسّرب إلى يؤدي عمل أي أو المركبات غسل -  5
 اليمين أقصى التزاـ بعد القصوى الضرورة حاالت في إال العاـ الطريق على المركبات إصبلح -  6

 .   القانوف ىذا من 58 للمادة وفقاً  تحذير مثلث ضعوو  التنبيو أضواء واستعماؿ

 
 :   المركبات سائقي على يحّظر  :  07اٌّبدح  

غ/ؿ ( أو  1.5)   دـ ليتر لكل اـر غ نصف تتعدى بنسبة الكحوؿ تأثير تحت مركبة يادةق -  1
 أو دـ ليتر لكل ـاغر  صفر إلى النسبة ىذه تنخفض أف على المزفور، الهواء في ليتر/ملغ 1.25

 رخصة استبلمهم على سنوات ثبلث تمض   لم الذين للسائقين وذلك المزفور الهواء في يوازيها ما
 طن 7.5 عن وزنها يزيد التي والشاحنات العاـ النقل ومركبات الباصات ولسائقي السوؽ

 الخضوع عن التمنع أو ،المخدرات تأثير تحت القيادة أو خطرة، مواد تنقل التي والمركبات
 مصنعها من مقفلة غير كحوؿ عبوات أو زجاجات نقل أو ،المخدرات أو الكحوؿ نسبة لفحص
 .   المركبة داخل

 .  اندفاعها بقوة المنحدرات في تسييرىا بقصد الدوراف عن مركباتهم محركات يوقفوا أف -  2
 .  التجاوز حاؿ في إال الواحد المسلك ذات الطريق في جنب إلى جنباً  يسيروا أف -  3
 .  المأىولة المناطق ضمن العاـ الطريق وسط في التدوير بمناورة يقوموا أف -  4
 . للسير المحّدد االتجاه غير في يسيروا أف -  5
 .  القيادة أثناء االتصاالت أجهزة من أي استعماؿ -  6

 
 : فقيهماومر  الهوائية جاتاوالدر  اآللية جاتاالدر  سائقي على يحّظر :  08اٌّبدح  

 . دفعها أو دراجاتهم جرّ  سبيل في المركبات من بغيرىا يستعينوا فأ -  1
 واقية خوذة إعتمار دوف الهوائية، أو ،.(  ؼ .ت .أ)  A T V  أو اآللية جاتاالدر  قيادة  -  2

 الداخلية وزير عن يصدر بقرار مواصفاتها تحّدد القيادة، أثناء الصدمات تقيهم بإحكاـ، مربوطة
 . والبلديات

 
 : باألجرة النقل مركبات سائقي على يحّظر :  09ح  اٌّبد

 (  15/4/2114/ تاريخ 278) المعدلة بموجب القانوف رقم / - 1
 لػػأج من للرصيف المبلصقة الجهة غير في أو ئمفاج بشكل يتوقفوا أو سيرىم في يتمهلوا أف

تسبب بإعاقة حركة إنزالهم ، باستثناء األماكن المتاح فيها التوقف دوف ال أو الركاب استجبلب
 المرور . 

 . المفروضة التعرفة تتعدى اً أسعار  يطلبوا أف -  2



.../... 
9 

 
 .  للركاب نقلهم خبلؿ التدخين أو األكل -  3

 
 . للركاب نقلهم خبلؿ التدخين أو األكل أو كاف أي مع بالحديث التلهي الباصات سائقي على يحّظر :  31اٌّبدح  

 
 دوف يحوؿ مستديرة أو مدارة أو أثر أو نصب أو بناء أي طرقات، تقاطع أو ساحة أو معّبد على قاـ إذا :  30اٌّبدح  

 تكن لم ما ، اليمنى الجهة من بمركبتو يلف أف السائق على وجب ، مستقيم سير في المركبة استمرار
 . مخالفة تعليمات ىناؾ

 اٌضبٌش اٌفظً

 خــــػزاٌظ

 
 إجراء من يمّكنو بشكل مركبتو على اً ومسيطر  يقظاً  الحاالت، جميع في يبقى، فأ السائق على   -  1  :  33اٌّبدح  

 اإلعتبار بعين يأخذ أف مركبتو، سرعة تحديد عند وعليو، . المتوجبة والمناورات العمليات جميع
 بإمكانو يكوف لكي وذلك . السير وكثافة الجوية واألحواؿ مركبتو، وحمولة وحالتها الطرؽ وضعية
 وعليو .مصادفتو يحتمل عائق أي قبل أو األماـ إلى لو المتوفرة الرؤية مدى ضمن كبتومر  إيقاؼ

  سيئة الرؤية تكوف عندما وخاصة ذلك الظروؼ أوجبت كلما يوقفها أف أو مركبتو سرعة يخفف أف
 في سبب دوف التمهل في بتماديو المركبات سائر سير بمضايقة يتسبب أف السائق على يحّظر -  2

 . النظامية اإلشارة تلقيو عند باالنطبلؽ التأخر في أو مركبتو، قيادة
 أماف مسافة تسبقو التي والمركبة مركبتو بين يترؾ أف أخرى مركبة وراء السائرة المركبة سائق على -  3

 بصورة إيقافها أو سرعتها تخفيف على األخيرة ىذه سائق إقداـ حاؿ في االصطداـ لتجنب كافية
 تقطعها التي المسافة يعادؿ وبشكل المركبة سرعة لزيادة نسبة بُعداً  األماف مسافة وتزداد .مفاجئة
 .  األقل على ثانيتين فترة خبلؿ المركبة

 من مجموعة أو للمركبات الثالثة الفقرة في إليها المشار األماف مسافة تكوف المدف، خارج -  4
 بالسرعة وتسير أمتار، 7 طولها زيتجاو  أو طن 7,5 عن اإلجمالي وزنها يزيد التي المركبات

 .   المسلحة القوى مركبات على الفقرة ىذه أحكاـ تنطبق ال . األقل على راً مت 51 نفسها،
 المركبات بين أطوؿ أماف مسافات تحديد الطرؽ منشآت على الصبلحية صاحبة للسلطة يجوز -  5

 .   لسبلمتها تأميناً  المنشآت ىذه على المخاطر تخفيف أجل من
 

 : اآلتية الحاالت في خاص بنوع ذلك، إلى الظروؼ دعت كلما مركبتو سرعة يخفف أف السائق على :  32اٌّبدح  
 .  المأىولة المناطق اجتيازه لدى -  1
 :   المأىولة المناطق خارج -  2

 . الطرؽ وتقاطعات الضيقة الطريق وأجزاء والمنحدرات المنعطفات، في  -
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 .   مرتفع أسر  من راباالقت عند -
 .  تجاوزىا لدى أو المشاة من عسكرية أو مدنية مجموعة مع التبلقي دىل -
 .  تجاوزىا لدى أو مواشي أو ركوب أو حمل أو جرّ  حيوانات مع التبلقي لدى -
 .المركبات ىذه من األشخاص نزوؿ أو صعود حاؿ في العاـ النقل وسائل من باالقترا ندع -

 . الطرقات على العامة األشغاؿ ورش مناطق من االقتراب عند -
 .  بالمشاة الخاصة الممرات من االقتراب عند -
 .  الطبيعية العوامل من غيرىما أو الضباب أو المطر بسبب الرؤية وضوح عدـ عند -
 . التعليمية والمؤسسات المدارس قرب -

 
 األنظمة في المحّددة الدنيا رعةالس دوف يسير أو القصوى السرعة يتعدى ال أف السائق على  - 1  : 34اٌّبدح  

 قيامهم حاؿ في واإلسعاؼ واإلطفاء المسلحة القوى مركبات سائقو ذلك من ويستثنى النافذة،
 . الخطر حالة في جريحاً  ينقل سيارة سائق كل وكذلك السريع، التدخل تستدعي بمهمة

 الطرقات، على عنها معلنال السرعة دوف القصوى سرعتها تكوف التي المركبات سائقي على يحّظر - 2
 .  عليها يسيروا أو الطرقات ىذه يلجوا أف

 العامة الطرقات على العامة األشغاؿ ومعدات الزراعية والمعدات للمركبات القصوى السرعة تحّدد - 3
 . الساعة في اً ر تم كيلو بثبلثين

 
 : سيما ال العامة، السبلمة يهدد بما سببالت أو األخرى المركبات سير عرقلة السائقين جميع على يحّظر :  35اٌّبدح 

 .  المعبدّ  على مشروع سبب بدوف المفاجئ التوقف - 1
 عن تصدر بأصوات التسبب أو القيادة أثناء خطورة ذات ومناورات وحركات بعمليات القياـ -  2

 . الطريق بسطح اإلطارات إحتكاؾ
 من غيره وينذر يُنّبو أف عليو وجب ،إرادتو  عن خارج بشكل للسير بعرقلة السائق تسبب حاؿ في

إلزالة  البلزمة اإلجراءات يتخذ وأف ، القانوف ىذا من /58/ للمادةًً  وفقا إليها الطريق مستخدمي
 .  ممكن وقت أسرع في السير لحركة المعرقلة األسباب

 
 والرئيسية المحلية الطرؽ على ، المسموحة القصوى السرعة تحّدد لوحات وجود عدـ حاؿ في  - 1  :  36اٌّبدح 

 :  اآلتي الشكل على القصوى السرعة تجاوز عدـ السائقين جميع على وجب والثانوية،
 . داتااألوتوستر  على س / كلم 111  -أ  

 .  المأىولة المناطق خارج س / كلم 71 -ب 
 . المأىولة المناطق داخل س / كلم 51  -ج 
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 ، منها معّلل بقرار المختصة، المحلية للسلطة يمكن المصنفة، غير الداخلية الطرقات إلى بالنسبة - 2
 .  العامة السبلمة تقتضيو ما بحسب وذلك المأىولة المناطق في للسرعة األقصى الحدّ  تخّفض أف

 طرقات بعض على للسرعة األقصى الحدّ  خفض ، والنقل العامة األشغاؿ وزير من معّلل بقرار يمكن - 3
 . العامة السبلمة تقتضيو ما حسب وذلك منها أجزاء على أو المأىولة المناطق

 خطرة مواداً  تنقل التي وللمركبات العاـ النقل ومركبات للشاحنات القصوى، السرعة ُتحّدد - 4
 أو المطر ىطوؿ وعند السوؽ رخصة إستبلمهم على سنوات ثبلث تمض   لم الذين الجدد وللسائقين

 على بناءً  والبلديات والداخلية والنقل العامة األشغاؿ وزيري عن يصدر بقرار الطريق، جفاؼ عدـ
 .  اللجنة اقتراح

 بالساعة كلم 51 إلى القصوى السرعة تخفَّض أف يجب اً متر  الخمسين دوف الرؤية تكوف عندما - 5
 .  كافة الطرقات على

 اٌزاثغ اٌفظً

 ٚاٌزاللً اٌزجبٚس
 على التجاوز ويجري منهما لكل الطريق يمين على معاكس بإتجاه فتسيرا سيارتين بين التبلقي يجري :  37اٌّبدح 

 :اليسار
 سالكين وجود يسمح ما بقدر الطريق من اليمنى الجهة يلتـز أف التبلقي حاؿ في ، السائق على -  1

 .  عليها آخرين
 الذي المسرب إلى العودة يستطيع أنو يتأكد أف التجاوز مناورة في الشروع قبل السائق، على  -  2

 يتبعو من وأف ، لذلك كافيين ووقتاً  مسافة لديو وأف خطر، دوف بالتجاوز يقـو وأف عليو، يسير
 .  تجاوزه يريد الذي الطريق مستخدـ تنبيو وعليو مماثلة، تجاوز عملية بعد يباشر لم السائقين من

 المركبات سائقي اجإزع لتجنب اليسار إلى الكافي بالقدر ؼااإلنحر  التجاوز خبلؿ السائق على -  3
 .تجاوزىا يجري التي

 :  عن الجانبية المسافة تقل ال أف يجب الحاالت، كل وفي
 .  حيوانات أو ىوائية أو آلية جةادر  عن أو المشاة عن اً ر سنتمت 75 -أ  

 . األخرى المركبات تجاوز عند اً ر سنتمت 51 -ب  
 ال ذلك كاف إذا إال المعّبد من أليسرا النصف يستعمل أف التجاوز حاؿ في للسائق، يجوز ال -  4

 . المعاكس اإلتجاه في السائرين يضايق
 

 إذا المركبة يمين على بالتجاوز ُيسمح ، القانوف ىذا من /27/ المادة في المبينة للقاعدة خبلفاً    - 1  :  38اٌّبدح 
 . القانوف ذاى في عليها المنصوص الشروط ضمن اليسار إلى التوجو ينوي أنو إلى سائقها أشار

 إذا األيمن الجانب من المعّبد على ممتدة حديدية خطوط على تسير التي المركبات تجاوز يجري - 2
 .  دالُمعبّ  وطرؼ المركبات ىذه بين كافياً  المجاؿ كاف
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 : األيسر الجانب من المذكورة المركبات تجاوز ويمكن
 . واحد جاهبإت السير فيها يكوف التي الطرقات على -أ  

 . المّعبد من الحرّ  القسم في أخرى مركبة بتبلقي يسمح التجاوز كاف إذا األخرى الطرقات على -ب 
 

 :  المركبات تجاوز يحّظر  -  1  :  29 اٌّبدح
 .  المحروسة غير الحديدية الخطوط مقاطع عند -أ  

 حق لو الطريق نم قسم على يسير السائق كاف إذا إال والتقاطعات، المنعطفات عند -ب 
 .  فيو األفضلية

 . أخرى مركبة بدوره يتجاوز تجاوزه المقصود كاف إذا -ج  
 .  بتوقفها إشارة وجود بسبب أو السير عرقلة بسبب السيارات من رتل توقف حاؿ في -د  
 .  السرعة ومخففات المشاة معابر من االقتراب عند -ىػ 
  وجود أو المطر ىطوؿ عند وخاصة كافية غير ؤيةالر  فيها تكوف التي الحاالت جميع في -و  

 .  ضباب
 إتجاه لكل الواحد المسرب ذات الضيقة الجسور وعلى الضيقة األنفاؽ في المرور عند -ز  

 . 
 . الطريق رسـو أو الفتات بواسطة التجاوز فيها يحّظر التي الحاالت جميع في  -ح

 وفي المنعطفات في التجاوز ُحظر بخطوط، ةمحدد مسالك إلى مقّسم غير المعّبد كاف ذاإ -  2
 النصف بقاء بشرط إال كافية، غير األماـ إلى الرؤية كانت إذا عامة وبصورة المرتفعات رؤوس
 .  اً ر ح المعّبد من األيسر

 مسرب مع معاكسين بإتجاىين مسربين على يحتوي معّبد في مزدوجاً  السير إتجاه كاف إذا  -  3
 المسرب استعماؿ المتجاوز السائق على ُحظر ، متقطعة بخطوط ةمحدد وكلها مشترؾ وسطي
 .  فقط التجاوز عملية أثناء المتوسط المسرب بإستعماؿ لو ويسمح يساره أقصى إلى الواقع

 أي دوف ذلك إجرائو إمكاف من التأكد بعد يمينو ـاإلتز  إلى حاالً  يعود أف المتجاوز السائق على -  4
 .  محظور

 
 .  مركباتهم سرعة زيادة دوف الطريق يمين أقصى حاالً  يلتزموا أف تجاوزىم داالمر  السائقين على   -  1   :  21اٌّبدح 

 أو بالتبلقي عرضو من الحرّ  المجاؿ أو حالتو أو المعّبد شكل فيها يسمح ال التي الحاالت في -  2
 حمولتها عرض أو عرضها يزيد التي المركبات سائقي على يجب تامة، وسبلمة بسهولة بالتجاوز

 لتسهيل جانباً، يتنحوا أف أو يتوقفوا أف األمر، لـز إذا أمتار، السبعة على طولها أو المترين على
 .  حجماً  األصغر المركبات مرور
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 المدني الدفاع أو اإلطفائية أو المسلحة القوى مركبات من مركبة نبهت إذا نفسها الحاالت في -  3
 ، سرعتهم ويخفضوا جانباً  يتنحوا أف اآلخرين الطريق سالكي على وجب اقترابها ىإل اإلسعاؼ أو

 .  المركبات ىذه مرور لتسهيل يتوقفوا، أف األمر لـز واذا
 يجب مستحيبًل، أو صعباً  التبلقي يكوف حيث ، القوي اإلنحدار ذات أو الجبلية الطرقات يف -  4

 المركبة لمرور المجاؿ ليفسح بمركبتو ويتنحى الً أو  فيتوق أف نزوالً  المتجهة المركبة سائق على
 .  صعوداً  المتجهة

  سائقي على مفروضاً  الوراء ىػإل التراجع يكوف الوراء إلى السير بعملية القياـ التبلقي استوجب إذا -  5
 .  المركبات مجموع مقابل المنفردة المركبة -أ  

 .  الثقيلة المركبة مقابل الخفيفة المركبة -ب  
 .  الباص مقابل الشاحنة  -ج  

 . نفسها الفئة من الصاعدة المركبة كانت إذا نزوالً  المتجهة المركبة  -د 
 

 اٌخبِض اٌفظً

 اٌّزٚر أفؼٍٍخ - اٌطزلبد رمبؽغ
 

 قطعو ينوي الذي المعّبد أف من طرقات تقاطع من اقترابو عند يتثبت أف الحيوانات أو المركبة سائق على :  20اٌّبدح 
 اقترابو . إلى الحاجة، عند ينّبو أف وعليو الرؤية سوء إزدياد بنسبة ُيخفضها بسرعة يسير وأف ، رّ ح

 
 والبلفتات واإلشارات التقاطع نوع بحسب الطرؽ تقاطعات على المرور أفضليات تتراوح -  1  :  23اٌّبدح 

 :  التقاطع منطقة في المستخدمة والعبلمات
 .  ئيةضو  بإشارات موجو تقاطع -أ  

 .  المرور أفضلية تحّدد وعبلمات ببلفتات موجو تقاطع -ب 
 كمية عادةً  تكوف حيث األفضلية، تحّدد والفتات وعبلمات إشارات من خاؿ تقاطع -ج 

 .  خفيفة عليو السير وحركة
 تحّددإشارات  دوف طرقات تقاطع إلى مختلفين طريقين من قادمين أثنين سائقين ابر إقت حاؿ في -  2

 كاف حاؿ في أما .يمينو عن القادـ السائق لمرور المجاؿ يفسح أف السائق على وجب فضلية،األ
 للسير المرور أفضلية فتكوف مستقيماً، طريقاً  منهما اثناف يشكل تفرعات ثبلثة من مؤلفاً  التقاطع

 . ؿالمجا إفساح بو الداخل أو التفرع من القادـ السائق وعلى والمستمر، المستقيم الطريق على
 المجاؿ يفسح أف ىاـ، سير ذي طريق إلى عادي سير ذي طريق من القادـ السائق على -  3

 :  الهاـ السير ذات الطرقات وتحّدد  . الثاني الطريق على تسير التي للمركبات
 . المختصة البلدية من بقرار :  الداخلية الطرؽ على -أ  
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 . والنقل العامة األشغاؿ وزير من بقرار :  المصنفة الطرؽ على   – ب

 األىمية من واحدة بدرجة جميعها تعتبر المختصة، السلطة من بقرار الطرقات تصنيف عدـ عند
 .  المادة ىذه من /2/ الفقرة بأحكاـ يعمل وعندىا

 
 : دااٌّظزذٌز دبٌخ فً    :   33اٌّبدح

 .  المستديرة داخل الموجودة كباتللمر  المجاؿ يفسح أف المستديرة الى الداخل السائق على -  1
 .  المستديرة ضمن تسير التي المركبات تجاوز يمنع -  2
 يشغل أف السائق وعلى المركبات باقي على المستديرة بترؾ تشرع التي للمركبة األفضلية تُعطى -  3

 .  المخرج يسبق الذي الطريق اةز بموا وذلك المستديرة ترؾ قبل اإلشارة ضوء
إلى  أو نصفها من أقل مسافة على منها والخروج مستديرة لدخوؿ يتأىب الذي سائقال على -  4

 .  للمستديرة األيمن الطرؼ بإتجاه ويكمل يمينو يلتـز أف يقابلو، الذي المسلك
 يلتـز أف نصفها، عن تزيد مسافة على منها والخروج مستديرة لدخوؿ يتأىب الذي السائق على -  5

 .  للمستديرة األيسر طرؼال بإتجاه ويكمل يساره
 

 الضوئية باإلشارات المحّددة بالتعليمات الحاالت، جميع في يتقيد، أف الطريق مستخدـ على  -  1   :   34 اٌّبدح
 . الطريق سطح عبلمات أو ، وتقاطعاتها الطرؽ جوانب على الموضوعة والبلفتات

 يتقيد أف السائق وعلى .واألخضر األصفرو  األحمر :الثبلثة األلواف الضوئية اإلشارة في يعتمد -  2
 .  القانوف ىذا من /71/حتى /68/ من للموادًً  وفقا الضوئية اإلشارة بتعليمات

 إذا ، الضوئية اإلشارة بذلك لو سمحت وأف حتى الطرؽ، تقاطع يل ج ال أف الطريق مستخدـ على -  3
 اإلتجاىات من السير عاقةإ أو وإزعاج التقاطع وسط في بالتوقف ستلزمو السير حالة كانت

 .  األخرى
 من أي بسلوؾ السير متابعة وعليو ، التقاطع منطقة في التوقف الطريق مستخدـ على يحّظر -  4

 .  التقاطع في المرور حركة إعاقة عدـ بغية والمسموحة المتاحة االتجاىات
 في المرور بتوجيو المكلف األمن رجل بأوامر األحواؿ جميع في ، يتقيد أف الطريق مستخدـ على -  5

 باإلشارات المعطاة التعليمات عن تختلف األوامر ىذه كانت ولو حتى ، اإلستثنائية الحاالت
 .  العامة السير قواعد عن أو ، والبلفتات الضوئية

 
 إلسعاؼوا المدني والدفاع واإلطفاء المسلحة القوى لمركبات المرور حق يعطي أف السائق، على  -  1   :  25اٌّبدح 

 .  لذلك الخاصة األجهزة باستعماؿ اقترابها إلى تنبو التي
 البلزمة العمليات إجراء من لتمكينها المشترؾ النقل لمركبات المجاؿ يُفسح أف السائق على -  2

 . منها انطبلقها أو المحّددة مواقفها نحو ؼالئلنحر 
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 حدود على تاماً  توقفاً  التوقف السائق على يتوجب طرؽ تقاطع على « قف»  الفتة وجود عند -  1   :  26اٌّبدح 
 طرقات أو طريق على تسير التي للمركبات المجاؿ إفساح أيضاً  وعليو . عليو يسير الذي الطريق
 . خطر دوف ذلك إجراء من التأكد بعد إال سيره يكمل ال وأف أخرى،

 التمهل السائق على يتوجب طرؽ تقاطع على « الطريق إفسح» و أ « تمهل»  الفتة وجود عند -  2
 بعد إال سيره يكمل ال وأف أخرى، طرقات أو طريق على تسير التي للمركبات المجاؿ إلفساح
 .  خطر دوف ذلك إجراء من التأكد

 مكاف من أو ترابية أرض من أو العاـ للسير مفتوح غير مكاف من الخروج يريد الذي السائق على -  1   :  72اٌّبدح 
 من التأكد بعد ، المركبات لباقي األفضلية يعطي أف عاـ، طريق إلى الطريق، جانب على قوؼللو 

 .  جداً  منخفضة وبسرعة خطر دوف ذلك إجارء إمكاف
 يلتـز أف يمينو، على واقع آخر طريق سلوؾ أجل من الطريق لترؾ يتأىب الذي السائق على -  2

للسيارات  األفضلية ويعطي المجاؿ يفسح أف ، حاؿ كل في وعليو .المعّبد من األيمن الطرؼ
 إمكاف من يتأكد أف وبعد معتدلة، بسرعة البلـز باإللتفاؼ يقـو واف الطريق، ىذا على السائرة

 .  لآلخرين إزعاج أو خطر أي دوف ذلك ءاإجر 
 إلى يميل أف يساره، على واقع آخر طريق سلوؾ أجل من الطريق لترؾ يتأىب الذي السائق على -  3

.  بإتجاىين المعّبد كاف حاؿ في فيو يسير الذي للمسلك الفاصل الخط يتعدى أف دوف اليسار
 واف الطريق ىذا على السائرة للسيارات األفضلية ويعطي المجاؿ يفسح أف ، حاؿ كل في وعليو

 أو خطر أي دوف ذلك ءاإجر  إمكاف من يتأكد أف وبعد ، معتدلة بسرعة البلـز بااللتفاؼ يقـو
 .  لآلخرين إزعاج

 اٌظبدص اٌفظً

 اٌذذٌذٌخ اٌظىه ِغ اٌطزلبد رمبؽؼبد

 
 تسير التي للمعدات طواًل، أو عرضاً  الطريق، على حديدي خط وجود عند المرور أفضلية تعود -  1   :  28اٌّبدح  

 . الخط على عادةً 
 لها مفسحاً  رةالمذكو  المعدات باإقتر  حين حاالً  الحديدي، الخط ُيخلي أف طريق، مستخدـ كل وعلى
 . المرور مجاؿ

 على وجب اسةر للح خاضع غير أو بحاجز ُمجهز غير الطريق على الحديدي الخط ممر كاف إذا -  2
 إال يعبره ال أف الممر، وجود على الدالة النظامية اإلشارة سماعو أو رؤيتو لدى الطريق، سالك

 . إليو قطار باإقتر  إلى يشير ما ليس وأف بأماف المرور إمكانية من التأكد بعد
 مع الطريق تقاطع يجتاز ال أف الطريق، مستخدـ على يجب ، بحواجز اً مجهز  الممر كاف إذا -  3

 في أو الطريق عرض على ممدودة حواجزه، نصف أو حواجزه تكوف عندما ، الحديدية السكك
 .  تحرؾ حالة

.../... 
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 وفي الممر، حارس بتعليمات التقيد الطريق ـمستخد على يجب اسة،ر للح خاضعاً  الممر كاف إذا -  4

 القياـ من التأكد بعد إال الحديدية السكك مع الطريق تقاطع يجتاز ال أف عليو الحاالت، جميع
 .  خطر دوف بذلك

 ترؾ يحّظر كما حديدية خطوط تقطعها أو تشغلها التي الطريق أقساـ على الوقوؼ يحّظر -  5
 .  عنها غريبة مركبات لتسيير الحديدية الخطوط استعماؿ أو ، ليهاع واقفة الحيوانات أو المركبات

 : الحديدية السكك مع الطريق تقاطع من بااالقتر  عند السائق على يجب -  6
 .  سرعتو من يخفض أف  -
 . التوقف والفتات إلشارات يمتثل أف  -

 اٌظبثغ اٌفظً

 إٌّجٙبد اطزؼّبي

 
 :  اآلتية الحاالت في إال الصوتية المنبهات استعماؿ يحّظر  -  1   :  29اٌّبدح 

 .  الحوادث وقوع لتفادي الضرورية التنبيهات اآلخرين الطريق مستخدمي إعطاء -أ  
 . المأىولة المناطق خارج تجاوز بعملية اآلخرين الطريق مستخدمي تنبيو إلى الحاجة عند -ب 

 األحمر والصليب واإلطفاء مدنيال والدفاع المسلحة القوى مؤسسات مركبات خبل فيما -  2
 أمامها، عوائق وجود وعند السريع تدخلها تستدعي بمهمات قيامها خبلؿ ، اإلسعاؼ ومؤسسات

 .  اتر والصاف والصارخات المتعددة األصوات ذات األبواؽ استعماؿ يحّظر
 أشهر ثبلثة دبع وتتلف استعمالها، حاؿ في أعبله /2/ الفقرة في عليها المنصوص األجهزة ُتضبط -  3

 خبلؿ صدر قد يكن لم إف المحضر، لمنظمي المباشر المرجع بإشراؼ المحضر تنظيم تاريخ من
 .  صاحبها إلى المصادرة األشياء بإعادة قضائي قرار المذكورة المهلة

 التنبيهات فتعطى الليل في أما .االعتداؿ وكثيرة وقصيرة متقطعة التنبيو إشارة تكوف أف يشترط -  4
 .  القصوى الضرورة عند إال الصوتية المنبهات تستعمل وال الضوئية اإلشارات طةبواس

 أف أو المأىولة، المناطق داخل الصوتية المنبهات استعماؿ تقيد أف المختصة المحلية للسلطات -  5
 .  الداىم الخطر حاالت في إال تمنعها

 اٌضبِٓ اٌفظً

 ٚاٌزٛلف اٌٛلٛف

 
 :  ُيحّظر :  41اٌّبدح 

 الطريق استعماؿ إساءة أو إعاقة يشكل ذلك كاف إذا الطريق على حيواف أو مركبة ترؾ أو إيقاؼ -  1
. 

.../... 
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 أي ؾاإلستدر  البلزمة اإلحتياطات إتخاذ بدوف مركبتو وقوؼ محل عن اإلبتعاد السائق على  -  2
 .  غيابو عن ينتج قد حادث

  ( 15/4/2114اريخ ت /278/قانوف رقم ) المعدلة  بموجب ال -  3
على راكب المركبة أف ينػزؿ منها أو أف يصعد إليها أو أف يفتح مخرجًا من مخارجها في أماكن وجود 

في حاؿ عدـ وجود ىذه البلفتات أو العبلمات عليو و .  الفتات أو عبلمات سطح الطريق تمنع ذلك
  النػزوؿ أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهتو .

 
 أو السير، لحركة مضايقة أي عنها تنتج ال بصورة الطريق على الحيواف، أو المركبة، إيقاؼ يجب -  1   :  40اٌّبدح 

 مواز وبشكل السير وجهة بإتجاه الوقوؼ ىذا يتم أف على .المجاورة األمبلؾ إلى للدخوؿ إعاقة
 .  ذلك تخالف عبلمات وجود حاؿ في إال للطريق

 بحيث ، الطريق من األيمن الطرؼ أقصى في األحواؿ جميع في الحيواف أو المركبة إيقاؼ يجب -  2
 كانت أو خاص لسير مخصصاً  الجانب ىذا كاف إذا إال ، المعّبد من ممكن قسم أكبر يخلي
 . بذلك تسمح ال الطريق من األيمن الطرؼ حالة

 
 : الوقوؼ يحّظر  :   42 اٌّبدح

 .  الوقوؼ ممنوع ببلفتة إليها المشار األماكن في -  1
 .  العاـ للنقل المعدة المركبات مواقف عن أمتار عشرة من أقل تبعد التي األماكن في -  2
 .  متوقفة أخرى مركبة إقبلع فيها الوقوؼ يعيق التي األماكن في -  3
 والمدارس والمعابد العامة والحدائق ئباالمر  سيما ال والمخارج والمداخل المشاة، ممرات في -  4

 .  تالمستشفيا وطوارئ
 .  خاصة أو رسمية عامة أبنية إلى المؤدية الطرقات مداخل أماـ -  5
 للسير المعدة المسالك وعلى الحديدية الخطوط وعلى ، المشاة لسير المعّدة األرصفة على -  6

 . السريع
 .  إليها تنتمي التي الفئة غير المركبات من لفئة المخصص الوقوؼ محل في مركبة ألي -  7
 الطرقات على ، مستعملة أـ كانت جديدة التجارة، بقصد عرضها أو للبيع المعّدة كباتللمر  -  8

 .  الوقوؼ فيها المسموح األماكن في حتى العامة
 جهة كل من أمتار خمسة عن تقل مسافة وعلى الحرائق إطفاء صنابير قرب الواقعة األماكن في -  9

 .  منها
 .  بهم الخاصة والممرات المعوقين سيارات لوقوؼ المخصصة األماكن في - 11
 . الكهربائية واإلشارات الطرقات الفتات رؤية الوقوؼ فيها يحجب التي األماكن في - 11
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 :والتوقف الوقوؼ يحّظر   :  42اٌّبدح 
 .  والتوقف الوقوؼ ممنوع ببلفتة إليها المشار األماكن في -  1
 .  العامة السبلمة تهدد التي الخطرة األماكن في -  2
 .  كافية غير الرؤية فيها تكوف التي األماكن في  -  3
 حتى الضوئية واإلشارات والمستديرات والتقاطعات المنعطفات وعلى المرتفعات رؤوس على -  4

  ./ متر 25/ مسافة
 غير وفي متر/ 25/ مسافة حتى ومخارجهما مداخلهما وفي األنفاؽ وداخل وتحتها، الجسور على -  5

 .  لذلك المهيأة األماكن
 .   الركاب ألخذ لها المعّدة األماكن غير في الباصات على -  6
 .  الضوئية اإلشارات قبل التوقف خطوط على -  7
 .  الضوئية اإلشارات عند المشاة بعبور الخاصة المتقطعة الخطوط على -  8
 .  اللوف ءبيضا متواصلة طولية بخطوط المحدد المعّبد جانبي على -  9

 . عامة أشغاؿ فيها تجري التي األماكن في - 11
 من أو ، األمن قوى رافعات استخداـ سحبها يستوجب التي ، المخالفة المركبات مالكي على يُفرض  -

 تخصص أف على ، الرافعة الستخداـ كبدؿ القانوف يفرضها التي ماتاالغر  عن مضاعفة مةاغر  ، تكلفو
 .  الداخلي األمن قوى في اإلحتياط صندوؽ لصالح الضعف قيمة

 : المتمادي الوقوؼ   :  44 اٌّبدح

 ( 15/4/2114تاريخ  /278/قانوف رقم ) المعدؿ  بموجب ال -  1
الوقوؼ المتمادي، وىو وقوؼ المركبات اآللية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكاف يحّظر 

 مكاف الوقوؼ مسموحاً بو قانوناً. ، وإف كاف واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً 
 ىذا في الواردة الثانية الفئة مخالفات بعقوبة أعبله األولى الفقرة أحكاـ يخالف من كل يُعاقب -  2

 .  القانوف
  أسبوعين لمدة المركبة تحتجز ، المكاف من إزالتها عن تمنع أو غائباً  اآللية المركبة مالك كاف إذا -  3
 . والبلديات الداخلية وزير عن يصدر بقرار المادة ىذه بيقتط دقائق تحّدد -  4

 اٌزبطغ اٌفظً

 «اٌظٍز ِٓ اٌّظذٛثخ اٌّزوجبد»  ٚأٔمبػٙب اٌٍّّٙخ اٌّزوجبد

 
العامة  النظافة قانوف من األولى المادة عليها نصت وأنقاضها المهملة بالمركبات المتعلقة األحكاـ إف :  45 اٌّبدح

 األتي نصها : 23/8/1974/ تاريخ 8735در بالمرسـو رقم /االص
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 وفي القانوني التراجع حدود حتى وأقنيتها وجوانبها وملحقاتها العامة والساحات الشوارع على يمنع   » 

 الخاصة والبلدية الدولة أمبلؾ وعلى للقرى المشاعية واألراضي البحرية األمبلؾ وعلى وضفافها المياه مجاري
 وطرح والصناعية الزراعية والفضبلت والنفايات وغيرىا والحجارة الحفريات وأتربة نيالمبا أنقاض طرح

 « .   وأجزائها وىياكلها وأنقاضهاالسيارات  تسجيل مصلحة من المشطوبة المهملة والسيارات المركبات
 

النظافة  قانوف في يهاعل المنصوص بالعقوبات أعبله الواردة المادة ىذه أحكاـ يخالف من كلّ  يعاقب :  46اٌّبدح  
 23/8/1974/ تاريخ 8735در بالمرسـو رقم /االعامة الص

 العاشر الفصل

 تهااشار ا  و  المركبات نارةإ

 
 ىطوؿ أو الضباب وقت في سيما وال االقتضاء عند النهار وفي الليل، أثناء السائق، على يجب -  1   :  47اٌّبدح  

 : قنف في المرور لدى أو الثلج أو الغزير المطر
   التبلقي أضواء أو الطريق أضواء يشعل أف  -أ  

 المادة ألحكاـ وفقاً  بها مجهزة المركبة كانت إذا الجانبية القياس أضواء يشعل أف -ب  
 .  القانوف ىذا من /119/

 نظر إبهار لتبلفي ذلك تستلـز التي الظروؼ جميع في التبلقي أضواء استعماؿ السائق على -  2
 :  وخاصة ، يناآلخر  السائقين

 .  التبلقي لدى -أ  
 . قصيرة بمسافة أخرى مركبة وراء السير لدى  -ب  

 :  الطريق أضواء استعماؿ يحّظر  -  3

 .  التبلقي لدى -أ  
   كافية العامة اإلنارة تكوف عندما المأىولة المناطق في -ب  
 الرؤية للسائق يسمح بشكل متواصلة العامة اإلنارة تكوف عندما المأىولة المناطق خارج -ج  

 .  كافية مسافة إلى
 .  متوقفة المركبة تكوف عندما -د  

 
 مركبة كل إلى يُدؿّ  أف الضباب، وقت سيما ال ، اإلقتضاء عند النهار وفي ، الليل أثناء يجب،    -  1  :  48اٌّبدح  

 بتطبيق اإلحتفاظ مع كافية غير عامة بإنارة مجهزة أو عامة بإنارة مجهزة غير طريق على واقفة
 القانوف ىذا من والثامن والسابع والسادس الخامس األبواب في إليها المشار الخاصة األحكاـ

 . الوقوؼ بأضواء وإما والخلفية األمامية القياس بأضواء إما
 .../... 
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 المترين تجاوزي عرضها كاف أو ، أمتار ستة يتجاوز المركبات من مجموعة أو المركبة طوؿ كاف إذا -  2

 .  والجانبي والخلفي األمامي القياس بأضواء ، واقفة وىي إليها، الداللة يجب ،
/ حتى 41/ المواد في المبينة الشروط ضمن المركبة إيقاؼ قاىرة قوة بنتيجة ، استحاؿ ذاإ -  3

 وخاصة ، السائق على وجب ، الطريق على بعضها أو المركبة حمولة سقوط حاؿ في أو/ 43/
 أضواء وضع ومنها القائمة، العراقيل إلى للداللة البلزمة التدابير جميع يتخذ أف ، الليل ثناءأ

 .  القانوف ىذا من /58/ للمادة وفقاً  التحذير ومثلث التنبيو
 

 لها يوضع والتي خاصة لنقليات استعمالها الممكن المركبات بإستثناء ، المركبات تزويد يحّظر -  1  :  49اٌّبدح  
 . القانوف ىذا في المبينة غير إشارة أو إنارة بأجهزة ، خاص اـنظ

 األجهزة ىذه تضايق ال أف شرط ، المركبة في الداخلية اإلنارة أجهزة األحكاـ ىذه تتناوؿ ال -  2
 .  اآلخرين السائقين

 فبدو  للدعاية مخصصة للنور عاكسة أو مضيئة إشارة كل استعماؿ المركبات سائقي على يحّظر -  3
 إزعاجاً  إستعمالها يسبب ال أف شرط المختص المرجع من بذلك خاص إذف على الحصوؿ

 .  الطريق لمستخدمي
 

 .  دائم بشكل الرجوع وأضواء المكابح أضواء سبلمة من يتأكد أف السائق على يجب :  51اٌّبدح  

 
 بمسافة للمركبة إنعطاؼ أو ؼاإنحر  مناورة كل قبل اإلشارة أضواء استعماؿ السائقين جميع على يجب :  50اٌّبدح  

 .  كافية
 

 بشكل التبلقي أضواء استعماؿ والقاطرات العامة األشغاؿ ومركبات الزراعية المركبات سائقي على يجب :  53اٌّبدح  
 .  دائم

 ػشز اٌذبدي اٌفظً

 اٌؼبِخ اٌظالِخ ػٍى ٌٍّذبفظخ ػبِخ أدىبَ

 
 :  كاف أي على يحظر :  52اٌّبدح  

 تهدد اً أخطار  يسبب أو السير حركة يعرقل أف شأنو من ما العاـ الطريق على يترؾ أو رميي أف -  1
 .  وغيرىا البناء ومواد والحجارة باوالتر  كالنفايات العامة السبلمة

 التي العبلمات يضع أف عليو ذلك، تعذر وإذا اً فور  إزالتها عليو يتوجب لذلك، اضطراره حاؿ وفي
 .  ممكن وقت أسرع في إزالتها حتى عنها الناتج الخطر إلى تشير
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 .  والنشر الدعاية سبيل على أشياء أو اً أوراق فوقو يعلق أف أو العاـ الطريق على يضع أف -  2
 .  وجوانبها العامة الطرقات على المركبات من وخبلفو المأكوالت وبقايا النفايات يرمي أف -  3

 
 دوف داع ألي طريقاً  يحفر أف أو كانت وسيلة بأي العاـ بالطريق اً ضرر  يُلحق أف كاف أي على يحّظر :  54اٌّبدح  

 . المختصة السلطة من مسبق ترخيص
المػػواد  في عليها المنصوص العامة الطرقات على باألشغاؿ المتعلقة األحكاـ المادة ىذه تطبيق في عىاير 
 / من قانوف العقوبات .611و 599، 595/

 
 وحماية لتنبيو البلزمة السبلمة إجراءات يتخذوا أف العامة الطرقات على األشغاؿ بورش القائمين على :  55اٌّبدح  

 واألشغاؿ والبلديات الداخلية وزيري عن يصدر بقرار المادة ىذه تطبيق دقائق تحّدد .الطريق مستخدمي
 .  اللجنة اقتراح على ءبناً  والنقل العامة

 
 والمسارب الممرات في سيرىم يحصروا أف القاىرة، القوة حاالت عدا فيما لطرقاتا مستخدمي على :   56 اٌّبدح

 . إليها ينتموف التي الفئة بسير المخصصة واألرصفة
 

 :  اآلتية الفئات على اداتر االوتوست استعماؿ يحّظر المسلحة، للقوى التابعة واآلليات المركبات بإستثناء :  57  اٌّبدح
 .  الخاصة حاجاتال وأصحاب المشاة -  1
 .  الحيوانات -  2
 .  آلياً  المجرورة غير المركبات  -  3
 .  ساعة/كلم 61 سرعتها تتعدى ال التي المركبات -  4
 .  الصناعية والمركبات العامة األشغاؿ ومركبات الزراعية لمركباتوا اتر ار الج  -  5

 
 إلخراج وسعو في ما يبذؿ أف عليو وجب السائق، دةإرا عن خارج طارئ لسبب المركبة توقف حاؿ في :  58اٌّبدح  

 ذلك، عليو تعذروإذا  وجوده، حاؿ في ارير اإلضط بالوقوؼ الخاص الطريق كتف إلى المعّبد من المركبة
 مسافة وعلى السير، لوجهة تبعاً  المركبة، خلف أو أماـ التحذير مثلث ووضع التنبيو أضواء استعماؿ وجب
 بشكل المثلث مشاىدة يمكن بحيث االوتوسترادات على اً متر  وخمسين العادية تالطرقا على اً متر  ثبلثين
 الرؤية مجاؿ كاف إذا التحذير مثلث وضع بعد التنبيو أضواء إطفاء يمكن .الليل وفي النهار في واضح
 .  كافياً 
 على ثالمثل وضع يمكن المأىولة المناطق داخل اً متر  الثبلثين مسافة ـاإحتر  إمكانية عدـ حاؿ وفي

 . أمتار عشرة عن تزيد أف يجب لكن ذلك عن تقلّ  مسافة
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 . أصفر لوف ذات يدوي ضوء كوضع أخرى تحذير وسائل استعماؿ ذلك إلى باإلضافة للسائق يمكن

 
 :  االوتوسترادات سيما ال الطرقات على التالية بالعمليات القياـ السائقين جميع على يحّظر :  59اٌّبدح  

 .  اإللتفاؼ أو الوقوؼ أو للتوقف سيما ال المعبدين بين الوسطية الجزيرة إستعماؿ -  1
 الوراء .  إلى الرجوع -  2
 .  الطريق كتف على السير -  3
 .  القصوى الضرورة حاالت في إال الطريق كتف على سيما وال المعّبد على التوقف أو الوقوؼ -  4

 
 السائقين جميع على آخر، طريق نحو إتجاه إلى أو تحويلة إلى تشير ادر اوتوست على الفتة وجود عند :  61اٌّبدح  

 :  إلى التدريجي ؼاباإلنحر  القياـ البلفتة ىذه رؤيتهم فور الخروج يريدوف الذين
 .  سلوكها يرغب التي التحويلة إتجاه بحسب اليسار أو اليمين إتجاه -  1
 ويتعين التفّرع مكاف عند سلوكو يريد الذي اآلخر يقللطر  المؤدي السير مسارب أحد أو مسرب  -  2

 . التفّرع مكاف أو المحوؿ بداية في الموضوعة البلفتات تجاوز قبل ؼااإلنحر  إنهاء
 

 . للمركبات األمامية بالمقاعد العمر من العاشرة سنّ  يبلغوا لم الذين األطفاؿ نقل يحّظر -  1 :  60اٌّبدح  
 كرسي داخل سليم بشكل وضعهم دوف من العمر من الخامسة دوف ما األطفاؿ نقل يحّظر -  2

 وتحّدد .الكرسي ىذه داخل الموجود ـابالحز  وربطهم الخلفي المقعد في لهم المخصص األماف
 .  اللجنة اقتراح على بناء والبلديات الداخلية وزير عن يصدر بقرار الفقرة ىذه تطبيق دقائق

 كافة، المركبات أنواع في والخلفية األمامية المقاعد مستعملي افةلك األماف ـاحز  استعماؿ يتوجب -  3
 .  أمنية مهمات تنفيذىم عند المسلحة القوى عناصر باستثناء المصنع من األحزمة بهذه والمجهزة

 
 اء،الغط أو األبواب مفتوحة أو المحرؾ، لغرفة غطاء بدوف أو أبواب بدوف تتجوؿ أف السيارات على يحّظر :  63اٌّبدح  

 الخلفي الباب ترؾ الشحن سيارات على يحّظر كما للدواليب، (ؼاالرفر ) األوحاؿ  واقية بدوف أو
 . متدلياً  لصندوقها

 اف شرط والسياحة الباص سيارات سطح على مثّبت مشبك على وأمتعتهم المسافرين حقائب بنقل ُيسمح
 إلى باإلضافة الخارجي، السيارة سطح الحاؿ، مطلق في يتعدى، ال وأف الواحد المتر علوىا يتجاوز ال

 . العامة السبلمة مقتضيات يؤمن سليم ُمحكم بشكل الحمولة ىذه ربط ضرورة
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 ػشز اٌضبًٔ اٌفظً

 اٌطزٌك ططخ ٚػالِبد ٚالفزبد ئشبراد

 ػبِخ أدىبَ - ٚياأل اٌمظُ

 
 والواردة السير تدابير على الجمهور الطبلع الهاإستعم الواجب والعبلمات والبلفتات تااإلشار  شكل إف :  62اٌّبدح  

 إتفاقية أي أو 1968 عاـ فيينا في المعقودة الدولية اإلتفاقية في المعتمدة ىي القانوف، بهذا ملحق في
 .  لبناف يُبرمها أو أبرمها أخرى دولية
 والعبلمات والبلفتات تااإلشار  أشكاؿ والنقل العامة واألشغاؿ والبلديات الداخلية وزيري من بقرار ُتحّدد

 .  المذكورة اإلتفاقية في الواردة والمحلية اإلضافية
 

 الواجب التعليمات تعلن خاصة وإشارات الفتات ومخارجها، واألنفاؽ الجسور مداخل على توضع -  1  :  64اٌّبدح  
 .  المرور سبلمة لتامين أو عليها للمحافظة إتباعها

 ومخارج مداخل على الموضوعة والتعليمات الخاصة باإلشارات ّيدالتق الطريق، مستخدمي على -  2
 . المرور سبلمة لتأمين أو عليها للمحافظة واألنفاؽ الجسور

 
 أو بيانات أو إعبلنات عليها يلصق أو السير وإشارات ببلفتات ضرر أي يلحق أف كاف أي على يحّظر :  65اٌّبدح  

  . اتجاىاتها أو مراكزىا أو معالمها يغير
 

 :  أنواع أربعة من الطريق سطح وعبلمات والبلفتات تااإلشار  تتكوف :   66  اٌّبدح
 . اليدوية المرور إشارات -  1
 . الضوئية تااإلشار  -  2
 .  البلفتات  -  3
 . الطريق سطح عبلمات -  4

 اٌٍذٌٚخ اٌّزٚر ئشبراد- اٌضبًٔ اٌمظُ

 
  ةاليدوي الشرطة رجاؿ تاإشار  - 1 :  67اٌّبدح  

 المكلفين الشرطة رجاؿ إلشارات الفور على اإلمتثاؿ الطريق مستخدمي على يجب -أ  
 .  المرور حركة بتنظيم

 التقاطعات على بالتوقف المتعلقة المرور حركة بتنظيم المكلفين الشرطة رجاؿ إشاراتإّف  - ب
 : يلي كما ىي
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 الطريق، مستخدمي لكل «  قف -حذار»  اإلشارة ىذه تعني:  عامودياً  مرفوعة اليد   -
 الطريق ومستخدمي آمنة بطريقة التوقف على القادرة غير المركبات عدا ما

 . التقاطع منطقة ضمن الموجودين
 الطريق مستخدمي لكل "التوقف" اإلشارة ىذه تعني :أفقياً  ممدودتاف اليداف أو اليدّ   -

 سواء الممدودتين، اليدين وأ اليدّ  إتجاىات مع تتقاطع إتجاىات من القادمين
 .  خلفو أو الشرطي مقابل الواقعة

 اليد ؿاإنز  المرور حركة بتنظيم المكلف للشرطي يمكن اإلشارة، بهذه القياـ بعد
 . التوقف حالة ارر استم مع اليدين، أو
 الضوء بإتجاه القادمين الطريق مستخدمي لكافة التوقف ويعني بو يؤشر أحمر ضوء  -

 .األحمر
 على اإلستثنائية الحاالت في المرور حركة بتنظيم المكلفين الشرطة رجاؿ إشارات تغُلب   - ج

 .  غيرىا أو الطريق عبلمات أو الفتات أو ضوئية تاإشار  من األخرى القواعد جميع
 اليدوية السائق إشارات -  2

