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 لبْٔٛ اٌظٍز اٌجذٌذ 

 

 أقر ؾبلس النواب ، 

 وينشر رئيس اعبمهورية القانوف التارل نصو : 

 . النواب وؾبلس اؼبشًتكة النيابية اللجاف عدلتو ماك اعبديد السَت قانوف اقًتاح صّدؽ  -  وحيدة : مادة 

 . الرظبية اعبريدة يف نشره فور القانوف هبذا يعمل -

 

 3103رشزٌٓ األٚي  33ثؼجذا فً          

 اإلِؼبء  :  ٍِشبي طٍٍّبْ             

       طذر ػٓ رئٍض اٌجّٙٛرٌخ

        رئٍض ِجٍض اٌٛسراء

   اإلِؼبء  :  دمحم ٔجٍت ٍِمبرً

 رئٍض ِجٍض اٌٛسراء

 اإلِؼبء  :  دمحم ٔجٍت ٍِمبرً     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 /324لبْٔٛ رلُ /

 لبْٔٛ اٌظٍز اٌجذٌذ
 

 يف اؼبتانة وشروط السوؽ وامتحاانت السائقُت وتدريب العامة الطرقات واستعماؿ السَت تنظيم خيضع :األٌٚى  اٌّبدح
 غبقوؽ اللبنانية والشرعة ، بو اؼبرفقة واؼببلحق وؿااعبدو  ، القانوف ىذا ألحكاـ العامة والسبلمة اؼبركبات
 . اؼبشاة

 :  اآلتية اؼبعاين القانوف ىذا يف وردت أينما التالية ابؼبصطلحات يُقصد :  3اٌّبدح   
 . اؼبركبات أنواع وـبتلف واغبيواانت اؼبشاة لسَت مفتوح سبيل كل   اٌطزٌك : -  1
 كاؼبداخل لو التابعة الفرعية تاوالتجهيز  اإلنشاءات وسائر اتووملحق طريق كل  األرٛطززاد  : -  2

 اؼبداخل غَت من منو واػبروج إليو الدخوؿ حيّظر اخل، ... والصيانة ومراكز اؼبراقبة واؼبخارج
 تصديق دبرسـو أو ، العامة اؼبنفعة إعبلف دبرسـو عنو ويّعرؼ ، الغاية ؽبذه اؼبخصصة واؼبخارج

 . التخطيطات
 . اؼبركبات لسَت اؼبعدّ  الطريق من القسم  جّذ  :اٌّؼ -  3

 . واحدة وجهة يف اؼبركبات لسَت معدّ  اؼبعّبد من جانب   :اٌّظٍه -  4
 ؿبّددة جوانبو وتكوف متتابعة لتسَت اؼبركبات دبرور عرضو يسمح اؼبسلك من قسم  :اٌّظزة -  5

 أو الطريق عن يرتفع وأف يةاؽبوائ الدارجات لسَت ـبصصاً  اؼبسرب يكوف أف وديكن  .بوضوح
 . معُّت  لسَت خصص حاؿ يف إضافية دبواصفات يتميز أف ديكن كما .بّيناً  إنفصاالً  عنها ينفصل

 . اؼبشاة لسَت ـبصص الطريق من قسم   :اٌزطٍف -  6
 أنواع ـبتلف وسائقي كاؼبشاة للطريق، مستعمل كل  :  "إٌّزفغ" أٚ اٌطزٌك ِظزخذَ -  7

 . اغبيواانت وسائقي اؼبركبات
 من واحد جانب على القائمة اؼبتقاربة أو اؼبتبلصقة اؼبباين من ؾبموعة كل  :ِأٌ٘ٛخ ِٕطمخ -  8

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

 . الساعة عقارب بعكس حوؽبا السَت يتم دائرية مساحة يتوسطو تقاطع كل  :ٌّظزذٌزحا - 11
 . جسدية أو آلية قوة بواسطة تسَت عجبلت ذات للنقل وسيلة كل  :اٌّزوجخ - 11
 نصف أو اؼبقطوارت جرّ  أو للنقل معدة ؿبرؾ بواسطة تسَت مركبة كل  :اٌٍَخ اٌّزوجخ - 12

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

 إذا ألشخاصا لنقل معدة مركبة وكل األشياء، أو األشخاص لنقل معّدة كلغ411عن / فارغة وزهنا
 األشخاص لنقل معّدة غَت آلية مركبة وكل حديدي، خبط مقيدة وغَت كهرابئي بتيار متصلة كانت

 عيةاالزر  اؼبركبات إبستثناء خاص استعماؿ ذات ميكانيكية آبالت ؾبّهزة ولكنها األشياء أو
 .  العامة واألشغاؿ
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 معدات ربريك أو عبرّ  خصيصاً  صنعت آلية مركبة :  "جزار سراػً" اٌشراػٍخ اٌّزوجخ - 14
 . عيراالز  لئلستثمار ـبصصة

 .  عيالزرا لئلستثمار ـبصصة اػباصة بوسائلها تتجوؿ أف ديكنها آلة  : ِزذزوخ ػٍخاسر آٌخ - 15
 معدات ربريك أو عبرّ  أو عامة أشغاؿ ؼبشروع خصيصاً  صنعت آلية مركبة  :ػبِخ أشغبي ِزوجخ - 16

 لصاحل تسجيلها الطرقات،وديكن على والبضائع اؼبواد لنقل تستعمل وال العامة، لؤلشغاؿ ـبصصة
 . اػباص أو العاـ القطاع

 البضائع لنقل تستعمل وال مةعا أشغاؿ ؼبشروع خصيصاً  مصنوعة معدات  :ػبِخ أشغبي ِؼذاد - 17
 .  اػباص أو العاـ للقطاعُت ملكيتها تعود أف وديكن الطرقات على واألشخاص واؼبواد

 : "اٌّمطٛرح ٚٔظف ٚاٌّمطٛرح اٌمبؽزح" - 18

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

 أكثر أو خلفي دبحور ؾبهزة األشخاص أو األشياء لنقل وسيلة كل   اٌّمطٛراد : ٔظف -ب 
 مستنداً  ثقلها من جزءاً  جيعل بشكل أخرى مركبة لتجرىا وصنعت صممت أمامي ؿبور ودوف
 . القاطرة اؼبركبة إذل

 لنقل تستعمل زراعي رارجب مربوطة مركبات  :سراػٍخ ِمطٛراد ٚٔظف ِمطٛراد -ج 
 عند وتستعمل منو أو زراعي مشروع إذل للزراعة البلزمة واؼبعدات واؼبواد احملصوالت
 . اؼبشروع ىذا عماؿ لنقل اإلقتضاء

 دبحور ؾبهزة األشخاص أو األشياء لنقل ة معدّ  غَت مقطورة كل  :ػبِخ أشغبي ِمطٛرح -د  
 . عامة أشغاؿ مركبة ذبرىا أكثر أو

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

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

 بقوة تسَت وإمنا ، دبحرؾ ؾبهزة وغَت أربع أو ثبلث أو عجلتُت ذات مركبة كل  :٘ٛائٍخ دراجخ  - 21
 .  راكبها

 إصعادىم أو الركاب ؿاإنز  أو السَت ضرورات تستلزمها الوقت من ؿبدودة فًتة الوقوؼ  :اٌزٛلف - 21
 .  ربميلها أو البضائع اغر إف أو

 .  سائقها دوف اؼبركبة ترؾ أو التوقف، فًتة تتجاوز ؼبدة ما مكاف يف التمركز  :ٌٛلٛفا - 22
 .  معُّت  بدؿ لقاء وذلك ؿبدد لوقت دؿبدّ  مكاف يف التمركز  :ثذي ٌمبء اٌٛلٛف - 23
 .  واؼبركبات واآلليات السَت إدارة ىيئة  :اٌّخزظخ اإلدارح  - 24
 .  واآلليات السيارات تسجيل مصلحة  :اٌّخزظخ اٌّظٍذخ  - 25
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 .  اؼبرورية للسبلمة ٍتالوط اجمللس  :اٌّجٍض - 26
 . اؼبرورية للسبلمة الوطنية اللجنة  :اٌٍجٕخ - 27
 .  العامة ابؼبصلحة اؼبتعلقة االمتيازات  :االِزٍبساد  - 28
 وترتبط السنوية السَت رسـو أساسو على ربتسب اآللية للمركبة سَت مقياس ىي   :اٌّذزن لٛح - 29

 .  للمحرؾ الفعلية القوة ليست وىي احملرؾ، دبواصفات مباشرة
 ، اإلطفاء وجهاز اإلحتياط وإطار العّدة مع فارغة وىي اآللية اؼبركبة وزف ىو  :اٌفبرؽ اٌٛسْ - 31

 .  والسَت لبلستعماؿ جاىزة ، والسوائل ابلوقود اانهتاز خ معبأة
 . انعةالص الشركة قبل مند احملدّ  اآللية للمركبة األقصى الوزف ىو  :اٌفًٕ اإلجّبًٌ اٌٛسْ - 31
 اغبمولة وزف إليو مضافاً  فارغة وىي اؼبركبات ؾبموعة أو اؼبركبة وزف ىو  :اإلجّبًٌ اٌٛسْ - 32

 .   اؼبركبة سَت رخصة على واؼبدّوف فيها بنقلها اؼبرخص
 .  والطرقات السَت سبلمة لتأمُت اؼبفروض للوزف األقصى اغبدّ  ديثل  :األلظى اٌّذٛري اٌٛسْ - 33
 اإلصبارل الوزف بُت ما الطرح حاصل نتيجة وىو اآللية، اؼبركبة بواسطة ينقل ما وزف ىو  :اٌذٌّٛخ - 34

 ( . السائق وزف)  اماً ر غ كيلو وسبعوف طبسة /كلغ 75 إليو / مضافاً  الفارغ والوزف
 . بسَتىا اػباصة اإلطارات طرفيو على حيمل الذي اؼبركبة من جزء ىو  :اٌّذٛر - 35
 اؼبركبة ؿباور من ؿبور لكل الصانع قبل من احملّدد األقصى الوزف ىو  :فًٕاٌ اٌّذٛري اٌٛسْ - 36

 .  اآللية
 ال وىو اؼبركبة ؿباور من ؿبور لكل قانوانً  بو اؼبسموح األقصى الوزف ىو  :اٌّذٛري اٌٛسْ - 37

 .  الفٍت احملوري الوزف يتعدى
 .  تجاورينم ؿبورين بُت ما القائمة اؼبسافة ىي  :اٌّذٛرٌخ اٌّظبفخ - 38
 غَت جيعلهما فبا وثيقاً  ميكانيكياً  ارتباطاً  مرتبطُت ؿبورين من مؤلف ؿبور  :اٌّشدٚط اٌّذٛر - 39

 .  واحداً ورًا ؿب ابلتارل ويشكبلف مستقلُت
 جيعلها فبا وثيقاً  ميكانيكياً  ارتباطاً  مرتبطة متجاورة ؿباور ثبلثة من مؤلف ؿبور  :اٌضالصً اٌّذٛر - 41

 .  واحداً ورًا ؿب ابلتارل وتشكل مستقلة غَت
 .  الطريق سطح من عاموديً  اؼبركبة على نقطة أعلى ارتفاع ىو  :اإلجّبًٌ اإلررفبع - 41
 ما اآللية اؼبركبة جانيب على نقطتُت ألبعد الفعلية األفقية العرضية اؼبسافة ىو  :اإلجّبًٌ ٌؼزعا - 42

 .  واؽبوائيات اير اؼب عدا
 يف وتلك بدايتها يف نقطة أقصى بُت اؼبركبات ؾبموعة أو اؼبركبة طوؿ ىو  :ًاإلجّبٌ اٌطٛي - 43

 .  مؤخرهتا
 تبعاً  أفضلية اؼبعطاة اآلليات بعض سطح على يوضع متقطعة أبنوار يضيء جهاز  :رٕجٍٗ ِظجبح - 44

 .  اػباصة ؼبهامها
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 الطريق على وضعها ديكن معدين ملحا على تركب متقطع بنور مضاءة إشارة  :ِزذزوخ  ئشبرح - 45
 .  للحوادث رباشياً  السَت وجهة لتغيَت أو للتنبيو تستخدـ

 .  سرعتها إذل يشَت اآللية اؼبركبة يف موجود جهاز  :اٌظزػخ رذذٌذ جٙبس - 46
 .  اآللية اؼبركبة يف اغبرائق إلطباد إطفاء قارورة  :ئؽفبء جٙبس - 47
 .  اؼبكابح صبلحية مدى ؼبعرفة يستخدـ زجها  :اٌّىبثخ ِؼبٌٕخ جٙبس - 48
 .  حجمها قياس جهاز أو اغبمولة وزف لبياف يستخدـ جهاز  :اٌذٌّٛخ لٍبص ٙبسج - 49
 الرؤية كشف مع تناسبها ومدى األنوار قوة ؼبعرفة يستخدـ جهاز  ر :اجٙبس ِزالجخ األٔٛ - 51

 .  للطريق
 .  الدـ يف الكحوؿ نسبة ةؼبعرف خدـتيس جهاز  :اٌىذٛي ٔظجخ فذض جٙبس - 51
 .   العادـ من اؼبنبعثة اؼبواد نسبة لقياس خدـتيس جهاز  :اٌزٍٛس فذض جٙبس - 52
 اإلطارات .  على  "الغوما"  اؼبطاط ظباكة لفحص يستخدـ جهاز  :اإلؽبراد فذض جٙبس  - 53
 .  الضوء أو النور يبعث ما  :اٌّظبثٍخ - 54
 .  منها اغبدّ  أو السرعة لتخفيف اؼبعّبد على اـيُق ما ىي  :اٌظزػخ ِخففبد - 55
 وتكوف ليبلً  أمامو سيارة وجود إذل السائق فتنبو إليها اؼبوجهة األنوار تعكس صفائح  :اٌؼبوظبد - 56

 .  واعبانبُت واػبلف األماـ من السيارة على تثبت ، وغَتىا مثلثات شكل على
 عن فارغة وزهنا يزيد عجبلت أربع ذات ةآلي مركبة كل :  A T V " - ڤ د أ " ِزوجخ - 57

 دبثابة تعترب ـ،راغ كيلو أربعماية عن فارغة وزهنا يقلّ  أو سيارة دبثابة تعترب ،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

 ويرتفع ُأخرى مادة أي أو اؼبعدف أو اإلظبنت أو اغبجر من اؼبعّبد على يشاد ما كل  :اٌفبطً - 59
 . السَت إذباىات بُت ليفصل اؼبعّبد عن

 اإلسعاؼ .  ولسيارات االضطراري للوقوؼ يستخدـ للمعبد جانيب رفب  :اٌطزٌك وزف - 61
 مسلكي بُت ويفصل ؼبعّبدا مستوى عن يرتفع اف وديكن الطريق على يشاد ما كل  :جشٌزح - 61

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

 اٌطزلبد ػٍى ٌٍظٍز اٌؼبِخ اٌمٛاػذ

 األٚي اٌفظً

 ٌٍّشبح ػبِخ أدىبَ
 

 : اؼبشاة حكم يف يُعترب   - 1  :  2اٌّبدح  
 ؿبرؾ دوف صغَتة أخرى عربة أي أو معوؽ أو مريض كرسي أو طفل عربة وفجيرّ  الذين األشخاص -أ  

. 
 . ابليد ؿبرؾ ذات دراجة أو ىوائية دراجة جيّروف الذين األشخاص  -ب 

 عربة يف وفيتجولّ  الذين اػباصة اغباجات لذوي وديكن  .اؼبشاة سَت يعيق دبا األرصفة إستخداـ حيّظر - 2
 . مشاة يعتربوف اغبالة ىذه يف وىم ، الطريق جوانب أو األرصفة يسلكوا أف اػبطى بسرعة تسَت خاصة

 وعلى تلتزمو أف الفئة ىذه على ّتمرب ، الطريق مستخدمي من معينة لفئة الطريق من قسم ُخصص إذا - 3
 . تتجنبو أف الفئات ابقي

 
 وجودىا، عدـ حاؿ ويف ؽبم، اؼبخصصة األنفاؽ أو اعبسور أو ترااؼبم أو األرصفة يعتمدوا أف اؼبشاة على :  4اٌّبدح  

 حاؿ ويف ،خطر أي بدوف بذلك القياـ إمكاهنم من التثبت بعد إال ، يتخطوه أو دعبّ اؼبُ  يعربوا ال أف عليهم
 . السَت لتوجيو أمن رجل أو ضوئية إشارة وجود عدـ عند ؽبم اؼبرور أفضلية تكوف وجودىا،

 
 عندما وذلك واغبذر اغبيطة تدابَت ازباذ شرط ، الطريق من أخرى ءزاأج يف التجوؿ للمشاة يسمح - 1  :  5اٌّبدح  

 .  وجودىا عدـ حاؿ يف أو ؽبم اؼبخصصة األماكن سلوؾ عليهم يستحيل
 مئة مسافة حىت وجودىا حاؿ يف ؽبم اؼبخصصة اؼبمرات استخداـ عّبد،اؼبُ  يعربوف الذين اؼبشاة على - 2

 ومدى اؼبركبة وبُت بينهم تفصل اليت واؼبسافة الرؤية ، اإلعتبار بعُت أيخذوا أف وعليهم ،ًا ً مًت  وطبسُت
 .  سرعتها

 إضاءة اإلشارة عند اؼبشاة فبر على اؼبعّبد يعربوا أف اؼبشاة على ضوئية، إشارات وجود حاؿ يف - 3
 .  ؽبم اؼبخصصة

 أف اؼبشاة على اؼبعّبد، عبور ينظم البلدية الشرطة أو الداخلي األمن قوى من عنصر وجود حاؿ يف - 4
 .  إبشارتو يتقيدوا

 .  مستقيمة بزاوية اؼبعّبد يعربوا أف اؼبشاة على - 5
 حاؿ ويف ، لذلك اؼبخصص اؼبمرّ  على الساحة أو اؼبستديرة أو اطعالتق ُمعّبد يعربوا أف اؼبشاة لىع - 6

 هبا احمليطة الطرقات ويعربوا الساحة أو اؼبستديرة أو التقاطع حوؿ يدوروا أف عليهم اؼبمر، وجود عدـ
 .  الطرقات من البلـز العدد بعبورىم

.../... 
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 أف وعليهم ، سَتىم إبذباه الطريق، من األيسر الطرؼ مدوايعت أف اؼبعّبد على يسَتوف الذين اؼبشاة على :  6اٌّبدح  

 يف وكذلك منهم، تدنو حيواانت أو مركبة أي تنبيو ظباعهم لدى إليهم األقرب الطرؼ أقصى ينتحوا
 ؿبلّ  كل يف عامة وبصورة ، اؼبواقع ىذه من االقًتاب ولدى اؼبنحدرات ورؤوس الطرقات ومفارؽ اؼبنعطفات

 .  كافية غَت الرؤية فيو تكوف
 

 .  طارئ حادث حصوؿ عند إال األنفاؽ ويف اعبسور على التوقف أو السَت اؼبشاة على حيّظر  - 1  :  7اٌّبدح  
 طبسة مسافة ضمن اآللية اؼبركبات إذل الصعود بغية اؼبعّبد أو األرصفة استخداـ اؼبشاة على حيّظر - 2

 .  الضوئيةواإلشارات  اؼبرتفعات ورؤوس واؼبنعطفات والتقاطعات ترااؼبستدي عن مًتاً  وعشرين
 

 من أضبر وضوءاً  األماـ يف أصفر أو أبيض ضوءاً  ليبل يستعملوا أف منظمة، ؾبموعات يف السائرين اؼبشاة على :  8اٌّبدح  
 .  صافية رؤية خبلؿًا مًت  وطبسُت مائة بعد على واضح بشكل مشاىدهتما ديكن اػبلف

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

 واؼبواكب التشكيبلت ىذه على جيب إمنا  .وظائفهم أتديتهم أثناء العامة القوة رجاؿ وعلى اعبنازات مواكب
 إذا وعليها .قلاأل على مركبة ؼبرور اإلمكاف قدر حراً  منو اآلخر اعبانب تًتؾ حبيث اؼبعّبد جانب تلتـز أف

 .  اؼبركبات لتبلقي يكفي ؾباالً  واألخرى الفرقة بُت تًتؾ أف فرؽ عدة من مكونة كانت
 

 غبوادث تعرضهم لتبليف للنور عاكسة سًتات يرتدوا أف الطرقات، على الليل يف يعملوف الذين األشخاص على :  01اٌّبدح 
 .  الصدـ

 اٌضبًٔ اٌفظً

 اٌّزوجبد ٌظٍز ػبِخ أدىبَ

 
 .  صاغبة سوؽ رخصة حيمل سائق مركبة لكل يكوف أف جيب  :  00ّبدح اٌ
 

 يف أقصاه يلتـز أف وعليو اؼبعّبد من األدين اؼبسرب يلتـز أف العادي، السَت حالة يف اؼبركبة سائق على  : 03اٌّبدح 
 : التالية اغباالت

 . آخر طريق مستخدـ اؼبعاكسة اعبهة من عليو يقبل عندما   -  1
 .  زهو يتجا أف آخر طريق مستخدـ يريد ندماع -  2
 .  كافية غَت األماـ إذل الطريق رؤية تكوف عندما -  3
 ىذه يف الطريق،وعليو على هبا اؼبعموؿ السرعة دوف مؤقتة لفًتة مركبتو لقيادةرًا مضط يكوف عندما -  4

 . وفر اآلخ الطريق مستخدمو بو يتفاجأ ال لكي التنبيو أضواء استخداـ اغبالة
 .../... 
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 وما طن  7.5اإلصبارل  وزهنا يكوف اليت والشاحنات اؼبشًتؾ النقل مركبات سائقي على اغباالت صبيع ويف
 .  اؼبعّبد من األدين اؼبسربالتزاـ  خطرة مواد تنقل اليت واؼبركبات فوؽ

 
 السائر السائق على حيّظر ، فواصل أو متواصلة خبطوط ؿبددين مسلكُت إذل مقسوماً  اؼبعّبد كاف إذا  -  1  :  20اٌّبدح  

 .  عليها السَت أو الفواصل أو اػبطوط ىذه اجتياز منهما مسلك على
 السَت حالة يف السائق على جيب متقطعة صفراء خبطوط ؿبددين مسلكُت إذل مقسوماً  اؼبعّبد كاف إذا  - 2

 ألحكاـ اوفقً وز التجا صدبق إال اػبطوط ىذه جيتاز ال وأف ، األدين اؼبسلك يستعمل أف العادي
 .  الباب ىذا من الثالث الفصل

 انحية من اػبطُت اجتياز ديكن متواصل، أصفر ػبط ؿباذ متقطع أصفر خبط ؿبّددًا ً  اؼبسلك كاف إذا - 3
 .  اؼبتواصل اػبط انحية من االجتياز وحيّظر اؼبتقطع اػبط

 السَت عليو وحيّظر متقطعة، أو متواصلة ليةطو  خبطوط احملّدد اؼبسرب وسط التزاـ اؼبركبة سائق على - 4
 .  عليها أو اػبطوط ىذه فوؽ

 
 من مسبقاً  يتأكد أف اذباىها، يف أو حيواانتو أو مركبتو سرعة يف ىاـ تغيَت إلدخاؿ يتأىب الذي السائق على  :  04اٌّبدح 

 .  الطريق سالكي من غَته األمر إذل ينبو وأف خطر دوف من ذلك إجراء إمكانية
 

 اؼبتوقفة اؼبركبات من رتل أو عقار أو بناية من اػبروج أو مناورة، إبجراء الشروع قبل السائق على   -  1   :  05اٌّبدح 
 اليت العملية إذل الطريق مستخدمي سائر ينبو أف ، جانيب إبنتقاؿ القياـ أو ، الوراء إذل السَت أو ،

 سبلمة يهّدد خطر دوف إجرائها إمكانية من لتأكدا بعد إال تنفيذىا يباشر ال وأف هبا، القياـ ينوي
 . الطريق مستخدمي من اآلخرين

 .  واؼبعوقُت اؼبشاة دبرور ليسمح يتوقف أف أو سرعتو خيفف 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
 أو منها خروجهم أو مدارسهم إذل دخوؽبم عند اؼبدارس تبلمذة ؼبرور أفضلية يعطي أف السائق على -  4

 . اؼبدارس ابصات توقف عند
 

 :  كاف أي على حيّظر :  06اٌّبدح 

  . السَت حالة يف وىي أنواعها اختبلؼ على واؼبواكب اؼبسلحة القوى صفوؼ يقطع أف -  1
 .  السَت حالة يف وىي منها ينزؿ أو اؼبركبة إذل ويصعد اػبارجية اؼبركبة أبجزاء يتعلق أف  -  2
 .  العاـ الطريق على العجبلت ذات الريضية اؼبزالق استعماؿ -  3
 الثانية الفقرة يف عليو منصوص ىو ما إبستثناء السيارة من اعبسم أعضاء من أي أو سأالر  إخراج -  4

 .  السَت أثناء نوافذىا على اعبلوس أو ، القانوف ىذا من /67/ ةاؼباد من
.../... 
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 .  العاـ الطريق على سائل أي تسّرب إذل يؤدي عمل أي أو اؼبركبات غسل -  5
 اليمُت أقصى التزاـ بعد القصوى الضرورة حاالت يف إال العاـ الطريق على اؼبركبات إصبلح -  6

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

 
 :   اؼبركبات سائقي على حيّظر  :  07اٌّبدح  

 1.25غ/ؿ ( أو  1.5)   دـ ليًت لكل اـر غ نصف تتعدى بنسبة الكحوؿ أتثَت ربت مركبة يادةق -  1
 يوازيها ما أو دـ ليًت لكل ـاغر  صفر إذل النسبة ىذه تنخفض أف على اؼبزفور، اؽبواء يف ليًت/ملغ
 السوؽ رخصة استبلمهم على سنوات ثبلث سبضِ  دل الذين للسائقُت وذلك اؼبزفور اؽبواء يف

 اليت واؼبركبات طن 7.5 عن وزهنا يزيد اليت والشاحنات العاـ النقل ومركبات الباصات ولسائقي
 الكحوؿ نسبة لفحص اػبضوع عن التمنع أو ،اؼبخدرات أتثَت ربت القيادة أو خطرة، مواد تنقل
 .   اؼبركبة داخل مصنعها من مقفلة غَت كحوؿ عبوات أو زجاجات نقل أو ،اؼبخدرات أو

 .  اندفاعها بقوة اؼبنحدرات يف تسيَتىا بقصد الدوراف عن مركباهتم ؿبركات يوقفوا أف -  2
 .  التجاوز حاؿ يف إال الواحد اؼبسلك ذات الطريق يف جنب إذل جنباً  يسَتوا أف -  3
 .  اؼبأىولة اؼبناطق ضمن العاـ الطريق وسط يف التدوير دبناورة يقوموا أف -  4
 . للسَت احملّدد االذباه غَت يف يسَتوا أف -  5
 .  القيادة أثناء االتصاالت أجهزة من أي استعماؿ -  6

 
 : فقيهماومر  اؽبوائية جاتاوالدر  اآللية جاتاالدر  سائقي على حيّظر :  08اٌّبدح  

 . دفعها أو دراجاهتم جرّ  سبيل يف اؼبركبات من بغَتىا يستعينوا فأ -  1
 واقية خوذة إعتمار دوف اؽبوائية، أو ،.(  ؼ .ت .أ)  A T V  أو اآللية جاتاالدر  قيادة  -  2

 الداخلية وزير عن يصدر بقرار مواصفاهتا ربّدد القيادة، أثناء الصدمات تقيهم إبحكاـ، مربوطة
 . والبلديت

 
 : ابألجرة النقل مركبات سائقي على حيّظر :  09ح  اٌّبد

 (  15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم / - 1
 لػػأج من للرصيف اؼببلصقة اعبهة غَت يف أو ئمفاج بشكل يتوقفوا أو سَتىم يف يتمهلوا أف

 تسبب إبعاقة حركة اؼبرور . إنزاؽبم ، ابستثناء األماكن اؼبتاح فيها التوقف دوف ال أو الركاب استجبلب
 . اؼبفروضة التعرفة تتعدى اً أسعار  يطلبوا أف -  2

.../... 
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 .  للركاب نقلهم خبلؿ التدخُت أو األكل -  3



 
 . للركاب نقلهم خبلؿ التدخُت أو األكل أو كاف أي مع ابغبديث التلهي الباصات سائقي على حيّظر :  31اٌّبدح  

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

 ىناؾ تكن دل ما ، اليمٌت اعبهة من دبركبتو يلف أف السائق على وجب ، مستقيم سَت يف اؼبركبة استمرار
 . ـبالفة تعليمات

 اٌضبٌش اٌفظً

 خــــػزاٌظ

 
 صبيع إجراء من ديّكنو بشكل مركبتو على اً ومسيطر  يقظاً  اغباالت، صبيع يف يبقى، فأ السائق على   -  1  :  33اٌّبدح  

 وضعية اإلعتبار بعُت أيخذ أف مركبتو، سرعة ربديد عند وعليو، . اؼبتوجبة واؼبناورات العمليات
 إيقاؼ إبمكانو يكوف لكي وذلك . السَت وكثافة اعبوية واألحواؿ مركبتو، وضبولة وحالتها الطرؽ

 خيفف أف وعليو .مصادفتو حيتمل عائق أي قبل أو األماـ إذل لو اؼبتوفرة الرؤية مدى ضمن كبتومر 
 . سيئة الرؤية تكوف عندما وخاصة ذلك الظروؼ أوجبت كلما يوقفها أف أو مركبتو سرعة

 قيادة يف سبب دوف التمهل يف بتماديو اؼبركبات سائر سَت دبضايقة يتسبب أف السائق على حيّظر -  2
 . النظامية اإلشارة تلقيو عند ابالنطبلؽ التأخر يف أو مركبتو،

 أماف مسافة تسبقو اليت واؼبركبة مركبتو بُت يًتؾ أف أخرى مركبة وراء السائرة اؼبركبة سائق على -  3
 بصورة إيقافها أو سرعتها زبفيف على األخَتة ىذه سائق إقداـ حاؿ يف االصطداـ لتجنب كافية
 تقطعها اليت اؼبسافة يعادؿ وبشكل اؼبركبة سرعة لزيدة نسبة بُعداً  األماف مسافة وتزداد .مفاجئة
 .  األقل على اثنيتُت فًتة خبلؿ اؼبركبة

 اؼبركبات من ؾبموعة أو للمركبات الثالثة الفقرة يف إليها اؼبشار األماف مسافة تكوف اؼبدف، خارج -  4
 اً مًت  51 نفسها، ابلسرعة وتسَت أمتار، 7 طوؽبا وزيتجا أو طن 7,5 عن اإلصبارل وزهنا يزيد اليت
 .   اؼبسلحة القوى مركبات على الفقرة ىذه أحكاـ تنطبق ال . األقل على

 من اؼبركبات بُت أطوؿ أماف مسافات ربديد الطرؽ منشآت على الصبلحية صاحبة للسلطة جيوز -  5
 .   لسبلمتها أتميناً  اؼبنشآت ىذه على اؼبخاطر زبفيف أجل

 
 : اآلتية اغباالت يف خاص بنوع ذلك، إذل الظروؼ دعت كلما مركبتو سرعة خيفف أف السائق على :  32اٌّبدح  

 .  اؼبأىولة اؼبناطق اجتيازه لدى -  1
 :   اؼبأىولة اؼبناطق خارج -  2

 . الطرؽ وتقاطعات الضيقة الطريق وأجزاء واؼبنحدرات اؼبنعطفات، يف  -
.../... 
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 .   مرتفع أسر  من ًتاباالق عند -



 .  ذباوزىا لدى أو اؼبشاة من عسكرية أو مدنية ؾبموعة مع التبلقي دىل -
 .  ذباوزىا لدى أو مواشي أو ركوب أو ضبل أو جرّ  حيواانت مع التبلقي لدى -
 .اؼبركبات ىذه من األشخاص نزوؿ أو صعود حاؿ يف العاـ النقل وسائل من باالقًتا ندع -

 . الطرقات على العامة األشغاؿ ورش قمناط من االقًتاب عند -
 .  ابؼبشاة اػباصة اؼبمرات من االقًتاب عند -
 .  الطبيعية العوامل من غَتمها أو الضباب أو اؼبطر بسبب الرؤية وضوح عدـ عند -
 . التعليمية واؼبؤسسات اؼبدارس قرب -

 
 النافذة، األنظمة يف احملّددة الدنيا سرعةال دوف يسَت أو القصوى السرعة يتعدى ال أف السائق على  - 1  : 34اٌّبدح  

 تستدعي دبهمة قيامهم حاؿ يف واإلسعاؼ واإلطفاء اؼبسلحة القوى مركبات سائقو ذلك من ويستثٌت
 . اػبطر حالة يف جرحياً  ينقل سيارة سائق كل وكذلك السريع، التدخل

 أف الطرقات، على عنها ؼبعلنا السرعة دوف القصوى سرعتها تكوف اليت اؼبركبات سائقي على حيّظر - 2
 .  عليها يسَتوا أو الطرقات ىذه يلجوا

 العامة الطرقات على العامة األشغاؿ ومعدات الزراعية واؼبعدات للمركبات القصوى السرعة ربّدد - 3
 . الساعة يف اً ًت م كيلو بثبلثُت

 
 : سيما ال العامة، السبلمة يهدد دبا تسببال أو األخرى اؼبركبات سَت عرقلة السائقُت صبيع على حيّظر :  35اٌّبدح 

 .  اؼبعبدّ  على مشروع سبب بدوف اؼبفاجئ التوقف - 1
 عن تصدر أبصوات التسبب أو القيادة أثناء خطورة ذات ومناورات وحركات بعمليات القياـ -  2

 . الطريق بسطح اإلطارات إحتكاؾ
 من غَته وينذر يُنّبو أف عليو وجب ،إرادتو  عن خارج بشكل للسَت بعرقلة السائق تسبب حاؿ يف

إلزالة  البلزمة اإلجراءات يتخذ وأف ، القانوف ىذا من /58/ للمادة ً  وفقا إليها الطريق مستخدمي
 .  فبكن وقت أسرع يف السَت غبركة اؼبعرقلة األسباب

 
 والثانوية، والرئيسية احمللية الطرؽ على ، اؼبسموحة القصوى السرعة ربّدد لوحات وجود عدـ حاؿ يف  - 1  :  36اٌّبدح 

 :  اآليت الشكل على القصوى السرعة ذباوز عدـ السائقُت صبيع على وجب
 . داتااألوتوسًت  على س / كلم 111  -أ  
 .  اؼبأىولة اؼبناطق خارج س / كلم 71 -ب 
 . اؼبأىولة اؼبناطق داخل س / كلم 51  -ج 
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 أف ، منها معّلل بقرار اؼبختصة، احمللية للسلطة ديكن اؼبصنفة، غَت ةالداخلي الطرقات إذل ابلنسبة - 2
 .  العامة السبلمة تقتضيو ما حبسب وذلك اؼبأىولة اؼبناطق يف للسرعة األقصى اغبدّ  زبّفض

 طرقات بعض على للسرعة األقصى اغبدّ  خفض ، والنقل العامة األشغاؿ وزير من معّلل بقرار ديكن - 3
 . العامة السبلمة تقتضيو ما حسب وذلك منها أجزاء على أو ةاؼبأىول اؼبناطق

 وللسائقُت خطرة مواداً  تنقل اليت وللمركبات العاـ النقل ومركبات للشاحنات القصوى، السرعة رُبّدد - 4
 جفاؼ عدـ أو اؼبطر ىطوؿ وعند السوؽ رخصة إستبلمهم على سنوات ثبلث سبضِ  دل الذين اعبدد

 .  اللجنة اقًتاح على بناءً  والبلديت والداخلية والنقل العامة األشغاؿ وزيري نع يصدر بقرار الطريق،
 على ابلساعة كلم 51 إذل القصوى السرعة زبفَّض أف جيب اً مًت  اػبمسُت دوف الرؤية تكوف عندما - 5

 .  كافة الطرقات
 اٌزاثغ اٌفظً

 ٚاٌزاللً اٌزجبٚس

 
 :اليسار على التجاوز وجيري منهما لكل الطريق ديُت على معاكس إبذباه افتسَت  سيارتُت بُت التبلقي جيري :  37اٌّبدح 

 سالكُت وجود يسمح ما بقدر الطريق من اليمٌت اعبهة يلتـز أف التبلقي حاؿ يف ، السائق على -  1
 .  عليها آخرين

 يسَت الذي رباؼبس إذل العودة يستطيع أنو يتأكد أف التجاوز مناورة يف الشروع قبل السائق، على  -  2
 من يتبعو من وأف ، لذلك كافيُت ووقتاً  مسافة لديو وأف خطر، دوف ابلتجاوز يقـو وأف عليو،

 .  ذباوزه يريد الذي الطريق مستخدـ تنبيو وعليو فباثلة، ذباوز عملية بعد يباشر دل السائقُت
 اليت اؼبركبات سائقي زعاجإ لتجنب اليسار إذل الكايف ابلقدر ؼااإلكبر  التجاوز خبلؿ السائق على -  3

 .ذباوزىا جيري
 :  عن اعبانبية اؼبسافة تقل ال أف جيب اغباالت، كل ويف
 .  حيواانت أو ىوائية أو آلية جةادر  عن أو اؼبشاة عن اً سنتمًت  75 -أ  

 . األخرى اؼبركبات ذباوز عند اً سنتمًت  51 -ب  
 ال ذلك كاف إذا إال اؼبعّبد من األيسر النصف يستعمل أف التجاوز حاؿ يف للسائق، جيوز ال -  4

 . اؼبعاكس اإلذباه يف السائرين يضايق
 

 أشار إذا اؼبركبة ديُت على ابلتجاوز ُيسمح ، القانوف ىذا من /27/ اؼبادة يف اؼببينة للقاعدة خبلفاً    - 1  :  38اٌّبدح 
 . القانوف ىذا يف عليها اؼبنصوص الشروط ضمن اليسار إذل التوجو ينوي أنو إذل سائقها

 كاف إذا األدين اعبانب من اؼبعّبد على فبتدة حديدية خطوط على تسَت اليت اؼبركبات ذباوز جيري - 2
 .  داؼبُعبّ  وطرؼ اؼبركبات ىذه بُت كافياً  اجملاؿ
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 : األيسر اعبانب من اؼبذكورة اؼبركبات ذباوز وديكن



 . واحد ذباهإب السَت فيها يكوف اليت الطرقات على -أ  
 . اؼبّعبد من اغبرّ  القسم يف أخرى مركبة بتبلقي يسمح التجاوز كاف إذا األخرى الطرقات على -ب 

 
 :  اؼبركبات ذباوز حيّظر  -  1  :  29 اٌّبدح

 .  احملروسة غَت اغبديدية اػبطوط مقاطع عند -أ  
 حق لو الطريق من قسم على يسَت السائق كاف إذا إال والتقاطعات، اؼبنعطفات عند -ب 

 .  فيو األفضلية
 . أخرى مركبة بدوره يتجاوز ذباوزه اؼبقصود كاف إذا -ج  
 .  بتوقفها إشارة وجود بسبب أو السَت عرقلة بسبب السيارات من رتل توقف حاؿ يف -د  
 .  السرعة وـبففات اؼبشاة معابر من االقًتاب عند -ىػ 
  وجود أو اؼبطر ىطوؿ عند وخاصة كافية غَت لرؤيةا فيها تكوف اليت اغباالت صبيع يف -و  

 .  ضباب
 .  إذباه لكل الواحد اؼبسرب ذات الضيقة اعبسور وعلى الضيقة األنفاؽ يف اؼبرور عند -ز  
 . الطريق رسـو أو الفتات بواسطة التجاوز فيها حيّظر اليت اغباالت صبيع يف  -ح

 رؤوس ويف اؼبنعطفات يف التجاوز ُحظر خبطوط، ددةؿب مسالك إذل مقّسم غَت اؼبعّبد كاف ذاإ -  2
 من األيسر النصف بقاء بشرط إال كافية، غَت األماـ إذل الرؤية كانت إذا عامة وبصورة اؼبرتفعات

 .  اً ر ح اؼبعّبد
 وسطي مسرب مع معاكسُت إبذباىُت مسربُت على حيتوي معّبد يف مزدوجاً  السَت إذباه كاف إذا  -  3

 إذل الواقع اؼبسرب استعماؿ اؼبتجاوز السائق على ُحظر ، متقطعة خبطوط ددةؿب وكلها مشًتؾ
 .  فقط التجاوز عملية أثناء اؼبتوسط اؼبسرب إبستعماؿ لو ويسمح يساره أقصى

 أي دوف ذلك إجرائو إمكاف من التأكد بعد ديينو ـاإلتز  إذل حاالً  يعود أف اؼبتجاوز السائق على -  4
 .  ؿبظور

 
 .  مركباهتم سرعة زيدة دوف الطريق ديُت أقصى حاالً  يلتزموا أف ذباوزىم دااؼبر  السائقُت على   -  1   :  21اٌّبدح 

 أو ابلتبلقي عرضو من اغبرّ  اجملاؿ أو حالتو أو اؼبعّبد شكل فيها يسمح ال اليت اغباالت يف -  2
 على ضبولتها عرض أو هاعرض يزيد اليت اؼبركبات سائقي على جيب اتمة، وسبلمة بسهولة ابلتجاوز
 مرور لتسهيل جانباً، يتنحوا أف أو يتوقفوا أف األمر، لـز إذا أمتار، السبعة على طوؽبا أو اؼبًتين

 .  حجماً  األصغر اؼبركبات
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 أو اؼبدين الدفاع أو اإلطفائية أو اؼبسلحة القوى مركبات من مركبة نبهت إذا نفسها اغباالت يف -  3
 واذا ، سرعتهم وخيفضوا جانباً  يتنحوا أف اآلخرين الطريق سالكي على وجب اقًتاهبا إذل اإلسعاؼ

 .  اؼبركبات ىذه مرور لتسهيل يتوقفوا، أف األمر لـز
 على جيب مستحيبلً، أو صعباً  التبلقي يكوف حيث ، القوي اإلكبدار ذات أو اعببلية الطرقات يف -  4

 صعوداً  اؼبتجهة اؼبركبة ؼبرور اجملاؿ ليفسح دبركبتو ويتنحى الً أو  وقفيت أف نزوالً  اؼبتجهة اؼبركبة سائق
 . 

 : سائقي على مفروضاً  الوراء ىػإل الًتاجع يكوف الوراء إذل السَت بعملية القياـ التبلقي استوجب إذا -  5
 .  اؼبركبات ؾبموع مقابل اؼبنفردة اؼبركبة -أ  

 .  لةالثقي اؼبركبة مقابل اػبفيفة اؼبركبة -ب  
 .  الباص مقابل الشاحنة  -ج  
 . نفسها الفئة من الصاعدة اؼبركبة كانت إذا نزوالً  اؼبتجهة اؼبركبة  -د 

 

 اٌخبِض اٌفظً

 اٌّزٚر أفؼٍٍخ - اٌطزلبد رمبؽغ
 

 حرّ  وقطع ينوي الذي اؼبعّبد أف من طرقات تقاطع من اقًتابو عند يتثبت أف اغبيواانت أو اؼبركبة سائق على :  20اٌّبدح 
 اقًتابو . إذل اغباجة، عند ينّبو أف وعليو الرؤية سوء إزديد بنسبة خُيفضها بسرعة يسَت وأف ،

 
 والعبلمات والبلفتات واإلشارات التقاطع نوع حبسب الطرؽ تقاطعات على اؼبرور أفضليات تًتاوح -  1  :  23اٌّبدح 

 :  التقاطع منطقة يف اؼبستخدمة
 .  ضوئية إبشارات موجو تقاطع -أ  
 .  اؼبرور أفضلية ربّدد وعبلمات ببلفتات موجو تقاطع -ب 
 كمية عادةً  تكوف حيث األفضلية، ربّدد والفتات وعبلمات إشارات من خاؿ تقاطع -ج 

 .  خفيفة عليو السَت وحركة
 ربّددإشارات  دوف طرقات تقاطع إذل ـبتلفُت طريقُت من قادمُت أثنُت سائقُت ابإقًت  حاؿ يف -  2

 كاف حاؿ يف أما .ديينو عن القادـ السائق ؼبرور اجملاؿ يفسح أف السائق على وجب األفضلية،
 للسَت اؼبرور أفضلية فتكوف مستقيماً، طريقاً  منهما اثناف يشكل تفرعات ثبلثة من مؤلفاً  التقاطع
 . اؿاجمل إفساح بو الداخل أو التفرع من القادـ السائق وعلى واؼبستمر، اؼبستقيم الطريق على

 للمركبات اجملاؿ يفسح أف ىاـ، سَت ذي طريق إذل عادي سَت ذي طريق من القادـ السائق على -  3
 :  اؽباـ السَت ذات الطرقات وربّدد  . الثاين الطريق على تسَت اليت
 . اؼبختصة البلدية من بقرار :  الداخلية الطرؽ على -أ  
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 . والنقل العامة األشغاؿ وزير من اربقر  :  اؼبصنفة الطرؽ على   – ب



 األمهية من واحدة بدرجة صبيعها تعترب اؼبختصة، السلطة من بقرار الطرقات تصنيف عدـ عند
 .  اؼبادة ىذه من /2/ الفقرة أبحكاـ يعمل وعندىا

 
 : دااٌّظزذٌز دبٌخ فً    :   33اٌّبدح

 .  اؼبستديرة داخل اؼبوجودة لمركباتل اجملاؿ يفسح أف اؼبستديرة اذل الداخل السائق على -  1
 .  اؼبستديرة ضمن تسَت اليت اؼبركبات ذباوز دينع -  2
 يشغل أف السائق وعلى اؼبركبات ابقي على اؼبستديرة بًتؾ تشرع اليت للمركبة األفضلية تُعطى -  3

 .  اؼبخرج يسبق الذي الطريق اةز دبوا وذلك اؼبستديرة ترؾ قبل اإلشارة ضوء
إذل  أو نصفها من أقل مسافة على منها واػبروج مستديرة لدخوؿ يتأىب الذي السائق على -  4

 .  للمستديرة األدين الطرؼ إبذباه ويكمل ديينو يلتـز أف يقابلو، الذي اؼبسلك
 يلتـز أف نصفها، عن تزيد مسافة على منها واػبروج مستديرة لدخوؿ يتأىب الذي السائق على -  5

 .  للمستديرة األيسر الطرؼ إبذباه ويكمل يساره
 

 الضوئية ابإلشارات احملّددة ابلتعليمات اغباالت، صبيع يف يتقيد، أف الطريق مستخدـ على  -  1   :   34 اٌّبدح
 . الطريق سطح عبلمات أو ، وتقاطعاهتا الطرؽ جوانب على اؼبوضوعة والبلفتات

 يتقيد أف السائق وعلى .واألخضر واألصفر راألضب :الثبلثة األلواف الضوئية اإلشارة يف يعتمد -  2
 .  القانوف ىذا من /71/حىت /68/ من للمواد ً  وفقا الضوئية اإلشارة بتعليمات

 إذا ، الضوئية اإلشارة بذلك لو ظبحت وأف حىت الطرؽ، تقاطع يِلج ال أف الطريق مستخدـ على -  3
 األخرى اإلذباىات من السَت إعاقة وأ وإزعاج التقاطع وسط يف ابلتوقف ستلزمو السَت حالة كانت

 . 
 من أي بسلوؾ السَت متابعة وعليو ، التقاطع منطقة يف التوقف الطريق مستخدـ على حيّظر -  4

 .  التقاطع يف اؼبرور حركة إعاقة عدـ بغية واؼبسموحة اؼبتاحة االذباىات
 يف اؼبرور بتوجيو اؼبكلف مناأل رجل أبوامر األحواؿ صبيع يف ، يتقيد أف الطريق مستخدـ على -  5

 ابإلشارات اؼبعطاة التعليمات عن زبتلف األوامر ىذه كانت ولو حىت ، اإلستثنائية اغباالت
 .  العامة السَت قواعد عن أو ، والبلفتات الضوئية

 
 اليت واإلسعاؼ اؼبدين والدفاع واإلطفاء اؼبسلحة القوى ؼبركبات اؼبرور حق يعطي أف السائق، على  -  1   :  25اٌّبدح 

 .  لذلك اػباصة األجهزة ابستعماؿ اقًتاهبا إذل تنبو
 ؼالئلكبر  البلزمة العمليات إجراء من لتمكينها اؼبشًتؾ النقل ؼبركبات اجملاؿ يُفسح أف السائق على -  2

 . منها انطبلقها أو احملّددة مواقفها كبو
.../... 
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 حدود على اتماً  توقفاً  التوقف السائق على يتوجب طرؽ تقاطع على « قف»  الفتة وجود عند -  1   :  26اٌّبدح 
 طرقات أو طريق على تسَت اليت للمركبات اجملاؿ إفساح أيضاً  وعليو . عليو يسَت الذي الطريق
 . خطر دوف ذلك إجراء من التأكد بعد إال سَته يكمل ال وأف أخرى،

 التمهل السائق على يتوجب طرؽ تقاطع على « الطريق إفسح» و أ « سبهل»  الفتة وجود عند -  2
 بعد إال سَته يكمل ال وأف أخرى، طرقات أو طريق على تسَت اليت للمركبات اجملاؿ إلفساح
 .  خطر دوف ذلك إجراء من التأكد

 
 فمكا من أو ترابية أرض من أو العاـ للسَت مفتوح غَت مكاف من اػبروج يريد الذي السائق على -  1   :  72اٌّبدح 

 من التأكد بعد ، اؼبركبات لباقي األفضلية يعطي أف عاـ، طريق إذل الطريق، جانب على للوقوؼ
 .  جداً  منخفضة وبسرعة خطر دوف ذلك إجارء إمكاف

 يلتـز أف ديينو، على واقع آخر طريق سلوؾ أجل من الطريق لًتؾ يتأىب الذي السائق على -  2
 السائرةللسيارات  األفضلية ويعطي اجملاؿ يفسح أف ، حاؿ كل يف وعليو .اؼبعّبد من األدين الطرؼ
 ذلك ءاإجر  إمكاف من يتأكد أف وبعد معتدلة، بسرعة البلـز ابإللتفاؼ يقـو واف الطريق، ىذا على
 .  لآلخرين إزعاج أو خطر أي دوف

 إذل دييل أف يساره، على واقع آخر طريق سلوؾ أجل من الطريق لًتؾ يتأىب الذي السائق على -  3
 وعليو.  إبذباىُت اؼبعّبد كاف حاؿ يف فيو يسَت الذي للمسلك الفاصل اػبط يتعدى أف دوف اليسار

 يقـو واف الطريق ىذا على السائرة للسيارات األفضلية ويعطي اجملاؿ يفسح أف ، حاؿ كل يف
 إزعاج أو خطر أي دوف ذلك ءاإجر  إمكاف من يتأكد أف وبعد ، معتدلة بسرعة البلـز اباللتفاؼ
 .  لآلخرين

 اٌظبدص اٌفظً

 اٌذذٌذٌخ اٌظىه ِغ اٌطزلبد رمبؽؼبد

 
 تسَت اليت للمعدات طواًل، أو عرضاً  الطريق، على حديدي خط وجود عند اؼبرور أفضلية تعود -  1   :  28اٌّبدح  

 . اػبط على عادةً 
 ؾباؿ ؽبا مفسحاً  ؼبذكورةا اؼبعدات باإقًت  حُت حاالً  اغبديدي، اػبط خُيلي أف طريق، مستخدـ كل وعلى
 . اؼبرور
 على وجب اسةر للح خاضع غَت أو حباجز ؾُبهز غَت الطريق على اغبديدي اػبط فبر كاف إذا -  2

 بعد إال يعربه ال أف اؼبمر، وجود على الدالة النظامية اإلشارة ظباعو أو رؤيتو لدى الطريق، سالك
 . إليو قطار باإقًت  إذل يشَت ما ليس وأف أبماف اؼبرور إمكانية من التأكد

 السكك مع الطريق تقاطع جيتاز ال أف الطريق، مستخدـ على جيب ، حبواجز اً ؾبهز  اؼبمر كاف إذا -  3
 .  ربرؾ حالة يف أو الطريق عرض على فبدودة حواجزه، نصف أو حواجزه تكوف عندما ، اغبديدية
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 ويف اؼبمر، حارس بتعليمات التقيد الطريق مستخدـ على جيب اسة،ر للح خاضعاً  اؼبمر كاف إذا -  4
 القياـ من التأكد بعد إال اغبديدية السكك مع الطريق تقاطع جيتاز ال أف عليو اغباالت، صبيع
 .  خطر دوف بذلك

 اؼبركبات ترؾ حيّظر كما حديدية خطوط تقطعها أو تشغلها اليت الطريق أقساـ على الوقوؼ حيّظر -  5
 .  عنها غريبة مركبات لتسيَت اغبديدية اػبطوط استعماؿ أو ، عليها قفةوا اغبيواانت أو

 : اغبديدية السكك مع الطريق تقاطع من بااالقًت  عند السائق على جيب -  6
 .  سرعتو من خيفض أف  -
 . التوقف والفتات إلشارات ديتثل أف  -

 اٌظبثغ اٌفظً

 إٌّجٙبد اطزؼّبي

 
 :  اآلتية اغباالت يف إال الصوتية اؼبنبهات تعماؿاس حيّظر  -  1   :  29اٌّبدح 

 .  اغبوادث وقوع لتفادي الضرورية التنبيهات اآلخرين الطريق مستخدمي إعطاء -أ  
 . اؼبأىولة اؼبناطق خارج ذباوز بعملية اآلخرين الطريق مستخدمي تنبيو إذل اغباجة عند -ب 

 ومؤسسات األضبر والصليب واإلطفاء اؼبدين اعوالدف اؼبسلحة القوى مؤسسات مركبات خبل فيما -  2
 حيّظر أمامها، عوائق وجود وعند السريع تدخلها تستدعي دبهمات قيامها خبلؿ ، اإلسعاؼ
 .  اتر والصاف والصارخات اؼبتعددة األصوات ذات األبواؽ استعماؿ

 أشهر ثبلثة بعد لفوتت استعماؽبا، حاؿ يف أعبله /2/ الفقرة يف عليها اؼبنصوص األجهزة ُتضبط -  3
 اؼبهلة خبلؿ صدر قد يكن دل إف احملضر، ؼبنظمي اؼبباشر اؼبرجع إبشراؼ احملضر تنظيم اتريخ من

 .  صاحبها إذل اؼبصادرة األشياء إبعادة قضائي قرار اؼبذكورة
 التنبيهات فتعطى الليل يف أما .االعتداؿ وكثَتة وقصَتة متقطعة التنبيو إشارة تكوف أف يشًتط -  4

 .  القصوى الضرورة عند إال الصوتية اؼبنبهات تستعمل وال الضوئية اإلشارات بواسطة
 سبنعها أف أو اؼبأىولة، اؼبناطق داخل الصوتية اؼبنبهات استعماؿ تقيد أف اؼبختصة احمللية للسلطات -  5

 .  الداىم اػبطر حاالت يف إال
 اٌضبِٓ اٌفظً

 ٚاٌزٛلف اٌٛلٛف

 
  : حُيّظر :  41اٌّبدح 

 الطريق استعماؿ إساءة أو إعاقة يشكل ذلك كاف إذا الطريق على حيواف أو مركبة ترؾ أو إيقاؼ -  1
. 
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 حادث أي ؾاإلستدر  البلزمة اإلحتياطات إزباذ بدوف مركبتو وقوؼ ؿبل عن اإلبتعاد السائق على  -  2
 .  غيابو عن ينتج قد

  ( 15/4/2114اتريخ  /782/قانوف رقم ) اؼبعدلة  دبوجب ال -  3
على راكب اؼبركبة أف ينػزؿ منها أو أف يصعد إليها أو أف يفتح ـبرجًا من ـبارجها يف أماكن وجود 

يف حاؿ عدـ وجود ىذه البلفتات أو العبلمات عليو و .  الفتات أو عبلمات سطح الطريق سبنع ذلك
  النػزوؿ أو الصعود من اعبهة اليمٌت لوجهتو .

