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الجمهورية اللبنانية
===
قانون رقم /342/
قانون السير الجديد

أقر جملس النواب ،
وينشر رئيس اجلمهورية القانون التايل نصه :
مادة وحيدة  - :ص ّدق اقرتاح قانون السري اجلديد كما عدلته اللجان النيابية املشرتكة وجملس النواب .
 -يعمل هبذا القانون فور نشره يف اجلريدة الرمسية .

بعبدا في  33تشرين األول 3103
اإلمضاء  :ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء  :محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء  :محمد نجيب ميقاتي

قانون رقم /324/
قانون السير الجديد
المادة األولى  :خيضع تنظيم السري واستعمال الطرقات العامة وتدريب السائقني وامتحاانت السوق وشروط املتانة يف
املركبات والسالمة العامة ألحكام هذا القانون  ،واجلداول واملالحق املرفقة به  ،والشرعة اللبنانية حلقوق
املشاة .

المادة  : 3يُقصد ابملصطلحات التالية أينما وردت يف هذا القانون املعاين اآلتية :
 - 1الطريق  :كل سبيل مفتوح لسري املشاة واحليواانت وخمتلف أنواع املركبات .

 - 2األتوستراد  :كل طريق وملحقاته وسائر اإلنشاءات والتجهيزات الفرعية التابعة له كاملداخل
واملخارج ومراكز املراقبة والصيانة  ...اخل ،حيظّر الدخول إليه واخلروج منه من غري املداخل

ويعرف عنه مبرسوم إعالن املنفعة العامة  ،أو مبرسوم تصديق
واملخارج املخصصة هلذه الغاية ّ ،
التخطيطات .

 - 3المعبّد  :القسم من الطريق املع ّد لسري املركبات .
 - 4المسلك  :جانب من املعبّد مع ّد لسري املركبات يف وجهة واحدة .

 - 5المسرب  :قسم من املسلك يسمح عرضه مبرور املركبات لتسري متتابعة وتكون جوانبه حم ّددة
بوضوح  .وميكن أن يكون املسرب خمصصا لسري الدارجات اهلوائية وأن يرتفع عن الطريق أو

معني .
ينفصل عنها إنفصال بيّنا .كما ميكن أن يتميز مبواصفات إضافية يف حال خصص لسري ّ
 - 6الرصيف  :قسم من الطريق خمصص لسري املشاة .

 - 7مستخدم الطريق أو" المنتفع "  :كل مستعمل للطريق ،كاملشاة وسائقي خمتلف أنواع
املركبات وسائقي احليواانت .

 - 8منطقة مأهولة  :كل جمموعة من املباين املتالصقة أو املتقاربة القائمة على جانب واحد من
الطريق أو على جانبيها .

 - 9التقاطع  :كل مساحة إلتقاء لطريقني أو أكثر ،أو لطريق مع مقطع سكة حديد .
 - 11المستديرة  :كل تقاطع يتوسطه مساحة دائرية يتم السري حوهلا بعكس عقارب الساعة .
 - 11المركبة  :كل وسيلة للنقل ذات عجالت تسري بواسطة قوة آلية أو جسدية .

جر املقطوارت أو نصف
 - 12المركبة اآللية  :كل مركبة تسري بواسطة حمرك معدة للنقل أو ّ
املقطوارت .
 - 13السيارة  :كل مركبة آلية ذات ثالث عجالت أو أكثر مصممة للسري على الطرقات العامة ويزيد
وزهنا فارغة عن 411/كلغ مع ّدة لنقل األشخاص أو األشياء ،وكل مركبة معدة لنقل األشخاص إذا
كانت متصلة بتيار كهرابئي وغري مقيدة خبط حديدي ،وكل مركبة آلية غري مع ّدة لنقل األشخاص
جمهزة آبلت ميكانيكية ذات استعمال خاص إبستثناء املركبات الزراعية
أو األشياء ولكنها ّ
واألشغال العامة .
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جلر أو حتريك معدات
 - 14المركبة الزراعية" جرار زراعي "  :مركبة آلية صنعت خصيصا ّ
خمصصة لإلستثمار الزراعي .
 - 15آلة زراعية متحركة  :آلة ميكنها أن تتجول بوسائلها اخلاصة خمصصة لإلستثمار الزراعي .

جلر أو حتريك معدات
 - 16مركبة أشغال عامة  :مركبة آلية صنعت خصيصا ملشروع أشغال عامة أو ّ
خمصصة لألشغال العامة ،ول تستعمل لنقل املواد والبضائع على الطرقات،وميكن تسجيلها لصاحل
القطاع العام أو اخلاص .

 - 17معدات أشغال عامة  :معدات مصنوعة خصيصا ملشروع أشغال عامة ول تستعمل لنقل البضائع
واملواد واألشخاص على الطرقات وميكن أن تعود ملكيتها للقطاعني العام أو اخلاص .

" - 18القاطرة والمقطورة ونصف المقطورة" :

أ  -املقطورة  :كل مقطورة لنقل األشياء أو األشخاص صممت وصنعت لتجرها مركبة أخرى
تعمل يف نفس الغاية دون أن يستند أي جزء منها على القاطرة .

ب  -نصف المقطورات  :كل وسيلة لنقل األشياء أو األشخاص جمهزة مبحور خلفي أو أكثر
ودون حمور أمامي صممت وصنعت لتجرها مركبة أخرى بشكل جيعل جزءا من ثقلها مستندا
إىل املركبة القاطرة .

ج  -مقطورات ونصف مقطورات زراعية  :مركبات مربوطة جبرار زراعي تستعمل لنقل
احملصولت واملواد واملعدات الالزمة للزراعة إىل مشروع زراعي أو منه وتستعمل عند
اإلقتضاء لنقل عمال هذا املشروع .

د  -مقطورة أشغال عامة  :كل مقطورة غري مع ّد ة لنقل األشياء أو األشخاص جمهزة مبحور
أو أكثر جترها مركبة أشغال عامة .
وجمهزة لتجر خلفها مقطورة .
هـ " -القاطرة "  :مركبة آلية مصممة ّ
لتجر خلفها نصف مقطورة .
و  -رأس قاطرة  :مركبة آلية مصممة ّ
وجمهزة ّ

 - 19دراجة آلية  :كل مركبة آلية ذات عجلتني أو ثالثة ول يزيد وزهنا فارغة على أربعماية كيلو غرام
.

 - 21دراجة هوائية  :كل مركبة ذات عجلتني أو ثالث أو أربع وغري جمهزة مبحرك  ،وإمنا تسري بقوة
راكبها .

 - 21التوقف  :الوقوف فرتة حمدودة من الوقت تستلزمها ضرورات السري أو إنزال الركاب أو إصعادهم
أو إفراغ البضائع أو حتميلها .

 - 22الوقوف  :التمركز يف مكان ما ملدة تتجاوز فرتة التوقف ،أو ترك املركبة دون سائقها .
معني .
 - 23الوقوف لقاء بدل  :التمركز يف مكان حم ّدد لوقت حمدد وذلك لقاء بدل ّ
 - 24اإلدارة المختصة  :هيئة إدارة السري واآلليات واملركبات .
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 - 26المجلس  :اجمللس الوطين للسالمة املرورية .
 - 27اللجنة  :اللجنة الوطنية للسالمة املرورية .
 - 28االمتيازات  :المتيازات املتعلقة ابملصلحة العامة .

 - 29قوة المحرك  :هي مقياس سري للمركبة اآللية حتتسب على أساسه رسوم السري السنوية وترتبط
مباشرة مبواصفات احملرك ،وهي ليست القوة الفعلية للمحرك .

 - 31الوزن الفارغ  :هو وزن املركبة اآللية وهي فارغة مع الع ّدة وإطار اإلحتياط وجهاز اإلطفاء ،
معبأة خزاانهتا ابلوقود والسوائل  ،جاهزة لالستعمال والسري .

 - 31الوزن اإلجمالي الفني  :هو الوزن األقصى للمركبة اآللية احمل ّدد من قبل الشركة الصانعة .
 - 32الوزن اإلجمالي  :هو وزن املركبة أو جمموعة املركبات وهي فارغة مضافا إليه وزن احلمولة
واملدون على رخصة سري املركبة .
املرخص بنقلها فيها
ّ
 - 33الوزن المحوري األقصى  :ميثل احل ّد األقصى للوزن املفروض لتأمني سالمة السري والطرقات .
 - 34الحمولة  :هو وزن ما ينقل بواسطة املركبة اآللية ،وهو نتيجة حاصل الطرح ما بني الوزن اإلمجايل
والوزن الفارغ مضافا إليه  75 /كلغ /مخسة وسبعون كيلو غراما (وزن السائق) .

 - 35المحور  :هو جزء من املركبة الذي حيمل على طرفيه اإلطارات اخلاصة بسريها.

 - 36الوزن المحوري الفني  :هو الوزن األقصى احمل ّدد من قبل الصانع لكل حمور من حماور املركبة
اآللية .
 - 37الوزن المحوري  :هو الوزن األقصى املسموح به قانوان لكل حمور من حماور املركبة وهو ل
يتعدى الوزن احملوري الفين .
 - 38المسافة المحورية  :هي املسافة القائمة ما بني حمورين متجاورين .

 - 39المحور المزدوج  :حمور مؤلف من حمورين مرتبطني ارتباطا ميكانيكيا وثيقا مما جيعلهما غري
مستقلني ويشكالن ابلتايل حمورا واحدا .

 - 41المحور الثالثي  :حمور مؤلف من ثالثة حماور متجاورة مرتبطة ارتباطا ميكانيكيا وثيقا مما جيعلها
غري مستقلة وتشكل ابلتايل حمورا واحدا .
 - 41اإلرتفاع اإلجمالي  :هو ارتفاع أعلى نقطة على املركبة عامودي من سطح الطريق .

 - 42العرض اإلجمالي  :هو املسافة العرضية األفقية الفعلية ألبعد نقطتني على جانيب املركبة اآللية ما
عدا املراي واهلوائيات .

 - 43الطول اإلجمالي  :هو طول املركبة أو جمموعة املركبات بني أقصى نقطة يف بدايتها وتلك يف
مؤخرهتا .
 - 44مصباح تنبيه  :جهاز يضيء أبنوار متقطعة يوضع على سطح بعض اآلليات املعطاة أفضلية تبعا
ملهامها اخلاصة .
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 - 45إشارة متحركة  :إشارة مضاءة بنور متقطع تركب على حامل معدين ميكن وضعها على الطريق
تستخدم للتنبيه أو لتغيري وجهة السري حتاشيا للحوادث .
 - 46جهاز تحديد السرعة  :جهاز موجود يف املركبة اآللية يشري إىل سرعتها .
 - 47جهاز إطفاء  :قارورة إطفاء إلمخاد احلرائق يف املركبة اآللية .

 - 48جهاز معاينة المكابح  :جهاز يستخدم ملعرفة مدى صالحية املكابح .

 - 49جهاز قياس الحمولة  :جهاز يستخدم لبيان وزن احلمولة أو جهاز قياس حجمها .
 - 51جهاز مراقبة األنوار  :جهاز يستخدم ملعرفة قوة األنوار ومدى تناسبها مع كشف الرؤية
للطريق .

 - 51جهاز فحص نسبة الكحول  :جهاز يستخدم ملعرفة نسبة الكحول يف الدم .
 - 52جهاز فحص التلوث  :جهاز يستخدم لقياس نسبة املواد املنبعثة من العادم .

 - 53جهاز فحص اإلطارات  :جهاز يستخدم لفحص مساكة املطاط " الغوما " على اإلطارات .
 - 54المصابيح  :ما يبعث النور أو الضوء .

 - 55مخففات السرعة  :هي ما يُقام على املعبّد لتخفيف السرعة أو احل ّد منها .
 - 56العاكسات  :صفائح تعكس األنوار املوجهة إليها فتنبه السائق إىل وجود سيارة أمامه ليال وتكون
على شكل مثلثات وغريها  ،تثبت على السيارة من األمام واخللف واجلانبني .

 - 57مركبة " أ ت ڤ  : " A T V -كل مركبة آلية ذات أربع عجالت يزيد وزهنا فارغة عن
يقل وزهنا فارغة عن أربعماية كيلو غرام ،تعترب مبثابة
أربعماية كيلو غرام  ،تعترب مبثابة سيارة أو ّ
دارجة آلية .

 - 58الخط  :رسم من الدهان أو أي مادة أُخرى له دللة معينة على الطريق حسب شكله أو مكانه
أو لونه .

 - 59الفاصل  :كل ما يشاد على املعبّد من احلجر أو اإلمسنت أو املعدن أو أي مادة أُخرى ويرتفع
عن املعبّد ليفصل بني إجتاهات السري .
 - 61كتف الطريق  :ممر جانيب للمعبد يستخدم للوقوف الضطراري ولسيارات اإلسعاف .

 - 61جزيرة  :كل ما يشاد على الطريق وميكن ان يرتفع عن مستوى املعبّد ويفصل بني مسلكي
الطريق أو املسارب مثل :جزيرة وسطية أخل .
 - 62مركبة النقل العام  :كل مركبة آلية خاصة أو عامة مع ّدة لنقل الركاب ابألجرة أو لقاء تعرفة.
 - 63معاينة ميكانيكية خاصة  :معاينة كشف مطابقة السيارات ملواصفات الصانع .
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الباب األول
القواعد العامة للسير على الطرقات
الفصل األول
أحكام عامة للمشاة
المادة  - 1 : 2يُعترب يف حكم املشاة :
جيرون عربة طفل أو كرسي مريض أو معوق أو أي عربة أخرى صغرية دون حمرك
أ  -األشخاص الذين ّ
.

جيرون دراجة هوائية أو دراجة ذات حمرك ابليد .
ب  -األشخاص الذين ّ
 - 2حيظّر إستخدام األرصفة مبا يعيق سري املشاة  .وميكن لذوي احلاجات اخلاصة الذين يتجولّون يف عربة

خاصة تسري بسرعة اخلطى أن يسلكوا األرصفة أو جوانب الطريق  ،وهم يف هذه احلالة يعتربون مشاة .

 - 3إذا ُخصص قسم من الطريق لفئة معينة من مستخدمي الطريق  ،حتتّم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى
ابقي الفئات أن تتجنبه .
المادة  : 4على املشاة أن يعتمدوا األرصفة أو املمرات أو اجلسور أو األنفاق املخصصة هلم ،ويف حال عدم وجودها،
عليهم أن ل يعربوا املُعبّد أو يتخطوه  ،إل بعد التثبت من إمكاهنم القيام بذلك بدون أي خطر ،ويف حال
وجودها ،تكون أفضلية املرور هلم عند عدم وجود إشارة ضوئية أو رجل أمن لتوجيه السري .
المادة  - 1 : 5يسمح للمشاة التجول يف أجزاء أخرى من الطريق  ،شرط اختاذ تدابري احليطة واحلذر وذلك عندما
يستحيل عليهم سلوك األماكن املخصصة هلم أو يف حال عدم وجودها .

 - 2على املشاة الذين يعربون املُعبّد ،استخدام املمرات املخصصة هلم يف حال وجودها حىت مسافة مئة
ومخسني مرتا  ،وعليهم أن أيخذوا بعني اإلعتبار  ،الرؤية واملسافة اليت تفصل بينهم وبني املركبة ومدى
سرعتها .

 - 3يف حال وجود إشارات ضوئية ،على املشاة أن يعربوا املعبّد على ممر املشاة عند إضاءة اإلشارة
املخصصة هلم .

 - 4يف حال وجود عنصر من قوى األمن الداخلي أو الشرطة البلدية ينظم عبور املعبّد ،على املشاة أن
يتقيدوا إبشارته .

 - 5على املشاة أن يعربوا املعبّد بزاوية مستقيمة .
املمر املخصص لذلك  ،ويف حال
 - 6على املشاة أن يعربوا ُمعبّد التقاطع أو املستديرة أو الساحة على ّ
عدم وجود املمر ،عليهم أن يدوروا حول التقاطع أو املستديرة أو الساحة ويعربوا الطرقات احمليطة هبا
بعبورهم العدد الالزم من الطرقات .
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المادة  : 6على املشاة الذين يسريون على املعبّد أن يعتمدوا الطرف األيسر من الطريق ،إبجتاه سريهم  ،وعليهم أن
ينتحوا أقصى الطرف األقرب إليهم لدى مساعهم تنبيه أي مركبة أو حيواانت تدنو منهم ،وكذلك يف
حمل
املنعطفات ومفارق الطرقات ورؤوس املنحدرات ولدى القرتاب من هذه املواقع  ،وبصورة عامة يف كل ّ
تكون فيه الرؤية غري كافية .
المادة  - 1 : 7حيظّر على املشاة السري أو التوقف على اجلسور ويف األنفاق إل عند حصول حادث طارئ .
 - 2حيظّر على املشاة استخدام األرصفة أو املعبّد بغية الصعود إىل املركبات اآللية ضمن مسافة مخسة
وعشرين مرتا عن املستديرات والتقاطعات واملنعطفات ورؤوس املرتفعات واإلشارات الضوئية .
المادة  : 8على املشاة السائرين يف جمموعات منظمة ،أن يستعملوا ليال ضوءا أبيض أو أصفر يف األمام وضوءا أمحر من
اخللف ميكن مشاهدهتما بشكل واضح على بعد مائة ومخسني مرتا خالل رؤية صافية .

المادة  : 9ل تطبّق أحكام هذا الفصل على تشكيالت القوى املسلحة وعلى مواكب املشاة السائرة بشكل منظم أو
مواكب اجلنازات وعلى رجال القوة العامة أثناء أتديتهم وظائفهم  .إمنا جيب على هذه التشكيالت واملواكب
أن تلتزم جانب املعبّد حبيث ترتك اجلانب اآلخر منه حرا قدر اإلمكان ملرور مركبة على األقل .وعليها إذا
كانت مكونة من عدة فرق أن ترتك بني الفرقة واألخرى جمال يكفي لتالقي املركبات .

المادة  : 01على األشخاص الذين يعملون يف الليل على الطرقات ،أن يرتدوا سرتات عاكسة للنور لتاليف تعرضهم حلوادث
الصدم .

الفصل الثاني
أحكام عامة لسير المركبات
المادة  : 00جيب أن يكون لكل مركبة سائق حيمل رخصة سوق صاحلة .
المادة  : 03على سائق املركبة يف حالة السري العادي ،أن يلتزم املسرب األمين من املعبّد وعليه أن يلتزم أقصاه يف
احلالت التالية :
 - 1عندما يقبل عليه من اجلهة املعاكسة مستخدم طريق آخر .
 - 2عندما يريد مستخدم طريق آخر أن يتجاوزه .

 - 3عندما تكون رؤية الطريق إىل األمام غري كافية .
 - 4عندما يكون مضطرا لقيادة مركبته لفرتة مؤقتة دون السرعة املعمول هبا على الطريق،وعليه يف هذه
احلالة استخدام أضواء التنبيه لكي ل يتفاجأ به مستخدمو الطريق اآلخرون .
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ويف مجيع احلالت على سائقي مركبات النقل املشرتك والشاحنات اليت يكون وزهنا اإلمجايل  7.5طن وما
فوق واملركبات اليت تنقل مواد خطرة التزام املسرب األمين من املعبّد .
المادة  - 1 : 02إذا كان املعبّد مقسوما إىل مسلكني حمددين خبطوط متواصلة أو فواصل  ،حيظّر على السائق السائر
على مسلك منهما اجتياز هذه اخلطوط أو الفواصل أو السري عليها .
 - 2إذا كان املعبّد مقسوما إىل مسلكني حمددين خبطوط صفراء متقطعة جيب على السائق يف حالة السري
العادي أن يستعمل املسلك األمين  ،وأن ل جيتاز هذه اخلطوط إل بقصد التجاوز وفقا ألحكام
الفصل الثالث من هذا الباب .
 - 3إذا كان املسلك حم ّددا خبط أصفر متقطع حماذ خلط أصفر متواصل ،ميكن اجتياز اخلطني من انحية
اخلط املتقطع وحيظّر الجتياز من انحية اخلط املتواصل .

 - 4على سائق املركبة التزام وسط املسرب احمل ّدد خبطوط طولية متواصلة أو متقطعة ،وحيظّر عليه السري
فوق هذه اخلطوط أو عليها .
المادة  : 04على السائق الذي يتأهب إلدخال تغيري هام يف سرعة مركبته أو حيواانته أو يف اجتاهها ،أن يتأكد مسبقا من
إمكانية إجراء ذلك من دون خطر وأن ينبه إىل األمر غريه من سالكي الطريق .
المادة  - 1 : 05على السائق قبل الشروع إبجراء مناورة ،أو اخلروج من بناية أو عقار أو رتل من املركبات املتوقفة
 ،أو السري إىل الوراء  ،أو القيام إبنتقال جانيب  ،أن ينبه سائر مستخدمي الطريق إىل العملية اليت

ينوي القيام هبا ،وأن ل يباشر تنفيذها إل بعد التأكد من إمكانية إجرائها دون خطر يه ّدد سالمة
اآلخرين من مستخدمي الطريق .
 - 2على السائق أن خيفف سرعته أو أن يتوقف ليسمح مبرور املشاة واملعوقني .
 - 3على السائق عند مصادفته أي خطر على السالمة العامة أثناء قيادته على الطريق ،استعمال أضواء
التنبيه إلنذار مستخدمي الطريق اآلخرين .

 - 4على السائق أن يعطي أفضلية ملرور تالمذة املدارس عند دخوهلم إىل مدارسهم أو خروجهم منها أو
عند توقف ابصات املدارس .

المادة  : 06حيظّر على أي كان :
 - 1أن يقطع صفوف القوى املسلحة واملواكب على اختالف أنواعها وهي يف حالة السري .
- 2

أن يتعلق أبجزاء املركبة اخلارجية ويصعد إىل املركبة أو ينزل منها وهي يف حالة السري .

 - 3استعمال املزالق الريضية ذات العجالت على الطريق العام .
 - 4إخراج الرأس أو أي من أعضاء اجلسم من السيارة إبستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرة الثانية
من املادة  /67/من هذا القانون  ،أو اجللوس على نوافذها أثناء السري .
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تسرب أي سائل على الطريق العام .
 - 5غسل املركبات أو أي عمل يؤدي إىل ّ
 - 6إصالح املركبات على الطريق العام إل يف حالت الضرورة القصوى بعد التزام أقصى اليمني
واستعمال أضواء التنبيه ووضع مثلث حتذير وفقا للمادة

من هذا القانون .

المادة  : 07حيظّر على سائقي املركبات :

 - 1قيادة مركبة حتت أتثري الكحول بنسبة تتعدى نصف غرام لكل ليرت دم (  1.5غ/ل ) أو 1.25
ملغ/ليرت يف اهلواء املزفور ،على أن تنخفض هذه النسبة إىل صفر غرام لكل ليرت دم أو ما يوازيها

يف اهلواء املزفور وذلك للسائقني الذين مل متض ثالث سنوات على استالمهم رخصة السوق

ولسائقي الباصات ومركبات النقل العام والشاحنات اليت يزيد وزهنا عن  7.5طن واملركبات اليت

تنقل مواد خطرة ،أو القيادة حتت أتثري املخدرات ،أو التمنع عن اخلضوع لفحص نسبة الكحول

أو املخدرات ،أو نقل زجاجات أو عبوات كحول غري مقفلة من مصنعها داخل املركبة .
 - 2أن يوقفوا حمركات مركباهتم عن الدوران بقصد تسيريها يف املنحدرات بقوة اندفاعها .
 - 3أن يسريوا جنبا إىل جنب يف الطريق ذات املسلك الواحد إل يف حال التجاوز .
 - 4أن يقوموا مبناورة التدوير يف وسط الطريق العام ضمن املناطق املأهولة .
 - 5أن يسريوا يف غري الجتاه احمل ّدد للسري .
 - 6استعمال أي من أجهزة التصالت أثناء القيادة .

المادة  : 08حيظّر على سائقي الدراجات اآللية والدراجات اهلوائية ومرافقيهم :
جر دراجاهتم أو دفعها .
 - 1أن يستعينوا بغريها من املركبات يف سبيل ّ
 - 2قيادة الدراجات اآللية أو  ( A T Vأ .ت .ف  ، ).أو اهلوائية ،دون إعتمار خوذة واقية
مربوطة إبحكام ،تقيهم الصدمات أثناء القيادة ،حت ّدد مواصفاهتا بقرار يصدر عن وزير الداخلية
والبلديت .

المادة  : 09حيظّر على سائقي مركبات النقل ابألجرة :
 ( - 1املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

أن يتمهلوا يف سريهم أو يتوقفوا بشكل مفاجئ أو يف غري اجلهة املالصقة للرصيف من أج ـل
استجالب الركاب أو إنزاهلم  ،ابستثناء األماكن املتاح فيها التوقف دون التسبب إبعاقة حركة املرور .

 - 2أن يطلبوا أسعارا تتعدى التعرفة املفروضة .
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 - 3األكل أو التدخني خالل نقلهم للركاب .
المادة  : 31حيظّر على سائقي الباصات التلهي ابحلديث مع أي كان أو األكل أو التدخني خالل نقلهم للركاب .
المادة  : 30إذا قام على معبّد أو ساحة أو تقاطع طرقات ،أي بناء أو نصب أو أثر أو مدارة أو مستديرة حيول دون
استمرار املركبة يف سري مستقيم  ،وجب على السائق أن يلف مبركبته من اجلهة اليمىن  ،ما مل تكن هناك
تعليمات خمالفة .
الفصل الثالث
السرعــــة
المادة  - 1 : 33على السائق أن يبقى ،يف مجيع احلالت ،يقظا ومسيطرا على مركبته بشكل مي ّكنه من إجراء مجيع
العمليات واملناورات املتوجبة .وعليه ،عند حتديد سرعة مركبته ،أن أيخذ بعني اإلعتبار وضعية

الطرق وحالتها ومحولة مركبته ،واألحوال اجلوية وكثافة السري  .وذلك لكي يكون إبمكانه إيقاف
مركبته ضمن مدى الرؤية املتوفرة له إىل األمام أو قبل أي عائق حيتمل مصادفته .وعليه أن خيفف

سرعة مركبته أو أن يوقفها كلما أوجبت الظروف ذلك وخاصة عندما تكون الرؤية سيئة .

 - 2حيظّر على السائق أن يتسبب مبضايقة سري سائر املركبات بتماديه يف التمهل دون سبب يف قيادة
مركبته ،أو يف التأخر ابلنطالق عند تلقيه اإلشارة النظامية .

 - 3على سائق املركبة السائرة وراء مركبة أخرى أن يرتك بني مركبته واملركبة اليت تسبقه مسافة أمان
كافية لتجنب الصطدام يف حال إقدام سائق هذه األخرية على ختفيف سرعتها أو إيقافها بصورة
مفاجئة .وتزداد مسافة األمان بُعدا نسبة لزيدة سرعة املركبة وبشكل يعادل املسافة اليت تقطعها
املركبة خالل فرتة اثنيتني على األقل .

 - 4خارج املدن ،تكون مسافة األمان املشار إليها يف الفقرة الثالثة للمركبات أو جمموعة من املركبات
اليت يزيد وزهنا اإلمجايل عن  ,طن أو يتجاوز طوهلا

أمتار ،وتسري ابلسرعة نفسها 51 ،مرتا

على األقل  .ل تنطبق أحكام هذه الفقرة على مركبات القوى املسلحة .

 - 5جيوز للسلطة صاحبة الصالحية على منشآت الطرق حتديد مسافات أمان أطول بني املركبات من
أجل ختفيف املخاطر على هذه املنشآت أتمينا لسالمتها .
المادة  : 32على السائق أن خيفف سرعة مركبته كلما دعت الظروف إىل ذلك ،بنوع خاص يف احلالت اآلتية :
 - 1لدى اجتيازه املناطق املأهولة .
 - 2خارج املناطق املأهولة :

 -يف املنعطفات ،واملنحدرات وأجزاء الطريق الضيقة وتقاطعات الطرق .
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 عند القرتاب من رأس مرتفع . لدى التالقي مع جمموعة مدنية أو عسكرية من املشاة أو لدى جتاوزها .جر أو محل أو ركوب أو مواشي أو لدى جتاوزها .
 لدى التالقي مع حيواانت ّ عند القرتاب من وسائل النقل العام يف حال صعود أو نزول األشخاص من هذه املركبات. عند القرتاب من مناطق ورش األشغال العامة على الطرقات . عند القرتاب من املمرات اخلاصة ابملشاة . عند عدم وضوح الرؤية بسبب املطر أو الضباب أو غريمها من العوامل الطبيعية . قرب املدارس واملؤسسات التعليمية .المادة  - 1 : 34على السائق أن ل يتعدى السرعة القصوى أو يسري دون السرعة الدنيا احمل ّددة يف األنظمة النافذة،
ويستثىن من ذلك سائقو مركبات القوى املسلحة واإلطفاء واإلسعاف يف حال قيامهم مبهمة تستدعي
التدخل السريع ،وكذلك كل سائق سيارة ينقل جرحيا يف حالة اخلطر .

 - 2حيظّر على سائقي املركبات اليت تكون سرعتها القصوى دون السرعة املعلن عنها على الطرقات ،أن
يلجوا هذه الطرقات أو يسريوا عليها .

 - 3حت ّدد السرعة القصوى للمركبات واملعدات الزراعية ومعدات األشغال العامة على الطرقات العامة
بثالثني كيلو مرتا يف الساعة .
المادة  : 35حيظّر على مجيع السائقني عرقلة سري املركبات األخرى أو التسبب مبا يهدد السالمة العامة ،ل سيما :
-1

التوقف املفاجئ بدون سبب مشروع على املعب ّد .

 - 2القيام بعمليات وحركات ومناورات ذات خطورة أثناء القيادة أو التسبب أبصوات تصدر عن
إحتكاك اإلطارات بسطح الطريق .
يف حال تسبب السائق بعرقلة للسري بشكل خارج عن إرادته  ،وجب عليه أن يُنبّه وينذر غريه من
مستخدمي الطريق إليها وفقا للمادة  /58/من هذا القانون  ،وأن يتخذ اإلجراءات الالزمة إلزالة
األسباب املعرقلة حلركة السري يف أسرع وقت ممكن .
المادة  - 1 : 36يف حال عدم وجود لوحات حت ّدد السرعة القصوى املسموحة  ،على الطرق احمللية والرئيسية والثانوية،
وجب على مجيع السائقني عدم جتاوز السرعة القصوى على الشكل اآليت :
أ -

 111كلم  /س على األوتوسرتادات .

ب-

 71كلم  /س خارج املناطق املأهولة .

ج-

 51كلم  /س داخل املناطق املأهولة .
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 - 2ابلنسبة إىل الطرقات الداخلية غري املصنفة ،ميكن للسلطة احمللية املختصة ،بقرار معلّل منها  ،أن

خت ّفض احل ّد األقصى للسرعة يف املناطق املأهولة وذلك حبسب ما تقتضيه السالمة العامة .
 - 3ميكن بقرار معلّل من وزير األشغال العامة والنقل  ،خفض احل ّد األقصى للسرعة على بعض طرقات
املناطق املأهولة أو على أجزاء منها وذلك حسب ما تقتضيه السالمة العامة .

ُ - 4حت ّدد السرعة القصوى ،للشاحنات ومركبات النقل العام وللمركبات اليت تنقل موادا خطرة وللسائقني
اجلدد الذين مل متض ثالث سنوات على إستالمهم رخصة السوق وعند هطول املطر أو عدم جفاف

الطريق ،بقرار يصدر عن وزيري األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديت بناء على اقرتاح اللجنة .
 - 5عندما تكون الرؤية دون اخلمسني مرتا جيب أن َّ
ختفض السرعة القصوى إىل  51كلم ابلساعة على
الطرقات كافة .

الفصل الرابع
التجاوز والتالقي
المادة  : 37جيري التالقي بني سيارتني تسريان إبجتاه معاكس على ميني الطريق لكل منهما وجيري التجاوز على اليسار:
 - 1على السائق  ،يف حال التالقي أن يلتزم اجلهة اليمىن من الطريق بقدر ما يسمح وجود سالكني
آخرين عليها .

- 2

على السائق ،قبل الشروع يف مناورة التجاوز أن يتأكد أنه يستطيع العودة إىل املسرب الذي يسري

عليه ،وأن يقوم ابلتجاوز دون خطر ،وأن لديه مسافة ووقتا كافيني لذلك  ،وأن من يتبعه من
السائقني مل يباشر بعد عملية جتاوز مماثلة ،وعليه تنبيه مستخدم الطريق الذي يريد جتاوزه .

 - 3على السائق خالل التجاوز اإلحنراف ابلقدر الكايف إىل اليسار لتجنب إزعاج سائقي املركبات اليت
جيري جتاوزها.

ويف كل احلالت ،جيب أن ل تقل املسافة اجلانبية عن :
أ -

 75سنتمرتا عن املشاة أو عن دراجة آلية أو هوائية أو حيواانت .

ب  51 -سنتمرتا عند جتاوز املركبات األخرى .

 - 4ل جيوز للسائق ،يف حال التجاوز أن يستعمل النصف األيسر من املعبّد إل إذا كان ذلك ل
يضايق السائرين يف اإلجتاه املعاكس .
المادة - 1 : 38

خالفا للقاعدة املبينة يف املادة  /27/من هذا القانون  ،يُسمح ابلتجاوز على ميني املركبة إذا أشار
سائقها إىل أنه ينوي التوجه إىل اليسار ضمن الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون .

-2

جيري جتاوز املركبات اليت تسري على خطوط حديدية ممتدة على املعبّد من اجلانب األمين إذا كان
اجملال كافيا بني هذه املركبات وطرف املُعبّد .
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وميكن جتاوز املركبات املذكورة من اجلانب األيسر :
أ -

على الطرقات اليت يكون فيها السري إبجتاه واحد .

املعبد .
احلر من ّ
ب  -على الطرقات األخرى إذا كان التجاوز يسمح بتالقي مركبة أخرى يف القسم ّ
المادة

 - 1 :حيظّر جتاوز املركبات :
أ -

عند مقاطع اخلطوط احلديدية غري احملروسة .

ب  -عند املنعطفات والتقاطعات ،إل إذا كان السائق يسري على قسم من الطريق له حق
األفضلية فيه .

ج  -إذا كان املقصود جتاوزه يتجاوز بدوره مركبة أخرى .
د -

يف حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السري أو بسبب وجود إشارة بتوقفها .

هـ -

عند القرتاب من معابر املشاة وخمففات السرعة .

و -
ز -

يف مجيع احلالت اليت تكون فيها الرؤية غري كافية وخاصة عند هطول املطر أو وجود
ضباب .

عند املرور يف األنفاق الضيقة وعلى اجلسور الضيقة ذات املسرب الواحد لكل إجتاه .

ح  -يف مجيع احلالت اليت حيظّر فيها التجاوز بواسطة لفتات أو رسوم الطريق .

مقسم إىل مسالك حمددة خبطوطُ ،حظر التجاوز يف املنعطفات ويف رؤوس
 - 2إذا كان املعبّد غري ّ
املرتفعات وبصورة عامة إذا كانت الرؤية إىل األمام غري كافية ،إل بشرط بقاء النصف األيسر من
املعبّد حرا .
 - 3إذا كان إجتاه السري مزدوجا يف معبّد حيتوي على مسربني إبجتاهني معاكسني مع مسرب وسطي
مشرتك وكلها حمددة خبطوط متقطعة ُ ،حظر على السائق املتجاوز استعمال املسرب الواقع إىل
أقصى يساره ويسمح له إبستعمال املسرب املتوسط أثناء عملية التجاوز فقط .

 - 4على السائق املتجاوز أن يعود حال إىل إلتزام ميينه بعد التأكد من إمكان إجرائه ذلك دون أي
حمظور .

المادة  - 1 : 21على السائقني املراد جتاوزهم أن يلتزموا حال أقصى ميني الطريق دون زيدة سرعة مركباهتم .
احلر من عرضه ابلتالقي أو
 - 2يف احلالت اليت ل يسمح فيها شكل املعبّد أو حالته أو اجملال ّ
ابلتجاوز بسهولة وسالمة اتمة ،جيب على سائقي املركبات اليت يزيد عرضها أو عرض محولتها على
املرتين أو طوهلا على السبعة أمتار ،إذا لزم األمر ،أن يتوقفوا أو أن يتنحوا جانبا ،لتسهيل مرور
املركبات األصغر حجما .
.../...
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 - 3يف احلالت نفسها إذا نبهت مركبة من مركبات القوى املسلحة أو اإلطفائية أو الدفاع املدين أو

اإلسعاف إىل اقرتاهبا وجب على سالكي الطريق اآلخرين أن يتنحوا جانبا وخيفضوا سرعتهم  ،واذا
لزم األمر أن يتوقفوا ،لتسهيل مرور هذه املركبات .