 يمكن الطريق، مستخدمي تنبيو بهدؼ االضطرارية الحاالت وفي اإلتجاه، تغيير إشارة إلى إضافة
 المركبة نافذة خبلؿ من األيسر عواذر  باستعماؿ سيتخذه الذي اإلجراء عن إعبلمهم للسائق
 : كالتالي البلزمة اإلشارات يؤدي وأف اليسرى

 .  والتوقف السرعة تخفيف تعني المركبة جانب إلى واصعادىا عا الذر  ؿاإنز  -أ  
 .  لليسار اهاإلتج تعني افقياً  مستقيم بشكل عا الذر  مدّ  -ب 
 . لليمين اإلتجاه تعني عامودياً  عا الذر  رفع -ج  

 

 اٌؼٛئٍخ اإلشبراد - اٌضبٌش اٌمظُ
 

 .  بالمشاة خاصة وإشارات بالمركبات خاصة إشارات إلى الضوئية اإلشارات تنقسم :  68اٌّبدح 
 

 : التالي الترتيب وفق دائرية ألواف بثبلثة نظاـ من بالمركبات الخاصة الضوئية اإلشارات تتكوف -  1  :  69اٌّبدح  
 خط وجود عدـ حاؿ في .التوقف لخط المركبات تجاوز ممنوع يعني:   األحمر الضوء -أ  

 اإلمتناع أو نفسها الضوئية اإلشارة تجاوز عن اإلمتناع األحمر الضوء معنى يكوف التوقف
 .  التقاطع ولوج عن

 األحمر الضوء إلى األخضر الضوء من اإلشارة رتغيّ  عند ُيستعمل:  الثابت األصفر الضوء -ب  
 وُيسمح األحمر اللوف إضاءة عند للتوقف تمهيداً  التمهل ضرورة إلى السائقين لتنبيو

 أو التقاطع عند التوقف خط ولجت قد كانت إذا سيرىا بمتابعة السائرة للمركبات
 .  توقف خط وجود عدـ حاؿ في التقاطع في توغلت
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 . الحذر توخي مع بالمرور السماح يعني : األخضر لضوءا -ج  

 ذات أسهم عدة أو بسهم األخضر والضوء الثابت األصفر والضوء األحمر الضوء تزويد يمكن -  2
 العادية الضوئية لئلشارات ذاتو المعنى األسهم لهذه وتكوف .أخضر أو أصفر أو أحمر لوف

 .  باألسهم إليها المشار السير اتبإتجاى ينحصر السماح أو المنع أف بإستثناء
 تأمين ثم ومن اإلشارة عند التوقف شريطة يميناً  المتجهة للمركبات الحمراء اإلشارة بعبور ُيسمح -  3

 وجود عدـ وشرط مضايقة، أو خطر ألي األخرى السير وحركات المشاة تعريض دوف العبور
 .  ذلك تمنع إشارة

 
 : يلي ما وتعني وأخضر أحمر لونين ذات المشاة بسير الخاصة الضوئية راتاإلشا تكوف  -  1   : 71   اٌّبدح

 .  للمعّبد المشاة عبور ممنوع يعني األحمر الضوء -أ  
  الحذر توخي مع للمشاة المخصص الممر في المعّبد بعبور السماح يعني األخضر الضوء -ب  
 .  للمشاة السير أو التوقف على دالة رموز األضواء ىذه يصاحب أف على

 الشكل على معينة عبور حاالت في لونين ذات نظاـ من مكونة ضوئية إشارات استخداـ يمكن -  2
 :  التالي

 المسرب أو المسلك على ممنوع إتجاه)×( :  أكس عبلمة شكل في األحمر الضوء   -أ  
 .  الضوء إليو الموجو للسائق بالنسبة

 على بو مسموح إتجاه ويعني : ألسفلا إلى موجو سهم شكل في األخضر الضوء -ب  
 .  الضوء إليو الموجو للسائق بالنسبة والمسرب المسلك

 دوف من االنتباه ومضاعفة التمهل بعد اإلشارة بتجاوز للسماح المتقطع األصفر الضوء ُيستخدـ -  3
 األولوية . قواعد تغيير

 :  يلي بما المتقطع األصفر الضوء استخداـ يتعلق أف ويمكن
 .  بالتناوب يشتغبلف ضوءاف أو منفردة بصفة موضوع ضوء -أ  

 .  يعمل ال النظاـ كاف إذا ألواف ثبلثة من مكونة ضوئية إشارة لنظاـ تابع ضوء -ب  
 ولوج ممنوع يعني ألواف، ثبلثة من مكونة ضوئية إشارة لنظاـ التابع المتقطع األحمر الضوء -  4

 .  األولوية قواعد تغيير دوف من السير متابعة قبل تباهاالن ومضاعفة التوقف بعد إال التقاطع
 األصفر، والضوء األحمر الضوء بين متقطع بشكل تعمل تقاطع على ضوئية إشارة وجود حاؿ في -  5

 ولوجو إمكانية من والتأكد تاماً  توقفاً  التوقف المتقطع األحمر الضوء إليو الموجو السائق على
 للتأكد التمهل المتقطع األصفر الضوء إليو الموجو السائق وعلى ره،سي متابعة قبل بأماف التقاطع

 .  سيره متابعة قبل المركبات من التقاطع خلو من
 

 .../... 
26 
 



 تقاطعات على وموضوعين بالتناوب يشتغبلف متقطعين أحمرين ضوءين من مكوف نظاـ يستخدـ -  6
 ىذا وجود عدـ حاؿ في أو وقف،الت خط تجاوز منع ويعني الحديدية، السكك مع الطرقات

 . الطريق مستخدمي لكل بالنسبة التقاطع ولوج ممنوع الخط،
 

 للمادة وفقاً  المرور أفضلية ُتحّدد وعبلمات، الفتات وجود وعدـ مضاءة، غير ضوئية إشارة وجود حاؿ في   :  70اٌّبدح  
 .  القانوف ىذا من/ 32/

 اٌزاثغ  اٌمظُ

 اٌالفزبد

 

 : أنواع ثبلثة إلى الطرؽ جانب إلى الموضوعة السير الفتات سمتنق : 73 اٌّبدح
 التحذيرية . البلفتات  - 1  

 التنظيمية . البلفتات  - 2  
 اإلرشادية . البلفتات  - 3  

 

 : اٌزذذٌزٌخ اٌالفزبد  : 72 اٌّبدح

 للسرعة وتخفيضاً  خاصاً  إنتباىاً  الطريق مستخدمي على تفرض الطريق على أخطار من للتحذير الفتات ىي  
 اإلنػزالؽ وخطػر الحػادة والميػوؿ الخطػرة كالمنحنيػاتاإلشػارة )   داخػل إليػو المشػار الخطػر نػوع مػع يػتبلءـ بشػكل 
 لخ ( .ا...  ، الصخرية واإلنهيارات 
 الخلفيػة وتكػوف . أعلػى إلػى وورأسػ أفقية قاعدتو األضبلع متساوي مثلث شكل على البلفتات ىذه تكوف  
 )   . األسودباللوف  والرموز واألشكاؿ والرسومات ، العاكس األحمر باللوف الخارجي واإلطار ، عاكس أبيض لوف ذات 

 المرور ( . الفتات ملحق من 26 البلفتة إلى 1 البلفتة من
 

 : اٌزٕظٍٍّخ اٌالفزبد  : 74  اٌّبدح

   فئات خمس إلى تنقسمو  المرور، حركة بتنظيم الخاصة القواعد بعض الطريق مستخدمي إعطاء إلى تهدؼ  
 المرور ( . الفتات ملحق من /33/ البلفتة إلى /27/ البلفتة ) منٚاألفؼٍٍخ   اٌزمبؽغ الفزبد - 0   

 ، أبيض وإطار حمراء خلفية ذات األضبلع متساوي مسدس بشكل وتكوف التوقف الفتة  - أ   
 . «STOP »   و « قف»  يكلمت   عليها ويكتب    
  وػقاعدت األضبلع ويامتس مثلث شكل على وتكوف(  الطريق فسح) إ  تمهلال الفتة  - ب   
 .  األحمر باللوف خارجي وإطار بيضاء خلفية ذات ، أسفل إلى ورأسو أعلى إلى األفقية    
  بلعػاألض متساوي مثلث شكل على وتكوف التقاطعات والفتات الدائري السير الفتة  - ج   
  األحمر باللوف خارجي وإطار عاكس بيضاء خلفية ذات ، أعلى إلى ورأسو أفقية قاعدتو   
 د .األسو  باللوف ومصطلحات رموز وعليها العاكس    
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 مربػع وداخلػو عػاكس أبيض لوف ذات األضبلع مربع شكل على تكوف األفضلية الفتات - د   
 . األسود باللوف ومصطلحات رموز وعليو عاكس اصفر لوف ذات آخر    
 إٌّغ : الفزبد -  2   

   كمنػع)   بهػا القيػاـ يمنػع التػي الحركػات إلػى السػائقين تنبيػو إلػى وتهػدؼ المنػع الفتػات -أ    
 بيضػاء خلفيػة ذات الشػكل دائريػة وتكػوف  .( وغيرىا ، اإللتفاؼ ومنع التجاوز ومنع الدخوؿ                                   

 /34البلفتة / ) من واألحمر األسود باللوف ومصطلحات رموز وعليها ، أحمر خارجي إطار مع                                   
 المرور . ( الفتات ملحق من /61/ إلى  البلفتة    
  ذات الشكل دائرية تكوف والتوقف الوقوؼ منع الفتات التوقف :و  الوقوؼ منع الفتات  - ب   
   رػػاألحم باللوف ومصطلحات رموز وعليها األحمر باللوف خارجي إطار مع زرقاء خلفية   

 المرور ( . الفتات من ملحق /63/ البلفتة إلى /61/البلفتة  من) 
 : ) اإلججبرٌخ (اإلٌشاٍِخ  اٌالفزبد   - 2   

 . محددة بقواعد اإللتزاـ أو إلزامية بحركات للقياـ السائقين توجيو إلى تهدؼ اإللزامية البلفتات   
 إلى /64/ البلفتة مػن. )  بيضاء وأسهم رموز وعليها ، زرقاء خلفية ذات الشكل ائريةد وتكوف   

 المرور ( . الفتات ملحق من / 79/ البلفتة   

 إٌّغ : ٔٙبٌخ الفزبد - 4   

 خطوط وعليها ، خارجي إطار دوف من ، بيضاء خلفية ذات دائرية وتكوف«  المنع نهاية»  الفتات 
 / إلػى81/ البلفتػة مػن)  اليسػار إلػى اليمػين مػن قطػري إتجػاه فػي متوازيػة ، نةداك رمادية أو سوداء
 المرور ( . الفتات ملحق من /84/ البلفتة

 اإلٌشاٍِخ : اٌالفزبد ٔٙبٌخ  - 5  

 الرموز من مجموعة وعليها خارجي إطار مع زرقاء خلفية ذات دائرية تكوف اإللزامية البلفتات نهاية   
 .  اليسار إلى اليمين من قطري إتجاه في متوازية حمراء وخطوط األبيض فباللو  والمصطلحات   

 المرور ( . الفتات ملحق من / 91/ البلفتة إلى /85/ البلفتة من)                              

 
 : اٌزٕجٍٗ ٚػالِبد اإلرشبدٌخ اٌالفزبد : 75 اٌّبدح

 إلى  : وتنقسم اإلرشادية البلفتات  - 1  

  اداتػػاإلرش بعض الطريق مستخدمي إعطاء إلى وتهدؼ والخدمات المعلومات الفتات  - أ   
 والمستشفياتالسيارات  كمواقف)   والخدمات المرافق إلى الدالة والبلفتات ، والتوجيهات   
 : التالي الشكل على وتكوف ،(  وخبلفو    

 وكتابػات رمػوز عمػ زرقػاء خلفيػة ذات مسػتطيلة أو مربعػة وتكػوف المعلومػات الفتػات -
 الفتػات ملحػق مػن /111/ البلفتػة إلػى /91/ البلفتػة مػن)  األحمػر أو األبػيض بػاللوف

 . المرور
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 ورموز زرؽأ إطار مع بيضاء خلفية ذات مستطيلة أو مربعة وتكوف الخدمات الفتات -

  مػػن /125/ البلفتة إلى /111/ البلفتة من. )  األبيض أو األسود باللوف وكتابات
 المرور ( . الفتات ملحق      

 لػػشك على أو مربعة أو مستطيلة وتكوف ،(  اإلتجاه)   الوجهة على الدالة البلفتات  -ب  
 ىػػعل للداللة زرقاء أو األوتوسترادات على للداللة اللوف خضراء خلفية ذات أسهم

 صفراءأو  الثقافية أو السياحية لؤلماكن بّنية أو المدف داخل للتوجيو بيضاء أو الطرقات
 تكوف والصفراء البيضاء البلفتات ثناءتباس األبيض باللوف ورموز كتابات مع لؤلشغاؿ

 ) من  وجهتهم إلى الوصوؿ على الطريق مستخدمي وتساعد األسود باللوف عليها الكتابة

 المرور ( . الفتات ملحق من /135/ البلفتة إلى /126/ البلفتة
 

 : التنبيو عبلمات - 2 
 أو الحادة ( المنحنيات)  كالمنعطفات المواقع بعض في الطريق مستعملي لتنبيو العبلمات ىذه تستخدـ  

 المرور ( الفتات ملحق من/141/ البلفتة إلى /136 البلفتة/ من)  الوسطية الجزر أو التقاطعات أو الخطرة
 : من العبلمات ىذه وتتكوف  

 على للطريق الخارجي الطرؼ عند تثبت اللوف بيضاء اسطوانية أعمدة شكل على عبلمات  - أ
 ، اتػالتقاطع على أيضاً  وتثبت عاكسة حمراء «  قبلدة»   أو «  سوار»   مع الخطرة المنعطفات

 التي المناطق في الواقعة الطرؽ على الثلج مستوى من أعلى عاكسة حمراء قبعة مع وتكوف
 .  الثلوج فيها تتراكم

 جانبي على تثبت ، عاكس أسود مستطيل مع اللوف بيضاء أسطوانية عمدةأ شكل على عبلمات  - ب
 . الخارجية حدوده لتحديد الطريق

  رةػػالخط المنعطفات من للتنبيو عاكسة، بيضاء أسهم عليها زرقاء خلفية ذات مستطيلة الفتات  - ج  
 . السائق بمواجهة للطريق الخارجي الطرؼ عند تثبت  

 الجزر رؤوس لتحديد ، عاكس اصفر لوف ذات اسطوانية نصف عمدةأ شكل على عبلمات - د
 . الوسطية

 اٌخبِض اٌمظُ

 اٌطزٌك ططخ ػالِبد

 : متقطعة أو متواصلة عرضية وخطوط طولية خطوط إلى الطريق سطح عبلمات تنقسم  :  76اٌّبدح   

 إلى للداللة سائقال يسار على وتقع ، المعبد مسلكي بين تفصل  الصفراء : الطولية الخطوط - 1  
 . المعاكس باإلتجاه يساره على سير    وجود

 . نفسو اإلتجاه ذات السير مسارب بين تُفصل :  البيضاء الطولية الخطوط -2   
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 . وراالمج المسرب أو المسلك إلى إجتيازىا يمنع:  المتواصلة الطولية الخطوط - 3  
  أو المسرب إلى اإلنتقاؿ بغية أو التجاوز عند بإجتيازىا حيسم :المتقطعة الطولية الخطوط  - 4  

 . المجاور المسلك                             
ة الضوئي باإلشارة إلتزاماً  عنده التوقف السائق على يجب الذي المكاف تُبين :العرضية الخطوط - 5 

 . رورالم أولوية لها التي والمركبات للمشاة المجاؿ فسح بهدؼ والبلفتات
 

 : أىمها ، التكميلية الرسـو من مجموعة الطريق سطح عبلمات تتضمن  : 77 اٌّبدح 
 ) االنزواء ( .  اإلنحراؼ  أسهم -

 التوجيو . أسهم -

 المشاة . ممرات عبلمات -

 الخطوط ىذه أف على للداللة ، المتقطعة الطولية الخطوط بين اإلنحراؼ أسهم ُتستخدـ  - 1
 انتهاء إلى لئلشارة مسرب اخلاإلنحراؼ د أسهم تستخدـ كما. متواصلة ستصبح ةػالمتقطع

 اإلتجاه بحسب قليبلً  مائلة اإلنحراؼ أسهم وتكوف . المجاور بالمسرب واندماجو  المسرب
 . المقصود

 لمستخدمي لتبّين الطرؽ وتقاطعات مفارؽ من بالقرب المسارب وسط في التوجيو أسهم ُتستخدـ  - 2  
 . المقصود اإلتجاه نحو بو اإللتزاـ الواجب المسرب الطريق                               

 الطريق لمستخدمي وتُبيند  . المعبّ  لمحور موازية أبيض لوف ذات بخطوط المشاة ممّرات ُتحّدد  - 3
 وقوؼ أو توقف ويُمنع  .المرور أولوية لهم الذين أو العابرين للمشاة المرور فسح عليهم بأفّ 

 .  ليهاع المركبات
 

 بخطوط تحديدىا فيتم العاـ، النقل ( حافبلت)  باصات لسير معيَّن مسرب تخصيص يمكن  -  1   : 78اٌّبدح 
 ىػعل سوى المسرب ىذا ضمن التوقف يمكن وال المسرب ىذا ضمن خاصة رسـو مع متواصلة    طولية

 . للتوقف المخصصة المحطات   
 في واإلسعاؼ المدني والدفاع المسلحة القوات مركبات باستثناء األخرى للمركبات يمكن ال  - 2

 ادرةمغػ عند أو الطرؽ وتقاطعات مفارؽ مستوى عند إال ، المسرب ىذا عبور الطارئة الحاالت
 . إليو الدخوؿ أو مجاور عقار   

 
  من الطريق ماتعبل عبر الطريق الفتات تتضمنها التي للبيانات اإلشارة األحياف بعض في يُمكن - 1   : 79اٌّبدح 

 .  المعّبد سطح على أبيض بلوف الكتابة خبلؿ   
 مختلفة أحجاـ ذات ، معدنية غير أو معدنية صفائح وىي ، الطرقية العاكسات استعماؿ يُمكن  - 2  
 ليبًل .  المسرب أو المعّبد أطراؼ لتحديد ، للنور عاكسة   

.../... 
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 ػشز اٌظبثغ اٌفظً

 اٌظجبلبد

  ىػػعل ستحصاؿاإل بعد إال ، العامة الطرقات على ، نوعو كاف مهما سباؽ يإجراء أ يجوز ال - 1 : 81 اٌّبدح
 . بها التقيد يجب التي الشروط فيو تحّدد والبلديات الداخلية وزير من خاص ترخيص 

 قد التي األضرار ضد ضماف عقد إبراز والدراجات تاالسيار  سباؽ في ، حاؿ كل في ، ُيشترط  - 2  
 . وبممتلكاتهم بالغير تلحق   
 لمشاىدتها، يحضر الذي للجمهور الكافية الحماية تأمين السرعة سباقات منظمي على ُيشترط  - 3  

 . المجلس يحددىا معايير وفق                             
  اٌضبًٔ اٌجبة

 اٌّمطٛراد ِٓ ِٚجّٛػخ داثبٌظٍبر خبطخ أدىبَ

 األٚي اٌفظً

 اٌّزوجبد فً ٌظالِخٚا اٌّزبٔخ شزٚؽ

 اٌؼبِخ اٌشزٚؽ - األٚي اٌمظُ

 
أجزائها  جميع تكوف وأف والصناعة الفن أصوؿ تقتضيو ما حسب ومصنعة مصممة المركبة تكوف أف يجب   : 80اٌّبدح 

 والسير لبلستعماؿ صالحة حالة في دائماً  المركبة تكوف أف يجب كما تاماً  تثبيتاً  ومثبتة وسليمة متينة
 أو راكبها أو سائقها للخطر تُعّرض ال بحيث القانوف ىذا في المقررة والمتانة السبلمة شروط هافي وتتوافر

  . الخاصة أو العامة لؤلمبلؾ أو للطرؽ ضرراً  تسبب أو الطريق مستخدمي
 

 المركبة تكوف فأو  ، متيناً  تثبيتاً  بالقاعدة ومثبتاً  جيدة بحالة المركبة ىيكل أو جسم يكوف أف يجب   : 83اٌّبدح 
 أماف بكل القيادة من يتمكن بحيث كافة باإلتجاىات للرؤية كافياً  مجاالً  لسائقها يؤمن بشكل مصنوعة
 سليمة والمقاعد إغبلقها عند وُمحكمة االستعماؿ وسهلة سليمة والنوافذ األبواب تكوف وأف ، وسبلمة
 ال الذي اآلمن النوع من المركبة زجاج يكوف أف يجب كما .المعتاد المستوى مع قياساتها وتتفق ومريحة
 أف يجب . والخارج الداخل من الرؤية تحجب ال شفافة مادة من يكوف وأف ، تحطم إذا جراحاً  يحدث

 . الصانع مواصفات حسب بدىاف مطلياً  المركبة جسم يكوف
 

   :ػ ب   مزودة المركبة تكوف أف يجب  : 82 اٌّبدح 
 ومرآتاف ، الخلف من المقبلة واألشياء المركبات رؤية من تهابواسط السائق يتمكن ، عاكسة مرآة - 1  
 . السائق ويسار يمين عن المركبة خارج في موجودتاف جانبيتاف عاكستاف   
 . سليم بوضع تكوف األمامي الزجاج على آلية مطر مّساحة  - 2  
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 . والخلفية األمامية المقاعد في أماف أحزمة - 3  

  رػػوزي عن يصدر بقرار مواصفاتها تحّدد  .باألجرة الركاب نقل لسيارات أولية سعافاتإ علبة - 4  
 . والبلديات الداخلية  
 وػمواصفات تحّدد . لئلستعماؿ دوماً  صالحاً  يكوف وأف ، الضرورة عند الحرائق إلخماد إطفاء جهاز - 5  
 . والبلديات الداخلية وزير عن يصدر بقرار   

 

 وال . إضافية مصابيح أو عاكسات أو العاكس الملوف الزجاج مثل المركبة على إضافات وضع يجوز ال  : 84 اٌّبدح 
 كتابات أي وضع أو المختصة الجهات قبل من بها المصرح غير البلسلكي ألجهزة ىوائيات تركيب يجوز

 . النافذة والقرارات واألنظمة القوانين مع تتعارض المركبة جسم على ملصقات أو
 

  اٌضبًٔ مظُاٌ

 ٚاٌشبطً اٌظذِبد ٚالً 

 

 اً ػتثبيت بالقاعدة مثبتين ويكوناف خلفي وآخر أمامي صدمات بواقي مزودة المركبة تكوف أف يجب - 1  : 85 اٌّبدح 
 اتػلمواصف تبعاً  أمامي واحد تصادـ بحاجز المركبات لبعض ويكتفى . منهما الغرض يفي ، قوياً  

 . الصانع مواصفات يخالف ماتصد واقي أي وضع يحّظر  .الصانع
 ىػػعل المحتمل الضرر من يحدّ  بشكل الصدمات واقي بمواصفات اإللتزاـ الشاحنات على يجب - 2

 موافقة على وحائز الصانع لمواصفات مطابق والتصادـ اإلنزالؽ حاؿ في األخرى المركبات
 . المختصة المصلحة

 
   يقع الذي الضغط تتحمل بحيث والقوة المتانة من(  الشاسي)   المركبة قاعدة تكوف أف يجب - 1   : 86 اٌّبدح

 . لتحملها المصممة األحماؿ من عليها                             
 ذلك كاف إذا إال ،(  الشاسي)   المركبة قاعدة أجزاء في لحامات أو وصبلت إجراء يجوز ال  - 2

 ومتانتها توازنها على التعديبلت ىذه ؤثرت ال بحيث ، المنتج المصنع وموافقة وتجربة بمعرفة
 . ذلك على المختصة المصلحة موافقة شرط إلى باإلضافة

 
 اٌضبٌش اٌمظُ

 اٌٛلٛد ٚخشاْ اٌّذزن جٙبس
 

  من والغرض المركبة تصميم مع يتفق بما والمتانة القوة من المحرؾ تصميم يكوف أف يجب  - 1   : 87 اٌّبدح 
 . لها األقصى بالوزف وىي استعمالها                              

 محكم سليماً  غطاؤه يكوف وأف ، بو الخاصة الحماالت على متيناً  تثبيتاً  المحرؾ يُثبت أف يجب  - 2
 . اإلغبلؽ
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 وأ العامة بالصحة مضرّ  أو للبيئة ملّوث دخاف منو ينبعث وال جيدة بحالة المحرؾ يكوف أف يجب - 1    : 88 اٌّبدح 
 جهاز بواسطة وتقاس قانوناً  دةالمحدّ  المواصفات تتعدى إنبعاثات يخرج ال وأف ، السير بسبلمة
 . الثلوث فحص

 . مجاوريها أو الطريق مستخدمي إزعاج إلى تؤدي ضوضاء أجهزتها أو المركبة ُتحدث أف يجوز ال - 2  
 الوقود أنواع استعماؿ يحّظر كما قانوناً، المحدّدة تلك غير المحرؾ في وقود استعماؿ يحظر - 3

 . المركبة صانع لمواصفات المطابقة تلك غير
 

 ازػالجه ىذا يكوف أف وُيشترط ، دائمة بصورة صالح ( مسكات)  بعادـ المحركات تزويد يجب  - 1   : 89 اٌّبدح 
  أف ويحّظر ، تخفيفو أو مفعوليتو بقطع المحرؾ، عمل أثناء ، للسائق تسمح ال بصورة مصنوعاً    

 طليقاً . الغازات تصريف يكوف                              
 تحدّ  بمصافي مجهزاً  اآللية والدراجات والمركبات السيارات في المحرؾ عادـ يكوف أف يجب - 2

 بػػيج العادـ ىذا في إصبلح أو تبديل أو تعديل أي إجراء حاؿ وفي المحرؾ عمل ضوضاء من
 . األصلي مصنعو من وروده عند عنو الناتج الحدّ  عن ضجيجو أو صوتو يزيد ال أف

 يتم التي ( pôt catalytique ) الحفزي المحوؿ بجهاز المجهزة غير السيارات تسجيل يحظر  - 3
 المحوؿ ىذا على الكشف يجب كما القانوف، ىذا نفاذ تاريخ من مرة ألوؿ السير في وضعها

 و .فعاليت من للتأكد معاينة كل عند
 ازػجه وضع الكهربائية بالمعدات يتعلق فيما منو بقرار يحدد أف والبلديات الداخلية لوزير نيمك  - 4  
 .   ضوضائها من يحدّ  اآللية الدراجات في خاص وجهاز ، معينة فنية شروط فيو تتوفر الطفيليات ضد   

 
 بأدنى تسمح ال سليمة الدورة أجهزة مختلف بين الموصولة واألنابيب الوقود خزانات تكوف أف يجب   : 91 اٌّبدح 

 اآللية المركبة تعّطل يحّظر. محكم بغطاء ومغطاة العادـ ماسورة عن بعيدة الوقود خزاف فتحة تكوف وأف ، الوقود من تسرب
 الخزاف . من الوقود نضوب بسبب العاـ الطريق على

 
  ، الكهربائية والشبكة الحركة نقل زةوأجه التبريد جهاز حصر، ودوف المركبة أجهزة باقي تكوف أف يجب :  91اٌّبدح

 . لها المعدة الطاقة أقصى وتتحّمل وظيفتها ألداء صالحة ، جيدة بحالة سليمة جميعها 
 

 اٌزاثغ اٌمظُ

 اٌزٕجٍٗ ٚ اٌمٍبدح جٙبس

 

 وػصبلتو  جميع تكوف وأف ، اآللية المركبة يسار إلى ُمثبتاً  ( المقود)   القيادة جهاز يكوف أف يجب - 1 : 93 اٌّبدح
 . تأخير وبدوف ودقة بسهولة المركبة إتجاه تغيير من السائق يُمّكن بحيث جيدة وبحالة سليمة   
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 . القيادة جهاز مواصفات في تعديل يإجراء أ يجوز ال -  2  
  المختصة للمصلحة المسبقة الموافقة بعد اليسار إلى اليمين من المقود موقع تعديل يمكن - 3  

 . الميكانيكية للمعاينة المركبة وعػوخض                             
 . القانوف ىذا نفاذ تاريخ من المادة ىذه أحكاـ مع تتطابق ال التي المركبات استيراد يمنع - 4  

 
 . النغمات متعدد يكوف أف يجوز وال الصوت، واضح تنبيو بجهاز المركبة تزود أف يجب : 92اٌّبدح 

 
 ضاٌخبِ اٌمظُ

 ٚاإلؽبرد اٌّىبثخ 

 
 يكوف ، األقل على بمكبحين المركبات مجموعة أو آلية مركبة وكل سيارة كل ُتزود أف يجب  - 1 : 94 اٌّبدح

 والثاني وسريعة كاملة ةػبطريق وإيقافها المركبة سير سرعة تخفيض في التحكم أحدىما يؤمن ، اآلخر عن مستقبلً  منهما كل
 . مستقيم خط في سائرة وىي السيارة أو المركبة اهػإتج على استعمالهما عنديؤثراف  وال ، ؼالوقو  وضعية في وقوفها يؤمن

 مجموعة أو المركبة إليقاؼ كافية وقوة سريعة فعالية ذات تكوف أف المكابح في يشترط - 2  
 . شدة اإلنحدارات أكثر في حتى وتثبيتها وتجميدىا المركبات

 
  :  ٔٛػبْ اٌّىبثخ : 95اٌّبدح 

  رئٍظً ( ) ِىجخ اٌخذِخ  ِىبثخ  - 0  

  رىػأخ وسيلة بأي أو السوائل بضغط أو المضغوط بالهواء أو آلياً  إما تشغيلها يكوف  -أ     
 .  العجبلت جميع على متوازيًا تأثيرىا يكوف أف ويجب ، السبلمة بمواصفات تتسم   
  أجهزتها جميع تكوف أف يجب سوائلال بضغط أو الهواء بضغط الفرامل تشغيل كاف إذا           
 . فنياً  سليمة الهواء خزاف أو وخراطيم مواسير من           
ًُ  - ب     األقل على يثّبت وأف العجبلت في فعاليتو تكوف أف الرئيسي المكبح في شترطُي

 األقل على بالمائة خمسين المسطحة أو الجافة األرض في فعاليتو تبلغ وأف ، محملة وىي اآللية المركبة أو السيارة وزف يػػثلث  
 . العجبلت من عجلة كل على ،
 

 ) اإلدزٍبؽً اٌّىجخ(  اإلٌمبف رأٍِٓ ِىبثخ - 3   

 أو العجبلت في تأثيرىا ويكوف تماماً، عملها في مستقلة تكوف بالقدـ، أو باليد تشغيلها يكوف   
 . السائق غياب ثناءأ آلياً  مضغوطاً  يبقى أف ويجبسميسيوف ( ن) ترا األداء جذع في
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/ 751/ على بو المرخص اإلجمالي وزنها يزيد ال أف شرط ، المكابح من المنفردة المقطورات تُعفى : 96  اٌّبدح
 . فارغة وىي القاطرة المركبة وزف نصف على وال كيلوغراماً 

 

بة المرك صانع تصميم حسب مكانها في ةومثبت التركيب ومضبوطة مّتزنة المحاور تكوف أف يجب - 1   : 97  اٌّبدح
 . اإلطبلؽ على لحاـ أي المحاور داخل يكوف أف يجوز وال عليها تقع التي الحمولة تتحمل وأف

 دوف اػومحاورى المركبة تصميم مع تحّملو وقوة قياساتو وتتفق المعدف من الجنط يكوف أف يجب  - 2  
 . بو لحاـ أي وجود   

 وأف ، المركبة بانزالؽ تسمح ال بحالة تكوف وأف المفرغ المطاط من اتاإلطار  تكوف أف يجب  - 3
 وزػػالرممراعاة  مع الصانع، مواصفات بحسب وجنوطها ومحاورىا المركبة تصميم مع قياساتها تتفق

 رػوقط الحمولة ومؤشر السرعة ورمز الصنع تاريخ تُبّين التي لئلطار الجانبي السطح على المحفورة
  وفػتك فأو  ، القياسات من وغيرىا المقطع وعرض للعرض اإلرتفاع ونسبة إلطارا وبنية الجنط

 .للمركبة األقصى الوزف تتحمل أف يجب كما ، ُمحكماً  تثبيتاً  مثبتة  
 

إلػى  باإلضػافة لئلسػتعماؿ جػاىزة وضػعية في األقل على واحد إحتياطي بإطار مزودة المركبة تكوف أف يجب : 98 اٌّبدح
 اإلطارات . لتغيير معدات من يستلـز وما كبةللمر  رافع جهاز

 (  15/4/2114/ تاريخ 278) المضافة بموجب القانوف رقم /  
 يستثنى من أحكاـ ىذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي .  

 

 . المرونة كافية ومقطوراتها المركبات إطارات تكوف أف يجب - 1 :  99اٌّبدح

 فوؽ  ) الغوما (  المطاط سماكة تقل ال وأف جيدة، بحالة الخارجية اإلطارات تكوف أف جبي - 2
 سماكة تقاس  .األوروبي اإلتحاد مواصفات وفق ، مليمتر 1.6عن  فيها المحفورة الخطوط
 .اإلطارات  فحص جهاز بواسطة المطاط

 . صنعها تاريخ من سنوات ست اإلطارات عمر يتعدى ال أف يجب - 3  
 . غيره أو النقش بإعادة المعالجة اإلطارات إستخداـ يجوز ال - 4  

 
 السبلسل بإستثناء ، األرض يبلمس الذي اإلطارات وجو في نتوءاً  تشكل معدنية أجزاء تركيب يحّظر  : 011 اٌّبدح

 .  بالثلوج المغطاة الطرقات على للسير خصيصاً  ةالمعدّ  المعدنية
 

  اٌظبدص اٌمظُ

 ٚجٙبس ِزالجخ اٌظزػخ ٚاٌزؤٌخ ٚاٌمٍبدح رح،إٌّبٚ أجٙشح 
 

 ، كافة الجهات في للرؤية كافياً  مجاالً  لسائقها يؤمن بشكل مصنوعة المركبة تكوف أف يجب - 1 : 010 اٌّبدح
 . سبلمة بكل قيادتها من يتمكن بحيث

.../... 
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 اإلستمرار دوف الكسر ؿحا في يحوؿ ال وأف ، األشياء شكل األمامي الزجاج يشوه ال أف يجب  - 2  
 . بوضوح الطريق رؤية في   

 يرى أف للسائق عملها مجاؿ يسمح آلية زجاج بمّساحة زاً مجه األمامي الزجاج يكوف أف يجب  - 3
 . جلية بصورة مقعده من الطريق

 تسيير جهاز ، / كلغ  411/ كيلوغراـ ربعمايةأ على وزنها يزيد آلية مركبة لكل يكوف أف يجب  - 4
 الوراء . إلى

 للرؤية عاكسة األقل على جانب لكل ومرآة داخلها في وسطية بمرآة السيارة ُتجهز أف يجب - 5
 حقل يشكل ال بحيث وجانبيها المركبة مؤخرة في الطريق يرى أف للسائق تسمح بصورة توضع
 . للتجاوز تستعد مركبة إخفاء إلى تؤدي عمياء زاوية الرؤية

 
 .  للعمل صالحة بحالة دائماً  ويكوف ، السرعة على يدؿّ  بجهاز المركبة تزود فأ يجب  - 1  : 013 اٌّبدح

 وغيرىا السرعة وتسجيل لمراقبة بجهاز والبلديات الداخلية وزير يعينها التي المركبات تزود أف يجب  2 -  
 في تالمعلوما تحفظ  .للعمل صالحة بحالة دائماً  ويكوف المرورية السبلمة ومعايير مقاييس من   

 والبلديات الداخلية وزير نيعيّ .  االقتضاء عند المختصين المأمورين تصرؼ تحت وتوضع األقل على سنة مدة الجهاز ذاكرة
 .ومراقبتو  تركيبو وشروط الجهاز أوصاؼ منو بقرار

 
 يسجل(  يمترتكس)   بعداد الطلب، تحت تعمل التي األجرة سيارات أي التاكسي سيارات تزود أف يجب   : 012  اٌّبدح

 . دفعها الراكب على يتوجب التي النقل أجرة  

 وشروط العداد ىذا مواصفات والنقل العامة واألشغاؿ والبلديات الداخلية وزيري عن يصدر بقرار ُتحّدد   
 بالعداد سياراتهم لتجهيز العمومية السياحية السيارات ألصحاب إعطاؤىا الواجب والمهل ومراقبتو تركيبو

 . المذكور
 

 اٌضبًٔ اٌفظً

 اٌّزوجبد ٚئشبراد أػٛاء

 ٚاإلشبراد ػٛاءاأل  -األٚي  اٌمظُ

 

 .  لئلستعماؿ وصالحة سليمة المصنع من المركبة بها المجهزة األضواء جميع تكوف أف يجب : 014اٌّبدح 

 
 اٌؼبًٌ : اٌؼٛء أٚ اٌطزٌك أػٛاء  : 015 اٌّبدح

 ، أصفر أو أبيض نوراً  األماـ إلى يرسبلف طريق ءيبضو  المقدمة في المركبات جميع ُتجهز أف يجب  
 . األقل على متر مائة مسافة على ، صاؼ   طقس في ليبلً  الطريق ُيضيء

..../.. 
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 اٌزاللً : أػٛاء  : 016 اٌّبدح

 أو ضػػػػأبي نػوراً  األمػاـ إلػى يرسػبلف ، تػبلؽ بضػوءي المقدمػة في المركبات جميع ُتجهز أف يجب  - 1 
  يبهػر أف دوف األقػل علػى متػراً  ثبلثػين مسػافة علػى صػاؼ، طقػس فػي لػيبلً  الطريػق ضػيءيُ  ، أصػفر  

 . اآلخرين السائقين نظر
 المركبة عرض حدّ  عن سنتمراً  أربعين من أكثر تبعد التبلقي ضوء مسلط من نقطة أي كانت إذا  - 2  
 . األمامية القياس أضواء إنارة وجب   

 
 ِبٍِخ :األ اٌمٍبص أػٛاء  : 017 اٌّبدح

 أو أبيض نوراً  األماـ إلى يرسبلف ، صغيرين بضوءين المقدمة جانبي على المركبات جميع ُتجهز أف يجب
 /151/ مسافة من رؤيتها تكوف وأف ، األمامية المركبة عرض على األضواء ىذه تدؿّ  أف ويجب ، أصفر

 . اآلخرين السائقين نظر تبهر أف دوف ومن ليبلً  الصحو الجو في متراً 
 

 اٌخٍفٍخ : اٌمٍبص أػٛاء  :018اٌّبدح 

 األقل على بضوءين المؤخرة في لها التابعة المقطورات أو المركبات أنواع جميع تجهيز يجب - 1
 مبهر غير المركبة، مؤخرة عرض على األضواء ىذه تدؿّ  أف ويجب ، أحمر نوراً  الوراء إلى افػيبعث
 .متراً  وخمسين مائة مسافة على صاؼ   طقس في ، ليبلً  يُرى رػللنظ

 أضواء إنارة إلى التبلقي أضواء أو الطريق أضواء أو األمامية القياس أضواء إنارة تؤدي أف يجب  - 2
 . الخلفية القياس

 
 : اٌجبٔجٍخ اٌمٍبص أػٛاء : 019 اٌّبدح

 على ، الحمولة فيو بما عرضها أو ، أمتار ستة على طولها يزيد مركبات مجموعة كلّ  أو آلية مركبة كلّ 
 وفقاً  وارتفاعاً  وعرضاً  طوالً  وقياساتها المركبة نتوءات تحّدد لكي بأضواء جانبيها تجهيز يجب مترين

 وأبعادىا حجمها وتمييز ليبلً  رؤيتها من الطريق لمستخدمي يسمح بشكل ، دولياً  المعتمدة للمعايير
   . للنظر مبهرة غير األضواء ىذه تكوف أف على بوضوح،

 
 اٌّإخزح : فً اٌزظجًٍ ٌٛدخ ئٔبرح جٙبس  : 001 اٌّبدح

 ، صاؼ طقس في ، ليبلً  يضئ بجهاز لها التابعة والمقطورات المركبات جميع تجهيز يجب  - 1 
 . المؤخرة في الموضوعة التسجيل لوحة على المدوف الرقم ، األقل على متراً  عشرين مسافة ىػػوعل

 إضاءة إلى التبلقي أضواء أو الطريق أضواء أو ميةاألما القياس أضواء إنارة تؤدي أف يجب  - 2  
 . أعبله المذكور  الجهاز

 
.../... 
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 : اٌّىبثخ أػٛاء  : 000 اٌّبدح

  السرعة لتخفيف أضواء ثبلثة أو بضوءين لها التابعة والمقطورات المركبات جميع تجهيز يجب  - 1   
 . الرئيسي المكبح استعماؿ في السائق يشرع الماح يضاء للنظر مبهر غير أحمر ضوءاً  الوراء إلى تبعثاف

 عنػدما وذلػك الخلفػي، القيػاس ضػوء مػن المنبعػث النػور مػن أقػوى الضػوء ىػذا يكػوف أف يجػب  - 2  
   كل في النور ىذا يبقى أف على معها، متحدة أو الخلفية القياس أضواء مع مجموعة المكابح أضواء تكوف

 . للنظر مبهر غير حاؿ 
 ال قياساتو كانت ولو حتى المقطورات نصف أو المقطورات على األضواء ىذه تركيز رضيُف  - 3  

 . القاطرة المركبة على المركزة المكابح أضواء الوراء من قادـ سائق عن تخفي
 

 اإلشبرح : ػٛء أٚ اإلرجبٖ رغٍٍز ئشبراد  : 003  اٌّبدح

 المتقطع اإلشارة ضوء يكوف أف على والخلفية يةاألمام الزاويتين من اإلشارة بأضواء مركبة كلّ  تزويد يجب
 .  ويساراً  يميناً  اإلتجاه تغيير عند ظاىًرا

 
 : اٌزٕجٍٗ أػٛاء  :  002اٌّبدح  

 إلى وتنبو معاً  األربعة اإلشارة أضواء من تصدر متقطعةًا أنوار  تبعث التنبيو بأضواء المركبة تجهز أف يجب
 طارئ .  أمر حدوث

 

 : اٌٛلٛف ءأػٛا  : 004اٌّبدح 

 تبعث وإما برتقالية، أنوار الوراء والى األماـ إلى تبعث وقوؼ بأضواء إما جانبيها على المركبة تجهيز يمكن
 .  والخلفية األمامية القياس أضواء تبعثها التي نفسها األنوار الوراء والى األماـ إلى
 

  اٌزجٛع : أػٛاء  :  115اٌّبدح

 ،الوراء إلى الرؤية لتسهيل المصّنع، مواصفات حسب الخلف في توضع بيضاء بأضواء المركبة تزويد يجب
 تبهر وأال أمتار، عشرة من أبعد إلى ضوؤىا يمتد أال على ،الوراء إلى السير جهاز استعماؿ بمجرد يضيء
 . النظر

 خبطخ ٚئشبراد أػٛاء - اٌضبًٔ اٌمظُ

 

   اٌؼجبة  : أػٛاء  :   116اٌّبدح

 أو بضوء المؤخرة وفي أبيض أو أصفر نوراً  يبعثاف ضباب بضوءي المقدمة في المركبات تجهيز يمكن
 . أحمر اً نور  الخلف إلى يبعثاف ضباب ضوءي

 
 :  ٌٍزٛجٍٗ اٌمبثٍخ ػٛاءاأل  :   117اٌّبدح

 القوىسيارات  عدا فيما مطلقاً  اً تحظير  الطريق إنارة أجل من( بروجكتور)  لمشعاعا استعماؿ يحّظر
 .  المدني والدفاع واإلسعاؼ واإلطفاء المسلحة

.../... 
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  : اٌزذذٌز ِضٍش  : 118 اٌّبدح

 االضطراري الوقوؼ حاالت في يستخدـ تحذير بمثلث جات،االدر  بإستثناء آلية، مركبة كلّ  تزود أف يجب
 قودةالمع الدولية االتفاقية  في المبينة لؤلوصاؼ مطابقة أوصافو تكوف .القانوف ىذا من /58/ للمادة وفقاً 
 .  لبناف عليها ُيصادؽ أخرى دولية اتفاقية أي أو ، 1968 عاـ فيينا في

 
  :  اٌؼبوظبد  :  119اٌّبدح

 ويكوناف الوراء إلى أحمر اً نور  يعكساف بعاكسين الخلف من والمقطورات السيارات تزويد يجب -  1
 للسيارات .  ذلك وغير للمقطورات مثلث شكل على

 أو بعاكس ىوائية أو آلية جةادر  أو أمتار ستة طولها يتعدى ومقطورة ةسيار  كلّ  تجهيز يجب -  2
 .  مثلث غير وشكلهما برتقالي لونهما الجانبين من عاكسين

 .  األماـ إلى أبيض اً نور  يعكساف األماـ من مثلثين غير بعاكسين سيارة كل تجهيز يجب -  3
 

 : اٌطٛي فً ِزّبدٌخ ٚلطغ أشجبر ٔمٍٍبد  :  031 اٌّبدح

 في متمادية قطعاً  أو اً أشجار  تنقل التي المركبات تخضع القانوف ىذا من /139/ المادة بأحكاـ عمبلً 
 :  التالية للشروط المترين تتجاوز وال واحد متر من بأكثر المركبة مؤخرة تتعدى الطوؿ

 .  اً سنتيمتر  25×41  عن قياسها يقل ال قاني أحمر بلوف ايةر  الحمولة مؤخرة في انهارً  توضع أف -  1
 .  للنظر مبهر غير جلياً  أحمر اً نور  يبعث ضوء الحمولة مؤخرة في ليبلً  توضع أف -  2

 ٚاإلشبراد ػٛاءثبأل رزؼٍك ػبِخ أدىبَ - اٌضبٌش اٌمظُ

 
 نفسو الوقت في إستعمالهما ويمكن نفسو الشيء إلى فايرمز  جهازاف أو توازف ثمة يكوف عندما -  1  :  121 اٌّبدح

 للمركبة الطولي التطابق مسطح إلى وبالنسبة متساوية بصورة المركبة طرفي في ايركز  أف يجب
 .  نفسها والحّدة نفسو باللوف مضيئة أشعة يعكسا أو يبعثا أف ويجب

 المتعلقة اإلشارات أضواء عدا ما للتغيير، قابلة ،واإلشارات األضواء حدة تكوف أف يجوز ال -  2
 .  اإلتجاه بتغيير

 .  األصفر أو األبيض اللونين غير من بأضواء مقدمتها في المركبات أنواع كافة تجهيز ريحظّ  -  3

 اٌضبٌش اٌفظً

 اٌزوبة ٔمً ٚرزاخٍض ٚاٌجبطبد جزحاأل ثظٍبراد اٌخبطخ اٌشزٚؽ

 
  : جزحاأل طٍبراد -  1 :  033اٌّبدح 

 أف يجب الثاني، ابالب من األوؿ الفصل في أعبله إليها المشار العامة الشروط إلى باإلضافة
 :  التالية الشروط أنواعها بجميع األجرة سيارات في تتوافر

.../... 
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 .  األقل على جانب كل من إثناف أبواب، أربعة لها تكوف أف -أ  
 .  ونظيفة مريحة المقاعد تكوف أف -ب  
 . كهربائية بإنارة الداخل من السيارة ُتجّهز أف  -ج  
 والفرنسية العربية باللغتين وعنوانو السيارة صاحب وأسم التسجيل وحةل أرقاـ ُتكتب أف -د  

 والثانية األمامي المقعد ظهر على واضح بشكل إحداىما توضع صغيرتين لوحتين على
 .  السائق بجوار األمامي المقعد في الراكب أماـ

 وزيري عن الصادر القرار وفق الخارج من جانبيها على التعريفي الملصق يثبت أف -ىػ 
 .  الشأف بهذا والبلديات والداخلية والنقل العامة األشغاؿ

 من خلوىا عند ُتضاء )أجرة( كلمة عليها مكتوب المركبة سطح على لوحة توضع أف -و  
 .  الطلب تحت تعمل التي األجرة سيارات اللوحة ىذه وضع من ويُعفى الركاب،

 .  السائق متناوؿ وفي لئلستعماؿ ئماً دا صالح إطفاء بجهاز أجرة سيارة كل تزود أف -ز  
 بشكل المقاعد أو القيادة جهاز أو السيارة جسم في تعديل أو تغيير أي إحداث يجوز ال

 .   المصنعة الشركة لمواصفات مخالف
  :  اٌجبطبد -  2

 :  التالية الشروط الباصات في تتوفر أف يجب العامة، الشروط إلى باإلضافة
  ( 15/4/2114/ تاريخ 278القانوف رقم / ) المعدلة بموجب -أ  

أف يكوف لكل باص باباف على األقل من جهة اليمين، على أف تبقى الباصات الُمسجلة 
حاليًا خبلفًا لهذا النص في السير طالما ىي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً 

 . للقوانين المرعية اإلجراء 
 عن بارزة وغير اإلستعماؿ سهلة والسبللم ذالنواف من كاؼ عدد باص لكل يكوف أف -ب  

 .  بستائر النوافذ تزود أف ويجوز الباص، ىيكل
 .  محكمة وبطريقة بقوائم الباص بأرضية مثبتة المقاعد تكوف أف -ج  
 المقاعد أو القيادة جهاز أو السيارة جسم في تعديل أو تغيير أي إحداث يجوز ال -د  

 .  مصنعةال الشركة لمواصفات مخالف بشكل
 عدـ الركاب كافة من تطلب الباصات داخل واضحة وإرشادات إشارات توضع أف -ىػ 

 .القيادة مهمة على السائق تركيز على حرصاً  للمركبة قيادتو خبلؿ السائق مع التحدث
 .  الداخل من كافية بإنارة الباصات ىذه تزود أف   -و  
 دائماً  صالحة وتكوف جهازين عن قلت ال كافية إطفاء بأجهزة باص كلّ  يزود أف -ز  

 .  السائق متناوؿ في إحداىا تكوف أف على لبلستعماؿ
 . األولية لئلسعافات البلزمة المواد على يحتوي إسعاؼ صندوؽ باص لكلّ  يكوف أف -ح  
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 ( 15/4/2114/ تاريخ 278) المعدلة بموجب القانوف رقم / -ط  
لى السيارة وفق قرار صادر عن وزيري األشغاؿ العامة والنقل أف يثّبت الملصق التعريفي ع

