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الجمهورية اللبنانية 
  U مجلس النواب

 
اقتراح قانون السير الجديد 

U ناقشته الهيئة العامة كما
Uلىولمادة األا: 

في  المتانةمتحانات السوق وشروط لطرقات العامة وتدريب السائقين واستعمال ايخضع تنظيم السير وا
مرفقة به، والشرعة اللبنانية لحقوق ل والمالحق الاووالجد، ألحكام هذا القانون العامة المركبات والسالمة

. المشاة
 

 : 2المادة 
: ُيقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني اآلتية

 .مختلف أنواع المركباتووالحيوانات كل سبيل مفتوح لسير المشاة : الطريق -1
كالمداخل والمخارج  عية التابعة لهت والتجهيزات الفرشاءانوسائر اإل كل طريق وملحقاته: وسترادتواأل -2

يحّظر الدخول إليه والخروج منه من غير المداخل والمخارج  الخ،... ومراكز المراقبة والصيانة 
بمرسوم تصديق عنه بمرسوم إعالن المنفعة العامة، أو يّعرف المخصصة لهذه الغاية، و

 .التخطيطات
 .تلسير المركبا القسم من الطريق المعدّ  :دالمعبّ  -3
 .لسير المركبات في وجهة واحدة معدّ من المعّبد  جانب: المسلك -4
دة محدّ  جوانبه قسم من المسلك يسمح عرضه بمرور المركبات لتسير متتابعة وتكون: المسرب -5

يرتفع عن الطريق أو  ويمكن أن يكون المسرب مخصصًا لسير الدراجات الهوائية وأن .بوضوح
  .نكما يمكن أن يتميز بمواصفات اضافية في حال خصص لسير معيّ  .نفصاًال بّيناً ينفصل عنها إ

. مخصص لسير المشاةقسم من الطريق : الرصيف -6
كل مستعمل للطريق، كالمشاة وسائقي مختلف أنواع المركبات  ":المنتفع"أو  مستخدم الطريق -7

. وسائقي الحيوانات
من  واحدجانب على  القائمة المتقاربةأو  كل مجموعة من المباني المتالصقة: منطقة مأهولة -8

  .على جانبيهاأو  الطريق
. لطريق مع مقطع سكة حديدأو  ،أو أكثر كل مساحة إلتقاء لطريقين: لتقاطعا  -9

 .دائرية يتم السير حولها بعكس عقارب الساعةكل تقاطع يتوسطه مساحة : المستديرة -10
. جسديةأو  اسطة قوة آليةكل وسيلة للنقل ذات عجالت تسير بو: المركبة -11
نصف أو  المقطورات جرّ أو  كل مركبة تسير بواسطة محرك معدة للنقل: المركبة اآللية -12

 .المقطورات
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ويزيد  مصممة للسير على الطرقات العامة أو أكثر كل مركبة آلية ذات ثالث عجالت: السيارة -13
وكل مركبة معدة لنقل األشخاص  ،اءياألشأو  كلغ معّدة لنقل األشخاص 400/وزنها فارغة عن 

وكل مركبة آلية غير معّدة لنقل  إذا كانت متصلة بتيار كهربائي وغير مقيدة بخط حديدي،
لمركبات بإستثناء اخاص استعمال  األشياء ولكنها مجّهزة بآالت ميكانيكية ذاتأو  األشخاص

 .الزراعية واألشغال العامة
عدات مخصصة تحريك مأو  كبة آلية صنعت خصيصًا لجرّ مر": جرار زراعي"المركبة الزراعية -14

. لإلستثمار الزراعي
 .آلة يمكنها أن تتجول بوسائلها الخاصة مخصصة لإلستثمار الزراعي: آلة زراعية متحركة -15
تحريك معدات أو  لجرّ أو  مركبة آلية صنعت خصيصًا لمشروع أشغال عامة: مركبة أشغال عامة -16

، ويمكن تسجيلها ، وال تستعمل لنقل المواد والبضائع على الطرقاتمخصصة لألشغال العامة
 .لصالح القطاع العام أو الخاص

ئع معدات مصنوعة خصيصًا لمشروع أشغال عامة وال تستعمل لنقل البضا: معدات أشغال عامة –17
. والمواد واألشخاص على الطرقات ويمكن أن تعود ملكيتها للقطاعين العام أو الخاص

 :"لقاطرة والمقطورة ونصف المقطورةا" -18
وصنعت لتجرها مركبة اخرى  صممتاألشخاص أو  كل مقطورة لنقل األشياء: المقطورة أ-

. تعمل في نفس الغاية دون أن يستند أي جزء منها على القاطرة
 أو أكثر األشخاص مجهزة بمحور خلفيأو  كل وسيلة لنقل األشياء: نصف المقطورات ب-

 من ثقلها مستنداً  ي صممت وصنعت لتجرها مركبة أخرى بشكل يجعل جزءاً ودون محور أمام
 .إلى المركبة القاطرة

مركبات مربوطة بجرار زراعي تستعمل لنقل  :مقطورات ونصف مقطورات زراعية -ج
منه وتستعمل عند اإلقتضاء أو  المحصوالت والمواد والمعدات الالزمة للزراعة إلى مشروع زراعي

. المشروعلنقل عمال هذا 
أو  االشخاص مجهزة بمحورأو  ة لنقل االشياءكل مقطورة غير معدّ  :مقطورة أشغال عامة د-

.    تجرها مركبة أشغال عامة أكثر
. مركبة آلية مصممة ومجّهزة لتجر خلفها مقطورة": القاطرة " هـ-
 .خلفها نصف مقطورة مركبة آلية مصممة ومجّهزة لتجرّ : رأس قاطرة  و-

. غرامد وزنها فارغة على أربعماية كيلووال يزيثالثة أو  كل مركبة آلية ذات عجلتين: آليةدراجة  -19
وغير مجهزة بمحرك، وانما تسير بقوة  أربعأو  ثالثأو  كل مركبة ذات عجلتين :دراجة هوائية -20

. راكبها
أو  إصعادهمأو  بإنزال الركاأو  الوقوف فترة محدودة من الوقت تستلزمها ضرورات السير: التوقف -21

 .تحميلهاأو  إفراغ البضائع
. ترك المركبة دون سائقهاأو  ،اوز فترة التوقفالتمركز في مكان ما لمدة تتج: الوقوف -22
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 .د لوقت محدد وذلك لقاء بدل معّينالتمركز في مكان محدّ : الوقوف لقاء بدل -23
. والمركباتواآلليات  هيئة إدارة السير: االدارة المختصة -24
 .مصلحة تسجيل السيارات واآلليات :المصلحة المختصة -25

. المجلس الوطني للسالمة المرورية: المجلس -26
 المرورية الوطنية للسالمةاللجنة : اللجنة -27
 .االمتيازات المتعلقة بالمصلحة العامة :االمتيازات -28
السير السنوية وترتبط مباشرة  ومأساسه رسهي مقياس سير للمركبة اآللية تحتسب على : قوة المحرك -29

. بمواصفات المحرك، وهي ليست القوة الفعلية للمحرك
طفاء، معبأة بة اآللية وهي فارغة مع العّدة وٕاطار اإلحتياط وجهاز اإلهو وزن المرك: الوزن الفارغ -30

. خزاناتها بالوقود والسوائل، جاهزة لالستعمال والسير
. د من قبل الشركة الصانعةلوزن األقصى للمركبة اآللية المحدّ هو ا :الوزن االجمالي الفني -31
مجموعة المركبات وهي فارغة مضافًا إليه وزن الحمولة أو  وزن المركبةهو : الوزن االجمالي -32

. على رخصة سير المركبة  والمدّون المرخص بنقلها فيها
 .تأمين سالمة السير والطرقاتاألقصى للوزن المفروض ل يمثل الحدّ : األقصىالمحوري الوزن  -33
هو وزن ما ينقل بواسطة المركبة اآللية، وهو نتيجة حاصل الطرح ما بين الوزن االجمالي : الحمولة -34

). وزن السائق(مًا اكيلوغرخمسة وسبعون / كلغ 75/والوزن الفارغ مضافًا اليه 
 .اصة بسيرهاهو جزء من المركبة الذي يحمل على طرفيه اإلطارات الخ: المحور -35
ر المركبة اود من قبل الصانع لكل محور من محهو الوزن األقصى المحدّ : الوزن المحوري الفني -36

. اآللية
ر المركبة وهو ال يتعدى اوهو الوزن األقصى المسموح به قانونًا لكل محور من مح: الوزن المحوري -37

. الوزن المحوري الفني
. ريناوالقائمة ما بين محورين متجهي المسافة : المسافة المحورية -38
محور مؤلف من محورين مرتبطين ارتباطًا ميكانيكيًا وثيقًا مما يجعلهما غير : المحور المزدوج -39

 .مستقلين ويشكالن بالتالي محورًا واحداً 
لها رة مرتبطة ارتباطًا ميكانيكيًا وثيقًا مما يجعاور متجاومحور مؤلف من ثالثة مح: المحور الثالثي -40

. غير مستقلة وتشكل بالتالي محورًا واحداً 
. هو إرتفاع أعلى نقطة على المركبة عاموديًا من سطح الطريق: اإلرتفاع اإلجمالي -41
هو المسافة العرضية األفقية الفعلية ألبعد نقطتين على جانبي المركبة اآللية ما : العرض االجمالي -42

. عدا المرايا والهوائيات
مجموعة المركبات بين أقصى نقطة في بدايتها وتلك في أو  هو طول المركبة: جماليالطول اإل -43

. مؤخرتها
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يوضع على سطح بعض اآلليات المعطاة أفضلية تبعًا جهاز يضيء بأنوار متقطعة : مصباح تنبيه -44
 .لمهامها الخاصة

ا على الطريق حامل معدني يمكن وضعه مضاءة بنور متقطع تركب علىإشارة : اشارة متحركة -45
. وادثتغيير وجهة السير تحاشيًا للحلأو  للتنبيهتستخدم 

 .جهاز موجود في المركبة اآللية يشير إلى سرعتها :جهاز تحديد السرعة -46
. إطفاء إلخماد الحرائق في المركبة اآللية قارورة :جهاز إطفاء -47
. كابحجهاز يستخدم لمعرفة مدى صالحية الم: جهاز معاينة المكابح -48
 .قياس حجمهاجهاز أو  يستخدم لبيان وزن الحمولة جهاز: جهاز قياس الحمولة -49
. يستخدم لمعرفة قوة األنوار ومدى تناسبها مع كشف الرؤية للطريق جهاز: جهاز مراقبة األنوار -50
. جهاز يسخدم لمعرفة نسبة الكحول في الدم: جهاز فحص نسبة الكحول -51
 .جهاز يسخدم لقياس نسبة المواد المنبعثة من العادم: جهاز فحص التلوث -52
 .على اإلطارات" الغوما"جهاز يستخدم لفحص سماكة المطاط : جهاز فحص اإلطارات -53
. الضوءأو  ما يبعث النور :المصابيح -54
 .الحّد منهاأو  لتخفيف السرعةعلى المعّبد  هي ما ُيقام :مخففات السرعة -55
ه السائق إلى وجود سيارة امامه ليًال وتكون على عكس األنوار الموجهة إليها فتنبّ صفائح ت: العاكسات -56

. شكل مثلثات وغيرها، تثبت على السيارة من األمام والخلف والجانبين
كل مركبة آلية ذات أربع عجالت يزيد وزنها فارغة عن أربعماية كيلو ": A T V  -ڤأ ت " مركبة  -57

.  وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غرام، تعتبر بمثابة دراجة آلية يقلّ أو  غرام، تعتبر بمثابة سيارة
  .لونهأو  مكانهأو  أي مادة ُأخرى له داللة معينة على الطريق حسب شكلهأو  رسم من الدهان:الخط -58
 أي مادة ُأخرى ويرتفع عنأو  المعدنأو  اإلسمنتأو  من الحجرعلى المعّبد  كل ما يشاد: الفاصل -59

. ليفصل بين إتجاهات السيرالمعّبد 
 .ممر جانبي للمعبد يستخدم للوقوف االضطراري ولسيارات االسعاف: كتف الطريق -60
أو  ويفصل بين مسلكي الطريقالمعّبد  كل ما يشاد على الطريق ويمكن ان يرتفع عن مستوى: جزيرة -61

 .جزيرة وسطية ألخ: المسارب مثل
. ل الركاب باالجرة أو لقاء تعرفةة لنقعامة معدّ أو  ركبة آلية خاصةكل م: عامالنقل المركبة  -62
 .كشف مطابقة السيارات لمواصفات الصانعمعاينة : خاصة معاينة ميكانيكية -63

 
 

 
 
 

 لوالباب اال
 القواعد العامة للسير على الطرقات
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  لوالفصل اال
  للمشاة أحكام عامة

U 3المادة: 

: في حكم المشاة ُيعتبر -1
أي عربة أخرى صغيرة دون أو  معوقأو  كرسي مريضأو  ون عربة طفلخاص الذين يجرّ األش أ-

. محرك
. دراجة ذات محرك باليدأو  األشخاص الذين يجّرون دراجة هوائية  -ب

ن في الذين يتجولو لذوي الحاجات الخاصةيمكن و. المشاةيعيق سير  بما األرصفةإستخدام يحّظر  -2
جوانب الطريق، وهم في هذه الحالة يعتبرون أو  رصفةكوا األن يسلأ عربة خاصة تسير بسرعة الخطى

. مشاة
م على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى إذا ُخصص قسم من الطريق لفئة معينة من مستخدمي الطريق، تحتّ  -3

. باقي الفئات أن تتجنبه
 

 :4المادة 
خصصة لهم، وفي حال عدم االنفاق المأو  الجسورأو  الممراتأو  على المشاة أن يعتمدوا األرصفة

مكانهم القيام بذلك بدون أي خطر، إت من عّبد أو يتخطوه، إال بعد التثبّ المُ  وجودها، عليهم أن ال يعبروا
 .رجل أمن لتوجيه السيرأو  ، تكون أفضلية المرور لهم عند عدم وجود إشارة ضوئيةوفي حال وجودها

 
 :5المادة 

ن الطريق، شرط اتخاذ تدابير الحيطة والحذر وذلك عندما خرى مأفي أجزاء سمح للمشاة التجول يُ  -1
. في حال عدم وجودهاعليهم سلوك األماكن المخصصة لهم أو يستحيل 

ئة ة لهم في حال وجودها حتى مسافة م، استخدام الممرات المخصصالمعّبد على المشاة الذين يعبرون -2
لمسافة التي تفصل بينهم وبين المركبة ومدى عتبار، الرؤية وان يأخذوا بعين اإلوخمسين مترًا، وعليهم أ

 .سرعتها

على ممر المشاة عند اضاءة االشارة المعّبد  ضوئية، على المشاة أن يعبرواإشارات  في حال وجود -3
. المخصصة لهم

المعّبد، على المشاة أن  الشرطة البلدية ينظم عبورأو  من الداخليفي حال وجود عنصر من قوى األ -4
. هشارتيتقيدوا بإ

. ية مستقيمةاوبزالمعّبد  على المشاة أن يعبروا -5
المخصص لذلك، وفي حال  الساحة على الممرّ أو  المستديرةأو  عّبد التقاطععلى المشاة أن يعبروا مُ  -6

الساحة ويعبروا الطرقات المحيطة بها أو  المستديرةأو  عدم وجود الممر، عليهم أن يدوروا حول التقاطع
. الزم من الطرقاتبعبورهم العدد ال
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 :6المادة 

، بإتجاه سيرهم، وعليهم أن يسر من الطريقيعتمدوا الطرف األأن على المعّبد  على المشاة الذين يسيرون
حيوانات تدنو منهم، وكذلك في أو  مركبة ألقرب إليهم لدى سماعهم تنبيه أيينتحوا أقصى الطرف ا

االقتراب من هذه المواقع، وبصورة عامة في كل  المنعطفات ومفارق الطرقات ورؤوس المنحدرات ولدى
 .تكون فيه الرؤية غير كافية محلّ 

 
 :7المادة 

. نفاق إال عند حصول حادث طارئعلى الجسور وفي األ يحّظر على المشاة السير أو التوقف -1
 ةفة خمسلى المركبات اآللية ضمن مساأو المعّبد بغية الصعود إ استخدام األرصفةيحّظر على المشاة  -2

 .وعشرين مترًا عن المستديرات والتقاطعات والمنعطفات ورؤوس المرتفعات واالشارات الضوئية
 

U8 المادة :
ة، أن يستعملوا ليال ضوءًا أبيض أو أصفر في األمام وضوءًا على المشاة السائرين في مجموعات منظم

. ًا خالل رؤية صافيةمائة وخمسين مترمن الخلف يمكن مشاهدتهما بشكل واضح على بعد  أحمر
 

U9 المادة: 
أو  على تشكيالت القوى المسلحة وعلى مواكب المشاة السائرة بشكل منظم الفصلأحكام هذا  تطّبقال 

إنما يجب على هذه التشكيالت والمواكب . تأديتهم وظائفهم أثناءمواكب الجنازات وعلى رجال القوة العامة 
وعليها . ًا قدر اإلمكان لمرور مركبة على األقلاآلخر منه حرّ  بحيث تترك الجانبالمعّبد  أن تلتزم جانب

. إذا كانت مكونة من عدة فرق أن تترك بين الفرقة واألخرى مجاًال يكفي لتالقي المركبات
 

U 10المادة: 

شخاص الذين يعملون في الليل على الطرقات، أن يرتدوا سترات عاكسة للنور لتالفي تعرضهم على األ
. لحوادث الصدم

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 لسير المركبـات أحكـام عامـة 
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U 11المادة: 
. رخصة سوق صالحة يحمليجب ان يكون لكل مركبة سائق 

 
U 12المادة :

وعليه أن يلتزم أقصاه في من المعّبد  األيمن المسربعلى سائق المركبة في حالة السير العادي، أن يلتزم 
: الحاالت التالية

. آخر مستخدم طريقلجهة المعاكسة يقبل عليه من ا عندما –1
. هيتجاوزيريد مستخدم طريق آخر أن  عندما –2ً
. تكون رؤية الطريق إلى األمام غير كافية عندما –3
لى الطريق، وعليه في عندما يكون مضطرًا لقيادة مركبته لفترة مؤقتة دون السرعة المعمول بها ع –4

. ناجأ به مستخدمو الطريق اآلخرويتف ستخدام أضواء التنبيه لكي الهذه الحالة ا
طن  7,5التي يكون وزنها االجمالي وفي جميع الحاالت على سائقي مركبات النقل المشترك والشاحنات 

 .من المعّبد يمنإلتزام المسرب األوما فوق والمركبات التي تنقل مواد خطرة 
 

U 13المادة: 
على السائق حّظر يُ  فواصل،أو  تواصلةم إلى مسلكين محددين بخطوط مقسوماً المعّبد  إذا كان –1

 .السير عليهاأو  الفواصلأو  جتياز هذه الخطوطمنهما ا على مسلكالسائر 
متقطعة يجب على السائق في حالة صفراء  مقسومًا إلى مسلكين محددين بخطوطالمعّبد  إذا كان -2

ز وفقا ألحكام اوقصد التجالخطوط إال ب هذه السير العادي أن يستعمل المسلك األيمن، وأن ال يجتاز
 .الفصل الثالث من هذا الباب

ن جتياز الخطين ميمكن امتواصل،  أصفر لخط متقطع محاذٍ  أصفر دًا بخطإذا كان المسلك محدّ  –3
. جتياز من ناحية الخط المتواصليحّظر االناحية الخط المتقطع و

عليه يحّظر متقطعة، وأو  واصلةد بخطوط طولية متلتزام وسط المسرب المحدّ على سائق المركبة ا -4
 .عليهاأو  السير فوق هذه الخطوط

 
U 14المادة :

كد مسبقًا تجاهها، أن يتأسرعة مركبته أو حيواناته أو في ا على السائق الذي يتأهب إلدخال تغيير هام في
. ه إلى األمر غيره من سالكي الطريقدون خطر وأن ينبّ من إمكانية إجراء ذلك من 

 
U 15المادة :

 رتل من المركبات المتوقفة،أو  عقارأو  الخروج من بنايةأو  رة،اوعلى السائق قبل الشروع بإجراء من -1
ينوي  ه سائر مستخدمي الطريق إلى العملية التينتقال جانبي، أن ينبّ القيام بإأو  السير إلى الوراء،أو 
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د سالمة األخرين من ها دون خطر يهدّ تنفيذها إال بعد التأكد من إمكانية إجرائالقيام بها، وأن ال يباشر 
 .مستخدمي الطريق

. المعوقينأن يتوقف ليسمح بمرور المشاة وأو  على السائق أن يخفف سرعته –2
أضواء لعامة أثناء قيادته على الطريق، استعمال على السائق عند مصادفته أي خطر على السالمة ا –3

 .التنبيه إلنذار مستخدمي الطريق اآلخرين
 خروجهم منهاأو  السائق أن يعطي أفضلية لمرور تالمذة المدارس عند دخولهم إلى مدارسهم على -4
. عند توقف باصات المدارسأو 
 

U 16المادة :
: على أي كانحّظر يُ  

 .في حالة السير وهيأنواعها  أن يقطع صفوف القوى المسلحة والمواكب على اختالف -1
 .السير ينزل منها وهي في حالةأو  ى المركبةأن يتعلق بأجزاء المركبة الخارجية ويصعد إل -2
 .ستعمال المزالق الرياضية ذات العجالت على الطريق العاما -3
ستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أي من أعضاء الجسم من السيارة بإ أو إخراج الرأس -4

. السير أثناءالجلوس على نوافذها أو  ،من هذا القانون 67من المادة 
. أي عمل يؤدي إلى تسّرب أي سائل على الطريق العامأو  ركباتغسل الم -5
 لتزام أقصى اليمينبعد إ القصوى ةالضرور حاالت إال فيالمركبات على الطريق العام  صالحا -6

 .من هذا القانون 58 ستعمال أضواء التنبيه ووضع مثلث تحذير وفقٌا للمادةوا
 

U 17المادة :
 :على سائقي المركباتحّظر يُ  

 0.25أو  )ل/ غ0.5(تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى نصف غرام لكل ليتر دم مركبة  قيادة -1
أو ما  غرام لكل ليتر دمهذه النسبة الى صفر  على ان تنخفض ،ليتر في الهواء المزفور/ملغ

ستالمهم رخصة مِض ثالث سنوات على ان الذين لم توذلك للسائقي يوازيها في الهواء المزفور
طن  7.5لباصات ومركبات النقل العام والشاحنات التي يزيد وزنها عن ولسائقي ا السوق

ع عن الخضوع لفحص التمنّ أو  القيادة تحت تأثير المخدرات،أو  ،والمركبات التي تنقل مواد خطرة
عبوات كحول غير مقفلة من مصنعها داخل أو  نقل زجاجاتأو  المخدرات،أو  نسبة الكحول

 .المركبة
. ندفاعهاتسييرها في المنحدرات بقوة ات مركباتهم عن الدوران بقصد أن يوقفوا محركا -2
. زاوأن يسيروا جنبًا الى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد إال في حال التج -3
 .المأهولة في وسط الطريق العام ضمن المناطق رة التدويراومنب يقوموا أن  -4
 .د للسيرتجاه المحدّ أن يسيروا في غير اإل -5
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 .القيادة أثناءأي من أجهزة االتصاالت استعمال  -6
 

U 18المادة :
 :على سائقي الدراجات اآللية والدراجات الهوائية ومرافقيهمحّظر يُ  
.  هادفعأو  دراجاتهم أن يستعينوا بغيرها من المركبات في سبيل جرّ   -1
مربوطة  ة واقيةدون إعتمار خوذالهوائية، أو  ،.)ف. ت. أ( A T Vأو  اآللية الدراجات قيادة  -2

 .مواصفاتها بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات تحّدد ،القيادة أثناءتقيهم الصدمات  بإحكام،
 

U 19المادة :
: على سائقي مركبات النقل باألجرةحّظر يُ  
من أجل  المالصقة للرصيف جهةبشكل مفاجىء أو في غير ال أو يتوقفواأن يتمهلوا في سيرهم  -1
. أو إنزالهم ابستجالب الركا

 .تتعدى التعرفة المفروضة اً أن يطلبوا أسعار -2
 .التدخين خالل نقلهم للركابأو  األكل -3

 
U 20المادة :

 .التدخين خالل نقلهم للركابأو  األكلأو  على سائقي الباصات التلهي بالحديث مع أي كانحّظر يُ  
 

U 21المادة :
يحول دون  مستديرةأو  مدارةأو  أثرأو  نصبأو  ناءب أو تقاطع طرقات، أي ساحةأو  إذا قام على معّبد

مركبته من الجهة اليمنى، ما لم تكن هناك بعلى السائق أن يلف  وجبالمركبة في سير مستقيم،  استمرار
. تعليمات مخالفة

 
 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الثالث
السـرعة 
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U 22المادة :
ته بشكل يمّكنه من إجراء طرًا على مركبيعلى السائق أن يبقى، في جميع الحاالت، يقظًا ومس -1

عتبار يد سرعة مركبته، أن يأخذ بعين اإلوعليه، عند تحد .ع العمليات والمناورات المتوجبةجمي
وذلك لكي يكون بإمكانه . ة وكثافة السيريووضعية الطرق وحالتها وحمولة مركبته، واألحوال الج

وعليه أن . أي عائق يحتمل مصادفتهقبل أو  يقاف مركبته ضمن مدى الرؤية المتوفرة له إلى األمامإ
. جبت الظروف ذلك وخاصة عندما تكون الرؤية سيئةوأأن يوقفها كلما أو  يخفف سرعة مركبته

يتسبب بمضايقة سير سائر المركبات بتماديه في التمهل دون سبب في قيادة على السائق أن يحّظر  -2
 .يةشارة النظاماالنطالق عند تلقيه االخر بفي التأأو  مركبته،

فة أمان وراء مركبة أخرى أن يترك بين مركبته والمركبة التي تسبقه مسا المركبة السائرةعلى سائق  -3
يقافها بصورة اذه األخيرة على تخفيف سرعتها أو حال إقدام سائق ه كافية لتجنب االصطدام في

افة التي تقطعها عادل المسبشكل يو المركبة زيادة سرعةل نسبة ُبعداً  وتزداد مسافة األمان .مفاجئة
. على األقل المركبة خالل فترة ثانيتين

4- 1T من المركبات  جموعةمأو  لمركباتل ثالثةخارج المدن، تكون مسافة األمان المشار إليها في الفقرة ال
 متراً  50، هانفسالسرعة أمتار، وتسير ب 7طولها  أو يتجاوز طن 7,5يزيد وزنها اإلجمالي عن التي 

 .مركبات القوى المسلحةالفقرة على هذه أحكام  ال تنطبق  .على االقل
5- 1T بين المركبات من  طولأ أمان مسافات تحديدمنشآت الطرق على  صاحبة الصالحيةيجوز للسلطة

 .تهاسالمل اً تأمين المنشآتهذه جل تخفيف المخاطر على أ
 

U 23المادة: 
: ةاآلتيي الحاالت على السائق أن يخفف سرعة مركبته كلما دعت الظروف إلى ذلك، بنوع خاص ف

. لدى اجتيازه المناطق المأهولة –1
: خارج المناطق المأهولة –2

. وتقاطعات الطرق وأجزاء الطريق الضيقة في المنعطفات، والمنحدرات  -
. عند االقتراب من رأس مرتفع -
. زهااولدى تجأو  عسكرية من المشاةأو  لدى التالقي مع مجموعة مدنية  -
. زهااولدى تجأو  مواشيأو  ركوبأو  حملأو  حيوانات جرّ لدى التالقي مع   -
 .نزول األشخاص من هذه المركباتأو  في حال صعود عامراب من وسائل النقل العند االقت -
. قتراب من مناطق ورش األشغال العامة على الطرقاتعند اال -
. قتراب من الممرات الخاصة بالمشاةعند اال -
. غيرهما من العوامل الطبيعيةأو  الضبابأو  ب المطربسب عدم وضوح الرؤيةعند  -
.  قرب المدارس والمؤسسات التعليمية -
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U 24المادة: 
دة في األنظمة النافذة، يسير دون السرعة الدنيا المحدّ أو  على السائق أن ال يتعدى السرعة القصوى -1

قيامهم بمهمة  في حال مركبات القوى المسلحة واإلطفاء واإلسعافويستثنى من ذلك سائقو 
 .تستدعي التدخل السريع، وكذلك كل سائق سيارة ينقل جريحًا في حالة الخطر

على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة المعلن عنها على الطرقات، يحّظر  -2
 .يسيروا عليهاأو  أن يلجوا هذه الطرقات

ات األشغال العامة على الطرقات العامة السرعة القصوى للمركبات والمعدات الزراعية ومعد تحّدد -3
. بثالثين كيلومترا في الساعة

 
U 25المادة :

: ا يهدد السالمة العامة، ال سيماالتسبب بمأو  على جميع السائقين عرقلة سير المركبات األخرىحّظر يُ  
. التوقف المفاجئ بدون سبب مشروع على المعبدّ  -1
تصدر عن إحتكاك  بأصوات تسببالأو  القيادة أثناء رات ذات خطورةاوالقيام بعمليات وحركات ومن -2

. اإلطارات بسطح الطريق
نذر غيره من ه ويُ نبّ رادته، وجب عليه أن يُ سائق بعرقلة للسير بشكل خارج عن افي حال تسبب ال

اإلجراءات الالزمة إلزالة األسباب  من هذا القانون، وأن يتخذ 58وفقا للمادة مستخدمي الطريق إليها 
 .لة لحركة السير في أسرع وقت ممكنالمعرق

 
U 26المادة  :

على الطرق المحلية والرئيسية  السرعة القصوى المسموحة، تحّددفي حال عدم وجود لوحات  -1
 :اآلتيعلى الشكل القصوى  السرعةز اوعلى جميع السائقين عدم تج وجبَ  والثانوية،

. توستراداتوعلى األس  / كلم 100 أ-
. المناطق المأهولة س خارج/  كلم 70 ب-
. داخل المناطق المأهولةس  /كلم  50 ج-

منها، أن معّلل قرار للسلطة المحلية المختصة، بيمكن  الداخلية غير المصنفة، طرقاتالبالنسبة إلى  -2
.  السالمة العامةتقتضيه  المأهولة وذلك بحسب ماالحّد االقصى للسرعة في المناطق  تخّفض

قصى للسرعة على بعض طرقات األ الحدّ  خفض ،العامة والنقل وزير األشغال منمعّلل يمكن بقرار  -3
. السالمة العامةعلى أجزاء منها وذلك حسب ما تقتضيه أو  المناطق المأهولة

 
خطرة وللسائقين  وللمركبات التي تنقل مواداً  عامالسرعة القصوى، للشاحنات ومركبات النقل ال حّددتُ  -4

عدم جفاف أو  ث سنوات على إستالمهم رخصة السوق وعند هطول المطرمِض ثالالجدد الذين لم ت
 .على اقتراح اللجنة وزيري األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بناءً الطريق، بقرار يصدر عن 
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كلم بالساعة على  50عندما تكون الرؤية دون الخمسين مترًا يجب ان تخفَّض السرعة القصوى الى  -5
. فةالطرقات كا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 ز والتـالقياوالتجـ

 



 13 

U 27المادة :
منهما ويجري التجاوز على  بين سيارتين تسيران بإتجاه معاكس، على يمين الطريق لكل يجري التالقي

: اليسار
ر ما يسمح وجود سالكين آخرين على السائق، في حال التالقي أن يلتزم الجهة اليمنى من الطريق بقد -1

. عليها
ز أن يتأكد أنه يستطيع العودة الى المسرب الذي يسير اورة التجاوالشروع في منعلى السائق، قبل  -2

كافيين لذلك، وأن من يتبعه من السائقين لم  مسافة ووقتاً  لديهز دون خطر، وأن اوعليه، وأن يقوم بالتج
 .زهاويه تنبيه مستخدم الطريق الذي يريد تجز مماثلة، وعلاويباشر بعد عملية تج

التي سائقي المركبات  لتجنب إزعاجبالقدر الكافي إلى اليسار اإلنحراف ز اوعلى السائق خالل التج -3
. زهااويجري تج

: وفي كل الحاالت، يجب أن ال تقل المسافة الجانبية عن
. واناتأو حي هوائيةأو  آلية عن دراجةأو  عن المشاةًا سنتمتر 75 أ-

. ز المركبات األخرىاوعند تجًا سنتمتر 50 ب-
كان ذلك ال يضايق إال إذا المعّبد  األيسر من فز أن يستعمل النصاوال يجوز للسائق، في حال التج -4

 .تجاه المعاكسالسائرين في اإل
 

U 28المادة :
ذا أشار إ يمين المركبة ُيسمح بالتجاوز علىهذا القانون،  من 27 في المادةخالفًا للقاعدة المبينة  -1

. سائقها إلى أنه ينوي التوجه إلى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
من الجانب األيمن إذا كان المعّبد  ز المركبات التي تسير على خطوط حديدية ممتدة علىاويجري تج -2

. عّبد المُ  المجال كافيًا بين هذه المركبات وطرف
: ركبات المذكورة من الجانب األيسرز الماوويمكن تج

. على الطرقات التي يكون فيها السير بإتجاه واحد أ-
. دبسمح بتالقي مركبة أخرى في القسم الحّر من المعّ يز اوذا كان التجعلى الطرقات األخرى إ ب-

 
U 29المادة :

 :تجاوز المركبات حّظريُ  -1
  .عند مقاطع الخطوط الحديدية غير المحروسة أ–

 . حق األفضلية فيه له ، إال إذا كان السائق يسير على قسم من الطريقالتقاطعاتند المنعطفات وع ب-
. بدوره مركبة أخرى يتجاوززه اوإذا كان المقصود تج -ج
 .بسبب وجود إشارة بتوقفهاأو  في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير د–
. لسرعةعند االقتراب من معابر المشاة ومخففات ا ه-
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. وجود ضبابأو  في جميع الحاالت التي تكون فيها الرؤية غير كافية وخاصة عند هطول المطر و-
. ذات المسرب الواحد لكل إتجاهوعلى الجسور الضيقة  في األنفاق الضيقةعند المرور  ز-
. رسوم الطريقأو  الفتاتز بواسطة اوفيها التجيحّظر  في جميع الحاالت التي ح-

ز في المنعطفات وفي رؤوس اور التجظِّ غير مقّسم الى مسالك محددة بخطوط، حُ المعّبد  إذا كان -2
من المعّبد  المرتفعات وبصورة عامة إذا كانت الرؤية إلى األمام غير كافية، إال بشرط بقاء النصف األيسر

 .حراً 
مع مسرب وسطي  مسربين بإتجاهين معاكسينإذا كان إتجاه السير مزدوجًا في معّبد يحتوي على  –3

المسرب الواقع إلى أقصى استعمال  زاور على السائق المتجُحظِّ ، محددة بخطوط متقطعةمشترك وكلها 
 .ز فقطاوعملية التج أثناءيساره ويسمح له بإستعمال المسرب المتوسط 

أي  بعد التأكد من إمكان إجرائه ذلك دون يمينهز أن يعود حاًال إلى إلتزام اوعلى السائق المتج –4
. محظور

 
U 30المادة :

 .زهم أن يلتزموا حاًال أقصى يمين الطريق دون زيادة سرعة مركباتهماوعلى السائقين المراد تج -1
أو  المجال الحّر من عرضه بالتالقيأو  حالتهالمعّبد أو  في الحاالت التي ال يسمح فيها شكل -2

على  حمولتهاعرض أو  تي يزيد عرضهاز بسهولة وسالمة تامة، يجب على سائقي المركبات الاوبالتج
لتسهيل مرور المركبات  ،أن يتنحوا جانباً أو  أن يتوقفوا ،إذا لزم األمر ،السبعة أمتارطولها على أو  المترين

. األصغر حجماً 
أو  الدفاع المدنيأو  اإلطفائيةأو  في الحاالت نفسها إذا نبهت مركبة من مركبات القوى المسلحة -3

يخفضوا سرعتهم، وٕاذا لزم األمر و أن يتنحوا جانباً  على سالكي الطريق اآلخرين ترابها وجبَ اإلسعاف إلى اق
. أن يتوقفوا، لتسهيل مرور هذه المركبات

مستحيًال، يجب على سائق أو  ذات اإلنحدار القوي، حيث يكون التالقي صعباً أو  في الطرقات الجبلية -4
. ركبة المتجهة صعوداً يتنحى بمركبته ليفسح المجال لمرور المو الً اويتوقف المركبة المتجهة نزوًال أن 

: ع إلى الوراء مفروضًا على سائقيالقيام بعملية السير إلى الوراء يكون التراج التالقيإذا استوجب  -5
. مقابل مجموع المركباتالمركبة المنفردة  أ-

. المركبة الخفيفة مقابل المركبة الثقيلة ب-
 .باصالالشاحنة مقابل  -ج

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

 الفصل الخامس
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 أفضليـة المـرور تقـاطع الطرقـات –
 

U 31المادة :
الذي ينوي قطعه المعّبد  الحيوانات أن يتثبت عند إقترابه من تقاطع طرقات من أنأو  على سائق المركبة

 .ه عند الحاجة، إلى اقترابهها بنسبة إزدياد سوء الرؤية وعليه أن ينبّ ، وأن يسير بسرعة ُيخفضحرّ 
 

U32 المادة :
ح أفضليات المرور على تقاطعات الطرق بحسب نوع التقاطع واإلشارات والالفتات والعالمات اوتتر -1

: المستخدمة في منطقة التقاطع
. تقاطع موجه بإشارات ضوئية أ-

 .أفضلية المرور تحّدد بالفتات وعالماتتقاطع موجه  ب-
األفضلية، حيث تكون عادًة كمية وحركة السير عليه  تحّددوعالمات والفتات إشارات  تقاطع خاٍل من ج-

. خفيفة
 إشارات تحّدد دون تقاطع طرقاتقادمين من طريقين مختلفين إلى  في حال إقتراب سائقين أثنين -2

أما في حال كان التقاطع  .القادم عن يمينهلسائق وجب على السائق أن يفسح المجال لمرور ا األفضلية،
طريقًا مستقيمًا، فتكون أفضلية المرور للسير على الطريق  ااثنان منهم مؤلفًا من ثالثة تفرعات يشكل

 .المستقيم والمستمر، وعلى السائق القادم من التفرع أو الداخل به إفساح المجال
إلى طريق ذي سير هام، أن يفسح المجال للمركبات على السائق القادم من طريق ذي سير عادي  -3

 :الطرقات ذات السير الهام تحّددو. التي تسير على الطريق الثاني
. بقرار من البلدية المختصة :على الطرق الداخلية أ–

. العامة والنقل وزير األشغالبقرار من : على الطرق المصنفة ب–
 وعندهاتعتبر جميعها بدرجة واحدة من األهمية  تصة،عند عدم تصنيف الطرقات بقرار من السلطة المخ

 .المادة من هذه/ 2/الفقرة  عمل بأحكاميُ 
 

U 33المادة:U   في حالة المستديرات      : 
. على السائق الداخل الى المستديرة أن يفسح المجال للمركبات الموجودة داخل المستديرة -1
. ز المركبات التي تسير ضمن المستديرةاوتج يمنع -2
على باقي المركبات وعلى السائق أن يشغِّل ضوء طى األفضلية للمركبة التي تشرع بترك المستديرة ُتع -3

. اإلشارة قبل ترك المستديرة وذلك بموازاة الطريق الذي يسبق المخرج
الى المسلك أو  على مسافة أقل من نصفهاوج منها يتأهب لدخول مستديرة والخرعلى السائق الذي  -4

. لتزم يمينه ويكمل بإتجاه الطرف األيمن للمستديرةالذي يقابله، أن ي
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على مسافة تزيد عن نصفها، أن يلتزم يساره ة والخروج منها على السائق الذي يتأهب لدخول مستدير -5
. ويكمل بإتجاه الطرف األيسر للمستديرة

 
U 34المادة :

ارات الضوئية دة باإلشن يتقيد، في جميع الحاالت، بالتعليمات المحدّ على مستخدم الطريق أ -1
 .عالمات سطح الطريقأو  والالفتات الموضوعة على جوانب الطرق وتقاطعاتها،

وعلى السائق أن يتقيد . األحمر واألصفر واألخضر: يعتمد في اإلشارة الضوئية األلوان الثالثة -2
 .من هذا القانون 71حتى  68بتعليمات اإلشارة الضوئية وفقا للمواد من 

ال يِلج تقاطع الطرق، حتى وأن سمحت له بذلك اإلشارة الضوئية، إذا على مستخدم الطريق أن  -3
 .إعاقة السير من اإلتجاهات األخرىأو  كانت حالة السير ستلزمه بالتوقف في وسط التقاطع وٕازعاج

التوقف في منطقة التقاطع، وعليه متابعة السير بسلوك أي من  مستخدم الطريقعلى حّظر يُ   -4
 .سموحة بغية عدم إعاقة حركة المرور في التقاطعاالتجاهات المتاحة والم

كلف بتوجيه المرور في امر رجل األمن الموأعلى مستخدم الطريق أن يتقيد، في جميع األحوال ب -5
امر تختلف عن التعليمات المعطاة باإلشارات الضوئية وستثنائية، حتى ولو كانت هذه األالحاالت اإل
. عن قواعد السير العامةأو  والالفتات،

 
U 35المادة :

على السائق، أن يعطي حق المرور لمركبات القوى المسلحة واإلطفاء والدفاع المدني واإلسعاف التي  –1
.  لذلكتنبه إلى اقترابها باستعمال األجهزة الخاصة 

نحراف ها من إجراء العمليات الالزمة لإلعلى السائق ان ُيفسح المجال لمركبات النقل المشترك لتمكين –2
. انطالقها منهاأو  دةالمحدّ  مواقفهانحو 

 
U 36المادة :

على تقاطع طرق يتوجب على السائق التوقف توقفًا تامًا على حدود الطريق  "قف"عند وجود الفتة  -1
طرقات أخرى، وأن ال أو  وعليه أيضًا إفساح المجال للمركبات التي تسير على طريق. الذي يسير عليه

. إجراء ذلك دون خطريكمل سيره إال بعد التأكد من 
على تقاطع طرق يتوجب على السائق التمهل إلفساح  "إفسح الطريق"أو  "تمهل"عند وجود الفتة  -2

طرقات أخرى، وأن ال يكمل سيره إال بعد التأكد من إجراء أو  المجال للمركبات التي تسير على طريق
. ذلك دون خطر

 
 

U 37المادة :
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من مكان أو  من أرض ترابيةأو  مكان غير مفتوح للسير العام على السائق الذي يريد الخروج من -1
للوقوف على جانب الطريق، إلى طريق عام، أن يعطي األفضلية لباقي المركبات، بعد التأكد من 

 .إمكان إجراء ذلك دون خطر وبسرعة منخفضة جداً 
أن يلتزم الطرف ه، على السائق الذي يتأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع على يمين -2

رة على هذا وعليه في كل حال، أن يفسح المجال ويعطي األفضلية للسيارات السائ .من المعّبد األيمن
 جراء ذلك دون أي خطرلتفاف الالزم بسرعة معتدلة، وبعد أن يتأكد من إمكان إالطريق، وان يقوم باإل

. إزعاج لآلخرينأو 
أن يميل إلى من أجل سلوك طريق آخر واقع على يساره، على السائق الذي يتأهب لترك الطريق  -3

وعليه في . بإتجاهينالمعّبد  اليسار دون أن يتعدى الخط الفاصل للمسلك الذي يسير فيه في حال كان
م بااللتفاف كل حال، أن يفسح المجال ويعطي األفضلية للسيارات السائرة على هذا الطريق وان يقو

. إزعاج لآلخرينأو  ن يتأكد من إمكان إجراء ذلك دون أي خطر، وبعد أالالزم بسرعة معتدلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس
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 تقاطعـات الطرقـات مع السكك الحديدية
 

U 38المادة:  
 للمعدات التي تسير عادةً  طوًال،أو  على الطريق، عرضاً تعود أفضلية المرور عند وجود خط حديدي  –1

. على الخط
ن ُيخلي الخط الحديدي، حاًال حين إقتراب المعدات المذكورة مفسحًا لها مجال ى كل مستخدم طريق، أوعل

. المرور
على  وجبَ  خاضع للحراسةغير أو  إذا كان ممر الخط الحديدي على الطريق غير ُمجهز بحاجز –2

إال بعد  يعبرهن ال اإلشارة النظامية الدالة على وجود الممر، أ سماعهأو  سالك الطريق، لدى رؤيته
. ليهإإمكانية المرور بأمان وأن ليس ما يشير إلى إقتراب قطار  منالتأكد 

يجب على مستخدم الطريق، أن ال يجتاز تقاطع الطريق مع السكك ، إذا كان الممر مجهزًا بحواجز –3
. كفي حالة تحرأو  حواجزه، ممدودة على عرض الطريق نصفأو  حواجزه عندما تكونالحديدية، 

، وفي جميع تقيد بتعليمات حارس الممرإذا كان الممر خاضعًا للحراسة، يجب على مستخدم الطريق ال -4
الحاالت، عليه أن ال يجتاز تقاطع الطريق مع السكك الحديدية إال بعد التأكد من القيام بذلك دون 

 .خطر
 ترك المركباتيحّظر  ية كماتقطعها خطوط حديدأو  الوقوف على أقسام الطريق التي تشغلهايحّظر   –5

 .الخطوط الحديدية لتسيير مركبات غريبة عنهاأو الحيوانات واقفة عليها، أو استعمال 
 :قتراب من تقاطع الطريق مع السكك الحديديةيجب على السائق عند اال -6
. خفض من سرعتهأن يُ  -
. والفتات التوقفأن يمتثل إلشارات  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل السابع
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 ال المنبهـاتـعماست
 

U 39المادة :
: في الحاالت اآلتيةالمنبهات الصوتية إال يحّظر استعمال   –1

 .لتفادي وقوع الحوادث إعطاء مستخدمي الطريق اآلخرين التنبيهات الضرورية أ-
. ز خارج المناطق المأهولةاوعند الحاجة إلى تنبيه مستخدمي الطريق اآلخرين بعملية تج ب-

ت مؤسسات القوى المسلحة والدفاع المدني واالطفاء والصليب األحمر ومؤسسات مركبافيما خال  -2
يحّظر استعمال  خالل قيامها بمهمات تستدعي تدخلها السريع وعند وجود عوائق أمامها، ،اإلسعاف

. األبواق ذات األصوات المتعددة والصارخات والصافرات
في حال استعمالها، وتتلف بعد ثالثة أشهر من أعاله  2 األجهزة المنصوص عليها في الفقرة ُتضبط –3

تاريخ تنظيم المحضر بإشراف المرجع المباشر لمنظمي المحضر، إن لم يكن قد صدر خالل المهلة 
 .المذكورة قرار قضائي بإعادة األشياء المصادرة إلى صاحبها

التنبيهات بواسطة  ل فتعطىأما في اللي. التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة االعتدال إشارة أن تكونيشترط  –4
 .اإلشارات الضوئية وال تستعمل المنبهات الصوتية إال عند الضرورة القصوى

أن تمنعها أو  المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة،استعمال  دللسلطات المحلية المختصة أن تقيّ  –5
 .إال في حاالت الخطر الداهم
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 الفصل الثامن
 الوقـوف والتوقـف

U 40المادة:  
: ُيحّظر

. الطريقاستعمال  إساءةإعاقة أو  إذا كان ذلك يشكل أو ترك مركبة أو حيوان على الطريق إيقاف –1
على السائق اإلبتعاد عن محل وقوف مركبته بدون إتخاذ اإلحتياطات الالزمة إلستدراك أي حادث  –2

. قد ينتج عن غيابه
ماكن في أأن يفتح مخرجًا من مخارجها أو  أن يصعد إليهاأو  ينزل منها على راكب المركبة أن –3

يمكنه  ،العالماتأو  فتاتفي حال عدم وجود هذه الال .وجود الفتات أو عالمات سطح الطريق تمنع ذلك
اليسرى في الشوارع ذات اإلتجاهين، ومن الجهة اليمنى أو  لوجهته الصعود من الجهة اليمنىأو  النزول

مسبقًا من إمكانية إجراء ذلك  وفي جميع األحوال على الراكب أن يتأكد .وارع ذات اإلتجاه الواحدفي الش
  .أي محاذيردون 

 
U 41المادة :

أو  لحركة السير، ايقةنتج عنها أي مضالحيوان، على الطريق بصورة ال تأو  المركبة، إيقافيجب  -1
وبشكل مواز للطريق  ا الوقوف بإتجاه وجهة السيرعلى أن يتم هذ .رةاوإعاقة للدخول إلى األمالك المج

 .في حال وجود عالمات تخالف ذلكإال 
الحيوان في جميع األحوال في أقصى الطرف األيمن من الطريق، بحيث أو  يجب إيقاف المركبة –2

الطرف كانت حالة أو  لسير خاص ، إال إذا كان هذا الجانب مخصصاً من المعّبد يخلي أكبر قسم ممكن
 .ال تسمح بذلكمن الطريق  يمناأل
 

U 42المادة :
: الوقوفيحّظر  

 .ممنوع الوقوفبالفتة األماكن المشار إليها  في -1
 .عامالمركبات المعدة للنقل الفي األماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن مواقف  -2
. األماكن التي يعيق الوقوف فيها إقالع مركبة أخرى متوقفة في -3
والمخارج ال سيما المرائب والحدائق العامة والمعابد والمدارس وطوارئ داخل المشاة، والم تممرافي  -4

. المستشفيات
. خاصةأو  أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية -5
 .للسير السريع ة لسير المشاة، وعلى الخطوط الحديدية وعلى المسالك المعدةعلى األرصفة المعدّ  -6
 .صص لفئة من المركبات غير الفئة التي تنتمي إليهامركبة في محل الوقوف المخ يأل -7
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الطرقات العامة  جديدة كانت أم مستعملة، على عرضها بقصد التجارة،أو  ة للبيعللمركبات المعدّ  -8
 .حتى في األماكن المسموح فيها الوقوف

إطفاء الحرائق وعلى مسافة تقل عن خمسة أمتار من كل جهة  صنابير في األماكن الواقعة قرب -9
. نهام

. في األماكن المخصصة لوقوف سيارات المعوقين والممرات الخاصة بهم -10
. في األماكن التي يحجب فيها الوقوف رؤية الفتات الطرقات واإلشارات الكهربائية -11

 
U 43المادة :

: الوقوف والتوقفيحّظر  
 .في األماكن المشار إليها بالفتة ممنوع الوقوف والتوقف  -1
. هدد السالمة العامةالخطرة التي ت اكنفي األم  -2
. في األماكن التي تكون فيها الرؤية غير كافية  -3
المرتفعات وعلى المنعطفات والتقاطعات والمستديرات واإلشارات الضوئية حتى مسافة  رؤوسعلى  -4

. متر 25
وفي غير  متر 25حتى مسافة  وداخل األنفاق وفي مداخلهما ومخارجهما ،ر وتحتهاعلى الجسو  -5