 
 أو السَت، غبركة مضايقة أي عنها تنتج ال بصورة الطريق على اغبيواف، أو اؼبركبة، إيقاؼ جيب -  1   :  40اٌّبدح 

 مواز وبشكل السَت وجهة إبذباه الوقوؼ ىذا يتم أف على .اجملاورة األمبلؾ إذل للدخوؿ إعاقة
 .  ذلك زبالف عبلمات وجود حاؿ يف إال للطريق

 خيلي حبيث ، الطريق من األدين الطرؼ أقصى يف األحواؿ صبيع يف افاغبيو  أو اؼبركبة إيقاؼ جيب -  2
 الطرؼ حالة كانت أو خاص لسَت ـبصصاً  اعبانب ىذا كاف إذا إال ، اؼبعّبد من فبكن قسم أكرب
 . بذلك تسمح ال الطريق من األدين

 
 : الوقوؼ حيّظر  :   42 اٌّبدح

 .  وؼالوق فبنوع ببلفتة إليها اؼبشار األماكن يف -  1
 .  العاـ للنقل اؼبعدة اؼبركبات مواقف عن أمتار عشرة من أقل تبعد اليت األماكن يف -  2
 .  متوقفة أخرى مركبة إقبلع فيها الوقوؼ يعيق اليت األماكن يف -  3
 وطوارئ واؼبدارس واؼبعابد العامة واغبدائق ئبااؼبر  سيما ال واؼبخارج واؼبداخل اؼبشاة، فبرات يف -  4

 .  تشفياتاؼبس
 .  خاصة أو رظبية عامة أبنية إذل اؼبؤدية الطرقات مداخل أماـ -  5
 . السريع للسَت اؼبعدة اؼبسالك وعلى اغبديدية اػبطوط وعلى ، اؼبشاة لسَت اؼبعّدة األرصفة على -  6
 .  إليها تنتمي اليت الفئة غَت اؼبركبات من لفئة اؼبخصص الوقوؼ ؿبل يف مركبة ألي -  7
 العامة الطرقات على ، مستعملة أـ كانت جديدة التجارة، بقصد عرضها أو للبيع اؼبعّدة للمركبات -  8

 .  الوقوؼ فيها اؼبسموح األماكن يف حىت
 منها جهة كل من أمتار طبسة عن تقل مسافة وعلى اغبرائق إطفاء صنابَت قرب الواقعة األماكن يف -  9

 . 
 .  هبم اػباصة واؼبمرات اؼبعوقُت اراتسي لوقوؼ اؼبخصصة األماكن يف - 11
 . الكهرابئية واإلشارات الطرقات الفتات رؤية الوقوؼ فيها حيجب اليت األماكن يف - 11
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 :والتوقف الوقوؼ حيّظر   :  42اٌّبدح 
 .  والتوقف الوقوؼ فبنوع ببلفتة إليها اؼبشار األماكن يف -  1
 .  العامة السبلمة هتدد اليت اػبطرة األماكن يف -  2
 .  كافية غَت الرؤية فيها تكوف اليت األماكن يف  -  3
 مسافة حىت الضوئية واإلشارات واؼبستديرات والتقاطعات اؼبنعطفات وعلى اؼبرتفعات رؤوس على -  4

  ./ مًت 25/
 غَت ويف مًت/ 25/ مسافة حىت وـبارجهما مداخلهما ويف األنفاؽ وداخل وربتها، اعبسور على -  5

 .  لذلك اؼبهيأة األماكن
 .   الركاب ألخذ ؽبا اؼبعّدة األماكن غَت يف الباصات على -  6
 .  الضوئية اإلشارات قبل التوقف خطوط على -  7
 .  الضوئية اإلشارات عند اؼبشاة بعبور اػباصة اؼبتقطعة اػبطوط على -  8
 .  اللوف بيضاء ةمتواصل طولية خبطوط احملدد اؼبعّبد جانيب على -  9

 . عامة أشغاؿ فيها ذبري اليت األماكن يف - 11
 من أو ، األمن قوى رافعات استخداـ سحبها يستوجب اليت ، اؼبخالفة اؼبركبات مالكي على يُفرض  -

 قيمة زبصص أف على ، الرافعة الستخداـ كبدؿ القانوف يفرضها اليت ماتاالغر  عن مضاعفة مةاغر  ، تكلفو
 .  الداخلي األمن قوى يف اإلحتياط صندوؽ لصاحل الضعف

 
 : اؼبتمادي الوقوؼ   :  44 اٌّبدح

 ( 15/4/2114اتريخ  /278/قانوف رقم ) اؼبعدؿ  دبوجب ال -  1
الوقوؼ اؼبتمادي، وىو وقوؼ اؼبركبات اآللية على الطرقات العامة بصورة متواصلة يف مكاف حيّظر 

 وإف كاف مكاف الوقوؼ مسموحاً بو قانوانً.،  واحد، ؼبدة تزيد عن طبسة عشر يوماً 
 ىذا يف الواردة الثانية الفئة ـبالفات بعقوبة أعبله األوذل الفقرة أحكاـ خيالف من كل يُعاقب -  2

 .  القانوف
 .  أسبوعُت ؼبدة اؼبركبة ربتجز ، اؼبكاف من إزالتها عن سبنع أو غائباً  اآللية اؼبركبة مالك كاف إذا -  3
 . والبلديت الداخلية وزير عن يصدر بقرار اؼبادة ىذه تطبيق دقائق ربّدد -  4

 اٌزبطغ اٌفظً

 «اٌظٍز ِٓ اٌّظذٛثخ اٌّزوجبد»  ٚأٔمبػٙب اٌٍّّٙخ اٌّزوجبد

 
در االعامة الص النظافة قانوف من األوذل اؼبادة عليها نصت وأنقاضها اؼبهملة ابؼبركبات اؼبتعلقة األحكاـ إف :  45 اٌّبدح

 األيت نصها : 23/8/1974/ اتريخ 8735ـ رقم /ابؼبرسو 
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 ؾباري ويف القانوين الًتاجع حدود حىت وأقنيتها وجوانبها وملحقاهتا العامة والساحات الشوارع على دينع   » 
 طرح اػباصة والبلدية الدولة أمبلؾ وعلى للقرى اؼبشاعية واألراضي البحرية األمبلؾ وعلى وضفافها اؼبياه
 اؼبركبات وطرح والصناعية الزراعية والفضبلت والنفايت وغَتىا واغبجارة اغبفريت وأتربة اؼبباين قاضأن

 « .   وأجزائها وىياكلها وأنقاضهاالسيارات  تسجيل مصلحة من اؼبشطوبة اؼبهملة والسيارات
 

العامة النظافة  قانوف يف عليها ؼبنصوصا ابلعقوابت أعبله الواردة اؼبادة ىذه أحكاـ خيالف من كلّ  يعاقب :  46اٌّبدح  
 23/8/1974/ اتريخ 8735در ابؼبرسـو رقم /االص

 العاشر الفصل

 تهااشار إو  المركبات نارةإ

 
 ىطوؿ أو الضباب وقت يف سيما وال االقتضاء عند النهار ويف الليل، أثناء السائق، على جيب -  1   :  47اٌّبدح  

 : نفق يف روراؼب لدى أو الثلج أو الغزير اؼبطر
   التبلقي أضواء أو الطريق أضواء يشعل أف  -أ  

 /119/ اؼبادة ألحكاـ وفقاً  هبا ؾبهزة اؼبركبة كانت إذا اعبانبية القياس أضواء يشعل أف -ب  
 .  القانوف ىذا من

 قُتالسائ نظر إهبار لتبليف ذلك تستلـز اليت الظروؼ صبيع يف التبلقي أضواء استعماؿ السائق على -  2
 :  وخاصة ، اآلخرين

 .  التبلقي لدى -أ  
 . قصَتة دبسافة أخرى مركبة وراء السَت لدى  -ب  

 :  الطريق أضواء استعماؿ حيّظر  -  3

 .  التبلقي لدى -أ  
   كافية العامة اإلانرة تكوف عندما اؼبأىولة اؼبناطق يف -ب  
 إذل الرؤية للسائق يسمح بشكل متواصلة ةالعام اإلانرة تكوف عندما اؼبأىولة اؼبناطق خارج -ج  

 .  كافية مسافة
 .  متوقفة اؼبركبة تكوف عندما -د  

 
 مركبة كل إذل يُدؿّ  أف الضباب، وقت سيما ال ، اإلقتضاء عند النهار ويف ، الليل أثناء جيب،    -  1  :  48اٌّبدح  

 بتطبيق اإلحتفاظ مع كافية غَت عامة إبانرة ؾبهزة أو عامة إبانرة ؾبهزة غَت طريق على واقفة
 إما القانوف ىذا من والثامن والسابع والسادس اػبامس األبواب يف إليها اؼبشار اػباصة األحكاـ
 . الوقوؼ أبضواء وإما واػبلفية األمامية القياس أبضواء

 .../... 
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 ، اؼبًتين يتجاوز عرضها فكا أو ، أمتار ستة يتجاوز اؼبركبات من ؾبموعة أو اؼبركبة طوؿ كاف إذا -  2
 .  واعبانيب واػبلفي األمامي القياس أبضواء ، واقفة وىي إليها، الداللة جيب

 أو/ 43/ حىت /41/ اؼبواد يف اؼببينة الشروط ضمن اؼبركبة إيقاؼ قاىرة قوة بنتيجة ، استحاؿ ذاإ -  3
 أف ، الليل أثناء وخاصة ، السائق على وجب ، الطريق على بعضها أو اؼبركبة ضبولة سقوط حاؿ يف

 التحذير ومثلث التنبيو أضواء وضع ومنها القائمة، العراقيل إذل للداللة البلزمة التدابَت صبيع يتخذ
 .  القانوف ىذا من /58/ للمادة وفقاً 

 
 نظاـ ؽبا ضعيو  واليت خاصة لنقليات استعماؽبا اؼبمكن اؼبركبات إبستثناء ، اؼبركبات تزويد حيّظر -  1  :  49اٌّبدح  

 . القانوف ىذا يف اؼببينة غَت إشارة أو إانرة أبجهزة ، خاص
 األجهزة ىذه تضايق ال أف شرط ، اؼبركبة يف الداخلية اإلانرة أجهزة األحكاـ ىذه تتناوؿ ال -  2

 .  اآلخرين السائقُت
 بدوف دعايةلل ـبصصة للنور عاكسة أو مضيئة إشارة كل استعماؿ اؼبركبات سائقي على حيّظر -  3

 إزعاجاً  إستعماؽبا يسبب ال أف شرط اؼبختص اؼبرجع من بذلك خاص إذف على اغبصوؿ
 .  الطريق ؼبستخدمي

 
 .  دائم بشكل الرجوع وأضواء اؼبكابح أضواء سبلمة من يتأكد أف السائق على جيب :  51اٌّبدح  

 
 كافية دبسافة للمركبة إنعطاؼ أو ؼاإكبر  مناورة كل قبل اإلشارة أضواء استعماؿ السائقُت صبيع على جيب :  50اٌّبدح  

 . 
 

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

 ػشز اٌذبدي اٌفظً

 اٌؼبِخ اٌظالِخ ػٍى ٌٍّذبفظخ ػبِخ أدىبَ

 
 :  كاف أي على حيظر :  52اٌّبدح  

 هتدد اً أخطار  يسبب أو السَت حركة يعرقل أف شأنو من ما العاـ الطريق على يًتؾ أو يرمي أف -  1
 .  وغَتىا البناء ومواد واغبجارة باوالًت  كالنفايت العامة السبلمة

 اليت العبلمات يضع أف عليو ذلك، تعذر وإذا اً فور  إزالتها عليو يتوجب لذلك، اضطراره حاؿ ويف
 .  فبكن وقت أسرع يف إزالتها حىت عنها الناتج راػبط إذل تشَت
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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 اؼبركبات من وخبلفو اؼبأكوالت وبقاي النفايت يرمي أف -  3

 
 دوف داع ألي طريقاً  حيفر أف أو كانت وسيلة أبي العاـ ابلطريق اً ضرر  يُلحق أف كاف أي على رحيظّ  :  54اٌّبدح  

 . اؼبختصة السلطة من مسبق ترخيص
اؼبػػواد  يف عليها اؼبنصوص العامة الطرقات على ابألشغاؿ اؼبتعلقة األحكاـ اؼبادة ىذه تطبيق يف عىاير 
 / من قانوف العقوابت .611و 599، 595/

 
 وضباية لتنبيو البلزمة السبلمة إجراءات يتخذوا أف العامة الطرقات على األشغاؿ بورش القائمُت على :  55دح  اٌّب

 واألشغاؿ والبلديت الداخلية وزيري عن يصدر بقرار اؼبادة ىذه تطبيق دقائق ربّدد .الطريق مستخدمي
 .  اللجنة اقًتاح على ءبناً  والنقل العامة

 
 واؼبسارب اؼبمرات يف سَتىم حيصروا أف القاىرة، القوة حاالت عدا فيما الطرقات مستخدمي على :   56 اٌّبدح

 . إليها ينتموف اليت الفئة بسَت اؼبخصصة واألرصفة
 

 :  اآلتية الفئات على اداتاالوتوسًت  استعماؿ حيّظر اؼبسلحة، للقوى التابعة واآلليات اؼبركبات إبستثناء :  57  اٌّبدح
 .  اػباصة اغباجات وأصحاب اؼبشاة -  1
 .  اغبيواانت -  2
 .  آلياً  اجملرورة غَت اؼبركبات  -  3
 .  ساعة/كلم 61 سرعتها تتعدى ال اليت اؼبركبات -  4
 .  الصناعية واؼبركبات العامة األشغاؿ ومركبات الزراعية ؼبركباتوا اتر ار اعب  -  5

 
 إلخراج وسعو يف ما يبذؿ أف عليو وجب السائق، إرادة عن رجخا طارئ لسبب اؼبركبة توقف حاؿ يف :  58اٌّبدح  

 ذلك، عليو تعذروإذا  وجوده، حاؿ يف ارير اإلضط ابلوقوؼ اػباص الطريق كتف إذل اؼبعّبد من اؼبركبة
 مسافة وعلى السَت، لوجهة تبعاً  اؼبركبة، خلف أو أماـ التحذير مثلث ووضع التنبيو أضواء استعماؿ وجب
 بشكل اؼبثلث مشاىدة ديكن حبيث االوتوسًتادات على اً مًت  وطبسُت العادية الطرقات لىع اً مًت  ثبلثُت
 كافياً  الرؤية ؾباؿ كاف إذا التحذير مثلث وضع بعد التنبيو أضواء إطفاء ديكن .الليل ويف النهار يف واضح

 . 
 تقلّ  مسافة على اؼبثلث وضع ديكن اؼبأىولة اؼبناطق داخل اً مًت  الثبلثُت مسافة ـاإحًت  إمكانية عدـ حاؿ ويف
 . أمتار عشرة عن تزيد أف جيب لكن ذلك عن
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 . أصفر لوف ذات يدوي ضوء كوضع أخرى ربذير وسائل استعماؿ ذلك إذل ابإلضافة للسائق ديكن
 

 :  تاالوتوسًتادا سيما ال الطرقات على التالية ابلعمليات القياـ السائقُت صبيع على حيّظر :  59اٌّبدح  
 .  اإللتفاؼ أو الوقوؼ أو للتوقف سيما ال اؼبعبدين بُت الوسطية اعبزيرة إستعماؿ -  1
 الوراء .  إذل الرجوع -  2
 .  الطريق كتف على السَت -  3
 .  القصوى الضرورة حاالت يف إال الطريق كتف على سيما وال اؼبعّبد على التوقف أو الوقوؼ -  4

 
 الذين السائقُت صبيع على آخر، طريق كبو إذباه إذل أو ربويلة إذل تشَت اداوتوسًت  على فتةال وجود عند :  61اٌّبدح  

 :  إذل التدرجيي ؼاابإلكبر  القياـ البلفتة ىذه رؤيتهم فور اػبروج يريدوف
 .  سلوكها يرغب اليت التحويلة إذباه حبسب اليسار أو اليمُت إذباه -  1
 ويتعُت التفرّع مكاف عند سلوكو يريد الذي اآلخر للطريق ؤدياؼب السَت مسارب أحد أو مسرب  -  2

 . التفرّع مكاف أو احملوؿ بداية يف اؼبوضوعة البلفتات ذباوز قبل ؼااإلكبر  إهناء
 

 . للمركبات األمامية ابؼبقاعد العمر من العاشرة سنّ  يبلغوا دل الذين األطفاؿ نقل حيّظر -  1 :  60اٌّبدح  
 األماف كرسي داخل سليم بشكل وضعهم دوف من العمر من اػبامسة دوف ما طفاؿاأل نقل حيّظر -  2

 تطبيق دقائق وربّدد .الكرسي ىذه داخل اؼبوجود ـاابغبز  وربطهم اػبلفي اؼبقعد يف ؽبم اؼبخصص
 .  اللجنة اقًتاح على بناء والبلديت الداخلية وزير عن يصدر بقرار الفقرة ىذه

 كافة، اؼبركبات أنواع يف واػبلفية األمامية اؼبقاعد مستعملي لكافة األماف ـاحز  استعماؿ يتوجب -  3
 .  أمنية مهمات تنفيذىم عند اؼبسلحة القوى عناصر ابستثناء اؼبصنع من األحزمة هبذه واجملهزة

 
 أو الغطاء، أو باألبوا مفتوحة أو احملرؾ، لغرفة غطاء بدوف أو أبواب بدوف تتجوؿ أف السيارات على حيّظر :  63اٌّبدح  

 لصندوقها اػبلفي الباب ترؾ الشحن سيارات على حيّظر كما للدواليب، (ؼاالرفر ) األوحاؿ  واقية بدوف
 . متدلياً 
 اف شرط والسياحة الباص سيارات سطح على مثّبت مشبك على وأمتعتهم اؼبسافرين حقائب بنقل ُيسمح

 ضرورة إذل ابإلضافة اػبارجي، السيارة سطح اغباؿ، قمطل يف يتعدى، ال وأف الواحد اؼبًت علوىا يتجاوز ال
 . العامة السبلمة مقتضيات يؤمن سليم ؿُبكم بشكل اغبمولة ىذه ربط
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 ػشز اٌضبًٔ اٌفظً

 اٌطزٌك ططخ ٚػالِبد ٚالفزبد ئشبراد

 ػبِخ أدىبَ - ٚياأل اٌمظُ

 
 يف والواردة السَت تدابَت على اعبمهور الطبلع إستعماؽبا اجبالو  والعبلمات والبلفتات تااإلشار  شكل إف :  62اٌّبدح  

 دولية إتفاقية أي أو 1968 عاـ فيينا يف اؼبعقودة الدولية اإلتفاقية يف اؼبعتمدة ىي القانوف، هبذا ملحق
 .  لبناف ُيربمها أو أبرمها أخرى
 والعبلمات والبلفتات تااإلشار  اؿأشك والنقل العامة واألشغاؿ والبلديت الداخلية وزيري من بقرار رُبّدد

 .  اؼبذكورة اإلتفاقية يف الواردة واحمللية اإلضافية
 

 الواجب التعليمات تعلن خاصة وإشارات الفتات وـبارجها، واألنفاؽ اعبسور مداخل على توضع -  1  :  64اٌّبدح  
 .  اؼبرور سبلمة لتامُت أو عليها للمحافظة إتباعها

 وـبارج مداخل على اؼبوضوعة والتعليمات اػباصة ابإلشارات التقّيد ريق،الط مستخدمي على -  2
 . اؼبرور سبلمة لتأمُت أو عليها للمحافظة واألنفاؽ اعبسور

 
 أو بياانت أو إعبلانت عليها يلصق أو السَت وإشارات ببلفتات ضرر أي يلحق أف كاف أي على حيّظر :  65اٌّبدح  

 .  اىاهتااذب أو مراكزىا أو معاؼبها يغَت
 

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

 اٌٍذٌٚخ اٌّزٚر ئشبراد- اٌضبًٔ اٌمظُ

 
  اليدوية طةالشر  رجاؿ تاإشار  - 1 :  67اٌّبدح  

 بتنظيم اؼبكلفُت الشرطة رجاؿ إلشارات الفور على اإلمتثاؿ الطريق مستخدمي على جيب -أ  
 .  اؼبرور حركة

 التقاطعات على ابلتوقف اؼبتعلقة اؼبرور حركة بتنظيم اؼبكلفُت الشرطة رجاؿ إشاراتإّف  - ب
 : يلي كما ىي
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 الطريق، مستخدمي لكل «  قف -حذار»  اإلشارة ىذه تعٍت:  عاموديً  مرفوعة اليد   -
 اؼبوجودين الطريق ومستخدمي آمنة بطريقة التوقف على القادرة غَت اؼبركبات عدا ما

 . التقاطع منطقة ضمن
 الطريق مستخدمي لكل "التوقف" اإلشارة ىذه تعٍت :أفقياً  فبدوداتف اليداف أو اليدّ   -

 الواقعة سواء اؼبمدودتُت، اليدين أو اليدّ  تإذباىا مع تتقاطع إذباىات من القادمُت
 .  خلفو أو الشرطي مقابل

 أو اليد ؿاإنز  اؼبرور حركة بتنظيم اؼبكلف للشرطي ديكن اإلشارة، هبذه القياـ بعد
 . التوقف حالة ارر استم مع اليدين،

 الضوء إبذباه القادمُت الطريق مستخدمي لكافة التوقف ويعٍت بو يؤشر أضبر ضوء  -
 .ضبراأل

 على اإلستثنائية اغباالت يف اؼبرور حركة بتنظيم اؼبكلفُت الشرطة رجاؿ إشارات تغُلب   - ج
 .  غَتىا أو الطريق عبلمات أو الفتات أو ضوئية تاإشار  من األخرى القواعد صبيع

 اليدوية السائق إشارات -  2

 ديكن الطريق، مستخدمي وتنبي هبدؼ االضطرارية اغباالت ويف اإلذباه، تغيَت إشارة إذل إضافة
 اؼبركبة انفذة خبلؿ من األيسر عواذر  ابستعماؿ سيتخذه الذي اإلجراء عن إعبلمهم للسائق
 : كالتارل البلزمة اإلشارات يؤدي وأف اليسرى

 .  والتوقف السرعة زبفيف تعٍت اؼبركبة جانب إذل واصعادىا عا الذر  ؿاإنز  -أ  
 .  لليسار اإلذباه عٍتت افقياً  مستقيم بشكل عا الذر  مدّ  -ب 
 . لليمُت اإلذباه تعٍت عاموديً  عا الذر  رفع -ج  

 

 اٌؼٛئٍخ اإلشبراد - اٌضبٌش اٌمظُ
 

 .  ابؼبشاة خاصة وإشارات ابؼبركبات خاصة إشارات إذل الضوئية اإلشارات تنقسم :  68اٌّبدح 
 

 : التارل الًتتيب وفق دائرية ألواف بثبلثة ـنظا من ابؼبركبات اػباصة الضوئية اإلشارات تتكوف -  1  :  69اٌّبدح  
 التوقف خط وجود عدـ حاؿ يف .التوقف ػبط اؼبركبات ذباوز فبنوع يعٍت:   األضبر الضوء -أ  

 ولوج عن اإلمتناع أو نفسها الضوئية اإلشارة ذباوز عن اإلمتناع األضبر الضوء معٌت يكوف
 .  التقاطع

 األضبر الضوء إذل األخضر الضوء من اإلشارة تغَّت  عند ُيستعمل:  الثابت األصفر الضوء -ب  
 وُيسمح األضبر اللوف إضاءة عند للتوقف سبهيداً  التمهل ضرورة إذل السائقُت لتنبيو

 توغلت أو التقاطع عند التوقف خط وعبت قد كانت إذا سَتىا دبتابعة السائرة للمركبات
 .  توقف خط وجود عدـ حاؿ يف التقاطع يف
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 . اغبذر توخي مع ابؼبرور السماح يعٍت : األخضر الضوء -ج  

 لوف ذات أسهم عدة أو بسهم األخضر والضوء الثابت األصفر والضوء األضبر الضوء تزويد ديكن -  2
 أف إبستثناء العادية الضوئية لئلشارات ذاتو اؼبعٌت األسهم ؽبذه وتكوف .أخضر أو أصفر أو أضبر
 .  ابألسهم إليها اؼبشار السَت إبذباىات صرينح السماح أو اؼبنع

 أتمُت مث ومن اإلشارة عند التوقف شريطة دييناً  اؼبتجهة للمركبات اغبمراء اإلشارة بعبور ُيسمح -  3
 إشارة وجود عدـ وشرط مضايقة، أو خطر ألي األخرى السَت وحركات اؼبشاة تعريض دوف العبور
 .  ذلك سبنع

 
 : يلي ما وتعٍت وأخضر أضبر لونُت ذات اؼبشاة بسَت اػباصة الضوئية اإلشارات كوفت  -  1   : 71   اٌّبدح

 .  للمعّبد اؼبشاة عبور فبنوع يعٍت األضبر الضوء -أ  
 . اغبذر توخي مع للمشاة اؼبخصص اؼبمر يف اؼبعّبد بعبور السماح يعٍت األخضر الضوء -ب  
 .  للمشاة السَت أو التوقف على دالة رموز األضواء ىذه يصاحب أف على

 الشكل على معينة عبور حاالت يف لونُت ذات نظاـ من مكونة ضوئية إشارات استخداـ ديكن -  2
 :  التارل
 ابلنسبة اؼبسرب أو اؼبسلك على فبنوع إذباه)×( :  أكس عبلمة شكل يف األضبر الضوء   -أ  

 .  الضوء إليو اؼبوجو للسائق
 اؼبسلك على بو مسموح إذباه ويعٍت : األسفل إذل موجو سهم شكل يف األخضر الضوء -ب  

 .  الضوء إليو اؼبوجو للسائق ابلنسبة واؼبسرب

 دوف من االنتباه ومضاعفة التمهل بعد اإلشارة بتجاوز للسماح اؼبتقطع األصفر الضوء ُيستخدـ -  3
 األولوية . قواعد تغيَت
 :  يلي دبا اؼبتقطع األصفر الضوء استخداـ يتعلق أف وديكن
 .  ابلتناوب يشتغبلف ضوءاف أو منفردة بصفة موضوع ضوء -أ  

 .  يعمل ال النظاـ كاف إذا ألواف ثبلثة من مكونة ضوئية إشارة لنظاـ اتبع ضوء -ب  
 التقاطع ولوج فبنوع يعٍت ألواف، ثبلثة من مكونة ضوئية إشارة لنظاـ التابع اؼبتقطع األضبر الضوء -  4

 .  األولوية قواعد تغيَت دوف من السَت متابعة قبل االنتباه ضاعفةوم التوقف بعد إال
 األصفر، والضوء األضبر الضوء بُت متقطع بشكل تعمل تقاطع على ضوئية إشارة وجود حاؿ يف -  5

 ولوجو إمكانية من والتأكد اتماً  توقفاً  التوقف اؼبتقطع األضبر الضوء إليو اؼبوجو السائق على
 من للتأكد التمهل اؼبتقطع األصفر الضوء إليو اؼبوجو السائق وعلى سَته، متابعة قبل أبماف التقاطع
 .  سَته متابعة قبل اؼبركبات من التقاطع خلو
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 تقاطعات على وموضوعُت ابلتناوب يشتغبلف متقطعُت أضبرين ضوءين من مكوف نظاـ يستخدـ -  6
 اػبط، ىذا وجود عدـ حاؿ يف أو التوقف، خط اوزذب منع ويعٍت اغبديدية، السكك مع الطرقات

 . الطريق مستخدمي لكل ابلنسبة التقاطع ولوج فبنوع
 

 للمادة وفقاً  اؼبرور أفضلية رُبّدد وعبلمات، الفتات وجود وعدـ مضاءة، غَت ضوئية إشارة وجود حاؿ يف   :  70اٌّبدح  
 .  القانوف ىذا من/ 32/

 اٌزاثغ  اٌمظُ

 اٌالفزبد

 

 : أنواع ثبلثة إذل الطرؽ جانب إذل اؼبوضوعة السَت الفتات تنقسم : 73 حاٌّبد
 التحذيرية . البلفتات  - 1  

 التنظيمية . البلفتات  - 2  
 اإلرشادية . البلفتات  - 3  

 

 : اٌزذذٌزٌخ اٌالفزبد  : 72 اٌّبدح

 للسػرعة وزبفيضاً  خاصاً  ىاً إنتبا الطريق مستخدمي على تفرض الطريق على أخطار من للتحذير الفتات ىي  
 اإلنػزالؽ وخطػر اغبػادة واؼبيػوؿ اػبطػرة كاؼبنحنيػاتاإلشػارة )   داخػل إليػو اؼبشػار اػبطػر نػوع مػع يػتبلءـ بشػكل 
 خل ( .ا...  ، الصخرية واإلهنيارات 
 اػبلفيػة وتكػوف . أعلػى إذل وورأسػ أفقيػة قاعدتػو األضػبلع متسػاوي مثلػث شػكل علػى البلفتات ىذه تكوف  
 )   . األسودابللوف  والرموز واألشكاؿ والرسومات ، العاكس األضبر ابللوف اػبارجي واإلطار ، عاكس أبيض لوف تذا 

 اؼبرور ( . الفتات ملحق من 26 البلفتة إذل 1 البلفتة من
 

 : اٌزٕظٍٍّخ اٌالفزبد  : 74  اٌّبدح

 :  فئات طبس إذل وتنقسم اؼبرور، حركة بتنظيم اػباصة القواعد بعض الطريق مستخدمي إعطاء إذل هتدؼ  
 اؼبرور ( . الفتات ملحق من /33/ البلفتة إذل /27/ البلفتة ) منٚاألفؼٍٍخ   اٌزمبؽغ الفزبد - 0   

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

 الدخوؿ كمنع)   هبا القياـ دينع اليت اغبركات إذل السائقُت تنبيو إذل وهتدؼ اؼبنع الفتات -أ    
  مع بيضاء خلفية ذات الشكل دائرية وتكوف  .( وغَتىا ، اإللتفاؼ ومنع التجاوز ومنع    
  /34البلفتة / ) من واألضبر األسود وفابلل ومصطلحات رموز وعليها ، أضبر خارجي إطار   
 اؼبرور . ( الفتات ملحق من /61/ إذل  البلفتة   
  ذات الشكل دائرية تكوف والتوقف الوقوؼ منع الفتات التوقف :و  الوقوؼ منع الفتات  - ب   
   رػػاألضب ابللوف ومصطلحات رموز وعليها األضبر ابللوف خارجي إطار مع زرقاء خلفية   

 اؼبرور ( . الفتات من ملحق /63/ البلفتة إذل /61/لبلفتة ا من) 
 : ) اإلججبرٌخ (اإلٌشاٍِخ  اٌالفزبد   - 2   

 . ؿبددة بقواعد اإللتزاـ أو إلزامية حبركات للقياـ السائقُت توجيو إذل هتدؼ اإللزامية البلفتات   
 إذل /64/ البلفتة مػن. )  ءبيضا وأسهم رموز وعليها ، زرقاء خلفية ذات الشكل دائرية وتكوف   

 اؼبرور ( . الفتات ملحق من / 79/ البلفتة   

 إٌّغ : ٔٙبٌخ الفزبد - 4   

 خطػوط وعليهػا ، خارجي إطار دوف من ، بيضاء خلفية ذات دائرية وتكوف«  اؼبنع هناية»  الفتات 
 / إذل81/ البلفتػة مػن)  اليسػار إذل اليمػُت مػن قطػري إذبػاه يف متوازيػة ، داكنػة رماديػة أو سػوداء
 اؼبرور ( . الفتات ملحق من /84/ البلفتة

 اإلٌشاٍِخ : اٌالفزبد ٔٙبٌخ  - 5  

  الرموز من ؾبموعة وعليها خارجي إطار مع زرقاء خلفية ذات دائرية تكوف اإللزامية البلفتات هناية   
   من. )  اليسار إذل اليمُت من قطري إذباه يف متوازية ضبراء وخطوط األبيض ابللوف واؼبصطلحات  
 اؼبرور ( . الفتات ملحق من / 91/ البلفتة إذل /85/ البلفتة 

 
 : اٌزٕجٍٗ ٚػالِبد اإلرشبدٌخ اٌالفزبد : 75 اٌّبدح

 إذل  : وتنقسم اإلرشادية البلفتات  - 1  

  اداتػػاإلرش بعض الطريق مستخدمي إعطاء إذل وهتدؼ واػبدمات اؼبعلومات الفتات  - أ   
 واؼبستشفياتالسيارات  كمواقف)   واػبدمات اؼبرافق إذل الدالة والبلفتات ، لتوجيهاتوا   
 : التارل الشكل على وتكوف ،(  وخبلفو    

 وكتػاابت رمػوز مػع زرقػاء خلفيػة ذات مسػتطيلة أو مربعػة وتكػوف اؼبعلومػات الفتػات -
 الفتػات لحػقم مػن /111/ البلفتػة إذل /91/ البلفتػة مػن)  األضبػر أو األبػيض ابللػوف

 . اؼبرور
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 ورموز زرؽأ إطار مع بيضاء خلفية ذات مستطيلة أو مربعة وتكوف اػبدمات الفتات -

  مػػن /125/ البلفتة إذل /111/ البلفتة من. )  األبيض أو األسود ابللوف وكتاابت
 اؼبرور ( . الفتات ملحق      

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

 صفراءأو  الثقافية أو السياحية لؤلماكن بّنية أو اؼبدف داخل للتوجيو بيضاء أو الطرقات
 تكوف والصفراء لبيضاءا البلفتات ثناءتابس األبيض ابللوف ورموز كتاابت مع لؤلشغاؿ
 ) من  وجهتهم إذل الوصوؿ على الطريق مستخدمي وتساعد األسود ابللوف عليها الكتابة

 اؼبرور ( . الفتات ملحق من /135/ البلفتة إذل /126/ البلفتة
 

 : التنبيو عبلمات - 2 
 اػبطرة أو اغبادة ( حنياتاؼبن)  كاؼبنعطفات اؼبواقع بعض يف الطريق مستعملي لتنبيو العبلمات ىذه تستخدـ  

 اؼبرور ( . الفتات ملحق من /141/ البلفتة إذل /136 البلفتة/ من)   الوسطية اعبزر أو التقاطعات أو
 : من العبلمات ىذه وتتكوف  

 على للطريق اػبارجي الطرؼ عند تثبت اللوف بيضاء اسطوانية أعمدة شكل على عبلمات  - أ
 ، اتػالتقاطع على أيضاً  وتثبت عاكسة ضبراء «  قبلدة»   أو  « سوار»   مع اػبطرة اؼبنعطفات
 تًتاكم اليت اؼبناطق يف الواقعة الطرؽ على الثلج مستوى من أعلى عاكسة ضبراء قبعة مع وتكوف
 .  الثلوج فيها

 جانيب على تثبت ، عاكس أسود مستطيل مع اللوف بيضاء أسطوانية أعمدة شكل على عبلمات  - ب
 . اػبارجية حدوده دلتحدي الطريق

  رةػػاػبط اؼبنعطفات من للتنبيو عاكسة، بيضاء أسهم عليها زرقاء خلفية ذات مستطيلة الفتات  - ج  
 . السائق دبواجهة للطريق اػبارجي الطرؼ عند تثبت  

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

 بِضاٌخ اٌمظُ

 اٌطزٌك ططخ ػالِبد

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

 وجود إذل للداللة السائق يسار على وتقع ، اؼبعبد مسلكي بُت تفصل  الصفراء : الطولية اػبطوط - 1  
 . اؼبعاكس ابإلذباه يساره على سَت   
 . نفسو اإلذباه ذات السَت مسارب بُت تُفصل :  البيضاء ليةالطو  اػبطوط -2   
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 . ورااجمل اؼبسرب أو اؼبسلك إذل إجتيازىا دينع:  اؼبتواصلة الطولية اػبطوط - 3  
  اؼبسلك أو اؼبسرب إذل اإلنتقاؿ بغية أو التجاوز عند إبجتيازىا يسمح :اؼبتقطعة الطولية اػبطوط  - 4  
 . اجملاور  

ة الضوئي ابإلشارة إلتزاماً  عنده التوقف السائق على جيب الذي اؼبكاف تُبُت :العرضية اػبطوط - 5 
 . اؼبرور أولوية ؽبا اليت واؼبركبات للمشاة اجملاؿ فسح هبدؼ والبلفتات

 
 : أمهها ، التكميلية الرسـو من ؾبموعة الطريق سطح عبلمات تتضمن  : 77 اٌّبدح 

 نزواء ( . ) اال اإلكبراؼ  أسهم -

 التوجيو . أسهم -

 اؼبشاة . فبرات عبلمات -

 ةػاؼبتقطع اػبطوط ىذه أف على للداللة ، اؼبتقطعة الطولية اػبطوط بُت اإلكبراؼ أسهم ُتستخدـ  - 1
  اؼبسرب انتهاء إذل لئلشارة مسرب اخلاإلكبراؼ د أسهم تستخدـ كما. متواصلة ستصبح
 . اؼبقصود اإلذباه حبسب قليبلً  مائلة اإلكبراؼ أسهم وتكوف . اجملاور ابؼبسرب واندماجو

 الطريق ؼبستخدمي لتبُّت  الطرؽ وتقاطعات مفارؽ من ابلقرب اؼبسارب وسط يف التوجيو أسهم ُتستخدـ  - 2  
 . اؼبقصود اإلذباه كبو بو اإللتزاـ الواجب اؼبسرب   

 أبفّ  الطريق ؼبستخدمي وتُبُتد  . اؼبعبّ  حملور موازية أبيض لوف ذات خبطوط اؼبشاة فبّرات رُبّدد  - 3
 اؼبركبات وقوؼ أو توقف ودُينع  .اؼبرور أولوية ؽبم الذين أو العابرين للمشاة اؼبرور فسح عليهم
 .  عليها

 
  طولية خبطوط ربديدىا فيتم العاـ، النقل ( حافبلت)  ابصات لسَت معُتَّ  مسرب زبصيص ديكن  -  1   : 78اٌّبدح 
   ىػعل سوى اؼبسرب ىذا ضمن التوقف ديكن وال اؼبسرب ىذا ضمن خاصة رسـو مع متواصلة  
 . للتوقف اؼبخصصة احملطات 

 اغباالت يف واإلسعاؼ اؼبدين والدفاع اؼبسلحة القوات مركبات ابستثناء األخرى للمركبات ديكن ال  - 2
 درةامغػ عند أو الطرؽ وتقاطعات مفارؽ مستوى عند إال ، اؼبسرب ىذا عبور الطارئة

 . إليو الدخوؿ أو ؾباور عقار   
 

  من الطريق عبلمات عرب الطريق الفتات تتضمنها اليت للبياانت اإلشارة األحياف بعض يف دُيكن - 1   : 79اٌّبدح 
 .  اؼبعّبد سطح على أبيض بلوف الكتابة خبلؿ   
 ـبتلفة أحجاـ ذات ، معدنية غَت أو معدنية صفائح وىي ، الطرقية العاكسات استعماؿ دُيكن  - 2  
 ليبًل .  اؼبسرب أو اؼبعّبد 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 جيوز ال - 1 : 81 اٌّبدح
 . هبا التقيد جيب اليت الشروط فيو دربدّ  والبلديت الداخلية وزير من خاص ترخيص 

 قد اليت األضرار ضد ضماف عقد إبراز والدراجات تاالسيار  سباؽ يف ، حاؿ كل يف ، ُيشًتط  - 2  
 . ودبمتلكاهتم ابلغَت تلحق   
 وفق ؼبشاىدهتا، حيضر الذي للجمهور الكافية اغبماية أتمُت السرعة سباقات منظمي على ُيشًتط  - 3  
 . اجمللس حيددىا معايَت   

  اٌضبًٔ اٌجبة

 اٌّمطٛراد ِٓ ِٚجّٛػخ داثبٌظٍبر خبطخ أدىبَ

 األٚي اٌفظً

 اٌّزوجبد فً ٚاٌظالِخ اٌّزبٔخ شزٚؽ

 اٌؼبِخ اٌشزٚؽ - األٚي اٌمظُ

 
أجزائها  صبيع تكوف وأف والصناعة الفن أصوؿ تقتضيو ما حسب ومصنعة مصممة اؼبركبة تكوف أف جيب   : 80اٌّبدح 

 وتتوافر والسَت لبلستعماؿ صاغبة حالة يف دائماً  اؼبركبة تكوف أف جيب كما اتماً  تثبيتاً  ومثبتة وسليمة متينة
 مستخدمي أو راكبها أو سائقها للخطر تُعّرض ال حبيث القانوف ىذا يف اؼبقررة واؼبتانة السبلمة شروط فيها

  . اػباصة أو العامة لؤلمبلؾ أو للطرؽ ضرراً  تسبب أو الطريق
 

 مصنوعة اؼبركبة تكوف فأو  ، متيناً  تثبيتاً  ابلقاعدة ومثبتاً  جيدة حبالة اؼبركبة ىيكل أو جسم يكوف أف جيب   : 83اٌّبدح 
 وأف ، وسبلمة أماف بكل القيادة من يتمكن حبيث كافة ابإلذباىات للرؤية كافياً  ؾباالً  لسائقها يؤمن بشكل
 قياساهتا وتتفق ومرحية سليمة واؼبقاعد إغبلقها عند وؿُبكمة ؿاالستعما وسهلة سليمة والنوافذ األبواب تكوف
 ربطم إذا جراحاً  حيدث ال الذي اآلمن النوع من اؼبركبة زجاج يكوف أف جيب كما .اؼبعتاد اؼبستوى  مع
 مطلياً  اؼبركبة جسم يكوف أف جيب . واػبارج الداخل من الرؤية ربجب ال شفافة مادة من يكوف وأف ،

 . الصانع اصفاتمو  حسب بدىاف
 

   :ػ بِ  مزودة اؼبركبة تكوف أف جيب  : 82 اٌّبدح 
  ومرآاتف ، اػبلف من اؼبقبلة واألشياء اؼبركبات رؤية من بواسطتها السائق يتمكن ، عاكسة مرآة - 1  
 . السائق ويسار ديُت عن اؼبركبة خارج يف موجوداتف جانبيتاف عاكستاف  
 . سليم بوضع تكوف األمامي جاجالز  على آلية مطر مّساحة  - 2  
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 . واػبلفية األمامية اؼبقاعد يف أماف أحزمة - 3  

  رػػوزي عن يصدر بقرار مواصفاهتا ربّدد  .ابألجرة الركاب نقل لسيارات أولية إسعافات علبة - 4  
 . والبلديت الداخلية  
  وػمواصفات ربّدد . لئلستعماؿ دوماً  صاغباً  وفيك وأف ، الضرورة عند اغبرائق إلطباد إطفاء جهاز - 5  
 . والبلديت الداخلية وزير عن يصدر بقرار  

 

 جيوز وال . إضافية مصابيح أو عاكسات أو العاكس اؼبلوف الزجاج مثل اؼبركبة على إضافات وضع جيوز ال  : 84 اٌّبدح 
 أو كتاابت أي وضع أو ؼبختصةا اعبهات قبل من هبا اؼبصرح غَت البلسلكي ألجهزة ىوائيات تركيب

 . النافذة والقرارات واألنظمة القوانُت مع تتعارض اؼبركبة جسم على ملصقات
 

  اٌضبًٔ اٌمظُ

 ٚاٌشبطً اٌظذِبد ٚالً 

 

 اً ػتثبيت ابلقاعدة مثبتُت ويكوانف خلفي وآخر أمامي صدمات بواقي مزودة اؼبركبة تكوف أف جيب - 1  : 85 اٌّبدح 
 اتػؼبواصف تبعاً  أمامي واحد تصادـ حباجز اؼبركبات لبعض ويكتفى . منهما غرضال يفي ، قويً  

 . الصانع مواصفات خيالف صدمات واقي أي وضع حيّظر  .الصانع
 ىػػعل احملتمل الضرر من حيدّ  بشكل الصدمات واقي دبواصفات اإللتزاـ الشاحنات على جيب - 2

 اؼبصلحة موافقة على وحائز الصانع ؼبواصفات ابقمط والتصادـ اإلنزالؽ حاؿ يف األخرى اؼبركبات
 . اؼبختصة

 
 عليها يقع الذي الضغط تتحمل حبيث والقوة اؼبتانة من(  الشاسي)   اؼبركبة قاعدة تكوف أف جيب - 1   : 86 اٌّبدح

 . لتحملها اؼبصممة األضباؿ من   
 دبعرفة ذلك كاف إذا إال ،(  لشاسيا)   اؼبركبة قاعدة أجزاء يف غبامات أو وصبلت إجراء جيوز ال  - 2

 إذل ابإلضافة ومتانتها توازهنا على التعديبلت ىذه تؤثر ال حبيث ، اؼبنتج اؼبصنع وموافقة وذبربة
 . ذلك على اؼبختصة اؼبصلحة موافقة شرط

 
 اٌضبٌش اٌمظُ

 اٌٛلٛد ٚخشاْ اٌّذزن جٙبس
 

  استعماؽبا من والغرض اؼبركبة تصميم مع يتفق دبا واؼبتانة القوة من احملرؾ تصميم يكوف أف جيب  - 1   : 87 اٌّبدح 
 . ؽبا األقصى ابلوزف وىي  

 . اإلغبلؽ ؿبكم سليماً  غطاؤه يكوف وأف ، بو اػباصة اغبماالت على متيناً  تثبيتاً  احملرؾ يُثبت أف جيب  - 2
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 أو العامة ابلصحة مضرّ  أو للبيئة ملّوث دخاف منو ينبعث وال جيدة حبالة احملرؾ يكوف أف جيب - 1    : 88 اٌّبدح 
 جهاز بواسطة وتقاس قانوانً  دةاحملدّ  اؼبواصفات تتعدى إنبعااثت خيرج ال وأف ، السَت بسبلمة
 . الثلوث فحص

 . ؾباوريها أو الطريق مستخدمي إزعاج إذل تؤدي ضوضاء أجهزهتا أو اؼبركبة رُبدث أف جيوز ال - 2  
 تلك غَت الوقود أنواع استعماؿ حيّظر كما قانوانً، احملدّدة تلك غَت احملرؾ يف وقود استعماؿ حيظر - 3

 . اؼبركبة صانع ؼبواصفات اؼبطابقة
 

  ازػاعبه ىذا يكوف أف وُيشًتط ، دائمة بصورة صاحل ( مسكات)  بعادـ احملركات تزويد جيب  - 1   : 89 اٌّبدح 
   يكوف أف وحيّظر ، زبفيفو أو مفعوليتو بقطع احملرؾ، عمل أثناء ، للسائق تسمح ال بصورة مصنوعاً   
 طليقاً . الغازات تصريف 

 ضوضاء من ربدّ  دبصايف ؾبهزاً  اآللية والدراجات واؼبركبات السيارات يف احملرؾ عادـ يكوف أف جيب - 2
 صوتو يزيد ال أف بػػجي العادـ ىذا يف إصبلح أو تبديل أو تعديل أي إجراء حاؿ ويف احملرؾ عمل
 . األصلي مصنعو من وروده عند عنو الناتج اغبدّ  عن ضجيجو أو

 وضعها يتم اليت ( pôt catalytique ) اغبفزي احملوؿ جبهاز اجملهزة غَت السيارات تسجيل حيظر  - 3
 عند احملوؿ ىذا على الكشف جيب كما القانوف، ىذا نفاذ اتريخ من مرة ألوؿ السَت يف

 و .فعاليت من للتأكد معاينة كل   
 ازػجه وضع الكهرابئية ابؼبعدات يتعلق فيما منو بقرار حيدد أف والبلديت الداخلية لوزير ديكن  - 4  
 .   ضوضائها من حيدّ  اآللية الدراجات يف خاص وجهاز ، معينة فنية شروط فيو تتوفر الطفيليات ضد   

 
  تسرب أبدىن تسمح ال سليمة الدورة أجهزة ـبتلف بُت ولةاؼبوص واألانبيب الوقود خزاانت تكوف أف جيب   : 91 اٌّبدح 
 . ؿبكم بغطاء ومغطاة العادـ ماسورة عن بعيدة الوقود خزاف فتحة تكوف وأف ، الوقود من 
 اػبزاف . من الوقود نضوب بسبب العاـ الطريق على اآللية اؼبركبة تعّطل حيّظر  

 
  ، الكهرابئية والشبكة اغبركة نقل وأجهزة التربيد جهاز حصر، وفود اؼبركبة أجهزة ابقي تكوف أف جيب :  91اٌّبدح

 . ؽبا اؼبعدة الطاقة أقصى وتتحّمل وظيفتها ألداء صاغبة ، جيدة حبالة سليمة صبيعها 
 

 اٌزاثغ اٌمظُ

 اٌزٕجٍٗ ٚ اٌمٍبدح جٙبس

 

  وػوصبلت صبيع تكوف وأف ، اآللية اؼبركبة يسار إذل ُمثبتاً  ( اؼبقود)   القيادة جهاز يكوف أف جيب - 1 : 93 اٌّبدح
 . أتخَت وبدوف ودقة بسهولة اؼبركبة إذباه تغيَت من السائق دُيّكن حبيث جيدة وحبالة سليمة  
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 . القيادة جهاز مواصفات يف تعديل يإجراء أ جيوز ال -  2  
  وعػوخض اؼبختصة للمصلحة بقةاؼبس اؼبوافقة بعد اليسار إذل اليمُت من اؼبقود موقع تعديل ديكن - 3  
 . اؼبيكانيكية للمعاينة اؼبركبة  
 . القانوف ىذا نفاذ اتريخ من اؼبادة ىذه أحكاـ مع تتطابق ال اليت اؼبركبات استَتاد دينع - 4  

 
 . النغمات متعدد يكوف أف جيوز وال الصوت، واضح تنبيو جبهاز اؼبركبة تزود أف جيب : 92اٌّبدح 

 
 اٌخبِض اٌمظُ

 ٚاإلؽبرد اٌّىبثخ 

 
 كل يكوف ، األقل على دبكبحُت اؼبركبات ؾبموعة أو آلية مركبة وكل سيارة كل ُتزود أف جيب  - 1 : 94 اٌّبدح

 ةػبطريق وإيقافها اؼبركبة سَت سرعة زبفيض يف التحكم أحدمها يؤمن ، اآلخر عن مستقبلً  منهما   
 اهػإذب على استعماؽبما عنديؤثراف  وال ، لوقوؼا وضعية يف وقوفها يؤمن والثاين وسريعة كاملة   
 . مستقيم خط يف سائرة وىي السيارة أو اؼبركبة   
 اؼبركبات ؾبموعة أو اؼبركبة إليقاؼ كافية وقوة سريعة فعالية ذات تكوف أف اؼبكابح يف يشًتط - 2  
 . شدة اإلكبدارات أكثر يف حىت وتثبيتها وذبميدىا   

 
  :  ٔٛػبْ اٌّىبثخ : 95اٌّبدح 

  رئٍظً ( ) ِىجخ اٌخذِخ  ِىبثخ  - 0  

  رىػأخ وسيلة أبي أو السوائل بضغط أو اؼبضغوط ابؽبواء أو آلياً  إما تشغيلها يكوف  -أ     
 .  العجبلت صبيع على متوازيً  أتثَتىا يكوف أف وجيب ، السبلمة دبواصفات تتسم   
  أجهزهتا صبيع تكوف أف جيب السوائل بضغط أو اؽبواء بضغط الفرامل تشغيل كاف إذا    
 . فنياً  سليمة اؽبواء خزاف أو وخراطيم مواسَت من    
 يػػثلثَ  األقل على يثّبت وأف العجبلت يف فعاليتو تكوف أف الرئيسي اؼبكبح يف شًتطُي ُ  - ب   
  اؼبسطحة أو اعبافة األرض يف فعاليتو تبلغ وأف ، ؿبملة وىي اآللية اؼبركبة أو السيارة وزف    
 . العجبلت من عجلة كل على ، األقل على ابؼبائة طبسُت   

 

 ) اإلدزٍبؽً اٌّىجخ(  اإلٌمبف رأٍِٓ ِىبثخ - 3   

  يف أو العجبلت يف أتثَتىا ويكوف سباماً، عملها يف مستقلة تكوف ابلقدـ، أو ابليد تشغيلها يكوف   
 . السائق غياب أثناء آلياً  مضغوطاً  يبقى أف وجيبسميسيوف ( ن) ترا األداء جذع  
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 كيلوغراماً / 751/ على بو اؼبرخص اإلصبارل وزهنا يزيد ال أف شرط ، اؼبكابح من اؼبنفردة اؼبقطورات تُعفى : 96  اٌّبدح
 . فارغة وىي القاطرة اؼبركبة وزف نصف على وال  

 

 وأفبة اؼبرك صانع تصميم حسب مكاهنا يف ومثبتة كيبالًت  ومضبوطة مّتزنة احملاور تكوف أف جيب - 1   : 97  اٌّبدح
 . اإلطبلؽ على غباـ أي احملاور داخل يكوف أف جيوز وال عليها تقع اليت اغبمولة تتحمل

 دوف اػوؿباورى اؼبركبة تصميم مع ربّملو وقوة قياساتو وتتفق اؼبعدف من اعبنط يكوف أف جيب  - 2  
 . بو غباـ أي وجود   

 تتفق وأف ، اؼبركبة ابنزالؽ تسمح ال حبالة تكوف وأف اؼبفرغ اؼبطاط من اإلطارات وفتك أف جيب  - 3
 وزػػالرممراعاة  مع الصانع، مواصفات حبسب وجنوطها وؿباورىا اؼبركبة تصميم مع قياساهتا
 رػوقط اغبمولة ومؤشر السرعة ورمز الصنع اتريخ تُبُّت  اليت لئلطار اعبانيب السطح على احملفورة
  وفػتك فأو  ، القياسات من وغَتىا اؼبقطع وعرض للعرض اإلرتفاع ونسبة اإلطار وبنية طاعبن

 .للمركبة األقصى الوزف تتحمل أف جيب كما ، ؿُبكماً  تثبيتاً  مثبتة  
 

إذل  ابإلضػافة لئلسػتعماؿ جػاىزة وضػعية يف األقػل علػى واحػد إحتيػاطي إبطػار مػزودة اؼبركبػة تكػوف أف جيػب : 98 اٌّبدح
 اإلطارات . لتغيَت معدات من يستلـز وما للمركبة رافع جهاز

 (  15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبضافة دبوجب القانوف رقم /  
 يستثٌت من أحكاـ ىذه اؼبادة اؼبركبات الصادرة من مصنعها غَت مزودة إبطار احتياطي .  

 

 . ةاؼبرون كافية ومقطوراهتا اؼبركبات إطارات تكوف أف جيب - 1 :  99اٌّبدح

 اػبطوط فوؽ  ) الغوما (  اؼبطاط ظباكة تقل ال وأف جيدة، حبالة اػبارجية اإلطارات تكوف أف جيب - 2
 جهاز بواسطة اؼبطاط ظباكة تقاس  .األورويب اإلرباد مواصفات وفق ، مليمًت 1.6عن  فيها احملفورة
 .اإلطارات  فحص

 . صنعها اتريخ من سنوات ست اإلطارات عمر يتعدى ال أف جيب - 3  
 . غَته أو النقش إبعادة اؼبعاعبة اإلطارات إستخداـ جيوز ال - 4  

 
 اؼبعدنية السبلسل إبستثناء ، األرض يبلمس الذي اإلطارات وجو يف نتوءاً  تشكل معدنية أجزاء تركيب حيّظر  : 011 اٌّبدح

 .  ابلثلوج اؼبغطاة الطرقات على للسَت خصيصاً  ةاؼبعدّ 
 

  اٌظبدص اٌمظُ

 ٚجٙبس ِزالجخ اٌظزػخ ٚاٌزؤٌخ ٚاٌمٍبدح إٌّبٚرح، شحأجٙ 
 

  حبيث ، كافة اعبهات يف للرؤية كافياً  ؾباالً  لسائقها يؤمن بشكل مصنوعة اؼبركبة تكوف أف جيب - 1 : 010 اٌّبدح
 . سبلمة بكل قيادهتا من يتمكن  
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 اإلستمرار دوف الكسر حاؿ يف حيوؿ ال وأف ، األشياء شكل األمامي الزجاج يشوه ال أف جيب  - 2  
 . بوضوح الطريق رؤية يف   

 يرى أف للسائق عملها ؾباؿ يسمح آلية زجاج دبّساحة زاً ؾبه األمامي الزجاج يكوف أف جيب  - 3
 . جلية بصورة مقعده من الطريق

 إذل تسيَت ازجه ، / كلغ  411/ كيلوغراـ ربعمايةأ على وزهنا يزيد آلية مركبة لكل يكوف أف جيب  - 4
 الوراء .