 .والداخلية والبلديات بهذا الشأف 
 الداخلي المظهر حيث من العامة والحالة واألماف بالسبلمة تتعلق إضافية شروط أي تحديد يمكن -  3

 .  والنقل العامة واألشغاؿ والبلديات الداخلية وزيري عن يصدر قرار بموجب والخارجي
 

 الذين للركاب العاـ النقل وشركات ومؤسسات العمومية المركبات وسائقي مالكي على يتوجب  -  1  : 032اٌّبدح  
 والخارج، لبناف بين أو اللبنانية األراضي على للركاب العاـ النقل بممارسة يرغبوف أو يمارسوف
 البري للنقل العامة يةالمدير  – والنقل العامة األشغاؿ وزارة من مسبق ترخيص على الحصوؿ
 والنقل العامة األشغاؿ وزيري عن يصدر قرار على بناءً  وذلك العمل بهذا القياـ يخولهم والبحري

 البلزمة الشروط تحديد بموجبو ويتم للركاب، العاـ النقل مهنة بتنظيم يتعلق والبلديات والداخلية
 ىذه إصدار عملية ترعى التي ةيميالتنظ األطر تحديد إلى باإلضافة التراخيص ىذه على للحصوؿ
 .  لها العملي والتطبيق وإلغائها وتجديدىا التراخيص

 ركاب نقل سائق وألي شركة أو مؤسسة أو فرد سواء عمومية نقل مركبة مالك ألي يجوز ال -  2
  –  والنقل العامة األشغاؿ وزارة من مسبق ترخيص دوف للركاب العاـ النقل مزاولة عمومي

 . أعبله المذكور القرار في تحديدىا يتم التي اآللية وفق والبحري، البري للنقل العامة المديرية
 ثغااٌز اٌفظً

 اٌّزوجبد ٚلٍبص األٚساْ

 ػبِخ أدىبَ - األٚي اٌمظُ
 

 المقدمة والمستندات المعلومات صحة عدـ ثبوت حاؿ في المختصة المصلحة في الميكانيك لدائرة يحق : 034اٌّبدح  
 العبلقة لصاحب يكوف أف دوف الفارغ، الوزف أو المقاعد عدد المحرؾ، قوة اإلجمالي، الوزف لتعدي لها،

 .  والضرر العطل عن بالتعويض بالمطالبة الحق
 

 المركبات ىذه تكوف أف شرط السائق بجانب شخصين نقل بالشحن الخاصة للمركبات يُرخص  -  1  : 125 اٌّبدح
 . المركبات هذهل المصنعة الشركة من لذلك مصممة

 شرط حمولة، وف بد أو مع صندوقها في األكثر على عماؿ ثبلثة بنقل الشحن لسيارات يرخص -  2
 .  العماؿ التأمين بوليصة تشمل وأف البلزمة بالمقاعد مجهزة تكوف أف

 
 ومجهزة عةمصنو  تكوف أف يجب السير، في وضعها داير  مقطورة نصف أو مقطورة أو آلية مركبة كلّ   : 126 اٌّبدح

 مستخدمي على أو مستعمليها على سواء الجسدية الحوادث أخطار من االصطداـ، حاؿ في تحدّ  بطريقة
 . اآلخرين الطريق

.../... 
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 جميع في توفرىا الواجب الشروط منهما بقرار والنقل العامة واألشغاؿ والبلديات الداخلية اوزير  حّددي  : 127 اٌّبدح
 الداخلية القياسات أو الصناديق صنع لجهة أف المقطورات ونصف والمقطورات كباتوالمر  السيارات أنواع

 . المنقولة الحمولة وضماف ، احتهمر و  الركاب سبلمة تأمين ألجل أو والخارجية،
    

 األٚساْ - اٌضبًٔ اٌمظُ
 

  : نلٛح اٌّذز  : 038اٌّبدح 

 الوزف المختصة المصلحة في يكانيكالم دائرة رئيس يحدد ، القانوف ىذا أحكاـ مراعاة مع -  1
 أو أشخاص ثمانية من أكثر لنقل أو األحماؿ لنقل معّدة آلية مركبة لكل بو المرخص اإلجمالي

 محركها وقوة وإطاراتها المركبة ىيكل متانة إلى بالنسبة وذلك مقطورة نصف أو مقطورة لجرّ 
 : اآلتي النحو على ليةاآل المركبات محركات قوة يحّدد كما .الميكانيكية وأجهزتها

 أوقات .  بأربع زينػالبن على العاملة المحركات  -
 1.162× ع ×  2ؽ

 بوقتين زينػالبن على العاملة المحركات  -
 1.16×  1.162× ع ×  2ؽ     

 أوقات بأربع (المازوت)   اويل الغاز على العاملة المحركات  -
 1.115× ـ × ع ×  2ؽ 

 بوقتين لمازوتا على العاملة المحركات  -
 1.16×  1.115× ـ × ع ×  2ؽ     

 :  يلي ما أعبله القواعد في الواردة الحرؼ وتعني

 بالسنتيمتر الواحدة اسطوانة قطر = ؽ

 المحرؾ اسطوانات عدد = ع

 الدفاش حركة مدى = ـ

 لفنيةا المواصفات إلى باالستناد أعبله المبينة غير اآللية المركبات محركات قوة تحديد يتم -  2
 .  فعلية قوة توازيها التي البنزين محركات قوة نفس بإعتماد المنتج المصنع قبل من المحّددة

 تجاوز حاؿ في كاملة وحدة يعتبر المحرؾ قوة تحديد في الضرب عملية عن الناتج الكسر إف -  3
 .  النصف

 في وكيلو أو المنتج المصنع عن الصادرة المواصفات إلى باإلستناد المحرؾ قوة تحديد يتم  -  4
 ينتج ما كل بالتالي ويتحملوف مسؤوليتهم على المقدمة المعلومات صحة تبقى أف شرط لبناف،

 .  المختصة المصلحة تجاه المعلومات ىذه صحة عدـ عن
 مركبات مع والمقارنة الحسي بالكشف اإلستعانة يمكن الضرورية المستندات توفر عدـ حاؿ في -  5

 .  ابهةمش بمواصفات أخرى
.../... 
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 يخضع أف لبناف في الموجود وكيلو أو المصنع فعلى لبناف، في للمركبة المنتج المصّنع كاف إذا -  6
 إثبات أجل من لبناف في السير في وضعها قبل والخاصة العادية الميكانية المعاينة لفحص المركبة

 .  عالمياً  دةالمعتم والمعايير للمواصفات مطابقتها وصحة للسير صبلحيتها
 .  والصناعة والبلديات الداخلية وزيري عن يصدر بقرار الفقرة ىذه تطبيق دقائق يحّدد

 
 بنقلها المرخص الحمولة ووزف فارغة وىي المركبات مجموعة أو المركبة وزف على اإلجمالي الوزف يشتمل : 039اٌّبدح 

 من/ 134/ المادة في المحّدد األقصى مالياإلج والوزف الفني اإلجمالي الوزف بين ما األقل وىو فيها،
 .  القانوف ىذا

 
 كما لها المكونة والتجهيزات العناصر جميع على ، المركبات لمجموعة أو للمركبة، الفارغ الوزف يشتمل : 021اٌّبدح 

 : يلي ما إليها مضافاً  طبيعي بشكل تعمل تجعلها والتي الصانعة، الشركة عن تصدر
 .  التبريد سائل  -
 .  الزيوت  -
 .  الزجاج غسيل سائل  -
 األقل .  على%  91 مليء الوقود فاخز   -
 .  واحد احتياطي دوالب  -
 إطفاء .  جهاز  -
 .  طبيعي معتدؿ صندوؽ في الموضوعة السيارة مع عادة تسّلم التي البلزمة والعدة الرافعة اآللة  -
 .  مكشوفة المركبة كانت إذا عادي غطاء  -

 
 الدورية الميكانيكية المعاينة إلجراء قانوناً  المعتمدة كزا المر  فارغة وىي المركبات وزف بعمليات تقـو : 020اٌّبدح 

 لدائرة تبين إذا التصحيح أو للتعديل قابلة األوزاف ىذه تبقى أف على عنها، الصادرة األوزاف وتعتمد
 .  صحتها في شك أي الميكانيك

 
 أي محلياً  عليها يجر ولم التجهيز، كاملة مصانعها من الواردة اآللية المركبات الوزف عمليات من ُيستثنى : 023اٌّبدح 

 المصنع عن الصادرة للمواصفات إستناداً  الميكانيك دائرة رئيس قبل من الوزف ىذا تحديد ويتم .تعديل
 .  المنتج

 
 ( 15/4/2114/ تاريخ 278) المعدلة بموجب القانوف رقم / : 022اٌّبدح 

عن  من ىذا القانوف، ال يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها/ 141و 137و 134عاة أحكاـ المواد /مع مرا
 . على الوزف اإلجمالي المحدد لها والمدّوف في رخصة السير الُمعطاة لها %/21العشرين بالمائة /

.../... 
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 اإلجمالية األوزاف تحّدد ( إستثنائية تنقليا)   القانوف ىذا من /141/ المادة أحكاـ مراعاة مع -  1  : 024اٌّبدح 
 ,  القانوف بهذا الملحق /1/رقم األوزاف لجدوؿ وفقاً  للمركبات القصوى

 غير للحموالت العجبلت مزدوجة /اللوبوي فئة من للشاحنات بها المسموح األوزاف تحّدد   :أ  -  2
 . قانوفال بهذا الملحق)أ(  – 2 رقم األوزاف لجدوؿ وفقاً  للتجزئة القابلة

 لجدوؿ وفقاً  العجبلت متعددة /اللوبوي فئة من للشاحنات بها المسموح األوزاف تحّدد  : ب
 . القانوف بهذا الملحق)ب(  – 2 رقم األوزاف

 الملحق /2/ رقم الجدوؿ في الواردة أطناف الخمسة عن للشاحنة اإلجمالي الوزفزاد   إذا  :ج
 .  والبلديات الداخلية وزارة من مسبق تصريح على لهاحصو  لبناف في لسيرىا يشترط القانوف بهذا

 تجزئتها، يمكن ال التي للحموالت 2 رقم بالجدوؿ بو المسموح اإلجمالي الوزف إعتماد يتم  -
 / .1/ رقم للجدوؿ طبقاً  بها المسموح األوزاف حسب محاسبتها يمكن ذلك وخبلؼ

 المنتج المصنع من الواردة المواصفات إلى باإلستناد األقصى اإلجمالي الوزف تحديد يتم -  3
 اإلجمالي الوزف على مركبة ألي األقصى اإلجمالي الوزف يزيد أف يجوز ال أنو على للمركبات،

 .  الصانعة الشركة بياف في ذلك ورد واف القانوف ىذا في لها المحدد
 الفصل ىذا في لمحددةا المركبات ومقاسات واألبعاد واإلجمالية المحورية األوزاف تعديل يمكن -  4

 بموجب وذلك دولية، أو إقليمية إتفاقيات أو تفاىم مذكرات بموجب عليو اإلتفاؽ يتم ما وفق
 والداخلية والنقل العامة األشغاؿ وزيري اقتراح على بناءً  الوزراء مجلس في يتخذ مرسـو

 .  والبلديات
 لفترة عليها، إستثناءات وضع أو للمركبات، واإلجمالية المحورية األوزاف تعديل يمكن كما -  5

 اقتراح على بناءً  الوزراء مجلس في يتخذ مرسـو بموجب وذلك العامة، المصلحة تقتضيها محددة
 .  والبلديات والداخلية والنقل العامة األشغاؿ وزيري

 
 الوزف من طن لكل ونصف أحصنة خمسة( 5.5) عن الفعلية المحرؾ قوة تقلّ  ال أف يجب -  1  : 025اٌّبدح 

 .  للمركبة اإلجمالي
 .  واحدة مقطورة من أكثر تجرّ  لمركبة بالسير يسمح ال -  2

 
 أو اآللية المركبة وزف من / %25/ عن المحركة المحاور أو المحرؾ المحور على الوزف يقلّ  أف يجوز ال  : 026اٌّبدح 

 .  محّملة وىي المركبات مجموعة
 

 :  يلي كما المركبة محاور من محور كلّ  على القصوى المحورية األحماؿ تحّدد  -  1  : 137 اٌّبدح
 :   للتوجيو قابلة محاور  -أ  

 . أطناف 7   منفرد محور -  1
 .  محور لكل أطناف 6   متعاقبة محاور -  2
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 :  للتوجيو قابلة غير محاور -ب  

 . طناً  13      منفرد محور -  1

  : يلي كما مزدوج محور -  2
 محور لكل أطناف 11  مترين من أقل المحورية المسافة كانت إذا  -
 مترين عن تقل ال المحورية المسافة كانت إذا  -

 .محور لكل طن 13  المنفرد المحور معاملة يعامل
 .محور لكل أطناف 8      الثبلثي المحور -  3
 .محور لكل أطناف 7      الرباعي المحور -  4

 للمقطورة المحورية األحماؿ تكوف المادة ىذه من)ب(  البند في ورد امم الرغم على -ج  
 : التالي النحو على

 .محور لكل أطناف 9      منفرد محور - 1
 .محور لكل طن 7.5      مزدوج محور  -  2

 األقصى اإلجمالي وزنها تحديد يتم يػوالت بمحورين الشاحنة السيارات األولى الفقرة من ُيستثنى -  2
 .  طناً  /21/

 اٌّزوجبد لٍبص - اٌضبٌش اٌمظُ
 

  ( 15/4/2114/ تاريخ 278) المعدلة بموجب القانوف رقم /  : 028اٌّبدح 
من ىذا القانوف ال يجوز أف تزيد قياسات المركبة أو مجموعة  141مع مراعاة أحكاـ المادة  -  1

 : المركبات على الحدود التالية

 ـ. 2.65        اإلجمالي العرض   -
 . ـ 2.4     العلو أو اإلرتفاع اإلجمالي عن سطح الطريق    -

ـ. شػػرط  4.5باسػػتثناء الشػػاحنات المحّملػػة بالحاويػػات والتػػي يسػػمح لهػػا بارتفػػاع أقصػػى مقػػداره 
عػػػدـ تعػػػارض ذلػػػك مػػػع االرتفػػػاع المسػػػموح بػػػو والُمحػػػدد علػػػى البلفتػػػات عنػػػد مواقػػػع الجسػػػور 

 واألنفاؽ.
 ـ. 7.5    القطر معدات مع واحد محور ذات منفردة مقطورة طوؿ  -
 ـ. 12     القطر معدات مع محورين ذات منفردة مقطورة طوؿ  -
 ـ. 12        آلية مركبة طوؿ  -
 ـ. 17،5       طوؿ القاطرة ونصف المقطورة -
 ـ. 18.35                       والمقطورة القاطرة طوؿ  -
   ومؤخرتها المقطورة لنصف عاموديال المحور بين ما األفقية المسافة  -

 ـ. 12 
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 .ـ 16    المقطورة ومؤخرة الخارج من السائق غرفة ظهر بين ما األفقية المسافة  -
 ـ. 2.14  مقدمتها من نقطة وأي المقطورة لنصف العامودي المحور بين ما األفقية سافةالم  -

 
 ثبلثة عن للمقطورة األمامي والمحور للقاطرة الخلفي المحور بين ما المسافة تقل أف يجوز ال -  2

 . أمتار
 والبلديات ليةالداخ وزيري عن يصدر بقرار المادة ىذه في المحددة المركبات قياس تعديل يمكن -  3

 .  والنقل العامة واألشغاؿ
 اٌذٌّٛخ لٍبص - اٌزاثغ اٌمظُ

 
 :  وتجّنب المركبات تحميل في البلزمة اإلحتياطات جميع اتخاذ يجب -  1  : 139 اٌّبدح

 الحمولة وتبعثر وقوع  -
  القيادة أثناء السائق تحرؾ وحرية رؤية مجاؿ من الحدّ   -
  المركبة بتوازف اإلخبلؿ  -
  تسجيلها ولوحات المركبة إضاءة أجهزة يخفي بشكل التحميل  -
 القيادة أثناء والضجيج الضوضاء إحداث  -

 تتجاوز ال أف على مقدمتها وليس السيارة مؤخرة طولها يتعدى أف أتتجز  ال التي للحمولة يمكن -  2
 وفي القانوف، ىذا بموجب المفروض اإلجمالي الطوؿ يتعدى أف دوف المركبة طوؿ أعشار ثبلثة

 .  المترين على األحواؿ جميع
 ذلك يزيد أف يجب ال عرضاً  الخارجي اإلطار الحمولة تتعدى أف الضرورة أو الحاجة دعت إذا -  3

 بما سنتم /265/ المحّدد اإلجمالي العرض يتعدى أف ودوف جهة كلّ  من اسنتمترً  الثبلثين عن
 واإلنتباه مبلحظتها يسهل التي األشياء من لةالحمو  تكوف أف وشرط المركبة، نتوءات جميع فيو

 بشكل عرضاً  البارزة األشياء من شابو وما األعمدة نقل الحالة ىذه مثل في يحّظر حيث إليها
 .  مبلحظتها يصعب

 القصوى الحدود عن بتموجاتها تخرج أف السيارة حدود تتعدى التي للحموالت يجوز ال  -  4
 .  بعضها مع متينة بصورة تربط أف جبوي القانوف ىذا بموجب المفروضة

 .  بعجبلت محمولة كانت ولو حتى العاـ الطريق تبلمس أف يمكن حموالت نقل يحظر -  5
 ىيكلها طوؿ أعشار ستة الطريق ُمعبد من حمولتها أو المركبة صندوؽ علو يتعدى أف يجوز ال -  6

 ـ.  4.2  ذلك يتعدى ال أف األحواؿ جميع وفي ،( الشاسي)
 والبلديات الداخلية وزيري عن يصدر بقرار المادة ىذه في المحددة الحمولة قياس تعديل يمكن -  7

 .  والنقل العامة واألشغاؿ
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 ئطزضٕبئٍخ ٔمٍٍبد - اٌخبِض اٌمظُ

 
 مركبات أو عامة أشغاؿ أو زراعية معدات أو أتتجز  ال قطع تسيير أو نقل إلى الحاجة دعت إذا -  1  : 041اٌّبدح 

 النظامية الحدود على تزيد نهااأوز  أو قياساتها وكانت ،أتتجز  ال قطع لنقل معّدة مقطورة أو سيارة
 استطبلع وبعد والمركبات، واآلليات السير إدارة ىيئة  -والبلديات الداخلية لوزارة كاف

 عدة اتلسفر  أو واحدة لسفرة سيرىا على ويشرؼ يرخص أف والنقل، العامة األشغاؿ وزير أير 
 . للمقتضيات وفقاً 

 اتخاذىا الواجب والتدابير اعتمادىا الواجب واألوقات واألوزاف الطرقات الترخيص في ُتحّدد
 . العامة األمبلؾ وملحقات واإلنشاءات بالطرقات الضرر إلحاؽ ولتجنب السير، سبلمة لتأمين 

 لؤلشياء أو للقطع وتعطيبلً  اً ر ضر  األمر ىذا عن ينتج عندما للتجزئة قابلة غير الحموالت تُعتبر
 . النقل لسبلمة األمر ىذا يتعرض عندما أو المنقولة

 تتخطى بأف القانوف ىذا من /138/ المادة ألحكاـ المطابقة غير والمعدات للمركبات ُيسمح -  2
 بعد ، عملها مناطق في آخر إلى جانب من عرضاً  ، اداتر األوتوست باستثناء العامة، الطرقات

 .  سالكيها على أو الطرقات على اً خطر  ُتشكل وال السير تُعرقل ال أنها من التأكد
 على السير بمقطورة، المجهزة الزراعية اتر ار والج ومعداتها العامة األشغاؿ مركبات على يحّظر -  3

 ىذه تتخطى بأف لها يسمح إنما .ُمحّملة وىي داتاواألوتوستر  والرئيسية الدولية الطرقات
 على اً خطر  تشكل وال السير تعرقل ال أنها من التأكد بعد آخر إلى جانب من عرضاً  لطرقاتا

 . سالكيها على أو الطرؽ
 ترخيصاً  فقط المقطورة ذات الزراعية المركبات أصحاب تمنح أف ، المختصة ئلدارةيحق ل -  4

 راعيةالز  بالمحاصيل محّملة وىي الرئيسية الطرقات من قسم على السير لها يجيز استثنائياً 
 في ُتحّدد أف شرط اً كيلومتر  عشر خمسة تتجاوز ال لمسافة عةاللزر  البلزمة والمعدات والمواد

 ومدة ، والوصوؿ االنطبلؽ ونقطتي وأوقات السير وخطة بنقلها المرخص المواد الرخصة ىذه
 ينتج ال وأف الزراعية المناطق ضمن األحواؿ مطلق في النقل ىذا يجري وأف الرخصة، صبلحية

 .  العامة السبلمة على خطر أو للسير عرقلة أي ذلك عن
 النقل يجري ال أف شرط الزراعيين العماؿ من معين عدد لنقل الترخيص ىذا مثل يُمنح أف يُمكن

 .  المدف وداخل الدولية الطرقات على
 اتوالبلدي الداخلية وزيري اقتراح على بناءً  يتخذ بمرسـو المذكورة الزراعية المناطق ُتحّدد
 . عةاوالزر 
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 اٌّمطٛراد ٚٔظف اٌّمطٛراد ػٍى اٌّفزٚػخ اٌشزٚؽ - اٌظبدص اٌمظُ

 
 المركبة فئة من المقطورة تكوف أف شرط مقطورة نصف أو واحدة مقطورة تجرّ  أف للمركبة محُيس -  1  : 040اٌّبدح 

 .عينها القاطرة
 باستثناء زراعية أو صناعية أو جاريةت لغايات مقطورات تجرّ  أف السياحة، سيارات على ُيحّظر -  2

 .  الشخصي لئلستعماؿ شابهها وما والصيد والسياحة للنزىات الُمعّدة المقطورات
 لنقل مخصصة واحدة مقطورة بقطر ، مقطورات لجرّ  خصيصاً  المصممة الشحن لسيارات ُيسمح -  3

 .عامة أشغاؿ أو اعيةزر  معدات بقطر الحاجة عند األخرى الشحن لسيارات يسمح كما .األحماؿ
 .  األسباب كانت مهما مقطورة أي جرّ  النقل باصات على يحظر -  4

  ( 15/4/2114/ تاريخ 278) المعدلة بموجب القانوف رقم / -  5
على المركبات اآللية أف تجّر خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات ُيحّظر 

، شرط أف ال يقّل وزف الشاحنة القاطرة عن تلك التي  طن وما فوؽ 7،5التي يبلغ وزنها اإلجمالي 
  يتم قطرىا.

 اإلجمالي الوزف بين ما الحاصل الكسر خبلؿ من يحّدد بو المسموح للمقطورة األقصى الوزف إف -  6
 المجموعة تشكبلف اللتين حمولتها كامل مع القاطرة السيارة ووزف حمولتها كامل مع للمقطورة

 : يتعدى أف يجب ال تدويره بعد الكسر ىذا نسبة .ومقطورة قاطرة من المؤلفة
 . ومباشرة متواصلة أوتوماتيكية بمكابح مجهزة المجموعة كانت إذا 1.45 -أ   

 فيما أما .ومباشرة متواصلة أوتوماتيكية بمكابح مجهزة غير المجموعة كانت إذا 1.8 -ب  
 وزف يتعدى أف يجب ال الكارفاف لسيارات أو( والنقل ياحةللس)  المزدوج الثقل ذات بالسيارات يتعلق

 .  القاطرة للسيارة الفارغ الوزف األحواؿ جميع في المقطورة
 . بمكابح مجهزة غير المقطورة كانت إذا  1.5 -ج  

 قبل السير في مقطورة نصف أو مقطورة أو قاطرة مركبة من مؤلفة مجموعة أي وضع يجوز ال -  7
  المقطورة نصف أو المقطورة على القاطرة ىيكل رقم وضرب لها القانونية عامبلتالم جميع إجراء

 ( 15/4/2114/ تاريخ 278) المعدلة بموجب القانوف رقم / -  8
ُيسمح استعماؿ القاطرة لجّر أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة 

المصلحة المختصة، وتسّلم إلى مالك القاطرة  والذي تّم ضربو من قبل الدائرة المختصة لدى
/ 171والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدّوف فيها المواصفات المحددة في المادة /

 . من ىذا القانوف
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 عن مسؤولة تكوف أف يمكن متخصصة شركات عن صادرة تكوف أف القطر معدات على يجب -  9
 . خطر أي دوف عليها الملقاة والضغوط األوزاف تحمل لجهة صناعتها

 بين ومباشرة متناسقة تكوف أف والمقطورة القاطرة بين ما والكبح اإلضاءة أجهزة على يجب - 11
 .  البعض بعضها

 اٌضبٌش اٌجبة

 ٚاٌزظجًٍ اٌٍّىبٍٔىٍخ ٚاٌّؼبٌٕخ اٌٍٛدبد

 األٚي اٌفظً

 ِٚذزٌٛبرٙب اٌٍٛدبد

 
 السيارة ماركة بوضوح فيها ُتذكر /الُمصّنع لوحة /ب تعرؼ لوحة تحمل أف يجب سيارة كل -  1  : 043اٌّبدح 

 . السيارة على اللوحة ىذه تثبيت المصنع ويتولى فيها المتسلسل الطراز ورقم وطرازىا
 

 على الُمصنع قبل من مضروباً  المتسلسل الطراز رقم يكوف أف يجب اللوحة، ىذه إلى باإلضافة  -  2
 .  السيارة صندوؽ أو ىيكل

 المصلحة قبل من ضربو فيجري وإال عليو، اً محفور  متسلسبلً  رقماً  السيارة محرؾ يحمل أف يجب -  3
 .  المختصة

 ىيكل على الُمصنع قبل من مضروب غير) أصبلً  موجود غير المتسلسل الطراز رقم أف حاؿ في -  4
 ضرب يتم ،راءتوق تصعب واضح غير وأصبح ءااإلىتر  أو للصدأ تعرض أو (السيارة صندوؽ أو

 تتمّ  التي السنة إلى فايشير  إضافيين ورقمين اليمين لجهة الموجودة منو الستة الرموز أو األعداد
 الرقم طرفي على المختصة المصلحة في المختصة الدائرة عبلمة إلى باإلضافة فيها الضرب عملية
 .  ضربو تمّ  الذي

 التقّيد يتم أف على المادة ىذه بموجب ضةالمفرو  للشروط اآللية المركبات استيراد يخضع -  5
 /175/ المادة بموجب مفروض ىو وكما مصنعها من واردة ىي كما للسيارة األساسي بالتصنيف

 المطالبة يمكنو وال السيارة مالك عاتق على يبقى لذلك مخالف استيراد وأي . القانوف ىذا من
 .  والضرر العطل عن تعويض بأي

 البيانات صحة عن بالتضامن مسؤولوف مركبة كلّ  مالك وكذلك لبناف في ووكيلو السيارة صانع إف -  6
 .  المادة ىذه في المذكورة

 المتسلسلالطراز  رقم أو المحرؾ لرقم طمس أو استبداؿ أو نزع أو تحوير بعملية يقـو منّ  كلّ   -  7
 . المركبة حجزو  لبنانية ليرة مليوف وفر عش قدرىا مةاوبغر  سنوات ثبلث مدة بالحبس يعاقب
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 وزف بوضوح تتضمن ظاىرة لوحة األيمن جانبها على تحمل أف يجب البضائع لنقل ةعدّ مُ  سيارة كلّ  : 042اٌّبدح 
 .  صندوقها على بوضوح األوزاف ىذه ُتكتب أف يمكن كما بو، المرخص اإلجمالي ووزنها فارغة السيارة

 
 تُثبت ، المركبة تسجيل رقم تحمبلف التسجيل بلوحتي تعرفاف وحتينبل مركبة كلّ  تزود أف يجب -  1  : 044اٌّبدح 

 وال ، للعياف دائماً  ومقروءتين ظاىرتين تجعلهما بطريقة المؤخرة في والثانية المقدمة في إحداىما
 حتى أخرى مركبة إلى التسجيل لوحتي نقل يمكن ال . دونهما المركبة بسير أو بنزعهما يسمح

 صاحب يملكها أخرى سيارة على وضعهما أجل من إال السير من نهائياً  أو مؤقتاً  سحبهما بعد
 لوحات استخداـ وُيحّظر العمومية السيارات لوحتي باستثناء ، فروعو أو أصولو أحد أو المركبة
 .  القانونية لؤلصوؿ وفقاً  ترخص التي غير تسجيل

 بشكل مؤخرتها في تثبت واحدة تسجيل لوحة ، مقطورة نصف أو مقطورة كلّ  تحمل أف يجب -  2
 رقم نفس المقطورة نصف أو المقطورة تحمل أف على ، بدونها بالسير يسمح وال ومقروء ظاىر
 . القاطرة لوحة

 العائدة التسجيل لوحة استخداـ الخارجي للنقل المخصصة والشاحنات العمومية للشاحنات ُيجاز -  3
 أف شرط القاطرة أسر  عن مختلفة تمواصفا ذات مقطورة نصف أو مقطورة من أكثر على لها
 المصلحة قبل من المقطورات نصف أو المقطورات ىذه على عينو الهيكل رقم ضرب يتم

  السوؽ وحاجات العمل متطلبات بحسب القاطرة سأر  على منها أي استخداـ يتيح مما المختصة
 

 وبصمّ  عاكسة مواد من ومشكلة جودةال عالية مواد من مصنوعة التسجيل لوحات تكوف أف يجب -  1  : 045اٌّبدح 
 تبصم وأف الليل في ومقروءة وُمضاءة ، النهار وضح في ومقروءة ظاىرة تكوف وأف ري،احر 

 . المختصة المصلحة بمبصم
 الطريقة ووفق الُمصّنع توصيات وفق لذلك الُمعدّ  المكاف في جيد بشكل اللوحات تثبيت يجب -  2

 .  المختصة اإلدارة تقرىا التي
 وسليمة نظيفة لتبقى باستمرار وتفقدىا اللوحات ىذه على المحافظة وسائقها، المركبة مالك على -  3

 .  المعالم وواضحة
 على سواء إضافات أي أو أرقاـ أو أحرؼ أو عبلمات أو شارات أو كتابات أي وضع يحّظر -  4

 مخالف كلّ  لبنانية ليرة امليون مقدارىا امةر وبغ أشهر ثبلثة بالحبس يعاقب. بجانبها أو اللوحات
 .  المركبة وحجز نقاط ست سحب إلى باإلضافة الفقرة لهذه

 المركبات تسجيل تفاصيل على والتعرؼ اللوحات لقراءة حديثة بتقنيات التسجيل لوحات تزود -  5
 . والبلديات الداخلية وزير عن يصدر بقرار التقنيات ىذه تفاصيل ُتحّدد و .آلياً 
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 ٚاٌمٕظٍٍخ اٌذثٍِٛبطٍخ اٌٍٛدبد   : 460اٌّبدح 

 والدولية اإلقليمية والهيئات والقنصلية الدبلوماسية للبعثات والقنصلية الدبلوماسية اللوحات ُتخصص
 ألحد أو البعثات لتلك مملوكة المركبة تكوف أف على والمغتربين، الخارجية وزارة من خطية موافقة بموجب
 . لوماسيةالدب الصفة يحملوف ممن موظفيها

 
 اٌّإلذ ٚاٌظٍز اٌزظجًٍ ٌٛدبد  :  147اٌّبدح

 أػ ال اتػومركب اآللية جاتاالدر  بإستثناء اآللية المركبات لوكبلء المؤقت والسير التسجيل لوحات ُتخصص
 . مرة ألوؿ السير في الموضوعة الجديدة " ATV " ؼ ت

 
 ِإلذ ئدخبي ٌٛدبد  :   148ٌّبدحا

 . مؤقتة بصفة لبناف إلى إدخالها يتم التي للمركبات مؤقت إدخاؿ لوحات ُتخّصص

 
 اٌزجزثخ ٌٛدبد  :   149اٌّبدح

 يجب التجربة بقصد الطرؽ على تسييرىا داير  و بعد ُتسجل لم مركبات مجموعة أو سيارة كلّ  -  1
 .  المؤخرة في والثانية المقدمة في األولى توضع تجربة بلوحتي تجهز أف

 .  والبلديات الداخلية وزير عن يصدر بقرار تجربة بلوحتي المجهزة المركبات سير يحّدد -  2
 الدوائر من وترخيصاً  بلوحاتها المتعلقة السير رخصة المركبة تجوؿ أثناء السائق يحمل أف يجب -  3

 بدفع المذكورة الدوائر من تصريحاً  أو لتجربتها، الجمركي مستودعها من السيارة بإخراج الجمركية
 مسؤوليتهم على يثبت المقبولين السيارات وكبلء من تصريحاً  أو عليها، المتوجبة ركيةالجم الرسـو

 . لديهم موجود لها العائد ( وتاريخو رقمو بياف مع ) الجمركي اإليصاؿ أف
 

 اٌززأشٌذ ٌٛدخ  : 051 اٌّبدح

 ُتجهز أف جبي الخارج، إلى للتصدير معّدة وتكوف بعد ُتسجل لم مركبات مجموعة أو سيارة كلّ  -  1
 .  بمؤخرتها والثانية مقدمتها في األولى توضع ترانزيت بلوحتي

 بها، المتعلقة القانونية الجمركية البيانات الطرؽ، على المركبة سير أثناء السائق يحمل أف يجب -  2
 الحائز أو السيارات شركة وكيل إسم فيها يذكر المختصة المصلحة قبل من منظمة مرور ورخصة

 ورقم المتسلسل، الهيكل ورقم وطرازىا المركبة وماركة إقامتو، ومحل ،الترانزيت ةلوح على
 .  الرخصة صبلحية ومدة اتباعها الواجب الطرؽ ووجهة المقصود، والمكاف المحرؾ،

 
 اإلمتياز ذات والشركات السيارات وتجار لبناف في المعتمدوف السيارات شركات وكبلء يعطى -  1  : 151 اٌّبدح

 . الحاجة عند الستعمالها والترانزيت التجربة لوحات من عدداً  المتحدة، األمم ماتومنظ
 المختصة المصلحة قبل من عددىا يحدد أف على للتجديد، قابلة سنة لمدة اللوحات ىذهتُعطى  -  2

 .  أعبله المذكورين األشخاص فئات من معنوي أو طبيعي شخص لكل بالنسبة
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 سنة لمدة ترانزيت لوحات النقل، في الوساطة أعماؿ يتعاطوف الذين طبيعيوفال األشخاصيُعطى  -  3

 .  للتجديد قابلة
 

 وترانزيت لؤلفراد تجربة لوحات تسليم إستثنائية، وبصورة اإلقتضاء عند تسمح أف المختصة يمكن لئلدارة : 053اٌّبدح 
 .  أياـ ثبلثة تتجاوز ال ولمدة واحدة لمرة إال تستعمل ال أف على

 
 لوحتي وضع وجب مقطورة، بنصف أو بمقطورة مرفقة تصديرىا أو تجربتها داالُمر  المركبة كانت إذا : 052اٌّبدح 

 .  المقطورة نصف أو المقطورة مؤخرة في والثانية المركبة مقدمة في الواحدة الترانزيت أو التجربة
 

 بلوحات والمتعلقة القانوف ىذا نفاذ قبل بها المعموؿ والتنظيمية القانونية النصوص المفعوؿ سارية تبقى : 054اٌّبدح 
 .  وأنواعها وفئاتها اآللية للمركبات التسجيل

 
 ذلك إثبات المركبة، مالك على يجب كليهما، أو التسجيل لوحتي إحدى فقداف حاؿ في -  1 : 055اٌّبدح 
 .مفقود بدؿ وحاتل على الحصوؿ إجراءات استكماؿ ثم ومن الداخلي األمن قوى لدى محضر بموجب

 
 المصلحة إعبلـ المركبة، مالك على يجب كليهما، أو التسجيل لوحتي إحدى تلف حاؿ في -  2

 .  المختصة
 متلف أو مفقود بدؿ لوحات على الحصوؿ إجراءات إستكماؿ قبل بالسير للمركبات يسمح ال -  3

 .  البديلة اللوحات على والحصوؿ
 إببلغ المركبة مالك على اللبنانية، األراضي خارج كليهما أو اللوحتين إحدى فقداف حاؿ في -  4

. فيها فُقدت التي الدولة في المختصة الجهات من ذلك يثبت ما وإحضار الداخلي األمن قوى
 لضماف المفقودة اللوحات بشأف والدولية المحلية األمنية الجهات مخاطبة األمنية الجهات وعلى
 .  قانوني غير بشكل استخدامها عدـ

 الخارجية ووزارة الداخلي األمن قوى إببلغ يجب قنصلية أو دبلوماسية لوحات فقداف حاؿ في -  5
 .  بديلة لوحات على الحصوؿ إجراءات استكماؿ ثم ومن والمغتربين،

 
 اٌضبًٔ اٌجبة

 اٌٍّىبٍٔىٍخ اٌّؼبٌٕخ

 

 ادةػإع يُطلب أو مرة ألوؿ للتسجيل تتقدـ مقطورة نصف وكلّ  مقطورة وكلّ  آلية مركبة كلّ  - 1  : 056اٌّبدح 
 أف من للتثبت المختصة المصلحة قبل من معاينتها تتم أف يجب السير من سحبها بعد تسجيلها 
 . فيها متوفرة القانوف ىذا في عليها المفروضة الشروط جميع 
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 سياحةال سيارات المادة ىذه من األولى الفقرة في عليها المنصوص المعاينة من يستثنى - 2
 ة . مر  ألوؿ ُتسّجل والتي المستعملة غير ATV ؼ ت أ ػال ومركبات الجديدة اآللية والدراجات ةػالخصوصي

 
 جميع مستوفية عاينتها التي المقطورة نصف أو المقطورة أو اآللية المركبة أف المختصة للدائرة تبين إذا : 057اٌّبدح 

 .  السير رخصة وإعطاء للتسجيل يوإل يستند كشف محضر بها نُظمّ  المفروضة الشروط

 
 للمادة تسييرىا ينطبق والتي النظامية، الحدود على قياساتها أو وزنها يزيد التي والمقطورات السيارات إف : 058اٌّبدح 

 رخصة إلعطاء عليو يستند كشف محضر بها ويُنظم ميكانيكية لمعاينة تخضع ، القانوف ىذا من /141/
 . واحدة مرة للتجديد قابلة أياـ خمسة أقصاىا مؤقتة سير

 

 : الدورية الميكانيكية للمعاينة تخضع : 059اٌّبدح 

  كل مرة « A T V »  ؼ ت أ ػال ومركبات اآللية والدراجات الخصوصية السياحة سيارات  - 1  
 . خارجو أو لبناف في مرة ألوؿ السير في وضعها تاريخ على سنوات ثبلث مرور بعد وذلك سنة  

عػن وزارة  تصػدر بػذلك خاصػة جػداوؿ بحسػب سػنة كل في واحدة مرة األخرى المركبات جميع  - 2
 .  والبلديات الداخلية

 للمركبات السنة في واحدة مّرة ،(  المازوت)  الديزؿ بقوة يدار بمحرؾ المجهزة اآللية المركبات  - 3
 خارجو أو لبناف في ةمر  ألوؿ السير في وضعها تاريخ من سنوات سبع عن عمرىا يزيد ال التي
 ذلك في بما عليها، المفروضة الشروط جميع توفر من للتثبت ذلك بعد أشهر ستة كل ومّرة

 . المقبولة المواصفات مع انبعاثاتها مطابقة
 كشف إلى الطرقات على سيرىا أثناء والمقطورات والمركبات السيارات أنواع جميع تخضع - 4  
 من للتثبت وذلك الداخلي األمن قوى من عناصر بمؤازرة المختصة اإلدارة موظفو ، كاف وقت أي في يجريو ميكانيكي

 . عليها المفروضة الشروط جميع توفر
 تخضع الغاية ولهذه جيدة فنية بحالة كانت إذا إال الطريق على مركبة أي استعماؿ يجوز ال - 5

 الفنية والشروط المواصفات رتواف من للتأكد الميكانيكية للمعاينة فئاتها اختبلؼ على المركبات
 . فيها والقانونية

 وكذلك الكشف فيها يتم التي واألماكن إجرائو وطريقة(  الميكانيك)  الفني الكشف شروط ُتحّدد  - 6
 بموجب البيئة وحماية العامة والسبلمة ركابها راحة لتأمين المركبات في توافرىا الواجب الوسائل

 . المجلس عن يصدر قرار
 

 ورئيس الميكانيك دائرة رئيس من كلّ  وعضوية ،رئيساً  المختصة المصلحة رئيس قوامها دائمة لجنة تؤلف : 061  اٌّبدح
 أحد برفض المتعلقة المراجعات في البتّ  مهمتها بالمراجعة ، المعني القسم ورئيس التسجيل دائرة  
 . كشف محضر تنظيم المذكورة المصلحة في األقساـ
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 بهدؼ ، مؤقت بشكل تبديلها أو آلية، مركبة ألي غيار قطع أي أو اإلطارات واستئجار إيجار يحّظر : 060اٌّبدح 
 . والبلديات الداخلية وزير عن يصدر بقرار المادة ىذه تطبيق دقائق ُتحّدداإللزامية . الميكانيكية المعاينة في الغش

 
 تصدرىا التي للمواعيد وفقاً  ُتحّدد التي السنوية لسيرا رسـو دفع عن اآللية المركبة مالك تخلف إذا : 063اٌّبدح 

 عن السنوي الرسم قيمة من % ( 11)  بالمائة عشرة قدرىا تأخير غرامة منو يستوفى ، المختصة اإلدارة
 إلى باإلضافة ، السنوي الرسم قيمة ضعف المفروضة الغرامة قيمة تتجاوز ال أف على تأخير شهر كلّ 

 أو محتجزة أو محجوزة كانت المركبة أف يثبت لم ما ، القانوف ىذا في عنها وصالمنص األخرى العقوبات
 .  مسروقة أو الببلد خارج موجودة

 
 اٌضبٌش اٌفظً

 اٌزظجٍــــــــً

 
 ف .القانو  ىذا ألحكاـ وفقاً  ومرخصة مسجلة تكن لم ما مركبة أي قيادة يجوز ال : 062اٌّبدح 

 اآلليػة المركبػات وإجمػاالً  العامػة األشػغاؿ ومعػدات الزراعيػة والجػرارات اآلليػة السيارات والدراجات ُتسجَّل  
 والمعدات  والمركبات الحيوانات تجّرىا التي العجبلت أما ، المختصة المصلحة رئيس لدى خاصة بطاقات أو سجبلت في

 . البلدياتمراكز  في فتسّجل ، باأليدي ُتجر التي
 

 عملويُ  المختصة المصلحة رئيس قبل من وُتختم السابقة المادة في ورةالمذك السجبلت ترّقم - 1 : 064اٌّبدح 
 . تزويرىا يثبت لم ما بمحتوياتها

 ،1935 أيار 21 بتاريخ الصادر القانوف في عليها المنصوص الحاالت باستثناء ، يجوز ال  - 2
 الزراعية جراراتوال اآللية الدراجات أو السيارات رىن أو بيع ، بالتقسيط السيارات ببيع المتعلق
 المصلحة لدى إال ، أعبله /163/ للمادة وفقاً  للتسجيل الخاضعة اآللية المركبات وجميع

 لو يكوف ال ، اإلدارة ىذه خارج يحصل ىنر  أو بيع وكلّ  المكلف المأمور وبواسطة ةالمختص
 ذهى أحكاـ مخالفة في ساىم من كلّ  ويُعتبر  .الدولة لدى أو الثالث الشخص تجاه مفعوؿ
 . بالمسؤولية شريكاً  المادة

 تاريخ من شهرين مدة صبلحيتها تسري والتي ، المركبات لتسجيل األولى بالوكالة إال يعتد ال - 3
 خبلؿ ببيعها وكالة تنظيمو عن المختصة المصلحة إعبلـ العدؿ كاتب على ويجب  .تنظيمها

 وفق المفّصل والعنواف لوكيلا ىوية كامل بياف مع الوكالة، تنظيم تاريخ من عمل يومي مهلة
 /211/ المادة من الثانية الفقرة من  و /ب/ /أ/  والبندين األولى الفقرة من / ح/و / ب/ البندين

 . كافة عليو المتوجبة والغرامات السير رسـو تسديد بعد ، القانوف ىذا من
 .ؿ.ؿ/ 111.111/ نانيةلب ليرة ألف مائة قدرىا غرامة عليو يتوجب ، التسجيل عن يتأخر من كلّ  - 4

  شهرين مدة إنقضاء بعد وذلك ، كامبلً  أسبوعاً  ، األسبوع كسر يعتبر و ، تأخير أسبوع كلّ  عن
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 السيارة احتجاز بغية الداخلي األمن قوى إعبلـ المذكورة المصلحة على الحالة ىذه وفي ، تنظيمها على
 .  تسجيلها حتى

 لمصلحة المنظمة الوكاالت ، المادة ىذه من /3/ الفقرة في ةالمحّدد المهلة أحكاـ من يستثنى  - 5
 ،شرط التجاري السجل في أصوالً  المسجلة ، اآللية والمركبات السيارات بيع ومؤسسات شركات

 .  المذكورة الوكالة تنظيم قبل أنقاض شهادة بها ويصدر مؤقتاً  السير من السيارة ُتسحب أف
 ومؤسسات شركات لمصلحة استثنائية بصورة ثانية بيع وكالة ظيمتن ، الجديدة السيارات لوكبلء يحق

 . واألنظمة للقوانين وفقاً  المسجلة ، المستعملة السيارات تجارة
 . والبلديات والداخلية العدؿ يوزير   عن يصدر بقرار المادة ىذه أحكاـ تطبيق دقائق ُتحّدد  - 6  

 
 العقود أنواع جميع استماع إليهم يعهد الذين أو السجبلت بمسك إليهم يعهد الذين الموظفوف يحلف  : 065اٌّبدح 

 اليمين العمل ىذا مباشرة وقبل عملهم مركز يكوف حيث الجزائي المنفرد القاضي أماـ بالمركبات المتعلقة
 :  التالية

 « ٚأِبٔخ ثظذق ثٛاججً ألَٛ ثبْ ألظُ »   

 

 إلى المتعاقدين أحد يقدمو استدعاء على بناءً  خاصة مجالس في العقود استماع الموظفين لهؤالء ويمكن 
 يقدمو والبلديات الداخلية وزير من بقرار ُيحّدد انتقاؿ تعويض لقاء وذلك ، المختص الوحدة رئيس

 . النقل واسطة مع العبلقة صاحب
 

 . ( 15/4/2114/ تاريخ 278) المعدلة بموجب القانوف رقم / - 1 : 066اٌّبدح 
ق الوثائ التسجيل طالب يقدـ أف بعد مالكيها بأسماء المختصة الدائرة في المركبات ُتسجَّل 

 من و /ح/  /ب/  للبندين وفقاً  إقامتو محلّ  وعنواف وكنيتو إسمو إلى إضافة المطلوبة والمستندات
  . القانوف ىذا من /211/ المادة من الثانية الفقرة من/أ/ و/ب/   والبنديناألولى  الفقرة

 أف القانوف ىذا من /163/ للمادة وفقاً  للتسجيل خاضعة آلية مركبة أي رىن حاؿ في يجوز - 2
 صراحة . ذلك على الرىن عقد ينص أف على المديوف بحيازة تبقى

 
 بعد إال ، عنها السنوي السير رسم دفع أو السير في وضعها إعادة أو مركبة أي تسجيل يجوز ال - 1 : 067اٌّبدح 

 أعمػاؿ لممارسػة ومجػازة اللبنانيػة الجمهوريػة في للعمل مرخصة أمينت شركة لدى تأمين عقد تقديم
 والمػادي الجسػدي الضػرر عػن المدنيػة المسػؤولية العقػد ىػذا يغطػي أف علػى ، المركبػات تػأمين

 . المركبة تلك استعماؿ عن والناجم بالغير البلحق
 عقد تقديم بعد إال اللبنانية الجمهورية أراضي إلى اللبنانية غير المركبة بدخوؿ السماح يجوز ال - 2

 استعماؿ عن والناجم بالغير البلحق والمادي الجسدي الضرر عن المدنية المسؤولية يغطي تأمين
 اإلجراء . المرعية القوانين وفق اللبنانية الجمهورية في المركبة
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 مهما باطلة بها المتعلقة لقانونيةا التصرفات وسائر ورىنها المركبات ملكية نقل معامبلت تُعتبر - 1  : 168اٌّبدح 

 . المختصة المصلحة في وتوثيقها تسجيلها يتم لم ما نوعها كاف

 الخاصػة العقػود وتصػديق تنظػيم صػبلحية المختصػة المصػلحة فػي العػاملوف الموظفػوف يتػولى - 2  
 األطػراؼ  إقرارات وتدوين وسماع بها المتعلقة القانونية التصرفات وسائر ورىنها ملكيتها نقل عقود ذلك في بما بالمركبات

 العقػود تنظػيم فػي العػدؿ الكاتػب  يطبقها التيواإلجراءات  لؤلصوؿ وفقاً  وذلك تواقيعهم على التصديق أو وأقوالهم فيها
 .  وتصديقها
 يجوز فبل مرىونة المركبة أف أو المركبة ملكية نقل يمنع قيد وجود المختصة لئلدارة اتضح إذا  - 3  

 . المرتهن الدائن موافقة أو القيد رفع بعد إال املكيته نقل
 

 اآللية والدراجات ATV ؼ ت أ ػال مركبات فيها بما اآللية المركبات مصانع وكبلء على - 1 : 069اٌّبدح 
 في الموضوعة المركبات ىذه تسجيل معامبلت إجراء ، لبناف في رسمياً  المعتمدين الجديدة

 .والمالية والبلديات الداخلية يوزير  عن يصدر بقرار ُتحّدد يالت الشروط وفق ، مرة وؿأل السير
 ؼ ت أ ػال ومركبات الدراجات بإستثناء اآللية المركبات ىيكل أرقاـ بضرب يقوموا أف ىػعل

ATV ، المصلحة تعتمدىا التي األرقاـ ونماذج الطريقة وفق وذلك محفورة أرقاـ تحمل ال التي 
 . المختصة

 والدراجات ATV ؼ ت أ ػال مركبات فيها بما ، المستعملة اآللية كباتالمر  مستوردي على - 2
 وفق وذلك ، مرة ألوؿ السير في الموضوعة المركبات ىذه تسجيل معامبلت إجراء ، اآللية

 . والمالية والبلديات الداخلية يوزير  عن يصدر بقرار ُتحّدد التي الشروط
إنذار توجيو ويجري ، لبنانية ليرة مبليين عشرة قدرىارامة بغ أعبله الفقرتين يخالف منّ  كلّ  يعاقب - 3  
 الغرامة . مضاعفة يتم المخالفة تكرار وعند . المخالف إلى   

 
 مضػموف إلػى باالسػتناد تنظمهػا سػير رخصػة ، المركبػة صػاحب إلػى المختصػة المصػلحة ُتسػّلم  - 1 :  071اٌّبدح 

 : يةالتال المواصفات فيها تدوف كشف ومحضر مستنداتها
  . مفصبلً  إقامتو ومحلّ  وشهرتو صاحبها إسم -
 . استعمالها وجهة ، المركبة نوع -
 وطرازىا . ماركتها -
 . والمحرؾ الهيكل رقم -
 . المحرؾ وقوة االسطوانات عدد -
 . صندوقها ومواصفات ولونها شكلها -
 . األحماؿ لنقل معّدة السيارة كانت إذا واإلجمالية الصافية وحمولتها فارغة وزنها -
 . لها المرخص التسجيل قمر  -
 .  مرة ألوؿ السير في وضعها تاريخ -
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 . خاصة ومبلحظات تأشيرات -
 عدد الركاب المرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم .  -

، قانوناً  يمثلو من أو المركبة مالك على  - 2  فقداف حاؿ في الفور على المختصة المصلحة تبليغ ًً
 وتقديم ، الداخلي األمن قوى لدى محضر بموجب ذلك بإثبات ، تلفها أو المركبة سير رخصة
 . المقررة الرسـو ودفع متلف عن بدؿ أو مفقود عن بدؿ على للحصوؿ طلب

 . والبلديات الداخلية وزير عن يصدر بقرار ُتحّدد أماف نقاط بعدة السير رخصة تتميز  - 3  
 

 إلى يقّدـ أف ، الخارج إلى نهائياً  إقامتو حلّ م ينقل لبناف، في مسجلة خصوصية مركبة كلّ  مالك على : 070اٌّبدح 
ًً  المختصة المصلحة  . للمركبة العائدة التسجيل ولوحات السير رخصة إليو يضم ، بذلك خطياً  تصريحًا

 أف على ، الموقت اإلدخاؿ وضع تحت المسجلة السيارات السير ورخصة اللوحات تسليم من يستثنى  
 الدولية اإلتفاقية لنظاـ ذلك بعد تجولها ويخضع ، اللبنانية ضياألرا من خروجها عند قيودىا ُترّقن

 . لبناف عليها يصادؽ أخرى دولية اتفاقية أي أو ، 1949 أيلوؿ 19 بتاريخ جنيف في المعقودة
 

 . ( 15/4/2114/ تاريخ 278) المعدلة بموجب القانوف رقم / : 073اٌّبدح 
الحصوؿ على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في  ُيحّظر إجراء أي تعديل جوىري على السيارة قبل

 المصلحة المختصة.
 يُقصد بالتعديبلت الجوىرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.

إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديبلت المحّددة أعبله، على صاحب العبلقة أف يتقدـ بطلب من 
 الميكانيك في المصلحة المختصة وأف يقّدـ السيارة مع رخصة سيرىا والمستندات التالية :دائرة 

 رقم يتضمن جمركي جدوؿ)  المحرؾ شرعية يثبت رسمي مستند إبراز المحرؾ إستبداؿ عند - 1  
 .(  عنها زعػتُن التي للسيارة األنقاض شهادة أو سير رخصة - جمركية شهادة أو المحرؾ

 . القديم المحرؾ قوة عن الجديد المحرؾ قوة تقل ال أف التعديل ىذا في يشترط   
 على الموجود الهيكل رقم يتضمن للمقصورة جمركي مستند إبراز يجب المقصورة إستبداؿ عند  - 2

 المركبة أنقاض شهادة أو ،أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها  عليها المحفور أو المصنع لوحة
 ، شرط أف تكوف المقصورة الُمستبدلة من الماركة نفسها . مقصورةال لها تعودكانت   التي

 :  لها المعدة الغاية مع ينسجم أف يجب السيارات ، صناديق وتصنيع إستبداؿ عند - 3  
 الفارغ زنهاو  من تزيد ثقيلة مواد واستعماؿ مدروسة غير ضخمة بصناديق السيارات إرىاؽ يجوز ال 

 .  لها المعدة الغاية مع ضيتعار  بشكل حمولتها من وتحدّ 
 على الفارغ الوزف من يزيد إضافياً  عبئاً  وتشكل قوتو من تزيد الهيكل على عناصر إضافة يجوز ال   
 ( .  الشاسي تصفيح)   الحمولة حساب   

 بموجب لها المحدد اإلجمالي وزنها من % 55 اآللية للمركبة الفارغ الوزف يتعدى أف يجوز ال 
 . أطناف عشرة عن اإلجمالي وزنها يزيد ال التي اآللية المركبات باستثناء اإلجراء ةالمرعي القوانين
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 المرخص الحمولة حجم % 11 للصهريج الصافي الحجم يتعّدى أف الصهاريج لسيارات يجوز ال 
 .بنقلها

 الفارغ الوزف - اإلجمالي الوزف = ةػػػػػػػػالحمول   
  للسائل النوعي لثقلا ÷الحمولة =  ةػػػالحمول مػػحج   
 للنقل المعد الداخلي غا الفر  حجم=  للصهريج الصافي الحجم   

 الشركة عن يصدر بما يرتبط األمر ىذا فإف بينها فيما والمسافة المحاور عدد في التعديل عند - 4
 تبين التي الرسمية المستندات أو الصانع كاتالوغإبراز   العبلقة صاحب على يتوجب حيث الصانعة

 . تعديلو المزمع للطراز الصانع قياسات جميع وكذلك للمركبة العائدة الفنية مواصفاتال
 دائرة على ، المطلوب التعديل ىذا إلجراء إمكانية يلحظ ال المقدـ الكاتالوج أفّ  حاؿ في 

 المنشأ بلد في المركبة صانع من إفادة على الحصوؿ العبلقة صاحب من الطلب الميكانيك
 .فنياً  مقبوؿ المطلوب التعديل بأف تُفيد لؤلصوؿ وفقاً  المختصة اجعالمر  منقة مصدّ 

 أعبله المحّددة الجوىرية التعديبلت خص فيما لها المقدمة الطلبات درس بعد الميكانيك لدائرة 
 أسباب وبياف فنياً  عليو الموافقة حاؿ في التعديل لهذا المتوفرة الفنية الشروط جميع تعرض أف

 . الموافقة عدـ حاؿ في الرفض
 المركبة الميكانيك دائرة إلى يقدـ أف المركبة مالك وعلى اللوف تغيير عن فقط بالتصريح يكتفى 

 . عليها البلزمة التصحيحات إلجراء سيرىا رخصة مع
 

 أف صبلحيتها لعدـ استعمالها عن توقف أو إتبلفها أو تفكيكها تمّ  إذا المركبة مالك على يترتب -  1  : 072اٌّبدح 

 تزيد ال مدة خبلؿ خطياً  بذلك المختصة المصلحة ، نهائية بصورة السير من سحبها بغية ، يبّلغ
 أثناء المختصة المصلحة بتسليم يقـو وأف الحاالت تلك من أي وقوع تاريخ من أياـ /7/ عن

 ويكتفى خصوصية مسجلة السيارة كانت حاؿ في ولوحتيها المركبة سير رخصة المدة ىذه
 ذلك من التثبت بعد ، قاىر ظرؼ بنتيجة واللوحتين الرخصة فقداف حاؿ في خطيال بالتصريح
 . الداخلي األمن قوى لدى منظم محضر بموجب

 لوحتاىاُسّلمت  قد تكوف أف بعد مؤقتة بصورة السير من خصوصية مسجلة مركبة سحب حاؿ في -  2
 لدى عنها رسم أي دفع بيتوج ال فإنو ، المفروضة الرسـو جميع عنها وُسّددت سيرىا ورخصة
 . السير إلى فيها ُأعيدت التي السنة عن إال ، السير إلى إعادتها

 بلوحات الدبلوماسية اللوحات استبداؿ عند والقنصلي الدبلوماسين يالسلك   أعضاء سيارات تُعفى  - 3
 تالموق اإلدخاؿ وضع في المسجلة السيارات تُعفى كما وبالعكس، أخرى دبلوماسية أو عادية

 . اللوحات إستبداؿ رسم من
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 بالحبس يعاقب ) أنقاض ( مؤقتة أو نهائية بصورة السير من سحبها جرى آلية مركبة يقود من كلّ  - 4
 حجز إلى باإلضافة نقاط ست منو وُتسحب ، لبنانية ليرة مليوف قدرىا نقدية وبغرامة أشهر ثبلثة

 . المركبة
 

 أسس تحّدد أف على لئلستعماؿ صالحة تعدّ  لم أنها لها ثبت إذا المركبة قيد شطب المختصة لئلدارة : 074اٌّبدح 
 . والبلديات الداخلية وزير عن يصدر قرار بموجب الشطب وشروط

 
 : فئات خمس إلى السيارات تقسم : 075اٌّبدح 

 عدا ، مقاعدىا وعدد األشخاص لنقل ُمعّدة سيارة كلّ  الفئة ىذه في تدخل  : السياحة سيارات - 1
 . دوف فما ثمانية السائق

 عدا ، مقاعدىا وعدد األشخاص لنقل ُمعّدة سيارة كلُ  الفئة ىذه في تدخل  : الباص سيارات - 2
 والبضائع الركاب لنقل ُمعّدة النوع ىذا من سيارة كلّ  وكذلك ، الثمانية على يزيد ، السائق مقعد

 . معاً 
 ، الحيوانات أو البضائع أو األحماؿ لنقل ُمعّدة ارةسي كلّ  الفئة ىذه في تدخل : الشحن سيارات - 3

 . مقطورة والنصف القاطر والرأس والمقطورة القاطرة وكذلك
 األشخاص لنقل تارةُمعّدة  سياحية سيارة كلّ  الفئة ىذه في تدخل : والنقل السياحة سيارات - 4

 ، واحد آف في األحماؿو  األشخاص لنقلُمعّدة  سياحية سيارة كلّ  وكذلك األحماؿ لنقلوطورًا 
 الطاقة على تعمل كانت إذا كلغ 4511 أو كلغ 3511 اإلجمالي وزنها يتعدى ال أف شرط

 . الكهربائية
 من فئة ألي األساس في تعود سيارة كلّ  الفئة ىذه في تدخل  :خاص استعماؿ ذات سيارات  - 5

 استعماؿ ذات ميكانيكية بآالت دائم وبشكل مجهزة لكنها أعبله المحّددة األربع الفئات ىذه
 األعماؿ إلنجاز الضروريين األشخاص سوى األشخاص أو األحماؿ لنقل تستعمل ال وىي خاص

 عن للتنقيب وبآالت ، لؤلثقاؿرافعة  بآالت المجهزة السيارات ومنها أجلها، من ُصّممت التي
 وخطوط المصابيح بلحإلص سبللم أو ومصابيح بآالت ، السائلة المحترقة والمواد والمعادف المياه
 أو زراعية أو صحية بمختبرات ، متجولة تصليح بمرائب ، للباطوف ومضخات بآالت ، اإلنارة
 بشكل مصنعة تكوف وأف الغاية ىذه لغير ُتستعمل ال أف شرط  والدعاية والنشر لئلعبلف ، بيطرية

 ... متجولة بمطاعم للخطر، العامة السبلمة فتعرض تتطاير أف صندوقها داخل لؤلشياء يسمح ال
 السيارات . ىذه شابو وما

 الفئات من فئة ألي األساس في تعود سيارة كلّ  الفئة ىذه في تدخل ُمحّدد : نقل ذات سيارة - 6
 شروط وضمن بأوضاع أشخاص أو أشياء لنقل دائم بشكل ومجهزة مخصصة المادة لهذه األربع

 ضمن أشياء لنقل تبريد وأجهزة للحرارة لةوعاز  مقفلة بصناديق المجهزة السيارات ومنها محددة
  خاصة مستوعبات أو بصهاريج ، النفايات وتفريغ وضغط لتحميل بصناديقللحرارة ،  مراقبة نظاـ
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 موحدة صناديق أو المستوعبات لنقل تثبيت بوسائل مجهزة بمسطحات ، المطحونة أو السائلة المواد لنقل
 لدفن لئلسعاؼ،السيارات  لنقل خاصة وأجهزة وسكك بمسطحات ، باطوف االتبجبّ  القياسات،
 لريّ  بصهاريجالمراحيض ،  رواسب لنقل بصهاريج ، األمواؿ لنقل ، المساجين لنقل الموتى ،

 لنقل تتسع وبأسّرة زليػمن بأثاث المجهزةو  الحشرات من األماكن لتطهير أو رّشها أو المزروعات
 ىذه شابو وما ) سيارات كارافاف ( ، السائق ضمنهم من أشخاص سبعة من أكثر ليس ومنامة

 السيارات .
 

  . عمومية أو خصوصية السيارات ُتسجل : 076اٌّبدح 
 

    يجري عندما ( معنوياً  أو كاف طبيعياً  شخصاً  ) صاحبها سمبإ خصوصية السياحة سيارة ُتسجل  -  1  : 077اٌّبدح 
 . نوعو كاف أياً  عوض دوف فيها لنقلا  

 دوف وما أشخاص ثمانية السائق عدا ، مقاعدىا عدد يكوف التي السياحة سيارات سجيلبت يرخص - 2
 : خصوصية

 من الخاصة السيارات لتأجير الُمخصصة ، قانوناً  المسجلة اللبنانية المؤسسات بإسم -أ 
 لوحات السيارات لهذه تكوف أف وعلى بأنفسهم السيارات ىؤالء يقود أف شرط السواح
 . سواىا عن تميزىا بها خاصة

 وتأدية ، األخطار جميع ضد السيارات ىذه ضماف إجراء ينبغي األحواؿ جميع وفي 
 . القانوف بهذا الملحق الجدوؿ في اإلضافية الرسـو

 التعليم أمكنة إلى طبلبها نقل أجل من بذلك لها المرخص السوؽ تعليم مدارس بإسم  - ب
 التي السيارات لهذه السير خطة ختصةالم المصلحة وُتحّدد  .عليها وتدريبهم والفحص

 ضماف إجراء وينبغي استعمالها من الغاية تُبّين جانبيها على ظاىرة بكتابة تميز أف يجب
 . وركابها للسيارات

 
 : التالية المصالح بإسم الخصوصية الباص سيارات ُتسّجل ، لحاجاتها تأميناً  - 1 : 078اٌّبدح 

 أو للدولة التابعة العامة والمؤسسات البلديات اداتواتح والبلديات الدولة مصالح -  أ
 . البلديات إلتحاد أو للبلديات

 . لبناف في العاملة والقنصلية والدبلوماسية السياسية والبعثات الدولية المنظمات - ب   
 كلّ  تحصر أف شرط ، والرياضية والخيرية والتعليمية العلمية والمؤسسات المستشفيات -  ج

 أو التبلمذة أو العماؿ أو المستخدمين أو المرضى نقل في المركبة اؿاستعم مؤسسة
 . بعهدتها يكونوف الذين الرياضيين أو المعلمين
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 وعمالها وأمتعتهم ركابها نقل أجل من والسياحة السفر ووكاالت الطيراف شركات  -  د

 . بدؿ دوف نقلال ىذا يتم أف على.  المرفأ أو المطار إلى مراكزىا من ومستخدميها
 . المركبات ىذه سير خطّ  المختصة المصلحة وتحّدد

 ضمن ومستخدميها وعمالها نزالئها أجل من فوؽ وما الثالثة الدرجة من الفنادؽ  -ىػ    
 . والبلديات الداخلية وزارة ُتحّددىا التي المناطق

 أف على ، العشرة على وعمالها مستخدميها عدد يزيد التي والمؤسسات المصانع  -  و
 . بدؿ بدوف وذلك فقط نقلهم في استعمالها ُيحصر

 أجل من السياحية الخدمات تؤمن والتي رسمياً  لها المرخص والسياحة السفر وكاالت - ز 
 لبناف في والسياحية األثرية األماكن إلى والجوية البرية الموانئ أو بيروت من السواح نقل

سيارات  تكوف أف على الوزراء مجلس في يتخذ بمرسـو ُتحّدد شروط ضمن وبالعكس
 « . بولمن»  وبمقاعد الهواء تكييف بأجهزة ُمجهزة الباص

ر وزي من بقرار وسواىا، المادة ىذه في المذكورة وتجهيزاتها السيارات ميزات ُتحّدد 
  .  والنقل العامة األشغاؿ وزير من بقرار تطبيقها الواجب والتعرفات ، والبلديات الداخلية

 ، الباص سيارات قيادة السوؽ رخص طالبي لتعليم لها المرخص السوؽ تعليم مدارس  - ح
 .  القانوف ىذا بموجب عليها المفروضة بالشروط التقيد شرط

 . بها المرخص الغاية لغير المركبات ىذه استعماؿ يحّظر    
 لتأمين الخصوصية الباص سيارات العاـ والنقل اللبنانية الدولة حديد سكك مصلحة باسم ُتسجل  - 2  
 . بدؿ لقاء العاـ النقل   
 . تعويض بأي المطالبة كانت فئة أي من العمومية السيارات أصحاب التسجيل ىذا يولي وال   

 
 الشروط ضمن الدولي النقل تتعاطى التي المؤسسات بإسم الخصوصية الباص سيارات بتسجيل يرخص : 079اٌّبدح 

  : التالية
 .الصحراء  عبر أو القارات عبر الركاب نقل في السيارات ىذه عمل يحصر أف  - 1  

 في توفرىا الواجب اآللية والتجهيزات الفنية الميزات ، والبلديات الداخلية وزارة ُتحّدد أف  - 2
 .وراحتهم  المسافرين لسبلمة تأميناً  السيارة

 لها يجوز التي واألماكن اعهااتب السيارة على الواجب االتجاىات السير رخصة في ُتحّدد أف  - 3
 . فيها التوقف

 أو فرنسي)   أجنبية وبلغة العربية باللغة واضحة ظاىرة كبيرة بأحرؼ السيارة على يسجل أف  - 4
 «الصحراء .  وعبر القارات عبر للنقل معّدة:» ة عبار  بعد المختصة المؤسسة سم( إ انكليزي

 البلد في زوؿػبالن تسمح نظامية دخوؿ سمة يحمل انو من التثبت بعد إال المسافر ينقل ال أف - 5
 . االقتضاء عند النقل واسطة بو تمرّ  الذي المكاف في أو ، المقصود

 . بها المرخص الغاية لغير المركبات ىذه استعماؿ يحّظر - 6  
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  ( 15/4/2114/ تاريخ 278) المعدلة بموجب القانوف رقم  : 081اٌّبدح 
خصوصية إذا كاف النقل فيها يجري دوف عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها  ُتسجل سيارات الشحن

 طن . 21دوف سواه )شخصاً طبيعياً أو معنوياً( على أف ُتسجل باسمو . شرط أف ال يتجاوز وزنها اإلجمالي 
 : التسجيل من ويستفيد

 . لها عةالتاب العامة والمؤسسات والبلديات البلديات واتحاد الدولة مصالح  - 1  
 . لبناف في والقنصلية والدبلوماسية السياسية والبعثات الدولية المنظمات  - 2  

 أعداد والصناعة والبلديات الداخلية يوزير   من بقرار يُحدد ، اليدوية والمشاغل الصناعات أصحاب  - 3
 . المالية كفاءتهم وفي يراعى توزيعها ومناطق بنقلها المسموح والمواد ، اإلجمالية وأوزانها الشاحنات

 وأفراد  . شركات من اإلمتيازات  أصحاب - 4  
 من برافعة المجهزة فيها بما السيارة الزراعية الميكانيكية واآلالت الزراعية الجرارات أصحاب - 5

 البلزمة المحروقات أو المعدات لنقل وذلك السيارة، وغير السيارة التنقيب وآالت منشئها،
 .لعملها

 الواردة الشروط ضمن ، واألزىار الزينة ونباتات المشاتل وأصحاب المزارع والمزارعين أصحاب  - 6
 . القانوف ىذا من / 182/ المادة في

 ال أف شرط ومرّمزاً  مرّقماً  قفيراً  / 25/ عن قفرانها عدد يقل ال أف على ، المناحل أصحاب  - 7
 الحيوانات زارب ومزارعم صحابوأ ، ونصف أطناف ثمانية اإلجمالي السيارة وزنها يتجاوز

 الشاحنات أعداد والزراعة والبلديات الداخلية يوزير   من بقرار ُيحدد الزراعية . والتعاونيات
 الزراعية . والتعاونيات ناتاالحيو  ومزارب مزارع ألصحاب اإلجمالية وأوزانها

 في وذلك البلديات أو للدولة التابعة العامة المؤسسات أو والبلديات الدولة لدى المتعهدوف - 8
 وأف والزراعة ، والصناعة التجارة غرؼ لدى مسجلين يكونوا أف على بالتزامهم المتعلقة أعمالهم

 . لبنانية ليرة مليوف ماية عن المالية مبلءتهم تقلّ  ال
 أف على ،الطيراف  وشركات ، والمدارس ، والدينية والخيرية ، العلمية والمؤسسات ، المستشفيات  - 9

 . ونصف أطناف أربعة فرع لكل المخصصة للسيارة اإلجمالي الوزف يتجاوز ال
 . الخارجي للنقل المخصصة الشحنسيارات  أصحاب  - 11  

 والمحبلت المنازؿ على أصنافها توزع التي التجارية والشركات والمؤسسات المحبلت أصحاب - 11
 ، ونصف أطناف ثمانية اإلجمالي وزنها يتجاوز ال أف شرط ، والمقاىي والفنادؽ والمطاعم األخرى

 اإلجماليةوأوزانها  الشاحنات أعداد والتجارة واإلقتصاد والبلديات الداخلية يوزير   من بقرار ُيحدد
 والصناعة التجارة غرفة في لتصنيفها وفقاً  مؤسسة لكل توزيعها ومناطق بنقلها المسموح والمواد

 والزراعة .
 شرط ، الشحن سيارات قيادة السوؽ رخص طالبي لتعليم لها رخصالم السوؽ تعليم مدارس  - 12

 . القانوف ىذا بموجب عليها المفروضة بالشروط دالتقيّ 
 . بها المرخص الغاية لغير المركبات ىذه استعماؿ يحّظر   
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 المػادة مػن/ 21و 11و 2و 1/  الفقػرات  ألحكػاـ وفقػاً  ُتسػجل التػي الخصوصػية الشحن سيارات بإستثناء : 080اٌّبدح 
 فػي محػّدد إضػافي سػنوي رسػم إلػى الخصوصية الشحن سيارات تسجيل يخضع ، القانوف ىذا من /181/
 . القانوف بهذا الملحق لجدوؿا

 
 المزارع أصحاب بإسم تسجيلها يمكن التي المركبات أو للمركبة اإلجمالي الوزف د يحدّ  - 1 : 083اٌّبدح 

 : يلي كما واألزىار الزينة ونباتات المشاتل وأصحابوالمزارعين 
 : ونصف أطناف سبعة حتى - أ   

 بنباتات أو (  الخيم تحت)   محمية كزراعة بالخضار مزروعة األرض كانت إذا -
 متر آالؼ وعشرة متر ألفي بين تتراوح مساحتها وكانت مشتبلً  أو واألزىار الزينة
 . مربع

 

 مثمرة بأشجار مزروعة أو ( محمية غير)  حقلية بخضار مزروعة األرض كانت إذا -
 . مربع متر ألف وعشرين آالؼ ثبلثة بين تتراوح مساحتها وكانت

 : طناً  عشر أربعة إلى ونصف أطناف سبعة من - ب   
 بنباتات أو (  الخيم تحت)   محمية كزراعة بالخضار مزروعة األرض كانت إذا -

 متر ألف وثبلثين ؼآال عشرة بين تتراوح مساحتها وكانت مشتبلً  أواألزىار  الزينة
 . مربع

 مثمرة بأشجار مزروعة أو ( محمية غير)  حقلية بخضار مزروعة األرض كانت إذا -
 . مربع متر آالؼ وخمسين ألف عشرين بين تتراوح مساحتها وكانت

 : طناً  عشر تسعة إلى طناً  عشر أربعة من - ج   
 مساحتها وكانت ( الخيم تحت)   محمية كزراعة بالخضار مزروعة األرض كانت إذا -

 . مربع متر ألف الثبلثين عن زيدت
 مثمرة بأشجار مزروعة أو(  محمية غير)  حقلية بخضار مزروعة األرض كانت إذا -

 . مربع متر ألف الخمسين فوؽ مساحتها وكانت
 تزرع بل ،خضارًا  مزروعة غير أو مشجرة غير األرض كانت إذا ، طناً  عشر تسعة لغاية  - د

 . مربع متر ألف الخمسماية تتجاوز مساحتها توكان ، حبوباً 
 المطلوبة والمستندات الوثائق ُتحّدد أف على ، المختصة المصلحة إلى الطلب يقدـ

 والزراعة . والبلديات الداخلية يوزير   عن يصدرقرار  بموجب

 . بو المرخص اإلجمالي وزنها يتجاوز سيارات أو سيارة تسجيل يجوز ال - 2  
 

 شركات من اإلمتيازات وألصحاب البلديات وإلتحادات والبلديات العامة والمؤسسات لئلدارات يُرخص : 082اٌّبدح 
 خصوصية المسجلة الشحن سيارات في العماؿ ينقلوا أف الزراعية ، والتعاونيات المزارع وألصحاب وأفراد
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 سبلمة على المحافظة بهدؼ المختصة الدوائر دىاتحدّ  التي للشروط وفقاً  البلزمة بالمقاعد تجهيزىا يتم أف على ، باسمهم 

 . المركبات ىذه داخل العماؿ
 العماؿ على يؤمنوا أف زراعية ، وتعاونيات مزارع وأصحاب وأفراد شركات من اإلمتيازات أصحاب على  

 . نقلهم المطلوب
 

 المصلحة تُعطي ، /177/ المادة من األولى الفقرة في الملحوظة الخصوصية السياحة سيارات بإستثناء  : 084اٌّبدح 
/ 177/ المواد في المذكورين الفرقاء صفة يثبت ما إلى باإلستناد ، للتسجيل المسبقة الموافقة المختصة

 . القانوف ىذا من /178إلى /

 بإستثناء ، المختصة المصلحة عن والصادرة البلزمة الرسمية المستندات تقديم المستفيدين الفرقاء على  
 . الخارجي والنقل برادات المعّدة الصناديق ذات الشحن اراتسي أصحاب

 ىذا من /181/ المادة من /11/ الفقرة في المذكورين والشركات والمؤسسات المحبلت أصحاب وعلى  
 ة .المختص المحاكم لدى التجاري السجل في تسجيلهم مستند تقديم القانوف

 
 ىذا من /181/ المادة من/  11و 9و 7و 6و 3 الفقرات / في نالمذكوري والجهات، لؤلشخاص يُرخص : 085 اٌّبدح

السيارات  صناديق في بضائعهم لنقل بإسمهم المسجلة الخصوصية السياحة سيارات باستعماؿ ، القانوف
 كانت إذا مصنعها من للسيارة المحددة بالحمولة أو ، الواحدة السيارة صندوؽ في / كيلوغراماً 81/بحدود

 الصافي محمولها يتجاوز ال أف شرط ، والبضاعة الركاب لنقل المخصص «  ستايشن » المعروؼ النوع من
 القانوف ىذا من /187/ و/184/  المادتين في إليو المشار للترخيص ذلك ويخضع كيلوغرامًا . /751/
 ال أف شرط ، تخصهم أشياء أو أمتعة فيها ينقلوا أف الخصوصية السياحة سيارات ألصحاب يسمح .

 تماماً . واضحة الوراء إلى الرؤية تبقى وأف العامة الطرقات على بيعها غاية النقل لهذا تكوف
 

 . الخصوصية الباص سيارات تتبعها أف يجب التي السير خطة السير برخصة ملحقة رخصة في ُتحّدد : 086اٌّبدح 
 

 الخصوصية الشحن سيارات عهاتتب أف يجب التي السير خطة السير برخصة ملحقة رخصة في ُتحّدد  : 087 اٌّبدح
 من /185/ المادة وفي/ 177/ المادة من /4/ و/2/ الفقرتين في المبينة الخصوصية السياحة وسيارات

 المادة من/ 5/  الفقرة في عليها المنصوص الخاص اإلستعماؿ ذات السيارات وكذلك ، القانوف ىذا
  .  القانوف ىذا من /175/

 
 الرسمية والمؤسسات بالمستشفيات الخاصة اإلسعاؼ سيارات ،د الُمحدّ  النقل سيارات فئة في ُتسّجل : 088اٌّبدح 

 عامبلً  وعشرين خمسة عن عمالها عدد يزيد التي الخاصة والمؤسسات الخيرية والجمعيات والصحية
 . الموتى لنقل ةالمعدّ  السيارات وكذلك

 . لها المعدة الغاية لغير المركبات ىذه استعماؿ يحّظر  
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 لوحات التسجيل طالب قدـ إذا ، عمومية ، ركاب خمسة عن حمولتها تزيد ال التي السياحة سيارة ُتسّجل : 089اٌّبدح 
 سبعماية قدره إضافي رسم ويتوجب . العمومي السير من سحبها راديُ  عمومية مسجلة سياحية سيارة

 إضافي . راكب كلّ  عن لبنانية ليرة ألف وخمسوف

 لها تخصص لكي سيارة النقل من المنتفع يقدـ لم ما آخر إلى إسم من عمومية وحةل نقل يجوز وال  
 . المنقولة اللوحة

 

يُراد  عمومية مسجلة باص سيارة لوحات التسجيل طالب قدـ إذا ، عمومية الباص سيارة ُتسّجل  - 1 : 091اٌّبدح 
 . العمومي السير من سحبها

 العائدة السيارة في المقاعد عدد يتجاوز تسجيلها مطلوبال الباص سيارة مقاعد عدد كاف إذا  - 2
 مبلغ ناقص مقعد كلّ  عن يدفع أف التسجيل طالب على توجب ، المقدمة التسجيل لوحات لها

 . لبنانية ليرة ألف أربعماية
 الُمراد السيارة مقاعد على مقاعدىا عدد يزيد باص سيارة لوحات التسجيل صاحب قدـ إذا  - 3

 .  حكماً  ملغاة المقدمة الزائدة المقاعد عتبرت ، تسجيلها
 إسم من عمومية لوحة نقل يجوز ال إنو كما الصفائح دمج أو تجزئة األحواؿ مطلق في يجوز ال  - 4

 . المنقولة اللوحة لها ُتخصص لكي سيارة النقل من المنتفع يقدـ لم ما آخر إلى
 

 األشخاص لنقل نفسو بالوقت ومعّدة ، الفئة ىذه من أساساً  كانت إذا باص سيارة السيارة دائما تُعتبر : 090اٌّبدح 
نصفها يبقى أف على السابقة المادة في المفروضة الشروط عمومية تسجيلها على وُتطّبق ، والبضائع

 أساس ىعل تنقلها أف يمكن التي للبضائع الصافية الحمولة تحّدد وأف ، الركاب لنقل مخصصاً  األقل على 
 المرخص الحمولة على اإلجمالية الحمولة تزيد ال أف على ينقصها مقعد لكل كلغ/  71/ ماً كيلوغرا سبعين

 فنياً . بها
 

 سحبهايُراد  عمومية مسجلة شحن سيارة لوحات التسجيل طالب قدـ إذا الشحن سيارات ُتسّجل - 1 : 093اٌّبدح 
 . العمومي السير من

 المحموؿ على الصافي محمولها يزيد ، وميةعم تسجيلها المطلوب الشحن سيارة كانت إذا - 2 
 فرؽ لقاء يدفع أف التسجيل طالب على توجب السير، من سحبها الُمراد للسيارة لصافيا

 : الحمولة
 طن / .2/  طنين أوؿ لغايةؿ.ؿ.  611.111 لبنانية ليرة ألف ستماية -
 إضافي .   طنّ  كل عن ؿ.ؿ.  311.111لبنانية ليرة ألف ثبلثماية -

 . واحد طن بمثابة الطن كسر ريُعتب   
 الُمراد السيارة حمولة على الصافية حمولتها تزيد شحن سيارة لوحات التسجيل صاحب قدـ إذا  - 3

 . حكماً  ملغاة الزائدة الحمولة تُعتبر ، تسجيلها
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 إسم من عمومية لوحة نقل يجوز ال انو كما اللوحات دمج أو تجزئة األحواؿ مطلق في يجوز ال - 4

 . المنقولة اللوحة لها تخصص لكي سيارة النقل من المنتفع يقدـ لم ما آخر إلى
 مخصصة كانت حاؿ في إال ، عمومي والمقطورة القاطرة ، الشحن سيارات ُتسّجل أف يجوز ال  - 5

 . اللبنانية األراضي خارج إلى البضائع نقل في للعمل
 

 عمومية سيارة تسجيل بغية السير من سحبها أجل من إال مؤقتة بصورة العمومية السيارات لوحات ُتسّلم ال : 092اٌّبدح 
 والشهرين السياحية للسيارات الواحد الشهر تسليمها مدة األحواؿ مطلق في تتجاوز ال أف على ، خبلفها

 الواحد للمالك عموميتين لوحتين من أكثر السير من ُتسحب ال أف على للشاحنات أشهر وثبلثة للباصات
 . وفروعو وأصولو

 
 من الخامسة الفقرة في المذكورة المركبات مجموعة أو السيارة مالكها بإسم خصوصية ُتسّجل أف يُمكن : 094اٌّبدح 

 . القانوف بهذا الملحق الرسـو جدوؿ في المحّددة للرسـو وتخضع القانوف ىذا من /175/ المادة
 

 : على جيلبالتس الخاص الثالث الفصل أحكاـ ُتطّبق ال : 095اٌّبدح 

 أيلوؿ 19 بتاريخ جنيف في المعقود الدولية للمناقبلت الدولي اإلتفاؽ لنظاـ الخاضعة السيارات - 1
 رخص تكوف أف شرط ، خاص اتفاؽ معها عقد متاخمة بلداف في المسجلة أو 1949 سنة

 . نظامية سيرىا
 الجمارؾ قبل من مؤقت إدخاؿ رخص ىؤالء ويُعطى ، األجانب والمصطافين السواح سيارات على - 2

 مدة الترخيص مهلة تتعدى ال وأف تسجيلها بلد في قانونية السيارة سير رخصة تكوف أف على
 تكوف وأف ، واحدة مرة للتجديد قابلة أشهر الستة تتعدى ال أف على ، السير رخصة صبلحية
 . الغير ضد مؤمنة السيارة

 /149/ المادتين في عليها المنصوص انزيتالتر  أو التجربة لوحات تحمل التي السيارات  - 3  

 . القانوف ىذا من/151و/
 . خاصة فئات في المسجلة األمن وقوى الجيش سيارات على - 4  

 
 : اٌذًٌٚ اٌظٍز : 096اٌّبدح 

 : اآلتية الشروط فيها تتوفر عندما اللبنانية األراضي على « الدولي السير»  وضع في المركبة تُعتبر  - 1  
 . الخارج في دائم إقامة محل لو معنوياً  أو طبيعياً  شخصاً  مالكها يكوف أف  -أ    

 . لبناف في مسجلة تكوف ال أف -ب    

 مؤقتة . بصورة لبناف في موجودة تكوف أف  -ج    

 التي والمادية الجسدية األضرار يُغطي لبناف في صالح تأمين عقد صاحبها يحمل أف  -د    
 . للغير المركبة تسببها

 



66 
 

 ىذه تجديد ويمكن. أشهر ستة لمدة أعبله األولى الفقرة في المذكور الوضع في المركبة تُقبل - 2
 . الجمارؾ إدارة موافقة بعد فقط واحدة مرة المدة

 
 اٌزاثغ اٌجبة

 اٌّزوجبد لٍبدح ٚرؼٍٍُ اٌظٛق رخض

 ٚياأل اٌفظً

 اٌظٛق رخظخ

 ٚشزٚؽٙب اٌظٛق رخظخ فئبد  - ٚياأل اٌمظُ

 

 سوؽ رخصة على حائزاً  يكن لم ما ، الطريق على آلية مركبة أي قيادة شخص ألي يجوز ال - 1 : 097ح اٌّبد
 . المركبة سوؽ أثناء الرخصة ىذه حامبلً  يكوف أف السائق وعلى ، المركبة تلك مثل قيادة تخولو 
 فئة من مركبة لسوؽ يستعملها أف المركبات من معينة لفئة سوؽ رخصة على للحائز يجوز وال 

 على المبدأ ىذا يطبق أف على بقيادتها، لو المرخص الفرع أو الفئة دوف من كانت أذا إال أخرى
 ة .حد على « A T V»  ؼ ت أ ػال ومركبات اآللية الدراجات

 لديو أف والتأكد السائق إمتحاف نتيجة على بناءً  السوؽ رخصة المختصة المصلحة تصدر - 2
 دالتقيّ  شرط محّددة صبلحية فترة ضمن قيادتها لو المرخص المركبة فئة ليقود البلزمة المؤىبلت

 . العامة السبلمة ومراعاة اإلجراء المرعية واألنظمة بالقوانين
 

 : التالية الفئات إلى السوؽ رخص تُقسم - 1 : 198 اٌّبدح

 . اآلليةالدراجات  سوؽ رخصة : األولى الفئة   
 على اإلجمالي وزنها يزيد ال التي النقل سيارات أو السياحية اتالسيار  سوؽ رخصة : الثانية الفئة   
 كلغ/ .3511/          
 / 175/  المادة من /5/ الفقرة في الملحوظة والسيارات الشاحنات سوؽ رخصة :  الثالثة الفئة    

 . الباصات سوؽ رخصةالرابعة :  الفئة   
 . ومعداتهما العامة األشغاؿ ومركبات الزراعية المركبات سوؽ رخصة : الخامسة الفئة   
 ) المعوقين ( . الخاصة اإلحتياجات لذوي سوؽ رخصة : السادسة الفئة   
 . وعمومية خصوصية ، نوعين إلى السوؽ رخص استعماؿ وجهة تقسم - 2  
 . والبلديات الداخلية وزير عن يصدر بقرار ُتحّدد أماف نقاط بعدة السوؽ رخصة تتميز - 3  

 
 رخصة لطالب األدنى العمر وُيحّدد ، فروع إلى أعبله المذكورة السوؽ رخص فئات من فئة كل تُقسم : 099اٌّبدح 

 : اآلتي الشكل على السوؽ
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 «  0»   -فئخ دراجخ   

 أو ، كيلواط /11/ تتجاوز ال وطاقة س س /125/عن محركها سعة تزيد ال ينعجلت   ذات آلية دراجة  
 . خصوصي – سنة /18/األدنى العمر  .كيلواط /15/قوتها تجاوزت ال عجبلت ثبلث

 دراجخ فئخ  

 نػع قوتها تزيد عجبلت ثبلث دراجة أو س س /125/ عن محركها سعة تزيد عجلتين ذات آلية دراجة
 . خصوصي – سنة /21/ األدنى العمر  .كيلواط /15/

 « 0» فئخ طٍبرح   

 . خصوصي - سنة /18/ دنىاأل العمر «  A T V » ڤ ت أػ ال مركبة  
 طٍبرح فئخ  

 عدا مقاعدىا وعدد كيلوغراـ /3511/ على اإلجمالي وزنها يزيد ال التي النقل سيارات أو السياحة سيارات  
 للمركبة اإلجمالي الوزف يتجاوز ال أف شرط ، كلغ /751/ تتجاوز ال ومقطورة ، دوف فما ثمانية السائق

 . عمومي  – سنة/ 21// العمر األدنى  خصوصي – سنة /18 /األدنى مرالع .كلغ  /4251/معاً  والمقطورة
 

 « 0» فئخ شبدٕخ   

  -سنة  /21/ األدنى العمر.  كلغ /7511/ وحتى كلغ /3511/ عن اإلجمالي وزنها يزيد شاحنة  
 .عمومي

 شبدٕخ فئخ  

 /175/ المادة من /5/ الفقرة في الملحوظة والسيارات كلغ /7511/ عن اإلجمالي وزنها يزيد شاحنة
 . عمومي – سنة 21 األدنى العمر .  القانوف اىذ من

 ) َ (   ِمطٛرح + شبدٕخ فئخ  

 عن اإلجمالي الوزف مجموع يزيد مقطورة نصف أو مقطورة زائد« شاحنة » فئة مواصفات لها شاحنة  
 . عمومي – شاحنة فئة على الحصوؿ بعد أشهر ستة .  طن/12/

 « 0»  -فئخ ثبص   

 األدنى العمر . أمتار /8/ يتعدى ال وطوؿ ، السائق عدا راكباً  /16/ عن مقاعده عدد يزيد ال ركاب باص  
 . عمومي – سنة /21/

 « ثبص » فئخ    

 بػػاص  فئة من الرخصة على الحصوؿ بعد أشهر ستة راكباً ./ 16/ عن مقاعده عدد يزيد ركاب باص  
 عمومي . -«   1»  

 

 سراػٍخ ِٚزوجبد أشغبي ِؼذاد فئخ  

 . عمومي – سنة /18/ األدنى العمرزراعية .  مركبة  

 . عمومي – سنة/ 21/ األدنى العمر.  عامة أشغاؿ مركبة  
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 أعبله المذكورة « سيارة»   فئة مركبات يستقلوف والذين سنوات الثماني سنّ  دوف ىم الذين األطفاؿ يُعتبر : 311 اٌّبدح
 .  ستة عن عددىم يتجاوز ال أف طشر  راكب نصف بمثابة ،

 

 boite de) أوتوماتيكػي حركة ناقل ذات المركبات ادةيػلق ةػخاص ةػخان وؽػالس ةػرخص نػمت في يحدد : 310اٌّبدح 

vitesse automatique   )ال وأف المركبات من النوع ىذا على السوؽ إمتحاف يجري أف على 
 . سواىا السائق يقود

 
 على تزيد ال محركها قوة كانت إذا الكهربائية المحركات ذات المركبات سائقو السوؽ رخصة من يُعفى : 313اٌّبدح 

 ال أف على  .المحركات ىذه قوة من اإلقتضاء عند تتحقق أف المختصة المصلحة وعلى ، واحد كيلواط
 . العامة الطرقات على المركبات ىذه ُتستعمل

 
 ال أف شرط ، خصوصية سياحية سيارة يقود بأف حائزىا خصوصية يارةس فئة سوؽ رخصة ُتّخوؿ - 1 : 312اٌّبدح 

 حائزىا عمومية سيارة فئة سوؽ رخصة وتخّوؿ ، القيادة لعمل أو لمهمة الغير من مأجوراً  يكوف
 . أجر لقاء عمومية أو خصوصية سياحية سيارة يقود بأف

ة سيار  فئة سوؽ رخصة لىع حائزاً  كاف لمن إال عمومية سيارة فئة سوؽ رخصة تُعطى ال  - 2
 . خصوصية

 فئة سوؽ رخصة على حائزاً  كاف لمن إال 1 - باص وفئة1 - شاحنة فئة سوؽ رخصة تُعطى ال - 3
 . عمومية سيارة

 . 1 – شاحنة فئة سوؽ رخصة حيازة على أشهر ستة بعد إال شاحنة فئة سوؽ رخصة تُعطى ال  - 4  
 

 لدى توفر القانوف ىذا من /199/ المادة في المذكورة السوؽ رخص اتفئ من فئة كلّ  لمنح ُيشترط : 314اٌّبدح 
 : يلي ما الرخصة  طالب

 . أعبله عليو المنصوص األدنى العمر  - 1  
 . لبناف في الفعلية اإلقامة - 2  
 . بالسوؽ خاصة طبية شهادة  - 3  
 . القانوف ىذا حّددىا التي المانعة البنود من العدلي سجلو خلو  - 4  
 . فيها درس التي القيادة تعليم مدرسة من بإفادة مثبتاً  فئة بكل الخاص البلـز التدرب  - 5  
 . السوؽ امتحاف شروط في المبينة واإلجراءات للقواعد وفقاً  السوؽ امتحاف اجتياز  - 6  
 . والرخصة لبلمتحاف المقّرر الرسم دفع - 7  
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  ( 15/4/2114/ تاريخ 278لقانوف رقم /) المعدلة بموجب ا   : 315اٌّبدح 
تسري صبلحية رخص السوؽ الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دوف الخضوع   - 1

/ وكل ثبلث سنوات 65/، وخمس سنوات حتى سّن الػ /51المتحاف كّل عشر سنوات حتى سن الػ /
 / .65بعد سن الػ /

خمس سنوات قابلة للتجديد من دوف الخضوع  رخص السوؽ العمومية لمدة اتتسري صبلحي  - 2
/ وكل سنتين بعد 65/، وثبلث سنوات حتى سّن الػ /51المتحاف كل خمس سنوات حتى سّن الػ /

 / .65سّن الػ /
في جميع األحواؿ، يجب أف ال تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد البلحقة المذكورة في   - 3

 البندين أعبله . 
 

 

 ( 15/4/2114/ تاريخ 278) المعدلة بموجب القانوف رقم /   : 062اٌّبدح 
مأجورًا أو أكثر، أف يكوف السائق لبنانياً، وأف ُيسّجل لدى  على كّل صاحب سيارة خصوصية يستخدـ سائقاً 

أو المصلحة المختصة، أو أف يُرسل عبر ُمشّغل البريد إسم ىذا السائق وكنيتو ومحّل إقامتو ونوع ورقم السيارة 
 السيارات التي يقودىا، وغيرىا من المعلومات التي تطلبها المصلحة .

 ُتحّدد دقائق تطبيق أحكاـ ىذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات .       
 

 بموجب الجديدة السوؽ رخص من يوازيها بما ، القانوف ىذا تطبيق قبل الممنوحة السوؽ رخص تُعادؿ   : 317اٌّبدح 
 . والبلديات الداخلية وزير عن بقرار يصدر معادلة دوؿج

 
 : نوعها كاف مهما الفئات جميع من سوؽ رخصة تُعطى ال   : 318اٌّبدح 

 يكوف أف دوف الظاىر بالسكر حكم تنفيذ من االنتهاء تاريخ على أشهر ستة مرور بعد إال  - 1
 . سوؽ رخصة عليو للمحكـو

 لديو يكوف أف دوف المخدرات يتعاطى لمن الحكم تنفيذ من االنتهاء تاريخ على سنة مرور بعد إال - 2
 . سوؽ رخصة

 أو المخدرات يصنع لمن الحكم تنفيذ من االنتهاء تاريخ على سنوات خمس مرور بعد إال  - 3
 يسمسر أو يصّدرىا أو يستوردىا أو بها يتاجر أو ينقلها، أو يحوزىا أو يستعملها أو يحّضرىا

 لجرائما ىذه من بجـر عليو ُيحكم سائق وكلّ  . بها يتعلق للقانوف مخالف عمل أي يأتي أو بشأنها
 من ومنعو السوؽ رخصة بإلغاء المخدرات قانوف في عليها المنصوص العقوبات إلى باإلضافة يعاقب
 . الحكم تنفيذ من اإلنتهاء تاريخ على سنوات خمس مدة جديدة رخصة على للحصوؿ التقدـ

 
 جـر أو جناية أجل من عليو محكوماً  كاف من إعتبار إعادة وبعد .للبنانيين العمومية السوؽ رخص عطىتُ  : 319اٌّبدح 

 :  التالية الجرائم من
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ّلة الجرائم - المزور استعماؿ - االختبلس  من السابع الباب في عليها المنصوص العامة باألخبلؽ الُمخ 
 – واليهاأراضيو  من البضائع أو الركاب نقل أو العدو مع باإلتجار المتعلقة الجرائم - العقوبات قانوف

 . المدنية الحقوؽ من مرتكبيها حرماف عليها يترتب التي والجرائم باإلرىاب المتعلقة الجرائم
الجرائم  إحدى إلرتكابو مبـر حكم حائزىا بحق يصدر عمومية سوؽ رخصة كل بإلغاء الحكم ويمكن
 . تقدـ فيما المبينة

 
 اٌظٛق اِزذبْ ؽٍت - ًٔاٌضب اٌمظُ

 
 وعملياً  نظرياً  امتحاناً  يجتاز وأف األقل على بالقراءة ملّماً  الطالب يكوف أف السوؽ رخصة لمنح ُيشترط : 301اٌّبدح 

 .  اللجنة اقتراح على بناءً  المجلس يصدرىا التي واإلجراءات والقواعد للشروط وفقاً 
  ( 15/4/2114خ / تاري278) المعدلة بموجب القانوف رقم / -  1

 بواسطة أو بنفسو بذلك طلباً  يقدـ أف سوؽ رخصة على الحصوؿ في يرغب شخص كلّ  على
 إلى الطلب تقديم للمدارس يمكن وكذلك البريد ُمشّغل بواسطة أو فروعو أو أصولو أحد

 : فيو يذكر المختصة المصلحة
 .  الوالدين واسم وكنيتو إسمو  -أ  

 ويشمل السنة، في يوماً / 165/ من ألكثر فيو يسكن الذي ليالفع إقامتو محل عنواف  -ب 
 عند والخلوي الثابت الهاتف ورقم والمنطقة والحي والشارع والطابق المبنى رقم

 بمثابة المسجل العنواف ويعتبر بو، الخاص اإللكتروني البريد إلى باإلضافة وجودىما
 . الرخصة لطالب القانوني البريدي العنواف

 . والدتو اريخوت محل -ج  
 .  عليها الحصوؿ يريد التي الرخصة فئات أو فئة -د  
 . عمومية أو خصوصية :الرخصة نوع -ىػ 
  يػػػػاوتوماتيك حركة ناقل ذات بمركبة خاصة السوؽ رخصة كانت ما إذا تحديد -و  

( Boite de Vitesse Automatique . ) 
 .  الرخصة طالب ةلرغب بناءً  مستعجل، امتحاف موعد تحديد طلب -ز  

 حادث وقوع حاؿ في بهما لبلتصاؿ والخلوي الثابت الهاتف وأرقاـ قريبين وعنواف أسم -ح  
. 