 - 4يف الطرقات اجلبلية أو ذات اإلحندار القوي  ،حيث يكون التالقي صعبا أو مستحيال ،جيب على
سائق املركبة املتجهة نزول أن يتوقف أول ويتنحى مبركبته ليفسح اجملال ملرور املركبة املتجهة صعودا
.

 - 5إذا استوجب التالقي القيام بعملية السري إىل الوراء يكون الرتاجع إلـى الوراء مفروضا على سائقي :
أ -

املركبة املنفردة مقابل جمموع املركبات .

ب  -املركبة اخلفيفة مقابل املركبة الثقيلة .

ج -
د-

الشاحنة مقابل الباص .

املركبة املتجهة نزول إذا كانت املركبة الصاعدة من الفئة نفسها .
الفصل الخامس
تقاطع الطرقات  -أفضلية المرور

حر
المادة  : 20على سائق املركبة أو احليواانت أن يتثبت عند اقرتابه من تقاطع طرقات من أن املعبّد الذي ينوي قطعه ّ
 ،وأن يسري بسرعة ُخيفضها بنسبة إزديد سوء الرؤية وعليه أن ينبّه عند احلاجة ،إىل اقرتابه .
المادة - 1 : 23

ترتاوح أفضليات املرور على تقاطعات الطرق حبسب نوع التقاطع واإلشارات والالفتات والعالمات
املستخدمة يف منطقة التقاطع :

أ -

تقاطع موجه إبشارات ضوئية .

ب  -تقاطع موجه بالفتات وعالمات حت ّدد أفضلية املرور .
ج  -تقاطع خال من إشارات وعالمات ولفتات حت ّدد األفضلية ،حيث تكون عادة كمية
وحركة السري عليه خفيفة .

 - 2يف حال إقرتاب سائقني أثنني قادمني من طريقني خمتلفني إىل تقاطع طرقات دون إشارات حت ّدد

األفضلية ،وجب على السائق أن يفسح اجملال ملرور السائق القادم عن ميينه .أما يف حال كان

التقاطع مؤلفا من ثالثة تفرعات يشكل اثنان منهما طريقا مستقيما ،فتكون أفضلية املرور للسري
على الطريق املستقيم واملستمر ،وعلى السائق القادم من التفرع أو الداخل به إفساح اجملال .

 - 3على السائق القادم من طريق ذي سري عادي إىل طريق ذي سري هام ،أن يفسح اجملال للمركبات
اليت تسري على الطريق الثاين  .وحت ّدد الطرقات ذات السري اهلام :
أ -

على الطرق الداخلية  :بقرار من البلدية املختصة .

.../...
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ب – على الطرق املصنفة  :بقرار من وزير األشغال العامة والنقل .

عند عدم تصنيف الطرقات بقرار من السلطة املختصة ،تعترب مجيعها بدرجة واحدة من األمهية

وعندها يعمل أبحكام الفقرة  / /من هذه املادة .
المادة

 :في حالة المستديرات :
 - 1على السائق الداخل اىل املستديرة أن يفسح اجملال للمركبات املوجودة داخل املستديرة .
 - 2مينع جتاوز املركبات اليت تسري ضمن املستديرة .

 - 3تُعطى األفضلية للمركبة اليت تشرع برتك املستديرة على ابقي املركبات وعلى السائق أن يشغل
ضوء اإلشارة قبل ترك املستديرة وذلك مبوازاة الطريق الذي يسبق املخرج .
 - 4على السائق الذي يتأهب لدخول مستديرة واخلروج منها على مسافة أقل من نصفها أو إىل
املسلك الذي يقابله ،أن يلتزم ميينه ويكمل إبجتاه الطرف األمين للمستديرة .

 - 5على السائق الذي يتأهب لدخول مستديرة واخلروج منها على مسافة تزيد عن نصفها ،أن يلتزم
يساره ويكمل إبجتاه الطرف األيسر للمستديرة .

المادة

- 1 :

على مستخدم الطريق أن يتقيد ،يف مجيع احلالت ،ابلتعليمات احمل ّددة ابإلشارات الضوئية
والالفتات املوضوعة على جوانب الطرق وتقاطعاهتا  ،أو عالمات سطح الطريق .

 - 2يعتمد يف اإلشارة الضوئية األلوان الثالثة :األمحر واألصفر واألخضر .وعلى السائق أن يتقيد
بتعليمات اإلشارة الضوئية وفقا للمواد من  /68/حىت /71/من هذا القانون .

 - 3على مستخدم الطريق أن ل يلج تقاطع الطرق ،حىت وأن مسحت له بذلك اإلشارة الضوئية  ،إذا

كانت حالة السري ستلزمه ابلتوقف يف وسط التقاطع وإزعاج أو إعاقة السري من اإلجتاهات األخرى
.

 - 4حيظّر على مستخدم الطريق التوقف يف منطقة التقاطع  ،وعليه متابعة السري بسلوك أي من
الجتاهات املتاحة واملسموحة بغية عدم إعاقة حركة املرور يف التقاطع .

 - 5على مستخدم الطريق أن يتقيد  ،يف مجيع األحوال أبوامر رجل األمن املكلف بتوجيه املرور يف
احلالت اإلستثنائية  ،حىت ولو كانت هذه األوامر ختتلف عن التعليمات املعطاة ابإلشارات

الضوئية والالفتات  ،أو عن قواعد السري العامة .
المادة  - 1 : 25على السائق ،أن يعطي حق املرور ملركبات القوى املسلحة واإلطفاء والدفاع املدين واإلسعاف اليت
تنبه إىل اقرتاهبا ابستعمال األجهزة اخلاصة لذلك .
 - 2على السائق أن يُفسح اجملال ملركبات النقل املشرتك لتمكينها من إجراء العمليات الالزمة لإلحنراف
حنو مواقفها احمل ّددة أو انطالقها منها .
.../...
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المادة  - 1 : 26عند وجود لفتة « قف » على تقاطع طرق يتوجب على السائق التوقف توقفا اتما على حدود
الطريق الذي يسري عليه  .وعليه أيضا إفساح اجملال للمركبات اليت تسري على طريق أو طرقات

أخرى ،وأن ل يكمل سريه إل بعد التأكد من إجراء ذلك دون خطر .
 - 2عند وجود لفتة « متهل » أو « إفسح الطريق » على تقاطع طرق يتوجب على السائق التمهل
إلفساح اجملال للمركبات اليت تسري على طريق أو طرقات أخرى ،وأن ل يكمل سريه إل بعد

التأكد من إجراء ذلك دون خطر .
المادة  - 1 : 27على السائق الذي يريد اخلروج من مكان غري مفتوح للسري العام أو من أرض ترابية أو من مكان
للوقوف على جانب الطريق ،إىل طريق عام ،أن يعطي األفضلية لباقي املركبات  ،بعد التأكد من
إمكان إجارء ذلك دون خطر وبسرعة منخفضة جدا .

 - 2على السائق الذي يتأهب لرتك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع على ميينه ،أن يلتزم
الطرف األمين من املعبّد .وعليه يف كل حال  ،أن يفسح اجملال ويعطي األفضلية للسيارات السائرة
على هذا الطريق ،وان يقوم ابإللتفاف الالزم بسرعة معتدلة ،وبعد أن يتأكد من إمكان إجراء ذلك
دون أي خطر أو إزعاج لآلخرين .

 - 3على السائق الذي يتأهب لرتك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع على يساره ،أن مييل إىل

اليسار دون أن يتعدى اخلط الفاصل للمسلك الذي يسري فيه يف حال كان املعبّد إبجتاهني  .وعليه
يف كل حال  ،أن يفسح اجملال ويعطي األفضلية للسيارات السائرة على هذا الطريق وان يقوم

ابللتفاف الالزم بسرعة معتدلة  ،وبعد أن يتأكد من إمكان إجراء ذلك دون أي خطر أو إزعاج

لآلخرين .

الفصل السادس
تقاطعات الطرقات مع السكك الحديدية
المادة  - 1 : 28تعود أفضلية املرور عند وجود خط حديدي على الطريق ،عرضا أو طول ،للمعدات اليت تسري
عادة على اخلط .

وعلى كل مستخدم طريق ،أن ُخيلي اخلط احلديدي ،حال حني إقرتاب املعدات املذكورة مفسحا هلا جمال
املرور .

 - 2إذا كان ممر اخلط احلديدي على الطريق غري ُجمهز حباجز أو غري خاضع للحراسة وجب على
سالك الطريق ،لدى رؤيته أو مساعه اإلشارة النظامية الدالة على وجود املمر ،أن ل يعربه إل بعد
التأكد من إمكانية املرور أبمان وأن ليس ما يشري إىل إقرتاب قطار إليه .

 - 3إذا كان املمر جمهزا حبواجز  ،جيب على مستخدم الطريق ،أن ل جيتاز تقاطع الطريق مع السكك
احلديدية  ،عندما تكون حواجزه أو نصف حواجزه ،ممدودة على عرض الطريق أو يف حالة حترك .
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 - 4إذا كان املمر خاضعا للحراسة ،جيب على مستخدم الطريق التقيد بتعليمات حارس املمر ،ويف
مجيع احلالت ،عليه أن ل جيتاز تقاطع الطريق مع السكك احلديدية إل بعد التأكد من القيام

بذلك دون خطر .

 - 5حيظّر الوقوف على أقسام الطريق اليت تشغلها أو تقطعها خطوط حديدية كما حيظّر ترك املركبات
أو احليواانت واقفة عليها  ،أو استعمال اخلطوط احلديدية لتسيري مركبات غريبة عنها .
 - 6جيب على السائق عند القرتاب من تقاطع الطريق مع السكك احلديدية :
 -أن خيفض من سرعته .

 أن ميتثل إلشارات ولفتات التوقف .الفصل السابع
استعمال المنبهات
المادة - 1 : 29

حيظّر استعمال املنبهات الصوتية إل يف احلالت اآلتية :

أ -

إعطاء مستخدمي الطريق اآلخرين التنبيهات الضرورية لتفادي وقوع احلوادث .

ب  -عند احلاجة إىل تنبيه مستخدمي الطريق اآلخرين بعملية جتاوز خارج املناطق املأهولة .

 - 2فيما خال مركبات مؤسسات القوى املسلحة والدفاع املدين واإلطفاء والصليب األمحر ومؤسسات
اإلسعاف  ،خالل قيامها مبهمات تستدعي تدخلها السريع وعند وجود عوائق أمامها ،حيظّر
استعمال األبواق ذات األصوات املتعددة والصارخات والصافرات .

 - 3تُضبط األجهزة املنصوص عليها يف الفقرة  / /أعاله يف حال استعماهلا ،وتتلف بعد ثالثة أشهر
من اتريخ تنظيم احملضر إبشراف املرجع املباشر ملنظمي احملضر ،إن مل يكن قد صدر خالل املهلة
املذكورة قرار قضائي إبعادة األشياء املصادرة إىل صاحبها .

 - 4يشرتط أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصرية وكثرية العتدال .أما يف الليل فتعطى التنبيهات
بواسطة اإلشارات الضوئية ول تستعمل املنبهات الصوتية إل عند الضرورة القصوى .

 - 5للسلطات احمللية املختصة أن تقيد استعمال املنبهات الصوتية داخل املناطق املأهولة ،أو أن متنعها
إل يف حالت اخلطر الداهم .

الفصل الثامن
الوقوف والتوقف
المادة ُ : 41حيظّر :

 - 1إيقاف أو ترك مركبة أو حيوان على الطريق إذا كان ذلك يشكل إعاقة أو إساءة استعمال الطريق
.
.../...
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- 2

على السائق اإلبتعاد عن حمل وقوف مركبته بدون إختاذ اإلحتياطات الالزمة إلستدراك أي حادث
قد ينتج عن غيابه .

 ( - 3املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

على راكب املركبة أن ينـزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح خمرجا من خمارجها يف أماكن وجود
لفتات أو عالمات سطح الطريق متنع ذلك  .ويف حال عدم وجود هذه الالفتات أو العالمات عليه

النـزول أو الصعود من اجلهة اليمىن لوجهته .

المادة  - 1 : 40جيب إيقاف املركبة ،أو احليوان ،على الطريق بصورة ل تنتج عنها أي مضايقة حلركة السري ،أو
إعاقة للدخول إىل األمالك اجملاورة .على أن يتم هذا الوقوف إبجتاه وجهة السري وبشكل مواز
للطريق إل يف حال وجود عالمات ختالف ذلك .

 - 2جيب إيقاف املركبة أو احليوان يف مجيع األحوال يف أقصى الطرف األمين من الطريق  ،حبيث خيلي
أكرب قسم ممكن من املعبّد  ،إل إذا كان هذا اجلانب خمصصا لسري خاص أو كانت حالة الطرف
األمين من الطريق ل تسمح بذلك .
المادة

 :حيظّر الوقوف :
 - 1يف األماكن املشار إليها بالفتة ممنوع الوقوف .

 - 2يف األماكن اليت تبعد أقل من عشرة أمتار عن مواقف املركبات املعدة للنقل العام .
 - 3يف األماكن اليت يعيق الوقوف فيها إقالع مركبة أخرى متوقفة .
 - 4يف ممرات املشاة ،واملداخل واملخارج ل سيما املرائب واحلدائق العامة واملعابد واملدارس وطوارئ
املستشفيات .

 - 5أمام مداخل الطرقات املؤدية إىل أبنية عامة رمسية أو خاصة .

 - 6على األرصفة املع ّدة لسري املشاة  ،وعلى اخلطوط احلديدية وعلى املسالك املعدة للسري السريع .
 - 7ألي مركبة يف حمل الوقوف املخصص لفئة من املركبات غري الفئة اليت تنتمي إليها .
 - 8للمركبات املع ّدة للبيع أو عرضها بقصد التجارة ،جديدة كانت أم مستعملة  ،على الطرقات العامة
حىت يف األماكن املسموح فيها الوقوف .

 - 9يف األماكن الواقعة قرب صنابري إطفاء احلرائق وعلى مسافة تقل عن مخسة أمتار من كل جهة منها
.

 - 11يف األماكن املخصصة لوقوف سيارات املعوقني واملمرات اخلاصة هبم .
 - 11يف األماكن اليت حيجب فيها الوقوف رؤية لفتات الطرقات واإلشارات الكهرابئية .

.../...
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المادة  : 42حيظّر الوقوف والتوقف:
 - 1يف األماكن املشار إليها بالفتة ممنوع الوقوف والتوقف .
 - 2يف األماكن اخلطرة اليت هتدد السالمة العامة .

 - 3يف األماكن اليت تكون فيها الرؤية غري كافية .

 - 4على رؤوس املرتفعات وعلى املنعطفات والتقاطعات واملستديرات واإلشارات الضوئية حىت مسافة
 /25/مرت .

 - 5على اجلسور وحتتها ،وداخل األنفاق ويف مداخلهما وخمارجهما حىت مسافة  /25/مرت ويف غري
األماكن املهيأة لذلك .

 - 6على الباصات يف غري األماكن املع ّدة هلا ألخذ الركاب .
 - 7على خطوط التوقف قبل اإلشارات الضوئية .
 - 8على اخلطوط املتقطعة اخلاصة بعبور املشاة عند اإلشارات الضوئية .
 - 9على جانيب املعبّد احملدد خبطوط طولية متواصلة بيضاء اللون .
 - 11يف األماكن اليت جتري فيها أشغال عامة .

 يُفرض على مالكي املركبات املخالفة  ،اليت يستوجب سحبها استخدام رافعات قوى األمن  ،أو منتكلفه  ،غرامة مضاعفة عن الغرامات اليت يفرضها القانون كبدل لستخدام الرافعة  ،على أن ختصص قيمة

الضعف لصاحل صندوق اإلحتياط يف قوى األمن الداخلي .
المادة  : 44الوقوف املتمادي :

 ( - 1املعدل مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15
حيظّر الوقوف املتمادي ،وهو وقوف املركبات اآللية على الطرقات العامة بصورة متواصلة يف مكان
واحد ،ملدة تزيد عن مخسة عشر يوما  ،وإن كان مكان الوقوف مسموحا به قانوان.

 - 2يُعاقب كل من خيالف أحكام الفقرة األوىل أعاله بعقوبة خمالفات الفئة الثانية الواردة يف هذا
القانون .
 - 3إذا كان مالك املركبة اآللية غائبا أو متنع عن إزالتها من املكان  ،حتتجز املركبة ملدة أسبوعني .
 - 4حت ّدد دقائق تطبيق هذه املادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .
الفصل التاسع
المركبات المهملة وأنقاضها « المركبات المسحوبة من السير»
المادة

 :إن األحكام املتعلقة ابملركبات املهملة وأنقاضها نصت عليها املادة األوىل من قانون النظافة العامة الصادر
ابملرسوم رقم  /8735/اتريخ  1974/8/23األيت نصها :
.../...
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«

مينع على الشوارع والساحات العامة وملحقاهتا وجوانبها وأقنيتها حىت حدود الرتاجع القانوين ويف جماري

املياه وضفافها وعلى األمالك البحرية واألراضي املشاعية للقرى وعلى أمالك الدولة والبلدية اخلاصة طرح
أنقاض املباين وأتربة احلفريت واحلجارة وغريها والنفايت والفضالت الزراعية والصناعية وطرح املركبات

والسيارات املهملة املشطوبة من مصلحة تسجيل السيارات وأنقاضها وهياكلها وأجزائها » .

كل من خيالف أحكام هذه املادة الواردة أعاله ابلعقوابت املنصوص عليها يف قانون النظافة العامة
المادة  : 46يعاقب ّ
الصادر ابملرسوم رقم  /8735/اتريخ 1974/8/23
الفصل العاشر
شارتها
إنارة المركبات وإ ا
المادة  - 1 : 47جيب على السائق ،أثناء الليل ،ويف النهار عند القتضاء ول سيما يف وقت الضباب أو هطول
املطر الغزير أو الثلج أو لدى املرور يف نفق :
أ -

أن يشعل أضواء الطريق أو أضواء التالقي

ب  -أن يشعل أضواء القياس اجلانبية إذا كانت املركبة جمهزة هبا وفقا ألحكام املادة /119/
من هذا القانون .

 - 2على السائق استعمال أضواء التالقي يف مجيع الظروف اليت تستلزم ذلك لتاليف إهبار نظر السائقني
اآلخرين  ،وخاصة :
أ -
- 3

لدى التالقي .

ب  -لدى السري وراء مركبة أخرى مبسافة قصرية .
حيظّر استعمال أضواء الطريق :

أ -

لدى التالقي .

ب  -يف املناطق املأهولة عندما تكون اإلانرة العامة كافية

ج  -خارج املناطق املأهولة عندما تكون اإلانرة العامة متواصلة بشكل يسمح للسائق الرؤية إىل
مسافة كافية .

د -

عندما تكون املركبة متوقفة .

دل إىل كل مركبة
المادة  - 1 : 48جيب ،أثناء الليل  ،ويف النهار عند اإلقتضاء  ،ل سيما وقت الضباب ،أن يُ ّ
واقفة على طريق غري جمهزة إبانرة عامة أو جمهزة إبانرة عامة غري كافية مع اإلحتفاظ بتطبيق
األحكام اخلاصة املشار إليها يف األبواب اخلامس والسادس والسابع والثامن من هذا القانون إما
أبضواء القياس األمامية واخللفية وإما أبضواء الوقوف .
.../...
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 - 2إذا كان طول املركبة أو جمموعة من املركبات يتجاوز ستة أمتار  ،أو كان عرضها يتجاوز املرتين ،
جيب الدللة إليها ،وهي واقفة  ،أبضواء القياس األمامي واخللفي واجلانيب .

 - 3إذا استحال  ،بنتيجة قوة قاهرة إيقاف املركبة ضمن الشروط املبينة يف املواد  /41/حىت  /43/أو
يف حال سقوط محولة املركبة أو بعضها على الطريق  ،وجب على السائق  ،وخاصة أثناء الليل  ،أن
يتخذ مجيع التدابري الالزمة للدللة إىل العراقيل القائمة ،ومنها وضع أضواء التنبيه ومثلث التحذير
وفقا للمادة  /58/من هذا القانون .
المادة  - 1 : 49حيظّر تزويد املركبات  ،إبستثناء املركبات املمكن استعماهلا لنقليات خاصة واليت يوضع هلا نظام
خاص  ،أبجهزة إانرة أو إشارة غري املبينة يف هذا القانون .

 - 2ل تتناول هذه األحكام أجهزة اإلانرة الداخلية يف املركبة  ،شرط أن ل تضايق هذه األجهزة
السائقني اآلخرين .

 - 3حيظّر على سائقي املركبات استعمال كل إشارة مضيئة أو عاكسة للنور خمصصة للدعاية بدون
احلصول على إذن خاص بذلك من املرجع املختص شرط أن ل يسبب إستعماهلا إزعاجا
ملستخدمي الطريق .

المادة  : 51جيب على السائق أن يتأكد من سالمة أضواء املكابح وأضواء الرجوع بشكل دائم .
المادة  : 50جيب على مجيع السائقني استعمال أضواء اإلشارة قبل كل مناورة إحنراف أو إنعطاف للمركبة مبسافة كافية
.

المادة  : 53جيب على سائقي املركبات الزراعية ومركبات األشغال العامة والقاطرات استعمال أضواء التالقي بشكل دائم
.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة للمحافظة على السالمة العامة
المادة  : 52حيظر على أي كان :

 - 1أن يرمي أو يرتك على الطريق العام ما من شأنه أن يعرقل حركة السري أو يسبب أخطارا هتدد
السالمة العامة كالنفايت والرتاب واحلجارة ومواد البناء وغريها .

ويف حال اضطراره لذلك ،يتوجب عليه إزالتها فورا وإذا تعذر ذلك ،عليه أن يضع العالمات اليت
تشري إىل اخلطر الناتج عنها حىت إزالتها يف أسرع وقت ممكن .
.../...
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 - 2أن يضع على الطريق العام أو أن يعلق فوقه أوراقا أو أشياء على سبيل الدعاية والنشر .
 - 3أن يرمي النفايت وبقاي املأكولت وخالفه من املركبات على الطرقات العامة وجوانبها .
المادة  : 54حيظّر على أي كان أن يُلحق ضررا ابلطريق العام أبي وسيلة كانت أو أن حيفر طريقا ألي داع دون
ترخيص مسبق من السلطة املختصة .

يراعى يف تطبيق هذه املادة األحكام املتعلقة ابألشغال على الطرقات العامة املنصوص عليها يف املــواد
 599 ،595/و /611من قانون العقوابت .

المادة  : 55على القائمني بورش األشغال على الطرقات العامة أن يتخذوا إجراءات السالمة الالزمة لتنبيه ومحاية
مستخدمي الطريق .حت ّدد دقائق تطبيق هذه املادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديت واألشغال
العامة والنقل بناء على اقرتاح اللجنة .
المادة

 :على مستخدمي الطرقات فيما عدا حالت القوة القاهرة ،أن حيصروا سريهم يف املمرات واملسارب
واألرصفة املخصصة بسري الفئة اليت ينتمون إليها .

المادة

 :إبستثناء املركبات واآلليات التابعة للقوى املسلحة ،حيظّر استعمال الوتوسرتادات على الفئات اآلتية :
 - 1املشاة وأصحاب احلاجات اخلاصة .
 - 2احليواانت .
 - 3املركبات غري اجملرورة آليا .

 - 4املركبات اليت ل تتعدى سرعتها  61كلم/ساعة .
- 5

اجلرارات واملركبات الزراعية ومركبات األشغال العامة واملركبات الصناعية .

المادة  : 58يف حال توقف املركبة لسبب طارئ خارج عن إرادة السائق ،وجب عليه أن يبذل ما يف وسعه إلخراج

املركبة من املعبّد إىل كتف الطريق اخلاص ابلوقوف اإلضطراري يف حال وجوده ،وإذا تعذر عليه ذلك،
وجب استعمال أضواء التنبيه ووضع مثلث التحذير أمام أو خلف املركبة ،تبعا لوجهة السري ،وعلى مسافة

ثالثني مرتا على الطرقات العادية ومخسني مرتا على الوتوسرتادات حبيث ميكن مشاهدة املثلث بشكل

واضح يف النهار ويف الليل .ميكن إطفاء أضواء التنبيه بعد وضع مثلث التحذير إذا كان جمال الرؤية كافيا
.

تقل
ويف حال عدم إمكانية إحرتام مسافة الثالثني مرتا داخل املناطق املأهولة ميكن وضع املثلث على مسافة ّ
عن ذلك لكن جيب أن تزيد عن عشرة أمتار .
.../...
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ميكن للسائق ابإلضافة إىل ذلك استعمال وسائل حتذير أخرى كوضع ضوء يدوي ذات لون أصفر .
المادة  : 59حيظّر على مجيع السائقني القيام ابلعمليات التالية على الطرقات ل سيما الوتوسرتادات :

 - 1إستعمال اجلزيرة الوسطية بني املعبدين ل سيما للتوقف أو الوقوف أو اإللتفاف .
 - 2الرجوع إىل الوراء .

 - 3السري على كتف الطريق .
 - 4الوقوف أو التوقف على املعبّد ول سيما على كتف الطريق إل يف حالت الضرورة القصوى .
المادة  : 61عند وجود لفتة على اوتوسرتاد تشري إىل حتويلة أو إىل إجتاه حنو طريق آخر ،على مجيع السائقني الذين
يريدون اخلروج فور رؤيتهم هذه الالفتة القيام ابإلحنراف التدرجيي إىل :

 - 1إجتاه اليمني أو اليسار حبسب إجتاه التحويلة اليت يرغب سلوكها .
التفرع ويتعني
 - 2مسرب أو أحد مسارب السري املؤدي للطريق اآلخر الذي يريد سلوكه عند مكان ّ
التفرع .
إهناء اإلحنراف قبل جتاوز الالفتات املوضوعة يف بداية احملول أو مكان ّ

سن العاشرة من العمر ابملقاعد األمامية للمركبات .
المادة  - 1 : 60حيظّر نقل األطفال الذين مل يبلغوا ّ
 - 2حيظّر نقل األطفال ما دون اخلامسة من العمر من دون وضعهم بشكل سليم داخل كرسي األمان
املخصص هلم يف املقعد اخللفي وربطهم ابحلزام املوجود داخل هذه الكرسي .وحت ّدد دقائق تطبيق
هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت بناء على اقرتاح اللجنة .

 - 3يتوجب استعمال حزام األمان لكافة مستعملي املقاعد األمامية واخللفية يف أنواع املركبات كافة،
واجملهزة هبذه األحزمة من املصنع ابستثناء عناصر القوى املسلحة عند تنفيذهم مهمات أمنية .

المادة  : 63حيظّر على السيارات أن تتجول بدون أبواب أو بدون غطاء لغرفة احملرك ،أو مفتوحة األبواب أو الغطاء ،أو
بدون واقية األوحال (الرفراف) للدواليب ،كما حيظّر على سيارات الشحن ترك الباب اخللفي لصندوقها
متدليا .

يُسمح بنقل حقائب املسافرين وأمتعتهم على مشبك مثبّت على سطح سيارات الباص والسياحة شرط ان
ل يتجاوز علوها املرت الواحد وأن ل يتعدى ،يف مطلق احلال ،سطح السيارة اخلارجي ،ابإلضافة إىل ضرورة
ربط هذه احلمولة بشكل ُحمكم سليم يؤمن مقتضيات السالمة العامة .

.../...
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الفصل الثاني عشر
إشارات والفتات وعالمات سطح الطريق
القسم األول  -أحكام عامة
المادة  : 62إن شكل اإلشارات والالفتات والعالمات الواجب إستعماهلا لطالع اجلمهور على تدابري السري والواردة يف
ملحق هبذا القانون ،هي املعتمدة يف اإلتفاقية الدولية املعقودة يف فيينا عام  1968أو أي إتفاقية دولية
أخرى أبرمها أو يُربمها لبنان .
ُحت ّدد بقرار من وزيري الداخلية والبلديت واألشغال العامة والنقل أشكال اإلشارات والالفتات والعالمات
اإلضافية واحمللية الواردة يف اإلتفاقية املذكورة .

المادة  - 1 : 64توضع على مداخل اجلسور واألنفاق وخمارجها ،لفتات وإشارات خاصة تعلن التعليمات الواجب
إتباعها للمحافظة عليها أو لتامني سالمة املرور .

 - 2على مستخدمي الطريق ،التقيّد ابإلشارات اخلاصة والتعليمات املوضوعة على مداخل وخمارج
اجلسور واألنفاق للمحافظة عليها أو لتأمني سالمة املرور .
المادة  : 65حيظّر على أي كان أن يلحق أي ضرر بالفتات وإشارات السري أو يلصق عليها إعالانت أو بياانت أو
يغري معاملها أو مراكزها أو اجتاهاهتا .
المادة

 :تتكون اإلشارات والالفتات وعالمات سطح الطريق من أربعة أنواع :
 - 1إشارات املرور اليدوية .
 - 2اإلشارات الضوئية .
- 3

الالفتات .

 - 4عالمات سطح الطريق .
القسم الثاني -إشارات المرور اليدوية
المادة - 1 : 67

إشارات رجال الشرطة اليدوية
أ -

جيب على مستخدمي الطريق اإلمتثال على الفور إلشارات رجال الشرطة املكلفني بتنظيم
حركة املرور .

ب  -إ ّن إشارات رجال الشرطة املكلفني بتنظيم حركة املرور املتعلقة ابلتوقف على التقاطعات
هي كما يلي :
.../...
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 -اليد مرفوعة عامودي  :تعين هذه اإلشارة «حذار -قف » لكل مستخدمي الطريق،

ما عدا املركبات غري القادرة على التوقف بطريقة آمنة ومستخدمي الطريق املوجودين

ضمن منطقة التقاطع .

 الي ّد أو اليدان ممدوداتن أفقيا :تعين هذه اإلشارة" التوقف "لكل مستخدمي الطريقالقادمني من إجتاهات تتقاطع مع إجتاهات الي ّد أو اليدين املمدودتني ،سواء الواقعة
مقابل الشرطي أو خلفه .

بعد القيام هبذه اإلشارة ،ميكن للشرطي املكلف بتنظيم حركة املرور إنزال اليد أو

اليدين ،مع استمرار حالة التوقف .

 ضوء أمحر يؤشر به ويعين التوقف لكافة مستخدمي الطريق القادمني إبجتاه الضوءاألمحر.
ج-

تغلُب إشارات رجال الشرطة املكلفني بتنظيم حركة املرور يف احلالت اإلستثنائية على
مجيع القواعد األخرى من إشارات ضوئية أو لفتات أو عالمات الطريق أو غريها .

 - 2إشارات السائق اليدوية

إضافة إىل إشارة تغيري اإلجتاه ،ويف احلالت الضطرارية هبدف تنبيه مستخدمي الطريق ،ميكن
للسائق إعالمهم عن اإلجراء الذي سيتخذه ابستعمال ذراعه األيسر من خالل انفذة املركبة
اليسرى وأن يؤدي اإلشارات الالزمة كالتايل :

أ -

إنزال الذراع واصعادها إىل جانب املركبة تعين ختفيف السرعة والتوقف .

ب  -م ّد الذراع بشكل مستقيم افقيا تعين اإلجتاه لليسار .
ج  -رفع الذراع عامودي تعين اإلجتاه لليمني .
القسم الثالث  -اإلشارات الضوئية
المادة  : 68تنقسم اإلشارات الضوئية إىل إشارات خاصة ابملركبات وإشارات خاصة ابملشاة .
المادة  - 1 : 69تتكون اإلشارات الضوئية اخلاصة ابملركبات من نظام بثالثة ألوان دائرية وفق الرتتيب التايل :
أ -

الضوء األمحر  :يعين ممنوع جتاوز املركبات خلط التوقف .يف حال عدم وجود خط التوقف
يكون معىن الضوء األمحر اإلمتناع عن جتاوز اإلشارة الضوئية نفسها أو اإلمتناع عن ولوج

التقاطع .

تغري اإلشارة من الضوء األخضر إىل الضوء األمحر
ب  -الضوء األصفر الثابت  :يُستعمل عند ّ
لتنبيه السائقني إىل ضرورة التمهل متهيدا للتوقف عند إضاءة اللون األمحر ويُسمح

للمركبات السائرة مبتابعة سريها إذا كانت قد وجلت خط التوقف عند التقاطع أو توغلت

يف التقاطع يف حال عدم وجود خط توقف .
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ج  -الضوء األخضر :يعين السماح ابملرور مع توخي احلذر .

 - 2ميكن تزويد الضوء األمحر والضوء األصفر الثابت والضوء األخضر بسهم أو عدة أسهم ذات لون
أمحر أو أصفر أو أخضر .وتكون هلذه األسهم املعىن ذاته لإلشارات الضوئية العادية إبستثناء أن
املنع أو السماح ينحصر إبجتاهات السري املشار إليها ابألسهم .

 - 3يُسمح بعبور اإلشارة احلمراء للمركبات املتجهة ميينا شريطة التوقف عند اإلشارة ومن مث أتمني
العبور دون تعريض املشاة وحركات السري األخرى ألي خطر أو مضايقة ،وشرط عدم وجود إشارة
متنع ذلك .
المادة  - 1 : 71تكون اإلشارات الضوئية اخلاصة بسري املشاة ذات لونني أمحر وأخضر وتعين ما يلي :
أ -

الضوء األمحر يعين ممنوع عبور املشاة للمعبّد .

ب  -الضوء األخضر يعين السماح بعبور املعبّد يف املمر املخصص للمشاة مع توخي احلذر .
على أن يصاحب هذه األضواء رموز دالة على التوقف أو السري للمشاة .

 - 2ميكن استخدام إشارات ضوئية مكونة من نظام ذات لونني يف حالت عبور معينة على الشكل
التايل :
أ -

الضوء األمحر يف شكل عالمة أكس (×)  :إجتاه ممنوع على املسلك أو املسرب ابلنسبة
للسائق املوجه إليه الضوء .

ب  -الضوء األخضر يف شكل سهم موجه إىل األسفل  :ويعين إجتاه مسموح به على املسلك
واملسرب ابلنسبة للسائق املوجه إليه الضوء .

 - 3يُستخدم الضوء األصفر املتقطع للسماح بتجاوز اإلشارة بعد التمهل ومضاعفة النتباه من دون
تغيري قواعد األولوية .
وميكن أن يتعلق استخدام الضوء األصفر املتقطع مبا يلي :
أ -

ضوء موضوع بصفة منفردة أو ضوءان يشتغالن ابلتناوب .

ب  -ضوء اتبع لنظام إشارة ضوئية مكونة من ثالثة ألوان إذا كان النظام ل يعمل .

 - 4الضوء األمحر املتقطع التابع لنظام إشارة ضوئية مكونة من ثالثة ألوان ،يعين ممنوع ولوج التقاطع
إل بعد التوقف ومضاعفة النتباه قبل متابعة السري من دون تغيري قواعد األولوية .

 - 5يف حال وجود إشارة ضوئية على تقاطع تعمل بشكل متقطع بني الضوء األمحر والضوء األصفر،
على السائق املوجه إليه الضوء األمحر املتقطع التوقف توقفا اتما والتأكد من إمكانية ولوجه

التقاطع أبمان قبل متابعة سريه ،وعلى السائق املوجه إليه الضوء األصفر املتقطع التمهل للتأكد من
خلو التقاطع من املركبات قبل متابعة سريه .
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 - 6يستخدم نظام مكون من ضوءين أمحرين متقطعني يشتغالن ابلتناوب وموضوعني على تقاطعات
الطرقات مع السكك احلديدية ،ويعين منع جتاوز خط التوقف ،أو يف حال عدم وجود هذا اخلط،
ممنوع ولوج التقاطع ابلنسبة لكل مستخدمي الطريق.

المادة  : 70يف حال وجود إشارة ضوئية غري مضاءة ،وعدم وجود لفتات وعالماتُ ،حت ّدد أفضلية املرور وفقا للمادة
 /32/من هذا القانون .

القسم الرابع
الالفتات
المادة : 73

تنقسم لفتات السري املوضوعة إىل جانب الطرق إىل ثالثة أنواع :
 - 1الالفتات التحذيرية .
 - 2الالفتات التنظيمية .