 توضع للرؤية عاكسة األقل على جانب لكل ومرآة داخلها يف وسطية دبرآة السيارة ذُبهز أف جيب - 5
 زاوية الرؤية حقل يشكل ال حبيث وجانبيها اؼبركبة مؤخرة يف الطريق يرى أف للسائق تسمح بصورة
 . للتجاوز تستعد مركبة إخفاء إذل تؤدي عمياء

 
 .  للعمل صاغبة حبالة دائماً  ويكوف ، السرعة على يدؿّ  جبهاز اؼبركبة تزود أف جيب  - 1  : 013 اٌّبدح

  وغَتىا السرعة وتسجيل ؼبراقبة جبهاز والبلديت الداخلية وزير يعينها اليت اؼبركبات تزود أف جيب  2 -  
  ذاكرة يف اؼبعلومات فظرب  .للعمل صاغبة حبالة دائماً  ويكوف اؼبرورية السبلمة ومعايَت مقاييس من  
 .  االقتضاء عند اؼبختصُت اؼبأمورين تصرؼ ربت وتوضع األقل على سنة مدة اعبهاز  
 .ومراقبتو  تركيبو وشروط اعبهاز أوصاؼ منو بقرار والبلديت الداخلية وزير يعُّت    

 
  يسجل(  تكسيمًت)   بعداد الطلب، ربت تعمل اليت األجرة سيارات أي التاكسي سيارات تزود أف جيب   : 012  اٌّبدح

 . دفعها الراكب على يتوجب اليت النقل أجرة 

 وشروط العداد ىذا مواصفات والنقل العامة واألشغاؿ والبلديت الداخلية وزيري عن يصدر بقرار رُبّدد   
 ابلعداد مسياراهت لتجهيز العمومية السياحية السيارات ألصحاب إعطاؤىا الواجب واؼبهل ومراقبتو تركيبو
 . اؼبذكور

 
 اٌضبًٔ اٌفظً

 اٌّزوجبد ٚئشبراد أػٛاء

 ٚاإلشبراد ػٛاءاأل  -األٚي  اٌمظُ

 

 .  لئلستعماؿ وصاغبة سليمة اؼبصنع من اؼبركبة هبا اجملهزة األضواء صبيع تكوف أف جيب : 014اٌّبدح 

 
 اٌؼبًٌ : اٌؼٛء أٚ اٌطزٌك أػٛاء  : 015 اٌّبدح

 ُيضيء ، أصفر أو أبيض نوراً  األماـ إذل يرسبلف طريق بضوءي اؼبقدمة يف كباتاؼبر  صبيع ذُبهز أف جيب  
 . األقل على مًت مائة مسافة على ، صاؼ   طقس يف ليبلً  الطريق
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 اٌزاللً : أػٛاء  : 016 اٌّبدح

  أو ضػػػأبي نوراً  األماـ إذل يرسبلف ، تبلؽ بضوءي اؼبقدمة يف اؼبركبات صبيع ذُبهز أف جيب  - 1 
  نظر يبهر أف دوف األقل على مًتاً  ثبلثُت مسافة على صاؼ، طقس يف ليبلً  الطريق ُيضيء ، أصفر 
 . اآلخرين السائقُت 

 اؼبركبػة عػرض حػدّ  عػن سنتمراً  أربعُت من أكثر تبعد التبلقي ضوء مسلط من نقطة أي كانت إذا  - 2  
 . األمامية القياس أضواء إانرة وجب   

 
 األِبٍِخ : اٌمٍبص أػٛاء  : 701 اٌّبدح

 أصفر أو أبيض نوراً  األماـ إذل يرسبلف ، صغَتين بضوءين اؼبقدمة جانيب على اؼبركبات صبيع ذُبهز أف جيب
 يف مًتاً  /151/ مسافة من رؤيتها تكوف وأف ، األمامية اؼبركبة عرض على األضواء ىذه تدؿّ  أف وجيب ،

 . اآلخرين السائقُت رنظ تبهر أف دوف ومن ليبلً  الصحو اعبو
 

 اٌخٍفٍخ : اٌمٍبص أػٛاء  :018اٌّبدح 

 إذل افػيبعث األقل على بضوءين اؼبؤخرة يف ؽبا التابعة اؼبقطورات أو اؼبركبات أنواع صبيع ذبهيز جيب - 1
 ليبلً  يُرى رػللنظ مبهر غَت اؼبركبة، مؤخرة عرض على األضواء ىذه تدؿّ  أف وجيب ، أضبر نوراً  الوراء

 .مًتًا  وطبسُت مائة مسافة على صاؼ   طقس يف ،
 أضواء إانرة إذل التبلقي أضواء أو الطريق أضواء أو األمامية القياس أضواء إانرة تؤدي أف جيب  - 2

 . اػبلفية القياس
 

 : اٌجبٔجٍخ اٌمٍبص أػٛاء : 019 اٌّبدح

 مًتين على ، اغبمولة فيو دبا رضهاع أو ، أمتار ستة على طوؽبا يزيد مركبات ؾبموعة كلّ  أو آلية مركبة كلّ 
 اؼبعتمدة للمعايَت وفقاً  وارتفاعاً  وعرضاً  طوالً  وقياساهتا اؼبركبة نتوءات ربّدد لكي أبضواء جانبيها ذبهيز جيب
 تكوف أف على بوضوح، وأبعادىا حجمها وسبييز ليبلً  رؤيتها من الطريق ؼبستخدمي يسمح بشكل ، دولياً 
   . نظرلل مبهرة غَت األضواء ىذه

 
 اٌّإخزح : فً اٌزظجًٍ ٌٛدخ ئٔبرح جٙبس  : 001 اٌّبدح

  ىػػوعل ، صاؼ طقس يف ، ليبلً  يضئ جبهاز ؽبا التابعة واؼبقطورات اؼبركبات صبيع ذبهيز جيب  - 1 
 . اؼبؤخرة يف اؼبوضوعة التسجيل لوحة على اؼبدوف الرقم ، األقل على مًتاً  عشرين مسافة 

 اعبهاز إضاءة إذل التبلقي أضواء أو الطريق أضواء أو األمامية القياس أضواء رةإان تؤدي أف جيب  - 2  
 . أعبله اؼبذكور   
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 : اٌّىبثخ أػٛاء  : 000 اٌّبدح

 تبعثاف السرعة لتخفيف أضواء ثبلثة أو بضوءين ؽبا التابعة واؼبقطورات اؼبركبات صبيع ذبهيز جيب  - 1   
 . الرئيسي اؼبكبح استعماؿ يف السائق يشرع حاؼبا يضاء للنظر مبهر غَت أضبر ضوءاً  الوراء إذل   
 تكػوف عنػدما وذلػك اػبلفػي، القياس ضوء من اؼبنبعث النور من أقوى الضوء ىذا يكوف أف جيب  - 2  
 كل يف النور ىذا يبقى أف على معها، متحدة أو اػبلفية القياس أضواء مع ؾبموعة اؼبكابح أضواء   
 . للنظر مبهر غَت ؿحا   
 زبفي ال قياساتو كانت ولو حىت اؼبقطورات نصف أو اؼبقطورات على األضواء ىذه تركيز يُفرض  - 3  
 . القاطرة اؼبركبة على اؼبركزة اؼبكابح أضواء الوراء من قادـ سائق عن   

 
 اإلشبرح : ػٛء أٚ اإلرجبٖ رغٍٍز ئشبراد  : 003  اٌّبدح

 اؼبتقطع اإلشارة ضوء يكوف أف على واػبلفية األمامية الزاويتُت من اإلشارة ضواءأب مركبة كلّ  تزويد جيب
 .  ويساراً  دييناً  اإلذباه تغيَت عند ظاىًرا

 
 : اٌزٕجٍٗ أػٛاء  :  002اٌّبدح  

 إذل وتنبو معاً  األربعة اإلشارة أضواء من تصدر متقطعةًا أنوار  تبعث التنبيو أبضواء اؼبركبة ذبهز أف جيب
 طارئ .  أمر حدوث

 

 : اٌٛلٛف أػٛاء  : 004اٌّبدح 

 إذل تبعث وإما برتقالية، أنوار الوراء واذل األماـ إذل تبعث وقوؼ أبضواء إما جانبيها على اؼبركبة ذبهيز ديكن
 .  واػبلفية األمامية القياس أضواء تبعثها اليت نفسها األنوار الوراء واذل األماـ

 
  اٌزجٛع : أػٛاء  :  115اٌّبدح

 ،الوراء إذل الرؤية لتسهيل اؼبصّنع، مواصفات حسب اػبلف يف توضع بيضاء أبضواء اؼبركبة تزويد جيب
 تبهر وأال أمتار، عشرة من أبعد إذل ضوؤىا ديتد أال على ،الوراء إذل السَت جهاز استعماؿ دبجرد يضيء
 . النظر

 خبطخ ٚئشبراد أػٛاء - اٌضبًٔ اٌمظُ

 

   جبة  :اٌؼ أػٛاء  :   116اٌّبدح

 ضوءي أو بضوء اؼبؤخرة ويف أبيض أو أصفر نوراً  يبعثاف ضباب بضوءي اؼبقدمة يف اؼبركبات ذبهيز ديكن
 . أضبر اً نور  اػبلف إذل يبعثاف ضباب

 
 :  ٌٍزٛجٍٗ اٌمبثٍخ ػٛاءاأل  :   117اٌّبدح

 اؼبسلحة القوىسيارات  اعد فيما مطلقاً  اً ربظَت  الطريق إانرة أجل من( بروجكتور)  ؼبشعاعا استعماؿ حيّظر
 .  اؼبدين والدفاع واإلسعاؼ واإلطفاء
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  : اٌزذذٌز ِضٍش  : 118 اٌّبدح

 االضطراري الوقوؼ حاالت يف يستخدـ ربذير دبثلث جات،االدر  إبستثناء آلية، مركبة كلّ  تزود أف جيب
 يف اؼبعقودة الدولية االتفاقية  يف بينةاؼب لؤلوصاؼ مطابقة أوصافو تكوف .القانوف ىذا من /58/ للمادة وفقاً 
 .  لبناف عليها ُيصادؽ أخرى دولية اتفاقية أي أو ، 1968 عاـ فيينا

 
  :  اٌؼبوظبد  :  119اٌّبدح

 على ويكوانف الوراء إذل أضبر اً نور  يعكساف بعاكسُت اػبلف من واؼبقطورات السيارات تزويد جيب -  1
 يارات . للس ذلك وغَت للمقطورات مثلث شكل

 أو بعاكس ىوائية أو آلية جةادر  أو أمتار ستة طوؽبا يتعدى ومقطورة سيارة كلّ  ذبهيز جيب -  2
 .  مثلث غَت وشكلهما برتقارل لوهنما اعبانبُت من عاكسُت

 .  األماـ إذل أبيض اً نور  يعكساف األماـ من مثلثُت غَت بعاكسُت سيارة كل ذبهيز جيب -  3
 

 : اٌطٛي فً ِزّبدٌخ ٚلطغ أشجبر بدٔمٍٍ  :  031 اٌّبدح

 الطوؿ يف متمادية قطعاً  أو اً أشجار  تنقل اليت اؼبركبات زبضع القانوف ىذا من /139/ اؼبادة أبحكاـ عمبلً 
 :  التالية للشروط اؼبًتين تتجاوز وال واحد مًت من أبكثر اؼبركبة مؤخرة تتعدى

 .  اً سنتيمًت  25×41  عن قياسها يقل ال قاين رأضب بلوف ايةر  اغبمولة مؤخرة يف اهنارً  توضع أف -  1
 .  للنظر مبهر غَت جلياً  أضبر اً نور  يبعث ضوء اغبمولة مؤخرة يف ليبلً  توضع أف -  2

 ٚاإلشبراد ػٛاءثبأل رزؼٍك ػبِخ أدىبَ - اٌضبٌش اٌمظُ

 
 نفسو الوقت يف إستعماؽبما وديكن نفسو الشيء إذل فايرمز  جهازاف أو توازف شبة يكوف عندما -  1  :  121 اٌّبدح

 وجيب للمركبة الطورل التطابق مسطح إذل وابلنسبة متساوية بصورة اؼبركبة طريف يف ايركز  أف جيب
 .  نفسها واغبّدة نفسو ابللوف مضيئة أشعة يعكسا أو يبعثا أف

 بتغيَت تعلقةاؼب اإلشارات أضواء عدا ما للتغيَت، قابلة ،واإلشارات األضواء حدة تكوف أف جيوز ال -  2
 .  اإلذباه

 .  األصفر أو األبيض اللونُت غَت من أبضواء مقدمتها يف اؼبركبات أنواع كافة ذبهيز حيّظر -  3

 اٌضبٌش اٌفظً

 اٌزوبة ٔمً ٚرزاخٍض ٚاٌجبطبد جزحاأل ثظٍبراد اٌخبطخ اٌشزٚؽ

 
  : جزحاأل طٍبراد -  1 :  033اٌّبدح 

 تتوافر أف جيب الثاين، الباب من األوؿ الفصل يف أعبله ليهاإ اؼبشار العامة الشروط إذل ابإلضافة
 :  التالية الشروط أنواعها جبميع األجرة سيارات يف
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 .  األقل على جانب كل من إثناف أبواب، أربعة ؽبا تكوف أف -أ  

 .  ونظيفة مرحية اؼبقاعد تكوف أف -ب  
 . كهرابئية إبانرة الداخل من السيارة ذُبّهز أف  -ج  
 والفرنسية العربية ابللغتُت وعنوانو السيارة صاحب وأسم التسجيل لوحة أرقاـ ُتكتب أف -د  

 أماـ والثانية األمامي اؼبقعد ظهر على واضح بشكل إحدامها توضع صغَتتُت لوحتُت على
 .  السائق جبوار األمامي اؼبقعد يف الراكب

 األشغاؿ وزيري عن الصادر القرار وفق اػبارج من اجانبيه على التعريفي اؼبلصق يثبت أف -ىػ 
 .  الشأف هبذا والبلديت والداخلية والنقل العامة

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

 .  السائق متناوؿ ويف لئلستعماؿ دائماً  صاحل إطفاء جبهاز أجرة سيارة لك تزود أف -ز  
 ـبالف بشكل اؼبقاعد أو القيادة جهاز أو السيارة جسم يف تعديل أو تغيَت أي إحداث جيوز ال

 .   اؼبصنعة الشركة ؼبواصفات
  :  اٌجبطبد -  2

 :  التالية الشروط الباصات يف تتوفر أف جيب العامة، الشروط إذل ابإلضافة
  ( 15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم / -أ  

أف يكوف لكل ابص ابابف على األقل من جهة اليمُت، على أف تبقى الباصات اؼبُسجلة حالياً 
خبلفًا ؽبذا النص يف السَت طاؼبا ىي صاغبة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقًا للقوانُت اؼبرعية 

 . اإلجراء 
 عن ابرزة وغَت اإلستعماؿ سهلة والسبلدل النوافذ من كاؼ عدد ابص لكل يكوف فأ -ب  

 .  بستائر النوافذ تزود أف وجيوز الباص، ىيكل
 .  ؿبكمة وبطريقة بقوائم الباص أبرضية مثبتة اؼبقاعد تكوف أف -ج  
 بشكل عداؼبقا أو القيادة جهاز أو السيارة جسم يف تعديل أو تغيَت أي إحداث جيوز ال -د  

 .  اؼبصنعة الشركة ؼبواصفات ـبالف
 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 إبانرة الباصات ىذه تزود أف   -و  
 دائماً  صاغبة وتكوف جهازين عن تقل ال كافية إطفاء أبجهزة ابص كلّ  يزود أف -ز  

 .  السائق متناوؿ يف إحداىا تكوف أف على لبلستعماؿ
 . األولية لئلسعافات البلزمة اؼبواد على حيتوي إسعاؼ صندوؽ ابص لكلّ  يكوف أف -ح  
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 ( 15/4/1142/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم / -ط  
أف يثّبت اؼبلصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري األشغاؿ العامة والنقل 

 .والداخلية والبلديت هبذا الشأف 
 الداخلي اؼبظهر حيث من العامة واغبالة واألماف ابلسبلمة تتعلق إضافية شروط أي ربديد ديكن -  3

 .  والنقل العامة واألشغاؿ البلديتو  الداخلية وزيري عن يصدر قرار دبوجب واػبارجي
 

 الذين للركاب العاـ النقل وشركات ومؤسسات العمومية اؼبركبات وسائقي مالكي على يتوجب  -  1  : 032اٌّبدح  
 واػبارج، لبناف بُت أو اللبنانية األراضي على للركاب العاـ النقل دبمارسة يرغبوف أو ديارسوف
 الربي للنقل العامة اؼبديرية – والنقل العامة األشغاؿ ةوزار  من مسبق ترخيص على اغبصوؿ
 والنقل العامة األشغاؿ وزيري عن يصدر قرار على بناءً  وذلك العمل هبذا القياـ خيوؽبم والبحري
 البلزمة الشروط ربديد دبوجبو ويتم للركاب، العاـ النقل مهنة بتنظيم يتعلق والبلديت والداخلية
 ىذه إصدار عملية ترعى اليت ةالتنظيمي األطر ربديد إذل ابإلضافة صالًتاخي ىذه على للحصوؿ
 .  ؽبا العملي والتطبيق وإلغائها وذبديدىا الًتاخيص

 ركاب نقل سائق وألي شركة أو مؤسسة أو فرد سواء عمومية نقل مركبة مالك ألي جيوز ال -  2
 اؼبديرية  –  والنقل العامة شغاؿاأل وزارة من مسبق ترخيص دوف للركاب العاـ النقل مزاولة عمومي
 . أعبله اؼبذكور القرار يف ربديدىا يتم اليت اآللية وفق والبحري، الربي للنقل العامة

 ثغااٌز اٌفظً

 اٌّزوجبد ٚلٍبص األٚساْ

 ػبِخ أدىبَ - األٚي اٌمظُ
 

 ؽبا، اؼبقدمة واؼبستندات ماتاؼبعلو  صحة عدـ ثبوت حاؿ يف اؼبختصة اؼبصلحة يف اؼبيكانيك لدائرة حيق : 034اٌّبدح  
 اغبق العبلقة لصاحب يكوف أف دوف الفارغ، الوزف أو اؼبقاعد عدد احملرؾ، قوة اإلصبارل، الوزف تعديل

 .  والضرر العطل عن ابلتعويض ابؼبطالبة
 

 تاؼبركبا ىذه تكوف أف شرط السائق جبانب شخصُت نقل ابلشحن اػباصة للمركبات يُرخص  -  1  : 125 اٌّبدح
 . اؼبركبات ؽبذه اؼبصنعة الشركة من لذلك مصممة

 أف شرط ضبولة، وف بد أو مع صندوقها يف األكثر على عماؿ ثبلثة بنقل الشحن لسيارات يرخص -  2
 .  العماؿ التأمُت بوليصة تشمل وأف البلزمة ابؼبقاعد ؾبهزة تكوف

 
 بطريقة وؾبهزة مصنوعة تكوف أف جيب السَت، يف وضعها داير  مقطورة نصف أو مقطورة أو آلية مركبة كلّ   : 126 اٌّبدح

 الطريق مستخدمي على أو مستعمليها على سواء اعبسدية اغبوادث أخطار من االصطداـ، حاؿ يف ربدّ 
 . اآلخرين
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 أنواع صبيع يف رىاتوف الواجب الشروط منهما بقرار والنقل العامة واألشغاؿ والبلديت الداخلية اوزير  ّددحي  : 127 اٌّبدح

 الداخلية القياسات أو الصناديق صنع عبهة أف اؼبقطورات ونصف واؼبقطورات واؼبركبات السيارات
 . اؼبنقولة اغبمولة وضماف ، احتهمر و  الركاب سبلمة أتمُت ألجل أو واػبارجية،

    
 األٚساْ - اٌضبًٔ اٌمظُ

 
  : نلٛح اٌّذز  : 038اٌّبدح 

 اإلصبارل الوزف اؼبختصة اؼبصلحة يف اؼبيكانيك دائرة رئيس حيدد ، القانوف ذاى أحكاـ مراعاة مع -  1
 أو مقطورة عبرّ  أو أشخاص شبانية من أكثر لنقل أو األضباؿ لنقل معّدة آلية مركبة لكل بو اؼبرخص
 .اؼبيكانيكية وأجهزهتا ؿبركها وقوة وإطاراهتا اؼبركبة ىيكل متانة إذل ابلنسبة وذلك مقطورة نصف

 : اآليت النحو على اآللية اؼبركبات ؿبركات قوة حيّدد ماك
 أوقات .  أبربع زينػالبن على العاملة احملركات  -

 1.162× ع ×  2ؽ

 بوقتُت زينػالبن على العاملة احملركات  -
 1.16×  1.162× ع ×  2ؽ     

 أوقات أبربع (اؼبازوت)   اويل الغاز على العاملة احملركات  -
 1.115 ×ـ × ع ×  2ؽ 

 بوقتُت اؼبازوت على العاملة احملركات  -
 1.16×  1.115× ـ × ع ×  2ؽ     

 :  يلي ما أعبله القواعد يف الواردة اغبرؼ وتعٍت

 ابلسنتيمًت الواحدة اسطوانة قطر = ؽ

 احملرؾ اسطواانت عدد = ع

 الدفاش حركة مدى = ـ

 من احملّددة الفنية اؼبواصفات إذل ابالستناد أعبله اؼببينة غَت اآللية اؼبركبات ؿبركات قوة ربديد يتم -  2
 .  فعلية قوة توازيها اليت البنزين ؿبركات قوة نفس إبعتماد اؼبنتج اؼبصنع قبل

 النصف ذباوز حاؿ يف كاملة وحدة يعترب احملرؾ قوة ربديد يف الضرب عملية عن الناتج الكسر إف -  3
 . 

 شرط لبناف، يف وكيلو أو اؼبنتج اؼبصنع عن الصادرة اؼبواصفات إذل ابإلستناد احملرؾ قوة ربديد يتم  -  4
 صحة عدـ عن ينتج ما كل ابلتارل ويتحملوف مسؤوليتهم على اؼبقدمة اؼبعلومات صحة تبقى أف
 .  اؼبختصة اؼبصلحة ذباه اؼبعلومات ىذه

 مركبات مع قارنةواؼب اغبسي ابلكشف اإلستعانة ديكن الضرورية اؼبستندات توفر عدـ حاؿ يف -  5
 .  مشاهبة دبواصفات أخرى
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 اؼبركبة خيضع أف لبناف يف اؼبوجود وكيلو أو اؼبصنع فعلى لبناف، يف للمركبة اؼبنتج اؼبصّنع كاف إذا -  6

 صبلحيتها إثبات أجل من لبناف يف السَت يف وضعها قبل واػباصة العادية اؼبيكانية اؼبعاينة لفحص
 .  عاؼبياً  اؼبعتمدة واؼبعايَت للمواصفات بقتهامطا وصحة للسَت
 .  والصناعة والبلديت الداخلية وزيري عن يصدر بقرار الفقرة ىذه تطبيق دقائق حيّدد

 
 فيها، بنقلها اؼبرخص اغبمولة ووزف فارغة وىي اؼبركبات ؾبموعة أو اؼبركبة وزف على اإلصبارل الوزف يشتمل : 039اٌّبدح 

 .  القانوف ىذا من/ 134/ اؼبادة يف احملّدد األقصى اإلصبارل والوزف الفٍت اإلصبارل الوزف بُت ما األقل وىو
 

 تصدر كما ؽبا اؼبكونة والتجهيزات العناصر صبيع على ، اؼبركبات جملموعة أو للمركبة، الفارغ الوزف يشتمل : 021اٌّبدح 
 : يلي ما يهاإل مضافاً  طبيعي بشكل تعمل ذبعلها واليت الصانعة، الشركة عن
 .  التربيد سائل  -
 .  الزيوت  -
 .  الزجاج غسيل سائل  -
 األقل .  على%  91 مليء الوقود فاخز   -
 .  واحد احتياطي دوالب  -
 إطفاء .  جهاز  -
 .  طبيعي معتدؿ صندوؽ يف اؼبوضوعة السيارة مع عادة تسّلم اليت البلزمة والعدة الرافعة اآللة  -
 .  مكشوفة اؼبركبة كانت إذا عادي غطاء  -

 
 وتعتمد الدورية اؼبيكانيكية اؼبعاينة إلجراء قانوانً  اؼبعتمدة كزا اؼبر  فارغة وىي اؼبركبات وزف بعمليات تقـو : 020اٌّبدح 

 أي اؼبيكانيك لدائرة تبُت إذا التصحيح أو للتعديل قابلة األوزاف ىذه تبقى أف على عنها، الصادرة األوزاف
 .  صحتها يف شك

 
 أي ؿبلياً  عليها جير ودل التجهيز، كاملة مصانعها من الواردة اآللية اؼبركبات الوزف عمليات من ُيستثٌت : 023اٌّبدح 

 اؼبصنع عن الصادرة للمواصفات إستناداً  اؼبيكانيك دائرة رئيس قبل من الوزف ىذا ربديد ويتم .تعديل
 .  اؼبنتج

 
 ( 15/4/2114/ اتريخ 278م /) اؼبعدلة دبوجب القانوف رق : 022اٌّبدح 

عن العشرين  من ىذا القانوف، ال جيوز تسيَت مركبة يزيد وزهنا/ 141و 137و 134مع مراعاة أحكاـ اؼبواد /
 . على الوزف اإلصبارل احملدد ؽبا واؼبدّوف يف رخصة السَت اؼبُعطاة ؽبا %/21ابؼبائة /
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 اإلصبالية األوزاف ربّدد ( إستثنائية نقليات)   القانوف ىذا من /141/ دةاؼبا أحكاـ مراعاة مع -  1  : 024اٌّبدح 
 ,  القانوف هبذا اؼبلحق /1/رقم األوزاف عبدوؿ وفقاً  للمركبات القصوى

 غَت للحموالت العجبلت مزدوجة /اللوبوي فئة من للشاحنات هبا اؼبسموح األوزاف ربّدد   :أ  -  2
 . القانوف هبذا اؼبلحق)أ(  – 2 رقم وزافاأل عبدوؿ وفقاً  للتجزئة القابلة
 عبدوؿ وفقاً  العجبلت متعددة /اللوبوي فئة من للشاحنات هبا اؼبسموح األوزاف ربّدد  : ب

 . القانوف هبذا اؼبلحق)ب(  – 2 رقم األوزاف
 هبذا اؼبلحق /2/ رقم اعبدوؿ يف الواردة أطناف اػبمسة عن للشاحنة اإلصبارل الوزفزاد   إذا  :ج
 .  والبلديت الداخلية وزارة من مسبق تصريح على حصوؽبا لبناف يف لسَتىا يشًتط لقانوفا
 ذبزئتها، ديكن ال اليت للحموالت 2 رقم ابعبدوؿ بو اؼبسموح اإلصبارل الوزف إعتماد يتم  -

 / .1/ رقم للجدوؿ طبقاً  هبا اؼبسموح األوزاف حسب ؿباسبتها ديكن ذلك وخبلؼ

 للمركبات، اؼبنتج اؼبصنع من الواردة اؼبواصفات إذل ابإلستناد األقصى اإلصبارل زفالو  ربديد يتم -  3
 ىذا يف ؽبا احملدد اإلصبارل الوزف على مركبة ألي األقصى اإلصبارل الوزف يزيد أف جيوز ال أنو على

 .  الصانعة الشركة بياف يف ذلك ورد واف القانوف
 ما وفق الفصل ىذا يف احملددة اؼبركبات ومقاسات واألبعاد اليةواإلصب احملورية األوزاف تعديل ديكن -  4

 يتخذ مرسـو دبوجب وذلك دولية، أو إقليمية إتفاقيات أو تفاىم مذكرات دبوجب عليو اإلتفاؽ يتم
 .  والبلديت والداخلية والنقل العامة األشغاؿ وزيري اقًتاح على بناءً  الوزراء ؾبلس يف

 ؿبددة لفًتة عليها، إستثناءات وضع أو للمركبات، واإلصبالية احملورية افاألوز  تعديل ديكن كما -  5
 وزيري اقًتاح على بناءً  الوزراء ؾبلس يف يتخذ مرسـو دبوجب وذلك العامة، اؼبصلحة تقتضيها
 .  والبلديت والداخلية والنقل العامة األشغاؿ

 
 اإلصبارل الوزف من طن لكل ونصف أحصنة طبسة( 5.5) عن الفعلية احملرؾ قوة تقلّ  ال أف جيب -  1  : 025اٌّبدح 

 .  للمركبة
 .  واحدة مقطورة من أكثر ذبرّ  ؼبركبة ابلسَت يسمح ال -  2

 
 ؾبموعة أو اآللية اؼبركبة وزف من / %25/ عن احملركة احملاور أو احملرؾ احملور على الوزف يقلّ  أف جيوز ال  : 026اٌّبدح 

 .  ؿبّملة وىي اؼبركبات
 
 :  يلي كما اؼبركبة ؿباور من ؿبور كلّ  على القصوى احملورية األضباؿ ربّدد  -  1  : 137 ّبدحاٌ

 :   للتوجيو قابلة ؿباور  -أ  

 . أطناف 7   منفرد ؿبور -  1
 .  ؿبور لكل أطناف 6   متعاقبة ؿباور -  2
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 :  للتوجيو قابلة غَت ؿباور -ب  

 . طناً  13      منفرد ؿبور -  1

 :  يلي كما مزدوج ؿبور -  2
 ؿبور لكل أطناف 11  مًتين من أقل احملورية اؼبسافة كانت إذا  -
 مًتين عن تقل ال احملورية اؼبسافة كانت إذا  -

 .ؿبور لكل طن 13  اؼبنفرد احملور معاملة يعامل
 .ؿبور لكل أطناف 8      الثبلثي احملور -  3
 .ؿبور لكل طنافأ 7      الرابعي احملور -  4

 على للمقطورة احملورية األضباؿ تكوف اؼبادة ىذه من)ب(  البند يف ورد فبا الرغم على -ج  
 : التارل النحو

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

 /21/ األقصى اإلصبارل وزهنا ربديد ميت يػوالت دبحورين الشاحنة السيارات األوذل الفقرة من ُيستثٌت -  2
 .  طناً 

 اٌّزوجبد لٍبص - اٌضبٌش اٌمظُ
 

  ( 15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم /  : 028اٌّبدح 
من ىذا القانوف ال جيوز أف تزيد قياسات اؼبركبة أو ؾبموعة اؼبركبات  141مع مراعاة أحكاـ اؼبادة  -  1

 : على اغبدود التالية

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

ـ. شػرط عػدـ  4.5ابستثناء الشاحنات احملّملة ابغبػاويت والػيت يسػمح ؽبػا ابرتفػاع أقصػى مقػداره 
 نفاؽ.تعارض ذلك مع االرتفاع اؼبسموح بو واؼبُحدد على البلفتات عند مواقع اعبسور واأل

 ـ. 7.5    القطر معدات مع واحد ؿبور ذات منفردة مقطورة طوؿ  -
 ـ. 12     القطر معدات مع ؿبورين ذات منفردة مقطورة طوؿ  -
 ـ. 12        آلية مركبة طوؿ  -
 ـ. 17،5       طوؿ القاطرة ونصف اؼبقطورة -
 ـ. 18.35                       واؼبقطورة القاطرة طوؿ  -
 ـ. 12    ومؤخرهتا اؼبقطورة لنصف العامودي احملور بُت ما األفقية اؼبسافة  -
 .ـ 16    اؼبقطورة ومؤخرة اػبارج من السائق غرفة ظهر بُت ما األفقية اؼبسافة  -
 ـ. 2.14  مقدمتها من نقطة وأي اؼبقطورة لنصف العامودي احملور بُت ما األفقية اؼبسافة  -
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 . أمتار ثبلثة عن للمقطورة األمامي واحملور للقاطرة اػبلفي احملور بُت ما اؼبسافة تقل أف زجيو  ال -  2
 والبلديت الداخلية وزيري عن يصدر بقرار اؼبادة ىذه يف احملددة اؼبركبات قياس تعديل ديكن -  3

 .  والنقل العامة واألشغاؿ
 اٌذٌّٛخ لٍبص - اٌزاثغ اٌمظُ

 
 :  وذبّنب اؼبركبات ربميل يف البلزمة اإلحتياطات صبيع ازباذ جيب -  1  : 139 اٌّبدح

 اغبمولة وتبعثر وقوع  -
  القيادة أثناء السائق ربرؾ وحرية رؤية ؾباؿ من اغبدّ   -
  اؼبركبة بتوازف اإلخبلؿ  -
  تسجيلها ولوحات اؼبركبة إضاءة أجهزة خيفي بشكل التحميل  -
 ادةالقي أثناء والضجيج الضوضاء إحداث  -

 تتجاوز ال أف على مقدمتها وليس السيارة مؤخرة طوؽبا يتعدى أف أتتجز  ال اليت للحمولة ديكن -  2
 صبيع ويف القانوف، ىذا دبوجب اؼبفروض اإلصبارل الطوؿ يتعدى أف دوف اؼبركبة طوؿ أعشار ثبلثة

 .  اؼبًتين على األحواؿ
 عن ذلك يزيد أف جيب ال عرضاً  اػبارجي طاراإل اغبمولة تتعدى أف الضرورة أو اغباجة دعت إذا -  3

 صبيع فيو دبا سنتم /265/ احملّدد اإلصبارل العرض يتعدى أف ودوف جهة كلّ  من اسنتمًتً  الثبلثُت
 حيث إليها واإلنتباه مبلحظتها يسهل اليت األشياء من اغبمولة تكوف أف وشرط اؼبركبة، نتوءات
 مبلحظتها يصعب بشكل عرضاً  البارزة األشياء من شابو اوم األعمدة نقل اغبالة ىذه مثل يف حيّظر
 . 

 اؼبفروضة القصوى اغبدود عن بتموجاهتا زبرج أف السيارة حدود تتعدى اليت للحموالت جيوز ال  -  4
 .  بعضها مع متينة بصورة تربط أف وجيب القانوف ىذا دبوجب

 .  بعجبلت ؿبمولة كانت ولو حىت العاـ الطريق تبلمس أف ديكن ضبوالت نقل حيظر -  5
 ىيكلها طوؿ أعشار ستة الطريق ُمعبد من ضبولتها أو اؼبركبة صندوؽ علو يتعدى أف جيوز ال -  6

 ـ.  4.2  ذلك يتعدى ال أف األحواؿ صبيع ويف ،( الشاسي)
 والبلديت الداخلية وزيري عن يصدر بقرار اؼبادة ىذه يف احملددة اغبمولة قياس تعديل ديكن -  7

 .  والنقل العامة شغاؿواأل
 ئطزضٕبئٍخ ٔمٍٍبد - اٌخبِض اٌمظُ

 
 مركبات أو عامة أشغاؿ أو زراعية معدات أو أتتجز  ال قطع تسيَت أو نقل إذل اغباجة دعت إذا -  1  : 041اٌّبدح 

 النظامية اغبدود على تزيد هنااأوز  أو قياساهتا وكانت ،أتتجز  ال قطع لنقل معّدة مقطورة أو سيارة
 استطبلع وبعد واؼبركبات، واآلليات السَت إدارة ىيئة  -والبلديت الداخلية لوزارة كاف
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 عدة لسفرات أو واحدة لسفرة سَتىا على ويشرؼ يرخص أف والنقل، العامة األشغاؿ وزير أير 
 . للمقتضيات وفقاً 
 ازباذىا الواجب بَتوالتدا اعتمادىا الواجب واألوقات واألوزاف الطرقات الًتخيص يف رُبّدد

 . العامة األمبلؾ وملحقات واإلنشاءات ابلطرقات الضرر إغباؽ ولتجنب السَت، سبلمة لتأمُت 
 لؤلشياء أو للقطع وتعطيبلً  اً ر ضر  األمر ىذا عن ينتج عندما للتجزئة قابلة غَت اغبموالت تُعترب

 . النقل لسبلمة األمر ىذا يتعرض عندما أو اؼبنقولة
 تتخطى أبف القانوف ىذا من /138/ اؼبادة ألحكاـ اؼبطابقة غَت واؼبعدات مركباتلل ُيسمح -  2

 التأكد بعد ، عملها مناطق يف آخر إذل جانب من عرضاً  ، اداتاألوتوسًت  ابستثناء العامة، الطرقات
 .  سالكيها على أو الطرقات على اً خطر  ُتشكل وال السَت تُعرقل ال أهنا من

 الطرقات على السَت دبقطورة، اجملهزة الزراعية اتر ار واعب ومعداهتا العامة األشغاؿ مركبات على حيّظر -  3
 من عرضاً  لطرقاتا ىذه تتخطى أبف ؽبا يسمح إمنا .ؿُبّملة وىي داتاواألوتوسًت  والرئيسية الدولية
 سالكيها على أو الطرؽ على اً خطر  تشكل وال السَت تعرقل ال أهنا من التأكد بعد آخر إذل جانب

. 
 استثنائياً  ترخيصاً  فقط اؼبقطورة ذات الزراعية اؼبركبات أصحاب سبنح أف ، اؼبختصة ئلدارةحيق ل -  4

 واؼبعدات واؼبواد الزراعية ابحملاصيل ؿبّملة وىي الرئيسية الطرقات من قسم على السَت ؽبا جييز
 اؼبواد الرخصة ىذه يف رُبّدد أف شرط اً كيلومًت  عشر طبسة تتجاوز ال ؼبسافة عةاللزر  البلزمة
 وأف الرخصة، صبلحية ومدة ، والوصوؿ االنطبلؽ ونقطيت وأوقات السَت وخطة بنقلها اؼبرخص
 للسَت عرقلة أي ذلك عن ينتج ال وأف الزراعية اؼبناطق ضمن األحواؿ مطلق يف النقل ىذا جيري
 .  العامة السبلمة على خطر أو

 النقل جيري ال أف شرط الزراعيُت العماؿ من معُت عدد لنقل الًتخيص ىذا مثل دُينح أف دُيكن
 .  اؼبدف وداخل الدولية الطرقات على
 . عةاوالزر  والبلديت الداخلية وزيري اقًتاح على بناءً  يتخذ دبرسـو اؼبذكورة الزراعية اؼبناطق رُبّدد

 اٌّمطٛراد ٚٔظف اٌّمطٛراد ػٍى اٌّفزٚػخ اٌشزٚؽ - اٌظبدص اٌمظُ

 
 اؼبركبة فئة من اؼبقطورة تكوف أف شرط مقطورة نصف أو واحدة مقطورة ذبرّ  أف للمركبة محُيس -  1  : 040اٌّبدح 

 .عينها القاطرة
 ابستثناء زراعية أو صناعية أو ذبارية لغايت مقطورات ذبرّ  أف السياحة، سيارات على حُيّظر -  2

 .  الشخصي ؿلئلستعما شاهبها وما والصيد والسياحة للنزىات اؼبُعّدة اؼبقطورات
 لنقل ـبصصة واحدة مقطورة بقطر ، مقطورات عبرّ  خصيصاً  اؼبصممة الشحن لسيارات ُيسمح -  3

 .عامة أشغاؿ أو زراعية معدات بقطر اغباجة عند األخرى الشحن لسيارات يسمح كما .األضباؿ
.../... 
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 .  األسباب كانت مهما مقطورة أي جرّ  النقل ابصات على حيظر -  4



  ( 15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم / -  5
على اؼبركبات اآللية أف ذبّر خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. ابستثناء الشاحنات اليت حُيّظر 

، شرط أف ال يقّل وزف الشاحنة القاطرة عن تلك اليت يتم  طن وما فوؽ 7،5يبلغ وزهنا اإلصبارل 
  قطرىا.

 اإلصبارل الوزف بُت ما اغباصل الكسر خبلؿ من حيّدد بو اؼبسموح للمقطورة األقصى زفالو  إف -  6
 اؼبؤلفة اجملموعة تشكبلف اللتُت ضبولتها كامل مع القاطرة السيارة ووزف ضبولتها كامل مع للمقطورة

 : يتعدى أف جيب ال تدويره بعد الكسر ىذا نسبة .ومقطورة قاطرة من
 . ومباشرة متواصلة أوتوماتيكية دبكابح ؾبهزة موعةاجمل كانت إذا 1.45 -أ   
 يتعلق فيما أما .ومباشرة متواصلة أوتوماتيكية دبكابح ؾبهزة غَت اجملموعة كانت إذا 1.8 -ب  

 أف جيب ال الكارفاف لسيارات أو( والنقل للسياحة)  اؼبزدوج الثقل ذات ابلسيارات
 .  القاطرة للسيارة لفارغا الوزف األحواؿ صبيع يف اؼبقطورة وزف يتعدى

 . دبكابح ؾبهزة غَت اؼبقطورة كانت إذا  1.5 -ج  
 إجراء قبل السَت يف مقطورة نصف أو مقطورة أو قاطرة مركبة من مؤلفة ؾبموعة أي وضع جيوز ال -  7

 .  اؼبقطورة نصف أو اؼبقطورة على القاطرة ىيكل رقم وضرب ؽبا القانونية اؼبعامبلت صبيع
 ( 15/4/2114/ اتريخ 278عدلة دبوجب القانوف رقم /) اؼب -  8

ُيسمح استعماؿ القاطرة عبّر أي مقطورة أو نصف مقطورة ربمل رقم اؽبيكل الذي يعود للقاطرة والذي 
مّت ضربو من قبل الدائرة اؼبختصة لدى اؼبصلحة اؼبختصة، وتسّلم إذل مالك القاطرة واؼبقطورة أو نصف 

 . / من ىذا القانوف171تدّوف فيها اؼبواصفات احملددة يف اؼبادة /اؼبقطورة رخص سَت مستقلة 
 عن مسؤولة تكوف أف ديكن متخصصة شركات عن صادرة تكوف أف القطر معدات على جيب -  9

 . خطر أي دوف عليها اؼبلقاة والضغوط األوزاف ربمل عبهة صناعتها
 بعضها بُت ومباشرة متناسقة تكوف أف ورةواؼبقط القاطرة بُت ما والكبح اإلضاءة أجهزة على جيب - 11

 .  البعض

 اٌضبٌش اٌجبة

 ٚاٌزظجًٍ اٌٍّىبٍٔىٍخ ٚاٌّؼبٌٕخ اٌٍٛدبد

 األٚي اٌفظً

 ِٚذزٌٛبرٙب اٌٍٛدبد

 
 وطرازىا السيارة ماركة بوضوح فيها ُتذكر /اؼبُصّنع لوحة /ب تعرؼ لوحة ربمل أف جيب سيارة كل -  1  : 043اٌّبدح 

 . السيارة على اللوحة ىذه تثبيت اؼبصنع ويتوذل فيها سلاؼبتسل الطراز ورقم
.../... 

48 
 



 على اؼبُصنع قبل من مضروابً  اؼبتسلسل الطراز رقم يكوف أف جيب اللوحة، ىذه إذل ابإلضافة  -  2
 .  السيارة صندوؽ أو ىيكل

 اؼبصلحة قبل نم ضربو فيجري وإال عليو، اً ؿبفور  متسلسبلً  رقماً  السيارة ؿبرؾ حيمل أف جيب -  3
 .  اؼبختصة

 أو ىيكل على اؼبُصنع قبل من مضروب غَت) أصبلً  موجود غَت اؼبتسلسل الطراز رقم أف حاؿ يف -  4
 ضرب يتم ،قراءتو تصعب واضح غَت وأصبح ءااإلىًت  أو للصدأ تعرض أو (السيارة صندوؽ
 تتمّ  اليت السنة إذل فاشَت ي إضافيُت ورقمُت اليمُت عبهة اؼبوجودة منو الستة الرموز أو األعداد
 الرقم طريف على اؼبختصة اؼبصلحة يف اؼبختصة الدائرة عبلمة إذل ابإلضافة فيها الضرب عملية
 .  ضربو متّ  الذي

 ابلتصنيف التقّيد يتم أف على اؼبادة ىذه دبوجب اؼبفروضة للشروط اآللية اؼبركبات استَتاد خيضع -  5
 ىذا من /175/ اؼبادة دبوجب مفروض ىو وكما مصنعها من واردة ىي كما للسيارة األساسي
 تعويض أبي اؼبطالبة ديكنو وال السيارة مالك عاتق على يبقى لذلك ـبالف استَتاد وأي . القانوف

 .  والضرر العطل عن
 البياانت صحة عن ابلتضامن مسؤولوف مركبة كلّ  مالك وكذلك لبناف يف ووكيلو السيارة صانع إف -  6

 .  اؼبادة ىذه يف اؼبذكورة
 اؼبتسلسلالطراز  رقم أو احملرؾ لرقم طمس أو استبداؿ أو نزع أو ربوير بعملية يقـو منّ  كلّ   -  7

 . اؼبركبة وحجز لبنانية لَتة مليوف وفر عش قدرىا مةاوبغر  سنوات ثبلث مدة ابغببس يعاقب
 

 السيارة وزف بوضوح تتضمن ظاىرة لوحة األدين جانبها على ربمل أف جيب البضائع لنقل ةعدّ مُ  سيارة كلّ  : 042اٌّبدح 
 .  صندوقها على بوضوح األوزاف ىذه ُتكتب أف ديكن كما بو، اؼبرخص اإلصبارل ووزهنا فارغة

 
 تُثبت ، اؼبركبة تسجيل رقم ربمبلف التسجيل بلوحيت تعرفاف بلوحتُت مركبة كلّ  تزود أف جيب -  1  : 044اٌّبدح 

 يسمح وال ، للعياف دائماً  ومقروءتُت ظاىرتُت ذبعلهما بطريقة اؼبؤخرة يف نيةوالثا اؼبقدمة يف إحدامها
 سحبهما بعد حىت أخرى مركبة إذل التسجيل لوحيت نقل ديكن ال . دوهنما اؼبركبة بسَت أو بنزعهما
 أحد أو اؼبركبة صاحب ديلكها أخرى سيارة على وضعهما أجل من إال السَت من هنائياً  أو مؤقتاً 
 اليت غَت تسجيل لوحات استخداـ وحُيّظر العمومية السيارات لوحيت ابستثناء ، فروعو وأ أصولو
 .  القانونية لؤلصوؿ وفقاً  ترخص

 ظاىر بشكل مؤخرهتا يف تثبت واحدة تسجيل لوحة ، مقطورة نصف أو مقطورة كلّ  ربمل أف جيب -  2
 لوحة رقم نفس اؼبقطورة فنص أو اؼبقطورة ربمل أف على ، بدوهنا ابلسَت يسمح وال ومقروء
 . القاطرة
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 ؽبا العائدة التسجيل لوحة استخداـ اػبارجي للنقل اؼبخصصة والشاحنات العمومية للشاحنات جُياز -  3
 يتم أف شرط القاطرة أسر  عن ـبتلفة مواصفات ذات مقطورة نصف أو مقطورة من أكثر على
 فبا اؼبختصة اؼبصلحة قبل من اؼبقطورات نصف وأ اؼبقطورات ىذه على عينو اؽبيكل رقم ضرب
 .  السوؽ وحاجات العمل متطلبات حبسب القاطرة سأر  على منها أي استخداـ يتيح

 

 وبصمّ  عاكسة مواد من ومشكلة اعبودة عالية مواد من مصنوعة التسجيل لوحات تكوف أف جيب -  1  : 045اٌّبدح 
 دببصم تبصم وأف الليل يف ومقروءة وُمضاءة ، هارالن وضح يف ومقروءة ظاىرة تكوف وأف ري،احر 

 . اؼبختصة اؼبصلحة
 اليت الطريقة ووفق اؼبُصّنع توصيات وفق لذلك اؼبُعدّ  اؼبكاف يف جيد بشكل اللوحات تثبيت جيب -  2

 .  اؼبختصة اإلدارة تقرىا
 وسليمة نظيفة تبقىل ابستمرار وتفقدىا اللوحات ىذه على احملافظة وسائقها، اؼبركبة مالك على -  3

 .  اؼبعادل وواضحة
 على سواء إضافات أي أو أرقاـ أو أحرؼ أو عبلمات أو شارات أو كتاابت أي وضع حيّظر -  4

 ؽبذه ـبالف كلّ  لبنانية لَتة مليوان مقدارىا امةر وبغ أشهر ثبلثة ابغببس يعاقب. جبانبها أو اللوحات
 .  بةاؼبرك وحجز نقاط ست سحب إذل ابإلضافة الفقرة

 اؼبركبات تسجيل تفاصيل على والتعرؼ اللوحات لقراءة حديثة بتقنيات التسجيل لوحات تزود -  5
 . والبلديت الداخلية وزير عن يصدر بقرار التقنيات ىذه تفاصيل رُبّدد و .آلياً 

 
 ٚاٌمٕظٍٍخ اٌذثٍِٛبطٍخ اٌٍٛدبد   : 046اٌّبدح 

 دبوجب والدولية اإلقليمية واؽبيئات والقنصلية الدبلوماسية اتللبعث والقنصلية الدبلوماسية اللوحات زُبصص
 فبن موظفيها ألحد أو البعثات لتلك فبلوكة اؼبركبة تكوف أف على واؼبغًتبُت، اػبارجية وزارة من خطية موافقة
 . الدبلوماسية الصفة حيملوف

 
 اٌّإلذ ٚاٌظٍز اٌزظجًٍ ٌٛدبد  :  147اٌّبدح

 ت أػ ال اتػومركب اآللية جاتاالدر  إبستثناء اآللية اؼبركبات لوكبلء اؼبؤقت والسَت التسجيل لوحات زُبصص
 . مرة ألوؿ السَت يف اؼبوضوعة اعبديدة " ATV " ؼ

 
 ِإلذ ئدخبي ٌٛدبد  :   148ٌّبدحا

 . مؤقتة بصفة لبناف إذل إدخاؽبا يتم اليت للمركبات مؤقت إدخاؿ لوحات زُبّصص

 
 اٌزجزثخ ٌٛدبد  :   149اٌّبدح

 أف جيب التجربة بقصد الطرؽ على تسيَتىا داير  و بعد ُتسجل دل مركبات ؾبموعة أو سيارة كلّ  -  1
 .  اؼبؤخرة يف والثانية اؼبقدمة يف األوذل توضع ذبربة بلوحيت ذبهز
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 .  والبلديت الداخلية وزير عن يصدر بقرار ذبربة بلوحيت اجملهزة اؼبركبات سَت حيّدد -  2
 الدوائر من وترخيصاً  بلوحاهتا اؼبتعلقة السَت رخصة اؼبركبة ذبوؿ أثناء السائق حيمل أف جيب -  3

 بدفع اؼبذكورة الدوائر من تصرحياً  أو لتجربتها، اعبمركي مستودعها من السيارة إبخراج اعبمركية
 أف مسؤوليتهم على يثبت اؼبقبولُت السيارات وكبلء من تصرحياً  أو عليها، اؼبتوجبة اعبمركية الرسـو

 . لديهم موجود ؽبا العائد ( واترخيو رقمو بياف مع ) اعبمركي اإليصاؿ
 

 اٌززأشٌذ ٌٛدخ  : 051 اٌّبدح

 ذُبهز أف جيب اػبارج، إذل للتصدير معّدة وتكوف بعد ُتسجل دل مركبات ؾبموعة أو سيارة كلّ  -  1
 .  ادبؤخرهت والثانية مقدمتها يف األوذل توضع ترانزيت بلوحيت

 ، هبا اؼبتعلقة القانونية اعبمركية البياانت الطرؽ، على اؼبركبة سَت أثناء السائق حيمل أف جيب -  2
 اغبائز أو السيارات شركة وكيل إسم فيها يذكر اؼبختصة اؼبصلحة قبل من منظمة مرور ورخصة
 احملرؾ، ورقم ، تسلسلاؼب اؽبيكل ورقم وطرازىا اؼبركبة وماركة إقامتو، وؿبل ،الًتانزيت لوحة على

 .  الرخصة صبلحية ومدة اتباعها الواجب الطرؽ ووجهة اؼبقصود، واؼبكاف
 

 اإلمتياز ذات والشركات السيارات وذبار لبناف يف اؼبعتمدوف السيارات شركات وكبلء يعطى -  1  : 151اٌّبدح 
 . اغباجة عند الستعماؽبا والًتانزيت التجربة لوحات من عدداً  اؼبتحدة، األمم ومنظمات

 اؼبختصة اؼبصلحة قبل من عددىا حيدد أف على للتجديد، قابلة سنة ؼبدة اللوحات ىذهتُعطى  -  2
 .  أعبله اؼبذكورين األشخاص فئات من معنوي أو طبيعي شخص لكل ابلنسبة

 ةسن ؼبدة ترانزيت لوحات النقل، يف الوساطة أعماؿ يتعاطوف الذين الطبيعيوف األشخاصيُعطى  -  3
 .  للتجديد قابلة

 
 وترانزيت لؤلفراد ذبربة لوحات تسليم إستثنائية، وبصورة اإلقتضاء عند تسمح أف اؼبختصة ديكن لئلدارة : 053اٌّبدح 

 .  أيـ ثبلثة تتجاوز ال وؼبدة واحدة ؼبرة إال تستعمل ال أف على
 

 أو التجربة لوحيت وضع وجب مقطورة، بنصف أو قطورةدب مرفقة تصديرىا أو ذبربتها اؼبُراد اؼبركبة كانت إذا : 052اٌّبدح 
 .  اؼبقطورة نصف أو اؼبقطورة مؤخرة يف والثانية اؼبركبة مقدمة يف الواحدة الًتانزيت

 
 ( 27/11/2116/ اتريخ 61اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم /)  : 054اٌّبدح 

لثالث ، وقياساهتا وأشكاؽبا ومواصفاهتا رُبّدد تفاصيل لوحات التسجيل اؼبذكورة يف الفصل األوؿ من الباب ا
وألواهنا تبعًا لوجهة استعماؿ اؼبركبات اآللية وفئاهتا وأنواعها ، بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت وفق 

 األسس التالية :
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أف تتيح وعلى ؼبالك وا تزّود لوحات التسجيل بتقنيات حديثة غبفظ البياانت اػباصة ابللوحة واؼبركبة  - 1

 ىذه التقنيات قراءة البياانت إلكًتونيًا عن بعد . وربدد تفاصيل ىذه التقنيات بقرار يصدر عن وزير
 الداخلية والبلديت .

 تبقى اللوحة بتفاصيلها على السيارة وتنتقل ملكيتها إذل الغَت مع السيارة .
 .ل إذل ورثة اؼبالك. كما ديكن أف تنتقلكهاقمها إذل أي سيارة جديدة يتموديكن ؼبالك اللوحة نقل ر 

 3، 2،  1قاـ عربية من جهة اليمُت )يتكوف رقم اللوحة من حرؼ التيٍت من جهة اليسار ومن ثبلثة أر  -  2
. ) ... 

( عبميع أرقاـ اللوحات غَت اؼبرمزة اؼبستعملة حاليًا دبا فيها لوحات Aيستعمل اغبرؼ البلتيٍت ) -  3
على أف ورائسة ؾبلس الوزراء والنواب النواب لرائسة اعبمهورية ورائسة ؾبلس  السيارات اؼبخصصة

 . تعتمد شكل اللوحة العائدة للسيارات السياحية اػبصوصية
يُعتمد اللوف األبيض عبميع اللوحات ابستثناء اللوف األضبر للسيارات العمومية ، وربدد بقرار من وزير 

 لعائدة للفئات التالية حصرًا  : الداخلية والبلديت ألواف اللوحات ا
 سيارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية .  -

 السيارات العسكرية .  -    
 سيارة شركات اإلجيار .  -
 لوحات التجربة .  -
 لوحات اإلدخاؿ اؼبؤقت .  -

 التسجيل والسَت اؼبؤقت . لوحات  -

 لوحات الًتانزيت .  -

 قارات وشاحنات النقل اػبارجي .لوحات الباصات اؼبسجلة عرب ال  -

للوحات  B – G – J – M – N – O –R –S –T -Zتستعمل األحرؼ البلتينية  - 4
 Dللسيارات العمومية وحرؼ  Pالسيارات اػبصوصية العائدة عبميع اؼبواطنُت . كما يستعمل حرؼ 

 للسلك القنصلي . Cللسلك الدبلوماسي وحرؼ 
قبل صدور ىذا القانوف كما ىي ، دبا فيها تلك اؼبكونة من سبعة أرقاـ،  تبقى أرقاـ اللوحات اؼبعتمدة - 5

 أعبله ، وذلك من دوف زبصيص رموز تبعًا للمناطق ، 3و  2ووفق ما ىو منصوص عليو يف الفقرتُت 
 ومن دوف سبييز ألي جهة رظبية أو قضائية أو دينية أو سواىا .

رمزة أو غَت مرمزة ، على أف يتم ذلك وفقًا للرسـو تستبدؿ صبيع اللوحات اؼبعتمدة سواء كانت م - 6
 احملددة قانوانً وخبلؿ مهلة سنة من اتريخ صدور ىذا القانوف .

  .../... 
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 ديكن لوزير الداخلية والبلديت ، عند الضرورة ، سبديد اؼبهلة ؼبدة ال تتجاوز الستة أشهر .

تستعمل يف أتدية اػبدمة العسكرية واألمنية الفعلية فقط دوف تُثبت األرقاـ العسكرية على اآلليات و  -  7
 سواىا .

مرة  ةتصدر أرقاـ اللوحات اعبديدة عن برانمج حاسويب متطور يصدر رقم اللوحة بطريقة عشوائي -  8
واحدة لكل عملية تسجيل مركبة ، على أف حيتفظ الربانمج بقاعدة معلومات مفصلة ؼبستعمليو ، وأف 

 لوحة بعد إدخاؿ اؼبعلومات البلزمة عن اؼبركبة ومالكها . ُيصدر رقم ال
 يتم تصنيع لوحات التسجيل من قبل وزارة الداخلية والبلديت .  -  9
 ربدد دقائق تطبيق ىذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .  