 اإلقامة . عنواف عن اختلف إذا الرخصة، تسليم عنواف -ط  
 : التالية بالمستندات الطلب يرفق أف عليو يتوجب كما -  2

 تاريخ يتجاوز ال النفوس دائرة من ؽمصد قيد جا أخر  أو سفره جواز أو ىويتو بطاقة -أ  
 .  آخر رسمي مستند أي أو أشهر، الثبلثة إصداره

 اإلقامة مكاف يثبت رسمي مستند بها مرفقاً  فيها يقيم التي المحلة مختار من سكن إفادة -ب 
 . مياه أو كهرباء أو ىاتف فاتورة أو اإليجار عقد أو الملكية كسند
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 .  أشهر ثبلثة من أقل إلى يخوتار  يعود العدلي سجلو -ج  
 من مصدقة كامبلً  الوجو تبين سنتيمتر 4×4 بقياس ملونة 2 عدد فوتوغرافية صورة -د  

 تأخذىا فورية صورة أو أشهر ثبلثة من ألكثر تعود وال فيها، يقيم التي المحلة مختار
 .  الرخصة لطالب المختصة المصلحة

 .  بالسوؽ خاصة طبية شهادة -ىػ 
 .  الدـ فئة ادةشه -ز  

 . الطريق على والتدرب بالتعلم الطالب أمضاىا التي الساعات بعدد السوؽ تعليم مدرسة إفادة -ح  
 .  وجودىا حاؿ في الحالية السوؽ رخصة صورة  - ط
 .  والرخصة اإلمتحاف رسم دفع أنو يثبت إيصاؿ  - ي
 وقدره عمل، أياـ ثبلثة منض يتم الذي المعجَّل، االمتحاف رسم دفع أنو يثبت إيصاؿ  -ؾ

 .  ذلك الطالب أختار حاؿ في والرخصة، اإلمتحاف رسم من بالماية خمسين
 

الوزراء  مجلس وأعضاء ورئيس النواب مجلس وأعضاء رئيس العدلي السجل نسخة تقديم من يُعفى : 300اٌّبدح 
 . والقنصلي ماسيالدبلو  السلكين وأعضاء والعسكريوف منهم المدنيوف الدولة وموظفو والقضاة

 
 الجسديةبالميزات  يتمتع صاحبها أف أشهر ثبلثة من ألقل تاريخها يعود بالسوؽ خاصة طبية شهادة ُتحّدد : 303اٌّبدح 

 لو تسمح صحية حالة في وانو المركبات، سوؽ يتطلبها التي والبصر السمع حاستي سيما ال والعقلية،
 الشهادة ىذه إعطاء شروط وُتحّدد .سوؽ رخصة جلهاا من يطُلب التي المركبات فئات أو فئة بسوؽ
 التي البدنية واإلعاقات الصحية الحاالت القرار يشمل أف على اللجنة اقتراح على بناء المجلس من بقرار

 . معينة بشروط سوؽ رخصة أصحابها إعطاء يمكن التي وتلك السوؽ رخصة نيل وشروط تتفق ال
 

 بموعد وتُعل مو الطلب، بمقدـ خاصاً  ملفاً  المختصة المصلحة تفتح المرفقة، مستنداتوال الطلب على بناء  : 213 اٌّبدح
 . والعملي النظري االمتحانين شروط فيها تبين التي اإلمتحاف وثيقة بموجب ومكانو النظري اإلمتحاف

 
 اٌظٛق اِزذبْ - اٌضبٌش اٌمظُ

 
 أف وعليو اإلمتحاف، وثيقة على المحدد الموعد في النظري الفحص إلى التقدـ الطالب على -  1  : 214 اٌّبدح

 يتقدـ أف إما بموجبها والتي اإلمتحاف، مركز مغادرتو عند النظري االمتحاف نتيجة قسيمة يستلم
 مرحلة إلى ينتقل أف أو االمتحاف، إعادة رسم دفع بعد الرسوب حاؿ في جديد نظري إلمتحاف
 . النجاح حاؿ في األكثر على أسبوع فترة خبلؿ العملي االمتحاف

.  اللجنة اقتراح على بناء المجلس من بقرار ُتحّدد لشروط وفقاً  العملي السوؽ امتحاف يجري -  2
 .  فروعو أو أصولو أحد أو الرخصة طالب يملكها مركبات على اإلمتحاف إجراء ويمكن
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 كاف، سبب ألي لو المحددين التاريخو  المكاف في العملي أو النظري لئلمتحاف يتقدـ ال طالب كلّ  : 215 اٌّبدح
 .  لبلمتحاف الُمحّدد الرسم مقدار يخسر

 
 . فئة لكل جديدة نظري سوؽ امتحانات سنة كلّ  مطلع في اللجنةتُػّعد  -  1  : 306اٌّبدح 

 سير بنتيجة عاـ كلّ  من األوؿ كانوف شهر خبلؿ سنوياً  اً تقرير  المجلس إلى اللجنةتقدـ  -  2
 . يةالنظر  االمتحانات

 
 العملي السوؽ إمتحاف لجاف وأعضاء رؤساء الحاجة دعت كلما والبلديات الداخلية وزير يعين -  1  : 307اٌّبدح 

 :  بين من
 .  الجامعية اإلجازة حاملي من والبلديات الداخلية وزارة موظفي  -
 .  الجامعية اإلجازة حاملي من الداخلي األمن قوى عناصر  -
 . األقل على سنوات خمس مدة السير مفارز في خدموا الذين الداخلي األمن قوى عناصر  -
 . الجامعية اإلجازة حاملي من األمن قوى عناصر من المتقاعدين  -

 
 خدمة سنوات عشر ولديهم واالنضباط بالكفاءة لهم المشهود من يكونوا أف الءؤ ى في يشترط

 بعد وذلك سنوات، خمس عن يقل ال ما منذ سوؽ رخصة على وحائزين األقل، على فعلية
 المعهد ويجريها المجلس يحّدده امتحاف ومواصفات تدريب منهاج وفق الكفاءة لمباراة خضوعهم

 .  البلحقة المادة في ذكره الوارد
 تحّدد تعويضات اإلمتحانات إجرائهم عند العملي السوؽ إمتحاف لجاف وأعضاء رؤساء يتقاضى -  2

 إجراء المكلفوف الموظفوف يتقاضى كما .اللجنة اقتراح لىع بناء المجلس من بقرار قيمتها
 .  إضافية أعماؿ عن التعويضات أحكاـ وفق المناسبة التعويضات النظري الفحص

 . والبلديات الداخلية وزير عن يصدر بقرار المادة ىذه تطبيق دقائق ُتحّدد -  3
 

 وعلى الحوادث وعلم السير ضابطة على والتدريب ادباإلعد متخصص معهد الداخلي األمن قوى في ينشأ : 308اٌّبدح 
 على بناءً الوزراء  مجلس في يّتخذ بمرسـو وصبلحياتو مهامو ُتحّدد والقيادة، المرورية والثقافة السبلمة

 . الداخلي األمن قوى في القيادة مجلس يأر  استطبلع بعد والبلديات الداخلية وزير اقتراح
 

 إمتحاف إلى والتقدـ اإلمتحاف إعادة رسم دفع يمكنو النظري السوؽ امتحاف في رخصةال طالب رسب إذا : 309اٌّبدح 
 عليو ُحظر العملي، السوؽ إمتحاف في الرخصة طالب رسب إذا اما .األقل على أسبوعين بعد جديد نظري
 الفحوص تاريخ من وشهر األوؿ اإلمتحاف تاريخ من شهر مدة انقضاء قبل جديد عملي إمتحاف تقديم

 إعادة رسم دفعو بعد وذلك األوؿ، اإلمتحاف طلب تقديم تاريخ من أشهر ستة فترة خبلؿ تليو، تيال
 . أشهر الستة فترة انقضاء بعد اإلمتحاف بإعادة حقو سقوط طائلة تحت إعادة، لكل اإلمتحاف

 .  االمتحاف في يرسب الذي الرخصة لطالب جزئياً  ولو رسم أي يعاد ال
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 :  الرخصة طالب قدمو إذا حكماً  باطبلً  اإلمتحاف يعتبر -  1 : 331اٌّبدح 
 رسم قيمة بضعفي ويغـر أعبله /219/  المادة في المذكورة الفترات إحدى خبلؿ -أ  

 .  والرخصة اإلمتحاف
 أو إداري قرار صدور أثر على مركبة يقود أف للسائق فيها يحق ال التي المدة خبلؿ -ب  

  والرخصة اإلمتحاف رسم قيمة أضعاؼ بثبلثة يغـر و قةالساب رخصتو بسحب قضائي حكم
 أو لئلمتحاف مكانو شخصاً  أبدؿ إذا أو بهويتو تتعلق كاذبة بيانات الطالب قدـ ذاإ -ج  

 . والرخصة اإلمتحاف رسم قيمة أضعاؼ بعشرة ويغّرـ إبدالو حاوؿ
 المذكورة األحواؿ دىإح في الطالب عليها حصل سوؽ رخصة كلّ  إدارية بصورة حاالً  ُتسحب -  2

 .  بحقو البلزمة الجزائية المبلحقات دوف ذلك يحوؿ وال أعبله،
 

 خبلؿ اً محضر  بذلك اللجنة تضع ايجابية، العملي االمتحاف في الرخصة طالب نتيجة كانت إذا  -  1  : 330اٌّبدح 
 من ؽسو  رخصة على الحصوؿ الناجح المرشح ويخوؿ المختصة، المصلحة إلى وُتحيلو يومين
 . األكثر على أسبوع مهلة خبلؿ طلبو في المذكورة الفئات أو الفئة

 بعد القانوف بهذا المرفق الرخصة شكل ملحق في المحّدد النموذج على المطلوبة الرخصة تصدر -  2
 .  قانوني مانع أي وجود عدـ من التحقق

 
 مصاب طالبها أف تبين إذا الطبية اللجنة رتقري بموجب السوؽ رخصة صبلحية مدة تقصير يمكن -  1  : 333اٌّبدح 

 .  بعد فيما يتفاقم قد ولكن السوؽ من حالياً  يمنعو ال صحي بعائق
 والشروط يتفق ال دائم أو مؤقت صحي بعائق مصاب حائزىا أف الرخصة، تسليم بعد تبين إذا -  2

 الطبية اللجنة إلى اصاحبه وُيحوؿ مؤقتاً  الرخصة المختصة المصلحة ُتسحب الرخصة، لنيل الطبية
 .  محددة لفترة صبلحيتها مدة تحديد أو نهائياً  بإلغائها اً تقرير  ترفع حيث

 . اللجنة اقتراح على بناء والبلديات الداخلية وزير من بقرار الطبية اللجنة تُعّين -  3
 

 ٚاطزجذاٌٙب ٚرجذٌذ٘ب اٌزخض ئطذار - اٌزاثغ اٌمظُ
 

 ويدوف الصادرة، السوؽ رخص سجل في وتسجيلها صدورىا لترتيب وفقاً  ّقموتر  السوؽ رخصة تؤرخ : 332اٌّبدح 
 :  يلي ما الرخصة وفي السجل ىذا في
 .  للسائق ملونة فوتوغرافية صورة -  1
 . والبلتينية العربية باللغتين وشهرتو السائق إسم  -  2
 .  والبلتينية العربية باللغتين والدتو وتاريخ محل -  3
 .  ديووال إسم -  4
 .  الهوية بحسب السجل ورقم إقامتو قيد محل -  5
 .  الدـ فئة -  6
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 .  لها المرخص السوؽ فئات أو فئة ترخيص تاريخ -  7
 . القانوف ىذا من/ 222و 212و 211/  المواد عليو نصت لما وفقاً   :بالرخصة الخاصة القيود -  8
 . الصبلحية انتهاء تاريخ - 9

 .  السائق سجل في الواردة المعلومات بباقي اً مرمز  حقبل  - 11
 

 تغيير أي عن البريد، ُمشّغل بواسطة أو شخصياً  إما المختصة المصلحة إببلغ السوؽ، رخصة صاحب على : 334اٌّبدح 
 المادة من والثانية األولى الفقرتين من  "ب" للبندين وفقاً  األكثر على شهر خبلؿ إقامتو عنواف في

 .  قانوفال ىذا من /211/
 

 الرخصة مع يرفقو  صبلحيتها إنتهاء تاريخ قبل يوماً  عشر خمسة خبلؿ السوؽ رخصة تجديد طلب يقّدـ : 335اٌّبدح 
 المختصة، المصلحة تأخذىا فورية صورة أو أشهر ثبلثة من ألكثر تعود ال ملونة فوتوغرافية صورة القديمة
 . أشهر ثبلثة من ألقل تاريخها وديع العدلي السجل عن وبياف بالسوؽ خاصة طبية وشهادة

 الرسـو ودفع السير، قانوف أحكاـ لمخالفة بها المحكـو ماتاالغر  تسديد من التحقق بعد الرخصة تصدر
 .  لذلك المقررة

 
 األصل طبق صورة تقديم بعد عنها نسخة على يستحصل أف لصاحبها يمكن السوؽ، رخصة فُقدت إذا : 336اٌّبدح 

 فيو، فقدت الذي البلد في اللبنانية القنصلية لدى أو الداخلي األمن قوى لدى منظم تحقيق محضر عن
 .  عليها العثور حاؿ في المختصة المصلحة إلى المفقودة الرخصة تسليم يتم أف على

 
 جميع من المسلحة القوى في المختصة السلطات تمنحها التي العسكرية السوؽ رخص إلى إستناداً  يمكن : 337اٌّبدح 

 إخضاعهم دوفإجازاتهم  في المبينة المركبات لفئة عمومية أو خصوصية سوؽ رخص ىؤالء إعطاء تب،الر 
 .  القانوف بهذا الملحق الرسـو جدوؿ في عليو المنصوص الرخصة رسم استيفاء بعد المفروض، لئلمتحاف

 
 1949 عاـ جنيف إتفاقية لىإ المنضّمة الدوؿ عن الصادرة األجنبية السوؽ رخصة على للحائز يمكن : 338اٌّبدح 

 في المحددة الشروط فيو تتوافر أف على لبنانية سوؽ رخصة على الحصوؿ 1968 عاـ فيينا واتفاقية
 المعاملة وشرط فقط الرخصة صبلحية مدة ضمن االستبداؿ ويكوف القانوف، ىذا من /223/ المادة
 .  بالمثل

 
 : على الفصل ىذا أحكاـ ُتطّبق ال : 339اٌّبدح 

 . رخصهم في المبينة السيارات لفئة دولية سوؽ رخصة الحائزين السائقين -  1
 للمناقبلت الدولية لبلتفاقية التاسع الملحق في المبين النموذج من سوؽ رخص الحائزين السائقين -  2

 .  الرخصة صبلحية مدة وضمن ، 1949 أيلوؿ 19 بتاريخ جنيف في المعقودة الطرقية
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 ،إداراتهم  من لهم معطاة سوؽ إجازات يحملوا أف عليهم الذين المسلحة القوى باتمرك سائقي -  3

 .  المسلحة القوى مركبات لسوؽ إال اإلجازات بهذه يُعمل ال أف على
 األولى الفقرتين في المبينة غير من أجنبية سوؽ رخص ويحملوف لبناف يدخلوف الذين السائقين -  4

 المختصة، المصلحة من لبناف دخولهم من أسبوع خبلؿ ستحصلواي أف على السابقتين، والثانية
 قابلة أشهر، ستة لمدة اللبنانية األراضي ضمن استعمالها لهم تجيز رخصهم على تأشيرة على

 يمكن . ذلك ُتجيز الرخصة صبلحية كانت إذا ،أخرى أشهر ستة لمدة حدةاو  مرة للتجديد
 .  البريد مشّغل عبر التأشيرة على االستحصاؿ

 .  خاص إتفاؽ معها معقود بلداف من لهم معطاة سوؽ رخص يحملوف الذين السائقين -  5
 

 اٌذٌٍٚخ اٌزخض - اٌخبِض اٌمظُ

 

 الدولية والسير السوؽ رخص  : 321 اٌّبدح

 السوؽ رخص إصدار قانوناً، لها المرخص اللبنانية والسياحة السيارات وأندية المختصة المصلحة تتولى
 :  التالية بالشروط المعتمدة النماذج وفق الدولية

 الرخصة تكوف وأف السير، قانوف ألحكاـ طبقاً  سوؽ رخصة على حاصبلً  الرخصة طالب يكوف أف -  1
 .  المفعوؿ سارية

 . اللبنانية رخصتو في الرخصة طالب عليها الحاصل الفئات حسب الدولية السوؽ رخصة تصدر أف -  2
 لصاحبها لبناف في الصادرة الدولية الرخصة ُتجيز وال واحدة، سنة وليةالد الرخصة مدة تكوف أف -  3

 . اللبنانية األراضي في المركبات قيادة
 

 الدولية، السير ورخص الدولية السوؽ رخص إصدار المخولة اللبنانية والسياحة السيارات أندية على : 231 اٌّبدح
 وتاريخ الصادرة للرخصة المتسلسل الرقم فيو يدوف خاص سجل في رخص من تصدره ما تسجيل

 سلطة إعبلـ ويتم المختصة، السلطات عن الصادرة األساسية الرخصة إصدار وتاريخ ورقم إصدارىا،
 التحقق الترخيص ولسلطة اإلصدار، تاريخ من أشهر الثبلثة تتجاوز ال مدة خبلؿ الجداوؿ بهذه لترخيصا

 .  المتبعة اإلجراءات صحة من
 

 قانوناً  لها المرخص اللبنانية والسياحة السيارات وأندية المختصة المصلحة من الدولية السير رخصة رتصد : 232 اٌّبدح
 : التالية بالشروط المعتمدة النماذج على

 .  تسجيل شهادة تحمل لبناف في مسجلة الدولية السير رخصة لها المطلوب المركبة تكوف أف -  1
 .  المركبة ىذه لقيادة صالحة دولية سوؽ رخصة على اً حائز  المركبة سائق يكوف أف -  2
 .  واحدة سنة الرخصة مدة تكوف أف -  3
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 سلطة تُعل م أف الدفتر أصدرت التي الجهة وعلى.  الشروط بذات مماثلة لمدة الرخصة تجديد ويجوز
 البيانات بتلك يؤشرو  بالمركبة، المتعلقة وبالبيانات تصدرىا التي بالدفاتر المركبة بها المسجلة الترخيص

 . وبياناتها الدفاتر ىذه صحة من التحقق الترخيص ولسلطة . المركبة سجبلت في
 

 خبلؿ وفي فصلياً  الخزينة لصالح عليها المتوجبة الرسـو تسديد قانوناً  المرخصة السيارات نوادي على : 322اٌّبدح 
 دائرة عن تصدر قبض امرو أ ببموج وذلك السنة، فصوؿ من فصل كلّ  تلي التي يوماً  عشر الخمسة

 .  الماؿ وزارة في المباشرة غير الضرائب
 قيمة من بالماية عشرة قدرىا امةر لغ المخالف النادي تعرض المستوفاة الرسـو تسديد في مخالفة كلّ 

 امةر الغ قيمة تزيد ال أف على كامبًل، اً شهر  الشهر كسرّ  اعتبار مع تأخير شهر كلّ  عن المتوجبة الرسـو
 . التفويض إلغاء المخالفة تكرار حاؿ في ويمكن كاملة، المتوجبة الرسـو مقدار عن روضةالمف

 اٌضبًٔ اٌفظً

 اٌّزوجبد لٍبدح رؼٍٍُ ِٚذارص اٌظٛق رؼٍٍُ

 اٌظٛق رؼٍٍُ - ٚياأل اٌمظُ
 

 : اٌظٛق ِذرة :   324 اٌّبدح

 مخصصة مغلقة ميادين يف آلية، مركبة قيادة آخر شخصاً  يدرب أو يُعلم أف شخص ألي يجوز ال -  1
 يكن لم ما العامة، الطرقات على أو للتعليم مخصصة عامة طرقات من أجزاء على أو للتعليم
 .  بعملو قيامو أثناء التعليم لرخصة وناقبلً  الفئة تلك سوؽ بتعليم لو مرخصاً 

 أماكن ارجخ العامة الطرقات على آلية مركبة بقيادة للمتدرب يسمح أف السوؽ لمدرب يجوز ال -  2
 مدرسة في األساسيين والعملي النظري التدريبين بنجاح اجتاز قد يكن لم ما االساسية التدريب
 .  المجلس يحددىا التي والشروط والمناىج للمواصفات وفقاً  التعليم،

 للتعليم المخصصة المركبة في المتدرب غير شخص أي معو يصطحب أف المدرب على يحّظر -  3
  . التدريب أثناء

 
 :  اٌّزذرة : 325 اٌّبدح

 ءاأجز  في أو للتعليم مخصصة ميادين في اآللية المركبات قيادة يتعلم أف متدرب ألي يجوز ال -  1
 .  سوؽ مدرب برفقة إال العامة الطرقات على أو للتعليم ُمخصصة طرؽ

 . لسوؽا تعليم مدرسة من تدريب تصريح التدريب مراحل خبلؿ معو يحمل أف المتدرب على -  2
 التعليم بنجاح أنهى أنو السوؽ مدرسة من إفادة معو يحمل أف العامة الطرقات على المتدرب على -  3

 .  األساسيين والعملي النظري
 

 :  اٌزذرٌت ٍِذاْ  : 326اٌّبدح 

 ُتحّدد وجودىا، عدـ حاؿ وفي األساسي، العملي السوؽ تدريب كأماكن المغلقة الميادين تُعتبر -  1
  تبعاً  وتغييرىا اختيارىا ويتم الغاية لهذه العامة الطرقات من أجزاء المختص المحافظ من بقرار
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 عبلمات لجهة النموذجية المرورية السبلمة شروط فيها تتوفر أف على عليها، المرور وكثافة حجم لتطور

 .  وغيرىا الطريق جانبي على الحماية وحواجز المرور وإشارات الطريق والفتات
 لمتعددوا الفردي للتدريب العامة، الطرقات من أجزاء أو المغلقة التدريب ميادين مواصفات ُتحّدد -  2

 .  لمساحاتها تبعاً  التدريب لمركبات األقصى العدد يّحدد كما المركبات،
 .  المادة ىذه تطبيق دقائق اللجنة اقتراح على بناءً  والبلديات الداخلية وزير من بقرار ُتحّدد -  3
 

 : اٌّذرة رخظخ  : 327 ٌّبدحا

 بو يرفق المختصة المصلحة إلى طلب تقديم المركبات سوؽ لتعليم مدرب رخصة على للحصوؿ شترطيُ 
 :  يلي ما
 .  سنوات عشر من أكثر منذ لبنانياً  كونو يثبت إفرادي قيد بياف -  1
 أشهر . ثبلثة من ألقل تعود ملونة شمسية صور ثبلث -  2
 .  عليها التعليم يتولى التي المركبات فئة تشمل صالحة عمومية وؽس رخصة صورة -  3
 المهني للتعليم العامة المديرية عن صادرة مرور اختصاص في يعادلها ما أو فني إمتياز شهادة -  4

 لمحضر بناءً  والتقني المهني التعليم عاـ مدير من بقرار االختصاص ىذا منهاج ُيحّدد .والتقني
 . المرورية للسبلمة الوطنية اللجنة موافقة بعد الغاية لهذه يؤلفها لتيا الفنية اللجنة

 بقرار عليها الحصوؿ وطريقة منهجها يحّدد تدريبها لو يجاز التي المركبة لفئة دورة اجتياز شهادة -  5
 .  المجلس من

 .  بالسوؽ خاصة طبية شهادة -  6
 جنحة أو جناية بأي محكـو غير بأنو يظهر أشهر ثبلثة من ألكثر تاريخو يعود ال عدلي سجل -  7

 . شائنة
 تقديم تاريخ من سنتين خبلؿ والثالثة والرابعة الخامسة الفئات مخالفات من خاؿ مروري سجل -  8

 .  الطلب
 .  المالي التسجيل شهادة -  9

 
 مع يرفق أف على بريد،ال مشّغل عبر أو شخصياً  المختصة المصلحة لدى سنوياً  رخصتو المدرب يجدد  : 238 اٌّبدح

 المروري والسجل العدلي السجل بياف عن ونسخة طبية وشهادة الصبلحية المنتهية الرخصة التجديد طلب
 . 

 
 اٌٍَخ اٌّزوجبد لٍبدح رؼٍٍُ ِذارص - اٌضبًٔ اٌمظُ

 
  متر ماية مسافة نع يقل ال ما المدرسة موقع يبعد أف اآللية المركبات قيادة تعليم مدرسة لفتح يشترط : 329اٌّبدح 

 األماكن، باقي يف ـ(251) اً متر  (251) و اإلدارية بيروت داخل أخرى سوؽ تعليم مدرسة منـ( 111)
 .  السوؽ تعليم سوى أخرى مهنة أي المدرسة، غرؼ في يُمارس ال فأو 
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 عن يصدربقرار  مواصفاتها ُتحّدد للتدريس مخصصة واحدة األقل، على قاعتين تحتوي أف المدرسة على
 على المفروضة الشروط فرع كل يستوفي أف شرط أخرى فروع فتح للمدرسة يحق كما . المجلس
 .  نفسها المدرسة

 
 وال المجلس، من بقرار تصدر موحدة ومعايير لمقاييس وفقاً  السوؽ لتعليم المخصصة المركبات ُتجهزّ   : 341اٌّبدح 

 : عن التجهيزات تقلّ  أف يجب
 .  للمدرب إضافية خلفية ومرآة المدرب مقعد أماـ إضافية فرامل -  1
 .  للتدريب مخصصة أنها على للداللة لوحة -  2
 متدرب قيادة إلى الطريق مستخدمي لتنبيو والخلفي، األمامي الزجاج على توضعاف تحذير لوحتي -  3

 .  للمركبة
 

 : اٌٍَخ اٌّزوجبد لٍبدح رؼٍٍُ ِذرطخ رخظخ  : 340اٌّبدح 

 المصلحة إلى شخصياً  العبلقة صاحب قبل من المركبات قيادة تعليم لمدرسة الترخيص لبط قدَّـيُ 
 :  يلي بما مرفقاً  المختصة

 . األكثر على أشهر لثبلثة يعود إفرادي قيد بياف أو الهوية بطاقة عن األصل طبق صورة -  1
 .  متتالية تسنوا لثبلث سوؽ مدرب مهنة ممارستو تثبت المختصة المصلحة من إفادة -  2
 مع المدرسة، موقع ُتحّدد مساحة وخريطة عقارية إفادة إلى باإلضافة إيجار عقد أو ملكية صكّ  -  3

 التجهيزات .  ومكاف التدريس قاعات ُتظهر بناء خريطة
 ىذا من السابقة المادة ألحكاـ وفقاً  السوؽ، لتعليم والمجهزة المخصصة المركبات بعدد الئحة -  4

 السير رسم إيصاؿ عن صورة البلئحة بهذه يرفق .مركبتين عن عددىا يقل ال أف طشر  القانوف،
 .  مركبة لكل والجسدي المادي التأمين وإيصاؿ

 .  المختصة المصلحة تجريو الذي الكشف بعد األكثر على شهر مهلة في المدرسة رخصة ُتمنح
 

 المختصة، المصلحة لدى البريد مشّغل عبر أو ياً شخص العبلقة صاحب قبل من سنوياً  الرخصة ُتجّدد  : 242 اٌّبدح
 ،المدرسة لدى المستخدمين والمدربين للتعليم المستخدمة المركبات بجدولي التجديد طلب ويرفق

 .  مركبة لكل والجسدي المادي التأمين وإيصاؿ السير رسم إيصاؿ عن صورة إلى باإلضافة
 

 :  اٌزؼٍٍُ طجً : 342اٌّبدح 

 متسلسلة، أرقاـ تحت فيو ويدوف المختصة، المصلحة تختمو للتعليمًً  سجبل سةالمدر  ُتمسك -  1
 األساسيين والعملي النظري التعليم ساعات وعدد لديها تسجيلو وتاريخ وعنوانو الطالب إسم

 وعلى.  التعليم إفادة إصدار وتاريخ ورقم العامة، الطرقات على العملي التدريب ساعات وعدد
 .  المختصة المصلحة من طلب كلّ  لدى السجل ىذا تبرز أف المدرسة

 بخاتم وممهورة المدرسة مدير من موقعة تدريب إفادة لديها المتدرب تزود أف المدرسة على -  2
 .  االمتحاف بطلب ترفق المدرسة
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 األشخاص أسماء فيو تّدوف السوؽ مدارس لمراقبة سجل المختصة، المصلحة في يخصص -  1  : 344اٌّبدح 
 يدوف كذلك قبلهم، من المرتكبة والمخالفات رخصهم أرقاـو  سوؽ مدرسة بفتح لهم مرخصال

 .  قبلهم من الُمرتكبة المخالفاتو  لهم المرخص السوؽ مدربي أسماء فيو
 .  ذلك إلى الحاجة دعت كلما المختصة المصلحة رئيس على السجل ىذا يعرض -  2
 المصلحة تُنذر المجلس، من بقرار يصدر الذي السوؽ تعليم لمنهاج المدرسة مخالفة حالة في -  3

تكرار  حاؿ وفي شهر، تتجاوز ال مهلة خبلؿ وضعها بتصحيح خطياً  المخالفة المدرسة المختصة
  شهر أقصاىا لمدة المدرسة رخصة مفعوؿ وقف المختصة المصلحة لرئيس اىر ااستمر  أو المخالفة

 /15/ وقدره مبلغ المخالفة المدرسة وتُغـر نهائياً  الرخصة تسحب المخالفة تكرار حاؿ وفي
 .  لبنانية ليرة مليوف

 
 بعدد التبلعب أو الطالب تدريب عدـ لجهة صحيحة غير تعليم إفادة بإصدار المدرسة قياـ ثبت حاؿ في : 345اٌّبدح 

 يرةل مليوف /21/ وقدره مبلغ المخالفة المدرسة تُغـر المنهاج، كامل تدريبو عدـ أو التدريب ساعات
 .  نهائياً  المدرسة رخصة وُتسحب مةاالغر  تضاعف التكرار حاؿ وفي إفادة كلّ  عن لبنانية

 
 شروط جميع باستيفاء تقـو أف القانوف، ىذا صدور قبل لها المرخص السوؽ تعليم مكاتب على  -  1  : 346اٌّبدح 

 تاريخ من ةسن أقصاىا مدة في الفصل ىذا في عنها المنصوص السوؽ ومدربي مدارس ترخيص
 . القانوف ىذا من/ 237/ من المادة /5و4/ الفقرات باستثناء لو، العائدة التطبيقية القرارات صدور

 . اللجنة تحّددىا تادور  عبر القانوف ىذا صدور قبل لهم المرخص السوؽ مدربي تأىيل يتم -  2
 اٌخبِض اٌجبة

 اٌشراػٍخ اٌّؼذاد أٚ ثبٌّزوجبد خبطخ أدىبَ

 اٌخبطخ دٚاداأل ٚثؼغ اٌؼبِخ بيشغاأل ٚثّؼذاد

 ٚياأل اٌفظً

 ٚاٌظالِخ اٌّزبٔخ شزٚؽ

 ػبِخ أدىبَ - ٚياأل اٌمظُ

 

  "ج " والبنود/ 17/ إلى /14/ الفقرات في تعريفها الوارد المركبات على الباب ىذا أحكاـ ُتطّبق -  1  : 347اٌّبدح 
 . القانوف ىذا من الثانية المادة من /18/ الفقرة من  "د" و

 ىياكل عن( الشاسي) ىيكلها في تختلف التصنيع حيث من ىي العامة األشغاؿ مركبات إف  -  2
 أو بنفسها تتحرؾ مركبات وىي . القانوف ىذا من /175/ المادة في المحّددة التقليدية السيارات

 مخصصة خاصة وبمعدات معدنية بسبلسل أو بإطارات ُمجهزة وىي مقطورة أو مجرورة تكوف
 والبضائع المواد لنقل تستعمل ال وىي والمشاريع الورش وفي العامة الطرقات ىعل للعمل

 .  الطرقات على واألشخاص
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 السائق ضمنهم من الثبلثة يتعدى ال مقاعد بعدد ُمجهزة تكوف أف العامة األشغاؿ لمركبات يمكن -  3

 .  لها المصممة باألعماؿ للقياـ
 مسطحة طريق في سرعتها تتعدى بأف لها تسمح ال العامة األشغاؿ لمركبات الفنية المواصفات إف -  4

 أخرى بإطارات ُمجهزة كانت إذا ساعة/كلم15و ىوائية بإطارات ُمجهزة كانت إذا ساعةكلم/41
 .  معدنية بسبلسل أو

 لهدـ تستعمل التي المركبات : الحصر ال المثاؿ سبيل على عامة أشغاؿ ومعدات مركبات تُعتبر -  5
 مركبات:  المركبات ىذه ومن شابهها، وما التحتية والبنى العامة المنشآت وتجهيز وصيانة وبناء

دالة والزفت البحص وفلش التربة وشقّ  الثلوج جرؼ  المركبات، ىذه شابو وما وكناستها الطرؽ وح 
 .  شابهها وما العامة الطرقات على األشياء وتحريك رفع مركبات

 التي الخاصة المركبات بعض الباب، ىذا أحكاـ لبعض يخضع أف لبلدياتوا الداخلية لوزير يمكن -  6
 أخرى مركبات يحّدد وأف الساعة في اً كيلومتر  وعشرين خمسة على صنعها حسب سرعتها تزيد ال

 .  المادة ىذه من /5/ الفقرة في مشمولة غير باعتبارىا لذلك ضرورة من رأى إذا
 

 . العامة واألشغاؿ الزراعية والمعدات المركبات على القانوف ىذا من /81/ المادة أحكاـ ُتطّبق  : 348اٌّبدح 
  

 اٌشبطً - اٌضبًٔ اٌمظُ
 

 . العامة األشغاؿو  الزراعية المركبات على القانوف ىذا من /86/ المادة أحكاـ ُتطّبق : 349اٌّبدح 
 

 اٌٛلٛد ْاٚخش اٌّذزن جٙبس - اٌضبٌش اٌمظُ
 

 المتحركة واآلالت الزراعية تاالجرار  على القانوف ىذا من/ 91و 91و 88و  87/  موادال أحكاـ ُتطّبق : 351اٌّبدح 
 . العامة األشغاؿ ومعدات

  
 اٌزٕجٍٗ أجٙشح - ثغااٌز اٌمظُ

 
 قوتو ُتحّدد تنبيو بجهاز المتحركة العامة األشغاؿ ومعدات الزراعية والمعدات المركبات ُتزود أف يجب  : 251 اٌّبدح

 . والبلديات الداخلية وزير من بقرار
  

 ٚاإلؽبراد اٌّىبثخ - اٌخبِض اٌمظُ
 

 األشغاؿ ومركبات الزراعية والمعدات المركبات على القانوف ىذا من/ 95و 94/  المادتين أحكاـ تطّبق : 252 اٌّبدح
 .  ومعداتها العامة

 
 على ضغطها يتجاوز أف يمكن فبل ية،ىوائ بإطارات ُمجهزة غير الزراعية والمعدات المركبات كانت إذا : 253 اٌّبدح

 . اإلطار عرض من الواحد المربع السنتمتر في ماً اكيلوغر  وخمسين مائة وقت، أي في األرض
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 الُمجهزة المعدنية اإلطارات في تتوفر أف يجب التي واألوصاؼ الميزات والبلديات الداخلية وزير يحّدد  : 354اٌّبدح 

 عند ُتستعمل التيااللتصاؽ  وسبلسل ومعداتها العامة األشغاؿ ومركبات يةالزراع والمعدات المركبات بها
 . الهوائية إطاراتها وعلو االقتضاء

 
 .  العامة الطرقات على بسبلسل الُمجهزة تاوالجرار  المعدات تسيير يجوز ال : 355اٌّبدح 

 
 

 اٌظبدص اٌمظُ

 ٚاٌزؤٌخ ٚاٌمٍبدح إٌّبٚرح أجٙشح
 

 يرشده أف وجب ، كلية بسبلمة السوؽ من لتمكينو كافية غير إتجاه كلّ  في السائق رؤية دىم كاف إذا : 356اٌّبدح 
 . بسبلمة للسير آخر شخص

 المتحركة الزراعية تاالجرار  على القانوف ىذا من /111/ المادة من /5و 4و 3الفقرات / أحكاـ ُتطّبق
 ىي /111/ المادة من /5/ الفقرة في رةالمذكو  للرؤية العاكسة المرآة أف على .العامة األشغاؿ ومعدات

 . للسائق مغلفة بحجرة الُمجهزة غير والمعدات المركبات في ضرورية غير
 ُمجهزة المركبات ىذه إحدى كانت وإذا /111/ المادة من /4/ الفقرة ألحكاـ الزراعية تاالجرار  تخضع
 .  زجاج بمساحة تزويده وجب أمامي، بزجاج

 
 اٌضبًٔ اٌفظً

 اإلشبرادٚ ءاألػٛا

 
الزراعية  والمعدات المركبات على القانوف ىذا من /115/ إلى /114/ المواد أحكاـ ُتطّبق  -  1  : 357اٌّبدح 

 . الضباب وأثناء الليل في الطرقات على وقوفها أو سيرىا عند ومعداتها العامة األشغاؿ ومركبات
 األشغاؿ ومركبات الزراعية والمعدات باتالمرك على القانوف ىذا من /118/ المادة أحكاـ ُتطّبق -  2

 ىذه كانت وإذا .الضباب وأثناء الليل في الطرقات على وقوفها أو سيرىا عند المقطورة العامة
 فيمكن ، /118/ المادة في عليها المنصوص الشروط فيها متوفرة غير والمعدات المركبات

 .  سراألي جانبها إلى يوضع أحمر نور ذي مصباح بواسطةإنارتها 
 

 معدات عرض أو المقطورة الزراعية المعدات أو اآلالت أو المتحركة الزراعية اآلالت عرض كاف إذا : 358اٌّبدح 
 المركبة تحمل أف يجب سنتمتر، وستين وخمسة المترين يتجاوز والمقطورة المتحركة العامة األشغاؿ
 مئة مسافة إلى المركبةوراء  ومن أماـ من رةومنظو  الليل أثناء مضاءة مربعة لوحة مقدمتها أعلى في القاطرة

 خطر»   كلمة أسود أساس على أبيض بلوف تظهر أف ويجب للنظر مبهرة تكوف أف دوف ، اً متر  وخمسين
 . األقل على اً سنتمتر  ثبلثين بعلو «



82 
 في مقطورة مركبة آخر تحمل أف فيجب المجموعة أو المركبة وراء من منظورة غير اللوحة كانت وإذا

 المذكورة القياسات بنفس«  خطر»  كلمة أسود أساس على أبيض بلوف يظهر، للنور عاكساً  اً جهاز  مؤخرتها
 . أعبله

 
 بأجهزة ليبلً  عملها تسهيل أجل من العامة األشغاؿ معدات أو الزراعية المعدات أو المركبات تجهيز يمكن : 259 اٌّبدح

 .  الطرقات على األجهزة ىذه استعماؿ يمكن وال الفصل ىذا في المذكورة األجهزة غير إنارة
 

 في تتوفر أف يجب التي الميزات منهما بقرار والنقل العامة واألشغاؿ والبلديات الداخلية وزيرا يحّدد : 361اٌّبدح 
 وعند العامة األشغاؿ ومعدات ،الزراعية والمعدات المركبات على الموضوعة واإلشارة اإلضاءة أجهزة

 التي األجهزة استعماؿ منع ويمكنهما الفصل ىذا ألحكاـ موافقة لتصبح تركيزىا وشروط ،موقعها االقتضاء
 .  المقررة األجهزة تطابق ال

 
 اٌضبٌش اٌفظً

 ٚاٌّؼذاد اٌّزوجبد ٚلٍبص األٚساْ

 ْاٚساأل - ٚياأل اٌمظُ

 
 وعلى الزراعية لمعداتوا المركبات على القانوف ىذا من /137/ إلى /133/ المواد أحكاـ ُتطّبق : 360اٌّبدح 

 مقطوراتها .  ونصف مقطوراتها
 المقطورات .  ونصف المقطورات على القانوف اىذ من /131/ إلى /128/ المواد أحكاـ أيضا وُتطّبق

 
 ٚاٌّزوجبد اٌّؼذاد لٍبص - اٌضبًٔ اٌمظُ

 
 ومعداتالزراعية  والمعدات ركباتالم على القانوف ىذا من ت(المركبا قياس)/ 138/  المادة أحكاـ ُتطّبق : 363اٌّبدح 

 . العامة الطرقات على فقط سيرىا عند العامة األشغاؿ
 

 أو المركبات من التفكيك السهلة أو المتحركة األجزاء العاـ الطريق على السير أثناء الداخل إلى ُتطوى : 362اٌّبدح 
 .  الباب ىذا في المذكورة المعدات

 
 اٌذٌّٛخ لٍبص - اٌضبٌش اٌمظُ

 
 العامة األشغاؿ ومعدات الزراعية والمعدات المركبات على القانوف ىذا من /139/ المادة أحكاـ ُتطّبق : 364ّبدح اٌ

 إذا القانوف ىذا من /139/ المادة من /6/ و /3/ الفقرتين أحكاـ من العامة األشغاؿ معدات وُتستثنى
 . الجارّة المركبة عرض على حاؿ أي في يزيد ال حمولتها عرض كاف
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 اٌشزٚؽ اٌّفزٚػخ ػٍى اٌّمطٛراد –اٌمظُ اٌزاثغ 

 
الزراعية  والمعدات واآلالت ،الزراعية المقطورات على القانوف ىذا من /114/ المادة أحكاـ ُتطّبق : 365اٌّبدح 

 .المقطورة العامة األشغاؿ ومعدات المقطورة
 

 اٌزاثغ اٌفظً

 ٚاٌزظجًٍ اٌٍّىبٍٔىٍخ ٚاٌّؼبٌٕخ اٌٍٛدبد

  األٚي اٌمظُ

 ِٚذزٌٛبرٙب اٌٍٛدبد
 

 . العامة واألشغاؿ بالزراعة المخصصة اآللية المركبات على القانوف ىذا من / 142/ المادة أحكاـ ُتطّبق : 366  اٌّبدح
 

الزراعية  والمعدات المركبات على القانوف ىذا من/ 155و 154و 145و  144/ المادة أحكاـ ُتطّبق : 367  اٌّبدح
 . المؤخرة في فقط واحدة تسجيل لوحة تُثبت أف على ومعداتها العامة ؿاألشغا ومركبات

 

 نوعتبّين «  استثمار لوحة » تسمى تعريف بلوحة العامة األشغاؿ ومعدات الزراعية والمعدات المركبات ُتزود : 368  اٌّبدح
 . زعػللن قابلة وغير ظاىرة بصورة المركبة آخر في وتثّبت ، بو تقـو التي العمل

 

 المراد الزراعية والمعدات المركبات على القانوف ىذا من /153/ إلى /149/  المواد أحكاـ ُتطّبق : 369 ٌّبدحا
 . الخارج إلى تصديرىا أو تجربتها

 
 مقروءة تكوف أف أساس على ، تركيبها وكيفية اللوحة ىذه نماذج والبلديات الداخلية وزير من بقرار يحّدد : 371 اٌّبدح

 . المجردة وبالعين السرعة بمراقبة الخاصة تراادار ال من
 

 . الحاجة دعت إذا العامة األشغاؿ معدات على القسم ىذا تطبيق شروط والبلديات الداخلية وزير يحّدد : 370 اٌّبدح
 

  اٌضبًٔ اٌمظُ

 اٌٍّىبٍٔىٍخ اٌّؼبٌٕخ 
 

 والمعدات المركبات على انوفالق ىذا من /172و 161و 158و 157و 156/ المواد أحكاـ ُتطّبق : 373 اٌّبدح
 . العامة واألشغاؿ الزراعية

 
 على سيرىا أثناءومقطوراتها  ومعداتها العامة األشغاؿ ومركبات الزراعية والمعدات المركبات تخضع  : 372 اٌّبدح

 . المختصة اإلدارة تجريو طارئ ميكانيكي كشف إلى الطرقات
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  شــاٌضبٌ ُـاٌمظ

 ًـــــــــاٌزظجٍ 

 

 حتى /163/ المواد ألحكاـ ومعداتها العامة األشغاؿ ومركباتالزراعية  والمعدات المركبات تخضع : 374 ٌّبدحا
 من /186/و /184/ المادتين أحكاـ عليها ُتطّبق أف على ، خصوصية وُتسّجل القانوف ىذا من/ 173/
 . المقطورة تجرّ  عندما القانوف ذاػى

 

 والمعدات المركبات بعض القانوف ىذا من /273/ المادة من يستثني أف والبلديات ةالداخلي لوزير يحقّ  : 375 اٌّبدح
 . العامة والمؤسسات والبلديات الدولة تملكها التي ومعداتها العامة األشغاؿ ومركبات الزراعية

 

 اٌظبدص اٌجبة

 اٌٍَخ ثبٌذراجبد خبطخ أدىبَ

 ٚي األ اٌفظً

 ٚاٌظالِخ اٌّزبٔخ شزٚؽ

 ػبِخ أدىبَ  - ٚي األ اٌمظُ
 

 ،كيلوغراـ   أربعماية على فارغة وزنها يزيد ال ثبلث أو عجلتين ذات آلية مركبة كلّ  ، آلية دراجة تُعتبر  : 376 اٌّبدح
 اإلحتياجات أصحاب ليقودىا خصيصاً  مصنوعة عجبلت أربع ذات النوع ىذا من مركبة كلّ  وكذلك
 . الخاصة

 
غراـ كيلو  ةػػأربعماي عن فارغة وزنها يزيد عجبلت أربع ذات آلية مركبة كل ،  ATVؼ ت أ مركبة تُعتبر : 377 اٌّبدح

 . آليةدراجة  بمثابة وتكوف كيلوغراـ أربعماية عن فارغة وزنها يقلّ  أو . سيارة بمثابة وتكوف ،
 رخصة في ذلك يذكر أف على ، الصانع مواصفات حسب خارجو أو العاـ الطريق على سيرىا وُيحّدد  

 . السير
 
 (2/00/3104/ ربرٌخ  7اٌّؼذٌخ ثّٛجت اٌمبْٔٛ إٌبفذ دىّبً رلُ /) : 378 ٌّبدحا

 . س س /125/ ما دوف محركها سعة تكوف التي المستعملة النارية الدراجات استيراد يحّظر  - 1 
 أػ ال اتػػومركب س س /125/ محركها سعة تفوؽ التي المستعملة النارية الدراجات استيراد يحّظر  - 2

 . سنوات ثبلث من أكثر صنعها تاريخ على مضى والتي المستعملة ATV ؼ ت
 أكثر صنعها على مضى التي األثرية الصفة ذات النارية الدراجات المادة ىذه أحكاـ من ُيستثنى  - 3  
 . سنة ثبلثين من   
 : قبل من حصرياً  والمستعملة الجديدة ATV ؼ ت أػ ال ومركبات اآللية الدراجات استيراد يتم  - 4  
 . الشركات وكبلء  -أ    
 ومركبات  اآللية والدراجات السيارات تجارة لتعاطي التجاري السجل في المسجلين التجار - ب   
 « . ATV » ؼ أت ػال    
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 مسجلة«  ATV » ؼ ت أ مركبة أو آلية دراجة يملك الذي األجنبي أو اللبناني  -ج
مراعاة  مع ؼ ت ألػ ا أو اآللية الدراجة إدخاؿ يمكنو ، فيو يقيم الذي البلد في باسمو

 لئلستيراد . ونيةالقان األصوؿ
 

 الواقيػة الخػوذات اعتمػار ودوف ، بهػا خاصػة سػوؽ رخصػة على الحصوؿ دوف اآللية الدراجات قيادة يحّظر : 379 اٌّبدح
 . ومحكم سليم بشكل اإلضافي وللراكب للسائق

 

 عجلة على كالسير العامة الطرقات على اآللية الدراجات قيادة أثناء البهلوانية بالحركات القياـ يحّظر : 381 اٌّبدح
 . المركبات بين التعرج أو السير أثناء المقعد على الوقوؼ أو واحدة

 

 األخرى وللفئات للمشاة المخصصة المسالك أو األرصفة على اآللية الدراجات وإيقاؼ استخداـ يحّظر : 380 اٌّبدح
 . الطريق ُمستخدمي من

 

 . الوقوؼ أثناء ، توازنها لحفظ برافعة العجلتين ذات الدراجة تزود أف يجب - 1 : 383 اٌّبدح
 تصميمها بحسب دةمزوّ  كانت إذا إال الدراجة ، سائق خلف آخر شخص بركوب ُيسمح ال - 2

 رجل لتثبيت ُمخصصة ناحية كلّ  من قدـ وبمسند ، اإلثبات حكممُ  خاص بمقعد ، األصلي
 . سنوات العشر عن اآلخر الراكب عمر يقلّ  ال أف علىالراكب ، 

 أف فيو ويشترط بذلك عالمصنّ  أجاز إذا إال البضائع لنقل بصندوؽ اآللية الدراجات تجهيز يحّظر  - 3
 اىتزاز بموانع ومزوداً  التثبيت محكم يكوف وأف ق بلو من المحّددة واألبعاد القياسات مع يتوافق
 . السير رخصة في ذلك فيدوّ  وأف ، وكافية مناسبة

 

  اٌضبًٔ اٌمظُ

 اٌٛلٛد ْٚخشا اٌّذزن جٙبس
 

 جهاز المحّرك :  : 382 اٌّبدح
 . الباب ىذا في المذكورة المركبات على القانوف ىذا من/ 89/ و /88/ المادتين أحكاـ ُتطّبق

 
 اٌٛلٛد : خشاْ  : 384 اٌّبدح

 . الباب ىذا في المذكورة المركبات على القانوف ىذا من /91/ المادة أحكاـ ُتطّبق  
 

  اٌضبٌش اٌمظُ   

 ٗــــاٌزٕجٍ بســــجٙ
 

 . الباب ىذا في المذكورة المركبات على القانوف ىذا من /93/ و39/ المادتين أحكاـ ُتطّبق : 385 اٌّبدح
 
 



86 
 

 المنبهات على عبلوة خاصة تنبيو بأجهزة والبلديات المسلحة للقوى العائدة اآللية الدراجات تجهيز يمكن : 386 اٌّبدح
 . رورةالض عند الستخدامها العادية

 
 اٌزاثغ اٌمظُ

 ٚاإلؽبراد اٌّىبثخ

 اٌّىبثخ : : 387 اٌّبدح

 إذا أما. الباب ىذا في المذكورة المركبات على القانوف ىذا من /95/و /94/ المادتين أحكاـ ُتطّبق  
  السائق غياب أثناء مضغوطاً  فيها المكبح بقاء إلى حاجة فبل األحماؿ لنقل ُمعدة غير اآللية الدراجة كانت

 

 اإلؽبراد : : 388 اٌّبدح

 . الباب ىذا في المذكورة المركبات على القانوف ىذا من /111و 99و 97/ دالموا أحكاـ ُتطّبق  
 

  اٌخبِض اٌمظُ

 اٌظزػخ ِٚزالجخ ٚاٌزؤٌخ ٚاٌمٍبدح اٌذزوخ أجٙشح 
 

 . الباب ىذا في كورةالمذ  المركبات على القانوف ىذا من/ 112/ و/111 / المادتين أحكاـ ُتطّبق : 389 اٌّبدح
 

 اٌضبًٔ اٌفظً

 ٚاإلشبراد األػٛاء
 

 وبضوء طريق وضوء أمامي قياس ضوءي أو بضوء ، المقدمة في اآللية الدراجات ُتجهز أف يجب - 1 : 391 اٌّبدح
  القانوف ىذا من/ 117و 116و 115/  المواد في عليها المنصوص الشروط فيها تتوفر ، تبلقي

 المنصوص،  الشروط فيهما تتوفر ضوءين أو بضوء المؤخرة، في المركبات ىذه ُتجهز أف يجب - 2
 ، بصندوؽ مزودة اآللية الدراجة كانت . وإذا القانوف ىذا من/ 111/ و/118/  المادتين في عليها
 . خلفي قياس بضوء المؤخرة وفي أمامي قياس بضوء المقدمة في تجهيزه وجب

 
 ىذا من /114/ المادة في المبينة باألضواء ، الباب ىذا في المذكورة ركباتالم ُتجهز أف يمكن  - 1 : 390 اٌّبدح

 . القانوف
 تكوف أف دوف من إيقافها جاز ، صندوؽ دوف من العجلتين ذات اآللية الدراجات كانت إذا  - 2

 . الطريق حافة على الرصيف جانب إلى مضاءة
 

 . الخلف من للنور بعاكس اآللية الدراجات تزويد يجب : 393 اٌّبدح
 

 المادة من /1/ للفقرة وفقاً  السرعة لتخفيف ضوءين أو بضوء اآللية الدراجات تزويد يجب - 1 : 392 اٌّبدح
 . القانوف ىذا من/ 111/
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 من /112/ للمادة وفقاً  اإلتجاه تغيير بإشارات الباب ىذا في المذكورة المركبات تزويد يجب  - 2
 . القانوف ىذا

  نػػع سرعتها تزيد وال 3سنتم 51ػ ال عن محركها حجم يزيد التي اآللية لدراجاتل ةبالنسب  - 3  
 . أعبله الثانية الفقرة في عنها المنصوص باإلشارات تزود أف فيمكنكلم/س   45الػ   

 

 . الباب ىذا في المذكورة المركبات على ، القانوف ىذا من /121/ المادة أحكاـ تطّبق : 394 اٌّبدح
 

 . كافةاألوقات   في األضواء استعماؿ ،« A T Vؼ ت أ» لػا ومركبات اآللية الدراجات سائقي على يجب : 395 اٌّبدح
 
 اٌضبٌش اٌفظً

 خــــــــاٌذٌّٛ
 

 ىذا في المذكورة المركبات على ، القانوف ىذا من /139/ المادة من /5و 4و 1/ الفقرات أحكاـ ُتطّبق : 396 اٌّبدح
 كما المركبة صندوؽ مدار ، طوالً  أو عرضاً  الحاؿ مطلق في ، الحمولة قياسات ىتتعد أف ويحّظر . الباب
 خطراً  تشكل أف أو القيادة تعيق أف شأنها من حاجات نقل ، أنواعها على الدراجات سائقي على يحّظر

 . التجوؿ على
 

 . الباب ىذا في المذكورة.  المركبات سير رخصة حسب نقلو مسموح ىو مما أكثر نقل يحّظر : 397 اٌّبدح
 

 اٌفظً اٌزاثغ

 ٚاٌزظجًٍ اٌٍّىبٍٔىٍخ ٚاٌّؼبٌٕخ اٌٍٛدبد

 ٚي األ اٌمظُ

 ِٚذزٌٛبرٙب اٌٍٛدبد
 

 في المذكورة المركبات على ، القانوف ىذا من/ 155و 154و 145و 144و 142/ المواد أحكاـ ُتطّبق : 398 اٌّبدح
 . كبةالمر  مؤخرة في تثبت واحدة تسجيل بلوحة ويكتفى الباب ىذا

 

  اٌضبًٔ اٌمظُ

 اٌٍّىبٍٔىٍخ اٌّؼبٌٕخ 
 

 على المركبات ، القانوف ىذا من /172و 162و 161و 159و 157و 156/ المواد أحكاـ ُتطّبق : 399 اٌّبدح
 . الباب ىذا في المذكورة

 
 
 



88 
 

  اٌضبٌش اٌمظُ

 ًـــــــاٌزظجٍ
 

 . الباب ىذا في المذكورة المركبات على ، لقانوفا ىذا من /173/ إلى /163/ المواد أحكاـ ُتطّبق : 211 اٌّبدح
 

 يخضع أف على البضائع نقل في الستخدامها ، عجبلت الثبلث ذات اآللية الدارجات ، خصوصية ُتسجل : 210 اٌّبدح
 . القانوف ىذا من/ 186/ و/184/ المادتين ألحكاـ ، التسجيل ىذا  

 
 اٌظبثغ اٌجبة

 اٌٙٛائٍخ ثبٌذراجبد خبطخ أدىبَ

 ٚي ألا فظًاٌ

 اٌٙٛائٍخ اٌذراجبد ثظبئمً اٌخبطخ اٌظٍز لٛاػذ

 
 بقوة تسير وإما ، بمحرؾ مجهزة وغير أربع أو ثبلث أو عجلتين ذات مركبة كل ، ىوائية دراجة تُعتبر : 213 اٌّبدح

 راكبها .
 