. لذلك أةاألماكن المهي
 .ة لها ألخذ الركابعلى الباصات في غير األماكن المعدّ  -6

. على خطوط التوقف قبل اإلشارات الضوئية -7
 .على الخطوط المتقطعة الخاصة بعبور المشاة عند اإلشارات الضوئية -8

. المعّبد المحدد بخطوط طولية متواصلة بيضاء اللون على جانبي -9
. في األماكن التي تجري فيها أشغال عامة -11

من أو  ستخدام رافعات قوى األمن،ستوجب سحبها اُيفرض على مالكي المركبات المخالفة، التي ي -
ستخدام الرافعة، على أن تخصص امات التي يفرضها القانون كبدل التكلفه، غرامة مضاعفة عن الغر

. قيمة الضعف لصالح صندوق اإلحتياط في قوى األمن الداخلي
 

U 44المادة:U   اديالوقوف المتم 
الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات اآللية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في يحّظر  -1

. به قانوناً  اً يومًا، وٕان كان مكان الوقوف مسموح ثالثينمكان واحد، لمدة تزيد عن 
. ا القانونالفئة الثانية الواردة في هذ اتلى أعاله بعقوبة مخالفوُيعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة اال -2
 .تمنع عن إزالتها من المكان، تحتجز المركبة لمدة أسبوعينأو  ة غائباً إذا كان مالك المركبة اآللي  -3
 .دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات تحّدد -4
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   الفصل التاسع 
" المسحوبة من السير المركبـات" المركبـات المهملة وانقاضها

 
U 45المادة :

لى من قانون النظافة العامة وبالمركبات المهملة وأنقاضها نصت عليها المادة األ إن األحكام المتعلقة
: نصها يتاآل 23/8/1974تاريخ  8735الصادر بالمرسوم رقم 

يمنع على الشوارع والساحات العامة وملحقاتها وجوانبها وأقنيتها حتى حدود التراجع القانوني وفي مجاري "
وضفافها وعلى األمالك البحرية واألراضي المشاعية للقرى وعلى أمالك الدولة والبلدية الخاصة طرح المياه 

أنقاض المباني وأتربة الحفريات والحجارة وغيرها والنفايات والفضالت الزراعية والصناعية وطرح المركبات 
 ."ا وأجزائهاوالسيارات المهملة المشطوبة من مصلحة تسجيل السيارات وأنقاضها وهياكله

 
U 46المادةU    :

 8735رقم قانون المن يخالف أحكام هذه المادة الواردة أعاله بالعقوبات المنصوص عليها في  عاقب كلّ يُ 

. العامةالمحافظة على النظافة ب المتعلق 1974آب  23 تاريخ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

الفصل العاشر  
 انـارة المركبـات وٕاشاراتها

 
U47 المادة :

 المطر أو هطول الليل، وفي النهار عند االقتضاء وال سيما في وقت الضباب أثناءيجب على السائق،  -1
:  لدى المرور في نفقأو  الثلجأو  الغزير
.  التالقي أضواءأو  الطريق أضواءأن يشعل  أ–

هذا  من 109ادة القياس الجانبية إذا كانت المركبة مجهزة بها وفقًا الحكام الم أضواءأن يشعل  ب–
 .القانون

ي إبهار نظر السائقين فالتالقي في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتال أضواءاستعمال  على السائق -2
: اآلخرين، وخاصة

 .التالقي لدى – أ
. لدى السير وراء مركبة أخرى بمسافة قصيرة ب -

: الطريق اضواءيحّظر استعمال   -3
. لدى التالقي أ-

 . أهولة عندما تكون اإلنارة العامة كافيةفي المناطق الم ب-
مسافة  إلىخارج المناطق المأهولة عندما تكون اإلنارة العامة متواصلة بشكل يسمح للسائق الرؤية  ج-

.  كافية
. عندما تكون المركبة متوقفة د-

 
U48 المادة :

إلى كل مركبة واقفة  الليل، وفي النهار عند اإلقتضاء، ال سيما وقت الضباب، أن ُيدلّ  أثناءيجب،  -1
تطبيق األحكام الخاصة ب مع اإلحتفاظ كافيةمجهزة بإنارة عامة غير أو  على طريق غير مجهزة بإنارة عامة

ة إما بأضواء القياس األماميوالسابع والثامن من هذا القانون  المشار اليها في األبواب الخامس والسادس
. والخلفية وٕاما بأضواء الوقوف

المترين،  يتجاوزكان عرضها أو  ستة أمتار، يتجاوزمجموعة من المركبات أو  ل المركبةإذا كان طو -2
  .بأضواء القياس األمامي والخلفي والجانبييجب الداللة إليها، وهي واقفة، 

في أو  43حتى  41روط المبينة في المواد ضمن الشإيقاف المركبة  إذا استحال، بنتيجة قوة قاهرة -3
الليل، أن يتخذ  أثناءبعضها على الطريق، وجب على السائق، وخاصة أو  المركبةحال سقوط حمولة 

إلى العراقيل القائمة، ومنها وضع أضواء التنبيه ومثلث التحذير وفقًا للمادة  للداللةجميع التدابير الالزمة 
. من هذا القانون 58
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U49 المادة :
ستعمالها لنقليات خاصة والتي يوضع لها نظام ن اكبات، بإستثناء المركبات الممكتزويد المر حّظريُ  -1

. إشارة غير المبينة في هذا القانونأو  خاص، بأجهزة إنارة
ل هذه األحكام أجهزة اإلنارة الداخلية في المركبة، شرط أن ال تضايق هذه األجهزة السائقين اوال تتن -2

.  اآلخرين
عاكسة للنور مخصصة للدعاية بدون أو  ئةكل إشارة مضيالمركبات استعمال سائقي على  حّظريُ  -3

المختص شرط أن ال يسبب إستعمالها إزعاجًا لمستخدمي  من المرجعذن خاص بذلك إالحصول على 
  .الطريق

 
U50 المادة :

. على السائق أن يتأكد من سالمة أضواء المكابح وأضواء الرجوع بشكل دائميجب 
 

U 51المادة :
إنعطاف للمركبة بمسافة أو  رة إنحرافاوشارة قبل كل مناإل ضواءأاستعمال  يجب على جميع السائقين

 .كافية
 

U 52المادة: 
التالقي بشكل أضواء استعمال  والقاطرات المركبات الزراعية ومركبات األشغال العامة يجب على سائقي

 .دائم
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 الفصل الحادي عشر 
 أحكام عامة للمحافظة على السالمة العامة

U 53المادة:  
: على أي كان رحظّ يُ 
تهدد  اً يسبب أخطارأو  ن يعرقل حركة السيررك على الطريق العام ما من شأنه أيتأو  أن يرمي -1

 . السالمة العامة كالنفايات والتراب والحجارة ومواد البناء وغيرها
التي تشير إلى وفي حال اضطراره لذلك، يتوجب عليه إزالتها فورًا وٕاذا تعذر ذلك، عليه ان يضع العالمات 

. الخطر الناتج عنها حتى إزالتها في أسرع وقت ممكن
. أشياء على سبيل الدعاية والنشرأو  راقاً اوفوقه  يعلِّقأن أو  أن يضع على الطريق العام -2
. أن يرمي النفايات وبقايا المأكوالت وخالفه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها -3

 
  :54المادة 

ن يحفر طريقًا ألي داٍع دون أأو  وسيلة كانت ن ُيلحق ضررًا بالطريق العام بأيى أي كان أعلحّظر يُ 
  .ترخيص مسبق من السلطة المختصة

المواد في عليها  المنصوصباألشغال على الطرقات العامة  األحكام المتعلقةيراعى في تطبيق هذه المادة 
. العقوباتمن قانون  600و  599 ،595

 
  :55المادة 

على القائمين بورش األشغال على الطرقات العامة أن يتخذوا إجراءات السالمة الالزمة لتنبيه وحماية  
دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات واألشغال  تحّدد. مستخدمي الطريق

. العامة والنقل بناء على اقتراح اللجنة
 

U 56المادة :
الممرات والمسارب ت فيما عدا حاالت القوة القاهرة، أن يحصروا سيرهم في الطرقا مستخدمي على

 .واألرصفة المخصصة بسير الفئة التي ينتمون إليها
 

U 57المادة:          
: توسترادات على الفئات اآلتيةوااليحّظر استعمال  بإستثناء المركبات واآلليات التابعة للقوى المسلحة،

. لخاصةالمشاة وأصحاب الحاجات ا -1
. الحيوانات -2
. المركبات غير المجرورة آلياً  -3
 .ساعة/كلم 60المركبات التي ال تتعدى سرعتها  -4
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 .الصناعية والمركباتالعامة  األشغال ومركباتالزراعية  المركباتو الجرارات -5

 
U 58المادة :

خراج عليه أن يبذل ما في وسعه إل في حال توقف المركبة لسبب طارىء خارج عن إرادة السائق، وجبَ 
الى كتف الطريق الخاص بالوقوف اإلضطراري في حال وجوده، وٕاذا تعذر عليه ذلك، من المعّبد  المركبة
خلف المركبة، تبعًا لوجهة السير، وعلى مسافة أو  أضواء التنبيه ووضع مثلث التحذير أماماستعمال  وجب

بحيث يمكن مشاهدة المثلث بشكل  توستراداتوعلى اال اً ثالثين مترًا على الطرقات العادية وخمسين متر
يمكن اطفاء اضواء التنبيه بعد وضع مثلث التحذير إذا كان مجال الرؤية  .النهار وفي الليل واضح في

. كافياً 
وفي حال عدم إمكانية إحترام مسافة الثالثين مترًا داخل المناطق المأهولة يمكن وضع المثلث على مسافة 

 .عشرة أمتار عن ذلك لكن يجب أن تزيد عن تقلّ 
. لون أصفر سائل تحذير أخرى كوضع ضوء يدوي ذاتواستعمال  يمكن للسائق باإلضافة إلى ذلك

 
U 59المادة:          

: وتوستراداتاألعلى جميع السائقين القيام بالعمليات التالية على الطرقات ال سيما يحّظر  
. اإللتفافأو  الوقوفأو  المعبدين ال سيما للتوقف الجزيرة الوسطية بينإستعمال  -1
. الرجوع إلى الوراء -2
. السير على كتف الطريق -3
. حاالت الضرورة القصوى فيوال سيما على كتف الطريق إال على المعّبد  التوقفأو  الوقوف -4

 
U 60المادة:  

إلى إتجاه نحو طريق آخر، على جميع السائقين الذين أو  توستراد تشير إلى تحويلةاوعند وجود الفتة على 
: القيام باإلنحراف التدريجي إلى ون الخروج فور رؤيتهم هذه الالفتةيريد
. اليسار بحسب إتجاه التحويلة التي يرغب سلوكهاأو  إتجاه اليمين -1
تفّرع ويتعين مكان ال الذي يريد سلوكه عند اآلخر السير المؤدي للطريق أحد مساربأو  مسرب -2

لالموضوعة في بالالفتات ز اوإنهاء اإلنحراف قبل تج . مكان التفّرعأو  داية المحوِّ
 

U 61المادة:  
. العاشرة من العمر بالمقاعد األمامية للمركبات نقل األطفال الذين لم يبلغوا سنّ حّظر يُ  -1
 داخل كرسي األماندون وضعهم بشكل سليم مر من نقل األطفال ما دون الخامسة من العحّظر يُ  -2

ق تطبيق دقائ تحّددو. موجود داخل هذه الكرسيالمخصص لهم في المقعد الخلفي وربطهم بالحزام ال
. بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح اللجنة هذه الفقرة
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كافة،  مامية والخلفية في أنواع المركباتلكافة مستعملي المقاعد األ األمانحزام استعمال  يتوجب -3
. منيةى المسلحة عند تنفيذهم مهمات ألقووالمجهزة بهذه األحزمة من المصنع باستثناء عناصر ا

 
  :62المادة 

 الغطاء،أو  مفتوحة األبوابأو  بدون غطاء لغرفة المحرك،أو  على السيارات أن تتجول بدون أبوابحّظر يُ 
على سيارات الشحن ترك الباب الخلفي لصندوقها يحّظر  ، كماللدواليب) الرفراف(ية االوحال بدون واقأو 

 . متدلياً 
وأمتعتهم على مشبك مثّبت على سطح سيارات الباص والسياحة شرط ان ال نقل حقائب المسافرين ُيسمح ب

علوها المتر الواحد وأن ال يتعدى، في مطلق الحال، سطح السيارة الخارجي،  باإلضافة إلى  يتجاوز
. ضرورة ربط هذه الحمولة بشكل ُمحكم سليم يؤمن مقتضيات السالمة العامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني عشر 
اشارات والفتات وعالمات سطح الطريق 
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 أحكام عامة   -لوالقسم األ
  

U 63المادة: 
والواردة في  والالفتات والعالمات الواجب إستعمالها الطالع الجمهور على تدابير السيرإن شكل اإلشارات 
أي إتفاقية دولية أو  1968عام  فييناة المعقودة في ، هي المعتمدة في اإلتفاقية الدوليملحق بهذا القانون

. لبنان برمهايُ أو  أبرمهاأخرى 
بقرار من وزيري الداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقل أشكال اإلشارات والالفتات والعالمات  حّددتُ 

  .ة الواردة في اإلتفاقية المذكورةاإلضافية والمحلي
 

U 64المادة :
الواجب  وٕاشارات خاصة تعلن التعليمات الفتات ل الجسور واألنفاق ومخارجها،توضع على مداخ -1

 . لتامين سالمة المرورأو  للمحافظة عليها باعهاإت
على مستخدمي الطريق، التقّيد باإلشارات الخاصة والتعليمات الموضوعة على مداخل ومخارج  -2

 . لتأمين سالمة المرورأو  الجسور واألنفاق للمحافظة عليها
 

 :65المادة 
أو  بياناتأو  يلصق عليها إعالناتأو  وٕاشارات السير بالفتات لحق أي ضررعلى أي كان أن يُ حّظر يُ 

 . اتجاهاتهاأو  مراكزهاأو  يغير معالمها
 

U 66المادة :
: أنواعوعالمات سطح الطريق من أربعة  شارات والالفتاتتتكون اإل

. اليدوية المرور إشارات -1
. الضوئية اإلشارات -2
  .الالفتات -3
 .سطح الطريق عالمات -4

 
 
 
 

اليدوية  المرورإشارات  القسم الثاني-
U 67المادة:         

 يدويةرجال الشرطة الإشارات  -1
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م حركة ييجب على مستخدمي الطريق اإلمتثال على الفور إلشارات رجال الشرطة المكلفين بتنظ أ-
 .المرور

ة المرور المتعلقة بالتوقف على التقاطعات هي رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركإشارات  إن -ب
 :كما يلي

لكل مستخدمي الطريق، ما عدا المركبات " قف حذار-"تعني هذه اإلشارة : اليد مرفوعة عامودياً  -
. قادرة على التوقف بطريقة آمنة ومستخدمي الطريق الموجودين ضمن منطقة التقاطعالير غ
من  لكل مستخدمي الطريق القادمين" التوقف"عني هذه اإلشارة ت: اليدان ممدودتان أفقياً أو  اليدّ  -

 .خلفهأو  اليدين الممدودتين، سواء الواقعة مقابل الشرطيأو  إتجاهات تتقاطع مع إتجاهات اليدّ 
اليدين، مع أو  القيام بهذه اإلشارة، يمكن للشرطي المكلف بتنظيم حركة المرور إنزال اليد بعد

 .حالة التوقف استمرار
. ضوء أحمر يؤشر به ويعني التوقف لكافة مستخدمي الطريق القادمين بإتجاه الضوء األحمر -

رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور في الحاالت اإلستثنائية على جميع إشارات  تغُلب ج-
. غيرهاأو  عالمات الطريقأو  الفتاتأو  القواعد األخرى من إشارت ضوئية

 
 يةإشارات السائق اليدو -2

تجاه، وفي الحاالت االضطرارية بهدف تنبيه مستخدمي الطريق، يمكن للسائق إضافة إلى إشارة تغيير اإل
ن يؤدي من خالل نافذة المركبة اليسرى وأ إعالمهم عن اإلجراء الذي سيتخذه باستعمال ذراعه األيسر

: االشارات الالزمة كالتالي
تخفيف السرعة والتوقف  إنزال الذراع واصعادها الى جانب المركبة تعني -أ

الذراع بشكل مستقيم افقيًا تعني اإلتجاه لليسار  مدّ   -ب
رفع الذراع عاموديًا تعني اإلتجاه لليمين   -ج

 
 اإلشـارات الضـوئية  -القسم الثالث

 
         :68المادة 

. خاصة بالمركبات وٕاشارات خاصة بالمشاةإشارات  تنقسم اإلشارات الضوئية إلى
 

U 69المادة  :
: تتكون اإلشارات الضوئية الخاصة بالمركبات من نظام بثالثة ألوان دائرية وفق الترتيب التالي -1

في حال عدم وجود خط التوقف يكون . ز المركبات لخط التوقفاويعني ممنوع تج: الضوء األحمر أ-
. اطعاإلمتناع عن ولوج التقأو  از اإلشارة الضوئية نفسهاومعنى الضوء األحمر اإلمتناع عن تج
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ر اإلشارة من الضوء األخضر إلى الضوء األحمر لتنبيه ُيستعمل عند تغيّ : الثابت صفرالضوء األب-
السائقين إلى ضرورة التمهل تمهيدًا للتوقف عند إضاءة اللون األحمر وُيسمح للمركبات السائرة 

ي حال عدم توغلت في التقاطع فأو  بمتابعة سيرها إذا كانت قد ولجت خط التوقف عند التقاطع
. وجود خط توقف

 .يعني السماح بالمرور مع توخي الحذر: الضوء األخضر ج-
عدة أسهم ذات لون أو  الثابت والضوء األخضر بسهم صفريمكن تزويد الضوء األحمر والضوء األ -2

 عشارات الضوئية العادية بإستثناء أن المنلإل ذاتهمعنى ال وتكون لهذه األسهم. أو أصفر أو أخضر أحمر
. ينحصر بإتجاهات السير المشار إليها باألسهمأو السماح 

ُيسمح بعبور اإلشارة الحمراء للمركبات المتجهة يمينًا شريطة التوقف عند اإلشارة ومن ثم تأمين العبور  -3
. شرط عدم وجود إشارة تمنع ذلكومضايقة، أو  حركات السير األخرى ألي خطرالمشاة ودون تعريض 

 
U 70المادة:U   

: تكون اإلشارات الضوئية الخاصة بسير المشاة ذات لونين أحمر وأخضر وتعني ما يلي -1
. المشاة للمعّبد الضوء األحمر يعني ممنوع عبور أ-

.  في الممر المخصص للمشاة مع توخي الحذرالمعّبد  الضوء األخضر يعني السماح بعبور ب-
. السير للمشاةأو  على أن يصاحب هذه األضواء رموز دالة على التوقف

: لونين في حاالت عبور معينة على الشكل التالي ام إشارات ضوئية مكونة من نظام ذاتيمكن إستخد -2
المسرب بالنسبة للسائق أو  إتجاه ممنوع على المسلك): ×(الضوء األحمر في شكل عالمة أكس  أ-

. الموجه إليه الضوء
عني إتجاه مسموح به على المسلك والمسرب وي: الضوء األخضر في شكل سهم موجه الى األسفل ب-

  .بالنسبة للسائق الموجه إليه الضوء
دون تغيير من نتباه ومضاعفة اإل مهلالت بعدز اإلشارة اوالمتقطع للسماح بتج صفرُيستخدم الضوء األ -3

. لويةوقواعد اال
: المتقطع بما يلي صفرويمكن أن يتعلق إستخدام الضوء األ

. ناوبضوءان يشتغالن بالتأو  نفردةضوء موضوع بصفة م أ-
. ضوء تابع لنظام إشارة ضوئية مكونة من ثالثة ألوان إذا كان النظام ال يعمل ب-

الضوء األحمر المتقطع التابع لنظام إشارة ضوئية مكونة من ثالثة ألوان، يعني ممنوع ولوج التقاطع  -4
. لويةوون تغيير قواعد األدمن إال بعد التوقف ومضاعفة اإلنتباه قبل متابعة السير 

في حال وجود إشارة ضوئية على تقاطع تعمل بشكل متقطع بين الضوء االحمر والضوء األصفر،  -5
على السائق الموجه إليه الضوء األحمر المتقطع التوقف توقفًا تامًا والتأكد من إمكانية ولوجه التقاطع بأمان 

ضوء االصفر المتقطع التمهل للتأكد من خلو التقاطع من قبل متابعة سيره، وعلى السائق الموجه إليه ال
. المركبات قبل متابعة سيره
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وموضوعين على تقاطعات  ناوبيستخدم نظام مكون من ضوءين أحمرين متقطعين يشتغالن بالت -6
في حال عدم وجود هذا الخط، ممنوع أو  ز خط التوقف،اوالطرقات مع السكك الحديدية، ويعني منع تج

. قاطع بالنسبة لكل مستخدمي الطريقولوج الت
 

: 71المادة 
أفضلية المرور وفقًا المادة  حّددتُ وعدم وجود الفتات وعالمات،  في حال وجود إشارة ضوئية غير مضاءة،

. من هذا القانون 32
 
 

الالفتـات   -القسم الرابع
U 72المادة :    

: واعتنقسم الفتات السير الموضوعة الى جانب الطرق إلى ثالثة أن
 .الالفتات التحذيرية -1
 .الالفتات التنظيمية -2
 .الالفتات اإلرشادية -3

 
لالفتات التحذيرية ا        :73المادة 

خاصًا وتخفيضًا نتباهًا الطريق إ تفرض على مستخدمي أخطار على الطريقهي الفتات للتحذير من 
ت الخطرة والميول الحادة وخطر كالمنحنيا(م مع نوع الخطر المشار إليه داخل االشارة للسرعة بشكل يتالء

 ).الخ.. اإلنزالق واإلنهيارات الصخرية،
وتكون الخلفية ذات  . ي األضالع قاعدته أفقية ورأسه إلى أعلىاوتكون هذه الالفتات على شكل مثلث متس

لون أبيض عاكس، واإلطار الخارجي باللون األحمر العاكس، والرسومات واألشكال والرموز باللون 
) من ملحق الفتات المرور 26 الالفتة الى 1فتة الالمن ( . األسود

 
 

 الالفتات التنظيمية        :74المادة 
تهدف إلى إعطاء مستخدمي الطريق بعض القواعد الخاصة بتنظيم حركة المرور، وتنقسم إلى خمس 

 :فئات
 )رورمن ملحق الفتات الم 33 الالفتة الى 27من الالفتة (الفتات التقاطع واالفضلية   -1
راء وٕاطار أبيض، ويكتب عليها ي األضالع ذات خلفية حماوالفتة التوقف وتكون بشكل مسدس متس -أ

 ."STOP" و " قف" كلمتي
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ي األضالع قاعدته األفقية إلى أعلى اووتكون على شكل مثلث متس) افسح الطريق(الفتة التمهل  -ب
 .خلفية بيضاء وٕاطار خارجي باللون األحمرإلى أسفل، ذات  ورأسه

ع قاعدته أفقية ورأسه ي األضالاوفتة السير الدائري والفتات التقاطعات وتكون على شكل مثلث متسال -ج
خلفية بيضاء عاكس وٕاطار خارجي باللون األحمر العاكس وعليها رموز إلى أعلى، ذات 

 .ومصطلحات باللون األسود
مربع آخر ذات  بيض عاكس وداخلهت االفضلية تكون على شكل مربع األضالع ذات لون أالفتا -د

 .رموز ومصطلحات باللون األسودوعليه لون اصفر عاكس 

 :الفتات المنع -2

كمنع الدخول ومنع (ه السائقين إلى الحركات التي يمنع القيام بها نبيالمنع وتهدف إلى ت الفتات -أ
وتكون دائرية الشكل ذات خلفية بيضاء مع إطار خارجي أحمر، ). ز ومنع اإللتفاف، وغيرهااوالتج

من ملحق  60 الالفتة الى 34من الالفتة (.وعليها رموز ومصطلحات باللون األسود واألحمر
 .)الفتات المرور

 التوقفوالفتات منع الوقوف  -ب

تكون دائرية الشكل ذات خلفية زرقاء مع إطار خارجي باللون األحمر  والتوقفالوقوف منع  الفتات
من ملحق الفتات  63 الالفتة الى 61ة من الالفت(.طلحات باللون األحمرصوعليها رموز وم

. )المرور
 )اإلجبارية(الالفتات اإللزامية  -3

وتكون . اإللتزام بقواعد محددةأو  الالفتات اإللزامية تهدف إلى توجيه السائقين للقيام بحركات إلزامية
من  79 الالفتة الى 64من الالفتة (.زرقاء، وعليها رموز وأسهم بيضاءدائرية الشكل ذات خلفية 

 )ملحق الفتات المرور
 الفتات نهاية المنع  -4

 دون إطار خارجي، وعليها خطوط سوداءمن وتكون دائرية ذات خلفية بيضاء، " نهاية المنع"الفتات 
 84 الالفتة الى 80من الالفتة ( .تجاه قطري من اليمين إلى اليساررمادية داكنة، متوازية في إأو 

) من ملحق الفتات المرور
 

 نهاية الالفتات االلزامية  -5
نهاية الالفتات االلزامية تكون دائرية ذات خلفية زرقاء مع إطار خارجي وعليها مجموعة من الرموز 

من (.إتجاه قطري من اليمين إلى اليساروالمصطلحات باللون األبيض وخطوط حمراء متوازية في 
). من ملحق الفتات المرور 90 الالفتة الى 85الالفتة 

 
الالفتات اإلرشادية وعالمات التنبيه       :75ة الماد

: الالفتات اإلرشادية وتنقسم إلى -1
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الفتات المعلومات والخدمات وتهدف إلى إعطاء مستخدمي الطريق بعض اإلرشادات والتوجيهات،  -أ
، وتكون على )كمواقف السيارات والمستشفيات وخالفه(والالفتات الدالة إلى المرافق والخدمات 

 :لتاليالشكل ا

أو  مستطيلة ذات خلفية زرقاء مع رموز وكتابات باللون األبيضأو  الفتات المعلومات وتكون مربعة -
 .)من ملحق الفتات المرور 110 الالفتة الى 91من الالفتة (.األحمر

وكتابات مستطيلة ذات خلفية بيضاء مع اطار ازرق ورموز أو  وتكون مربعةالفتات الخدمات  -
 .)من ملحق الفتات المرور 125 الالفتة الى 111من الالفتة (.األبيضباللون االسود أو 

على شكل اسهم ذات خلفية أو  مربعةأو  ، وتكون مستطيلة)اإلتجاه(الالفتات الدالة على الوجهة   -ب
بيضاء للتوجيه داخل أو  زرقاء للداللة على الطرقاتأو  تستراداتوخضراء اللون للداللة على اال

صفراء لالشغال مع كتابات ورموز باللون األبيض أو  الثقافيةأو  ماكن السياحيةبّنية لألأو  المدن
وتساعد مستخدمي الطريق باللون االسود تكون الكتابة عليها باسثناء الالفتات البيضاء والصفراء 

 .)من ملحق الفتات المرور 135 الالفتة الى 126من الالفتة (.الوصول إلى وجهتهم على
 :بيهعالمات التن  -2

أو  الحادة )المنحنيات(تستخدم هذه العالمات لتنبيه مستعملي الطريق في بعض المواقع كالمنعطفات 
من ملحق الفتات  141 الالفتة الى 136من الالفتة (.الجزر الوسطيةأو  التقاطعاتأو  الخطرة
. )المرور

 
 :وتتكون هذه العالمات من

ثبت عند الطرف الخارجي للطريق على اسطوانية بيضاء اللون تعلى شكل أعمدة عالمات  -أ
التقاطعات، وتكون مع على  أيضاً تثبت و حمراء عاكسة" قالدة"أو  "سوار"المنعطفات الخطرة مع 

 .قبعة حمراء عاكسة اعلى من مستوى الثلج على الطرق الواقعة في المناطق التي تتراكم فيها الثلوج

ستطيل أسود عاكس، تثبت على جانبي أسطوانية بيضاء اللون مع معلى شكل أعمدة عالمات  -ب
 .الطريق لتحديد حدوده الخارجية

بيضاء عاكسة، للتنبيه من المنعطفات الخطرة تثبت  أسهمالفتات مستطيلة ذات خلفية زرقاء عليها  -ج
 .عند الطرف الخارجي للطريق بمواجهة السائق

 .الجزر الوسطيةاسطوانية ذات لون اصفر عاكس، لتحديد رؤوس  على شكل أعمدة نصف عالمات -د
 
 
 
 
 

 



 34 

عالمات سطح الطريق    -القسم الخامس
 

U 76المادة:        
: متقطعةأو  متواصلةخطوط طولية وخطوط عرضية  إلى تنقسم عالمات سطح الطريق 

، وتقع على يسار السائق للداللة إلى وجود تفصل بين مسلكي المعبد: الصفراء الخطوط الطولية -1
. عاكسباإلتجاه المعلى يساره سير 

.   فصل بين مسارب السير ذات اإلتجاه نفسهتُ : الخطوط الطولية البيضاء -2
. راوالمسرب المجأو  منع إجتيازها إلى المسلكيُ : الخطوط الطولية المتواصلة -3
 أو المسلك بغية اإلنتقال إلى المسربأو  زاويسمح بإجتيازها عند التج: الخطوط الطولية المتقطعة -4

. راوالمج
ن المكان الذي يجب على السائق التوقف عنده إلتزامًا باإلشارة الضوئية بيّ تُ : الخطوط العرضية -5

. لوية المروروأوالالفتات بهدف فسح المجال للمشاة والمركبات التي لها 
 

U 77المادة:         
: تتضمن عالمات سطح الطريق مجموعة من الرسوم التكميلية، أهمها 

). االنزواء(أسهم اإلنحراف  -
. التوجيهأسهم  -
. عالمات ممرات المشاة -

ُتستخدم أسهم اإلنحراف بين الخطوط الطولية المتقطعة، للداللة على أن هذه الخطوط المتقطعة  -1
واندماجه  لإلشارة إلى انتهاء المسرب تستخدم أسهم اإلنحراف داخل مسرب كما. ستصبح متواصلة
. بحسب اإلتجاه المقصود وتكون أسهم اإلنحراف مائلة قليالً . بالمسرب المجاور

ن لمستخدمي ُتستخدم أسهم التوجيه في وسط المسارب بالقرب من مفارق وتقاطعات الطرق لتبيّ  -2
. المقصودتجاه اإلالمسرب الواجب اإللتزام به نحو الطريق 

وتُبين لمستخدمي الطريق بأن . المعّبد ممرات المشاة بخطوط ذات لون أبيض موازية لمحور حّددتُ  -3
. وقوف المركبات عليهاأو  وُيمنع توقف. لوية المروروأالذين لهم أو  هم فسح المرور للمشاة العابرينعلي

 
U 78المادة :

تحديدها بخطوط طولية  ، فيتمعامالنقل ال) حافالت(ن لسير باصات تخصيص مسرب معيّ  مكنيُ  -1
سوى على المحطات  وال يمكن التوقف ضمن هذا المسربمع رسوم خاصة ضمن هذا المسرب  متواصلة

. المخصصة للتوقف
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ستثناء مركبات القوات المسلحة والدفاع المدني واإلسعاف في الحاالت بامكن للمركبات األخرى ال يُ  -2
أو  راومجعقار عند مغادرة أو  إال عند مستوى مفارق وتقاطعات الطرق الطارئة عبور هذا المسرب،

. الدخول إليه
 
 :79المادة 

التي تتضمنها الفتات الطريق عبر عالمات الطريق من حيان اإلشارة للبيانات ُيمكن في بعض األ -1
. المعّبد  خالل الكتابة بلون أبيض على سطح

غير معدنية، ذات أحجام مختلفة عاكسة أو  العاكسات الطرقية، وهي صفائح معدنيةاستعمال  ُيمكن -2
 .ليالً  المعّبد أو المسرب أطرافللنور، لتحديد 
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الفصل السابع عشر 
 السبـاقات

 
U 80المادة :

ستحصال على ترخيص على الطرقات العامة، إال بعد اال ال يجوز إجراء أي سباق مهما كان نوعه، -1
.   فيه الشروط التي يجب التقيد بها تحّددخاص من وزير الداخلية والبلديات 

سيارات والدراجات إبراز عقد ضمان ضد األضرار التي قد تلحق ُيشترط، في كل حال، في سباق ال -2
 .بالغير وبممتلكاتهم

وفق  تها،يحضر لمشاهد تأمين الحماية الكافية للجمهور الذي سباقات السرعةُيشترط على منظمي  -3
. معايير يحددها المجلس
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الباب الثاني 
مجموعة من المقطورات أحكام خاصة بالسيارت و
 

الفصل االول 
شروط المتانة والسالمة في المركبات 

 
الشـروط العـامة   -لوالقسم اال

U 81المادة: 
جميع  أن تكونالمركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة و أن تكونيجب 

ستعمال لحة لالائمًا في حالة صاالمركبة د أن تكونأجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتًا تامًا كما يجب 
أو  والسير وتتوافر فيها شروط السالمة والمتانة المقررة في هذا القانون بحيث ال ُتعّرض للخطر سائقها

. الخاصةأو  لألمالك العامةأو  تسبب ضررًا للطرقأو  مستخدمي الطريقأو  راكبها
 

U 82المادة: 
المركبة  أن تكونو ،مثبتًا بالقاعدة تثبيتًا متيناً هيكل المركبة بحالة جيدة وأو  يجب أن يكون جسم

باإلتجاهات كافة بحيث يتمكن من القيادة بكل أمان مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجاًال كافيًا للرؤية 
ستعمال وُمحكمة عند إغالقها والمقاعد سليمة األبواب والنوافذ سليمة وسهلة اال أن تكونوسالمة، و

الذي ال  كما يجب أن يكون زجاج المركبة من النوع اآلمن. ع المستوى المعتادومريحة وتتفق قياساتها م
يجب أن يكون . إذا تحطم، وأن يكون من مادة شفافة ال تحجب الرؤية من الداخل والخارج اً ُيحدث جراح

. حسب مواصفات الصانعجسم المركبة مطليًا بدهان 
 

U 83المادة: 
:  ـالمركبة مزودة بِـ  أن تكونيجب 

 ومرآتان ة عاكسة، يتمكن السائق بواسطتها من رؤية المركبات واألشياء المقبلة من الخلف،مرآ -1
. عاكستان جانبيتان موجودتان في خارج المركبة عن يمين ويسار السائق

. احة مطر آلية على الزجاج األمامي تكون بوضع سليممّس  -2
. أحزمة أمان في المقاعد االمامية والخلفية -3
مواصفاتها بقرار يصدر عن وزير الداخلية  تحّدد. ة لسيارات نقل الركاب باالجرةليوأعلبة إسعافات  -4

. والبلديات
مواصفاته  تحّدد. جهاز إطفاء إلخماد الحرائق عند الضرورة، وأن يكون صالحًا دومًا لإلستعمال -5

. بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات
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U 84المادة: 
وال . مصابيح إضافيةأو  عاكساتأو  ل الزجاج الملون العاكسال يجوز وضع إضافات على المركبة مث

 كتابات يمختصة أو وضع أيجوز تركيب هوائيات ألجهزة الالسلكي غير المصرح بها من قبل الجهات ال
. النافذةوالقرارات تعارض مع القوانين واألنظمة على جسم المركبة ت ملصقاتأو 

 
 

الشـاسي و واقي الصدمات  -القسم الثاني
U85 المادة: 

مثبتين بالقاعدة تثبيتًا قويًا،  نالمركبة مزودة بواقي صدمات أمامي وآخر خلفي ويكونا أن تكونيجب  -1
. نعاصتبعًا لمواصفات ال يكتفى لبعض المركبات بحاجز تصادم واحد أماميو .الغرض منهمايفي 

. ي واقي صدمات يخالف مواصفات الصانعوضع أيحّظر 
ن الضرر المحتمل على ام بمواصفات واقي الصدمات بشكل يحّد مزيجب على الشاحنات اإللت -2

المصلحة خرى في حال اإلنزالق والتصادم مطابق لمواصفات الصانع وحائز على موافقة المركبات األ
 .المختصة

 
U 86المادة: 

من المتانة والقوة بحيث تتحمل الضغط الذي يقع عليها من ) الشاسي(قاعدة المركبة  أن تكونيجب  -1
. المصممة لتحملها حمالاأل

، إال إذا كان ذلك بمعرفة وتجربة )الشاسي(لحامات في أجزاء قاعدة المركبة أو  وصالت إجراء ال يجوز -2
 على توازنها ومتانتها باإلضافة إلى شرط موافقة التعديالت تؤثر هذه ، بحيث الوموافقة المصنع المنتج

 .على ذلك المصلحة المختصة

 
 
 
 

 خزان الوقود و هاز المحركج  -القسم الثالث
U 87المادة: 

يجب أن يكون تصميم المحرك من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها  -1
. وهي بالوزن األقصى لها

يجب أن ُيثبت المحرك تثبيتًا متينًا على الحماالت الخاصة به، وأن يكون غطاؤه سليمًا محكم  -2
. اإلغالق
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U 88المادة: 
أو  بالصحة العامة مضرّ  وأجب أن يكون المحرك بحالة جيدة وال ينبعث منه دخان ملّوث للبيئة ي -1

دة قانونًا وتقاس بواسطة جهاز فحص ال يخرج إنبعاثات تتعدى المواصفات المحدّ أن بسالمة السير، و
 .الثلوث

 .ريهااومجأو  لى إزعاج مستخدمي الطريقأجهزتها ضوضاء تؤدي إأو  ن ُتحدث المركبةال يجوز أ -2

يحظر استعمال وقود في المحرك غير تلك المحدّدة قانونًا، كما يحّظر استعمال أنواع الوقود غير تلك   -3
 .المطابقة لمواصفات صانع المركبة

 
U 89المادة: 

صالح بصورة دائمة، وُيشترط أن يكون هذا الجهاز مصنوعًا ) مسكات(يجب تزويد المحركات بعادم  -1
أن يكون تصريف يحّظر  ، والمحرك، بقطع مفعوليته أو تخفيفهعمل  أثناءق، بصورة ال تسمح للسائ

 .الغازات طليقاً 

تحّد من ضوضاء  ت والدراجات اآللية مجهزًا بمصافييجب ان يكون عادم المحرك في السيارات والمركبا -2
أو  هصوتن ال يزيد إصالح في هذا العادم يجب أأو  تبديلأو  عمل المحرك وفي حال إجراء أي تعديل

. ضجيجه عن الحّد الناتج عنه عند وروده من مصنعه األصلي
وضعها التي يتم  (pôt catalytique)حظر تسجيل السيارات غير المجهزة بجهاز المحول الحفزي يُ  -3

ل مرة من تاريخ نفاذ هذا القانون، كما يجب الكشف على هذا المحول عند كل معاينة ور ألفي السي
 . للتأكد من فعاليته

ن يحدد بقرار منه فيما يتعلق بالمعدات الكهربائية وضع جهاز ضد مكن لوزير الداخلية والبلديات أي -4
 .من ضوضائها الطفيليات تتوفر فيه شروط فنية معينة، وجهاز خاص في الدراجات اآللية يحدّ 

 
U 90المادة: 

مة ال تسمح بأدنى تسرب خزانات الوقود واألنابيب الموصولة بين مختلف أجهزة الدورة سلي أن تكونيجب 
. تحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكمف أن تكونمن الوقود، و

 .تعّطل المركبة اآللية على الطريق العام بسبب نضوب الوقود من الخزانيحّظر 
 

U 91المادة: 
 ،والشبكة الكهربائية التبريد وأجهزة نقل الحركة جهاز ،ة المركبة ودون حصرزباقي أجه أن تكونيجب 

. تحّمل أقصى الطاقة المعدة لهاتصالحة ألداء وظيفتها و ،جميعها سليمة بحالة جيدة
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جهاز القيادة و التنبيه   -القسم الرابع
 

U 92المادة: 
ُمثبتًا إلى يسار المركبة اآللية، وأن تكون جميع وصالته سليمة ) المقود(يجب أن يكون جهاز القيادة  -1

  .دون تأخيربودقة وبحيث ُيمّكن السائق من تغيير إتجاه المركبة بسهولة  وبحالة جيدة
 .ال يجوز إجراء أي تعديل في مواصفات جهاز القيادة -2

مكن تعديل موقع المقود من اليمين إلى اليسار بعد الموافقة المسبقة للمصلحة المختصة وخضوع يُ  -3
 .المركبة للمعاينة الميكانيكية

. ت التي ال تتطابق مع أحكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانونستيراد المركبانع اميُ  -4
 

U 93المادة:        U  
. جوز أن يكون متعدد النغماتيجب أن تزود المركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت، وال ي

 
 

  اإلطارات و المكابح  -القسم الخامس
U 94المادة:  

وعة المركبات بمكبحين على األقل، يكون كل منهما مجمأو  يجب ان ُتزود كل سيارة وكل مركبة آلية -1
 سير المركبة وٕايقافها بطريقة كاملة وسريعةتخفيض سرعة التحكم في حدهما أ مستقًال عن اآلخر، يؤمن

السيارة وهي سائرة أو  تجاه المركبةوال يؤثران عند استعمالهما على إ ،والثاني يؤمن وقوفها في وضعية الوقوف
  .في خط مستقيم

مجموعة المركبات أو  ذات فعالية سريعة وقوة كافية إليقاف المركبة أن تكونشترط في المكابح يُ  -2
. االنحدارات شدة أكثرحتى في  وتثبيتهاوتجميدها 
 

U 95المادة:U  نوعان المكابح: 
) مكبح رئيسي(الخدمة مكابح  -1
تتسم بمواصفات وسيلة أخرى  يبأأو  بضغط السوائلأو  بالهواء المضغوطأو  يكون تشغيلها إما آلياً  أ-

. على جميع العجالتويجب أن يكون تأثيرها متوازًيا  السالمة،
 جميع أجهزتها من مواسير وخراطيم أن تكونيجب مل بضغط الهواء أو بضغط السوائل إذا كان تشغيل الفرا

. سليمة فنياً  خزان الهواءأو 
أو  ن يثّبت على األقل ثلثي وزن السيارةالت وأفعاليته في العج أن تكونُيشترط في المكبح الرئيسي  ب-

خمسين بالمائة على األقل، على  المسطحةأو  ن تبلغ فعاليته في األرض الجافةالمركبة اآللية وهي محملة، وأ
. كل عجلة من العجالت
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) المكبح اإلحتياطي(تأمين اإليقاف  مكابح -2

أو في جذع األداء  امًا، ويكون تأثيرها في العجالتتكون مستقلة في عملها تمبالقدم، أو  يكون تشغيلها باليد
. غياب السائق أثناءن يبقى مضغوطًا آليًا أيجب و ،)ترانسميسيون(

 
U 96المادة: 

 والكيلوغرامًا  750ن ال يزيد وزنها اإلجمالي المرخص به على طورات المنفردة من المكابح، شرط أُتعفى المق
 .غةعلى نصف وزن المركبة القاطرة وهي فار

 
U 97المادة:        

المركبة وأن  صانع تصميم زنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسبر متّ اوالمح أن تكونيجب   -1
. ر أي لحام على اإلطالقاوتتحمل الحمولة التي تقع عليها وال يجوز أن يكون داخل المح

وجود أي  دونرها اوالمركبة ومح له مع تصميميجب أن يكون الجنط من المعدن وتتفق قياساته وقوة تحمّ  -2
 . لحام به

بحالة ال تسمح بانزالق المركبة، وأن تتفق  أن تكوناإلطارات من المطاط المفرغ و أن تكونيجب  -3
بحسب مواصفات الصانع، مع مراعاة الرموز المحفورة رها وجنوطها اوقياساتها مع تصميم المركبة ومح

رمز السرعة ومؤشر الحمولة وقطر الجنط وبنية تاريخ الصنع و التي تُبّينطار على السطح الجانبي لإل
مثبتة تثبيتًا ُمحكمًا، كما  أن تكونو ات،غيرها من القياسالمقطع و وعرضاإلرتفاع للعرض نسبة اإلطار و

. يجب أن تتحمل الوزن األقصى للمركبة
 

U 98المادة:         
األقل في وضعية جاهزة لإلستعمال باإلضافة الى المركبة مزودة بإطار إحتياطي واحد على  أن تكونيجب 

. جهاز رافع للمركبة وما يستلزم من معدات لتغيير اإلطارات
 

U 99المادة:       
. اطارات المركبات ومقطوراتها كافية المرونة أن تكونيجب  -1
 فوق الخطوط) الغوما(اإلطارات الخارجية بحالة جيدة، وأن ال تقل سماكة المطاط  أن تكونيجب  -2

تقاس سماكة المطاط بواسطة جهاز . روبيوليمتر، وفق مواصفات اإلتحاد االم 1.6المحفورة فيها عن 
. فحص اإلطارات

. يجب ان ال يتعدى عمر االطارات ست سنوات من تاريخ صنعها -3
. غيرهأو  ال يجوز إستخدام اإلطارات المعالجة بإعادة النقش -4
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U 100المادة: 
ل نتوءًا في وجه اإلطارات الذي يالمس األرض، بإستثناء السالسل تركيب أجزاء معدنية تشكيحّظر  

 .ة خصيصًا للسير على الطرقات المغطاة بالثلوجالمعدنية المعدّ 
 

 
رة، والقيادة والرؤية وجهاز مراقبة السرعة اوالمن أجهزة  -القسم السادس

U 101المادة:  
في الجهات كافة، بحيث يتمكن افيًا للرؤية المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجاًال ك أن تكونيجب   -1

. من قيادتها بكل سالمة
في رؤية  ستمرارن ال يحول في حال الكسر دون االه الزجاج األمامي شكل األشياء، وأن ال يشويجب أ  -2

 .الطريق بوضوح
 ن يرى الطريقأن يكون الزجاج األمامي مجهزًا بمّساحة زجاج آلية يسمح مجال عملها للسائق يجب أ  -3

 .من مقعده بصورة جلية
. لى الوراءجهاز تسيير إ ،/كلغ 400/  يزيد وزنها على اربعماية كيلوغرام مركبة آليةن يكون لكل يجب أ  -4
للرؤية توضع  ز السيارة بمرآة وسطية في داخلها ومرآة لكل جانب على األقل عاكسةجهّ ن تُ يجب أ  -5

ية عمياء اوجانبيها بحيث ال يشكِّل حقل الرؤية زن يرى الطريق في مؤخرة المركبة وبصورة تسمح للسائق أ
. زاولى إخفاء مركبة تستعد للتجتؤدي إ

 
U 102المادة: 

. على السرعة، ويكون دائمًا بحالة صالحة للعمل ن تزود المركبة بجهاز يدلّ يجب أ  -1
وغيرها من  ن تزود المركبات التي يعينها وزير الداخلية والبلديات بجهاز لمراقبة وتسجيل السرعةيجب أ  -2

معلومات في ذاكرة الجهاز التحفظ . مقاييس ومعايير السالمة المرورية ويكون دائمًا بحالة صالحة للعمل
 .مدة سنة على األقل وتوضع تحت تصرف المأمورين المختصين عند االقتضاء

 .صاف الجهاز وشروط تركيبه ومراقبتهوأين وزير الداخلية والبلديات بقرار منه عيُ 

 
U 103المادةU  :

سجل أجرة يُ ) تكسيمتر(جرة التي تعمل تحت الطلب، بعداد األي سيارات أ التاكسين تزود سيارات يجب أ
. ل التي يتوجب على الراكب دفعهاالنق
واألشغال العامة والنقل مواصفات هذا العداد وشروط  والبلديات بقرار يصدر عن وزيري الداخلية حّددتُ 

تهم بالعداد األصحاب السيارات السياحية العمومية لتجهيز سيار إعطاؤها واجبتركيبه ومراقبته والمهل ال
. المذكور
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الفصل الثاني 
أضواء وٕاشارات المركبات 

 
ضواء واالشارات األ  -لوالقسم األ

 
U 104المادة:U  

.  جميع األضواء المجهزة بها المركبة من المصنع سليمة وصالحة لإلستعمال أن تكونيجب 
 

  الضوء العاليأو  أضواء الطريق        :105المادة 
أصفر، أو  رسالن إلى األمام نورًا أبيضيجب أن ُتجهز جميع المركبات في المقدمة بضوءي طريق يُ 

. ُيضيء الطريق ليًال في طقس صاف، على مسافة مائة متر على األقل
 

 أضواء التالقي        :106المادة 
أصفر، أو  ، يرسالن إلى األمام نورًا أبيضقدمة بضوءي تالقٍ المركبات في الم يجب أن ُتجهز جميع -1

ُيضيء الطريق ليًال في طقس صاف، على مسافة ثالثين مترًا على األقل دون أن يبهر نظر السائقين 
 .اآلخرين

حّد عرض المركبة  تبعد أكثر من أربعين سنتمترًا عن نقطة من مسلط ضوء التالقي إذا كانت أي -2
. القياس األماميةء ة أضواناروجب إ

  
        أضواء القياس األمامية       :107المادة 

أو  ، يرسالن الى األمام نورا أبيضءين صغيرينالمقدمة بضو على جانبين ُتجهز جميع المركبات يجب أ
مترًا  150رؤيتها من مسافة  أن تكونأصفر، ويجب أن تدّل هذه األضواء على عرض المركبة األمامية، و

    .ن تبهر نظر السائقين اآلخرينصحو ليًال ومن دون أجو الفي ال
 

القياس الخلفية       أضواء :108المادة 
المقطورات التابعة لها في المؤخرة بضوءين على األقل يبعثان أو  يجب تجهيز جميع أنواع المركبات  -1

، غير مبهر للنظر ُيرى ليًال، ويجب أن تدّل هذه األضواء على عرض مؤخرة المركبةإلى الوراء نورًا أحمر، 
. على مسافة مائة وخمسين متراً  في طقس صافٍ 

ة أضواء أو أضواء التالقي إلى إنار أضواء الطريقأو  ة أضواء القياس األماميةن تؤدي إناريجب أ  -2
 .القياس الخلفية
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  القياس الجانبية أضواء    :   109المادة 
عرضها بما فيه الحمولة، على أو  زيد طولها على ستة أمتار،مجموعة مركبات ي كلّ أو  مركبة آلية كلّ 

نتوءات المركبة وقياساتها طوًال وعرضًا وارتفاعًا وفقًا  تحّددمترين يجب تجهيز جانبيها بأضواء لكي 
للمعايير المعتمدة دوليًا، بشكل يسمح لمستخدمي الطريق من رؤيتها ليًال وتمييز حجمها وأبعادها 

. غير مبهرة للنظر األضواءهذه  ونأن تك بوضوح، على
 

نارة لوحة التسجيل في المؤخرة  جهاز إ        :110المادة 
يجب تجهيز جميع المركبات والمقطورات التابعة لها  بجهاز يضئ ليًال، في طقس صاف، وعلى  -1

. مسافة عشرين مترًا على األقل، الرقم المدون على لوحة التسجيل الموضوعة في المؤخرة
لى إضاءة الجهاز التالقي إ أضواءأو  الطريق أضواءأو  القياس األمامية أضواءة ن تؤدي إنارب أيج -2