 - 3الالفتات اإلرشادية .
المادة  : 72الالفتات التحذيرية :
هي لفتات للتحذير من أخطار على الطريق تفرض على مستخدمي الطريق إنتباها خاصا وختفيضا للسـرعة
بشـكل يـتالءم مـع نـوع اخلطـر املشـار إليـه داخـل اإلشـارة ( كاملنحنيـات اخلطـرة وامليـول احلـادة وخطـر اإلنـزلق

واإلهنيارات الصخرية  ... ،اخل ) .

تكون هذه الالفتات علـى شـكل مثلـث متسـاوي األضـالع قاعدتـه أفقيـة ورأسـه إىل أعلـى  .وتكـون اخللفيـة

ذات لون أبيض عاكس  ،واإلطار اخلارجي ابللون األمحر العاكس  ،والرسومات واألشكال والرموز ابللون األسود ( .
من الالفتة

إىل الالفتة

من ملحق لفتات املرور ) .

المادة  : 74الالفتات التنظيمية :
هتدف إىل إعطاء مستخدمي الطريق بعض القواعد اخلاصة بتنظيم حركة املرور ،وتنقسم إىل مخس فئات :
-0

الفتات التقاطع واألفضلية ( من الالفتة  /27/إىل الالفتة  /33/من ملحق لفتات املرور ) .
أ-

لفتة التوقف وتكون بشكل مسدس متساوي األضالع ذات خلفية محراء وإطار أبيض ،

كلميت « قف » و « . » STOP
ويكتب عليها
َ

ب  -لفتة التمهل ( إفسح الطريق ) وتكون على شكل مثلث متساوي األضالع قاعدتـه
األفقية إىل أعلى ورأسه إىل أسفل  ،ذات خلفية بيضاء وإطار خارجي ابللون األمحر .

ج  -لفتة السري الدائري ولفتات التقاطعات وتكون على شكل مثلث متساوي األضـالع
قاعدته أفقية ورأسه إىل أعلى  ،ذات خلفية بيضاء عاكس وإطار خارجي ابللون األمحر

العاكس وعليها رموز ومصطلحات ابللون األسود .
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د-

لفتات األفضلية تكون على شكل مربع األضالع ذات لون أبيض عـاكس وداخلـه مربـع

آخر ذات لون اصفر عاكس وعليه رموز ومصطلحات ابللون األسود .
 الفتات المنع :أ  -لفتات املنع وهتدف إىل تنبيه السائقني إىل احلركات اليت مينع القيام هبا ( كمنع الدخول
ومنع التجاوز ومنع اإللتفاف  ،وغريها )  .وتكون دائرية الشكل ذات خلفية بيضاء مع

إطار خارجي أمحر  ،وعليها رموز ومصطلحات ابللون األسود واألمحر ( من الالفتة /34/
إىل الالفتة  /61/من ملحق لفتات املرور ) .

ب  -لفتات منع الوقوف والتوقف  :لفتات منع الوقوف والتوقف تكون دائرية الشكل ذات

خلفية زرقاء مع إطار خارجي ابللون األمحر وعليها رموز ومصطلحات ابللون األمح ـر

( من الالفتة  /61/إىل الالفتة  /63/من ملحق لفتات املرور ) .
 - 2الالفتات اإللزامية ) اإلجبارية ( :
الالفتات اإللزامية هتدف إىل توجيه السائقني للقيام حبركات إلزامية أو اإللتزام بقواعد حمددة .

وتكون دائرية الشكل ذات خلفية زرقاء  ،وعليها رموز وأسهم بيضاء  ( .مـن الالفتة  /64/إىل

الالفتة  /79/من ملحق لفتات املرور ) .
 - 4الفتات نهاية المنع :
لفتات « هناية املنع » وتكون دائرية ذات خلفية بيضاء  ،من دون إطار خارجي  ،وعليهـا خطـوط

سـوداء أو رماديـة داكنـة  ،متوازيـة يف إجتـاه قطـري مـن اليمـني إىل اليسـار ( مـن الالفتـة  /81/إىل

-

الالفتة  /84/من ملحق لفتات املرور ) .
نهاية الالفتات اإللزامية :
هناية الالفتات اإللزامية تكون دائرية ذات خلفية زرقاء مع إطار خارجي وعليها جمموعة من الرموز

واملصطلحات ابللون األبيض وخطوط محراء متوازية يف إجتاه قطري من اليمني إىل اليسار  ( .من
الالفتة  /85/إىل الالفتة  /91/من ملحق لفتات املرور ) .
المادة  : 75الالفتات اإلرشادية وعالمات التنبيه :
 - 1الالفتات اإلرشادية وتنقسم إىل :
أ-

لفتات املعلومات واخلدمات وهتدف إىل إعطاء مستخدمي الطريق بعض اإلرش ـادات

والتوجيهات  ،والالفتات الدالة إىل املرافق واخلدمات ( كمواقف السيارات واملستشفيات
وخالفه )  ،وتكون على الشكل التايل :

 -لفتـات املعلومـات وتكـون مربعـة أو مسـتطيلة ذات خلفيـة زرقـاء مـع رمـوز وكتـاابت

ابللـون األبـيض أو األمحـر ( مـن الالفتـة  /91/إىل الالفتـة  /111/مـن ملحـق لفتـات
املرور .
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 لفتات اخلدمات وتكون مربعة أو مستطيلة ذات خلفية بيضاء مع إطار أزرق ورموزوكتاابت ابللون األسود أو األبيض  ( .من الالفتة  /111/إىل الالفتة  /125/مــن

ملحق لفتات املرور ) .

الالفتات الدالة على الوجهة ( اإلجتاه )  ،وتكون مستطيلة أو مربعة أو على شك ـل

ب-

أسهم ذات خلفية خضراء اللون للدللة على األوتوسرتادات أو زرقاء للدللة عل ـى
الطرقات أو بيضاء للتوجيه داخل املدن أو بنّية لألماكن السياحية أو الثقافية أو صفراء
لألشغال مع كتاابت ورموز ابللون األبيض ابستثناء الالفتات البيضاء والصفراء تكون
الكتابة عليها ابللون األسود وتساعد مستخدمي الطريق على الوصول إىل وجهتهم ( من

الالفتة  /126/إىل الالفتة  /135/من ملحق لفتات املرور ) .
-2

عالمات التنبيه :

تستخدم هذه العالمات لتنبيه مستعملي الطريق يف بعض املواقع كاملنعطفات ( املنحنيات ) احلادة أو اخلطرة

أو التقاطعات أو اجلزر الوسطية ( من الالفتة /136 /إىل الالفتة  /141/من ملحق لفتات املرور ) .
وتتكون هذه العالمات من :

أ-

عالمات على شكل أعمدة اسطوانية بيضاء اللون تثبت عند الطرف اخلارجي للطريق على

املنعطفات اخلطرة مع « سوار » أو « قالدة » محراء عاكسة وتثبت أيضا على التقاطعـات ،

وتكون مع قبعة محراء عاكسة أعلى من مستوى الثلج على الطرق الواقعة يف املناطق اليت ترتاكم
فيها الثلوج .

ب-

عالمات على شكل أعمدة أسطوانية بيضاء اللون مع مستطيل أسود عاكس  ،تثبت على جانيب

ج-

لفتات مستطيلة ذات خلفية زرقاء عليها أسهم بيضاء عاكسة ،للتنبيه من املنعطفات اخلط ـرة

الطريق لتحديد حدوده اخلارجية .

تثبت عند الطرف اخلارجي للطريق مبواجهة السائق .

د-

عالمات على شكل أعمدة نصف اسطوانية ذات لون اصفر عاكس  ،لتحديد رؤوس اجلزر
الوسطية .
القسم الخامس
عالمات سطح الطريق

المادة

 :تنقسم عالمات سطح الطريق إىل خطوط طولية وخطوط عرضية متواصلة أو متقطعة :
-1
-

اخلطوط الطولية الصفراء  :تفصل بني مسلكي املعبد  ،وتقع على يسار السائق للدللة إىل وجود

سري على يساره ابإلجتاه املعاكس .

اخلطوط الطولية البيضاء  :تُفصل بني مسارب السري ذات اإلجتاه نفسه .
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-3
-4

اجملاور .

اخلطوط الطولية املتواصلة  :مينع إجتيازها إىل املسلك أو املسرب اجملاور .

اخلطوط الطولية املتقطعة :يسمح إبجتيازها عند التجاوز أو بغية اإلنتقال إىل املسرب أو املسلك

 - 5اخلطوط العرضية :تُبني املكان الذي جيب على السائق التوقف عنده إلتزاما ابإلشارة الضوئية
والالفتات هبدف فسح اجملال للمشاة واملركبات اليت هلا أولوية املرور .
المادة  : 77تتضمن عالمات سطح الطريق جمموعة من الرسوم التكميلية  ،أمهها :
 أسهم اإلحنراف ( النزواء ) . -أسهم التوجيه .

 عالمات ممرات املشاة .-1

تُستخدم أسهم اإلحنراف بني اخلطوط الطولية املتقطعة  ،للدللة على أن هذه اخلطوط املتقطعـة
ستصبح متواصلة .كما تستخدم أسهم اإلحنراف داخل مسرب لإلشارة إىل انتهاء املسرب

-2

لتبني ملستخدمي الطريق
تُستخدم أسهم التوجيه يف وسط املسارب ابلقرب من مفارق وتقاطعات الطرق ّ
املسرب الواجب اإللتزام به حنو اإلجتاه املقصود .

-3

واندماجه ابملسرب اجملاور  .وتكون أسهم اإلحنراف مائلة قليال حبسب اإلجتاه املقصود .

ممرات املشاة خبطوط ذات لون أبيض موازية حملور املعبّد  .وتُبني ملستخدمي الطريق أب ّن
ُحت ّدد ّ
ومينع توقف أو وقوف املركبات
عليهم فسح املرور للمشاة العابرين أو الذين هلم أولوية املرور ُ .
عليها .

المادة : 78

معني لسري ابصات ( حافالت ) النقل العام ،فيتم حتديدها خبطوط طولية
 - 1ميكن ختصيص مسرب َّ

متواصلة مع رسوم خاصة ضمن هذا املسرب ول ميكن التوقف ضمن هذا املسرب سوى علـى
احملطات املخصصة للتوقف .
-2

ل ميكن للمركبات األخرى ابستثناء مركبات القوات املسلحة والدفاع املدين واإلسعاف يف احلالت

الطارئة عبور هذا املسرب  ،إل عند مستوى مفارق وتقاطعات الطرق أو عند مغـادرة
عقار جماور أو الدخول إليه .

المادة : 79

-1

ُميكن يف بعض األحيان اإلشارة للبياانت اليت تتضمنها لفتات الطريق عرب عالمات الطريق من

-2

ُميكن استعمال العاكسات الطرقية  ،وهي صفائح معدنية أو غري معدنية  ،ذات أحجام خمتلفة
عاكسة للنور  ،لتحديد أطراف املعبّد أو املسرب ليال .

خالل الكتابة بلون أبيض على سطح املعبّد .
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الفصل السابع عشر
السباقات
المادة : 81

-1

ل جيوز إجراء أي سباق مهما كان نوعه  ،على الطرقات العامة  ،إل بعد اإلستحصال عل ـى

ترخيص خاص من وزير الداخلية والبلديت حت ّدد فيه الشروط اليت جيب التقيد هبا .
 - 2يُشرتط  ،يف كل حال  ،يف سباق السيارات والدراجات إبراز عقد ضمان ضد األضرار اليت قد
تلحق ابلغري ومبمتلكاهتم .

-3

يُشرتط على منظمي سباقات السرعة أتمني احلماية الكافية للجمهور الذي حيضر ملشاهدهتا ،وفق
معايري حيددها اجمللس .
الباب الثاني
أحكام خاصة بالسيارات ومجموعة من المقطورات
الفصل األول
شروط المتانة والسالمة في المركبات
القسم األول  -الشروط العامة

المادة : 80

جيب أن تكون املركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة وأن تكون مجيع أجزائها
متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا اتما كما جيب أن تكون املركبة دائما يف حالة صاحلة لالستعمال والسري وتتوافر
عرض للخطر سائقها أو راكبها أو مستخدمي
فيها شروط السالمة واملتانة املقررة يف هذا القانون حبيث ل تُ ّ

الطريق أو تسبب ضررا للطرق أو لألمالك العامة أو اخلاصة .
المادة : 83

جيب أن يكون جسم أو هيكل املركبة حبالة جيدة ومثبتا ابلقاعدة تثبيتا متينا  ،وأن تكون املركبة مصنوعة

بشكل يؤمن لسائقها جمال كافيا للرؤية ابإلجتاهات كافة حبيث يتمكن من القيادة بكل أمان وسالمة  ،وأن
وحمكمة عند إغالقها واملقاعد سليمة ومرحية وتتفق قياساهتا
تكون األبواب والنوافذ سليمة وسهلة الستعمال ُ

مع

املستوى املعتاد .كما جيب أن يكون زجاج املركبة من النوع اآلمن الذي ل حيدث جراحا إذا حتطم

 ،وأن يكون من مادة شفافة ل حتجب الرؤية من الداخل واخلارج  .جيب أن يكون جسم املركبة مطليا

بدهان حسب مواصفات الصانع .
المادة  : 82جيب أن تكون املركبة مزودة بـ :
-1

مرآة عاكسة  ،يتمكن السائق بواسطتها من رؤية املركبات واألشياء املقبلة من اخللف  ،ومرآاتن

عاكستان جانبيتان موجوداتن يف خارج املركبة عن ميني ويسار السائق .
-2

مساحة مطر آلية على الزجاج األمامي تكون بوضع سليم .
ّ
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-3
-4

أحزمة أمان يف املقاعد األمامية واخللفية .

علبة إسعافات أولية لسيارات نقل الركاب ابألجرة  .حت ّدد مواصفاهتا بقرار يصدر عن وزي ـر

الداخلية والبلديت .
-5

جهاز إطفاء إلمخاد احلرائق عند الضرورة  ،وأن يكون صاحلا دوما لإلستعمال  .حت ّدد مواصفاتـه

بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .

المادة  : 84ل جيوز وضع إضافات على املركبة مثل الزجاج امللون العاكس أو عاكسات أو مصابيح إضافية  .ول جيوز
تركيب هوائيات ألجهزة الالسلكي غري املصرح هبا من قبل اجلهات املختصة أو وضع أي كتاابت أو
ملصقات على جسم املركبة تتعارض مع القوانني واألنظمة والقرارات النافذة .
القسم الثاني
واقي الصدمات والشاسي
المادة - 1 : 85

جيب أن تكون املركبة مزودة بواقي صدمات أمامي وآخر خلفي ويكوانن مثبتني ابلقاعدة تثبيتـا
قوي  ،يفي الغرض منهما  .ويكتفى لبعض املركبات حباجز تصادم واحد أمامي تبعا ملواصفـات

-2

الصانع  .حيظّر وضع أي واقي صدمات خيالف مواصفات الصانع .

جيب على الشاحنات اإللتزام مبواصفات واقي الصدمات بشكل حي ّد من الضرر احملتمل عل ـى
املركبات األخرى يف حال اإلنزلق والتصادم مطابق ملواصفات الصانع وحائز على موافقة املصلحة
املختصة .

المادة : 86

-1
-2

جيب أن تكون قاعدة املركبة ( الشاسي ) من املتانة والقوة حبيث تتحمل الضغط الذي يقع عليها
من األمحال املصممة لتحملها .

ل جيوز إجراء وصالت أو حلامات يف أجزاء قاعدة املركبة ( الشاسي )  ،إل إذا كان ذلك مبعرفة

وجتربة وموافقة املصنع املنتج  ،حبيث ل تؤثر هذه التعديالت على توازهنا ومتانتها ابإلضافة إىل
شرط موافقة املصلحة املختصة على ذلك .

القسم الثالث
جهاز المحرك وخزان الوقود
المادة - 1 : 87

جيب أن يكون تصميم احملرك من القوة واملتانة مبا يتفق مع تصميم املركبة والغرض من استعماهلا

وهي ابلوزن األقصى هلا .

-2

جيب أن يُثبت احملرك تثبيتا متينا على احلمالت اخلاصة به  ،وأن يكون غطاؤه سليما حمكم اإلغالق .

.../...
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مضر ابلصحة العامة أو
المادة  - 1 : 88جيب أن يكون احملرك حبالة جيدة ول ينبعث منه دخان ّ
ملوث للبيئة أو ّ
بسالمة السري  ،وأن ل خيرج إنبعااثت تتعدى املواصفات احمل ّددة قانوان وتقاس بواسطة جهاز
-2
-3

فحص الثلوث .

ل جيوز أن ُحتدث املركبة أو أجهزهتا ضوضاء تؤدي إىل إزعاج مستخدمي الطريق أو جماوريها .

حيظر استعمال وقود يف احملرك غري تلك احملد ّدة قانوان ،كما حيظّر استعمال أنواع الوقود غري تلك
املطابقة ملواصفات صانع املركبة .

المادة  - 1 : 89جيب تزويد احملركات بعادم ( مسكات) صاحل بصورة دائمة  ،ويُشرتط أن يكون هذا اجلهـاز
مصنوعا بصورة ل تسمح للسائق  ،أثناء عمل احملرك ،بقطع مفعوليته أو ختفيفه  ،وحيظّر أن يكون
تصريف الغازات طليقا .
-2

-3

جيب أن يكون عادم احملرك يف السيارات واملركبات والدراجات اآللية جمهزا مبصايف حت ّد من ضوضاء
عمل احملرك ويف حال إجراء أي تعديل أو تبديل أو إصالح يف هذا العادم جي ـب أن ل يزيد صوته
أو ضجيجه عن احل ّد الناتج عنه عند وروده من مصنعه األصلي .
حيظر تسجيل السيارات غري اجملهزة جبهاز احملول احلفزي )  ( pôt catalytiqueاليت يتم وضعها
يف السري ألول مرة من اتريخ نفاذ هذا القانون ،كما جيب الكشف على هذا احملول عند

-4

كل معاينة للتأكد من فعاليته .

ميكن لوزير الداخلية والبلديت أن حيدد بقرار منه فيما يتعلق ابملعدات الكهرابئية وضع جهـاز

ضد الطفيليات تتوفر فيه شروط فنية معينة  ،وجهاز خاص يف الدراجات اآللية حي ّد من ضوضائها .
المادة  : 91جيب أن تكون خزاانت الوقود واألانبيب املوصولة بني خمتلف أجهزة الدورة سليمة ل تسمح أبدىن تسرب
من الوقود  ،وأن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء حمكم .
حيظّر تعطّل املركبة اآللية على الطريق العام بسبب نضوب الوقود من اخلزان .

المادة

:

جيب أن تكون ابقي أجهزة املركبة ودون حصر ،جهاز التربيد وأجهزة نقل احلركة والشبكة الكهرابئية ،

وتتحمل أقصى الطاقة املعدة هلا .
مجيعها سليمة حبالة جيدة  ،صاحلة ألداء وظيفتها
ّ
القسم الرابع
جهاز القيادة و التنبيه
المادة : 93

 - 1جيب أن يكون جهاز القيادة ( املقود ) ُمثبتا إىل يسار املركبة اآللية  ،وأن تكون مجيع وصالتـه
سليمة وحبالة جيدة حبيث ُمي ّكن السائق من تغيري إجتاه املركبة بسهولة ودقة وبدون أتخري .
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 - 2ل جيوز إجراء أي تعديل يف مواصفات جهاز القيادة .
-3

ميكن تعديل موقع املقود من اليمني إىل اليسار بعد املوافقة املسبقة للمصلحة املختصة وخضـوع

-4

مينع استرياد املركبات اليت ل تتطابق مع أحكام هذه املادة من اتريخ نفاذ هذا القانون .

املركبة للمعاينة امليكانيكية .

المادة : 92

جيب أن تزود املركبة جبهاز تنبيه واضح الصوت ،ول جيوز أن يكون متعدد النغمات .
القسم الخامس
المكابح واإلطارت

المادة : 94

-1

جيب أن تُزود كل سيارة وكل مركبة آلية أو جمموعة املركبات مبكبحني على األقل  ،يكون كل
منهما مستقال عن اآلخر  ،يؤمن أحدمها التحكم يف ختفيض سرعة سري املركبة وإيقافها بطريقـة
كاملة وسريعة والثاين يؤمن وقوفها يف وضعية الوقوف  ،ول يؤثران عند استعماهلما على إجتـاه
املركبة أو السيارة وهي سائرة يف خط مستقيم .

-2

المادة : 95

يشرتط يف املكابح أن تكون ذات فعالية سريعة وقوة كافية إليقاف املركبة أو جمموعة املركبات

وجتميدها وتثبيتها حىت يف أكثر اإلحندارات شدة .

المكابح نوعان :
 - 0مكابح الخدمة ( مكبح رئيسي )
يكون تشغيلها إما آليا أو ابهلواء املضغوط أو بضغط السوائل أو أبي وسيلة أخـرى
أ -
تتسم مبواصفات السالمة  ،وجيب أن يكون أتثريها متوازي على مجيع العجالت .

إذا كان تشغيل الفرامل بضغط اهلواء أو بضغط السوائل جيب أن تكون مجيع أجهزهتا
من مواسري وخراطيم أو خزان اهلواء سليمة فنيا .

ي ُ شرتط يف املكبح الرئيسي أن تكون فعاليته يف العجالت وأن يثبّت على األقل ثلثَ ـي
بُ -
وزن السيارة أو املركبة اآللية وهي حمملة  ،وأن تبلغ فعاليته يف األرض اجلافة أو املسطحة

مخسني ابملائة على األقل  ،على كل عجلة من العجالت .
-3

مكابح تأمين اإليقاف ) المكبح اإلحتياطي (
يكون تشغيلها ابليد أو ابلقدم ،تكون مستقلة يف عملها متاما ،ويكون أتثريها يف العجالت أو يف

جذع األداء ( ترانسميسيون ) وجيب أن يبقى مضغوطا آليا أثناء غياب السائق .
.../...
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المادة  : 96تُعفى املقطورات املنفردة من املكابح  ،شرط أن ل يزيد وزهنا اإلمجايل املرخص به على  /751/كيلوغراما
ول على نصف وزن املركبة القاطرة وهي فارغة .
المادة - 1 : 97
-2
-3

جيب أن تكون احملاور متّزنة ومضبوطة الرتكيب ومثبتة يف مكاهنا حسب تصميم صانع املركبة وأن
تتحمل احلمولة اليت تقع عليها ول جيوز أن يكون داخل احملاور أي حلام على اإلطالق .
حتمله مع تصميم املركبة وحماورهـا دون
جيب أن يكون اجلنط من املعدن وتتفق قياساته وقوة ّ
وجود أي حلام به .

جيب أن تكون اإلطارات من املطاط املفرغ وأن تكون حبالة ل تسمح ابنزلق املركبة  ،وأن تتفق

قياساهتا مع تصميم املركبة وحماورها وجنوطها حبسب مواصفات الصانع ،مع مراعاة الرم ـوز

احملفورة على السطح اجلانيب لإلطار اليت تُ ّبني اتريخ الصنع ورمز السرعة ومؤشر احلمولة وقطـر
اجلنط وبنية اإلطار ونسبة اإلرتفاع للعرض وعرض املقطع وغريها من القياسات  ،وأن تكـون
مثبتة تثبيتا ُحمكما  ،كما جيب أن تتحمل الوزن األقصى للمركبة.
المادة  : 98جيـب أن تكـون املركبـة مـزودة إبطـار إحتيـاطي واحـد علـى األقـل يف وضـعية جـاهزة لإلسـتعمال ابإلضـافة إىل
جهاز رافع للمركبة وما يستلزم من معدات لتغيري اإلطارات .

( املضافة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15
يستثىن من أحكام هذه املادة املركبات الصادرة من مصنعها غري مزودة إبطار احتياطي .

المادة

:

-1

-2

-3
-4

جيب أن تكون إطارات املركبات ومقطوراهتا كافية املرونة .

جيب أن تكون اإلطارات اخلارجية حبالة جيدة ،وأن ل تقل مساكة املطاط ( الغوما ) فوق اخلطوط
احملفورة فيها عن  1.6مليمرت  ،وفق مواصفات اإلحتاد األورويب  .تقاس مساكة املطاط بواسطة جهاز

فحص اإلطارات .

جيب أن ل يتعدى عمر اإلطارات ست سنوات من اتريخ صنعها .
ل جيوز إستخدام اإلطارات املعاجلة إبعادة النقش أو غريه .

المادة  : 011حيظّر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءا يف وجه اإلطارات الذي يالمس األرض  ،إبستثناء السالسل املعدنية
املع ّدة خصيصا للسري على الطرقات املغطاة ابلثلوج .
القسم السادس
أجهزة المناورة ،والقيادة والرؤية وجهاز مراقبة السرعة
المادة - 1 : 010

جيب أن تكون املركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها جمال كافيا للرؤية يف اجلهات كافة  ،حبيث

يتمكن من قيادهتا بكل سالمة .
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-2

جيب أن ل يشوه الزجاج األمامي شكل األشياء  ،وأن ل حيول يف حال الكسر دون اإلستمرار

-3

مبساحة زجاج آلية يسمح جمال عملها للسائق أن يرى
جيب أن يكون الزجاج األمامي جمهزا ّ
الطريق من مقعده بصورة جلية .

يف رؤية الطريق بوضوح .

-4

جيب أن يكون لكل مركبة آلية يزيد وزهنا على أربعماية كيلوغرام  411/كلغ  ، /جهاز تسيري إىل

-5

جيب أن ُجتهز السيارة مبرآة وسطية يف داخلها ومرآة لكل جانب على األقل عاكسة للرؤية توضع

الوراء .

بصورة تسمح للسائق أن يرى الطريق يف مؤخرة املركبة وجانبيها حبيث ل يشكل حقل الرؤية زاوية

عمياء تؤدي إىل إخفاء مركبة تستعد للتجاوز .
يدل على السرعة  ،ويكون دائما حبالة صاحلة للعمل .
المادة  - 1 : 013جيب أن تزود املركبة جبهاز ّ
 -جيب أن تزود املركبات اليت يعينها وزير الداخلية والبلديت جبهاز ملراقبة وتسجيل السرعة وغريها

من مقاييس ومعايري السالمة املرورية ويكون دائما حبالة صاحلة للعمل  .حتفظ املعلومات يف ذاكرة
اجلهاز مدة سنة على األقل وتوضع حتت تصرف املأمورين املختصني عند القتضاء .

يعني وزير الداخلية والبلديت بقرار منه أوصاف اجلهاز وشروط تركيبه ومراقبته .
ّ
المادة  : 012جيب أن تزود سيارات التاكسي أي سيارات األجرة اليت تعمل حتت الطلب ،بعداد ( تكسيمرت ) يسجل
أجرة النقل اليت يتوجب على الراكب دفعها .

ُحت ّدد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديت واألشغال العامة والنقل مواصفات هذا العداد وشروط
تركيبه ومراقبته واملهل الواجب إعطاؤها ألصحاب السيارات السياحية العمومية لتجهيز سياراهتم ابلعداد

املذكور .
الفصل الثاني
أضواء وإشارات المركبات
القسم األول  -األضواء واإلشارات
المادة  : 014جيب أن تكون مجيع األضواء اجملهزة هبا املركبة من املصنع سليمة وصاحلة لإلستعمال .
المادة  : 015أضواء الطريق أو الضوء العالي :
جيب أن ُجتهز مجيع املركبات يف املقدمة بضوءي طريق يرسالن إىل األمام نورا أبيض أو أصفر  ،يُضيء
الطريق ليال يف طقس صاف  ،على مسافة مائة مرت على األقل .
.../...
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المادة  : 016أضواء التالقي :
 - 1جيب أن ُجتهز مجيع املركبات يف املقدمة بضوءي تالق  ،يرسالن إىل األمام نورا أبيـ ـض أو
أصفر  ،يُضيء الطريق ليال يف طقس صاف ،على مسافة ثالثني مرتا على األقل دون أن يبهر نظر
السائقني اآلخرين .
-2

إذا كانت أي نقطة من مسلط ضوء التالقي تبعد أكثر من أربعني سنتمرا عـن حـ ّد عـرض املركبـة
وجب إانرة أضواء القياس األمامية .

المادة  : 017أضواء القياس األمامية :
جيب أن ُجتهز مجيع املركبات على جانيب املقدمة بضوءين صغريين  ،يرسالن إىل األمام نورا أبيض أو أصفر
تدل هذه األضواء على عرض املركبة األمامية  ،وأن تكون رؤيتها من مسافة  /151/مرتا يف
 ،وجيب أن ّ
اجلو الصحو ليال ومن دون أن تبهر نظر السائقني اآلخرين .
المادة  :018أضواء القياس الخلفية :
 - 1جيب جتهيز مجيع أنواع املركبات أو املقطورات التابعة هلا يف املؤخرة بضوءين على األقل يبعثـان إىل

تدل هذه األضواء على عرض مؤخرة املركبة ،غري مبهر للنظـر يُرى ليال
الوراء نورا أمحر  ،وجيب أن ّ
 ،يف طقس صاف على مسافة مائة ومخسني مرتا .

 - 2جيب أن تؤدي إانرة أضواء القياس األمامية أو أضواء الطريق أو أضواء التالقي إىل إانرة أضواء
القياس اخللفية .

المادة  : 019أضواء القياس الجانبية :
كل جمموعة مركبات يزيد طوهلا على ستة أمتار  ،أو عرضها مبا فيه احلمولة  ،على مرتين
كل مركبة آلية أو ّ
ّ
جيب جتهيز جانبيها أبضواء لكي حت ّدد نتوءات املركبة وقياساهتا طول وعرضا وارتفاعا وفقا للمعايري املعتمدة
دوليا  ،بشكل يسمح ملستخدمي الطريق من رؤيتها ليال ومتييز حجمها وأبعادها بوضوح ،على أن تكون
هذه األضواء غري مبهرة للنظر .
المادة  : 001جهاز إنارة لوحة التسجيل في المؤخرة :
 - 1جيب جتهيز مجيع املركبات واملقطورات التابعة هلا جبهاز يضئ ليال  ،يف طقس صاف  ،وعل ـى
مسافة عشرين مرتا على األقل  ،الرقم املدون على لوحة التسجيل املوضوعة يف املؤخرة .

-2

جيب أن تؤدي إانرة أضواء القياس األمامية أو أضواء الطريق أو أضواء التالقي إىل إضاءة اجلهاز

املذكور أعاله .
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المادة  : 000أضواء المكابح :
 - 1جيب جتهيز مجيع املركبات واملقطورات التابعة هلا بضوءين أو ثالثة أضواء لتخفيف السرعة تبعثان
-2

إىل الوراء ضوءا أمحر غري مبهر للنظر يضاء حاملا يشرع السائق يف استعمال املكبح الرئيسي .

جيب أن يكون هذا الضوء أقوى من النور املنبعث من ضوء القياس اخللفـي ،وذلـك عنـدما تكـون

أضواء املكابح جمموعة مع أضواء القياس اخللفية أو متحدة معها ،على أن يبقى هذا النور يف كل
-3

حال غري مبهر للنظر .

يُفرض تركيز هذه األضواء على املقطورات أو نصف املقطورات حىت ولو كانت قياساته ل ختفي
عن سائق قادم من الوراء أضواء املكابح املركزة على املركبة القاطرة .

المادة  : 003إشارات تغيير اإلتجاه أو ضوء اإلشارة :
كل مركبة أبضواء اإلشارة من الزاويتني األمامية واخللفية على أن يكون ضوء اإلشارة املتقطع
جيب تزويد ّ
ظاهرا عند تغيري اإلجتاه ميينا ويسارا .

المادة  : 002أضواء التنبيه :
جيب أن جتهز املركبة أبضواء التنبيه تبعث أنوارا متقطعة تصدر من أضواء اإلشارة األربعة معا وتنبه إىل
حدوث أمر طارئ .
المادة  : 004أضواء الوقوف :
ميكن جتهيز املركبة على جانبيها إما أبضواء وقوف تبعث إىل األمام واىل الوراء أنوار برتقالية ،وإما تبعث إىل
األمام واىل الوراء األنوار نفسها اليت تبعثها أضواء القياس األمامية واخللفية .
المادة

 :أضواء الرجوع :
جيب تزويد املركبة أبضواء بيضاء توضع يف اخللف حسب مواصفات املصنّع ،لتسهيل الرؤية إىل الوراء،
يضيء مبجرد استعمال جهاز السري إىل الوراء ،على أل ميتد ضوؤها إىل أبعد من عشرة أمتار ،وأل تبهر
النظر .
القسم الثاني  -أضواء وإشارات خاصة

المادة

 :أضواء الضباب :
ميكن جتهيز املركبات يف املقدمة بضوءي ضباب يبعثان نورا أصفر أو أبيض ويف املؤخرة بضوء أو ضوءي

المادة

 :األضواء القابلة للتوجيه :
حيظّر استعمال املشعاع (بروجكتور) من أجل إانرة الطريق حتظريا مطلقا فيما عدا سيارات القوى املسلحة

ضباب يبعثان إىل اخللف نورا أمحر .

واإلطفاء واإلسعاف والدفاع املدين .
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المادة

 :مثلث التحذير :
كل مركبة آلية ،إبستثناء الدراجات ،مبثلث حتذير يستخدم يف حالت الوقوف الضطراري
جيب أن تزود ّ

وفقا للمادة  /58/من هذا القانون .تكون أوصافه مطابقة لألوصاف املبينة يف التفاقية الدولية املعقودة يف
فيينا عام  ، 1968أو أي اتفاقية دولية أخرى يُصادق عليها لبنان .

المادة

 :العاكسات :
 - 1جيب تزويد السيارات واملقطورات من اخللف بعاكسني يعكسان نورا أمحر إىل الوراء ويكوانن على
شكل مثلث للمقطورات وغري ذلك للسيارات .

كل سيارة ومقطورة يتعدى طوهلا ستة أمتار أو دراجة آلية أو هوائية بعاكس أو
 - 2جيب جتهيز ّ
عاكسني من اجلانبني لوهنما برتقايل وشكلهما غري مثلث .
 - 3جيب جتهيز كل سيارة بعاكسني غري مثلثني من األمام يعكسان نورا أبيض إىل األمام .

المادة  : 031نقليات أشجار وقطع متمادية في الطول :
عمال أبحكام املادة  /139/من هذا القانون ختضع املركبات اليت تنقل أشجارا أو قطعا متمادية يف الطول
تتعدى مؤخرة املركبة أبكثر من مرت واحد ول تتجاوز املرتين للشروط التالية :

 - 1أن توضع هنارا يف مؤخرة احلمولة راية بلون أمحر قاين ل يقل قياسها عن  25×41سنتيمرتا .
 - 2أن توضع ليال يف مؤخرة احلمولة ضوء يبعث نورا أمحر جليا غري مبهر للنظر .
القسم الثالث  -أحكام عامة تتعلق باألضواء واإلشارات
المادة

 - 1 :عندما يكون مثة توازن أو جهازان يرمزان إىل الشيء نفسه وميكن إستعماهلما يف الوقت نفسه
جيب أن يركزا يف طريف املركبة بصورة متساوية وابلنسبة إىل مسطح التطابق الطويل للمركبة وجيب

أن يبعثا أو يعكسا أشعة مضيئة ابللون نفسه واحل ّدة نفسها .
 - 2ل جيوز أن تكون حدة األضواء واإلشارات ،قابلة للتغيري ،ما عدا أضواء اإلشارات املتعلقة بتغيري
اإلجتاه .

 - 3حيظّر جتهيز كافة أنواع املركبات يف مقدمتها أبضواء من غري اللونني األبيض أو األصفر .
الفصل الثالث
الشروط الخاصة بسيارات األجرة والباصات وتراخيص نقل الركاب
المادة  - 1 : 033سيارات األجرة :

ابإلضافة إىل الشروط العامة املشار إليها أعاله يف الفصل األول من الباب الثاين ،جيب أن تتوافر
يف سيارات األجرة جبميع أنواعها الشروط التالية :
.../...
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أ -

أن تكون هلا أربعة أبواب ،إثنان من كل جانب على األقل .

ب  -أن تكون املقاعد مرحية ونظيفة .
ج  -أن ُجت ّهز السيارة من الداخل إبانرة كهرابئية .
د  -أن تُكتب أرقام لوحة التسجيل وأسم صاحب السيارة وعنوانه ابللغتني العربية والفرنسية
على لوحتني صغريتني توضع إحدامها بشكل واضح على ظهر املقعد األمامي والثانية أمام
الراكب يف املقعد األمامي جبوار السائق .