 يلتزموا أف وعليهم التجاوز حالة غير في جنب إلى جنباً  يسيروا أف ، الهوائية الدراجات سائقي على يحّظر : 212 اٌّبدح
 . مستقيم سير وفي الُمعّبد يمين أقصى دائمة بصورة

 
 أف الدراجات ىذه سائقي على يجب ، الهوائية الدراجات لسير مخصص الطريق من قسم يكوف عندما : 214 اٌّبدح

 . القسم ىذا يلتزموا
 

 بناءً  المختصة السلطات موافقة شرط للمشاة ةالمخصص األمكنة على تسير أف الهوائية للدراجات يجوز : 215 اٌّبدح
 إزعاجاً  يسبب ال وأف الخطى بسرعة السير الهوائية الدراجة سائق وعلى ، الخصوص بهذا يصدر قرار على

 . للمشاة
 

 في للمشاة المخصصة والممرات األرصفة على تسير أف ، العجلتين ذات الهوائية للدراجات يجوز : 216 اٌّبدح
 السائقين  على يجب الحالة ىذه وفي.  الصيانة قيد تكوف والتي المأىولة المناطق خارج دةبعالم الطرقات

 . بمشاة إلتقائهم حين الخطى وبسرعة المنازؿ قرب معتدالً  سيراً  يسيروا أف ،
 

 مخصصة نتك لم ما ، ثانياً  شخصاً  معهم ينقلوا أف ، العجلتين ذات الهوائية الدراجات سائقي على يحّظر : 217 اٌّبدح
 األشياء بعض لنقل معدة بسلة تجهز أف لها يسمح أنو إال ، شخص من أكثر تقلّ  ألف مصنعها من

 كيلوغراماً . وعشرين خمسة وزنها يتجاوز ال التي
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 خاص بكرسي ُمجهزة الهوائية الدراجة تكوف أف فيجب ، سنوات الخمس سنّ  دوف آلخرالراكب ا كاف إذا : 218 اٌّبدح
 األقساـ بين تتداخل ال اآلخر الراكب قدمي بأف يتأكد أف السائق وعلى ، إحكاـبالدراجة ب ُمثبت باألطفاؿ

 . الهوائية الدراجة من والمتحركة الثابتة
 
 

 اٌضبًٔ اٌفظً

 اٌزٕجٍٗ ٚجٙبس ٚاألػٛاء اٌّىبثخ

  ٚي األ اٌمظُ

 خــــــــــــــــــاٌّىبث 
 

 . فعالين بمكبحين ئيةالهوا الدراجة زهُتج أف يجب : 219 اٌّبدح
 

  اٌضبًٔ اٌمظُ

 األػٛاء 

 
 قياس بضوء المقدمة في الهوائية الدراجة تجهيز يجب ، الظروؼ اقتضت إذا ، النهار وفي الليل أثناء : 201 اٌّبدح

 الوراء . من ظاىر خلفي قياس بضوء المؤخرة وفي للنظر مبهر غير ضوء األماـ إلى يبعث واحد أمامي
 ىذه وفي ، باليد ُمقادة كانت إذا ، ضوء بدوف العامة الطرقات على الهوائية لدراجاتا تسيير ويمكن  

 . المشاة على المفروضة باألنظمة التقيد السائق على يجب  الحالة
 

 أحمر الوراء نوراً  إلى يبعث أكثر أو بعاكس المؤخرة في ،نهارًا  ليبلً  الهوائية الدراجة تجهيز يجب  - 1  : 200 اٌّبدح
 . للنظر ُمبهر رغي

 . األماـ من أبيض بعاكس الهوائية الدراجة تجهيز يجب - 2  
 

 ، األشياء بعض لنقل مخصصة جانبية سلة على وتشتمل عجبلت ثبلث ذات الهوائية الدراجة كانت إذا : 203 اٌّبدح
 . للنظر مبهر غير أحمر قياس بنور السلة من األقصى الطرؼ تجهيز وجب

 

  اٌضبٌش اٌمظُ

 اٌزٕجٍٗ ٙشحأج 

 
 على متراً  /25/ بعد على ُيسمع « ناقوس خرار » أو  ( جرس)   تنبيو بجهاز الهوائية الدراجة تجهيز يجب : 202 اٌّبدح

 . آخر تنبيو جهاز أي استعماؿ ويحّظر ، ألقلا
 



 
91 

 

 اٌضبِٓ اٌجبة

 اٌذٍٛأبد ز٘بجر اٌزً ٚثبٌّزوجبد ثبٌمطؼبْ خبطخ أدىبَ

 ثبٌٍذ رَُجز اٌزً ٚثبٌؼجالد

 األٚي اٌفظً

 اٌّجّٛػخ أٚ إٌّفزدح ٚاٌذٍٛأبد اٌمطؼبْ
 

 السائقين من عدد القطعاف أو المنفردة للمواشي الركوب أو الحمل أو الجرّ  لحيوانات يكوف أف يجب : 204 اٌّبدح
 : التالي للمعدؿ وفقاً 
على واحد قسائ : دوف وما وغيرىا بقر رؤوس ثبلثة أو دوف وما وماعز غنم رؤوس عشرة  - 1

 . األقل 
 على سائقاف : وغيرىا بقر رؤوس عشرة حتى أربعة من أو غنم رأس عشرين حتى عشر أحد من  - 2

 . األقل
 : السابقة المعدالت عن يزيد وغيرىا بقررأس  عشرين لكل أو وماعز غنم رأس خمسين لكل - 3

 . واحد إضافي سائق
 

 عنها ينتج ال بصورة الطريق على السائرة المجموعة أو المنفردة اناتوالحيو  القطعاف سوؽ تؤمن أف يجب : 205 اٌّبدح
 المعبد . من األيمن الجانب إلتزاـ الحيوانات سائقي على الحاالت جميع وفي . العاـ للسير عائق أي

 
 بضوء ، آخرىا في خاصة إليها، يشيروا أف المجموعة أو المنفردة والحيوانات القطعاف سائقي على يجب : 206 اٌّبدح

ُتطّبق وال طرقاتها المضاءة المأىولة األماكن خارج وذلك ، جلية بصورة ليبلً  منظوراً  يكوف ، باليد يحملونو
المركبات تستعملها ال التي الطرقات على تسير التي الحيوانات قائدي على وال الخيالة على األحكاـ ىذه 
 . اآللية 

 
 ، العاـ الطريق على الماشية قطعاف وقوؼ ُيحّظر كما،   العاـ الطريق على شاردة الحيوانات ترؾ يحّظر : 207 اٌّبدح

 . السير عرقلة دوف ممكناً  تجاوزىا أو تبلقيها أو تقاطعها تجعل بصورة قيادتها تنظم أف ويجب
 

 : يربط أف يمكن ال القانوف ىذا من /321و 141/ المادتين في المبينة الحاالت عدا فيما : 208 اٌّبدح
 المركبة كانت إذا جرّ  حيوانات أو جياد خمسة من أكثر :البضائع لنقل المستعملة ركباتبالم  - 1

 أربعة ذات المركبة كانت إذا أخرى جرّ  حيوانات أو جياد ثمانية من وأكثر ، دوالبين ذات
 . متتابعة حيوانات خمسة من أكثر األخيرة الحالة في يكوف ال أف على ، دواليب

 دوالبين ذات المركبة كانت إذا جياد ثبلثة من أكثر األشخاص : لنقل ملةالمستع بالمركبات  - 2
 . دواليب أربعة ذات المركبة كانت إذا ستة من وأكثر
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 إضافة وجب ، متتابعة حيوانات خمسة على يزيد كاف أو الستة يتجاوز الجرّ  حيوانات عدد كاف إذا : 209 اٌّبدح
 . السائق إلى  معاوف

 
 على الحيوانات عدد بتحديد المتعلقة القانوف ىذا من /318/ المادة من لىو األ الفقرة أحكاـ ُتطّبق ال : 231 اٌّبدح

 . استثنائياً  انحدارىا يكوف التي الطرؽ أقساـ
 

 اٌضبًٔ اٌفظً

 ِزوجبد ِجّٛػخ
 

 على المركبات ذهى عدد يزيد ال أف على،  الحيوانات ّرىاجت مركبات قافلة يقود أف واحد لسائق يمكن : 230 اٌّبدح
 . الثبلث

 
 . األولى المركبة على يكوف أف وجب ، األقداـ على يسير ال السائق كاف إذا : 233 اٌّبدح

 
 للمركبة أربعة على الجرّ  حيوانات عدد يزيد أف يمكن فبل ، فقط مركبتين من مكونة القافلة كانت إذا : 232 اٌّبدح

 . الثانية للمركبة إثنين وعلى األولى
 

أف ووجب بحيوانين مجرورة فقط األولى المركبة تكوف أف جاز مركبات ثبلث من مكونة القافلة كانت إذا : 234 بدحاٌّ
 . واحد بحيواف مجرورة والثالثة الثانية المركبتين من كلّ  تكوف  

 
 بطريقة السابقة المركبة بمؤخرة معقولة الثالثة والمركبة الثانية المركبة تجرّ  التي الحيوانات تكوف أف يجب : 235 اٌّبدح

 . السابقة العربة فيو تسير الذي الخط عن محسوسة بصورة تحيد أف من تجرىا التي العربة تحفظ
 

 اٌضبٌش اٌفظً

 ٚاإلؽبراد اٌّىبثخ

 ٚي األ اٌمظُ

 خـــــــــاٌّىبث 
 

 . وقفوللت السرعة لتخفيف خاصة بآلة الحيوانات تجّرىا التي المركبة تجهيز يجب  : 236 اٌّبدح
 

 اٌضبًٔ اٌمظُ

 برادـــــــاإلؽ
 

 ضغطها يتجاوز ال أف وجب مطاط بإطارات المجهزة غير بالحيوانات المجرورة المركبة دواليب كانت إذا  : 237 اٌّبدح
 . اإلطار عرض من الواحد المربع السنتيمتر في كيلوغراـ وخمسين مائة ، وقت أي في األرض على

 



92 
 

 مسطح على يدخل أف يمنع كما نتوء أي لؤلرض المبلصق المعدنية اإلطارات وجو في يكوف ال أف يجب : 238 اٌّبدح
 نتوءًا . تشكل معدنية أجزاء اإلطارات

 األػٛاء ٚاإلشبراد –اٌفظً اٌزاثغ 
 

 الظروؼ تقضي عندما ، النهار وفي الليل أثناء الحيوانات تجرىا التي المركبات تجهيز يجب - 1 : 239 اٌّبدح
 : التالية باألجهزة ، الضباب وقت وخاصة  كػبذل

 . صفرأ أو بيضأ نوراً  األماـ إلى يبعثاف ضوءاف أو ضوء المقدمة في - أ   
 . أحمر نوراً  الوراء إلى يبعثاف ضوءاف أو ضوء المؤخرة في  -ب    

 مترًا ، وخمسين مائة مسافة على ، صاؼ سقوبط الليل في منظورة األضواء ىذه تكوف أف يجب - 2
 . اآلخرين السائقين لنظر ُمبهرة تكوف أف بدوف

 

 بالنسبة مطابقة بصورة موضوعين يكونا أف وجب أحمر، بنور ضوءاف أو أبيض بنور ضوءاف ىنالك كاف إذا : 221 اٌّبدح
إلى وضعو وجب أحمر واحد ضوء أو ، أبيض واحد ضوء سوى ىنالك يكن لم وإذا ، المركبة إلى

 . الوقوؼ بحالة كانت إذا الطريق لجانب أو للرصيف المعاكسة الجهة والى ، سائرة وىي المركبة يسار 
 

 أبيض بنور ويبعث ، الطريق لجانب أو للرصيف المعاكسة الجهة على موضوع واحد بضوء اإلشارة يمكن : 220 اٌّبدح
 : التالية المركبات في وذلكالوراء  إلى أحمر وبنور األماـ إلى

 . باليد ُتجرّ  التي العربات -أ   
 . واحد بمحور وتكوف الحيوانات تجّرىا التي المركبات جميع -ب   

 المركبة على مرّكزاً  يكوف أف ويجب.   زراعي لغرض والمخصصة الحيوانات تجّرىا التي المركبات - ج
 تماماً . المركبة من اليسار إلى موجود خفير قبل من باليد محموالً  أو

 أمتار ستة على طولها يزيد ال أف شرط وقوفها حين الحيوانات تجّرىا تيال األخرى المركبات جميع -د   
. 
 

 إلى/ 321المواد / في المحددة بالشروط قافلة بصورة سائرة الحيوانات تجّرىا عدة مركبات تكوف عندما : 223 اٌّبدح
 ثبلث أو مركبتين من مكونة مجموعة كلّ  من األولى المركبة تجهيز يجب ، القانوف ىذا من /325/

 أو أحمر بضوء األخيرة والمركبة ( صفرأ أو بيض) أ  بضوءين أو بضوء انفصاؿ دوف متتابعة مركبات
 الوسط في الكائنة المركبة أما.  القانوف ىذا من /331/ و/329/ المادتين في إليهما مشار بضوءين

 . إضاءة كلّ  من فتعفى
 

 الفقرة في المبينة الشروط ضمن مؤخرتها في تحمل أف ، اتالحيوان تجّرىا التي المركبات على يجب : 222 اٌّبدح
 . أحمر نوراً  يعكساف عاكسين ، القانوف ىذا من /329/ المادة  من األولى
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 ىذه وضع وجب مترين على يزيد عرضها كاف أو أمتار ستة يتجاوز الحمولة فيو بما المركبة طوؿ كاف إذا  : 224 اٌّبدح
 الخارجية حدودىا عند يوضعاف بعاكسين مقدمتها في وتجهيزىا للمركبة الخارجية الحدود على لعاكساتا

 أبيض . نوراً  األماـ إلى ويعكساف
 

 تزيد ال مسافة إلى يسارىا على موضوعاً  أحمر نوراً  يعكس عاكساً  مؤخرتها في اليد عربات تحمل أف يجب : 225 اٌّبدح
 . حمولتها فيو بما للعربة الخارجي الحدّ  من سنتيمتراً  أربعين على

 
ال بطريقة ُتركَّز أف يجب القانوف ىذا من /335/ إلى /329/ المواد في المذكورة والعاكسات األضواء إف : 226 اٌّبدح

 الحدّ  إلى وبالتالي ، جزئياً  أو كلياً  إخفائها إلى يؤدي أف حمولتها من أو المركبة في قسم ألي معها يمكن  
 . مفعولها  من

 
 أف تحمل يجب ، المركبة مؤخرة تتعدى قطعاً  أو أشجاراً  تنقل والتي الحيوانات تجّرىا التي المركبات إف : 227 اٌّبدح

 يبعث ضوءاً  وليبلً  سنتيمتراً  21×31عن  قياسها يقلّ  ال قاف   حمرأ بلوف راية الحمولة مؤخرة في نهاراً 
 . للنظر مبهرر غي حمرأ نوراً 

 
 اٌخبِض اٌفظً

 ٌخٚاٌذّٛ اٌّزوجبد لٍبص

 ٚي األ اٌمظُ

 اٌّزوجبد لٍبص 
 

 . الحيوانات تجّرىا التي المركبات على القانوف ىذا من /138/ المادة أحكاـ ُتطّبق : 228 اٌّبدح
 ال أف يجػب ، الػدوالب عػن رفرافهػا أو صػندوقها يبػرز وال الحيوانػات تجّرىػا ذلػك، عػدا فيمػا مركبػة كػلّ   

 بػارزاً  اإلضػافية قطعهػا وجميػع توقيفهػا وآالت دوالبهػا قطػبو  جسػرىا رأس مػن بػروزاً  األكبػر القسػم يكػوف
 . إلطارىا الخارجي بالطوؽ المار المسطح عن سنتيمتراً  عشرين من أكثر

 

  اٌضبًٔ اٌمظُ

 اٌذٌّٛخ لٍبص 
 

 . الحيوانات تجّرىا التي المركبات على القانوف ىذا من /139/ المادة أحكاـ ُتطّبق : 229 اٌّبدح
 

 اٌظبدص اٌفظً

 ٚاٌزظجًٍ ٍٛدبداٌ
 

  المػذكورة والعجػبلت المركبػات علػى القػانوف ىػذا مػن /154و 145و 144/ المواد أحكاـ ُتطّبق - 1 : 241 اٌّبدح
 . الباب ىذا في
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 مػن األيمػن الطػرؼ علػى توضػع واحػدة تسػجيل لوحػة إال العجػبلت أو المركبػات ىػذه تحمػل ال - 2
 . يالرسم بمبصمها البلدية وتبصمها ، ندوقهاص

  
 يقيم حيث البلديات مركز في باليد، ُتجرّ  التي والمعدات والعربات الحيوانات تجّرىا التي المركبات ُتسّجل : 341اٌّبدح 

 . مالكوىا
 

 .  والبلديات الداخلية وزير عن يصدر بقرار التسجيل لوحات ونماذج الفصل ىذا تطبيق دقائق ُتحّدد : 342اٌّبدح 
 

 اٌزبطغ اٌجبة

 ٚاٌزأٍِٓ اٌذٛادس

 اٌذٛادس :ٚياأل اٌفظً

 
 صرفة، مادية األضرار كانت فإذا الحاؿ، في مركبتو يوقف أف السائق على وجب حادث، وقع إذا -  1   : 343 اٌّبدح

 إسم مع وعنوانو واسمو مركبتو رقم عن للمتضرر يعلن أف بعد إال سيره متابعة وعدـ التوقف عليو
 .  الحاجة عند ُمحّلف بيرخ طلب وعليو وعنوانو، المركبة صاحب

 ثم ومن موقعها لتحديد اً فور  اإلطارات حوؿ عبلمات رسم المتصادمين على األحواؿ، جميع في
 المجاؿ إلفساح بذلك، تسمح المركبة حالة كانت إذا الُمعّبد، خارج المتصادمة المركبات وضع
 . اآلخرين الطريق مستخدمي مرور بغية

 بهيئات اً فور  االتصاؿ المركبة سائق على وجب جسدية، ابةإص األشخاص أحد أصيب إذا -  2
 يترؾ أف للسائق يجوز وال .لو البلـز اإلسعاؼ تقديم ألجل طّبي مركز أقرب إلى لنقلو اإلسعاؼ

 .  القانونية باإلجراءات الشروع قبل أو اإلسعاؼ وصوؿ قبل نهائياً  الحادث محل
 أف أمكنو الحادث، مكاف في بقائو جراء من ركبتوم أو شخصو على ما لخطر السائق تعرض إذا -  3

 الحادث مكاف إلى بصحبتها ويعود األمر فيبلغها ، األمن لقوى مركز أقرب قاصداً  المكاف يغادر
 .  المكاف مغادرتو جراء من الحالة ىذه في يعاقب وال. 

 
 التملص حاوؿ أو عليو بالمجنى عنيُ  لم أو فوره من يقف ولم مادي ولو بحادث تسبب مركبة سائق كلّ  : 344 اٌّبدح

 منو ُتسحب و ليرة مبليين ثبلثة إلى مليوف من مةاوبغر  سنة إلى شهر من بالحبس يعاقب بالهرب التبعة من
 .  نقاط ست

 
 مراعاة عدـ أو احتراز قلة أو إىماؿ عن إنساف بموت مركبة قيادتو خبلؿ تسبب سائق كلّ  -  1   : 345 اٌّبدح

 إلى مليوف من مةاوبالغر  سنوات ثبلث إلى أشهر ستة من بالحبس يعاقب ظمة،األن أو القوانين
 . لبنانية ليرة مبليين ثبلثة
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 : إذا لبنانية ليرة مبليين ستة حتى مةاوالغر  سنوات أربع الحبس إلى العقوبة ُترفع -  2
 ؿ/غ 1.8 تتعدى بنسبة الكحوؿ تأثير تحت أو ظاىر سكر حالة في السائق كاف  ( أ

 زفره يتم الذي الهواء في الكحوؿ معدؿ كاف إذا أو للفحص، خضوعو بعد بالدـ،
  وازيػػت

 
 من والتي المطلوبة لبلختبارات الخضوع السائق رفض إذا أو أعبله، المذكورة النسبة
 . الكحوؿ تأثير تحت السائق كاف إذا ما تحديد شأنها

 رفض إذا أو المخدرة المواد من وعن أي تعاطى قد السائق أف الدـ تحاليل في تبّين  ( ب
 المخدرات . تعاطى قد كاف إذا ما تحديد شأنها من والتي المطلوبة لبلختبارات الخضوع

 أو مسحوبة أو ملغاة السوؽ رخصة كانت إذا أو سوؽ، رخصة يملك السائق يكن لم  ( ج
 . صالحة غير

 . س/كلم 51  عن ديزي بما بها المسموح القصوى السرعة تخطى قد السائق كاف  ( د
 من التمّلص وحاوؿ بحادث تسبب أنو إدراكو من الرغم على السائق يتوقف لم  ػ(ى

 . عليو المترتبة المدنية أو الجزائية المسؤولية
 في عليها المنصوص والسبلمة الحذر واجبات ألحد متعّمد انتهاؾ أي السائق ارتكب  ( و

 .اإلجراء  المرعية القوانين وفي القانوف ىذا
 يكوف عندما لبنانية ليرة مليوف عشر اثني حتى مةاوالغر  سنوات خمس حتى الحبس عقوبة ُترفع -  3

 ىذه من الثانية الفقرة في المذكورة الست الحاالت من أكثر أو لثبلث مرتكباً  المركبة سائق
 .المادة

 : اآلتية التدابير تتخذ المادة ىذه من ( 3( و )2) البندين في عليهما المنصوص الحالتين في -  4
 من سنوات أربع إلى سنتين من جديدة رخصة على االستحصاؿ حظر مع السوؽ رخصة تُلغى   -

 . الحكم ـاانبر  تاريخ
 .  نفقتو على المرورية السبلمة على بالتوعية خاصة لدورة عليو المحكـو يخضع   -

 .  ملكو كانت حاؿ في د،واح عاـ أقصاىا لمدة عليو المحكـو استخدمها التي المركبة ُتحجز
 

 مراعاة عدـ أو احتراز قلة أو إىماؿ عن إنساف بإيذاء مركبة قيادتو خبلؿ تسبب سائق كل -  1    : 346 اٌّبدح
 من بالحبس يعاقب أشهر ثبلثة عن تزيد مدة العمل عن تعطيل إلى أدى األنظمة، أو القوانين

 . لبنانية ليرة مليوني إلى ألف خمسماية من مةاوبالغر  سنة إلى أشهر ثبلثة
 تحققت إذا لبنانية ليرة مبليين أربعة حتى مةاوالغر  السنة ونصف سنة حتى الحبس عقوبة ُترفع -  2

 / .345/ المادة من( 2) البند في عليها المنصوص الست الحاالت من حالة

 المركبة سائق يكوف عندما لبنانية ليرة مبليين ستة حتى مةاوالغر  سنتين حتى الحبس عقوبة ُترفع -  3
 / .345/ المادة من( 2) البند في المذكورة الست الحاالت من أكثر أو لثبلث مرتكباً 
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 : اآلتية التدابير تتخذ المادة ىذه من( 3( و )2) البندين في عليهما المنصوص الحالتين في -  4
 إلى سنة ينب وحاتتر  لمدة جديدة رخصة على االستحصاؿ حظر مع السوؽ رخصة تُلغى   -

 .  الحكم ـاانبر  تاريخ من سنتين
 .  نفقتو على المرورية السبلمة على بالتوعية خاصة لدورة عليو المحكـو يخضع -

 . ملكو كانت حاؿ في واحد، عاـ أقصاىا لمدة عليو المحكـو استخدمها التي المركبة ُتحجز
 

 أو القوانين مراعاة عدـ أو احتراز قلة أو إىماؿ عن بإيذاء مركبة قيادتو خبلؿ تسبب سائق كل -  1   : 347 اٌّبدح
 إلى شهرين من بالحبس يعاقب أشهر الثبلثة تتعدى ال مدة العمل عن تعطيل إلى أدى األنظمة،

 .  لبنانية ليرة مليوف إلى ألف مئتي من مةاوبالغر  أشهر ستة
ن م حالة تحققت حاؿ في انيةلبن ليرة مليوني حتى مةاوالغر  أشهر تسعة حتى الحبس عقوبة ُترفع -  2

 / .345/ المادة من( 2) البند في المذكورة الست الحاالت

 المركبة سائق يكوف عندما لبنانية ليرة مبليين ثبلثة حتى مةاوالغر  سنة حتى الحبس عقوبة ُترفع -  3
 / .345/ المادة من( 2) البند في المذكورة الست الحاالت من أكثر أو لثبلث مرتكباً 

 :  اآلتية التدابير تتخذ المادة ىذه من( 3( و )2) البندين في عليهما المنصوص الحالتين في -  4
 إلى أشهر ستة من وحاتتر  لمدة جديدة رخصة على االستحصاؿ حظر مع السوؽ رخصة تُلغى   -

 . الحكم ـاانبر  تاريخ من سنة
 . نفقتو على ةالمروري السبلمة على بالتوعية خاصة لدورة عليو المحكـو يخضع   -

 .  ملكو كانت حاؿ في أشهر، ثبلثة أقصاىا لمدة عليو المحكـو استخدمها التي المركبة ُتحجز
 

 العامة، السبلمة على اً خطر  تشكل والتي للسير الصالحة غير اآللية المركبات استيراد يحظر  -  1   :  348 اٌّبدح
 أو التوصيل أو للتلحيم تعرضت التي تلك أو األساسي ىيكلها على المصدومة كالمركبات

 الحريق
 المركبات أنصاؼ استيراد وكذلك ،ميزانيتها على أو متانتها على يؤثر بشكل التآكل أو الغرؽ أو

األراضي  دخولها عند التوصيل أو التلحيم بواسطة جمعها إلعادة منعاً  خلفياتها، أو مقدماتها سواء
 .  اللبنانية

مراكز  الخارج، من المستوردة المستعملة المركبات تستقبل التي والبرية البحرية المنافذ في ينشأ -  2
 دقائق وتحّدد الصانع، لمواصفات المركبات ىذه مطابقة من للتحقق خاصة ميكانيكية معاينة
 . والنقل العامة واألشغاؿ والبلديات والداخلية المالية وزراء عن يصدر بقرار الفقرة ىذه تطبيق

 إدارة لدى يبرز أف المستعملة المركبات استيراد عند المستورد على ،المراكز ىذه اءإنش يتم ريثما -  3
 يتعدى ال التصدير بلد من ميكانيكية معاينة مركز من وشهادة المركبة سير رخصة الجمارؾ
 من الواردة المركبات أما .للسير صبلحيتها تؤكد الفعلي الشحن تاريخ يسبق شهرين تاريخها

 للسير صبلحيتها تحّدد التي المركبة سير رخصة إبراز المستورد فعلى األمريكية دةالمتح الواليات
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 أو " Salvage " عبارة عليها مكتوباً  يكوف حين) عدمها أو العامة السبلمة لجهة 

Reconstructed   . )"البلداف خارج من المستعملة المركبات دار يستاب يتعلق فيما أما 
 .  الُمصّدر البلد في معتمد ىو لما تبعاً  النموذجين من أي تماداع فيمكن أعبله المذكورة

 إلدارة تبين حاؿ في أو الصانع، لمواصفات المركبة مطابقة عدـ الفني الفحص بنتيجة ثبت إذا -  4
 تصدير إعادة المستورد على توّجب الثالثة، الفقرة في المطلوبة البيانات صحة عدـ الجمارؾ

 . تونفق على اً فور  المركبة
 

 وخاصة عادية ميكانيكية معاينة إلى مرة ألوؿ تسجيلها عند المؤقت اإلدخاؿ حالة في السيارات تخضع  :  349 اٌّبدح
 . للتسجيل التقدـ تاريخ من األكثر على شهر إلى تعود

 ةػلبناني ليرة مبليين عشرة إلى مبليين ثبلثة من قدرىا مةابغر  المادة ىذه أحكاـ يخالف من كلّ  يعاقب
 . المخالفة موضوع المركبة وُتحجز

 
 إلى قيمتها دفع بعد الضماف شركة قبل من شراؤىا وتمَّ  سير، لحادث تعرضت آلية مركبة كلّ   -  1  : 251  اٌّبدح

 أثّر السير حادث أف السير خبير تقرير أفاد آلية مركبة أي أو التأمين، عقد شروط بحسب مالكها
 ىذا من /348/ المادة من األولى للفقرة وفقاً  العامة سبلمةال على اً خطر  تشكل وأصبحت عليها

 السير عن لمنعها المختصة المصلحة إعبلـ السير وخبراء الضماف شركات على يتوجب القانوف،
 السماح قبل صبلحيتها من التأكد بغية والخاصة العادية الميكانيكية المعاينة شهادتي إبراز حتى

 .  بالسير لها
 اصطداـ أو لحادث تعرضت سيارة أي تصليح عدـ آلية مركبات تصليح بآمر  أي على يتوجب -  2

 اإلقليمي . نطاقها ضمن الحادث وقع التي السير مفرزة إعبلـ بعد إال
 زاإبر  بعد إال كسرىا بغية آلية مركبة أي استبلـ السيارات كسر أصحاب أو ئباالمر  على يحظر -  3

 . صةالمخت المصلحة من موقعة أنقاض شهادة
 ليرة مبليين عشرة إلى ثبلثة من مةاوبالغر  أشهر ثبلثة حتى بالحبس المادة ىذه يخالف من كلّ  يعاقب
 .  المركبة وُتحجز لبنانية

 
 تبعاً  البلديات أو والنقل العامة األشغاؿ وزارة على سير، حادث جراء العامة األمبلؾ تضررت حاؿ في : 351 اٌّبدح

 الماليةوزارة  وعلى .العامة السبلمة على حفاظاً  األضرار إصبلح إلى اً فور  المبادرة الحادث وقوع لمكاف
 ىذه تطبيق دقائق تحّدد األضرار . بإصبلح قامت التي الجهة لصالح الُمجباة المالية التعويضات تخصيص

 .  والنقل العامة واألشغاؿ والمالية والبلديات الداخلية وزراء عن يصدر بقرار الفقرة
 

 تفرضها التي العامة السبلمة بضرورات يلتـز أف الحادث، مكاف إلى حضوره عند الخبير على -  1   : 523 اٌّبدح
 وزراء عن يصدر بقرار يحّدد خاص وأنموذج معايير وفق الفّني التقرير ووضع واألنظمة، القوانين
 . اللجنة اقتراح على بناءً  والتجارة، واالقتصاد والعدؿ والبلديات الداخلية
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 مرور اختصاص في يعادلها ما أو فني امتياز شهادة على اً حائز  يكوف أف السير حوادث خبير على  - 2
 من االختصاص بقرار ىذا منهاج ُيحدد أف على والتقني المهني للتعليم العامة المديرية عن صادرة

 موافقة بعد الغاية لهذه يؤلفها التي الفنية اللجنة لمحضر بناءً  والتقني المهني التعليم عاـ مدير
 . المرورية للسبلمة الوطنية اللجنة

 
وزارة  عليها وتشرؼ تحددىا كفاءة مباراة يجتازوا أف السير حوادث لخبرة المرشحين على -  3

 .  اللجنة موافقة بعد الضماف، ىيئات قبةامر  لجنة – والتجارة االقتصاد
 عليها وُتشرؼ ُتحّددىا تادور  عبر القانوف ىذا صدور قبل لهم الُمجاز السير خبراء تأىيل يتم -  4

 موافقة وبعد العدؿ وزارتي مع بالتنسيق الضماف ىيئات قبةامر  لجنة -والتجارة االقتصاد وزارة
 .  اللجنة

 الصادر الضماف ىيئات تنظيم قانوف من/  42و41/ المادتين أحكاـ الخبير مهنة لمزاولة تراعى -  5
 .  وتعديبلتو 1968 أيار 4 تاريخ /9812/ رقم بالمرسـو

 
 اٌضبًٔ اٌفظً

 ٓـــــــــــاٌزأٍِ

 
 . اآللية والمركبات السيارات كافة على إلزامي والمادية، الجسدية األضرار عن التأمين : 353 اٌّبدح

 لمزاولة أصوالً  لبناف في المسجلة الضماف ىيئات إحدى عن اً صادر  يكوف أف التأمين عقد في شترطيُ 
 :  القانوف ألحكاـ وفقاً  اآللية المركبات على التأمين عمليات

 أو الحرائق أو الحوادث عن ناتجة جسدية، إصابة وكلّ  الوفاة :الجسدية األضرار بعبارة يقصد -  1
 في المستعملة المواد أو األدوات أو قطعها أو أجزاؤىا أو المركبة تسببها التي تااإلنفجار 
 .  فيها المنقولة ادالمو  أو األشياء أو تحريكها أو تسييرىا

 مهما والعامة، الخاصة الغير وأمواؿ ممتلكات تصيب التي األضرار :المادية األضرار بعبارة يقصد -  2
 أوأجزاؤىا  أو المركبة تسببها التي تااإلنفجار  أو الحرائق أو الحوادث عن والناتجة نوعها، كاف

 المنقولة المواد أو األشياء أو حريكهات أو تسييرىا في المستعملة المواد أو األدوات أو قطعها
 .  فيها

 وُتحتجز لبنانية ليرة مليوف قدرىا مةابغر  يعاقب المادة، ىذه أحكاـ تطبيق عن يتخلف منّ  كلّ  -  3
 .  نقاط ثبلث المخالف من وُتسحب المخالفة، إزالة حتى اآللية المركبة
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 (  15/4/2114تاريخ  /278) المعدلة بموجب القانوف رقم / : 354 اٌّبدح

ُتحّدد األصوؿ والشروط الواجب إتباعها في التأمين اإللزامي على السيارات والمركبات اآللية، بين األفراد 
/ 9812/ من قانوف تنظيم ىيئات الضماف الصادر بالمرسـو رقم /44المادة /والشركات، بموجب أحكاـ 

طبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في ىذا وتعديبلتو . ويبدأ العمل على ت 1968أيار  4تاريخ 
 القانوف بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء .

 
 اٌؼبشز اٌجبة

 اٌّزٚرٌخ ٌٍظالِخ اٌٛؽًٕ اٌّجٍض

 توٚطالدٍب ئٔشبؤٖ اٌّجٍض،  :ٚياأل اٌفظً

 
 نائب المجلسيرأس  غيابو حاؿ وفي ،ءالوزرا مجلس رئيس برئاسة المرورية للسبلمة وطني مجلس يتشكل : 355 اٌّبدح

 :  من كل وعضوية ،الوزراء مجلس رئيس
 . والبلديات الداخلية وزير -  1
 .  والنقل العامة األشغاؿ وزير -  2
 .  العدؿ وزير -  3
 .  العالي والتعليم التربية وزير -  4

 . الحاجة عند ضرورياً  يراه من دعوة الوزراء مجلس لرئيس ويمكن
 .  المطلقة باألكثرية إقراره ويتم الداخلي نظامو مجلسال يضع

 
 طالدٍبرٗ  : 256 اٌّبدح

 :  التالية الصبلحيات المرورية للسبلمة الوطني المجلس يمارس
 . تطبيقها على والسهر المرورية للسبلمة العامة السياسة رسم -  1
 .  السير قانوف تطوير على العمل -  2
 ( 15/4/2114/ تاريخ 278انوف رقم /) المعدلة بموجب الق -  3

 وضع ُأطر ومناىج امتحانات السوؽ العملي . 
 .  تأىيلهم وامتحانات السوؽ فاحصي مؤىبلت تحديد -  4
 . السوؽ لمدربي االمتحاف وضع -  5
 .  السوؽ تعليم مدارس في والتدريب التعليم مناىج وضع -  6
 .  السير حوادث لخبرة مرشحينلل الكفاءة مباريات مناىج على الموافقة -  7
 .  السير بشؤوف تعنى التي والخاصة العامة واإلدارات المؤسسات على واإلشراؼ المراقبة -  8
 المركبات قيادة وسبلمة المرورية بالسبلمة الخاصة والنشاطات اإلعبلمية الحمبلت ورعاية تنظيم -  9

 .  النقل وسبلمة
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 وسائل في ونشره المرورية، السبلمة صعيد على تحقيقو تمّ  وما جازاتوإن عن سنوي تقرير إصدار - 11
  . اإلعبلـ

 
 .  رئيسو من بدعوة الحاجة، دعت وكلما أشهر، ثبلثة كل مرة دورياً  المجلس يجتمع -  1 : 357 اٌّبدح

 اع .االجتم تاريخ من أياـ ثبلثة قبل السّر، أمانة قبل من األعماؿ جدوؿ ويوزع الدعوات توجو -  2
 

 ولتحقيق لعملو إفادة فيو مشاركتها يجد التي والجهات بالخبرات االستعانة للمجلس يمكن -  1 : 358 اٌّبدح
 . أىدافو

 مشتركة تنفيذية لجاناً  المرورية للسبلمة الوطنية اللجنة اقتراح على بناء ليشكّ  أف للمجلس يمكن -  2
 على قراراتو تنفيذ لمتابعة وذلك لمحافظات،ا في المدني المجتمع وجمعيات العامة اإلدارات من

 . السر أمانة بواسطة المجلس إلى التوصيات ورفع المحافظات مستوى
 لمتابعة فرعية لجاناً  المرورية للسبلمة الوطنية اللجنة اقتراح على بناء ليشكّ  أف للمجلس يمكن -  3

 . المجلس إلى لُمقدمةا واالقتراحات المشاريع سةاولدر  يتخذىا التي والقرارات أعمالو
 

 اٌّزٚرٌخ ٌٍظالِخ اٌٛؽٍٕخ اٌٍجٕخ - اٌضبًٔ اٌفظً
 

 والبلديات، الداخلية وزير ويرأسها للمجلس تابعة تكوف المرورية للسبلمة الوطنية اللجنة تسمى لجنة ينشأ : 359 اٌّبدح
 :  من وتتألف الحاجة دعت وكلما رئيسها من بدعوة األقل على الشهر في مرة تجتمع

 . والمركبات واآلليات السير إدارة ىيئة عاـ مدير  -
 .  والبحري البري النقل عاـ مدير  -
 .  والمباني الطرؽ عاـ مدير  -
 .  والتقني المهني التعليم عاـ مدير  -
 .  السياحة وزارة عاـ مدير  -
 .  العدؿ وزارة يمثل السير شؤوف في متخصص قاض  -
 . الداخلي األمن لقوى العامة المديرية مثلي السير بشؤوف متخصص ضابط  -
 .  المرور بهندسة متخصص واإلعمار اإلنماء مجلس عن ممثل  -
 . المرور بهندسة متخصص المهندسين نقابتي عن ممثل  -
 . البري النقل إتحاد رئيس  -
 .  السوؽ مدارس نقابة رئيس  -
 .  السير خبراء نقابة رئيس  -
 .  الضماف اتىيئ قبةامر  لجنة رئيس  -
 .  التأمين شركات جمعية رئيس  -
 .  لبناف في السيارات مستوردي جمعية رئيس  -
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 .  اللجنة رئيس يختارىما المرورية، بالسبلمة المعنية األىلية الجمعيات عن ممثلين  -

 وزير موافقة شرط االجتماعات من أي لحضور عنو ينوب منّ  انتداب اللجنة أعضاء من ألي يمكن
 اجتماعات إلى ضرورياً  يراه من دعوة والبلديات الداخلية لوزير يمكن ماك . المسبقة والبلديات الداخلية

 .  اللجنة
 

 
 اٌٍجٕخ ِٙبَ  : 261 اٌّبدح

 :  التالية المهاـ اللجنة تتولى
 .  هابشأن القرار التخاذ المجلس إلى ورفعها المرورية السبلمة لتطوير واألبحاث ساتاالدر  إجراء -  1
والمراسيم  القوانين مشاريع في أير ال وإبداء السير قانوف لتطوير البلزمة االقتراحات تقديم -  2

 . السير قانوف على والتعديبلت المرورية بالسبلمة المتعلقة التنظيمية
 . العملي السوؽ امتحانات مناىج اقتراح -  3
 .  النظري السوؽ إمتحاف وضع -  4
 .  تأىيلهم وامتحانات السوؽ فاحصي ومؤىبلت معايير حا إقتر  -  5
 . السوؽ مدربي امتحاناتإقتراح  -  6
 .  السوؽ تعليم مدارس في والتدريب التعليم مناىج إقتراح -  7
 .  القانوف صدور قبل لهم المجاز السير لخبراء التأىيلية تالدورا مناىج على الموافقة -  8
 .  والثانوي والمتوسط األساسي التعليم في المرورية للتوعية مناىج إقتراح -  9

 . النقل وسبلمة اآلمنة والقيادة المرورية بالسبلمة الخاصة والنشاطات التوعوية الحمبلتإقتراح  - 11
 السير حوادث عن الناتجة الطرقات على العامة باألمبلؾ البلحقة األضرار إصبلح ومبلحقة متابعة - 11

 .  العامة السبلمة على حفاظاً  غيرىا، أو
 .  السير سبلمة شؤوف حوؿ المجلس إلى التقارير تقديم - 12
 .  المرورية السبلمة صعيد على تحقيقو تمّ  وما المجلس إنجازات عن السنوي التقرير إعداد - 13

 
 اٌظز أِبٔخ - اٌضبٌش اٌفظً

 

 ىندسة في إجازة يحمل أو لسيرا شؤوف في واسعة خبرة لو متفرغ سرّ  أمين المجلس سرّ  أمانة يتولى : 361 اٌّبدح
 المجلس رئيس قبل من تعيينهم يتم المرورية، بالسبلمة متخصص وتقني إداري جهاز يعاونو المرور،

 .  المجلس برئاسة مباشرة ويرتبطوف
 . واللجنة المجلس يعقدىا التي اإلجتماعات كافة في السرّ  أمين يشارؾ

 
 اٌظز أِبٔخ ِٙبَ  : 263 اٌّبدح

 :  اآلتية المهاـ السرّ  ةأمان ُتمارس
 .  المجلس رئيس من بطلب األعماؿ جدوؿ وتحضير المجلس اجتماعات إلى الدعوات توجيو -  1
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 .  األعماؿ جدوؿ وتحضير اللجنة اجتماعات إلى الدعوات توجيو -  2
 .  بشأنها التقارير ورفع المجلس، قرارات تنفيذ متابعة  -  3
 .  واللجنة المجلس اتبإجتماع محاضر تنظيم -  4
 بشؤوف المعنيين وسائر والبلديات والخاصة العامة والمؤسسات اإلدارات مع والتعاوف التنسيق  -  5

 .  أىدافو وتحقيق المجلس سياسات تطبيق أجل من الطرؽ على والسبلمة السير
 . اللجنة أو المجلس بها يكلفو التي المهاـ تنفيذ -  6
 .  العمل سير حسن وضماف المجلس في والمستخدمين نالعاملي شؤوف إدارة -  7
 . العامة الطرقات على السوداء والنقاط المرور حوادث حوؿ اإلحصاءات واستثمار سةادر  -  8
 غيرىا، أو السير حوادث عن الناتجة الطرقات على العامة باألمبلؾ البلحقة األضرار تحديد - 9

 .  العامة السبلمة على حفاظاً 
 .  المجلس إلى الواردة واالقتراحات الشكاوى يتلق  - 11

 
 .  المطلقة باألكثرية المجلس عن تصدر بقرارات الباب، ىذا أحكاـ تطبيق دقائق ُتحّدد : 363 اٌّبدح