 عقوابت اآلتية :أو تفاصيل اللوحات تُعّرض مرتكبيها لل ـأي ـبالفة ألشكاؿ أو أرقا - 11
إذل ثبلثة أشهر وغرامة مالية من مليونُت إذل ثبلثة مبليُت لَتة لبنانية لكل من شهر السجن من  -أ 

 جز اؼبركبة .يقـو دبخالفة النماذج واألشكاؿ واأللواف اؼبعتمدة ، وُتسحب منو ست نقاط وربُ 
بليُت لَتة لبنانية لكل من السجن من ستة أشهر إذل سنة وغرامة مالية من طبسة إذل عشرة م -ب 

 . جز اؼبركبةيستخدـ لوحات غَت اللوحات اؼبخصصة للمركبة ، وُتسحب منو ست نقاط وربُ 
السجن من ستة أشهر إذل سنة وغرامة مالية من طبسة إذل عشرة مبليُت لَتة لبنانية لكل من  -ج  

 جز اؼبركبة .يقود مركبة آلية دوف لوحات ، وُتسحب منو ست نقاط وربُ 
السجن من سنة إذل سنتُت وغرامة مالية من عشرة مبليُت إذل عشرين مليوف لَتة لبنانية لكل  -د  

 جز اؼبركبة .من يتبلعب ابألرقاـ أو يقـو بتحويرىا ، وُتسحب منو ست نقاط وربُ 
السجن من سنة إذل سنتُت وغرامة مالية من عشرة مبليُت إذل عشرين مليوف لَتة لبنانية لكل  -ىػ 

 يقـو بتصنيع لوحات غَت قانونية .من 
يقّدـ رقم لوحة ألحد اؼبواطنُت بشكل ـبالف لطريقة من يعاقب كل من يتبلعب بربانمج اغباسوب أو  - 11

ابلسجن من سنة إذل سنتُت وغرامة مالية من عشرة ، / أعبله 8إصدار ىذه األرقاـ وفقًا للفقرة /
 مبليُت إذل عشرين مليوف لَتة لبنانية .

  
 دبوجب ذلك إثبات اؼبركبة، مالك على جيب كليهما، أو التسجيل لوحيت إحدى فقداف حاؿ يف -  1 : 055ّبدح اٌ

 . مفقود بدؿ لوحات على اغبصوؿ إجراءات استكماؿ مث ومن الداخلي األمن قوى لدى ؿبضر      
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 اؼبختصة اؼبصلحة إعبلـ ؼبركبة،ا مالك على جيب كليهما، أو التسجيل لوحيت إحدى تلف حاؿ يف -  2
 . 



 متلف أو مفقود بدؿ لوحات على اغبصوؿ إجراءات إستكماؿ قبل ابلسَت للمركبات يسمح ال -  3
 .  البديلة اللوحات على واغبصوؿ

 قوى إببلغ اؼبركبة مالك على اللبنانية، األراضي خارج كليهما أو اللوحتُت إحدى فقداف حاؿ يف -  4
 وعلى. فيها فُقدت اليت الدولة يف اؼبختصة اعبهات من ذلك يثبت ما إحضارو  الداخلي األمن

 عدـ لضماف اؼبفقودة اللوحات بشأف والدولية احمللية األمنية اعبهات ـباطبة األمنية اعبهات
 .  قانوين غَت بشكل استخدامها

 اػبارجية وزارةو  الداخلي األمن قوى إببلغ جيب قنصلية أو دبلوماسية لوحات فقداف حاؿ يف -  5
 .  بديلة لوحات على اغبصوؿ إجراءات استكماؿ مث ومن واؼبغًتبُت،

 

 اٌضبًٔ اٌجبة

 اٌٍّىبٍٔىٍخ اٌّؼبٌٕخ

 

 ادةػإع يُطلب أو مرة ألوؿ للتسجيل تتقدـ مقطورة نصف وكلّ  مقطورة وكلّ  آلية مركبة كلّ  - 1  : 056اٌّبدح 
 أف من للتثبت اؼبختصة اؼبصلحة قبل من تهامعاين تتم أف جيب السَت من سحبها بعد تسجيلها 
 . فيها متوفرة القانوف ىذا يف عليها اؼبفروضة الشروط صبيع 

  ةػاػبصوصي السياحة سيارات اؼبادة ىذه من األوذل الفقرة يف عليها اؼبنصوص اؼبعاينة من يستثٌت - 2
 ة . مر  ألوؿ ُتسّجل ليتوا اؼبستعملة غَت ATV ؼ ت أ ػال ومركبات اعبديدة اآللية والدراجات  

 
 الشروط صبيع مستوفية عاينتها اليت اؼبقطورة نصف أو اؼبقطورة أو اآللية اؼبركبة أف اؼبختصة للدائرة تبُت إذا : 057اٌّبدح 

 .  السَت رخصة وإعطاء للتسجيل إليو يستند كشف ؿبضر هبا نُظمّ  اؼبفروضة

 
 للمادة تسيَتىا ينطبق واليت النظامية، اغبدود على قياساهتا أو وزهنا يزيد اليت واؼبقطورات السيارات إف : 058اٌّبدح 

 سَت رخصة إلعطاء عليو يستند كشف ؿبضر هبا ويُنظم ميكانيكية ؼبعاينة زبضع ، القانوف ىذا من /141/
 . واحدة مرة للتجديد قابلة أيـ طبسة أقصاىا مؤقتة

 

 : الدورية اؼبيكانيكية للمعاينة زبضع : 059اٌّبدح 

  كل مرة « A T V »  ؼ ت أ ػال ومركبات اآللية والدراجات اػبصوصية السياحة سيارات  - 1  
 . خارجو أو لبناف يف مرة ألوؿ السَت يف وضعها اتريخ على سنوات ثبلث مرور بعد وذلك سنة  

عػن وزارة  تصػدر بػذلك خاصػة جػداوؿ حبسػب سػنة كػل يف واحػدة مػرة األخػرى اؼبركبػات صبيػع  - 2
 .  والبلديت اخليةالد
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 اليت للمركبات السنة يف واحدة مّرة ،(  اؼبازوت)  الديزؿ بقوة يدار دبحرؾ اجملهزة اآللية اؼبركبات  - 3
 كل ومّرة خارجو أو لبناف يف مرة ألوؿ السَت يف وضعها اتريخ من سنوات سبع عن عمرىا يزيد ال



 انبعااثهتا مطابقة ذلك يف دبا عليها، اؼبفروضة لشروطا صبيع توفر من للتثبت ذلك بعد أشهر ستة
 . اؼبقبولة اؼبواصفات مع

  ميكانيكي كشف إذل الطرقات على سَتىا أثناء واؼبقطورات واؼبركبات السيارات أنواع صبيع زبضع - 4  
   وذلك الداخلي األمن قوى من عناصر دبؤازرة اؼبختصة اإلدارة موظفو ، كاف وقت أي يف جيريو  
 . عليها اؼبفروضة الشروط صبيع توفر من للتثبت 

 اؼبركبات زبضع الغاية وؽبذه جيدة فنية حبالة كانت إذا إال الطريق على مركبة أي استعماؿ جيوز ال - 5
 فيها والقانونية الفنية والشروط اؼبواصفات توافر من للتأكد اؼبيكانيكية للمعاينة فئاهتا اختبلؼ على
. 

 وكذلك الكشف فيها يتم اليت واألماكن إجرائو وطريقة(  اؼبيكانيك)  الفٍت الكشف شروط رُبّدد  - 6
 قرار دبوجب البيئة وضباية العامة والسبلمة ركاهبا راحة لتأمُت اؼبركبات يف توافرىا الواجب الوسائل
 . اجمللس عن يصدر

 
  ورئيس اؼبيكانيك دائرة رئيس من كلّ  وعضوية ،رئيساً  اؼبختصة اؼبصلحة رئيس قوامها دائمة عبنة تؤلف : 061  اٌّبدح

  يف األقساـ أحد برفض اؼبتعلقة اؼبراجعات يف البتّ  مهمتها ابؼبراجعة ، اؼبعٍت القسم ورئيس التسجيل دائرة 
 . كشف ؿبضر تنظيم اؼبذكورة اؼبصلحة 

 

 الغش هبدؼ ، مؤقت بشكل تبديلها أو آلية، مركبة ألي غيار قطع أي أو اإلطارات واستئجار إجيار حيّظر : 060اٌّبدح 
 اإللزامية . اؼبيكانيكية اؼبعاينة يف  
 . والبلديت الداخلية وزير عن يصدر بقرار اؼبادة ىذه تطبيق دقائق رُبّدد  

 
 اإلدارة تصدرىا اليت للمواعيد وفقاً  رُبّدد اليت السنوية السَت رسـو دفع عن اآللية اؼبركبة مالك زبلف إذا : 063اٌّبدح 

 شهر كلّ  عن السنوي الرسم قيمة من % ( 11)  ابؼبائة عشرة قدرىا أتخَت غرامة منو يستوىف ، اؼبختصة
 العقوابت إذل ابإلضافة ، السنوي الرسم قيمة ضعف اؼبفروضة الغرامة قيمة تتجاوز ال أف على أتخَت

 خارج موجودة أو ؿبتجزة أو ؿبجوزة كانت اؼبركبة أف يثبت دل ما ، القانوف ىذا يف عنها اؼبنصوص األخرى
 .  مسروقة أو الببلد

 
 اٌضبٌش اٌفظً

 اٌزظجٍــــــــً

 
 ف .القانو  ىذا ألحكاـ وفقاً  ومرخصة مسجلة تكن دل ما مركبة أي قيادة جيوز ال : 062اٌّبدح 
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  يف اآللية اؼبركبات االً وإصب العامة األشغاؿ ومعدات الزراعية واعبرارات اآللية السيارات والدراجات ُتسجَّل  
  واؼبركبات اغبيواانت ذبّرىا اليت العجبلت أما ، اؼبختصة اؼبصلحة رئيس لدى خاصة بطاقات أو سجبلت 
 . البلديتمراكز  يف فتسّجل ، ابأليدي ذُبر اليت واؼبعدات 



 
  دبحتويهتا عملويُ  اؼبختصة صلحةاؼب رئيس قبل من وزُبتم السابقة اؼبادة يف اؼبذكورة السجبلت ترقّم - 1 : 064اٌّبدح 
 . تزويرىا يثبت دل ما  

 اؼبتعلق ،1935 أير 21 بتاريخ الصادر القانوف يف عليها اؼبنصوص اغباالت ابستثناء ، جيوز ال  - 2
 وصبيع الزراعية واعبرارات اآللية الدراجات أو السيارات رىن أو بيع ، ابلتقسيط السيارات ببيع

 ةاؼبختص اؼبصلحة لدى إال ، أعبله /163/ للمادة وفقاً  للتسجيل اضعةاػب اآللية اؼبركبات
 ذباه مفعوؿ لو يكوف ال ، اإلدارة ىذه خارج حيصل ىنر  أو بيع وكلّ  اؼبكلف اؼبأمور وبواسطة
 شريكاً  اؼبادة ىذه أحكاـ ـبالفة يف ساىم من كلّ  ويُعترب  .الدولة لدى أو الثالث الشخص
 . ابؼبسؤولية

 اتريخ من شهرين مدة صبلحيتها تسري واليت ، اؼبركبات لتسجيل األوذل ابلوكالة إال ديعت ال - 3
 مهلة خبلؿ ببيعها وكالة تنظيمو عن اؼبختصة اؼبصلحة إعبلـ العدؿ كاتب على وجيب  .تنظيمها
/ ب/ البندين وفق اؼبفّصل والعنواف الوكيل ىوية كامل بياف مع الوكالة، تنظيم اتريخ من عمل يومي

 ىذا من /211/ اؼبادة من الثانية الفقرة من  و /ب/ /أ/  والبندين األوذل الفقرة من / ح/و 
 . كافة عليو اؼبتوجبة والغرامات السَت رسـو تسديد بعد ، القانوف

 .ؿ.ؿ/ 111.111/ لبنانية لَتة ألف مائة قدرىا غرامة عليو يتوجب ، التسجيل عن يتأخر من كلّ  - 4
 شهرين مدة إنقضاء بعد وذلك ، كامبلً  أسبوعاً  ، األسبوع كسر يعترب و ، أتخَت أسبوع كلّ  عن
 احتجاز بغية الداخلي األمن قوى إعبلـ اؼبذكورة اؼبصلحة على اغبالة ىذه ويف ، تنظيمها على

 .  تسجيلها حىت السيارة

 شركات ؼبصلحة ظمةاؼبن الوكاالت ، اؼبادة ىذه من /3/ الفقرة يف احملّددة اؼبهلة أحكاـ من يستثٌت  - 5
 ُتسحب أف ،شرط التجاري السجل يف أصوالً  اؼبسجلة ، اآللية واؼبركبات السيارات بيع ومؤسسات

 .  اؼبذكورة الوكالة تنظيم قبل أنقاض شهادة هبا ويصدر مؤقتاً  السَت من السيارة
 ذبارة ومؤسسات كاتشر  ؼبصلحة استثنائية بصورة اثنية بيع وكالة تنظيم ، اعبديدة السيارات لوكبلء حيق

 . واألنظمة للقوانُت وفقاً  اؼبسجلة ، اؼبستعملة السيارات
 . والبلديت والداخلية العدؿ يوزيرَ  عن يصدر بقرار اؼبادة ىذه أحكاـ تطبيق دقائق رُبّدد  - 6  

 
 اؼبتعلقة العقود أنواع صبيع استماع إليهم يعهد الذين أو السجبلت دبسك إليهم يعهد الذين اؼبوظفوف حيلف  : 065اٌّبدح 

 :  التالية اليمُت العمل ىذا مباشرة وقبل عملهم مركز يكوف حيث اعبزائي اؼبنفرد القاضي أماـ ابؼبركبات
 « ٚأِبٔخ ثظذق ثٛاججً ألَٛ ثبْ ألظُ »   
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رئيس إذل اقديناؼبتع أحد يقدمو استدعاء على بناءً  خاصة ؾبالس يف العقود استماع اؼبوظفُت ؽبؤالء وديكن 
 العبلقة صاحب يقدمو والبلديت الداخلية وزير من بقرار حُيّدد انتقاؿ تعويض لقاء وذلك ، اؼبختص الوحدة 

 . النقل واسطة مع



 
 . ( 15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم / - 1 : 066اٌّبدح 

 واؼبستنداتق الواثئ التسجيل طالب يقدـ أف دبع مالكيها أبظباء اؼبختصة الدائرة يف اؼبركبات ُتسجَّل 
األوذل  الفقرة من و /ح/  /ب/  للبندين وفقاً  إقامتو ؿبلّ  وعنواف وكنيتو إظبو إذل إضافة اؼبطلوبة
  . القانوف ىذا من /211/ اؼبادة من الثانية الفقرة من/أ/ و/ب/   والبندين

 تبقى أف القانوف ىذا من /163/ للمادة قاً وف للتسجيل خاضعة آلية مركبة أي رىن حاؿ يف جيوز - 2
 صراحة . ذلك على الرىن عقد ينص أف على اؼبديوف حبيازة

 
 بعػد إال ، عنهػا السػنوي السػَت رسػم دفع أو السَت يف وضعها إعادة أو مركبة أي تسجيل جيوز ال - 1 : 067اٌّبدح 

 أتمُت أعماؿ ؼبمارسة وؾبازة نانيةاللب اعبمهورية يف للعمل مرخصة أتمُت شركة لدى أتمُت عقد تقدًن
 ابلغػَت البلحػق واؼبػادي اعبسػدي الضػرر عػن اؼبدنيػة اؼبسؤولية العقد ىذا يغطي أف على ، اؼبركبات
 . اؼبركبة تلك استعماؿ عن والناجم

 أتمُت عقد تقدًن بعد إال اللبنانية اعبمهورية أراضي إذل اللبنانية غَت اؼبركبة بدخوؿ السماح جيوز ال - 2
 يف اؼبركبة استعماؿ عن والناجم ابلغَت البلحق واؼبادي اعبسدي الضرر عن اؼبدنية اؼبسؤولية يغطي

 اإلجراء . اؼبرعية القوانُت وفق اللبنانية اعبمهورية
 

 كاف مهما ابطلة هبا اؼبتعلقة القانونية التصرفات وسائر ورىنها اؼبركبات ملكية نقل معامبلت تُعترب - 1  : 168اٌّبدح 
 . اؼبختصة اؼبصلحة يف وتوثيقها تسجيلها يتم دل ما وعهان

 دبػا ابؼبركبات اػباصة العقود وتصديق تنظيم صبلحية اؼبختصة اؼبصلحة يف العاملوف اؼبوظفوف يتوذل - 2  
  إقرارات وتدوين وظباع هبا اؼبتعلقة القانونية التصرفات وسائر ورىنها ملكيتها نقل عقود ذلك يف   
   يطبقها اليتواإلجراءات  لؤلصوؿ وفقاً  وذلك تواقيعهم على التصديق أو وأقواؽبم هافي األطراؼ  
 .  وتصديقها العقود تنظيم يف العدؿ الكاتب 
  نقل جيوز فبل مرىونة اؼبركبة أف أو اؼبركبة ملكية نقل دينع قيد وجود اؼبختصة لئلدارة اتضح إذا  - 3  
 . اؼبرهتن الدائن ةموافق أو القيد رفع بعد إال ملكيتها  

 
 اعبديدة اآللية والدراجات ATV ؼ ت أ ػال مركبات فيها دبا اآللية اؼبركبات مصانع وكبلء على - 1 : 069اٌّبدح 

 ، مرة وؿأل السَت يف اؼبوضوعة اؼبركبات ىذه تسجيل معامبلت إجراء ، لبناف يف رظبياً  اؼبعتمدين
  ىػعل .واؼبالية والبلديت الداخلية يوزير  عن يصدر بقرار رُبّدد اليت الشروط وفق
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 ، ATV ؼ ت أ ػال ومركبات الدراجات إبستثناء اآللية اؼبركبات ىيكل أرقاـ بضرب يقوموا أف
 . اؼبختصة اؼبصلحة تعتمدىا اليت األرقاـ ومناذج الطريقة وفق وذلك ؿبفورة أرقاـ ربمل ال اليت



 اآللية والدراجات ATV ؼ ت أ ػال مركبات فيها دبا ، ستعملةاؼب اآللية اؼبركبات مستوردي على - 2
 اليت الشروط وفق وذلك ، مرة ألوؿ السَت يف اؼبوضوعة اؼبركبات ىذه تسجيل معامبلت إجراء ،

 . واؼبالية والبلديت الداخلية يوزير  عن يصدر بقرار رُبّدد
 إنذار توجيو وجيري ، لبنانية لَتة مبليُت ةعشر  قدرىابغرامة  أعبله الفقرتُت خيالف منّ  كلّ  يعاقب - 3  
 الغرامة . مضاعفة يتم اؼبخالفة تكرار وعند . اؼبخالف إذل  

 
 مستنداهتا مضموف إذل ابالستناد تنظمها سَت رخصة ، اؼبركبة صاحب إذل اؼبختصة اؼبصلحة ُتسّلم  - 1 :  071اٌّبدح 
 : التالية اؼبواصفات فيها تدوف كشف وؿبضر   

  . مفصبلً  إقامتو وؿبلّ  وشهرتو حبهاصا إسم -
 . استعماؽبا وجهة ، اؼبركبة نوع -
 وطرازىا . ماركتها -
 . واحملرؾ اؽبيكل رقم -
 . احملرؾ وقوة االسطواانت عدد -
 . صندوقها ومواصفات ولوهنا شكلها -
 . األضباؿ لنقل معّدة السيارة كانت إذا واإلصبالية الصافية وضبولتها فارغة وزهنا -
 . ؽبا اؼبرخص التسجيل رقم -
 .  مرة ألوؿ السَت يف وضعها اتريخ -
 . خاصة ومبلحظات أتشَتات -
 عدد الركاب اؼبرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم .  -

 رخصة فقداف حاؿ يف الفور على اؼبختصة اؼبصلحة تبليغ ً ، قانوانً  ديثلو من أو اؼبركبة مالك على  - 2
 طلب وتقدًن ، الداخلي األمن قوى لدى ؿبضر دبوجب ذلك إبثبات ، تلفها أو اؼبركبة سَت

 . اؼبقررة الرسـو ودفع متلف عن بدؿ أو مفقود عن بدؿ على للحصوؿ
 . والبلديت الداخلية وزير عن يصدر بقرار رُبّدد أماف نقاط بعدة السَت رخصة تتميز  - 3  

 

 اؼبصلحة إذل يقّدـ أف ، اػبارج إذل ياً هنائ إقامتو ؿبلّ  ينقل لبناف، يف مسجلة خصوصية مركبة كلّ  مالك على : 070اٌّبدح 
 . للمركبة العائدة التسجيل ولوحات السَت رخصة إليو يضم ، بذلك خطياً  تصرحيًا ً  اؼبختصة

ُترّقن أف على ، اؼبوقت اإلدخاؿ وضع ربت اؼبسجلة السيارات السَت ورخصة اللوحات تسليم من يستثٌت  
 يف اؼبعقودة الدولية اإلتفاقية لنظاـ ذلك بعد ذبوؽبا وخيضع ، اللبنانية األراضي من خروجها عند قيودىا 

 . لبناف عليها يصادؽ أخرى دولية اتفاقية أي أو ، 1949 أيلوؿ 19 بتاريخ جنيف
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 . ( 15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم / : 073اٌّبدح 



صوؿ على موافقة مسبقة من دائرة اؼبيكانيك يف اؼبصلحة حُيّظر إجراء أي تعديل جوىري على السيارة قبل اغب
 اؼبختصة.

 يُقصد ابلتعديبلت اعبوىرية ما يلي: التعديل يف عدد احملاور واؼبسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.
إذا دعت اغباجة إذل إجراء تعديل من التعديبلت احملّددة أعبله، على صاحب العبلقة أف يتقدـ بطلب من دائرة 

 كانيك يف اؼبصلحة اؼبختصة وأف يقّدـ السيارة مع رخصة سَتىا واؼبستندات التالية :اؼبي
  أو احملرؾ رقم يتضمن صبركي جدوؿ)  احملرؾ شرعية يثبت رظبي مستند إبراز احملرؾ إستبداؿ عند - 1  
 .(  عنها زعػتُن اليت للسيارة األنقاض شهادة أو سَت رخصة - صبركية شهادة  
 . القدًن احملرؾ قوة عن اعبديد احملرؾ قوة تقل ال أف التعديل ىذا يف يشًتط   

 لوحة على اؼبوجود اؽبيكل رقم يتضمن للمقصورة صبركي مستند إبراز جيب اؼبقصورة إستبداؿ عند  - 2
كانت   اليت اؼبركبة أنقاض شهادة أو ،أو رقم بصم صبركي يُثبت شرعيتها  عليها احملفور أو اؼبصنع
 ، شرط أف تكوف اؼبقصورة اؼبُستبدلة من اؼباركة نفسها . قصورةاؼب ؽبا تعود

 :  ؽبا اؼبعدة الغاية مع ينسجم أف جيب السيارات ، صناديق وتصنيع إستبداؿ عند - 3  
 الفارغ زهناو  من تزيد ثقيلة مواد واستعماؿ مدروسة غَت ضخمة بصناديق السيارات إرىاؽ جيوز ال 

 .  ؽبا اؼبعدة الغاية مع يتعارض بشكل ضبولتها من وربدّ 
 على الفارغ الوزف من يزيد إضافياً  عبئاً  وتشكل قوتو من تزيد اؽبيكل على عناصر إضافة جيوز ال   
 ( .  الشاسي تصفيح)   اغبمولة حساب   

 القوانُت دبوجب ؽبا احملدد اإلصبارل وزهنا من % 55 اآللية للمركبة الفارغ الوزف يتعدى أف جيوز ال 
 . أطناف عشرة عن اإلصبارل وزهنا يزيد ال اليت اآللية اؼبركبات ابستثناء اإلجراء اؼبرعية

 .بنقلها اؼبرخص اغبمولة حجم % 11 للصهريج الصايف اغبجم يتعّدى أف الصهاريج لسيارات جيوز ال 
 الفارغ الوزف - اإلصبارل الوزف = ةػػػػػػػػاغبمول   
  للسائل النوعي الثقل ÷اغبمولة =  ةػػػاغبمول مػػحج   
 للنقل اؼبعد الداخلي غا الفر  حجم=  للصهريج الصايف اغبجم   

 الشركة عن يصدر دبا يرتبط األمر ىذا فإف بينها فيما واؼبسافة احملاور عدد يف التعديل عند - 4
 تبُت اليت الرظبية اؼبستندات أو الصانع كااتلوغإبراز   العبلقة صاحب على يتوجب حيث الصانعة
 . تعديلو اؼبزمع للطراز الصانع قياسات صبيع وكذلك للمركبة العائدة الفنية اتاؼبواصف

 اؼبيكانيك دائرة على ، اؼبطلوب التعديل ىذا إلجراء إمكانية يلحظ ال اؼبقدـ الكااتلوج أفّ  حاؿ يف 
 اؼبراجع منقة مصدّ  اؼبنشأ بلد يف اؼبركبة صانع من إفادة على اغبصوؿ العبلقة صاحب من الطلب

 .فنياً  مقبوؿ اؼبطلوب التعديل أبف تُفيد لؤلصوؿ وفقاً  ؼبختصةا
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 أف أعبله احملّددة اعبوىرية التعديبلت خص فيما ؽبا اؼبقدمة الطلبات درس بعد اؼبيكانيك لدائرة 
 يف الرفض أسباب وبياف فنياً  عليو اؼبوافقة حاؿ يف التعديل ؽبذا اؼبتوفرة الفنية الشروط صبيع تعرض
 . اؼبوافقة عدـ حاؿ

 مع اؼبركبة اؼبيكانيك دائرة إذل يقدـ أف اؼبركبة مالك وعلى اللوف تغيَت عن فقط ابلتصريح يكتفى 
 . عليها البلزمة التصحيحات إلجراء سَتىا رخصة

 
 أف يتهاصبلح لعدـ استعماؽبا عن توقف أو إتبلفها أو تفكيكها متّ  إذا اؼبركبة مالك على يًتتب -  1  : 072اٌّبدح 

 عن تزيد ال مدة خبلؿ خطياً  بذلك اؼبختصة اؼبصلحة ، هنائية بصورة السَت من سحبها بغية ، يبّلغ
 اؼبدة ىذه أثناء اؼبختصة اؼبصلحة بتسليم يقـو وأف اغباالت تلك من أي وقوع اتريخ من أيـ /7/

 يف اػبطي تصريحابل ويكتفى خصوصية مسجلة السيارة كانت حاؿ يف ولوحتيها اؼبركبة سَت رخصة
 لدى منظم ؿبضر دبوجب ذلك من التثبت بعد ، قاىر ظرؼ بنتيجة واللوحتُت الرخصة فقداف حاؿ
 . الداخلي األمن قوى

 لوحتاىاُسّلمت  قد تكوف أف بعد مؤقتة بصورة السَت من خصوصية مسجلة مركبة سحب حاؿ يف -  2
 لدى عنها رسم أي دفع يتوجب ال فإنو ، اؼبفروضة الرسـو صبيع عنها وُسّددت سَتىا ورخصة
 . السَت إذل فيها ُأعيدت اليت السنة عن إال ، السَت إذل إعادهتا

 بلوحات الدبلوماسية اللوحات استبداؿ عند والقنصلي الدبلوماسي ُتالسلكَ  أعضاء سيارات تُعفى  - 3
 من اؼبوقت اؿاإلدخ وضع يف اؼبسجلة السيارات تُعفى كما وابلعكس، أخرى دبلوماسية أو عادية
  . اللوحات إستبداؿ رسم

 ابغببس يعاقب ) أنقاض ( مؤقتة أو هنائية بصورة السَت من سحبها جرى آلية مركبة يقود من كلّ  - 4
 حجز إذل ابإلضافة نقاط ست منو وُتسحب ، لبنانية لَتة مليوف قدرىا نقدية وبغرامة أشهر ثبلثة
 . اؼبركبة

 
 وشروط أسس ربّدد أف على لئلستعماؿ صاغبة تعدّ  دل أهنا ؽبا ثبت إذا اؼبركبة قيد طبش اؼبختصة لئلدارة : 074اٌّبدح 

 . والبلديت الداخلية وزير عن يصدر قرار دبوجب الشطب
 

 : فئات طبس إذل السيارات تقسم : 075اٌّبدح 
 عدا ، مقاعدىا وعدد األشخاص لنقل ُمعّدة سيارة كلّ  الفئة ىذه يف تدخل  : السياحة سيارات - 1

 . دوف فما شبانية السائق
 عدا ، مقاعدىا وعدد األشخاص لنقل ُمعّدة سيارة كلُ  الفئة ىذه يف تدخل  : الباص سيارات - 2

 والبضائع الركاب لنقل ُمعّدة النوع ىذا من سيارة كلّ  وكذلك ، الثمانية على يزيد ، السائق مقعد
 . معاً 
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 ، اغبيواانت أو البضائع أو األضباؿ لنقل ُمعّدة سيارة كلّ  الفئة هىذ يف تدخل : الشحن سيارات - 3
 . مقطورة والنصف القاطر والرأس واؼبقطورة القاطرة وكذلك

وطوراً  األشخاص لنقل اترةُمعّدة  سياحية سيارة كلّ  الفئة ىذه يف تدخل : والنقل السياحة سيارات - 4
 أف شرط ، واحد آف يف واألضباؿ األشخاص لنقلُمعّدة  سياحية سيارة كلّ  وكذلك األضباؿ لنقل
 . الكهرابئية الطاقة على تعمل كانت إذا كلغ 4511 أو كلغ 3511 اإلصبارل وزهنا يتعدى ال

 ىذه من فئة ألي األساس يف تعود سيارة كلّ  الفئة ىذه يف تدخل  :خاص استعماؿ ذات سيارات  - 5
 وىي خاص استعماؿ ذات ميكانيكية آبالت دائم شكلوب ؾبهزة لكنها أعبله احملّددة األربع الفئات

 ُصّممت اليت األعماؿ إلقباز الضروريُت األشخاص سوى األشخاص أو األضباؿ لنقل تستعمل ال
 واؼبواد واؼبعادف اؼبياه عن للتنقيب وآبالت ، لؤلثقاؿرافعة  آبالت اجملهزة السيارات ومنها أجلها، من

 ومضخات آبالت ، اإلانرة وخطوط اؼبصابيح إلصبلح سبلدل أو حومصابي آبالت ، السائلة احملًتقة
 والنشر لئلعبلف ، بيطرية أو زراعية أو صحية دبختربات ، متجولة تصليح دبرائب ، للباطوف
 داخل لؤلشياء يسمح ال بشكل مصنعة تكوف وأف الغاية ىذه لغَت ُتستعمل ال أف شرط  والدعاية
 السيارات . ىذه شابو وما ... متجولة دبطاعم للخطر، العامة السبلمة فتعرض تتطاير أف صندوقها

 الفئات من فئة ألي األساس يف تعود سيارة كلّ  الفئة ىذه يف تدخل ؿُبّدد : نقل ذات سيارة - 6
 شروط وضمن أبوضاع أشخاص أو أشياء لنقل دائم بشكل وؾبهزة ـبصصة اؼبادة ؽبذه األربع
 نظاـ ضمن أشياء لنقل تربيد وأجهزة للحرارة وعازلة مقفلة ديقبصنا اجملهزة السيارات ومنها ؿبددة
 لنقل خاصة مستوعبات أو بصهاريج ، النفايت وتفريغ وضغط لتحميل بصناديقللحرارة ،  مراقبة
 موحدة صناديق أو اؼبستوعبات لنقل تثبيت بوسائل ؾبهزة دبسطحات ، اؼبطحونة أو السائلة اؼبواد

 لدفن لئلسعاؼ،السيارات  لنقل خاصة وأجهزة وسكك دبسطحات ، ابطوف االتجببّ  القياسات،
 لريّ  بصهاريجاؼبراحيض ،  رواسب لنقل بصهاريج ، األمواؿ لنقل ، اؼبساجُت لنقل اؼبوتى ،
 ومنامة لنقل تتسع وأبسّرة زرلػمن أباثث اجملهزةو  اغبشرات من األماكن لتطهَت أو رّشها أو اؼبزروعات

 السيارات . ىذه شابو وما ) سيارات كارافاف ( ، السائق ضمنهم من أشخاص سبعة من أكثر ليس
 

  . عمومية أو خصوصية السيارات ُتسجل : 076اٌّبدح 
 

    جيري عندما ( معنويً  أو كاف طبيعياً  شخصاً  ) صاحبها سمإب خصوصية السياحة سيارة ُتسجل  -  1  : 077اٌّبدح 
 . نوعو كاف أيً  عوض دوف فيها لنقلا  
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 دوف وما أشخاص شبانية السائق عدا ، مقاعدىا عدد يكوف اليت السياحة سيارات بتسجيل يرخص - 2
 : خصوصية



 السواح من اػباصة السيارات لتأجَت اؼبُخصصة ، قانوانً  اؼبسجلة اللبنانية اؼبؤسسات إبسم -أ 
 هبا خاصة لوحات السيارات ؽبذه تكوف أف وعلى أبنفسهم السيارات ىؤالء يقود أف شرط
 . سواىا عن سبيزىا

 الرسـو وأتدية ، األخطار صبيع ضد السيارات ىذه ضماف إجراء ينبغي األحواؿ صبيع ويف 
 . القانوف هبذا اؼبلحق اعبدوؿ يف اإلضافية

 التعليم أمكنة إذل طبلهبا نقل أجل من بذلك ؽبا اؼبرخص السوؽ تعليم مدارس إبسم  - ب
 جيب اليت السيارات ؽبذه السَت خطة اؼبختصة اؼبصلحة ورُبّدد  .عليها وتدريبهم والفحص

 للسيارات ضماف إجراء وينبغي استعماؽبا من الغاية تُبُّت  جانبيها على ظاىرة بكتابة سبيز أف
 . وركاهبا

 
 : التالية اؼبصاحل إبسم اػبصوصية الباص سيارات ُتسّجل ، غباجاهتا أتميناً  - 1 : 078اٌّبدح 

 أو للدولة التابعة العامة واؼبؤسسات البلديت واربادات والبلديت الدولة مصاحل -  أ
 . البلديت إلرباد أو للبلديت

 . لبناف يف العاملة والقنصلية والدبلوماسية السياسية والبعثات الدولية اؼبنظمات - ب   
 كلّ  ربصر فأ شرط ، والريضية واػبَتية والتعليمية العلمية واؼبؤسسات اؼبستشفيات -  ج

 اؼبعلمُت أو التبلمذة أو العماؿ أو اؼبستخدمُت أو اؼبرضى نقل يف اؼبركبة استعماؿ مؤسسة
 . بعهدهتا يكونوف الذين الريضيُت أو

 وعماؽبا وأمتعتهم ركاهبا نقل أجل من والسياحة السفر ووكاالت الطَتاف شركات  -  د
 وربّدد . بدؿ دوف النقل ىذا يتم أف ىعل.  اؼبرفأ أو اؼبطار إذل مراكزىا من ومستخدميها

 . اؼبركبات ىذه سَت خطّ  اؼبختصة اؼبصلحة
 اؼبناطق ضمن ومستخدميها وعماؽبا نزالئها أجل من فوؽ وما الثالثة الدرجة من الفنادؽ  -ىػ    
 . والبلديت الداخلية وزارة رُبّددىا اليت    

 حُيصر أف على ، العشرة على وعماؽبا مستخدميها عدد يزيد اليت واؼبؤسسات اؼبصانع  -  و
 . بدؿ بدوف وذلك فقط نقلهم يف استعماؽبا

 نقل أجل من السياحية اػبدمات تؤمن واليت رظبياً  ؽبا اؼبرخص والسياحة السفر وكاالت - ز 
 لبناف يف والسياحية األثرية األماكن إذل واعبوية الربية اؼبوانئ أو بَتوت من السواح

 الباصسيارات  تكوف أف على الوزراء ؾبلس يف يتخذ دبرسـو رُبّدد شروط ضمن وابلعكس
 « . بوؼبن»  ودبقاعد اؽبواء تكييف أبجهزة ؾُبهزة
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 الداخليةر وزي من بقرار وسواىا، اؼبادة ىذه يف اؼبذكورة وذبهيزاهتا السيارات ميزات رُبّدد 
  .  والنقل العامة األشغاؿ زيرو  من بقرار تطبيقها الواجب والتعرفات ، والبلديت



 ، الباص سيارات قيادة السوؽ رخص طاليب لتعليم ؽبا اؼبرخص السوؽ تعليم مدارس  - ح
 .  القانوف ىذا دبوجب عليها اؼبفروضة ابلشروط التقيد شرط

 . هبا اؼبرخص الغاية لغَت اؼبركبات ىذه استعماؿ حيّظر    
 لتأمُت اػبصوصية الباص سيارات العاـ والنقل اللبنانية لةالدو  حديد سكك مصلحة ابسم ُتسجل  - 2  
 . بدؿ لقاء العاـ النقل   
 . تعويض أبي اؼبطالبة كانت فئة أي من العمومية السيارات أصحاب التسجيل ىذا يورل وال   

 
 التالية الشروط ضمن الدورل النقل تتعاطى اليت اؼبؤسسات إبسم اػبصوصية الباص سيارات بتسجيل يرخص : 079اٌّبدح 

:  
 .الصحراء  عرب أو القارات عرب الركاب نقل يف السيارات ىذه عمل حيصر أف  - 1  

 السيارة يف توفرىا الواجب اآللية والتجهيزات الفنية اؼبيزات ، والبلديت الداخلية وزارة رُبّدد أف  - 2
 .وراحتهم  اؼبسافرين لسبلمة أتميناً 

 التوقف ؽبا جيوز اليت واألماكن اتباعها السيارة على الواجب االذباىات السَت رخصة يف رُبّدد أف  - 3
 . فيها

 أو فرنسي)   أجنبية وبلغة العربية ابللغة واضحة ظاىرة كبَتة أبحرؼ السيارة على يسجل أف  - 4
 «الصحراء .  وعرب القارات عرب للنقل معّدة:» ة عبار  بعد اؼبختصة اؼبؤسسة سم( إ انكليزي

 البلد يف زوؿػابلن تسمح نظامية دخوؿ ظبة حيمل انو من التثبت بعد إال اؼبسافر ينقل ال أف - 5
 . االقتضاء عند النقل واسطة بو سبرّ  الذي اؼبكاف يف أو ، اؼبقصود

 . هبا اؼبرخص الغاية لغَت اؼبركبات ىذه استعماؿ حيّظر - 6  
 

  ( 51/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم  : 081اٌّبدح 
ُتسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كاف النقل فيها جيري دوف عوض، وإذا كانت ـبصصة ػبدمة مالكها دوف 

 طن . 21سواه )شخصاً طبيعياً أو معنويً( على أف ُتسجل ابظبو . شرط أف ال يتجاوز وزهنا اإلصبارل 
 : التسجيل من ويستفيد

 . ؽبا التابعة العامة واؼبؤسسات لبلديتوا البلديت وارباد الدولة مصاحل  - 1  
 . لبناف يف والقنصلية والدبلوماسية السياسية والبعثات الدولية اؼبنظمات  - 2  

 أعداد والصناعة والبلديت الداخلية يوزيرَ  من بقرار حُيدد ، اليدوية واؼبشاغل الصناعات أصحاب  - 3
 . اؼبالية كفاءهتم فيو يراعى توزيعها ومناطق بنقلها اؼبسموح واؼبواد ، اإلصبالية وأوزاهنا الشاحنات

 وأفراد  . شركات من اإلمتيازات  أصحاب - 4  
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 منشئها، من برافعة اجملهزة فيها دبا السيارة الزراعية اؼبيكانيكية واآلالت الزراعية اعبرارات أصحاب - 5

 .لعملها البلزمة احملروقات أو تاؼبعدا لنقل وذلك السيارة، وغَت السيارة التنقيب وآالت



 يف الواردة الشروط ضمن ، واألزىار الزينة ونبااتت اؼبشاتل وأصحاب اؼبزارع واؼبزارعُت أصحاب  - 6
 . القانوف ىذا من / 182/ اؼبادة

 ال أف شرط ومرّمزاً  مرّقماً  قفَتاً  / 25/ عن قفراهنا عدد يقل ال أف على ، اؼبناحل أصحاب  - 7
 والتعاونيات اغبيواانت زارب ومزارعم وأصحاب ، ونصف أطناف شبانية اإلصبارل السيارة اوزهن يتجاوز

 اإلصبالية وأوزاهنا الشاحنات أعداد والزراعة والبلديت الداخلية يوزيرَ  من بقرار حُيدد الزراعية .
 الزراعية . والتعاونيات انتااغبيو  ومزارب مزارع ألصحاب

 أعماؽبم يف وذلك البلديت أو للدولة التابعة العامة اؼبؤسسات أو لبلديتوا الدولة لدى اؼبتعهدوف - 8
 تقلّ  ال وأف والزراعة ، والصناعة التجارة غرؼ لدى مسجلُت يكونوا أف على ابلتزامهم اؼبتعلقة
 . لبنانية لَتة مليوف ماية عن اؼبالية مبلءهتم

 ال أف على ،الطَتاف  وشركات ، واؼبدارس ، يةوالدين واػبَتية ، العلمية واؼبؤسسات ، اؼبستشفيات  - 9
 . ونصف أطناف أربعة فرع لكل اؼبخصصة للسيارة اإلصبارل الوزف يتجاوز

 . اػبارجي للنقل اؼبخصصة الشحنسيارات  أصحاب  - 11  
 األخرى واحملبلت اؼبنازؿ على أصنافها توزع اليت التجارية والشركات واؼبؤسسات احملبلت أصحاب - 11

 بقرار حُيدد ، ونصف أطناف شبانية اإلصبارل وزهنا يتجاوز ال أف شرط ، واؼبقاىي والفنادؽ طاعمواؼب
 واؼبواد اإلصباليةوأوزاهنا  الشاحنات أعداد والتجارة واإلقتصاد والبلديت الداخلية يوزيرَ  من

 والزراعة . عةوالصنا التجارة غرفة يف لتصنيفها وفقاً  مؤسسة لكل توزيعها ومناطق بنقلها اؼبسموح
 دالتقيّ  شرط ، الشحن سيارات قيادة السوؽ رخص طاليب لتعليم ؽبا اؼبرخص السوؽ تعليم مدارس  - 12

 . القانوف ىذا دبوجب عليها اؼبفروضة ابلشروط
 . هبا اؼبرخص الغاية لغَت اؼبركبات ىذه استعماؿ حيّظر   

 
 اؼبػادة مػن/ 12و 11و 2و 1/  الفقػرات  ألحكػاـ وفقػاً  جلُتسػ الػيت اػبصوصػية الشػحن سػيارات إبسػتثناء : 080اٌّبدح 

 يف ؿبػّدد إضػايف سػنوي رسػم إذل اػبصوصػية الشػحن سػيارات تسػجيل خيضػع ، القػانوف ىػذا مػن /181/
 . القانوف هبذا اؼبلحق عبدوؿا

 
واؼبزارعُت  زارعاؼب أصحاب إبسم تسجيلها ديكن اليت اؼبركبات أو للمركبة اإلصبارل الوزف د حيدّ  - 1 : 083اٌّبدح 

 : يلي كما واألزىار الزينة ونبااتت اؼبشاتل وأصحاب
 : ونصف أطناف سبعة حىت - أ   

 الزينة بنبااتت أو (  اػبيم ربت)   ؿبمية كزراعة ابػبضار مزروعة األرض كانت إذا -
 . مربع مًت آالؼ وعشرة مًت ألفي بُت تًتاوح مساحتها وكانت مشتبلً  أو واألزىار
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 مثمرة أبشجار مزروعة أو ( ؿبمية غَت)  حقلية خبضار مزروعة األرض كانت إذا -
 . مربع مًت ألف وعشرين آالؼ ثبلثة بُت تًتاوح مساحتها وكانت



 : طناً  عشر أربعة إذل ونصف أطناف سبعة من - ب   
 الزينة بنبااتت أو (  اػبيم ربت)   ؿبمية كزراعة ابػبضار مزروعة األرض كانت إذا -

 . مربع مًت ألف وثبلثُت آالؼ عشرة بُت تًتاوح مساحتها وكانت مشتبلً  أوألزىار ا
 مثمرة أبشجار مزروعة أو ( ؿبمية غَت)  حقلية خبضار مزروعة األرض كانت إذا -

 . مربع مًت آالؼ وطبسُت ألف عشرين بُت تًتاوح مساحتها وكانت
 : طناً  عشر تسعة إذل طناً  عشر أربعة من - ج   

 زيدت مساحتها وكانت ( اػبيم ربت)   ؿبمية كزراعة ابػبضار مزروعة األرض تكان إذا -
 . مربع مًت ألف الثبلثُت عن

 وكانت مثمرة أبشجار مزروعة أو(  ؿبمية غَت)  حقلية خبضار مزروعة األرض كانت إذا -
 . مربع مًت ألف اػبمسُت فوؽ مساحتها

 تزرع بل ،خضارًا  مزروعة غَت أو شجرةم غَت األرض كانت إذا ، طناً  عشر تسعة لغاية  - د
 . مربع مًت ألف اػبمسماية تتجاوز مساحتها وكانت ، حبوابً 
قرار  دبوجب اؼبطلوبة واؼبستندات الواثئق رُبّدد أف على ، اؼبختصة اؼبصلحة إذل الطلب يقدـ
 والزراعة . والبلديت الداخلية يوزيرَ  عن يصدر

 . بو اؼبرخص اإلصبارل وزهنا يتجاوز تسيارا أو سيارة تسجيل جيوز ال - 2  
 

 شركات من اإلمتيازات وألصحاب البلديت وإلربادات والبلديت العامة واؼبؤسسات لئلدارات يُرخص : 082اٌّبدح 
 خصوصية اؼبسجلة الشحن سيارات يف العماؿ ينقلوا أف الزراعية ، والتعاونيات اؼبزارع وألصحاب وأفراد
 احملافظة هبدؼ اؼبختصة الدوائر ربّددىا اليت للشروط وفقاً  البلزمة ابؼبقاعد يزىاذبه يتم أف على ، ابظبهم
 . اؼبركبات ىذه داخل العماؿ سبلمة على

 العماؿ على يؤمنوا أف زراعية ، وتعاونيات مزارع وأصحاب وأفراد شركات من اإلمتيازات أصحاب على  
 . نقلهم اؼبطلوب

 

 اؼبختصة اؼبصلحة تُعطي ، /177/ اؼبادة من األوذل الفقرة يف اؼبلحوظة اػبصوصية سياحةال سيارات إبستثناء  : 084اٌّبدح 
 من /178/ إذل /177/ اؼبواد يف اؼبذكورين الفرقاء صفة يثبت ما إذل ابإلستناد ، للتسجيل اؼبسبقة اؼبوافقة
 . القانوف ىذا

 أصحاب إبستثناء ، اؼبختصة اؼبصلحة عن ادرةوالص البلزمة الرظبية اؼبستندات تقدًن اؼبستفيدين الفرقاء على  
 . اػبارجي والنقل برادات اؼبعّدة الصناديق ذات الشحن سيارات

 ىذا من /181/ اؼبادة من /11/ الفقرة يف اؼبذكورين والشركات واؼبؤسسات احملبلت أصحاب وعلى  
 ة .اؼبختص احملاكم لدى التجاري السجل يف تسجيلهم مستند تقدًن القانوف
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 ىذا من /181/ اؼبادة من/  11و 9و 7و 6و 3 الفقرات / يف اؼبذكورين واعبهات، لؤلشخاص يُرخص : 085 اٌّبدح

السيارات  صناديق يف بضائعهم لنقل إبظبهم اؼبسجلة اػبصوصية السياحة سيارات ابستعماؿ ، القانوف
 من كانت إذا مصنعها من للسيارة احملددة لةابغبمو  أو ، الواحدة السيارة صندوؽ يف / كيلوغراماً 81/حبدود
 /751/ الصايف ؿبموؽبا يتجاوز ال أف شرط ، والبضاعة الركاب لنقل اؼبخصص «  ستايشن » اؼبعروؼ النوع

 يسمح . القانوف ىذا من /187/ و/184/  اؼبادتُت يف إليو اؼبشار للًتخيص ذلك وخيضع كيلوغرامًا .
 النقل ؽبذا تكوف ال أف شرط ، زبصهم أشياء أو أمتعة فيها ينقلوا أف اػبصوصية السياحة سيارات ألصحاب

 سباماً . واضحة الوراء إذل الرؤية تبقى وأف العامة الطرقات على بيعها غاية
 

 . اػبصوصية الباص سيارات تتبعها أف جيب اليت السَت خطة السَت برخصة ملحقة رخصة يف رُبّدد : 086اٌّبدح 
 

 وسيارات اػبصوصية الشحن سيارات تتبعها أف جيب اليت السَت خطة السَت برخصة ملحقة رخصة يف درُبدّ   : 087 اٌّبدح
 ، القانوف ىذا من /185/ اؼبادة ويف/ 177/ اؼبادة من /4/ و/2/ الفقرتُت يف اؼببينة اػبصوصية السياحة
 ىذا من /175/ ةاؼباد من/ 5/  الفقرة يف عليها اؼبنصوص اػباص اإلستعماؿ ذات السيارات وكذلك
  .  القانوف

 
 والصحية الرظبية واؼبؤسسات ابؼبستشفيات اػباصة اإلسعاؼ سيارات ،د اؼبُحدّ  النقل سيارات فئة يف ُتسّجل : 088اٌّبدح 

 السيارات وكذلك عامبلً  وعشرين طبسة عن عماؽبا عدد يزيد اليت اػباصة واؼبؤسسات اػبَتية واعبمعيات
 . اؼبوتى لنقل ةاؼبعدّ 

 . ؽبا اؼبعدة الغاية لغَت اؼبركبات ىذه استعماؿ حيّظر  
 

 لوحات التسجيل طالب قدـ إذا ، عمومية ، ركاب طبسة عن ضبولتها تزيد ال اليت السياحة سيارة ُتسّجل : 089اٌّبدح 
 وطبسوف سبعماية قدره إضايف رسم ويتوجب . العمومي السَت من سحبها راديُ  عمومية مسجلة سياحية سيارة
 إضايف . راكب كلّ  عن لبنانية لَتة ألف

 اللوحة ؽبا زبصص لكي سيارة النقل من اؼبنتفع يقدـ دل ما آخر إذل إسم من عمومية لوحة نقل جيوز وال  
 . اؼبنقولة

 

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

 ؽبا العائدة السيارة يف اؼبقاعد عدد يتجاوز تسجيلها اؼبطلوب الباص سيارة مقاعد عدد كاف إذا  - 2
 مبلغ انقص مقعد كلّ  عن يدفع أف التسجيل طالب على توجب ، اؼبقدمة التسجيل لوحات
 . لبنانية لَتة ألف أربعماية
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 اؼبُراد السيارة مقاعد على مقاعدىا عدد يزيد ابص يارةس لوحات التسجيل صاحب قدـ إذا  - 3
 .  حكماً  ملغاة اؼبقدمة الزائدة اؼبقاعد تعترب ، تسجيلها

 إذل إسم من عمومية لوحة نقل جيوز ال إنو كما الصفائح دمج أو ذبزئة األحواؿ مطلق يف جيوز ال  - 4
 . اؼبنقولة حةاللو  ؽبا زُبصص لكي سيارة النقل من اؼبنتفع يقدـ دل ما آخر

 
 األشخاص لنقل نفسو ابلوقت ومعّدة ، الفئة ىذه من أساساً  كانت إذا ابص سيارة السيارة دائما تُعترب : 090اٌّبدح 

 األقل على نصفها يبقى أف على السابقة اؼبادة يف اؼبفروضة الشروط عمومية تسجيلها على وُتطّبق ، والبضائع
 كيلوغراماً  سبعُت أساس ىعل تنقلها أف ديكن اليت للبضائع الصافية مولةاغب ربّدد وأف ، الركاب لنقل ـبصصاً 

 فنياً . هبا اؼبرخص اغبمولة على اإلصبالية اغبمولة تزيد ال أف على ينقصها مقعد لكل كلغ/  71/
 

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

 لصايفا احملموؿ على الصايف ؿبموؽبا يزيد ، عمومية تسجيلها اؼبطلوب الشحن سيارة كانت إذا - 2 
 : اغبمولة فرؽ لقاء يدفع أف التسجيل طالب على توجب السَت، من سحبها اؼبُراد للسيارة
 طن / .2/  طنُت أوؿ لغايةؿ.ؿ.  611.111 لبنانية لَتة ألف ستماية -
 إضايف .   طنّ  كل عن ؿ.ؿ.  311.111لبنانية لَتة ألف ايةثبلشب -

 . واحد طن دبثابة الطن كسر يُعترب   
 اؼبُراد السيارة ضبولة على الصافية ضبولتها تزيد شحن سيارة لوحات التسجيل صاحب قدـ إذا  - 3

 . حكماً  ملغاة الزائدة اغبمولة تُعترب ، تسجيلها
 إذل إسم من عمومية لوحة نقل جيوز ال انو كما اللوحات دمج أو زئةذب األحواؿ مطلق يف جيوز ال - 4

 . اؼبنقولة اللوحة ؽبا زبصص لكي سيارة النقل من اؼبنتفع يقدـ دل ما آخر
 ـبصصة كانت حاؿ يف إال ، عمومي واؼبقطورة القاطرة ، الشحن سيارات ُتسّجل أف جيوز ال  - 5

 . اللبنانية األراضي خارج إذل البضائع نقل يف للعمل
 

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

 الواحد للمالك عموميتُت لوحتُت من أكثر السَت من سحبتُ  ال أف على للشاحنات أشهر وثبلثة للباصات
 . وفروعو وأصولو

 
 اؼبادة من اػبامسة الفقرة يف اؼبذكورة اؼبركبات ؾبموعة أو السيارة مالكها إبسم خصوصية ُتسّجل أف دُيكن : 094اٌّبدح 

 . وفالقان هبذا اؼبلحق الرسـو جدوؿ يف احملّددة للرسـو وزبضع القانوف ىذا من /175/
.../... 
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 : على ابلتسجيل اػباص الثالث الفصل أحكاـ ُتطّبق ال : 095اٌّبدح 

 أيلوؿ 19 بتاريخ جنيف يف اؼبعقود الدولية للمناقبلت الدورل اإلتفاؽ لنظاـ اػباضعة السيارات - 1
 سَتىا رخص تكوف أف شرط ، خاص اتفاؽ معها عقد متاطبة بلداف يف اؼبسجلة أو 1949 سنة
 . ةنظامي

 اعبمارؾ قبل من مؤقت إدخاؿ رخص ىؤالء ويُعطى ، األجانب واؼبصطافُت السواح سيارات على - 2
 مدة الًتخيص مهلة تتعدى ال وأف تسجيلها بلد يف قانونية السيارة سَت رخصة تكوف أف على

 تكوف وأف ، واحدة مرة للتجديد قابلة أشهر الستة تتعدى ال أف على ، السَت رخصة صبلحية
 . الغَت ضد مؤمنة سيارةال

 /151و/ /149/ اؼبادتُت يف عليها اؼبنصوص الًتانزيت أو التجربة لوحات ربمل اليت السيارات  - 3  
 . القانوف ىذا من  
 . خاصة فئات يف اؼبسجلة األمن وقوى اعبيش سيارات على - 4  

 
 : اٌذًٌٚ اٌظٍز : 096اٌّبدح 

 : اآلتية الشروط فيها تتوفر عندما اللبنانية األراضي على « الدورل السَت»  وضع يف اؼبركبة تُعترب  - 1  
 . اػبارج يف دائم إقامة ؿبل لو معنويً  أو طبيعياً  شخصاً  مالكها يكوف أف  -أ    

 . لبناف يف مسجلة تكوف ال أف -ب    

 مؤقتة . بصورة لبناف يف موجودة تكوف أف  -ج    

تسببها اليت واؼبادية اعبسدية األضرار يُغطي لبناف يف صاحل أتمُت عقد صاحبها حيمل أف  -د    
 . للغَت اؼبركبة    

 مرة اؼبدة ىذه ذبديد وديكن. أشهر ستة ؼبدة أعبله األوذل الفقرة يف اؼبذكور الوضع يف اؼبركبة تُقبل - 2
 . اعبمارؾ إدارة موافقة بعد فقط واحدة

 
 اٌزاثغ اٌجبة

 اٌّزوجبد لٍبدح ٚرؼٍٍُ اٌظٛق رخض

 ٚياأل اٌفظً

 اٌظٛق رخظخ

 ٚشزٚؽٙب اٌظٛق رخظخ فئبد  - ٚياأل اٌمظُ

 

 سوؽ رخصة على حائزاً  يكن دل ما ، الطريق على آلية مركبة أي قيادة شخص ألي جيوز ال - 1 : 097اٌّبدح 
 . اؼبركبة سوؽ أثناء الرخصة ىذه حامبلً  يكوف أف السائق وعلى ، اؼبركبة تلك مثل قيادة زبولو 
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 فئة من مركبة لسوؽ يستعملها أف اؼبركبات من معينة لفئة سوؽ رخصة على للحائز جيوز وال 
 على اؼببدأ ىذا يطبق أف على بقيادهتا، لو اؼبرخص الفرع أو الفئة دوف من كانت أذا إال أخرى

 ة .حد على « A T V»  ؼ ت أ ػال ومركبات اآللية الدراجات
 اؼبؤىبلت لديو أف والتأكد السائق إمتحاف نتيجة على بناءً  السوؽ رخصة ؼبختصةا اؼبصلحة تصدر - 2

 ابلقوانُت دالتقيّ  شرط ؿبّددة صبلحية فًتة ضمن قيادهتا لو اؼبرخص اؼبركبة فئة ليقود البلزمة
 . العامة السبلمة ومراعاة اإلجراء اؼبرعية واألنظمة

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

 . اآلليةالدراجات  سوؽ رخصة : األوذل الفئة   
 على اإلصبارل وزهنا يزيد ال اليت النقل سيارات أو السياحية السيارات سوؽ رخصة : الثانية الفئة   
 كلغ/ .3511/          
 / .175/  اؼبادة من /5/ الفقرة يف اؼبلحوظة والسيارات الشاحنات سوؽ رخصة :  الثالثة الفئة    

 . الباصات سوؽ رخصةالرابعة :  الفئة   
 . ومعداهتما العامة األشغاؿ ومركبات الزراعية اؼبركبات سوؽ رخصة : اػبامسة الفئة   
 ) اؼبعوقُت ( . اػباصة اإلحتياجات لذوي سوؽ رخصة : السادسة الفئة   
 . وعمومية خصوصية ، نوعُت إذل السوؽ رخص استعماؿ وجهة تقسم - 2  
 . والبلديت الداخلية وزير عن يصدر بقرار رُبّدد أماف نقاط بعدة السوؽ رخصة تتميز - 3  

 
 السوؽ رخصة لطالب األدىن العمر وحُيّدد ، فروع إذل أعبله اؼبذكورة السوؽ رخص فئات من فئة كل تُقسم : 099اٌّبدح 

 : اآليت الشكل على
 «  0»   -فئخ دراجخ   

 ثبلث أو ، كيلواط /11/ تتجاوز ال وطاقة س س /125/عن ؿبركها سعة تزيد ال ُتعجلتَ  ذات آلية دراجة  
 . خصوصي – سنة /18/األدىن العمر  .كيلواط /15/قوهتا تتجاوز ال عجبلت

 دراجخ فئخ  

 نػع قوهتا تزيد عجبلت ثبلث دراجة أو س س /125/ عن ؿبركها سعة تزيد عجلتُت ذات آلية دراجة
 . خصوصي – سنة /21/ ألدىنا العمر  .كيلواط /15/

 « 0» فئخ طٍبرح   

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

 عدا مقاعدىا وعدد كيلوغراـ /3511/ على اإلصبارل وزهنا يزيد ال اليت النقل سيارات أو السياحة سيارات  
 واؼبقطورة للمركبة اإلصبارل الوزف يتجاوز ال أف شرط ، كلغ /751/ تتجاوز ال ومقطورة ، دوف فما شبانية السائق
 . عمومي  – سنة/ 21// العمر األدىن  خصوصي – سنة /18 /األدىن العمر .كلغ  /4251/معاً 
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 « 0» فئخ شبدٕخ   

 .عمومي  -سنة  /21/ األدىن العمر.  كلغ /7511/ وحىت كلغ /3511/ عن اإلصبارل وزهنا يزيد شاحنة  
 شبدٕخ فئخ  

 من /175/ اؼبادة من /5/ الفقرة يف اؼبلحوظة والسيارات كلغ /7511/ عن اإلصبارل وزهنا يزيد شاحنة
 . عمومي – سنة 21 األدىن العمر .  القانوف اىذ

 ) َ (   ِمطٛرح + شبدٕخ فئخ  

 طن/12/ عن اإلصبارل الوزف ؾبموع يزيد مقطورة نصف أو مقطورة زائد« شاحنة » فئة مواصفات ؽبا شاحنة  
 . عمومي – شاحنة فئة على اغبصوؿ بعد أشهر ستة . 