هـ -

أن يثبت امللصق التعريفي على جانبيها من اخلارج وفق القرار الصادر عن وزيري األشغال
العامة والنقل والداخلية والبلديت هبذا الشأن .

و -
ز -

أن توضع لوحة على سطح املركبة مكتوب عليها كلمة) أجرة (تُضاء عند خلوها من
الركاب ،ويُعفى من وضع هذه اللوحة سيارات األجرة اليت تعمل حتت الطلب .
أن تزود كل سيارة أجرة جبهاز إطفاء صاحل دائما لإلستعمال ويف متناول السائق .

ل جيوز إحداث أي تغيري أو تعديل يف جسم السيارة أو جهاز القيادة أو املقاعد بشكل خمالف
ملواصفات الشركة املصنعة .

 - 2الباصات :

ابإلضافة إىل الشروط العامة ،جيب أن تتوفر يف الباصات الشروط التالية :
أ -

( املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

أن يكون لكل ابص ابابن على األقل من جهة اليمني ،على أن تبقى الباصات املُسجلة حاليا
خالفا هلذا النص يف السري طاملا هي صاحلة لذلك وعلى إسم صاحبها ،وفقا للقوانني املرعية

اإلجراء .

ب  -أن يكون لكل ابص عدد كاف من النوافذ والسالمل سهلة اإلستعمال وغري ابرزة عن
هيكل الباص ،وجيوز أن تزود النوافذ بستائر .

ج  -أن تكون املقاعد مثبتة أبرضية الباص بقوائم وبطريقة حمكمة .
د -
هـ -

ل جيوز إحداث أي تغيري أو تعديل يف جسم السيارة أو جهاز القيادة أو املقاعد بشكل
خمالف ملواصفات الشركة املصنعة .

أن توضع إشارات وإرشادات واضحة داخل الباصات تطلب من كافة الركاب عدم
التحدث مع السائق خالل قيادته للمركبة حرصا على تركيز السائق على مهمة القيادة.

و -

أن تزود هذه الباصات إبانرة كافية من الداخل .

ز -

كل ابص أبجهزة إطفاء كافية ل تقل عن جهازين وتكون صاحلة دائما
أن يزود ّ
لالستعمال على أن تكون إحداها يف متناول السائق .

لكل ابص صندوق إسعاف حيتوي على املواد الالزمة لإلسعافات األولية .
ح  -أن يكون ّ

.../...

41
ط  ( -املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

أن يثبّت امللصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري األشغال العامة والنقل
والداخلية والبلديت هبذا الشأن .

 - 3ميكن حتديد أي شروط إضافية تتعلق ابلسالمة واألمان واحلالة العامة من حيث املظهر الداخلي
واخلارجي مبوجب قرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديت واألشغال العامة والنقل .
المادة  - 1 : 032يتوجب على مالكي وسائقي املركبات العمومية ومؤسسات وشركات النقل العام للركاب الذين

ميارسون أو يرغبون مبمارسة النقل العام للركاب على األراضي اللبنانية أو بني لبنان واخلارج،

احلصول على ترخيص مسبق من وزارة األشغال العامة والنقل – املديرية العامة للنقل الربي

والبحري خيوهلم القيام هبذا العمل وذلك بناء على قرار يصدر عن وزيري األشغال العامة والنقل
والداخلية والبلديت يتعلق بتنظيم مهنة النقل العام للركاب ،ويتم مبوجبه حتديد الشروط الالزمة

للحصول على هذه الرتاخيص ابإلضافة إىل حتديد األطر التنظيمية اليت ترعى عملية إصدار هذه
الرتاخيص وجتديدها وإلغائها والتطبيق العملي هلا .
 - 2ل جيوز ألي مالك مركبة نقل عمومية سواء فرد أو مؤسسة أو شركة وألي سائق نقل ركاب
عمومي مزاولة النقل العام للركاب دون ترخيص مسبق من وزارة األشغال العامة والنقل – املديرية
العامة للنقل الربي والبحري ،وفق اآللية اليت يتم حتديدها يف القرار املذكور أعاله .
الفصل الرابع
األوزان وقياس المركبات
القسم األول  -أحكام عامة
المادة  : 034حيق لدائرة امليكانيك يف املصلحة املختصة يف حال ثبوت عدم صحة املعلومات واملستندات املقدمة هلا،
تعديل الوزن اإلمجايل ،قوة احملرك ،عدد املقاعد أو الوزن الفارغ ،دون أن يكون لصاحب العالقة احلق
ابملطالبة ابلتعويض عن العطل والضرر .
المادة

- 1 :

يُرخص للمركبات اخلاصة ابلشحن نقل شخصني جبانب السائق شرط أن تكون هذه املركبات
مصممة لذلك من الشركة املصنعة هلذه املركبات .

 - 2يرخص لسيارات الشحن بنقل ثالثة عمال على األكثر يف صندوقها مع أو بد ون محولة ،شرط أن
تكون جمهزة ابملقاعد الالزمة وأن تشمل بوليصة التأمني العمال .

المادة

كل مركبة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة يراد وضعها يف السري ،جيب أن تكون مصنوعة وجمهزة بطريقة
ّ :
حت ّد يف حال الصطدام ،من أخطار احلوادث اجلسدية سواء على مستعمليها أو على مستخدمي الطريق
اآلخرين .
.../...

41
المادة

 :حي ّدد وزيرا الداخلية والبلديت واألشغال العامة والنقل بقرار منهما الشروط الواجب توفرها يف مجيع أنواع
السيارات واملركبات واملقطورات ونصف املقطورات أن جلهة صنع الصناديق أو القياسات الداخلية

واخلارجية ،أو ألجل أتمني سالمة الركاب وراحتهم  ،وضمان احلمولة املنقولة .
القسم الثاني  -األوزان

المادة  : 038قوة المحرك :
 - 1مع مراعاة أحكام هذا القانون  ،حيدد رئيس دائرة امليكانيك يف املصلحة املختصة الوزن اإلمجايل
جلر مقطورة أو
املرخص به لكل مركبة آلية مع ّدة لنقل األمحال أو لنقل أكثر من مثانية أشخاص أو ّ
نصف مقطورة وذلك ابلنسبة إىل متانة هيكل املركبة وإطاراهتا وقوة حمركها وأجهزهتا امليكانيكية .
كما حي ّدد قوة حمركات املركبات اآللية على النحو اآليت :
 احملركات العاملة على البنـزين أبربع أوقات .ق × 2ع × 1.162

 -احملركات العاملة على البنـزين بوقتني

ق × 2ع × 1.16 × 1.162

 احملركات العاملة على الغاز اويل ( املازوت) أبربع أوقاتق × 2ع × م × 1.115

 -احملركات العاملة على املازوت بوقتني

ق × 2ع × م × 1.16 × 1.115

وتعين احلرف الواردة يف القواعد أعاله ما يلي :

ق = قطر اسطوانة الواحدة ابلسنتيمرت
ع = عدد اسطواانت احملرك

م = مدى حركة الدفاش

 - 2يتم حتديد قوة حمركات املركبات اآللية غري املبينة أعاله ابلستناد إىل املواصفات الفنية احمل ّددة من
قبل املصنع املنتج إبعتماد نفس قوة حمركات البنزين اليت توازيها قوة فعلية .

 - 3إن الكسر الناتج عن عملية الضرب يف حتديد قوة احملرك يعترب وحدة كاملة يف حال جتاوز النصف
.
- 4

يتم حتديد قوة احملرك ابإلستناد إىل املواصفات الصادرة عن املصنع املنتج أو وكيله يف لبنان ،شرط

أن تبقى صحة املعلومات املقدمة على مسؤوليتهم ويتحملون ابلتايل كل ما ينتج عن عدم صحة
هذه املعلومات جتاه املصلحة املختصة .

 - 5يف حال عدم توفر املستندات الضرورية ميكن اإلستعانة ابلكشف احلسي واملقارنة مع مركبات
أخرى مبواصفات مشاهبة .
.../...
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 - 6إذا كان املصنّع املنتج للمركبة يف لبنان ،فعلى املصنع أو وكيله املوجود يف لبنان أن خيضع املركبة
لفحص املعاينة امليكانية العادية واخلاصة قبل وضعها يف السري يف لبنان من أجل إثبات صالحيتها
للسري وصحة مطابقتها للمواصفات واملعايري املعتمدة عامليا .

حي ّدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديت والصناعة .
المادة  : 039يشتمل الوزن اإلمجايل على وزن املركبة أو جمموعة املركبات وهي فارغة ووزن احلمولة املرخص بنقلها فيها،
وهو األقل ما بني الوزن اإلمجايل الفين والوزن اإلمجايل األقصى احمل ّدد يف املادة /

 /من هذا القانون .

المادة  : 021يشتمل الوزن الفارغ للمركبة ،أو جملموعة املركبات  ،على مجيع العناصر والتجهيزات املكونة هلا كما تصدر
عن الشركة الصانعة ،واليت جتعلها تعمل بشكل طبيعي مضافا إليها ما يلي :
 سائل التربيد . الزيوت . -سائل غسيل الزجاج .

 خزان الوقود مليء  % 91على األقل . دولب احتياطي واحد . -جهاز إطفاء .

 اآللة الرافعة والعدة الالزمة اليت تسلّم عادة مع السيارة املوضوعة يف صندوق معتدل طبيعي . -غطاء عادي إذا كانت املركبة مكشوفة .

المادة  : 020تقوم بعمليات وزن املركبات وهي فارغة املراكز املعتمدة قانوان إلجراء املعاينة امليكانيكية الدورية وتعتمد
األوزان الصادرة عنها ،على أن تبقى هذه األوزان قابلة للتعديل أو التصحيح إذا تبني لدائرة امليكانيك أي
شك يف صحتها .
المادة  : 023يُستثىن من عمليات الوزن املركبات اآللية الواردة من مصانعها كاملة التجهيز ،ومل جير عليها حمليا أي
تعديل .ويتم حتديد هذا الوزن من قبل رئيس دائرة امليكانيك إستنادا للمواصفات الصادرة عن املصنع
املنتج .

المادة  ( : 022املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

مع مراعاة أحكام املواد  134/و 137و /141من هذا القانون ،ل جيوز تسيري مركبة يزيد وزهنا عن العشرين

واملدون يف رخصة السري املُعطاة هلا .
ابملائة  /%21/على الوزن اإلمجايل احملدد هلا
ّ
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المادة  - 1 : 024مع مراعاة أحكام املادة  /141/من هذا القانون ( نقليات إستثنائية ) حت ّدد األوزان اإلمجالية
القصوى للمركبات وفقا جلدول األوزان رقم / /امللحق هبذا القانون ،
 - 2أ  :حت ّدد األوزان املسموح هبا للشاحنات من فئة اللوبوي /مزدوجة العجالت للحمولت غري
القابلة للتجزئة وفقا جلدول األوزان رقم ( – 2أ) امللحق هبذا القانون .
ب  :حت ّدد األوزان املسموح هبا للشاحنات من فئة اللوبوي /متعددة العجالت وفقا جلدول
األوزان رقم ( – 2ب) امللحق هبذا القانون .
ج  :إذا زاد الوزن اإلمجايل للشاحنة عن اخلمسة أطنان الواردة يف اجلدول رقم  / /امللحق هبذا
القانون يشرتط لسريها يف لبنان حصوهلا على تصريح مسبق من وزارة الداخلية والبلديت .
 -يتم إعتماد الوزن اإلمجايل املسموح به ابجلدول رقم

للحمولت اليت ل ميكن جتزئتها،

وخالف ذلك ميكن حماسبتها حسب األوزان املسموح هبا طبقا للجدول رقم . /1/

 - 3يتم حتديد الوزن اإلمجايل األقصى ابإلستناد إىل املواصفات الواردة من املصنع املنتج للمركبات،

على أنه ل جيوز أن يزيد الوزن اإلمجايل األقصى ألي مركبة على الوزن اإلمجايل احملدد هلا يف هذا
القانون وان ورد ذلك يف بيان الشركة الصانعة .

 - 4ميكن تعديل األوزان احملورية واإلمجالية واألبعاد ومقاسات املركبات احملددة يف هذا الفصل وفق ما

يتم اإلتفاق عليه مبوجب مذكرات تفاهم أو إتفاقيات إقليمية أو دولية ،وذلك مبوجب مرسوم يتخذ

يف جملس الوزراء بناء على اقرتاح وزيري األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديت .

 - 5كما ميكن تعديل األوزان احملورية واإلمجالية للمركبات ،أو وضع إستثناءات عليها ،لفرتة حمددة
تقتضيها املصلحة العامة ،وذلك مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناء على اقرتاح وزيري

األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديت .

تقل قوة احملرك الفعلية عن ( )5.5مخسة أحصنة ونصف لكل طن من الوزن اإلمجايل
المادة  - 1 : 025جيب أن ل ّ
للمركبة .
جتر أكثر من مقطورة واحدة .
 - 2ل يسمح ابلسري ملركبة ّ
يقل الوزن على احملور احملرك أو احملاور احملركة عن  % /25/من وزن املركبة اآللية أو جمموعة
المادة  : 026ل جيوز أن ّ
حمملة .
املركبات وهي ّ
المادة

- 1 :

كل حمور من حماور املركبة كما يلي :
حت ّدد األمحال احملورية القصوى على ّ
أ  -حماور قابلة للتوجيه :
 - 1حمور منفرد

 7أطنان .

 - 2حماور متعاقبة

 6أطنان لكل حمور .

.../...

44
ب  -حماور غري قابلة للتوجيه :

 13طنا .

 - 1حمور منفرد

 - 2حمور مزدوج كما يلي :
 -إذا كانت املسافة احملورية أقل من مرتين

 إذا كانت املسافة احملورية ل تقل عن مرتينيعامل معاملة احملور املنفرد

 11أطنان لكل حمور
 13طن لكل حمور.

 8أطنان لكل حمور.

 - 3احملور الثالثي

 7أطنان لكل حمور.

 - 4احملور الرابعي

ج  -على الرغم مما ورد يف البند (ب) من هذه املادة تكون األمحال احملورية للمقطورة على
النحو التايل :

-1

حمور منفرد

- 2

حمور مزدوج

 9أطنان لكل حمور.

 7.5طن لكل حمور.

 - 2يُستثىن من الفقرة األوىل السيارات الشاحنة مبحورين والتـي يتم حتديد وزهنا اإلمجايل األقصى /
طنا .
القسم الثالث  -قياس المركبات

/

المادة  ( : 028املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15
 - 1مع مراعاة أحكام املادة  141من هذا القانون ل جيوز أن تزيد قياسات املركبة أو جمموعة املركبات
على احلدود التالية :

 2.65م.

 -العرض اإلمجايل

 2.4م .

 -العلو أو اإلرتفاع اإلمجايل عن سطح الطريق

احململـة ابحلـاويت والـيت يسـمح هلـا ابرتفـاع أقصـى مقـداره  4.5م .شـرط عـدم
ابستثناء الشـاحنات ّ

تعارض ذلك مع الرتفاع املسموح به واملُحدد على الالفتات عند مواقع اجلسور واألنفاق.

 طول مقطورة منفردة ذات حمور واحد مع معدات القطر -طول مقطورة منفردة ذات حمورين مع معدات القطر

 7.5م.

 -طول مركبة آلية

 طول القاطرة ونصف املقطورة طول القاطرة واملقطورة -املسافة األفقية ما بني احملور العامودي لنصف املقطورة ومؤخرهتا

 12م.
 12م.

 17،5م.

 18.35م.
 12م.

 -املسافة األفقية ما بني ظهر غرفة السائق من اخلارج ومؤخرة املقطورة

 16م.

 -املسافة األفقية ما بني احملور العامودي لنصف املقطورة وأي نقطة من مقدمتها

 2.14م.

.../...
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 - 2ل جيوز أن تقل املسافة ما بني احملور اخللفي للقاطرة واحملور األمامي للمقطورة عن ثالثة أمتار .
 - 3ميكن تعديل قياس املركبات احملددة يف هذه املادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديت
واألشغال العامة والنقل .
القسم الرابع  -قياس الحمولة
المادة

- 1 :

جيب اختاذ مجيع اإلحتياطات الالزمة يف حتميل املركبات وجتنّب :
 -وقوع وتبعثر احلمولة

 احل ّد من جمال رؤية وحرية حترك السائق أثناء القيادة -اإلخالل بتوازن املركبة

 التحميل بشكل خيفي أجهزة إضاءة املركبة ولوحات تسجيلها -إحداث الضوضاء والضجيج أثناء القيادة

 - 2ميكن للحمولة اليت ل تتجزأ أن يتعدى طوهلا مؤخرة السيارة وليس مقدمتها على أن ل تتجاوز
ثالثة أعشار طول املركبة دون أن يتعدى الطول اإلمجايل املفروض مبوجب هذا القانون ،ويف مجيع
األحوال على املرتين .

 - 3إذا دعت احلاجة أو الضرورة أن تتعدى احلمولة اإلطار اخلارجي عرضا ل جيب أن يزيد ذلك عن
كل جهة ودون أن يتعدى العرض اإلمجايل احمل ّدد  /265/سنتم مبا فيه مجيع
الثالثني سنتمرتا من ّ
نتوءات املركبة ،وشرط أن تكون احلمولة من األشياء اليت يسهل مالحظتها واإلنتباه إليها حيث
حيظّر يف مثل هذه احلالة نقل األعمدة وما شابه من األشياء البارزة عرضا بشكل يصعب مالحظتها
.

 - 4ل جيوز للحمولت اليت تتعدى حدود السيارة أن خترج بتموجاهتا عن احلدود القصوى املفروضة
مبوجب هذا القانون وجيب أن تربط بصورة متينة مع بعضها .

 - 5حيظر نقل محولت ميكن أن تالمس الطريق العام حىت ولو كانت حممولة بعجالت .
 - 6ل جيوز أن يتعدى علو صندوق املركبة أو محولتها من ُمعبد الطريق ستة أعشار طول هيكلها
(الشاسي)  ،ويف مجيع األحوال أن ل يتعدى ذلك  4.2م.
 - 7ميكن تعديل قياس احلمولة احملددة يف هذه املادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديت
واألشغال العامة والنقل .
القسم الخامس  -نقليات إستثنائية
المادة  - 1 : 041إذا دعت احلاجة إىل نقل أو تسيري قطع ل تتجزأ أو معدات زراعية أو أشغال عامة أو مركبات
سيارة أو مقطورة مع ّدة لنقل قطع ل تتجزأ ،وكانت قياساهتا أو أوزاهنا تزيد على احلدود النظامية

كان لوزارة الداخلية والبلديت  -هيئة إدارة السري واآلليات واملركبات ،وبعد استطالع
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رأي وزير األشغال العامة والنقل ،أن يرخص ويشرف على سريها لسفرة واحدة أو لسفرات عدة
وفقا للمقتضيات .
ُحت ّدد يف الرتخيص الطرقات واألوزان واألوقات الواجب اعتمادها والتدابري الواجب اختاذها
لتأمني سالمة السري ،ولتجنب إحلاق الضرر ابلطرقات واإلنشاءات وملحقات األمالك العامة .
تُعترب احلمولت غري قابلة للتجزئة عندما ينتج عن هذا األمر ضررا وتعطيال للقطع أو لألشياء
املنقولة أو عندما يتعرض هذا األمر لسالمة النقل .
 - 2يُسمح للمركبات واملعدات غري املطابقة ألحكام املادة  /138/من هذا القانون أبن تتخطى
الطرقات العامة ،ابستثناء األوتوسرتادات  ،عرضا من جانب إىل آخر يف مناطق عملها  ،بعد التأكد
من أهنا ل تُعرقل السري ول تُشكل خطرا على الطرقات أو على سالكيها .
 - 3حيظّر على مركبات األشغال العامة ومعداهتا واجلرارات الزراعية اجملهزة مبقطورة ،السري على الطرقات

الدولية والرئيسية واألوتوسرتادات وهي ُحم ّملة .إمنا يسمح هلا أبن تتخطى هذه الطرقات عرضا من
جانب إىل آخر بعد التأكد من أهنا ل تعرقل السري ول تشكل خطرا على الطرق أو على سالكيها
.

 - 4حيق لإلدارة املختصة  ،أن متنح أصحاب املركبات الزراعية ذات املقطورة فقط ترخيصا استثنائيا
حمملة ابحملاصيل الزراعية واملواد واملعدات
جييز هلا السري على قسم من الطرقات الرئيسية وهي ّ
الالزمة للزراعة ملسافة ل تتجاوز مخسة عشر كيلومرتا شرط أن ُحت ّدد يف هذه الرخصة املواد
املرخص بنقلها وخطة السري وأوقات ونقطيت النطالق والوصول  ،ومدة صالحية الرخصة ،وأن

جيري هذا النقل يف مطلق األحوال ضمن املناطق الزراعية وأن ل ينتج عن ذلك أي عرقلة للسري
أو خطر على السالمة العامة .

ُميكن أن ُمينح مثل هذا الرتخيص لنقل عدد معني من العمال الزراعيني شرط أن ل جيري النقل

على الطرقات الدولية وداخل املدن .

ُحت ّدد املناطق الزراعية املذكورة مبرسوم يتخذ بناء على اقرتاح وزيري الداخلية والبلديت والزراعة .
القسم السادس  -الشروط المفروضة على المقطورات ونصف المقطورات
جتر مقطورة واحدة أو نصف مقطورة شرط أن تكون املقطورة من فئة املركبة
المادة  - 1 : 040يُسمح للمركبة أن ّ
القاطرة عينها.

جتر مقطورات لغايت جتارية أو صناعية أو زراعية ابستثناء
ُ - 2حيظّر على سيارات السياحة ،أن ّ
املقطورات املُع ّدة للنزهات والسياحة والصيد وما شاهبها لإلستعمال الشخصي .
جلر مقطورات  ،بقطر مقطورة واحدة خمصصة لنقل
 - 3يُسمح لسيارات الشحن املصممة خصيصا ّ
األمحال .كما يسمح لسيارات الشحن األخرى عند احلاجة بقطر معدات زراعية أو أشغال عامة.
.../...
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جر أي مقطورة مهما كانت األسباب .
 - 4حيظر على ابصات النقل ّ
 ( - 5املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15
جتر خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر .ابستثناء الشاحنات اليت
ُحيظّر على املركبات اآللية أن ّ
يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك اليت يتم
يبلغ وزهنا اإلمجايل  7،5طن وما فوق  ،شرط أن ل ّ
قطرها.

 - 6إن الوزن األقصى للمقطورة املسموح به حي ّدد من خالل الكسر احلاصل ما بني الوزن اإلمجايل
للمقطورة مع كامل محولتها ووزن السيارة القاطرة مع كامل محولتها اللتني تشكالن اجملموعة املؤلفة
من قاطرة ومقطورة .نسبة هذا الكسر بعد تدويره ل جيب أن يتعدى :

أ  1.45 -إذا كانت اجملموعة جمهزة مبكابح أوتوماتيكية متواصلة ومباشرة .
ب  1.8 -إذا كانت اجملموعة غري جمهزة مبكابح أوتوماتيكية متواصلة ومباشرة .أما فيما يتعلق

ابلسيارات ذات الثقل املزدوج (للسياحة والنقل) أو لسيارات الكارفان ل جيب أن

يتعدى وزن املقطورة يف مجيع األحوال الوزن الفارغ للسيارة القاطرة .
ج  1.5 -إذا كانت املقطورة غري جمهزة مبكابح .

 - 7ل جيوز وضع أي جمموعة مؤلفة من مركبة قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة يف السري قبل إجراء
مجيع املعامالت القانونية هلا وضرب رقم هيكل القاطرة على املقطورة أو نصف املقطورة .

 ( - 8املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

جلر أي مقطورة أو نصف مقطورة حتمل رقم اهليكل الذي يعود للقاطرة والذي
يُسمح استعمال القاطرة ّ

متّ ضربه من قبل الدائرة املختصة لدى املصلحة املختصة ،وتسلّم إىل مالك القاطرة واملقطورة أو نصف

تدون فيها املواصفات احملددة يف املادة  /171/من هذا القانون .
املقطورة رخص سري مستقلة ّ

 - 9جيب على معدات القطر أن تكون صادرة عن شركات متخصصة ميكن أن تكون مسؤولة عن
صناعتها جلهة حتمل األوزان والضغوط امللقاة عليها دون أي خطر .

 - 11جيب على أجهزة اإلضاءة والكبح ما بني القاطرة واملقطورة أن تكون متناسقة ومباشرة بني بعضها
البعض .
الباب الثالث
اللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيل
الفصل األول
اللوحات ومحتوياتها
المادة  - 1 : 043كل سيارة جيب أن حتمل لوحة تعرف ب /لوحة املُصنّع /تُذكر فيها بوضوح ماركة السيارة وطرازها
ورقم الطراز املتسلسل فيها ويتوىل املصنع تثبيت هذه اللوحة على السيارة .
.../...
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 - 2ابإلضافة إىل هذه اللوحة ،جيب أن يكون رقم الطراز املتسلسل مضرواب من قبل املُصنع على
هيكل أو صندوق السيارة .
 - 3جيب أن حيمل حمرك السيارة رقما متسلسال حمفورا عليه ،وإل فيجري ضربه من قبل املصلحة
املختصة .

 - 4يف حال أن رقم الطراز املتسلسل غري موجود أصال (غري مضروب من قبل املُصنع على هيكل أو
صندوق السيارة) أو تعرض للصدأ أو اإلهرتاء وأصبح غري واضح تصعب قراءته ،يتم ضرب
تتم
األعداد أو الرموز الستة منه املوجودة جلهة اليمني ورقمني إضافيني يشريان إىل السنة اليت ّ
عملية الضرب فيها ابإلضافة إىل عالمة الدائرة املختصة يف املصلحة املختصة على طريف الرقم
الذي متّ ضربه .

 - 5خيضع استرياد املركبات اآللية للشروط املفروضة مبوجب هذه املادة على أن يتم التقيّد ابلتصنيف
األساسي للسيارة كما هي واردة من مصنعها وكما هو مفروض مبوجب املادة  /175/من هذا

القانون  .وأي استرياد خمالف لذلك يبقى على عاتق مالك السيارة ول ميكنه املطالبة أبي تعويض

عن العطل والضرر .

كل مركبة مسؤولون ابلتضامن عن صحة البياانت
 - 6إن صانع السيارة ووكيله يف لبنان وكذلك مالك ّ
املذكورة يف هذه املادة .
من يقوم بعملية حتوير أو نزع أو استبدال أو طمس لرقم احملرك أو رقم الطراز املتسلسل
- 7
كل ّ
ّ
يعاقب ابحلبس مدة ثالث سنوات وبغرامة قدرها عشرون مليون لرية لبنانية وحجز املركبة .
كل سيارة ُمع ّدة لنقل البضائع جيب أن حتمل على جانبها األمين لوحة ظاهرة تتضمن بوضوح وزن السيارة
المادة ّ : 042
فارغة ووزهنا اإلمجايل املرخص به ،كما ميكن أن تُكتب هذه األوزان بوضوح على صندوقها .
كل مركبة بلوحتني تعرفان بلوحيت التسجيل حتمالن رقم تسجيل املركبة  ،تُثبت
المادة  - 1 : 044جيب أن تزود ّ
إحدامها يف املقدمة والثانية يف املؤخرة بطريقة جتعلهما ظاهرتني ومقروءتني دائما للعيان  ،ول يسمح
بنزعهما أو بسري املركبة دوهنما .ل ميكن نقل لوحيت التسجيل إىل مركبة أخرى حىت بعد سحبهما

مؤقتا أو هنائيا من السري إل من أجل وضعهما على سيارة أخرى ميلكها صاحب املركبة أو أحد
وحيظّر استخدام لوحات تسجيل غري اليت
أصوله أو فروعه  ،ابستثناء لوحيت السيارات العمومية ُ

ترخص وفقا لألصول القانونية .

كل مقطورة أو نصف مقطورة  ،لوحة تسجيل واحدة تثبت يف مؤخرهتا بشكل ظاهر
 - 2جيب أن حتمل ّ
ومقروء ول يسمح ابلسري بدوهنا  ،على أن حتمل املقطورة أو نصف املقطورة نفس رقم لوحة
القاطرة .
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ُ - 3جياز للشاحنات العمومية والشاحنات املخصصة للنقل اخلارجي استخدام لوحة التسجيل العائدة هلا
على أكثر من مقطورة أو نصف مقطورة ذات مواصفات خمتلفة عن رأس القاطرة شرط أن يتم
ضرب رقم اهليكل عينه على هذه املقطورات أو نصف املقطورات من قبل املصلحة املختصة مما
يتيح استخدام أي منها على رأس القاطرة حبسب متطلبات العمل وحاجات السوق .
وبصم
المادة  - 1 : 045جيب أن تكون لوحات التسجيل مصنوعة من مواد عالية اجلودة ومشكلة من مواد عاكسة
ّ
ومضاءة ومقروءة يف الليل وأن تبصم مببصم
حراري ،وأن تكون ظاهرة ومقروءة يف وضح النهار ُ ،
املصلحة املختصة .

 - 2جيب تثبيت اللوحات بشكل جيد يف املكان املُع ّد لذلك وفق توصيات املُصنّع ووفق الطريقة اليت
تقرها اإلدارة املختصة .
 - 3على مالك املركبة وسائقها ،احملافظة على هذه اللوحات وتفقدها ابستمرار لتبقى نظيفة وسليمة
وواضحة املعامل .

 - 4حيظّر وضع أي كتاابت أو شارات أو عالمات أو أحرف أو أرقام أو أي إضافات سواء على
كل خمالف هلذه
اللوحات أو جبانبها .يعاقب ابحلبس ثالثة أشهر وبغرامة مقدارها مليوان لرية لبنانية ّ
الفقرة ابإلضافة إىل سحب ست نقاط وحجز املركبة .
 - 5تزود لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لقراءة اللوحات والتعرف على تفاصيل تسجيل املركبات
آليا .و ُحت ّدد تفاصيل هذه التقنيات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .

المادة  : 046اللوحات الدبلوماسية والقنصلية
ُختصص اللوحات الدبلوماسية والقنصلية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية واهليئات اإلقليمية والدولية مبوجب

موافقة خطية من وزارة اخلارجية واملغرتبني ،على أن تكون املركبة مملوكة لتلك البعثات أو ألحد موظفيها ممن

حيملون الصفة الدبلوماسية .
المادة

 :لوحات التسجيل والسير المؤقت
ُختصص لوحات التسجيل والسري املؤقت لوكالء املركبات اآللية إبستثناء الدراجات اآللية ومركبـات الـ أ ت

المادة

 :لوحات إدخال مؤقت

ف "  " ATVاجلديدة املوضوعة يف السري ألول مرة .

صص لوحات إدخال مؤقت للمركبات اليت يتم إدخاهلا إىل لبنان بصفة مؤقتة .
ُخت ّ
المادة

 :لوحات التجربة
كل سيارة أو جمموعة مركبات مل تُسجل بعد و يراد تسيريها على الطرق بقصد التجربة جيب أن
- 1
ّ
جتهز بلوحيت جتربة توضع األوىل يف املقدمة والثانية يف املؤخرة .
.../...
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 - 2حي ّدد سري املركبات اجملهزة بلوحيت جتربة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .
 - 3جيب أن حيمل السائق أثناء جتول املركبة رخصة السري املتعلقة بلوحاهتا وترخيصا من الدوائر

اجلمركية إبخراج السيارة من مستودعها اجلمركي لتجربتها ،أو تصرحيا من الدوائر املذكورة بدفع

الرسوم اجلمركية املتوجبة عليها ،أو تصرحيا من وكالء السيارات املقبولني يثبت على مسؤوليتهم أن
اإليصال اجلمركي ( مع بيان رقمه واترخيه ) العائد هلا موجود لديهم .

المادة  : 051لوحة الترانزيت
كل سيارة أو جمموعة مركبات مل تُسجل بعد وتكون مع ّدة للتصدير إىل اخلارج ،جيب أن ُجتهز
- 1
ّ
بلوحيت ترانزيت توضع األوىل يف مقدمتها والثانية مبؤخرهتا .
 - 2جيب أن حيمل السائق أثناء سري املركبة على الطرق ،البياانت اجلمركية القانونية املتعلقة هبا ،

ورخصة مرور منظمة من قبل املصلحة املختصة يذكر فيها إسم وكيل شركة السيارات أو احلائز

على لوحة الرتانزيت ،وحمل إقامته ،وماركة املركبة وطرازها ورقم اهليكل املتسلسل  ،ورقم احملرك،
واملكان املقصود ،ووجهة الطرق الواجب اتباعها ومدة صالحية الرخصة .
المادة

- 1 :

يعطى وكالء شركات السيارات املعتمدون يف لبنان وجتار السيارات والشركات ذات اإلمتياز
ومنظمات األمم املتحدة ،عددا من لوحات التجربة والرتانزيت لستعماهلا عند احلاجة .

 - 2تُعطى هذه اللوحات ملدة سنة قابلة للتجديد ،على أن حيدد عددها من قبل املصلحة املختصة
ابلنسبة لكل شخص طبيعي أو معنوي من فئات األشخاص املذكورين أعاله .
 - 3يُعطى األشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون أعمال الوساطة يف النقل ،لوحات ترانزيت ملدة سنة
قابلة للتجديد .
المادة  : 053ميكن لإلدارة املختصة أن تسمح عند اإلقتضاء وبصورة إستثنائية ،تسليم لوحات جتربة وترانزيت لألفراد
على أن ل تستعمل إل ملرة واحدة وملدة ل تتجاوز ثالثة أيم .
المادة  : 052إذا كانت املركبة املُراد جتربتها أو تصديرها مرفقة مبقطورة أو بنصف مقطورة ،وجب وضع لوحيت التجربة أو
الرتانزيت الواحدة يف مقدمة املركبة والثانية يف مؤخرة املقطورة أو نصف املقطورة .

المادة  ( : 054املعدلة مبوجب القانون رقم  /61/اتريخ ) 2116/11/27
ُحت ّدد تفاصيل لوحات التسجيل املذكورة يف الفصل األول من الباب الثالث  ،وقياساهتا وأشكاهلا ومواصفاهتا
وألواهنا تبعا لوجهة استعمال املركبات اآللية وفئاهتا وأنواعها  ،بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت وفق
األسس التالية :
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تزود لوحات التسجيل بتقنيات حديثة حلفظ البياانت اخلاصة ابللوحة واملركبة واملالك وعلى أن تتيح
ّ -1
هذه التقنيات قراءة البياانت إلكرتونيا عن بعد  .وحتدد تفاصيل هذه التقنيات بقرار يصدر عن وزير
الداخلية والبلديت .
تبقى اللوحة بتفاصيلها على السيارة وتنتقل ملكيتها إىل الغري مع السيارة .
وميكن ملالك اللوحة نقل رقمها إىل أي سيارة جديدة يتملكها .كما ميكن أن تنتقل إىل ورثة املالك.
يتكون رقم اللوحة من حرف لتيين من جهة اليسار ومن ثالثة أرقام عربية من جهة اليمني (. )... 3 ،2 ، 1
- 2
ّ

 - 3يستعمل احلرف الالتيين ( )Aجلميع أرقام اللوحات غري املرمزة املستعملة حاليا مبا فيها لوحات
السيارات املخصصة لرائسة اجلمهورية ورائسة جملس النواب ورائسة جملس الوزراء والنواب على أن
تعتمد شكل اللوحة العائدة للسيارات السياحية اخلصوصية .
يُعتمد اللون األبيض جلميع اللوحات ابستثناء اللون األمحر للسيارات العمومية  ،وحتدد بقرار من وزير

الداخلية والبلديت ألوان اللوحات العائدة للفئات التالية حصرا :
 سيارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية . السيارات العسكرية . -سيارة شركات اإلجيار .

 لوحات التجربة . لوحات اإلدخال املؤقت . لوحات التسجيل والسري املؤقت . لوحات الرتانزيت . لوحات الباصات املسجلة عرب القارات وشاحنات النقل اخلارجي .-4

( المعدّلة بموجب القانون رقم  /044/تاريخ . ) 3109/7/20
تُستعمل األحرف الالتينية  Y- H- K- B- G- J- M- N- O- R- S- T- Zللوحات
السيارات اخلصوصية العائدة جلميع املواطنني  .كما يستعمل حرف  Pللسيارات العمومية وحرف D
للسلك الديبلوماسي وحرف  Cللسلك القنصلي .