. المذكور أعاله
 

  أضواء المكابح        :111المادة 
ثالثة أضواء لتخفيف السرعة أو  ينبضوءيجب تجهيز جميع المركبات و المقطورات التابعة لها  -1

. المكبح الرئيسياستعمال  ضاء حالما يشرع السائق فيغير مبهر للنظر يُ تبعثان الى الوراء ضوءًا أحمر 
ن يكون هذا الضوء أقوى من النور المنبعث من ضوء القياس الخلفي، وذلك عندما تكون يجب أ -2

ن يبقى هذا النور في كل حال متحدة معها، على أأو  أضواء المكابح مجموعة مع أضواء القياس الخلفية
. رغير مبهر للنظ

نصف المقطورات حتى ولو كانت قياساتها ال تخفي أو  ُيفرض تركيز هذه األضواء على المقطورات -3
. عن سائق قادم من الوراء أضواء المكابح المركزة على المركبة القاطرة

 
ضوء اإلشارة أو  تغيير اإلتجاهإشارات       :112المادة 

ارة ين األمامية والخلفية على أن يكون ضوء اإلشيتاومركبة بأضواء اإلشارة من الز يجب تزويد كلّ 
  .تجاه يمينًا ويساراً المتقطع ظاهرًا عند تغيير اإل

 
U 113المادة:U         أضواء التنبيه

ه ربعة معًا وتنبّ متقطعة تصدر من أضواء اإلشارة األيجب أن تجهز المركبة بأضواء التنبيه تبعث أنوارًا         
. إلى حدوث أمٍر طارىء
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 أضواء الوقوف    :    114المادة 

لى الوراء أنوار برتقالية، وٕاما ى جانبيها إما بأضواء وقوف تبعث إلى األمام وإ يمكن تجهيز المركبة عل
. تبعث إلى األمام وٕالى الوراء األنوار نفسها التي تبعثها أضواء القياس األمامية والخلفية

 
: أضواء الرجوع       :115المادة 

لى مواصفات المصّنع، لتسهيل الرؤية إيد المركبة بأضواء بيضاء توضع في الخلف حسب يجب تزو
لى أبعد من عشرة أمتار، ها إالى الوراء، على أال يمتد ضوؤجهاز السير استعمال  الوراء، يضيء بمجرد

. وأال تبهر النظر
 
 

وٕاشارات خاصة  ضواءأ  -القسم الثاني
 

U116 المادةU    :   ضواء الضبابأ : 
أو  وفي المؤخرة بضوء أو أبيض ي ضباب يبعثان نورًا أصفرءيمكن تجهيز المركبات في المقدمة بضو

. ي ضباب يبعثان إلى الخلف نورًا أحمرضوء
 

U 117المادةU :      األضواء القابلة للتوجيه
لقوى انارة الطريق تحظيرًا مطلقًا فيما عدا سيارات من أجل إ) بروجكتور( لمشعاعاحّظر استعمال يُ 

. واإلطفاء واإلسعاف والدفاع المدني المسلحة
 

U118 المادةU :     مثلث التحذير  
ضطراري يستخدم في حاالت الوقوف االمركبة آلية، بإستثناء الدراجات، بمثلث تحذير  ن تزود كلّ يجب أ

ية المعقودة صاف المبينة في االتفاقية الدولوصافه مطابقة لألوأتكون . من هذا القانون 58وفقًا للمادة 
. صادق عليها لبنانخرى يُ تفاقية دولية أأي اأو  ،1968نا عام فييفي 

 
U 119المادةU:       العاكسات  

يجب تزويد السيارات والمقطورات من الخلف بعاكسين يعكسان نورًا أحمر إلى الوراء ويكونان على شكل  -1
. مثلث للمقطورات وغير ذلك للسيارات

عاكسين أو  هوائية بعاكسأو  دراجة آليةأو  ومقطورة يتعدى طولها ستة أمتار سيارة يجب تجهيز كلّ  -2
. من الجانبين لونهما برتقالي وشكلهما غير مثلث

.  يجب تجهيز كل سيارة بعاكسين غير مثلثين من األمام يعكسان نورًا أبيض إلى األمام -3
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U 120المادة:U          نقليات أشجار وقطع متمادية في الطول

قطعًا متمادية في الطول أو  من هذا القانون تخضع المركبات التي تنقل أشجاراً  139ًال بأحكام المادة عم
 :ز المترين للشروط التاليةاوواحد وال تتجمن متر  أكثرتتعدى مؤخرة المركبة ب

. سنتيمتراً  25×  40وضع نهارًا في مؤخرة الحمولة راية بلون أحمر قاني ال يقل قياسها عن ن تأ -1
. أحمر جليًا غير مبهر للنظر يبعث نوراً  وضع ليًال في مؤخرة الحمولة ضوءن تأ -2

 
 

 
أحكام عامة تتعلق باألضواء واإلشارات   -القسم الثالث

  :121المادة 
ن يرمزان إلى الشيء نفسه ويمكن إستعمالهما في الوقت نفسه يجب أن جهازاأو  عندما يكون ثمة توازن -1
أو  ية وبالنسبة إلى مسطح التطابق الطولي للمركبة ويجب أن يبعثااولمركبة بصورة متسركزا في طرفي ايُ 

. يعكسا أشعة مضيئة باللون نفسه والحّدة نفسها
حدة األضواء واإلشارات، قابلة للتغيير، ما عدا أضواء اإلشارات المتعلقة بتغيير  أن تكونال يجوز  -2

 .اإلتجاه
. األصفرأو  مركبات في مقدمتها بأضواء من غير اللونين األبيضتجهيز كافة أنواع الحّظر يُ  -3
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الفصل الثالث 
وتراخيص نقل الركاب  جرة والباصاتالشروط الخاصة بسيارات األ

 
U122 المادة :U  

سيارات األجرة       -1
توافر في الباب الثاني، يجب أن ت ل منوعاله في الفصل االأ اباإلضافة إلى الشروط العامة المشار اليه

: يارات األجرة بجميع أنواعها الشروط التاليةس
. على األقل إثنان من كل جانب ،ربعة أبوابلها أ أن تكون -أ
. المقاعد مريحة ونظيفة أن تكون -ب
. يةأن ُتجّهز السيارة من الداخل بإنارة كهربائ -ج
على لوحتين ه باللغتين العربية والفرنسية وأسم صاحب السيارة وعنوان تسجيلال أن ُتكتب أرقام لوحة -د

المقعد  في راكبوالثانية أمام ال ح على ظهر المقعد األماميصغيرتين توضع إحداهما بشكل واض
 .األمامي بجوار السائق

الملصق التعريفي على جانبيها من الخارج وفق القرار الصادر عن وزيري األشغال العامة  تأن يثبّ  -ه
 .بلديات بهذا الشأنوالنقل والداخلية وال

عند خلوها من الركاب، وُيعفى  ُتضاء) أجرة(أن توضع لوحة على سطح المركبة مكتوب عليها كلمة  -و
. من وضع هذه اللوحة سيارات األجرة التي تعمل تحت الطلب

  .ل السائقاوجرة بجهاز إطفاء صالح دائمًا لإلستعمال وفي متنأ أن تزود كل سيارة -ز

بشكل مخالف  المقاعد أو  جهاز القيادةأو  تعديل في جسم السيارةأو  رال يجوز إحداث أي تغيي
. لمواصفات الشركة المصنعة

 
 

         الباصات  -2 
: التاليةالشروط  أن تتوفر في الباصات باإلضافة إلى الشروط العامة، يجب

حاليًا خالفًا على أن تبقى الباصات المسجلة  ،جهة اليمينمن  بابان على األقل باصأن يكون لكل  -أ
وضاعها بما تم تسوية أور هذا القانون ما لم تلهذا النص في السير مدة خمس سنوات من تاريخ صد

. يتوافق مع هذا النص
 ،الباصمن النوافذ والساللم سهلة اإلستعمال وغير بارزة عن هيكل  عدد كافٍ أن يكون لكل باص  -ب

. جوز أن تزود النوافذ بستائروي
 .بقوائم وبطريقة محكمة الباصتة بأرضية المقاعد مثب أن تكون -ج
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بشكل مخالف  المقاعد أو  جهاز القيادةأو  تعديل في جسم السيارةأو  ال يجوز إحداث أي تغيير -د
. عةلمواصفات الشركة المصنّ 

وٕارشادات واضحة داخل الباصات تطلب من كافة الركاب عدم التحدث مع السائق إشارات  وضعتأن  -ه
. صًا على تركيز السائق على مهمة القيادةخالل قيادته للمركبة حر

. بإنارة كافية من الداخل الباصاتأن تزود هذه  -و
أن ستعمال على عن جهازين وتكون صالحة دائمًا لالبأجهزة إطفاء كافية ال تقل  باص زود كلّ يأن  -ز

  .ل السائقاوإحداها في متن تكون
. ليةولإلسعافات األصندوق إسعاف يحتوي على المواد الالزمة  باص كلّ لأن يكون  -ح
الملصق التعريفي على جانبيها من الخارج وفق القرار الصادر عن وزيري األشغال العامة  تأن يثبّ  -ط

 .والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن

شروط إضافية تتعلق بالسالمة واألمان والحالة العامة من حيث المظهر الداخلي  يمكن تحديد أي  -3
 .يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقل والخارجي بموجب قرار

 
U 123المادة: 

أو  يتوجب على مالكي وسائقي المركبات العمومية ومؤسسات وشركات النقل العام للركاب الذين يمارسون -1
ص حصول على ترخيبين لبنان والخارج، الأو  يرغبون بممارسة النقل العام للركاب على االراضي اللبنانية

المديرية العامة للنقل البري والبحري يخولهم القيام بهذا العمل  –شغال العامة والنقل مسبق من وزارة األ
شغال العامة والنقل والداخلية والبلديات يتعلق بتنظيم مهنة على قرار يصدر عن وزيري األ وذلك بناءً 

فة إلى لى هذه التراخيص باالضاالنقل العام للركاب، ويتم بموجبه تحديد الشروط الالزمة للحصول ع
. صدار هذه التراخيص وتجديدها والغائها والتطبيق العملي لهاتحديد األطر التنظمية التي ترعى عملية إ

شركة وألي سائق نقل ركاب عمومي أو  مؤسسةأو  ال يجوز ألي مالك مركبة نقل عمومية سواء فرد -2
المديرية العامة للنقل  –رة االشغال العامة والنقل لة النقل العام للركاب دون ترخيص مسبق من وزااومز

.  عالهيتم تحديدها في القرار المذكور أ البري والبحري، وفق اآللية التي
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الفصل الرابع  

 زان وقياس المركباتواال
احكام عامة   -لوالقسم اال

 
U 124المادة:U   

عدم صحة المعلومات والمستندات المقدمة  في حال ثبوت المصلحة المختصة لدائرة الميكانيك في يحق
الوزن الفارغ، دون أن يكون لصاحب العالقة أو  لها، تعديل الوزن اإلجمالي، قوة المحرك، عدد المقاعد

 .الحق بالمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر

 
    :125المادة 
المركبات مصممة  هذه أن تكونُيرخص للمركبات الخاصة بالشحن نقل شخصين بجانب السائق شرط  -1

. لذلك من الشركة المصنعة لهذه المركبات
أن بدون حمولة، شرط أو  في صندوقها مع كثررخص لسيارات الشحن بنقل ثالثة عمال على األيُ   -2

. ن تشمل بوليصة التأمين العمالمجهزة بالمقاعد الالزمة وأ تكون
 

 :126المادة 
مصنوعة ومجهزة  أن تكونوضعها في السير، يجب راد نصف مقطورة يُ أو  مقطورةأو  مركبة آلية كلّ 

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

 
  :127المادة 

نواع أ الشروط الواجب توفرها في جميع مابقرار منه واألشغال العامة والنقل الداخلية والبلديات اد وزيرحدّ يُ 
القياسات الداخلية أو  ن لجهة صنع الصناديقطورات ونصف المقطورات أالسيارات والمركبات والمق

. ألجل تأمين سالمة الركاب وراحتهم، وضمان الحمولة المنقولةأو  والخارجية،
 
 

زان واأل  -القسم الثاني
 

U128 المادةU:        قوة المحرك 
الوزن اإلجمالي المصلحة المختصة  رئيس دائرة الميكانيك فيدد حيُ مع مراعاة أحكام هذا القانون،  -1

أو  لجّر مقطورةأو  من ثمانية أشخاص أكثرلنقل أو  ة لنقل األحمالالمرخص به لكل مركبة آلية معدّ 
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كما .  لميكانيكيةنصف مقطورة وذلك بالنسبة إلى متانة هيكل المركبة وٕاطاراتها وقوة محركها وأجهزتها ا
: حركات المركبات اآللية على النحو اآلتيد قوة ميحدّ 

. قاتاو ة على البنزين بأربعالمحركات العامل -
P2ق   

P  × 0.062 ×ع 
المحركات العاملة على البنزين بوقتين  -

P2ق   
P  × 1.06×  0.062 ×ع 

قات وأ بأربع )المازوت( الغاز اويل المحركات العاملة على -
P2ق   

P  × 0.005× م  ×ع 
 املة على المازوت بوقتينالمحركات الع -

P2ق   
P  × 1.06×  0.005× م  ×ع 

: عاله ما يليتعني األحرف الواردة في القواعد أو
قطر اسطوانة الواحدة بالسنتيمتر = ق 
عدد اسطوانات المحرك = ع 
مدى حركة الدفاش = م 

دة الفنية المحدّ فات ى المواصلتناد إعاله باالسات المركبات اآللية غير المبينة أمحركيتم تحديد قوة  -2
. بإعتماد نفس قوة محركات البنزين التي توازيها قوة فعليةالمنتج  من قبل المصنع

في حال تجاوز  إن الكسر الناتج عن عملية الضرب في تحديد قوة المحرك يعتبر وحدة كاملة -3
 .النصف

وكيله في لبنان، أو  نتجع المإلى المواصفات الصادرة عن المصن باإلستناد يتم تحديد قوة المحرك -4
شرط أن تبقى صحة المعلومات المقدمة على مسؤوليتهم ويتحملون بالتالي كل ما ينتج عن عدم صحة 

 .المصلحة المختصةهذه المعلومات تجاه 

في حال عدم توفر المستندات الضرورية يمكن اإلستعانة بالكشف الحسي والمقارنة مع مركبات  -5
. أخرى بمواصفات مشابهة

ا كان المصّنع المنتج للمركبة في لبنان، فعلى المصنع أو وكيله الموجود في لبنان أن يخضع إذ -6
المركبة لفحص المعاينة الميكانية العادية والخاصة قبل وضعها في السير في لبنان من أجل إثبات 

 .وصحة مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة عالمياً  صالحيتها للسير

. بيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والصناعةد دقائق تطحدّ يُ 
 

U 129المادة :
مولة المرخص بنقلها مجموعة المركبات وهي فارغة ووزن الحأو  يشتمل الوزن اإلجمالي على وزن المركبة 

من هذا  134 د في المادة قصى المحدّ جمالي الفني والوزن االجمالي األقل ما بين الوزن االفيها، وهو األ
. القانون
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U 130المادة:   

جميع العناصر والتجهيزات المكونة لها كما  على ،مجموعة المركباتأو ل لمركبة،يشتمل الوزن الفارغ ل
: تصدر عن الشركة الصانعة، والتي تجعلها تعمل بشكل طبيعي مضافًا اليها ما يلي

. سائل التبريد -
. الزيوت -
. سائل غسيل الزجاج -
. على االقل% 90ليء خزان الوقود م -
. دوالب احتياطي واحد -
. جهاز اطفاء -
. اآللة الرافعة والعدة الالزمة التي تسّلم عادة مع السيارة الموضوعة في صندوق معتدل طبيعي -
. غطاء عادي إذا كانت المركبة مكشوفة -

 
U 131المادة:         

تمد جراء المعاينة الميكانيكية الدورية وتعالمركبات وهي فارغة المراكز المعتمدة قانونًا إلوزن ات تقوم بعملي
ي لصادرة عنها، على أن تبقى هذه األوزان قابلة للتعديل أو التصحيح إذا تبين لدائرة الميكانيك أوزان ااأل

. شك في صحتها
 

U 132المادة:         
عليها محليًا أي  رَ مصانعها كاملة التجهيز، ولم يج ُيستثنى من عمليات الوزن المركبات اآللية الواردة من

ستنادًا للمواصفات الصادرة عن المصنع زن من قبل رئيس دائرة الميكانيك إويتم تحديد هذا الو .تعديل
. المنتج

 
U 133المادة :

بنسبة  من هذا القانون، ال يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها 140و 137و 134مع مراعاة أحكام المواد 
. الي المحدد لها والمدّون في رخصة السير المعطاة لهااإلجم على الوزن %/10/عشرة المائة 

 
U 134المادة :

زان اإلجمالية القصوى واأل تحّدد) نقليات إستثنائية(من هذا القانون  140مع مراعاة أحكام المادة  -1
. الملحق بهذا القانون 1زان رقم وللمركبات وفقًا لجدول اال

مزدوجة العجالت للحموالت غير القابلة / اللوبوي وزان المسموح بها للشاحنات من فئةتحّدد األ: أ -2
. الملحق بهذا القانون) أ(-2وزان رقم للتجزئة وفقًا لجدول األ
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زان رقم ومتعددة العجالت وفقًا لجدول اال/ زان المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبويواأل تحّدد: ب
.  الملحق بهذا القانون) ب(-2
بهذا  الملحق 2الخمسة أطنان الواردة في الجدول رقم حنة عن إذا زاد الوزن اإلجمالي للشا: ج

. القانون يشترط لسيرها في لبنان حصولها على تصريح مسبق من وزارة الداخلية والبلديات
للحموالت التي ال يمكن تجزئتها، وخالف  2زن اإلجمالي المسموح به بالجدول رقم يتم إعتماد الو -

 .1المسموح بها طبقًا للجدول رقم  زانوذلك يمكن محاسبتها حسب األ

يتم تحديد الوزن اإلجمالي األقصى باإلستناد إلى المواصفات الواردة من المصنع المنتج للمركبات،  -3
على أنه ال يجوز أن يزيد الوزن اإلجمالي األقصى ألي مركبة على الوزن اإلجمالي المحدد لها في 

 .لصانعةهذا القانون وٕان ورد ذلك في بيان الشركة ا
زان المحورية واإلجمالية واألبعاد ومقاسات المركبات المحددة في هذا الفصل وفق ما ويمكن تعديل األ -4

دولية، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في أو  إتفاقيات إقليميةأو  يتم اإلتفاق عليه بموجب مذكرات تفاهم
 .داخلية والبلدياتوال العامة والنقل األشغال يوزيرمجلس الوزراء بناًء على إقتراح 

وضع إستثناءات عليها، لفترة محددة أو  زان المحورية واإلجمالية للمركبات،وكما يمكن تعديل األ -5
وزيري مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناًء على إقتراح  وذلك بموجب ،تقتضيها المصلحة العامة

. والداخلية والبلديات العامة والنقل األشغال
 

U 135المادة:  

خمسة أحصنة ونصف لكل طن من الوزن اإلجمالي ) 5,5(قوة المحرك الفعلية عن  جب أن ال تقلّ ي -1
. للمركبة

 .من مقطورة واحدة أكثر سمح بالسير لمركبة تجرّ ال يُ  –2
 

U 136المادة:         
و أ من وزن المركبة اآللية%  25ر المحركة عن اوالمحأو  على المحور المحرك ال يجوز أن يقّل الوزن

. لةمجموعة المركبات وهي محمّ 
 

U137 المادة:         
: ر المركبة كما يلياومحور من مح المحورية القصوى على كلّ  األحمال تحّدد -1

: ر قابلة للتوجيهاومح أ-
 . أطنان 7     محور منفرد -1      
 .أطنان لكل محور 6    ر متعاقبةاومح -2      

  
ر غير قابلة للتوجيه اومح ب-
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 . طناً  13     محور منفرد -1       
 :محور مزدوج كما يلي -2       

أطنان لكل محور  10 محورية أقل من مترينالإذا كانت المسافة  -
 إذا كانت المسافة المحورية ال تقل عن مترين -

. طن لكل محور 13  يعامل معاملة المحور المنفرد
.  رأطنان لكل محو 8    المحور الثالثي -3         
.   أطنان لكل محور 7    المحور الرباعي -4         

من هذه المادة تكون األحمال المحورية للمقطورة على ) ب( بندعلى الرغم مما ورد في ال ج-
: النحو التالي

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

 
 21السيارات الشاحنة بمحورين والتي يتم تحديد وزنها االجمالي األقصى  فقرة االولىتثنى من الُيس -2

 .طناً 

 
 

 قيـاس المركبات القسم الثالث  -
 

 
U 138المادة:         

مجموعة المركبات على أو  من هذا القانون ال يجوز أن تزيد قياسات المركبة 140مع مراعاة أحكام المادة  -1
 :ليةالحدود التا

.  م 2.65                                                العرض اإلجمالي  -
          

.   م 4.2                             اإلرتفاع اإلجمالي عن سطح الطريقأو  العلو -
     

 .م 7.5 طول مقطورة منفردة ذات محور واحد مع معدات القطر    -

 .م 12 مع معدات القطر   طول مقطورة منفردة ذات محورين  -

.   م 12                                                 طول مركبة آلية   -
   

.  م 16.5                                            طول القاطرة ونصف المقطورة -
       

.  م 18.35      ة                                        طول القاطرة والمقطور -
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 .م 12 المسافة األفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة ومؤخرتها  -

 .م 16       المسافة األفقية ما بين ظهر غرفة السائق من الخارج ومؤخرة المقطورة -
 
 .م 2.04   مقطورة وأي نقطة من مقدمتهااللنصف األفقية ما بين المحور العامودي المسافة  -

 .تقل المسافة ما بين المحور الخلفي للقاطرة والمحور األمامي للمقطورة عن ثالثة أمتارال يجوز أن   -2

يمكن تعديل قياس المركبات المحددة في هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات واألشغال   -3
 . العامة والنقل

 
 

الحمولة  قيـاس  -الرابعالقسم 
 

         :139المادة 
: جميع اإلحتياطات الالزمة في تحميل المركبات وتجّنبتخاذ يجب ا -1

وقوع وتبعثر الحمولة  -
القيادة  أثناءمن مجال رؤية وحرية تحرك السائق  الحدّ  -
اإلخالل بتوازن المركبة  -
 جهزة اضاءة المركبة ولوحات تسجيلهاالتحميل بشكل يخفي أ -
القيادة  أثناءإحداث الضوضاء والضجيج  -

ز ثالثة اون ال تتجمؤخرة السيارة وليس مقدمتها على أن يتعدى طولها تجزأ أمكن للحمولة التي ال تيُ  -2
ن يتعدى الطول االجمالي المفروض بموجب هذا القانون، وفي جميع االحوال عشار طول المركبة دون أأ

. على المترين
 عن ذلك زيدن يلة االطار الخارجي عرضًا ال يجب أن تتعدى الحموالضرورة أأو  إذا دعت الحاجة -3

سنتم بما فيه جميع نتوءات  265د المحدّ ن يتعدى العرض االجمالي دون أوجهة  الثالثين سنتمترًا من كلّ 
في مثل حّظر يُ  ليها حيثنتباه إء التي يسهل مالحظتها واإلشياالحمولة من األ أن تكونوشرط المركبة، 

. عب مالحظتهاعمدة وما شابه من االشياء البارزة عرضًا بشكل يصه الحالة نقل األذه
لمفروضة بموجب ن تخرج بتموجاتها عن الحدود القصوى احموالت التي تتعدى حدود السيارة أال يجوز لل -4

 .ن تربط بصورة متينة مع بعضهاهذا القانون ويجب أ
 .ن تالمس الطريق العام حتى ولو كانت محمولة بعجالتأ ر نقل حموالت يمكنحظّ يُ  -5
عشار طول هيكلها د الطريق ستة أعبّ حمولتها من مُ أو  بةن يتعدى علو صندوق المركال يجوز أ -6

. م 4,2، وفي جميع األحوال أن ال يتعدى ذلك )الشاسي(
يمكن تعديل قياس الحمولة المحددة في هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات واألشغال  -7

 . العامة والنقل
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نقليات إستثنائية   -القسم الخامس
 :140المادة 
أو  مركبات سيارةأو  أشغال عامةأو  معدات زراعيةأو  تسيير قطع ال تتجزأأو  إذا دعت الحاجة إلى نقل -1

الداخلية  ةرلوزازانها تزيد على الحدود النظامية كان وأو أ ة لنقل قطع ال تتجزأ، وكانت قياساتهامقطورة معدّ 
أن العامة والنقل،  وزير األشغالطالع رأي ست، وبعد ادارة السير واآلليات والمركباتإهيئة  -والبلديات

 .لسفرات عدة وفقًا للمقتضياتأو  شرف على سيرها لسفرة واحدةويُ رخص ي
تخاذها لتأمين سالمة قات الواجب اعتمادها والتدابير الواجب اوواأل زانوواألالطرقات في الترخيص  حّددتُ     

. حقات األمالك العامةالسير، ولتجنب إلحاق الضرر بالطرقات واالنشاءات ومل
أو  لألشياء المنقولةأو  مر ضررًا وتعطيًال للقطعلة للتجزئة عندما ينتج عن هذا األعتبر الحموالت غير قابتُ    

 .مر لسالمة النقلدما يتعرض هذا األعن
ن تتخطى الطرقات بأمن هذا القانون  138غير المطابقة ألحكام المادة ُيسمح للمركبات والمعدات -2

آخر في مناطق عملها، بعد التأكد من أنها ال  ىإل توسترادات، عرضًا من جانبوستثناء األمة، باالعا
.  على سالكيهاأو  شكل خطرًا على الطرقاتعرقل السير وال تُ تُ 

لطرقات اعلى مركبات األشغال العامة ومعداتها والجرارات الزراعية المجهزة بمقطورة، السير على حّظر يُ  -3
إنما يسمح لها بأن تتخطى هذه الطرقات عرضًا من جانب . حّملةتوسترادات وهي مُ ورئيسية واألالدولية وال

. على سالكيهاأو  أنها ال تعرقل السير وال تشكل خطرًا على الطرق إلى آخر بعد التأكد من
جيز يًا يُ أن تمنح أصحاب المركبات الزراعية ذات المقطورة فقط ترخيصًا استثنائ لإلدارة المختصة،يحق  -4

لة بالمحاصيل الزراعية والمواد والمعدات الالزمة وهي محمّ  لها السير على قسم من الطرقات الرئيسية
في هذه الرخصة المواد المرخص بنقلها  حّددتُ شرط أن  ز خمسة عشر كيلومتراً اوللزراعة لمسافة ال تتج

ة، وأن يجري هذا النقل في قات ونقطتي اإلنطالق والوصول، ومدة صالحية الرخصوأوخطة السير و
خطر على السالمة أو  عرقلة للسير وأن ال ينتج عن ذلك أيمطلق األحوال ضمن المناطق الزراعية 

 .العامة
لى ُيمنح مثل هذا الترخيص لنقل عدد معين من العمال الزراعيين شرط أن ال يجري النقل ع ُيمكن أن   

. الطرقات الدولية وداخل المدن
. اطق الزراعية المذكورة بمرسوم يتخذ بناًء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والزراعةالمن حّددتُ    

 
 

المقطورات ونصف المقطورات  الشروط المفروضة على  -القسم السادس
 

 :141المادة 
فئة المركبة  طورة شرط أن تكون المقطورة مننصف مقأو  ُيسمح للمركبة أن تجّر مقطورة واحدة  -1

. ينهاع القاطرة
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ستثناء زراعية باأو  صناعيةأو  على سيارات السياحة، أن تجّر مقطورات لغايات تجارية ُيحّظر -2
 .يد وما شابهها لإلستعمال الشخصية للنزهات والسياحة والصعدّ المقطورات المُ 

لجّر مقطورات، بقطر مقطورة واحدة مخصصة لنقل  ُيسمح لسيارات الشحن المصممة خصيصاً  -3
. أشغال عامةأو  سمح لسيارات الشحن األخرى عند الحاجة بقطر معدات زراعيةكما ي .األحمال

. سبابمقطورة مهما كانت األ أي جرّ  باصات النقلر على حظّ يُ  -4
 .خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر على المركبات اآللية، أن تجرّ حّظر يُ   -5
جمالي بين الوزن اإلالحاصل ما د من خالل الكسر حدّ ن الوزن األقصى للمقطورة المسموح به يُ إ -6

وعة المؤلفة من تشكالن المجاللتيللمقطورة مع كامل حمولتها ووزن السيارة القاطرة مع كامل حمولتها 
 :ن يتعدىبة هذا الكسر بعد تدويره ال يجب أنس. من قاطرة ومقطورة

 .توماتيكية متواصلة ومباشرةوأذا كانت المجموعة مجهزة بمكابح إ 1.45 -أ
ما فيما يتعلق بالسيارات أ. توماتيكية متواصلة ومباشرةوأكانت المجموعة غير مجهزة بمكابح ذا إ 0.8 -ب

ت الكارافان ال يجب أن يتعدى وزن المقطورة في جميع لسياراأو  )للسياحة والنقل(ذات الثقل المزدوج 
 .حوال الوزن الفارغ للسيارة القاطرةاأل

. ذا كانت المقطورة غير مجهزة بمكابحإ 0.5 -ج
جراء نصف مقطورة في السير قبل إأو  مقطورةأو  ي مجموعة مؤلفة من مركبة قاطرةال يجوز وضع أ -7

. نصف المقطورةأو  جميع المعامالت القانونية لها وضرب رقم هيكل القاطرة على المقطورة
ي نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذأو  مقطورة طرة لجّر أياالقاستعمال  سمحيُ  -8

. المصلحة المختصة لدى تّم ضربه من قبل الدائرة المختصة
مسؤولة عن  أن تكونصادرة عن شركات متخصصة يمكن  أن تكونيجب على معدات القطر  -9

. ي خطرأ زان والضغوط الملقاة عليها دونوصناعتها لجهة تحمل اال
ة ومباشرة بين بعضها متناسق أن تكونضاءة والكبح ما بين القاطرة والمقطورة جهزة اإليجب على أ -10

. البعض
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الباب الثالث 
اللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيل 

ل والفصل اال
اللوحـات ومحتوياتها 

U 142المادة :
ذكر فيها بوضوح ماركة السيارة وطرازها تُ / عصنّ لوحة المُ / بـن تحمل لوحة تعرف أكل سيارة يجب  -1

. لمصنع تثبيت هذه اللوحة على السيارة ورقم الطراز المتسلسل فيها ويتولى ا
 ع على هيكلصنّ بل المُ لى هذه اللوحة، يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل مضروبًا من قِ باإلضافة إ -2

.  صندوق السيارةأو 
المصلحة ن يحمل محرك السيارة رقمًا متسلسًال محفورًا عليه، وٕاال فيجري ضربه من قبل يجب أ -3

. المختصة
أو  ع على هيكلصنّ غير مضروب من قبل المُ (لطراز المتسلسل غير موجود أصًال في حال أن رقم ا -4

 اإلهتراء وأصبح غير واضح تصعب قراءته، يتم ضرب األعدادأو  تعرض للصدأأو  )صندوق السيارة
الرموز الستة منه الموجودة لجهة اليمين ورقمين إضافيين يشيران إلى السنة التي تتّم عملية أو 

على طرفي الرقم الذي تّم  المصلحة المختصة اإلضافة إلى عالمة الدائرة المختصة فيالضرب فيها ب
 .ضربه

تقّيد بالتصنيف يتم الأن على يخضع إستيراد المركبات اآللية للشروط المفروضة بموجب هذه المادة  -5
. نمن هذا القانو 175األساسي للسيارة كما هي واردة من مصنعها وكما هو مفروض بموجب المادة 

وأي أستيراد مخالف لذلك يبقى على عاتق مالك السيارة وال يمكنه المطالبة بأي تعويض عن العطل 
. والضرر

مركبة مسؤولون بالتضامن عن صحة البيانات  ن صانع السيارة ووكيله في لبنان وكذلك مالك كلّ إ -6
. المذكورة في هذه المادة

عاقب رقم الطراز المتسلسل يُ أو  طمس لرقم المحرك أو استبدالأو  نزعأو  يقوم بعملية تحوير نّ مَ  كلّ  -7
. ن مليون ليرة لبنانية وحجز المركبةوات وبغرامة قدرها عشروبالحبس مدة ثالث سن

 
U 143المادة: 

ة لنقل البضائع يجب أن تحمل على جانبها األيمن لوحة ظاهرة تتضمن بوضوح وزن عدّ سيارة مُ  كلّ 
. زان بوضوح على صندوقهاوكتب هذه االخص به، كما يمكن أن تُ السيارة فارغة ووزنها اإلجمالي المر

 
U 144المادة :

ت ثبّ مركبة بلوحتين تعرفان بلوحتي التسجيل تحمالن رقم تسجيل المركبة، تُ  يجب أن تزود كلّ  -1
سمح إحداهما في المقدمة والثانية في المؤخرة بطريقة تجعلهما ظاهرتين ومقروءتين دائمًا للعيان، وال يُ 



 58 

بهما مؤقتًا ال يمكن نقل لوحتي التسجيل إلى مركبة أخرى حتى بعد سح. بسير المركبة دونهماأو  زعهمابن
إال من أجل وضعهما على سيارة أخرى يملكها صاحب المركبة أو أحد أصوله أو أو نهائيًا من السير 

تي ترخص وفقًا ستخدام لوحات تسجيل غير الوحتي السيارات العمومية وُيحّظر استثناء لبافروعه، 
 .لألصول القانونية

نصف مقطورة، لوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرتها بشكل ظاهر أو  مقطورة يجب أن تحمل كلّ  -2
. نصف المقطورة نفس رقم لوحة القاطرةأو  سمح بالسير بدونها، على أن تحمل المقطورةومقروء وال يُ 

لها  ةاستخدام لوحة التسجيل العائدل الخارجي الشاحنات المخصصة للنقُيجاز للشاحنات العمومية و -3
رأس القاطرة شرط أن يتم ضرب رقم  عنعلى أكثر من مقطورة أو نصف مقطورة ذات مواصفات مختلفة 

المختصة مما يتيح استخدام  مصلحةعلى هذه المقطورات أو نصف المقطورات من قبل العينه الهيكل 
 .مل وحاجات السوقبحسب متطلبات العأي منها على رأس القاطرة 

 
U 145المادة :

 لوحات التسجيل مصنوعة من مواد عالية الجودة ومشكلة من مواد عاكسة وبصمّ  أن تكونيجب  -1
ضاءة ومقروءة في الليل وأن تبصم بمبصم ظاهرة ومقروءة في وضح النهار، ومُ  أن تكونحراري، و

    .المصلحة المختصة

ع ووفق الطريقة التي صنّ لذلك وفق توصيات المُ  عدّ ان المُ يجب تثبيت اللوحات بشكل جيد في المك -2
 .تقرها اإلدارة المختصة

لتبقى نظيفة وسليمة  استمرارعلى مالك المركبة وسائقها، المحافظة على هذه اللوحات وتفقدها ب -3
.  وواضحة المعالم

سواء على  أي إضافاتأو  أرقامأو  أحرفأو  عالماتأو  شاراتأو  وضع أي كتاباتحّظر يُ  -4
مخالف لهذه الفقرة  لبنانية كلّ  ليرة نايعاقب بالحبس ثالثة أشهر وبغرامة مقدارها مليو. بجانبهاأو  اللوحات

 .حجز المركبةباإلضافة إلى سحب ست نقاط و

. ف على تفاصيل تسجيل المركبات آلياً تزود لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لقراءة اللوحات والتعرّ  -5
. الداخلية والبلديات هذه التقنيات بقرار يصدر عن وزيريل تفاص حّددتُ و

 
U 146المادةU        :الدبلوماسية والقنصلية اللوحات  

الدبلوماسية والقنصلية والهيئات اإلقليمية والدولية  للبعثات اللوحات الدبلوماسية والقنصليةخصص تُ 
ألحد أو  المركبة مملوكة لتلك البعثات كونأن تبموجب موافقة خطية من وزارة الخارجية والمغتربين، على 

. موظفيها ممن يحملون الصفة الدبلوماسية
U 147المادةU  :     المؤقت  لوحات التسجيل والسير

أ  المركبات اآللية بإستثناء الدراجات اآللية ومركبات الـلوكالء  لوحات التسجيل والسير المؤقتخصص تُ 
. ل مرةوألالجديدة الموضوعة في السير " ATV" ت ف
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U 148المادة:U        لوحات ادخال مؤقت 

. لى لبنان بصفة مؤقتةللمركبات التي يتم ادخالها إ لوحات ادخال مؤقتص خّص تُ         
 

U 149المادةU  :      لوحات التجربة 
تجهز راد تسييرها على الطرق بقصد التجربة يجب أن سجل بعد ويُ مجموعة مركبات لم تُ أو  سيارة كلّ  -1       

. لى في المقدمة والثانية في المؤخرةوبلوحتي تجربة توضع األ
. وزير الداخلية والبلديات يصدر عند سير المركبات المجهزة بلوحتي تجربة بقرار حدّ يُ  -2
المركبة رخصة السير المتعلقة بلوحاتها وترخيصًا من الدوائر  تجول أثناءيجب أن يحمل السائق   -3

تصريحًا من الدوائر المذكورة بدفع الرسوم أو  مستودعها الجمركي لتجربتها، من ارةالجمركية بإخراج السي
ثبت على مسؤوليتهم أن اإليصال تصريحًا من وكالء السيارات المقبولين يُ أو  الجمركية المتوجبة عليها،

. العائد لها موجود لديهم) مع بيان رقمه وتاريخه(الجمركي 
 

U 150المادة:U         رانزيت لوحة الت  

ز جهّ ة للتصدير إلى الخارج، يجب أن تُ سجل بعد وتكون معدّ مجموعة مركبات لم تُ أو  سيارة كلّ  -1
. ى في مقدمتها والثانية بمؤخرتهالوبلوحتي ترانزيت توضع األ

سير المركبة على الطرق، البيانات الجمركية القانونية المتعلقة بها،  أثناءيجب أن يحمل السائق  -2
الحائز على أو  يذكر فيها إسم وكيل شركة السيارات المصلحة المختصةور منظمة من قبل ورخصة مر

ان لوحة الترانزيت، ومحل إقامته، وماركة المركبة وطرازها ورقم الهيكل المتسلسل، ورقم المحرك، والمك
. تباعها ومدة صالحية الرخصةالمقصود، ووجهة الطرق الواجب ا

 
U 151المادةU   : 

كالء شركات السيارات المعتمدون في لبنان وتجار السيارات والشركات ذات اإلمتياز عطى ويُ  -1
. ستعمالها عند الحاجةمن لوحات التجربة والترانزيت ال ومنظمات األمم المتحدة، عدداً 

 المصلحة المختصةحدد عددها من قبل عطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يُ تُ  -2
 . معنوي من فئات األشخاص المذكورين أعالهأو  خص طبيعيبالنسبة لكل ش

عطى األشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون أعمال الوساطة في النقل، لوحات ترانزيت لمدة سنة يُ  -3
. قابلة للتجديد

 
U 152المادة: 

لألفراد دارة المختصة أن تسمح عند اإلقتضاء وبصورة إستثنائية، تسليم لوحات تجربة وترانزيت مكن لإليُ 
. ز ثالثة أياماوعلى أن ال تستعمل إال لمرة واحدة ولمدة ال تتج
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U 153المادة:U        

وضع لوحتي  بنصف مقطورة، وجبَ أو  تصديرها مرفقة بمقطورةأو  راد تجربتهاإذا كانت المركبة المُ 
. المقطورةنصف أو  الترانزيت الواحدة في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرة المقطورةأو  التجربة

 
U 154المادة :

ها ل من الباب الثالث، وقياساتها وأشكالوالمذكورة في الفصل االتفاصيل لوحات التسجيل  حّددتُ 
يصدر عن وزير الداخلية  المركبات اآللية وفئاتها وأنواعها، بقرارومواصفاتها وألوانها تبعًا لوجهة استعمال 

 :سس اآلتيةوفق األوالبلديات 
  1234 :من جهة اليمين على الشكل التاليرقام أ أربعةمن جهة اليسار و حرفينلوحة من يتكون رقم ال -1

– AB .
. رقام اللوحاتفقط في كتابة أ ...)ABC( واألحرف الالتينية  ...)  3 ,2 ,1(العربية رقام ستعمل األتُ  -2
ر المنصوص عليه المعتمدة سواء كانت مرمزة أو غير مرمزة فور صدور القراجميع اللوحات  ستبدلتُ  -3

 .أعاله

 )2(ورئاسة مجلس النواب  )1(سيارة رئاسة الجمهورية ل المخصصةرقام األوتلغى جميع اللوحات  -4
وباقي الجهات الرسمية والقضائية صصة للنواب والوزراء واللوحات المخ، )3(ورئاسة مجلس الوزراء 

 .والدينية وسواها فور صدور هذا القانون

عسكرية على اآلليات وتستعمل في تأدية الخدمة العسكرية واألمنية الفعلية فقط دون تُثبت األرقام ال -5
  .سواها

بطريقة عشوائية مرة  رقم اللوحةتصدر أرقام اللوحات الجديدة عن برنامج حاسوبي متطور يصدر  -6
وأن ، لمستعمليه ةمفصل قاعدة معلوماتعلى ان يحتفظ البرنامج ب ،واحدة لكل عملية تسجيل مركبة

 .دخال المعلومات الالزمة عن المركبة ومالكهاصدر رقم اللوحة بعد ايُ 

بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى األمن يتم تصنيع لوحات التسجيل من قبل اإلدارة المختصة مباشرة  -7
 .بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلدياته الفقرة دقائق تطبيق هذ تحّددو. الداخلي

 :ض مرتكبيها للعقوبات اآلتيةعرِّ تفاصيلها تُ أو  أرقامهاأو  شكلهاأو  للوحات المعتمدةأي مخالفة  -8
وتسحب ماليين ليرة لبنانية لمخالفة النماذج واألشكال المعتمدة  3أشهر وغرامة مالية قدرها  3السجن   -

. منه ست نقاط وتحجز المركبة
ستخدام لوحات غير اللوحات ية في حال اشرة ماليين ليرة لبنانالسجن سنة وغرامة مالية قدرها ع  -

. المخصصة للمركبة وتسحب منه ست نقاط وتحجز المركبة
السجن سنة وغرامة مالية قدرها عشرة ماليين ليرة لبنانية لكل من يقود مركبة آلية دون لوحات   -

. وتسحب منه ست نقاط وتحجز المركبة
تحويرها أو  بنانية لمخالفة األرقام والتالعب فيهاالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها عشرة ماليين ليرة ل  -

. وتسحب منه ست نقاط وتحجز المركبة
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ر انية لكل من يقوم بتصنيع لوحات غين مليون ليرة لبنجن سنتين وغرامة مالية قدرها عشروالس  -
 .قانونية

بشكل  م مباشرة رقم لوحة ألحد المواطنينمن يقدّ أو  يعاقب كل من يتالعب ببرنامج الحاسوب -9
ن مليون لسجن سنة وغرامة مالية قدرها عشروأعاله، با 6مخالف لطريقة إصدار هذه األرقام وفقًا للفقرة 

 .ليرة لبنانية

 
U 155المادة: 

كليهما، يجب على مالك المركبة، إثبات ذلك بموجب محضر أو  في حال فقدان إحدى لوحتي التسجيل -1
. ات الحصول على لوحات بدل مفقودستكمال إجراءثم ا لدى قوى األمن الداخلي ومن

. المصلحة المختصةكليهما، يجب على مالك المركبة، إعالم أو  في حال تلف إحدى لوحتي التسجيل -2
والحصول  متلفأو  بدل مفقودسمح للمركبات بالسير قبل إستكمال إجراءات الحصول على لوحات ال يُ  -3

 . على اللوحات البديلة

كليهما خارج األراضي اللبنانية، على مالك المركبة إبالغ قوى األمن أو  لوحتينإحدى الفقدان في حال  -4
وعلى الجهات األمنية . قدت فيهاالداخلي وٕاحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة في الدولة التي فُ 

ستخدامها بشكل غير لوحات المفقودة لضمان عدم امخاطبة الجهات األمنية المحلية والدولية بشأن ال
 .قانوني

قنصلية يجب إبالغ قوى األمن الداخلي ووزارة الخارجية والمغتربين، أو  حال فقدان لوحات دبلوماسيةفي  -5
 .ومن ثم إستكمال إجراءات الحصول على لوحات بديلة
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الثاني الباب 

المعاينة الميكانيكية 
 

  :156المادة 
ُيطلب إعادة تسجيلها بعد أو  ل مرةولتسجيل ألنصف مقطورة تتقدم ل مقطورة وكلّ  وكلّ  مركبة آلية كلّ  -1

ن جميع الشروط المفروضة أللتثبت من  المصلحة المختصةمن قبل ها تعاينتم من تبها من السير يجب أسح
 .عليها في هذا القانون متوفرة فيها

وصية لى من هذه المادة سيارات السياحة الخصوستثنى من المعاينة المنصوص عليها في الفقرة األيُ  -2
. ل مرةوسّجل ألتُ غير المستعملة والتي  ATV ومركبات الـ أ ت ف والدراجات اآللية الجديدة 

 
 :157المادة 

نصف المقطورة التي عاينتها مستوفية جميع أو  المقطورةأو  ن المركبة اآلليةإذا تبين للدائرة المختصة أ
. إعطاء رخصة السيراليه للتسجيل و ستندكشف يُ بها محضر  ظمّ الشروط المفروضة نُ 

 
 :158المادة 
قياساتها على الحدود النظامية، والتي ينطبق تسييرها للمادة أو  ن السيارات والمقطورات التي يزيد وزنهاإ

ستند عليه إلعطاء رخصة سير نظم بها محضر كشف يُ من هذا القانون، تخضع لمعاينة ميكانيكية ويُ  140
. د مرة واحدةمؤقتة أقصاها خمسة أيام قابلة للتجدي

 
 :159المادة 

: تخضع للمعاينة الميكانيكية الدورية
مرة كل سنة وذلك " A T V"أ ت ف  ــوالدراجات اآللية ومركبات الـالخصوصية سيارات السياحة  -1

. خارجهأو  ل مرة في لبنانوسنوات على تاريخ وضعها في السير أل ثبعد مرور ثال
خاصة بذلك تصدر عن وزارة الداخلية  لاوفي كل سنة بحسب جداألخرى مرة واحدة  مركباتال جميع -2

 .والبلديات

مّرة واحدة في السنة للمركبات التي ال ، )المازوت(دار بقوة الديزل المركبات اآللية المجهزة بمحرك يُ  -3
خارجه ومّرة كل ستة أو  ل مرة في لبنانويزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ وضعها في السير أل

بما في ذلك مطابقة انبعاثاتها مع  ،عليها بعد ذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة أشهر
 .المواصفات المقبولة

 سيرها على الطرقات إلى كشف ميكانيكي أثناءنواع السيارات والمركبات والمقطورات تخضع جميع أ -4
ى األمن الداخلي وذلك للتثبت زرة عناصر من قوادارة المختصة بمؤيجريه في أي وقت كان، موظفو اإل

. من توفر جميع الشروط المفروضة عليها
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أي مركبة على الطريق إال إذا كانت بحالة فنية جيدة ولهذه الغاية تخضع المركبات استعمال  ال يجوز -5
.  من توافر المواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها للمعاينة الميكانيكية للتأكدعلى اختالف فئاتها 

وطريقة إجرائه واألماكن التي يتم فيها الكشف وكذلك الوسائل ) الميكانيك(شروط الكشف الفني  حّددتُ  -6
قرار يصدر عن الواجب توافرها في المركبات لتأمين راحة ركابها والسالمة العامة وحماية البيئة بموجب 

. المجلس
 

 :160المادة 
رئيس دائرة الميكانيك ورئيس من  وعضوية كلّ ، رئيساً  المصلحة المختصة تؤلف لجنة دائمة قوامها رئيس

لبّت في المراجعات المتعلقة برفض أحد االقسام في مهمتها اورئيس القسم المعني بالمراجعة،  دائرة التسجيل
. المصلحة المذكورة تنظيم محضر كشف

 
 :161المادة 
الغش بهدف  تبديلها بشكل مؤقت،أو  ة،أي قطع غيار ألي مركبة آليأو  إيجار واستئجار االطاراتحّظر يُ   

. لزاميةفي المعاينة الميكانيكية اإل
. دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات حّددتُ  

 
U 162المادة :

دارة وفقًا للمواعيد التي تصدرها اإل حّددتُ اآللية عن دفع رسوم السير السنوية التي  مركبةالإذا تخلف مالك 
شهر  عن كلّ  من قيمة الرسم السنوي )%10( عشرة بالمائة ستوفى منه غرامة تأخير قدرهايُ  لمختصة،ا

، باإلضافة إلى العقوبات ز قيمة الغرامة المفروضة ضعف قيمة الرسم السنوياوتأخير على أن ال تتج
موجودة أو  زةمحتجأو  ن المركبة كانت محجوزةأنها في هذا القانون، ما لم يثبت األخرى المنصوص ع

 .مسروقةأو  خارج البالد
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 الفصل الثالث
التسجيل 

 :163المادة 
 .ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقًا ألحكام هذا القانون ال يجوز قيادة أي مركبة

المركبات اآللية في  ل السيارات والدراجات اآللية والجرارات الزراعية ومعدات األشغال العامة وٕاجماالً سجَّ تُ 
ها الحيوانات والمركبات العجالت التي تجرّ أما  رئيس المصلحة المختصة،بطاقات خاصة لدى أو  سجالت

. أليدي، فتسّجل في مراكز البلدياتبا جرّ والمعدات التي تُ 
 

   :164المادة 
عمل بمحتوياتها ويُ  رئيس المصلحة المختصةختم من قبل م السجالت المذكورة في المادة السابقة وتُ رقّ تُ  -1

 .يثبت تزويرهاما لم 
 تعلق، الم1935أيار  20ال يجوز، باستثناء الحاالت المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ  -2

الدراجات اآللية والجرارات الزراعية وجميع المركبات أو  رهن السياراتأو  ببيع السيارات بالتقسيط، بيع
وبواسطة المأمور المكلف  المصلحة المختصةأعاله، إال لدى  163وفقًا للمادة اآللية الخاضعة للتسجيل 

وُيعتبر . ةلدى الدولأو  دارة، ال يكون له مفعول تجاه الشخص الثالثهن يحصل خارج هذه اإلرأو  بيع وكلّ 
 .حكام هذه المادة شريكًا بالمسؤوليةمن ساهم في مخالفة أ كلّ 
. هامحيتها مدة شهرين من تاريخ تنظي، والتي تسري صاللى لتسجيل المركباتووكالة األعتد إال بالال يُ  -3

عن تنظيمه وكالة ببيعها خالل مهلة يومي عمل من  المصلحة المختصة عالمعلى كاتب العدل إ ويجب
لى ومن الفقرة األ" ح"و " ب"تاريخ تنظيم الوكالة، مع بيان كامل هوية الوكيل والعنوان المفّصل وفق البندين 