 
 ػشز اٌذبدي اٌجبة

 ٚاٌؼمٛثبد إٌمبؽ ٔظبَ

 ٚياأل اٌفظً

 اٌّزٚري ٚاٌظجً اٌظٍز أدىبَ ِٚىزت إٌمبؽ ٔظبَ

 ٕمبؽاٌ ٔظبَ - ٚياأل اٌمظُ
 

 لدى وينشأ .بو الملحقة المخالفات وجداوؿ القانوف ىذا في الواردة المخالفات على النقاط نظاـ يطبق : 364 اٌّبدح
 المتعلقة األعماؿ وتكوف النظاـ، ىذا تطبيق بغية سائق لكل ُممكّنن مروري سجل الداخلي األمن قوى
 إداري .  طابع ذات النظاـ بهذا

 
 . المروري السجل في كرصيدنقطة (   12)  نقطة عشرة اثنتي صالحة، سوؽ رخصة يحمل سائق كلّ  يمنح : 365 اٌّبدح

 المخالفات وؿاوجد القانوف ىذا في مبين ىو كما المرتكبة المخالفات مع بالتناسب النقاط ىذه ُتسحب
 . القانوف بهذا الملحقة

 يخضع أشهر ستة لمدة منو وُتسحب صبلحيتها السوؽ رخصة تفقد نقاطو، مجموع السائق يفقد عندما
 . السوؽ مدارس إحدى في متخصصة لدورة السائق خبللها

 يخضع أف على سنة، لمدة الرخصة ُتسحب سنوات، ثبلث خبلؿ النقاط مجموع فقداف تكرار عند
 كامل سحبت كلما القاعدة ىذه تطّبق .السوؽ إمتحاف إعادة إلى إضافة أعبله، المذكورة للدورة المخالف

 . النقاط
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 تتعدى ال مهلة في الداخلي األمن قوى إلى يسلمها أف رخصتو نقاط مجموع فقد الذي السائق على : 366 اٌّبدح
 . النقاط مجموع فقداف إعبلمو تاريخ من أياـ خمسة

 
 الفةمخ أي السائق إرتكاب دوف المبـر الحكم صدور تاريخ من أو مةاالغر  دفع تاريخ من سنتين مضي بعد : 367 اٌّبدح

 نقاط ثبلث تُعاد كما . المسحوبة النقاط جميع حكماً  إليو تُعاد نقاط، سحب أساسها على يقتضي جديدة
 .  نقاط سحب أساسها على يقتضي مخالفة أية ارتكاب دوف سنة مرت إذا

 
 عينو وقتال في مخالفات عدة السائق ارتكاب عند النقاط، كامل فيها ُتسحب التي الحاالت باستثناء : 368 اٌّبدح

 .  ثماني عن المسحوبة النقاط عدد يزيد ال أف على النقاط جمع يقتضي
 للسبلمة الوطنية اللجنة حا إقتر  على بناءً  المجلس عن يصدر بقرار النقاط نظاـ تطبيق دقائق ُتحّدد

 ة.المروري
 

 اٌضبًٔ اٌمظُ

 اٌّزٚري ٚاٌظجً اٌظٍز أدىبَ رٕفٍذ ِىزت
 

 وترتبط ، السير لمخالفات المروري السجل أعماؿ السير أحكاـ تنفيذ مكاتب تتولى امهامه إلى إضافة : 269اٌّبدح 
  المختصةاإلدارة  لدى ( online ) حّية وبصورة الكترونياً  والملفات المعلومات بقاعدة مباشرة المكاتب  ىذه

 
   ( 15/4/2114/ تاريخ 278) المعدلة بموجب القانوف رقم / : 271اٌّبدح 

 المخالفات بهذه الصادرة المبرمة األحكاـ السير أحكاـ تنفيذ مكاتب إلى المختصة كمالمحا  ُترسل
 . القانونية المراجعة مهل مرور بعد ، الُمسددة الطابع وذات لعاديةا والمحاضر

 
 لدى المعلومات قاعدة في المخالفة المركبة ملف على إشارة وضع السير، أحكاـ تنفيذ مكتب على : 270اٌّبدح 

 وفروعها والمركبات واآلليات السير إدارة بهيئة الخاصة المعامبلت إنجاز يتوقف حيث ، المختصة ارةاإلد
 في وفروعها المختصة اإلدارة مراكز خارج تجري التي السنوية السير رسـو بدفع المتعلقة والمعامبلت ،
 ، بحقو صادرة السير وفلقان مخالفة أحكاـ أي من بالمركبة الخاص الملف خلو ثبوت على ، المحافظات 
 إلزالة اإلشارة . عليو يتوجب ما وتسديد 

 
 عن معلومات على الحصوؿ خبللها من يمكن التي والبرامج والملفات والوثائق المروري السجل يعتبر : 273اٌّبدح 

 المعلومات إفشاء على يقدـ منّ  ويعاقب . سري طابع ذات والمخالفين والسائقين المركبات مالكي
 . لبنانية ليرة مليوف قدرىا مالية وبغرامة أشهر ستة سبالحب

 وبعد ، والبلديات لداخليةاو  العدؿ وزير ي اقتراح على بناءً  الوزراء مجلس في يتخذ بمرسـو يحّدد  
 والملفات الوثائق ىذه إلى الدخوؿ المخولوف واألشخاص والهيئات العامة اإلدارات ، اللجنة رأي استطبلع
 .  وظيفتهم طبيعة بسبب توالسجبل والبرامج



114 
 

 اٌفظً اٌضبًٔ

 اٌؼمٛثبد

 رظٍٕف اٌّخبٌفبد –اٌمظُ األٚي 

 

 في عنها المنصوص العقوبات إلى إضافة القانوف ىذا في الواردة العقوبات السير مخالفات على ُتطّبق : 272اٌّبدح 
 . العقوبات قانوف

 
 : التالية الفئات في ، محضر فيها ينظم التي المخالفات ُتصنف : 274اٌّبدح 

 
 التي ، القانوف بهذا الملحق المشاة مخالفات جدوؿ في المبينة المخالفات : المشاة مخالفات فئة -

 . لبنانية ليرة ألف وماية ألف خمسين بين تتراوح نقدية غرامة عليها بيترتّ 
 عليها بيترتّ  تيال ، القانوف بهذا الملحق /1/ رقم الجدوؿ في المبينة المخالفات: األولى الفئة -

 . لبنانية ليرة ألف وخمسين وماية ألف ماية بين تتراوح ماليةغرامة 
 اعليه بيترتّ  التي ، القانوف بهذا الملحق/ 2/ رقم الجدوؿ في المبينة المخالفات : الثانية الفئة -

 . لبنانية ليرة ألف وثبلثماية لبنانية ليرة ألف مايتي بين تتراوح ماليةغرامة 
 عليها بيترتّ  التي ، القانوف بهذا الملحق /3/ رقم الجدوؿ في المبينة المخالفات : الثةالث الفئة -

 . لبنانية ليرة ألف وخمسين ربعمايةأو  ألف وخمسين ثبلثماية بين تتراوح ماليةغرامة 
 عليها بيترتّ  التي ، القانوف بهذا الملحق /4/ رقم الجدوؿ في المبينة المخالفات الرابعة : الفئة -

 . لبنانية ليرة ألف وسبعماية لبنانية ليرة ألف خمسماية بين تتراوح ماليةامة غر 
 عليها بيترتّ  التي ، القانوف بهذا الملحق /5/ رقم الجدوؿ في المبينة المخالفات : الخامسة الفئة -

 . لبنانية ليرة مبليين وثبلثة مليوف بين تتراوح مالية وغرامة سنتين حتى شهر من حبس
  القانوف بهذا الملحقة الجداوؿ في وارد ىو كما مخالفة لكل تبعاً  وذلك المخالفين من النقاط سحب يتم  

 
  بو الملحقة المخالفات جداوؿ وفي القانوف ىذا في مبينة ،والمخالفات  والغرامات العقوبات إف  - 1 : 275اٌّبدح 

 األولى الفئة مخالفات من برتعت ، المخالفات جداوؿ في عليها المنصوص غير المخالفات إف  - 2  
 . المشاة مخالفات لجدوؿ تخضع التي المشاة مخالفات باستثناء

 السلطات عن تصدر التي القرارات ألحكاـ المخالفات ، األولى الفئة مخالفات من كذلك تعتبر  - 3
 . آخر بنص عليها يعاقب لم إذا القانوف ىذا ألحكاـ إنفاذاً  والبلدية اإلدارية

 
 الفئة مخالفات باستثناء ، اآللي الوسم بواسطة أو ، طابع ذات محضر في السير مخالفات جميع تُنظم : 762اٌّبدح 

 . المركبة حجز تستوجب التي وتلك الحبس بعقوبة تقضي التي والمخالفات الخامسة
 

 من أو المحضر تنظيم اريخت من يوماً  ثبلثين خبلؿ تدفع التي الغرامات أو الطابع ذات محاضر قيمة ُتحّدد : 277اٌّبدح 
 : التالي الوجو على وذلك بغيابو المحضر مظن حاؿ في المخالف تبّلغ تاريخ
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 ترتفع المدة ىذه خبلؿ الدفع عدـ وعند . يـو/ 15/ أوؿ ليرة ألف شروفع : المشاة مخالفة -
 . تلي التي يـو /15/ ػال مدة في ليرة ألف ثبلثين إلى الغرامة قيمة

 المدة ىذه خبلؿ الدفع عدـ وعند . يـو /15/ أوؿ ليرة ألف خمسوف:  األولى الفئة مخالفة -
 . تلي التي يـو /15/ الػ مدة في ليرة ألف سبعين إلى مةاالغر  قيمة ترتفع

 ترتفع المدة ىذه خبلؿ الدفع عدـ وعند . يـو /15/ أوؿ ليرة ألف ماية : الثانية الفئة مخالفة -
 . تلي التي يـو /15/ػ ال مدة في ليرة ألف وخمسين ماية إلى الغرامة قيمة

 ترتفع المدة ىذه خبلؿ الدفع عدـ وعند . يـو /15/ أوؿ ليرة ألف مايتي : الثالثة الفئة مخالفة -
 . تلي التي يـو/ 15ػ /ال مدة في ليرة ألف وخمسين ثبلثماية إلى الغرامة قيمة

 ىذه خبلؿ الدفع عدـ وعند . يـو /15/ وؿأ ليرة ألف وخمسين ثبلثماية الرابعة الفئة مخالفة -
 . تلي التي يـو /15/  ػال مدة في ليرة ألف وخمسين أربعماية إلى الغرامة قيمة ترتفع المدة

 
 . األشدّ  العقوبة طبقت ، القانوف ىذا في عليها الُمعاقب األفعاؿ إحدى عن آخر قانوف عاقب إذا : 278اٌّبدح 

 
 المخالفة تبلفي ممكناً  كاف إذا إال إليها تتجو التي والنقطة المركبة انطبلؽ نقطة بين واحدة المخالفة تُعتبر : 279اٌّبدح 

 . السير أثناء ذاتها
 

 مرتكبها يعاقب العقوبات قانوف من /771/ المادة في أو القانوف ىذا في عنها منصوص مخالفة كلّ  : 281اٌّبدح 
 المخالفة عن األكثر على سنة مدة خبلؿ بـرم حكم بحقو صدر قد كاف إذا لها الُمحّددة العقوبة بضعف

 مدة السوؽ إجازة ُتسحب أف على القاعدة ىذه ُتطّبق المذكورة المدة خبلؿ رارتك كلّ  وعند .  عينها
 . النقاط سحب مضاعفة تشمل أف دوف من األقل على شهر

 
 قانوف من /254/ المادة اـأحك القانوف، ىذا في عنها المنصوص النقدية العقوبات على تسري ال : 280اٌّبدح 

 . التخفيفية باألسباب المتعلقة العقوبات
 

 األدنى الحدّ  دوف ما إلى اإلعتراض حاؿ في مثبتة مخالفة أي عن المتوجبة الغرامة قيمة تخفيض يجوز ال : 283اٌّبدح 
 . المخالفات فئات في المحّدد

 
  مالك من كل يعاقب معطبلً  كاف أو الُمحددة واصفاتللم مطابق غير التكسيمتر عداد كاف إذا  - 1 : 282اٌّبدح 

 ألف وخمسين وسبعماية ألفاً  وخمسين مايتي بين تتراوح إشتراكو بغرامة يثبت ومن وسائقها لسيارةا
 حتى السيارة وُتحجز العقوبتين ىاتين بإحدى أو أشهر ثبلثة إلى شهر من وبالحبس لبنانية ليرة

 التكرار . حالة في العقوبة وتضاعف نقاط ثبلث وُتسحب المخالفةإزالة 
 عداد على تعديبلت إدخاؿ عبر الغش عملية في إشتراكو يثبت منّ  وكلّ  المركبة حارس ، يعاقب - 2

 وثبلثة ليرة المليوني بين تتراوح بغرامة ، المحددة التعرفة تفوؽ أسعاراً  يسجل كي التكسيمتر
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 ، السيارة وُتحجز العقوبتين ىاتين بإحدى أو أشهر ستة إلى هرأش ثبلثة من وبالحبس ، لبنانية ليرة مبليين 

 التكرار . حالة في العقوبة وتضاعف نقاط ست وُتسحب
 

 قوانين مخالفات لضبط تستخدـ أنظمة أو معدات أو أجهزة تشغيل إعاقة بهدؼ عمل على يقدـ منّ  ُكلّ  : 284اٌّبدح 
عن تعويض إلى باإلضافة ، لبنانية ليرة مبليين عشرة مقدارىا وبغرامة سنتين مّدة السجنب يعاقب السير

 . والمعدات باألجهزة البلحق والضرر العطل 
 

 بسحب ، السرعة ترادارا إكتشاؼ شأنها من أجهزة آلية، مركبة قيادتو خبلؿ يستخدـ منّ  ُكلّ  يعاقب : 285اٌّبدح 
 . لبنانية ليرة مبليين ثبلثة مقدارىا وبغرامة ، نقاط ست

 
 ، المختصة اإلدارة عن تصدر قبضأوامر  على بناءً  ، المركبات على المفروضة السنوية الرسـو ُتستوفى : 862اٌّبدح 

 . الرسـو ىذه تسديد مواعيد ، والمالية والبلديات الداخلية وزيري عن صادرة بقرارات وُتحّدد
 بهم فينظم ، المحّددة لمهلا خبلؿ عليهم المتوجبة الرسـو إيفاء عن مالكوىا يتخلف التي المركبات أما  

 وذلك ، قضاء كلّ  بحسب ، المتوجبة والقيمة السيارة ورقم المكلف عنواف فيها يذكر ، إسمية جداوؿ
 : نسخ ثبلث على

 المترتبة والغرامات الرسـو تحصيل بغية - الخزينة مصلحة - المالية وزارة تودع األصلية النسخة -
 . المباشرة الضرائب تحصيل ألصوؿ وفقاً 

 . المركبة الحتجاز الداخلي األمن قوى تودع الثانية النسخة -
 . المختصة اإلدارة بها تحتفظ الثالثة النسخة -

 
 قانوناً  منهم الموكل أو فروعهم أو أصولهم أو العبلقة أصحاب غير من كاف أي على يحّظر - 1 : 287اٌّبدح 

 . معاملة أي إجراء بغية وفروعها المختصة اإلدارة دخوؿ
  يكن لم إذا البريد ُمشّغل عبر المختصة اإلدارة إلى معامبلتهم يرسلوا أف العبلقة أصحاب على - 2  

 . المركبة على الكشف أو حضورىم يستلـز المجراة المعاملة نوع                             
 . البريد شّغلم بواسطة إرسالها يستلـز التي المعامبلت والبلديات الداخلية وزير من بقرار يحّدد   
 ؿ.ؿ. . 511.111 قدرىا بغرامة المادة ىذه أحكاـ يخالف من يعاقب  - 3  

 اٌّزالجخ اٌطزلٍخ ٚرٕظٍُ اٌّذبػز -اٌمظُ اٌضبًٔ 

 

 اٌّزالجخ اٌطزلٍخ : : 288اٌّبدح 

 : صةالمخت السلطات مأمور إليو يوجهو طلب كلّ  لدى ـ يقدّ  أف المركبات مجموعة أو اآللية المركبة سائق على
 . السوؽ رخصة - 1  
 . يقودىا التي المجموعة أو السيارة سير رخصة  - 2  
 . بالسيارة الخاص التأمين عقد  - 3  
 . السيارة عن المدفوع السنوي الرسم إيصاؿ  - 4  
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 . الحقة سير أنظمة أي أو القانوف ىذا يفرضها التي الوثائق سائر  - 5  
 

 : ينظمها ضبط بمحاضر القانوف ىذا ألحكاـ فاتالمخال تُثبت : 289اٌّبدح 
 . الداخلي األمن قوى عناصر -
 . السير ضابطة المولجوف البلدية الشرطة عناصر -
 وذلك ، والبلديات الداخلية وزير من بقرار والمكلفوف المحلفوف المختصة اإلدارة موظفو -

 نطاؽ في الوقوؼ خالفاتوم الزائدة ، الحمولة ومخالفات الميكانيكي الطابع ذات  للمخالفات
 من األخير النوع ىذا تنفيذ دقائق ُتحّدد أف على ، بدؿ لقاء للوقوؼ الخاضعة الشوارع

 . والبلديات الداخلية وزير عن يصدر بقرار المخالفات
 

 التي المختصة القضائية والمراجع اإلدارية الجهات عدد يوازي النسخ من عدد على المحاضر تُنظم : 291اٌّبدح 
 . المخالفة ُمرتكب إلى ُتسلم واحدة نسخة إلى باإلضافة إليها رسلست

 
 المركبة لوف ، التسجيل رقم : ) المحضر في المركبة ىذه أوصاؼ إثبات يجب ، محضر تنظيم عند : 290اٌّبدح 

 سبب يذكر األوصاؼ ىذه إحدى معرفة تعذر عند.  ( الخ...  المحرؾ رقم أو الهيكل ورقم وماركتها ونوعها
 . المحضر متنّ  في ذلك

 
 صورة إلى استناداً  بالمخالفات محاضر تنظيم البلدية والشرطة الداخلي األمن قوى لعناصر يمكن : 293اٌّبدح 

 المخالفة أثناء المركبة وضع فيها ويظهر ، يدوياً  أو تلقائياً  تعمل آالت تلتقطها ، متحركة أوفوتوغرافية 
 ( . والدقيقة والساعة واليـو والشهر السنة)  صورةال التقاط ووقت التسجيل لوحتي وإحدى

 . العكس ثبوت حتى صحيحة المحاضر ىذه تُعتبر  
 . المادة ىذه تطبيق دقائق والعدؿ والبلديات الداخلية يوزير   عن يصدر بقرار المادة ىذه تطبيق دقائق ُتحّدد  

 
 القضاء إلى البلزمة االثباتات يقّدـ أف لو يحقّ  المركبة مالك غياب في سير مخالفة محضر تنظيم عند : 292اٌّبدح 

 . المحضر تنظيم عند المركبة يقود كاف عمن المختص
 

 تتجاوز ال السير أو السوؽ رخصة فقداف عند الداخلي األمن قوى لدى المنّظم المحضر صبلحية إف : 294اٌّبدح 
 . المحضر صدور تاريخ من الشهرين

 
 ، قانونية نتائج من ذلك عن ينجم ما كلّ  مع قضائيين حراساً  المحجوزة المركبات على المؤتمنوف يعتبر  : 295اٌّبدح 

في إليو المشار بالمرسـو قيمتو ُتحّدد المركبة مالك عاتق على يوضع يومياً  تعويضاً  ذلك مقابل ويتقاضوف
 . القضائي الحارس في توفرىا المطلوب والشروط ، القانوف ىذا من /396/ المادة 
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 بمرسـووحراستها  واستيداعها احتجازىا أو أنواعها على والمركباتالسيارات  حجز تنفيذ شروط ُتحّدد : 296اٌّبدح 
 . والبلديات والداخلية العدؿ وزيري اقتراح على بناء يُتخذ

 تلكؤ حاؿ في أنواعها على المحجوزة والمركبات السيارات بيع شروط ، المرسـو ىذا يتضمن كما  
 . عليها المترتبة والنفقات الرسـو تسديده وعدـ ، معينة مهلة ضمن استبلمها نع صاحبها

 
 لمنظمي المباشر الرئيس سلطة تحت محتجزة المركبة تبقى إدارية بصورة مركبة احتجاز حاؿ في  - 1 : 297اٌّبدح 

 إلى أدت التي األسباب زواؿ بعد السير إلى المركبة يعيد أف المرجع ولهذا المخالفة محضر 
 . االحتجاز

 (  15/4/2114/ تاريخ 278) المعدلة بموجب القانوف رقم /   
من تاريخ  ثبلثين يوماً إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة األسباب التي أدت إلى االحتجاز في خبلؿ 

 . طّبق عندئذ  األصوؿ المتبعة في قضايا الحجزوتُ  تنظيم المحضر، يصبح االحتجاز حجزاً 
 أو االحتجاز مكاف خارج تصليحات إجراء يستوجب االحتجاز عند المركبة وضع افك حاؿ في  - 2

 رػسي رخصة احتجاز يمكن المختصة، المصلحة لدى الكشف أو الميكانيكية للمعاينة الخضوع
 أسباب إزالة بغية بها السير صاحبها يخّوؿ مؤقت إشعار لقاء أسبوعين أقصاىا لمدة المركبة

 إلى المركبة سير رخصة إحتجاز يتحوؿ المدة ىذه خبلؿ المخالفة إزالة عدـ حاؿ وفي. المخالفة
 . الحجز قضايا في المتبعة األصوؿ عندئذ وتطّبق المركبة حجز

 
 اٌضبٌش اٌمظُ

 ٚاٌّذبوّبدٌغزاِبد ٚاإلػززاع ا رظذٌذ ًِٙ
 

 ذات أو الطابع ذات المحضر تنظيم تاريخ من المخفضة الغرامة لدفع يوماً  ثبلثين مدة المخالف يمهل : 298اٌّبدح 
 حيث المحكمة إلى عنو نسخة ُتحاؿوإالّ  ، المخالف بغياب تنظيمو عند التبليغ تاريخ من أو اآللي الوسم
 المهل ضمن عليو اإلعتراض حق للمخالف ويكوف ، القضائية لؤلصوؿ وفقاً  ينفذ جزائي قرار بحقو يصدر

 الجزائية . المحاكمات أصوؿ قانوف في الُمحّددة
 (  15/4/2114/ تاريخ 278) المضافة بموجب القانوف رقم /  

/، 44/ حتى /41ُيستثنى من أحكاـ ىذه المادة مخالفات الوقوؼ والتوقف المنصوص عنها في المواد / 
حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكاـ السير والسجل المروري بغية وضع اإلشارة على ملف المركبة 

/ بحسب 374ىذه المخالفات الحّد األدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة / المخالفة. ويطبق على
 . فئاتها، مع االحتفاظ بحق المخالف باإلعتراض

 
 سقوط إلى يؤدي المحضر تبلغ تاريخ من يوماً  ثبلثين مهلة خبلؿ الطابع ذات المحاضر غرامات دفع إف : 299اٌّبدح 

 . العاـ الحق دعوى
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 بسحب يقوموا أف السير لحركة عائقاً  المحضر تنظيم فيها يشكل التي الحاالت في األمن قوى لرجاؿ : 141اٌّبدح 
  القانوف ىذا في عنها المنصوص العقوبات إلى باإلضافة ساعة وعشرين أربع تتجاوز ال لمدة إدارياً  السوؽ رخصة

 
 صندوؽ لصالح المستوفاة السير تغراما كامل حاصل من بالماية وعشروف خمسة يخصص - 1 : 410اٌّبدح 

 . الداخلي األمن قوى في  اإلحتياط
 

 وتوزع ، البلديات لصالح المستوفاة السير غرامات كامل حاصل من بالماية عشروف يخصص  - 2
 من البلديات مخصصات توزيع في المعتمدة لؤلسس وفقاً  البلديات على المخصصات ىذه

 . المشتركة الرسـو
 ألحكاـ وفقاً  الصادرة القضائية األحكاـ من المحّصلة الغرامات من بالماية ثبلثين نسبة تُقتطع  - 3

الغرامات  من بالماية وعشرين خمسة نسبة تقتطع كما. القضاة تعاضد صندوؽ لصالح القانوف ىذا
 المرسـو من /131/ المادة ألحكاـ وفقاً  القضائيين للمساعدين التعاوني الصندوؽ لصالح نفسها

/ 52/ من المرسـو اإلشتراعي رقم /5المعّدؿ والمادة / 16/9/1983تاريخ  /151/ عياإلشترا
 المعّدؿ . 29/7/1983تاريخ 

 
 أساس من بالماية ثبلثين نسبة ، الطرقات على العاملين الداخلي األمن قوى في السير عناصر يعطى  : 413اٌّبدح 

 يمكن أنو على ، آلية دراجات يقودوف الذين يرالس لعناصر إضافية بالماية عشرة ونسبة شهرياً  الراتب 
 . والبلديات الداخلية وزير اقتراح على بناء المرورية للسبلمة الوطني المجلس من بقرار النسب ىذه زيادة

 
 ويرغب القانوف ىذا في الواردة المخالفات من بمخالفة محضر بحقو ينظم شخص كلّ  على - 1  : 412اٌّبدح 

 المحكمة يعلم أف أو وجاىة بحقو المنظم المحضر في ذلك عن يعلن أف باإلعتراض ،
 ال األحواؿ كلّ  وفي ، بغيابو المحضر نظم إذا اإلعتراض في برغبتو يوماً  ثبلثين خبلؿ المختصة

 . المفروضة الغرامة مبلغ دفع بعد إال الحق ىذا ممارسة لو يحق
 تحت يقدـ أف ، السابقة الفقرة حكاـأل وفقاً  اإلعتراض في رغبتو عن أعلن الذي الشخص على  - 2

 المختصة المحكمة إلى اعتراضو أسباب فيو يوّضح استدعاء باإلعتراض ، حقو سقوط طائلة
 نظم إذا المخالفة وقوع تاريخ من أو بغيابو المحضر نظم إذا تبليغو تاريخ من يوماً  ثبلثين خبلؿ

 المركبة على لصقاً  المحضر نظيمت عند والتوقف الوقوؼ مخالفات حالة في أو بحضوره المحضر
 بالبريد المختصة المحكمة إلى إرسالو ويمكن المالي، الطابع رسم من اإلعتراض ىذا ويعفى .

 . المضموف
 صادر حكم على اعتراض بمثابة ، السابقة الفقرة في ورد ما حسب المقدـ االستدعاء يعتبر  - 3

 . العادية المحاكمة ألصوؿ وفقاً  لنيةع جلسة في باإلعتراض وينظر ، الموجزة األصوؿ حسب
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 . القانوف ىذا ألحكاـ مخالفة أي في الحكم ، السير قضايا في الناظروف القضاة يتولى - 1  : 414اٌّبدح 
 خارج الغيابية المحاكمة إجراء ، القضائي التنظيم قانوف من الثالثة المادة ألحكاـ تطبيقاً ،  يمكن - 2

 . المحكمة مركز
 

 يبنوا وأف سائق لكل المروري السجل على يطلعوا أف ، المخالفة محضر في الفصل قبل ، القضاة على  : 415بدح اٌّ
 . المرورية المخالف أسبقيات على بناء الحكم

 
 منظمي مبلحقة تطلب أف ولها الغرامة ، قيمة باسترداد براءتو تثبت الذي للمعترض المحكمة تحكم  : 416اٌّبدح 

 يحوؿ وال ، القانوف مخالفتهم أو لهم المعطاة السلطة استعمالهم بإساءة اقتناعها حاؿ في ياً قضائ المحضر
 . بحقهم التأديبية التدابير اتخاذ دوف الحكم ىذا

 
 /217/  إلى /213/ المواد في عليها المنصوص لؤلصوؿ القانوف ىذا ألحكاـ المخالفات جميع تخضع  : 417اٌّبدح 

 المحاكمات أصوؿ قانوف من /215/ المادة ألحكاـ خبلفاً  أنو علىالجزائية . ماتالمحاك أصوؿ قانوف من
 معّلل . بقرار بها المحكـو العقوبة زيادة عدـ االعتراض ردّ  حاؿ في يمكنالجزائية 

 
 األحكاـ تبليغ يجري الجزائية ، المحاكمات أصوؿ قانوف في عنها المنصوص التبليغ ألصوؿ خبلفاً   : 418اٌّبدح 

 العنوافإلى  باالستبلـ إشعار مع مضموف بكتاب ، فقط نقدية عقوبة والمتضمنة السير بمخالفات صادرةال
 والمركبات السيرإدارة  ىيئة لدى المدوف أو الضبط محضر على المخالفة مرتكب قبل من عنو الُمصّرح
 نػم كغيرىا القضائية األصوؿ حسب وتنّفذ فتحوؿ ، بالحبس اً قرار  تتضمن التي األحكاـ أما . واآلليات

 .الحبس قرارات
 

 ويعتبر واحد مسكن في معو المقيمينالراشدين  عائلتو أفراد أحد إلى أو المخالف إلى الكتاب يسلم  : 419اٌّبدح 
مرات  ثبلث في بالتبليغ المكلف عليو يعثر لم إذا أو الكتاب استبلـ إليو المرسل رفض إذا حاصبلً  التبليغ
 األقل . على أياـ ثبلثة بينها يفصل متتالية

 
 ما باستثناء ، المحققة والغرامات الرسـو على االعتراضات في ، نهائية بصورة ، المختصة اإلدارة تبتّ  : 401اٌّبدح 

 الدولة شورى مجلس أماـ يطعن أف للمكلف ويحق . المختصة المحاكم اختصاص ضمن منها يدخل
 . إياىا إببلغو تاريخ مناعتبارًا  ، واحد شهر خبلؿ ، المادة ىذه ألحكاـ وفقاً  الُمتخذ بالقرار
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 ػشز اٌذبدي اٌجبة

 ِٚزٕٛػخ أزمبٌٍخ أدىبَ

 ٚياأل اٌفظً

 ِزٚر ٚدذح ٚئٔشبء اٌجٍذٌبد ٚرؤطبء ٚاٌّذبفظٍٓ اٌٛسراء طالدٍبد
 

 ، والبلديات والداخلية والنقل مةالعا األشغاؿ لوزيري الممنوحة السلطة من تحدّ  ال ، القانوف ىذا أحكاـ إف : 400اٌّبدح 
 ، العاـ والنظاـ السبلمة تستدعي وحين صبلحياتهم ضمن يفرضوا بأف ، المرعية واألنظمة القوانين بموجب

 . القانوف ىذا في عليها المنصوص التدابير غير من تدابير
 . محافظاتهم نطاؽ ضمن ذاتها التدابير اتخاذ حق وللمحافظين  

 ونقل للركاب العاـ النقل قطاعي عمل لتنظيم البلزمة اإلجراءات سائر اتخاذ والنقل العامة غاؿاألش لوزير يعود  
 . الشأف بهذا البلزمةوالقرارات  األنظمة وإصدار القطاعين ىذين في العاملين عمل أساليب وتحديد البضائع

 
 تُتخذبمراسيم  تنظم أف ، والنقل العامة شغاؿواأل والبلديات الداخلية وزيري اقتراح على بناء للحكومة يحق : 403اٌّبدح 

 . السيرتطورات  حسب وخارجها المأىولة المناطق داخل العامة الطرؽ استعماؿالوزراء  مجلس في
 

 أف ،ا لهم المعطاة الصبلحيات ضمن كل ، والبلديات والداخلية والنقل العامة األشغاؿ لوزارة يحق : 402اٌّبدح 
 البلزمة األشغاؿ جميع ، متفرعاتها وعلى والداخلية والرئيسية والعامة ليةالدو  الطرقات على يجريا

 . واإلعبلنات الدعاية ولوحات السير وإشارات الفتات لتركيب
 السير وإشارات الفتات لتركيب البلزمة األشغاؿ جميع إجراء واإلعمار اإلنماء لمجلس يحقّ  كما  

 اإلجراء . المرعية واألنظمة القوانين أحكاـ مراعاة عم وتأىيلها تنفيذىا يتولى التي الطرقات على
 

 حركة وتنظيم العامة السبلمة وتأمين السير ضابطة بشؤوف تُعنى للمرور، وحدة الداخلي األمن قوى في ينشأ : 404اٌّبدح 
 يفيتخذ  بمرسـو وصبلحياتها ومهامها ىيكليتها تحّدد . العامة الطرقات على السير قانوف وتطبيق المرور
 األمن قوى في القيادة مجلس رأي استطبلع بعد والبلديات الداخلية وزير اقتراح على بناء الوزراء مجلس

 . الداخلي
 

 اٌضبًٔ اٌفظً

 اٌمبْٔٛ ٘ذا أدىبَ ِٓ االطزضٕبءاد
 

 . طريق نطاؽ ضمن موجود حديدي بخط مرتبطة تسير التي المركبات على القانوف ىذا أحكاـ ُتطّبق ال : 405اٌّبدح 
 

 الخاضعة العسكرية والنقليات القوافل على القانوف ىذا من /64/ المادة أحكاـ ُتطّبق ال - 1 : 406اٌّبدح 
 . الخاصة ألنظمتها
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 فنية شروط)  القانوف ىذا من/ 141/ المادة إلى /81/ المادة من الثاني الباب أحكاـ ُتطّبق ال  - 2
 المتعلقة الفنية ميزاتها كانت إذا إال المسّلحة للقوات ةالعائد الخاصة والمعدات المركبات على( 

 . بذلك تسمح واستعمالها بصنعها
 والفصل ( ميكانيكية المعاينة)   القانوف ىذا من الثالث الباب من الثاني الفصل أحكاـ ُتطّبق ال  - 3

 على(  جيلالتس)  القانوف ىذا من /173/ المادة إلى /163/ المادة من عينو الباب من الثالث
 والتي خاص تسجيل موضوع تكوف والتي المسّلحة للقوات العائدة الخاصة والمعدات المركبات

 . المسّلحة للقوات التابعة الفنية المصالح استبلمها تؤمن
 القوات مركبات سائقي على(  سوؽ رخص)  القانوف ىذا من /197/ المادة أحكاـ ُتطّبق ال  - 4

 . المختصة سلطتهم قبل من الغاية لهذه إليهم مسّلمة ازةإج على الحائزين المسّلحة
 لصالح الخاصة المعدات على ة (الحمول قياس)  القانوف من /139/ المادة أحكاـ ُتطّبق ال  - 5  

 . بذلك الفنية هاتمميزا تسمح ما بنسبة إال اإلطفاء
 
 اٌضبٌش اٌفظً

 خــــخزبٍِ بَــــأدى
 

 الرسـو جدوؿ في مبينة أنواعها اختبلؼ على بالمركبات عبلقة لو ما كلّ  عن استيفاؤىا الواجب الرسـو إف : 407اٌّبدح 
 . القانوف بهذا الملحق

 (  15/4/2114/ تاريخ 278) المضافة بموجب القانوف رقم /  
 يُعاقب كّل مّن يخالف أحكاـ ىذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وُتحتجز المركبة المخالفة.  

 
 ( 15/4/2114/ تاريخ 278) المعدلة بموجب القانوف رقم / : 408بدح اٌّ

تاريخ  76/67رقم ال سيما القانوف  التي ال تتفق مع مضمونوأو  تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانوف
 . باستثناء تعديبلتو التي ال تتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف  قانوف السير() 26/12/1967

. على  مدة سنة /377و  374/ـ النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين يؤخر تطبيق نظا
من قانوف السير رقم  /296و  277/أف ُتطبق في ىذه األثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 

 : وذلك على الشكل اآلتي 76/67
: يُطبق عليها / 375/من المادة  /3و 2/جداوؿ مخالفات الُمشاة ومخالفات الفئة األولى والبندين   -

 .76/67من قانوف السير رقم  /296و  277/غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 
: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في  جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة  -

 .76/67السير من قانوف  /296و 277/المادتين 
: يُطبق عليها / 353/من المادة  /3/جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند   -

 .76/67من قانوف السير  /296و 277/غرامة مخالفات الفئة األولى المذكورة في المادتين 



من  /4/امات المنصوص عنها في البند يُطبق فور نفاذ ىذا القانوف جدوؿ مخالفات السير الفئة الخامسة والغر 
ين، ما لم يكن الفعل ت، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدوؿ والمادة المذكور / 173/المادة 

 . الُمرتكب ُمعاقب عليو بموجب نص قانوف آخر
يخ نشر ىذا القانوف، ُتستثنى من أحكاـ ىذا القانوف المركبات اآللية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبناف قبل تار 

من قانوف  /16/والتي تصل خبلؿ مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقًا لؤلصوؿ المحددة تطبيقًا للمادة 
 . الجمارؾ

 . يتم إدخاؿ التعديبلت الواردة في ىذا القانوف على جدوؿ مخالفات السير المرفق بقانوف السير
 

 متن في المحّددة الجهات عن تصدر تنظيمية بقرارات ، اإلقتضاء عند ، القانوف ىذا تطبيق دقائق ُتحّدد : 409اٌّبدح 
 . الرسمية الجريدة في القانوف ىذا نشر تاريخ من سنة تتعدى ال مهلة ضمن وذلك ، القانوف ىذا

 
 . الرسمية الجريدة في نشره فور القانوف بهذا لعم  يُ  : 431اٌّبدح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ئخ أٌٚىجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز ف

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة   مواد إضافية المادة متسلسل

مخالفة المواصفات المعتمدة للخوذة الواقية أثناء قيادة  -  18 1
 دراجة ىوائية

  

عدـ ربط الخوذة الواقية بإحكاـ أثناء قيادة دراجة  -  18 2
 ىوائية

  

   دراجة ىوائية عدـ اعتمار الخوذة الواقية أثناء قيادة -  18 3

عدـ التوقف أو التنحي جانبا من قبل المركبات التي  -  31 4
يزيد عرضها أو عرض حمولتها على المترين أو طولها عن 

 السبعة أمتار لتسهيل مرور المركبات األصغر حجما

  

عدـ إعطاء أفضلية المرور في الطرقات الجبلية أو  -  31 5
 كبات المتجهة نزوالذات االنحدار القوي من قبل المر 

  

عدـ إعطاء األفضلية من قبل المركبات التي يفترض  -  31 6
 عليها الرجوع إلى الوراء عند التبلقي

  

عدـ إعطاء األفضلية للمركبات داخل المستديرة أو  -  33 7
 تلك التي تشرع بتركها

1  

  1 التجاوز ضمن المستديرة -  33 8

ارة بموازاة الطريق الذي يسبق عدـ استخداـ ضوء اإلش -  33 9
 طريق المخرج

  

عدـ التقيد بالمسارب المحددة تبعا للدخوؿ والخروج  -  33 11
 من المستديرة

1  

 77و 34 11

 78و
 79و

 عدـ االلتزاـ بعبلمات سطح الطريق -

 
1  

ولوج التقاطع إذا كاف من شأنو التوقف في وسطو  -  34 12
 شارة الضوئيةوإعاقة السير حتى وإف سمحت اإل

1  

عدـ إفساح المجاؿ لمركبات النقل العاـ لبلنحراؼ  -  35 13
 نحو مواقفها المحددة واالنطبلؽ منها.

  

عدـ مراعاة قواعد األفضلية الجتياز الخطوط  -  38 14
 الحديدية.

  

الوقوؼ على أقساـ الخطوط الحديدية التي تقطع  -  38 15
 الطريق.

  

   د بتعليمات حارس ممر الخطوط الحديدية.عدـ التقي -  38 16

احتجاز + ضبط   تجهيز المركبة بمنبهات غير قانونية. - 285و 39 17
 المنبهات



 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ أٌٚىربثغ 
 

 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة   مواد إضافية المادة متسلسل

اـ بشكل إيقاؼ أو ترؾ مركبة أو حيواف على الطريق الع -  41 18
 يعيق أو يسيء الستعماؿ الطريق

  

االبتعاد عن محل وقوؼ مركبتو بدوف اتخاذ  -  41 19
االحتياطات البلزمة الستدراؾ أي حادث قد ينتج عن 

 غياب السائق

  

نزوؿ راكب من مركبة أو الصعود إليها أو أف يفتح  -  41 21
 مخرجا من مخارجها في غير المكاف المسموح بو

  

   عدـ الوقوؼ باتجاه وجهة السير وبشكل مواز للطريق -  41 21

   عدـ الوقوؼ إلى أقصى الطرؼ األيمن من الطريق -  41 22

الوقوؼ في األماكن المشار إليها ببلفتة ممنوع  -  42 23
 الوقوؼ.

  

الوقوؼ في األماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن  -  42 24
 ل المشترؾ.مواقف المركبات المعدة للنق

  

الوقوؼ في األماكن التي يعيق الوقوؼ فيها إقبلع  -  42 25
 مركبة أخرى متوقفة.

  

الوقوؼ على األرصفة المعدة لسير المشاة، وعلى  -  42 26
 الخطوط الحديدية وعلى المسالك المعدة للسير السريع.

  

 احتجاز  .تزويد المركبات بأجهزة إنارة أو إشارة غير مسموح بها -  49 27

استعماؿ إشارة مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة  -  49 28
 للدعاية دوف ترخيص من المرجع المختص

  

 احتجاز 1 وجود حزاـ أماف غير صالح - 83و 61 29

 111و 83 31

 256و

ماسحة زجاج آلية أو وجود ماسحة غير عدـ وجود  -
 صالحة 

  

سيارات نقل الركاب  عدـ وجود علبة إسعاؼ أولي في - 123و 83 31
 باألجرة

  

 احتجاز  وجود عاكسات أو مصابيح إضافية  84 32

احتجاز + ضبط   تركيب ىوائيات السلكية غير مرخصة -  84 33
 الهوائيات

 إزالة المخالفة  وضع كتابات أو ملصقات على جسم المركبة -  84 34

   عدـ إقفاؿ خزاف الوقود بإحكاـ -  91 35

طل المركبة اآللية على الطريق العاـ بسبب نضوب تع -  91 36
 الوقود

  



.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ أٌٚىربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة   مواد إضافية المادة متسلسل

   عدـ وجود إطار احتياطي ومعدات تغيير اإلطارات -  98 37

 احتجاز  ا ست سنواتاستخداـ إطارات يتعدى تاريخ صنعه - 288و 99 38

 احتجاز 1 عدـ تزويد المركبة اآللية بمثلث التحذير -  118 39

   مخالفة تزويد المركبات بالعاكسات -  119 41

   عدـ وجود لوحة مصنع - 298و 142 41

 احتجاز  عدـ وجود رقم المحرؾ المتسلسل - 298و 142 42

رغة والوزف لوحة بياف وزف سيارة نقل البضائع فا -  143 43
 المرخص لها

 احتجاز 

 298و 144 44

 341و

 احتجاز  وجود لوحات تسجيل غير مرئية

 احتجاز  لوحات تسجيل غير مضاءة ليبل - 267و 145 45

 احتجاز  مخالفة استعماؿ لوحات التسجيل والسير المؤقت -  147 46

عدـ نقل المستندات المتعلقة بالمركبة التي تحمل  - 269و 149 47
 لوحات تجربة أو ترانزيت

 احتجاز 

عدـ وضع لوحة التجربة أو الترانزيت على المقطورة أو  -  153 48
 نصف المقطورة

 احتجاز 

 274و 171 49
 311و

 احتجاز  عدـ نقل رخصة سير المركبة -

 125و 171 51

 211و
 274و
 311و

نقل ركاب يزيد عددىم عن العدد المحدد في رخصة  -
 السير

 ركابإنزاؿ ال 1

 272و 172 51
 299و

عدـ التصريح عن التعديبلت التي أدخلت على المركبة  -
  لوف( –مقصورة  –)صندوؽ 

 احتجاز 

 178و 177 52

 181و
عدـ وضع كتابة ظاىرة على السيارة المعدة لتعليم  -

 السوؽ تبين الغاية من استعمالها
  

في سيارات عدـ مراعاة الميزات الفنية الواجب توافرىا  -  179 53
 الباص المخصصة للنقل الدولي

  

عدـ وضع الكتابة القانونية على سيارات الباص الدولية  -  179 54
 الخصوصية

  

نقل عماؿ في سيارات شحن خصوصية وعمومية دوف  - 125و 183 55
 أف تكوف مجهزة بمقاعد الزمة أو غير مؤمن عليهم

 إنزاؿ الركاب 



.../... 
 ٌظٍز فئخ أٌٚىجذٚي ِخبٌفبد اربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة   مواد إضافية المادة متسلسل

نقل أمتعة أو أشياء في السيارات السياحة الخصوصية  -  185 56
 بشكل تنعدـ فيو الرؤية إلى الوراء

إزالة األمتعة أو  
 األشياء

 احتجاز  عدـ نقل رخصة السوؽ أثناء قيادة المركبة اآللية -  197 57

قيادة سيارة سياحة خصوصية لقاء أجر دوف حيازة  -  213 58
 رخصة سوؽ عمومية

1  

 احتجاز  عدـ تسجيل السائق المأجور لدى المصلحة المختصة -  216 59

عدـ تسليم رخصة سوؽ مفقودة إلى المصلحة  -  226 61
 المختصة بعد العثور عليها

  

   ريبعدـ نقل رخصة التعليم أثناء التد -  234 61

متدرب ال يحمل معو خبلؿ مراحل التدريب تصريح  -  235 62
 التدريب

  

متدرب ال يحمل معو خبلؿ السير على الطرقات العامة  -  235 63
 إفادة اجتيازه للتدريبين النظري والعملي

  

عدـ تجهيز المركبات والمعدات الزراعية ومعدات  -  268 64
 األشغاؿ العامة بلوحة استثمار

  

تجهيز الدراجة بصندوؽ لنقل البضائع غير مدوف في  -  282 65
 رخصة السير

 احتجاز 

عدـ تزويد دراجة آلية ذات عجلتين برافعة لحفظ  -  282 66
 توازنها أثناء الوقوؼ

  

تجهيز مركبة غير عائدة للقوى المسلحة بآالت تنبيو   286 67
 خاصة عبلوة على المنبهات العادية

 احتجاز + ضبط 
 جهاز التنبيو

حمولة تتعدى عرضا أو طوال مدار صندوؽ الدراجة  -  296 68
 اآللية

 إزالة الحمولة 

نقل أكثر مما ىو مسموح نقلو حسب رخصة سوؽ  -  297 69
 الدراجة اآللية

  

سير الدراجات الهوائية جنبا إلى جنب في غير حالة  -  313 71
 التجاوز

  

لهوائية على أقصى يمين المعبد عدـ سير الدراجات ا -  313 71
 أو عدـ السير بصورة مستقيمة

  

عدـ التزاـ الدراجة الهوائية القسم المخصص لها من  -  314 72
 الطريق

  

 

 



 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ أٌٚىربثغ 
 

 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة   مواد إضافية المادة متسلسل

األمكنة المخصصة للمشاة  سير الدراجات الهوائية في -  315 73
 دوف موافقة السلطات المختصة

  

قيادة الدراجات الهوائية على األرصفة وقرب المنازؿ  - 316و 315 74
 حين التقائهم بالمشاة بشكل متهور يهدد سبلمة اآلخرين

  

نقل شخص آخر على الدراجة الهوائية ذات العجلتين  -  317 75
 ما لم تكن مخصصة من مصنعها

  

كلغ على الدراجات   25نقل بضائع يزيد وزنها عن  -  317 76
 الهوائية المجهزة بسلة

  

عدـ وجود كرسي خاص باألطفاؿ دوف خمس سنوات  -  318 77
 مثبت بالدراجة الهوائية بإحكاـ

  

 احتجاز  عدـ فعالية مكبحي الدراجة الهوائية -  319 78

باألضواء والعاكسات  عدـ تجهيز الدراجة الهوائية - 311و 311 79
 القانونية

 احتجاز 

عدـ تجهيز الطرؼ األقصى للسلة الجانبية للدراجة  -  312 81
 الهوائية بضوء قياس أحمر غير مبهر للنظر

  

   عدـ تجهيز الدراجة الهوائية بجهاز التنبيو الخاص بها -  313 81

 تجهيز الدراجة الهوائية بجهاز تنبيو غير الجهاز -  313 82
 المحدد لها

  

عدـ وجود سائق لحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب  -  314 83
للمواشي المنفردة أو القطعاف أو وجود عدد من السائقين 

 دوف العدد المحدد قانونا

  

عدـ التزاـ سائقي الحيوانات الجانب األيمن من  -  315 84
 المعبد

  

 إلى القطعاف أو عدـ اإلشارة بضوء يحمل باليد ليبل -  316 85
الحيوانات المنفردة أو المجموعة أثناء سيرىا على الطريق 

 خارج األماكن المأىولة

  

عدـ التقيد بعدد السائقين أو بعدد حيوانات الجر  - 324إلى  318 86
 بالنسبة للمركبة أو مجموعة المركبات

  

عدـ وجود معاوف لسائق حيوانات الجر التي يتجاوز  -  319 87
 ىا الستة أو الخمسة متتابعةعدد

  

وجود سائق واحد لقافلة مركبات يزيد عددىا عن  -  321 88
 الثبلث

  

   عدـ جلوس سائق قافلة المركبات في المركبة األولى -  322 89



 

 

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ أٌٚىربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة   مواد إضافية المادة متسلسل

عدـ ربط حيوانات المركبتين الثانية والثالثة بمؤخرة  -  325 91
المركبة السابقة بشكل يمنعها من أف تحيد عن الخط التي 

 تسير فيو

  

تركيز األضواء أو العاكسات خبلفا لؤلصوؿ المحددة  -  336 91
 بموجب أحكاـ ىذا القانوف

  

ت لدى عدـ تسجيل المركبات التي تجرىا الحيوانا -  341 92
 البلدية المختصة

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٍٔخ

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة مواد إضافية المادة متسلسل

   وضع أشياء على األرصفة تعيق سير المشاة -  3 1

عدـ التزاـ سائق المركبة المسرب األيمن من المعبد  -  12 2
 لعادي.في حالة السير ا

  

عدـ استعماؿ أضواء التنبيو عند مواجهة خطر على  -  15 3
 السبلمة العامة

  

إخراج الرأس أو أي من أعضاء الجسم من السيارة أو  -  16 4
 الجلوس على نوافذىا أثناء السير.

  

السير جنبا إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد  -  17 5
 في غير حالة التجاوز.

2  

القياـ بمناورة التدوير في وسط الشارع العاـ ضمن  -  17 6
 المناطق المأىولة.