-5

تبقى أرقام اللوحات املعتمدة قبل صدور هذا القانون كما هي  ،مبا فيها تلك املكونة من سبعة أرقام،
ووفق ما هو منصوص عليه يف الفقرتَني  2/و /3أعاله  ،وذلك من دون ختصيص رموز تبعا للمناطق ،
ومن دون متييز ألي جهة رمسية أو قضائية أو دينية أو سواها .

-6

مرمزة أو غري مرمزة  ،على أن يتم ذلك وفقا للرسوم
تستبدل مجيع اللوحات املعتمدة سواء كانت ّ
احملددة قانوان وخالل مهلة سنة من اتريخ صدور هذا القانون .
.../...
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ميكن لوزير الداخلية والبلديت  ،عند الضرورة  ،متديد املهلة ملدة ل تتجاوز الستة أشهر .
 - 7تُثبت األرقام العسكرية على اآلليات وتستعمل يف أتدية اخلدمة العسكرية واألمنية الفعلية فقط دون
سواها .
 - 8تصدر أرقام اللوحات اجلديدة عن برانمج حاسويب متطور يصدر رقم اللوحة بطريقة عشوائية مرة
واحدة لكل عملية تسجيل مركبة  ،على أن حيتفظ الربانمج بقاعدة معلومات مفصلة ملستعمليه  ،وأن

يُصدر رقم اللوحة بعد إدخال املعلومات الالزمة عن املركبة ومالكها .

 - 9يتم تصنيع لوحات التسجيل من قبل وزارة الداخلية والبلديت .

حتدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .
عرض مرتكبيها للعقوابت اآلتية :
 - 11أي خمالفة ألشكال أو أرقام أو تفاصيل اللوحات تُ ّ
أ-

السجن من شهر إىل ثالثة أشهر وغرامة مالية من مليونني إىل ثالثة ماليني لرية لبنانية لكل من
وحتجز املركبة .
يقوم مبخالفة النماذج واألشكال واأللوان املعتمدة  ،وتُسحب منه ست نقاط ُ

ب  -السجن من ستة أشهر إىل سنة وغرامة مالية من مخسة إىل عشرة ماليني لرية لبنانية لكل من
وحتجز املركبة .
يستخدم لوحات غري اللوحات املخصصة للمركبة  ،وتُسحب منه ست نقاط ُ
ج  -السجن من ستة أشهر إىل سنة وغرامة مالية من مخسة إىل عشرة ماليني لرية لبنانية لكل من
وحتجز املركبة .
يقود مركبة آلية دون لوحات  ،وتُسحب منه ست نقاط ُ

د -

السجن من سنة إىل سنتني وغرامة مالية من عشرة ماليني إىل عشرين مليون لرية لبنانية لكل

هـ -

السجن من سنة إىل سنتني وغرامة مالية من عشرة ماليني إىل عشرين مليون لرية لبنانية لكل

وحتجز املركبة .
من يتالعب ابألرقام أو يقوم بتحويرها  ،وتُسحب منه ست نقاط ُ
من يقوم بتصنيع لوحات غري قانونية .

 - 11يعاقب كل من يتالعب بربانمج احلاسوب أو من يق ّدم رقم لوحة ألحد املواطنني بشكل خمالف لطريقة
إصدار هذه األرقام وفقا للفقرة  /8/أعاله  ،ابلسجن من سنة إىل سنتني وغرامة مالية من عشرة
ماليني إىل عشرين مليون لرية لبنانية .

المادة : 0/054

( المضافة بموجب القانون رقم  /044/تاريخ . ) 3109/7/20
خالفا للفقرة  /8/من املادة  /154/من هذا القانون  ،تصنّف أرقام لوحات اآلليات السياحية املميّزة
مبوجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت  ،وتعترب كل األرقام اخلارجة عن هذا التصنيف أرقاما

غري مميّزة .

تفرض رسوم على مالكي لوحات اآلليات ذات األرقام املميزة من كل الرموز ابستثناء الرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز

 AP, AG,R,J, D, Cوذلك وفقا ملا يلي :
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أول  :يف بدل الرسم السنوي على أرقام اللوحات السياحية املميّزة املوضوعة يف السري :

فرض رسوم سنوية مقطوعة على أرقام اللوحات املميّزة  ،العائدة لآلليات وفقا للتصنيف احمل ّدد يف اجلدول املرفق .
تُ َ
املختصة بذلك .
تُدفَع هذه الرسوم سنوي مع رسوم السري  ،وفق القوانني والقرارات املرعية اإلجراء واآلليات
ّ

يرتتّب على ختلّف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسم  ،تراكمه للعام املقبل  ،مع ترتب غرامات ُحتتَسب بنفس
اآللية املعمول هبا يف رسوم السري السنوية .

ملرة واحدة  ،تُسدَّد هذه الرسوم مباشرة عن العام  /2119/ابإلستقالل عن رسوم السري .
ّ
اثنيا  :يف بدل التخصيص برقم اللوحة املميّز :

 -1يُدفَع بدل ختصيص ملرة واحدة من قبَل الراغب بتملّك اللوحة ذات الرقم املميّز  ،بعد اتريخ نفاذ هذا
القانون وفقا ملا يلي :
1-1

الفئات  /3,1 -4,1 -5,1 -6,1 -7,1/ :الواردة يف اجلدول املرفق :

طرح ببدل الطرح
عرض للعموم يف مزاد علين األرقام املميّزة ضمن هذه الفئات  ،على أن يُ َ
تُ َ

لكل فئة .
احمل ّدد يف ذات اجلدول ّ

يعني أعضاء هذه اللجنة وحت ّدد آلية عملها مبوجب قرار
ّ
تتوىل جلنة خاصة تنظيم هذا املزاد ّ ،

يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .
1-2

ابقي الفئات :
لكل فئة .
يُدفَع بدل التخصيص وفق املبلغ احمل ّدد يف اجلدول املرفق املقابل ّ

عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكا له  ،ويُعطى صك ختصيص من هيئة إدارة السري
واآلليات واملركبات مقابل ذلك .

اثلثا  :يف بيع اللوحة ذات الرقم املميّز للغري :

ميكن ملالكي اللوحات ذات األرقام املميّزة قبل اتريخ نفاذ هذا القانون  ،أن يستحصلوا من هيئة إدارة السري
كل منهم  ،مقابل رسم يعادل  %5من بدل التخصيص العائد
واآلليات واملركبات على صك ختصيص برقم ّ
لفئة الرقم وفق اجلدول املرفق  ،بعد تسديد الرسوم السنوية املتوجبة عليهم .

ميكن ألصحاب الصكوك ابألرقام املميّزة  ،بيع لوحاهتم من الغري مبوجب عقد ينظّم لدى الكاتب ابلعدل ،
فرض على هذا البيع رسم إنتقال يعادل  %5من بدل التخصيص العائد للرقم  ،وتصدر اهليئة نتيجة لذلك
يُ َ

ص ّكا جديدا إبسم املالك اجلديد .

املسجلة بلوحة ذات رقم مميّز من الغري  ،إل بعد دفع رسم التخصيص واإلستحصال على
ل ميكن بيع اآللية
ّ
صك التخصيص  .يُستثىن من ذلك حالت إنتقال امللكية بني األصول والفروع  ،ول يستحق هذا الرسم عند

تنفيذ حصر اإلرث .

.../...
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رابعا  :يف التنازل عن اللوحة ذات الرقم املميّز لإلدارة :

ميكن ملالك اللوحة ذات األرقام املميزة  ،مبا فيها اللوحة املوضوعة يف األنقاض  ،التنازل عن لوحاهتم

لصاحل هيئة إدارة السري واآلليات واملركبات  ،على أن تب ّدل لوحته بلوحة ذات رقم غري مميّز دون دفع
أي رسوم وذلك ملرة واحدة فقط  ،يشمل هذا اإلعفاء أكثر من لوحة ذات رقم مميّز مملوكة من ذات

الشخص .

يق ّدم طلب التنازل إىل هيئة إدارة السري واملركبات واآلليات  ،ويدخل هذا الرقم بقاعدة املعلومات
لألرقام املميّزة املتوفّرة .
خامسا  :يف بدل ختصيص رقم خاص غري مميّز :

يسجل هذا الرقم على أن يدفع لقاء
ميكن ألي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غري مميّز متوفّر  ،أن ّ
ذلك  ،وملرة واحدة  ،بدل ختصيص يعادل  /411,111/لرية لبنانية .

سادسا  :ل يشمل اإلعفاء من دفع رسم السري مهما كان نوع اإلعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم املميّز أو
بدل التخصيص برقم مميّز أو بدل التخصيص لرقم خاص غري مميّز  ،املنصوص عليها يف هذه املادة .

سابعـ ــا  :خت ّفض استثنائيا بدلت التخصيص الواردة يف اجلدول املرفق بنسبة  %21لعمليات شراء اللوحات
ذات األرقام املميّزة خالل عام . 2119

خي ّفض استثنائيا رسم صك التخصيص إىل  %3من بدل التخصيص كما هو وارد يف اجلدول املرفق ،
إذا متّ دفع الرسم خالل عام . 2119

اثمنـ ـ ـ ـا  :تُستعمل األحرف الالتينية  Y- H- K- B- G- J- M- N- O- R- S- T- Zللوحات
السيارات اخلصوصية العائدة جلميع املواطنني  .كما يستعمل حرف  Pللسيارات العمومية

وحرف  Dللسلك الدبلوماسي وحرف  Cللسلك القنصلي .
اتسعــا  :حت ّدد دقائق تطبيق هذه املادة مبوجب قرار مشرتك يصدر عن وزير الداخلية والبلديت ووزير
املالية .

فئة

تصنيف

األرقام األرقام

3

بدل ختصيص

رسم سنوي

( على األرقام اليت تسجل بعد نفاذ القانون )

( على كل األرقام )

ابللرية اللبنانية

ابللرية اللبنانية

3,1

يطرح ابملزاد العلين لقاء بدل طرح يعادل  45,111,111ل.ل.

751,111

3,2

41,111,111

611,111

3,3

31,111,111

451,111

3,4

21,111,111

311,111
.../...
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فئة

تصنيف

األرقام األرقام
4,1
4

5

6

7

بدل ختصيص

رسم سنوي

(على األرقام اليت تسجل بعد نفاذ القانون)

(على كل األرقام)

ابللرية اللبنانية

ابللرية اللبنانية

يطرح ابملزاد العلين لقاء بدل طرح يعادل  27,111,111ل.ل.

651,111

4,2

16,111,111

451,111

4,3

8,111,111

311,111

4,4

3,511,111

151,111

5,1

يطرح ابملزاد العلين لقاء بدل طرح يعادل  21,111,111ل.ل.

611,111

5,2

8,111,111

311,111

5,3

3,511,111

151,111

5,4

1,311,111

111,111

6,1

يطرح ابملزاد العلين لقاء بدل طرح يعادل  13,511,111ل.ل.

611,111

6,2

8,111,111

311,111

6,3

2,711,111

111,111

7,1

يطرح ابملزاد العلين لقاء بدل طرح يعادل  13,511,111ل.ل.

611,111

7,2

8,111,111

311,111

7,3

2,711,111

111,111

المادة - 1 : 055

يف حال فقدان إحدى لوحيت التسجيل أو كليهما  ،جيب على مالك املركبة  ،إثبات ذلك مبوجـ ـب
حمضر لدى قوى األمن الداخلي ومن مثّ استكمال إجراءات احلصول على لوحات بدل مفقود .

.../...
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 - 2يف حال تلف إحدى لوحيت التسجيل أو كليهما ،جيب على مالك املركبة ،إعالم املصلحة املختصة
.

 - 3ل يسمح للمركبات ابلسري قبل إستكمال إجراءات احلصول على لوحات بدل مفقود أو متلف
واحلصول على اللوحات البديلة .

 - 4يف حال فقدان إحدى اللوحتني أو كليهما خارج األراضي اللبنانية ،على مالك املركبة إبالغ قوى
األمن الداخلي وإحضار ما يثبت ذلك من اجلهات املختصة يف الدولة اليت فُقدت فيها .وعلى
اجلهات األمنية خماطبة اجلهات األمنية احمللية والدولية بشأن اللوحات املفقودة لضمان عدم
استخدامها بشكل غري قانوين .

 - 5يف حال فقدان لوحات دبلوماسية أو قنصلية جيب إبالغ قوى األمن الداخلي ووزارة اخلارجية
واملغرتبني ،ومن مث استكمال إجراءات احلصول على لوحات بديلة .
الباب الثاني
المعاينة الميكانيكية
المادة : 056

كل نصف مقطورة تتقدم للتسجيل ألول مرة أو يُطلب إعـادة
كل مقطورة و ّ
كل مركبة آلية و ّ
ّ -1
تسجيلها بعد سحبها من السري جيب أن تتم معاينتها من قبل املصلحة املختصة للتثبت من أن
مجيع الشروط املفروضة عليها يف هذا القانون متوفرة فيها .

 - 2يستثىن من املعاينة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة سيارات السياحة اخلصوصيـة
سجل ألول مرة .
والدراجات اآللية اجلديدة ومركبات الـ أ ت ف  ATVغري املستعملة واليت تُ ّ
المادة  : 057إذا تبني للدائرة املختصة أن املركبة اآللية أو املقطورة أو نصف املقطورة اليت عاينتها مستوفية مجيع الشروط
ظم هبا حمضر كشف يستند إليه للتسجيل وإعطاء رخصة السري .
املفروضة نُ ّ

المادة  : 058إن السيارات واملقطورات اليت يزيد وزهنا أو قياساهتا على احلدود النظامية ،واليت ينطبق تسيريها للمادة
 /141/من هذا القانون  ،ختضع ملعاينة ميكانيكية ويُنظم هبا حمضر كشف يستند عليه إلعطاء رخصة سري
مؤقتة أقصاها مخسة أيم قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة  : 059ختضع للمعاينة امليكانيكية الدورية :
-1

سيارات السياحة اخلصوصية والدراجات اآللية ومركبات الـ أ ت ف »  « A T Vمرة كل

-2

مجيـع املركبـات األخـرى مـرة واحـدة يف كـل سـنة حبسـب جـداول خاصـة بـذلك تصـدر عـن وزارة

سنة وذلك بعد مرور ثالث سنوات على اتريخ وضعها يف السري ألول مرة يف لبنان أو خارجه .
الداخلية والبلديت .

.../...
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-3

مرة واحدة يف السنة للمركبات اليت
املركبات اآللية اجملهزة مبحرك يدار بقوة الديزل ( املازوت ) ّ ،
ومرة كل
ل يزيد عمرها عن سبع سنوات من اتريخ وضعها يف السري ألول مرة يف لبنان أو خارجه ّ
ستة أشهر بعد ذلك للتثبت من توفر مجيع الشروط املفروضة عليها ،مبا يف ذلك مطابقة انبعااثهتا

-4

مع املواصفات املقبولة .

ختضع مجيع أنواع السيارات واملركبات واملقطورات أثناء سريها على الطرقات إىل كشف ميكانيكي

جيريه يف أي وقت كان  ،موظفو اإلدارة املختصة مبؤازرة عناصر من قوى األمن الداخلي وذلك
للتثبت من توفر مجيع الشروط املفروضة عليها .
-5

ل جيوز استعمال أي مركبة على الطريق إل إذا كانت حبالة فنية جيدة وهلذه الغاية ختضع املركبات
على اختالف فئاهتا للمعاينة امليكانيكية للتأكد من توافر املواصفات والشروط الفنية والقانونية فيها
.

-6

ُحت ّدد شروط الكشف الفين ( امليكانيك ) وطريقة إجرائه واألماكن اليت يتم فيها الكشف وكذلك
الوسائل الواجب توافرها يف املركبات لتأمني راحة ركاهبا والسالمة العامة ومحاية البيئة مبوجب قرار

يصدر عن اجمللس .

كل من رئيس دائرة امليكانيك ورئيس
المادة  : 061تؤلف جلنة دائمة قوامها رئيس املصلحة املختصة رئيسا  ،وعضوية ّ
البت يف املراجعات املتعلقة برفض أحد األقسام يف
دائرة التسجيل ورئيس القسم املعين ابملراجعة  ،مهمتها ّ
املصلحة املذكورة تنظيم حمضر كشف .

المادة  : 060حيظّر إجيار واستئجار اإلطارات أو أي قطع غيار ألي مركبة آلية ،أو تبديلها بشكل مؤقت  ،هبدف الغش
يف املعاينة امليكانيكية اإللزامية .

ُحت ّدد دقائق تطبيق هذه املادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .
المادة  : 063إذا ختلف مالك املركبة اآللية عن دفع رسوم السري السنوية اليت ُحت ّدد وفقا للمواعيد اليت تصدرها اإلدارة

كل شهر
املختصة  ،يستوىف منه غرامة أتخري قدرها عشرة ابملائة (  ) % 11من قيمة الرسم السنوي عن ّ
أتخري على أن ل تتجاوز قيمة الغرامة املفروضة ضعف قيمة الرسم السنوي  ،ابإلضافة إىل العقوابت

األخرى املنصوص عنها يف هذا القانون  ،ما مل يثبت أن املركبة كانت حمجوزة أو حمتجزة أو موجودة خارج
البالد أو مسروقة .
الفصل الثالث
التسجيــــــــل
المادة  : 062ل جيوز قيادة أي مركبة ما مل تكن مسجلة ومرخصة وفقا ألحكام هذا القانون .

.../...
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سجل السيارات والدراجات اآللية واجلرارات الزراعية ومعدات األشغال العامة وإمجال املركبات اآللية يف
تُ َّ

جترها احليواانت واملركبات
سجالت أو بطاقات خاصة لدى رئيس املصلحة املختصة  ،أما العجالت اليت ّ
فتسجل يف مراكز البلديت .
واملعدات اليت ُجتر ابأليدي ،
ّ
المادة - 1 : 064

وختتم من قبل رئيس املصلحة املختصة ويُعمل مبحتويهتا
ترقّم السجالت املذكورة يف املادة السابقة ُ

ما مل يثبت تزويرها .

-2

ل جيوز  ،ابستثناء احلالت املنصوص عليها يف القانون الصادر بتاريخ  21أير  ،1935املتعلق

ببيع السيارات ابلتقسيط  ،بيع أو رهن السيارات أو الدراجات اآللية واجلرارات الزراعية ومجيع
املركبات اآللية اخلاضعة للتسجيل وفقا للمادة  /163/أعاله  ،إل لدى املصلحة املختصة

كل بيع أو رهن حيصل خارج هذه اإلدارة  ،ل يكون له مفعول جتاه
وبواسطة املأمور املكلف و ّ
كل من ساهم يف خمالفة أحكام هذه املادة شريكا
الشخص الثالث أو لدى الدولة  .ويُعترب ّ
ابملسؤولية .

-3

ل يعتد إل ابلوكالة األوىل لتسجيل املركبات  ،واليت تسري صالحيتها مدة شهرين من اتريخ
تنظيمها  .وجيب على كاتب العدل إعالم املصلحة املختصة عن تنظيمه وكالة ببيعها خالل مهلة
املفصل وفق البندين /ب/
يومي عمل من اتريخ تنظيم الوكالة ،مع بيان كامل هوية الوكيل والعنوان
ّ
و/ح /من الفقرة األوىل والبندين /أ /و /ب /من الفقرة الثانية من املادة  /211/من هذا
القانون  ،بعد تسديد رسوم السري والغرامات املتوجبة عليه كافة .

-4

كل من يتأخر عن التسجيل  ،يتوجب عليه غرامة قدرها مائة ألف لرية لبنانية  /111.111/ل.ل.
ّ
كل أسبوع أتخري  ،و يعترب كسر األسبوع  ،أسبوعا كامال  ،وذلك بعد إنقضاء مدة شهرين
عن ّ
على تنظيمها  ،ويف هذه احلالة على املصلحة املذكورة إعالم قوى األمن الداخلي بغية احتجاز

-5

السيارة حىت تسجيلها .

يستثىن من أحكام املهلة احمل ّددة يف الفقرة  /3/من هذه املادة  ،الوكالت املنظمة ملصلحة شركات

ومؤسسات بيع السيارات واملركبات اآللية  ،املسجلة أصول يف السجل التجاري ،شرط أن تُسحب
السيارة من السري مؤقتا ويصدر هبا شهادة أنقاض قبل تنظيم الوكالة املذكورة .

حيق لوكالء السيارات اجلديدة  ،تنظيم وكالة بيع اثنية بصورة استثنائية ملصلحة شركات ومؤسسات جتارة
-6

السيارات املستعملة  ،املسجلة وفقا للقوانني واألنظمة .

ُحت ّدد دقائق تطبيق أحكام هذه املادة بقرار يصدر عن وز َيري العدل والداخلية والبلديت .

المادة  : 065حيلف املوظفون الذين يعهد إليهم مبسك السجالت أو الذين يعهد إليهم استماع مجيع أنواع العقود املتعلقة
ابملركبات أمام القاضي املنفرد اجلزائي حيث يكون مركز عملهم وقبل مباشرة هذا العمل اليمني التالية :
« أقسم بان أقوم بواجبي بصدق وأمانة »
.../...
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وميكن هلؤلء املوظفني استماع العقود يف جمالس خاصة بناء على استدعاء يقدمه أحد املتعاقدين إىل رئيس
الوحدة املختص  ،وذلك لقاء تعويض انتقال ُحي ّدد بقرار من وزير الداخلية والبلديت يقدمه صاحب العالقة

مع واسطة النقل .
المادة - 1 : 066

( املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ . ) 2114/4/15
سجل املركبات يف الدائرة املختصة أبمساء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الواثئق واملستندات
تُ َّ
حمل إقامته وفقا للبندين /ب /و /ح /من الفقرة األوىل
املطلوبة إضافة إىل إمسه وكنيته وعنوان ّ

والبندين /أ /و/ب /من الفقرة الثانية من املادة  /211/من هذا القانون .
-2

جيوز يف حال رهن أي مركبة آلية خاضعة للتسجيل وفقا للمادة  /163/من هذا القانون أن تبقى

المادة - 1 : 067

ل جيوز تسجيل أي مركبة أو إعادة وضعها يف السري أو دفع رسـم السـري السـنوي عنهـا  ،إل بعـد

حبيازة املديون على أن ينص عقد الرهن على ذلك صراحة .

تقدمي عقد أتمني لدى شركة أتمني مرخصة للعمل يف اجلمهورية اللبنانية وجمازة ملمارسة أعمال أتمني
املركبات  ،على أن يغطي هذا العقد املسؤولية املدنيـة عـن الضـرر اجلسـدي واملـادي الالحـق ابلغـري

-2

والناجم عن استعمال تلك املركبة .

ل جيوز السماح بدخول املركبة غري اللبنانية إىل أراضي اجلمهورية اللبنانية إل بعد تقدمي عقد أتمني

يغطي املسؤولية املدنية عن الضرر اجلسدي واملادي الالحق ابلغري والناجم عن استعمال املركبة يف
اجلمهورية اللبنانية وفق القوانني املرعية اإلجراء .
المادة

-1 :

تُعترب معامالت نقل ملكية املركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية املتعلقة هبا ابطلة مهما كان
نوعها ما مل يتم تسجيلها وتوثيقها يف املصلحة املختصة .

-2

يتوىل املوظفون العاملون يف املصلحة املختصة صالحية تنظيم وتصديق العقود اخلاصة ابملركبات مبـا

يف ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وسائر التصرفات القانونية املتعلقة هبا ومساع وتدوين إقرارات

األطراف فيها وأقواهلم أو التصديق على تواقيعهم وذلك وفقا لألصول واإلجراءات اليت يطبقها

الكاتب العدل يف تنظيم العقود وتصديقها .
-3

إذا اتضح لإلدارة املختصة وجود قيد مينع نقل ملكية املركبة أو أن املركبة مرهونة فال جيوز نقل

ملكيتها إل بعد رفع القيد أو موافقة الدائن املرهتن .
المادة - 1 : 069

على وكالء مصانع املركبات اآللية مبا فيها مركبات الـ أ ت ف  ATVوالدراجات اآللية اجلديدة
املعتمدين رمسيا يف لبنان  ،إجراء معامالت تسجيل هذه املركبات املوضوعة يف السري ألول مرة ،
وفق الشروط اليت ُحت ّدد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديت واملالية .علـى
.../...
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أن يقوموا بضرب أرقام هيكل املركبات اآللية إبستثناء الدراجات ومركبات الـ أ ت ف، ATV
-2

اليت ل حتمل أرقام حمفورة وذلك وفق الطريقة ومناذج األرقام اليت تعتمدها املصلحة املختصة .

على مستوردي املركبات اآللية املستعملة  ،مبا فيها مركبات الـ أ ت ف  ATVوالدراجات اآللية
 ،إجراء معامالت تسجيل هذه املركبات املوضوعة يف السري ألول مرة  ،وذلك وفق الشروط اليت
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ُحت ّدد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديت واملالية .
من خيالف الفقرتني أعاله بغرامة قدرها عشرة ماليني لرية لبنانية  ،وجيري توجيه إنذار
كل ّ
يعاقب ّ

إىل املخالف  .وعند تكرار املخالفة يتم مضاعفة الغرامة .
المادة - 1 : 071

تُسلّم املصلحة املختصة إىل صاحب املركبة  ،رخصة سري تنظمها ابلستناد إىل مضمون مستنداهتا

وحمضر كشف تدون فيها املواصفات التالية :

وحمل إقامته مفصال .
 إسم صاحبها وشهرته ّ نوع املركبة  ،وجهة استعماهلا . ماركتها وطرازها . -رقم اهليكل واحملرك .

 عدد السطواانت وقوة احملرك . -شكلها ولوهنا ومواصفات صندوقها .

 وزهنا فارغة ومحولتها الصافية واإلمجالية إذا كانت السيارة مع ّدة لنقل األمحال . -رقم التسجيل املرخص هلا .

 اتريخ وضعها يف السري ألول مرة . أتشريات ومالحظات خاصة .-2

 -عدد الركاب املرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم .

على مالك املركبة أو من ميثله قانوان  ،تبليغ املصلحة املختصة على الفور يف حال فقدان رخصة
سري املركبة أو تلفها  ،إبثبات ذلك مبوجب حمضر لدى قوى األمن الداخلي  ،وتقدمي طلب
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للحصول على بدل عن مفقود أو بدل عن متلف ودفع الرسوم املقررة .

تتميز رخصة السري بعدة نقاط أمان ُحت ّدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .

حمل إقامته هنائيا إىل اخلارج  ،أن يق ّدم إىل املصلحة
كل مركبة خصوصية مسجلة يف لبنان ،ينقل ّ
المادة  : 070على مالك ّ
املختصة تصرحيا خطيا بذلك  ،يضم إليه رخصة السري ولوحات التسجيل العائدة للمركبة .
يستثىن من تسليم اللوحات ورخصة السري السيارات املسجلة حتت وضع اإلدخال املوقت  ،على أن تُرقّن
قيودها عند خروجها من األراضي اللبنانية  ،وخيضع جتوهلا بعد ذلك لنظام اإلتفاقية الدولية املعقودة يف
جنيف بتاريخ  19أيلول  ، 1949أو أي اتفاقية دولية أخرى يصادق عليها لبنان .

.../...
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المادة  ( : 073املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ . ) 2114/4/15
ُحيظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل احلصول على موافقة مسبقة من دائرة امليكانيك يف املصلحة

املختصة.

يُقصد ابلتعديالت اجلوهرية ما يلي :التعديل يف عدد احملاور واملسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.

إذا دعت احلاجة إىل إجراء تعديل من التعديالت احمل ّددة أعاله ،على صاحب العالقة أن يتقدم بطلب من دائرة

امليكانيك يف املصلحة املختصة وأن يق ّدم السيارة مع رخصة سريها واملستندات التالية :
-1

عند إستبدال احملرك إبراز مستند رمسي يثبت شرعية احملرك ( جدول مجركي يتضمن رقم احملرك أو

شهادة مجركية  -رخصة سري أو شهادة األنقاض للسيارة اليت تُنـزع عنها ) .
-2

-3

يشرتط يف هذا التعديل أن ل تقل قوة احملرك اجلديد عن قوة احملرك القدمي .

عند إستبدال املقصورة جيب إبراز مستند مجركي للمقصورة يتضمن رقم اهليكل املوجود على لوحة
املصنع أو احملفور عليها أو رقم بصم مجركي يُثبت شرعيتها  ،أو شهادة أنقاض املركبة اليت كانت
تعود هلا املقصورة  ،شرط أن تكون املقصورة املُستبدلة من املاركة نفسها .

عند إستبدال وتصنيع صناديق السيارات  ،جيب أن ينسجم مع الغاية املعدة هلا :

ل جيوز إرهاق السيارات بصناديق ضخمة غري مدروسة واستعمال مواد ثقيلة تزيد من وزهنا الفارغ

وحت ّد من محولتها بشكل يتعارض مع الغاية املعدة هلا .
ل جيوز إضافة عناصر على اهليكل تزيد من قوته وتشكل عبئا إضافيا يزيد من الوزن الفارغ على
حساب احلمولة ( تصفيح الشاسي ) .

ل جيوز أن يتعدى الوزن الفارغ للمركبة اآللية  % 55من وزهنا اإلمجايل احملدد هلا مبوجب القوانني
املرعية اإلجراء ابستثناء املركبات اآللية اليت ل يزيد وزهنا اإلمجايل عن عشرة أطنان .

ل جيوز لسيارات الصهاريج أن يتع ّدى احلجم الصايف للصهريج  % 11حجم احلمولة املرخص بنقلها.
احلمول ـ ـ ـ ـة = الوزن اإلمجايل  -الوزن الفارغ

حج ـم احلمولـ ـة = احلمولة ÷ الثقل النوعي للسائل
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احلجم الصايف للصهريج = حجم الفراغ الداخلي املعد للنقل

عند التعديل يف عدد احملاور واملسافة فيما بينها فإن هذا األمر يرتبط مبا يصدر عن الشركة
الصانعة حيث يتوجب على صاحب العالقة إبراز كااتلوغ الصانع أو املستندات الرمسية اليت تبني
املواصفات الفنية العائدة للمركبة وكذلك مجيع قياسات الصانع للطراز املزمع تعديله .

يف حال أ ّن الكااتلوج املقدم ل يلحظ إمكانية إلجراء هذا التعديل املطلوب  ،على دائرة امليكانيك
الطلب من صاحب العالقة احلصول على إفادة من صانع املركبة يف بلد املنشأ مص ّدقة من املراجع
املختصة وفقا لألصول تُفيد أبن التعديل املطلوب مقبول فنيا.

.../...
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لدائرة امليكانيك بعد درس الطلبات املقدمة هلا فيما خص التعديالت اجلوهرية احمل ّددة أعاله أن
تعرض مجيع الشروط الفنية املتوفرة هلذا التعديل يف حال املوافقة عليه فنيا وبيان أسباب الرفض يف
حال عدم املوافقة .

يكتفى ابلتصريح فقط عن تغيري اللون وعلى مالك املركبة أن يقدم إىل دائرة امليكانيك املركبة مع
رخصة سريها إلجراء التصحيحات الالزمة عليها .

المادة  - 1 : 072يرتتب على مالك املركبة إذا متّ تفكيكها أو إتالفها أو توقف عن استعماهلا لعدم صالحيتها أن
يبلّغ  ،بغية سحبها من السري بصورة هنائية  ،املصلحة املختصة بذلك خطيا خالل مدة ل تزيد عن
 /7/أيم من اتريخ وقوع أي من تلك احلالت وأن يقوم بتسليم املصلحة املختصة أثناء هذه املدة
رخصة سري املركبة ولوحتيها يف حال كانت السيارة مسجلة خصوصية ويكتفى ابلتصريح اخلطي يف
حال فقدان الرخصة واللوحتني بنتيجة ظرف قاهر  ،بعد التثبت من ذلك مبوجب حمضر منظم لدى
قوى األمن الداخلي .

 - 2يف حال سحب مركبة مسجلة خصوصية من السري بصورة مؤقتة بعد أن تكون قد ُسلّمت لوحتاها
وس ّددت عنها مجيع الرسوم املفروضة  ،فإنه ل يتوجب دفع أي رسم عنها لدى
ورخصة سريها ُ
إعادهتا إىل السري  ،إل عن السنة اليت أُعيدت فيها إىل السري .

-3

تُعفى سيارات أعضاء السل َكني الدبلوماسي والقنصلي عند استبدال اللوحات الدبلوماسية بلوحات
عادية أو دبلوماسية أخرى وابلعكس ،كما تُعفى السيارات املسجلة يف وضع اإلدخال املوقت من
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كل من يقود مركبة آلية جرى سحبها من السري بصورة هنائية أو مؤقتة ( أنقاض ) يعاقب ابحلبس
ّ
ثالثة أشهر وبغرامة نقدية قدرها مليون لرية لبنانية  ،وتُسحب منه ست نقاط ابإلضافة إىل حجز
املركبة .

رسم إستبدال اللوحات .

المادة  : 074لإلدارة املختصة شطب قيد املركبة إذا ثبت هلا أهنا مل تع ّد صاحلة لإلستعمال على أن حت ّدد أسس وشروط
الشطب مبوجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .
المادة  : 075تقسم السيارات إىل مخس فئات :
-1
-2

كل سيارة ُمع ّدة لنقل األشخاص وعدد مقاعدها  ،عدا
سيارات السياحة  :تدخل يف هذه الفئة ّ
السائق مثانية فما دون .
كل سيارة ُمع ّدة لنقل األشخاص وعدد مقاعدها  ،عدا
سيارات الباص  :تدخل يف هذه الفئة ُ
كل سيارة من هذا النوع ُمع ّدة لنقل الركاب والبضائع
مقعد السائق  ،يزيد على الثمانية  ،وكذلك ّ

معا .

.../...

58
-3
-4

كل سيارة ُمع ّدة لنقل األمحال أو البضائع أو احليواانت ،
سيارات الشحن  :تدخل يف هذه الفئة ّ
وكذلك القاطرة واملقطورة والرأس القاطر والنصف مقطورة .
كل سيارة سياحية ُمع ّدة اترة لنقل األشخاص وطورا
سيارات السياحة والنقل  :تدخل يف هذه الفئة ّ
كل سيارة سياحية ُمع ّدة لنقل األشخاص واألمحال يف آن واحد  ،شرط أن
لنقل األمحال وكذلك ّ
ل يتعدى وزهنا اإلمجايل  3511كلغ أو  4511كلغ إذا كانت تعمل على الطاقة الكهرابئية .

-5

كل سيارة تعود يف األساس ألي فئة من هذه
سيارات ذات استعمال خاص  :تدخل يف هذه الفئة ّ
الفئات األربع احمل ّددة أعاله لكنها جمهزة وبشكل دائم آبلت ميكانيكية ذات استعمال خاص وهي
ص ّممت
ل تستعمل لنقل األمحال أو األشخاص سوى األشخاص الضروريني إلجناز األعمال اليت ُ

من أجلها ،ومنها السيارات اجملهزة آبلت رافعة لألثقال  ،وآبلت للتنقيب عن املياه واملعادن واملواد
احملرتقة السائلة  ،آبلت ومصابيح أو سالمل إلصالح املصابيح وخطوط اإلانرة  ،آبلت ومضخات
للباطون  ،مبرائب تصليح متجولة  ،مبختربات صحية أو زراعية أو بيطرية  ،لإلعالن والنشر
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والدعاية شرط أن ل تُستعمل لغري هذه الغاية وأن تكون مصنعة بشكل ل يسمح لألشياء داخل
صندوقها أن تتطاير فتعرض السالمة العامة للخطر ،مبطاعم متجولة  ...وما شابه هذه السيارات .

كل سيارة تعود يف األساس ألي فئة من الفئات
سيارة ذات نقل ُحم ّدد  :تدخل يف هذه الفئة ّ
األربع هلذه املادة خمصصة وجمهزة بشكل دائم لنقل أشياء أو أشخاص أبوضاع وضمن شروط
حمددة ومنها السيارات اجملهزة بصناديق مقفلة وعازلة للحرارة وأجهزة تربيد لنقل أشياء ضمن نظام

مراقبة للحرارة  ،بصناديق لتحميل وضغط وتفريغ النفايت  ،بصهاريج أو مستوعبات خاصة لنقل
املواد السائلة أو املطحونة  ،مبسطحات جمهزة بوسائل تثبيت لنقل املستوعبات أو صناديق موحدة

القياسات ،جببّالت ابطون  ،مبسطحات وسكك وأجهزة خاصة لنقل السيارات لإلسعاف ،لدفن
لري
املوتى  ،لنقل املساجني  ،لنقل األموال  ،بصهاريج لنقل رواسب املراحيض  ،بصهاريج ّ
وأبسرة تتسع لنقل ومنامة
املزروعات أو ر ّشها أو لتطهري األماكن من احلشرات واجملهزة أباثث منـزيل
ّ

ليس أكثر من سبعة أشخاص من ضمنهم السائق ( سيارات كارافان )  ،وما شابه هذه السيارات .
المادة  : 076تُسجل السيارات خصوصية أو عمومية .