، بعد تسديد رسوم السير والغرامات من هذا القانون 210انية من المادة من الفقرة الث" ب"و " أ"والبندين 
. كافة عليه المتوجبة

عن . ل.ل/ 100,000/ يتأخر عن التسجيل، يتوجب عليه غرامة قدرها مائة الف ليرة لبنانية نّ مَ  كلّ  -4
وفي  ،ين على تنظيمهانقضاء مدة شهربعد إوذلك سبوعًا كامًال، ر كسر األسبوع، أعتبسبوع تأخير، ويُ أ كلّ 

. حتجاز السيارة حتى تسجيلهام قوى األمن الداخلي بغية اهذه الحالة على المصلحة المذكورة إعال
من هذه المادة، الوكاالت المنظمة لمصلحة شركات " 3"الفقرة دة في ستثنى من أحكام المهلة المحدّ يُ ـ 5

سحب السيارة من في السجل التجاري، شرط أن تُ  صوالً ارات والمركبات اآللية، المسجلة أومؤسسات بيع السي
. السير مؤقتًا ويصدر بها شهادة أنقاض قبل تنظيم الوكالة المذكورة

يحق لوكالء السيارات الجديدة، تنظيم وكالة بيع ثانية بصورة استثنائية لمصلحة شركات ومؤسسات تجارة 
. نظمةملة، المسجلة وفقًا للقوانين واألالسيارات المستع

. دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري العدل والداخلية والبلديات حّددتُ  -6
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 :165المادة 
نواع العقود المتعلقة عهد إليهم استماع جميع أالذين يُ أو  عهد إليهم بمسك السجالتيحلف الموظفون الذين يُ 

: وقبل مباشرة هذا العمل اليمين التاليةمركز عملهم  حيث يكونأمام القاضي المنفرد الجزائي بالمركبات 
 ))قسم بان أقوم بواجبي بصدق وأمانة أ(( 

ى استدعاء يقدمه أحد المتعاقدين إل على ويمكن لهؤالء الموظفين استماع العقود في مجالس خاصة بناءً 
مه صاحب د بقرار من وزير الداخلية والبلديات يقدحدّ رئيس الوحدة المختص، وذلك لقاء تعويض انتقال يُ 

. العالقة مع واسطة النقل
 

: 166المادة 
ل المركبات في الدائرة المختصة بأسماء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الوثائقتُ   -1 والمستندات  سجَّ

" أ"لى والبندين ومن الفقرة اال" ح"و " ب"اقامته وفقًا للبندين  سمه وكنيته وعنوان محلّ المطلوبة إضافة الى إ
دارات واإل سجل المركبات العائدة للوزاراتمن هذا القانون، كما تُ  210فقرة الثانية من المادة من ال" ب"و 

 .والمؤسسات العامة والبلديات وفقًا ألحكام األنظمة الصادرة على أساس هذا القانون
ة من هذا القانون أن تبقى بحياز 163فقًا للمادة يجوز في حال رهن أي مركبة آلية خاضعة للتسجيل و -2

  .ن ينص عقد الرهن على ذلك صراحةالمديون على أ
 

: 167المادة 
دفع رسم السير السنوي عنها، إال بعد تقديم أو  إعادة وضعها في السيرأو  ال يجوز تسجيل أي مركبة -1

عقد تأمين لدى شركة تأمين مرخصة للعمل في الجمهورية اللبنانية ومجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات، 
 ن يغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الجسدي والمادي الالحق بالغير والناجم عنعلى أ

. تلك المركبةاستعمال 
ال يجوز السماح بدخول المركبة غير اللبنانية الى أراضي الجمهورية اللبنانية إال بعد تقديم عقد تأمين  -2

المركبة في استعمال  حق بالغير والناجم عنالمدنية عن الضرر الجسدي والمادي الاليغطي المسؤولية 
  .جراءوفق القوانين المرعية اإل الجمهورية اللبنانية

 
: 168المادة 
عتبر معامالت نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة مهما كان تُ  -1

. المصلحة المختصةنوعها ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في 
صالحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات  المصلحة المختصةيتولى الموظفون العاملون في  -2

بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات 
التي يطبقها الكاتب العدل  التصديق على تواقيعهم وذلك وفقًا لألصول واإلجراءاتأو  األطراف فيها وأقوالهم

 . في تنظيم العقود وتصديقها
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أن المركبة مرهونة فال يجوز نقل أو  دارة المختصة وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبةاتضح لإلإذا  -3
. موافقة الدائن المرتهنأو  ملكيتها إال بعد رفع القيد

 
: 169المادة 
الجديدة والدراجات اآللية   ATVأ ت فبات الـ المركبات اآللية بما فيها مركوكالء مصانع  على -1

وفق ل مرة، والموضوعة في السير ألهذه المركبات في لبنان، إجراء معامالت تسجيل  المعتمدين رسمياً 
رقام وموا بضرب أن يقعلى أ .والماليةالداخلية والبلديات  يبقرار يصدر عن وزير حّددالتي تُ شروط ال

فورة وذلك رقام محالتي ال تحمل أ،  ATVأ ت فء الدراجات ومركبات الـ هيكل المركبات اآللية بإستثنا
. المصلحة المختصة رقام التي تعتمدهاوفق الطريقة ونماذج األ

إجراء  والدراجات اآللية،  ATVأ ت فعلى مستوردي المركبات اآللية المستعملة، بما فيها مركبات الـ  -2
بقرار  حّددتُ ل مرة، وذلك وفق الشروط التي وسير ألمعامالت تسجيل هذه المركبات الموضوعة في ال

 .الداخلية والبلديات والمالية ييصدر عن وزير

مّن يخالف الفقرتين أعاله بغرامة قدرها عشرة ماليين ليرة لبنانية، ويجري توجيه إنذار إلى  عاقب كلّ يُ  -3
  .وعند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة. المخالف

 
  :170المادة 
رخصة سير تنظمها باالستناد إلى مضمون مستنداتها المصلحة المختصة إلى صاحب المركبة، م سلِّ تُ  -1

 : التالية ومحضر كشف تدون فيها المواصفات
. إقامته مفصالً  سم صاحبها وشهرته ومحلّ إ -
. نوع المركبة، وجهة استعمالها -
. ماركتها وطرازها -
. رقم الهيكل والمحرك -
. عدد االسطوانات وقوة المحرك -
. شكلها ولونها ومواصفات صندوقها -
.  ة لنقل األحمالوزنها فارغة وحمولتها الصافية واإلجمالية إذا كانت السيارة معدّ  -
. رقم التسجيل المرخص لها -
 .ل مرةوتاريخ وضعها في السير أل -
. تأشيرات ومالحظات خاصة -
 .عدد الركاب المرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم -
على الفور في حال فقدان رخصة سير  المصلحة المختصةه قانونًا، تبليغ من يمثلأو  على مالك المركبة -2

تلفها، بإثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى األمن الداخلي، وتقديم طلب للحصول على بدل أو  المركبة
 .بدل عن متلف ودفع الرسوم المقررةأو  عن مفقود
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. الداخلية والبلديات حّدد بقرار يصدر عن وزيرتُ  بعدة نقاط أمانرخصة السير تتميز  -3
 

: 171المادة 
م إلى ن يقدّ قامته نهائيا إلى الخارج، أا صوصية مسجلة في لبنان، ينقل محلّ مركبة خ على مالك كلّ 

 ىستثنيُ . لوحات التسجيل العائدة للمركبةبذلك، يضم إليه رخصة السير و خطياً  تصريحاً  المصلحة المختصة
ن قيودها رقّ ن تُ لة تحت وضع اإلدخال الموقت، على أات المسجمن تسليم اللوحات ورخصة السير السيار

فاقية الدولية المعقودة في جنيف ، ويخضع تجولها بعد ذلك لنظام اإلتعند خروجها من األراضي اللبنانية
. صادق عليها لبنانيخرى دولية أ أي اتفاقيةأو  ،1949أيلول  19بتاريخ 

 
: 172المادة 
ي على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في ر إجراء أي تعديل جوهرحظّ يُ 

. المصلحة المختصة
: قصد بالتعديالت الجوهرية ما يلييُ 

 .إستبدال محرك -

 .)كابين(إستبدال المقصورة  -

 .إستبدال صندوق -

 .ر والمسافة فيما بينهمااوالتعديل في عدد المح -

دة أعاله، على صاحب العالقة أن يتقدم بطلب من إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديالت المحدّ 
: وأن يقّدم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية المصلحة المختصة دائرة الميكانيك في

أو  م المحركجدول جمركي يتضمن رق(ثبت شرعية المحرك عند إستبدال المحرك إبراز مستند رسمي يُ  -1
 ).نزع عنهاشهادة األنقاض للسيارة التي تُ أو  رخصة سير شهادة جمركية -

 .شترط في هذا التعديل أن ال تقل قوة المحرك الجديد عن قوة المحرك القديميُ 

 عند إستبدال المقصورة إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع -2
 .شهادة أنقاض المركبة التي تعود لها المقصورةأو  ،المحفور عليهاأو 

شترط في هذا التعديل أن يحافظ على الشكل والطراز االساسي لها ويجب أن يكون من الماركة نفسها، يُ 
برقم محفور عليها للتثبت من وضعها أو  المقصورة الجديدة مجهزة بلوحة المصنع الخاص بها أن تكونو

. القانوني
 :ة لهاعدّ صنيع صناديق السيارات، يجب أن ينسجم مع الغاية المُ عند إستبدال وت -3

ال يجوز إرهاق السيارات بصناديق ضخمة غير مدروسة وٕاستعمال مواد ثقيلة تزيد من وزنها الفارغ وتحّد 
  .من حمولتها بشكل يتعارض مع الغاية المعدة لها

ضافيًا يزيد من الوزن الفارغ على حساب ال يجوز إضافة عناصر على الهيكل تزيد من قوته وتشكل عبئًا إ
). تصفيح الشاسي(الحمولة 
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موجب القوانين د لها بحدّ من وزنها اإلجمالي المُ % 55ال يجوز أن يتعدى الوزن الفارغ للمركبة اآللية 

. ستثناء المركبات اآللية التي ال يزيد وزنها اإلجمالي عن عشرة أطنانالمرعية اإلجراء با
.  حجم الحمولة المرخص بنقلها% 10الصهاريج أن يتعّدى الحجم الصافي للصهريج  ال يجوز لسيارات

الوزن الفارغ  الوزن اإلجمالي -=        الحمولة           
الثقل النوعي للسائل ÷ الحمولة =        حجم الحمولة     
للنقل  عدّ حجم الفراغ الداخلي المُ =   الحجم الصافي للصهريج   

 
عة مر يرتبط بما يصدر عن الشركة الصانينها فإن هذا األر والمسافة فيما باول في عدد المحالتعدي دعن -4

المستندات الرسمية التي تبين المواصفات الفنية أو  راز كاتالوغ الصانعحيث يتوجب على صاحب العالقة إب
. العائدة للمركبة وكذلك جميع قياسات الصانع للطراز المزمع تعديله

على دائرة الميكانيك الطلب من  ،هذا التعديل المطلوبجراء مكانية إلم ال يلحظ إقدّ اتالوج المُ ن الكفي حال أ
قة من المراجع المختصة وفقًا صدّ فادة من صانع المركبة في بلد المنشأ مُ على إصاحب العالقة الحصول 

. فيد بأن التعديل المطلوب مقبول فنياً صول تُ لأل
ن تعرض المحّددة أعاله ألبات المقدمة لها فيما خص التعديالت الجوهرية لدائرة الميكانيك بعد درس الط

جميع الشروط الفنية المتوفرة لهذا التعديل في حال الموافقة عليه فنيًا وبيان أسباب الرفض في حال عدم 
. الموافقة

مركبة مع رخصة للى دائرة الميكانيك الون وعلى مالك المركبة أن يقدم إكتفى بالتصريح فقط عن تغيير اليُ 
. جراء التصحيحات الالزمة عليهاسيرها إل
 

 :173المادة 
غ، بلّ ستعمالها لعدم صالحيتها أن يُ توقف عن اأو  إتالفهاأو  تفكيكها يترتب على مالك المركبة إذا تمّ  -1

أيام من  7بذلك خطيًا خالل مدة ال تزيد عن  المصلحة المختصةبغية سحبها من السير بصورة نهائية، 
هذه المدة رخصة سير المركبة  أثناء المصلحة المختصةتاريخ وقوع أي من تلك الحاالت وأن يقوم بتسليم 

كتفى بالتصريح الخطي في حال فقدان الرخصة ولوحتيها في حال كانت السيارة مسجلة خصوصية ويُ 
.  داخليمن اللدى قوى األ واللوحتين بنتيجة ظرف قاهر، بعد التثبت من ذلك بموجب محضر منظم

ها مت لوحتالّ قد ُس  أن تكونمن السير بصورة مؤقتة بعد  مركبة مسجلة خصوصيةفي حال سحب  -2
رسم عنها لدى إعادتها إلى  نه ال يتوجب دفع أيدت عنها جميع الرسوم المفروضة، فإدّ ُس وورخصة سيرها 

. ى السير، إال عن السنة التي ُأعيدت فيها إلالسير
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 الدبلوماسية بلوحات عاديةالسلكين الدبلوماسي والقنصلي عند استبدال اللوحات أعضاء عفى سيارات تُ  -3
دبلوماسية أخرى وبالعكس، كما ُتعفى السيارات المسجلة في وضع اإلدخال الموقت من رسم إستبدال أو 

. اللوحات
ثالثة ب بالحبس عاق، يُ )أنقاض(مؤقتة أو  يقود مركبة آلية جرى سحبها من السير بصورة نهائية نّ مَ  كلّ  -4

. لى حجز المركبةنقاط باإلضافة إ ستسحب منه أشهر وبغرامة نقدية قدرها مليون ليرة لبنانية، وتُ 
 

 :174المادة 
أسس وشروط  تحّددعلى أن صالحة لإلستعمال  لها أنها لم تعدّ  صة شطب قيد المركبة إذا ثبتَ دارة المختلإل

  .تلبلدياالداخلية وا الشطب بموجب قرار يصدر عن وزير
 
 :175لمادة ا

: تقسم السيارات إلى خمس فئات
ة لنقل األشخاص وعدد مقاعدها، عدا السائق عدّ سيارة مُ  تدخل في هذه الفئة كلّ : سيارات السياحة -1

 .ثمانية فما دون
ة لنقل األشخاص وعدد مقاعدها، عدا مقعد السائق، عدّ سيارة مُ  تدخل في هذه الفئة كلُ : سيارات الباص  -2

. ة لنقل الركاب والبضائع معاعدّ سيارة من هذا النوع مُ  لى الثمانية، وكذلك كلّ يزيد ع
الحيوانات، وكذلك أو  البضائعأو  ة لنقل األحمالعدّ سيارة مُ  تدخل في هذه الفئة كلّ : سيارات الشحن -3

 .س القاطر والنصف مقطورةالقاطرة والمقطورة والرأ

لنقل  ة تارة لنقل األشخاص وطوراً عدّ سيارة سياحية مُ  كلّ  تدخل في هذه الفئة: سيارات السياحة والنقل  -4
ن ال يتعدى وزنها ن واحد، شرط أنقل األشخاص واألحمال في آة لعدّ سيارة سياحية مُ  األحمال وكذلك كلّ 

. كلغ إذا كانت تعمل على الطاقة الكهربائية 4500أو  كلغ 3500اإلجمالي 
ساس ألي فئة من هذه الفئات تعود في األسيارة  ة كلّ تدخل في هذه الفئ: خاصاستعمال  سيارات ذات -5

خاص وهي ال تستعمل لنقل استعمال  زة وبشكل دائم بآالت ميكانيكية ذاتجهّ دة أعاله لكنها مُ األربع المحدّ 
ن أجلها، ومنها ممت ماألشخاص سوى األشخاص الضروريين إلنجاز األعمال التي ُص أو  األحمال

عة لألثقال، وبآالت للتنقيب عن المياه والمعادن والمواد المحترقة السائلة، بآالت بآالت راف السيارات المجهزة
ساللم إلصالح المصابيح وخطوط اإلنارة، بآالت ومضخات للباطون، بمرائب تصليح متجولة، أو  ومصابيح

أن لغاية وستعمل لغير هذه ابيطرية، لإلعالن والنشر والدعاية شرط أن ال تُ أو  زراعيةأو  بمختبرات صحية
عة بشكل ال يسمح لألشياء داخل صندوقها أن تتطاير فتعرض السالمة العامة للخطر، بمطاعم صنّ مُ  تكون

 .وما شابه هذه السيارات... متجولة 

لهذه  ساس ألي فئة من الفئات األربعاألسيارة تعود في  تدخل في هذه الفئة كلّ : دحدّ سيارة ذات نقل مُ  -6
دة ومنها السيارات حدّ ضاع وضمن شروط مُ أوأشخاص بأو  شياءكل دائم لنقل أجهزة بشصة ومُ خّص دة مُ الما

بصناديق مقفلة وعازلة للحرارة وأجهزة تبريد لنقل أشياء ضمن نظام مراقبة للحرارة، بصناديق لتحميل  المجهزة
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 المطحونة، بمسطحاتأو  مستوعبات خاصة لنقل المواد السائلةأو  وضغط وتفريغ النفايات، بصهاريج
صناديق موحدة القياسات، بجباالت باطون، بمسطحات وسكك أو  زة بوسائل تثبيت لنقل المستوعباتجهّ مُ 

وأجهزة خاصة لنقل السيارات، لإلسعاف، لدفن الموتى، لنقل المساجين، لنقل األموال، بصهاريج لنقل 
المجهزة بأثاث ورات، األماكن من الحش لتطهيرأو  رّشهاأو  المزروعات رواسب المراحيض، بصهاريج لريّ 

، وما )سيارات الكارافان(من سبعة أشخاص من ضمنهم السائق  أكثرة تتسع لنقل ومنامة ليس منزلي وبأسرّ 
. شابه هذه السيارات

 
U176مادة ال :

. عموميةأو  سجل السيارات خصوصيةتُ 
 
 :177لمادة ا

عندما يجري النقل )  معنوياً  أو كان طبيعياً  شخصاً ( سم صاحبها سجل سيارة السياحة خصوصية بأتُ  -1
 .كان نوعه فيها دون عوض أياً 

بتسجيل سيارات السياحة التي يكون عدد مقاعدها، عدا السائق ثمانية أشخاص وما دون  رخصيُ  -2
: خصوصية

السيارات الخاصة من السواح شرط أن يقود تأجير ل خصصةالمُ  المسجلة قانونًا،سم المؤسسات اللبنانية بإ  -أ
وفي جميع  .لهذه السيارات لوحات خاصة بها تميزها عن سواها أن تكوننفسهم وعلى ارات بأهؤالء السي

جراء ضمان هذه السيارات ضد جميع األخطار، وتأدية الرسوم اإلضافية في الجدول الملحق األحوال ينبغي ا
 .بهذا القانون

ة التعليم والفحص وتدريبهم بذلك من أجل نقل طالبها إلى أمكن امدارس تعليم السوق المرخص لهسم بإ  -ب
تميز بكتابة ظاهرة على جانبيها  أن خطة السير لهذه السيارات التي يجب المصلحة المختصة حّددتُ و. عليها

 .جراء ضمان للسيارات وركابهان الغاية من استعمالها وينبغي ابيّ تُ 
 

  :178المادة 
 : لمصالح التاليةسّجل سيارات الباص الخصوصية بأسم اتأمينًا لحاجاتها، تُ  -1

إلتحاد أو  للبلدياتأو  مصالح الدولة والبلديات وٕاتحادات البلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة أ-
 .البلديات

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

الرياضيين أو  المعلمينأو  التالمذةأو  العمالأو  المستخدمينأو  المركبة في نقل المرضىاستعمال 
 .الذين يكونون بعهدتها
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جل نقل ركابها وأمتعتهم وعمالها ومستخدميها من وكاالت السفر والسياحة من أشركات الطيران و د-
خّط  المصلحة المختصة تحّددو. على أن يتم هذا النقل دون بدلّ . المرفأ أو مراكزها إلى المطار
 .سير هذه المركبات

جل نزالئها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطق التي ة وما فوق من أالفنادق من الدرجة الثالث -ه
. ها وزارة الداخلية والبلدياتحّددتُ 

ستعمالها حصر اعلى أن يُ  ،عشرةالالها على المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعم و-
. ذلك بدون بدلفي نقلهم فقط و

وكاالت السفر والسياحة المرخص لها رسميًا والتي تؤمن الخدمات السياحية من أجل نقل السواح  -ز
الموانئ البرية والجوية إلى األماكن األثرية والسياحية في لبنان وبالعكس ضمن شروط أو  من بيروت

يف الهواء جهزة بأجهزة تكيمُ  سيارات الباص أن تكونتخذ في مجلس الوزراء على مرسوم يُ ب حّددتُ 
".  بولمن"وبمقاعد 

 ،والبلديات ميزات السيارات وتجهيزاتها المذكورة في هذه المادة وسواها، بقرار من وزير الداخلية حّددتُ    
. نقلالعامة وال وزير األشغالبقرار من  والتعرفات الواجب تطبيقها

، شرط التقيد الباصمدارس تعليم السوق المرخص لها لتعليم طالبي رخص السوق قيادة سيارات  -ح
 .بالشروط المفروضة عليها بموجب هذا القانون

 .هذه المركبات لغير الغاية المرخص بهاحّظر استعمال يُ         
النقل الخصوصية لتأمين  الباصات سيار النقل العامسجل باسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية وتُ  -2

. لقاء بدل العام
. فئة كانت المطالبة بأي تعويض ل أصحاب السيارات العمومية من أيوال يولي هذا التسجي

 
: 179المادة 
سم المؤسسات التي تتعاطى النقل الدولي ضمن الشروط بأ الباص الخصوصيةرخص بتسجيل سيارات يُ 

: التالية
. عبر الصحراءأو  رات في نقل الركاب عبر القاراتحصر عمل هذه السياأن يُ  -1
وزارة الداخلية والبلديات، الميزات الفنية والتجهيزات اآللية الواجب توفرها في السيارة تأمينًا  حّددتُ أن  -2

.  لسالمة المسافرين وراحتهم
ها التوقف في رخصة السير االتجاهات الواجب على السيارة اتباعها واألماكن التي يجوز ل حّددتُ أن  -3

. فيها
سم أ) انكليزيأو  فرنسي(بلغة أجنبية ول على السيارة بأحرف كبيرة ظاهرة واضحة باللغة العربية سجّ أن يُ  -4

 ".ة للنقل عبر القارات وعبر الصحراءمعدّ : "المؤسسة المختصة بعد عبارة
 في البلد المقصود،نقل المسافر إال بعد التثبت من انه يحمل سمة دخول نظامية تسمح بالنزول أن ال يُ  -5

 .به واسطة النقل عند االقتضاء في المكان الذي تمرّ أو 
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 .هذه المركبات لغير الغاية المرخص بهاحّظر استعمال يُ   -6
 

: 180المادة 
تسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وٕاذا كانت مخصصة لخدمة مالكها 

 .سجل باسمهن تُ على أ) معنوياً أو  شخصًا طبيعياً (دون سواه 
:  يستفيد من التسجيلو
 . والبلديات والمؤسسات العامة التابعة لهامصالح الدولة وٕاتحاد البلديات  -1
. المنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية في لبنان -2
عداد أ الصناعةُيحدد بقرار من وزيري الداخلية والبلديات و ،ةوالمشاغل اليدوي أصحاب الصناعات -3

 .يراعى فيه كفاءتهم الماليةوالمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها  ،الشاحنات وأوزانها اإلجمالية

. متيازات من شركات وأفراداإل أصحاب -4
 ،بما فيها المجهزة برافعة من منشئها أصحاب الجرارات الزراعية واآلالت الميكانيكية الزراعية السيارة -5

. المحروقات الالزمة لعملهاأو  ارة وغير السيارة، وذلك لنقل المعداتالسي وآالت التنقيب
ضمن الشروط الواردة في  وأصحاب المشاتل ونباتات الزينة واألزهار،أصحاب المزارع والمزارعين  -6

. من هذا القانون 182المادة 
 وزنهاال يتجاوز  نقفيرًا مرّقمًا ومرّمزًا شرط أ 25ن ال يقل عدد قفرانها عن أعلى  ،صحاب المناحلأ -7

ُيحدد بقرار  .التعاونيات الزراعيةاإلجمالي ثمانية أطنان ونصف، وأصحاب مزارب ومزارع الحيوانات و السيارة
من وزيري الداخلية والبلديات والزراعة أعداد الشاحنات وأوزانها اإلجمالية ألصحاب مزارع ومزارب الحيونات 

. والتعاونيات الزراعية
 أعمالهمالبلديات وذلك في أو  المؤسسات العامة التابعة للدولةأو  ولة والبلدياتالمتعهدون لدى الد -8

مالءتهم المالية  ن ال تقلّ ، وأوا مسجلين لدى غرف التجارة والصناعة والزراعةن يكونلتزامهم على أالمتعلقة با
. عن ماية مليون ليرة لبنانية

 يتجاوزال  نأوالمدارس، وشركات الطيران، على  العلمية، والخيرية والدينية، والمؤسسات لمستشفيات،ا -9
 .لكل فرع أربعة أطنان ونصف ةالوزن اإلجمالي للسيارة المخصص

 .لنقل الخارجيأصحاب سيارات الشحن المخصصة ل -10

التي توزع أصنافها على المنازل والمحالت  التجاريةوالمؤسسات والشركات أصحاب المحالت  -11
ُيحدد بقرار  ،اإلجمالي ثمانية أطنان ونصف وزنها يتجاوزشرط ان ال ي، خرى والمطاعم والفنادق والمقاهاأل

قتصاد والتجارة أعداد الشاحنات وأوزانها اإلجمالية والمواد المسموح بنقلها من وزيري الداخلية والبلديات واإل
 .ومناطق توزيعها لكل مؤسسة وفقًا لتصنيفها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة

، شرط التقيد الشحنسيارات  قيادةتعليم طالبي رخص السوق لالسوق المرخص لها  مدارس تعليم -12
. بالشروط المفروضة عليها بموجب هذا القانون

. هذه المركبات لغير الغاية المرخص بهاحّظر استعمال يُ 
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    :181المادة 
 180من المادة  12و  10و  2و  1 سجل وفقًا ألحكام الفقراتية التي تُ ستثناء سيارات الشحن الخصوصبإ

د في الجدول ، يخضع تسجيل سيارات الشحن الخصوصية إلى رسم سنوي إضافي محدّ من هذا القانون
 .الملحق بهذا القانون

 
: 182المادة 
المزارع والمزارعين مكن تسجيلها بأسم أصحاب اإلجمالي للمركبة أو المركبات التي يد الوزن حدّ يُ  -1

: كما يليينة واألزهار وأصحاب المشاتل ونباتات الز
 :حتى سبعة اطنان ونصف -أ

 و مشتالً الزينة واألزهار أو بنباتات أ) تحت الخيم(خضار كزراعة محمية بالإذا كانت األرض مزروعة   -
 .متر وعشرة آالف متر مربع ألفيوكانت مساحتها تتراوح بين 

ثمرة وكانت مساحتها م أو مزروعة بأشجار) غير محمية(ية خضار حقلبإذا كانت األرض مزروعة   -
. لف متر مربعثالثة آالف وعشرين أتتراوح بين 

 :ربعة عشر طناً من سبعة اطنان ونصف إلى أ -ب

 و مشتالً و بنباتات الزينة واالزهار أأ) تحت الخيم(خضار كزراعة محمية بالإذا كانت األرض مزروعة   -
 .وكانت مساحتها تتراوح بين عشرة آالف وثالثين ألف متر مربع

وكانت مساحتها مثمرة  بأشجارأو مزروعة ) غير محمية(خضار حقلية بانت األرض مزروعة إذا ك -
 .لف وخمسين آالف متر مربعتتراوح بين عشرين أ

 :ربعة عشر طنًا الى تسعة عشر طناً من أ  -ج

وكانت مساحتها تزيد عن الثالثين ) تحت الخيم(خضار كزراعة محمية بالإذا كانت األرض مزروعة  -
 .عألف متر مرب

ثمرة وكانت مساحتها م رأشجابأو مزروعة ) غير محمية(خضار حقلية بإذا كانت االرض مزروعة  -
. لف متر مربعفوق الخمسين أ

وكانت إذا كانت األرض غير مشجرة أو غير مزروعة خضارًا، بل تزرع حبوبًا،  لغاية تسعة عشر طنًا، -د
. لف متر مربعمساحتها تتجاوز الخمسماية أ

الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب قرار يصدر عن  حّددتُ ، على أن المصلحة المختصة قدم الطلب إلىيُ 
. والبلديات والزراعة ةوزيري الداخلي

 
 .وزنها اإلجمالي المرخص بهز اوتجسيارات يأو  ال يجوز تسجيل سيارة -2
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U183ادة الم: 

متيازات من شركات وأفراد وألصحاب اإل ت وإلتحادات البلدياتُيرخص لإلدارات والمؤسسات العامة والبلديا
نيات الزراعية، أن ينقلوا العمال في سيارات الشحن المسجلة خصوصية باسمهم، اووألصحاب المزارع والتع

ها الدوائر المختصة بهدف المحافظة على تحّددبالمقاعد الالزمة وفقًا للشروط التي  تم تجهيزهاعلى أن ي
. سالمة العمال داخل هذه المركبات

 
ن يؤمِّنوا على العمال أ نيات زراعية،اوصحاب مزارع وتعاب االمتيازات من شركات وأفراد وأعلى أصح

. المطلوب نقلهم
 

 :184المادة 
المصلحة عطي تُ  ،177لى من المادة وبإستثناء سيارات السياحة الخصوصية الملحوظة في الفقرة اال

لى إ 177ى ما يثبت صفة الفرقاء المذكورين في المواد الموافقة المسبقة للتسجيل، باإلستناد إل المختصة
 .من هذا القانون 178

، بإستثناء المصلحة المختصةالالزمة والصادرة عن على الفرقاء المستفيدين تقديم المستندات الرسمية 
. ة برادات والنقل الخارجيأصحاب سيارات الشحن ذات الصناديق المعدّ 

من هذا القانون  180من المادة  /11/ المذكورين في الفقرة الشركاتووالمؤسسات صحاب المحالت وعلى أ
 .تقديم مستند تسجيلهم في السجل التجاري لدى المحاكم المختصة

 
 :185المادة 

من هذا القانون،  180من المادة  11و 9و 7و 6و 3المذكورين في الفقرات  ،لألشخاص والجهاتُيرخص 
/ 80/سمهم لنقل بضائعهم في صناديق السيارات بحدود لمسجلة بإحة الخصوصية اارات السياستعمال سيبا

بالحمولة المحددة للسيارة من مصنعها إذا كانت من النوع أو  في صندوق السيارة الواحدة، كيلوغراماً 
 750محمولها الصافي  يتجاوزن ال مخصص لنقل الركاب والبضاعة، شرط أال" ستايشن"المعروف 
. من هذا القانون 187و  184ترخيص المشار اليه في المادتين ويخضع ذلك لل. كيلوغراماً 

 
كون لهذا أن ال ت أشياء تخصهم، شرطأو  صحاب سيارات السياحة الخصوصية أن ينقلوا فيها أمتعةيسمح أل

. النقل غاية بيعها على الطرقات العامة وأن تبقى الرؤية إلى الوراء واضحة تماماً 
 

 :186مادة ال
. ن تتبعها سيارات الباص الخصوصيةبرخصة السير خطة السير التي يجب ألحقة في رخصة م حّددتُ 
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: 187مادة ال
ن تتبعها سيارات الشحن الخصوصية ب أفي رخصة ملحقة برخصة السير خطة السير التي يج حّددتُ 

من هذا  185وفي المادة  177من المادة  4و  2وسيارات السياحة الخصوصية المبينة في الفقرتين 
من هذا  175من المادة  5، وكذلك السيارات ذات اإلستعمال الخاص المنصوص عليها في الفقرة انونالق

. القانون
 

: 188المادة 
سيارات اإلسعاف الخاصة بالمستشفيات والمؤسسات الرسمية والصحية  ،دحدّ النقل المُ ل في فئة سيارات ُتسجّ 

وكذلك السيارات  خمسة وعشرين عامالً عمالها عن دد والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة التي يزيد ع
. ة لنقل الموتىالمعدّ 

 .هذه المركبات لغير الغاية المعدة لهاحّظر استعمال يُ 
 

: 189المادة 
عن خمسة ركاب، عمومية، إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة حمولتهال سيارة السياحة التي ال تزيد ُتسجّ 

لف رسم اضافي قدره سبعماية وخمسون أ ويتوجب. ا من السير العموميراد سحبهسياحية مسجلة عمومية يُ 
. راكب اضافي ليرة لبنانية عن كلّ 

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

 
: 190المادة 
راد سحبها مسجلة عمومية يُ  باصسجيل لوحات سيارة عمومية، إذا قدم طالب الت الباصل سيارة ُتسجّ  -1

 .من السير العمومي
عدد المقاعد في السيارة العائدة لها لوحات  يتجاوزالمطلوب تسجيلها  الباصإذا كان عدد مقاعد سيارة  -2

. ربعماية ألف ليرة لبنانيةأمبلغ مقعد ناقص  ن يدفع عن كلّ المقدمة، توجب على طالب التسجيل أالتسجيل 
يزيد عدد مقاعدها على مقاعد السيارة المراد تسجيلها،  باصإذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة  -3

 .تعتبر المقاعد الزائدة المقدمة ملغاة حكماً 
سم إلى إنه ال يجوز نقل لوحة عمومية من إدمج الصفائح كما أو  ال يجوز في مطلق األحوال تجزئة -5

 .يارة لكي ُتخصص لها اللوحة المنقولةآخر ما لم يقدم المنتفع من النقل س

 
: 191المادة 
من هذه الفئة، ومعّدة بالوقت نفسه لنقل األشخاص  إذا كانت أساساً  باصعتبر دائما السيارة سيارة تُ 

ن يبقى نصفها على المفروضة في المادة السابقة على أعلى تسجيلها عمومية الشروط  طّبقتُ و ،والبضائع
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ن تنقلها على أساس سبعين مولة الصافية للبضائع التي يمكن أالح تحّددوأن  ،كابلنقل الر األقل مخصصاً 
 .لكل مقعد ينقصها على أن ال تزيد الحمولة اإلجمالية على الحمولة المرخص بها فنياَ / كلغ 70/ كيلوغراماً 

 
: 192المادة 
ية ُيراد سحبها من السير سيارة شحن مسجلة عموم لوحات ل سيارات الشحن إذا قدم طالب التسجيلُتسجّ  -1

 .العمومي
يزيد محمولها الصافي على المحمول الصافي  ،إذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها عمومية -2

: للسيارة المراد سحبها من السير، توجب على طالب التسجيل أن يدفع لقاء فرق الحمولة
/ . طنّ  2/ ل طنين او لغاية./ ل.ل 600,000/ ستماية الف ليرة لبنانية  -
 .اضافي عن كل طنّ ./ ل.ل 300,000/ثالثماية ألف ليرة لبنانية  -

 .ُيعتبر كسر الطن بمثابة طن واحد

اذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة شحن تزيد حمولتها الصافية على حمولة السيارة المراد تسجيلها،  -3
. ُتعتبر الحمولة الزائدة ملغاة حكماً 

سم إلى انه ال يجوز نقل لوحة عمومية من إكما  اللوحات دمجأو  تجزئة ال يجوز في مطلق األحوال -4
. آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة

إال في حال كانت مخصصة للعمل في  ،عمومي سيارات الشحن، القاطرة والمقطورة سّجليجوز أن تُ  ال -5
. بنانيةنقل البضائع إلى خارج األراضي الل

 
: 193المادة 

قتة إال من أجل سحبها من السير بغية تسجيل سيارة عمومية ؤم لوحات السيارات العمومية بصورة مال ُتسلّ 
ز في مطلق األحوال مدة تسليمها الشهر الواحد للسيارات السياحية والشهرين اوخالفها، على أن ال تتج

 من لوحتين عموميتين للمالك الواحد أكثرن السير سحب مللباصات وثالثة أشهر للشاحنات على ان ال تُ 

 .وفروعه صولهوأ
 

: 194المادة 
مجموعة المركبات المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة أو  سم مالكها السيارةل خصوصية بإسجّ ُيمكن أن تُ 

. سوم الملحق بهذا القانوندة في جدول الرمن هذا القانون وتخضع للرسوم المحدّ  175
 
: 195ة الماد

: الفصل الثالث الخاص بالتسجيل علىطّبق أحكام ال تُ       
أيلول سنة  19تفاق الدولي للمناقالت الدولية المعقود في جنيف بتاريخ السيارات الخاضعة لنظام اإل -1

 .رخص سيرها نظامية أن تكونالمسجلة في بلدان متاخمة عقد معها اتفاق خاص، شرط أو  1949
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قت من قبل الجمارك على ؤعطى هؤالء رخص إدخال موالمصطافين األجانب، ويُ  واح على سيارات الس -2
ترخيص مدة صالحية رخصة الن ال تتعدى مهلة ألسيارة قانونية في بلد تسجيلها وأن تكون رخصة سير ا

. ن تكون السيارة مؤمنة ضد الغيرأو على أن ال تتعدى الستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ،السير
من هذا  150و 149في المادتين الترانزيت المنصوص عليها أو  السيارات التي تحمل لوحات التجربة -3

. القانون
 .على سيارات الجيش وقوى األمن المسجلة في فئات خاصة -4

 
U 196المادة:U         السير الدولي

  :اآلتيةر فيها الشروط على األراضي اللبنانية عندما تتوف" السير الدولي"ُتعتبر المركبة في وضع  -1
. له محل إقامة دائم في الخارج معنوياً أو  طبيعياً  أن يكون مالكها شخصاً  أ-  
 . أن ال تكون مسجلة في لبنان -ب  
. قتةأن تكون موجودة في لبنان بصورة مؤ ج- 

ها المركبة صالح في لبنان ُيغطي االضرار الجسدية والمادية التي تسببأن يحمل صاحبها عقد تأمين  -د  
 .للغير

مكن تجديد هذه المدة مرة ويُ . لمدة ستة أشهر أعاله لىوقبل المركبة في الوضع المذكور في الفقرة األتُ   -2
. بعد موافقة إدارة الجماركفقط واحدة 
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الرابع الباب 
رخص السوق وتعليم قيادة المركبات 

ل والفصل األ
 رخصة السوق

 صة السوق وشروطهافئات رخ  -ولالقسم األ
 

 :197المادة 
ة له قيادال يجوز ألي شخص قيادة أي مركبة آلية على الطريق، ما لم يكن حائزًا على رخصة سوق تخوّ  -1

وال يجوز للحائز على  .سوق المركبة أثناءن يكون حامًال هذه الرخصة مثل تلك المركبة، وعلى السائق أ
ها لسوق مركبة من فئة أخرى إال أذا كانت من دون ن يستعملخصة سوق لفئة معينة من المركبات أر

أ ت ف  الـ ومركباتن يطبق هذا المبدأ على الدراجات اآللية الفرع المرخص له بقيادتها، على أأو  الفئة
“A T V”على حده .

ن لديه المؤهالت رخصة السوق بناء على نتيجة إمتحان السائق والتأكد أ المصلحة المختصةتصدر  -2
انين واألنظمة د بالقودة شرط التقيّ د فئة المركبة المرخص له قيادتها ضمن فترة صالحية محدّ الالزمة ليقو

. امةمراعاة السالمة العالمرعية اإلجراء و
 

 :198المادة 
 :قسم رخص السوق إلى الفئات التاليةتُ  -1

 .رخصة سوق الدراجات اآللية: لىوالفئة األ
 3500سيارات النقل التي ال يزيد وزنها اإلجمالي على أو  ةيحرخصة سوق السيارات السيا: الفئة الثانية

 .كيلوغرام
 .175من المادة  5رخصة سوق الشاحنات والسيارات الملحوظة في الفقرة : الفئة الثالثة
 .رخصة سوق الباصات: الفئة الرابعة

. رخصة سوق المركبات الزراعية ومركبات األشغال العامة ومعداتهما: الفئة الخامسة
 ).المعوقين(رخصة سوق لذوي اإلحتياجات الخاصة : لفئة السادسةا

. رخص السوق الى نوعين، خصوصية وعموميةاستعمال  تقسم وجهة -2
 .حّدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلدياتتُ  بعدة نقاط أمانرخصة السوق تتميز   -3

 
 :199المادة 

د العمر األدنى لطالب رخصة السوق وُيحدّ فروع،  ىقسم كل فئة من فئات رخص السوق المذكورة أعاله إلتُ 
: على الشكل اآلتي

" 1" فئة دراجة -
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ثالث أو  كيلواط، 11ز اوس س وطاقة ال تتج 125دراجة آلية ذات عجلتين ال تزيد سعة محركها عن 
. خصوصي سنة - 18العمر األدنى . كيلواط 15ز قوتها اوعجالت ال تتج

فئة دراجة 
 15دراجة ثالث عجالت تزيد قوتها عن أو  س س 125تزيد سعة محركها عن تين ذات عجلدراجة آلية 

. خصوصي سنة - 21العمر األدنى  .طكيلوا
 

" 1" –ة سيارفئة 
. خصوصي –سنة  18العمر األدنى . "A T V" ڤمركبة الـ أ ت 

ة سيارفئة 
وعدد مقاعدها عدا لوغرام كي 3500سيارات النقل التي ال يزيد وزنها اإلجمالي على أو  سيارات السياحة

جمالي للمركبة الوزن اإل يتجاوزن ال ، شرط أكلغ 750ز اوتجومقطورة ال ت ،السائق ثمانية فما دون
. عمومي سنة - 21العمر األدنى / خصوصي  سنة - 18العمر األدنى   .كلغ 4250والمقطورة معًا 

 
" 1" فئة شاحنة  -

. عمومي سنة - 21العمر األدنى  . كلغ 7500حتى وكلغ  3500شاحنة يزيد وزنها االجمالي عن 
فئة شاحنة 

من هذا  175من المادة  5والسيارات الملحوظة في الفقرة كلغ  7500شاحنة يزيد وزنها االجمالي عن 
 .عمومي –سنة  21العمر األدنى .  القانون

 )م(مقطورة + فئة شاحنة 
.  طن 12الوزن اإلجمالي عن مجموع قطورة يزيد نصف مأو  زائد مقطورة" شاحنة"شاحنة لها مواصفات فئة 

 .عمومي  -فئة شاحنةاشهر بعد الحصول على  تةس
 

" 1" –فئة باص 
 21العمر األدنى   .متارأ 8السائق، وطول ال يتعدى  عدا اً راكب 16باص ركاب ال يزيد عدد مقاعده عن 

. عمومي –سنة 
" باص"فئة 

 "1 – باص"اشهر بعد الحصول على الرخصة من فئة  ةست . اً راكب 16عن  يزيد عدد مقاعدهباص ركاب 
. عمومي -
 

 معدات أشغال ومركبات زراعية فئة
. عمومي  -سنة 18العمر األدنى . ركبة زراعيةم
 



 80 

. عمومي  -سنة 21العمر األدنى . مركبة أشغال عامة
 

: 200المادة 
أعاله، بمثابة  ةالمذكور" سيارة"ركبات فئة سنوات والذين يستقلون م ثمانيُيعتبر األطفال الذين هم دون سّن ال

. عددهم عن ستة يتجاوزنصف راكب شرط أن ال 
 

: 201المادة 
 boite de)ناقل حركة اوتوماتيكيرخصة السوق خانة خاصة لقيادة المركبات ذات  د في متنُيحدّ 

vitesse automatique( يقود السائق متحان السوق على هذا النوع من المركبات وأن اليجري إ نأ على 
 .سواها

 
 :202المادة 

ُيعفى من رخصة السوق سائقو المركبات ذات المحركات الكهربائية إذا كانت قوة محركها ال تزيد على 
ن ال على أ. أن تتحقق عند اإلقتضاء من قوة هذه المحركات المصلحة المختصةكيلواط واحد، وعلى 

 .ستعمل هذه المركبات على الطرقات العامةتُ 
 

 :203مادة ال
ُتّخول رخصة سوق فئة سيارة خصوصية حائزها بأن يقود سيارة سياحية خصوصية، شرط أن ال يكون  -1

مأجورًا من الغير لمهمة أو لعمل القيادة، وتخّول رخصة سوق فئة سيارة عمومية حائزها بأن يقود سيارة 
 .سياحية خصوصية أو عمومية لقاء أجر

 .ية إال لمن كان حائزًا على رخصة سوق فئة سيارة خصوصيةال ُتعطى رخصة سوق فئة سيارة عموم -2
إال لمن كان حائزًا على رخصة سوق فئة سيارة  1 –وفئة باص  1 ال ُتعطى رخصة سوق فئة شاحنة - -3

 .عمومية
 .1 ال ُتعطى رخصة سوق فئة شاحنة إال بعد ستة أشهر على حيازة رخصة سوق فئة شاحنة - -4

 
: 204المادة 

ذا القانون توفر لدى طالب من ه 199فئة من فئات رخص السوق المذكورة في المادة  ُيشترط لمنح كلّ 
 :ما يلي الرخصة

 .العمر األدنى المنصوص عليه أعاله -1
. قامة الفعلية في لبناناإل -2
.  شهادة طبية خاصة بالسوق -3
. دها هذا القانونخلو سجله العدلي من البنود المانعة التي حدّ  -4
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 .فئة مثبتًا بإفادة من مدرسة تعليم القيادة التي درس فيهاالتدرب الالزم الخاص بكل  -5

 .جتياز امتحان السوق وفقًا للقواعد واإلجراءات المبينة في شروط امتحان السوقا -6
 .متحان والرخصةدفع الرسم المقّرر لال -7

 
 :205المادة 
إلمتحان  من دون الخضوعتسري صالحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد  -1

 .64وكل سنتين بعد سن الـ  64الـ  واربع سنوات حتى سنّ  48عشر سنوات حتى سن الـ  كلّ 
وثالث  50الـ  سنوات حتى سنّ  5سنوات قابلة للتجديد  5تسري صالحية رخص السوق العمومية لمدة  -2

. 65الـ  وسنويًا بعد سنّ  65الـ  سنوات حتى سنّ 
 

  :206المادة 
 ل لدىسجّ ، أن يُ أو أكثر مأجوراً  عمومية، يستخدم سائقاً أو  سواء أكانت خصوصية صاحب سيارة على كلّ 

رقم السيارة نوع وإقامته و محلّ كنيته وسم هذا السائق وإشّغل البريد رسل عبر مُ أو أن يُ  ،المصلحة المختصة
. المصلحةالتي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها 

 .ام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلدياتدقائق تطبيق أحك حّددتُ      
 

 :207المادة 
، بما يوازيها من رخص السوق الجديدة بموجب جدول هذا القانونُتعادل رخص السوق الممنوحة قبل تطبيق 

 .معادلة يصدر بقرار عن وزير الداخلية والبلديات
 

: 208المادة 
 :كان نوعهاعطى رخصة سوق من جميع الفئات مهما ال تُ 

ن يكون للمحكوم دون أ من تنفيذ حكم بالسكر الظاهراالنتهاء  على تاريخ اشهر ةتإال بعد مرور س -1
 .عليه رخصة سوق

ن يكون لديه دون أ من تنفيذ الحكم لمن يتعاطى المخدراتاالنتهاء  تاريخ ىعل ةإال بعد مرور سن -2
 .رخصة سوق

أو  يحّضرهاأو  ع المخدراتتنفيذ الحكم لمن يصنّ  مناالنتهاء  تاريخ ىإال بعد مرور خمس سنوات عل -3
 يأتي أي عملأو  يسمسر بشأنهاأو  رهايصدّ أو  يستوردهاأو  يتاجر بهاأو  ينقلها،أو  يحوزهاأو  يستعملها

سائق ُيحكم عليه بجرم من هذه الجرائم يعاقب باإلضافة إلى العقوبات  وكلّ . بها يتعلق مخالف للقانون
لغاء رخصة السوق ومنعه من التقدم للحصول على رخصة جديدة نون المخدرات بإمنصوص عليها في قاال

. من تنفيذ الحكمنتهاء اإل مدة خمس سنوات على تاريخ
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: 209المادة 
جرم أو  وبعد إعادة إعتبار من كان محكومًا عليه من أجل جناية. ُتعطى رخص السوق العمومية للبنانيين

 :من الجرائم التالية
الجرائم الُمِخّلة باألخالق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من  المزور -استعمال  –االختالس 

 – البضائع من أراضيه وٕاليهاأو  نقل الركابأو  الجرائم المتعلقة باإلتجار مع العدو قانون العقوبات -
. المدنية الجرائم المتعلقة باالرهاب والجرائم التي يترتب عليها حرمان مرتكبيها من الحقوق

سوق عمومية يصدر بحق حائزها حكم مبرم إلرتكابه إحدى الجرائم المبينة  ويمكن الحكم بإلغاء كل رخصة
. فيما تقدم

 
 

طلب امتحان السوق   -القسم الثاني
 :210المادة 

وفقًا  قل وأن يجتاز امتحانًا نظريًا وعملياً القراءة على األملّمًا بطالب كون الُيشترط لمنح رخصة السوق أن ي
. على اقتراح اللجنة يصدرها المجلس بناءً للشروط والقواعد واإلجراءات التي 

بواسطة أحد أو  بذلك بنفسه ن يقدم طلباً خص يرغب في الحصول على رخصة سوق أش على كلّ  - 1
 إلىشّغل البريد كن للمدارس تقديم الطلب بواسطة مُ موكذلك ي شّغل البريدمُ بواسطة أو  فروعهأو  صولهأ

 :يذكر فيه المصلحة المختصة
 .سم الوالدينإسمه وكنيته وا  -أ

يومًا في السنة، ويشمل رقم المبنى والطابق  165من  كثرعنوان محل إقامته الفعلي الذي يسكن فيه أل  -ب
والشارع والحي والمنطقة ورقم الهاتف الثابت والخلوي عند وجودهما باإلضافة إلى البريد اإللكتروني الخاص 

 .ر العنوان المسجل بمثابة العنوان البريدي القانوني لطالب الرخصةبه، ويعتب
 .محل وتاريخ والدته -ج
. فئات الرخصة التي يريد الحصول عليهاأو  فئة  -د

 .عموميةأو  خصوصية: وع الرخصةن  -ه
 Boite de Vitesse(ناقل حركة اوتوماتيكي ذا ما كانت رخصة السوق خاصة بمركبة ذات تحديد إ -و

Automatique( .
. طلب تحديد موعد امتحان مستعجل، بناًء لرغبة طالب الرخصة -ز
 .لالتصال بهما في حال وقوع حادث سم وعنوان قريبين وأرقام الهاتف الثابت والخلويأ -ح

 .ذا اختلف عن عنوان االقامةنوان تسليم الرخصة، إع -ط

 
 :رفق الطلب بالمستندات التاليةكما يتوجب عليه أن يُ  -2
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تاريخ إصداره الثالثة  يتجاوزالنفوس ال أخراج قيد مصدق من دائرة أو  ز سفرهجواأو  بطاقة هويته  -أ
 .أي مستند رسمي آخرأو  أشهر،