 
 

مخالفة المواصفات المعتمدة للخوذة الواقية أثناء قيادة  -  18 7
 .ATVدراجة آلية أو 

 احتجاز 

  2 سائق مركبة نقل باألجرة يأكل أو يدخن أثناء القيادة -  19 8

األكل أو التدخين  تلهي سائق الباص بالحديث أو -  21 9
 خبلؿ نقل الركاب

2  

   السير دوف السرعة المعموؿ بها - 26و 24 11

  2 كلم/س  21تجاوز السرعة المحددة بأقل من  - 26و 24 11

السير على طريق حددت سرعتها الدنيا بسرعة تفوؽ  -  24 12
 سرعة المركبة.

  

ف ينبو التسبب بعرقلة السير خارج عن إرادتو دوف أ -  25 13
 58مستخدمي الطريق وفق المادة 

  

االقتراب من المشاة أو دراجة آلية أو ىوائية أو  -  27 14
 سم 75حيوانات خبلؿ التجاوز مسافة تقل عن 

  

االقتراب من المركبات خبلؿ التجاوز مسافة تقل عن  -  27 15
 سم 51

  

لى عدـ مراعاة قواعد التجاوز للمركبات التي تسير ع -  28 16
 خطوط حديدية

  

   التجاوز عند اجتياز الخطوط الحديدية غير المحروسة -  29 17

عدـ التزاـ يمين الطريق وتخفيف السرعة إلفساح  -  31 18
مجاؿ التجاوز للقوى المسلحة وفرؽ اإلطفاء واإلسعاؼ 

 والدفاع المدني التي نبهت عن اقترابها بإشاراتها الخاصة

2  



.../... 
 صبٍٔخِخبٌفبد اٌظٍز فئخ جذٚي ربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة   مواد إضافية المادة متسلسل

   تقاطعاتعدـ مراعاة قواعد اجتياز ال -  31 19

عدـ إفساح الطريق للسائق القادـ عن يمينو على تقاطع  -  32 21
 متساوي األفضلية

2  

ق مستمرة عدـ إفساح الطريق للسائق السائر على طري -  32 21
 ومستقيمة على تقاطع من ثبلث طرؽ

2  

عدـ إفساح الطريق للسائق القادـ من طريق ذي سير  -  32 22
 ىاـ من قبل سائق قادـ من طريق ذي سير عادي

2  

عدـ إعطاء أفضلية المرور لسيارات القوى المسلحة  -  35 23
واإلطفاء واإلسعاؼ والدفاع المدني التي تنبو إلى اقترابها 

 استعمالها إشاراتها الخاصة.ب

2  

  2 عدـ التوقف على الفتة قف -  36 24

عدـ التزاـ الطرؼ األيمن من المسلك للولوج في  -  37 25
 طريق آخر على اليمين

2  

عدـ التزاـ الطرؼ األيسر من المسلك للولوج في  -  37 26
طريق آخر على اليسار أو تخطي الخط الذي يفصل بين 

 المسلكين

2  

  2 عدـ مراعاة قواعد استعماؿ المنبو الصوتي - 285و 39 27

  2 تكرار استعماؿ المنبو أو مواصلة استعمالو - 285و 39 28

استعماؿ المنبو الصوتي في الليل عدا حاالت الضرورة  - 285و 39 29
 القصوى

2  

إيقاؼ المركبة، أو الحيواف، على الطريق بصورة ينتج  -  41 31
ة لحركة السير، أو إعاقة للدخوؿ إلى األمبلؾ عنها مضايق

 المجاورة

سحب المركبة  
 واحتجازىا

الوقوؼ في األماكن المخصصة لوقوؼ سيارات  -  42 31
 المعوقين والممرات الخاصة بهم.

سحب المركبة  2
 واحتجازىا

الوقوؼ في ممرات المشاة، والمداخل والمخارج ال  -  42 32
لعامة والمعابد والمدارس سيما المرائب والحدائق ا

 وطوارئ المستشفيات.

  

الوقوؼ أماـ مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة  -  42 33
 رسمية أو خاصة.

  

وقوؼ أي مركبة في محل الوقوؼ المخصص لفئة من  -  42 34
 المركبات غير الفئة التي تنتمي إليها.

  



.../... 
 صبٍٔخجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ ربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة   مواد إضافية المادة متسلسل

الوقوؼ في األماكن الواقعة قرب صنابير إطفاء الحرائق  -  42 35
 وعلى مسافة تقل عن خمسة أمتار من كل جهة منها.

  

الوقوؼ في األماكن التي يحجب فيها الوقوؼ رؤية  -  42 36
 ة.الفتات الطرقات واإلشارات الكهربائي

  

التوقف على الخطوط المتقطعة الخاصة بعبور المشاة  -  43 37
 عند اإلشارات الضوئية.

  

التوقف في األماكن المشار إليها ببلفتة ممنوع الوقوؼ  -  43 38
 والتوقف.

  

  2 التوقف في األماكن الخطرة التي تهدد السبلمة العامة. -  43 39

  2 كوف فيها الرؤية غير كافية.التوقف في األماكن التي ت -  43 41

التوقف على رؤوس المرتفعات وعلى المنعطفات  -  43 41
والتقاطعات والمستديرات واإلشارات الضوئية حتى مسافة 

 متر. 25

2  

التوقف على الجسور وتحتها، وداخل األنفاؽ وفي  -  43 42
متر وفي غير  25مداخلهما ومخارجهما حتى مسافة 

 لذلك. األماكن المهيأة

  

توقف الباصات في غير األماكن المعدة لها ألخذ  -  43 43
 الركاب.

  

   التوقف على خطوط التوقف قبل اإلشارات الضوئية. -  43 44

التوقف على جانبي المعبد المحدد بخطوط طولية  -  43 45
 متواصلة.

  

   التوقف في األماكن التي تجري فيها أشغاؿ عامة. -  43 46

وقوؼ مركبة آلية على طريق عاـ بصورة متواصلة في  -  44 47
 مكاف واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما

  

عدـ استعماؿ أضواء القياس الجانبية خبلؿ الليل أو  -  47 48
 وقت الضباب أو عند المطر الغزير أو الثلج أو في نفق

  

لعراقيل عدـ اتخاذ التدابير البلزمة ليبل للداللة إلى ا -  48 49
القائمة بسبب إيقاؼ مركبة أو سقوط حمولتها نتيجة قوة 

 قاىرة

  

مخالفة قواعد استعماؿ أضواء القياس األمامي والخلفي  -  48 51
 ي أو نور الوقوؼ أو مثلث التحذير.ػوالجانب

  

 احتجاز  تعطل أضواء المكابح -  51 51



.../... 
 صبٍٔخجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ ربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة   مواد إضافية المادة لمتسلس

 احتجاز  تعطل أضواء الرجوع -  51 52

عدـ استعماؿ أضواء اإلشارة قبل انحراؼ أو انعطاؼ  -  51 53
 المركبة وبمسافة كافية

2  

عدـ استعماؿ سائقي المركبات الزراعية ومركبات  -  52 54
 التبلقي بشكل دائماألشغاؿ العامة والقاطرات أضواء 

2  

   تناثر وسقوط جزء من الحمولة على الطريق - 139و 53 55

وضع على الطريق أو تعليق فوقو أوراقا أو أشياء على  -  53 56
 سبيل الدعاية والنشر.

  

السير في غير حالة القوة القاىرة على مسارب وممرات  -  56 57
 مخصصة لفئات أخرى من سالكي الطريق.

  

   استعماؿ األوتوسترادات من قبل حيوانات -  57 58

استعماؿ األوتوسترادات من قبل المركبات غير  -  57 59
 المجرورة آليا

  

استعماؿ األوتوسترادات من قبل المركبات التي ال  -  57 61
 كلم / س  61تتعدى سرعتها 

2  

استعماؿ األوتوسترادات من قبل المركبات الزراعية  -  57 61
 كبات األشغاؿ العامة والمركبات الصناعيةومر 

2  

   السير على كتف الطريق -  59 62

الوقوؼ أو التوقف على المعبد ال سيما كتف الطريق  -  59 63
 إال في حاالت الضرورة القصوى

  

عدـ االنحراؼ التدريجي إلى الجهة التي يرغب السائق  -  61 64
 بسلوكها

2  

   ؿ في كرسي األماف بشكل سليم.عدـ وضع األطفا -  61 65

سير المركبات دوف أبواب أو مفتوحة األبواب أو غطاء  -  62 66
 للمحرؾ أو واقية أوحاؿ )رفراؼ(

 احتجاز 

 إزالة الحاجب  زجاج حاجب للرؤية -  82 67

عدـ وجود مرآة عاكسة للرؤية أو عدـ وجود مرآتاف  - 111و 83 68
 عاكستاف جانبيتاف

  

 احتجاز  عدـ وجود جهاز إطفاء أو جهازين للباصات - 123و 83 69

 احتجاز  عدـ وجود واقي صدمات أمامي أو خلفي -  85 71

   السير بغطاء غير محكم اإلغبلؽ - 251و 87 71

 احتجاز  عدـ فعالية المحوؿ الحفزي -  89 72



.../... 
 صبٍٔخجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ ربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة   افيةمواد إض المادة متسلسل

 احتجاز  عدـ وجود عادـ )مسكات( بحالة صالحة -  89 73

 احتجاز 2 عدـ تجهيز المركبة بجهاز تنبيو - 285و 93 74

سماكة المطاط )الغوما( فوؽ الخطوط المحفورة فيها  - 288و 99 75
 مليمتر 1,6تقل عن 

 احتجاز 

 احتجاز  ت معالجة بإعادة النقش أو غيرهاستخداـ إطارا - 288و 99 76

 288و 111 77
 328و

تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءا في سطح اإلطارات  -
 المبلصق لؤلرض

 احتجاز 

 احتجاز  ال يوجد جهاز تسيير إلى الوراء -  111 78

عدـ وجود جهاز يدؿ على السرعة أو وجود جهاز غير  - 289و 112 79
 صالح

 احتجاز 2

عدـ تقيد المركبات التي تنقل قطعا متمادية في الطوؿ  -  121 81
 تتعدى مؤخرتها بوضع اإلشارات البلزمة ليبل أو نهارا

2  

تجهيز مقدمة السيارة بأضواء من غير اللونين األبيض  - 294و 121 81
 أو األصفر باستثناء أضواء الوقوؼ البرتقالية

  

يارات األجرة عدـ التقيد بالشروط الخاصة بس -  122 82
 والباصات

  

   عدـ التقيد بقواعد جر المقطورات -  124 83

% عن  11حتى  اإلجمالى السير بمركبة يزيد وزنها -  133 84
 الوزف اإلجمالي المحدد لها في رخصة السير

  

 احتجاز  تسيير مركبة تجر أكثر من مقطورة -  135 85

 296و 139 86
 339و

 احتجاز 2 لقة بقياسات الحمولةمخالفة القواعد المتع -

 296و 139 87
 339و

 احتجاز  حمولة تبلمس الطريق -

 296و 139 88
 339و

 زاحتجا  عدـ تغطية الحمولة بغطاء مناسب -

 296و 139 89
 339و

 إزالة المخالفة  حمولة تحدث ضوضاء وضجيج أثناء القيادة -

تثناء قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باس -  141 91
طن وما فوؽ،  7,5الشاحنات التي يبلغ وزنها اإلجمالي 

شرط أف ال يقل وزف الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم 
  ( 378/3104) ِؼذٌخ ثّٛجت اٌمبْٔٛ  قطرىا

طلب مركبة   2
مخصصة على 
 نفقة المخالف



 صبٍٔخجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ ربثغ 
 

 مبلحظات سحب نقاط فةنوع المخال   مواد إضافية المادة متسلسل

طلب مركبة  2 قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى -  141 91
مخصصة على 
 نفقة المخالف

عدـ مراعاة القواعد المتعلقة برباطات المقطورات  -  141 92
 ونصف المقطورات

 احتجاز 

 298و 144 93
 341و

 احتجاز  وجود لوحات تسجيل غير مقروءة -

جود لوحة تسجيل في مؤخرة المقطورة أو نصف عدـ و  - 267و 144 94
 المقطورة

  

عدـ تقيد المركبة المجهزة بلوحتي تجربة بالطرقات  - 269و 149 95
 المحددة لسيرىا

  

 3استعماؿ لوحة تجربة أو ترانزيت لؤلفراد ألكثر من  -  152 96
 أياـ

  

 272و 172 97
 299و

 احتجاز  عدـ التصريح عن تغيير المحرؾ -

 178و 177 98
 181و
 241و

 احتجاز 2 عدـ تأمين سيارة تعليم قيادة السيارات وركابها -

 احتجاز  عدـ تأمين سيارة اإليجار ضد جميع األخطار -  177 99

تنقل سيارات الباص الدولية الخصوصية خارج  -  179 111
 الطرقات المحددة لها

  

 السياحةسيارات نقل أمتعة أو أشياء بقصد البيع في ال -  185 111
 الخصوصية

  

 274و 186 112
 311و

تجاوز سيارات الباص وسيارات الشحن الخصوصية  -
 خطة السير المحددة لها في الرخصة

  

استعماؿ السيارات الخاصة بالمستشفيات  -  188 113
والمؤسسات الرسمية والصحية والجمعيات الخيرية 

الغاية والمؤسسات الخاصة وسيارات نقل الموتى لغير 
 المرخص لها

  

تسلم إلى إدارة   مخالفة استعماؿ رخص ولوحات اإلدخاؿ المؤقت - 148و 195 114
 الجمارؾ

استعماؿ مركبات ذات محركات كهربائية ال تزيد قوة  -  212 115
 محركها عن كيلوات واحد على الطرقات العامة

  



.../... 
 صبٍٔخجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ ربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة   مواد إضافية مادةال متسلسل

احتجاز + سحب  2 رخصة سوؽ منتهية الصبلحية -  215 116
 الرخصة

اصطحاب شخص أو أكثر إضافة إلى المتدرب في  -  234 117
 مركبة التعليم أثناء التدريب

  

عدـ تجهيز سيارة التدريب بمرآة أو فرامل إضافية أو  -  241 118
 للداللة على أنها مخصصة للتعليملوحة 

  

عدـ التقيد بالمواصفات المحددة إلطارات المركبات  - 327و 253 119
 والمعدات الزراعية لجهة الضغط على األرض

  

عدـ وجود مرشد يسبق المركبة الزراعية أو معدات  -  256 111
 األشغاؿ العامة عندما تكوف الرؤية غير كافية

  

األجزاء المتحركة أو السهلة التفكيك في عدـ طي   263 111
المركبات أو المعدات الزراعية أو الخاصة باألشغاؿ العامة 

 أثناء السير في الطريق العاـ

  

اجات اآللية على األرصفة والمسالك استخداـ الدر  -  281 112
المخصصة للمشاة وللفئات األخرى من مستخدمي 

 الطريق

  

ائق دراجة آلية غير مزودة ركوب شخص خلف س -  282 113
 بحسب تصميمها األصلي بمقعد خاص محكم اإلثبات

  

عمر الراكب اإلضافي على الدراجة اآللية يقل عن  -  282 114
 عشر سنوات

2  

عدـ استعماؿ سائق الدراجة اآللية أو الػ أ ت ؼ  -  295 115
 األضواء في األوقات كافة

2  

ة اآللية من شأنها أف تعيق نقل حاجات على الدراج -  296 116
 القيادة أو أف تشكل خطرا على التجوؿ

 إزالة األغراض 2

 احتجاز  الدراجة الهوائية بمكبحين يزهتجعدـ  -  319 117

سوؽ القطعاف والحيوانات المنفردة أو المجموعة  -  315 118
 بصورة تعيق حركة المرور وتهدد السبلمة العامة

  

ت شاردة أو إيقاؼ القطعاف على الطرقات ترؾ حيوانا -  317 119
 قيادتها بصورة معرقلة للسيرأو 

  

عدـ تجهيز المركبات التي تجرىا الحيوانات بآلة  -  326 121
 لتخفيف السرعة والتوقف

  

 

 



.../... 
 صبٍٔخجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ ربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة   مواد إضافية المادة متسلسل

عدـ تجهيز المركبات التي تجرىا الحيوانات باألضواء  - 337إلى  329 121
 المحددة لها قانونا أو بالعاكسات أو الرايات البلزمة

  

عدـ وضع المركبات المتصادمة خارج المعبد في حاؿ  -  343 122
 كانت األضرار مادية

2  

عدـ االستحصاؿ على رخصة سوؽ أو سير بدؿ عن  -  394 123
 ضمن مهلة شهرين من تاريخ تنظيم المحضر ضائع

 احتجاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخ

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة مواد إضافية المادة متسلسل

عدـ التزاـ "أقصى" المسرب األيمن من الطريق عندما  -  12 1
 تكوف الرؤية غير كافية

3  

عدـ التزاـ المسرب األيمن من الطريق في حاالت  -  12 2
 التبلقي أو التجاوز

3  

عدـ التزاـ المسرب األيمن من الطريق عندما تكوف  -  12 3
سرعة المركبة دوف السرعة المعموؿ بها على الطريق وعدـ 

 استخداـ أضواء التنبيو

  

كوف عدـ التزاـ مركبات النقل العاـ والشاحنات التي ي -  12 4
طن وما فوؽ والمركبات التي تنقل  7,5وزنها اإلجمالي 

 مواد خطرة المسرب األيمن من المعبد

3  

اجتياز الخط المتواصل المحاذي لخط متقطع عندما  -  13 5
 يكوف األوؿ منهما على يسار السائق مباشرة.

3  

السير على المسلك الذي ال يكوف واقعا في أقصى  -  13 6
حالة التجاوز وذلك عندما يكوف المعبد اليمين في غير 

 مشتمبل على مسلكين محددين بخطوط متقطعة.

3  

  3 اجتياز الفاصل بين مسلك وآخر. -  13 7

   السير على الخطوط المتواصلة أو المتقطعة أو فوقها -  13 8

تغيير ىاـ في السرعة أو االتجاه دوف التأكد من  -  14 9
ر أو دوف تنبيو مستخدمي إمكانية إجراء ذلك دوف خط

 الطريق.

  

الخروج من بناية أو عقار واقع إلى جانب الطريق أو  -  15 11
السير إلى الوراء دوف التأكد من إمكانية إجراء ذلك دوف 

 خطر يهدد مستخدمي الطريق.

  

قطع صفوؼ القوى المسلحة والمواكب على أنواعها  -  16 11
 وىي في حالة السير.

  

   الصعود والنزوؿ والتعلق بمركبة وىي في حالة السير. -  16 12

استعماؿ المزالق الرياضية ذات العجبلت على الطريق  -  16 13
 العاـ.

  

غسل المركبات على الطريق العاـ أو أي عمل يؤدي  -  16 14
 إلى تسريب الماء أو أي سوائل أخرى على الطريق

  

لعاـ في غير حاالت إصبلح المركبات على الطريق ا -  16 15
 الضرورة

  

 



 

 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة مواد إضافية المادة متسلسل

عدـ التزاـ أقصى اليمين عند التوقف إلى جانب  -  16 16
 الطريق إلصبلح المركبة

3  

عدـ وضع "مثلث التحذير" واستعماؿ أضواء التنبيو  -  16 17
 للتحذير عند وجود مركبة معطلة

3  

 1,5قيادة مركبة تحت تأثير الكحوؿ بنسبة تزيد عن  -  17 18
 غ/ؿ. 1,8غ /ؿ وحتى 

 احتجاز 3

غ  1قيادة مركبة تحت تأثير الكحوؿ بنسبة تزيد عن  -  17 19
غ/ؿ للسائقين الجدد وسائقي الباصات  1,8/ؿ وحتى 

 7,5زيد وزنها عن ومركبات النقل العاـ والشاحنات التي ي
 طن والمركبات التي تنقل مواد خطرة

 تجازاح 3

نقل زجاجات أو عبوات كحوؿ غير مقفلة من مصنعها  -  17 21
 داخل المركبة

  

إيقاؼ محرؾ المركبة عن الدوراف بقصد تسييرىا في  -  17 21
 المنحدرات بقوة اندفاعها.

  

  3 ثناء القيادة.استعماؿ أي جهاز من أجهزة االتصاؿ أ -  17 22

استعانة سائقي الدراجات اآللية أو الهوائية بغيرىا من  -  18 23
 المركبات أو الدراجات في سبيل جر دراجاتهم أو دفعها.

  

عدـ ربط الخوذة الواقية بإحكاـ من قبل سائق أو  - 279و 18 24
 راكب دراجة آلية أو أ ت ؼ.

  

ية من قبل سائق أو راكب عدـ اعتمار الخوذة الواق - 279و 18 25
 دراجة آلية أو أ ت ؼ.

احتجاز باستثناء  3
 مخالفة الراكب

التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجئ أو في غير  -  19 26
جهة الرصيف الستجبلب الركاب أو إنزالهم، باستثناء 
األماكن المتاح فيها التوقف من دوف التسبب بإعاقة حركة 

 ( 378/3104ْ رلُ ) ِؼذٌخ ثبٌمبٔٛ المرور

  

   مخالفة تعرفة أسعار النقل. -  19 27

عدـ اللف بالمركبة من الجهة اليمنى لبناء أو نصب أو  -  21 28
أثر أو مدارة أو مستديرة قائمة على الطريق ما لم يكن 

 ىناؾ تعليمات مخالفة.

3  

مضايقة سير المركبات بالتمادي في التمهل دوف سبب  -  22 29
  تلقي اإلشارة النظامية خر في االنطبلؽ لدىأو التأ

  

  3 عدـ ترؾ مسافة أماف كافية مع السيارة األمامية -  22 31



.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة مواد إضافية المادة متسلسل

و طن أ 7.5عدـ ترؾ المركبات التي يزيد وزنها عن  -  22 31
متر مع  51طولها عن سبعة أمتار مسافة أماف تزيد عن 

 المركبة األمامية

3  

سرعة مفرطة بالنسبة لدواعي التمهل )صعوبات السير،  -  23 32
العوائق المحتملة، رؤية غير كافية، تقاطعات الطرؽ، 
رؤوس مرتفعات، أجزاء الطريق الضيقة، منعطفات، 

 تجمعات، الخ(.

3  

يف السرعة لدى التبلقي مع مجموعة عدـ تخف -  23 33
 عسكرية أو مدنية من المشاة أو لدى تجاوزىا

3  

عدـ تخفيف السرعة لدى التبلقي مع حيوانات جر أو  -  23 34
 حمل أو ركوب أو مواشي أو لدى تجاوزىا

  

عدـ تخفيف السرعة عند االقتراب من وسائل النقل  -  23 35
 الركابالعاـ المتوقفة إلنزاؿ أو إصعاد 

3  

عدـ تخفيف السرعة عند االقتراب من مناطق ورش  -  23 36
 األشغاؿ العامة

3  

عدـ تخفيف السرعة عند االقتراب من الممرات  -  23 37
 الخاصة بالمشاة

3  

عدـ تخفيف السرعة عند االقتراب من المؤسسات  -  23 38
 التعليمية

3  

ومعدات األشغاؿ سوؽ المركبات والمعدات الزراعية  -  24 39
العامة على الطرقات العامة بسرعة تتجاوز الثبلثين  

 لساعةكيلومترا في ا

  

  3 كلم/س   41وأقل من  21تجاوز السرعة المحددة بين  - 26و 24 41

استعماؿ المكابح فجأة ببل داع أو التوقف المفاجئ  -  25 41
 دوف سبب.

3  

  3 وز.عدـ مراعاة قواعد التبلقي والتجا -  27 42

التجاوز على النصف األيسر من المعبد بشكل يهدد  -  27 43
 السيارات القادمة من االتجاه المعاكس

3  

تجاوز مركبة على اليمين دوف أف يشير سائقها أنو ينوي  -  28 44
 التوجو إلى اليسار

3  

التجاوز في حاؿ توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة  -  29 45
 ود إشارة بتوقفها.السير أو بسبب وج

  



.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة مواد إضافية المادة متسلسل

استعماؿ المسلك الواقع إلى أقصى اليسار في معبد  -  29 46
يحتوي على مسربين باتجاىين معاكسين مع مسرب 

 وسطي مشترؾ

  

   د الفتات أو رسـو طريق تحظر ذلكالتجاوز عند وجو  -  29 47

  3 عدـ التزاـ السائق المراد تجاوزه حاال أقصى اليمين -  31 48

 73و 34 49

 74و

   عدـ االلتزاـ بالبلفتات -

  3 عدـ التقيد بأوامر رجل األمن -  34 51

عدـ التمهل على الفتة تمهل إلفساح المجاؿ  -  36 51
 للمركبات األخرى

  

استعماؿ األبواؽ ذات األصوات المتعددة والصارخات  - 285و 39 52
 والصافرات.

احتجاز + ضبط  3
 جهاز

عرض أو وقوؼ المركبات المعدة للبيع بقصد التجارة،  -  42 53
جديدة كانت أـ مستعملة، على الطرقات العامة حتى في 

 األماكن المسموح فيها الوقوؼ.

3  

ا من المواد السائلة أثناء التسبب سيبلف زيوت أو غيرى -  53 54
 السير

3  

مخالفة قواعد استعماؿ أضواء التنبيو ومثلث التحذير  -  58 55
 في حاؿ توقف المركبة بشكل طارئ

3  

   استعماؿ الجزيرة الوسطية على األوتوسترادات -  59 56

سنوات من العمر في المقاعد  11وضع طفل دوف  -  61 57
 األمامية

  

سنوات من العمر في كرسي  5وضع طفل دوف  عدـ -  61 58
 األماف الخاصة

  

 ةعدـ استخداـ حزاـ األماف في المقاعد األمامي -  61 59
 والخلفية

إذا كاف الراكب  3
قاصرا يغـر 

 السائق

عدـ تجهيز السيارات بأحزمة أماف في المقاعد األمامية  - 83و 61 61
 والخلفية

3  

ياسات العلو للبضائع المنقولة على عدـ مراعاة قواعد ق -  62 61
 سيارات الباص أو سيارات السياحة

  

 

 



 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة مواد إضافية المادة متسلسل

سير سيارات الشحن مع ترؾ الباب الخلفي لصندوقها  -  62 62
 متدليا

  

ولة على سطح الباص أو عدـ ربط البضائع المنق -  62 63
 السيارة بإحكاـ.

  

عدـ مراعاة تدابير الوقاية المعموؿ بها لعبور الجسور  -  64 64
 واألنفاؽ.

  

عدـ االمتثاؿ على الفور إلشارات رجاؿ الشرطة  -  67 65
 المكلفين بتنظيم حركة المرور

3  

عبور مركبات غير المجاز لها المسرب المخصص  -  78 66
 للنقل

  

وجود واقي صدمات إضافي مخالف لمواصفات  -  85 67
 الصانع

 احتجاز 

 احتجاز  إخراج انبعاثات تتعدى المواصفات المحددة قانونا - 283و 88 68

 احتجاز  عدـ وجود المحوؿ الحفزي -  89 69

 احتجاز 3 وجود مكابح غير صالحة - 95و 94 71

 احتجاز  عدـ وجود مكابح قانونية - 95و 94 71

 115إلى  114 72
 291و
 293و

عدـ تجهيز المركبة بجميع األضواء الخلفية أو عدـ  -
تجهيزىا باألضواء األمامية أو الجانبية ال سيما لجهة 

 اليسار

 احتجاز 

 115إلى  114 73
 291و
 293و

األضواء الخلفية أو األضواء األمامية أو الجانبية ال  -
 حة لبلستعماؿالسيما لجهة اليسار غير سليمة أو الص

 احتجاز 

استعماؿ أضواء قابلة للتوجيو )بروجكتور( من أجل  -  117 74
 إنارة الطريق

 ضبط الجهاز 3

قيادة مركبة نقل ركاب عمومية دوف حيازة ترخيص  -  123 75
 مسبق من وزارة األشغاؿ العامة والنقل

 احتجاز 

ية تحد من عدـ مراعاة تجهيز المركبات بوسائل الوقا - 127و 126 76
 أخطار الحوادث الجسدية

  

% إلى 21السير بمركبة يزيد وزنها اإلجمالي عن  -  133 77
% عن الوزف اإلجمالي المحدد لها والمدّوف في 31

)ِؼذٌخ ثبٌمبْٔٛ رلُ  رخصة السير المعطاة لها

378/3104) 

احتجاز حتى  3
 إزالة المخالفة

   ياسات المركباتمخالفة القواعد المتعلقة بق - 338و 138 78



 296و 139 79
 339و

 إزالة المخالفة  عدـ ربط الحمولة بصورة متينة -

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة مواد إضافية المادة متسلسل

 296و 139 81
 339و

 إزالة المخالفة  حمولة شاحنة تحد من رؤية وحركة السائق -

 296و 139 81
 339و

 إزالة المخالفة  حمولة تخفي أضواء المركبة ولوحات التسجيل -

عدـ مراعاة قواعد نقل أو تسيير قطع ال تتجزأ أو  -  141 82
 مركبات ومعدات زراعية ومعدات أشغاؿ عامة

  

عدـ وجود رقم الطراز المتسلسل على الهيكل أو  - 298و 142 83
 الصندوؽ

 احتجاز 

   عدـ وجود لوحة داخلية في سيارة عمومية -  144 84

   انوني للوحات التجربة والترانزيتاستعماؿ غير ق - 269و 149 85

عدـ تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية في الوقت  - 299و 159 86
 المحدد

 احتجاز 

 274و 171 87
 311و

عدـ التصريح عن المركبات المرسلة نهائيا إلى الخارج  -
عادة رخصة السير ولوحات التسجيل إلى وعدـ إ

 المصلحة المختصة

  

 272و 172 88
 299و

عدـ التصريح عن التعديبلت التي أدخلت على محاور  -
) ِؼذٌخ ثبٌمبْٔٛ  الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي

 ( 378/3104رلُ 

 احتجاز 

 274و 173 89
 311و

عدـ التصريح عن تلف مركبة أو سحبها نهائيا من  -
 لسير خبلؿ مدة سبعة أياـا

  

إلى  177و 175 91
181 

استعماؿ السيارات لغير الغاية المرخص بها أو المعدة  -
 لها

  

قيادة مركبة في وضع السير الدولي خارج المهلة المحددة  -  196 91
 لها

  

قيادة مركبة ذات علبة تروس عادية للسائقين الذين  -  211 92
 ذات علبة تروس آلية حازوا على رخصة سوؽ مركبة

  

تدريب قيادة المركبات دوف رخصة تعليم للفئة التي  -  234 93
 يدرب عليها

  

عدـ وجود لوحتي التحذير خبلؿ قيادة المتدرب  -  241 94
 للمركبة

  



سير المعدات والجرارات المجهزة بسبلسل على  -  255 95
 الطرقات العامة

نقلها بواسطة  
مركبة مخصصة 

ق على عات
 المخالف

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة مواد إضافية المادة متسلسل

عدـ وجود لوحة تضاء ليبل ومكتوب عليها خطر على  -  258 96
 المركبة التي يتجاوز عرضها الحد القانوني

 احتجاز 3

لعاـ مرخص لها قيادة مركبة أ ت ؼ على الطريق ا -  277 97
 السير خارجو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ راثؼخ

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة مواد إضافية المادة متسلسل

  4 اجتياز الخطوط المتواصلة -  13 1

عدـ التوقف أو تخفيف السرعة للسماح بمرور المشاة  -  15 2
 والمعوقين.

4  

عدـ إعطاء األفضلية للتبلمذة عند مداخل المدارس  -  15 3
 وعند توقف باصات المدارس

4  

 1,8قيادة مركبة تحت تأثير الكحوؿ بنسبة تتراوح بين  -  17 4
 غ/ؿ. 1غ/ؿ و

 احتجاز 4

  4 قيادة مركبة في غير االتجاه المحدد. -  17 5

  4 كلم/س  61وأقل من  41تجاوز السرعة المحددة بين  - 26و 24 6

التسبب بأصوات تصدر عن احتكاؾ اإلطارات بسطح  -  25 7
 الطريق )كالتشفيط ...(

4  

التجاوز عند المنعطفات والتقاطعات إال إذا كاف  -  29 8
 فيوالسائق يسير على قسم من الطريق لو حق األفضلية 

4  

التجاوز عند االقتراب من معابر المشاة ومخففات  -  29 9
 السرعة

4  

ير كافية وخاصة عند غالتجاوز عندما تكوف الرؤية  -  29 11
 ىطوؿ األمطار أو وجود ضباب

4  

التجاوز عند المرور على الجسور الضيقة أو في  -  29 11
 األنفاؽ الضيقة ذات المسرب الواحد لكل اتجاه

4  

التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وبصورة  -  29 12
لرؤية إلى األماـ غير كافية وذلك عندما عامة إذا كانت ا

 يكوف المعبد غير مقسم إلى مسالك محددة بخطوط.

4  

  4 التجاوز إذا كاف المقصود تجاوزه بدوره مركبة أخرى -  29 13

زيادة السائق المراد تجاوزه سرعة مركبتو خبلؿ مناورة  -  31 14
 التجاوز

4  

 إلى 68و 34 15

71 

  4 ارات الضوئيةعدـ االلتزاـ باإلش -

عدـ إعطاء األفضلية عند الخروج من مكاف غير مفتوح  -  37 16
لسير العاـ أو من أرض ترابية أو من مكاف للوقوؼ على 

 جانب الطريق

4  

  4 مخالفة قواعد استعماؿ أضواء الطريق. -  47 17

 



 

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ راثؼخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة يةمواد إضاف المادة متسلسل

السير ليبل أو وقت الضباب أو عند ىطوؿ المطر  -  47 18
 الغزير أو الثلج أو في نفق من دوف استعماؿ أية إنارة.

4  

رمي أو ترؾ على الطريق ما من شأنو أف يعرقل حركة  -  53 19
 السير أو يسبب أخطارا تهدد السبلمة العامة.

4  

أي شيء من داخل المركبات على الطرقات العامة  رمي -  53 21
 وجوانبها خصوصا النفايات وبقايا المأكوالت وخبلفو.

  

عدـ اتخاذ إجراءات السبلمة البلزمة لتنبيو وحماية  -  55 21
 مستخدمي الطريق في ورش األشغاؿ على الطرقات

  

عدـ استعماؿ أضواء التنبيو ومثلث التحذير في حاؿ  -  58 22
 قف المركبة بشكل طارئتو 

4  

  4 الرجوع إلى الوراء على الطريق ال سيما األوتوسترادات -  59 23

إلحاؽ الضرر ببلفتات وإشارات السير أو تغيير مراكزىا  -  65 24
 أو معالمها أو مكانها

  

وضع ملصقات أو إعبلنات أو بيانات على الفتات  -  65 25
 وإشارات المرور

  

  4 ر بعكس وجهة المرورالسي -  74 26

عدـ مراعاة الشروط المفروضة في الترخيص بإجراء  - 281و 81 27
 سباؽ على الطرقات العامة

  

إخراج دخاف من المركبة ملوث ومضر بالصحة العامة  - 283و 88 28
 أو بسبلمة السير

 احتجاز 4

 احتجاز 4 إحداث ضوضاء يزعج مستعملي الطريق ومجاوريها -  88 29

الى  % 31السير بمركبة يزيد وزنها اإلجمالي عن  -  133 31
% عن الوزف اإلجمالي المحدد لها والمدوف في 41

) ِؼذٌخ ثبٌمبْٔٛ رلُ  رخصة السير المعطاة لها

378/3104 ) 

احتجاز حتى  4
 إزالة المخالفة

 296و 139 31
 339و

 إزالة المخالفة  حمولة تخل بتوازف المركبة -

 298و 144 32
 341و

عدـ وجود لوحة تسجيل في مقدمة أو مؤخرة المركبة  -
 التي يجب أف تحملها

 احتجاز 

 267و 145 33
 298و

وجود لوحات تسجيل غير مبصومة من المصلحة  -
 المختصة

 احتجاز 

 



 

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ راثؼخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة مواد إضافية المادة متسلسل

 274و 163 34
 311و

 احتجاز 4 قيادة مركبة دوف تسجيل -

 274و 164 35
 311و

 احتجاز  قيادة مركبة بوكالة تتجاوز الشهرين -

 274و 164 36
 311و

 احتجاز 4 قيادة مركبة بأكثر من وكالة -

عدـ وجود عقد تأمين صالح في لبناف للمركبات في  -  196 37
 وضع السير الدولي

  

ادة فئة معينة من المركبات غير الفئة المرخص لها قي -  197 38
 في رخصة السوؽ

  

عدـ تبليغ صاحب رخصة السوؽ عن تغيير عنواف  -  224 39
 إقامتو خبلؿ مهلة شهر

  

التدريب على الطرقات العامة دوف أف يكوف المتدرب  -  234 41
 قد اجتاز التدريبين النظري والعملي األساسيين

  

االتصاؿ باإلسعاؼ أو االستنكاؼ عن نقل  عدـ -  343 41
 المصاب

  

رفض سائق المركبة اآللية إبراز المستندات الرسمية  -  388 42
 المطلوبة لمأموري السلطات المختصة

4  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ خبِظخ

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع المخالفة مواد إضافية المادة متسلسل

 حجز 6 غ/ؿ 1ة مركبة تحت تأثير الكحوؿ بنسبة تتعدى قياد -  17 1

 حجز 12 قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات -  17 2

 حجز 6 التمنع عن الخضوع لفحص الكحوؿ أو المخدرات -  17 3

 حجز 6 كلم/س  61تجاوز السرعة المحددة بأكثر من  - 26و 24 4

لقيادة القياـ بحركات أو مناورات ذات خطورة )كا -  25 5
 المتعرجة...(

 حجز 6

   أف يلحق ضررا بالطريق -  54 6

   أف يحفر الطريق دوف ترخيص -  54 7

 حجز 6 إجراء سباؽ على الطرقات العامة بدوف ترخيص مسبق - 281و 81 8

إجراء وصبلت أو لحامات في الشاسي دوف موافقة  - 249و 86 9
 المنتج المصنع والمصلحة المختصة

 حجز 

 حجز 6 نزع أو تعطيل جهاز مراقبة السرعة -  112 11

عدـ وجود عداد تكسيميتر في سيارات السياحة  -  113 11
 العمومية الواجب عليها تركبيها

 حجز 6

% عن 41عن  اإلجمالي  وزنهاالسير بمركبة يزيد  -  133 12
الوزف اإلجمالي المحدد لها والمدوف في رخصة السير 

 ( 378/3104بٌمبْٔٛ رلُ ) ِؼذٌخ ث المعطاة لها

 حجز 

كتابة معلومات أو بيانات غير صحيحة على اللوحة   -  144 13
 الداخلية للسيارة العمومية

 حجز 6

تأجير أو استئجار أو استبداؿ اإلطارات أو أية قطعة  - 299و 161 14
 بقصد الغش بالمعاينة الميكانيكية

 حجز 

 حجز  قيادة مركبة دوف حيازة رخصة سوؽ  197 15

 164و 211 16
 166و

إعطاء معلومات غير صحيحة ال سيما اسمو وكنيتو  -
 ومحل اإلقامة

 حجز 

 حجز 6 تدريب قيادة المركبات دوف رخصة تعليم -  234 17

 حجز  متدرب يتعلم السوؽ دوف مدرب -  235 18

القياـ بالحركات البهلوانية أثناء قيادة الدراجة اآللية   -  281 19
على عجلة واحدة أو الوقوؼ على المقعد أو كالسير 

 التعرج بين المركبات

 حجز 6

 حجز 6 دراجة آلية تحدث ضوضاء تزعج مستعملي الطريق ومجاوريها-  283 21

عدـ تسليم رخصة السوؽ ضمن خمسة أياـ من تاريخ  -  366 21
 إعبلمو فقداف كامل النقاط

  

 حجز  سحوبة من السائققيادة مركبة آلية ورخصة السوؽ م -  366 22



 

 جذٚي اٌزطَٛ اٌّفزٚػخ ػٍى ِخزٍف أٔٛاع اٌّزوجبد اٌٍَخ

 

 رسـو التسجيل )الملكية( لجميع المركبات اآللية على اختبلؼ أنواعها ومن جميع الفئات: : أٚالً 
 

 معدؿ الرسم 

 أربعة بالماية من ثمنها الخصوصية -1

 اثناف بالماية من ثمنها ية(العمومية )بما فيها ثمن اللوحات العموم -2

 

 رسـو لوحات التسجيل لجميع المركبات اآللية على اختبلؼ أنواعها ومن جميع الفئات:   : صبٍٔبً 
 

 معدؿ الرسم 

 15,111 رسم معاينة )بصم( عن لوحتين -1

رسم استبداؿ لوحات السيارات السياحية  -2
 75,111 الخصوصية

يحدد الرسـو وتاريخ بدء العمل بو بقرار يصدر عن  جيلرسم عن تقديم وتركيب لوحتي تس -3
 وزيري المالية والداخلية والبلديات

رسم استبداؿ لوحات لتغيير وجهة االستعماؿ من  -4
خصوصي إلى عمومي وبالعكس ومن سياحة إلى نقل 

 61,111 وبالعكس

رسم إضافي عن استبداؿ لوحات لتغيير وجهة  -5
وصي إذا لم تكن السيارة االستعماؿ من عمومي إلى خص

 % من ثمنها2 أو المركبة اآللية قد سجلت خصوصي سابقا

 
 رسـو رخص السير لجميع المركبات اآللية على اختبلؼ أنواعها ومن جميع الفئات، خصوصية وعمومية :  صبٌضبً 

 
 معدؿ الرسم 

عن كل رخصة سير بما في ذلك بدؿ عن ضائع أو  -
 15,111 ات اآلليةممزؽ أو مملوء لجميع المركب
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 رسـو السير السنوية لجميع المركبات اآللية على اختبلؼ أنواعها ومن جميع الفئات، خصوصية وعمومية :  راثؼبً 
 قيمة الرسم ؿ.ؿ. البياف

 الفئة األولى: عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:
 أحصنة 11من قوة حصاف واحد إلى  -
 حصاناً  21إلى  اناً حص 11من قوة  -
 حصاناً  31إلى  حصاناً  21من قوة  -
 حصاناً  41إلى  حصاناً  31من قوة  -
 حصاناً  51إلى  حصاناً  41من قوة  -
 وصاعداً  حصاناً  51من قوة  -

 سنة وما فوؽ 13
33.111 
53.111 

119.111 
141.111 
231.111 
288.111 

 الفئة الثانية: عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:
 أحصنة 11من قوة حصاف واحد إلى  -
 حصاناً  21إلى  حصاناً  11من قوة  -
 حصاناً  31إلى  حصاناً  21من قوة  -
 حصاناً  41إلى  حصاناً  31من قوة  -
 حصاناً  51إلى  حصاناً  41من قوة  -
 وصاعداً  حصاناً  51من قوة  -

 سنوات 5سنة و 12بين 
75.111 

121.111 
241.111 
311.111 
511.111 
715.111 

 الفئة الثالثة: عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:
 أحصنة 11من قوة حصاف واحد إلى  -
 حصاناً  21إلى  حصاناً  11من قوة  -
 حصاناً  31إلى  حصاناً  21من قوة  -
 حصاناً  41إلى  حصاناً  31من قوة  -
 حصاناً  51إلى  حصاناً  41من قوة  -
 وصاعداً  حصاناً  51من قوة  -

 سنتينسنوات و  4بين 
155.111 
245.111 
515.111 
731.111 

1.211.111 
1.511.11 

 الفئة الرابعة : عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع :
 أحصنة 11من قوة حصاف واحد إلى   -
 حصاناً  21حصاناً إلى  11من قوة   -
 حصاناً  31حصاناً إلى  21من قوة   -
 حصاناً  41حصاناً إلى  31من قوة   -
 حصاناً  51حصاناً إلى  41من قوة   -
 حصاناً وصاعداً  51من قوة   -

 أقل من سنتين
325.111 
525.111 

1.151.111 
1.525.111 
2.511.111 
3.111.111 

تحدد أصوؿ تنظيم واستيفاء الرسم وتوريده إلى الخزينة بمرسـو يتخذ 
 بناًء القتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية 

 ( 7/2114)المعدلة بموجب القانوف النافذ حكماً رقم -
ضافي سنوي على كل كلغ أو كسره من الحمولة كما يستوفى رسم إ   

 الصافية لجميع سيارات الشحن العاملة على البنػزين أو المازوت 
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 رسـو رخص السوؽ : خبِظب ً
 

 قيمة الرسم ؿ.ؿ. البياف

عن كل امتحاف للحصوؿ على رخصة سوؽ من  -
 مختلف الفئات

لية على عن كل رخصة سوؽ لجميع المركبات اآل -
اختبلؼ أنواعها ومن مختلف الفئات خصوصي أو 

 عمومي وعن كل توسع في صبلحية رخص السوؽ
عن كل رخصة سوؽ تعطى بدؿ ضائع أو ممزؽ أو  -

 عند تجديدىا

31.111 
 

211.111 
 
 

25.111 

 
 رسـو التراخيص الخاصة  :  طبدطبً 

 

 قيمة الرسم ؿ.ؿ. البياف

ى إال لمن يحمل عن كل رخصة سوؽ دولية وال تعط -
 رخصة سوؽ لبنانية

عن استبداؿ رخصة سوؽ دولية أو أجنبية أو عسكرية  -
 قابلة لبلستبداؿ برخصة سوؽ لبنانية

 عن كل ترخيص سنوي يجيز استعماؿ لوحتي تجربة. -

115.111 
 

115.111 
 

115.111 

 51.111 عن كل ترخيص يجيز استعماؿ لوحتي ترانزيت. -

 81.111 سير دولية عن كل ترخيص بإجازة -

عن كل ترخيص لسيارة معدة لئليجار من الغير  -
 باإلضافة إلى سائر الرسـو المتوجبة.

111.111 

عن كل ترخيص سير لسيارة تعطى لوحات إدخاؿ  -
 مؤقت.

111.111 

عن كل ترخيص سنوي يجيز استعماؿ لوحتي سيارة أو  -
 باص معدة للنقل الدولي.

111.111 

للسيارات ذات االستعماؿ الخاص عن كل ترخيص  -
 من قانوف السير. 175وفقا لنص المادة 

111.111 

 
 رسـو الرىن والتأمين   طبثؼبً  :

 

 قيمة الرسم ؿ.ؿ. البياف

رسـو الرىن أو التأمين الجاري على المركبات اآللية  -
 من جميع األنواع ومن مختلف الفئات

 نصف بالماية من قيمة عقد التأمين أو الرىن



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 جذٚي ِخبٌفبد اٌّشبح

 
 نوع المخالفة المادة متسلسل

5و 4 1  ـ. 151عدـ اعتماد المشاة لؤلرصفة أو الممرات أو الجسور أو األنفاؽ المخصصة لهم حتى مسافة  

 عدـ األخذ بعين االعتبار الرؤية والمسافة التي تفصل بين المشاة والمركبة ومدى سرعتها 5 2

 عدـ التقيد باإلشارة الضوئية المخصصة لهم 5 3

 عدـ التقيد بإشارة عنصر السير 5 4

 عبور المعبد بزاوية غير مستقيمة 5 5

 لهم في حاؿ وجوده صخصحة في غير الممر المعبور معبد التقاطع أو المستديرة أو السا 5 6

يروف على المعبد في حاؿ عدـ وجود عدـ اعتماد الطرؼ األيسر من الطريق باتجاه سيرىم عندما يس 6 7
 أرصفة

الطرؼ األقرب إليهم لدى سماعهم تنبيو أي مركبة أو حيوانات تدنو منهم، وبصورة أقصى عدـ انتحاء  6 8
 عامة في كل محل تكوف الرؤية غير كافية

 السير أو التوقف على الجسور وفي األنفاؽ 7 9

متر عن المستديرات  25د إلى المركبات ضمن مسافة استخداـ األرصفة أو المعبد بغية الصعو  7 11
 والتقاطعات والمنعطفات ورؤوس المرتفعات واإلشارات الضوئية.

أحمر من  عدـ استعماؿ المشاة السائرين ليبل في مجموعات منظمة ضوءا أبيض أو أصفر في األماـ وضوءاً  8 11
 الخلف

 الليل على الطرقاتعدـ ارتداء سترات عاكسة للنور للعاملين في  11 12

 أصحاب اإلحتياجات الخاصة ( المشاة و  عبور األوتوسترادات ) 57 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اٌشزػخ اٌٍجٕبٍٔخ ٌذمٛق اٌّشبح
 
، وحرية التمتع بمرافق المساحات العامة تحت أوضاع تؤمن حسن حالهم وراحتهم من  في العيش في بيئة صحية للمشاة الحق  -1

 . والنفسية النواحي المادية
، وأف تتوفر  ركبات اآللية، وليس الحتياجات الم للمشاة الحق في العيش في مراكز مدنية أو قروية موائمة الحتياجات اإلنساف  -2

 . ضمن مسافات المشي أو الدراجات المرافق
، وليست أماكن تفاقم نواحي  الميّسر ، الحق في التطلع بأف تكوف المدف أماكن لبلتصاؿ االجتماعي لؤلوالد والمسنين والمعوقين  -3

 . الضعف فيهم
 يس فقط مجرد ساحات مخصصة للمشاة، وعلى أكبر قدر ممكن من المساحة، ول للمشاة الحق في مناطق حضرية مخصصة لهم  -4

 . ولكنها متجانسة مع تنظيم المدينة الشمولي
. وبشكل  حقيقها من خبلؿ االستخداـ المتكامل لوسائط النقل، والتي يمكن ت للمشاة الحق في الحركة الكاملة بدوف عوائق  -5

 : خاص لهم الحق في التطلع إلى
، بمن فيهم من لديهم  يؤمن حاجات جميع المواطنين جيداً  ، ومجهز تجهيزاً  ، محابي للبيئة نظاـ شامل للنقل العاـ - أ

 . إعاقة
 . حة لتنقل من لديهم إعاقةأرصفة مخصصة لتنقل المشاة خالية من جميع العوائق وصال - ب
 ، خاصة السريعة منها. تأمين ممرات آمنة لعبور المشاة بين جانبي الطرؽ - ج
 للدراجات في جميع المناطق المدنية .تأمين مرافق   - د

م على التمتع مساحات لوقوؼ السيارات والمركبات اآللية ، في مواقع ال تؤثر على حركة المشاة وال تضعف قدرته  -ىػ 
 معمارياً . المميزة بالمناطق 

 



 
 



 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 