المادة  - 1 : 077تُسجل سيارة السياحة خصوصية إبسم صاحبها ( شخصا طبيعيا كان أو معنوي ) عندما جيري
النقل فيها دون عوض أي كان نوعه .
.../...
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يرخص بتسجيل سيارات السياحة اليت يكون عدد مقاعدها  ،عدا السائق مثانية أشخاص وما دون
خصوصية :

أ-

إبسم املؤسسات اللبنانية املسجلة قانوان  ،املُخصصة لتأجري السيارات اخلاصة من السواح
شرط أن يقود هؤلء السيارات أبنفسهم وعلى أن تكون هلذه السيارات لوحات خاصة هبا
متيزها عن سواها .

ويف مجيع األحوال ينبغي إجراء ضمان هذه السيارات ضد مجيع األخطار  ،وأتدية الرسوم
اإلضافية يف اجلدول امللحق هبذا القانون .

ب  -إبسم مدارس تعليم السوق املرخص هلا بذلك من أجل نقل طالهبا إىل أمكنة التعليم
وحت ّدد املصلحة املختصة خطة السري هلذه السيارات اليت جيب
والفحص وتدريبهم عليها ُ .
أن متيز بكتابة ظاهرة على جانبيها تُ ّبني الغاية من استعماهلا وينبغي إجراء ضمان للسيارات
وركاهبا .

المادة - 1 : 078

سجل سيارات الباص اخلصوصية إبسم املصاحل التالية :
أتمينا حلاجاهتا  ،تُ ّ
أ  -مصاحل الدولة والبلديت واحتادات البلديت واملؤسسات العامة التابعة للدولة أو
للبلديت أو إلحتاد البلديت .

ب  -املنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية العاملة يف لبنان .

كل
ج  -املستشفيات واملؤسسات العلمية والتعليمية واخلريية والريضية  ،شرط أن حتصر ّ
مؤسسة استعمال املركبة يف نقل املرضى أو املستخدمني أو العمال أو التالمذة أو املعلمني
د -

أو الريضيني الذين يكونون بعهدهتا .

شركات الطريان ووكالت السفر والسياحة من أجل نقل ركاهبا وأمتعتهم وعماهلا

ومستخدميها من مراكزها إىل املطار أو املرفأ  .على أن يتم هذا النقل دون بدل  .وحت ّدد
هـ -

ط سري هذه املركبات .
املصلحة املختصة خ ّ

الفنادق من الدرجة الثالثة وما فوق من أجل نزلئها وعماهلا ومستخدميها ضمن املناطق

اليت ُحت ّددها وزارة الداخلية والبلديت .
و  -املصانع واملؤسسات اليت يزيد عدد مستخدميها وعماهلا على العشرة  ،على أن ُحيصر
استعماهلا يف نقلهم فقط وذلك بدون بدل .
ز -

وكالت السفر والسياحة املرخص هلا رمسيا واليت تؤمن اخلدمات السياحية من أجل نقل
السواح من بريوت أو املوانئ الربية واجلوية إىل األماكن األثرية والسياحية يف لبنان

وابلعكس ضمن شروط ُحت ّدد مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء على أن تكون سيارات الباص
ُجمهزة أبجهزة تكييف اهلواء ومبقاعد « بوملن » .
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ُحت ّدد ميزات السيارات وجتهيزاهتا املذكورة يف هذه املادة وسواها ،بقرار من وزير الداخلية

ح-

والبلديت  ،والتعرفات الواجب تطبيقها بقرار من وزير األشغال العامة والنقل .

مدارس تعليم السوق املرخص هلا لتعليم طاليب رخص السوق قيادة سيارات الباص ،

شرط التقيد ابلشروط املفروضة عليها مبوجب هذا القانون .

حيظّر استعمال هذه املركبات لغري الغاية املرخص هبا .
-2

تُسجل ابسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل العام سيارات الباص اخلصوصية لتأمني
النقل العام لقاء بدل .

ول يويل هذا التسجيل أصحاب السيارات العمومية من أي فئة كانت املطالبة أبي تعويض .

المادة  : 079يرخص بتسجيل سيارات الباص اخلصوصية إبسم املؤسسات اليت تتعاطى النقل الدويل ضمن الشروط التالية
:

-1

أن حيصر عمل هذه السيارات يف نقل الركاب عرب القارات أو عرب الصحراء .

-2

أن ُحت ّدد وزارة الداخلية والبلديت  ،امليزات الفنية والتجهيزات اآللية الواجب توفرها يف السيارة
أتمينا لسالمة املسافرين وراحتهم .

-3

أن ُحت ّدد يف رخصة السري الجتاهات الواجب على السيارة اتباعها واألماكن اليت جيوز هلا التوقف
فيها .

-4

أن يسجل على السيارة أبحرف كبرية ظاهرة واضحة ابللغة العربية وبلغة أجنبية ( فرنسي أو

انكليزي ) إسم املؤسسة املختصة بعد عبارة  «:مع ّدة للنقل عرب القارات وعرب الصحراء » .

-5

أن ل ينقل املسافر إل بعد التثبت من انه حيمل مسة دخول نظامية تسمح ابلنـزول يف البلد

-6

متر به واسطة النقل عند القتضاء .
املقصود  ،أو يف املكان الذي ّ
حيظّر استعمال هذه املركبات لغري الغاية املرخص هبا .

المادة  ( : 081املعدلة مبوجب القانون رقم  /278اتريخ ) 2114/4/15
تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها جيري دون عوض ،وإذا كانت خمصصة خلدمة مالكها دون

سواه (شخصا طبيعيا أو معنوي) على أن تُسجل ابمسه  .شرط أن ل يتجاوز وزهنا اإلمجايل  21طن .

ويستفيد من التسجيل :
-1

مصاحل الدولة واحتاد البلديت والبلديت واملؤسسات العامة التابعة هلا .

-3

أصحاب الصناعات واملشاغل اليدوية ُ ،حيدد بقرار من وز َيري الداخلية والبلديت والصناعة أعداد
الشاحنات وأوزاهنا اإلمجالية  ،واملواد املسموح بنقلها ومناطق توزيعها يراعى فيه كفاءهتم املالية .

-2

-4

املنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية يف لبنان .

أصحاب اإلمتيازات من شركات وأفراد .
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-5

أصحاب اجلرارات الزراعية واآللت امليكانيكية الزراعية السيارة مبا فيها اجملهزة برافعة من منشئها،

-6

أصحاب املزارع واملزارعني وأصحاب املشاتل ونبااتت الزينة واألزهار  ،ضمن الشروط الواردة يف

وآلت التنقيب السيارة وغري السيارة ،وذلك لنقل املعدات أو احملروقات الالزمة لعملها.
املادة  /182/من هذا القانون .

-7

ومرمزا شرط أن ل
أصحاب املناحل  ،على أن ل يقل عدد قفراهنا عن  /25/قفريا مرقّما ّ
يتجاوز وزهنا السيارة اإلمجايل مثانية أطنان ونصف  ،وأصحاب مزارب ومزارع احليواانت والتعاونيات

-8

املتعهدون لدى الدولة والبلديت أو املؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديت وذلك يف أعماهلم

-9

املستشفيات  ،واملؤسسات العلمية  ،واخلريية والدينية  ،واملدارس  ،وشركات الطريان  ،على أن ل

الزراعية ُ .حيدد بقرار من وز َيري الداخلية والبلديت والزراعة أعداد الشاحنات وأوزاهنا اإلمجالية
ألصحاب مزارع ومزارب احليواانت والتعاونيات الزراعية .

تقل
املتعلقة ابلتزامهم على أن يكونوا مسجلني لدى غرف التجارة والصناعة والزراعة  ،وأن ل ّ
مالءهتم املالية عن ماية مليون لرية لبنانية .
يتجاوز الوزن اإلمجايل للسيارة املخصصة لكل فرع أربعة أطنان ونصف .

 - 11أصحاب سيارات الشحن املخصصة للنقل اخلارجي .

 - 11أصحاب احملالت واملؤسسات والشركات التجارية اليت توزع أصنافها على املنازل واحملالت األخرى
واملطاعم والفنادق واملقاهي  ،شرط أن ل يتجاوز وزهنا اإلمجايل مثانية أطنان ونصف ُ ،حيدد بقرار
من وز َيري الداخلية والبلديت واإلقتصاد والتجارة أعداد الشاحنات وأوزاهنا اإلمجالية واملواد
املسموح بنقلها ومناطق توزيعها لكل مؤسسة وفقا لتصنيفها يف غرفة التجارة والصناعة والزراعة .

 - 12مدارس تعليم السوق املرخص هلا لتعليم طاليب رخص السوق قيادة سيارات الشحن  ،شرط التقيّد
ابلشروط املفروضة عليها مبوجب هذا القانون .
حيظّر استعمال هذه املركبات لغري الغاية املرخص هبا .
المادة  : 080إبسـتثناء سـيارات الشـحن اخلصوصـية الـيت تُسـجل وفقـا ألحكـام الفقـرات  1 /و 2و 11و /12مـن املـادة
 /181/مـن هـذا القـانون  ،خيضـع تسـجيل سـيارات الشـحن اخلصوصـية إىل رسـم سـنوي إضـايف حمـ ّدد يف
اجلدول امللحق هبذا القانون .

المادة - 1 : 083

حي ّد د الوزن اإلمجايل للمركبة أو املركبات اليت ميكن تسجيلها إبسم أصحاب املزارع واملزارعني
وأصحاب املشاتل ونبااتت الزينة واألزهار كما يلي :
أ  -حىت سبعة أطنان ونصف :

 إذا كانت األرض مزروعة ابخلضار كزراعة حممية ( حتت اخليم ) أو بنبااتت الزينةواألزهار أو مشتال وكانت مساحتها ترتاوح بني ألفي مرت وعشرة آلف مرت مربع .
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 إذا كانت األرض مزروعة خبضار حقلية ( غري حممية ) أو مزروعة أبشجار مثمرةوكانت مساحتها ترتاوح بني ثالثة آلف وعشرين ألف مرت مربع .

ب  -من سبعة أطنان ونصف إىل أربعة عشر طنا :

 إذا كانت األرض مزروعة ابخلضار كزراعة حممية ( حتت اخليم ) أو بنبااتت الزينةاألزهار أو مشتال وكانت مساحتها ترتاوح بني عشرة آلف وثالثني ألف مرت مربع .
 إذا كانت األرض مزروعة خبضار حقلية ( غري حممية ) أو مزروعة أبشجار مثمرةوكانت مساحتها ترتاوح بني عشرين ألف ومخسني آلف مرت مربع .

ج  -من أربعة عشر طنا إىل تسعة عشر طنا :

 إذا كانت األرض مزروعة ابخلضار كزراعة حممية ( حتت اخليم ) وكانت مساحتها تزيدعن الثالثني ألف مرت مربع .

 إذا كانت األرض مزروعة خبضار حقلية ( غري حممية ) أو مزروعة أبشجار مثمرة وكانتمساحتها فوق اخلمسني ألف مرت مربع .

د  -لغاية تسعة عشر طنا  ،إذا كانت األرض غري مشجرة أو غري مزروعة خضارا  ،بل تزرع
حبواب  ،وكانت مساحتها تتجاوز اخلمسماية ألف مرت مربع .

-2

يقدم الطلب إىل املصلحة املختصة  ،على أن ُحت ّدد الواثئق واملستندات املطلوبة مبوجب قرار
يصدر عن وز َيري الداخلية والبلديت والزراعة .

ل جيوز تسجيل سيارة أو سيارات يتجاوز وزهنا اإلمجايل املرخص به .

المادة  : 082يُرخص لإلدارات واملؤسسات العامة والبلديت وإلحتادات البلديت وألصحاب اإلمتيازات من شركات
وأفراد وألصحاب املزارع والتعاونيات الزراعية  ،أن ينقلوا العمال يف سيارات الشحن املسجلة خصوصية
ابمسهم  ،على أن يتم جتهيزها ابملقاعد الالزمة وفقا للشروط اليت حت ّددها الدوائر املختصة هبدف احملافظة
على سالمة العمال داخل هذه املركبات .
على أصحاب اإلمتيازات من شركات وأفراد وأصحاب مزارع وتعاونيات زراعية  ،أن يؤمنوا على العمال
املطلوب نقلهم .
المادة  : 084إبستثناء سيارات السياحة اخلصوصية امللحوظة يف الفقرة األوىل من املادة  ، /177/تُعطي املصلحة املختصة
املوافقة املسبقة للتسجيل  ،ابإلستناد إىل ما يثبت صفة الفرقاء املذكورين يف املواد  /177/إىل  /178/من

هذا القانون .

على الفرقاء املستفيدين تقدمي املستندات الرمسية الالزمة والصادرة عن املصلحة املختصة  ،إبستثناء أصحاب

سيارات الشحن ذات الصناديق املع ّدة برادات والنقل اخلارجي .
وعلى أصحاب احملالت واملؤسسات والشركات املذكورين يف الفقرة  /11/من املادة  /181/من هذا
القانون تقدمي مستند تسجيلهم يف السجل التجاري لدى احملاكم املختصة .
.../...
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 /من املادة  /181/من هذا

المادة  : 085يُرخص لألشخاص واجلهات ،املذكورين يف الفقرات  3 /و 6و 7و 9و
القانون  ،ابستعمال سيارات السياحة اخلصوصية املسجلة إبمسهم لنقل بضائعهم يف صناديق السيارات
حبدود /81/كيلوغراما يف صندوق السيارة الواحدة  ،أو ابحلمولة احملددة للسيارة من مصنعها إذا كانت من

النوع املعروف « ستايشن » املخصص لنقل الركاب والبضاعة  ،شرط أن ل يتجاوز حمموهلا الصايف /751/

كيلوغراما  .وخيضع ذلك للرتخيص املشار إليه يف املادتني  /184/و /187/من هذا القانون  .يسمح

ألصحاب سيارات السياحة اخلصوصية أن ينقلوا فيها أمتعة أو أشياء ختصهم  ،شرط أن ل تكون هلذا النقل
غاية بيعها على الطرقات العامة وأن تبقى الرؤية إىل الوراء واضحة متاما .
المادة ُ : 086حت ّدد يف رخصة ملحقة برخصة السري خطة السري اليت جيب أن تتبعها سيارات الباص اخلصوصية .
المادة ُ : 087حت ّدد يف رخصة ملحقة برخصة السري خطة السري اليت جيب أن تتبعها سيارات الشحن اخلصوصية وسيارات
السياحة اخلصوصية املبينة يف الفقرتني  /2/و /4/من املادة  /177/ويف املادة  /185/من هذا القانون ،
وكذلك السيارات ذات اإلستعمال اخلاص املنصوص عليها يف الفقرة  /5/من املادة  /175/من هذا
القانون .
سجل يف فئة سيارات النقل املُح ّدد  ،سيارات اإلسعاف اخلاصة ابملستشفيات واملؤسسات الرمسية والصحية
المادة  : 088تُ ّ
واجلمعيات اخلريية واملؤسسات اخلاصة اليت يزيد عدد عماهلا عن مخسة وعشرين عامال وكذلك السيارات
املع ّدة لنقل املوتى .
حيظّر استعمال هذه املركبات لغري الغاية املعدة هلا .
سجل سيارة السياحة اليت ل تزيد محولتها عن مخسة ركاب  ،عمومية  ،إذا قدم طالب التسجيل لوحات
المادة  : 089تُ ّ
سيارة سياحية مسجلة عمومية يُراد سحبها من السري العمومي  .ويتوجب رسم إضايف قدره سبعماية ومخسون
كل راكب إضايف .
ألف لرية لبنانية عن ّ
ول جيوز نقل لوحة عمومية من إسم إىل آخر ما مل يقدم املنتفع من النقل سيارة لكي ختصص هلا اللوحة
املنقولة .
المادة - 1 : 091
-2

سجل سيارة الباص عمومية  ،إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة ابص مسجلة عمومية يُراد
تُ ّ
سحبها من السري العمومي .
إذا كان عدد مقاعد سيارة الباص املطلوب تسجيلها يتجاوز عدد املقاعد يف السيارة العائدة هلا

كل مقعد انقص مبلغ
لوحات التسجيل املقدمة  ،توجب على طالب التسجيل أن يدفع عن ّ
أربعماية ألف لرية لبنانية .
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-3

إذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة ابص يزيد عدد مقاعدها على مقاعد السيارة املُراد

-4

ل جيوز يف مطلق األحوال جتزئة أو دمج الصفائح كما إنه ل جيوز نقل لوحة عمومية من إسم إىل

تسجيلها  ،تعترب املقاعد الزائدة املقدمة ملغاة حكما .

آخر ما مل يقدم املنتفع من النقل سيارة لكي ُختصص هلا اللوحة املنقولة .
المادة  : 090تُعترب دائما السيارة سيارة ابص إذا كانت أساسا من هذه الفئة  ،ومع ّدة ابلوقت نفسه لنقل األشخاص
والبضائع  ،وتُطبّق على تسجيلها عمومية الشروط املفروضة يف املادة السابقة على أن يبقى نصفها على األقل
خمصصا لنقل الركاب  ،وأن حت ّدد احلمولة الصافية للبضائع اليت ميكن أن تنقلها على أساس سبعني كيلوغراما
 71/كلغ /لكل مقعد ينقصها على أن ل تزيد احلمولة اإلمجالية على احلمولة املرخص هبا فنيا .

المادة - 1 : 093

سجل سيارات الشحن إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة شحن مسجلة عمومية يُراد سحبها
تُ ّ
من السري العمومي .

 - 2إذا كانت سيارة الشحن املطلوب تسجيلها عمومية  ،يزيد حمموهلا الصايف على احملمول الصايف
للسيارة املُراد سحبها من السري ،توجب على طالب التسجيل أن يدفع لقاء فرق احلمولة :
 -ستماية ألف لرية لبنانية  611.111ل.ل .لغاية أول طنني 2 /طن . /

-3
-4
-5

طن إضايف .
 ثالمثاية ألف لرية لبنانية 311.111ل.ل .عن كل ّيُعترب كسر الطن مبثابة طن واحد .

إذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة شحن تزيد محولتها الصافية على محولة السيارة املُراد

تسجيلها  ،تُعترب احلمولة الزائدة ملغاة حكما .
ل جيوز يف مطلق األحوال جتزئة أو دمج اللوحات كما انه ل جيوز نقل لوحة عمومية من إسم إىل
آخر ما مل يقدم املنتفع من النقل سيارة لكي ختصص هلا اللوحة املنقولة .

سجل سيارات الشحن  ،القاطرة واملقطورة عمومي  ،إل يف حال كانت خمصصة
ل جيوز أن تُ ّ
للعمل يف نقل البضائع إىل خارج األراضي اللبنانية .

المادة  : 092ل تُسلّم لوحات السيارات العمومية بصورة مؤقتة إل من أجل سحبها من السري بغية تسجيل سيارة عمومية
خالفها  ،على أن ل تتجاوز يف مطلق األحوال مدة تسليمها الشهر الواحد للسيارات السياحية والشهرين
للباصات وثالثة أشهر للشاحنات على أن ل تُسحب من السري أكثر من لوحتني عموميتني للمالك الواحد
وأصوله وفروعه .
سجل خصوصية إبسم مالكها السيارة أو جمموعة املركبات املذكورة يف الفقرة اخلامسة من املادة
المادة ُ : 094ميكن أن تُ ّ
 /175/من هذا القانون وختضع للرسوم احمل ّددة يف جدول الرسوم امللحق هبذا القانون .
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المادة  : 095ل تُطبّق أحكام الفصل الثالث اخلاص ابلتسجيل على :
 - 1السيارات اخلاضعة لنظام اإلتفاق الدويل للمناقالت الدولية املعقود يف جنيف بتاريخ  19أيلول
سنة  1949أو املسجلة يف بلدان متامخة عقد معها اتفاق خاص  ،شرط أن تكون رخص سريها

-2

نظامية .

على سيارات السواح واملصطافني األجانب  ،ويُعطى هؤلء رخص إدخال مؤقت من قبل اجلمارك
على أن تكون رخصة سري السيارة قانونية يف بلد تسجيلها وأن ل تتعدى مهلة الرتخيص مدة
صالحية رخصة السري  ،على أن ل تتعدى الستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة  ،وأن تكون
السيارة مؤمنة ضد الغري .

-3

السيارات اليت حتمل لوحات التجربة أو الرتانزيت املنصوص عليها يف املادتني  /149/و/151/

-4

على سيارات اجليش وقوى األمن املسجلة يف فئات خاصة .

من هذا القانون .

المادة  : 096السير الدولي :
 - 1تُعترب املركبة يف وضع « السري الدويل » على األراضي اللبنانية عندما تتوفر فيها الشروط اآلتية :
أ-

أن يكون مالكها شخصا طبيعيا أو معنوي له حمل إقامة دائم يف اخلارج .

ب  -أن ل تكون مسجلة يف لبنان .

-2

ج-

أن تكون موجودة يف لبنان بصورة مؤقتة .

د-

أن حيمل صاحبها عقد أتمني صاحل يف لبنان يُغطي األضرار اجلسدية واملادية اليت تسببها
املركبة للغري .

تُقبل املركبة يف الوضع املذكور يف الفقرة األوىل أعاله ملدة ستة أشهر .وميكن جتديد هذه املدة مرة
واحدة فقط بعد موافقة إدارة اجلمارك .
الباب الرابع
رخص السوق وتعليم قيادة المركبات
الفصل األول
رخصة السوق
القسم األول  -فئات رخصة السوق وشروطها

المادة : 097

 - 1ل جيوز ألي شخص قيادة أي مركبة آلية على الطريق  ،ما مل يكن حائزا على رخصة سوق
ختوله قيادة مثل تلك املركبة  ،وعلى السائق أن يكون حامال هذه الرخصة أثناء سوق املركبة .
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66
ول جيوز للحائز على رخصة سوق لفئة معينة من املركبات أن يستعملها لسوق مركبة من فئة
أخرى إل أذا كانت من دون الفئة أو الفرع املرخص له بقيادهتا ،على أن يطبق هذا املبدأ على
الدراجات اآللية ومركبات الـ أ ت ف «  » A T Vعلى حدة .

 - 2تصدر املصلحة املختصة رخصة السوق بناء على نتيجة إمتحان السائق والتأكد أن لديه املؤهالت
الالزمة ليقود فئة املركبة املرخص له قيادهتا ضمن فرتة صالحية حم ّددة شرط التقيّد ابلقوانني
واألنظمة املرعية اإلجراء ومراعاة السالمة العامة .

المادة

-1 :

تُقسم رخص السوق إىل الفئات التالية :
الفئة األوىل  :رخصة سوق الدراجات اآللية .

الفئة الثانية  :رخصة سوق السيارات السياحية أو سيارات النقل اليت ل يزيد وزهنا اإلمجايل على
3511/كلغ. /

الفئة الثالثة  :رخصة سوق الشاحنات والسيارات امللحوظة يف الفقرة  /5/من املادة . /175/
الفئة الرابعة  :رخصة سوق الباصات .

الفئة اخلامسة  :رخصة سوق املركبات الزراعية ومركبات األشغال العامة ومعداهتما .
الفئة السادسة  :رخصة سوق لذوي اإلحتياجات اخلاصة ( املعوقني ) .
-2
-3

تقسم وجهة استعمال رخص السوق إىل نوعني  ،خصوصية وعمومية .

تتميز رخصة السوق بعدة نقاط أمان ُحت ّدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .

وحي ّدد العمر األدىن لطالب رخصة السوق
المادة  : 099تُقسم كل فئة من فئات رخص السوق املذكورة أعاله إىل فروع ُ ،
على الشكل اآليت :
فئة دراجة » 0 « -
دراجة آلية ذات عجلتَني ل تزيد سعة حمركها عن /125/س س وطاقة ل تتجاوز  / /كيلواط  ،أو ثالث
عجالت ل تتجاوز قوهتا /15/كيلواط  .العمر األدىن /18/سنة – خصوصي .
فئة دراجة
دراجة آلية ذات عجلتني تزيد سعة حمركها عن  /125/س س أو دراجة ثالث عجالت تزيد قوهتا عـن
 /15/كيلواط  .العمر األدىن  / /سنة – خصوصي .
فئة سيارة « » 0
مركبة الـ أ ت ڤ «  » A T Vالعمر األدىن  /18/سنة  -خصوصي .
فئة سيارة
سيارات السياحة أو سيارات النقل اليت ل يزيد وزهنا اإلمجايل على  /3511/كيلوغرام وعدد مقاعدها عدا
السائق مثانية فما دون  ،ومقطورة ل تتجاوز  /751/كلغ  ،شرط أن ل يتجاوز الوزن اإلمجايل للمركبة واملقطورة
معا /4251/كلغ .العمر األدىن /18 /سنة – خصوصي  /العمر األدىن  /21/سنة – عمومي .
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فئة شاحنة « » 0
شاحنة يزيد وزهنا اإلمجايل عن  /3511/كلغ وحىت  /7511/كلغ  .العمر األدىن  / /سنة  -عمومي.
فئة شاحنة
شاحنة يزيد وزهنا اإلمجايل عن  /7511/كلغ والسيارات امللحوظة يف الفقرة  /5/من املادة  /175/من
سنة – عمومي .

هذا القانون  .العمر األدىن
فئة شاحنة  +مقطورة ( م )
شاحنة هلا مواصفات فئة «شاحنة » زائد مقطورة أو نصف مقطورة يزيد جمموع الوزن اإلمجايل عن /

/طن

 .ستة أشهر بعد احلصول على فئة شاحنة – عمومي .
فئة باص »0 « -
ابص ركاب ل يزيد عدد مقاعده عن  /16/راكبا عدا السائق  ،وطول ل يتعدى  /8/أمتار  .العمر األدىن
 / /سنة – عمومي .
فئة « باص »
ابص ركاب يزيد عدد مقاعده عن  /16/راكبا  .ستة أشهر بعد احلصول على الرخصة من فئة بــاص

«  - » 1عمومي .

فئة معدات أشغال ومركبات زراعية
مركبة زراعية  .العمر األدىن  /18/سنة – عمومي .
مركبة أشغال عامة  .العمر األدىن /

 /سنة – عمومي .

سن الثماين سنوات والذين يستقلون مركبات فئة « سيارة » املذكورة أعاله ،
المادة  : 311يُعترب األطفال الذين هم دون ّ
مبثابة نصف راكب شرط أن ل يتجاوز عددهم عن ستة .
المادة  : 310حيدد يف متـن رخصـة السـوق خانـة خاصـة لقيـادة املركبات ذات انقل حركة أوتوماتيكـي ( boite de
 ) vitesse automatiqueعلى أن جيري إمتحان السوق على هذا النوع من

يقود السائق سواها .

املركبات وأن ل

المادة  : 313يُعفى من رخصة السوق سائقو املركبات ذات احملركات الكهرابئية إذا كانت قوة حمركها ل تزيد على كيلواط
واحد  ،وعلى املصلحة املختصة أن تتحقق عند اإلقتضاء من قوة هذه احملركات  .على أن ل تُستعمل هذه
املركبات على الطرقات العامة .

المادة - 1 : 312

ُختّول رخصة سوق فئة سيارة خصوصية حائزها أبن يقود سيارة سياحية خصوصية  ،شرط أن ل
وختول رخصة سوق فئة سيارة عمومية حائزها أبن
يكون مأجورا من الغري ملهمة أو لعمل القيادة ّ ،
يقود سيارة سياحية خصوصية أو عمومية لقاء أجر .

.../...
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-2

ل تُعطى رخصة سوق فئة سيارة عمومية إل ملن كان حائزا على رخصة سوق فئة سيارة خصوصية
.

-4

ل تُعطى رخصة سوق فئة شاحنة إل بعد ستة أشهر على حيازة رخصة سوق فئة شاحنة – . 1

-3

ل تُعطى رخصة سوق فئة شاحنة 1 -وفئة ابص  1 -إل ملن كان حائزا على رخصة سوق فئة
سيارة عمومية .

كل فئة من فئات رخص السوق املذكورة يف املادة  /199/من هذا القانون توفر لدى طالب
المادة  : 314يُشرتط ملنح ّ
الرخصة ما يلي :
-1

العمر األدىن املنصوص عليه أعاله .

-3

شهادة طبية خاصة ابلسوق .

-5

التدرب الالزم اخلاص بكل فئة مثبتا إبفادة من مدرسة تعليم القيادة اليت درس فيها .

-7

املقرر لالمتحان والرخصة .
دفع الرسم ّ

-2
-4
-6

اإلقامة الفعلية يف لبنان .

خلو سجله العديل من البنود املانعة اليت ح ّددها هذا القانون .

اجتياز امتحان السوق وفقا للقواعد واإلجراءات املبينة يف شروط امتحان السوق .

المادة  ( : 315املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15
-1

تسري صالحية رخص السوق اخلصوصية ملدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون اخلضوع لمتحان

سن الـ  /65/وكل ثالث سنوات بعد سن
كل عشر سنوات حىت سن الـ  ،/51/ومخس سنوات حىت ّ
ّ
-2

الـ . /65/

تسري صالحيات رخص السوق العمومية ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد من دون اخلضوع لمتحان

سن الـ
سن الـ  /65/وكل سنتني بعد ّ
سن الـ  ،/51/وثالث سنوات حىت ّ
كل مخس سنوات حىت ّ
. /65/
-3

يف مجيع األحوال ،جيب أن ل تقل فرتة التجديد املمنوحة عن مدة التجديد الالحقة املذكورة يف
البندين أعاله .

المادة

 ( :املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

سجل لدى
كل صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقا مأجورا أو أكثر ،أن يكون السائق لبنانيا ،وأن يُ ّ
على ّ

وحمل إقامته ونوع ورقم السيارة أو
املصلحة املختصة ،أو أن يُرسل عرب ُمشغّل الربيد إسم هذا السائق وكنيته ّ
السيارات اليت يقودها ،وغريها من املعلومات اليت تطلبها املصلحة .
ُحت ّدد دقائق تطبيق أحكام هذه املادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .
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المادة  : 317تُعادل رخص السوق املمنوحة قبل تطبيق هذا القانون  ،مبا يوازيها من رخص السوق اجلديدة مبوجب جدول
معادلة يصدر بقرار عن وزير الداخلية والبلديت .
المادة  : 318ل تُعطى رخصة سوق من مجيع الفئات مهما كان نوعها :
 - 1إل بعد مرور ستة أشهر على اتريخ النتهاء من تنفيذ حكم ابلسكر الظاهر دون أن يكون
للمحكوم عليه رخصة سوق .

 - 2إل بعد مرور سنة على اتريخ النتهاء من تنفيذ احلكم ملن يتعاطى املخدرات دون أن يكون لديه
رخصة سوق .

ضرها أو
 - 3إل بعد مرور مخس سنوات على اتريخ النتهاء من تنفيذ احلكم ملن يصنع املخدرات أو حي ّ
يستعملها أو حيوزها أو ينقلها ،أو يتاجر هبا أو يستوردها أو يص ّدرها أو يسمسر بشأهنا أو أييت أي

كل سائق ُحيكم عليه جبرم من هذه اجلرائم يعاقب ابإلضافة إىل
عمل خمالف للقانون يتعلق هبا  .و ّ
العقوابت املنصوص عليها يف قانون املخدرات إبلغاء رخصة السوق ومنعه من التقدم للحصول على
رخصة جديدة مدة مخس سنوات على اتريخ اإلنتهاء من تنفيذ احلكم .
المادة  : 319تُعطى رخص السوق العمومية للبنانيني .وبعد إعادة إعتبار من كان حمكوما عليه من أجل جناية أو جرم من
اجلرائم التالية :
الختالس  -استعمال املزور  -اجلرائم املُخلّة ابألخالق العامة املنصوص عليها يف الباب السابع من قانون
العقوابت  -اجلرائم املتعلقة ابإلجتار مع العدو أو نقل الركاب أو البضائع من أراضيه واليها – اجلرائم
املتعلقة ابإلرهاب واجلرائم اليت يرتتب عليها حرمان مرتكبيها من احلقوق املدنية .

وميكن احلكم إبلغاء كل رخصة سوق عمومية يصدر حبق حائزها حكم مربم إلرتكابه إحدى اجلرائم املبينة
فيما تقدم .

القسم الثاني  -طلب امتحان السوق
ملما ابلقراءة على األقل وأن جيتاز امتحاان نظري وعمليا وفقا
المادة  : 301يُشرتط ملنح رخصة السوق أن يكون الطالب ّ
للشروط والقواعد واإلجراءات اليت يصدرها اجمللس بناء على اقرتاح اللجنة .
 ( - 1املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

كل شخص يرغب يف احلصول على رخصة سوق أن يقدم طلبا بذلك بنفسه أو بواسطة أحد
على ّ
أصوله أو فروعه أو بواسطة ُمشغّل الربيد وكذلك ميكن للمدارس تقدمي الطلب إىل املصلحة
املختصة يذكر فيه :
أ -

إمسه وكنيته واسم الوالدين .
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ب  -عنوان حمل إقامته الفعلي الذي يسكن فيه ألكثر من  /165/يوما يف السنة ،ويشمل رقم
املبىن والطابق والشارع واحلي واملنطقة ورقم اهلاتف الثابت واخللوي عند وجودمها ابإلضافة

إىل الربيد اإللكرتوين اخلاص به ،ويعترب العنوان املسجل مبثابة العنوان الربيدي القانوين
لطالب الرخصة .

ج  -حمل واتريخ ولدته .
د -

فئة أو فئات الرخصة اليت يريد احلصول عليها .

هـ -

نوع الرخصة :خصوصية أو عمومية .

و -

حتديد إذا ما كانت رخصة السوق خاصة مبركبة ذات انقل حركة اوتوماتيك ـ ـي

ز -

طلب حتديد موعد امتحان مستعجل ،بناء لرغبة طالب الرخصة .

( . ) Boite de Vitesse Automatique

ح  -أسم وعنوان قريبني وأرقام اهلاتف الثابت واخللوي لالتصال هبما يف حال وقوع حادث .
ط  -عنوان تسليم الرخصة ،إذا اختلف عن عنوان اإلقامة .

 - 2كما يتوجب عليه أن يرفق الطلب ابملستندات التالية :
أ -

بطاقة هويته أو جواز سفره أو أخراج قيد مصدق من دائرة النفوس ل يتجاوز اتريخ
إصداره الثالثة أشهر ،أو أي مستند رمسي آخر .

ب  -إفادة سكن من خمتار احمللة اليت يقيم فيها مرفقا هبا مستند رمسي يثبت مكان اإلقامة
كسند امللكية أو عقد اإلجيار أو فاتورة هاتف أو كهرابء أو مياه .

ج  -سجله العديل يعود اترخيه إىل أقل من ثالثة أشهر .
د -

صورة فوتوغرافية عدد

ملونة بقياس  4×4سنتيمرت تبني الوجه كامال مصدقة من خمتار

احمللة اليت يقيم فيها ،ول تعود ألكثر من ثالثة أشهر أو صورة فورية أتخذها املصلحة
املختصة لطالب الرخصة .

هـ -

شهادة طبية خاصة ابلسوق .

ز -

شهادة فئة الدم .

ح  -إفادة مدرسة تعليم السوق بعدد الساعات اليت أمضاها الطالب ابلتعلم والتدرب على الطريق .
ط  -صورة رخصة السوق احلالية يف حال وجودها .
ي-

إيصال يثبت أنه دفع رسم اإلمتحان والرخصة .

ك-

املعجل ،الذي يتم ضمن ثالثة أيم عمل ،وقدره
إيصال يثبت أنه دفع رسم المتحان َّ
مخسني ابملاية من رسم اإلمتحان والرخصة ،يف حال أختار الطالب ذلك .