 « 0»  -فئخ ثبص   

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

 « ثبص » فئخ    

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

 

 سراػٍخ ِٚزوجبد أشغبي ِؼذاد فئخ  

 . عمومي – سنة /18/ األدىن العمرزراعية .  مركبة  

 . عمومي – سنة/ 21/ األدىن العمر.  عامة أشغاؿ مركبة  

 
 ، أعبله اؼبذكورة « سيارة»   فئة مركبات يستقلوف والذين سنوات الثماين سنّ  دوف ىم الذين األطفاؿ يُعترب : 311 اٌّبدح

 .  ستة عن عددىم يتجاوز ال أف شرط راكب نصف دبثابة
 

 boite de) أوتوماتيكػي حركة انقل ذات اؼبركبات ادةيػلق ةػخاص ةػخان وؽػالس ةػرخص نػمت يف حيدد : 310اٌّبدح 

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

 
 كيلواط على تزيد ال ؿبركها قوة كانت إذا الكهرابئية احملركات ذات اؼبركبات سائقو السوؽ رخصة من يُعفى : 313اٌّبدح 

 ىذه ُتستعمل ال فأ على  .احملركات ىذه قوة من اإلقتضاء عند تتحقق أف اؼبختصة اؼبصلحة وعلى ، واحد
 . العامة الطرقات على اؼبركبات

 
 ال أف شرط ، خصوصية سياحية سيارة يقود أبف حائزىا خصوصية سيارة فئة سوؽ رخصة زُبّوؿ - 1 : 312اٌّبدح 

 أبف حائزىا عمومية سيارة فئة سوؽ رخصة وزبّوؿ ، القيادة لعمل أو ؼبهمة الغَت من مأجوراً  يكوف
 . أجر لقاء عمومية أو وصيةخص سياحية سيارة يقود
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 خصوصيةة سيار  فئة سوؽ رخصة على حائزاً  كاف ؼبن إال عمومية سيارة فئة سوؽ رخصة تُعطى ال  - 2
. 

 فئة سوؽ رخصة على حائزاً  كاف ؼبن إال 1 - ابص 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  
 

 طالب لدى توفر القانوف ىذا من /199/ اؼبادة يف اؼبذكورة السوؽ رخص فئات من فئة كلّ  ؼبنح ُيشًتط : 314اٌّبدح 
 : يلي ما الرخصة 
 . أعبله عليو اؼبنصوص األدىن العمر  - 1  
 . لبناف يف الفعلية اإلقامة - 2  
 . ابلسوؽ خاصة طبية شهادة  - 3  
 . القانوف ىذا حّددىا اليت اؼبانعة البنود من العدرل سجلو خلو  - 4  
 . فيها درس اليت القيادة تعليم مدرسة من إبفادة مثبتاً  فئة بكل اػباص البلـز التدرب  - 5  
 . السوؽ متحافا شروط يف اؼببينة واإلجراءات للقواعد وفقاً  السوؽ امتحاف اجتياز  - 6  
 . والرخصة لبلمتحاف اؼبقّرر الرسم دفع - 7  

 
  ( 15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم /   : 315اٌّبدح 

تسري صبلحية رخص السوؽ اػبصوصية ؼبدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دوف اػبضوع المتحاف   - 1
/ وكل ثبلث سنوات بعد سن 65ىت سّن الػ //، وطبس سنوات ح51كّل عشر سنوات حىت سن الػ /

 / .65الػ /
رخص السوؽ العمومية ؼبدة طبس سنوات قابلة للتجديد من دوف اػبضوع المتحاف  اتتسري صبلحي  - 2

/ وكل سنتُت بعد سّن الػ 65/، وثبلث سنوات حىت سّن الػ /51كل طبس سنوات حىت سّن الػ /
/65. / 

 تقل فًتة التجديد اؼبمنوحة عن مدة التجديد البلحقة اؼبذكورة يف يف صبيع األحواؿ، جيب أف ال  - 3
 البندين أعبله . 

 
 

 ( 15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم /   : 206اٌّبدح 
مأجورًا أو أكثر، أف يكوف السائق لبنانياً، وأف ُيسّجل لدى  على كّل صاحب سيارة خصوصية يستخدـ سائقاً 

ختصة، أو أف يُرسل عرب ُمشّغل الربيد إسم ىذا السائق وكنيتو وؿبّل إقامتو ونوع ورقم السيارة أو اؼبصلحة اؼب
 السيارات اليت يقودىا، وغَتىا من اؼبعلومات اليت تطلبها اؼبصلحة .

 رُبّدد دقائق تطبيق أحكاـ ىذه اؼبادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .       
.../... 

69 
 



 جدوؿ دبوجب اعبديدة السوؽ رخص من يوازيها دبا ، القانوف ىذا تطبيق قبل اؼبمنوحة السوؽ رخص تُعادؿ   : 317دح اٌّب
 . والبلديت الداخلية وزير عن بقرار يصدر معادلة

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

 يكوف أف دوف الظاىر ابلسكر حكم تنفيذ من النتهاءا اتريخ على أشهر ستة مرور بعد إال  - 1
 . سوؽ رخصة عليو للمحكـو

 لديو يكوف أف دوف اؼبخدرات يتعاطى ؼبن اغبكم تنفيذ من االنتهاء اتريخ على سنة مرور بعد إال - 2
 . سوؽ رخصة

 أو حيّضرىا أو اؼبخدرات يصنع ؼبن اغبكم تنفيذ من االنتهاء اتريخ على سنوات طبس مرور بعد إال  - 3
 أي أييت أو بشأهنا يسمسر أو يصّدرىا أو يستوردىا أو هبا يتاجر أو ينقلها، أو حيوزىا أو يستعملها

 إذل ابإلضافة يعاقب عبرائما ىذه من جبـر عليو حُيكم سائق وكلّ  . هبا يتعلق للقانوف ـبالف عمل
 على للحصوؿ التقدـ من نعووم السوؽ رخصة إبلغاء اؼبخدرات قانوف يف عليها اؼبنصوص العقوابت
 . اغبكم تنفيذ من اإلنتهاء اتريخ على سنوات طبس مدة جديدة رخصة

 
 من جـر أو جناية أجل من عليو ؿبكوماً  كاف من إعتبار إعادة وبعد .للبنانيُت العمومية السوؽ رخص تُعطى : 319اٌّبدح 

 :  التالية اعبرائم
 قانوف من السابع الباب يف عليها اؼبنصوص العامة ابألخبلؽ ِخّلةاؼبُ  اعبرائم - اؼبزور استعماؿ - االختبلس
 اعبرائم – واليهاأراضيو  من البضائع أو الركاب نقل أو العدو مع ابإلذبار اؼبتعلقة اعبرائم - العقوابت
 . اؼبدنية اغبقوؽ من مرتكبيها حرماف عليها يًتتب اليت واعبرائم ابإلرىاب اؼبتعلقة
 اؼببينةاعبرائم  إحدى إلرتكابو مرـب حكم حائزىا حبق يصدر عمومية سوؽ رخصة كل إبلغاء اغبكم وديكن
 . تقدـ فيما
 

 اٌظٛق اِزذبْ ؽٍت - اٌضبًٔ اٌمظُ

 
 وفقاً  وعملياً  نظريً  امتحاانً  جيتاز وأف األقل على ابلقراءة ملّماً  الطالب يكوف أف السوؽ رخصة ؼبنح ُيشًتط : 301اٌّبدح 

 .  اللجنة اقًتاح على بناءً  اجمللس يصدرىا اليت إلجراءاتوا والقواعد للشروط
  ( 15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم / -  1

 أحد بواسطة أو بنفسو بذلك طلباً  يقدـ أف سوؽ رخصة على اغبصوؿ يف يرغب شخص كلّ  على
 اؼبصلحة إذل الطلب تقدًن للمدارس ديكن وكذلك الربيد ُمشّغل بواسطة أو فروعو أو أصولو

 : فيو يذكر اؼبختصة
 .  الوالدين واسم وكنيتو إظبو  -أ  
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 رقم ويشمل السنة، يف يوماً / 165/ من ألكثر فيو يسكن الذي الفعلي إقامتو ؿبل عنواف  -ب 
 ابإلضافة وجودمها عند واػبلوي الثابت اؽباتف ورقم واؼبنطقة واغبي والشارع والطابق اؼببٌت
 القانوين الربيدي العنواف دبثابة اؼبسجل العنواف ويعترب بو، اػباص اإللكًتوين الربيد إذل

 . الرخصة لطالب
 . والدتو واتريخ ؿبل -ج  
 .  عليها اغبصوؿ يريد اليت الرخصة فئات أو فئة -د  
 . عمومية أو خصوصية :الرخصة نوع -ىػ 
  يػػػػاوتوماتيك حركة انقل ذات دبركبة خاصة السوؽ رخصة كانت ما إذا ربديد -و  

( Boite de Vitesse Automatique . ) 
 .  الرخصة طالب لرغبة بناءً  مستعجل، امتحاف موعد ربديد طلب -ز  
 . حادث وقوع حاؿ يف هبما لبلتصاؿ واػبلوي الثابت اؽباتف وأرقاـ قريبُت وعنواف أسم -ح  
 إلقامة .ا عنواف عن اختلف إذا الرخصة، تسليم عنواف -ط  

 : التالية ابؼبستندات الطلب يرفق أف عليو يتوجب كما -  2
 اتريخ يتجاوز ال النفوس دائرة من مصدؽ قيد جا أخر  أو سفره جواز أو ىويتو بطاقة -أ  

 .  آخر رظبي مستند أي أو أشهر، الثبلثة إصداره
 اإلقامة مكاف يثبت رظبي مستند هبا مرفقاً  فيها يقيم اليت احمللة ـبتار من سكن إفادة -ب 

 . مياه أو كهرابء أو ىاتف فاتورة أو اإلجيار عقد أو اؼبلكية كسند
 .  أشهر ثبلثة من أقل إذل اترخيو يعود العدرل سجلو -ج  
 ـبتار من مصدقة كامبلً  الوجو تبُت سنتيمًت 4×4 بقياس ملونة 2 عدد فوتوغرافية صورة -د  

 اؼبصلحة أتخذىا فورية صورة أو أشهر ثبلثة من ألكثر تعود وال فيها، يقيم اليت احمللة
 .  الرخصة لطالب اؼبختصة

 .  ابلسوؽ خاصة طبية شهادة -ىػ 
 .  الدـ فئة شهادة -ز  
 . الطريق على والتدرب ابلتعلم الطالب أمضاىا اليت الساعات بعدد السوؽ تعليم مدرسة إفادة -ح  
  . وجودىا حاؿ يف اغبالية السوؽ رخصة صورة  - ط
 .  والرخصة اإلمتحاف رسم دفع أنو يثبت إيصاؿ  - ي
 وقدره عمل، أيـ ثبلثة ضمن يتم الذي اؼبعجَّل، االمتحاف رسم دفع أنو يثبت إيصاؿ  -ؾ

 .  ذلك الطالب أختار حاؿ يف والرخصة، اإلمتحاف رسم من ابؼباية طبسُت
 

 والقضاةالوزراء  ؾبلس وأعضاء ورئيس النواب ؾبلس وأعضاء رئيس العدرل السجل نسخة تقدًن من يُعفى : 300اٌّبدح 
 . والقنصلي الدبلوماسي السلكُت وأعضاء والعسكريوف منهم اؼبدنيوف الدولة وموظفو
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 اعبسديةابؼبيزات  يتمتع صاحبها أف أشهر ثبلثة من ألقل اترخيها يعود ابلسوؽ خاصة طبية شهادة رُبّدد : 303اٌّبدح 
 بسوؽ لو تسمح صحية حالة يف وانو اؼبركبات، سوؽ يتطلبها اليت والبصر السمع حاسيت يماس ال والعقلية،

 من بقرار الشهادة ىذه إعطاء شروط ورُبّدد .سوؽ رخصة اجلها من يطُلب اليت اؼبركبات فئات أو فئة
 تتفق ال يتال البدنية واإلعاقات الصحية اغباالت القرار يشمل أف على اللجنة اقًتاح على بناء اجمللس
 . معينة بشروط سوؽ رخصة أصحاهبا إعطاء ديكن اليت وتلك السوؽ رخصة نيل وشروط

 
 دبوعد وتُعِلمو الطلب، دبقدـ خاصاً  ملفاً  اؼبختصة اؼبصلحة تفتح اؼبرفقة، واؼبستندات الطلب على بناء  : 213 اٌّبدح

 . والعملي النظري االمتحانُت وطشر  فيها تبُت اليت اإلمتحاف وثيقة دبوجب ومكانو النظري اإلمتحاف
 

 اٌظٛق اِزذبْ - اٌضبٌش اٌمظُ
 

 يستلم أف وعليو اإلمتحاف، وثيقة على احملدد اؼبوعد يف النظري الفحص إذل التقدـ الطالب على -  1  : 214 اٌّبدح
 إلمتحاف يتقدـ أف إما دبوجبها واليت اإلمتحاف، مركز مغادرتو عند النظري االمتحاف نتيجة قسيمة
 االمتحاف مرحلة إذل ينتقل أف أو االمتحاف، إعادة رسم دفع بعد الرسوب حاؿ يف جديد نظري
 . النجاح حاؿ يف األكثر على أسبوع فًتة خبلؿ العملي

 وديكن.  اللجنة اقًتاح على بناء اجمللس من بقرار رُبّدد لشروط وفقاً  العملي السوؽ امتحاف جيري -  2
 .  فروعو أو أصولو أحد أو الرخصة طالب ديلكها مركبات على اإلمتحاف إجراء

 
 خيسر كاف، سبب ألي لو احملددين والتاريخ اؼبكاف يف العملي أو النظري لئلمتحاف يتقدـ ال طالب كلّ  : 215 اٌّبدح

 .  لبلمتحاف اؼبُحّدد الرسم مقدار
 

 . فئة لكل جديدة نظري سوؽ امتحاانت سنة كلّ  مطلع يف اللجنةتُػّعد  -  1  : 306اٌّبدح 
 االمتحاانت سَت بنتيجة عاـ كلّ  من األوؿ كانوف شهر خبلؿ سنويً  اً تقرير  اجمللس إذل اللجنةتقدـ  -  2

 . النظرية
 

 من العملي السوؽ إمتحاف عباف وأعضاء رؤساء اغباجة دعت كلما والبلديت الداخلية وزير يعُت -  1  : 307اٌّبدح 
 :  بُت
 .  اعبامعية اإلجازة حاملي من البلديتو  الداخلية وزارة موظفي  -
 .  اعبامعية اإلجازة حاملي من الداخلي األمن قوى عناصر  -
 . األقل على سنوات طبس مدة السَت مفارز يف خدموا الذين الداخلي األمن قوى عناصر  -
 . اعبامعية اإلجازة حاملي من األمن قوى عناصر من اؼبتقاعدين  -
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 فعلية خدمة سنوات عشر ولديهم واالنضباط ابلكفاءة ؽبم اؼبشهود من يكونوا أف الءؤ ى يف يشًتط
 خضوعهم بعد وذلك سنوات، طبس عن يقل ال ما منذ سوؽ رخصة على وحائزين األقل، على
 يف ذكره الوارد اؼبعهد وجيريها اجمللس حيّدده امتحاف ومواصفات تدريب منهاج وفق الكفاءة ؼبباراة
 .  بلحقةال اؼبادة

 ربّدد تعويضات اإلمتحاانت إجرائهم عند العملي السوؽ إمتحاف عباف وأعضاء رؤساء يتقاضى -  2
 الفحص إجراء اؼبكلفوف اؼبوظفوف يتقاضى كما .اللجنة اقًتاح على بناء اجمللس من بقرار قيمتها
 .  إضافية أعماؿ عن التعويضات أحكاـ وفق اؼبناسبة التعويضات النظري

 . والبلديت الداخلية وزير عن يصدر بقرار اؼبادة ىذه تطبيق دقائق ّددربُ  -  3
 

 وعلى اغبوادث وعلم السَت ضابطة على والتدريب ابإلعداد متخصص معهد الداخلي األمن قوى يف ينشأ : 308اٌّبدح 
 اقًتاح على بناءً اء الوزر  ؾبلس يف يّتخذ دبرسـو وصبلحياتو مهامو رُبّدد والقيادة، اؼبرورية والثقافة السبلمة

 . الداخلي األمن قوى يف القيادة ؾبلس يأر  استطبلع بعد والبلديت الداخلية وزير
 

 إمتحاف إذل والتقدـ اإلمتحاف إعادة رسم دفع ديكنو النظري السوؽ امتحاف يف الرخصة طالب رسب إذا : 309اٌّبدح 
 عليو ُحظر العملي، السوؽ إمتحاف يف ةالرخص طالب رسب إذا اما .األقل على أسبوعُت بعد جديد نظري
 اليت الفحوص اتريخ من وشهر األوؿ اإلمتحاف اتريخ من شهر مدة انقضاء قبل جديد عملي إمتحاف تقدًن
 اإلمتحاف إعادة رسم دفعو بعد وذلك األوؿ، اإلمتحاف طلب تقدًن اتريخ من أشهر ستة فًتة خبلؿ تليو،
 . أشهر الستة فًتة انقضاء بعد اإلمتحاف ةإبعاد حقو سقوط طائلة ربت إعادة، لكل
 .  االمتحاف يف يرسب الذي الرخصة لطالب جزئياً  ولو رسم أي يعاد ال

 
 :  الرخصة طالب قدمو إذا حكماً  ابطبلً  اإلمتحاف يعترب -  1 : 331اٌّبدح 

 حافاإلمت رسم قيمة بضعفي ويغـر أعبله /219/  اؼبادة يف اؼبذكورة الفًتات إحدى خبلؿ -أ  
 .  والرخصة

 حكم أو إداري قرار صدور أثر على مركبة يقود أف للسائق فيها حيق ال اليت اؼبدة خبلؿ -ب  
 .  والرخصة اإلمتحاف رسم قيمة أضعاؼ بثبلثة يغـر و السابقة رخصتو بسحب قضائي

 حاوؿ أو لئلمتحاف مكانو شخصاً  أبدؿ إذا أو هبويتو تتعلق كاذبة بياانت الطالب قدـ ذاإ -ج  
 . والرخصة اإلمتحاف رسم قيمة أضعاؼ بعشرة ويغّرـ إبدالو

 اؼبذكورة األحواؿ إحدى يف الطالب عليها حصل سوؽ رخصة كلّ  إدارية بصورة حاالً  ُتسحب -  2
 .  حبقو البلزمة اعبزائية اؼببلحقات دوف ذلك حيوؿ وال أعبله،
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 خبلؿ اً ؿبضر  بذلك اللجنة تضع اجيابية، العملي االمتحاف يف الرخصة طالب نتيجة كانت إذا  -  1  : 330اٌّبدح 
 أو الفئة من سوؽ رخصة على اغبصوؿ الناجح اؼبرشح وخيوؿ اؼبختصة، اؼبصلحة إذل ورُبيلو يومُت
 . األكثر على أسبوع مهلة خبلؿ طلبو يف اؼبذكورة الفئات

 بعد القانوف هبذا اؼبرفق الرخصة شكل ملحق يف احملّدد النموذج على اؼبطلوبة الرخصة تصدر -  2
 .  قانوين مانع أي وجود عدـ من التحقق

 
 مصاب طالبها أف تبُت إذا الطبية اللجنة تقرير دبوجب السوؽ رخصة صبلحية مدة تقصَت ديكن -  1  : 333اٌّبدح 

 .  بعد فيما يتفاقم قد ولكن السوؽ من حالياً  دينعو ال صحي بعائق
 والشروط يتفق ال دائم أو مؤقت صحي بعائق مصاب حائزىا أف الرخصة، تسليم بعد تبُت إذا -  2

 الطبية اللجنة إذل صاحبها وحُيوؿ مؤقتاً  الرخصة اؼبختصة اؼبصلحة ُتسحب الرخصة، لنيل الطبية
 .  ؿبددة لفًتة صبلحيتها مدة ربديد أو هنائياً  إبلغائها اً تقرير  ترفع حيث

 . اللجنة اقًتاح على بناء والبلديت الداخلية وزير من اربقر  الطبية اللجنة تُعُّت  -  3
 

 ٚاطزجذاٌٙب ٚرجذٌذ٘ب اٌزخض ئطذار - اٌزاثغ اٌمظُ
 

 ويدوف الصادرة، السوؽ رخص سجل يف وتسجيلها صدورىا لًتتيب وفقاً  وترّقم السوؽ رخصة تؤرخ : 332اٌّبدح 
 :  يلي ما الرخصة ويف السجل ىذا يف
 .  للسائق ملونة فوتوغرافية صورة -  1
 . والبلتينية العربية ابللغتُت وشهرتو السائق إسم  -  2
 .  والبلتينية العربية ابللغتُت والدتو واتريخ ؿبل -  3
 .  والديو إسم -  4
 .  اؽبوية حبسب السجل ورقم إقامتو قيد ؿبل -  5
 .  الدـ فئة -  6
 .  ؽبا اؼبرخص السوؽ فئات أو فئة ترخيص اتريخ -  7
 . القانوف ىذا من/ 222و 212و 211/  اؼبواد عليو نصت ؼبا وفقاً   :ابلرخصة اػباصة القيود -  8
 . الصبلحية انتهاء اتريخ - 9

 .  السائق سجل يف الواردة اؼبعلومات بباقي اً مرمز  حقبل  - 11
 

 تغيَت أي عن الربيد، ّغلُمش بواسطة أو شخصياً  إما اؼبختصة اؼبصلحة إببلغ السوؽ، رخصة صاحب على : 334اٌّبدح 
 /211/ اؼبادة من والثانية األوذل الفقرتُت من  "ب" للبندين وفقاً  األكثر على شهر خبلؿ إقامتو عنواف يف
 .  القانوف ىذا من
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 الرخصة مع يرفقو  صبلحيتها إنتهاء اتريخ قبل يوماً  عشر طبسة خبلؿ السوؽ رخصة ذبديد طلب يقّدـ : 335اٌّبدح 
 اؼبختصة، اؼبصلحة أتخذىا فورية صورة أو أشهر ثبلثة من ألكثر تعود ال ملونة فوتوغرافية صورة القددية
 . أشهر ثبلثة من ألقل اترخيها يعود العدرل السجل عن وبياف ابلسوؽ خاصة طبية وشهادة
 الرسـو ودفع السَت، قانوف أحكاـ ؼبخالفة هبا احملكـو ماتاالغر  تسديد من التحقق بعد الرخصة تصدر
 .  لذلك اؼبقررة

 
 عن األصل طبق صورة تقدًن بعد عنها نسخة على يستحصل أف لصاحبها ديكن السوؽ، رخصة فُقدت إذا : 336اٌّبدح 

 أف على فيو، فقدت الذي البلد يف اللبنانية القنصلية لدى أو الداخلي األمن قوى لدى منظم ربقيق ؿبضر
 .  عليها العثور حاؿ يف اؼبختصة صلحةاؼب إذل اؼبفقودة الرخصة تسليم يتم

 
 صبيع من اؼبسلحة القوى يف اؼبختصة السلطات سبنحها اليت العسكرية السوؽ رخص إذل إستناداً  ديكن : 337اٌّبدح 

 إخضاعهم دوفإجازاهتم  يف اؼببينة اؼبركبات لفئة عمومية أو خصوصية سوؽ رخص ىؤالء إعطاء الرتب،
 .  القانوف هبذا اؼبلحق الرسـو جدوؿ يف عليو اؼبنصوص الرخصة رسم يفاءاست بعد اؼبفروض، لئلمتحاف

 
 1949 عاـ جنيف إتفاقية إذل اؼبنضّمة الدوؿ عن الصادرة األجنبية السوؽ رخصة على للحائز ديكن : 338اٌّبدح 

 اؼبادة يف احملددة الشروط فيو تتوافر أف على لبنانية سوؽ رخصة على اغبصوؿ 1968 عاـ فيينا واتفاقية
 .  ابؼبثل اؼبعاملة وشرط فقط الرخصة صبلحية مدة ضمن االستبداؿ ويكوف القانوف، ىذا من /223/

 
 : على الفصل ىذا أحكاـ ُتطّبق ال : 339اٌّبدح 

 . رخصهم يف اؼببينة السيارات لفئة دولية سوؽ رخصة اغبائزين السائقُت -  1
 للمناقبلت الدولية لبلتفاقية التاسع اؼبلحق يف ؼببُتا النموذج من سوؽ رخص اغبائزين السائقُت -  2

 .  الرخصة صبلحية مدة وضمن ، 1949 أيلوؿ 19 بتاريخ جنيف يف اؼبعقودة الطرقية
 على ،إداراهتم  من ؽبم معطاة سوؽ إجازات حيملوا أف عليهم الذين اؼبسلحة القوى مركبات سائقي -  3

 .  اؼبسلحة القوى باتمرك لسوؽ إال اإلجازات هبذه يُعمل ال أف
 والثانية األوذل الفقرتُت يف اؼببينة غَت من أجنبية سوؽ رخص وحيملوف لبناف يدخلوف الذين السائقُت -  4

 أتشَتة على اؼبختصة، اؼبصلحة من لبناف دخوؽبم من أسبوع خبلؿ يستحصلوا أف على السابقتُت،
 حدةاو  مرة للتجديد قابلة أشهر، ستة ؼبدة اللبنانية األراضي ضمن استعماؽبا ؽبم ذبيز رخصهم على
 التأشَتة على االستحصاؿ ديكن . ذلك ذُبيز الرخصة صبلحية كانت إذا ،أخرى أشهر ستة ؼبدة
 .  الربيد مشّغل عرب

 .  خاص إتفاؽ معها معقود بلداف من ؽبم معطاة سوؽ رخص حيملوف الذين السائقُت -  5
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 ٌذٌٍٚخا اٌزخض - اٌخبِض اٌمظُ

 

 الدولية والسَت السوؽ رخص  : 321 اٌّبدح

 الدولية السوؽ رخص إصدار قانوانً، ؽبا اؼبرخص اللبنانية والسياحة السيارات وأندية اؼبختصة اؼبصلحة تتوذل
 :  التالية ابلشروط اؼبعتمدة النماذج وفق
 الرخصة تكوف وأف ،السَت قانوف ألحكاـ طبقاً  سوؽ رخصة على حاصبلً  الرخصة طالب يكوف أف -  1

 .  اؼبفعوؿ سارية
 . اللبنانية رخصتو يف الرخصة طالب عليها اغباصل الفئات حسب الدولية السوؽ رخصة تصدر أف -  2
 لصاحبها لبناف يف الصادرة الدولية الرخصة ذُبيز وال واحدة، سنة الدولية الرخصة مدة تكوف أف -  3

 . اللبنانية األراضي يف اؼبركبات قيادة
 

 تسجيل الدولية، السَت ورخص الدولية السوؽ رخص إصدار اؼبخولة اللبنانية والسياحة السيارات أندية على : 231 اٌّبدح
 ورقم إصدارىا، واتريخ الصادرة للرخصة اؼبتسلسل الرقم فيو يدوف خاص سجل يف رخص من تصدره ما

 اعبداوؿ هبذه لًتخيصا سلطة إعبلـ تموي اؼبختصة، السلطات عن الصادرة األساسية الرخصة إصدار واتريخ
 اإلجراءات صحة من التحقق الًتخيص ولسلطة اإلصدار، اتريخ من أشهر الثبلثة تتجاوز ال مدة خبلؿ
 .  اؼبتبعة

 
 على قانوانً  ؽبا اؼبرخص اللبنانية والسياحة السيارات وأندية اؼبختصة اؼبصلحة من الدولية السَت رخصة تصدر : 232 اٌّبدح

 : التالية ابلشروط اؼبعتمدة جالنماذ 
 .  تسجيل شهادة ربمل لبناف يف مسجلة الدولية السَت رخصة ؽبا اؼبطلوب اؼبركبة تكوف أف -  1
 .  اؼبركبة ىذه لقيادة صاغبة دولية سوؽ رخصة على اً حائز  اؼبركبة سائق يكوف أف -  2
 .  واحدة سنة الرخصة مدة تكوف أف -  3

 الًتخيص سلطة تُعِلم أف الدفًت أصدرت اليت اعبهة وعلى.  الشروط بذات فباثلة ؼبدة الرخصة ذبديد وجيوز
 سجبلت يف البياانت بتلك ويؤشر ابؼبركبة، اؼبتعلقة وابلبياانت تصدرىا اليت ابلدفاتر اؼبركبة هبا اؼبسجلة
 . وبياانهتا الدفاتر ىذه صحة من التحقق الًتخيص ولسلطة . اؼبركبة

 
 اػبمسة خبلؿ ويف فصلياً  اػبزينة لصاحل عليها اؼبتوجبة الرسـو تسديد قانوانً  اؼبرخصة السيارات وادين على : 322اٌّبدح 

 غَت الضرائب دائرة عن تصدر قبض امرو أ دبوجب وذلك السنة، فصوؿ من فصل كلّ  تلي اليت يوماً  عشر
 .  اؼباؿ وزارة يف اؼبباشرة

 الرسـو قيمة من ابؼباية عشرة قدرىا امةر لغ اؼبخالف اديالن تعرض اؼبستوفاة الرسـو تسديد يف ـبالفة كلّ 
 اؼبفروضة امةر الغ قيمة تزيد ال أف على كامبًل، اً شهر  الشهر كسرّ  اعتبار مع أتخَت شهر كلّ  عن اؼبتوجبة

 . التفويض إلغاء اؼبخالفة تكرار حاؿ يف وديكن كاملة، اؼبتوجبة الرسـو مقدار عن
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 اٌّزوجبد لٍبدح رؼٍٍُ ِٚذارص اٌظٛق رؼٍٍُ

 اٌظٛق رؼٍٍُ - ٚياأل اٌمظُ
 

 : اٌظٛق ِذرة :   324 اٌّبدح

 ـبصصة مغلقة ميادين يف آلية، مركبة قيادة آخر شخصاً  يدرب أو يُعلم أف شخص ألي جيوز ال -  1
 يكن دل ما العامة، الطرقات على أو للتعليم ـبصصة عامة طرقات من أجزاء على أو للتعليم
 .  بعملو قيامو أثناء التعليم لرخصة وانقبلً  الفئة تلك سوؽ بتعليم لو مرخصاً 

 أماكن خارج العامة الطرقات على آلية مركبة بقيادة للمتدرب يسمح أف السوؽ ؼبدرب جيوز ال -  2
 مدرسة يف األساسيُت والعملي النظري التدريبُت بنجاح اجتاز قد يكن دل ما االساسية التدريب

 .  اجمللس حيددىا اليت والشروط واؼبناىج للمواصفات وفقاً  عليم،الت
 أثناء للتعليم اؼبخصصة اؼبركبة يف اؼبتدرب غَت شخص أي معو يصطحب أف اؼبدرب على حيّظر -  3

 .  التدريب
 

 :  اٌّزذرة : 325 اٌّبدح

 طرؽ ءاأجز  يف أو تعليملل ـبصصة ميادين يف اآللية اؼبركبات قيادة يتعلم أف متدرب ألي جيوز ال -  1
 .  سوؽ مدرب برفقة إال العامة الطرقات على أو للتعليم ـُبصصة

 . السوؽ تعليم مدرسة من تدريب تصريح التدريب مراحل خبلؿ معو حيمل أف اؼبتدرب على -  2
 التعليم بنجاح أهنى أنو السوؽ مدرسة من إفادة معو حيمل أف العامة الطرقات على اؼبتدرب على -  3

 .  األساسيُت والعملي النظري
 

 :  اٌزذرٌت ٍِذاْ  : 326اٌّبدح 

 بقرار رُبّدد وجودىا، عدـ حاؿ ويف األساسي، العملي السوؽ تدريب كأماكن اؼبغلقة اؼبيادين تُعترب -  1
 حجم لتطور تبعاً  وتغيَتىا اختيارىا ويتم الغاية ؽبذه العامة الطرقات من أجزاء اؼبختص احملافظ من

 والفتات عبلمات عبهة النموذجية اؼبرورية السبلمة شروط فيها تتوفر أف على عليها، اؼبرور وكثافة
 .  وغَتىا الطريق جانيب على اغبماية وحواجز اؼبرور وإشارات الطريق

 ؼبتعددوا الفردي للتدريب العامة، الطرقات من أجزاء أو اؼبغلقة التدريب ميادين مواصفات رُبّدد -  2
 .  ؼبساحاهتا تبعاً  التدريب ؼبركبات األقصى العدد حّيدد اكم اؼبركبات،

 .  اؼبادة ىذه تطبيق دقائق اللجنة اقًتاح على بناءً  والبلديت الداخلية وزير من بقرار رُبّدد -  3
 

 : اٌّذرة رخظخ  : 327 اٌّبدح

 ما بو يرفق ةاؼبختص اؼبصلحة إذل طلب تقدًن اؼبركبات سوؽ لتعليم مدرب رخصة على للحصوؿ شًتطيُ 
 :  يلي
 .  سنوات عشر من أكثر منذ لبنانياً  كونو يثبت إفرادي قيد بياف -  1
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 أشهر . ثبلثة من ألقل تعود ملونة مشسية صور ثبلث -  2
 .  عليها التعليم يتوذل اليت اؼبركبات فئة تشمل صاغبة عمومية سوؽ رخصة صورة -  3
 .والتقٍت اؼبهٍت للتعليم العامة اؼبديرية عن صادرة مرور اختصاص يف عادؽباي ما أو فٍت إمتياز شهادة -  4

 اليت الفنية اللجنة حملضر بناءً  والتقٍت اؼبهٍت التعليم عاـ مدير من بقرار االختصاص ىذا منهاج حُيّدد
 . اؼبرورية للسبلمة الوطنية اللجنة موافقة بعد الغاية ؽبذه يؤلفها

 من بقرار عليها اغبصوؿ وطريقة منهجها حيّدد تدريبها لو جياز اليت اؼبركبة لفئة دورة اجتياز شهادة -  5
 .  اجمللس

 .  ابلسوؽ خاصة طبية شهادة -  6
 . شائنة جنحة أو جناية أبي ؿبكـو غَت أبنو يظهر أشهر ثبلثة من ألكثر اترخيو يعود ال عدرل سجل -  7
 تقدًن اتريخ من سنتُت خبلؿ والثالثة والرابعة اػبامسة الفئات ـبالفات من خاؿ مروري سجل -  8

 .  الطلب
 .  اؼبارل التسجيل شهادة -  9

 
 طلب مع يرفق أف على الربيد، مشّغل عرب أو شخصياً  اؼبختصة اؼبصلحة لدى سنويً  رخصتو اؼبدرب جيدد  : 238 اٌّبدح

 .  اؼبروري والسجل لعدرلا السجل بياف عن ونسخة طبية وشهادة الصبلحية اؼبنتهية الرخصة التجديد
 

 اٌٍَخ اٌّزوجبد لٍبدح رؼٍٍُ ِذارص - اٌضبًٔ اٌمظُ
 

  مًت ماية مسافة عن يقل ال ما اؼبدرسة موقع يبعد أف اآللية اؼبركبات قيادة تعليم مدرسة لفتح يشًتط : 329اٌّبدح 
 األماكن، ابقي يف ـ(251) اً مًت  (251) و اإلدارية بَتوت داخل أخرى سوؽ تعليم مدرسة منـ( 111)
 .  السوؽ تعليم سوى أخرى مهنة أي اؼبدرسة، غرؼ يف دُيارس ال فأو 

 عن يصدربقرار  مواصفاهتا رُبّدد للتدريس ـبصصة واحدة األقل، على قاعتُت ربتوي أف اؼبدرسة على
 اؼبدرسة على اؼبفروضة الشروط فرع كل يستويف أف شرط أخرى فروع فتح للمدرسة حيق كما . اجمللس
 .  نفسها

 
 أف جيب وال اجمللس، من بقرار تصدر موحدة ومعايَت ؼبقاييس وفقاً  السوؽ لتعليم اؼبخصصة اؼبركبات ذُبهزّ   : 341اٌّبدح 

 : عن التجهيزات تقلّ 
 .  للمدرب إضافية خلفية ومرآة اؼبدرب مقعد أماـ إضافية فرامل -  1
 .  للتدريب ـبصصة أهنا على للداللة لوحة -  2
 متدرب قيادة إذل الطريق مستخدمي لتنبيو واػبلفي، األمامي الزجاج على توضعاف ربذير وحيتل -  3

 .  للمركبة
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 : اٌٍَخ اٌّزوجبد لٍبدح رؼٍٍُ ِذرطخ رخظخ  : 340اٌّبدح 



 اؼبختصة اؼبصلحة إذل شخصياً  العبلقة صاحب قبل من اؼبركبات قيادة تعليم ؼبدرسة الًتخيص طلب قدَّـيُ 
 :  يلي دبا مرفقاً 
 . األكثر على أشهر لثبلثة يعود إفرادي قيد بياف أو اؽبوية بطاقة عن األصل طبق صورة -  1
 .  متتالية سنوات لثبلث سوؽ مدرب مهنة فبارستو تثبت اؼبختصة اؼبصلحة من إفادة -  2
 مع اؼبدرسة، موقع درُبدّ  مساحة وخريطة عقارية إفادة إذل ابإلضافة إجيار عقد أو ملكية صكّ  -  3

 التجهيزات .  ومكاف التدريس قاعات ُتظهر بناء خريطة
 ىذا من السابقة اؼبادة ألحكاـ وفقاً  السوؽ، لتعليم واجملهزة اؼبخصصة اؼبركبات بعدد الئحة -  4

 السَت رسم إيصاؿ عن صورة البلئحة هبذه يرفق .مركبتُت عن عددىا يقل ال أف شرط القانوف،
 .  مركبة لكل واعبسدي اؼبادي التأمُت وإيصاؿ

 .  اؼبختصة اؼبصلحة ذبريو الذي الكشف بعد األكثر على شهر مهلة يف اؼبدرسة رخصة سُبنح
 

 ويرفق اؼبختصة، اؼبصلحة لدى الربيد مشّغل عرب أو شخصياً  العبلقة صاحب قبل من سنويً  الرخصة ذُبّدد  : 242 اٌّبدح
 صورة إذل ابإلضافة ،اؼبدرسة لدى اؼبستخدمُت واؼبدربُت للتعليم دمةاؼبستخ اؼبركبات جبدورل التجديد طلب
 .  مركبة لكل واعبسدي اؼبادي التأمُت وإيصاؿ السَت رسم إيصاؿ عن

 

 :  اٌزؼٍٍُ طجً : 342اٌّبدح 

 إسم متسلسلة، أرقاـ ربت فيو ويدوف اؼبختصة، اؼبصلحة زبتمو للتعليم ً  سجبل اؼبدرسة سُبسك -  1
 وعدد األساسيُت والعملي النظري التعليم ساعات وعدد لديها تسجيلو واتريخ نووعنوا الطالب
 اؼبدرسة وعلى.  التعليم إفادة إصدار واتريخ ورقم العامة، الطرقات على العملي التدريب ساعات

 .  اؼبختصة اؼبصلحة من طلب كلّ  لدى السجل ىذا تربز أف
 اؼبدرسة خبامت وفبهورة اؼبدرسة مدير من موقعة تدريب إفادة لديها اؼبتدرب تزود أف اؼبدرسة على -  2

 .  االمتحاف بطلب ترفق
 

 ؽبم اؼبرخص األشخاص أظباء فيو تّدوف السوؽ مدارس ؼبراقبة سجل اؼبختصة، اؼبصلحة يف خيصص -  1  : 344اٌّبدح 
 دريبم أظباء فيو يدوف كذلك قبلهم، من اؼبرتكبة واؼبخالفات رخصهم أرقاـو  سوؽ مدرسة بفتح

 .  قبلهم من اؼبُرتكبة اؼبخالفاتو  ؽبم اؼبرخص السوؽ
 .  ذلك إذل اغباجة دعت كلما اؼبختصة اؼبصلحة رئيس على السجل ىذا يعرض -  2
 اؼبختصة اؼبصلحة تُنذر اجمللس، من بقرار يصدر الذي السوؽ تعليم ؼبنهاج اؼبدرسة ـبالفة حالة يف -  3

 أو اؼبخالفةتكرار  حاؿ ويف شهر، تتجاوز ال مهلة خبلؿ هاوضع بتصحيح خطياً  اؼبخالفة اؼبدرسة
 .  شهر أقصاىا ؼبدة اؼبدرسة رخصة مفعوؿ وقف اؼبختصة اؼبصلحة لرئيس اىر ااستمر 
 مليوف /15/ وقدره مبلغ اؼبخالفة اؼبدرسة وتُغـر هنائياً  الرخصة تسحب اؼبخالفة تكرار حاؿ ويف
 .  لبنانية لَتة
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 بعدد التبلعب أو الطالب تدريب عدـ عبهة صحيحة غَت تعليم إفادة إبصدار اؼبدرسة قياـ ثبت حاؿ يف : 345اٌّبدح 
 لبنانية لَتة مليوف /21/ وقدره مبلغ اؼبخالفة اؼبدرسة تُغـر اؼبنهاج، كامل تدريبو عدـ أو التدريب ساعات

 .  هنائياً  اؼبدرسة رخصة وُتسحب مةاالغر  تضاعف التكرار حاؿ ويف إفادة كلّ  عن
 

 شروط صبيع ابستيفاء تقـو أف القانوف، ىذا صدور قبل ؽبا اؼبرخص السوؽ تعليم مكاتب على  -  1  : 346اٌّبدح 
 صدور اتريخ من سنة أقصاىا مدة يف الفصل ىذا يف عنها اؼبنصوص السوؽ ومدريب مدارس ترخيص
 . القانوف ىذا من/ 237ادة // من اؼب5و4/ الفقرات ابستثناء لو، العائدة التطبيقية القرارات

 . اللجنة ربّددىا تادور  عرب القانوف ىذا صدور قبل ؽبم اؼبرخص السوؽ مدريب أتىيل يتم -  2
 اٌخبِض اٌجبة

 اٌشراػٍخ اٌّؼذاد أٚ ثبٌّزوجبد خبطخ أدىبَ

 اٌخبطخ دٚاداأل ٚثؼغ اٌؼبِخ شغبياأل ٚثّؼذاد

 ٚياأل اٌفظً

 ٚاٌظالِخ اٌّزبٔخ شزٚؽ

 ػبِخ أدىبَ - ٚياأل اٌمظُ

 

 و  "ج " والبنود/ 17/ إذل /14/ الفقرات يف تعريفها الوارد اؼبركبات على الباب ىذا أحكاـ ُتطّبق -  1  : 347اٌّبدح 
 . القانوف ىذا من الثانية اؼبادة من /18/ الفقرة من  "د"

 ىياكل نع( الشاسي) ىيكلها يف زبتلف التصنيع حيث من ىي العامة األشغاؿ مركبات إف  -  2
 أو بنفسها تتحرؾ مركبات وىي . القانوف ىذا من /175/ اؼبادة يف احملّددة التقليدية السيارات

 للعمل ـبصصة خاصة ودبعدات معدنية بسبلسل أو إبطارات ؾُبهزة وىي مقطورة أو ؾبرورة تكوف
 على شخاصواأل والبضائع اؼبواد لنقل تستعمل ال وىي واؼبشاريع الورش ويف العامة الطرقات على

 .  الطرقات
 السائق ضمنهم من الثبلثة يتعدى ال مقاعد بعدد ؾُبهزة تكوف أف العامة األشغاؿ ؼبركبات ديكن -  3

 .  ؽبا اؼبصممة ابألعماؿ للقياـ
 مسطحة طريق يف سرعتها تتعدى أبف ؽبا تسمح ال العامة األشغاؿ ؼبركبات الفنية اؼبواصفات إف -  4

 أو أخرى إبطارات ؾُبهزة كانت إذا ساعة/كلم15و ىوائية إبطارات هزةؾبُ  كانت إذا ساعةكلم/41
 .  معدنية بسبلسل

 وبناء ؽبدـ تستعمل اليت اؼبركبات : اغبصر ال اؼبثاؿ سبيل على عامة أشغاؿ ومعدات مركبات تُعترب -  5
 جرؼ باتمرك:  اؼبركبات ىذه ومن شاهبها، وما التحتية والبٌت العامة اؼبنشآت وذبهيز وصيانة
 مركبات اؼبركبات، ىذه شابو وما وكناستها الطرؽ وِحدالة والزفت البحص وفلش الًتبة وشقّ  الثلوج
 .  شاهبها وما العامة الطرقات على األشياء وربريك رفع
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 ال اليت اػباصة اؼبركبات بعض الباب، ىذا أحكاـ لبعض خيضع أف والبلديت الداخلية لوزير ديكن -  6
 إذا أخرى مركبات حيّدد وأف الساعة يف اً كيلومًت  وعشرين طبسة على صنعها حسب سرعتها زيدت

 .  اؼبادة ىذه من /5/ الفقرة يف مشمولة غَت ابعتبارىا لذلك ضرورة من رأى
 

 . العامة واألشغاؿ الزراعية واؼبعدات اؼبركبات على القانوف ىذا من /81/ اؼبادة أحكاـ ُتطّبق  : 348اٌّبدح 
  

 اٌشبطً - اٌضبًٔ اٌمظُ
 

 . العامة األشغاؿو  الزراعية اؼبركبات على القانوف ىذا من /86/ اؼبادة أحكاـ ُتطّبق : 349اٌّبدح 
 

 اٌٛلٛد ْاٚخش اٌّذزن جٙبس - اٌضبٌش اٌمظُ
 

 اؼبتحركة تواآلال الزراعية تااعبرار  على القانوف ىذا من/ 91و 91و 88و  87/  اؼبواد أحكاـ ُتطّبق : 351اٌّبدح 
 . العامة األشغاؿ ومعدات

  
 اٌزٕجٍٗ أجٙشح - ثغااٌز اٌمظُ

 
 من بقرار قوتو رُبّدد تنبيو جبهاز اؼبتحركة العامة األشغاؿ ومعدات الزراعية واؼبعدات اؼبركبات ُتزود أف جيب  : 251 اٌّبدح

 . والبلديت الداخلية وزير
  

 ٚاإلؽبراد اٌّىبثخ - اٌخبِض اٌمظُ
 

 األشغاؿ ومركبات الزراعية واؼبعدات اؼبركبات على القانوف ىذا من/ 95و 94/  اؼبادتُت أحكاـ تطّبق : 522 اٌّبدح
 .  ومعداهتا العامة

 
 األرض على ضغطها يتجاوز أف ديكن فبل ىوائية، إبطارات ؾُبهزة غَت الزراعية واؼبعدات اؼبركبات كانت إذا : 253 اٌّبدح

 . اإلطار عرض من الواحد اؼبربع السنتمًت يف ماً ار كيلوغ وطبسُت مائة وقت، أي يف
 

 هبا اؼبُجهزة اؼبعدنية اإلطارات يف تتوفر أف جيب اليت واألوصاؼ اؼبيزات والبلديت الداخلية وزير حيّدد  : 354اٌّبدح 
 عند ُتستعمل اليتااللتصاؽ  وسبلسل ومعداهتا العامة األشغاؿ ومركبات الزراعية واؼبعدات اؼبركبات

 . اؽبوائية إطاراهتا وعلو قتضاءاال
 

 .  العامة الطرقات على بسبلسل اؼبُجهزة تاواعبرار  اؼبعدات تسيَت جيوز ال : 355اٌّبدح 
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 اٌظبدص اٌمظُ

 ٚاٌزؤٌخ ٚاٌمٍبدح إٌّبٚرح أجٙشح
 

 يرشده أف وجب ، كلية مةبسبل السوؽ من لتمكينو كافية غَت إذباه كلّ  يف السائق رؤية مدى كاف إذا : 356اٌّبدح 
 . بسبلمة للسَت آخر شخص
 اؼبتحركة الزراعية تااعبرار  على القانوف ىذا من /111/ اؼبادة من /5و 4و 3الفقرات / أحكاـ ُتطّبق

 غَت ىي /111/ اؼبادة من /5/ الفقرة يف اؼبذكورة للرؤية العاكسة اؼبرآة أف على .العامة األشغاؿ ومعدات
 . للسائق مغلفة حبجرة اؼبُجهزة غَت واؼبعدات اؼبركبات يف ضرورية
 ؾُبهزة اؼبركبات ىذه إحدى كانت وإذا /111/ اؼبادة من /4/ الفقرة ألحكاـ الزراعية تااعبرار  زبضع
 .  زجاج دبساحة تزويده وجب أمامي، بزجاج

 
 اٌضبًٔ اٌفظً

 ٚاإلشبراد ءاألػٛا

 
 ومركباتالزراعية  واؼبعدات اؼبركبات على القانوف ىذا من /115/ إذل /114/ اؼبواد أحكاـ ُتطّبق  -  1  : 357اٌّبدح 

 . الضباب وأثناء الليل يف الطرقات على وقوفها أو سَتىا عند ومعداهتا العامة األشغاؿ
 األشغاؿ ومركبات الزراعية واؼبعدات اؼبركبات على القانوف ىذا من /118/ اؼبادة أحكاـ ُتطّبق -  2

 ىذه كانت وإذا .الضباب وأثناء الليل يف الطرقات على وقوفها أو سَتىا عند اؼبقطورة العامة
إانرهتا  فيمكن ، /118/ اؼبادة يف عليها اؼبنصوص الشروط فيها متوفرة غَت واؼبعدات اؼبركبات
 .  األيسر جانبها إذل يوضع أضبر نور ذي مصباح بواسطة

 
 األشغاؿ معدات عرض أو اؼبقطورة الزراعية اؼبعدات أو اآلالت وأ اؼبتحركة الزراعية اآلالت عرض كاف إذا : 358اٌّبدح 

 أعلى يف القاطرة اؼبركبة ربمل أف جيب سنتمًت، وستُت وطبسة اؼبًتين يتجاوز واؼبقطورة اؼبتحركة العامة
 ، اً مًت  وطبسُت مئة مسافة إذل اؼبركبةوراء  ومن أماـ من ومنظورة الليل أثناء مضاءة مربعة لوحة مقدمتها

 ثبلثُت بعلو « خطر»   كلمة أسود أساس على أبيض بلوف تظهر أف وجيب للنظر مبهرة تكوف أف وفد
 . األقل على اً سنتمًت 
 مؤخرهتا يف مقطورة مركبة آخر ربمل أف فيجب اجملموعة أو اؼبركبة وراء من منظورة غَت اللوحة كانت وإذا
 . أعبله اؼبذكورة القياسات بنفس«  خطر»  مةكل أسود أساس على أبيض بلوف يظهر، للنور عاكساً  اً جهاز 

 
 أبجهزة ليبلً  عملها تسهيل أجل من العامة األشغاؿ معدات أو الزراعية اؼبعدات أو اؼبركبات ذبهيز ديكن : 259 اٌّبدح

 .  الطرقات على األجهزة ىذه استعماؿ ديكن وال الفصل ىذا يف اؼبذكورة األجهزة غَت إانرة
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 أجهزة يف تتوفر أف جيب اليت اؼبيزات منهما بقرار والنقل العامة واألشغاؿ والبلديت الداخلية وزيرا حيّدد : 613اٌّبدح 
 االقتضاء وعند العامة األشغاؿ ومعدات ،الزراعية واؼبعدات اؼبركبات على اؼبوضوعة واإلشارة اإلضاءة
 تطابق ال اليت األجهزة استعماؿ منع نهماوديك الفصل ىذا ألحكاـ موافقة لتصبح تركيزىا وشروط موقعها،
 .  اؼبقررة األجهزة

 
 اٌضبٌش اٌفظً

 ٚاٌّؼذاد اٌّزوجبد ٚلٍبص األٚساْ

 ْاٚساأل - ٚياأل اٌمظُ

 
 مقطوراهتا وعلى الزراعية واؼبعدات اؼبركبات على القانوف ىذا من /137/ إذل /133/ اؼبواد أحكاـ ُتطّبق : 360اٌّبدح 

 مقطوراهتا .  ونصف
 اؼبقطورات .  ونصف اؼبقطورات على القانوف اىذ من /131/ إذل /128/ اؼبواد أحكاـ أيضا ُتطّبقو 
 

 ٚاٌّزوجبد اٌّؼذاد لٍبص - اٌضبًٔ اٌمظُ

 
 ومعداتالزراعية  واؼبعدات اؼبركبات على القانوف ىذا من ت(اؼبركبا قياس)/ 138/  اؼبادة أحكاـ ُتطّبق : 363اٌّبدح 

 . العامة الطرقات على فقط سَتىا عند العامة األشغاؿ
 

 أو اؼبركبات من التفكيك السهلة أو اؼبتحركة األجزاء العاـ الطريق على السَت أثناء الداخل إذل ُتطوى : 362اٌّبدح 
 .  الباب ىذا يف اؼبذكورة اؼبعدات

 
 اٌذٌّٛخ لٍبص - اٌضبٌش اٌمظُ

 
 العامة األشغاؿ ومعدات الزراعية واؼبعدات اؼبركبات على فالقانو  ىذا من /139/ اؼبادة أحكاـ ُتطّبق : 364اٌّبدح 

 إذا القانوف ىذا من /139/ اؼبادة من /6/ و /3/ الفقرتُت أحكاـ من العامة األشغاؿ معدات وُتستثٌت
 . اعبارّة اؼبركبة عرض على حاؿ أي يف يزيد ال ضبولتها عرض كاف

 
 اٌشزٚؽ اٌّفزٚػخ ػٍى اٌّمطٛراد –اٌمظُ اٌزاثغ 

 
 اؼبقطورةالزراعية  واؼبعدات واآلالت ،الزراعية اؼبقطورات على القانوف ىذا من /114/ اؼبادة أحكاـ ُتطّبق : 365ٌّبدح ا

 .اؼبقطورة العامة األشغاؿ ومعدات
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 اٌزاثغ اٌفظً



 ٚاٌزظجًٍ اٌٍّىبٍٔىٍخ ٚاٌّؼبٌٕخ اٌٍٛدبد

  األٚي اٌمظُ

 ِٚذزٌٛبرٙب اٌٍٛدبد
 

 . العامة واألشغاؿ ابلزراعة اؼبخصصة اآللية اؼبركبات على القانوف ىذا من / 142/ اؼبادة أحكاـ طّبقتُ  : 366  اٌّبدح
 

الزراعية  واؼبعدات اؼبركبات على القانوف ىذا من/ 155و 154و 145و  144/ اؼبادة أحكاـ ُتطّبق : 367  اٌّبدح
 . اؼبؤخرة يف فقط احدةو  تسجيل لوحة تُثبت أف على ومعداهتا العامة األشغاؿ ومركبات

 

 نوعتبُّت «  استثمار لوحة » تسمى تعريف بلوحة العامة األشغاؿ ومعدات الزراعية واؼبعدات اؼبركبات ُتزود : 368  اٌّبدح
 . زعػللن قابلة وغَت ظاىرة بصورة اؼبركبة آخر يف وتثّبت ، بو تقـو اليت العمل

 

 أو ذبربتها اؼبراد الزراعية واؼبعدات اؼبركبات على القانوف ىذا من /153/ إذل /149/  اؼبواد أحكاـ ُتطّبق : 369 اٌّبدح
 . اػبارج إذل تصديرىا

 
 من مقروءة تكوف أف أساس على ، تركيبها وكيفية اللوحة ىذه مناذج والبلديت الداخلية وزير من بقرار حيّدد : 371 اٌّبدح

 . اجملردة وابلعُت السرعة دبراقبة اػباصة تراادار ال
 

 . اغباجة دعت إذا العامة األشغاؿ معدات على القسم ىذا تطبيق شروط والبلديت الداخلية وزير حيّدد : 370 اٌّبدح
 

  اٌضبًٔ اٌمظُ

 اٌٍّىبٍٔىٍخ اٌّؼبٌٕخ 
 

 واؼبعدات اؼبركبات على القانوف ىذا من /172و 161و 158و 157و 156/ اؼبواد أحكاـ ُتطّبق : 373 اٌّبدح
 . العامة ؿواألشغا الزراعية

 
 إذل الطرقات على سَتىا أثناءومقطوراهتا  ومعداهتا العامة األشغاؿ ومركبات الزراعية واؼبعدات اؼبركبات زبضع  : 372 اٌّبدح

 . اؼبختصة اإلدارة ذبريو طارئ ميكانيكي كشف
 

  شــاٌضبٌ ُـاٌمظ

 ًـــــــــاٌزظجٍ 

 

 من/ 173/ حىت /163/ اؼبواد ألحكاـ ومعداهتا العامة األشغاؿ كباتومر الزراعية  واؼبعدات اؼبركبات زبضع : 374 اٌّبدح
 القانوف ذاػى من /186/و /184/ اؼبادتُت أحكاـ عليها ُتطّبق أف على ، خصوصية وُتسّجل القانوف ىذا

 . اؼبقطورة ذبرّ  عندما
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 واؼبعدات اؼبركبات بعض القانوف ىذا من /273/ اؼبادة من يستثٍت أف والبلديت الداخلية لوزير حيقّ  : 375 اٌّبدح
 . العامة واؼبؤسسات والبلديت الدولة سبلكها اليت ومعداهتا 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 وزهنا يزيد ال ثبلث أو عجلتُت ذات آلية مركبة كلّ  ، آلية اجةدر  تُعترب  : 376 اٌّبدح
 اػباصة اإلحتياجات أصحاب ليقودىا خصيصاً  مصنوعة عجبلت أربع ذات النوع ىذا من مركبة كلّ  وكذلك

. 
 