أو  إفادة سكن من مختار المحلة التي يقيم فيها مرفقًا بها مستند رسمي يثبت مكان اإلقامة كسند الملكية -ب
. مياهأو  كهرباءأو  فاتورة هاتفأو  عقد اإليجار

 .شهرعود تاريخه إلى أقل من ثالثة أسجله العدلي ي -ج
سنتيمتر تبين الوجه كامًال مصدقة من مختار المحلة  4×  4ملونة بقياس  2صورة فوتوغرافية عدد   -د

 .لطالب الرخصة المصلحة المختصةصورة فورية تأخذها أو  من ثالثة اشهر كثرالتي يقيم فيها، وال تعود أل
 .شهادة طبية خاصة بالسوق -ه
 .دمشهادة فئة ال  -ز
. إفادة مدرسة تعليم السوق بعدد الساعات التي أمضاها الطالب بالتعلم والتدرب على الطريق -خ
 .صورة رخصة السوق الحالية في حال وجودها -ط

 .يصال  يثبت أنه دفع رسم اإلمتحان والرخصةإ -ي
ل، الذي يتم ضمن ثالثة أمتحايثبت أنه دفع رسم اال يصالإ ك- ن الماية ميام عمل، وقدره خمسين بن المعجَّ

. ختار الطالب ذلكمتحان والرخصة، في حال أرسم اإل
 

    :211المادة 
ُيعفى من تقديم نسخة السجل العدلي رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والقضاة 

. وموظفو الدولة المدنيون منهم والعسكريون وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي
 

     :212المادة 
ن صاحبها يتمتع بالميزات الجسدية يعود تاريخها ألقل من ثالثة أشهر أ خاصة بالسوق شهادة طبية حّددتُ 

التي يتطلبها سوق المركبات، وانه في حالة صحية تسمح له بسوق ال سيما حاستي السمع والبصر  ،والعقلية
عطاء هذه الشهادة بقرار من شروط إ حّددتُ و. فئات المركبات التي َيطُلب من اجلها رخصة سوقأو  فئة
البدنية التي ال تتفق  عاقاتاإلالحاالت الصحية ون يشمل القرار جلس بناء على اقتراح اللجنة على أالم

 .التي يمكن إعطاء أصحابها رخصة سوق بشروط معينة وتلكوشروط نيل رخصة السوق 
 

      :213المادة 
فًا خاصًا بمقِّدم الطلب، وُتعِلمه بموعد مل لحة المختصةالمصبناء على الطلب والمستندات المرفقة، َتفتح 

. متحانين النظري والعمليشروط االاإلمتحان النظري ومكانه بموجب وثيقة اإلمتحان التي تبيِّن فيها 
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امتحان السوق   -القسم الثالث
 :214المادة 
ن يستلم قسيمة إلمتحان، وعليه أمحدد على وثيقة اعلى الطالب التقدم إلى الفحص النظري في الموعد ال -1

نتيجة االمتحان النظري عند مغادرته مركز اإلمتحان، والتي بموجبها إما أن يتقدم إلمتحان نظري جديد في 
سبوع على رحلة االمتحان العملي خالل فترة أأن ينتقل الى مأو  حال الرسوب بعد دفع رسم إعادة االمتحان،

. في حال النجاح كثراأل
جراء ويمكن إ. بناء على اقتراح اللجنة حّدد بقرار من المجلستحان السوق العملي وفقًا لشروط تُ يجري ام -2
. حد اصوله أو فروعهب الرخصة أو أمتحان على مركبات يملكها طالاإل

 
 :215المادة 

 ددين له ألي سبب كان، يخسرالعملي في المكان والتاريخ المحأو  متحان النظريطالب ال يتقدم لإل كلّ 
. د لالمتحانحدّ مقدار الرسم المُ 

 
 :216المادة 
. سنة امتحانات سوق نظري جديدة لكل فئة اللجنة في مطلع كلّ  ُتعدّ  -1
عام بنتيجة سير االمتحانات  ل من كلّ وخالل شهر كانون األلى المجلس تقريرًا سنويًا تقدم اللجنة إ -2

. النظرية
 

 :217المادة 
 :دعت الحاجة رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العملي من بينعين وزير الداخلية والبلديات كلما يُ  -1

 .جامعيةالمن حاملي اإلجازة  وزارة الداخلية والبلدياتموظفي  -
 .جامعيةالمن حاملي اإلجازة من الداخلي وى األعناصر ق -

 .قلسنوات على األ خمسمن الداخلي الذين خدموا في مفارز السير مدة عناصر قوى األ -

 .جامعيةالقوى األمن من حاملي اإلجازة  عناصرالمتقاعدين من  -

يهم عشر سنوات خدمة فعلية على شترط في هوالء أن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة واالنضباط ولديُ 
وحائزين على رخصة سوق منذ ما ال يقل عن خمس سنوات، وذلك بعد خضوعهم لمباراة الكفاءة  األقل،

. يجريها المعهد الوارد ذكره في المادة الالحقةوده المجلس حدّ وفق منهاج تدريب ومواصفات امتحان ي
قيمتها  تحّدديتقاضى رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العملي عند إجرائهم اإلمتحانات تعويضات  -2

جراء الفحص النظري كما يتقاضى الموظفون المكلفون إ .بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة
. عمال إضافيةحكام التعويضات عن أفق ألمناسبة والتعويضات ا

. دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات حّددتُ  -3
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: 218المادة 
وعلى وعلم الحوادث ينشأ في قوى األمن الداخلي معهد متخصص باإلعداد والتدريب على ضابطة السير 

على  وصالحياته بمرسوم يّتخذ في مجلس الوزراء بناءً مهامه  حّددتُ السالمة والثقافة المرورية والقيادة، 
. اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد استطالع رأي مجلس القيادة في قوى األمن الداخلي

 
 :219المادة 

متحان ى إمتحان والتقدم إلإلعادة ادفع رسم إ إذا رسب طالب الرخصة في امتحان السوق النظري يمكنه
ظر عليه متحان السوق العملي، حُ اما إذا رسب طالب الرخصة في إ. قلعلى األ نظري جديد بعد أسبوعين

الفحوص التي  ول وشهر من تاريخمتحان األاء مدة شهر من تاريخ اإلمتحان عملي جديد قبل انقضتقديم إ
كل ل ذلك بعد دفعه رسم اعادة اإلمتحانل، وومتحان األستة أشهر من تاريخ تقديم طلب اإل تليه، خالل فترة

. شهرة، تحت طائلة سقوط حقه بإعادة اإلمتحان بعد انقضاء فترة الستة أإعاد
 .عاد أي رسم ولو جزئيًا لطالب الرخصة الذي يرسب في االمتحانال يُ 

 
 :220المادة 
 :عتبر اإلمتحان باطًال حكمًا إذا قدمه طالب الرخصةيُ  –1

 .متحان والرخصةرم بضعفي قيمة رسم اإلأعاله ويغ 219خالل إحدى الفترات المذكورة في المادة  أ-
حكم قضائي أو  ن يقود مركبة على أثر صدور قرار إداريالمدة التي ال يحق فيها للسائق أ خالل ب-

  .متحان والرخصةضعاف قيمة رسم اإلالثة أغرم بثويُ بسحب رخصته السابقة 
ل إبداله اوحأو  متحانانه لإلإذا أبدل شخصًا مكأو  ذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويتهإ ج-

. متحان والرخصةضعاف قيمة رسم اإلغّرم بعشرة أويُ 
رخصة سوق حصل عليها الطالب في إحدى األحوال المذكورة أعاله،  ُتسحب حاًال بصورة إدارية كلّ  -2

 .وال يحول ذلك دون المالحقات الجزائية الالزمة بحقه
 

 :221المادة 
ي االمتحان العملي ايجابية، تضع اللجنة بذلك محضرًا خالل يومين إذا كانت نتيجة طالب الرخصة ف -1

الفئات أو  ل المرشح الناجح الحصول على رخصة سوق من الفئة، ويخوّ المصلحة المختصةحيله إلى وتُ 
 .كثرسبوع على األة في طلبه خالل مهلة أالمذكور

لمرفق بهذا القانون بعد التحقق د في ملحق شكل الرخصة اتصدر الرخصة المطلوبة على النموذج المحدّ  -2
 .من عدم وجود أي مانع قانوني
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: 222مادة ال
ن طالبها مصاب ب تقرير اللجنة الطبية إذا تبين أمكن تقصير مدة صالحية رخصة السوق بموجيُ  -1

 .بعائق صحي ال يمنعه حاليًا من السوق ولكن قد يتفاقم فيما بعد
دائم ال يتفق والشروط الطبية أو  اب بعائق صحي مؤقتن حائزها مصإذا تبين بعد تسليم الرخصة، أ -2

ترفع  لجنة الطبية حيثى الل صاحبها إلحوِّ المختصة الرخصة مؤقتًا ويُ  لمصلحةسحب النيل الرخصة، تُ 
 .تحديد مدة صالحيتها لفترة محددةأو  تقريرًا بإلغائها نهائياً 

 .ناء على اقتراح اللجنةالبلديات بن اللجنة الطبية بقرار من وزير الداخلية وعيّ تُ  -3
 
 
 

اصدار الرخص وتجديدها واستبدالها   -القسم الرابع
 
 

 :223المادة 
ن في هذا تؤرخ رخصة السوق وترّقم وفقًا لترتيب صدورها وتسجيلها في سجل رخص السوق الصادرة، ويدوِّ 

: السجل وفي الرخصة ما يلي
 .صورة فوتوغرافية ملونة للسائق  -1
 اللغتين العربية والالتينيةسم السائق وشهرته بإ  -2

 .محل وتاريخ والدته باللغتين العربية والالتينية  -3

 .سم والديهإ  -4
 .محل قيد إقامته ورقم السجل بحسب الهوية  -5
. فئة الدم  -6
 .هالالمرخص السوق  ترخيص فئة أو فئاتتاريخ   -7
 .انونهذا الق من 222و 212و 201واد وفقًا لما نصت عليه الم: الخاصة بالرخصة القيود  -8

. تاريخ انتهاء الصالحية  -9
 .مرمزًا بباقي المعلومات الواردة في سجل السائق حقالً   -10

 
 :224المادة 
، عن أي شّغل البريدمُ بواسطة أو  ة المختصة إما شخصياً لى صاحب رخصة السوق، إبالغ المصلحع

ولى والثانية من المادة من الفقرتين اال" ب"كثر وفقًا للبندين تغيير في عنوان إقامته خالل شهر على األ
. من هذا القانون 210
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: 225المادة 
رفق مع الرخصة م طلب تجديد رخصة السوق خالل خمسة عشر يومًا قبل تاريخ إنتهاء صالحيتها ويُ قدّ يُ 

، و صورة فورية تأخذها المصلحة المختصةشهر أكثر من ثالثة أال تعود أل القديمة صورة فوتوغرافية ملونة
. شهرأ ةاصة بالسوق وبيان عن السجل العدلي يعود تاريخها ألقل من ثالثوشهادة طبية خ

تصدر الرخصة بعد التحقق من تسديد الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون السير، ودفع الرسوم 
 .المقررة لذلك

 
 :226المادة 

صل عن رة طبق األنسخة عنها بعد تقديم صوإذا ُفقدت رخصة السوق، يمكن لصاحبها أن يستحصل على 
لدى القنصلية اللبنانية في البلد الذي فقدت فيه، على أن أو  محضر تحقيق منظم لدى قوى األمن الداخلي

. في حال العثور عليها المصلحة المختصةيتم تسليم الرخصة المفقودة الى 
 

: 227المادة 
في القوى المسلحة من جميع يمكن إستنادًا إلى رخص السوق العسكرية التي تمنحها السلطات المختصة 

مركبات المبينة في إجازاتهم دون اخضاعهم عمومية لفئة الأو  الرتب، إعطاء هؤالء رخص سوق خصوصية
 .ستيفاء رسم الرخصة المنصوص عليه في جدول الرسوم الملحق بهذا القانونلإلمتحان المفروض، بعد ا

 
 :228المادة 

 1949صادرة عن الدول المنضّمة إلى إتفاقية جنيف عام يمكن للحائز على رخصة السوق األجنبية ال
الحصول على رخصة سوق لبنانية على أن تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة  1968واتفاقية فيينا عام 

. شرط المعاملة بالمثلصالحية الرخصة فقط و ستبدال ضمن مدةيكون االومن هذا القانون،  223
 

 :229المادة 
 :الفصل علىم هذا طّبق أحكاال تُ 

. السائقين الحائزين رخصة سوق دولية لفئة السيارات المبينة في رخصهم -1
السائقين الحائزين رخص سوق من النموذج المبين في الملحق التاسع لالتفاقية الدولية للمناقالت  -2

. ، وضمن مدة صالحية الرخصة1949أيلول  19الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 
على أن  من إداراتهم،ن يحملوا إجازات سوق معطاة لهم لقوى المسلحة الذين عليهم أكبات اسائقي مر -3

. جازات إال لسوق مركبات القوى المسلحةال ُيعمل بهذه اال
لى والثانية ومن غير المبينة في الفقرتين األجنبية أالذين يدخلون لبنان ويحملون رخص سوق  سائقينال -4

، على تأشيرة على المصلحة المختصةسبوع من دخولهم لبنان من أالسابقتين، على أن يستحصلوا خالل 
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رخصهم تجيز لهم استعمالها ضمن األراضي اللبنانية لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة 
. يمكن االستحصال على التأشيرة عبر مشّغل البريد .جيز ذلكأشهر اخرى، إذا كانت صالحية الرخصة تُ 

. ن يحملون رخص سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها إتفاق خاصالسائقين الذي -5
 
 

الرخص الدولية   -القسم الخامس
 

 
 رخص السوق والسير الدولية          :230المادة 

صدار رخص السوق ة المرخص لها قانونًا، إوأندية السيارات والسياحة اللبناني المصلحة المختصةتتولى 
: دة بالشروط التاليةالمعتم الدولية وفق النماذج

الرخصة  أن تكونأن يكون طالب الرخصة حاصًال على رخصة سوق طبقًا ألحكام قانون السير، و -1
. سارية المفعول

. اللبنانية أن تصدر رخصة السوق الدولية حسب الفئات الحاصل عليها طالب الرخصة في رخصته -2
صاحبها قيادة ل لدولية الصادرة في لبنانجيز الرخصة امدة الرخصة الدولية سنة واحدة، وال تُ  أن تكون -3

 .المركبات في األراضي اللبنانية

 
 :231المادة 

المخولة إصدار رخص السوق الدولية ورخص السير الدولية، تسجيل  السيارات والسياحة اللبنانيةعلى أندية 
رها، ورقم ن فيه الرقم المتسلسل للرخصة الصادرة وتاريخ إصداما تصدره من رخص في سجل خاص يدوّ 

م سلطة الترخيص بهذه عالم إتيالرخصة األساسية الصادرة عن السلطات المختصة، و وتاريخ إصدار
ز الثالثة أشهر من تاريخ اإلصدار، ولسلطة الترخيص التحقق من صحة اول خالل مدة ال تتجاوالجد

. اإلجراءات المتبعة
 

 :232المادة 
وأندية السيارات والسياحة اللبنانية المرخص لها قانونًا  ةالمصلحة المختصتصدر رخصة السير الدولية من 

: النماذج المعتمدة بالشروط التالية على
. تحمل شهادة تسجيل لبنان المركبة المطلوب لها رخصة السير الدولية مسجلة في أن تكون -1
. أن يكون سائق المركبة حائزًا على رخصة سوق دولية صالحة لقيادة هذه المركبة -2
. دة الرخصة سنة واحدةم أن تكون -3
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لطة وعلى الجهة التي أصدرت الدفتر أن ُتعِلم س. ويجوز تجديد الرخصة لمدة مماثلة بذات الشروط
بتلك البيانات في بالدفاتر التي تصدرها وبالبيانات المتعلقة بالمركبة، ويؤشر  الترخيص المسجلة بها المركبة

. ذه الدفاتر وبياناتهاولسلطة الترخيص التحقق من صحة ه. سجالت المركبة
 

 :233المادة 
ح الخزينة فصليًا وفي خالل لصال على نوادي السيارات المرخصة قانونًا تسديد الرسوم المتوجبة عليها

امر قبض تصدر عن دائرة وأفصل من فصول السنة، وذلك بموجب  عشر يومًا التي تلي كلّ  الخمسة
. الضرائب غير المباشرة في وزارة المال

وم ض النادي المخالف لغرامة قدرها عشرة بالماية من قيمة الرسلفة في تسديد الرسوم المستوفاة تعرِّ مخا كلّ 
الشهر شهرًا كامًال، على أن ال تزيد قيمة الغرامة المفروضة  عتبار كسرّ شهر تأخير مع ا المتوجبة عن كلّ 

 .التفويض ، ويمكن في حال تكرار المخالفة إلغاءكاملة عن مقدار الرسوم المتوجبة
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لفصل الثاني ا

تعليم السوق ومدارس تعليم قيادة المركبات 
تعليم السوق  ول -القسم األ

 
U 234المادة:U        مدرب السوق

في ميادين مغلقة مخصصة يدرِّب شخصًا آخر قيادة مركبة آلية، أو  علـِّمال يجوز ألي شخص أن يُ  -1
ما لم يكن مرخصًا له ، على الطرقات العامةأو  ممخصصة للتعليجزاء من طرقات عامة على أأو  للتعليم

 . قيامه بعمله أثناءبتعليم سوق تلك الفئة وناقًال لرخصة التعليم 
ماكن التدريب ة آلية على الطرقات العامة خارج أأن يسمح للمتدرب بقيادة مركب ال يجوز لمدرب السوق -2

مدرسة التعليم، وفقًا  ساسيين فيلي األجاح التدريبين النظري والعماالساسية ما لم يكن قد اجتاز بن
. المجلسحددها والمناهج والشروط التي يُ  للمواصفات

 أثناءالمخصصة للتعليم  أي شخص غير المتدرب في المركبة معه صطحبن يأالمدرب على حّظر يُ   -3
 .التدريب

 
U 235المادة:U       المتدرب 

في أجزاء طرق أو  ميادين مخصصة للتعليم في ال يجوز ألي متدرب أن يتعلم قيادة المركبات اآللية -1
. إال برفقة مدرب سوق على الطرقات العامةأو  خصصة للتعليممُ 
. تدريب من مدرسة تعليم السوق تصريحالتدريب مراحل على المتدرب أن يحمل معه خالل  -2
يم نهى بنجاح التعلأنه أفادة من مدرسة السوق إأن يحمل معه على الطرقات العامة على المتدرب  -3

 .ينساسياأل النظري والعملي

 
U 236المادة:U       ميدان التدريب 

بقرار من  حّددتُ ساسي، وفي حال عدم وجودها، قة كأماكن تدريب السوق العملي األعتبر الميادين المغلتُ  -1
ا تبعًا لتطور حجم وكثافة ختيارها وتغييرهيتم اجزاء من الطرقات العامة لهذه الغاية والمحافظ المختص أ

ن تتوفر فيها شروط السالمة المرورية النموذجية لجهة عالمات والفتات الطريق ، على أعليهامرور ال
.  واشارات المرور وحواجز الحماية على جانبي الطريق وغيرها

تعدد المو الفرديللتدريب  ،عامةالطرقات الجزاء من أأو  مغلقةالتدريب المواصفات ميادين  حّددتُ  -2
. تهااساحقصى لمركبات التدريب تبعًا لمالعدد األدد حّ ت، كما يُ المركبا

 . دقائق تطبيق هذه المادة حّدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناًء على اقتراح اللجنةتُ  -3
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U 237المادة:U        رخصة المدرب 
 ه مابيرفق  المصلحة المختصةإلى  شترط للحصول على رخصة مدرب لتعليم سوق المركبات تقديم طلبيُ 

 :يلي
 .من عشر سنوات أكثريثبت كونه لبنانيًا منذ إفرادي قيد بيان  -1
 .ثالث صور شمسية ملونة تعود ألقل من ثالثة اشهر -2

 .صورة رخصة سوق عمومية صالحة تشمل فئة المركبات التي يتولى التعليم عليها -3
. ليم المهني والتقنيامة للتعصادرة عن المديرية العمرور اختصاص  فيو ما يعادلها أ إمتياز فني شهادة -4
فنية التي د منهاج هذا االختصاص بقرار من مدير عام التعليم المهني والتقني بناء لمحضر اللجنة الحدّ يُ 

 .الوطنية للسالمة المرورية اللجنة يؤلفها لهذه الغاية بعد موافقة
صول عليها بقرار من د منهجها وطريقة الححدّ يُ  دورة لفئة المركبة التي يجاز له تدريبهااجتياز شهادة  -5

 .المجلس
 .خاصة بالسوق شهادة طبية -6
. جنحة شائنةأو  هر بأنه غير محكوم بأي جنايةيظمن ثالثة أشهر  كثرسجل عدلي ال يعود تاريخه أل -7
 .الفئات الخامسة والرابعة والثالثة خالل سنتين من تاريخ تقديم الطلبمن مخالفات  سجل مروري خالٍ  -8

 شهادة التسجيل المالي -9

 
U238مادة ال :

رفق مع ين أعلى  ،مشّغل البريدعبر أو  شخصياً  المصلحة المختصةلدى سنويًا  تهرخص بدرالمد جدِّ يُ 
 .والسجل المروري سجل العدليبيان الشهادة طبية ونسخة عن المنتهية الصالحية والرخصة طلب التجديد 

 
 
 

 مدارس تعليم قيادة المركبات اآللية القسم الثاني -
 

U 239المادة: 
 100(متر  ةماين يبعد موقع المدرسة ما ال يقل عن مسافة أ شترط لفتح مدرسة تعليم قيادة المركبات اآلليةيُ 
ن ال أو ،في باقي األماكن) م 250(مترًا  250داخل بيروت اإلدارية و خرىأمن مدرسة تعليم سوق ) م

 . خرى سوى تعليم السوقأي مهنة أ ،المدرسة غرفُيمارس في 
ن يصدر عبقرار  حّدد مواصفاتهاتُ  تدريستين على األقل، واحدة مخصصة للن تحتوي قاعأة على المدرس

ن يستوفي كل فرع الشروط المفروضة على المدرسة أ شرطخرى أ فتح فروع لمدرسةيحق ل كما .المجلس
. نفسها
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U 240المادة: 
وال يجب  ،المجلسبقرار من  ردتص ةموحدقاييس ومعايير المركبات المخصصة لتعليم السوق وفقًا لم جهزّ تُ 
 :التجهيزات عن ن تقلّ أ

 .ضافية للمدربإية خلف آةب ومرمام مقعد المدرِّ أضافية إفرامل  -1
 .نها مخصصة للتدريبأللداللة على  لوحة -2
ى قيادة متدرب إل تنبيه مستخدمي الطريقلتوضعان على الزجاج األمامي والخلفي، تحذير  لوحتي -3

 .للمركبة
 

U 241المادة:U      رخصة مدرسة تعليم قيادة المركبات اآللية 
 المصلحة المختصةلى إمن قبل صاحب العالقة شخصيًا م طلب الترخيص لمدرسة تعليم قيادة المركبات قدَّ يُ 

 :ما يليبمرفقًا 
 .كثرافرادي يعود لثالثة أشهر على األقيد بيان أو  هويةصل عن بطاقة الطبق األ صورة -1
 .ب سوق لثالث سنوات متتاليةمهنة مدرّ  تهممارس تثبت لمختصةالمصلحة اإفادة من  -2
 مع خريطة ،موقع المدرسة حّددتُ إفادة عقارية وخريطة مساحة لى ضافة إملكية أو عقد ايجار باإل صكّ  -3

 .التجهيزات مكانو التدريس قاعاتبناء ُتظهر 
من هذا القانون،  مادة السابقةألحكام الالئحة بعدد المركبات المخصصة والمجهزة لتعليم السوق، وفقًا  -4

يصال التأمين إو صال رسم السيريإعن  ةرفق بهذه الالئحة صوريُ . شرط أن ال يقل عددها عن مركبتين
 .المادي والجسدي لكل مركبة

.  المصلحة المختصةبعد الكشف الذي تجريه  رخصة المدرسة في مهلة شهر على األكثرمنح تُ 
 

: 242المادة 
، المصلحة المختصةلدى  مشّغل البريدعبر أو  من قبل صاحب العالقة شخصياً  ياً سنو ةرخصالد جدّ تُ 
باإلضافة ، ى المدرسةجدولي المركبات المستخدمة للتعليم والمدربين المستخدمين لدطلب التجديد برفق ويُ 
 .وايصال التأمين المادي والجسدي لكل مركبة ايصال رسم السيرعن  ةصور إلى

 
U 243المادة:U       سجل التعليم 

سم الطالب إ ،رقام متسلسلةأدون فيه تحت ويُ  ،المصلحة المختصةللتعليم تختمه  مسك المدرسة سجالً تُ  -1
 التدريب العملي ساسيين وعدد ساعاتوالعملي األ وتاريخ تسجيله لديها وعدد ساعات التعليم النظريوعنوانه 

طلب  ن تبرز هذا السجل لدى كلّ على المدرسة أو .على الطرقات العامة، ورقم وتاريخ اصدار افادة التعليم
. المصلحة المختصةمن 

 موقعة من مدير المدرسة وممهورة بخاتم المدرسةادة تدريب إف د المتدرب لديهاعلى المدرسة أن تزوِّ  -2
 .ترفق بطلب االمتحان
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U 244المادة :
خاص المرخص تّدون فيه أسماء األشمدارس السوق ، سجل لمراقبة المصلحة المختصة خصص فييُ  -1

مدربي السوق  سماءأفيه ن كذلك يدوّ  ،رقام رخصهم والمخالفات المرتكبة من قبلهمأوبفتح مدرسة سوق لهم 
 .رتكبة من قبلهمالمخالفات المُ والمرخص لهم 

 .كلما دعت الحاجة الى ذلك المصلحة المختصة السجل على رئيسا عرض هذيُ  -2
المصلحة نذر تُ  الذي يصدر بقرار من المجلس،ج تعليم السوق انهلمفي حالة مخالفة المدرسة  -3

 ر المخالفةاوفي حال تكر شهر،ز اوالمدرسة المخالفة خطيًا بتصحيح وضعها خالل مهلة ال تتج المختصة
وقف مفعول رخصة المدرسة لمدة أقصاها شهر، وفي حال تكرار  المصلحة المختصةلرئيس  هااستمرارأو 

 .مليون ليرة لبنانية 15م المدرسة المخالفة مبلغ وقدره غرَّ المخالفة تسحب الرخصة نهائيًا وتُ 
 

U245مادة ال :
التالعب بعدد أو  قيام المدرسة بإصدار إفادة تعليم غير صحيحة لجهة عدم تدريب الطالب تَ في حال ثبُ 

انية مليون ليرة لبن 20ره م المدرسة المخالفة مبلغ وقدغرَّ عدم تدريبه كامل المنهاج، تُ أو  ساعات التدريب
 .سحب رخصة المدرسة نهائياً فادة وفي حال التكرار تضاعف الغرامة وتُ إ عن كلّ 

 
U 246المادة:U   

أن تقوم باستيفاء جميع شروط ترخيص ، قبل صدور هذا القانون لها على مكاتب تعليم السوق المرخص -1
القرارات  من تاريخ صدور ةفي مدة أقصاها سن المنصوص عنها في هذا الفصل مدربي السوقمدارس و

. من هذا القانون 237من المادة  5 و 4ستثناء الفقرات با التطبيقية العائدة له،
 
 .ها اللجنةتحّدديتم تأهيل مدربي السوق المرخص لهم قبل صدور هذا القانون عبر دورات  -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

 
الباب الخامس 

المعدات الزراعية أو  أحكام خاصة بالمركبات
بعض األدوات الخاصة وبمعدات األشغال العامة و

 
ل والفصل األ

شروط المتانة والسالمة 
احكام عامة  ول -القسم األ

  
    :247المادة 
من " د" و " ج"والبنود  17إلى  14أحكام هذا الباب على المركبات الوارد تعريفها في الفقرات  طّبقتُ  -1

 .المادة الثانية من هذا القانونمن  18الفقرة 
عن هياكل السيارات ) الشاسي(مة هي من حيث التصنيع تختلف في هيكلها شغال العاإن مركبات األ -2

مقطورة أو  تكون مجرورةأو  وهي مركبات تتحرك بنفسها .من هذا القانون 175دة في المادة التقليدية المحدّ 
بسالسل معدنية وبمعدات خاصة مخصصة للعمل على الطرقات العامة وفي أو  زة بإطاراتجهّ وهي مُ 

 .مشاريع وهي ال تستعمل لنقل المواد والبضائع واالشخاص على الطرقاتالورش وال
الثة من ضمنهم السائق للقيام زة بعدد مقاعد ال يتعدى الثجهّ مُ  أن تكونيمكن لمركبات االشغال العامة  -3

 .عمال المصممة لهاباأل

 40طريق مسطحة شغال العامة ال تسمح لها بأن تتعدى سرعتها في إن المواصفات الفنية لمركبات األ -4
بسالسل أو  زة بإطارات أخرىجهّ ساعة إذا كانت مُ / كلم  15زة بإطارات هوائية وجهّ ساعة إذا كانت مُ / كلم 

 .معدنية

المركبات التي تستعمل لهدم وبناء : عتبر مركبات ومعدات أشغال عامة على سبيل المثال ال الحصرتُ   -5
 مركبات جرف الثلوج وشقّ : ومن هذه المركبات ما شابهها،لعامة والبنى التحتية ووصيانة وتجهيز المنشآت ا

شياء المركبات، مركبات رفع وتحريك األ دالة الطرق وكناستها وما شابه هذهالتربة وفلش البحص والزفت وحِ 
 .على الطرقات العامة وما شابهها

خاصة التي ال خضع لبعض أحكام هذا الباب، بعض المركبات الن يُ أيمكن لوزير الداخلية والبلديات  -6
د مركبات أخرى إذا رأى من حدّ تزيد سرعتها حسب صنعها على خمسة وعشرين كيلومترًا في الساعة وأن يُ 

. من هذه المادة 5اعتبارها غير مشمولة في الفقرة ضرورة لذلك ب
 

: 248المادة 
. لعامةشغال االمركبات والمعدات الزراعية واأل ذا القانون علىمن ه 81أحكام المادة  طّبقتُ 
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الشاسي  القسم الثاني -
 

: 249المادة 
 .شغال العامةاألوعلى المركبات الزراعية من هذا القانون  86أحكام المادة  طّبقتُ 

 
 
 

جهاز المحرك وخزان الوقود   -القسم الثالث
  

: 250المادة 
ت المتحركة من هذا القانون على الجرارات الزراعية واآلال 91و 90و 88و 87طّبق أحكام المواد تُ 

 .ومعدات األشغال العامة

 
 

أجهزة التنبيه  القسم الرابع -
  

: 251المادة 
قوته بقرار  حّددتُ زود المركبات والمعدات الزراعية ومعدات األشغال العامة المتحركة بجهاز تنبيه ن تُ يجب أ

 .والبلدياتمن وزير الداخلية 
 

 
طارات المكابح واإل القسم الخامس -

  
: 252المادة 

من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات األشغال العامة  95و 94أحكام المادتين  تطّبق
 .ومعداتها

 
: 253المادة 

ضغطها على  يتجاوزن زة بإطارات هوائية، فال يمكن أجهّ مُ إذا كانت المركبات والمعدات الزراعية غير 
 .من عرض اإلطار سنتمتر المربع الواحدي الف األرض في أي وقت، مائة وخمسين كيلوغراماً 
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: 254المادة 
زة بها جهّ ن تتوفر في اإلطارات المعدنية المُ صاف التي يجب أوالميزات واألوالبلديات د وزير الداخلية حدّ يُ 

ستعمل عند لتصاق التي تُ سل اإلالمركبات والمعدات الزراعية ومركبات األشغال العامة ومعداتها وسال
 .علو إطاراتها الهوائيةتضاء واالق

 
: 255المادة 

 .زة بسالسل على الطرقات العامةجهّ ال يجوز تسيير المعدات والجرارات المُ 
 
 

القسم السادس 
 والقيادة والرؤية رةاوأجهزة المن

: 256المادة 
ن يرشده أ تجاه غير كافية لتمكينه من السوق بسالمة كلية، وجبَ إ إذا كان مدى رؤية السائق في كلّ 

 .خص آخر للسير بسالمةش
ركة ومعدات من هذا القانون على الجرارات الزراعية المتح 101من المادة  5و 4و 3أحكام الفقرات  طّبقتُ 

هي غير ضرورية في  101من المادة  5ن المرآة العاكسة للرؤية المذكورة في الفقرة على أ. األشغال العامة
 .ة للسائقزة بحجرة مغلفجهّ المركبات والمعدات غير المُ 

زة بزجاج جهّ وٕاذا كانت إحدى هذه المركبات مُ  101من المادة  4تخضع الجرارات الزراعية ألحكام الفقرة 
 .تزويده بمساحة زجاج أمامي، وجبَ 
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الفصل الثاني  

 ضواء واإلشاراتاأل
 

: 257المادة 
راعية ومركبات من هذا القانون على المركبات والمعدات الز 115إلى  104أحكام المواد  ُتطّبق -1

 .الضباب أثناءوقوفها على الطرقات في الليل وأو  األشغال العامة ومعداتها عند سيرها
من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات األشغال العامة  108أحكام المادة  ُتطّبق -2

كانت هذه المركبات والمعدات  وٕاذا. الضباب أثناءوقوفها على الطرقات في الليل وأو  المقطورة عند سيرها
، فيمكن انارتها بواسطة مصباح ذي نور أحمر 108غير متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 

 .يوضع إلى جانبها األيسر
 

: 258المادة 
عرض معدات أو  المعدات الزراعية المقطورةأو  اآلالتأو  إذا كان عرض اآلالت الزراعية المتحركة

ن تحمل المركبة القاطرة ، يجب أوستين سنتمتر ةالمترين وخمس يتجاوزامة المتحركة والمقطورة األشغال الع
الليل ومنظورة من أمام ومن وراء المركبة إلى مسافة مئة  أثناءفي أعلى مقدمتها لوحة مربعة مضاءة 

 بعلو" خطر" ن تظهر بلون أبيض على أساس أسود كلمةأن تكون مبهرة للنظر ويجب أوخمسين مترا، دون 
 .على األقل سنتمتراً  ثالثين

ن تحمل آخر مركبة مقطورة في أو المجموعة فيجب أ وٕاذا كانت اللوحة غير منظورة من وراء المركبة
بنفس القياسات المذكورة " خطر"ظهر، بلون أبيض على أساس أسود كلمة للنور يُ  مؤخرتها جهازًا عاكساً 

 .أعاله
 

 :259المادة 
بأجهزة  معدات األشغال العامة من أجل تسهيل عملها ليالً أو  المعدات الزراعيةأو  ركباتمكن تجهيز الميُ 

 .هذه األجهزة على الطرقاتاستعمال  انارة غير األجهزة المذكورة في هذا الفصل وال يمكن
 

: 260المادة 
تتوفر في أجهزة ن يجب أ الميزات التي منهما شغال العامة والنقل بقراروالبلديات واأل وزيرا الداخليةد حدّ يُ 
ضاءة واإلشارة الموضوعة على المركبات والمعدات الزراعية، ومعدات األشغال العامة وعند االقتضاء اإل

األجهزة التي ال تطابق استعمال  موقعها، وشروط تركيزها لتصبح موافقة ألحكام هذا الفصل ويمكنهما منع
 .األجهزة المقررة
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الثالث  الفصل
س المركبات والمعدات زان وقياواال

زان واأل  -لوالقسم األ
 

   :261المادة 
من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية وعلى مقطوراتها  137إلى  133أحكام المواد  طّبقتُ 

 .ونصف مقطوراتها
. على المقطورات ونصف المقطوراتمن هذ القانون  131 إلى 128أيضا أحكام المواد  طّبقتُ و

 
 

  قياس المعدات والمركبات  -الثانيالقسم 
: 262المادة 
من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات ) قياس المركبات( 138أحكام المادة  طّبقتُ 

 .األشغال العامة عند سيرها فقط على الطرقات العامة
 

: 263المادة 
أو  السهلة التفكيك من المركباتأو  متحركةالسير على الطريق العام األجزاء ال أثناءطوى الى الداخل تُ 

. المعدات المذكورة في هذا الباب
 

قياس الحمولة   -القسم الثالث
 

: 264المادة 
ة ومعدات األشغال العامة من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعي 139أحكام المادة  طّبقتُ 
إذا كان عرض من هذا القانون  139من المادة  6 و 3 الفقرتين ستثنى معدات األشغال العامة من أحكامتُ و

. ةحمولتها ال يزيد في أي حال على عرض المركبة الجارّ 
 
 

المقطورات  المفروضة علىشروط ال القسم الرابع -
  

: 265المادة 
من هذا القانون على المقطورات الزراعية، واآلالت والمعدات الزراعية المقطورة  141أحكام المادة  طّبقتُ 
 .عدات األشغال العامة المقطورةوم
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 لفصل الرابعا
اللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيل 

 
اللوحات ومحتوياتها  ل -والقسم األ

  
 266المادة 
 .من هذا القانون على المركبات اآللية المخصصة بالزراعة واألشغال العامة 142أحكام المادة  طّبقتُ 

 
 267لمادة ا

من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات  155و 154و 145و 144المادة أحكام  طّبقتُ 
. ت لوحة تسجيل واحدة فقط في المؤخرةثبّ ن تُ أ األشغال العامة ومعداتها على

 
U 268المادة 

ن نوع بيّ تُ " لوحة استثمار"زود المركبات والمعدات الزراعية ومعدات األشغال العامة بلوحة تعريف تسمى تُ 
 .ت في آخر المركبة بصورة ظاهرة وغير قابلة للنزعمل التي تقوم به، وتثبّ الع

 
: 269المادة 
أو  من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية المراد تجربتها 153إلى  149 الموادأحكام  طّبقتُ 

 .تصديرها إلى الخارج
 
 270لمادة ا

مقروءة من  أن تكونساس هذه اللوحة وكيفية تركيبها، على أد بقرار من وزير الداخلية والبلديات نماذج حدّ يُ 
. الرادارات الخاصة بمراقبة السرعة وبالعين المجردة

 
 271المادة 
 .شروط تطبيق هذا القسم على معدات األشغال العامة إذا دعت الحاجةوالبلديات د وزير الداخلية حدّ يُ 

 
 

  المعاينة الميكانيكية  -القسم الثاني
: 272المادة 
من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية  172و 160و 158و  157و 156أحكام المواد  طّبقتُ 

  .واألشغال العامة
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: 273المادة 

سيرها على  أثناءتخضع المركبات والمعدات الزراعية ومركبات األشغال العامة ومعداتها ومقطوراتها 
. رة المختصةالى كشف ميكانيكي طارئ تجريه اإلدالطرقات إ

 
 

 التسجيل القسم الثالث -
 

: 274المادة 
 من 173حتى  163المواد تخضع المركبات والمعدات الزراعية ومركبات األشغال العامة ومعداتها ألحكام 

من هذا القانون عندما  186و 184عليها أحكام المادتين  طّبقتُ ن ل خصوصية، على أسجّ هذا القانون وتُ 
 .المقطورة تجرّ 

 
: 275ادة الم

من هذا القانون بعض المركبات والمعدات  273 المادة منن يستثني أوالبلديات لوزير الداخلية  يحقّ 
. الزراعية ومركبات األشغال العامة ومعداتها التي تملكها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة
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الباب السادس 
أحكام خاصة بالدراجات اآللية  

ل  والفصل األ
شروط المتانة والسالمة  
حكام عامة أ  -ولالقسم األ 

 
 :276المادة 

ال يزيد وزنها فارغة على أربعماية كيلوغرام، وكذلك أو ثالث  مركبة آلية ذات عجلتين ُتعتبر دراجة آلية، كلّ 
. اإلحتياجات الخاصةليقودها أصحاب  خصيصاً مصنوعة  عجالت مركبة من هذا النوع ذات أربع كلّ 
 

U277ادة الم :
ة كيلو غرام، ، كل مركبة آلية ذات أربع عجالت يزيد وزنها فارغة عن أربعمايATVأ ت ف  عتبر مركبةتُ 

د سيرها حدّ ويُ . وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غرام وتكون بمثابة دراجة آلية يقلّ أو  .وتكون بمثابة سيارة
. ذكر ذلك في رخصة السيريُ خارجه حسب مواصفات الصانع، على أن أو  على الطريق العام

 
U 278المادة :

.  س س وما دون 125ستيراد الدراجات النارية المستعملة التي تكون سعة محركها احّظر يُ  -1
س س ومركبات الـ أ ت ف  125ستيراد الدراجات النارية المستعملة التي تفوق سعة محركها احّظر يُ  -2

ATV ثر من ثالث سنواتالمستعملة والتي مضى على تاريخ صنعها أك .
ُيستثنى من أحكام هذه المادة الدراجات النارية ذات الصفة االثرية التي مضى على صنعها أكثر من  -3

. ثالثين سنة
: الجديدة والمستعملة حصريًا من قبل ATVيتم استيراد الدراجات اآللية ومركبات الـ أ ت ف  -4
. وكالء الشركات -أ
ي لتعاطي تجارة السيارات والدراجات اآللية ومركبات ال أ ت التجار المسجلين في السجل التجار -ب

". ATV."ف
مسجلة باسمه في البلد الذي يقيم " ATV"مركبة أ ت ف أو  االجنبي الذي يملك دراجة آليةأو  اللبناني -ج

 .ستيرادف مع مراعاة االصول القانونية لالال أ ت أو  فيه، يمكنه ادخال الدراجة اآللية

 
U 279المادة :

عتمار الخوذات الواقية ول على رخصة سوق خاصة بها، ودون ادون الحص ليةقيادة الدراجات اآلحّظر يُ  
  .ضافي بشكل سليم ومحكماإلللسائق وللراكب 
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U 280المادة: 
 على الطرقات العامة كالسير على عجلة واحدة ليةاآلقيادة الدراجات  أثناءالقيام بالحركات البهلوانية حّظر يُ 
. التعرج بين المركباتأو  السير أثناءعلى المقعد الوقوف أو 
 

U 281المادة: 
المسالك المخصصة للمشاة وللفئات األخرى من أو  على األرصفة اآللية قاف الدراجاتاستخدام وايحّظر يُ 
. ستخدمي الطريقمُ 

 
 :282المادة 
. الوقوف أثناءيجب أن تزود الدراجة ذات العجلتين برافعة لحفظ توازنها،  -1
األصلي،  ال ُيسمح بركوب شخص آخر خلف سائق الدراجة، إال إذا كانت مزودة بحسب تصميمها -2

على أن ال يقّل عمر  خصصة لتثبيت رجل الراكب،ناحية مُ  من كلّ بمسند قدم ، وحكم اإلثباتبمقعد خاص مُ 
. الراكب اآلخر عن العشر سنوات

المصنِّع بذلك ويشترط فيه أن يتوافق  إال إذا أجاز عتجهيز الدراجات اآللية بصندوق لنقل البضائحّظر يُ  -3
هتزاز مناسبة وكافية، وأن ن محكم التثبيت ومزودًا بموانع اوأن يكو هدة من ِقبلمع القياسات واألبعاد المحدّ 

. ن ذلك في رخصة السيريدوّ 
 
 

جهاز المحرك وخزان الوقود   -الثانيالقسم 
 

 جهاز المحرك          :283المادة 
 .من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب 89و 88أحكام المادتين  ّبقطتُ 

 
 خزان الوقود:          284المادة 
. من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب 90حكام المادة أ طّبقتُ 

 
 

جهاز التنبيه  ثالث -القسم ال
 

   :285لمادة ا
. من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب 93و 39احكام المادتين  طّبقتُ 
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 :286المادة 
المنبهات  ة علىوتنبيه خاصة عال لقوى المسلحة والبلديات بأجهزةمكن تجهيز الدراجات اآللية العائدة ليُ 

 .ستخدامها عند الضرورةالعادية ال
 
 

اإلطارات  المكابح و رابع -القسم ال
 

 
 ابح     المك       :287المادة 
أما إذا كانت . من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب 95و 94 أحكام المادتين طّبقتُ 

. غياب السائق أثناءة لنقل األحمال فال حاجة إلى بقاء المكبح فيها مضغوطًا عدّ الدراجة اآللية غير مُ 
 

 طارات   اإل       :288المادة 
. هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب من 100و  99و  97 أحكام المواد طّبقتُ 

 
 

 والرؤية ومراقبة السرعة قيادةأجهزة الحركة وال خامس -القسم ال
  

     :289المادة 
 .من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب 102 و 101أحكام المادتين  طّبقتُ 
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الثاني الفصل 
االضواء واإلشارات 

 
      :290مادة ال

ضوءي قياس أمامي وضوء طريق وبضوء أو  ز الدراجات اآللية في المقدمة، بضوءيجب ان ُتجهّ  -1
 .من هذا القانون 107و 106و 105تالقي، تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 

لمنصوص عليها ضوءين تتوفر فيهما الشروط، اأو  ز هذه المركبات في المؤخرة، بضوءيجب أن ُتجهّ  –2
تجهيزه في  وٕاذا كانت الدراجة اآللية مزودة بصندوق، وجبَ . من هذا القانون 110و 108في المادتين 

 .المقدمة بضوء قياس أمامي وفي المؤخرة بضوء قياس خلفي
 

  :291المادة 
 .القانون من هذا 114يمكن أن ُتجهز المركبات المذكورة في هذا الباب، باألضواء المبينة في المادة  -1
مضاءة إلى  أن تكوندون من دون صندوق، جاز إيقافها ت الدراجات اآللية ذات العجلتين من إذا كان -2

. جانب الرصيف على حافة الطريق
 

 :292المادة 
. بعاكس للنور من الخلفدراجات اآللية يجب تزويد ال

 
: 293مادة ال

من هذا  111من المادة  1عة وفقًا للفقرة ضوئين لتخفيف السرأو  بضوء دراجات اآلليةيجب تزويد ال -1
. القانون

. من هذا القانون 112يجب تزويد المركبات المذكورة في هذا الباب بإشارات تغيير اإلتجاه وفقًا للمادة  -2
س /كلم  45وال تزيد سرعتها عن الـ  3سنتم 50بالنسبة للدراجات اآللية التي يزيد حجم محركها عن الـ  -3

 .شارات المنصوص عنها في الفقرة الثانية أعالهفيمكن أن تزود باإل
 

 :294المادة 
. هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب من 121أحكام المادة  تطّبق

 
        :295المادة 

. قات كافةواألضواء في األاستعمال  ،A T V "أ ت ف" ــراجات اآللية ومركبات الالديجب على سائقي 
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لث ثاالفصل ال

الحمولة 
 

         :296المادة 
. ، على المركبات المذكورة في هذا البابمن هذا القانون 139المادة  من 5و 4و 1الفقرات  أحكام طّبقتُ 
حّظر يُ  طوًال، مدار صندوق المركبة كماأو  ن تتعدى قياسات الحمولة، في مطلق الحال عرضاً أحّظر يُ و

. على التجول ن تشكل خطراً أأو  القيادةنها ان تعيق أحاجات من شعلى سائقي الدراجات على أنواعها، نقل 
 

   :297المادة 
. المذكورة في هذا الباب.المركبات مما هو مسموح نقله حسب رخصة سير أكثرنقل حّظر يُ  
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رابع الفصل ال
التسجيل والمعاينة الميكانيكية و اللوحات

 
 ياتهااللوحات ومحتو  -لوالقسم األ

  
 

 :298المادة 
من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا  155و 154، و145و 144و 142المواد أحكام  طّبقتُ 

. كتفى بلوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرة المركبةويُ . الباب
 
 

المعاينة الميكانيكية   -القسم الثاني
  

    :299المادة 
من هذا القانون، على المركبات  172و 162و  161و  159و  157و  156أحكام المواد  طّبقتُ 

 .المذكورة في هذا الباب
 
 

 التسجيل  -القسم الثالث
 

  :300المادة 
 .من هذا القانون، على المركبات المذكورة في هذا الباب 173إلى  163أحكام المواد  طّبقتُ 

 
 :301المادة 
ستخدامها في نقل البضائع على أن يخضع هذا ال سجل خصوصية، الدراجات اآللية ذات الثالث عجالت،تُ 

. من هذا القانون 186و 184التسجيل، ألحكام المادتين 
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 الباب السابع
أحكام خاصة بالدراجات الهوائية  

 
ل والفصل األ

بسائقي الدراجات الهوائية  قواعد السير الخاصة
 

 :302المادة 
 .ما تسير بقوة راكبهاإوغير مجهزة بمحرك، و أو أربعأو ثالث  مركبة ذات عجلتين هوائية، كلعتبر دراجة تُ 

 
 :303المادة 
ن يلتزموا ز وعليهم أاوأن يسيروا جنبًا إلى جنب في غير حالة التج الهوائية،على سائقي الدراجات حّظر يُ 

. مستقيم وفي سيرٍ عّبد المُ  بصورة دائمة أقصى يمين
 

 :304المادة 
ن يلتزموا ية، يجب على سائقي هذه الدراجات أالدراجات الهوائعندما يكون قسم من الطريق مخصص لسير 

. هذا القسم
 

 :305المادة 

يجوز للدراجات الهوائية أن تسير على األمكنة المخصصة للمشاة شرط موافقة السلطات المختصة بناء على 
زعاجًا قرار يصدر بهذا الخصوص، وعلى سائق الدراجة الهوائية السير بسرعة الخطى وأن ال يسبب إ

 .للمشاة
 

 :306المادة 
ن تسير على األرصفة والممرات المخصصة للمشاة في الطرقات لدراجات الهوائية ذات العجلتين، أيجوز ل
وفي هذه الحالة يجب على السائقين، أن يسيروا . دة خارج المناطق المأهولة والتي تكون قيد الصيانةالمعبّ 

 .حين إلتقائهم بمشاة سيرًا معتدًال قرب المنازل وبسرعة الخطى
 

 :307المادة 
من  أن ينقلوا معهم شخصًا ثانيًا، ما لم تكن مخصصة العجلتين،على سائقي الدراجات الهوائية ذات حّظر يُ 

ة لنقل بعض األشياء التي ال عدّ أن تجهز بسلة مُ  لها نه يسمح، إال أمصنعها ألن تقّل أكثر من شخص
. وعشرين كيلوغراماً  وزنها خمسة يتجاوز
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          :308المادة 
خاص  زة بكرسيجهّ أن تكون الدراجة الهوائية مُ إذا كان الراكب اآلخر دون سّن الخمس سنوات، فيجب 

ت بالدراجة بإحكام، وعلى السائق أن يتأكد بأن قدمي الراكب اآلخر ال تتداخل بين األقسام ثبّ باألطفال مُ 
 .الثابتة والمتحركة من الدراجة الهوائية
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الفصل الثاني 
 المكابح واالضواء وجهاز التنبيه 

المكابح   -لوالقسم األ
 

 
 :309المادة 

. ز الدراجة الهوائية بمكبحين فعالينجهّ ن تُ يجب أ
 

االضواء    -القسم الثاني
 

  :310المادة 
ئية في المقدمة بضوء قياس أمامي الليل وفي النهار، إذا اقتضت الظروف، يجب تجهيز الدراجة الهوا أثناء