المادة  : 300يُعفى من تقدمي نسخة السجل العديل رئيس وأعضاء جملس النواب ورئيس وأعضاء جملس الوزراء والقضاة
وموظفو الدولة املدنيون منهم والعسكريون وأعضاء السلكني الدبلوماسي والقنصلي .
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المادة ُ : 303حت ّدد شهادة طبية خاصة ابلسوق يعود اترخيها ألقل من ثالثة أشهر أن صاحبها يتمتع ابمليزات اجلسدية

والعقلية ،ل سيما حاسيت السمع والبصر اليت يتطلبها سوق املركبات ،وانه يف حالة صحية تسمح له بسوق
وحت ّدد شروط إعطاء هذه الشهادة بقرار من
فئة أو فئات املركبات اليت يطلُب من اجلها رخصة سوق ُ .
اجمللس بناء على اقرتاح اللجنة على أن يشمل القرار احلالت الصحية واإلعاقات البدنية اليت ل تتفق

وشروط نيل رخصة السوق وتلك اليت ميكن إعطاء أصحاهبا رخصة سوق بشروط معينة .
المادة

 :بناء على الطلب واملستندات املرفقة ،تفتح املصلحة املختصة ملفا خاصا مبقدم الطلب ،وتُعلمه مبوعد
اإلمتحان النظري ومكانه مبوجب وثيقة اإلمتحان اليت تبني فيها شروط المتحانني النظري والعملي .
القسم الثالث  -امتحان السوق

المادة

- 1 :

على الطالب التقدم إىل الفحص النظري يف املوعد احملدد على وثيقة اإلمتحان ،وعليه أن يستلم
قسيمة نتيجة المتحان النظري عند مغادرته مركز اإلمتحان ،واليت مبوجبها إما أن يتقدم إلمتحان
نظري جديد يف حال الرسوب بعد دفع رسم إعادة المتحان ،أو أن ينتقل إىل مرحلة المتحان
العملي خالل فرتة أسبوع على األكثر يف حال النجاح .

 - 2جيري امتحان السوق العملي وفقا لشروط ُحت ّدد بقرار من اجمللس بناء على اقرتاح اللجنة  .وميكن
إجراء اإلمتحان على مركبات ميلكها طالب الرخصة أو أحد أصوله أو فروعه .
المادة

كل طالب ل يتقدم لإلمتحان النظري أو العملي يف املكان والتاريخ احملددين له ألي سبب كان ،خيسر
ّ :
مقدار الرسم املُح ّدد لالمتحان .

كل سنة امتحاانت سوق نظري جديدة لكل فئة .
المادة  - 1 : 306تُـ ّعد اللجنة يف مطلع ّ
كل عام بنتيجة سري المتحاانت
 - 2تقدم اللجنة إىل اجمللس تقريرا سنوي خالل شهر كانون األول من ّ
النظرية .

المادة  - 1 : 307يعني وزير الداخلية والبلديت كلما دعت احلاجة رؤساء وأعضاء جلان إمتحان السوق العملي من
بني :

 موظفي وزارة الداخلية والبلديت من حاملي اإلجازة اجلامعية . -عناصر قوى األمن الداخلي من حاملي اإلجازة اجلامعية .

 عناصر قوى األمن الداخلي الذين خدموا يف مفارز السري مدة مخس سنوات على األقل . املتقاعدين من عناصر قوى األمن من حاملي اإلجازة اجلامعية ..../...
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يشرتط يف هؤلء أن يكونوا من املشهود هلم ابلكفاءة والنضباط ولديهم عشر سنوات خدمة فعلية
على األقل ،وحائزين على رخصة سوق منذ ما ل يقل عن مخس سنوات ،وذلك بعد خضوعهم
ملباراة الكفاءة وفق منهاج تدريب ومواصفات امتحان حي ّدده اجمللس وجيريها املعهد الوارد ذكره يف

املادة الالحقة .

 - 2يتقاضى رؤساء وأعضاء جلان إمتحان السوق العملي عند إجرائهم اإلمتحاانت تعويضات حت ّدد
قيمتها بقرار من اجمللس بناء على اقرتاح اللجنة .كما يتقاضى املوظفون املكلفون إجراء الفحص

النظري التعويضات املناسبة وفق أحكام التعويضات عن أعمال إضافية .

ُ - 3حت ّدد دقائق تطبيق هذه املادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .
المادة  : 308ينشأ يف قوى األمن الداخلي معهد متخصص ابإلعداد والتدريب على ضابطة السري وعلم احلوادث وعلى
السالمة والثقافة املرورية والقيادةُ ،حت ّدد مهامه وصالحياته مبرسوم يتّخذ يف جملس الوزراء بناء على اقرتاح
وزير الداخلية والبلديت بعد استطالع رأي جملس القيادة يف قوى األمن الداخلي .

المادة  : 309إذا رسب طالب الرخصة يف امتحان السوق النظري ميكنه دفع رسم إعادة اإلمتحان والتقدم إىل إمتحان

نظري جديد بعد أسبوعني على األقل .اما إذا رسب طالب الرخصة يف إمتحان السوق العمليُ ،حظر عليه
تقدمي إمتحان عملي جديد قبل انقضاء مدة شهر من اتريخ اإلمتحان األول وشهر من اتريخ الفحوص اليت
تليه ،خالل فرتة ستة أشهر من اتريخ تقدمي طلب اإلمتحان األول ،وذلك بعد دفعه رسم إعادة اإلمتحان
لكل إعادة ،حتت طائلة سقوط حقه إبعادة اإلمتحان بعد انقضاء فرتة الستة أشهر .
ل يعاد أي رسم ولو جزئيا لطالب الرخصة الذي يرسب يف المتحان .

المادة  - 1 : 331يعترب اإلمتحان ابطال حكما إذا قدمه طالب الرخصة :
أ -

خالل إحدى الفرتات املذكورة يف املادة  /219/أعاله ويغرم بضعفي قيمة رسم اإلمتحان

والرخصة .

ب  -خالل املدة اليت ل حيق فيها للسائق أن يقود مركبة على أثر صدور قرار إداري أو حكم
قضائي بسحب رخصته السابقة و يغرم بثالثة أضعاف قيمة رسم اإلمتحان والرخصة .

ج  -إذا قدم الطالب بياانت كاذبة تتعلق هبويته أو إذا أبدل شخصا مكانه لإلمتحان أو حاول
ويغرم بعشرة أضعاف قيمة رسم اإلمتحان والرخصة .
إبداله ّ
كل رخصة سوق حصل عليها الطالب يف إحدى األحوال املذكورة
 - 2تُسحب حال بصورة إدارية ّ
أعاله ،ول حيول ذلك دون املالحقات اجلزائية الالزمة حبقه .
.../...
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المادة - 1 : 330

إذا كانت نتيجة طالب الرخصة يف المتحان العملي اجيابية ،تضع اللجنة بذلك حمضرا خالل
وحتيله إىل املصلحة املختصة ،وخيول املرشح الناجح احلصول على رخصة سوق من الفئة أو
يومني ُ

الفئات املذكورة يف طلبه خالل مهلة أسبوع على األكثر .

 - 2تصدر الرخصة املطلوبة على النموذج احمل ّدد يف ملحق شكل الرخصة املرفق هبذا القانون بعد
التحقق من عدم وجود أي مانع قانوين .
المادة  - 1 : 333ميكن تقصري مدة صالحية رخصة السوق مبوجب تقرير اللجنة الطبية إذا تبني أن طالبها مصاب
بعائق صحي ل مينعه حاليا من السوق ولكن قد يتفاقم فيما بعد .
 - 2إذا تبني بعد تسليم الرخصة ،أن حائزها مصاب بعائق صحي مؤقت أو دائم ل يتفق والشروط
وحيول صاحبها إىل اللجنة الطبية
الطبية لنيل الرخصة ،تُسحب املصلحة املختصة الرخصة مؤقتا ُ
حيث ترفع تقريرا إبلغائها هنائيا أو حتديد مدة صالحيتها لفرتة حمددة .

عني اللجنة الطبية بقرار من وزير الداخلية والبلديت بناء على اقرتاح اللجنة .
 - 3تُ ّ
القسم الرابع  -إصدار الرخص وتجديدها واستبدالها

المادة  : 332تؤرخ رخصة السوق وترقّم وفقا لرتتيب صدورها وتسجيلها يف سجل رخص السوق الصادرة ،ويدون
يف هذا السجل ويف الرخصة ما يلي :
 - 1صورة فوتوغرافية ملونة للسائق .
 - 2إسم السائق وشهرته ابللغتني العربية والالتينية .
 - 3حمل واتريخ ولدته ابللغتني العربية والالتينية .
 - 4إسم والديه .

 - 5حمل قيد إقامته ورقم السجل حبسب اهلوية .
 - 6فئة الدم .
 - 7اتريخ ترخيص فئة أو فئات السوق املرخص هلا .

 - 8القيود اخلاصة ابلرخصة  :وفقا ملا نصت عليه املواد  211/و 212و /222من هذا القانون .
-9

اتريخ انتهاء الصالحية .

 - 11حقال مرمزا بباقي املعلومات الواردة يف سجل السائق .
المادة  : 334على صاحب رخصة السوق ،إبالغ املصلحة املختصة إما شخصيا أو بواسطة ُمشغّل الربيد ،عن أي تغيري
يف عنوان إقامته خالل شهر على األكثر وفقا للبندين" ب " من الفقرتني األوىل والثانية من املادة /211/
من هذا القانون .
.../...
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المادة  : 335يق ّدم طلب جتديد رخصة السوق خالل مخسة عشر يوما قبل اتريخ إنتهاء صالحيتها ويرفق مع الرخصة
القدمية صورة فوتوغرافية ملونة ل تعود ألكثر من ثالثة أشهر أو صورة فورية أتخذها املصلحة املختصة،

وشهادة طبية خاصة ابلسوق وبيان عن السجل العديل يعود اترخيها ألقل من ثالثة أشهر .

تصدر الرخصة بعد التحقق من تسديد الغرامات احملكوم هبا ملخالفة أحكام قانون السري ،ودفع الرسوم
املقررة لذلك .

المادة  : 336إذا فُقدت رخصة السوق ،ميكن لصاحبها أن يستحصل على نسخة عنها بعد تقدمي صورة طبق األصل عن
حمضر حتقيق منظم لدى قوى األمن الداخلي أو لدى القنصلية اللبنانية يف البلد الذي فقدت فيه ،على أن
يتم تسليم الرخصة املفقودة إىل املصلحة املختصة يف حال العثور عليها .
المادة  : 337ميكن إستنادا إىل رخص السوق العسكرية اليت متنحها السلطات املختصة يف القوى املسلحة من مجيع
الرتب ،إعطاء هؤلء رخص سوق خصوصية أو عمومية لفئة املركبات املبينة يف إجازاهتم دون إخضاعهم
لإلمتحان املفروض ،بعد استيفاء رسم الرخصة املنصوص عليه يف جدول الرسوم امللحق هبذا القانون .
املنضمة إىل إتفاقية جنيف عام 1949
المادة  : 338ميكن للحائز على رخصة السوق األجنبية الصادرة عن الدول
ّ
واتفاقية فيينا عام  1968احلصول على رخصة سوق لبنانية على أن تتوافر فيه الشروط احملددة يف املادة
 /223/من هذا القانون ،ويكون الستبدال ضمن مدة صالحية الرخصة فقط وشرط املعاملة ابملثل .
المادة  : 339ل تُطبّق أحكام هذا الفصل على :
 - 1السائقني احلائزين رخصة سوق دولية لفئة السيارات املبينة يف رخصهم .
 - 2السائقني احلائزين رخص سوق من النموذج املبني يف امللحق التاسع لالتفاقية الدولية للمناقالت
الطرقية املعقودة يف جنيف بتاريخ  19أيلول  ، 1949وضمن مدة صالحية الرخصة .

 - 3سائقي مركبات القوى املسلحة الذين عليهم أن حيملوا إجازات سوق معطاة هلم من إداراهتم  ،على
أن ل يُعمل هبذه اإلجازات إل لسوق مركبات القوى املسلحة .
 - 4السائقني الذين يدخلون لبنان وحيملون رخص سوق أجنبية من غري املبينة يف الفقرتني األوىل والثانية
السابقتني ،على أن يستحصلوا خالل أسبوع من دخوهلم لبنان من املصلحة املختصة ،على أتشرية

على رخصهم جتيز هلم استعماهلا ضمن األراضي اللبنانية ملدة ستة أشهر ،قابلة للتجديد مرة واحدة
ملدة ستة أشهر أخرى ،إذا كانت صالحية الرخصة ُجتيز ذلك  .ميكن الستحصال على التأشرية

عرب مشغّل الربيد .
 - 5السائقني الذين حيملون رخص سوق معطاة هلم من بلدان معقود معها إتفاق خاص .

.../...
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القسم الخامس  -الرخص الدولية
المادة  : 321رخص السوق والسري الدولية
تتوىل املصلحة املختصة وأندية السيارات والسياحة اللبنانية املرخص هلا قانوان ،إصدار رخص السوق الدولية

وفق النماذج املعتمدة ابلشروط التالية :

 - 1أن يكون طالب الرخصة حاصال على رخصة سوق طبقا ألحكام قانون السري ،وأن تكون الرخصة
سارية املفعول .

 - 2أن تصدر رخصة السوق الدولية حسب الفئات احلاصل عليها طالب الرخصة يف رخصته اللبنانية .
 - 3أن تكون مدة الرخصة الدولية سنة واحدة ،ول ُجتيز الرخصة الدولية الصادرة يف لبنان لصاحبها
قيادة املركبات يف األراضي اللبنانية .

المادة

 :على أندية السيارات والسياحة اللبنانية املخولة إصدار رخص السوق الدولية ورخص السري الدولية ،تسجيل
ما تصدره من رخص يف سجل خاص يدون فيه الرقم املتسلسل للرخصة الصادرة واتريخ إصدارها ،ورقم

واتريخ إصدار الرخصة األساسية الصادرة عن السلطات املختصة ،ويتم إعالم سلطة الرتخيص هبذه اجلداول
خالل مدة ل تتجاوز الثالثة أشهر من اتريخ اإلصدار ،ولسلطة الرتخيص التحقق من صحة اإلجراءات
املتبعة .
المادة

 :تصدر رخصة السري الدولية من املصلحة املختصة وأندية السيارات والسياحة اللبنانية املرخص هلا قانوان على
النماذج املعتمدة ابلشروط التالية :

 - 1أن تكون املركبة املطلوب هلا رخصة السري الدولية مسجلة يف لبنان حتمل شهادة تسجيل .
 - 2أن يكون سائق املركبة حائزا على رخصة سوق دولية صاحلة لقيادة هذه املركبة .
 - 3أن تكون مدة الرخصة سنة واحدة .

وجيوز جتديد الرخصة ملدة مماثلة بذات الشروط  .وعلى اجلهة اليت أصدرت الدفرت أن تُعلم سلطة الرتخيص
املسجلة هبا املركبة ابلدفاتر اليت تصدرها وابلبياانت املتعلقة ابملركبة ،ويؤشر بتلك البياانت يف سجالت
املركبة  .ولسلطة الرتخيص التحقق من صحة هذه الدفاتر وبياانهتا .
المادة  : 322على نوادي السيارات املرخصة قانوان تسديد الرسوم املتوجبة عليها لصاحل اخلزينة فصليا ويف خالل اخلمسة
كل فصل من فصول السنة ،وذلك مبوجب أوامر قبض تصدر عن دائرة الضرائب غري
عشر يوما اليت تلي ّ
املباشرة يف وزارة املال .

كل خمالفة يف تسديد الرسوم املستوفاة تعرض النادي املخالف لغرامة قدرها عشرة ابملاية من قيمة الرسوم
ّ
كسر الشهر شهرا كامال ،على أن ل تزيد قيمة الغرامة املفروضة
كل شهر أتخري مع اعتبار ّ
املتوجبة عن ّ
عن مقدار الرسوم املتوجبة كاملة ،وميكن يف حال تكرار املخالفة إلغاء التفويض .
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الفصل الثاني
تعليم السوق ومدارس تعليم قيادة المركبات
القسم األول  -تعليم السوق
المادة  : 324مدرب السوق :
 - 1ل جيوز ألي شخص أن يُعلم أو يدرب شخصا آخر قيادة مركبة آلية ،يف ميادين مغلقة خمصصة
للتعليم أو على أجزاء من طرقات عامة خمصصة للتعليم أو على الطرقات العامة ،ما مل يكن
مرخصا له بتعليم سوق تلك الفئة وانقال لرخصة التعليم أثناء قيامه بعمله .

 - 2ل جيوز ملدرب السوق أن يسمح للمتدرب بقيادة مركبة آلية على الطرقات العامة خارج أماكن

التدريب الساسية ما مل يكن قد اجتاز بنجاح التدريبني النظري والعملي األساسيني يف مدرسة

التعليم ،وفقا للمواصفات واملناهج والشروط اليت حيددها اجمللس .
 - 3حيظّر على املدرب أن يصطحب معه أي شخص غري املتدرب يف املركبة املخصصة للتعليم أثناء
التدريب .

المادة  : 325المتدرب :
 - 1ل جيوز ألي متدرب أن يتعلم قيادة املركبات اآللية يف ميادين خمصصة للتعليم أو يف أجزاء طرق
ُخمصصة للتعليم أو على الطرقات العامة إل برفقة مدرب سوق .

 - 2على املتدرب أن حيمل معه خالل مراحل التدريب تصريح تدريب من مدرسة تعليم السوق .
 - 3على املتدرب على الطرقات العامة أن حيمل معه إفادة من مدرسة السوق أنه أهنى بنجاح التعليم
النظري والعملي األساسيني .

المادة  : 326ميدان التدريب :
 - 1تُعترب امليادين املغلقة كأماكن تدريب السوق العملي األساسي ،ويف حال عدم وجودهاُ ،حت ّدد بقرار
من احملافظ املختص أجزاء من الطرقات العامة هلذه الغاية ويتم اختيارها وتغيريها تبعا لتطور حجم
وكثافة املرور عليها ،على أن تتوفر فيها شروط السالمة املرورية النموذجية جلهة عالمات ولفتات
الطريق وإشارات املرور وحواجز احلماية على جانيب الطريق وغريها .

ُ - 2حت ّدد مواصفات ميادين التدريب املغلقة أو أجزاء من الطرقات العامة ،للتدريب الفردي واملتعدد
املركبات ،كما حيّدد العدد األقصى ملركبات التدريب تبعا ملساحاهتا .
ُ - 3حت ّدد بقرار من وزير الداخلية والبلديت بناء على اقرتاح اللجنة دقائق تطبيق هذه املادة .

المادة  : 327رخصة المدرب :
يُشرتط للحصول على رخصة مدرب لتعليم سوق املركبات تقدمي طلب إىل املصلحة املختصة يرفق به ما
يلي :

 - 1بيان قيد إفرادي يثبت كونه لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات .
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 - 2ثالث صور مشسية ملونة تعود ألقل من ثالثة أشهر .
 - 3صورة رخصة سوق عمومية صاحلة تشمل فئة املركبات اليت يتوىل التعليم عليها .

 - 4شهادة إمتياز فين أو ما يعادهلا يف اختصاص مرور صادرة عن املديرية العامة للتعليم املهين والتقين.
ُحي ّدد منهاج هذا الختصاص بقرار من مدير عام التعليم املهين والتقين بناء حملضر اللجنة الفنية اليت
يؤلفها هلذه الغاية بعد موافقة اللجنة الوطنية للسالمة املرورية .

 - 5شهادة اجتياز دورة لفئة املركبة اليت جياز له تدريبها حي ّدد منهجها وطريقة احلصول عليها بقرار من
اجمللس .
 - 6شهادة طبية خاصة ابلسوق .

 - 7سجل عديل ل يعود اترخيه ألكثر من ثالثة أشهر يظهر أبنه غري حمكوم أبي جناية أو جنحة شائنة.

 - 8سجل مروري خال من خمالفات الفئات اخلامسة والرابعة والثالثة خالل سنتني من اتريخ تقدمي
الطلب .
 - 9شهادة التسجيل املايل .
المادة

 :جيدد املدرب رخصته سنوي لدى املصلحة املختصة شخصيا أو عرب مشغّل الربيد ،على أن يرفق مع طلب
التجديد الرخصة املنتهية الصالحية وشهادة طبية ونسخة عن بيان السجل العديل والسجل املروري .
القسم الثاني  -مدارس تعليم قيادة المركبات اآللية

المادة  : 329يشرتط لفتح مدرسة تعليم قيادة املركبات اآللية أن يبعد موقع املدرسة ما ل يقل عن مسافة ماية مرت

(111م) من مدرسة تعليم سوق أخرى داخل بريوت اإلدارية و ( )251مرتا (251م) يف ابقي األماكن،

وأن ل ُميارس يف غرف املدرسة ،أي مهنة أخرى سوى تعليم السوق .
على املدرسة أن حتتوي قاعتني على األقل ،واحدة خمصصة للتدريس ُحت ّدد مواصفاهتا بقرار يصدر عن
اجمللس  .كما حيق للمدرسة فتح فروع أخرى شرط أن يستويف كل فرع الشروط املفروضة على املدرسة
نفسها .
هز املركبات املخصصة لتعليم السوق وفقا ملقاييس ومعايري موحدة تصدر بقرار من اجمللس ،ول جيب أن
المادة ُ : 341جت ّ
تقل التجهيزات عن :
ّ
 - 1فرامل إضافية أمام مقعد املدرب ومرآة خلفية إضافية للمدرب .
 - 2لوحة للدللة على أهنا خمصصة للتدريب .

 - 3لوحيت حتذير توضعان على الزجاج األمامي واخللفي ،لتنبيه مستخدمي الطريق إىل قيادة متدرب
للمركبة .
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المادة  : 340رخصة مدرسة تعليم قيادة المركبات اآللية :
يُقدَّم طلب الرتخيص ملدرسة تعليم قيادة املركبات من قبل صاحب العالقة شخصيا إىل املصلحة املختصة
مرفقا مبا يلي :

 - 1صورة طبق األصل عن بطاقة اهلوية أو بيان قيد إفرادي يعود لثالثة أشهر على األكثر .
 - 2إفادة من املصلحة املختصة تثبت ممارسته مهنة مدرب سوق لثالث سنوات متتالية .

صك ملكية أو عقد إجيار ابإلضافة إىل إفادة عقارية وخريطة مساحة ُحت ّدد موقع املدرسة ،مع
- 3
ّ
خريطة بناء تُظهر قاعات التدريس ومكان التجهيزات .
 - 4لئحة بعدد املركبات املخصصة واجملهزة لتعليم السوق ،وفقا ألحكام املادة السابقة من هذا
القانون ،شرط أن ل يقل عددها عن مركبتني .يرفق هبذه الالئحة صورة عن إيصال رسم السري

وإيصال التأمني املادي واجلسدي لكل مركبة .

ُمتنح رخصة املدرسة يف مهلة شهر على األكثر بعد الكشف الذي جتريه املصلحة املختصة .
المادة

ُ :جت ّدد الرخصة سنوي من قبل صاحب العالقة شخصيا أو عرب مشغّل الربيد لدى املصلحة املختصة ،ويرفق
طلب التجديد جبدويل املركبات املستخدمة للتعليم واملدربني املستخدمني لدى املدرسة ،ابإلضافة إىل صورة
عن إيصال رسم السري وإيصال التأمني املادي واجلسدي لكل مركبة .

المادة  : 342سجل التعليم :
ُ - 1متسك املدرسة سجال للتعليم ختتمه املصلحة املختصة ،ويدون فيه حتت أرقام متسلسلة ،إسم
الطالب وعنوانه واتريخ تسجيله لديها وعدد ساعات التعليم النظري والعملي األساسيني وعدد

ساعات التدريب العملي على الطرقات العامة ،ورقم واتريخ إصدار إفادة التعليم  .وعلى املدرسة

كل طلب من املصلحة املختصة .
أن تربز هذا السجل لدى ّ
 - 2على املدرسة أن تزود املتدرب لديها إفادة تدريب موقعة من مدير املدرسة وممهورة خبامت املدرسة
ترفق بطلب المتحان .

المادة  - 1 : 344خيصص يف املصلحة املختصة ،سجل ملراقبة مدارس السوق ت ّدون فيه أمساء األشخاص املرخص هلم
بفتح مدرسة سوق وأرقام رخصهم واملخالفات املرتكبة من قبلهم ،كذلك يدون فيه أمساء مدريب
السوق املرخص هلم واملخالفات املُرتكبة من قبلهم .

 - 2يعرض هذا السجل على رئيس املصلحة املختصة كلما دعت احلاجة إىل ذلك .
 - 3يف حالة خمالفة املدرسة ملنهاج تعليم السوق الذي يصدر بقرار من اجمللس ،تُنذر املصلحة املختصة
املدرسة املخالفة خطيا بتصحيح وضعها خالل مهلة ل تتجاوز شهر ،ويف حال تكرار املخالفة أو
استمرارها لرئيس املصلحة املختصة وقف مفعول رخصة املدرسة ملدة أقصاها شهر .

ويف حال تكرار املخالفة تسحب الرخصة هنائيا وتُغرم املدرسة املخالفة مبلغ وقدره  /15/مليون
لرية لبنانية .
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المادة  : 345يف حال ثبت قيام املدرسة إبصدار إفادة تعليم غري صحيحة جلهة عدم تدريب الطالب أو التالعب بعدد
ساعات التدريب أو عدم تدريبه كامل املنهاج ،تُغرم املدرسة املخالفة مبلغ وقدره  /21/مليون لرية لبنانية
كل إفادة ويف حال التكرار تضاعف الغرامة وتُسحب رخصة املدرسة هنائيا .
عن ّ
المادة  - 1 : 346على مكاتب تعليم السوق املرخص هلا قبل صدور هذا القانون ،أن تقوم ابستيفاء مجيع شروط
ترخيص مدارس ومدريب السوق املنصوص عنها يف هذا الفصل يف مدة أقصاها سنة من اتريخ صدور
القرارات التطبيقية العائدة له ،ابستثناء الفقرات 4/و /5من املادة  /237/من هذا القانون .

 - 2يتم أتهيل مدريب السوق املرخص هلم قبل صدور هذا القانون عرب دورات حت ّددها اللجنة .
الباب الخامس
أحكام خاصة بالمركبات أو المعدات الزراعية
وبمعدات األشغال العامة وبعض األدوات الخاصة
الفصل األول
شروط المتانة والسالمة
القسم األول  -أحكام عامة
المادة  - 1 : 347تُطبّق أحكام هذا الباب على املركبات الوارد تعريفها يف الفقرات  /14/إىل  /17/والبنود " ج " و
"د " من الفقرة  /18/من املادة الثانية من هذا القانون .
 - 2إن مركبات األشغال العامة هي من حيث التصنيع ختتلف يف هيكلها (الشاسي) عن هياكل
السيارات التقليدية احمل ّددة يف املادة  /175/من هذا القانون  .وهي مركبات تتحرك بنفسها أو
تكون جمرورة أو مقطورة وهي ُجمهزة إبطارات أو بسالسل معدنية ومبعدات خاصة خمصصة للعمل

على الطرقات العامة ويف الورش واملشاريع وهي ل تستعمل لنقل املواد والبضائع واألشخاص على
الطرقات .
 - 3ميكن ملركبات األشغال العامة أن تكون ُجمهزة بعدد مقاعد ل يتعدى الثالثة من ضمنهم السائق
للقيام ابألعمال املصممة هلا .
 - 4إن املواصفات الفنية ملركبات األشغال العامة ل تسمح هلا أبن تتعدى سرعتها يف طريق مسطحة

41كلم/ساعة إذا كانت ُجمهزة إبطارات هوائية و15كلم/ساعة إذا كانت ُجمهزة إبطارات أخرى أو

بسالسل معدنية .

 - 5تُعترب مركبات ومعدات أشغال عامة على سبيل املثال ل احلصر  :املركبات اليت تستعمل هلدم وبناء
وصيانة وجتهيز املنشآت العامة والبىن التحتية وما شاهبها ،ومن هذه املركبات  :مركبات جرف

الثلوج وش ّق الرتبة وفلش البحص والزفت وحدالة الطرق وكناستها وما شابه هذه املركبات ،مركبات
رفع وحتريك األشياء على الطرقات العامة وما شاهبها .
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 - 6ميكن لوزير الداخلية والبلديت أن خيضع لبعض أحكام هذا الباب ،بعض املركبات اخلاصة اليت ل
تزيد سرعتها حسب صنعها على مخسة وعشرين كيلومرتا يف الساعة وأن حي ّدد مركبات أخرى إذا
رأى من ضرورة لذلك ابعتبارها غري مشمولة يف الفقرة  /5/من هذه املادة .

المادة  : 348تُطبّق أحكام املادة  /81/من هذا القانون على املركبات واملعدات الزراعية واألشغال العامة .
القسم الثاني  -الشاسي
المادة  : 349تُطبّق أحكام املادة  /86/من هذا القانون على املركبات الزراعية واألشغال العامة .
القسم الثالث  -جهاز المحرك وخزان الوقود
المادة  : 351تُطبّق أحكام املواد  87/و  88و 91و /91من هذا القانون على اجلرارات الزراعية واآللت املتحركة
ومعدات األشغال العامة .
القسم الرابع  -أجهزة التنبيه
المادة

 :جيب أن تُزود املركبات واملعدات الزراعية ومعدات األشغال العامة املتحركة جبهاز تنبيه ُحت ّدد قوته بقرار من
وزير الداخلية والبلديت .
القسم الخامس  -المكابح واإلطارات

المادة

 :تطبّق أحكام املادتني  94/و /95من هذا القانون على املركبات واملعدات الزراعية ومركبات األشغال
العامة ومعداهتا .

المادة

 :إذا كانت املركبات واملعدات الزراعية غري ُجمهزة إبطارات هوائية ،فال ميكن أن يتجاوز ضغطها على األرض
يف أي وقت ،مائة ومخسني كيلوغراما يف السنتمرت املربع الواحد من عرض اإلطار .

المادة  : 354حي ّدد وزير الداخلية والبلديت امليزات واألوصاف اليت جيب أن تتوفر يف اإلطارات املعدنية املُجهزة هبا
املركبات واملعدات الزراعية ومركبات األشغال العامة ومعداهتا وسالسل اللتصاق اليت تُستعمل عند
القتضاء وعلو إطاراهتا اهلوائية .

المادة  : 355ل جيوز تسيري املعدات واجلرارات املُجهزة بسالسل على الطرقات العامة .
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القسم السادس
أجهزة المناورة والقيادة والرؤية
كل إجتاه غري كافية لتمكينه من السوق بسالمة كلية  ،وجب أن يرشده
المادة  : 356إذا كان مدى رؤية السائق يف ّ
شخص آخر للسري بسالمة .
تُطبّق أحكام الفقرات  3/و 4و /5من املادة  /111/من هذا القانون على اجلرارات الزراعية املتحركة
ومعدات األشغال العامة .على أن املرآة العاكسة للرؤية املذكورة يف الفقرة  /5/من املادة  /111/هي غري
ضرورية يف املركبات واملعدات غري املُجهزة حبجرة مغلفة للسائق .
ختضع اجلرارات الزراعية ألحكام الفقرة  /4/من املادة  /111/وإذا كانت إحدى هذه املركبات ُجمهزة
بزجاج أمامي ،وجب تزويده مبساحة زجاج .
الفصل الثاني
األضواء واإلشارات
المادة  - 1 : 357تُطبّق أحكام املواد  /114/إىل  /115/من هذا القانون على املركبات واملعدات الزراعية ومركبات
األشغال العامة ومعداهتا عند سريها أو وقوفها على الطرقات يف الليل وأثناء الضباب .
 - 2تُطبّق أحكام املادة  /118/من هذا القانون على املركبات واملعدات الزراعية ومركبات األشغال
العامة املقطورة عند سريها أو وقوفها على الطرقات يف الليل وأثناء الضباب .وإذا كانت هذه

املركبات واملعدات غري متوفرة فيها الشروط املنصوص عليها يف املادة  ، /118/فيمكن إانرهتا
بواسطة مصباح ذي نور أمحر يوضع إىل جانبها األيسر .

المادة  : 358إذا كان عرض اآللت الزراعية املتحركة أو اآللت أو املعدات الزراعية املقطورة أو عرض معدات األشغال
العامة املتحركة واملقطورة يتجاوز املرتين ومخسة وستني سنتمرت ،جيب أن حتمل املركبة القاطرة يف أعلى

مقدمتها لوحة مربعة مضاءة أثناء الليل ومنظورة من أمام ومن وراء املركبة إىل مسافة مئة ومخسني مرتا ،

دون أن تكون مبهرة للنظر وجيب أن تظهر بلون أبيض على أساس أسود كلمة « خطر » بعلو ثالثني
سنتمرتا على األقل .

وإذا كانت اللوحة غري منظورة من وراء املركبة أو اجملموعة فيجب أن حتمل آخر مركبة مقطورة يف مؤخرهتا
جهازا عاكسا للنور يظهر ،بلون أبيض على أساس أسود كلمة « خطر » بنفس القياسات املذكورة أعاله .
المادة

 :ميكن جتهيز املركبات أو املعدات الزراعية أو معدات األشغال العامة من أجل تسهيل عملها ليال أبجهزة
إانرة غري األجهزة املذكورة يف هذا الفصل ول ميكن استعمال هذه األجهزة على الطرقات .

.../...
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المادة  : 361حي ّدد وزيرا الداخلية والبلديت واألشغال العامة والنقل بقرار منهما امليزات اليت جيب أن تتوفر يف أجهزة
اإلضاءة واإلشارة املوضوعة على املركبات واملعدات الزراعية ،ومعدات األشغال العامة وعند القتضاء
موقعها ،وشروط تركيزها لتصبح موافقة ألحكام هذا الفصل وميكنهما منع استعمال األجهزة اليت ل تطابق
األجهزة املقررة .
الفصل الثالث
األوزان وقياس المركبات والمعدات
القسم األول  -األوزان
المادة  : 360تُطبّق أحكام املواد  /133/إىل  /137/من هذا القانون على املركبات واملعدات الزراعية وعلى مقطوراهتا
ونصف مقطوراهتا .
وتُطبّق أيضا أحكام املواد  /128/إىل  /131/من هذا القانون على املقطورات ونصف املقطورات .
القسم الثاني  -قياس المعدات والمركبات
المادة  : 363تُطبّق أحكام املادة ( /138/قياس املركبات) من هذا القانون على املركبات واملعدات الزراعية ومعدات
األشغال العامة عند سريها فقط على الطرقات العامة .
المادة  : 362تُطوى إىل الداخل أثناء السري على الطريق العام األجزاء املتحركة أو السهلة التفكيك من املركبات أو
املعدات املذكورة يف هذا الباب .
القسم الثالث  -قياس الحمولة
المادة  : 364تُطبّق أحكام املادة  /139/من هذا القانون على املركبات واملعدات الزراعية ومعدات األشغال العامة
وتُستثىن معدات األشغال العامة من أحكام الفقرتني  /3/و  /6/من املادة  /139/من هذا القانون إذا
اجلارة .
كان عرض محولتها ل يزيد يف أي حال على عرض املركبة ّ
القسم الرابع – الشروط المفروضة على المقطورات
المادة  : 365تُطبّق أحكام املادة  /141/من هذا القانون على املقطورات الزراعية ،واآللت واملعدات الزراعية املقطورة
ومعدات األشغال العامة املقطورة.
.../...
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الفصل الرابع
اللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيل
القسم األول
اللوحات ومحتوياتها
المادة  : 366تُطبّق أحكام املادة  /142/من هذا القانون على املركبات اآللية املخصصة ابلزراعة واألشغال العامة .
المادة  : 367تُطبّق أحكام املادة 144 /و  145و 154و /155من هذا القانون على املركبات واملعدات الزراعية
ومركبات األشغال العامة ومعداهتا على أن تُثبت لوحة تسجيل واحدة فقط يف املؤخرة .
تبني نوع
المادة  : 368تُزود املركبات واملعدات الزراعية ومعدات األشغال العامة بلوحة تعريف تسمى « لوحة استثمار » ّ
العمل اليت تقوم به  ،وتثبّت يف آخر املركبة بصورة ظاهرة وغري قابلة للنـزع .
المادة  : 369تُطبّق أحكام املواد  /149/إىل  /153/من هذا القانون على املركبات واملعدات الزراعية املراد جتربتها أو
تصديرها إىل اخلارج .
المادة  : 371حي ّدد بقرار من وزير الداخلية والبلديت مناذج هذه اللوحة وكيفية تركيبها  ،على أساس أن تكون مقروءة من
الرادارات اخلاصة مبراقبة السرعة وابلعني اجملردة .
المادة  : 370حي ّدد وزير الداخلية والبلديت شروط تطبيق هذا القسم على معدات األشغال العامة إذا دعت احلاجة .
القسم الثاني
المعاينة الميكانيكية
المادة  : 373تُطبّق أحكام املواد  156/و 157و 158و 161و /172من هذا القانون على املركبات واملعدات
الزراعية واألشغال العامة .
المادة  : 372ختضع املركبات واملعدات الزراعية ومركبات األشغال العامة ومعداهتا ومقطوراهتا أثناء سريها على الطرقات إىل
كشف ميكانيكي طارئ جتريه اإلدارة املختصة .
القسـم الثالــث
التسجيـــــــــل
المادة  : 374ختضع املركبات واملعدات الزراعية ومركبات األشغال العامة ومعداهتا ألحكام املواد  /163/حىت  /173/من
سجل خصوصية  ،على أن تُطبّق عليها أحكام املادتني  /184/و /186/من هـذا القانون
هذا القانون وتُ ّ
جتر املقطورة .
عندما ّ

.../...
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المادة  : 375حي ّق لوزير الداخلية والبلديت أن يستثين من املادة  /273/من هذا القانون بعض املركبات واملعدات
الزراعية ومركبات األشغال العامة ومعداهتا اليت متلكها الدولة والبلديت واملؤسسات العامة .
الباب السادس
أحكام خاصة بالدراجات اآللية
الفصل األ ول
شروط المتانة والسالمة
القسم األ ول  -أحكام عامة
كل مركبة آلية ذات عجلتني أو ثالث ل يزيد وزهنا فارغة على أربعماية كيلوغرام ،
المادة  : 376تُعترب دراجة آلية ّ ،
كل مركبة من هذا النوع ذات أربع عجالت مصنوعة خصيصا ليقودها أصحاب اإلحتياجات اخلاصة
وكذلك ّ
.