 غراـ ،كيلو  ةػػأربعماي عن فارغة هناوز  يزيد عجبلت أربع ذات آلية مركبة كل ،  ATVؼ ت أ مركبة تُعترب : 377 اٌّبدح
 . آليةدراجة  دبثابة وتكوف كيلوغراـ أربعماية عن فارغة وزهنا يقلّ  أو . سيارة دبثابة وتكوف

 السَت رخصة يف ذلك يذكر أف على ، الصانع مواصفات حسب خارجو أو العاـ الطريق على سَتىا وحُيّدد  
. 

 
  ( 2/00/3104/ ربرٌخ 7إٌبفذ دىّبً رلُ / ) اٌّؼذٌخ ثّٛجت اٌمبْٔٛ  : 378 اٌّبدح

 . س س /125/ دوف ما ؿبركها سعة تكوف اليت اؼبستعملة النارية الدراجات استَتاد حيّظر  - 1          
 ت أػ ال اتػػومركب س س /125/ ؿبركها سعة تفوؽ اليت اؼبستعملة النارية الدراجات استَتاد حيّظر  - 2

 . سنوات ثبلث من أكثر صنعها اتريخ على ىمض واليت اؼبستعملة ATV ؼ
  أكثر صنعها على مضى اليت األثرية الصفة ذات النارية الدراجات اؼبادة ىذه أحكاـ من ُيستثٌت  - 3  
 . سنة ثبلثُت من  
 : قبل من حصريً  واؼبستعملة اعبديدة ATV ؼ ت أػ ال ومركبات اآللية الدراجات استَتاد يتم  - 4  
 . الشركات ءوكبل  -أ    
 ومركبات  اآللية والدراجات السيارات ذبارة لتعاطي التجاري السجل يف اؼبسجلُت التجار - ب   
 « . ATV » ؼ أت ػال    

 ابظبو مسجلة«  ATV » ؼ ت أ مركبة أو آلية دراجة ديلك الذي األجنيب أو اللبناين  -ج
 مراعاة األصوؿ مع ؼ ت ألػ ا وأ اآللية الدراجة إدخاؿ ديكنو ، فيو يقيم الذي البلد يف

 لئلستَتاد . القانونية
 الواقيػة اػبػوذات اعتمػار ودوف ، هبػا خاصػة سػوؽ رخصػة علػى اغبصػوؿ دوف اآلليػة الػدراجات قيػادة حيظّػر : 379 اٌّبدح

 . وؿبكم سليم بشكل اإلضايف وللراكب للسائق
.../... 
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 واحدة عجلة على كالسَت العامة الطرقات على اآللية الدراجات قيادة ناءأث البهلوانية ابغبركات القياـ حيّظر : 381 اٌّبدح
 . اؼبركبات بُت التعرج أو السَت أثناء اؼبقعد على الوقوؼ أو

 

  من األخرى وللفئات للمشاة اؼبخصصة اؼبسالك أو األرصفة على اآللية الدراجات وإيقاؼ استخداـ حيّظر : 380 اٌّبدح
 . الطريق ُمستخدمي 

 

 . الوقوؼ أثناء ، توازهنا غبفظ برافعة العجلتُت ذات الدراجة تزود أف جيب - 1 : 383 بدحاٌّ
 تصميمها حبسب دةمزوّ  كانت إذا إال الدراجة ، سائق خلف آخر شخص بركوب ُيسمح ال - 2

الراكب ،  رجل لتثبيت ـُبصصة انحية كلّ  من قدـ ودبسند ، اإلثبات كمؿبُ  خاص دبقعد ، األصلي
 . سنوات العشر عن اآلخر الراكب عمر يقلّ  ال أف على

 أف فيو ويشًتط بذلك عاؼبصنّ  أجاز إذا إال البضائع لنقل بصندوؽ اآللية الدراجات ذبهيز حيّظر  - 3
 اىتزاز دبوانع ومزوداً  التثبيت ؿبكم يكوف وأف ِقبلو من احملّددة واألبعاد القياسات مع يتوافق
 . السَت رخصة يف ذلك فيدوّ  وأف ، وكافية مناسبة

 

  اٌضبًٔ اٌمظُ

 اٌٛلٛد ٚخشاْ اٌّذزن جٙبس
 

 جهاز المحّرك :  : 382 اٌّبدح
 . الباب ىذا يف اؼبذكورة اؼبركبات على القانوف ىذا من/ 89/ و /88/ اؼبادتُت أحكاـ ُتطّبق

 
 اٌٛلٛد : خشاْ  : 384 اٌّبدح

 . الباب ىذا يف ؼبذكورةا اؼبركبات على القانوف ىذا من /91/ اؼبادة أحكاـ ُتطّبق  
 

  اٌضبٌش اٌمظُ   

 ٗــــاٌزٕجٍ بســــجٙ
 

 . الباب ىذا يف اؼبذكورة اؼبركبات على القانوف ىذا من /93/ و39/ اؼبادتُت أحكاـ ُتطّبق : 385 اٌّبدح
 

 اؼبنبهات على ةعبلو  خاصة تنبيو أبجهزة والبلديت اؼبسلحة للقوى العائدة اآللية الدراجات ذبهيز ديكن : 386 اٌّبدح
 . الضرورة عند الستخدامها العادية

 
 اٌزاثغ اٌمظُ

 ٚاإلؽبراد اٌّىبثخ

 اٌّىبثخ : : 387 اٌّبدح

 كانت إذا أما. الباب ىذا يف اؼبذكورة اؼبركبات على القانوف ىذا من /95/و /94/ اؼبادتُت أحكاـ ُتطّبق  
 . السائق غياب أثناء مضغوطاً  فيها اؼبكبح ءبقا إذل حاجة فبل األضباؿ لنقل ُمعدة غَت اآللية الدراجة
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 اإلؽبراد : : 388 اٌّبدح

 . الباب ىذا يف اؼبذكورة اؼبركبات على القانوف ىذا من /111و 99و 97/ داؼبوا أحكاـ ُتطّبق  
 

  اٌخبِض اٌمظُ

 اٌظزػخ ِٚزالجخ ٚاٌزؤٌخ ٚاٌمٍبدح اٌذزوخ أجٙشح 
 

 . الباب ىذا يف اؼبذكورة اؼبركبات على القانوف ىذا من/ 112/ و/111 / ادتُتاؼب أحكاـ ُتطّبق : 389 اٌّبدح
 
 اٌضبًٔ اٌفظً

 ٚاإلشبراد األػٛاء
 

 وبضوء طريق وضوء أمامي قياس ضوءي أو بضوء ، اؼبقدمة يف اآللية الدراجات ذُبهز أف جيب - 1 : 391 اٌّبدح
 . القانوف ىذا من/ 117و 116و 115/  اؼبواد يف عليها اؼبنصوص الشروط فيها تتوفر ، تبلقي

 عليها اؼبنصوص،  الشروط فيهما تتوفر ضوءين أو بضوء اؼبؤخرة، يف اؼبركبات ىذه ذُبهز أف جيب - 2
 وجب ، بصندوؽ مزودة اآللية الدراجة كانت . وإذا القانوف ىذا من/ 111/ و/118/  اؼبادتُت يف

 . خلفي قياس بضوء اؼبؤخرة ويف أمامي قياس بضوء اؼبقدمة يف ذبهيزه
 

 ىذا من /114/ اؼبادة يف اؼببينة ابألضواء ، الباب ىذا يف اؼبذكورة اؼبركبات ذُبهز أف ديكن  - 1 : 390 اٌّبدح
 . القانوف

 تكوف أف دوف من إيقافها جاز ، صندوؽ دوف من العجلتُت ذات اآللية الدراجات كانت إذا  - 2
 . الطريق حافة على الرصيف جانب إذل مضاءة

 
 . اػبلف من للنور بعاكس اآللية الدراجات تزويد جيب : 393 اٌّبدح

 
/ 111/ اؼبادة من /1/ للفقرة وفقاً  السرعة لتخفيف ضوءين أو بضوء اآللية الدراجات تزويد جيب - 1 : 392 اٌّبدح

 . القانوف ىذا من
 ىذا من /112/ للمادة وفقاً  اإلذباه تغيَت إبشارات الباب ىذا يف اؼبذكورة اؼبركبات تزويد جيب  - 2

 . القانوف
  نػػع سرعتها تزيد وال 3سنتم 51ػ ال عن ؿبركها حجم يزيد اليت اآللية لدراجاتل ابلنسبة  - 3  
 . أعبله الثانية الفقرة يف عنها اؼبنصوص ابإلشارات تزود أف فيمكنكلم/س   45الػ   

 

 . الباب ىذا يف اؼبذكورة اؼبركبات على ، فالقانو  ىذا من /121/ اؼبادة أحكاـ تطّبق : 394 اٌّبدح
 

 . كافةاألوقات   يف األضواء استعماؿ ،« A T Vؼ ت أ» لػا ومركبات اآللية الدراجات سائقي على جيب : 395 اٌّبدح
.../... 

87 
 



 اٌضبٌش اٌفظً

 خــــــــاٌذٌّٛ
 

 ىذا يف اؼبذكورة اؼبركبات على ، لقانوفا ىذا من /139/ اؼبادة من /5و 4و 1/ الفقرات أحكاـ ُتطّبق : 396 اٌّبدح
 كما اؼبركبة صندوؽ مدار ، طوالً  أو عرضاً  اغباؿ مطلق يف ، اغبمولة قياسات تتعدى أف وحيّظر . الباب
 على خطراً  تشكل أف أو القيادة تعيق أف شأهنا من حاجات نقل ، أنواعها على الدراجات سائقي على حيّظر

 . التجوؿ
 

 . الباب ىذا يف اؼبذكورة.  اؼبركبات سَت رخصة حسب نقلو مسموح ىو فبا أكثر نقل حيّظر : 397 اٌّبدح
 

 اٌفظً اٌزاثغ

 ٚاٌزظجًٍ اٌٍّىبٍٔىٍخ ٚاٌّؼبٌٕخ اٌٍٛدبد

 ٚي األ اٌمظُ

 ِٚذزٌٛبرٙب اٌٍٛدبد
 

 ىذا يف ورةاؼبذك اؼبركبات على ، القانوف ىذا من/ 155و 154و 145و 144و 142/ اؼبواد أحكاـ ُتطّبق : 398 اٌّبدح
 . اؼبركبة مؤخرة يف تثبت واحدة تسجيل بلوحة ويكتفى الباب

 

  اٌضبًٔ اٌمظُ

 اٌٍّىبٍٔىٍخ اٌّؼبٌٕخ 
 

 على اؼبركبات ، القانوف ىذا من /172و 162و 161و 159و 157و 156/ اؼبواد أحكاـ ُتطّبق : 399 اٌّبدح
 . الباب ىذا يف اؼبذكورة

 
  اٌضبٌش اٌمظُ

 ًـــــــاٌزظجٍ
 

 . الباب ىذا يف اؼبذكورة اؼبركبات على ، القانوف ىذا من /173/ إذل /163/ اؼبواد أحكاـ ُتطّبق : 211 بدحاٌّ
 

  خيضع أف على البضائع نقل يف الستخدامها ، عجبلت الثبلث ذات اآللية الدارجات ، خصوصية ُتسجل : 210 اٌّبدح
 . قانوفال ىذا من/ 186/ و/184/ اؼبادتُت ألحكاـ ، التسجيل ىذا 
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 اٌظبثغ اٌجبة



 اٌٙٛائٍخ ثبٌذراجبد خبطخ أدىبَ

 ٚي ألا اٌفظً

 اٌٙٛائٍخ اٌذراجبد ثظبئمً اٌخبطخ اٌظٍز لٛاػذ

 
 راكبها . بقوة تسَت وإما ، دبحرؾ ؾبهزة وغَت أربع أو ثبلث أو عجلتُت ذات مركبة كل ، ىوائية دراجة تُعترب : 213 اٌّبدح

 
 يلتزموا أف وعليهم التجاوز حالة غَت يف جنب إذل جنباً  يسَتوا أف ، اؽبوائية الدراجات سائقي على حيّظر : 212 اٌّبدح

 . مستقيم سَت ويف اؼبُعّبد ديُت أقصى دائمة بصورة
 

 يلتزموا أف الدراجات ىذه سائقي على جيب ، اؽبوائية الدراجات لسَت ـبصص الطريق من قسم يكوف عندما : 214 اٌّبدح
 . مالقس ىذا

 
 على بناءً  اؼبختصة السلطات موافقة شرط للمشاة اؼبخصصة األمكنة على تسَت أف اؽبوائية للدراجات جيوز : 215 اٌّبدح

 للمشاة إزعاجاً  يسبب ال وأف اػبطى بسرعة السَت اؽبوائية الدراجة سائق وعلى ، اػبصوص هبذا يصدر قرار
. 

 
 الطرقات يف للمشاة اؼبخصصة واؼبمرات األرصفة على تسَت أف ، لتُتالعج ذات اؽبوائية للدراجات جيوز : 216 اٌّبدح

 يسَتوا أف ، السائقُت  على جيب اغبالة ىذه ويف.  الصيانة قيد تكوف واليت اؼبأىولة اؼبناطق خارج بدةعاؼب
 . دبشاة إلتقائهم حُت اػبطى وبسرعة اؼبنازؿ قرب معتدالً  سَتاً 

 
من ـبصصة تكن دل ما ، اثنياً  شخصاً  معهم ينقلوا أف ، العجلتُت ذات اؽبوائية اجاتالدر  سائقي على حيّظر : 217 اٌّبدح

 ال اليت األشياء بعض لنقل معدة بسلة ذبهز أف ؽبا يسمح أنو إال ، شخص من أكثر تقلّ  ألف مصنعها 
 كيلوغراماً . وعشرين طبسة وزهنا يتجاوز

 
 خاص بكرسي ؾُبهزة اؽبوائية الدراجة تكوف أف فيجب ، نواتس اػبمس سنّ  دوف آلخرالراكب ا كاف إذا : 218 اٌّبدح

 األقساـ بُت تتداخل ال اآلخر الراكب قدمي أبف يتأكد أف السائق وعلى ، حكاـابلدراجة إب ُمثبت ابألطفاؿ
 . اؽبوائية الدراجة من واؼبتحركة الثابتة
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 اٌضبًٔ اٌفظً

 اٌزٕجٍٗ ٚجٙبس ٚاألػٛاء اٌّىبثخ

  ٚي األ اٌمظُ



 خــــــــــــــــــاٌّىبث 
 

 . فعالُت دبكبحُت اؽبوائية الدراجة زهذبُ  أف جيب : 219 اٌّبدح
 

  اٌضبًٔ اٌمظُ

 األػٛاء 

 
 أمامي قياس بضوء اؼبقدمة يف اؽبوائية الدراجة ذبهيز جيب ، الظروؼ اقتضت إذا ، النهار ويف الليل أثناء : 201 اٌّبدح

 الوراء . من ظاىر خلفي قياس بضوء اؼبؤخرة ويف للنظر مبهر غَت ءضو  األماـ إذل يبعث واحد
 اغبالة ىذه ويف ، ابليد ُمقادة كانت إذا ، ضوء بدوف العامة الطرقات على اؽبوائية الدراجات تسيَت وديكن  
 . اؼبشاة على اؼبفروضة ابألنظمة التقيد السائق على جيب 

 
 غَت أضبر الوراء نوراً  إذل يبعث أكثر أو بعاكس اؼبؤخرة يف ،هناراً  ليبلً  وائيةاؽب الدراجة ذبهيز جيب  - 1  : 200 اٌّبدح

 . للنظر ُمبهر 
 . األماـ من أبيض بعاكس اؽبوائية الدراجة ذبهيز جيب - 2  

 
 ، األشياء بعض لنقل ـبصصة جانبية سلة على وتشتمل عجبلت ثبلث ذات اؽبوائية الدراجة كانت إذا : 203 اٌّبدح

 . للنظر مبهر غَت أضبر قياس بنور السلة من األقصى الطرؼ هيزذب وجب
 

  اٌضبٌش اٌمظُ

 اٌزٕجٍٗ أجٙشح 

 
 على مًتاً  /25/ بعد على ُيسمع « انقوس خرار » أو  ( جرس)   تنبيو جبهاز اؽبوائية الدراجة ذبهيز جيب : 202 اٌّبدح

 . آخر تنبيو جهاز أي استعماؿ وحيّظر ، ألقلا
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 اٌضبِٓ اٌجبة

 اٌذٍٛأبد ز٘بجر اٌزً ٚثبٌّزوجبد ثبٌمطؼبْ خبطخ أدىبَ

 ثبٌٍذ رَُجز اٌزً ٚثبٌؼجالد



 األٚي اٌفظً

 اٌّجّٛػخ أٚ إٌّفزدح ٚاٌذٍٛأبد اٌمطؼبْ
 

 وفقاً  السائقُت من عدد القطعاف أو اؼبنفردة للمواشي الركوب أو اغبمل أو اعبرّ  غبيواانت يكوف أف جيب : 204 اٌّبدح
 : التارل للمعدؿ
على واحد سائق : دوف وما وغَتىا بقر رؤوس ثبلثة أو دوف وما وماعز غنم رؤوس عشرة  - 1

 . األقل 
 على سائقاف : وغَتىا بقر رؤوس عشرة حىت أربعة من أو غنم رأس عشرين حىت عشر أحد من  - 2

 . األقل
 سائق : السابقة اؼبعدالت عن زيدي وغَتىا بقررأس  عشرين لكل أو وماعز غنم رأس طبسُت لكل - 3

 . واحد إضايف
 

 أي عنها ينتج ال بصورة الطريق على السائرة اجملموعة أو اؼبنفردة واغبيواانت القطعاف سوؽ تؤمن أف جيب : 205 اٌّبدح
 اؼبعبد . من األدين اعبانب إلتزاـ اغبيواانت سائقي على اغباالت صبيع ويف . العاـ للسَت عائق

 
 حيملونو بضوء ، آخرىا يف خاصة إليها، يشَتوا أف اجملموعة أو اؼبنفردة واغبيواانت القطعاف سائقي على جيب : 206 اٌّبدح

 ىذه ُتطّبق وال طرقاهتا اؼبضاءة اؼبأىولة األماكن خارج وذلك ، جلية بصورة ليبلً  منظوراً  يكوف ، ابليد
اؼبركبات تستعملها ال اليت الطرقات ىعل تسَت اليت اغبيواانت قائدي على وال اػبيالة على األحكاـ

 . اآللية 
 

 وجيب ، العاـ الطريق على اؼباشية قطعاف وقوؼ حُيّظر كما،   العاـ الطريق على شاردة اغبيواانت ترؾ حيّظر : 207 اٌّبدح
 . السَت عرقلة دوف فبكناً  ذباوزىا أو تبلقيها أو تقاطعها ذبعل بصورة قيادهتا تنظم أف

 
 : يربط أف ديكن ال القانوف ىذا من /321و 141/ اؼبادتُت يف اؼببينة اغباالت عدا مافي : 208 اٌّبدح

 ذات اؼبركبة كانت إذا جرّ  حيواانت أو جياد طبسة من أكثر :البضائع لنقل اؼبستعملة ابؼبركبات  - 1
 ، دواليب أربعة ذات اؼبركبة كانت إذا أخرى جرّ  حيواانت أو جياد شبانية من وأكثر ، دوالبُت
 . متتابعة حيواانت طبسة من أكثر األخَتة اغبالة يف يكوف ال أف على

 وأكثر دوالبُت ذات اؼبركبة كانت إذا جياد ثبلثة من أكثر األشخاص : لنقل اؼبستعملة ابؼبركبات  - 2
 . دواليب أربعة ذات اؼبركبة كانت إذا ستة من
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معاوف إضافة وجب ، متتابعة حيواانت طبسة على يزيد كاف أو الستة تجاوزي اعبرّ  حيواانت عدد كاف إذا : 209 اٌّبدح

 . السائق إذل  
 



 أقساـ على اغبيواانت عدد بتحديد اؼبتعلقة القانوف ىذا من /318/ اؼبادة من ذلو األ الفقرة أحكاـ ُتطّبق ال : 231 اٌّبدح
 . استثنائياً  اكبدارىا يكوف اليت الطرؽ

 
 اٌضبًٔ اٌفظً

 زوجبدِ ِجّٛػخ
 

 على اؼبركبات ىذه عدد يزيد ال أف على،  اغبيواانت ّرىاذب مركبات قافلة يقود أف واحد لسائق ديكن : 230 اٌّبدح
 . الثبلث

 
 . األوذل اؼبركبة على يكوف أف وجب ، األقداـ على يسَت ال السائق كاف إذا : 233 اٌّبدح

 
 األوذل للمركبة أربعة على اعبرّ  حيواانت عدد يزيد أف ديكن فبل ، فقط مركبتُت من مكونة القافلة كانت إذا : 232 اٌّبدح

 . الثانية للمركبة إثنُت وعلى
 

 أف ووجب حبيوانُت ؾبرورة فقط األوذل اؼبركبة تكوف أف جاز مركبات ثبلث من مكونة القافلة كانت إذا : 234 اٌّبدح
 . دواح حبيواف ؾبرورة والثالثة الثانية اؼبركبتُت من كلّ  تكوف 

 
 ربفظ بطريقة السابقة اؼبركبة دبؤخرة معقولة الثالثة واؼبركبة الثانية اؼبركبة ذبرّ  اليت اغبيواانت تكوف أف جيب : 235 اٌّبدح

 . السابقة العربة فيو تسَت الذي اػبط عن ؿبسوسة بصورة ربيد أف من ذبرىا اليت العربة
 

 اٌضبٌش اٌفظً

 ٚاإلؽبراد اٌّىبثخ

 ٚي األ اٌمظُ

 خـــــــــبثاٌّى 
 

 . وللتوقف السرعة لتخفيف خاصة آبلة اغبيواانت ذبّرىا اليت اؼبركبة ذبهيز جيب  : 236 اٌّبدح
 

 اٌضبًٔ اٌمظُ

 برادـــــــاإلؽ
 

 على ضغطها يتجاوز ال أف وجب مطاط إبطارات اجملهزة غَت ابغبيواانت اجملرورة اؼبركبة دواليب كانت إذا  : 237 اٌّبدح
 . اإلطار عرض من الواحد اؼبربع السنتيمًت يف كيلوغراـ وطبسُت مائة ، قتو  أي يف األرض
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 مسطح على يدخل أف دينع كما نتوء أي لؤلرض اؼببلصق اؼبعدنية اإلطارات وجو يف يكوف ال أف جيب : 238 اٌّبدح
 نتوءًا . تشكل معدنية أجزاء اإلطارات

 األػٛاء ٚاإلشبراد –اٌفظً اٌزاثغ 
 



 كػبذل الظروؼ تقضي عندما ، النهار ويف الليل أثناء اغبيواانت ذبرىا اليت اؼبركبات ذبهيز جيب - 1 : 239 دحاٌّب
 : التالية ابألجهزة ، الضباب وقت وخاصة 

 . صفرأ أو بيضأ نوراً  األماـ إذل يبعثاف ضوءاف أو ضوء اؼبقدمة يف - أ   
 . أضبر نوراً  وراءال إذل يبعثاف ضوءاف أو ضوء اؼبؤخرة يف  -ب    

 مًتًا ، وطبسُت مائة مسافة على ، صاؼ سقوبط الليل يف منظورة األضواء ىذه تكوف أف جيب - 2
 . اآلخرين السائقُت لنظر ُمبهرة تكوف أف بدوف

 

 ابلنسبة مطابقة بصورة موضوعُت يكوان أف وجب أضبر، بنور ضوءاف أو أبيض بنور ضوءاف ىنالك كاف إذا : 221 اٌّبدح
 يسار إذل وضعو وجب أضبر واحد ضوء أو ، أبيض واحد ضوء سوى ىنالك يكن دل وإذا ، اؼبركبة إذل

 . الوقوؼ حبالة كانت إذا الطريق عبانب أو للرصيف اؼبعاكسة اعبهة واذل ، سائرة وىي اؼبركبة
 

 إذل أبيض بنور ويبعث ، الطريق عبانب أو للرصيف اؼبعاكسة اعبهة على موضوع واحد بضوء اإلشارة ديكن : 220 اٌّبدح
 : التالية اؼبركبات يف وذلكالوراء  إذل أضبر وبنور األماـ

 . ابليد ذُبرّ  اليت العرابت -أ   
 . واحد دبحور وتكوف اغبيواانت ذبّرىا اليت اؼبركبات صبيع -ب   

 أو اؼبركبة على مرّكزاً  يكوف أف وجيب.   زراعي لغرض واؼبخصصة اغبيواانت ذبّرىا اليت اؼبركبات - ج
 سباماً . اؼبركبة من اليسار إذل موجود خفَت قبل من ابليد ؿبموالً 

 . أمتار ستة على طوؽبا يزيد ال أف شرط وقوفها حُت اغبيواانت ذبّرىا اليت األخرى اؼبركبات صبيع -د   
 

 إذل/ 321اؼبواد / يف ةاحملدد ابلشروط قافلة بصورة سائرة اغبيواانت ذبّرىا عدة مركبات تكوف عندما : 223 اٌّبدح
 مركبات ثبلث أو مركبتُت من مكونة ؾبموعة كلّ  من األوذل اؼبركبة ذبهيز جيب ، القانوف ىذا من /325/

 مشار بضوءين أو أضبر بضوء األخَتة واؼبركبة ( صفرأ أو بيض) أ  بضوءين أو بضوء انفصاؿ دوف متتابعة
 . إضاءة كلّ  من فتعفى الوسط يف الكائنة اؼبركبة أما.  القانوف ىذا من /331/ و/329/ اؼبادتُت يف إليهما

 

  من األوذل الفقرة يف اؼببينة الشروط ضمن مؤخرهتا يف ربمل أف ، اغبيواانت ذبّرىا اليت اؼبركبات على جيب : 222 اٌّبدح
 . أضبر نوراً  يعكساف عاكسُت ، القانوف ىذا من /329/ اؼبادة

 

 ىذه وضع وجب مًتين على يزيد عرضها كاف أو أمتار ستة يتجاوز اغبمولة فيو دبا بةاؼبرك طوؿ كاف إذا  : 224 اٌّبدح
 اػبارجية حدودىا عند يوضعاف بعاكسُت مقدمتها يف وذبهيزىا للمركبة اػبارجية اغبدود على لعاكساتا

 أبيض . نوراً  األماـ إذل ويعكساف
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 تزيد ال مسافة إذل يسارىا على موضوعاً  أضبر نوراً  يعكس عاكساً  امؤخرهت يف اليد عرابت ربمل أف جيب : 225 اٌّبدح
 . ضبولتها فيو دبا للعربة اػبارجي اغبدّ  من سنتيمًتاً  أربعُت على

 



 ال بطريقة ُتركَّز أف جيب القانوف ىذا من /335/ إذل /329/ اؼبواد يف اؼبذكورة والعاكسات األضواء إف : 226 اٌّبدح
 من اغبدّ  إذل وابلتارل ، جزئياً  أو كلياً  إخفائها إذل يؤدي أف ضبولتها من أو اؼبركبة يف قسم ألي معها ديكن 
 . مفعوؽبا 

 
هناراً  أف ربمل جيب ، اؼبركبة مؤخرة تتعدى قطعاً  أو أشجاراً  تنقل واليت اغبيواانت ذبّرىا اليت اؼبركبات إف : 227 اٌّبدح

 غَت ضبرأ نوراً  يبعث ضوءاً  وليبلً  سنتيمًتاً  21×31عن  قياسها يقلّ  ال قاف   ضبرأ بلوف راية اغبمولة مؤخرة يف 
 . للنظر مبهر

 
 اٌخبِض اٌفظً

 ٚاٌذٌّٛخ اٌّزوجبد لٍبص

 ٚي األ اٌمظُ

 اٌّزوجبد لٍبص 
 

 . اغبيواانت ذبّرىا اليت اؼبركبات على القانوف ىذا من /138/ اؼبادة أحكاـ ُتطّبق : 228 اٌّبدح
 يكػوف ال أف جيػب ، الػدوالب عن رفرافها أو صندوقها يربز وال اغبيواانت ذبّرىا ذلك، عدا فيما مركبة كلّ   

 مػن أكثػر ابرزاً  اإلضػافية قطعهػا وصبيػع توقيفهػا وآالت دوالهبػا وقطػب جسػرىا رأس من بروزاً  األكرب القسم
 . إلطارىا اػبارجي ابلطوؽ اؼبار اؼبسطح عن سنتيمًتاً  عشرين

 

  اٌضبًٔ اٌمظُ

 اٌذٌّٛخ لٍبص 
 

 . اغبيواانت ذبّرىا اليت اؼبركبات على القانوف ىذا من /139/ اؼبادة أحكاـ ُتطّبق : 229 اٌّبدح
 

 اٌظبدص اٌفظً

 ٚاٌزظجًٍ اٌٍٛدبد
 

 يف اؼبذكورة والعجبلت اؼبركبات على القانوف ىذا من /154و 145و 144/ اؼبواد أحكاـ ُتطّبق - 1 : 241 اٌّبدح
 . الباب ىذا  

 مػن األديػن الطػرؼ علػى توضػع واحػدة تسػجيل لوحػة إال العجػبلت أو ؼبركبػاتا ىػذه ربمػل ال - 2
 . الرظبي دببصمها البلدية وتبصمها ، ندوقهاص
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 يقيم حيث البلديت مركز يف ابليد، ذُبرّ  اليت واؼبعدات والعرابت اغبيواانت ذبّرىا اليت اؼبركبات ُتسّجل : 341اٌّبدح 

 . مالكوىا
 



 .  والبلديت الداخلية وزير عن يصدر بقرار التسجيل لوحات ومناذج الفصل ىذا تطبيق دقائق رُبّدد : 342اٌّبدح 
 

 اٌزبطغ اٌجبة

 ٚاٌزأٍِٓ اٌذٛادس

 اٌذٛادس :ٚياأل اٌفظً

 
 صرفة، مادية األضرار كانت فإذا اغباؿ، يف مركبتو يوقف أف السائق على وجب حادث، وقع إذا -  1   : 343 اٌّبدح

 إسم مع وعنوانو واظبو مركبتو رقم عن للمتضرر يعلن أف بعد إال سَته متابعة وعدـ لتوقفا عليو
 .  اغباجة عند ؿُبّلف خبَت طلب وعليو وعنوانو، اؼبركبة صاحب

 مث ومن موقعها لتحديد اً فور  اإلطارات حوؿ عبلمات رسم اؼبتصادمُت على األحواؿ، صبيع يف
 بغية اجملاؿ إلفساح بذلك، تسمح اؼبركبة حالة كانت إذا ّبد،اؼبُع خارج اؼبتصادمة اؼبركبات وضع
 . اآلخرين الطريق مستخدمي مرور

 اإلسعاؼ هبيئات اً فور  االتصاؿ اؼبركبة سائق على وجب جسدية، إصابة األشخاص أحد أصيب إذا -  2
 اغبادث لؿب يًتؾ أف للسائق جيوز وال .لو البلـز اإلسعاؼ تقدًن ألجل طيّب  مركز أقرب إذل لنقلو
 .  القانونية ابإلجراءات الشروع قبل أو اإلسعاؼ وصوؿ قبل هنائياً 

 أف أمكنو اغبادث، مكاف يف بقائو جراء من مركبتو أو شخصو على ما ػبطر السائق تعرض إذا -  3
.  اغبادث مكاف إذل بصحبتها ويعود األمر فيبلغها ، األمن لقوى مركز أقرب قاصداً  اؼبكاف يغادر
 .  اؼبكاف مغادرتو جراء من اغبالة ىذه يف قبيعا وال

 
 من التملص حاوؿ أو عليو ابجملٌت يُعن دل أو فوره من يقف ودل مادي ولو حبادث تسبب مركبة سائق كلّ  : 344 اٌّبدح

 ست منو ُتسحب و لَتة مبليُت ثبلثة إذل مليوف من مةاوبغر  سنة إذل شهر من ابغببس يعاقب ابؽبرب التبعة
 .  نقاط

 
 القوانُت مراعاة عدـ أو احًتاز قلة أو إمهاؿ عن إنساف دبوت مركبة قيادتو خبلؿ تسبب سائق كلّ  -  1   : 345 ٌّبدحا

 مبليُت ثبلثة إذل مليوف من مةاوابلغر  سنوات ثبلث إذل أشهر ستة من ابغببس يعاقب األنظمة، أو
 . لبنانية لَتة

 : إذا لبنانية لَتة مبليُت ستة حىت مةاوالغر  سنوات أربع اغببس إذل العقوبة ُترفع -  2
 ابلدـ، ؿ/غ 1.8 تتعدى بنسبة الكحوؿ أتثَت ربت أو ظاىر سكر حالة يف السائق كاف  ( أ

  وازيػػت زفره يتم الذي اؽبواء يف الكحوؿ معدؿ كاف إذا أو للفحص، خضوعو بعد
.../... 

95 
 

 شأهنا من واليت اؼبطلوبة باراتلبلخت اػبضوع السائق رفض إذا أو أعبله، اؼبذكورة النسبة
 . الكحوؿ أتثَت ربت السائق كاف إذا ما ربديد



 اػبضوع رفض إذا أو اؼبخدرة اؼبواد من نوع أي تعاطى قد السائق أف الدـ رباليل يف تبُّت   ( ب
 اؼبخدرات . تعاطى قد كاف إذا ما ربديد شأهنا من واليت اؼبطلوبة لبلختبارات

 غَت أو مسحوبة أو ملغاة السوؽ رخصة كانت إذا أو سوؽ، رخصة ديلك السائق يكن دل  ( ج
 . صاغبة

 . س/كلم 51  عن يزيد دبا هبا اؼبسموح القصوى السرعة زبطى قد السائق كاف  ( د
 اؼبسؤولية من التمّلص وحاوؿ حبادث تسبب أنو إدراكو من الرغم على السائق يتوقف دل  ػ(ى

 . عليو اؼبًتتبة اؼبدنية أو اعبزائية
 ىذا يف عليها اؼبنصوص والسبلمة اغبذر واجبات ألحد متعّمد انتهاؾ أي السائق ارتكب  ( و

 اإلجراء . اؼبرعية القوانُت ويف القانوف
 سائق يكوف عندما لبنانية لَتة مليوف عشر اثٍت حىت مةاوالغر  سنوات طبس حىت اغببس عقوبة ُترفع -  3

 .اؼبادة ىذه من الثانية الفقرة يف اؼبذكورة الست تاغباال من أكثر أو لثبلث مرتكباً  اؼبركبة
 : اآلتية التدابَت تتخذ اؼبادة ىذه من ( 3( و )2) البندين يف عليهما اؼبنصوص اغبالتُت يف -  4

 من سنوات أربع إذل سنتُت من جديدة رخصة على االستحصاؿ حظر مع السوؽ رخصة تُلغى   -
 . اغبكم ـاانرب  اتريخ

 .  نفقتو على اؼبرورية السبلمة على ابلتوعية خاصة لدورة عليو ـواحملك خيضع   -
 .  ملكو كانت حاؿ يف واحد، عاـ أقصاىا ؼبدة عليو احملكـو استخدمها اليت اؼبركبة رُبجز

 
 مراعاة عدـ أو احًتاز قلة أو إمهاؿ عن إنساف إبيذاء مركبة قيادتو خبلؿ تسبب سائق كل -  1    : 346 اٌّبدح

 ثبلثة من ابغببس يعاقب أشهر ثبلثة عن تزيد مدة العمل عن تعطيل إذل أدى األنظمة، أو القوانُت
 . لبنانية لَتة مليوين إذل ألف طبسماية من مةاوابلغر  سنة إذل أشهر

 حالة ربققت إذا لبنانية لَتة مبليُت أربعة حىت مةاوالغر  السنة ونصف سنة حىت اغببس عقوبة ُترفع -  2
 / .345/ اؼبادة من( 2) البند يف عليها اؼبنصوص الست اغباالت من

 اؼبركبة سائق يكوف عندما لبنانية لَتة مبليُت ستة حىت مةاوالغر  سنتُت حىت اغببس عقوبة ُترفع -  3
 / .345/ اؼبادة من( 2) البند يف اؼبذكورة الست اغباالت من أكثر أو لثبلث مرتكباً 

 : اآلتية التدابَت تتخذ اؼبادة ىذه من( 3( و )2) ندينالب يف عليهما اؼبنصوص اغبالتُت يف -  4
 سنتُت إذل سنة بُت وحاتًت  ؼبدة جديدة رخصة على االستحصاؿ حظر مع السوؽ رخصة تُلغى   -

 .  اغبكم ـاانرب  اتريخ من
 .  نفقتو على اؼبرورية السبلمة على ابلتوعية خاصة لدورة عليو احملكـو خيضع -

 . ملكو كانت حاؿ يف واحد، عاـ أقصاىا ؼبدة عليو احملكـو خدمهااست اليت اؼبركبة رُبجز
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 أو القوانُت مراعاة عدـ أو احًتاز قلة أو إمهاؿ عن إبيذاء مركبة قيادتو خبلؿ تسبب سائق كل -  1   : 347 اٌّبدح
 إذل ينشهر  من ابغببس يعاقب أشهر الثبلثة تتعدى ال مدة العمل عن تعطيل إذل أدى األنظمة،

 .  لبنانية لَتة مليوف إذل ألف مئيت من مةاوابلغر  أشهر ستة
ن م حالة ربققت حاؿ يف لبنانية لَتة مليوين حىت مةاوالغر  أشهر تسعة حىت اغببس عقوبة ُترفع -  2

 / .345/ اؼبادة من( 2) البند يف اؼبذكورة الست اغباالت

 مرتكباً  اؼبركبة سائق يكوف عندما لبنانية لَتة مبليُت ةثبلث حىت مةاوالغر  سنة حىت اغببس عقوبة ُترفع -  3
 / .345/ اؼبادة من( 2) البند يف اؼبذكورة الست اغباالت من أكثر أو لثبلث

 :  اآلتية التدابَت تتخذ اؼبادة ىذه من( 3( و )2) البندين يف عليهما اؼبنصوص اغبالتُت يف -  4
 إذل أشهر ستة من وحاتًت  ؼبدة جديدة رخصة على االستحصاؿ حظر مع السوؽ رخصة تُلغى   -

 . اغبكم ـاانرب  اتريخ من سنة
 . نفقتو على اؼبرورية السبلمة على ابلتوعية خاصة لدورة عليو احملكـو خيضع   -

 .  ملكو كانت حاؿ يف أشهر، ثبلثة أقصاىا ؼبدة عليو احملكـو استخدمها اليت اؼبركبة رُبجز
 

 العامة، السبلمة على اً خطر  تشكل واليت للسَت الصاغبة غَت اآللية اؼبركبات استَتاد حيظر  -  1   :  348 اٌّبدح
 اغبريق أو التوصيل أو للتلحيم تعرضت اليت تلك أو األساسي ىيكلها على اؼبصدومة كاؼبركبات

 اؼبركبات أنصاؼ استَتاد وكذلك ،ميزانيتها على أو متانتها على يؤثر بشكل التآكل أو الغرؽ أو
األراضي  دخوؽبا عند التوصيل أو التلحيم بواسطة صبعها إلعادة منعاً  خلفياهتا، أو مقدماهتا سواء

 .  اللبنانية
 معاينةمراكز  اػبارج، من اؼبستوردة اؼبستعملة اؼبركبات تستقبل اليت والربية البحرية اؼبنافذ يف ينشأ -  2

 ىذه تطبيق دقائق وربّدد الصانع، ؼبواصفات اؼبركبات ىذه مطابقة من للتحقق خاصة ميكانيكية
 . والنقل العامة واألشغاؿ والبلديت والداخلية اؼبالية وزراء عن يصدر بقرار الفقرة

 إدارة لدى يربز أف اؼبستعملة اؼبركبات استَتاد عند اؼبستورد على ،اؼبراكز ىذه إنشاء يتم ريثما -  3
 اترخيها يتعدى ال التصدير بلد من كانيكيةمي معاينة مركز من وشهادة اؼبركبة سَت رخصة اعبمارؾ
 الواليت من الواردة اؼبركبات أما .للسَت صبلحيتها تؤكد الفعلي الشحن اتريخ يسبق شهرين
 السبلمة عبهة للسَت صبلحيتها ربّدد اليت اؼبركبة سَت رخصة إبراز اؼبستورد فعلى األمريكية اؼبتحدة
"(   Reconstructed أو " Salvage " عبارة اعليه مكتوابً  يكوف حُت) عدمها أو العامة
 أي اعتماد فيمكن أعبله اؼبذكورة البلداف خارج من اؼبستعملة اؼبركبات داَت ستاب يتعلق فيما أما. 
 .  اؼبُصّدر البلد يف معتمد ىو ؼبا تبعاً  النموذجُت من

 إلدارة تبُت حاؿ يف أو الصانع، ؼبواصفات اؼبركبة مطابقة عدـ الفٍت الفحص بنتيجة ثبت إذا -  4
 اؼبركبة تصدير إعادة اؼبستورد على توّجب الثالثة، الفقرة يف اؼبطلوبة البياانت صحة عدـ اعبمارؾ

 . نفقتو على اً فور 
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 تعود وخاصة عادية ميكانيكية معاينة إذل مرة ألوؿ تسجيلها عند اؼبؤقت اإلدخاؿ حالة يف السيارات زبضع  :  349 اٌّبدح
 . للتسجيل التقدـ اتريخ من األكثر على شهر إذل

 ورُبجز ةػلبناني لَتة مبليُت عشرة إذل مبليُت ثبلثة من قدرىا مةابغر  اؼبادة ىذه أحكاـ خيالف من كلّ  يعاقب
 . اؼبخالفة موضوع اؼبركبة

 
 إذل قيمتها دفع عدب الضماف شركة قبل من شراؤىا ومتَّ  سَت، غبادث تعرضت آلية مركبة كلّ   -  1  : 251  اٌّبدح

 أثّر السَت حادث أف السَت خبَت تقرير أفاد آلية مركبة أي أو التأمُت، عقد شروط حبسب مالكها
 ىذا من /348/ اؼبادة من األوذل للفقرة وفقاً  العامة السبلمة على اً خطر  تشكل وأصبحت عليها

 حىت السَت عن ؼبنعها صةاؼبخت اؼبصلحة إعبلـ السَت وخرباء الضماف شركات على يتوجب القانوف،
 ابلسَت ؽبا السماح قبل صبلحيتها من التأكد بغية واػباصة العادية اؼبيكانيكية اؼبعاينة شهاديت إبراز
 . 

 اصطداـ أو غبادث تعرضت سيارة أي تصليح عدـ آلية مركبات تصليح بآمر  أي على يتوجب -  2
 اإلقليمي . نطاقها ضمن اغبادث وقع اليت السَت مفرزة إعبلـ بعد إال

 زاإبر  بعد إال كسرىا بغية آلية مركبة أي استبلـ السيارات كسر أصحاب أو ئبااؼبر  على حيظر -  3
 . اؼبختصة اؼبصلحة من موقعة أنقاض شهادة

 لبنانية لَتة مبليُت عشرة إذل ثبلثة من مةاوابلغر  أشهر ثبلثة حىت ابغببس اؼبادة ىذه خيالف من كلّ  يعاقب
 .  اؼبركبة ورُبجز

 
 تبعاً  البلديت أو والنقل العامة األشغاؿ وزارة على سَت، حادث جراء العامة األمبلؾ تضررت حاؿ يف : 351 اٌّبدح

 اؼباليةوزارة  وعلى .العامة السبلمة على حفاظاً  األضرار إصبلح إذل اً فور  اؼببادرة اغبادث وقوع ؼبكاف
 ىذه تطبيق دقائق ربّدد األضرار . إبصبلح قامت اليت اعبهة لصاحل اؼبُجباة اؼبالية التعويضات زبصيص
 .  والنقل العامة واألشغاؿ واؼبالية والبلديت الداخلية وزراء عن يصدر بقرار الفقرة

 
 القوانُت تفرضها اليت العامة السبلمة بضرورات يلتـز أف اغبادث، مكاف إذل حضوره عند اػببَت على -  1   : 352 اٌّبدح

 وزراء عن يصدر بقرار حيّدد خاص وأمنوذج معايَت وفق الفٍّت  قريرالت ووضع واألنظمة،
 . اللجنة اقًتاح على بناءً  والتجارة، واالقتصاد والعدؿ والبلديت الداخلية

 مرور اختصاص يف يعادؽبا ما أو فٍت امتياز شهادة على اً حائز  يكوف أف السَت حوادث خبَت على  - 2
 من االختصاص بقرار ىذا منهاج حُيدد أف على والتقٍت اؼبهٍت للتعليم العامة اؼبديرية عن صادرة
 اللجنة موافقة بعد الغاية ؽبذه يؤلفها اليت الفنية اللجنة حملضر بناءً  والتقٍت اؼبهٍت التعليم عاـ مدير

 . اؼبرورية للسبلمة الوطنية
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 وزارة االقتصاد عليها وتشرؼ ربددىا كفاءة مباراة جيتازوا أف السَت حوادث ػبربة اؼبرشحُت على -  3
 .  اللجنة موافقة بعد الضماف، ىيئات قبةامر  عبنة – والتجارة

 وزارة عليها وُتشرؼ رُبّددىا تادور  عرب القانوف ىذا صدور قبل ؽبم اؼبُجاز السَت خرباء أتىيل يتم -  4
 .  اللجنة موافقة وبعد عدؿال وزاريت مع ابلتنسيق الضماف ىيئات قبةامر  عبنة -والتجارة االقتصاد

 الصادر الضماف ىيئات تنظيم قانوف من/  42و41/ اؼبادتُت أحكاـ اػببَت مهنة ؼبزاولة تراعى -  5
 .  وتعديبلتو 1968 أير 4 اتريخ /9812/ رقم ابؼبرسـو

 
 اٌضبًٔ اٌفظً

 ٓـــــــــــاٌزأٍِ

 
 . اآللية واؼبركبات السيارات كافة على يإلزام واؼبادية، اعبسدية األضرار عن التأمُت : 353 اٌّبدح

 عمليات ؼبزاولة أصوالً  لبناف يف اؼبسجلة الضماف ىيئات إحدى عن اً صادر  يكوف أف التأمُت عقد يف شًتطيُ 
 :  القانوف ألحكاـ وفقاً  اآللية اؼبركبات على التأمُت

 أو اغبرائق أو اغبوادث عن انذبة جسدية، إصابة وكلّ  الوفاة :اعبسدية األضرار بعبارة يقصد -  1
 أو تسيَتىا يف اؼبستعملة اؼبواد أو األدوات أو قطعها أو أجزاؤىا أو اؼبركبة تسببها اليت تااإلنفجار 
 .  فيها اؼبنقولة اؼبواد أو األشياء أو ربريكها

 امهم والعامة، اػباصة الغَت وأمواؿ فبتلكات تصيب اليت األضرار :اؼبادية األضرار بعبارة يقصد -  2
 أوأجزاؤىا  أو اؼبركبة تسببها اليت تااإلنفجار  أو اغبرائق أو اغبوادث عن والناذبة نوعها، كاف
 .  فيها اؼبنقولة اؼبواد أو األشياء أو ربريكها أو تسيَتىا يف اؼبستعملة اؼبواد أو األدوات أو قطعها

 ورُبتجز لبنانية لَتة يوفمل قدرىا مةابغر  يعاقب اؼبادة، ىذه أحكاـ تطبيق عن يتخلف منّ  كلّ  -  3
 .  نقاط ثبلث اؼبخالف من وُتسحب اؼبخالفة، إزالة حىت اآللية اؼبركبة

 
 (  15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم / : 354 اٌّبدح

د رُبّدد األصوؿ والشروط الواجب إتباعها يف التأمُت اإللزامي على السيارات واؼبركبات اآللية، بُت األفرا
/ اتريخ 9812/ من قانوف تنظيم ىيئات الضماف الصادر ابؼبرسـو رقم /44اؼبادة /والشركات، دبوجب أحكاـ 

وتعديبلتو . ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمُت اؼبادي اؼبنصوص عنها يف ىذا القانوف بعد  1968أير  4
 صدور اؼبراسيم التطبيقية عن ؾبلس الوزراء .
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 اٌؼبشز جبةاٌ

 اٌّزٚرٌخ ٌٍظالِخ اٌٛؽًٕ اٌّجٍض



 توٚطالدٍب ئٔشبؤٖ اٌّجٍض،  :ٚياأل اٌفظً

 
 رئيس انئب اجمللسيرأس  غيابو حاؿ ويف ،الوزراء ؾبلس رئيس برائسة اؼبرورية للسبلمة وطٍت ؾبلس يتشكل : 355 اٌّبدح

 :  من كل وعضوية ،الوزراء ؾبلس
 . والبلديت الداخلية وزير -  1
 .  والنقل العامة األشغاؿ وزير -  2
 .  العدؿ وزير -  3
 .  العارل والتعليم الًتبية وزير -  4

 . اغباجة عند ضروريً  يراه من دعوة الوزراء ؾبلس لرئيس وديكن
 .  اؼبطلقة ابألكثرية إقراره ويتم الداخلي نظامو اجمللس يضع

 
 طالدٍبرٗ  : 256 اٌّبدح

 :  التالية الصبلحيات ؼبروريةا للسبلمة الوطٍت اجمللس ديارس
 . تطبيقها على والسهر اؼبرورية للسبلمة العامة السياسة رسم -  1
 .  السَت قانوف تطوير على العمل -  2
 ( 15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم / -  3

 وضع ُأطر ومناىج امتحاانت السوؽ العملي . 
 .  أتىيلهم امتحاانتو  السوؽ فاحصي مؤىبلت ربديد -  4
 . السوؽ ؼبدريب االمتحاف وضع -  5
 .  السوؽ تعليم مدارس يف والتدريب التعليم مناىج وضع -  6
 .  السَت حوادث ػبربة للمرشحُت الكفاءة مباريت مناىج على اؼبوافقة -  7
 .  السَت بشؤوف تعٌت اليت واػباصة العامة واإلدارات اؼبؤسسات على واإلشراؼ اؼبراقبة -  8
 اؼبركبات قيادة وسبلمة اؼبرورية ابلسبلمة اػباصة والنشاطات اإلعبلمية اغبمبلت ورعاية تنظيم -  9

 .  النقل وسبلمة
 وسائل يف ونشره اؼبرورية، السبلمة صعيد على ربقيقو متّ  وما إقبازاتو عن سنوي تقرير إصدار - 11

  . اإلعبلـ
 

 .  رئيسو من بدعوة اغباجة، دعت وكلما أشهر، ثبلثة كل مرة دوريً  اجمللس جيتمع -  1 : 357 اٌّبدح
 االجتماع . اتريخ من أيـ ثبلثة قبل السّر، أمانة قبل من األعماؿ جدوؿ ويوزع الدعوات توجو -  2
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 . أىدافو لتحقيقو  لعملو إفادة فيو مشاركتها جيد اليت واعبهات ابػبربات االستعانة للمجلس ديكن -  1 : 358 اٌّبدح



 من مشًتكة تنفيذية عباانً  اؼبرورية للسبلمة الوطنية اللجنة اقًتاح على بناء ليشكّ  أف للمجلس ديكن -  2
 مستوى على قراراتو تنفيذ ؼبتابعة وذلك احملافظات، يف اؼبدين اجملتمع وصبعيات العامة اإلدارات
 . رالس أمانة بواسطة اجمللس إذل التوصيات ورفع احملافظات

 ؼبتابعة فرعية عباانً  اؼبرورية للسبلمة الوطنية اللجنة اقًتاح على بناء ليشكّ  أف للمجلس ديكن -  3
 . اجمللس إذل اؼبُقدمة واالقًتاحات اؼبشاريع سةاولدر  يتخذىا اليت والقرارات أعمالو

 
 اٌّزٚرٌخ ٌٍظالِخ اٌٛؽٍٕخ اٌٍجٕخ - اٌضبًٔ اٌفظً

 
 والبلديت، الداخلية وزير ويرأسها للمجلس اتبعة تكوف اؼبرورية للسبلمة الوطنية اللجنة تسمى عبنة ينشأ : 359 اٌّبدح

 :  من وتتألف اغباجة دعت وكلما رئيسها من بدعوة األقل على الشهر يف مرة ذبتمع
 . واؼبركبات واآلليات السَت إدارة ىيئة عاـ مدير  -
 .  والبحري الربي النقل عاـ مدير  -
 .  واؼبباين لطرؽا عاـ مدير  -
 .  والتقٍت اؼبهٍت التعليم عاـ مدير  -
 .  السياحة وزارة عاـ مدير  -
 .  العدؿ وزارة ديثل السَت شؤوف يف متخصص قاض  -
 . الداخلي األمن لقوى العامة اؼبديرية ديثل السَت بشؤوف متخصص ضابط  -
 .  اؼبرور هبندسة متخصص واإلعمار اإلمناء ؾبلس عن فبثل  -
 . اؼبرور هبندسة متخصص اؼبهندسُت نقابيت عن فبثل  -
 . الربي النقل إرباد رئيس  -
 .  السوؽ مدارس نقابة رئيس  -
 .  السَت خرباء نقابة رئيس  -
 .  الضماف ىيئات قبةامر  عبنة رئيس  -
 .  التأمُت شركات صبعية رئيس  -
 .  لبناف يف السيارات مستوردي صبعية رئيس  -
 .  اللجنة رئيس خيتارمها اؼبرورية، ابلسبلمة اؼبعنية األىلية اعبمعيات نع فبثلُت  -

 الداخلية وزير موافقة شرط االجتماعات من أي غبضور عنو ينوب منّ  انتداب اللجنة أعضاء من ألي ديكن
 .  ةاللجن اجتماعات إذل ضروريً  يراه من دعوة والبلديت الداخلية لوزير ديكن ماك . اؼبسبقة والبلديت
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 اٌٍجٕخ ِٙبَ  : 261 اٌّبدح