 .واحد يبعث إلى األمام ضوء غير مبهر للنظر وفي المؤخرة بضوء قياس خلفي ظاهر من الوراء
ويمكن تسيير الدراجات الهوائية على الطرقات العامة بدون ضوء، إذا كانت ُمقادة باليد، وفي هذه الحالة 

. لمشاةيجب على السائق التقيد باألنظمة المفروضة على ا
 

: 311المادة 
يبعث إلى الوراء نورًا أحمر غير  أو أكثر يجب تجهيز الدراجة الهوائية ليًال نهارًا، في المؤخرة بعاكس -1

. بهر للنظرمُ 
. يجب تجهيز الدراجة الهوائية بعاكس أبيض من األمام -2

 
 :312المادة 

نبية مخصصة لنقل بعض األشياء، عجالت وتشتمل على سلة جا ذات ثالث إذا كانت الدراجة الهوائية
. وجب تجهيز الطرف األقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظر

 
 

جهزة التنبيه أ القسم الثالث - 
  

 :   313المادة 
األقل،  ىعل متراً  25ُيسمع على بعد " ناقوس خرار"أو  )جرس(يجب تجهيز الدراجة الهوائية بجهاز تنبيه 

. هاز تنبيه آخرأي جحّظر استعمال يُ و
 



 110 

 
الباب الثامن 

ها الحيوانات المركبات التي تجرّ بحكام خاصة بالقطعان وأ
باليد  جرّ وبالعجالت التي تُ 

ل والفصل األ
المجموعة أو  القطعان والحيوانات المنفردة

 
:    314المادة 

 من السائقين وفقاً القطعان عدد أو  الركوب للمواشي المنفردةأو  الحملأو  ن يكون لحيوانات الجرّ أيجب 
: للمعدل التالي

. سائق واحد على األقل: ثالثة رؤوس بقر وغيرها وما دونأو  عشرة رؤوس غنم وماعز وما دون -1
. سائقان على األقل: من أربعة حتى عشرة رؤوس بقر وغيرهاأو  من أحد عشر حتى عشرين رأس غنم -2
سائق : غيرها يزيد عن المعدالت السابقةلكل عشرين رأس بقر وأو  لكل خمسين رأس غنم وماعز -3

 .إضافي واحد
 

 :315المادة 
المجموعة السائرة على الطريق بصورة ال ينتج عنها أي أو  ن تؤمن َسوق القطعان والحيوانات المنفردةيجب أ

. دعبّ من من المُ يع الحاالت على سائقي الحيوانات إلتزام الجانب األيوفي جم. عائق للسير العام
 

: 316 المادة
المجموعة أن يشيروا إليها، خاصة في آخرها، بضوء أو  يجب على سائقي القطعان والحيوانات المنفردة

هذه  ُتطّبقيحملونه باليد، يكون منظورًا ليًال بصورة جلية، وذلك خارج األماكن المأهولة المضاءة طرقاتها وال 
 . لى الطرقات التي ال تستعملها المركبات اآلليةاألحكام على الخيالة وال على قائدي الحيوانات التي تسير ع

 
 :317المادة 
الماشية على الطريق العام، وقوف قطعان ُيحّظر  ترك الحيوانات شاردة على الطريق العام، كما حّظريُ 

 .دون عرقلة السير زها ممكناً اوتجأو  تالقيهاأو  ن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعهاويجب أ
 

: 318مادة ال
: ن يربطمن هذا القانون ال يمكن أ 321و  140عدا الحاالت المبينة في المادتين فيما 



 111 

إذا كانت المركبة ذات  حيوانات جرّ أو  من خمسة جياد أكثر :بالمركبات المستعملة لنقل البضائع -1
يكون  ن الربعة دواليب، على أالمركبة ذات أ ذا كانتأخرى إ حيوانات جرّ أو  من ثمانية جياد أكثردوالبين، و

 .من خمسة حيوانات متتابعة أكثرفي الحالة األخيرة 
من ستة  أكثرذا كانت المركبة ذات دوالبين ومن ثالثة جياد إ أكثر :بالمركبات المستعملة لنقل االشخاص -2

 .ربعة دواليبإذا كانت المركبة ذات أ
 

 :319المادة 
ن اوإضافة مع حيوانات متتابعة، وجبَ  كان يزيد على خمسةأو  الستة يتجاوزذا كان عدد حيوانات الجّر إ

. الى السائق
 

 :320المادة 
من هذا القانون المتعلقة بتحديد عدد الحيوانات على أقسام  318لى من المادة وحكام الفقرة األأ طّبقتُ ال 

. الطرق التي يكون انحدارها استثنائياً 
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الفصل الثاني 
مجموعة مركبات 

 
 :321المادة 

.  ها الحيوانات، على أن ال يزيد عدد هذه المركبات على الثالثن يقود قافلة مركبات تجرّ يمكن لسائق واحد أ
 

 :322المادة 
 . لىون يكون على المركبة األلسائق ال يسير على األقدام، وجَب أذا كان اإ

 
 :323المادة 
لى وربعة للمركبة األعلى أ حيوانات الجرّ ن يزيد عدد مكونة من مركبتين فقط، فال يمكن أذا كانت القافلة إ

 .نين للمركبة الثانيةوعلى إث
 
 :324لمادة ا

أن  لى فقط مجرورة بحيوانين ووجبَ والمركبة األ أن تكونذا كانت القافلة مكونة من ثالث مركبات جاز إ
. من المركبتين الثانية والثالثة مجرورة بحيوان واحد كلّ  تكون

 
 :325المادة 

ريقة المركبة الثانية والمركبة الثالثة معقولة بمؤخرة المركبة السابقة بط الحيوانات التي تجرّ  نأن تكويجب 
 . ن تحيد بصورة محسوسة عن الخط الذي تسير فيه العربة السابقةتحفظ العربة التي تجرها من أ
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ثالث الفصل ال
المكابح واإلطـارات 

 
المكابح   -لوالقسم األ

 
   :326المادة 

. ها الحيوانات بآلة خاصة لتخفيف السرعة وللتوقفهيز المركبة التي تجرّ يجب تج
 
 

اإلطـارات   -القسم الثاني
 

 :327المادة 
ضغطها  يتجاوزأن ال  زة بإطارات مطاط وجبَ جهّ ذا كانت دواليب المركبة المجرورة بالحيوانات غير المُ إ

. الواحد من عرض اإلطار المربع رعلى األرض في أي وقت، مائة وخمسين كيلو غرام في السنتيمت
 

 :328المادة 
يجب أن ال يكون في وجه اإلطارات المعدنية المالصق لألرض أي نتوء كما يمنع أن يدخل على مسطح 

. اإلطارات أجزاء معدنية تشكل نتوءاً 
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رابع الفصل ال
 ضواء واإلشاراتاأل

 
 :329المادة 
الليل وفي النهار، عندما تقضي الظروف بذلك  أثناء يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات -1

 :وخاصة وقت الضباب، باألجهزة التالية
. اصفرأو  ضوءان يبعثان الى األمام نورًا ابيضأو  المقدمة ضوءفي  أ-

. ضوءان يبعثان الى الوراء نورًا أحمرأو  في المؤخرة ضوء ب-
أن ، على مسافة مائة وخمسين مترا، بدون صافٍ  في الليل وبطقسٍ  هذه األضواء منظورة أن تكونيجب  -2

. بهرة لنظر السائقين اآلخرينمُ  تكون
 

 :330المادة 
أن يكونا موضوعين بصورة مطابقة  ضوءان بنور أحمر، وجبَ أو  ذا كان هنالك ضوءان بنور أبيضإ

ى ضعه إلو ضوء واحد أحمر وجبَ أو  بالنسبة إلى المركبة، وٕاذا لم يكن هنالك سوى ضوء واحد أبيض،
 .إذا كانت بحالة الوقوفلجانب الطريق أو  يسار المركبة وهي سائرة، وٕالى الجهة المعاكسة للرصيف

 
 :331المادة 

لجانب الطريق، ويبعث بنور أبيض أو  يمكن اإلشارة بضوء واحد موضوع على الجهة المعاكسة للرصيف
 :ةلى األمام وبنور أحمر إلى الوراء، وذلك في المركبات التاليإ

. باليد جرّ العربات التي تُ  أ-
. ها الحيوانات وتكون بمحور واحدجميع المركبات التي تجرّ  ب-
أو  زًا على المركبةن يكون مركّ ويجب أ. انات والمخصصة لغرض زراعيها الحيولمركبات التي تجرّ ا ج-

. تماماً  المركبةلى اليسار من حموًال باليد من قبل خفير موجود إم
 .ها الحيوانات حين وقوفها شرط أن ال يزيد طولها على ستة أمتارخرى التي تجرّ ات األجميع المركب د-

 
 :332المادة 

 325لى إ 321عندما تكون مركبات عدة تجّرها الحيوانات سائرة بصورة قافلة بالشروط المحددة في المواد 
متتابعة  ثالث مركباتأو  ينمجموعة مكونة من مركبت لى من كلّ ومن هذا القانون، يجب تجهيز المركبة األ

بضوءين مشار إليهما أو  حمروالمركبة األخيرة بضوء أ) اصفرأو  ابيض(ين ضوءبأو  دون انفصال بضوء
. إضاءة ما المركبة الكائنة في الوسط فتعفى من كلّ أ. من هذا القانون 330و 329في المادتين 
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 :333المادة 
ولى الفقرة األ أن تحمل في مؤخرتها ضمن الشروط المبينة فيها الحيوانات، يجب على المركبات التي تجرّ 

. حمرأ عاكسين يعكسان نوراً  ،من هذا القانون 329من المادة 
 

 :334المادة 
وضع هذه  كان عرضها يزيد على مترين وجبَ أو  متارستة أ يتجاوزذا كان طول المركبة بما فيه الحمولة إ

بعاكسين يوضعان عند حدودها الخارجية  تجهيزها في مقدمتهاالعاكسات على الحدود الخارجية للمركبة و
.  ويعكسان إلى األمام نورًا ابيض

 
 :335المادة 

يعكس نورًا أحمر موضوعًا على يسارها إلى مسافة ال تزيد عاكسًا يجب أن تحمل عربات اليد في مؤخرتها 
. الخارجي للعربة بما فيه حمولتها على أربعين سنتيمترا من الحدّ 

 
 :336لمادة ا

ز بطريقة ال يمكن ن ُتركَّ يجب أ من هذا القانون 335إلى  329المواد المذكورة في  األضواء والعاكساتن إ
وبالتالي إلى الحّد من  ،جزئياً أو  من حمولتها أن يؤدي الى إخفائها كلياً أو  معها ألي قسم في المركبة

.  مفعولها
 

 :337المادة 
ن تحمل نهارًا المركبة، يجب أ تتعدى مؤخرة قطعاً أو  وانات والتي تنقل أشجاراً ها الحين المركبات التي تجرّ إ

 ضوءًا يبعث نورًا احمرسنتيمترًا وليًال  20×  30قياسها عن  في مؤخرة الحمولة راية بلون احمر قاٍن ال يقلّ 
 .غير مبهر للنظر
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خامس الفصل ال
والحمولة  المركباتقياس 
ت قياس المركبا  -لوالقسم األ

 
 :338المادة 
. ها الحيواناتالمركبات التي تجرّ من هذا القانون على  138المادة  حكامأ طّبقتُ 
 يكون رفرافها عن الدوالب، يجب أن الأو  ها الحيوانات وال يبرز صندوقهامركبة فيما عدا ذلك، تجرّ  كلّ 

من  أكثر ا اإلضافية بارزاً من رأس جسرها وقطب دوالبها وآالت توقيفها وجميع قطعه زاً القسم األكبر برو
. عن المسطح المار بالطوق الخارجي إلطارها عشرين سنتيمتراً 

 
 

 قياس الحمولة  -القسم الثاني
 

 
 :339المادة 
 .ها الحيواناتمن هذا القانون على المركبات التي تجرّ  139 حكام المادةأ طّبقتُ 
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دس الفصل السا
اللوحات والتسجيل 

 
: 340المادة 
من هذا القانون على المركبات والعجالت المذكورة في هذا  154و 145و 144حكام المواد طّبق أتُ  -1

 .الباب
العجالت إال لوحة تسجيل واحدة توضع على الطرف األيمن من صندوقها، أو  ال تحمل هذه المركبات -2

. وتبصمها البلدية بمبصمها الرسمي
 

 :341المادة 
جّر باليد، في مركز البلديات حيث يقيم والمعدات التي تُ ها الحيوانات والعربات ل المركبات التي تجرّ ُتسجّ 

. مالكوها
 

: 342المادة 
 .دقائق تطبيق هذا الفصل ونماذج لوحات التسجيل بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ُتحّدد
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الباب التاسع 
الحـوادث والـتـأمين 

ادث الحو:ل والفصل األ
 
 

: 343المادة 
ار مادية صرفة، عليه على السائق أن يوقف مركبته في الحال، فإذا كانت األضر إذا وقع حادث، وجبَ  -1

متابعة سيره إال بعد أن يعلن للمتضرر عن رقم مركبته وٕاسمه وعنوانه مع إسم صاحب المركبة  التوقف وعدم
 .حّلف عند الحاجةوعنوانه، وعليه طلب خبير مُ 

ألحوال، على المتصادمين رسم عالمات حول اإلطارات فورًا لتحديد موقعها ومن ثم وضع في جميع ا
، إذا كانت حالة المركبة تسمح بذلك، إلفساح المجال بغية مرور عّبدالمُ  المركبات المتصادمة خارج
. مستخدمي الطريق اآلخرين

 فورًا بهيئات اإلسعاف تصالسائق المركبة اإل على وجبَ  ،إصابة جسديةاألشخاص اذا أصيب أحد  -2
وال يجوز للسائق أن يترك محل الحادث نهائيًا . قرب مركز طّبي ألجل تقديم اإلسعاف الالزم لهإلى أ نقلهل

 .الشروع باإلجراءات القانونيةوصول اإلسعاف أو قبل قبل 
غادر مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث، أمكنه أن يأو  إذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه -3

وال يعاقب في هذه  .، فيبلغها األمر ويعود بصحبتها إلى مكان الحادثقوى األمنالمكان قاصدًا أقرب مركز ل
 .مكانالالحالة من جراء مغادرته 

 
 :344المادة 

ل التملص من اوحأو  بالمجنى عليه نَ علم يُ أو  سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره كلّ 
سحب منه ست وتُ  ليرةلى ثالثة ماليين من مليون إوبغرامة من شهر إلى سنة عاقب بالحبس التبعة بالهرب يُ 

. نقاط
 

U 345المادة :
سائق تسبب خالل قيادته مركبة بموت انسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو  كلّ  -1

. ليرة لبنانية ماليين ثالثةإلى  مليونن إلى ثالث سنوات وبالغرامة م تة أشهرسعاقب بالحبس من األنظمة، يُ 

 :ُترفع العقوبة إلى الحبس أربع سنوات والغرامة حتى ستة ماليين ليرة لبنانية إذا -2
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ل بالدم، بعد خضوعه للفحص، /غ 0,8كان السائق في حالة سكر ظاهر أو تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى ) أ

زفره توازي النسبة المذكورة أعاله، أو إذا رفض السائق الخضوع أو إذا كان معدل الكحول في الهواء الذي يتم 

 .لالختبارات المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان السائق تحت تأثير الكحول

ختبارات اد المخدرة أو إذا رفض الخضوع لإلتبّين في تحاليل الدم أن السائق قد تعاطى أي نوع من المو) ب

 .تحديد ما إذا كان قد تعاطى المخدرات المطلوبة والتي من شأنها

 .لم يكن السائق يملك رخصة سوق، أو إذا كانت رخصة السوق ملغاة أو مسحوبة أو غير صالحة) ج

 .س/كلم 50كان السائق قد تخطى السرعة القصوى المسموح بها بما يزيد عن ) د

ّلص من المسؤولية الجزائية أو المدنية لم يتوقف السائق على الرغم من إدراكه أنه تسبب بحادث وحاول التم) ه

 .المترتبة عليه

ارتكب السائق أي انتهاك متعّمد ألحد واجبات الحذر والسالمة المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين ) و

 .المرعية اإلجراء

ن سائق المركبة ُترفع عقوبة الحبس حتى خمس سنوات والغرامة حتى اثني عشر مليون ليرة لبنانية عندما يكو -3

 .مرتكبًا لثالث أو أكثر من الحاالت الست المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة

: من هذه المادة تتخذ التدابير اآلتية) 3(و ) 2(في الحالتين المنصوص عليهما في البندين  -4

ُتلغى رخصة السوق مع حظر االستحصال على رخصة جديدة من سنتين إلى أربع سنوات  -

 .ن تاريخ انبرام الحكمم

 .يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السالمة المرورية على نفقته -

 .ُتحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه

U346 المادة :
و عدم مراعاة القوانين أو كل سائق تسبب خالل قيادته مركبة بإيذاء إنسان عن إهمال أو قلة إحتراز أ -1

األنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة تزيد عن ثالثة أشهر يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبالغرامة 

 .من خمسماية ألف إلى مليوني ليرة لبنانية
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لة من ُترفع عقوبة الحبس حتى سنة ونصف السنة والغرامة حتى أربعة ماليين ليرة لبنانية إذا تحققت حا -2

 .345من المادة ) 2(الحاالت الست المنصوص عليها في البند 

ُترفع عقوبة الحبس حتى سنتين والغرامة حتى ستة ماليين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكبًا  -3

 .345من المادة ) 2(لثالث أو أكثر من الحاالت الست المذكورة في البند 

: من هذه المادة تتخذ التدابير اآلتية) 3(و ) 2(ما في البندين في الحالتين المنصوص عليه  -4

ُتلغى رخصة السوق مع حظر االستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح بين سنة الى  -

 .سنتين من تاريخ انبرام الحكم

 .يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السالمة المرورية على نفقته -

. مها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكهُتحجز المركبة التي استخد
 

U 347المادة :
كل سائق تسبب خالل قيادته مركبة بإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو األنظمة، أدى  -1

لغرامة من مئتي إلى تعطيل عن العمل مدة ال تتعدى الثالثة أشهر يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبا

 .ألف إلى مليون ليرة لبنانية

ُترفع عقوبة الحبس حتى تسعة أشهر والغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية في حال تحققت حالة من الحاالت  -2

 .345من المادة ) 2(الست المذكورة في البند 

يكون سائق المركبة مرتكبًا لثالث ُترفع عقوبة الحبس حتى سنة والغرامة حتى ثالثة ماليين ليرة لبنانية عندما  -3

 .345من المادة ) 2(أو أكثر من الحاالت الست المذكورة في البند 

: اآلتيةمن هذه المادة تتخذ التدابير ) 3(و ) 2(في الحالتين المنصوص عليهما في البندين  -4

ُتلغى رخصة السوق مع حظر االستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح من ستة أشهر  -

 .سنة من تاريخ انبرام الحكم إلى

 .يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السالمة المرورية على نفقته -

. ُتحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها ثالثة أشهر، في حال كانت ملكه
 



 121 

: 348المادة 
المركبات رًا على السالمة العامة، كغير الصالحة للسير والتي تشكل خط مركبات اآلليةحظر استيراد اليُ   -1

التآكل أو الحريق أو الغرق أو  التوصيل وأتلك التي تعرضت للتلحيم أو  ساسيالمصدومة على هيكلها األ
، هاتاخلفيأو  هاتاسواء مقدم مركباتالستيراد أنصاف اعلى ميزانيتها، وكذلك أو  بشكل يؤثر على متانتها

  .األراضي اللبنانيةدخولها  عند التوصيلأو  ممنعًا إلعادة جمعها بواسطة التلحي

المستعملة المستوردة من الخارج، مراكز معاينة  مركباتينشأ في المنافذ البحرية والبرية التي تستقبل ال  -2
دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار  تحّددلمواصفات الصانع، و مركباتمطابقة هذه ال لتحقق منلميكانيكية خاصة 

 .مالية والداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقليصدر عن وزراء ال

برز لدى إدارة الجمارك المستعملة أن يُ  مركباتستيراد الهذه المراكز، على المستورد عند ا ريثما يتم إنشاء  -3
رخصة سير المركبة وشهادة من مركز معاينة ميكانيكية من بلد التصدير ال يتعدى تاريخها شهرين يسبق 

الواردة من الواليات المتحدة اإلمريكية فعلى  مركباتأما ال. لفعلي تؤكد صالحيتها للسيرتاريخ الشحن ا
حين يكون (عدمها أو  صالحيتها للسير لجهة السالمة العامة تحّددالمستورد إبراز رخصة سير المركبة التي 

المستعملة من  ركباتلمأما فيما يتعلق بإستراد ا. )"Reconstructedأو  "Salvage"توبًا عليها عبارة كم
 .صّدرالبلد المُ  فيعتماد أي من النموذجين تبعًا لما هو معتمد ج البلدان المذكورة أعاله فيمكن اخار

في حال تبين إلدارة الجمارك أو  إذا ثبت بنتيجة الفحص الفني عدم مطابقة المركبة لمواصفات الصانع، -4
 .على نفقتهب على المستورد إعادة تصدير المركبة فورًا عدم صحة البيانات المطلوبة في الفقرة الثالثة، توجّ 

 
U 349المادة :

ينة ميكانيكية عادية وخاصة تعود ى معاإلل مرة وتخضع السيارات في حالة اإلدخال المؤقت عند تسجيلها أل
. من تاريخ التقدم للتسجيل كثرلى شهر على األإ

حجز عشرة ماليين ليرة لبنانية وتُ ثالثة ماليين إلى  منحكام هذه المادة بغرامة قدرها من يخالف أ يعاقب كلّ 
 .المركبة موضوع المخالفة

 
: 350المادة 
لى مالكها قبل شركة الضمان بعد دفع قيمتها إشراؤها من  مركبة آلية تعرضت لحادث سير، وتمَّ  كلّ  -1

صبحت ر عليها وألسير أن حادث السير أثّ مركبة آلية أفاد تقرير خبير ا أيأو  بحسب شروط عقد التأمين،
من هذا القانون، يتوجب على شركات  348لى من المادة وتشكل خطرًا على السالمة العامة وفقًا للفقرة األ

ابراز شهادَتي المعاينة الميكانيكية لمنعها عن السير حتى  المصلحة المختصة الضمان وخبراء السير إعالم
. اح لها بالسيربغية التأكد من صالحيتها قبل السمالعادية والخاصة 

إصطدام إال بعد أو  يتوجب على أي مرآب تصليح مركبات آلية عدم تصليح أي سيارة تعرضت لحادث -2
 .إعالم مفرزة السير التي وقع الحادث ضمن نطاقها االقليمي
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اصحاب كسر السيارات استالم أي مركبة آلية بغية كسرها إال بعد إبراز شهادة أو  ر على المرائبحظّ يُ  -3
. المصلحة المختصة قعة مننقاض موأ

عشرة ماليين ليرة لبنانية غرامة من ثالثة إلى بالشهر وأثالثة حتى خالف هذه المادة بالحبس من يُ  عاقب كلّ يُ 
. حجز المركبةوتُ 

 
 :351مادة ال

البلديات تبعًا لمكان أو  في حال تضررت األمالك العامة جراء حادث سير، على وزارة االشغال العامة والنقل
وعلى وزارة المالية تخصيص . ضرار حفاظًا على السالمة العامةادث المبادرة فورًا إلى إصالح األوع الحوق

دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار  تحّدد. جباة لصالح الجهة التي قامت بإصالح األضرارالتعويضات المالية المُ 
. نقليصدر عن وزراء الداخلية والبلديات والمالية واألشغال العامة وال

 
: 352المادة 
على الخبير عند حضوره إلى مكان الحادث، أن يلتزم بضرورات السالمة العامة التي تفرضها القوانين  -1

الداخلية اء رد بقرار يصدر عن وزحدّ واألنظمة، ووضع التقرير الفّني وفق معايير وأنموذج خاص يُ 
. نةعلى إقتراح اللج بناءً  ،واالقتصاد والتجارة والبلديات والعدل

مرور اختصاص  و ما يعادلها فيأ إمتياز فني شهادةن يكون حائزًا على على خبير حوادث السير أ -2
ختصاص بقرار من مدير حدد منهاج هذا اإلن يُ امة للتعليم المهني والتقني على أصادرة عن المديرية الع

غاية بعد موافقة اللجنة الوطنية لمحضر اللجنة الفنية التي يؤلفها لهذه ال عام التعليم المهني والتقني بناءً 
 .للسالمة المرورية

حددها وتشرف عليها وزارة اإلقتصاد تعلى المرشحين لخبرة حوادث السير أن يجتازوا مباراة كفاءة  -3
 .لجنة مراقبة هيئات الضمان، بعد موافقة اللجنة –والتجارة 

وزارة شرف عليها وتُ حّددها ات تُ جاز لهم قبل صدور هذا القانون عبر دوريتم تأهيل خبراء السير المُ  -4
 .لجنة مراقبة هيئات الضمان بالتنسيق مع وزارتي العدل وبعد موافقة اللجنة اإلقتصاد والتجارة-

من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر  42و  41تراعى لمزاولة مهنة الخبير أحكام المادتين  -5
 .تهوتعديال 1968أيار  4تاريخ  9812بالمرسوم اإلشتراعي رقم 
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الفصل الثاني 
التـأمين 

 
 :353المادة 

. ضرار الجسدية والمادية، إلزامي على كافة السيارات والمركبات اآلليةن األالتأمين ع
لة اوصوًال لمزهيئات الضمان المسجلة في لبنان أ حدىعقد التأمين أن يكون صادرًا عن إ شترط فييُ 

: ام القانونكقًا ألحعمليات التأمين على المركبات اآللية وف
أو  الحرائقأو  صابة جسدية، ناتجة عن الحوادثإ وكلّ  الوفاة: قصد بعبارة األضرار الجسديةيُ  -1

أو  المواد المستعملة في تسييرهاأو  األدواتأو  قطعهاأو  أجزاؤهاأو  اإلنفجارات التي تسببها المركبة
. المواد المنقولة فيهاأو  األشياءأو  تحريكها

األضرار التي تصيب ممتلكات وأموال الغير الخاصة والعامة، مهما : د بعبارة األضرار الماديةقصيُ  -2
أو  قطعهاأو  اجزاؤهاأو  اإلنفجارات التي تسببها المركبةأو  الحرائقأو  كان نوعها، والناتجة عن الحوادث

. المنقولة فيهاالمواد أو  األشياءأو  تحريكهاأو  المواد المستعملة في تسييرهاأو  االدوات
حتجز المركبة وتُ  ليرة لبنانيةمليون قدرها عاقب بغرامة يتخلف عن تطبيق أحكام هذه المادة، يُ  منّ  كلّ  -3

. سحب من المخالف ثالث نقاطلفة، وتُ اآللية حتى إزالة المخا
 

: 354المادة 
ة، بين األفراد والشركات، تباعها في عقود التأمين على السيارات والمركبات اآللياألصول الواجب ا حّددتُ 

من قانون تنظيم هيئات  44أحكام المادة مع مراعاة  عن وزارة اإلقتصاد والتجارةبموجب قرارات تصدر 
 .وتعديالته 1968أيار  4تاريخ  9812الضمان الصادر بالمرسوم اإلشتراعي رقم 
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 عاشرال بابال

لسالمة المرورية المجلس الوطني ل
 

انشاؤه وصالحياته  المجلس،: ل والفصل األ
 

U355 المادة: 

س المجلس نائب وفي حال غيابه يرأ ،يتشكل مجلس وطني للسالمة المرورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء
: كل من وعضوية رئيس مجلس الوزراء،

. وزير الداخلية والبلديات -1
. العامة والنقل وزير األشغال -2
. وزير العدل -3
. وزير التربية والتعليم العالي -4
. يمكن لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه ضروريًا عند الحاجةو

. يضع المجلس نظامه الداخلي ويتم إقراره باألكثرية المطلقة
 

U 356المادة:U        صالحياته 
: يمارس المجلس الوطني للسالمة المرورية الصالحيات التالية

. رسم السياسة العامة للسالمة المرورية والسهر على تطبيقها  -1
. العمل على تطوير قانون السير  -2
. العملي متحانات السوقاأطر ومناهج  إقتراح  -3
 .متحانات تأهيلهمتحديد مؤهالت فاحصي السوق وا  -4

. متحان لمدربي السوقوضع اإل  -5
 . وضع مناهج التعليم والتدريب في مدارس تعليم السوق  -6

 .رالسية حوادث خبرللمرشحين ل مباريات الكفاءةمناهج الموافقة على   -7

 .المراقبة واإلشراف على المؤسسات واإلدارات العامة والخاصة التي تعنى بشؤون السير  -8

عالمية والنشاطات الخاصة بالسالمة المرورية وسالمة قيادة المركبات تنظيم ورعاية الحمالت اإل  -9
 .وسالمة النقل

ونشره في وسائل  مة المرورية،صدار تقرير سنوي عن إنجازاته وما تّم تحقيقه على صعيد السالا -10
 . عالماإل

 
U357 المادة:         

.  شهر، وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسهدوريًا مرة كل ثالثة أ يجتمع المجلس -1
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. توجه الدعوات ويوزع جدول االعمال من قبل أمانة السّر، قبل ثالثة أيام من تاريخ اإلجتماع -2
 

U358 المادة:  

. ت والجهات التي يجد مشاركتها فيه إفادة لعمله ولتحقيق أهدافهيمكن للمجلس اإلستعانة بالخبرا -1
المرورية لجانًا تنفيذية مشتركة من  الوطنية للسالمةل بناء على اقتراح اللجنة ن يشكِّ أ يمكن للمجلس -2

اإلدارات العامة وجمعيات المجتمع المدني في المحافظات، وذلك لمتابعة تنفيذ قراراته على مستوى 
. رفع التوصيات الى المجلس بواسطة أمانة السرالمحافظات و

فرعية لمتابعة أعماله  اً المرورية لجان الوطنية للسالمةل بناء على اقتراح اللجنة ن يشكِّ يمكن للمجلس أ -3
 .قدمة إلى المجلسقتراحات المُ واالدراسة المشاريع لوالقرارات التي يتخذها و
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 جنة الوطنية للسالمة المروريةالل الفصل الثاني -
 

U 359المادة :
، المرورية تكون تابعة للمجلس ويرأسها وزير الداخلية والبلديات الوطنية للسالمةينشأ لجنة تسمى اللجنة 

:  قل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة وتتألف منتجتمع مرة في الشهر على األ
. اتمدير عام هيئة إدارة السير واآلليات والمركب -
. مدير عام النقل البري والبحري -
 .مدير عام الطرق والمباني -

 .مدير عام التعليم المهني والتقني -

. مدير عام وزارة السياحة -
. قاض متخصص في شؤون السير يمثل وزارة العدل -
. من الداخليير يمثل المديرية العامة لقوى األضابط متخصص بشؤون الس -
 .ص بهندسة المرورممثل عن مجلس اإلنماء واإلعمار متخص -

. ممثل عن نقابتي المهندسين متخصص بهندسة المرور -
 .رئيس إتحاد النقل البري -

 .رئيس نقابة مدارس السوق -

 .رئيس نقابة خبراء السير -

 .رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان -

 .رئيس جمعية شركات التأمين -

. رئيس جمعية مستوردي السيارات في لبنان -
 .رئيس اللجنة الية المعنية بالسالمة المرورية، يختارهمهعن الجمعيات األ نممثَِّلي -

ينوب عنه لحضور أي من اإلجتماعات شرط موافقة وزير  نتداب َمنّ يمكن ألي من أعضاء اللجنة ا
كما يمكن لوزير الداخلية والبلديات دعوة من يراه ضروريًا إلى إجتماعات . الداخلية والبلديات المسبقة

. اللجنة
 

U 360المادةU  :     مهام اللجنة  
: تتولى اللجنة المهام التالية     

.  إجراء الدراسات واألبحاث لتطوير السالمة المرورية ورفعها إلى المجلس إلتخاذ القرار بشأنها -1
تقديم اإلقتراحات الالزمة لتطوير قانون السير وٕابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية  -2

. لمرورية والتعديالت على قانون السيرالمتعلقة بالسالمة ا
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 .العملي متحانات السوقمناهج اإقتراح  -3

. متحان السوق النظريوضع إ -4
 .متحانات تأهيلهماح معايير ومؤهالت فاحصي السوق واإقتر -5

. إقتراح امتحانات مدربي السوق -6
 .إقتراح مناهج التعليم والتدريب في مدارس تعليم السوق -7

  .ت التأهيلية لخبراء السير المجاز لهم قبل صدور القانونالموافقة على مناهج الدورا -8

. ساسي والمتوسط والثانويللتوعية المرورية في التعليم األ إقتراح مناهج  -9
 .والنشاطات الخاصة بالسالمة المرورية والقيادة اآلمنة وسالمة النقل توعويةإقتراح الحمالت ال  -10

 الك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السيرمالحقة إصالح األضرار الالحقة باألمتابعة وم -11
 .غيرها، حفاظًا على السالمة العامةأو 

 .السيرسالمة تقديم التقارير إلى المجلس حول شؤون   -12

 . سنوي عن إنجازات المجلس وما تّم تحقيقه على صعيد السالمة المروريةالإعداد التقرير  -13
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 السرّ  أمانة الفصل الثالث -
 

U 361المادة :
جازة في هندسة يحمل إمتفرغ له خبرة واسعة في شؤون السير أو  المجلس أمين سرّ  يتولى أمانة سرّ 

تم تعيينهم من قبل رئيس المجلس المرور، يعاونه جهاز إداري وتقني متخصص بالسالمة المرورية، ي
. المجلس رتبطون مباشرة برئاسةوي

. جتماعات التي يعقدها المجلس واللجنةفي كافة اإل يشارك أمين السرّ 
 

U 362المادةU     :    مهام أمانة السر 

: مارس أمانة السّر المهام اآلتيةتُ 
 .جتماعات المجلس وتحضير جدول األعمال بطلب من رئيس المجلسالدعوات إلى ا توجيه  -1

 .جتماعات اللجنة وتحضير جدول األعماليه الدعوات إلى اتوج  -2

 .رات المجلس، ورفع التقارير بشأنهامتابعة تنفيذ قرا  -3

 . جتماعات المجلس واللجنةتنظيم محاضر بإ  -4

الخاصة والبلديات وسائر المعنيين بشؤون السير العامة و ن مع اإلدارات والمؤسساتاوالتنسيق والتع  -5
 .والسالمة على الطرق من أجل تطبيق سياسات المجلس وتحقيق أهدافه

 .اللجنةأو  المجلستنفيذ المهام التي يكلفه بها   -6

 .إدارة شؤون العاملين والمستخدمين في المجلس وضمان حسن سير العمل  -7

 .دراسة واستثمار االحصاءات حول حوادث المرور والنقاط السوداء على الطرقات العامة  -8

غيرها، حفاظًا أو  مالك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السيرتحديد األضرار الالحقة باأل  -9
 .السالمة العامةعلى 

 . ى واالقتراحات الواردة الى المجلساوتلقي الشك  -10
 

U363مادة ال :
. بقرارات تصدر عن المجلس باألكثرية المطلقةدقائق تطبيق أحكام هذا الباب،  حّددتُ 
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 الباب الحادي عشر

 نظام النقاط والعقوبات
ول  الفصل األ

 يوالسجل المرور حكام السيرنظام النقاط ومكتب أ 
 نظام النقاط  -ولالقسم األ

 
U364 المادة: 

ينشأ لدى قوى و .هل المخالفات الملحقة باوجدو واردة في هذا القانونطبق نظام النقاط على المخالفات اليُ 
بهذا النظام  تعلقةعمال الموتكون األ ،لكل سائق بغية تطبيق هذا النظامن مكنّ مُ ن الداخلي سجل مروري ماأل

. ذات طابع اداري
 

U365 لمادةا: 
 .كرصيد في السجل المروري )نقطة 12(اثنتي عشرة نقطة  ،سوق صالحةرخصة  يحمل سائق كلّ  منحيُ 
الملحقة  ل المخالفاتاوجدهذا القانون و سحب هذه النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة كما هو مبين فيتُ 

 .بهذا القانون
يخضع سحب منه لمدة ستة أشهر ق صالحيتها وتُ السو رخصةتفقد  اطه،مجموع نق عندما يفقد السائق

 .خاللها السائق لدورة متخصصة في إحدى مدارس السوق
على أن يخضع المخالف  ،لمدة سنة الرخصة سحبتُ  ،خالل ثالث سنوات فقدان مجموع النقاط كرارتعند 

 . بت كامل النقاطهذه القاعدة كلما سح تطّبق. للدورة المذكورة أعاله، اضافة الى إعادة إمتحان السوق
 

U 366المادة: 
ة ال تتعدى خمسة على السائق الذي فقد مجموع نقاط رخصته أن يسلمها إلى قوى األمن الداخلي في مهل

 .فقدان مجموع النقاط أيام من تاريخ إعالمه
 

U367 المادة: 
مخالفة  يأق رتكاب السائإمبرم دون الحكم الصدور من تاريخ أو  من تاريخ دفع الغرامة سنتين بعد مضي

عاد ثالث نقاط إذا تُ كما  .جميع النقاط المسحوبةحكمًا عاد إليه ساسها سحب نقاط، تُ أديدة يقتضي على ج
 .ساسها سحب نقاطأمرت سنة دون ارتكاب أية مخالفة يقتضي على 
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U368 المادة: 

يقتضي في الوقت عينه  ارتكاب السائق عدة مخالفات عندسحب فيها كامل النقاط، ستثناء الحاالت التي تُ اب
. ال يزيد عدد النقاط المسحوبة عن ثماني أنالنقاط على  جمع

  .المرورية الوطنية للسالمةالمجلس بناًء على إقتراح اللجنة دقائق تطبيق نظام النقاط بقرار يصدر عن  حّددتُ 
 

 احكام السير والسجل المروريتنفيذ مكتب   -القسم الثاني
 

U369 المادة: 
، وترتبط هذه أعمال السجل المروري لمخالفات السير تنفيذ أحكام السير تبامك مهامها تتولى إضافة إلى

 .لدى االدارة المختصة)   online(المكاتب مباشرة بقاعدة المعلومات والملفات الكترونيًا وبصورة حّية 
 

U370 المادة: 
رمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر األحكام المب تنفيذ أحكام السير تبامك ىإلرسل المحاكم المختصة تُ 

على السجل المروري للمخالف  لتدوينها المراجعة القانونية،مهل  مرور بعد ،سددةالعادية وذات الطابع المُ 
 .ةلكل مخالف وسحب النقاط تبعاً 

 
U371 المادة: 

دارة ات لدى اإلخالفة في قاعدة المعلومملف المركبة المشارة على لى مكتب تنفيذ أحكام السير، وضع إع
، واآلليات والمركبات وفروعها السير هيئة ادارةب الخاصة جاز المعامالتإنيتوقف المختصة، حيث 

والمعامالت المتعلقة بدفع رسوم السير السنوية التي تجري خارج مراكز االدارة المختصة وفروعها في 
فة لقانون السير صادرة بحقه، المحافظات، على ثبوت خلو الملف الخاص بالمركبة من أي أحكام مخال

  .وتسديد ما يتوجب عليه إلزالة االشارة
 

  :372المادة 
عتبر السجل المروري والوثائق والملفات والبرامج التي يمكن من خاللها الحصول على معلومات عن مالكي يُ 

بس ستة أشهر ات بالحقدم على إفشاء المعلوميُ  نّ عاقب مَ ويُ . طابع سريالمركبات والسائقين والمخالفين ذات 
 .مليون ليرة لبنانية وبغرامة مالية قدرها

رأي  استطالعوبعد  ،الداخلية والبلدياتو ي العدلوزير مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناًء على إقتراححّدد بيُ 
سجالت اللجنة، اإلدارات العامة والهيئات واألشخاص المخولون الدخول إلى هذه الوثائق والملفات والبرامج وال

. بسبب طبيعة وظيفتهم
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الفصل الثاني 

 العقوبات
 

تصنيف المخالفات   -ولاألقسم ال
 

 :373المادة 
ضافة الى العقوبات المنصوص عنها في إلعقوبات الواردة في هذا القانون على مخالفات السير ا طّبقتُ 

. قانون العقوبات
 

U374 المادة: 
 :التاليةفئات الفي  ،التي ينظم فيها محضر ف المخالفاتصنّ تُ 

التي  المبينة في جدول مخالفات المشاة الملحق بهذا القانون، المخالفات: فئة مخالفات المشاة -
 .لف ليرة لبنانيةح بين خمسين ألف وماية أاوغرامة نقدية تتريترتب عليها 

يها التي يترتب عل الملحق بهذا القانون،) 1(المبينة في الجدول رقم  المخالفات: لىوالفئة األ -
 .لف ليرة لبنانيةماية وخمسين أو ماية ألفح بين اوتتر مالية غرامة

التي يترتب عليها  الملحق بهذا القانون،) 2(المبينة في الجدول رقم  المخالفات: الفئة الثانية -
  .ليرة لبنانية وثالثماية ألف ليرة لبنانية لفمايتي أح بين اوتتر مالية غرامة

التي يترتب عليها  الملحق بهذا القانون،) 3(المبينة في الجدول رقم  المخالفات: الفئة الثالثة -
 .أربعماية وخمسين ألف ليرة لبنانيةو لفثالثماية وخمسين أح بين اوتتر مالية غرامة

التي يترتب عليها  الملحق بهذا القانون،) 4(المبينة في الجدول رقم  المخالفات: الفئة الرابعة -
 .لف ليرة لبنانيةماية ألف ليرة لبنانية وسبعماية أسخم ح بيناومالية تتر غرامة

التي يترتب عليها  الملحق بهذا القانون،) 5(المبينة في الجدول رقم  المخالفات: الفئة الخامسة -
 . ليرة لبنانية ماليين ثالثةمليون وتتراوح بين  مالية غرامةشهر حتى سنتين وحبس من 

 .ل الملحقة بهذا القانوناوًا لكل مخالفة كما هو وارد في الجديتم سحب النقاط من المخالفين وذلك تبع
 

U375 المادة: 
 .ملحقة بهالمخالفات الل اوجدهذا القانون وفي مبينة في  ،المخالفاتو عقوبات والغراماتال إن -1
ثناء تلى باسوتعتبر من مخالفات الفئة األ ،ل المخالفاتاوجدفي  منصوص عليهان المخالفات غير الإ -2
. خالفات المشاة التي تخضع لجدول مخالفات المشاةم
المخالفات ألحكام القرارات التي تصدر عن السلطات اإلدارية  لى،وتعتبر كذلك من مخالفات الفئة األ -3

. عاقب عليها بنص آخرذا لم يُ إحكام هذا القانون أل نفاذاً إوالبلدية 
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U376 المادة: 
الفئة تثناء مخالفات ساب ،بواسطة الوسم اآلليأو  ،طابع اتمحضر ذ فيم جميع مخالفات السير نظّ تُ 

. المركبة حجز ستوجبالتي تالخامسة والمخالفات التي تقضي بعقوبة الحبس وتلك 
 

U 377المادة: 
من أو  الغرامات التي تدفع خالل ثالثين يومًا من تاريخ تنظيم المحضرأو  قيمة محاضر ذات الطابع حّددتُ 

 :م المحضر بغيابه وذلك على الوجه التاليظّ حال نُ  غ المخالف فيتاريخ تبلّ 
ترتفع قيمة الغرامة إلى  وعند عدم الدفع خالل هذه المدة. يوم 15ل وألف ليرة ن أعشرو: مخالفة المشاة -

 .يوم التي تلي 15 ـلف ليرة في مدة الثالثين أ
ة ترتفع قيمة الغرامة ذه المدوعند عدم الدفع خالل ه. يوم 15ل وألف ليرة ن أخمسو: لىومخالفة الفئة األ -

 .يوم التي تلي 15 ـلف ليرة في مدة  الإلى سبعين أ
ع قيمة الغرامة إلى وعند عدم الدفع خالل هذه المدة ترتف. يوم 15ل وألف ليرة ماية أ: مخالفة الفئة الثانية -

 .يوم التي تلي 15 ـلف ليرة في مدة الماية وخمسين أ
ة الغرامة إلى وعند عدم الدفع خالل هذه المدة ترتفع قيم. يوم 15ل وأف ليرة لمايتي أ: مخالفة الفئة الثالثة -

 .يوم التي تلي 15 ـف ليرة في مدة الثالثماية وخمسين أل
مة وعند عدم الدفع خالل هذه المدة ترتفع قي. يوم 15ل اولف ليرة أ وخمسين ثالثماية: مخالفة الفئة الرابعة -

 .يوم التي تلي 15 ـليرة في مدة ال لفالغرامة إلى أربعماية وخمسين أ

 
U 378المادة: 

. بقت العقوبة األشدّ عاقب عليها في هذا القانون، طُ ذا عاقب قانون آخر عن إحدى األفعال المُ إ
 

U379 ةالماد: 
تالفي المخالفة  ذا كان ممكناً إ إالليها إعتبر المخالفة واحدة بين نقطة انطالق المركبة والنقطة التي تتجه تُ 

. سيرال أثناءا ذاته
 

U380 المادة:  
ضعف عاقب مرتكبها بيُ من قانون العقوبات  770في المادة أو  مخالفة منصوص عنها في هذا القانون كلّ 

عن المخالفة عينها، وعند  كثرعلى األ سنة مدة حكم مبرم خاللبحقه صدر إذا كان قد دة لها حدّ العقوبة المُ 
سحب إجازة السوق مدة شهر على األقل من هذه القاعدة على أن تُ  طّبقتُ تكرار خالل المدة المذكورة  كلّ 
. ن تشمل مضاعفة سحب النقاطأون د
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U381 المادة: 
من قانون العقوبات  254حكام المادة أ ،ال تسري على العقوبات النقدية المنصوص عنها في هذا القانون

. المتعلقة باألسباب التخفيفية
 

U382 المادة:  
دنى األ لى ما دون الحدّ إمخالفة مثبتة في حال االعتراض  أيمة الغرامة المتوجبة عن فيض قيال يجوز تخ

. د في فئات المخالفاتالمحدّ 
 

U383 المادة: 
مالك السيارة  منعاقب كل كان معطًال يُ أو  حددةغير مطابق للمواصفات المُ  إذا كان عداد التكسيمتر -1

ف ليرة لبنانية لي وخمسين ألفًا وسبعماية وخمسين أبين مايتح اويثبت إشتراكه، بغرامة تتر نّ مَ ووسائقها 
سحب وتُ  إزالة المخالفةحتى حجز السيارة بإحدى هاتين العقوبتين وتُ أو  ى ثالثة أشهروبالحبس من شهر إل

. التكرارنقاط وتضاعف العقوبة في حالة ثالث 
 ل تعديالت على عداداإدخر عب شتراكه في عملية الغشإيثبت  كّل منّ و حارس المركبة ،عاقبيُ  -2

ليرة  ثالثة ماليينليرة و يمليونالح بين اوبغرامة تتر تفوق التعرفة المحددة، سعاراً أكي يسجل  التكسيمتر
 ستسحب وتُ  ،حجز السيارةبإحدى هاتين العقوبتين وتُ أو  إلى ستة اشهروبالحبس من ثالثة أشهر  ،لبنانية
. وتضاعف العقوبة في حالة التكرارنقاط 

 
U 384المادة: 

نظمة تستخدم لضبط مخالفات قوانين أأو  معداتأو  يقدم على عمل بهدف إعاقة تشغيل أجهزة منّ  لّ كُ 
عاقب بالسجن مّدة سنتين وبغرامة مقدارها عشرة ماليين ليرة لبنانية، باإلضافة إلى تعويض عن السير يُ 

 .العطل والضرر الالحق باألجهزة والمعدات
 

U 385المادة: 
 ستيستخدم خالل قيادته مركبة آلية، أجهزة من شأنها إكتشاف ردارات السرعة، بسحب  منّ  لّ كُ  عاقبيُ 

 . نقاط، وبغرامة مقدارها ثالثة ماليين ليرة لبنانية

 
U386 المادة: 

امر قبض تصدر عن االدارة المختصة، وأعلى  بناءً ، الرسوم السنوية المفروضة على المركبات ستوفىتُ 
. مواعيد تسديد هذه الرسوم ،والمالية والبلديات صادرة عن وزيري الداخليةبقرارات  حّددتُ و

ل اوجدبهم ، فينظم دةحدّ المإيفاء الرسوم المتوجبة عليهم خالل المهل عن مالكوها تخلف يأما المركبات التي 
: الث نسخقضاء، وذلك على ث ذكر فيها عنوان المكلف ورقم السيارة والقيمة المتوجبة، بحسب كلّ سمية، يُ إ
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 بغية تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة وفقاً  مصلحة الخزينة – النسخة األصلية تودع وزارة المالية – -
. صول تحصيل الضرائب المباشرةأل
. ز المركبةاجتحالالثانية تودع قوى األمن الداخلي النسخة  -
. دارة المختصةثة تحتفظ بها اإلالنسخة الثال -

 
U 387المادة: 

الموكل منهم قانونًا دخول أو  فروعهمأو  صولهمأأو  على أي كان من غير اصحاب العالقةر حظّ يُ   -1
.  معاملة ة المختصة وفروعها بغية إجراء أيداراإل
إذا لم يكن نوع  شّغل البريدمُ على أصحاب العالقة أن يرسلوا معامالتهم إلى اإلدارة المختصة عبر  -2

. لكشف على المركبةاأو  جراة يستلزم حضورهمالمعاملة المُ 
 .مشّغل البريدلمعامالت التي يستلزم إرسالها بواسطة اد بقرار من وزير الداخلية والبلديات حدّ يُ 
 .ل ل  500,000حكام هذه المادة بغرامة قدرها عاقب من يخالف أيُ  -3

 
 

وتنظيم المحاضر  المراقبة الطرقية  -القسم الثاني
  

 المراقبة الطرقية     :    388المادة 
طلب يوجهه إليه مأمور السلطات  م لدى كلّ قدّ ن يُ مجموعة المركبات أأو  المركبة اآلليةعلى سائق 

 :المختصة
 .رخصة السوق -1
 .يقودهاالمجموعة التي أو  رخصة سير السيارة -2
 .عقد التأمين الخاص بالسيارة -3
 .ايصال الرسم السنوي المدفوع عن السيارة -4
 .انظمة سير الحقة أيأو  نسائر الوثائق التي يفرضها هذا القانو -5

 
U389 المادة: 

: حكام هذا القانون بمحاضر ضبط ينظمهاألثبت المخالفات تُ 
. عناصر قوى األمن الداخلي -
 .ن ضابطة السيروعناصر الشرطة البلدية المولج -
ذات وذلك للمخالفات  والبلديات، المحلفون والمكلفون بقرار من وزير الداخلية االدارة المختصةموظفو  -

ومخالفات الوقوف في نطاق الشوارع الخاضعة للوقوف لقاء  الزائدة، الطابع الميكانيكي ومخالفات الحمولة



 135 

دقائق تنفيذ هذا النوع األخير من المخالفات بقرار يصدر عن وزير الداخلية  حّددتُ على أن بدل، 
 .والبلديات

 
U390 المادة:   

دارية والمراجع القضائية المختصة التي سترسل الجهات اإلدد من النسخ يوازي عدد نظم المحاضر على عتُ 
 .المخالفةرتكب لى مُ إسلم لى نسخة واحدة تُ إإليها باإلضافة 

 
U391 المادة: 

نوعها و المركبة لونرقم التسجيل، ( :صاف هذه المركبة في المحضروأعند تنظيم محضر، يجب إثبات 
ذكر سبب ذلك في صاف يُ وحدى هذه األإذر معرفة د تععن). الخ...رقم المحركأو  رقم الهيكلو ماركتهاو

 .المحضر متنّ 
 

U392 المادة: 
 لى صورة فوتوغرافيةإنظيم محاضر بالمخالفات استنادًا مكن لعناصر قوى األمن الداخلي والشرطة البلدية تيُ 
فة وٕاحدى لوحتي المخال أثناءويظهر فيها وضع المركبة  ،يدوياً أو  تلتقطها آالت تعمل تلقائياً  متحركة،أو 

عتبر هذه المحاضر صحيحة حتى تُ  .)والشهر واليوم والساعة والدقيقةالسنة (التسجيل ووقت التقاط الصورة 
. عكسثبوت ال

 .يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والعدل دقائق تطبيق هذه المادةبقرار ُتحّدد دقائق تطبيق هذه المادة 
 

 :393المادة 
لى القضاء م االثباتات الالزمة إقدّ ن يُ له أ ة سير في غياب مالك المركبة يحقّ عند تنظيم محضر مخالف

. المختص عمن كان يقود المركبة عند تنظيم المحضر
 

 :394المادة 
اوز السير ال تتجأو  إن صالحية المحضر المنّظم لدى قوى األمن الداخلي عند فقدان رخصة السوق

. الشهرين من تاريخ صدور المحضر
 

U395 ةالماد:  
 قانونية،ما ينجم عن ذلك من نتائج  ات المحجوزة حراسًا قضائيين مع كلّ مركبعتبر المؤتمنون على اليُ 

ليه في المشار إقيمته بالمرسوم  حّددتُ ة المركبويتقاضون مقابل ذلك تعويضًا يوميًا يوضع على عاتق مالك 
 .ارس القضائيها في الحفرالشروط المطلوب تو، ومن هذا القانون 396المادة 
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U396 المادة: 
تخذ بمرسوم يُ  ،حراستهاو ستيداعهااوأو احتجازها واعها أنشروط تنفيذ حجز السيارات والمركبات على  حّددتُ 

. والبلديات بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية
صاحبها  ؤنواعها في حال تلكألسيارات والمركبات المحجوزة على شروط بيع ا ،المرسوم اكما يتضمن هذ

. وعدم تسديده الرسوم والنفقات المترتبة عليها ،عن استالمها ضمن مهلة معينة
 

U 397المادة: 
ظمي في حال احتجاز مركبة بصورة إدارية تبقى المركبة محتجزة تحت سلطة الرئيس المباشر لمن -1

 .ت إلى االحتجازعيد المركبة إلى السير بعد زوال األسباب التي أدن يُ محضر المخالفة ولهذا المرجع أ

من تاريخ تنظيم  ينإذا لم يبادر المخالف إلى إزالة األسباب التي أدت إلى االحتجاز في خالل أسبوع
. عندئٍذ األصول المتبعة في قضايا الحجز طّبقتُ و المحضر، يصبح االحتجاز حجزاً 

ز أو حتجاتوجب إجراء تصليحات خارج مكان االيسحتجاز عند االفي حال كان وضع المركبة  -2
حتجاز رخصة سير المركبة لمدة لكشف لدى المصلحة المختصة، يمكن االخضوع للمعاينة الميكانيكية أو ا

وفي حال عدم . أقصاها أسبوعين لقاء إشعار مؤقت يخّول صاحبها السير بها بغية إزالة أسباب المخالفة
عندئٍذ األصول  تطّبقوز المركبة إزالة المخالفة خالل هذه المدة يتحول إحتجاز رخصة سير المركبة إلى حج

 .المتبعة في قضايا الحجز
 
 
 
 

مهل تسديد الغرامات واالعتراض والمحاكمات   -القسم الثالث
 

U398 المادة: 
ذات الوسم أو  المحضر ذات الطابع من تاريخ تنظيمالغرامة المخفضة لدفع  ثالثين يوماً  مدة ل المخالفمهَ يُ 

لى المحكمة حيث يصدر إحال نسخة عنه ال تُ إو تنظيمه بغياب المخالف،من تاريخ التبليغ عند أو  اآللي
دة حدّ ويكون للمخالف حق االعتراض عليه ضمن المهل المُ  ،لألصول القضائية ينفذ وفقاً  ئيبحقه قرار جزا

  .صول المحاكمات الجزائيةأ في قانون
 

U399 المادة: 
لى سقوط إمن تاريخ تبلغ المحضر يؤدي يومًا ثالثين ن دفع غرامات المحاضر ذات الطابع خالل مهلة إ

 . العام دعوى الحق
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U 400المادة: 
ن يقوموا بسحب نظيم المحضر عائقًا لحركة السير ألرجال قوى األمن في الحاالت التي يشكل فيها ت

لى العقوبات المنصوص عنها في هذا ز أربع وعشرين ساعة باإلضافة إاورخصة السوق إداريًا لمدة ال تتج
. قانونال

 
U401 المادة: 

ة من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح صندوق اإلحتياط خصص خمسة وعشرون بالماييُ  -1
. في قوى األمن الداخلي

ة من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح البلديات، وتوزع هذه خصص عشرون بالماييُ  -2
 .يع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركةالمخصصات على البلديات وفقًا لألسس المعتمدة في توز

لة من األحكام القضائية الصادرة وفقًا ألحكام هذا تُقتطع نسبة ثالثين بالماية من الغرامات المحّص  -3
نفسها ن بالماية من الغرامات ريكما تقتطع نسبة خمسة وعش. القانون لصالح صندوق تعاضد القضاة

من المرسوم اإلشتراعي رقم  131ائيين وفقًا ألحكام المادة لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القض
 29/7/1983تاريخ  52من المرسوم اإلشتراعي رقم  5المعّدل والمادة  9/1983/ 16تاريخ  150

. المعّدل
 

U 402المادة : 
 من أساس الراتب ثالثين بالمايةعطى عناصر السير في قوى األمن الداخلي العاملين على الطرقات، نسبة يُ 

هذه ، على أنه يمكن زيادة إضافية لعناصر السير الذين يقودون دراجات آلية عشرة بالمايةونسبة  شهرياً 
 . وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراحالمجلس الوطني للسالمة المرورية بقرار من النسب 

 
U403 ة الماد:  

 ،هذا القانون ويرغب باالعتراضدة في الوارنظم بحقه محضر بمخالفة من المخالفات شخص يُ  على كلّ  -1
برغبته ثالثين يومًا علم المحكمة المختصة خالل ن يُ أأو  ن يعلن عن ذلك في المحضر المنظم بحقه وجاهةأ

األحوال ال يحق له ممارسة هذا الحق إال بعد دفع مبلغ  ظم المحضر بغيابه، وفي كلّ ذا نُ إفي االعتراض 
. الغرامة المفروضة

طائلة الذي أعلن عن رغبته في االعتراض وفقًا ألحكام الفقرة السابقة، أن يقدم تحت  على الشخص -2
من  ثالثين يوماً لى المحكمة المختصة خالل إسباب اعتراضه أح فيه سقوط حقه باالعتراض، استدعاء يوّض 

في حالة أو  ضورهم المحضر بحظِّ من تاريخ وقوع المخالفة إذا نُ أو  م المحضر بغيابهظِّ ذا نُ إ تبليغه تاريخ
عفى هذا االعتراض من رسم الطابع ويُ . مخالفات الوقوف والتوقف عند تنظيم المحضر لصقًا على المركبة

. لى المحكمة المختصة بالبريد المضمونإ، ويمكن إرساله المالي
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ثابة اعتراض على حكم صادر حسب عتبر االستدعاء المقدم حسب ما ورد في الفقرة السابقة، بميُ  -3
 .نظر باإلعتراض في جلسة علنية وفقًا ألصول المحاكمة العاديةويُ ، صول الموجزةألا

 
U404 ةالماد: 

 .أي مخالفة ألحكام هذا القانونفي  السير، الحكم قضايا فيالناظرون  قضاةال يتولى -1
ة خارج مركز جراء المحاكمة الغيابيالثة من قانون التنظيم القضائي، إالمادة الث يمكن، تطبيقًا ألحكام -2

 .المحكمة
 

U405 المادة: 
مروري لكل سائق وأن يبنوا الحكم القبل الفصل في محضر المخالفة، أن يطلعوا على السجل ، على القضاة
. سبقيات المخالف المروريةأبناء على 

 
U406 المادة: 

 منظمي المحضر باسترداد قيمة الغرامة، ولها ان تطلب مالحقة ،تحكم المحكمة للمعترض الذي تثبت براءته
مخالفتهم القانون، وال يحول هذا الحكم أو  استعمالهم السلطة المعطاة لهم إساءةفي حال اقتناعها ب قضائياً 

  .دون اتخاذ التدابير التأديبية بحقهم
 

U407 المادة: 
من قانون  207 الى 203في المواد تخضع جميع المخالفات ألحكام هذا القانون لألصول المنصوص عليها 

 ،من قانون أصول المحاكمات الجزائية 205حكام المادة نه خالفًا ألأعلى . صول المحاكمات الجزائيةأ
. لاالعتراض عدم زيادة العقوبة المحكوم بها بقرار معلّ  يمكن في حال ردّ 

 
U408 المادة: 

ام الصادرة يجري تبليغ األحك ،قانون أصول المحاكمات الجزائية صول التبليغ المنصوص عنها فيأل خالفاً 
ح صرّ بكتاب مضمون مع إشعار باالستالم الى العنوان المُ  ،بمخالفات السير والمتضمنة عقوبة نقدية فقط

أما  .المدون لدى هيئة ادارة السير والمركبات واآللياتأو  عنه من قبل مرتكب المخالفة على محضر الضبط
 .ول القضائية كغيرها من قرارات الحبسصذ حسب األل وتنفّ فتحوّ  ،حكام التي تتضمن قرارا بالحبسألا

 
U409 المادة:  

حد أفراد عائلته الراشدين المقيمين معه في مسكن واحد ويعتبر التبليغ ألى إأو  سلم الكتاب الى المخالفيُ 
مرات متتالية  ذا لم يعثر عليه المكلف بالتبليغ في ثالثإأو  ذا رفض المرسل إليه استالم الكتابإ حاصالً 

. يام على االقلأا ثالثة يفصل بينه
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U410ة الماد: 

باستثناء ما يدخل  ،االدارة المختصة، بصورة نهائية، في االعتراضات على الرسوم والغرامات المحققة تبتّ 
تخذ ن يطعن أمام مجلس شورى الدولة بالقرار المُ أويحق للمكلف . ص المحاكم المختصةختصاأمنها ضمن 

 .من تاريخ إبالغه إياها عتباراً إهر واحد، كام هذه المادة، خالل شحأل وفقاً 
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الباب الحادي عشر 
أحكام انتقالية ومتنوعة 

 
ل والفصل األ

 وٕانشاء وحدة مرور صالحيات الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات
 

 :411المادة 
والبلديات،  ل العامة والنقل والداخليةتحّد من السلطة الممنوحة لوزيري األشغا ن أحكام هذا القانون، الإ

بموجب القوانين واألنظمة المرعية، بأن يفرضوا ضمن صالحياتهم وحين تستدعي السالمة والنظام العام، 
 .تدابير من غير التدابير المنصوص عليها في هذا القانون

. دابير ذاتها ضمن نطاق محافظاتهمتخاذ التوللمحافظين حق ا
عام للركاب العامة والنقل اتخاذ سائر االجراءات الالزمة لتنظيم عمل قطاعي النقل ال وزير األشغاليعود ل

نظمة والقرارات الالزمة بهذا صدار األي هذين القطاعين واساليب عمل العاملين فونقل البضائع وتحديد أ
. الشأن

 
 :412المادة 

تخذ في العامة والنقل، أن تنظم بمراسيم تُ  يحق للحكومة بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات واألشغال
. الطرق العامة داخل المناطق المأهولة وخارجها حسب تطورات السيراستعمال  مجلس الوزراء

 
 :413المادة 

ا على ، أن يجرياضمن الصالحيات المعطاة لهم البلديات، كلٌّ الداخلية ويحق لوزارة األشغال العامة والنقل و
امة والرئيسية والداخلية وعلى متفرعاتها، جميع األشغال الالزمة لتركيب الفتات وٕاشارات الطرقات الدولية والع

. السير ولوحات الدعاية واإلعالنات
تركيب الفتات وٕاشارات السير على إجراء جميع األشغال الالزمة ل عمارمجلس اإلنماء واإلل كما يحقّ 

 .ام القوانين واألنظمة المرعية اإلجراءمراعاة أحكتنفيذها وتأهيلها مع  تولىالتي ي اتالطرق
 

 : 414المادة 
شؤون ضابطة السير وتأمين السالمة العامة وتنظيم حركة ب عنىتُ ، ينشأ في قوى األمن الداخلي وحدة للمرور

خذ في مهامها وصالحياتها بمرسوم يتُّ هيكليتها و تحّدد. المرور وتطبيق قانون السير على الطرقات العامة
اء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد استطالع رأي مجلس القيادة في قوى األمن مجلس الوزر

. الداخلي
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الفصل الثاني 
ستثناءات من أحكام هذا القانون اال

 
 :415المادة 

. أحكام هذا القانون على المركبات التي تسير مرتبطة بخط حديدي موجود ضمن نطاق طريق طّبقتُ ال 
 

 :416المادة 
نظمتها فل والنقليات العسكرية الخاضعة ألعلى القوامن هذا القانون  64أحكام المادة  طّبقتُ ال  -1

 .الخاصة
على ) شروط فنية(من هذا القانون  141المادة إلى  81 ةالمادمن أحكام الباب الثاني  طّبقتُ ال  -2

لفنية المتعلقة بصنعها ال إذا كانت ميزاتها االخاصة العائدة للقوات المسّلحة إالمركبات والمعدات 
 .واستعمالها تسمح بذلك

والفصل الثالث من ) معاينة ميكانيكيةال(من هذا القانون أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث  طّبقتُ ال  -3
على المركبات والمعدات ) تسجيلال(من هذا القانون  173المادة الى  163 ةالباب عينه من الماد

حة والتي تكون موضوع تسجيل خاص والتي تؤمن استالمها المصالح الخاصة العائدة للقوات المسلّ 
 .الفنية التابعة للقوات المسّلحة

على سائقي مركبات القوات المسّلحة ) رخص سوق(من هذا القانون  197أحكام المادة  طّبقتُ ال  -4
. الحائزين على إجازة مسّلمة إليهم لهذه الغاية من قبل سلطتهم المختصة

على المعدات الخاصة لصالح اإلطفاء إال ) قياس الحمولة(من القانون  139ام المادة أحك طّبقتُ ال  -5
 .بنسبة ما تسمح مميزاتها الفنية بذلك
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الفصل الثالث 

حكام ختامية أ
 

 :417المادة 
 لرسوما جدولنواعها مبينة في ت على اختالف أما له عالقة بالمركبا ن الرسوم الواجب استيفاؤها عن كلّ إ

 .الملحق بهذا القانون
 

U418 المادة:U  
تاريخ  76/67رقم ال سيما القانون  التي ال تتفق مع مضمونهأو  ُتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون

. وتعديالته)  قانون السير(  26/12/1967
 

: 419المادة 
دة في متن هذا عن الجهات المحدّ  ظيمية تصدربقرارات تن ،د دقائق تطبيق هذا القانون، عند اإلقتضاءحدّ تُ 

. القانون، وذلك ضمن مهلة ال تتعدى سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
 
: 420المادة 
 .في الجريدة الرسميةفور نشره هذا القانون عمل بيُ 

 
 



 
 المالحق



جدول مخالفات المشاة

نوع المخالفةالمادةمتسلسل 
عدم اعتماد المشاة لالرصفة أو الممرات أو الجسور أو األنفاق المخصصة لهم حتى 4 و 15

مسافة 150 م.

عدم االخذ بعين االعتبار الرؤية والمسافة التي تفصل بين المشاة والمركبة ومدى سرعتها25

عدم التقيد باالشارة الضوئية المخصصة لهم35
عدم التقيد باشارة عنصر السير45
عبور المعبد بزاوية غير مستقيمة55

عبور معبد التقاطع او المستديرة او الساحة في غير الممر المخصص لهم في حال وجوده65

عدم اعتماد الطرف االيسر من الطريق باتجاه سيرهم عندما يسيرون على المعبد في 76
حال عدم وجود ارصفة

عدم انتحاء اقصى الطرف االقرب اليهم لدى سماعهم تنبيه أي مركبة او حيوانات تدنو 86
منهم، وبصورة عامة في كل محل تكون الرؤية غير كافية

السير او التوقف على الجسور وفي األنفاق97

استخدام االرصفة او المعبد بغية الصعود الى المركبات ضمن مسافة 25 متر عن 107
المستديرات والتقاطعات والمنعطفات ورؤوس المرتفعات واالشارات الضوئية

عدم استعمال المشاة السائرين ليالً في مجموعات منظمة ضوءاً ابيض او اصفر في 118
األمام وضوءاً أحمر من الخلف

عدم ارتداء سترات عاكسة للنور للعاملين في الليل على الطرقات1210
عبور األوتوسترادات ( المشاة وأصحاب اإلحتياجات الخاصة )1357



جدول مخالفات السير فئة اولى

1/5

مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

 - مخالفة المواصفات المعتمدة للخوذة الواقية اثناء قيادة دراجة 118
هوائية

 - عدم ربط الخوذة الواقية بإحكام اثناء قيادة دراجة هوائية218
 - عدم اعتمار الخوذة الواقية اثناء قيادة دراجة هوائية318

430
 - عدم التوقف او التنحي جانباً من قبل المركبات التي يزيد 

عرضها او عرض حمولتها على المترين او طولها عن السبعة 
امتار لتسهيل مرور المركبات االصغر حجماً

 - عدم اعطاء افضلية المرور في الطرقات الجبلية او ذات 530
االنحدار القوي من قبل المركبات المتجهة نزوالً

 - عدم اعطاء االفضلية من قبل المركبات التي يفترض عليها 630
الرجوع الى الوراء عند التالقي

 - عدم اعطاء االفضلية للمركبات داخل المستديرة او تلك التي 733
1تشرع بتركها

1 - التجاوز ضمن المستديرة833

 - عدم استخدام ضوء اإلشارة بموازاة الطريق الذي يسبق 933
طريق المخرج

 - عدم التقيد بالمسارب المحددة تبعاً للدخول والخروج من 1033
1المستديرة

1134
و77 
و78 
و79

1 - عدم االلتزام بعالمات سطح الطريق

 - ولوج التقاطع إذا كان من شأنه التوقف في وسطه وإعاقة 1234
1السير حتى وإن سمحت اإلشارة الضوئية

 - عدم افساح المجال لمركبات النقل العام لالنحراف نحو 1335
مواقفها المحددة واالنطالق منها.

 ـ عدم مراعاة قواعد االفضلية الجتياز الخطوط الحديدية.1438

 - الوقوف على اقسام الخطوط الحديدية التي تقطع الطريق.1538

 ـ عدم التقيد بتعليمات حارس ممر الخطوط الحديدية.1638

 - تجهيز المركبة بمنبهات غير قانونية.و1739285
احتجاز  
+ ضبط 
المنبهات

 - إيقاف أو ترك مركبة أو حيوان على الطريق العام بشكل 1840
يعيق او يسيء الستعمال الطريق

 -  اإلبتعاد عن محل وقوف مركبته بدون إتخاذ اإلحتياطات 1940
الالزمة إلستدراك أي حادث قد ينتج عن غياب السائق

 -  نزول راكب من مركبة او الصعود إليها أو أن يفتح مخرجاً 2040
من مخارجها في غير المكان المسموح به

 - عدم الوقوف بإتجاه وجهة السير وبشكل مواز للطريق2141



جدول مخالفات السير فئة اولى

2/5

مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

 - عدم الوقوف الى أقصى الطرف األيمن من الطريق2241
 - الوقوف في األماكن المشار إليها بالفتة ممنوع الوقوف.2342

 - الوقوف في األماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن 2442
مواقف المركبات المعدة للنقل المشترك.

 - الوقوف في األماكن التي يعيق الوقوف فيها إقالع مركبة 2542
أخرى متوقفة.

 - الوقوف على األرصفة المعدة لسير المشاة، وعلى الخطوط 2642
الحديدية وعلى المسالك المعدة للسير السريع.

احتجاز - تزويد المركبات بأجهزة انارة او اشارة غير مسموح بها.2749

 - استعمال اشارة مضيئة او عاكسة للنور مخصصة للدعاية 2849
دون ترخيص من المرجع المختص

احتجاز1 - وجود حزام أمان غير صالحو296183

و101 3083
 - عدم وجود ماسحة زجاج آلية أو وجود ماسحة غير صالحةو256

 - عدم وجود علبة اسعاف اولي في سيارات نقل الركاب باإلجرةو3183123

احتجاز - وجود عاكسات او مصابيح اضافية3284

 - تركيب هوائيات السلكية غير مرخصة3384
احتجاز + 

ضبط 
الهوائيات

ازالة  - وضع كتابات او ملصقات على جسم المركبة3484
المخالفة

 - عدم اقفال خزان الوقود بإحكام3590

 - تعطل المركبة اآللية على الطريق العام بسبب نضوب الوقود3690

 - عدم وجود إطار احتياطي ومعدات تغيير االطارات3798
احتجاز - استخدام اطارات يتعدى تاريخ صنعها ست سنواتو3899288
احتجاز1 - عدم تزويد المركبة اآللية بمثلث التحذير39118
 - مخالفة تزويد المركبات بالعاكسات40119
 - عدم وجود لوحة مصنعو41142298
احتجاز - عدم وجود رقم المحرك المتسلسلو42142298

 - لوحة بيان وزن سيارة نقل البضائع فارغة والوزن المرخص 43143
احتجازلها

 و298 44144
احتجاز - وجود لوحات تسجيل غير مرئيةو340

احتجاز - لوحات تسجيل غير مضاءة ليالًو45145267
احتجاز - مخالفة استعمال لوحات التسجيل والسير المؤقت46147



جدول مخالفات السير فئة اولى

3/5

مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

 - عدم نقل المستندات المتعلقة بالمركبة التي تحمل لوحات و47149269
احتجازتجربة او ترانزيت

 - عدم وضع لوحة التجربة او الترانزيت على المقطورة او 48153
احتجازنصف المقطورة

49170
 و274 

احتجاز - عدم نقل رخصة سير المركبةو300

50170

و125 
و200 
و274 
و300

انزال 1 - نقل ركاب يزيد عددهم عن العدد المحدد في رخصة السير
الركاب

و272 51172
و299

 - عدم التصريح عن التعديالت التي ادخلت على المركبة 
احتجاز(صندوق - مقصورة - لون)

و178 52177
و180

 - عدم وضع كتابة ظاهرة على السيارة المعدة لتعليم السوق 
تبين الغاية من استعمالها

 - عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توفرها في سيارات 53179
الباص المخصصة للنقل الدولي

 - عدم وضع الكتابة القانونية على سيارات الباص الدولية 54179
الخصوصية

55183
و125

 - نقل عمال في سيارات شحن خصوصية وعمومية دون ان 
تكون مجهزة بمقاعد الزمة او غير مؤمن عليهم

انزال 
الركاب

 - نقل امتعة او اشياء في السيارات السياحة الخصوصية بشكل 56185
تنعدم فيه الرؤية الى الوراء

ازالة 
االمتعة او 

االشياء

احتجاز - عدم نقل رخصة السوق اثناء قيادة المركبة اآللية57197

 - قيادة سيارة سياحة خصوصية لقاء اجر دون حيازة رخصة 58203
1سوق عمومية

احتجاز - عدم تسجيل السائق المأجور لدى المصلحة المختصة59206
 - عدم تسليم رخصة سوق مفقودة الى المصلحة المختصة بعد 60226

العثور عليها
 - عدم نقل رخصة التعليم اثناء التدريب61234

 - متدرب ال يحمل معه خالل مراحل التدريب تصريح التدريب62235

 - متدرب ال يحمل معه خالل السير على الطرقات العامة افادة 63235
اجتيازه للتدريبين النظري والعملي

 - عدم تجهيز المركبات والمعدات الزراعية ومعدات االشغال 64268
العامة بلوحة استثمار

 ـ تجهيز الدراجة بصندوق لنقل البضائع غير مدون في رخصة 65282
احتجازالسير

 - عدم تزويد دراجة آلية ذات عجلتين برافعة لحفظ توازنها 66282
أثناء الوقوف



جدول مخالفات السير فئة اولى

4/5

مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

 ـ تجهيز مركبة غير عائدة  للقوى المسلحة بآالت تنبيه خاصة 67286
عالوة على المنبهات العادية

احتجاز + 
ضبط 
جهاز 
التنبيه

 - حمولة تتعدى عرضاً او طوالً مدار صندوق الدراجة اآللية68296
ازالة 

الحمولة

 ـ نقل اكثر مما هو مسموح نقله حسب رخصة سوق الدراجة 69297
اآللية

 ـ سير الدراجات الهوائية جنباً الى جنب في غير حالة التجاوز70303

 - عدم سير الدراجات الهوائية على اقصى يمين المعبد او عدم 71303
السير بصورة مستقيمة

 ـ عدم التزام الدراجة الهوائية القسم المخصص لها من الطريق72304

 ـ سير الدراجات الهوائية في االمكنة المخصصة للمشاة دون 73305
موافقة السلطات المختصة

 ـ قيادة الدراجات الهوائية على االرصفة وقرب المنازل حين و74305306
التقائهم بالمشاة بشكل متهور يهدد سالمة االخرين

 ـ نقل شخص اخر على الدراجة الهوائية ذات العجلتين ما لم 75307
تكن مخصصة من مصنعها

 - نقل بضائع يزيد وزنها عن 25 كلغ على الدراجات الهوائية 76307
المجهزة بسلة

 - عدم وجود كرسي خاص باالطفال دون خمس سنوات مثبت 77308
بالدراجة الهوائية بإحكام

احتجاز ـ عدم فعالية مكبحي الدراجة الهوائية78309

احتجاز ـ عدم تجهيز الدراجة الهوائية باالضواء والعاكسات القانونيةو79310311

 ـ عدم تجهيز الطرف االقصى للسلة الجانبية للدراجة الهوائية 80312
بضوء قياس احمر غير مبهر للنظر

 ـ عدم تجهيز الدراجة الهوائية بجهاز التنبيه الخاص بها81313

 ـ تجهيز الدراجة الهوائية بجهاز تنبيه غير الجهاز المحدد لها82313

83314
 ـ عدم وجود سائق لحيوانات الجر او الحمل او الركوب 

للمواشي المنفردة او القطعان او وجود عدد من السائقين دون 
العدد المحدد قانوناً

 ـ عدم التزام سائقي الحيوانات الجانب االيمن من المعبد84315

85316
 ـ عدم االشارة بضوء يحمل باليد ليالً الى القطعان أو الحيوانات 
المنفردة او المجموعة اثناء سيرها على الطريق خارج االماكن 

المأهولة



جدول مخالفات السير فئة اولى

5/5

مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

الى 86318
324

 ـ عدم التقيد بعدد السائقين او بعدد حيوانات الجر بالنسبة 
للمركبة او مجوعة المركبات

 ـ عدم وجود معاون لسائق حيوانات الجر التي يتجاوز عددها 87319
الستة او الخمسة متتابعة

 ـ وجود سائق واحد لقافلة مركبات يزيد عددها عن الثالث88321
 ـ عدم جلوس سائق قافلة المركبات في المركبة االولى89322

 ـ عدم ربط حيوانات المركبتين الثانية والثالثة بمؤخرة المركبة 90325
السابقة بشكل يمنعها من ان تحيد عن الخط التي تسير فيه

 ـ تركيز االضواء او العاكسات خالفاً لالصول المحددة بموجب 91336
احكام هذا القانون

 ـ عدم تسجيل المركبات التي تجرها الحيوانات لدى البلدية 92341
المختصة



جدول مخالفات السير فئة ثانية

1/6

مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

 ـ وضع اشياء على االرصفة تعيق سير المشاة13

212
 - عدم التزام سائق المركبة المسرب االيمن من المعبد في حالة 

السير العادي.

315
 - عدم استعمال اضواء التنبيه عند مواجهة خطر على السالمة 

العامة

416
 - إخراج الرأس أو أي من أعضاء الجسم من السيارة أو 

الجلوس على نوافذها أثناء السير.

517
 - السير جنباً الى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد في غير 

2حالة التجاوز.

617
 - القيام بمناورة التدوير في وسط الشارع العام ضمن المناطق 

المأهولة.

718
 - مخالفة المواصفات المعتمدة للخوذة الواقية اثناء قيادة دراجة 

.ATV احتجازآلية أو

2 - سائق مركبة نقل باالجرة يأكل او يدخن أثناء القيادة819

920
 - تلهي سائق الباص بالحديث او االكل او التدخين خالل نقل 

2الركاب

 - السير دون السرعة المعمول بهاو102426
2 - تجاوز السرعة المحددة بأقل من 20 كلم/سو112426

1224
 - السير على طريق حددت سرعتها الدنيا بسرعة تفوق سرعة 

المركبة.

1325
 - التسبب بعرقلة السير خارج عن ارادته دون ان ينبه 

مستخدمي الطريق وفق المادة 58

1427
 - االقتراب من المشاة او دراجة آلية او هوائية او حيوانات 

خالل التجاوز مسافة تقل عن 75 سم

 - االقتراب من المركبات خالل التجاوز مسافة تقل عن 50 سم1527

1628
 - عدم مراعاة قواعد التجاوز للمركبات التي تسير على خطوط 

حديدية
 - التجاوز عند اجتياز الخطوط الحديدية غير المحروسة1729

1830
 - عدم التزام يمين الطريق وتخفيف السرعة الفساح مجال 

التجاوز للقوى المسلحة وفرق االطفاء واالسعاف والدفاع المدني 
التي نبهت عن اقترابها باشاراتها الخاصة

2

 - عدم مراعاة قواعد اجتياز التقاطعات1931

2032
 - عدم افساح الطريق للسائق القادم عن يمينه على تقاطع 

2متساوي االفضلية

2132
 - عدم افساح الطريق للسائق االسائر على طريق مستمرة 

2ومستقيمة على تقاطع من ثالث طرق

2232
 - عدم افساح الطريق للسائق القادم من طريق ذي سير هام من 

2قبل سائق قادم من طريق ذي سير عادي
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مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

2335
 - عدم اعطاء افضلية المرور لسيارات القوى المسلحة واالطفاء 

واالسعاف والدفاع المدني التي تنبه الى اقترابها باستعمالها 
اشاراتها الخاصة.

2

2 - عدم التوقف على الفتة قف2436

2537
 - عدم التزام الطرف االيمن من المسلك للولوج في طريق آخر 

2على اليمين

2637
 - عدم التزام الطرف االيسر من المسلك للولوج في طريق آخر 

2على اليسار او تخطي الخط الذي يفصل بين المسلكين

2 - عدم مراعاة قواعد استعمال المنبه الصوتيو2739285
2 - تكرار استعمال المنبه او مواصلة استعمالهو2839285

و2939285
 - استعمال المنبه الصوتي في الليل عدا حاالت الضرورة 

2القصوى

3041
 - إيقاف المركبة، أو الحيوان، على الطريق بصورة ينتج عنها 
مضايقة لحركة السير، أو إعاقة للدخول إلى األمالك المجاورة.

سحب المركبة 
واحتجازها

3142
 - الوقوف في األماكن المخصصة لوقوف سيارات المعوقين 

سحب المركبة 2والممرات الخاصة بهم.
واحتجازها

3242
 - الوقوف في ممرات المشاة، والمداخل والمخارج ال سيما 

المرائب والحدائق العامة والمعابد والمدارس وطوارىء 
المستشفيات.

3342
 - الوقوف أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية 

أو خاصة.

3442
 - وقوف أي مركبة في محل الوقوف المخصص لفئة من 

المركبات غير الفئة التي تنتمي إليها.

3542
 - الوقوف في األماكن الواقعة قرب صنابير إطفاء الحرائق 

وعلى مسافة تقل عن خمسة أمتار من كل جهة منها.

3642
 - الوقوف في األماكن التي يحجب فيها الوقوف رؤية الفتات 

الطرقات واإلشارات الكهربائية.

3743
 - التوقف على الخطوط المتقطعة الخاصة بعبور المشاة عند 

اإلشارات الضوئية.

3843
 - التوقف  في األماكن المشار إليها بالفتة ممنوع الوقوف 

والتوقف.
2 - التوقف  في األماكن الخطرة التي تهدد السالمة العامة.3943
2 - التوقف  في األماكن التي تكون فيها الرؤية غير كافية.4043

4143
 - التوقف على رؤوس المرتفعات وعلى المنعطفات والتقاطعات 

2والمستديرات واإلشارات الضوئية حتى مسافة 25 متر .
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سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

4243
 - التوقف على الجسور وتحتها، وداخل األنفاق وفي مداخلهما 

ومخارجهما حتى مسافة 25 متر وفي غير األماكن المهيأة لذلك.

 - توقف  الباصات في غير األماكن المعدة لها ألخذ الركاب.4343

 - التوقف على خطوط التوقف قبل اإلشارات الضوئية.4443

 - التوقف على جانبي المعبد المحدد بخطوط طولية متواصلة.4543

 - التوقف في األماكن التي تجري فيها أشغال عامة.4643

4744
 - وقوف مركبة آلية على طريق عام بصورة متواصلة في 

مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً

4847
 - عدم استعمال اضواء القياس الجانبية خالل الليل او وقت 

الضباب او عند المطر الغزير او الثلج او في نفق

4948
 - عدم اتخاذ التدابير الالزمة ليالً للداللة الى العراقيل القائمة 

بسبب ايقاف مركبة او سقوط حمولتها نتيجة قوة قاهرة

5048
 - مخالفة قواعد استعمال أضواء القياس األمامي والخلفي 

والجانبي أو نور الوقوف أو مثلث التحذير.
احتجاز - تعطل اضواء المكابح5150
احتجاز - تعطل اضواء الرجوع5250

5351
 - عدم استعمال اضواء االشارة قبل انحراف او انعطاف 

2المركبة وبمسافة كافية

5452
 - عدم استعمال سائقي المركبات الزراعية ومركبات االشغال 

2العامة والقاطرات اضواء التالقي بشكل دائم

 - تناثر وسقوط جزء من الحمولة على الطريقو5553139

5653
 - وضع على الطريق او تعليق فوقه اوراقاً او اشياءً على سبيل 

الدعاية والنشر .

5756
 - السير في غير حالة القوة القاهرة على مسارب وممرات 

مخصصة لفئات اخرى من سالكي الطريق.
 - استعمال االوتوسترادات من قبل حيوانات5857

 - استعمال االوتوسترادات من قبل المركبات غير المجرورة آليا5957ً

6057
 - استعمال االوتوسترادات من قبل المركبات التي ال تتعدى 

2سرعتها 60 كلم / س

6157
 - استعمال االوتوسترادات من قبل المركبات الزراعية 

2ومركبات االشغال العامة والمركبات الصناعية

 - السير على كتف الطريق6259

6359
 - الوقوف او التوقف على المعبد ال سيما كتف الطريق اال في 

حاالت الضرورة القصوى
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6460
 - عدم االنحراف التدريجي الى الجهة التي يرغب السائق 

2بسلوكها

 - عدم وضع االطفال في كرسي االمان بشكل سليم.6561

6662
 - سير المركبات دون ابواب او مفتوحة االبواب او غطاء 

احتجازللمحرك او واقية اوحال (رفراف)

ازالة الحاجب - زجاج حاجب للرؤية6782

و6883101
 - عدم وجود مرآة عاكسة للرؤية او عدم وجود مرآتان 

عاكستان جانبيتان
احتجاز - عدم وجود جهاز اطفاء او جهازين للباصاتو6983123
احتجاز - عدم وجود واقي صدمات امامي او خلفي7085
 - السير بغطاء غير محكم االغالقو7187250
احتجاز - عدم فعالية المحول الحفزي7289
احتجاز - عدم وجود عادم (مِسكات) بحالة صالحة7389
احتجاز2 ـ عدم تجهيز المركبة بجهاز تنبيهو7493285

و7599288
 - سماكة المطاط (الغوما) فوق الخطوط المحفورة فيها تقل عن 

احتجاز1.6 مليمتر

احتجاز - استخدام اطارات معالجة باعادة النقش أو غيرهو7699288

و288 77100
و328

 - تركيب اجزاء معدنية تشكل نتوءاً في سطح االطارات 
احتجازالمالصق لألرض

احتجاز - ال يوجد جهاز تسيير الى الوراء78101

احتجاز2 - عدم وجود جهاز يدل على السرعة او وجود جهاز غير صالحو79102289

80120
 - عدم تقيد المركبات التي تنقل قطعاً متمادية في الطول تتعدى 

2مؤخرتها بوضع االشارات الالزمة ليالً او نهاراً

و81121294
 - تجهيز مقدمة السيارة بأضواء من غير اللونين االبيض او 

االصفر باستثناء اضواء الوقوف البرتقالية
 - عدم التقيد بالشروط الخاصة بسيارات األجرة والباصات82122
 - عدم التقيد بقواعد جر المقطورات83124

84133
 - السير بمركبة يزيد وزنها االجمالى حتى 10 % عن الوزن 

االجمالي المحدد لها في رخصة السير
احتجاز - تسيير مركبة تجر أكثر من مقطورة85135
و296 86139

احتجاز2 - مخالفة القواعد المتعلقة بقياسات الحمولةو339

و296 87139
احتجاز - حمولة تالمس الطريقو339

و296 88139
احتجاز - عدم تغطية الحمولة بغطاء مناسبو339

و296 89139
ازالة المخالفة - حمولة تحدث ضوضاء وضجيج اثناء القيادةو339

احتجاز - جر مقطورة بواسطة باص نقل90141
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سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

2 - قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى91141

طلب مركبة 
مخصصة 
على نفقة 
المخالف

92141
 - عدم مراعاة القواعد المتعلقة برباطات المقطورات ونصف 

احتجازالمقطورات

 و298 93144
احتجاز - وجود لوحات تسجيل غير مقروءةو340

و94144267
 - عدم وجود لوحة تسجيل في مؤخرة المقطورة او نصف 

المقطورة

و95149269
 - عدم تقيد المركبة المجهزة بلوحتي تجربة بالطرقات المحددة 

لسيرها

 - استعمال لوحة تجربة او ترانزيت لألفراد الكثر من 3 ايام96152

97172
و272 
احتجاز - عدم التصريح عن تغيير المحركو299

98177
و178 
و180 
و241

احتجاز2 - عدم تأمين سيارة تعليم قيادة السيارات وركابها

احتجاز - عدم تأمين سيارة االيجار ضد جميع االخطار99177

100179
 - تنقل سيارات الباص الدولية الخصوصية خارج الطرقات 

المحددة لها

101185
 - نقل امتعة او اشياء بقصد البيع في السيارات السياحة 

الخصوصية

و274 102186
و301

 - تجاوز سيارات الباص وسيارات الشحن الخصوصية خطة 
السير المحددة لها في الرخصة

103188
 - استعمال السيارات الخاصة بالمستشفيات والمؤسسات 

الرسمية والصحية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة 
وسيارات نقل الموتى لغير الغاية المرخص لها

104195
و148

تسلم الى إدارة  - مخالفة استعمال رخص ولوحات اإلدخال المؤقت
الجمارك

 - استعمال مركبات ذات محركات كهربائية ال تزيد قوة 105202
محركها عن كيلوات واحد على الطرقات العامة

احتجاز + 2 - رخصة سوق منتهية الصالحية106205
سحب الرخصة

107234
 - اصطحاب شخص او اكثر اضافة الى المتدرب في مركبة 

التعليم اثناء التدريب

 - عدم تجهيز سيارة التدريب بمرآة او فرامل اضافية او لوحة 108240
للداللة على انها مخصصة للتعليم
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109253
و327

 ـ عدم التقيد بالمواصفات المحددة الطارات المركبات والمعدات 
الزراعية لجهة الضغط على االرض

110256
 - عدم وجود مرشد يسبق المركبة الزراعية او معدات االشغال 

العامة عندما تكون الرؤية غير كافية

111263
 - عدم طي االجزاء المتحركة او السهلة التفكيك في المركبات 

او المعدات الزراعية او الخاصة باالشغال العامة اثناء السير في 
الطريق العام

112281
 ـ استخدام الدراجات االلية على االرصفة والمسالك المخصصة 

للمشاة وللفئات االخرى من مستخدمي الطريق

113282
 ـ ركوب شخص خلف سائق دراجة آلية غير مزودة بحسب 

تصميمها االصلي بمقعد خاص محكم االثبات

114282
 ـ عمر الراكب اإلضافي على الدراجة اآللية يقل عن عشر 

2سنوات

115295
 ـ عدم استعمال سائق الدراجة اآللية او الـ أ ت ف االضواء في 

2االوقات كافة

116296
 - نقل حاجات على الدراجة اآللية من شأنها ان تعيق القيادة او 

2ان تشكل خطراً على التجول
ازالة 

االغراض
احتجاز ـ عدم تجيز الدراجة الهوائية بمكبحين117309

118315
 ـ سوق القطعان والحيوانات المنفردة او المجموعة بصورة 

تعيق حركة المرور وتهدد السالمة العامة

119317
 ـ ترك حيوانات شاردة او ايقاف القطعان على الطرقات او 

قيادتها بصورة معرقلة للسير

120326
 ـ عدم تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات بآلة لتخفيف 

السرعة والتوقف

الى 121329337
 ـ عدم تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات باالضواء 

المحددة لها قانوناً او بالعاكسات او الرايات الالزمة

122343
 - عدم وضع المركبات المتصادمة خارج المعبّد في حال كانت 

2االضرار مادية

123394
 - عدم  االستحصال على رخصة سوق او سير بدل عن ضائع 

احتجازضمن مهلة شهرين من تاريخ تنظيم المحضر
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 - عدم التزام "أقصى" المسرب االيمن من الطريق عندما تكون 112
3الرؤية غير كافية

 ـ عدم التزام المسرب االيمن من الطريق في حاالت التالقي أو 212
3التجاوز

312
 ـ عدم التزام المسرب االيمن من الطريق عندما تكون سرعة 

المركبة دون السرعة المعمول بها على الطريق وعدم استخدام 
اضواء التنبيه

412
 ـ عدم التزام مركبات النقل العام والشاحنات التي يكون وزنها 
االجمالي 7.5 طن وما فوق والمركبات التي تنقل مواد خطرة 

المسرب االيمن من المعبد
3

 - اجتياز الخط المتواصل المحاذي لخط متقطع عندما يكون 513
3االول منهما على يسار السائق مباشرة.

613
 - السير على المسلك الذي ال يكون واقعاً في اقصى اليمين في 

غير حالة التجاوز وذلك عندما يكون المعبد مشتمالً على مسلكين 
محددين بخطوط متقطعة.

3

3 - اجتياز الفاصل بين مسلك وآخر.713
 - السير على الخطوط  المتواصلة او المتقطعة أو فوقها813

 - تغيير هام في السرعة او االتجاه دون التأكد من امكانية 914
اجراء ذلك دون خطر او دون تنبيه مستخدمي الطريق.

1015
 - الخروج من بناية او عقار واقع الى جانب الطريق أو السير 
الى الوراء دون التأكد من امكانية اجراء ذلك دون خطر يهدد 

مستخدمي الطريق.

 - قطع صفوف القوى المسلحة والمواكب على انواعها وهي في 1116
حالة السير.

 - الصعود والنزول والتعلق بمركبة وهي في حالة السير.1216

 - استعمال المزالق الرياضية ذات العجالت على الطريق العام.1316

 - غسل المركبات على الطريق العام أو أي عمل يؤدي الى 1416
تسريب الماء او اي سوائل أخرى على الطريق

 - اصالح المركبات على الطريق العام في غير حاالت 1516
الضرورة

 - عدم التزام اقصى اليمين عند التوقف الى جانب الطريق 1616
3إلصالح المركبة

 - عدم وضع "مثلث التحذير" واستعمال اضواء التنبيه للتحذير 1716
3عند وجود مركبة معطلة

 - قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تزيد عن 0.5 غ /ل  1817
احتجاز3وحتى 0.8غ /ل .
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1917

 - قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تزيد عن 0 غ /ل  
وحتى 0.8غ /ل للسائقين الجدد وسائقي الباصات ومركبات 

النقل العام والشاحنات التي يزيد وزنها عن 7.5 طن والمركبات 
التي تنقل مواد خطرة

احتجاز3

 - نقل زجاجات او عبوات كحول غير مقفلة من مصنعها داخل 2017
المركبة

 - ايقاف محرك المركبة عن الدوران بقصد تسييرها في 2117
المنحدرات بقوة اندفاعها.

3 - استعمال أي جهاز من اجهزة االتصال اثناء القيادة.2217

 - استعانة سائقي الدراجات االلية او الهوائية بغيرها من 2318
المركبات او الدراجات في سبيل جر دراجاتهم او دفعها.

 - عدم ربط الخوذة الواقية بإحكام من قبل سائق او راكب و2418279
دراجة آلية أو  أ ت ف .

 - عدم اعتمار الخوذة الواقية من قبل سائق او راكب دراجة آلية و2518279
3أو  أ ت ف .

احتجاز 
بإستثناء 
مخالفة 
الراكب

 - التمهل في السير او التوقف بشكل مفاجئ او في غير جهة 2619
الرصيف الستجالب الركاب او إنزالهم.

 - مخالفة تعرفة اسعار النقل.2719

2821
 - عدم اللف بالمركبة من الجهة اليمنى لبناء او نصب او اثر او 
مدارة او مستديرة قائمة على الطريق ما لم يكن هناك تعليمات 

مخالفة.
3

 -  مضايقة سير المركبات بالتمادي في التمهل دون سبب او 2922
3التأخر في االنطالق لدى تلقي االشارة النظامية.

3 - عدم ترك مسافة امان كافية مع السيارة االمامية3022

3122
 - عدم ترك المركبات التي يزيد وزنها عن 7,5 طن او طولها 

عن سبعة امتار مسافة امان تزيد عن 50 متر مع المركبة 
االمامية

3

3223
  - سرعة مفرطة بالنسبة لدواعي التمهل (صعوبات السير، 

العوائق المحتملة، رؤية غير كافية، تقاطعات الطرق، رؤوس 
مرتفعات، أجزاء الطريق الضيقة، منعطفات، تجمعات، الخ).

3

 - عدم تخفيف السرعة لدى التالقي مع مجموعة عسكرية او 3323
3مدنية من المشاة او لدى تجاوزها

 - عدم تخفيف السرعة لدى التالقي مع حيوانات جر أو حمل او 3423
ركوب او مواشي او لدى تجاوزها

 - عدم تخفيف السرعة عند االقتراب من وسائل النقل العام 3523
3المتوقفة النزال او إصعاد الركاب



جدول مخالفات السير فئة ثالثة
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مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

 - عدم تخفيف السرعة عند االقتراب من مناطق ورش االشغال 3623
3العامة

 - عدم تخفيف السرعة عند االقتراب من الممرات الخاصة 3723
3بالمشاة

3 - عدم تخفيف السرعة عند االقتراب من المؤسسات التعليمية3823

3924
 - سوق المركبات والمعدات الزراعية ومعدات االشغال العامة 

على الطرقات العامة بسرعة تتجاوز الثالثين كيلومترا في 
الساعة.

3 - تجاوز السرعة المحددة بين 20 واقل من 40 كلم/سو402426

3 - استعمال المكابح فجأة بال داع او التوقف المفاجئ دون سبب.4125

3 - عدم مراعاة قواعد التالقي والتجاوز.4227

 - التجاوز على النصف االيسر من المعبد بشكل يهدد السيارات 4327
3القادمة من االتجاه المعاكس

 - تجاوز مركبة على اليمين دون أن يشير سائقها انه ينوي 4428
3التوجه الى اليسار

 - التجاوز في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير 4529
او بسبب وجود اشارة بتوقفها.

 - استعمال المسلك الواقع الى اقصى اليسار في معبد يحتوي 4629
على مسربين باتجاهين معاكسين مع مسرب وسطي مشترك

 - التجاوز عند وجود الفتات او رسوم طريق تحظر ذلك4729

3 - عدم التزام السائق المراد تجاوزه حاالً اقصى اليمين4830

و73 4934
و74

 - عدم االلتزام بالالفتات

3 - عدم التقيد بأوامر رجل االمن5034

 - عدم التمهل على الفتة تمهل الفساح المجال للمركبات األخرى5136

 - استعمال االبواق ذات االصوات المتعددة والصارخات و5239285
احتجاز + 3والصافرات.

ضبط جهاز

5342
 - عرض أو وقوف المركبات المعدة للبيع بقصد التجارة، جديدة 

كانت أم مستعملة، على الطرقات العامة حتى في األماكن 
المسموح فيها الوقوف.

3

3 - التسبب سيالن زيوت او غيرها من المواد السائلة اثناء السير5453

 - مخالفة قواعد استعمال اضواء التنبيه ومثلث التحذير في حال 5558
3توقف المركبة بشكل طارئ

 - استعمال الجزيرة الوسطية على االوتوسترادات5659



جدول مخالفات السير فئة ثالثة
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مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

 - وضع طفل دون 10 سنوات من العمر في المقاعد االمامية5761

 - عدم وضع طفل دون 5 سنوات من العمر في كرسي االمان 5861
الخاصة

3 - عدم استخدام حزام األمان في المقاعد االمامية والخلفية5961

اذا كان 
الراكب 

قاصراً يغرم 
السائق

 - عدم تجهيز السيارات بأحزمة امان في المقاعد االمامية و606183
3والخلفية

 - عدم مراعاة قواعد قياسات العلو للبضائع المنقولة على 6162
سيارات الباص او سيارات السياحة

 - سير سيارات الشحن مع ترك الباب الخلفي لصندوقها متدليا6262ً

 - عدم ربط البضائع المنقولة على سطح الباص او السيارة 6362
بإحكام.

 - عدم مراعاة تدابير الوقاية المعمول بها لعبور الجسور 6464
واالنفاق.