 :  التالية اؼبهاـ اللجنة تتوذل
 .  بشأهنا القرار الزباذ اجمللس إذل ورفعها اؼبرورية السبلمة لتطوير واألحباث ساتاالدر  إجراء -  1



 التنظيميةراسيم واؼب القوانُت مشاريع يف أير ال وإبداء السَت قانوف لتطوير البلزمة االقًتاحات تقدًن -  2
 . السَت قانوف على والتعديبلت اؼبرورية ابلسبلمة اؼبتعلقة

 . العملي السوؽ امتحاانت مناىج اقًتاح -  3
 .  النظري السوؽ إمتحاف وضع -  4
 .  أتىيلهم وامتحاانت السوؽ فاحصي ومؤىبلت معايَت حا إقًت  -  5
 . السوؽ مدريب امتحاانتإقًتاح  -  6
 .  السوؽ تعليم مدارس يف والتدريب التعليم ىجمنا إقًتاح -  7
 .  القانوف صدور قبل ؽبم اجملاز السَت ػبرباء التأىيلية تالدورا مناىج على اؼبوافقة -  8
 .  والثانوي واؼبتوسط األساسي التعليم يف اؼبرورية للتوعية مناىج إقًتاح -  9

 . النقل وسبلمة اآلمنة والقيادة اؼبرورية مةابلسبل اػباصة والنشاطات التوعوية اغبمبلتإقًتاح  - 11
 السَت حوادث عن الناذبة الطرقات على العامة ابألمبلؾ البلحقة األضرار إصبلح ومبلحقة متابعة - 11

 .  العامة السبلمة على حفاظاً  غَتىا، أو
 .  السَت سبلمة شؤوف حوؿ اجمللس إذل التقارير تقدًن - 12
 .  اؼبرورية السبلمة صعيد على ربقيقو متّ  وما اجمللس إقبازات عن السنوي التقرير إعداد - 13

 
 اٌظز أِبٔخ - اٌضبٌش اٌفظً

 

 اؼبرور، ىندسة يف إجازة حيمل أو السَت شؤوف يف واسعة خربة لو متفرغ سرّ  أمُت اجمللس سرّ  أمانة يتوذل : 361 اٌّبدح
 مباشرة ويرتبطوف اجمللس رئيس قبل من يينهمتع يتم اؼبرورية، ابلسبلمة متخصص وتقٍت إداري جهاز يعاونو
 .  اجمللس برائسة
 . واللجنة اجمللس يعقدىا اليت اإلجتماعات كافة يف السرّ  أمُت يشارؾ

 
 اٌظز أِبٔخ ِٙبَ  : 263 اٌّبدح

 :  اآلتية اؼبهاـ السرّ  أمانة سُبارس
 .  اجمللس رئيس من بطلب األعماؿ جدوؿ وربضَت اجمللس اجتماعات إذل الدعوات توجيو -  1
 .  األعماؿ جدوؿ وربضَت اللجنة اجتماعات إذل الدعوات توجيو -  2
 .  بشأهنا التقارير ورفع اجمللس، قرارات تنفيذ متابعة  -  3
 .  واللجنة اجمللس إبجتماعات ؿباضر تنظيم -  4
 بشؤوف اؼبعنيُت وسائر والبلديت واػباصة العامة واؼبؤسسات اإلدارات مع والتعاوف التنسيق  -  5

 .  أىدافو وربقيق اجمللس سياسات تطبيق أجل من الطرؽ على والسبلمة السَت
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 . اللجنة أو اجمللس هبا يكلفو اليت اؼبهاـ تنفيذ -  6
 .  العمل سَت حسن وضماف اجمللس يف واؼبستخدمُت العاملُت شؤوف إدارة -  7



 . العامة الطرقات على السوداء والنقاط اؼبرور ادثحو  حوؿ اإلحصاءات واستثمار سةادر  -  8
 حفاظاً  غَتىا، أو السَت حوادث عن الناذبة الطرقات على العامة ابألمبلؾ البلحقة األضرار ربديد - 9

 .  العامة السبلمة على
 .  اجمللس إذل الواردة واالقًتاحات الشكاوى تلقي  - 11

 
 .  اؼبطلقة ابألكثرية اجمللس عن تصدر بقرارات الباب، ىذا أحكاـ تطبيق دقائق رُبّدد : 363 اٌّبدح

 
 ػشز اٌذبدي اٌجبة

 ٚاٌؼمٛثبد إٌمبؽ ٔظبَ

 ٚياأل اٌفظً

 اٌّزٚري ٚاٌظجً اٌظٍز أدىبَ ِٚىزت إٌمبؽ ٔظبَ

 إٌمبؽ ٔظبَ - ٚياأل اٌمظُ
 

 قوى لدى وينشأ .بو اؼبلحقة خالفاتاؼب وجداوؿ القانوف ىذا يف الواردة اؼبخالفات على النقاط نظاـ يطبق : 364 اٌّبدح
 النظاـ هبذا اؼبتعلقة األعماؿ وتكوف النظاـ، ىذا تطبيق بغية سائق لكل فُبكّنن مروري سجل الداخلي األمن
 إداري .  طابع ذات

 
 . اؼبروري السجل يف كرصيدنقطة (   12)  نقطة عشرة اثنيت صاغبة، سوؽ رخصة حيمل سائق كلّ  دينح : 365 اٌّبدح

 اؼبخالفات وؿاوجد القانوف ىذا يف مبُت ىو كما اؼبرتكبة اؼبخالفات مع ابلتناسب النقاط ىذه بُتسح
 . القانوف هبذا اؼبلحقة
 خبلؽبا خيضع أشهر ستة ؼبدة منو وُتسحب صبلحيتها السوؽ رخصة تفقد نقاطو، ؾبموع السائق يفقد عندما
 . السوؽ مدارس إحدى يف متخصصة لدورة السائق
 اؼبخالف خيضع أف على سنة، ؼبدة الرخصة ُتسحب سنوات، ثبلث خبلؿ النقاط ؾبموع فقداف تكرار عند

 . النقاط كامل سحبت كلما القاعدة ىذه تطّبق .السوؽ إمتحاف إعادة إذل إضافة أعبله، اؼبذكورة للدورة
 

 طبسة تتعدى ال مهلة يف الداخلي األمن قوى إذل يسلمها أف رخصتو نقاط ؾبموع فقد الذي السائق على : 366 اٌّبدح
 . النقاط ؾبموع فقداف إعبلمو اتريخ من أيـ

 
 ـبالفة أي السائق إرتكاب دوف اؼبرـب اغبكم صدور اتريخ من أو مةاالغر  دفع اتريخ من سنتُت مضي بعد : 367 اٌّبدح

 نقاط بلثث تُعاد كما . اؼبسحوبة النقاط صبيع حكماً  إليو تُعاد نقاط، سحب أساسها على يقتضي جديدة
 .  نقاط سحب أساسها على يقتضي ـبالفة أية ارتكاب دوف سنة مرت إذا
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 يقتضي عينو الوقت يف ـبالفات عدة السائق ارتكاب عند النقاط، كامل فيها ُتسحب اليت اغباالت ابستثناء : 368 اٌّبدح
 .  شباين عن اؼبسحوبة النقاط عدد يزيد ال أف على النقاط صبع



 ة.اؼبروري للسبلمة الوطنية اللجنة حا إقًت  على بناءً  اجمللس عن يصدر بقرار النقاط نظاـ تطبيق دقائق درُبدّ 
 

 اٌضبًٔ اٌمظُ

 اٌّزٚري ٚاٌظجً اٌظٍز أدىبَ رٕفٍذ ِىزت
 

 ذهى وترتبط ، السَت ؼبخالفات اؼبروري السجل أعماؿ السَت أحكاـ تنفيذ مكاتب تتوذل مهامها إذل إضافة : 269اٌّبدح 
 . اؼبختصةاإلدارة  لدى ( online ) حّية وبصورة الكًتونياً  واؼبلفات اؼبعلومات بقاعدة مباشرة اؼبكاتب 

 
   ( 15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم / : 271اٌّبدح 

 واحملاضر تاؼبخالفا هبذه الصادرة اؼبربمة األحكاـ السَت أحكاـ تنفيذ مكاتب إذل اؼبختصة احملاكم ُترسل
 . القانونية اؼبراجعة مهل مرور بعد ، اؼبُسددة الطابع وذات لعاديةا
 

اإلدارة لدى اؼبعلومات قاعدة يف اؼبخالفة اؼبركبة ملف على إشارة وضع السَت، أحكاـ تنفيذ مكتب على : 270اٌّبدح 
 واؼبعامبلت ، وفروعها ؼبركباتوا واآلليات السَت إدارة هبيئة اػباصة اؼبعامبلت إقباز يتوقف حيث ، اؼبختصة 

 على ، احملافظات  يف وفروعها اؼبختصة اإلدارة مراكز خارج ذبري اليت السنوية السَت رسـو بدفع اؼبتعلقة
 يتوجب ما وتسديد  ، حبقو صادرة السَت لقانوف ـبالفة أحكاـ أي من ابؼبركبة اػباص اؼبلف خلو ثبوت
 إلزالة اإلشارة . عليو

 
 مالكي عن معلومات على اغبصوؿ خبلؽبا من ديكن اليت والربامج واؼبلفات والواثئق اؼبروري السجل عتربي : 273اٌّبدح 

 أشهر ستة ابغببس اؼبعلومات إفشاء على يقدـ منّ  ويعاقب . سري طابع ذات واؼبخالفُت والسائقُت اؼبركبات
 . لبنانية لَتة مليوف قدرىا مالية وبغرامة

 استطبلع وبعد ، والبلديت لداخليةاو  العدؿ وزيَري اقًتاح على بناءً  الوزراء لسؾب يف يتخذ دبرسـو حيّدد  
 والربامج واؼبلفات الواثئق ىذه إذل الدخوؿ اؼبخولوف واألشخاص واؽبيئات العامة اإلدارات ، اللجنة رأي

 .  وظيفتهم طبيعة بسبب والسجبلت
 اٌفظً اٌضبًٔ

 اٌؼمٛثبد

 رظٍٕف اٌّخبٌفبد –اٌمظُ األٚي 

 

 قانوف يف عنها اؼبنصوص العقوابت إذل إضافة القانوف ىذا يف الواردة العقوابت السَت ـبالفات على ُتطّبق : 272اٌّبدح 
 . العقوابت

 
 : التالية الفئات يف ، ؿبضر فيها ينظم اليت اؼبخالفات ُتصنف : 274اٌّبدح 
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 بيًتتّ  اليت ، القانوف هبذا اؼبلحق اؼبشاة ـبالفات جدوؿ يف اؼببينة اؼبخالفات : اؼبشاة ـبالفات فئة -
 . لبنانية لَتة ألف وماية ألف طبسُت بُت تًتاوح نقدية غرامة عليها



غرامة  عليها بيًتتّ  اليت ، القانوف هبذا اؼبلحق /1/ رقم اعبدوؿ يف اؼببينة اؼبخالفات: األوذل الفئة -
 . لبنانية لَتة ألف وطبسُت وماية ألف ماية بُت تًتاوح مالية

غرامة  اعليه بيًتتّ  اليت ، القانوف هبذا اؼبلحق/ 2/ رقم اعبدوؿ يف اؼببينة اؼبخالفات : الثانية الفئة -
 . لبنانية لَتة ألف وثبلشباية لبنانية لَتة ألف ماييت بُت تًتاوح مالية

غرامة  عليها بيًتتّ  اليت ، القانوف هبذا اؼبلحق /3/ رقم اعبدوؿ يف اؼببينة اؼبخالفات : الثالثة الفئة -
 . لبنانية لَتة ألف وطبسُت ربعمايةأو  ألف وطبسُت ثبلشباية بُت تًتاوح مالية

غرامة  عليها بيًتتّ  اليت ، القانوف هبذا اؼبلحق /4/ رقم اعبدوؿ يف اؼببينة اؼبخالفات الرابعة : الفئة -
 . يةلبنان لَتة ألف وسبعماية لبنانية لَتة ألف طبسماية بُت تًتاوح مالية

 حبس عليها بيًتتّ  اليت ، القانوف هبذا اؼبلحق /5/ رقم اعبدوؿ يف اؼببينة اؼبخالفات : اػبامسة الفئة -
 . لبنانية لَتة مبليُت وثبلثة مليوف بُت تًتاوح مالية وغرامة سنتُت حىت شهر من

 . القانوف هبذا حقةاؼبل اعبداوؿ يف وارد ىو كما ـبالفة لكل تبعاً  وذلك اؼبخالفُت من النقاط سحب يتم  
 

 . بو اؼبلحقة اؼبخالفات جداوؿ ويف القانوف ىذا يف مبينة ،واؼبخالفات  والغرامات العقوابت إف  - 1 : 275اٌّبدح 
ابستثناء األوذل الفئة ـبالفات من تعترب ، اؼبخالفات جداوؿ يف عليها اؼبنصوص غَت اؼبخالفات إف  - 2  
 . اؼبشاة ـبالفات ؿعبدو  زبضع اليت اؼبشاة ـبالفات   

 السلطات عن تصدر اليت القرارات ألحكاـ اؼبخالفات ، األوذل الفئة ـبالفات من كذلك تعترب  - 3
 . آخر بنص عليها يعاقب دل إذا القانوف ىذا ألحكاـ إنفاذاً  والبلدية اإلدارية

 
 اػبامسة الفئة ـبالفات ابستثناء ، اآلرل الوسم بواسطة أو ، طابع ذات ؿبضر يف السَت ـبالفات صبيع تُنظم : 276اٌّبدح 

 . اؼبركبة حجز تستوجب اليت وتلك اغببس بعقوبة تقضي اليت واؼبخالفات
 

 من أو احملضر تنظيم اتريخ من يوماً  ثبلثُت خبلؿ تدفع اليت الغرامات أو الطابع ذات ؿباضر قيمة رُبّدد : 277اٌّبدح 
 : التارل الوجو على وذلك ابوبغي احملضر مظن حاؿ يف اؼبخالف تبّلغ اتريخ
 قيمة ترتفع اؼبدة ىذه خبلؿ الدفع عدـ وعند . يـو/ 15/ أوؿ لَتة ألف شروفع : اؼبشاة ـبالفة -

 . تلي اليت يـو /15/ ػال مدة يف لَتة ألف ثبلثُت إذل الغرامة
 ترتفع اؼبدة ىذه خبلؿ الدفع عدـ وعند . يـو /15/ أوؿ لَتة ألف طبسوف:  األوذل الفئة ـبالفة -

 . تلي اليت يـو /15/ الػ مدة يف لَتة ألف سبعُت إذل مةاالغر  قيمة
 قيمة ترتفع اؼبدة ىذه خبلؿ الدفع عدـ وعند . يـو /15/ أوؿ لَتة ألف ماية : الثانية الفئة ـبالفة -

 . تلي اليت يـو /15/ػ ال مدة يف لَتة ألف وطبسُت ماية إذل الغرامة
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 ترتفع اؼبدة ىذه خبلؿ الدفع عدـ وعند . يـو /15/ أوؿ لَتة ألف ماييت : لثةالثا الفئة ـبالفة -
 . تلي اليت يـو/ 15ػ /ال مدة يف لَتة ألف وطبسُت ثبلشباية إذل الغرامة قيمة



 اؼبدة ىذه خبلؿ الدفع عدـ وعند . يـو /15/ وؿأ لَتة ألف وطبسُت ثبلشباية الرابعة الفئة ـبالفة -
 . تلي اليت يـو /15/  ػال مدة يف لَتة ألف وطبسُت أربعماية إذل الغرامة قيمة ترتفع 

 
 . األشدّ  العقوبة طبقت ، القانوف ىذا يف عليها اؼبُعاقب األفعاؿ إحدى عن آخر قانوف عاقب إذا : 278اٌّبدح 

 
 ذاهتا اؼبخالفة تبليف فبكناً  كاف إذا إال إليها تتجو اليت والنقطة اؼبركبة انطبلؽ نقطة بُت واحدة اؼبخالفة تُعترب : 279اٌّبدح 
 . السَت أثناء  

 
 بضعف مرتكبها يعاقب العقوابت قانوف من /771/ اؼبادة يف أو القانوف ىذا يف عنها منصوص ـبالفة كلّ  : 281اٌّبدح 

 .  عينها اؼبخالفة عن األكثر على سنة مدة خبلؿ مرـب حكم حبقو صدر قد كاف إذا ؽبا اؼبُحّددة العقوبة
 على شهر مدة السوؽ إجازة ُتسحب أف على القاعدة ىذه ُتطّبق اؼبذكورة اؼبدة خبلؿ رارتك كلّ  وعند 

 . النقاط سحب مضاعفة تشمل أف دوف من األقل
 

 العقوابت قانوف من /254/ اؼبادة أحكاـ القانوف، ىذا يف عنها اؼبنصوص النقدية العقوابت على تسري ال : 280اٌّبدح 
 . لتخفيفيةا ابألسباب اؼبتعلقة

 
 احملّدد األدىن اغبدّ  دوف ما إذل اإلعًتاض حاؿ يف مثبتة ـبالفة أي عن اؼبتوجبة الغرامة قيمة زبفيض جيوز ال : 283اٌّبدح 

 . اؼبخالفات فئات يف
 

  مالك من كل يعاقب معطبلً  كاف أو اؼبُحددة للمواصفات مطابق غَت التكسيمًت عداد كاف إذا  - 1 : 282اٌّبدح 
 لَتة ألف وطبسُت وسبعماية ألفاً  وطبسُت ماييت بُت تًتاوح إشًتاكو بغرامة يثبت ومن وسائقها رةلسياا

إزالة  حىت السيارة ورُبجز العقوبتُت ىاتُت إبحدى أو أشهر ثبلثة إذل شهر من وابغببس لبنانية
 التكرار . حالة يف العقوبة وتضاعف نقاط ثبلث وُتسحب اؼبخالفة

 عداد على تعديبلت إدخاؿ عرب الغش عملية يف إشًتاكو يثبت منّ  وكلّ  ركبةاؼب حارس ، يعاقب - 2
 مبليُت وثبلثة لَتة اؼبليوين بُت تًتاوح بغرامة ، احملددة التعرفة تفوؽ أسعاراً  يسجل كي التكسيمًت

 ، السيارة ورُبجز العقوبتُت ىاتُت إبحدى أو أشهر ستة إذل أشهر ثبلثة من وابغببس ، لبنانية لَتة
 التكرار . حالة يف العقوبة وتضاعف نقاط ست وُتسحب

 
 قوانُت ـبالفات لضبط تستخدـ أنظمة أو معدات أو أجهزة تشغيل إعاقة هبدؼ عمل على يقدـ منّ  ُكلّ  : 284اٌّبدح 

عن تعويض إذل ابإلضافة ، لبنانية لَتة مبليُت عشرة مقدارىا وبغرامة سنتُت مّدة لسجناب يعاقب السَت
 . واؼبعدات ابألجهزة البلحق ضرروال العطل 
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 بسحب ، السرعة ترادارا إكتشاؼ شأهنا من أجهزة آلية، مركبة قيادتو خبلؿ يستخدـ منّ  ُكلّ  يعاقب : 285اٌّبدح 
 . لبنانية لَتة مبليُت ثبلثة مقدارىا وبغرامة ، نقاط ست



 
 ورُبّدد ، اؼبختصة اإلدارة عن تصدر قبضأوامر  على بناءً  ، باتاؼبرك على اؼبفروضة السنوية الرسـو ُتستوىف : 286اٌّبدح 

 . الرسـو ىذه تسديد مواعيد ، واؼبالية والبلديت الداخلية وزيري عن صادرة بقرارات
 جداوؿ هبم فينظم ، احملّددة اؼبهل خبلؿ عليهم اؼبتوجبة الرسـو إيفاء عن مالكوىا يتخلف اليت اؼبركبات أما  

 ثبلث على وذلك ، قضاء كلّ  حبسب ، اؼبتوجبة والقيمة السيارة ورقم اؼبكلف عنواف يهاف يذكر ، إظبية
 : نسخ

 وفقاً  اؼبًتتبة والغرامات الرسـو ربصيل بغية - اػبزينة مصلحة - اؼبالية وزارة تودع األصلية النسخة -
 . اؼبباشرة الضرائب ربصيل ألصوؿ

 . اؼبركبة الحتجاز الداخلي األمن قوى تودع الثانية النسخة -
 . اؼبختصة اإلدارة هبا ربتفظ الثالثة النسخة -

 
 دخوؿ قانوانً  منهم اؼبوكل أو فروعهم أو أصوؽبم أو العبلقة أصحاب غَت من كاف أي على حيّظر - 1 : 287اٌّبدح 

 . معاملة أي إجراء بغية وفروعها اؼبختصة اإلدارة
 نوع يكن دل إذا الربيد ُمشّغل عرب اؼبختصة دارةاإل إذل معامبلهتم يرسلوا أف العبلقة أصحاب على - 2  
 . اؼبركبة على الكشف أو حضورىم يستلـز اجملراة اؼبعاملة  
 . الربيد مشّغل بواسطة إرساؽبا يستلـز اليت اؼبعامبلت والبلديت الداخلية وزير من بقرار حيّدد   
 ؿ.ؿ. . 511.111 قدرىا بغرامة اؼبادة ىذه أحكاـ خيالف من يعاقب  - 3  

 اٌّزالجخ اٌطزلٍخ ٚرٕظٍُ اٌّذبػز -اٌمظُ اٌضبًٔ 

 

 اٌّزالجخ اٌطزلٍخ : : 288اٌّبدح 

 : اؼبختصة السلطات مأمور إليو يوجهو طلب كلّ  لدى ـ يقدّ  أف اؼبركبات ؾبموعة أو اآللية اؼبركبة سائق على
 . السوؽ رخصة - 1  
 . يقودىا اليت اجملموعة أو السيارة سَت رخصة  - 2  
 . ابلسيارة اػباص التأمُت عقد  - 3  
 . السيارة عن اؼبدفوع السنوي الرسم إيصاؿ  - 4  
 . الحقة سَت أنظمة أي أو القانوف ىذا يفرضها اليت الواثئق سائر  - 5  

 
 : ينظمها ضبط دبحاضر القانوف ىذا ألحكاـ اؼبخالفات تُثبت : 289اٌّبدح 

 . الداخلي األمن قوى عناصر -
 . السَت ضابطة اؼبوعبوف البلدية طةالشر  عناصر -
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  للمخالفات وذلك ، والبلديت الداخلية وزير من بقرار واؼبكلفوف احمللفوف اؼبختصة اإلدارة موظفو -

 اػباضعة الشوارع نطاؽ يف الوقوؼ وـبالفات الزائدة ، اغبمولة وـبالفات اؼبيكانيكي الطابع ذات



 عن يصدر بقرار اؼبخالفات من األخَت النوع ىذا تنفيذ دقائق ّددربُ  أف على ، بدؿ لقاء للوقوؼ
 . والبلديت الداخلية وزير

 
 إليها سًتسل اليت اؼبختصة القضائية واؼبراجع اإلدارية اعبهات عدد يوازي النسخ من عدد على احملاضر تُنظم : 291اٌّبدح 

 . اؼبخالفة ُمرتكب إذل ُتسلم واحدة نسخة إذل ابإلضافة
 

 ونوعها اؼبركبة لوف ، التسجيل رقم : ) احملضر يف اؼبركبة ىذه أوصاؼ إثبات جيب ، ؿبضر تنظيم عند : 290بدح اٌّ
 يف ذلك سبب يذكر األوصاؼ ىذه إحدى معرفة تعذر عند.  ( اخل...  احملرؾ رقم أو اؽبيكل ورقم وماركتها

 . احملضر متّ 
 

 أوفوتوغرافية  صورة إذل استناداً  ابؼبخالفات ؿباضر تنظيم البلدية الشرطةو  الداخلي األمن قوى لعناصر ديكن : 293اٌّبدح 
 لوحيت وإحدى اؼبخالفة أثناء اؼبركبة وضع فيها ويظهر ، يدويً  أو تلقائياً  تعمل آالت تلتقطها ، متحركة
 ( . والدقيقة والساعة واليـو والشهر السنة)  الصورة التقاط ووقت التسجيل

 . العكس ثبوت حىت صحيحة ضراحملا ىذه تُعترب  
 . اؼبادة ىذه تطبيق دقائق والعدؿ والبلديت الداخلية يوزيرَ  عن يصدر بقرار اؼبادة ىذه تطبيق دقائق رُبّدد  

 
 اؼبختص القضاء إذل البلزمة االثبااتت يقّدـ أف لو حيقّ  اؼبركبة مالك غياب يف سَت ـبالفة ؿبضر تنظيم عند : 292اٌّبدح 

 . احملضر تنظيم عند اؼبركبة يقود كاف عمن
 

 الشهرين تتجاوز ال السَت أو السوؽ رخصة فقداف عند الداخلي األمن قوى لدى اؼبنّظم احملضر صبلحية إف : 294اٌّبدح 
 . احملضر صدور اتريخ من

 
 ، قانونية ئجنتا من ذلك عن ينجم ما كلّ  مع قضائيُت حراساً  احملجوزة اؼبركبات على اؼبؤسبنوف يعترب  : 295اٌّبدح 

يف إليو اؼبشار ابؼبرسـو قيمتو رُبّدد اؼبركبة مالك عاتق على يوضع يومياً  تعويضاً  ذلك مقابل ويتقاضوف
 . القضائي اغبارس يف توفرىا اؼبطلوب والشروط ، القانوف ىذا من /396/ اؼبادة 

 
 يُتخذ دبرسـووحراستها  واستيداعها تجازىااح أو أنواعها على واؼبركباتالسيارات  حجز تنفيذ شروط رُبّدد : 296اٌّبدح 

 . والبلديت والداخلية العدؿ وزيري اقًتاح على بناء
 عن صاحبها تلكؤ حاؿ يف أنواعها على احملجوزة واؼبركبات السيارات بيع شروط ، اؼبرسـو ىذا يتضمن كما  

 . عليها اؼبًتتبة والنفقات الرسـو تسديده وعدـ ، معينة مهلة ضمن استبلمها
.../... 
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 ؼبنظمي اؼبباشر الرئيس سلطة ربت ؿبتجزة اؼبركبة تبقى إدارية بصورة مركبة احتجاز حاؿ يف  - 1 : 297اٌّبدح 
 . االحتجاز إذل أدت اليت األسباب زواؿ بعد السَت إذل اؼبركبة يعيد أف اؼبرجع وؽبذا اؼبخالفة ؿبضر 



 (  51/4/2114/ اتريخ 278) اؼبعدلة دبوجب القانوف رقم /   
من اتريخ تنظيم  ثبلثُت يوماً إذا دل يبادر اؼبخالف إذل إزالة األسباب اليت أدت إذل االحتجاز يف خبلؿ 

 . طّبق عندئذ  األصوؿ اؼبتبعة يف قضاي اغبجزوتُ  احملضر، يصبح االحتجاز حجزاً 
 أو االحتجاز مكاف خارج تصليحات إجراء يستوجب االحتجاز عند اؼبركبة وضع كاف حاؿ يف  - 2

 اؼبركبة رػسي رخصة احتجاز ديكن اؼبختصة، اؼبصلحة لدى الكشف أو اؼبيكانيكية للمعاينة اػبضوع
 ويف. اؼبخالفة أسباب إزالة بغية هبا السَت صاحبها خيّوؿ مؤقت إشعار لقاء أسبوعُت أقصاىا ؼبدة
 وتطّبق اؼبركبة حجز إذل ةاؼبركب سَت رخصة إحتجاز يتحوؿ اؼبدة ىذه خبلؿ اؼبخالفة إزالة عدـ حاؿ
 . اغبجز قضاي يف اؼبتبعة األصوؿ عندئذ

 
 اٌضبٌش اٌمظُ

 ٚاٌّذبوّبدٌغزاِبد ٚاإلػززاع ا رظذٌذ ًِٙ
 

 الوسم ذات أو الطابع ذات احملضر تنظيم اتريخ من اؼبخفضة الغرامة لدفع يوماً  ثبلثُت مدة اؼبخالف ديهل : 298اٌّبدح 
 حبقو يصدر حيث احملكمة إذل عنو نسخة رُباؿوإاّل  ، اؼبخالف بغياب تنظيمو دعن التبليغ اتريخ من أو اآلرل
 يف اؼبُحّددة اؼبهل ضمن عليو اإلعًتاض حق للمخالف ويكوف ، القضائية لؤلصوؿ وفقاً  ينفذ جزائي قرار
 اعبزائية . احملاكمات أصوؿ قانوف

 (  15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبضافة دبوجب القانوف رقم /  
/، حيث يتم 44/ حىت /41ستثٌت من أحكاـ ىذه اؼبادة ـبالفات الوقوؼ والتوقف اؼبنصوص عنها يف اؼبواد /يُ  

إحالتها إذل مكتب تنفيذ أحكاـ السَت والسجل اؼبروري بغية وضع اإلشارة على ملف اؼبركبة اؼبخالفة. ويطبق 
/ حبسب فئاهتا، مع االحتفاظ 374ادة /على ىذه اؼبخالفات اغبّد األدىن من الغرامات اؼبنصوص عنها يف اؼب

 . حبق اؼبخالف ابإلعًتاض
 

 دعوى سقوط إذل يؤدي احملضر تبلغ اتريخ من يوماً  ثبلثُت مهلة خبلؿ الطابع ذات احملاضر غرامات دفع إف : 299اٌّبدح 
 . العاـ اغبق

 
 رخصة بسحب يقوموا أف السَت غبركة عائقاً  احملضر تنظيم فيها يشكل اليت اغباالت يف األمن قوى لرجاؿ : 411اٌّبدح 
 . القانوف ىذا يف عنها اؼبنصوص العقوابت إذل ابإلضافة ساعة وعشرين أربع تتجاوز ال ؼبدة إداريً  السوؽ 

 
اإلحتياط صندوؽ لصاحل اؼبستوفاة السَت غرامات كامل حاصل من ابؼباية وعشروف طبسة خيصص - 1 : 410اٌّبدح 
 . الداخلي األمن قوى يف   
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 ىذه وتوزع ، البلديت لصاحل اؼبستوفاة السَت غرامات كامل حاصل من ابؼباية عشروف خيصص  - 2
 اؼبشًتكة الرسـو من البلديت ـبصصات توزيع يف اؼبعتمدة لؤلسس وفقاً  البلديت على اؼبخصصات

. 
 ىذا ألحكاـ وفقاً  الصادرة لقضائيةا األحكاـ من احملّصلة الغرامات من ابؼباية ثبلثُت نسبة تُقتطع  - 3

 نفسهاالغرامات  من ابؼباية وعشرين طبسة نسبة تقتطع كما. القضاة تعاضد صندوؽ لصاحل القانوف
 اإلشًتاعي اؼبرسـو من /131/ اؼبادة ألحكاـ وفقاً  القضائيُت للمساعدين التعاوين الصندوؽ لصاحل

/ اتريخ 52ؼبرسـو اإلشًتاعي رقم // من ا5اؼبعّدؿ واؼبادة / 16/9/1983اتريخ  /151/
 اؼبعّدؿ . 29/7/1983

 
الراتب  أساس من ابؼباية ثبلثُت نسبة ، الطرقات على العاملُت الداخلي األمن قوى يف السَت عناصر يعطى  : 413اٌّبدح 

 ىذه زيدة ديكن أنو على ، آلية دراجات يقودوف الذين السَت لعناصر إضافية ابؼباية عشرة ونسبة شهريً  
 . والبلديت الداخلية وزير اقًتاح على بناء اؼبرورية للسبلمة الوطٍت اجمللس من بقرار النسب 

 
 ويرغب القانوف ىذا يف الواردة اؼبخالفات من دبخالفة ؿبضر حبقو ينظم شخص كلّ  على - 1  : 412اٌّبدح 

 خبلؿ اؼبختصة حملكمةا يعلم أف أو وجاىة حبقو اؼبنظم احملضر يف ذلك عن يعلن أف ابإلعًتاض ،
 ىذا فبارسة لو حيق ال األحواؿ كلّ  ويف ، بغيابو احملضر نظم إذا اإلعًتاض يف برغبتو يوماً  ثبلثُت
 . اؼبفروضة الغرامة مبلغ دفع بعد إال اغبق

 ربت يقدـ أف ، السابقة الفقرة ألحكاـ وفقاً  اإلعًتاض يف رغبتو عن أعلن الذي الشخص على  - 2
 خبلؿ اؼبختصة احملكمة إذل اعًتاضو أسباب فيو يوّضح استدعاء ابإلعًتاض ، حقو سقوط طائلة
 احملضر نظم إذا اؼبخالفة وقوع اتريخ من أو بغيابو احملضر نظم إذا تبليغو اتريخ من يوماً  ثبلثُت
 ىذا ويعفى . اؼبركبة على لصقاً  احملضر تنظيم عند والتوقف الوقوؼ ـبالفات حالة يف أو حبضوره
 . اؼبضموف ابلربيد اؼبختصة احملكمة إذل إرسالو وديكن اؼبارل، الطابع رسم من اضاإلعًت 

 حسب صادر حكم على اعًتاض دبثابة ، السابقة الفقرة يف ورد ما حسب اؼبقدـ االستدعاء يعترب  - 3
 . العادية احملاكمة ألصوؿ وفقاً  علنية جلسة يف ابإلعًتاض وينظر ، اؼبوجزة األصوؿ

 
 . القانوف ىذا ألحكاـ ـبالفة أي يف اغبكم ، السَت قضاي يف الناظروف القضاة يتوذل - 1  : 414اٌّبدح 

 مركز خارج الغيابية احملاكمة إجراء ، القضائي التنظيم قانوف من الثالثة اؼبادة ألحكاـ تطبيقاً ،  ديكن - 2
 . احملكمة

 
اغبكم يبنوا وأف سائق لكل اؼبروري السجل على يطلعوا فأ ، اؼبخالفة ؿبضر يف الفصل قبل ، القضاة على  : 415اٌّبدح 
 . اؼبرورية اؼبخالف أسبقيات على بناء  
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 احملضر منظمي مبلحقة تطلب أف وؽبا الغرامة ، قيمة ابسًتداد براءتو تثبت الذي للمعًتض احملكمة ربكم  : 416اٌّبدح 
اغبكم ىذا حيوؿ وال ، القانوف ـبالفتهم أو ؽبم اؼبعطاة لطةالس استعماؽبم إبساءة اقتناعها حاؿ يف قضائياً 

 . حبقهم التأديبية التدابَت ازباذ دوف 
 

 من /217/  إذل /213/ اؼبواد يف عليها اؼبنصوص لؤلصوؿ القانوف ىذا ألحكاـ اؼبخالفات صبيع زبضع  : 417اٌّبدح 
اعبزائية  احملاكمات أصوؿ قانوف من /215/ دةاؼبا ألحكاـ خبلفاً  أنو علىاعبزائية . احملاكمات أصوؿ قانوف
 معّلل . بقرار هبا احملكـو العقوبة زيدة عدـ االعًتاض ردّ  حاؿ يف ديكن

 
 الصادرة األحكاـ تبليغ جيري اعبزائية ، احملاكمات أصوؿ قانوف يف عنها اؼبنصوص التبليغ ألصوؿ خبلفاً   : 418اٌّبدح 

 عنو اؼبُصّرح العنوافإذل  ابالستبلـ إشعار مع مضموف بكتاب ، فقط يةنقد عقوبة واؼبتضمنة السَت دبخالفات
. واآلليات واؼبركبات السَتإدارة  ىيئة لدى اؼبدوف أو الضبط ؿبضر على اؼبخالفة مرتكب قبل من
 .اغببس قرارات نػم كغَتىا القضائية األصوؿ حسب وتنّفذ فتحوؿ ، ابغببس اً قرار  تتضمن اليت األحكاـ أما 

 
 التبليغ ويعترب واحد مسكن يف معو اؼبقيمُتالراشدين  عائلتو أفراد أحد إذل أو اؼبخالف إذل الكتاب يسلم  : 419دح اٌّب

متتاليةمرات  ثبلث يف ابلتبليغ اؼبكلف عليو يعثر دل إذا أو الكتاب استبلـ إليو اؼبرسل رفض إذا حاصبلً 
 األقل . على أيـ ثبلثة بينها يفصل 

 
 يدخل ما ابستثناء ، احملققة والغرامات الرسـو على االعًتاضات يف ، هنائية بصورة ، اؼبختصة اإلدارة تّ تب : 401اٌّبدح 

 اؼبُتخذ ابلقرار الدولة شورى ؾبلس أماـ يطعن أف للمكلف وحيق . اؼبختصة احملاكم اختصاص ضمن منها
 . إيىا إببلغو اتريخ مناعتبارًا  ، واحد شهر خبلؿ ، اؼبادة ىذه ألحكاـ وفقاً 

 
 ػشز اٌذبدي اٌجبة

 ِٚزٕٛػخ أزمبٌٍخ أدىبَ

 ٚياأل اٌفظً

 ِزٚر ٚدذح ٚئٔشبء اٌجٍذٌبد ٚرؤطبء ٚاٌّذبفظٍٓ اٌٛسراء طالدٍبد
 

 ، والبلديت والداخلية والنقل العامة األشغاؿ لوزيري اؼبمنوحة السلطة من ربدّ  ال ، القانوف ىذا أحكاـ إف : 400اٌّبدح 
 ، العاـ والنظاـ السبلمة تستدعي وحُت صبلحياهتم ضمن يفرضوا أبف ، اؼبرعية نظمةواأل القوانُت دبوجب
 . القانوف ىذا يف عليها اؼبنصوص التدابَت غَت من تدابَت

 . ؿبافظاهتم نطاؽ ضمن ذاهتا التدابَت ازباذ حق وللمحافظُت  
 ونقل للركاب العاـ النقل قطاعي عمل يملتنظ البلزمة اإلجراءات سائر ازباذ والنقل العامة األشغاؿ لوزير يعود  

 . الشأف هبذا البلزمةوالقرارات  األنظمة وإصدار القطاعُت ىذين يف العاملُت عمل أساليب وربديد البضائع
.../... 
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 تخذتُ دبراسيم  تنظم أف ، والنقل العامة واألشغاؿ والبلديت الداخلية وزيري اقًتاح على بناء للحكومة حيق : 403اٌّبدح 
 . السَتتطورات  حسب وخارجها اؼبأىولة اؼبناطق داخل العامة الطرؽ استعماؿالوزراء  ؾبلس يف

 
 أف ،ا ؽبم اؼبعطاة الصبلحيات ضمن كل ، والبلديت والداخلية والنقل العامة األشغاؿ لوزارة حيق : 402اٌّبدح 

 البلزمة األشغاؿ صبيع ، فرعاهتامت وعلى والداخلية والرئيسية والعامة الدولية الطرقات على جيري
 . واإلعبلانت الدعاية ولوحات السَت وإشارات الفتات لًتكيب

 على السَت وإشارات الفتات لًتكيب البلزمة األشغاؿ صبيع إجراء واإلعمار اإلمناء جمللس حيقّ  كما  
 اإلجراء . ةاؼبرعي واألنظمة القوانُت أحكاـ مراعاة مع وأتىيلها تنفيذىا يتوذل اليت الطرقات

 
 حركة وتنظيم العامة السبلمة وأتمُت السَت ضابطة بشؤوف تُعٌت للمرور، وحدة الداخلي األمن قوى يف ينشأ : 404اٌّبدح 

 ؾبلس يفيتخذ  دبرسـو وصبلحياهتا ومهامها ىيكليتها ربّدد . العامة الطرقات على السَت قانوف وتطبيق اؼبرور
 . الداخلي األمن قوى يف القيادة ؾبلس رأي استطبلع بعد والبلديت اخليةالد وزير اقًتاح على بناء الوزراء

 
 اٌضبًٔ اٌفظً

 اٌمبْٔٛ ٘ذا أدىبَ ِٓ االطزضٕبءاد
 

 . طريق نطاؽ ضمن موجود حديدي خبط مرتبطة تسَت اليت اؼبركبات على القانوف ىذا أحكاـ ُتطّبق ال : 405اٌّبدح 
 

 ألنظمتها اػباضعة العسكرية والنقليات القوافل على القانوف ىذا من /64/ ادةاؼب أحكاـ ُتطّبق ال - 1 : 406اٌّبدح 
 . اػباصة

(  فنية شروط)  القانوف ىذا من/ 141/ اؼبادة إذل /81/ اؼبادة من الثاين الباب أحكاـ ُتطّبق ال  - 2
 اؼبتعلقة الفنية ميزاهتا كانت إذا إال اؼبسّلحة للقوات العائدة اػباصة واؼبعدات اؼبركبات على

 . بذلك تسمح واستعماؽبا بصنعها
 والفصل ( ميكانيكية اؼبعاينة)   القانوف ىذا من الثالث الباب من الثاين الفصل أحكاـ ُتطّبق ال  - 3

 على(  التسجيل)  القانوف ىذا من /173/ اؼبادة إذل /163/ اؼبادة من عينو الباب من الثالث
 تؤمن واليت خاص تسجيل موضوع تكوف واليت اؼبسّلحة قواتلل العائدة اػباصة واؼبعدات اؼبركبات
 . اؼبسّلحة للقوات التابعة الفنية اؼبصاحل استبلمها

 القوات مركبات سائقي على(  سوؽ رخص)  القانوف ىذا من /197/ اؼبادة أحكاـ ُتطّبق ال  - 4
 . ختصةاؼب سلطتهم قبل من الغاية ؽبذه إليهم مسّلمة إجازة على اغبائزين اؼبسّلحة

اإلطفاء لصاحل اػباصة اؼبعدات على ة (اغبمول قياس)  القانوف من /139/ اؼبادة أحكاـ ُتطّبق ال  - 5  
 . بذلك الفنية اهتفبيزا تسمح ما بنسبة إال   

.../... 
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 اٌضبٌش اٌفظً



 خــــخزبٍِ بَــــأدى
 

 الرسـو جدوؿ يف مبينة أنواعها اختبلؼ على ؼبركباتاب عبلقة لو ما كلّ  عن استيفاؤىا الواجب الرسـو إف : 407اٌّبدح 
 . القانوف هبذا اؼبلحق

 (  15/4/2114/ اتريخ 278) اؼبضافة دبوجب القانوف رقم /  
 يُعاقب كّل مّن خيالف أحكاـ ىذه اؼبادة بعقوبة ـبالفات الفئة الثالثة ورُبتجز اؼبركبة اؼبخالفة.  

 
 ( 15/4/2114/ اتريخ 278وف رقم /) اؼبعدلة دبوجب القان : 408اٌّبدح 

اتريخ  76/67رقم ال سيما القانوف  اليت ال تتفق مع مضمونوأو  تُلغى صبيع النصوص اؼبخالفة ؽبذا القانوف
 . ابستثناء تعديبلتو اليت ال تتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف  قانوف السَت() 26/12/1967

. على أف  مدة سنة /377و  374/صوص عليها يف اؼبادتُت يؤخر تطبيق نظاـ النقط، واستيفاء الغرامات اؼبن
 76/67من قانوف السَت رقم  /296و  277/ُتطبق يف ىذه األثناء الغرامات اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت 

 : وذلك على الشكل اآليت
يها غرامات : يُطبق عل/ 375/من اؼبادة  /3و 2/جداوؿ ـبالفات اؼبُشاة وـبالفات الفئة األوذل والبندين   -

 .76/67من قانوف السَت رقم  /296و  277/اؼبخالفات الفئة الثالثة اؼبذكورة يف اؼبادتُت 
: يُطبق عليها غرامة ـبالفات الفئة الثانية اؼبذكورة يف اؼبادتُت  جدورل ـبالفات السَت الفئتُت الثانية والثالثة  -

 .76/67من قانوف السَت  /296و 277/
: يُطبق عليها غرامة / 353/من اؼبادة  /3/لسَت الفئة الرابعة والغرامة الواردة يف البند جدورل ـبالفات ا  -

 .76/67من قانوف السَت  /296و 277/ـبالفات الفئة األوذل اؼبذكورة يف اؼبادتُت 
من  /4/يُطبق فور نفاذ ىذا القانوف جدوؿ ـبالفات السَت الفئة اػبامسة والغرامات اؼبنصوص عنها يف البند 

ُت، ما دل يكن الفعل اؼبُرتكب ت، ابستثناء عقوبة اغببس اؼبنصوص عنها يف اعبدوؿ واؼبادة اؼبذكور / 173/اؼبادة 
 . ُمعاقب عليو دبوجب نص قانوف آخر

ُتستثٌت من أحكاـ ىذا القانوف اؼبركبات اآللية الثابت أهنا شحنت رأسًا إذل لبناف قبل اتريخ نشر ىذا القانوف، 
 من قانوف اعبمارؾ /16/بلؿ مهلة شهرين من اتريخ الشحن، وفقًا لؤلصوؿ احملددة تطبيقًا للمادة واليت تصل خ

. 
 . يتم إدخاؿ التعديبلت الواردة يف ىذا القانوف على جدوؿ ـبالفات السَت اؼبرفق بقانوف السَت

 
 ىذا مت يف احملّددة اعبهات عن تصدر تنظيمية بقرارات ، اإلقتضاء عند ، القانوف ىذا تطبيق دقائق رُبّدد : 409اٌّبدح 

 . الرظبية اعبريدة يف القانوف ىذا نشر اتريخ من سنة تتعدى ال مهلة ضمن وذلك ، القانوف
 

 . الرظبية اعبريدة يف نشره فور القانوف هبذا لعمَ يُ  : 431اٌّبدح 
.../... 

 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ أٌٚى

 
 مبلحظات سحب نقاط الفةنوع اؼبخ   مواد إضافية اؼبادة متسلسل



ـبالفة اؼبواصفات اؼبعتمدة للخوذة الواقية أثناء قيادة  -  18 1
 دراجة ىوائية

  

عدـ ربط اػبوذة الواقية إبحكاـ أثناء قيادة دراجة  -  18 2
 ىوائية

  

   عدـ اعتمار اػبوذة الواقية أثناء قيادة دراجة ىوائية -  18 3

جانبا من قبل اؼبركبات اليت  عدـ التوقف أو التنحي -  31 4
يزيد عرضها أو عرض ضبولتها على اؼبًتين أو طوؽبا عن 

 السبعة أمتار لتسهيل مرور اؼبركبات األصغر حجما

  

عدـ إعطاء أفضلية اؼبرور يف الطرقات اعببلية أو ذات  -  31 5
 االكبدار القوي من قبل اؼبركبات اؼبتجهة نزوال

  

لية من قبل اؼبركبات اليت يفًتض عدـ إعطاء األفض -  31 6
 عليها الرجوع إذل الوراء عند التبلقي

  

عدـ إعطاء األفضلية للمركبات داخل اؼبستديرة أو  -  33 7
 تلك اليت تشرع بًتكها

1  

  1 التجاوز ضمن اؼبستديرة -  33 8

عدـ استخداـ ضوء اإلشارة دبوازاة الطريق الذي يسبق  -  33 9
 طريق اؼبخرج

  

عدـ التقيد ابؼبسارب احملددة تبعا للدخوؿ واػبروج من  -  33 11
 اؼبستديرة

1  

 77و 34 11

 78و
 79و

 عدـ االلتزاـ بعبلمات سطح الطريق -

 
1  

ولوج التقاطع إذا كاف من شأنو التوقف يف وسطو وإعاقة  -  34 12
 السَت حىت وإف ظبحت اإلشارة الضوئية

1  

ركبات النقل العاـ لبلكبراؼ كبو عدـ إفساح اجملاؿ ؼب -  35 13
 مواقفها احملددة واالنطبلؽ منها.

  

   عدـ مراعاة قواعد األفضلية الجتياز اػبطوط اغبديدية. -  38 14

الوقوؼ على أقساـ اػبطوط اغبديدية اليت تقطع  -  38 15
 الطريق.

  

   عدـ التقيد بتعليمات حارس فبر اػبطوط اغبديدية. -  38 16

احتجاز + ضبط   ذبهيز اؼبركبة دبنبهات غَت قانونية. - 285و 39 17
 اؼبنبهات

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ أٌٚىربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة   مواد إضافية اؼبادة متسلسل



إيقاؼ أو ترؾ مركبة أو حيواف على الطريق العاـ بشكل  -  41 18
 يعيق أو يسيء الستعماؿ الطريق

  

االبتعاد عن ؿبل وقوؼ مركبتو بدوف ازباذ االحتياطات  -  41 19
 البلزمة الستدراؾ أي حادث قد ينتج عن غياب السائق

  

نزوؿ راكب من مركبة أو الصعود إليها أو أف يفتح  -  41 21
 ـبرجا من ـبارجها يف غَت اؼبكاف اؼبسموح بو

  

   مواز للطريق عدـ الوقوؼ ابذباه وجهة السَت وبشكل -  41 21

   عدـ الوقوؼ إذل أقصى الطرؼ األدين من الطريق -  41 22

   الوقوؼ يف األماكن اؼبشار إليها ببلفتة فبنوع الوقوؼ. -  42 23

الوقوؼ يف األماكن اليت تبعد أقل من عشرة أمتار عن  -  42 24
 مواقف اؼبركبات اؼبعدة للنقل اؼبشًتؾ.

  

اكن اليت يعيق الوقوؼ فيها إقبلع مركبة الوقوؼ يف األم -  42 25
 أخرى متوقفة.

  

الوقوؼ على األرصفة اؼبعدة لسَت اؼبشاة، وعلى  -  42 26
 اػبطوط اغبديدية وعلى اؼبسالك اؼبعدة للسَت السريع.

  

 احتجاز  تزويد اؼبركبات أبجهزة إانرة أو إشارة غَت مسموح هبا. -  49 27

ئة أو عاكسة للنور ـبصصة للدعاية استعماؿ إشارة مضي -  49 28
 دوف ترخيص من اؼبرجع اؼبختص

  

 احتجاز 1 وجود حزاـ أماف غَت صاحل - 83و 61 29

 111و 83 31

 256و

ماسحة زجاج آلية أو وجود ماسحة غَت عدـ وجود  -
 صاغبة 

  

عدـ وجود علبة إسعاؼ أورل يف سيارات نقل الركاب  - 123و 83 31
 ابألجرة

  

 احتجاز  وجود عاكسات أو مصابيح إضافية  84 32

احتجاز + ضبط   تركيب ىوائيات السلكية غَت مرخصة -  84 33
 اؽبوائيات

 إزالة اؼبخالفة  وضع كتاابت أو ملصقات على جسم اؼبركبة -  84 34

   عدـ إقفاؿ خزاف الوقود إبحكاـ -  91 35

بب نضوب تعطل اؼبركبة اآللية على الطريق العاـ بس -  91 36
 الوقود

  

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ أٌٚىربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة   مواد إضافية اؼبادة متسلسل

   عدـ وجود إطار احتياطي ومعدات تغيَت اإلطارات -  98 37



 احتجاز  استخداـ إطارات يتعدى اتريخ صنعها ست سنوات - 288و 99 38

 احتجاز 1 يد اؼبركبة اآللية دبثلث التحذيرعدـ تزو  -  118 39

   ـبالفة تزويد اؼبركبات ابلعاكسات -  119 41

   عدـ وجود لوحة مصنع - 298و 142 41

 احتجاز  عدـ وجود رقم احملرؾ اؼبتسلسل - 298و 142 42

لوحة بياف وزف سيارة نقل البضائع فارغة والوزف  -  143 43
 اؼبرخص ؽبا

 احتجاز 

 298و 144 44

 341و

 احتجاز  وجود لوحات تسجيل غَت مرئية

 احتجاز  لوحات تسجيل غَت مضاءة ليبل - 267و 145 45

 احتجاز  ـبالفة استعماؿ لوحات التسجيل والسَت اؼبؤقت -  147 46

عدـ نقل اؼبستندات اؼبتعلقة ابؼبركبة اليت ربمل لوحات  - 269و 149 47
 ذبربة أو ترانزيت

 احتجاز 

عدـ وضع لوحة التجربة أو الًتانزيت على اؼبقطورة أو  -  153 48
 نصف اؼبقطورة

 احتجاز 

 274و 171 49
 311و

 احتجاز  عدـ نقل رخصة سَت اؼبركبة -

 125و 171 51

 211و
 274و
 311و

نقل ركاب يزيد عددىم عن العدد احملدد يف رخصة  -
 السَت

 إنزاؿ الركاب 1

 272و 172 51
 299و

عن التعديبلت اليت أدخلت على اؼبركبة عدـ التصريح  -
  لوف( –مقصورة  –)صندوؽ 

 احتجاز 

 178و 177 52

 181و
عدـ وضع كتابة ظاىرة على السيارة اؼبعدة لتعليم  -

 السوؽ تبُت الغاية من استعماؽبا
  

عدـ مراعاة اؼبيزات الفنية الواجب توافرىا يف سيارات  -  179 53
 الباص اؼبخصصة للنقل الدورل

  

عدـ وضع الكتابة القانونية على سيارات الباص الدولية  -  179 54
 اػبصوصية

  

نقل عماؿ يف سيارات شحن خصوصية وعمومية دوف  - 125و 183 55
 أف تكوف ؾبهزة دبقاعد الزمة أو غَت مؤمن عليهم

 إنزاؿ الركاب 

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ أٌٚىربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة   فيةمواد إضا اؼبادة متسلسل

إزالة األمتعة أو  نقل أمتعة أو أشياء يف السيارات السياحة اػبصوصية  -  185 56



 األشياء بشكل تنعدـ فيو الرؤية إذل الوراء

 احتجاز  عدـ نقل رخصة السوؽ أثناء قيادة اؼبركبة اآللية -  197 57

قاء أجر دوف حيازة قيادة سيارة سياحة خصوصية ل -  213 58
 رخصة سوؽ عمومية

1  

 احتجاز  عدـ تسجيل السائق اؼبأجور لدى اؼبصلحة اؼبختصة -  216 59

عدـ تسليم رخصة سوؽ مفقودة إذل اؼبصلحة اؼبختصة  -  226 61
 بعد العثور عليها

  

   عدـ نقل رخصة التعليم أثناء التدريب -  234 61

ؿ مراحل التدريب تصريح متدرب ال حيمل معو خبل -  235 62
 التدريب

  

متدرب ال حيمل معو خبلؿ السَت على الطرقات العامة  -  235 63
 إفادة اجتيازه للتدريبُت النظري والعملي

  

عدـ ذبهيز اؼبركبات واؼبعدات الزراعية ومعدات  -  268 64
 األشغاؿ العامة بلوحة استثمار

  

البضائع غَت مدوف يف ذبهيز الدراجة بصندوؽ لنقل  -  282 65
 رخصة السَت

 احتجاز 

عدـ تزويد دراجة آلية ذات عجلتُت برافعة غبفظ توازهنا  -  282 66
 أثناء الوقوؼ

  

ذبهيز مركبة غَت عائدة للقوى اؼبسلحة آبالت تنبيو خاصة   286 67
 عبلوة على اؼبنبهات العادية

احتجاز + ضبط  
 جهاز التنبيو

عرضا أو طوال مدار صندوؽ الدراجة ضبولة تتعدى  -  296 68
 اآللية

 إزالة اغبمولة 

نقل أكثر فبا ىو مسموح نقلو حسب رخصة سوؽ  -  297 69
 الدراجة اآللية

  

سَت الدراجات اؽبوائية جنبا إذل جنب يف غَت حالة  -  313 71
 التجاوز

  

عدـ سَت الدراجات اؽبوائية على أقصى ديُت اؼبعبد أو  -  313 71
 لسَت بصورة مستقيمةعدـ ا

  

عدـ التزاـ الدراجة اؽبوائية القسم اؼبخصص ؽبا من  -  314 72
 الطريق

  

 

 

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ أٌٚىربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة   مواد إضافية اؼبادة متسلسل

  سَت الدراجات اؽبوائية يف األمكنة اؼبخصصة للمشاة  -  315 73



 وافقة السلطات اؼبختصةدوف م

قيادة الدراجات اؽبوائية على األرصفة وقرب اؼبنازؿ  - 316و 315 74
 حُت التقائهم ابؼبشاة بشكل متهور يهدد سبلمة اآلخرين

  

نقل شخص آخر على الدراجة اؽبوائية ذات العجلتُت  -  317 75
 ما دل تكن ـبصصة من مصنعها

  

كلغ على الدراجات   25ا عن نقل بضائع يزيد وزهن -  317 76
 اؽبوائية اجملهزة بسلة

  

عدـ وجود كرسي خاص ابألطفاؿ دوف طبس سنوات  -  318 77
 مثبت ابلدراجة اؽبوائية إبحكاـ

  

 احتجاز  عدـ فعالية مكبحي الدراجة اؽبوائية -  319 78

عدـ ذبهيز الدراجة اؽبوائية ابألضواء والعاكسات  - 311و 311 79
 القانونية

 احتجاز 

عدـ ذبهيز الطرؼ األقصى للسلة اعبانبية للدراجة  -  312 81
 اؽبوائية بضوء قياس أضبر غَت مبهر للنظر

  

   عدـ ذبهيز الدراجة اؽبوائية جبهاز التنبيو اػباص هبا -  313 81

   ذبهيز الدراجة اؽبوائية جبهاز تنبيو غَت اعبهاز احملدد ؽبا -  313 82

وجود سائق غبيواانت اعبر أو اغبمل أو الركوب عدـ  -  314 83
للمواشي اؼبنفردة أو القطعاف أو وجود عدد من السائقُت 

 دوف العدد احملدد قانوان

  

   عدـ التزاـ سائقي اغبيواانت اعبانب األدين من اؼبعبد -  315 84

عدـ اإلشارة بضوء حيمل ابليد ليبل إذل القطعاف أو  -  316 85
نفردة أو اجملموعة أثناء سَتىا على الطريق اغبيواانت اؼب

 خارج األماكن اؼبأىولة

  

عدـ التقيد بعدد السائقُت أو بعدد حيواانت اعبر  - 324إذل  318 86
 ابلنسبة للمركبة أو ؾبموعة اؼبركبات

  

عدـ وجود معاوف لسائق حيواانت اعبر اليت يتجاوز  -  319 87
 عددىا الستة أو اػبمسة متتابعة

  

وجود سائق واحد لقافلة مركبات يزيد عددىا عن  -  321 88
 الثبلث

  

   عدـ جلوس سائق قافلة اؼبركبات يف اؼبركبة األوذل -  322 89

 

 

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ أٌٚىربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة   مواد إضافية اؼبادة متسلسل

  ركبتُت الثانية والثالثة دبؤخرة اؼبركبة عدـ ربط حيواانت اؼب -  325 91



 السابقة بشكل دينعها من أف ربيد عن اػبط اليت تسَت فيو

تركيز األضواء أو العاكسات خبلفا لؤلصوؿ احملددة  -  336 91
 دبوجب أحكاـ ىذا القانوف

  

عدـ تسجيل اؼبركبات اليت ذبرىا اغبيواانت لدى البلدية  -  341 92
 اؼبختصة

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٍٔخ

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة مواد إضافية اؼبادة متسلسل

   وضع أشياء على األرصفة تعيق سَت اؼبشاة -  3 1

  عدـ التزاـ سائق اؼبركبة اؼبسرب األدين من اؼبعبد يف  -  12 2



 حالة السَت العادي.

اؿ أضواء التنبيو عند مواجهة خطر على عدـ استعم -  15 3
 السبلمة العامة

  

إخراج الرأس أو أي من أعضاء اعبسم من السيارة أو  -  16 4
 اعبلوس على نوافذىا أثناء السَت.

  

السَت جنبا إذل جنب يف الطريق ذات اؼبسلك الواحد يف  -  17 5
 غَت حالة التجاوز.

2  

 وسط الشارع العاـ ضمن القياـ دبناورة التدوير يف -  17 6
 اؼبناطق اؼبأىولة.

 
 

ـبالفة اؼبواصفات اؼبعتمدة للخوذة الواقية أثناء قيادة  -  18 7
 .ATVدراجة آلية أو 

 احتجاز 

  2 سائق مركبة نقل ابألجرة أيكل أو يدخن أثناء القيادة -  19 8

تلهي سائق الباص ابغبديث أو األكل أو التدخُت خبلؿ  -  21 9
 الركابنقل 

2  

   السَت دوف السرعة اؼبعموؿ هبا - 26و 24 11

  2 كلم/س  21ذباوز السرعة احملددة أبقل من  - 26و 24 11

السَت على طريق حددت سرعتها الدنيا بسرعة تفوؽ  -  24 12
 سرعة اؼبركبة.

  

التسبب بعرقلة السَت خارج عن إرادتو دوف أف ينبو  -  25 13
 58ؼبادة مستخدمي الطريق وفق ا

  

االقًتاب من اؼبشاة أو دراجة آلية أو ىوائية أو  -  27 14
 سم 75حيواانت خبلؿ التجاوز مسافة تقل عن 

  

االقًتاب من اؼبركبات خبلؿ التجاوز مسافة تقل عن  -  27 15
 سم 51

  

عدـ مراعاة قواعد التجاوز للمركبات اليت تسَت على  -  28 16
 خطوط حديدية

  

   التجاوز عند اجتياز اػبطوط اغبديدية غَت احملروسة -  29 17

عدـ التزاـ ديُت الطريق وزبفيف السرعة إلفساح ؾباؿ  -  31 18
التجاوز للقوى اؼبسلحة وفرؽ اإلطفاء واإلسعاؼ والدفاع 

 اؼبدين اليت نبهت عن اقًتاهبا إبشاراهتا اػباصة

2  

.../... 
 صبٍٔخجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ ربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة   مواد إضافية اؼبادة سلسلمت

   تقاطعاتعدـ مراعاة قواعد اجتياز ال -  31 19

  2عدـ إفساح الطريق للسائق القادـ عن ديينو على تقاطع  -  32 21



 متساوي األفضلية

عدـ إفساح الطريق للسائق السائر على طريق مستمرة  -  32 21
 من ثبلث طرؽ ومستقيمة على تقاطع

2  

عدـ إفساح الطريق للسائق القادـ من طريق ذي سَت  -  32 22
 ىاـ من قبل سائق قادـ من طريق ذي سَت عادي

2  

عدـ إعطاء أفضلية اؼبرور لسيارات القوى اؼبسلحة  -  35 23
واإلطفاء واإلسعاؼ والدفاع اؼبدين اليت تنبو إذل اقًتاهبا 

 ابستعماؽبا إشاراهتا اػباصة.

2  

  2 عدـ التوقف على الفتة قف -  36 24

عدـ التزاـ الطرؼ األدين من اؼبسلك للولوج يف طريق  -  37 25
 آخر على اليمُت

2  

عدـ التزاـ الطرؼ األيسر من اؼبسلك للولوج يف طريق  -  37 26
 آخر على اليسار أو زبطي اػبط الذي يفصل بُت اؼبسلكُت

2  

  2 واعد استعماؿ اؼبنبو الصويتعدـ مراعاة ق - 285و 39 27

  2 تكرار استعماؿ اؼبنبو أو مواصلة استعمالو - 285و 39 28

استعماؿ اؼبنبو الصويت يف الليل عدا حاالت الضرورة  - 285و 39 29
 القصوى

2  

إيقاؼ اؼبركبة، أو اغبيواف، على الطريق بصورة ينتج  -  41 31
خوؿ إذل األمبلؾ عنها مضايقة غبركة السَت، أو إعاقة للد

 اجملاورة

سحب اؼبركبة  
 واحتجازىا

الوقوؼ يف األماكن اؼبخصصة لوقوؼ سيارات اؼبعوقُت  -  42 31
 واؼبمرات اػباصة هبم.

سحب اؼبركبة  2
 واحتجازىا

الوقوؼ يف فبرات اؼبشاة، واؼبداخل واؼبخارج ال سيما  -  42 32
ارئ اؼبرائب واغبدائق العامة واؼبعابد واؼبدارس وطو 

 اؼبستشفيات.

  

الوقوؼ أماـ مداخل الطرقات اؼبؤدية إذل أبنية عامة  -  42 33
 رظبية أو خاصة.

  

وقوؼ أي مركبة يف ؿبل الوقوؼ اؼبخصص لفئة من  -  42 34
 اؼبركبات غَت الفئة اليت تنتمي إليها.

  

.../... 
 صبٍٔخجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ ربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة   مواد إضافية اؼبادة متسلسل

الوقوؼ يف األماكن الواقعة قرب صنابَت إطفاء اغبرائق  -  42 35
 وعلى مسافة تقل عن طبسة أمتار من كل جهة منها.

  

  الوقوؼ يف األماكن اليت حيجب فيها الوقوؼ رؤية  -  42 36



 الفتات الطرقات واإلشارات الكهرابئية.

ػبطوط اؼبتقطعة اػباصة بعبور اؼبشاة عند التوقف على ا -  43 37
 اإلشارات الضوئية.

  

التوقف يف األماكن اؼبشار إليها ببلفتة فبنوع الوقوؼ  -  43 38
 والتوقف.

  

  2 التوقف يف األماكن اػبطرة اليت هتدد السبلمة العامة. -  43 39

  2 التوقف يف األماكن اليت تكوف فيها الرؤية غَت كافية. -  43 41

التوقف على رؤوس اؼبرتفعات وعلى اؼبنعطفات  -  43 41
والتقاطعات واؼبستديرات واإلشارات الضوئية حىت مسافة 

 مًت. 25

2  

التوقف على اعبسور وربتها، وداخل األنفاؽ ويف  -  43 42
مًت ويف غَت  25مداخلهما وـبارجهما حىت مسافة 

 األماكن اؼبهيأة لذلك.

  

اصات يف غَت األماكن اؼبعدة ؽبا ألخذ توقف الب -  43 43
 الركاب.

  

   التوقف على خطوط التوقف قبل اإلشارات الضوئية. -  43 44

   التوقف على جانيب اؼبعبد احملدد خبطوط طولية متواصلة. -  43 45

   التوقف يف األماكن اليت ذبري فيها أشغاؿ عامة. -  43 46

يق عاـ بصورة متواصلة يف وقوؼ مركبة آلية على طر  -  44 47
 مكاف واحد، ؼبدة تزيد عن طبسة عشر يوما

  

عدـ استعماؿ أضواء القياس اعبانبية خبلؿ الليل أو  -  47 48
 وقت الضباب أو عند اؼبطر الغزير أو الثلج أو يف نفق

  

عدـ ازباذ التدابَت البلزمة ليبل للداللة إذل العراقيل  -  48 49
مركبة أو سقوط ضبولتها نتيجة قوة القائمة بسبب إيقاؼ 

 قاىرة

  

ـبالفة قواعد استعماؿ أضواء القياس األمامي واػبلفي  -  48 51
 ي أو نور الوقوؼ أو مثلث التحذير.ػواعبانب

  

 احتجاز  تعطل أضواء اؼبكابح -  51 51

.../... 
 صبٍٔخجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ ربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط اؼبخالفةنوع    مواد إضافية اؼبادة متسلسل

 احتجاز  تعطل أضواء الرجوع -  51 52

عدـ استعماؿ أضواء اإلشارة قبل اكبراؼ أو انعطاؼ  -  51 53
 اؼبركبة ودبسافة كافية

2  

  2عدـ استعماؿ سائقي اؼبركبات الزراعية ومركبات  -  52 54



 األشغاؿ العامة والقاطرات أضواء التبلقي بشكل دائم

   تناثر وسقوط جزء من اغبمولة على الطريق - 139و 53 55

وضع على الطريق أو تعليق فوقو أوراقا أو أشياء على  -  53 56
 سبيل الدعاية والنشر.

  

السَت يف غَت حالة القوة القاىرة على مسارب وفبرات  -  56 57
 ـبصصة لفئات أخرى من سالكي الطريق.

  

   من قبل حيواانت استعماؿ األوتوسًتادات -  57 58

استعماؿ األوتوسًتادات من قبل اؼبركبات غَت اجملرورة  -  57 59
 آليا

  

استعماؿ األوتوسًتادات من قبل اؼبركبات اليت ال  -  57 61
 كلم / س  61تتعدى سرعتها 

2  

استعماؿ األوتوسًتادات من قبل اؼبركبات الزراعية  -  57 61
 ات الصناعيةومركبات األشغاؿ العامة واؼبركب

2  

   السَت على كتف الطريق -  59 62

الوقوؼ أو التوقف على اؼبعبد ال سيما كتف الطريق إال  -  59 63
 يف حاالت الضرورة القصوى

  

عدـ االكبراؼ التدرجيي إذل اعبهة اليت يرغب السائق  -  61 64
 بسلوكها

2  

   عدـ وضع األطفاؿ يف كرسي األماف بشكل سليم. -  61 65

سَت اؼبركبات دوف أبواب أو مفتوحة األبواب أو غطاء  -  62 66
 للمحرؾ أو واقية أوحاؿ )رفراؼ(

 احتجاز 

 إزالة اغباجب  زجاج حاجب للرؤية -  82 67

عدـ وجود مرآة عاكسة للرؤية أو عدـ وجود مرآاتف  - 111و 83 68
 عاكستاف جانبيتاف

  

 احتجاز  جهازين للباصات عدـ وجود جهاز إطفاء أو - 123و 83 69

 احتجاز  عدـ وجود واقي صدمات أمامي أو خلفي -  85 71

   السَت بغطاء غَت ؿبكم اإلغبلؽ - 251و 87 71

 احتجاز  عدـ فعالية احملوؿ اغبفزي -  89 72

.../... 
 صبٍٔخجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ ربثغ 

 
 مبلحظات طسحب نقا نوع اؼبخالفة   مواد إضافية اؼبادة متسلسل

 احتجاز  عدـ وجود عادـ )مسكات( حبالة صاغبة -  89 73

 احتجاز 2 عدـ ذبهيز اؼبركبة جبهاز تنبيو - 285و 93 74

ظباكة اؼبطاط )الغوما( فوؽ اػبطوط احملفورة فيها تقل  - 288و 99 75
 مليمًت 1,6عن 

 احتجاز 



 احتجاز  هاستخداـ إطارات معاعبة إبعادة النقش أو غَت  - 288و 99 76

 288و 111 77
 328و

تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءا يف سطح اإلطارات  -
 اؼببلصق لؤلرض

 احتجاز 

 احتجاز  ال يوجد جهاز تسيَت إذل الوراء -  111 78

عدـ وجود جهاز يدؿ على السرعة أو وجود جهاز غَت  - 289و 112 79
 صاحل

 احتجاز 2

تنقل قطعا متمادية يف الطوؿ  عدـ تقيد اؼبركبات اليت -  121 81
 تتعدى مؤخرهتا بوضع اإلشارات البلزمة ليبل أو هنارا

2  

ذبهيز مقدمة السيارة أبضواء من غَت اللونُت األبيض أو  - 294و 121 81
 األصفر ابستثناء أضواء الوقوؼ الربتقالية

  

عدـ التقيد ابلشروط اػباصة بسيارات األجرة  -  122 82
 والباصات

  

   عدـ التقيد بقواعد جر اؼبقطورات -  124 83

% عن الوزف  11حىت  اإلصباذل السَت دبركبة يزيد وزهنا -  133 84
 اإلصبارل احملدد ؽبا يف رخصة السَت

  

 احتجاز  تسيَت مركبة ذبر أكثر من مقطورة -  135 85

 296و 139 86
 339و

 زاحتجا 2 ـبالفة القواعد اؼبتعلقة بقياسات اغبمولة -

 296و 139 87
 339و

 احتجاز  ضبولة تبلمس الطريق -

 296و 139 88
 339و

 زاحتجا  عدـ تغطية اغبمولة بغطاء مناسب -

 296و 139 89
 339و

 إزالة اؼبخالفة  ضبولة ربدث ضوضاء وضجيج أثناء القيادة -

قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، ابستثناء  -  141 91
طن وما فوؽ،  7,5هنا اإلصبارل الشاحنات اليت يبلغ وز 

شرط أف ال يقل وزف الشاحنة القاطرة عن تلك اليت يتم 
  ( 378/3104) ِؼذٌخ ثّٛجت اٌمبْٔٛ  قطرىا

طلب مركبة   2
ـبصصة على نفقة 

 اؼبخالف

.../... 
 صبٍٔخجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ ربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة   مواد إضافية اؼبادة متسلسل

طلب مركبة  2 قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى -  141 91
ـبصصة على نفقة 

 اؼبخالف

 احتجاز عدـ مراعاة القواعد اؼبتعلقة برابطات اؼبقطورات ونصف  -  141 92



 اؼبقطورات

 298و 144 93
 341و

 احتجاز  وجود لوحات تسجيل غَت مقروءة -

ؤخرة اؼبقطورة أو نصف عدـ وجود لوحة تسجيل يف م - 267و 144 94
 اؼبقطورة

  

عدـ تقيد اؼبركبة اجملهزة بلوحيت ذبربة ابلطرقات احملددة  - 269و 149 95
 لسَتىا

  

 3استعماؿ لوحة ذبربة أو ترانزيت لؤلفراد ألكثر من  -  152 96
 أيـ

  

 272و 172 97
 299و

 احتجاز  عدـ التصريح عن تغيَت احملرؾ -

 178و 177 98
 181و
 241و

 احتجاز 2 عدـ أتمُت سيارة تعليم قيادة السيارات وركاهبا -

 احتجاز  عدـ أتمُت سيارة اإلجيار ضد صبيع األخطار -  177 99

تنقل سيارات الباص الدولية اػبصوصية خارج الطرقات  -  179 111
 احملددة ؽبا

  

 السياحةنقل أمتعة أو أشياء بقصد البيع يف السيارات  -  185 111
 وصيةاػبص

  

 274و 186 112
 311و

ذباوز سيارات الباص وسيارات الشحن اػبصوصية خطة  -
 السَت احملددة ؽبا يف الرخصة

  

استعماؿ السيارات اػباصة ابؼبستشفيات واؼبؤسسات  -  188 113
الرظبية والصحية واعبمعيات اػبَتية واؼبؤسسات اػباصة 

 وسيارات نقل اؼبوتى لغَت الغاية اؼبرخص ؽبا

  

تسلم إذل إدارة   ـبالفة استعماؿ رخص ولوحات اإلدخاؿ اؼبؤقت - 148و 195 114
 اعبمارؾ

استعماؿ مركبات ذات ؿبركات كهرابئية ال تزيد قوة  -  212 115
 ؿبركها عن كيلوات واحد على الطرقات العامة

  

.../... 
 صبٍٔخجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ ربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة   مواد إضافية اؼبادة متسلسل

احتجاز + سحب  2 رخصة سوؽ منتهية الصبلحية -  215 116
 الرخصة

اصطحاب شخص أو أكثر إضافة إذل اؼبتدرب يف  -  234 117
 مركبة التعليم أثناء التدريب

  



عدـ ذبهيز سيارة التدريب دبرآة أو فرامل إضافية أو  -  241 118
 صصة للتعليملوحة للداللة على أهنا ـب

  

عدـ التقيد ابؼبواصفات احملددة إلطارات اؼبركبات  - 327و 253 119
 واؼبعدات الزراعية عبهة الضغط على األرض

  

عدـ وجود مرشد يسبق اؼبركبة الزراعية أو معدات  -  256 111
 األشغاؿ العامة عندما تكوف الرؤية غَت كافية

  

السهلة التفكيك يف اؼبركبات  عدـ طي األجزاء اؼبتحركة أو  263 111
أو اؼبعدات الزراعية أو اػباصة ابألشغاؿ العامة أثناء السَت 

 يف الطريق العاـ

  

اجات اآللية على األرصفة واؼبسالك استخداـ الدر  -  281 112
 اؼبخصصة للمشاة وللفئات األخرى من مستخدمي الطريق

  

مزودة ركوب شخص خلف سائق دراجة آلية غَت  -  282 113
 حبسب تصميمها األصلي دبقعد خاص ؿبكم اإلثبات

  

عمر الراكب اإلضايف على الدراجة اآللية يقل عن عشر  -  282 114
 سنوات

2  

عدـ استعماؿ سائق الدراجة اآللية أو الػ أ ت ؼ  -  295 115
 األضواء يف األوقات كافة

2  

ف تعيق نقل حاجات على الدراجة اآللية من شأهنا أ -  296 116
 القيادة أو أف تشكل خطرا على التجوؿ

 إزالة األغراض 2

 احتجاز  الدراجة اؽبوائية دبكبحُت يزهذبعدـ  -  319 117

سوؽ القطعاف واغبيواانت اؼبنفردة أو اجملموعة بصورة  -  315 118
 تعيق حركة اؼبرور وهتدد السبلمة العامة

  

قطعاف على الطرقات ترؾ حيواانت شاردة أو إيقاؼ ال -  317 119
 قيادهتا بصورة معرقلة للسَتأو 

  

عدـ ذبهيز اؼبركبات اليت ذبرىا اغبيواانت آبلة لتخفيف  -  326 121
 السرعة والتوقف

  

 

 

.../... 
 صبٍٔخجذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ ربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة   مواد إضافية اؼبادة متسلسل

ـ ذبهيز اؼبركبات اليت ذبرىا اغبيواانت ابألضواء عد - 337إذل  329 121
 احملددة ؽبا قانوان أو ابلعاكسات أو الرايت البلزمة

  

عدـ وضع اؼبركبات اؼبتصادمة خارج اؼبعبد يف حاؿ   -  343 122
 كانت األضرار مادية

2  

 احتجاز عدـ االستحصاؿ على رخصة سوؽ أو سَت بدؿ عن  -  394 123



 اتريخ تنظيم احملضرضائع ضمن مهلة شهرين من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخ

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة مواد إضافية اؼبادة متسلسل

عدـ التزاـ "أقصى" اؼبسرب األدين من الطريق عندما  -  12 1
 تكوف الرؤية غَت كافية

3  

رب األدين من الطريق يف حاالت التبلقي عدـ التزاـ اؼبس -  12 2
 أو التجاوز

3  

  عدـ التزاـ اؼبسرب األدين من الطريق عندما تكوف  -  12 3



سرعة اؼبركبة دوف السرعة اؼبعموؿ هبا على الطريق وعدـ 
 استخداـ أضواء التنبيو

عدـ التزاـ مركبات النقل العاـ والشاحنات اليت يكوف  -  12 4
طن وما فوؽ واؼبركبات اليت تنقل مواد  7,5وزهنا اإلصبارل 

 خطرة اؼبسرب األدين من اؼبعبد

3  

اجتياز اػبط اؼبتواصل احملاذي ػبط متقطع عندما يكوف  -  13 5
 األوؿ منهما على يسار السائق مباشرة.

3  

السَت على اؼبسلك الذي ال يكوف واقعا يف أقصى  -  13 6
ندما يكوف اؼبعبد اليمُت يف غَت حالة التجاوز وذلك ع

 مشتمبل على مسلكُت ؿبددين خبطوط متقطعة.

3  

  3 اجتياز الفاصل بُت مسلك وآخر. -  13 7

   السَت على اػبطوط اؼبتواصلة أو اؼبتقطعة أو فوقها -  13 8

تغيَت ىاـ يف السرعة أو االذباه دوف التأكد من إمكانية  -  14 9
 دمي الطريق.إجراء ذلك دوف خطر أو دوف تنبيو مستخ

  

اػبروج من بناية أو عقار واقع إذل جانب الطريق أو  -  15 11
السَت إذل الوراء دوف التأكد من إمكانية إجراء ذلك دوف 

 خطر يهدد مستخدمي الطريق.

  

قطع صفوؼ القوى اؼبسلحة واؼبواكب على أنواعها  -  16 11
 وىي يف حالة السَت.

  

   علق دبركبة وىي يف حالة السَت.الصعود والنزوؿ والت -  16 12

استعماؿ اؼبزالق الريضية ذات العجبلت على الطريق  -  16 13
 العاـ.

  

غسل اؼبركبات على الطريق العاـ أو أي عمل يؤدي إذل  -  16 14
 تسريب اؼباء أو أي سوائل أخرى على الطريق

  

إصبلح اؼبركبات على الطريق العاـ يف غَت حاالت  -  16 15
 لضرورةا

  

 

 

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة مواد إضافية اؼبادة متسلسل

عدـ التزاـ أقصى اليمُت عند التوقف إذل جانب الطريق  -  16 16
 إلصبلح اؼبركبة

3  

عدـ وضع "مثلث التحذير" واستعماؿ أضواء التنبيو  -  16 17
 وجود مركبة معطلة للتحذير عند

3  

 احتجاز 3غ  1,5قيادة مركبة ربت أتثَت الكحوؿ بنسبة تزيد عن  -  17 18



 غ/ؿ. 1,8/ؿ وحىت 

غ  1قيادة مركبة ربت أتثَت الكحوؿ بنسبة تزيد عن  -  17 19
غ/ؿ للسائقُت اعبدد وسائقي الباصات  1,8/ؿ وحىت 

 7,5ن ومركبات النقل العاـ والشاحنات اليت يزيد وزهنا ع
 طن واؼبركبات اليت تنقل مواد خطرة

 تجازاح 3

نقل زجاجات أو عبوات كحوؿ غَت مقفلة من مصنعها  -  17 21
 داخل اؼبركبة

  

إيقاؼ ؿبرؾ اؼبركبة عن الدوراف بقصد تسيَتىا يف  -  17 21
 اؼبنحدرات بقوة اندفاعها.

  

  3 ة.استعماؿ أي جهاز من أجهزة االتصاؿ أثناء القياد -  17 22

استعانة سائقي الدراجات اآللية أو اؽبوائية بغَتىا من  -  18 23
 اؼبركبات أو الدراجات يف سبيل جر دراجاهتم أو دفعها.

  

عدـ ربط اػبوذة الواقية إبحكاـ من قبل سائق أو راكب  - 279و 18 24
 دراجة آلية أو أ ت ؼ.

  

ائق أو راكب عدـ اعتمار اػبوذة الواقية من قبل س - 279و 18 25
 دراجة آلية أو أ ت ؼ.

احتجاز ابستثناء  3
 ـبالفة الراكب

التمهل يف السَت أو التوقف بشكل مفاجئ أو يف غَت  -  19 26
جهة الرصيف الستجبلب الركاب أو إنزاؽبم، ابستثناء 
األماكن اؼبتاح فيها التوقف من دوف التسبب إبعاقة حركة 

 ( 378/3104) ِؼذٌخ ثبٌمبْٔٛ رلُ  اؼبرور

  

   ـبالفة تعرفة أسعار النقل. -  19 27

عدـ اللف ابؼبركبة من اعبهة اليمٌت لبناء أو نصب أو  -  21 28
أثر أو مدارة أو مستديرة قائمة على الطريق ما دل يكن 

 ىناؾ تعليمات ـبالفة.

3  

مضايقة سَت اؼبركبات ابلتمادي يف التمهل دوف سبب  -  22 29
  تلقي اإلشارة النظامية بلؽ لدىأو التأخر يف االنط

  

  3 عدـ ترؾ مسافة أماف كافية مع السيارة األمامية -  22 31

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة مواد إضافية اؼبادة متسلسل

طن أو  7.5عدـ ترؾ اؼبركبات اليت يزيد وزهنا عن  -  22 31
مًت مع  51سبعة أمتار مسافة أماف تزيد عن طوؽبا عن 

 اؼبركبة األمامية

3  

سرعة مفرطة ابلنسبة لدواعي التمهل )صعوابت السَت،  -  23 32
العوائق احملتملة، رؤية غَت كافية، تقاطعات الطرؽ، رؤوس 

3  



مرتفعات، أجزاء الطريق الضيقة، منعطفات، ذبمعات، 
 اخل(.

دى التبلقي مع ؾبموعة عسكرية عدـ زبفيف السرعة ل -  23 33
 أو مدنية من اؼبشاة أو لدى ذباوزىا

3  

عدـ زبفيف السرعة لدى التبلقي مع حيواانت جر أو  -  23 34
 ضبل أو ركوب أو مواشي أو لدى ذباوزىا

  

عدـ زبفيف السرعة عند االقًتاب من وسائل النقل  -  23 35
 العاـ اؼبتوقفة إلنزاؿ أو إصعاد الركاب

3  

عدـ زبفيف السرعة عند االقًتاب من مناطق ورش  -  23 36
 األشغاؿ العامة

3  

عدـ زبفيف السرعة عند االقًتاب من اؼبمرات اػباصة  -  23 37
 ابؼبشاة

3  

عدـ زبفيف السرعة عند االقًتاب من اؼبؤسسات  -  23 38
 التعليمية

3  

غاؿ سوؽ اؼبركبات واؼبعدات الزراعية ومعدات األش -  24 39
العامة على الطرقات العامة بسرعة تتجاوز الثبلثُت كيلومًتا 

 لساعةيف ا

  

  3 كلم/س   41وأقل من  21ذباوز السرعة احملددة بُت  - 26و 24 41

استعماؿ اؼبكابح فجأة ببل داع أو التوقف اؼبفاجئ دوف  -  25 41
 سبب.

3  

  3 عدـ مراعاة قواعد التبلقي والتجاوز. -  27 42

التجاوز على النصف األيسر من اؼبعبد بشكل يهدد  -  27 43
 السيارات القادمة من االذباه اؼبعاكس

3  

ذباوز مركبة على اليمُت دوف أف يشَت سائقها أنو ينوي  -  28 44
 التوجو إذل اليسار

3  

التجاوز يف حاؿ توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة  -  29 45
 وقفها.السَت أو بسبب وجود إشارة بت

  

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة مواد إضافية اؼبادة متسلسل

استعماؿ اؼبسلك الواقع إذل أقصى اليسار يف معبد  -  29 46
حيتوي على مسربُت ابذباىُت معاكسُت مع مسرب وسطي 

 مشًتؾ

  

   رسـو طريق ربظر ذلك التجاوز عند وجود الفتات أو -  29 47

  3 عدـ التزاـ السائق اؼبراد ذباوزه حاال أقصى اليمُت -  31 48



 73و 34 49

 74و

   عدـ االلتزاـ ابلبلفتات -

  3 عدـ التقيد أبوامر رجل األمن -  34 51

عدـ التمهل على الفتة سبهل إلفساح اجملاؿ للمركبات  -  36 51
 األخرى

  

األبواؽ ذات األصوات اؼبتعددة والصارخات  استعماؿ - 285و 39 52
 والصافرات.

احتجاز + ضبط  3
 جهاز

عرض أو وقوؼ اؼبركبات اؼبعدة للبيع بقصد التجارة،  -  42 53
جديدة كانت أـ مستعملة، على الطرقات العامة حىت يف 

 األماكن اؼبسموح فيها الوقوؼ.

3  

السائلة أثناء  التسبب سيبلف زيوت أو غَتىا من اؼبواد -  53 54
 السَت

3  

ـبالفة قواعد استعماؿ أضواء التنبيو ومثلث التحذير يف  -  58 55
 حاؿ توقف اؼبركبة بشكل طارئ

3  

   استعماؿ اعبزيرة الوسطية على األوتوسًتادات -  59 56

سنوات من العمر يف اؼبقاعد  11وضع طفل دوف  -  61 57
 األمامية

  

سنوات من العمر يف كرسي  5ف عدـ وضع طفل دو  -  61 58
 األماف اػباصة

  

إذا كاف الراكب  3 واػبلفية ةعدـ استخداـ حزاـ األماف يف اؼبقاعد األمامي -  61 59
قاصرا يغـر 
 السائق

عدـ ذبهيز السيارات أبحزمة أماف يف اؼبقاعد األمامية  - 83و 61 61
 واػبلفية

3  

للبضائع اؼبنقولة على  عدـ مراعاة قواعد قياسات العلو -  62 61
 سيارات الباص أو سيارات السياحة

  

 

 

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة مواد إضافية اؼبادة متسلسل

سَت سيارات الشحن مع ترؾ الباب اػبلفي لصندوقها  -  62 62
 متدليا

  

على سطح الباص أو السيارة  عدـ ربط البضائع اؼبنقولة -  62 63
 إبحكاـ.

  

  عدـ مراعاة تدابَت الوقاية اؼبعموؿ هبا لعبور اعبسور  -  64 64



 واألنفاؽ.

عدـ االمتثاؿ على الفور إلشارات رجاؿ الشرطة  -  67 65
 اؼبكلفُت بتنظيم حركة اؼبرور

3  

   عبور مركبات غَت اجملاز ؽبا اؼبسرب اؼبخصص للنقل -  78 66

 احتجاز  وجود واقي صدمات إضايف ـبالف ؼبواصفات الصانع -  85 67

 احتجاز  إخراج انبعااثت تتعدى اؼبواصفات احملددة قانوان - 283و 88 68

 احتجاز  عدـ وجود احملوؿ اغبفزي -  89 69

 احتجاز 3 وجود مكابح غَت صاغبة - 95و 94 71

 احتجاز  عدـ وجود مكابح قانونية - 95و 94 71

 115إذل  114 72
 291و
 293و

عدـ ذبهيز اؼبركبة جبميع األضواء اػبلفية أو عدـ  -
 ذبهيزىا ابألضواء األمامية أو اعبانبية ال سيما عبهة اليسار

 احتجاز 

 115إذل  114 73
 291و
 293و

األضواء اػبلفية أو األضواء األمامية أو اعبانبية ال سيما  -
 لبلستعماؿة اغبعبهة اليسار غَت سليمة أو الص

 احتجاز 

استعماؿ أضواء قابلة للتوجيو )بروجكتور( من أجل  -  117 74
 إانرة الطريق

 ضبط اعبهاز 3

قيادة مركبة نقل ركاب عمومية دوف حيازة ترخيص  -  123 75
 مسبق من وزارة األشغاؿ العامة والنقل

 احتجاز 

ربد من عدـ مراعاة ذبهيز اؼبركبات بوسائل الوقاية  - 127و 126 76
 أخطار اغبوادث اعبسدية

  

% 31% إذل 21السَت دبركبة يزيد وزهنا اإلصبارل عن  -  133 77
عن الوزف اإلصبارل احملدد ؽبا واؼبدّوف يف رخصة السَت 

 (378/3104)ِؼذٌخ ثبٌمبْٔٛ رلُ  اؼبعطاة ؽبا

احتجاز حىت  3
 إزالة اؼبخالفة

   ات اؼبركباتـبالفة القواعد اؼبتعلقة بقياس - 338و 138 78

 296و 139 79
 339و

 إزالة اؼبخالفة  عدـ ربط اغبمولة بصورة متينة -

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة مواد إضافية اؼبادة متسلسل

 296و 139 81
 339و

 إزالة اؼبخالفة  ضبولة شاحنة ربد من رؤية وحركة السائق -

 296و 139 81
 339و

 إزالة اؼبخالفة  ضبولة زبفي أضواء اؼبركبة ولوحات التسجيل -

  عدـ مراعاة قواعد نقل أو تسيَت قطع ال تتجزأ أو  -  141 82



 مركبات ومعدات زراعية ومعدات أشغاؿ عامة

عدـ وجود رقم الطراز اؼبتسلسل على اؽبيكل أو  - 298و 142 83
 الصندوؽ

 احتجاز 

   ـ وجود لوحة داخلية يف سيارة عموميةعد -  144 84

   انوين للوحات التجربة والًتانزيتاستعماؿ غَت ق - 269و 149 85

 احتجاز  عدـ تقدًن اؼبركبة للمعاينة اؼبيكانيكية يف الوقت احملدد - 299و 159 86

 274و 171 87
 311و

عدـ التصريح عن اؼبركبات اؼبرسلة هنائيا إذل اػبارج  -
ة رخصة السَت ولوحات التسجيل إذل اؼبصلحة وعدـ إعاد
 اؼبختصة

  

 272و 172 88
 299و

عدـ التصريح عن التعديبلت اليت أدخلت على ؿباور  -
) ِؼذٌخ ثبٌمبْٔٛ  الشاحنة ومسافاهتا وتصفيح الشاسي

 ( 378/3104رلُ 

 احتجاز 

 274و 173 89
 311و

 عدـ التصريح عن تلف مركبة أو سحبها هنائيا من السَت -
 خبلؿ مدة سبعة أيـ

  

إذل  177و 175 91
181 

   استعماؿ السيارات لغَت الغاية اؼبرخص هبا أو اؼبعدة ؽبا -

   قيادة مركبة يف وضع السَت الدورل خارج اؼبهلة احملددة ؽبا -  196 91

قيادة مركبة ذات علبة تروس عادية للسائقُت الذين  -  211 92
 ت علبة تروس آليةحازوا على رخصة سوؽ مركبة ذا

  

تدريب قيادة اؼبركبات دوف رخصة تعليم للفئة اليت  -  234 93
 يدرب عليها

  

   عدـ وجود لوحيت التحذير خبلؿ قيادة اؼبتدرب للمركبة -  241 94

سَت اؼبعدات واعبرارات اجملهزة بسبلسل على الطرقات  -  255 95
 العامة

نقلها بواسطة  
مركبة ـبصصة 
على عاتق 

 ؼبخالفا

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ صبٌضخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة مواد إضافية اؼبادة متسلسل

عدـ وجود لوحة تضاء ليبل ومكتوب عليها خطر على  -  258 96
 اؼبركبة اليت يتجاوز عرضها اغبد القانوين

 احتجاز 3

ـ مرخص ؽبا السَت قيادة مركبة أ ت ؼ على الطريق العا -  277 97
 خارجو

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ راثؼخ

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة مواد إضافية اؼبادة متسلسل

  4 اجتياز اػبطوط اؼبتواصلة -  13 1

عدـ التوقف أو زبفيف السرعة للسماح دبرور اؼبشاة  -  15 2
 واؼبعوقُت.

4  

عدـ إعطاء األفضلية للتبلمذة عند مداخل اؼبدارس  -  15 3
 وعند توقف ابصات اؼبدارس

4  

 احتجاز 4 1,8قيادة مركبة ربت أتثَت الكحوؿ بنسبة تًتاوح بُت  -  17 4



 غ/ؿ. 1غ/ؿ و

  4 قيادة مركبة يف غَت االذباه احملدد. -  17 5

  4 كلم/س  61ن وأقل م 41ذباوز السرعة احملددة بُت  - 26و 24 6

التسبب أبصوات تصدر عن احتكاؾ اإلطارات بسطح  -  25 7
 الطريق )كالتشفيط ...(

4  

التجاوز عند اؼبنعطفات والتقاطعات إال إذا كاف السائق  -  29 8
 فيويسَت على قسم من الطريق لو حق األفضلية 

4  

التجاوز عند االقًتاب من معابر اؼبشاة وـبففات  -  29 9
 ةالسرع

4  

َت كافية وخاصة عند غالتجاوز عندما تكوف الرؤية  -  29 11
 ىطوؿ األمطار أو وجود ضباب

4  

التجاوز عند اؼبرور على اعبسور الضيقة أو يف األنفاؽ  -  29 11
 الضيقة ذات اؼبسرب الواحد لكل اذباه

4  

التجاوز يف اؼبنعطفات ورؤوس اؼبرتفعات وبصورة عامة  -  29 12
الرؤية إذل األماـ غَت كافية وذلك عندما يكوف  إذا كانت

 اؼبعبد غَت مقسم إذل مسالك ؿبددة خبطوط.

4  

  4 التجاوز إذا كاف اؼبقصود ذباوزه بدوره مركبة أخرى -  29 13

زيدة السائق اؼبراد ذباوزه سرعة مركبتو خبلؿ مناورة  -  31 14
 التجاوز

4  

 إذل 68و 34 15

71 

  4 شارات الضوئيةعدـ االلتزاـ ابإل -

عدـ إعطاء األفضلية عند اػبروج من مكاف غَت مفتوح  -  37 16
لسَت العاـ أو من أرض ترابية أو من مكاف للوقوؼ على 

 جانب الطريق

4  

  4 ـبالفة قواعد استعماؿ أضواء الطريق. -  47 17

 

 

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ راثؼخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة افيةمواد إض اؼبادة متسلسل

السَت ليبل أو وقت الضباب أو عند ىطوؿ اؼبطر الغزير  -  47 18
 أو الثلج أو يف نفق من دوف استعماؿ أية إانرة.

4  

رمي أو ترؾ على الطريق ما من شأنو أف يعرقل حركة  -  53 19
 السَت أو يسبب أخطارا هتدد السبلمة العامة.

4  

مي أي شيء من داخل اؼبركبات على الطرقات العامة ر  -  53 21
 وجوانبها خصوصا النفايت وبقاي اؼبأكوالت وخبلفو.

  



عدـ ازباذ إجراءات السبلمة البلزمة لتنبيو وضباية  -  55 21
 مستخدمي الطريق يف ورش األشغاؿ على الطرقات

  

عدـ استعماؿ أضواء التنبيو ومثلث التحذير يف حاؿ  -  58 22
 توقف اؼبركبة بشكل طارئ

4  

  4 الرجوع إذل الوراء على الطريق ال سيما األوتوسًتادات -  59 23

إغباؽ الضرر ببلفتات وإشارات السَت أو تغيَت مراكزىا  -  65 24
 أو معاؼبها أو مكاهنا

  

وضع ملصقات أو إعبلانت أو بياانت على الفتات  -  65 25
 وإشارات اؼبرور

  

  4 سَت بعكس وجهة اؼبرورال -  74 26

عدـ مراعاة الشروط اؼبفروضة يف الًتخيص إبجراء سباؽ  - 281و 81 27
 على الطرقات العامة

  

إخراج دخاف من اؼبركبة ملوث ومضر ابلصحة العامة أو  - 283و 88 28
 بسبلمة السَت

 احتجاز 4

 احتجاز 4 إحداث ضوضاء يزعج مستعملي الطريق وؾباوريها -  88 29

% 41اذل  % 31السَت دبركبة يزيد وزهنا اإلصبارل عن  -  133 31
عن الوزف اإلصبارل احملدد ؽبا واؼبدوف يف رخصة السَت 

 ( 378/3104) ِؼذٌخ ثبٌمبْٔٛ رلُ  اؼبعطاة ؽبا

احتجاز حىت  4
 إزالة اؼبخالفة

 296و 139 31
 339و

 إزالة اؼبخالفة  ضبولة زبل بتوازف اؼبركبة -

 298و 144 32
 341و

عدـ وجود لوحة تسجيل يف مقدمة أو مؤخرة اؼبركبة  -
 اليت جيب أف ربملها

 احتجاز 

 267و 145 33
 298و

وجود لوحات تسجيل غَت مبصومة من اؼبصلحة  -
 اؼبختصة

 احتجاز 

 

 

.../... 
 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ راثؼخربثغ 

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة مواد إضافية اؼبادة 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 أبكثر من وكالة -

  عدـ وجود عقد أتمُت صاحل يف لبناف للمركبات يف وضع  -  196 37



 السَت الدورل

قيادة فئة معينة من اؼبركبات غَت الفئة اؼبرخص ؽبا يف  -  197 38
 رخصة السوؽ

  

عدـ تبليغ صاحب رخصة السوؽ عن تغيَت عنواف  -  224 39
 إقامتو خبلؿ مهلة شهر

  

التدريب على الطرقات العامة دوف أف يكوف اؼبتدرب  -  234 41
 قد اجتاز التدريبُت النظري والعملي األساسيُت

  

دـ االتصاؿ ابإلسعاؼ أو االستنكاؼ عن نقل ع -  343 41
 اؼبصاب

  

رفض سائق اؼبركبة اآللية إبراز اؼبستندات الرظبية  -  388 42
 اؼبطلوبة ؼبأموري السلطات اؼبختصة

4  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جذٚي ِخبٌفبد اٌظٍز فئخ خبِظخ

 
 مبلحظات سحب نقاط نوع اؼبخالفة مواد إضافية اؼبادة متسلسل

 حجز 6 غ/ؿ 1قيادة مركبة ربت أتثَت الكحوؿ بنسبة تتعدى  -  17 1

 حجز 12 قيادة مركبة ربت أتثَت اؼبخدرات -  17 2

 حجز 6 التمنع عن اػبضوع لفحص الكحوؿ أو اؼبخدرات -  17 3

 حجز 6 كلم/س  61ذباوز السرعة احملددة أبكثر من  - 26و 24 4

)كالقيادة  القياـ حبركات أو مناورات ذات خطورة -  25 5
 اؼبتعرجة...(

 حجز 6



   أف يلحق ضررا ابلطريق -  54 6

   أف حيفر الطريق دوف ترخيص -  54 7

 حجز 6 إجراء سباؽ على الطرقات العامة بدوف ترخيص مسبق - 281و 81 8

إجراء وصبلت أو غبامات يف الشاسي دوف موافقة  - 249و 86 9
 اؼبنتج اؼبصنع واؼبصلحة اؼبختصة

 حجز 

 حجز 6 نزع أو تعطيل جهاز مراقبة السرعة -  112 11

عدـ وجود عداد تكسيميًت يف سيارات السياحة  -  113 11
 العمومية الواجب عليها تركبيها

 حجز 6

% عن الوزف 41عن  اإلصبارل  وزهناالسَت دبركبة يزيد  -  133 12
)  اإلصبارل احملدد ؽبا واؼبدوف يف رخصة السَت اؼبعطاة ؽبا

 ( 378/3104ٌخ ثبٌمبْٔٛ رلُ ِؼذ

 حجز 

كتابة معلومات أو بياانت غَت صحيحة على اللوحة   -  144 13
 الداخلية للسيارة العمومية

 حجز 6

أتجَت أو استئجار أو استبداؿ اإلطارات أو أية قطعة  - 299و 161 14
 بقصد الغش ابؼبعاينة اؼبيكانيكية

 حجز 

 حجز  سوؽ قيادة مركبة دوف حيازة رخصة  197 15

 164و 211 16
 166و

إعطاء معلومات غَت صحيحة ال سيما اظبو وكنيتو وؿبل  -
 اإلقامة

 حجز 

 حجز 6 تدريب قيادة اؼبركبات دوف رخصة تعليم -  234 17

 حجز  متدرب يتعلم السوؽ دوف مدرب -  235 18

القياـ ابغبركات البهلوانية أثناء قيادة الدراجة اآللية   -  281 19
سَت على عجلة واحدة أو الوقوؼ على اؼبقعد أو كال

 التعرج بُت اؼبركبات

 حجز 6

 حجز 6 دراجة آلية ربدث ضوضاء تزعج مستعملي الطريق وؾباوريها-  283 21

عدـ تسليم رخصة السوؽ ضمن طبسة أيـ من اتريخ  -  366 21
 إعبلمو فقداف كامل النقاط

  

 حجز  وؽ مسحوبة من السائققيادة مركبة آلية ورخصة الس -  366 22

 

 جذٚي اٌزطَٛ اٌّفزٚػخ ػٍى ِخزٍف أٔٛاع اٌّزوجبد اٌٍَخ

 

 رسـو التسجيل )اؼبلكية( عبميع اؼبركبات اآللية على اختبلؼ أنواعها ومن صبيع الفئات: : أٚالً 
 

 معدؿ الرسم 

 أربعة ابؼباية من شبنها اػبصوصية -1

 اثناف ابؼباية من شبنها عمومية(العمومية )دبا فيها شبن اللوحات ال -2

 

 ً  رسـو لوحات التسجيل عبميع اؼبركبات اآللية على اختبلؼ أنواعها ومن صبيع الفئات:   : صبٍٔب



 

 معدؿ الرسم 

 15,111 رسم معاينة )بصم( عن لوحتُت -1

رسم استبداؿ لوحات السيارات السياحية  -2
 75,111 اػبصوصية

حيدد الرسـو واتريخ بدء العمل بو بقرار يصدر عن وزيري   تسجيلرسم عن تقدًن وتركيب لوحيت -3
 اؼبالية والداخلية والبلديت

رسم استبداؿ لوحات لتغيَت وجهة االستعماؿ من  -4
خصوصي إذل عمومي وابلعكس ومن سياحة إذل نقل 

 61,111 وابلعكس

رسم إضايف عن استبداؿ لوحات لتغيَت وجهة  -5
 خصوصي إذا دل تكن السيارة االستعماؿ من عمومي إذل

 % من شبنها2 أو اؼبركبة اآللية قد سجلت خصوصي سابقا

 
 ً  رسـو رخص السَت عبميع اؼبركبات اآللية على اختبلؼ أنواعها ومن صبيع الفئات، خصوصية وعمومية :  صبٌضب
 

 معدؿ الرسم 

عن كل رخصة سَت دبا يف ذلك بدؿ عن ضائع أو  -
 15,111 ركبات اآلليةفبزؽ أو فبلوء عبميع اؼب

 
 
 
 
 
 
 

.../... 
 

2 

 ً  رسـو السَت السنوية عبميع اؼبركبات اآللية على اختبلؼ أنواعها ومن صبيع الفئات، خصوصية وعمومية :  راثؼب
 قيمة الرسم ؿ.ؿ. البياف

 الفئة األوذل: عمر السيارة ابلنسبة لتاريخ الصنع:
 أحصنة 11من قوة حصاف واحد إذل  -
 حصاانً  21إذل  حصاانً  11من قوة  -
 حصاانً  31إذل  حصاانً  21من قوة  -
 حصاانً  41إذل  حصاانً  31من قوة  -
 حصاانً  51إذل  حصاانً  41من قوة  -

 سنة وما فوؽ 13
33.111 
53.111 

119.111 
141.111 
231.111 



 288.111 وصاعداً  حصاانً  51من قوة  -

 نع:الفئة الثانية: عمر السيارة ابلنسبة لتاريخ الص
 أحصنة 11من قوة حصاف واحد إذل  -
 حصاانً  21إذل  حصاانً  11من قوة  -
 حصاانً  31إذل  حصاانً  21من قوة  -
 حصاانً  41إذل  حصاانً  31من قوة  -
 حصاانً  51إذل  حصاانً  41من قوة  -
 وصاعداً  حصاانً  51من قوة  -

 سنوات 5سنة و 12بُت 
75.111 

121.111 
241.111 
311.111 
511.111 
715.111 

 الفئة الثالثة: عمر السيارة ابلنسبة لتاريخ الصنع:
 أحصنة 11من قوة حصاف واحد إذل  -
 حصاانً  21إذل  حصاانً  11من قوة  -
 حصاانً  31إذل  حصاانً  21من قوة  -
 حصاانً  41إذل  حصاانً  31من قوة  -
 حصاانً  51إذل  حصاانً  41من قوة  -
 وصاعداً  حصاانً  51من قوة  -

 ات وسنتُتسنو  4بُت 
155.111 
245.111 
515.111 
731.111 

1.211.111 
1.511.11 

 الفئة الرابعة : عمر السيارة ابلنسبة لتاريخ الصنع :
 أحصنة 11من قوة حصاف واحد إذل   -
 حصاانً  21حصاانً إذل  11من قوة   -
 حصاانً  31حصاانً إذل  21من قوة   -
 حصاانً  41حصاانً إذل  31من قوة   -
 حصاانً  51حصاانً إذل  41ة من قو   -
 حصاانً وصاعداً  51من قوة   -

 أقل من سنتُت
325.111 
525.111 

1.151.111 
1.525.111 
2.511.111 
3.111.111 

ربدد أصوؿ تنظيم واستيفاء الرسم وتوريده إذل اػبزينة دبرسـو يتخذ بناًء 
 .القًتاح وزير الداخلية والبلديت ووزير اؼبالية 

 (  7/2114وجب القانوف النافذ حكماً رقم ) اؼبعدلة دب  -
    كػػػػل كلػػػػغ أو كسػػػػره مػػػػن اغبمولػػػػة  نعػػػػإضػػػػايف كمػػػػا يسػػػػتوىف رسػػػػم سػػػػنوي    

    .  الصافية عبميع سيارات الشحن العاملة على البنػزين أو اؼبازوت

 
 
 

25  

.../... 
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 رسـو رخص السوؽ خامساً :
 

 قيمة الرسم ؿ.ؿ. البياف

لى رخصة سوؽ من عن كل امتحاف للحصوؿ ع -
 ـبتلف الفئات

عن كل رخصة سوؽ عبميع اؼبركبات اآللية على  -
اختبلؼ أنواعها ومن ـبتلف الفئات خصوصي أو 

 عمومي وعن كل توسع يف صبلحية رخص السوؽ

31.111 
 

211.111 
 
 



عن كل رخصة سوؽ تعطى بدؿ ضائع أو فبزؽ أو عند  -
 ذبديدىا

25.111 

 
 اػباصةرسـو الًتاخيص   :  سادساً 

 

 قيمة الرسم ؿ.ؿ. البياف

عن كل رخصة سوؽ دولية وال تعطى إال ؼبن حيمل  -
 رخصة سوؽ لبنانية

عن استبداؿ رخصة سوؽ دولية أو أجنبية أو عسكرية  -
 قابلة لبلستبداؿ برخصة سوؽ لبنانية

 عن كل ترخيص سنوي جييز استعماؿ لوحيت ذبربة. -

115.111 
 

115.111 
 

115.111 

 51.111 ترخيص جييز استعماؿ لوحيت ترانزيت.عن كل  -

 81.111 عن كل ترخيص إبجازة سَت دولية -

عن كل ترخيص لسيارة معدة لئلجيار من الغَت  -
 ابإلضافة إذل سائر الرسـو اؼبتوجبة.

111.111 

عن كل ترخيص سَت لسيارة تعطى لوحات إدخاؿ  -
 مؤقت.

111.111 

لوحيت سيارة أو  عن كل ترخيص سنوي جييز استعماؿ -
 ابص معدة للنقل الدورل.

111.111 

عن كل ترخيص للسيارات ذات االستعماؿ اػباص  -
 من قانوف السَت. 175وفقا لنص اؼبادة 

111.111 

 
 رسـو الرىن والتأمُت سابعاً :

 

 قيمة الرسم ؿ.ؿ. البياف

رسـو الرىن أو التأمُت اعباري على اؼبركبات اآللية من  -
 ع ومن ـبتلف الفئاتصبيع األنوا 

 نصف ابؼباية من قيمة عقد التأمُت أو الرىن

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 جذٚي ِخبٌفبد اٌّشبح

 
 نوع اؼبخالفة اؼبادة متسلسل
5و 4 1  ـ. 151عدـ اعتماد اؼبشاة لؤلرصفة أو اؼبمرات أو اعبسور أو األنفاؽ اؼبخصصة ؽبم حىت مسافة  

 لرؤية واؼبسافة اليت تفصل بُت اؼبشاة واؼبركبة ومدى سرعتهاعدـ األخذ بعُت االعتبار ا 5 2

 عدـ التقيد ابإلشارة الضوئية اؼبخصصة ؽبم 5 3

 عدـ التقيد إبشارة عنصر السَت 5 4

 عبور اؼبعبد بزاوية غَت مستقيمة 5 5

 ؽبم يف حاؿ وجوده صخصحة يف غَت اؼبمر اؼبعبور معبد التقاطع أو اؼبستديرة أو السا 5 6

 عدـ اعتماد الطرؼ األيسر من الطريق ابذباه سَتىم عندما يسَتوف على اؼبعبد يف حاؿ عدـ وجود أرصفة 6 7

الطرؼ األقرب إليهم لدى ظباعهم تنبيو أي مركبة أو حيواانت تدنو منهم، وبصورة عامة أقصى عدـ انتحاء  6 8
 يف كل ؿبل تكوف الرؤية غَت كافية

 سور ويف األنفاؽالسَت أو التوقف على اعب 7 9

مًت عن اؼبستديرات والتقاطعات  25استخداـ األرصفة أو اؼبعبد بغية الصعود إذل اؼبركبات ضمن مسافة  7 11
 واؼبنعطفات ورؤوس اؼبرتفعات واإلشارات الضوئية.

 ر من اػبلفأضب عدـ استعماؿ اؼبشاة السائرين ليبل يف ؾبموعات منظمة ضوءا أبيض أو أصفر يف األماـ وضوءاً  8 11

 عدـ ارتداء سًتات عاكسة للنور للعاملُت يف الليل على الطرقات 11 12

 أصحاب اإلحتياجات اػباصة ( اؼبشاة و  عبور األوتوسًتادات ) 57 13

 

 اٌشزػخ اٌٍجٕبٍٔخ ٌذمٛق اٌّشبح
 
اع تؤمن حسن حاؽبم وراحتهم من النواحي ، وحرية التمتع دبرافق اؼبساحات العامة ربت أوض يف العيش يف بيئة صحية للمشاة اغبق  -1

 . اؼبادية والنفسية
 ، وأف تتوفر اؼبرافق ركبات اآللية، وليس الحتياجات اؼب للمشاة اغبق يف العيش يف مراكز مدنية أو قروية موائمة الحتياجات اإلنساف  -2

 . ضمن مسافات اؼبشي أو الدراجات
، وليست أماكن تفاقم نواحي  لتطلع أبف تكوف اؼبدف أماكن لبلتصاؿ االجتماعي اؼبيّسر، اغبق يف ا لؤلوالد واؼبسنُت واؼبعوقُت  -3

 . الضعف فيهم
ولكنها  يس فقط ؾبرد ساحات ـبصصة للمشاة، وعلى أكرب قدر فبكن من اؼبساحة، ول للمشاة اغبق يف مناطق حضرية ـبصصة ؽبم  -4

 . متجانسة مع تنظيم اؼبدينة الشمورل
. وبشكل خاص ؽبم  ، واليت ديكن ربقيقها من خبلؿ االستخداـ اؼبتكامل لوسائط النقل يف اغبركة الكاملة بدوف عوائق للمشاة اغبق  -5

 : اغبق يف التطلع إذل
 . ، دبن فيهم من لديهم إعاقة يؤمن حاجات صبيع اؼبواطنُت جيداً  ، وؾبهز ذبهيزاً  ، ؿبايب للبيئة نظاـ شامل للنقل العاـ - أ

 . صصة لتنقل اؼبشاة خالية من صبيع العوائق وصاغبة لتنقل من لديهم إعاقةأرصفة ـب - ب
 ، خاصة السريعة منها. أتمُت فبرات آمنة لعبور اؼبشاة بُت جانيب الطرؽ - ج
 للدراجات يف صبيع اؼبناطق اؼبدنية .أتمُت مرافق   - د
م على التمتع على حركة اؼبشاة وال تضعف قدرهت مساحات لوقوؼ السيارات واؼبركبات اآللية ، يف مواقع ال تؤثر  -ىػ 

 معماريً . اؼبميزة ابؼبناطق 



 

 



 

 



 

 
 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 

 
 
 
 



 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 