 - عدم االمتثال على الفور الشارات رجال الشرطة المكلفين 6567
3بتنظيم حركة المرور

 - عبور مركبات غير المجاز لها المسرب المخصص للنقل6678
احتجاز - وجود واقي صدمات إضافي مخالف لمواصفات الصانع6785
احتجاز - إخراج انبعاثات تتعدى المواصفات المحددة قانوناًو6888283
احتجاز - عدم وجود المحول الحفزي6989
احتجاز3 - وجود مكابح غير صالحةو709495
احتجاز - عدم وجود مكابح قانونيةو719495

72104

الى 
 115

و290 
و293

 - عدم تجهيز المركبة بجميع االضواء الخلفية او عدم تجهيزها 
احتجازباالضواء االمامية او الجانبية ال سيما لجهة اليسار

73104

الى 
 115

و290 
و293

 - االضواء الخلفية او االضواء االمامية او الجانبية ال سيما 
احتجازلجهة اليسار غير سليمة او صالحة لالستعمال

 - استعمال اضواء قابلة للتوجيه (بروجكتور) من اجل إنارة 74117
ضبط الجهاز3الطريق

 - قيادة مركبة نقل ركاب عمومية دون حيازة ترخيص مسبق 75123
احتجازمن وزارة االشغال العامة والنقل

 - عدم مراعاة تجهيز المركبات بوسائل الوقاية تحد من اخطار و76126127
الحوادث الجسدية



جدول مخالفات السير فئة ثالثة
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مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

 - السير بمركبة يزيد وزنها االجمالى عن 10% وحتى %20 77133
احتجاز حتى 3عن الوزن االجمالي المحدد لها في رخصة السير

ازالة المخالفة

 - مخالفة القواعد المتعلقة بقياسات المركباتو78138338

و296 79139
ازالة المخالفة - عدم ربط الحمولة بصورة متينةو339

و296 80139
ازالة المخالفة - حمولة شاحنة تحد من رؤية وحركة السائقو339

و296 81139
ازالة المخالفة - حمولة تخفي اضواء المركبة ولوحات التسجيلو339

 - عدم مراعاة قواعد نقل او تسيير قطع ال تتجزأ او مركبات 82140
ومعدات زراعية ومعدات اشغال عامة

احتجاز - عدم وجود رقم الطراز المتسلسل على الهيكل او الصندوقو83142298

 - عدم وجود لوحة داخلية في سيارة عمومية84144
 - استعمال غير قانوني للوحات التجربة والترانزيتو85149269
احتجاز - عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية في الوقت المحددو86159299

 و274 87171
و300

 - عدم التصريح عن المركبات المرسلة نهائياً الى الخارج وعدم 
اعادة رخصة السير ولوحات التسجيل الى المصلحة المختصة

و272 88172
و299

 - عدم التصريح عن التعديالت التي ادخلت على محاور 
احتجازالشاحنة ومسافاتها

 و274 89173
و300

 - عدم التصريح عن تلف مركبة او سحبها نهائياً من السير 
خالل مدة سبعة ايام

90175
و177 

الى 
180

 - استعمال السيارات لغير الغاية المرخص بها او المعدة لها

 - قيادة مركبة في وضع السير الدولي خارج المهلة المحددة لها91196

 - قيادة مركبة ذات علبة تروس عادية للسائقين الذين حازوا 92201
على رخصة سوق مركبة ذات علبة تروس آلية

 - تدريب قيادة المركبات دون رخصة تعليم للفئة التي يدرب 93234
عليها

 - عدم وجود لوحتي التحذير خالل قيادة المتدرب للمركبة94240
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مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

 - سير المعدات والجرارات المجهزة بسالسل على الطرقات 95255
العامة

نقلها بواسطة 
مركبة 

مخصصة 
على عاتق 

المخالف

 - عدم وجود لوحة تضاء ليالً ومكتوب عليها خطر على 96258
احتجاز3المركبة التي يتجاوز عرضها الحد القانوني

 - قيادة مركبة أ ت ف على الطريق العام مرخص لها السير 97277
خارجه



جدول مخالفات السير فئة رابعة
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مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

4 - اجتياز الخطوط المتواصلة113

 - عدم التوقف او تخفيف السرعة للسماح بمرور المشاة 215
4والمعوقين.

 - عدم اعطاء االفضلية للتالمذة عند مداخل المدارس وعند توقف 315
4باصات المدارس

 - قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تتراوح بين 0.8غ/ل  و 417
احتجاز14غ/ل.

4 - قيادة مركبة في غير االتجاه المحدد.517
4 - تجاوز السرعة المحددة بين 40 واقل من 60 كلم/سو62426

 - التسبب باصوات تصدر عن احتكاك االطارات بسطح الطريق 725
4(كالتشفيط ...)

 - التجاوز عند المنعطفات والتقاطعات اال اذا كان السائق يسير 829
4على قسم من الطريق له حق االفضلية فيه

4 - التجاوز عند االقتراب من معابر المشاة ومخففات السرعة929

 - التجاوز عندما تكون الرؤية غير كافية وخاصة عند هطول 1029
4االمطار او وجود ضباب

 - التجاوز عند المرور على الجسور الضيقة او في االنفاق 1129
4الضيقة ذات المسرب الواحد لكل اتجاه

1229
 - التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وبصورة عامة اذا 
كانت الرؤية الى االمام غير كافية وذلك عندما يكون المعبد غير 

مقسم الى مسالك محددة بخطوط.
4

4 - التجاوز اذا كان المقصود تجاوزه يتجاوز بدوره مركبة اخرى1329

 -  زيادة السائق المراد تجاوزه سرعة مركبته خالل مناورة 1430
4التجاوز

و68 1534
4 - عدم االلتزام باالشارات الضوئيةالى 71

 - عدم اعطاء االفضلية عند الخروج من مكان غير مفتوح للسير 1637
4العام او من ارض ترابية او من مكان للوقوف على جانب الطريق

4 - مخالفة قواعد استعمال اضواء الطريق.1747

 - السير ليالً او وقت الضباب  او عند هطول المطر الغزير او 1847
4الثلج او في نفق من دون استعمال اية انارة.

 - رمي او ترك على الطريق ما من شأنه ان يعرقل حركة السير 1953
4او يسبب اخطاراً تهدد السالمة العامة.

 - رمي أي شيء من داخل المركبات على الطرقات العامة 2053
وجوانبها خصوصاً النفايات وبقايا المأكوالت وخالفه.

 - عدم اتخاذ اجراءات السالمة الالزمة لتنبيه وحماية مستخدمي 2155
الطريق في ورش االشغال على الطرقات
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مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

 - عدم استعمال اضواء التنبيه ومثلث التحذير في حال توقف 2258
4المركبة بشكل طارئ

4 - الرجوع الى الوراء على الطريق ال سيما االوتوسترادات2359

 - الحاق الضرر بالفتات واشارات السير او تغيير مراكزها او 2465
معالمها او مكانها

 - وضع ملصقات او اعالنات او بيانات على الفتات واشارات 2565
المرور

4 - السير بعكس وجهة المرور2674

 - عدم مراعاة الشروط المفروضة في الترخيص باجراء سباق و2780281
على الطرقات العامة

 - اخراج دخان من المركبة ملوث ومضر بالصحة العامة او و2888283
احتجاز4بسالمة السير

احتجاز4 - إحداث ضوضاء يزعج مستعملي الطريق ومجاوريها2988

 - السير بمركبة يزيد وزنها االجمالى عن 20 % وحتى %30 30133
4عن الوزن االجمالي المحدد لها في رخصة السير

احتجاز 
حتى ازالة 

المخالفة

و296 31139
ازالة  - حمولة تخل بتوازن المركبةو339

المخالفة

و298 32144
و340

 - عدم وجود لوحة تسجيل في مقدمة او مؤخرة المركبة التي 
احتجازيجب ان تحملها

و267 33145
احتجاز - وجود لوحات تسجيل غير مبصومة من المصلحة المختصةو298

34163
 

و274 
و300

احتجاز4 - قيادة مركبة دون تسجيل

35164
 

و274 
و300

احتجاز - قيادة مركبة بوكالة تتجاوز الشهرين

36164
 

و274 
و300

احتجاز4 - قيادة مركبة بأكثر من وكالة

 - عدم وجود عقد تأمين صالح في لبنان للمركبات في وضع 37196
السير الدولي

 - قيادة فئة معينة من المركبات غير الفئة المرخص لها في 38197
رخصة السوق

 - عدم تبليغ صاحب رخصة السوق عن تغيير عنوان اقامته 39224
خالل مهلة شهر
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مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

 - التدريب على الطرقات العامة دون ان يكون المتدرب قد اجتاز 40234
التدريبين النظري والعملي االساسيين

 - عدم اإلتصال باإلسعاف او االستنكاف عن نقل المصاب41343

 - رفض سائق المركبة اآللية ابراز المستندات الرسمية المطلوبة 42388
4لمأموري السلطات المختصة
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مواد المادةمتسلسل
سحب نوع المخالفةإضافية

مالحظاتنقاط

حجز6 - قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة بنسبة تتعدى 1غ /ل117
حجز12 - قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات217
حجز6 - التمنع عن الخضوع لفحص الكحول او المخدرات317
حجز6 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 60 كلم/سو42426
حجز6 - القيام بحركات او مناورات ذات خطورة (كالقيادة المتعرجة... )525
 - ان يلحق ضرراً بالطريق654
 - ان يحفر الطريق دون ترخيص754
حجز6 - اجراء سباق على الطرقات العامة بدون ترخيص مسبقو880281

 - إجراء وصالت او لحامات في الشاسي دون موافقة المنتج المصنع و986249
حجزوالمصلحة المختصة

حجز6 - نزع او تعطيل جهاز مراقبة السرعة10102

 - عدم وجود عداد تكسيميتر في سيارات السياحة العمومية الواجب 11103
حجز6عليها تركيبها

 - السير بمركبة يزيد وزنها االجمالى عن  30% عن الوزن االجمالي 12133
حجزالمحدد لها في رخصة السير

 - كتابة معلومات او بيانات غير صحيحة على اللوحة الداخلية للسيارة 13144
حجز6العمومية

14161
و299

 - تأجير او استئجار او استبدال االطارات او اية قطعة بقصد الغش 
حجزبالمعاينة الميكانيكية

حجز - قيادة مركبة دون حيازة رخصة سوق15197

و164 16210
حجز - اعطاء معلومات غير صحيحة ال سيما اسمه وكنيته ومحل االقامةو166

حجز6 - تدريب قيادة المركبات دون رخصة تعليم17234
حجز - متدرب يتعلم السوق دون مدرب18235

 ـ القيام بالحركات البهلوانية اثناء قيادة الدراجة االلية كالسير على عجلة 19280
حجز6واحدة او الوقوف على المقعد او التعرج بين المركبات

حجز6 - دراجة آلية تحدث ضوضاء تزعج مستعملي الطريق ومجاوريها20283

 - عدم تسليم رخصة السوق ضمن خمسة ايام من تاريخ إعالمه فقدان 21366
كامل النقاط

حجز - قيادة مركبة آلية ورخصة السوق مسحوبة من السائق22366
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اآللية الرسوم المفروضة على مختلف انواع المركبات جـدول 
 

UاوالU ً◌  : اختالف انواعها ومن جميع الفئات على اآلليةلجميع المركبات ) الملكية ( رسوم التسجيل :
 معدل الرسم 

 اربعة بالماية من ثمنهاالخصوصية  -1

 من ثمنها  اثنان بالماية)  بما فيها ثمن اللوحات العمومية ( العمومية   -2

 
U ًثانياU  : ختالف انواعها ومن جميع الفئاتعلى ا اآلليةرسوم لوحات التسجيل لجميع المركبات:  
 معدل الرسم 

 15.000عن لوحتين ) بصم ( رسم معاينة  -1

 75.000رسم استبدال لوحات السيارات السياحية الخصوصية   -2

وتاريخ بدء  يحدد الرسمرسم عن تقديم وتركيب لوحتي تسجيل   -3
يصدر العمل به بقرار 

عن وزيري المالية 
والداخلية والبلديات 

رسم استبدال لوحات لتغيير وجهة االستعمال من خصوصي الى عمومي وبالعكس ومن سياحة  -4
الى نقل وبالعكس  

 
60.000 

رسم اضافي عن استبدال لوحات لتغيير وجهة االستعمال من عمومي الى خصوصي اذا لم  -5
قد سجلت خصوصي سابقًا   اآلليةن السيارة او المركبة تك

 
 من ثمنها % 2

 
U ًثالثاU  : خصوصية وعمومية اختالف انواعها ومن جميع الفئات على المركبات اآلليةرسوم رخص السير لجميع ،

 
 معدل الرسم 

 15.000اآللية و مملوء لجميع االمركبات خصة سير بما في ذلك بدل عن ضائع أو ممزق أعن كل ر -

 
U ًرابعاU  : جميع الفئات، خصوصية وعمومية واعها ومن اآللية على اختالف أنرسوم السير السنوية لجميع المركبات

 
 .ل.قيمة الرسم لالبيان 

Uالفئة االولى: U  عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:  
احصنة   10واحد الى  حصانمن قوة  -
 حصاناً  20الى  حصاناً  11من قوة  -

 حصاناً  30الى  حصاناً  21من قوة  -

 حصاناً  40الى  حصاناً  31من قوة  -

 حصاناً  50الى  حصاناً  41من قوة  -
وصاعدًا  حصاناً  51من قوة  -

U13   سنة وما فوق

33.000 
53.000 

109.000 
140.000 
230.000 
288.000 



ا - ز ئكمهئ  2  2010 لجك

Uالفئة الثانيةU:  عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:  
احصنة   10واحد الى  حصانمن قوة  -
 حصاناً  20الى  حصاناً  11ن قوة م -

 حصاناً  30الى  حصاناً  21من قوة  -

 حصاناً  40الى  حصاناً  31من قوة  -

 حصاناً  50الى  حصاناً  41من قوة  -
 وصاعداً  حصاناً  51من قوة  -

U سنوات   5وسنة  12بين

75.000  
120.000 
240.000 
310.000 
510.000 
715.000 

U الفئة الثالثة:U اريخ الصنع عمر السيارة بالنسبة لت:  
احصنة   10واحد الى  حصانمن قوة  -
 حصاناً  20الى  حصاناً  11من قوة  -

 حصاناً  30الى  حصاناً  21من قوة  -

 حصاناً  40الى  حصاناً  31من قوة  -

 حصاناً  50الى  حصاناً  41من قوة  -

 وصاعداً  حصاناً  51من قوة  -

U سنوات وسنتين   4بين

155.000 
245.000 
505.000 
730.000 

1.200.000 
1.500.000 

U الفئة الرابعة:U  عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:  
احصنة   10واحد الى  حصانمن قوة  -
 حصاناً  20الى  حصاناً  11من قوة  -
 حصاناً  30الى  حصاناً  21من قوة  -

 حصاناً  40الى  حصاناً  31من قوة  -

 حصاناً  50الى  حصاناً  41من قوة  -

 وصاعداً  حصاناً  51من قوة  -

U  اقل من سنتين

325.000 
525.000 

1.050.000 
1.525.000 
2.500.000 
3.100.000 

فاء الرسم وتوريده الى الخزينة بمرسوم يتخذ بناء القتراح وزير الداخلية و يتحدد اصول تنظيم واست
البلديات و وزير المالية 

كما يستوفى رسم اضافي سنوي عن كل كلغ او كسره من الحمولة الصافية لجميع سيارات  -
. العاملة على البنزين او المازوت نالشح

 
 
 

25.000 
 
 

U ًخامساU-  وم رخص السوق رس
 

. ل.قيمة الرسم لالبيان 
 عن كل امتحان للحصول على رخصة سوق من مختلف الفئات -

على اختالف انواعها و من مختلف الفئات  اآلليةعن كل رخصة سوق لجميع المركبات  -
رخص السوق  خصوصي او عمومي وعن كل توسع في صالحية 

ع او ممزق او عند تجديدها  عن كل رخصة سوق تعطى بدل ضائ -

30.000 
 

200.000 
25.000 

 
 
 
 



ا - ز ئكمهئ  3  2010 لجك

U ًسادسا U-  رسوم التراخيص الخاصة
 

 .ل.قيمة الرسم لالبيان 

عن كل رخصة سوق دولية وال تعطى إال لمن يحمل رخصة سوق لبنانية  -
لة لالستبدال برخصة سوق عن استبدال رخصة سوق دولية او اجنبية او عسكرية قاب -

لبنانية  
. عن كل ترخيص سنوي يجيز استعمال لوحتي تجربة -

115.000 

 

115.000 
115.000 

 
 .ل.لقيمة الرسم البيان 

 50.000. رخيص يجيز استعمال لوحتي ترانزيتعن كل ت -

 80.000عن كل ترخيص بإجازة سير دولية   -

 100.000. ير باإلضافة الى سائر الرسوم المتوجبةجار من الغيعن كل ترخيص لسيارة معدة لال -

 100.000. عن كل ترخيص سير لسيارة تعطى لوحات ادخال مؤقت -

 100.000. معدة للنقل الدولي صابعن كل ترخيص سنوي يجيز استعمال لوحتي سيارة او  -

 100.000. لسيرمن قانون ا 175عن كل ترخيص للسيارات ذات االستعمال الخاص وفقا لنص المادة  -

 
 

UسابعاU ً◌ :رسوم الرهن والتأمين 
 .ل.قيمة الرسم لالبيان 

نصف بالماية من قيمة من جميع االنواع ومن مختلف الفئات   اآلليةرسوم الرهن او التأمين الجاري على المركبات  -
 عقد التأمين او الرهن 

 
 



 
 

الرسوم لجدو  



ا - ز ئكمهئ  1  2010 لجك

اآللية الرسوم المفروضة على مختلف انواع المركبات جـدول 
 

UاوالU ً◌  : اختالف انواعها ومن جميع الفئات على اآلليةلجميع المركبات ) الملكية ( رسوم التسجيل :
 معدل الرسم 

 اربعة بالماية من ثمنهاالخصوصية  -1

 من ثمنها  اثنان بالماية)  بما فيها ثمن اللوحات العمومية ( العمومية   -2

 
U ًثانياU  : ختالف انواعها ومن جميع الفئاتعلى ا اآلليةرسوم لوحات التسجيل لجميع المركبات:  
 معدل الرسم 

 15.000عن لوحتين ) بصم ( رسم معاينة  -1

 75.000رسم استبدال لوحات السيارات السياحية الخصوصية   -2

وتاريخ بدء  يحدد الرسمرسم عن تقديم وتركيب لوحتي تسجيل   -3
يصدر العمل به بقرار 

عن وزيري المالية 
والداخلية والبلديات 

رسم استبدال لوحات لتغيير وجهة االستعمال من خصوصي الى عمومي وبالعكس ومن سياحة  -4
الى نقل وبالعكس  

 
60.000 

رسم اضافي عن استبدال لوحات لتغيير وجهة االستعمال من عمومي الى خصوصي اذا لم  -5
قد سجلت خصوصي سابقًا   اآلليةن السيارة او المركبة تك

 
 من ثمنها % 2

 
U ًثالثاU  : خصوصية وعمومية اختالف انواعها ومن جميع الفئات على المركبات اآلليةرسوم رخص السير لجميع ،

 
 معدل الرسم 

 15.000اآللية و مملوء لجميع االمركبات خصة سير بما في ذلك بدل عن ضائع أو ممزق أعن كل ر -

 
U ًرابعاU  : جميع الفئات، خصوصية وعمومية واعها ومن اآللية على اختالف أنرسوم السير السنوية لجميع المركبات

 
 .ل.قيمة الرسم لالبيان 

Uالفئة االولى: U  عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:  
احصنة   10واحد الى  حصانمن قوة  -
 حصاناً  20الى  حصاناً  11من قوة  -

 حصاناً  30الى  حصاناً  21من قوة  -

 حصاناً  40الى  حصاناً  31من قوة  -

 حصاناً  50الى  حصاناً  41من قوة  -
وصاعدًا  حصاناً  51من قوة  -

U13   سنة وما فوق

33.000 
53.000 

109.000 
140.000 
230.000 
288.000 



ا - ز ئكمهئ  2  2010 لجك

Uالفئة الثانيةU:  عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:  
احصنة   10واحد الى  حصانمن قوة  -
 حصاناً  20الى  حصاناً  11ن قوة م -

 حصاناً  30الى  حصاناً  21من قوة  -

 حصاناً  40الى  حصاناً  31من قوة  -

 حصاناً  50الى  حصاناً  41من قوة  -
 وصاعداً  حصاناً  51من قوة  -

U سنوات   5وسنة  12بين

75.000  
120.000 
240.000 
310.000 
510.000 
715.000 

U الفئة الثالثة:U اريخ الصنع عمر السيارة بالنسبة لت:  
احصنة   10واحد الى  حصانمن قوة  -
 حصاناً  20الى  حصاناً  11من قوة  -

 حصاناً  30الى  حصاناً  21من قوة  -

 حصاناً  40الى  حصاناً  31من قوة  -

 حصاناً  50الى  حصاناً  41من قوة  -

 وصاعداً  حصاناً  51من قوة  -

U سنوات وسنتين   4بين

155.000 
245.000 
505.000 
730.000 

1.200.000 
1.500.000 

U الفئة الرابعة:U  عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع:  
احصنة   10واحد الى  حصانمن قوة  -
 حصاناً  20الى  حصاناً  11من قوة  -
 حصاناً  30الى  حصاناً  21من قوة  -

 حصاناً  40الى  حصاناً  31من قوة  -

 حصاناً  50الى  حصاناً  41من قوة  -

 وصاعداً  حصاناً  51من قوة  -

U  اقل من سنتين

325.000 
525.000 

1.050.000 
1.525.000 
2.500.000 
3.100.000 

فاء الرسم وتوريده الى الخزينة بمرسوم يتخذ بناء القتراح وزير الداخلية و يتحدد اصول تنظيم واست
البلديات و وزير المالية 

كما يستوفى رسم اضافي سنوي عن كل كلغ او كسره من الحمولة الصافية لجميع سيارات  -
. العاملة على البنزين او المازوت نالشح

 
 
 

25.000 
 
 

U ًخامساU-  وم رخص السوق رس
 

. ل.قيمة الرسم لالبيان 
 عن كل امتحان للحصول على رخصة سوق من مختلف الفئات -

على اختالف انواعها و من مختلف الفئات  اآلليةعن كل رخصة سوق لجميع المركبات  -
رخص السوق  خصوصي او عمومي وعن كل توسع في صالحية 

ع او ممزق او عند تجديدها  عن كل رخصة سوق تعطى بدل ضائ -

30.000 
 

200.000 
25.000 

 
 
 
 



ا - ز ئكمهئ  3  2010 لجك

U ًسادسا U-  رسوم التراخيص الخاصة
 

 .ل.قيمة الرسم لالبيان 

عن كل رخصة سوق دولية وال تعطى إال لمن يحمل رخصة سوق لبنانية  -
لة لالستبدال برخصة سوق عن استبدال رخصة سوق دولية او اجنبية او عسكرية قاب -

لبنانية  
. عن كل ترخيص سنوي يجيز استعمال لوحتي تجربة -

115.000 

 

115.000 
115.000 

 
 .ل.لقيمة الرسم البيان 

 50.000. رخيص يجيز استعمال لوحتي ترانزيتعن كل ت -

 80.000عن كل ترخيص بإجازة سير دولية   -

 100.000. ير باإلضافة الى سائر الرسوم المتوجبةجار من الغيعن كل ترخيص لسيارة معدة لال -

 100.000. عن كل ترخيص سير لسيارة تعطى لوحات ادخال مؤقت -

 100.000. معدة للنقل الدولي صابعن كل ترخيص سنوي يجيز استعمال لوحتي سيارة او  -

 100.000. لسيرمن قانون ا 175عن كل ترخيص للسيارات ذات االستعمال الخاص وفقا لنص المادة  -

 
 

UسابعاU ً◌ :رسوم الرهن والتأمين 
 .ل.قيمة الرسم لالبيان 

نصف بالماية من قيمة من جميع االنواع ومن مختلف الفئات   اآلليةرسوم الرهن او التأمين الجاري على المركبات  -
 عقد التأمين او الرهن 

 
 



 
 

 الفتات المرور



ROAD SIGNS – SIGNALISTION ROUTIÈRE -الفتات الطرق 
1-Warning Signs – Panneaux de Danger -  التحذيرية الالفتات  

 
1- 

 منعطف لليمين
Right- Hand Bend 

Virage à droite 

 
2- 

 منعطف لليسار
Left- Hand Bend 
Virage à gauche 

 
3- 

من اليمين إلى اليسار نمنعطفا  
Double Bend, the first to the Right 
Double virage, le premier à droite 

 
4- 

من اليسار إلى اليمين نمنعطفا  
Double Bend, the first to the left  

Double virage, le premier à gauche 

 
5- 

 انخفاضات
Uneven Road 

Cassis  

 
6- 

 تخفيض سرعة  مطب
Speed Hump 

Dispositif surélevé 

 
7- 

 الطريق يضيق من اليسار
Carriageway Narrows to the Left 

Rétrécissement de la chaussée à gauche 

 
8- 

 الطريق يضيق من الجانبين
Carriageway Narrows  on both sides 

Rétrécissement de la chaussée 



 
9- 

 الطريق يضيق من اليمين
Carriageway Narrows to the Right 

Rétrécissement de la chaussée à droite 

 
10- 

 إشارات كهربائية
Light Signals 

Annonce de feux tricolores 

 
11- 

 حركة سير في كال االتجاهين
Two way Traffic  

Circulation admise dans les deux sens 

 
12- 

 خطر انهيارات
Risk of Rock Fall 

Chutes de pierres  

 
13- 

 تحليق منخفض للطائرات
Low flying aircraft 

Survol d’avions à basse altitude 

 
14- 

 إنحدار خطر
Steep hill 

Descente dangereuse 

 
15- 

 رياح جانبية
cross wind 

Vent latéral 

 
16- 

 عبور حيوانات
Animal Crossing  

Traversée de bétail 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Italian_traffic_signs_-_doppio_senso.svg


 
17- 

 عبور دراجات
Cycles and Mopeds with two wheels 

Passage pour conducteurs de bicyclettes et de 
cyclomoteurs à deux roues 

 
18- 

 أشغال
Works 

Travaux 

  

 
19- 

 ممر سكة حديد
Single track rail road crossing 
Passage à niveau-voie unique 

 
20- 

 طريق منزلق
Slippery Road 

Chaussée glissante 

 
21- 

 تقاطع سكة حديد مجهز بحواجز
Level railway crossing with a gate barriers 

Passage à niveau avec barrières 

 
22- 

دون حواجز  حديد ةسكتقاطع 
Level railway crossing without a gate barriers 

Passage à niveau sans barrières 

 
23- 
أوالد/ ممر أطفال   

Children Crossing 
Endroit spécialement fréquenté par des enfants 

  
24- 

 انتبه مدرسة
School Area 

Zone scolaire 



 
25- 

 ممر مشاة
Pedestrian Walkway 

Passage Piétons 

 
26- 

 خطر غير محدد
Undefined Hazard 
Danger non défini 

  
 



2- Regulatory signs – Panneaux de réglementation – الفتات تنظيمية 
2.1- Intersection and Priority Signs / Panneaux d’intersection et de Priorité 
 الفتات التقاطع واألفضلية

 
27- 

 توقف عند التقاطع
Stop at the junction 
Arrêt à l’intersection 

 
 

28- 
 افسح الطريق
Give way 

Cédez le passage 

 
29-  

مستديرة  -حركة سير دائرية  
Roundabout 

Carrefour à sens giratoire 

 
30- 

للسيارات القادمة من اليمين جالإفسح الم -تقاطع   
Intersection-give way to vehicles from right 
Intersection où le conducteur doit céder le 

passage aux véhicules débouchant de la route 
située à sa droite   

 
31- 

بدون أفضليةمع طريق  تقاطع  
Intersection with a road without priority 
Intersection avec une route sans priorité 

 
32- 

 طريق أفضلية
Priority Road 

Indication du caractère prioritaire d’une route 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/MUTCD_R1-1.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Italian_traffic_signs_-_circolazione_rotatoria.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Italian_traffic_signs_-_intersezione_con_precedenza_a_destra.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Italian_traffic_signs_-_intersezione_con_diritto_di_precedenza.svg


33- 
 نهاية طريق أفضلية

End of Priority Road 
Fin du caractère prioritaire d’une route 

 
2.2 Prohibition Signs / Panneaux d’interdiction -الفتات المنع 

 
34- 

في االتجاهين المركبات عموم مرور ممنوع  
Vehicles prohibited 

Circulation interdite à tout véhicule dans les 
deux sens 

 
35- 

الدخول ممنوع  
No Entry 

Sens interdit à tout véhicule 

 
36- 

 ممنوع االتجاه لليسار
No Left Turn 

Interdiction de tourner à gauche 
 
 
 

 
37- 

 ممنوع االتجاه لليمين
No Right Turn 

Interdiction de tourner à droite 

 
38- 

 ممنوع االلتفاف 
No U-Turns 

Interdiction de faire demi-tour 

 
39- 

 ممنوع التجاوز
No Overtaking 

Interdiction de dépasser tous les véhicules 



 
40- 

 ممنوع التجاوز لسيارات النقل
No Overtaking for Trucks 

Interdiction aux véhicules de transports de 
marchandises de doubler 

 
41- 

 على انواعها ليةالدراجات اآلو ممنوع دخول السيارات
No Motor Vehicles, motorcycles and mopeds 

Accès interdit aux véhicules à moteur, 
motocycles et cyclomoteurs 

 
42- 
الشاحنات ممنوع دخول  

No Trucks 
Accès interdit aux véhicules de marchandises 

 
43- 

 ممنوع دخول المشاة
No Pedestrians 

Accès interdit aux piétons 

 
44- 

 ممنوع دخول الدراجات الهوائية
No Cycles 

Accès interdit aux cycles 

 
45- 

ا الحيواناتممنوع دخول العربات التي تقطره  
No animal-Drawn Vehicles 

Accès interdit aux véhicules à traction animale 

 
46- 

 ممنوع دخول المركبات الزراعية
No agricultural motor vehicles 

Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur 

 
47- 

التي تجر باليدممنوع دخول العربات   
No entry to cars arm 

Accès interdit aux voitures à bras 



 
48- 

النقل العام باصات ممنوع دخول  
No public transport 

Accès interdit aux véhicules de transport en 
commun de personnes 

 
 
 

 
49- 

ليةاآل ممنوع دخول الدراجات  
No Motorcycles 

Accès interdit aux cyclomoteurs 

 
50- 

عن الرقم المحددممنوع مرور المركبات التي يزيد طولها   
Vehicle Length Restriction 

Accès interdit aux véhicules dont la longueur 
est supérieure au nombre indiqué 

 
 
 

 
51- 

 عن الرقم المحدد عرضهاممنوع مرور المركبات التي يزيد 
No vehicles over Maximum width 

Accès interdit aux véhicules dont la largeur, 
chargement compris, est supérieure au nombre 

indiqué 

  

 
52- 

 عن الرقم المحدد إرتفاعهاممنوع مرور المركبات التي يزيد 
Height Restriction 

Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, 
chargement compris, est supérieure au nombre 

indiqué 

 
53- 

 الرقم المحدد عنممنوع مرور المركبات التي يزيد وزنها 
Weight Restriction 

Accès interdit aux véhicules dont le poids total 
autorisé excède le nombre indiqué 



 
54- 

عن الرقم ممنوع مرور المركبات التي يزيد وزنها المحوري 
 المحدد

Axle Weight Restriction 
Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu 

plus que le nombre indiqué 
 
 
 

 
55- 

 أقصى سرعة مسموح بها
Speed Limit 

Limitation de vitesse 

 
56- 

للسيارات القادمة من الجهة المقابلة المرور أفضلية  
Give way to Oncoming Traffic 

Cédez le passage à la circulation venant en sens 
inverse 

 
 
 

 
57- 

استعمال المنبهممنوع   
Use of Horn Prohibited 

Signaux sonores interdits 

 
58- 

 ممنوع دخول المركبات التي تحمل مواد ملّوثة 
No Vehicles carrying Pollutants 

Accès interdit aux véhicules transportant des 
marchandises polluantes 

 
59- 

متفجرة أو شديدة ممنوع دخول المركبات التي تحمل مواد 
 االشتعال

No Vehicles carrying Explosive or Highly 
Flammable Substances 

Accès interdit aux véhicules transportant des 
marchandises explosives 



 
60- 

 ممنوع دخول المركبات التي تحمل مواد خطرة
No Vehicles carrying 
Dangerous Material 

Accès interdit aux véhicules transportant des 
marchandises dangereuses 

 

 

 

2.3 Parking signs-Panneaux de stationnement – والتوقف  منع الوقوف الفتات  

 
61- 

 ممنوع الوقوف
No Parking  

Stationnement Interdit 
 
 
 
 

 
63 

بدل دفع موقفبداية منطقة   
Entry zone of paid parking 

Entrée d’une zone à stationnement payant 
 

 
62- 

 ممنوع التوقف والوقوف
No waiting and no parking 

Arrêt et stationnement Interdits 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:B6B4.svg


2.4- Mandatory Signs – Panneaux d’obligation – الالفتات اإللزامية 

 
64- 

اليمينإلى  اجباري اتجاه سير  
Mandatory Movement to the right 

Obligation de tourner à droite avant le panneau 
 
 

 
65- 

اليسارإلى  اتجاه سير اجباري  
Mandatory Movement to the  left  

Obligation de tourner à gauche avant le panneau 

 
66- 

 الزم اليمين
Keep to the right 

Contournement obligatoire par la droite 
 
 
 

 
67- 

 الزم اليسار
Keep to the left 

Contournement obligatoire par la gauche 

 
68- 

 اتجاه اجباري مستقيم
Mandatory direction: Straight 

Direction obligatoire à la prochaine 
intersection: tout droit 

 
69 
الى اليميناتجاه اجباري   

Mandatory direction: right 
Direction obligatoire à la prochaine intersection : 

à droite. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_d'obligation_de_direction_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_d'obligation_de_direction_(France)


 
70- 
إلى اليساراتجاه اجباري   

Mandatory direction: left 
Direction obligatoire à la prochaine intersection : 

à gauche 

 
71 

مستقيم أو إلى اليميناتجاه اجباري   
Mandatory direction: left or right 

Directions obligatoires à la prochaine 
intersection : tout droit ou à droite. 

 
72- 

يسارمستقيم أو إلى الاجباري  اتجاه  
Mandatory direction to the next 

intersection : Straight or to the left 
Directions obligatoires à la prochaine 
intersection : tout droit ou à gauche 

 

 
73- 

الى اليمين أو الى اليساراجباري اتجاه   
Mandatory direction to the next 

intersection : left or right 
Directions obligatoires à la prochaine 

intersection : à droite ou à gauche 

 
74- 

طريق للدراجات الهوائيةممر أو   
Track or path required for cycles  

Piste ou bande obligatoire pour les cycles 

 
75- 

لمشاةل إلزامي مسار  
Use footpath  

Chemin obligatoite pour piétons 

 
76- 

للفروسية مخصص مرم  
Mandatory way for riders 

Chemin obligatoire pour cavaliers 

 
77- 
الزاميةأدنى سرعة   

Minimum Speed 
Vitesse minimale obligatoire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_d'obligation_de_direction_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_d'obligation_de_direction_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_d'obligation_de_direction_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_d'obligation_de_direction_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_d'obligation_de_direction_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_d'obligation_de_direction_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_d'obligation_de_direction_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_d'obligation_de_direction_(France)


 
78- 

 الزامية المعدنيةسالسل ال
Snow chains mandatory 

Chaînes à neige obligatoires 

 
79- 

تللباصا مخصصرب مس  
Bus Lane 

Voie réservée aux véhicules de transport en 
commun 

 
2.5 - End Prohibition Signs / Panneaux Fin d’interdiction المنع نهاية الفتات-  

 

 
80- 

السابقة على حركة السيرانتهاء جميع القيود   
End of all moving traffic restrictions previously 

signed 
Fin de toutes les interdictions précédemment 

signalées 
 
 
 

 
81- 

حد السرعةانتهاء   
End of Speed Limit 

Fin de limitation de vitesse 

 
82- 

التجاوز قيود انتهاء منع  
End of Overtaking prohibition 
Fin d’interdiction de dépasser 

 

 
83- 

الشاحنات انتهاء قيود منع تجاوز  
End of truck Overtaking prohibition 

Fin d’interdiction de dépasser aux camions 



 
84- 

 انتهاء منع استعمال المنبه
End of Horn Restriction Zone 

Fin d’interdiction de l’usage de l’avertisseur 
sonore 

 

 

 

2.6 – End of Mandatory Signs / Panneaux de fin d’obligation -  اإللزامية فتاتالالنهاية  

 

 
85- 

الهوائية ممر أو طريق للدراجات نهاية  
End of mandatory cycle track 

Fin de piste obligatoire pour cycle 
  
 

 
86- 

 نهاية الممر اإلجباري للمشاة
End of mandatory footpath 

Fin de chemin obligatoire pour piétons 

 
87- 

اإللزامي الفروسيةنهاية ممر   
End of mandatory way for riders 

Fin de chemin obligatoire pour cavaliers 

 
88- 

 انتهاء الحد األدنى للسرعة
End of minimum speed limit 

Fin de vitesse minimale obligatoire 
 



 
89- 

باصاتلل نهاية الممر المخّصص  
End of lane reserved for public transport vehicles 
Fin de voie réservée aux véhicules de transport 

en commun 

 
90- 

المعدنيةلسالسل لنهاية االستعمال االجباري   
End of mandatory use of snow chains 

Fin d’obligation de l’usage des chaînes à neige 

   
 
3- Guide Signs – Panneaux d’Indication الالفتات اإلرشادية 
3-1 Information Signs / Panneaux d’information /   لمعلوماتاالفتات  

 

 
91- 

موقف   
Parking 

Stationnement 

 
92- 

جانيمنطقة موقف م  
Free Parking Area 

Stationnement gratuit 

 
93 

 وقوف مقابل بدل
Paid Parking 

Stationnement payant 

 
94- 
  قترحةالسرعة الم

Advised Speed 
Vitesse conseillée 



 
95- 

قترحةحدود السرعة المنهاية   
End of Advised Speed 

Fin de vitesse conseillée 

  
96- 

سيارات أجرةموقف   
Taxis 

Station de taxi 

 
97- 

اتباص موقف  
Bus Stop 

Arrêt d’autobus 

 
98- 
ترامويموقف   

Tram Stop 
Arrêt de tramway 

 
99 

  اتجاه السير اجباري الى األمام
One Way Traffic 

Circulation à sens unique 

 
100- 

 طريق غير نافذ
No Through Road 

Impasse 

 
101- 

 طريق غير نافذ
No Through Road 

Pré signalisation d’une impasse 

 
102- 

لسيارات القادمة من الجهة المقابلة على ا أفضلية  
Priority over Oncoming Traffic 

Priorité par rapport à la circulation venant en 
sens inverse 



 
103- 

  ممر مشاة
Pedestrian Crossing 

Passage pour piétons 

 
104- 

 تحديد اتجاهات المسارب
Lane Assignments in Two Directions 

Deux voies dans un sens et  
une voie dans l’autre 

 

  
105- 

مسارب السيردمج   
Lanes Merge / Réduction du nombre des voies 

 

 
106- 

 بداية طريق سريع
Beginning of highway 

Début d’une section d’autoroute 
 

 
108- 

 مستشفى
Hospital / Hôpital 

 
107- 

 نهاية طريق سريع
End of highway 

Fin d’une section d’autoroute  
 

 
109- 

م 500نفق طوله أكثر من   
Tunnel, the length is more than 500 meters 



 

 
110- 

لمراقبة السرعة رادار  الفتة 
Radar speed sign  

Signal annonçant une zone où la vitesse est 
contrôlée par un radar 

 
 
 

3-2 Service Signs / Panneaux de 
service / الفتات الخدمات    
 

 

Tunnel d’une longueur de plus de 500 mètres 

 
111- 

 إسعافات أولّية
First Aid Post 

Poste de secours 
 
 

 
112 

اتمكتب إستعالم  
Information Office 

Bureau d’information 

 
113- 

 إسعافات أولية
First aid station 

Poste de secours 
 
 

 



 
114- 

لطوارىءلهاتف   
Emergency phone 

Poste d’appel d’urgence 
 

 
115- 

عموميهاتف   
Public phone 

Cabine téléphonique publique 

 
116- 

 مراحيض عامة
Toilets open to the public 

Toilettes ouvertes au public 

 
117- 

 تسهيالت للمعّوقين
Access for those with disabilities 

Installations accessibles aux personnes 
handicapées 

 
118- 
 مطعم

Restaurant 
Restaurant ouvert 7/7 jours 

 
119- 
 مقهى

Cafeteria 
Café ouvert 7/7 jours 

  

 
120- 

 محطة وقود 
Fuel Station 

Poste de distribution de carburant  

 
121- 
 فندق

Hotel/ Motel 
Hotel ou motel 



 
122- 
)خيام(موقع تخييم   

Camping Site (Tents) 
Terrain de camping pour tentes 

 
123- 
)قوافل(موقع تخييم   

Camping Site (Caravans) 
Terrain de camping pour caravanes 

 
124- 

 نزل للشباب
Youth Hostel 

Auberge de jeunesse 

 

 
125- 

 مركز تصليح
Mechanical Help 

Poste de d’épannage 
  

  
 

 

3.3 Directional Signs – Panneaux de Direction - الفتات االتجاه 

 
 
 

 
126- 

 الفتة اتجاه مع المسافة
Position sign with indication of distance 

Panneau de position comportant une indication de 
distance 

 
127- 

مخارجداللة على الفتة متقدمة لل  
Signs of advanced motorway junction 
Panneau de signalisation avancée de 

bifurcation autoroutière 
 
 



 

 
128- 

 الفتة متقدمة تدل على منطقة معينة
Advanced sign for area close to the road 

Panneau de signalisation avancée d'aire sur  route 

 
129- 

 الفتة متقدمة للداللة على المسارب
Advanced sign for motorway junction 

Panneau de signalisation avancée 
d'affectation de voies de bifurcation 

autoroutière 
 
 

 
130- 

على الطريق السريعاتجاه الفتة   
Advanced sign for motorway junction 

Panneau de signalisation avancée d'affectation 
de voies de bifurcation autoroutière 

 
131- 

الحركة في المستديراتتدل على اتجاهات متقدمة الفتة   
Advance warning sign at roundabout 

Panneau de présignalisation diagrammatique à 
sens giratoires 

 
 
 
 

 
132- 

السريع الفتة لمخرج الطريق  
Warning sign on freeway for simple exit 
Panneau d'avertissement de bifurcation 

autoroutière simple 
 
 
 

 
133- 

الى طريق رقم مخرج  
Exit 

Sortie 



 
134- 

على الطريق السريع اإلتجاهالفتة تأكيد   
Confirmation streamlined sign used on highway 
Panneau de confirmation de filante utilisé sur 

autoroute 

 
135- 

 الفتة مطار
Airport Sign 

Panneau d’aéroport 

 

 

3.4 Delineators – Balises -  تنبيهالعالمات  

 
136 (J 1) 

نعطفاتالم عالمات  
Delineator of Bends 
Balisage des virages 

 
137 (J1 bis) 

الثلجية للطرق المنعطفاتعالمات   
Delinator of Bends on snowy roads 

Balisage des virages sur routes fréquemment 
enneigées 

 
138 (J 3) 

 عالمات لتقاطعات الطرق
Markup position of road intersection 

Signalisation de position des intersections de 
routes 

 
 

 
 
 
 

 
 

139 (J 4) 
المنعطفاتعالمات   

Delineator of bends 
Balisage de virages 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Airport_Sign.svg


 
140 (J 6) 

 عالمات حدود الطريق
Delineator for pavement edges 

Délinéateur. Balisage des limites de chaussées 

 
 
 

141 - 
العاكس األصفر باللون الجزر رؤوس تحديد عالمات  

Yellow reflective sheet for head of Islands 
plaque Rétro-fléchissant jaune pour têtes 

d'îlots  
 
 

 



 
 

 جدول األوزان



 1جدول االوزان رقم 

 فئة المركبة الرقم

 التصنيف
حسب (

 )المحاور

الوزن 
اإلجمالي 

 الشكل )طن(
 21 11 سيارة شحن بمحورين 1

 
  38 1111 شحن قاطرة بمحورين ومقطورة بمحورين 2
  44 2111 شحن قاطرة بمحورين ومقطورة بثالثة محاور 3
  27 21 سيارة شحن بثالثة محاور 4
 45 1121 قاطرة بثالثة محاور ومقطورة بمحورينشحن  5

 
 51 2121 شحن قاطرة بثالثة محاور ومقطورة بثالثة محاور 6

 
سيارة شحن بأربعة محاور    7

  32 22 )المحاور األمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(
شحن قاطرة  بأربعة محاور ومقطورة بمحورين   8

  50 1122 )للتوجيهالمحاور األمامية مزدوجة وقابلة (
 شحن قاطرة  بأربعة محاور ومقطورة بثالثة محاور 9

  56 2122 )المحاور األمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه( 
سيارة شحن بخمسة محاور    10

  36 32 )المحاور األمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(
 شحن قاطرة  بخمسة محاور ومقطورة بمحورين 11

  54 1132 )المحاور األمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه( 
 شحن قاطرة  بخمسة محاور ومقطورة بثالثة محاور  12

  60 2132 )المحاور األمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(
  33 111 رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بمحور واحد 13
 40 211 رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بمحورين 14

 
  44 311 رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بثالثة محاور 15
  48 411 رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بأربعة محاور 16
رأس قاطرة بثالثة محاور ونصف مقطورة بمحور  17

  40 121 واحد
 47 221 رأس قاطرة بثالثة محاور ونصف مقطورة بمحورين 18

 
ونصف مقطورة بثالثة  رأس قاطرة بثالثة محاور 19

  51 321 محاور
رأس قاطرة بثالثة محاور ونصف مقطورة بأربعة  20

  55 421 محاور
رأس قاطرة بأربعة محاور ونصف مقطورة بمحور  21

  45 122 )المحاور األمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(واحد 
 رأس قاطرة بأربعة محاور ونصف مقطورة بمحورين  22

  52 222 )األمامية مزدوجة وقابلة للتوجيهالمحاور (
رأس قاطرة بأربعة محاور ونصف مقطورة بثالثة  23

  56 322 )المحاور األمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(محاور 
رأس قاطرة بأربعة محاور ونصف مقطورة بأربعة  24

  60 422 )المحاور األمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(محاور 
 سيارة شحن بخمسة محاور  25

  38 23 )المحاور األمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه(
 



 2جدول االوزان رقم 

 

 :مزدوجة العجالت للحموالت غير القابلة للتجزئة وفقاً للجدول اآلتي/ تحدد األوزان المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي ) أ(

 )لوبوي( فئة المركبة الرقم
  التصنيف

حسب (
 )المحاور

الوزن 
 الشكل المسموح به

 L 211 50رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بمحورين   1
 

 L 221 59رأس قاطرة بثالثة محاور ونصف مقطورة بمحورين  2
 

 L 311 55رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بثالثة محاور  3
 

رأس قاطرة بثالثة محاور ونصف مقطورة بثالثة  4
 L 321 64محاور 

 
 

 

 :العجالت وفقاً للجدول اآلتي متعددة/ تحدد األوزان المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي ) ب(

 )فرشات/لوبوي( فئة المركبة الرقم
  التصنيف

حسب (
 )المحاور

الوزن 
 الشكل المسموح به

رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بمحورين   1
L / 8 

211 
52 

 

2 
رأس قاطرة بثالثة محاور ونصف مقطورة بمحورين 

L / 8 

221 
59 

 

3 
ة بثالثة محاور رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطور

L / 8 

311 
68 

 

رأس قاطرة بثالثة محاور ونصف مقطورة بثالثة  4
محاور 

L / 8 

321 
75 

 
 



 
 

شكل رخصة 
 السوق



 

ملحق شكل رخصة السوق 
 

: وفقاً لما يليملم  85× 54 قياس بالستيكمن الرخصة السوق كون نموذج ي
 

 :وجه البطاقة  -
 

الجمهورية اللبنانية     رخـصـة سـوق     
  Saidسعيد    -1
  Assaadأسعد    -2
بيروت، لبنان           1/1/1990 -3
 36ك و  ج- 4        5/1/2008  أ- 4
  لبناني  د- 4      5/1/2018  ب- 4
فؤاد   أ- 5              1233456 -5
جنان   ب- 5توقيع   ال  -7
 
    +O أ- 9مدينة      ،منطقة ،شارع -8
 
عمومي  / AT ب- B     9   سيارة        A   دراجة  ج- 9
 
 

 
 
 

 
ول األ سماال -1
ة لئاعالسم ا -2
تاريخ ومكان الوالدة  -3
لرخصة تاريخ اصدار ا -أ 4
) الفئة االقرب(تاريخ انتهاء الصالحية  -ب 4
رمز المسؤول عن اصدار الرخصة  -ج 4
الجنسية  -د 4
رقم الرخصة التسلسلي  -5
ب اسم األ -أ 5

 مسم األا -ب 5
صورة صاحب الرخصة  -6
توقيع صاحب الرخصة  -7
ة أماالقعنوان  -8
فئة الدم  أ- 9
 ماتيكاوتو ،عمومي /خصوصي :استعمال الرخصة ب- 9

(AT) 
 ات المرخص بقيادتهافئة المركب ج- 9
 

 
 
 

 :خلف البطاقة  -
 

  12 11 10 د  9
 :تفسير الرموز

االول  سماال -1
ة لئاعسم الا -2
تاريخ ومكان الوالدة  -3
تاريخ اصدار الرخصة  -أ 4
) الفئة االقرب(تاريخ انتهاء الصالحية  -ب 4
رمز المسؤول عن اصدار الرخصة  -ج 4
الجنسية  -د 4
رقم الرخصة التسلسلي  -5
  باسم األ -أ 5
  ماسم األ -ب 5
صورة صاحب الرخصة  -6
توقيع صاحب الرخصة  -7
ة أماالقعنوان  -8
فئة الدم  أ- 9
عمومي /خصوصي: استعمال الرخصة ب- 9
 (AT) اوتوماتيك –
ات المرخص بقيادتها فئة المركب ج- 9
 ات المرخص بقيادتهافئة المركبتفصيل  د- 9

فئة  ترخيص كل تاريخ. 10
فئة كل تاريخ انتهاء صالحية . 11
 او خالفه صحيةمن  الرخصةعلى  القيود. 12

بخاصة أصحاب اإلحتياجات الخاصة 
 )قينالمعوّ (

      A1                1 دراجة

      A                   دراجة

               B1      1 سيارة

            B          سيارة 

            C1     1شاحنة 

           C      شاحنة 

        CEشاحنة م  

               D1     1باص 

              D       باص   
    مركبات زراعية

    معدات أشغال
    

 
 ات المرخص بقيادتهافئة المركبتفصيل . د 9

فئة  كلالترخيص لتاريخ . 10
فئة لكل صالحية النتهاء إتاريخ . 11

بخاصة  و خالفهأالرخصة من صحية على  القيود. 12
)قينالمعوّ (أصحاب اإلحتياجات الخاصة 

 

 
 صورة -6

 Magnetic Code or micro chip          المعلومات المرمزة  


	2- يُستثنى من المعاينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية الجديدة ومركبات الـ أ ت ف  ATV غير المستعملة والتي تُسجّل لأول مرة.
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