المادة  : 377تُعترب مركبة أ ت ف  ، ATVكل مركبة آلية ذات أربع عجالت يزيد وزهنا فارغة عن أربعماي ـة كيلوغرام ،
يقل وزهنا فارغة عن أربعماية كيلوغرام وتكون مبثابة دراجة آلية .
وتكون مبثابة سيارة  .أو ّ

وحي ّدد سريها على الطريق العام أو خارجه حسب مواصفات الصانع  ،على أن يذكر ذلك يف رخصة السري
ُ
.

المادة  ( : 378المعدلة بموجب القانون النافذ حكما ً رقم  /7/تاريخ ) 3104/00/2

-1

حيظّر استرياد الدراجات النارية املستعملة اليت تكون سعة حمركها ما دون  /125/س س .

-2

حيظّر استرياد الدراجات النارية املستعملة اليت تفوق سعة حمركها  /125/س س ومركب ـات الـ أ ت

ف  ATVاملستعملة واليت مضى على اتريخ صنعها أكثر من ثالث سنوات .

 - 3يُستثىن من أحكام هذه املادة الدراجات النارية ذات الصفة األثرية اليت مضى على صنعها أكثر
من ثالثني سنة .
-4

يتم استرياد الدراجات اآللية ومركبات الـ أ ت ف  ATVاجلديدة واملستعملة حصري من قبل :

أ-

وكالء الشركات .

ب  -التجار املسجلني يف السجل التجاري لتعاطي جتارة السيارات والدراجات اآللية

ومركبات

الـ أت ف « . » ATV
ج-

اللبناين أو األجنيب الذي ميلك دراجة آلية أو مركبة أ ت ف «  » ATVمسجلة ابمسه

يف البلد الذي يقيم فيه  ،ميكنه إدخال الدراجة اآللية أو الـ أ ت ف مع مراعاة األصول
القانونية لإلسترياد .

المادة  : 379حيظّـر قيـادة الـدراجات اآلليـة دون احلصـول علـى رخصـة سـوق خاصـة هبـا  ،ودون اعتمـار اخلـوذات الواقيـة
للسائق وللراكب اإلضايف بشكل سليم وحمكم .
.../...
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المادة  : 381حيظّر القيام ابحلركات البهلوانية أثناء قيادة الدراجات اآللية على الطرقات العامة كالسري على عجلة واحدة
أو الوقوف على املقعد أثناء السري أو التعرج بني املركبات .

المادة  : 380حيظّر استخدام وإيقاف الدراجات اآللية على األرصفة أو املسالك املخصصة للمشاة وللفئات األخرى من
ُمستخدمي الطريق .
المادة - 1 : 383
-2

-3

جيب أن تزود الدراجة ذات العجلتني برافعة حلفظ توازهنا  ،أثناء الوقوف .
مزودة حبسب تصميمها
ل يُسمح بركوب شخص آخر خلف سائق الدراجة  ،إل إذا كانت ّ
كل انحية ُخمصصة لتثبيت رجل الراكب ،
األصلي  ،مبقعد خاص ُحمكم اإلثبات  ،ومبسند قدم من ّ

يقل عمر الراكب اآلخر عن العشر سنوات .
على أن ل ّ
حيظّر جتهيز الدراجات اآللية بصندوق لنقل البضائع إل إذا أجاز املصنّع بذلك ويشرتط فيه أن
يتوافق مع القياسات واألبعاد احمل ّددة من قبله وأن يكون حمكم التثبيت ومزودا مبوانع اهتزاز
يدون ذلك يف رخصة السري .
مناسبة وكافية  ،وأن ّ
القسم الثاني
جهاز المحرك وخزان الوقود

المحرك :
المادة  : 382جهاز
ّ

تُطبّق أحكام املادتني  /88/و  /89/من هذا القانون على املركبات املذكورة يف هذا الباب .

المادة  : 384خزان الوقود :
تُطبّق أحكام املادة  /91/من هذا القانون على املركبات املذكورة يف هذا الباب .
القسم الثالث
جهــــاز التنبيــــه
المادة  : 385تُطبّق أحكام املادتني  /39/و /93من هذا القانون على املركبات املذكورة يف هذا الباب .
المادة  : 386ميكن جتهيز الدراجات اآللية العائدة للقوى املسلحة والبلديت أبجهزة تنبيه خاصة عالوة على املنبهات
العادية لستخدامها عند الضرورة .
القسم الرابع
المكابح واإلطارات
المادة  : 387المكابح :
تُطبّق أحكام املادتني  /94/و /95/من هذا القانون على املركبات املذكورة يف هذا الباب .أما إذا كانت
الدراجة اآللية غري ُمعدة لنقل األمحال فال حاجة إىل بقاء املكبح فيها مضغوطا أثناء غياب السائق .

.../...
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المادة  : 388اإلطارات :
تُطبّق أحكام املواد  97/و 99و /111من هذا القانون على املركبات املذكورة يف هذا الباب .
القسم الخامس
أجهزة الحركة والقيادة والرؤية ومراقبة السرعة
المادة  : 389تُطبّق أحكام املادتني  /111 /و /112/من هذا القانون على املركبات املذكورة يف هذا الباب .
الفصل الثاني
األضواء واإلشارات
المادة - 1 : 391

جيب أن ُجتهز الدراجات اآللية يف املقدمة  ،بضوء أو ضوءي قياس أمامي وضوء طريق وبضوء
تالقي  ،تتوفر فيها الشروط املنصوص عليها يف املواد  115/و 116و /117من هذا القانون .

-2

جيب أن ُجتهز هذه املركبات يف املؤخرة ،بضوء أو ضوءين تتوفر فيهما الشروط  ،املنصوص عليها

يف املادتني  /118/و /111/من هذا القانون  .وإذا كانت الدراجة اآللية مزودة بصندوق  ،وجب
جتهيزه يف املقدمة بضوء قياس أمامي ويف املؤخرة بضوء قياس خلفي .

المادة - 1 : 390

ميكن أن ُجتهز املركبات املذكورة يف هذا الباب  ،ابألضواء املبينة يف املادة  /114/من هذا

-2

إذا كانت الدراجات اآللية ذات العجلتني من دون صندوق  ،جاز إيقافها من دون أن تكون

القانون .

مضاءة إىل جانب الرصيف على حافة الطريق .

المادة  : 393جيب تزويد الدراجات اآللية بعاكس للنور من اخللف .
المادة - 1 : 392
-2
-3

جيب تزويد الدراجات اآللية بضوء أو ضوءين لتخفيف السرعة وفقا للفقرة  /1/من املادة /111/
من هذا القانون .

جيب تزويد املركبات املذكورة يف هذا الباب إبشارات تغيري اإلجتاه وفقا للمادة  /112/من هذا

القانون .

ابلنسبة للدراجات اآللية اليت يزيد حجم حمركها عن الـ  51سنتم 3ول تزيد سرعتها ع ـن

الـ  45كلم/س فيمكن أن تزود ابإلشارات املنصوص عنها يف الفقرة الثانية أعاله .
المادة  : 394تطبّق أحكام املادة  /121/من هذا القانون  ،على املركبات املذكورة يف هذا الباب .
المادة  : 395جيب على سائقي الدراجات اآللية ومركبات الـ «أ ت ف  ،»A T Vاستعمال األضواء يف األوقات كافة .
.../...
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الفصل الثالث
الحمولــــــــة
المادة  : 396تُطبّق أحكام الفقرات  1/و 4و /5من املادة  /139/من هذا القانون  ،على املركبات املذكورة يف هذا
الباب  .وحيظّر أن تتعدى قياسات احلمولة  ،يف مطلق احلال عرضا أو طول  ،مدار صندوق املركبة كما
حيظّر على سائقي الدراجات على أنواعها  ،نقل حاجات من شأهنا أن تعيق القيادة أو أن تشكل خطرا على
التجول .
المادة  : 397حيظّر نقل أكثر مما هو مسموح نقله حسب رخصة سري املركبات  .املذكورة يف هذا الباب .
الفصل الرابع
اللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيل
القسم األ ول
اللوحات ومحتوياتها
المادة  : 398تُطبّق أحكام املواد  142/و 144و 145و 154و /155من هذا القانون  ،على املركبات املذكورة يف هذا
الباب ويكتفى بلوحة تسجيل واحدة تثبت يف مؤخرة املركبة .
القسم الثاني
المعاينة الميكانيكية
المادة  : 399تُطبّق أحكام املواد  156/و 157و 159و 161و 162و /172من هذا القانون  ،على املركبات
املذكورة يف هذا الباب .
القسم الثالث
التسجيـــــــل
المادة  : 211تُطبّق أحكام املواد  /163/إىل  /173/من هذا القانون  ،على املركبات املذكورة يف هذا الباب .
المادة  : 210تُسجل خصوصية  ،الدارجات اآللية ذات الثالث عجالت  ،لستخدامها يف نقل البضائع على أن خيضع
هذا التسجيل  ،ألحكام املادتني  /184/و /186/من هذا القانون .

.../...
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الباب السابع
أحكام خاصة بالدراجات الهوائية
الفصل األ ول
قواعد السير الخاصة بسائقي الدراجات الهوائية
المادة  : 213تُعترب دراجة هوائية  ،كل مركبة ذات عجلتني أو ثالث أو أربع وغري جمهزة مبحرك  ،وإما تسري بقوة راكبها .
المادة  : 212حيظّر على سائقي الدراجات اهلوائية  ،أن يسريوا جنبا إىل جنب يف غري حالة التجاوز وعليهم أن يلتزموا
بصورة دائمة أقصى ميني املُعبّد ويف سري مستقيم .

المادة  : 214عندما يكون قسم من الطريق خمصص لسري الدراجات اهلوائية  ،جيب على سائقي هذه الدراجات أن يلتزموا
هذا القسم .
المادة  : 215جيوز للدراجات اهلوائية أن تسري على األمكنة املخصصة للمشاة شرط موافقة السلطات املختصة بناء على
قرار يصدر هبذا اخلصوص  ،وعلى سائق الدراجة اهلوائية السري بسرعة اخلطى وأن ل يسبب إزعاجا للمشاة
.
المادة  : 216جيوز للدراجات اهلوائية ذات العجلتني  ،أن تسري على األرصفة واملمرات املخصصة للمشاة يف الطرقات
املعبدة خارج املناطق املأهولة واليت تكون قيد الصيانة  .ويف هذه احلالة جيب على السائقني  ،أن يسريوا
سريا معتدل قرب املنازل وبسرعة اخلطى حني إلتقائهم مبشاة .
المادة  : 217حيظّر على سائقي الدراجات اهلوائية ذات العجلتني  ،أن ينقلوا معهم شخصا اثنيا  ،ما مل تكن خمصصة من
تقل أكثر من شخص  ،إل أنه يسمح هلا أن جتهز بسلة معدة لنقل بعض األشياء اليت ل
مصنعها ألن ّ
يتجاوز وزهنا مخسة وعشرين كيلوغراما .

سن اخلمس سنوات  ،فيجب أن تكون الدراجة اهلوائية ُجمهزة بكرسي خاص
المادة  : 218إذا كان الراكب اآلخر دون ّ
ابألطفال ُمثبت ابلدراجة إبحكام  ،وعلى السائق أن يتأكد أبن قدمي الراكب اآلخر ل تتداخل بني األقسام
الثابتة واملتحركة من الدراجة اهلوائية .
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الفصل الثاني
المكابح واألضواء وجهاز التنبيه
القسم األ ول
المكابــــــــــــــــــح
المادة  : 219جيب أن ُجتهز الدراجة اهلوائية مبكبحني فعالني .
القسم الثاني
األضواء
المادة  : 201أثناء الليل ويف النهار  ،إذا اقتضت الظروف  ،جيب جتهيز الدراجة اهلوائية يف املقدمة بضوء قياس أمامي
واحد يبعث إىل األمام ضوء غري مبهر للنظر ويف املؤخرة بضوء قياس خلفي ظاهر من الوراء .

وميكن تسيري الدراجات اهلوائية على الطرقات العامة بدون ضوء  ،إذا كانت ُمقادة ابليد  ،ويف هذه احلالة
جيب على السائق التقيد ابألنظمة املفروضة على املشاة .
المادة - 1 : 200

جيب جتهيز الدراجة اهلوائية ليال هنارا  ،يف املؤخرة بعاكس أو أكثر يبعث إىل الوراء نورا أمحر غري

ُمبهر للنظر .
 - 2جيب جتهيز الدراجة اهلوائية بعاكس أبيض من األمام .

المادة  : 203إذا كانت الدراجة اهلوائية ذات ثالث عجالت وتشتمل على سلة جانبية خمصصة لنقل بعض األشياء ،
وجب جتهيز الطرف األقصى من السلة بنور قياس أمحر غري مبهر للنظر .
القسم الثالث
أجهزة التنبيه
المادة  : 202جيب جتهيز الدراجة اهلوائية جبهاز تنبيه ( جرس) أو « انقوس خرار » يُسمع على بعد  /25/مرتا على
األقل  ،وحيظّر استعمال أي جهاز تنبيه آخر .
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الباب الثامن
أحكام خاصة بالقطعان وبالمركبات التي تجرها الحيوانات
وبالعجالت التي ت ُ َجر باليد
الفصل األول
القطعان والحيوانات المنفردة أو المجموعة
اجلر أو احلمل أو الركوب للمواشي املنفردة أو القطعان عدد من السائقني وفقا
المادة  : 204جيب أن يكون حليواانت ّ
للمعدل التايل :
 - 1عشرة رؤوس غنم وماعز وما دون أو ثالثة رؤوس بقر وغريها وما دون  :سائق واحد على
األقل .

 - 2من أحد عشر حىت عشرين رأس غنم أو من أربعة حىت عشرة رؤوس بقر وغريها  :سائقان على
األقل .

 - 3لكل مخسني رأس غنم وماعز أو لكل عشرين رأس بقر وغريها يزيد عن املعدلت السابقة  :سائق
إضايف واحد .
المادة  : 205جيب أن تؤمن سوق القطعان واحليواانت املنفردة أو اجملموعة السائرة على الطريق بصورة ل ينتج عنها أي
عائق للسري العام  .ويف مجيع احلالت على سائقي احليواانت إلتزام اجلانب األمين من املعبد .

المادة  : 206جيب على سائقي القطعان واحليواانت املنفردة أو اجملموعة أن يشريوا إليها ،خاصة يف آخرها  ،بضوء حيملونه
ابليد  ،يكون منظورا ليال بصورة جلية  ،وذلك خارج األماكن املأهولة املضاءة طرقاهتا ول تُطبّق هذه
األحكام على اخليالة ول على قائدي احليواانت اليت تسري على الطرقات اليت ل تستعملها املركبات
اآللية .
المادة  : 207حيظّر ترك احليواانت شاردة على الطريق العام  ،كما ُحيظّر وقوف قطعان املاشية على الطريق العام  ،وجيب
أن تنظم قيادهتا بصورة جتعل تقاطعها أو تالقيها أو جتاوزها ممكنا دون عرقلة السري .
المادة  : 208فيما عدا احلالت املبينة يف املادتني  141/و /321من هذا القانون ل ميكن أن يربط :
-1

جر إذا كانت املركبة ذات
ابملركبات املستعملة لنقل البضائع :أكثر من مخسة جياد أو حيواانت ّ
جر أخرى إذا كانت املركبة ذات أربعة دواليب ،
دولبني  ،وأكثر من مثانية جياد أو حيواانت ّ

-2

ابملركبات املستعملة لنقل األشخاص  :أكثر من ثالثة جياد إذا كانت املركبة ذات دولبني وأكثر

على أن ل يكون يف احلالة األخرية أكثر من مخسة حيواانت متتابعة .
من ستة إذا كانت املركبة ذات أربعة دواليب .
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اجلر يتجاوز الستة أو كان يزيد على مخسة حيواانت متتابعة  ،وجب إضافة معاون
المادة  : 209إذا كان عدد حيواانت ّ
إىل السائق .
المادة  : 231ل تُطبّق أحكام الفقرة األوىل من املادة  /318/من هذا القانون املتعلقة بتحديد عدد احليواانت على أقسام
الطرق اليت يكون احندارها استثنائيا .
الفصل الثاني
مجموعة مركبات
المادة  : 230ميكن لسائق واحد أن يقود قافلة مركبات جت ّرها احليواانت  ،على أن ل يزيد عدد هذه املركبات على
الثالث .
المادة  : 233إذا كان السائق ل يسري على األقدام  ،وجب أن يكون على املركبة األوىل .
اجلر على أربعة للمركبة األوىل
المادة  : 232إذا كانت القافلة مكونة من مركبتني فقط  ،فال ميكن أن يزيد عدد حيواانت ّ
وعلى إثنني للمركبة الثانية .
المادة  : 234إذا كانت القافلة مكونة من ثالث مركبات جاز أن تكون املركبة األوىل فقط جمرورة حبيوانني ووجب أن
كل من املركبتني الثانية والثالثة جمرورة حبيوان واحد .
تكون ّ
جتر املركبة الثانية واملركبة الثالثة معقولة مبؤخرة املركبة السابقة بطريقة حتفظ
المادة  : 235جيب أن تكون احليواانت اليت ّ
العربة اليت جترها من أن حتيد بصورة حمسوسة عن اخلط الذي تسري فيه العربة السابقة .
الفصل الثالث
المكابح واإلطارات
القسم األ ول
المكابـــــــــح

جترها احليواانت آبلة خاصة لتخفيف السرعة وللتوقف .
المادة  : 236جيب جتهيز املركبة اليت ّ
القسم الثاني
اإلطـــــــارات
المادة  : 237إذا كانت دواليب املركبة اجملرورة ابحليواانت غري اجملهزة إبطارات مطاط وجب أن ل يتجاوز ضغطها على
األرض يف أي وقت  ،مائة ومخسني كيلوغرام يف السنتيمرت املربع الواحد من عرض اإلطار .
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المادة  : 238جيب أن ل يكون يف وجه اإلطارات املعدنية املالصق لألرض أي نتوء كما مينع أن يدخل على مسطح
اإلطارات أجزاء معدنية تشكل نتوءا .
الفصل الرابع – األضواء واإلشارات

المادة - 1 : 239

جيب جتهيز املركبات اليت جترها احليواانت أثناء الليل ويف النهار  ،عندما تقضي الظروف بذلـك

وخاصة وقت الضباب  ،ابألجهزة التالية :
أ-

ب-
-2

يف املقدمة ضوء أو ضوءان يبعثان إىل األمام نورا أبيض أو أصفر .
يف املؤخرة ضوء أو ضوءان يبعثان إىل الوراء نورا أمحر .

جيب أن تكون هذه األضواء منظورة يف الليل وبطقس صاف  ،على مسافة مائة ومخسني مرتا ،
بدون أن تكون ُمبهرة لنظر السائقني اآلخرين .

المادة  : 221إذا كان هنالك ضوءان بنور أبيض أو ضوءان بنور أمحر ،وجب أن يكوان موضوعني بصورة مطابقة ابلنسبة
إىل املركبة  ،وإذا مل يكن هنالك سوى ضوء واحد أبيض  ،أو ضوء واحد أمحر وجب وضعه إىل يسار
املركبة وهي سائرة  ،واىل اجلهة املعاكسة للرصيف أو جلانب الطريق إذا كانت حبالة الوقوف .
المادة  : 220ميكن اإلشارة بضوء واحد موضوع على اجلهة املعاكسة للرصيف أو جلانب الطريق  ،ويبعث بنور أبيض إىل
األمام وبنور أمحر إىل الوراء وذلك يف املركبات التالية :

أ  -العرابت اليت ُجت ّر ابليد .
جترها احليواانت وتكون مبحور واحد .
ب  -مجيع املركبات اليت ّ

ج-

جترها احليواانت واملخصصة لغرض زراعي  .وجيب أن يكون مرّكزا على املركبة أو
املركبات اليت ّ
حممول ابليد من قبل خفري موجود إىل اليسار من املركبة متاما .

د-

جترها احليواانت حني وقوفها شرط أن ل يزيد طوهلا على ستة أمتار .
مجيع املركبات األخرى اليت ّ

جترها احليواانت سائرة بصورة قافلة ابلشروط احملددة يف املواد  /321/إىل
المادة  : 223عندما تكون مركبات عدة ّ
كل جمموعة مكونة من مركبتني أو ثالث مركبات
 /325/من هذا القانون  ،جيب جتهيز املركبة األوىل من ّ
متتابعة دون انفصال بضوء أو بضوءين ( أبيض أو أصفر ) واملركبة األخرية بضوء أمحر أو بضوءين مشار

كل إضاءة .
إليهما يف املادتني  /329/و /331/من هذا القانون  .أما املركبة الكائنة يف الوسط فتعفى من ّ
جترها احليواانت  ،أن حتمل يف مؤخرهتا ضمن الشروط املبينة يف الفقرة األوىل من
المادة  : 222جيب على املركبات اليت ّ
املادة  /329/من هذا القانون  ،عاكسني يعكسان نورا أمحر .
المادة  : 224إذا كان طول املركبة مبا فيه احلمولة يتجاوز ستة أمتار أو كان عرضها يزيد على مرتين وجب وضع هذه
العاكسات على احلدود اخلارجية للمركبة وجتهيزها يف مقدمتها بعاكسني يوضعان عند حدودها اخلارجية

ويعكسان إىل األمام نورا أبيض .
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المادة  : 225جيب أن حتمل عرابت اليد يف مؤخرهتا عاكسا يعكس نورا أمحر موضوعا على يسارها إىل مسافة ل تزيد
على أربعني سنتيمرتا من احل ّد اخلارجي للعربة مبا فيه محولتها .
المادة  : 226إن األضواء والعاكسات املذكورة يف املواد  /329/إىل  /335/من هذا القانون جيب أن تُرَّكز بطريقة ل
ميكن معها ألي قسم يف املركبة أو من محولتها أن يؤدي إىل إخفائها كليا أو جزئيا  ،وابلتايل إىل احل ّد من
مفعوهلا .

جترها احليواانت واليت تنقل أشجارا أو قطعا تتعدى مؤخرة املركبة  ،جيب أن حتمل هنارا
المادة  : 227إن املركبات اليت ّ
يقل قياسها عن  21×31سنتيمرتا وليال ضوءا يبعث نورا أمحر غري
يف مؤخرة احلمولة راية بلون أمحر قان ل ّ
مبهر للنظر .

الفصل الخامس
قياس المركبات والحمولة
القسم األ ول
قياس المركبات
جترها احليواانت .
المادة  : 228تُطبّق أحكام املادة  /138/من هذا القانون على املركبات اليت ّ
جترها احليواانت ول يربز صندوقها أو رفرافها عن الـدولب  ،جيـب أن ل يكـون
كل مركبة فيما عدا ذلكّ ،
ّ
القسم األكرب بروزا من رأس جسـرها وقطـب دولهبـا وآلت توقيفهـا ومجيـع قطعهـا اإلضـافية ابرزا أكثـر مـن

عشرين سنتيمرتا عن املسطح املار ابلطوق اخلارجي إلطارها .
القسم الثاني
قياس الحمولة
جترها احليواانت .
المادة  : 229تُطبّق أحكام املادة  /139/من هذا القانون على املركبات اليت ّ
الفصل السادس
اللوحات والتسجيل
المادة  - 1 : 241تُطبّق أحكام املواد  144/و 145و /154من هذا القانون على املركبات والعجالت املذكورة يف
هذا الباب .
-2

ل حتمـل هـذه املركبـات أو العجـالت إل لوحـة تسـجيل واحـدة توضـع علـى الطـرف األميـن مـن

صندوقها  ،وتبصمها البلدية مببصمها الرمسي .
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المادة

جترها احليواانت والعرابت واملعدات اليت ُجت ّر ابليد ،يف مركز البلديت حيث يقيم
 :تُ ّ
سجل املركبات اليت ّ
مالكوها .

المادة

ُ :حت ّدد دقائق تطبيق هذا الفصل ومناذج لوحات التسجيل بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديت .
الباب التاسع
الحوادث والتأمين
الفصل األول :الحوادث

المادة

 - 1 :إذا وقع حادث ،وجب على السائق أن يوقف مركبته يف احلال ،فإذا كانت األضرار مادية صرفة،
عليه التوقف وعدم متابعة سريه إل بعد أن يعلن للمتضرر عن رقم مركبته وامسه وعنوانه مع إسم

صاحب املركبة وعنوانه ،وعليه طلب خبري ُحملّف عند احلاجة .
يف مجيع األحوال ،على املتصادمني رسم عالمات حول اإلطارات فورا لتحديد موقعها ومن مث
وضع املركبات املتصادمة خارج املُعبّد ،إذا كانت حالة املركبة تسمح بذلك ،إلفساح اجملال بغية
مرور مستخدمي الطريق اآلخرين .
 - 2إذا أصيب أحد األشخاص إصابة جسدية ،وجب على سائق املركبة التصال فورا هبيئات اإلسعاف
طيب ألجل تقدمي اإلسعاف الالزم له .ول جيوز للسائق أن يرتك حمل احلادث
لنقله إىل أقرب مركز ّ
هنائيا قبل وصول اإلسعاف أو قبل الشروع ابإلجراءات القانونية .

 - 3إذا تعرض السائق خلطر ما على شخصه أو مركبته من جراء بقائه يف مكان احلادث ،أمكنه أن

يغادر املكان قاصدا أقرب مركز لقوى األمن  ،فيبلغها األمر ويعود بصحبتها إىل مكان احلادث .
ول يعاقب يف هذه احلالة من جراء مغادرته املكان .
المادة

كل سائق مركبة تسبب حبادث ولو مادي ومل يقف من فوره أو مل يُعن ابجملىن عليه أو حاول التملص من
ّ :
التبعة ابهلرب يعاقب ابحلبس من شهر إىل سنة وبغرامة من مليون إىل ثالثة ماليني لرية و تُسحب منه ست

المادة

كل سائق تسبب خالل قيادته مركبة مبوت إنسان عن إمهال أو قلة احرتاز أو عدم مراعاة القوانني
- 1 :
ّ
أو األنظمة ،يعاقب ابحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وابلغرامة من مليون إىل ثالثة ماليني

نقاط .

لرية لبنانية .

 - 2تُرفع العقوبة إىل احلبس أربع سنوات والغرامة حىت ستة ماليني لرية لبنانية إذا :
أ)

كان السائق يف حالة سكر ظاهر أو حتت أتثري الكحول بنسبة تتعدى  1.8غ/ل ابلدم،
بعد خضوعه للفحص ،أو إذا كان معدل الكحول يف اهلواء الذي يتم زفره ت ـوازي
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النسبة املذكورة أعاله ،أو إذا رفض السائق اخلضوع لالختبارات املطلوبة واليت من شأهنا
ب)
ج)

حتديد ما إذا كان السائق حتت أتثري الكحول .

تبني يف حتاليل الدم أن السائق قد تعاطى أي نوع من املواد املخدرة أو إذا رفض اخلضوع
ّ
لالختبارات املطلوبة واليت من شأهنا حتديد ما إذا كان قد تعاطى املخدرات .

مل يكن السائق ميلك رخصة سوق ،أو إذا كانت رخصة السوق ملغاة أو مسحوبة أو غري
صاحلة .

د)

هـ)

و)

كان السائق قد ختطى السرعة القصوى املسموح هبا مبا يزيد عن  51كلم/س .

مل يتوقف السائق على الرغم من إدراكه أنه تسبب حبادث وحاول التملّص من املسؤولية
اجلزائية أو املدنية املرتتبة عليه .

متعمد ألحد واجبات احلذر والسالمة املنصوص عليها يف هذا
ارتكب السائق أي انتهاك ّ
القانون ويف القوانني املرعية اإلجراء .

 - 3تُرفع عقوبة احلبس حىت مخس سنوات والغرامة حىت اثين عشر مليون لرية لبنانية عندما يكون سائق
املركبة مرتكبا لثالث أو أكثر من احلالت الست املذكورة يف الفقرة الثانية من هذه املادة.
 - 4يف احلالتني املنصوص عليهما يف البندين ( )2و ( )3من هذه املادة تتخذ التدابري اآلتية :

 تُلغى رخصة السوق مع حظر الستحصال على رخصة جديدة من سنتني إىل أربع سنوات مناتريخ انربام احلكم .
 خيضع احملكوم عليه لدورة خاصة ابلتوعية على السالمة املرورية على نفقته .ُحتجز املركبة اليت استخدمها احملكوم عليه ملدة أقصاها عام واحد ،يف حال كانت ملكه .
المادة

 - 1 :كل سائق تسبب خالل قيادته مركبة إبيذاء إنسان عن إمهال أو قلة احرتاز أو عدم مراعاة

القوانني أو األنظمة ،أدى إىل تعطيل عن العمل مدة تزيد عن ثالثة أشهر يعاقب ابحلبس من ثالثة

أشهر إىل سنة وابلغرامة من مخسماية ألف إىل مليوين لرية لبنانية .

 - 2تُرفع عقوبة احلبس حىت سنة ونصف السنة والغرامة حىت أربعة ماليني لرية لبنانية إذا حتققت حالة
من احلالت الست املنصوص عليها يف البند ( )2من املادة . /345/
 - 3تُرفع عقوبة احلبس حىت سنتني والغرامة حىت ستة ماليني لرية لبنانية عندما يكون سائق املركبة
مرتكبا لثالث أو أكثر من احلالت الست املذكورة يف البند ( )2من املادة . /345/
 - 4يف احلالتني املنصوص عليهما يف البندين ( )2و ( )3من هذه املادة تتخذ التدابري اآلتية :

 تُلغى رخصة السوق مع حظر الستحصال على رخصة جديدة ملدة ترتاوح بني سنة إىل سنتنيمن اتريخ انربام احلكم .
 -خيضع احملكوم عليه لدورة خاصة ابلتوعية على السالمة املرورية على نفقته .

ُحتجز املركبة اليت استخدمها احملكوم عليه ملدة أقصاها عام واحد ،يف حال كانت ملكه .
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المادة

 - 1 :كل سائق تسبب خالل قيادته مركبة إبيذاء عن إمهال أو قلة احرتاز أو عدم مراعاة القوانني أو
األنظمة ،أدى إىل تعطيل عن العمل مدة ل تتعدى الثالثة أشهر يعاقب ابحلبس من شهرين إىل
ستة أشهر وابلغرامة من مئيت ألف إىل مليون لرية لبنانية .

 - 2تُرفع عقوبة احلبس حىت تسعة أشهر والغرامة حىت مليوين لرية لبنانية يف حال حتققت حالة من
احلالت الست املذكورة يف البند ( )2من املادة . /345/
 - 3تُرفع عقوبة احلبس حىت سنة والغرامة حىت ثالثة ماليني لرية لبنانية عندما يكون سائق املركبة مرتكبا
لثالث أو أكثر من احلالت الست املذكورة يف البند ( )2من املادة . /345/
 - 4يف احلالتني املنصوص عليهما يف البندين ( )2و ( )3من هذه املادة تتخذ التدابري اآلتية :

 تُلغى رخصة السوق مع حظر الستحصال على رخصة جديدة ملدة ترتاوح من ستة أشهر إىلسنة من اتريخ انربام احلكم .
 خيضع احملكوم عليه لدورة خاصة ابلتوعية على السالمة املرورية على نفقته .ُحتجز املركبة اليت استخدمها احملكوم عليه ملدة أقصاها ثالثة أشهر ،يف حال كانت ملكه .
المادة

 - 1 :حيظر استرياد املركبات اآللية غري الصاحلة للسري واليت تشكل خطرا على السالمة العامة،
كاملركبات املصدومة على هيكلها األساسي أو تلك اليت تعرضت للتلحيم أو التوصيل أو احلريق
أو الغرق أو التآكل بشكل يؤثر على متانتها أو على ميزانيتها ،وكذلك استرياد أنصاف املركبات

سواء مقدماهتا أو خلفياهتا ،منعا إلعادة مجعها بواسطة التلحيم أو التوصيل عند دخوهلا األراضي

اللبنانية .

 - 2ينشأ يف املنافذ البحرية والربية اليت تستقبل املركبات املستعملة املستوردة من اخلارج ،مراكز معاينة
ميكانيكية خاصة للتحقق من مطابقة هذه املركبات ملواصفات الصانع ،وحت ّدد دقائق تطبيق هذه

الفقرة بقرار يصدر عن وزراء املالية والداخلية والبلديت واألشغال العامة والنقل .

 - 3ريثما يتم إنشاء هذه املراكز ،على املستورد عند استرياد املركبات املستعملة أن يربز لدى إدارة
اجلمارك رخصة سري املركبة وشهادة من مركز معاينة ميكانيكية من بلد التصدير ل يتعدى اترخيها

شهرين يسبق اتريخ الشحن الفعلي تؤكد صالحيتها للسري .أما املركبات الواردة من الوليت
املتحدة األمريكية فعلى املستورد إبراز رخصة سري املركبة اليت حت ّدد صالحيتها للسري جلهة السالمة

العامة أو عدمها (حني يكون مكتواب عليها عبارة "  " Salvageأو )" Reconstructed
 .أما فيما يتعلق ابسترياد املركبات املستعملة من خارج البلدان املذكورة أعاله فيمكن اعتماد أي

من النموذجني تبعا ملا هو معتمد يف البلد املُص ّدر .

 - 4إذا ثبت بنتيجة الفحص الفين عدم مطابقة املركبة ملواصفات الصانع ،أو يف حال تبني إلدارة
توجب على املستورد إعادة تصدير املركبة
اجلمارك عدم صحة البياانت املطلوبة يف الفقرة الثالثةّ ،
فورا على نفقته .
.../...
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المادة

 :ختضع السيارات يف حالة اإلدخال املؤقت عند تسجيلها ألول مرة إىل معاينة ميكانيكية عادية وخاصة تعود
إىل شهر على األكثر من اتريخ التقدم للتسجيل .

وحتجز
كل من خيالف أحكام هذه املادة بغرامة قدرها من ثالثة ماليني إىل عشرة ماليني لرية لبنانيـة ُ
يعاقب ّ
املركبة موضوع املخالفة .
كل مركبة آلية تعرضت حلادث سري ،ومتَّ شراؤها من قبل شركة الضمان بعد دفع قيمتها إىل
المادة ّ - 1 : 251
مالكها حبسب شروط عقد التأمني ،أو أي مركبة آلية أفاد تقرير خبري السري أن حادث السري أثّر
عليها وأصبحت تشكل خطرا على السالمة العامة وفقا للفقرة األوىل من املادة  /348/من هذا
القانون ،يتوجب على شركات الضمان وخرباء السري إعالم املصلحة املختصة ملنعها عن السري حىت

إبراز شهاديت املعاينة امليكانيكية العادية واخلاصة بغية التأكد من صالحيتها قبل السماح هلا ابلسري
.

 - 2يتوجب على أي مرآب تصليح مركبات آلية عدم تصليح أي سيارة تعرضت حلادث أو اصطدام
إل بعد إعالم مفرزة السري اليت وقع احلادث ضمن نطاقها اإلقليمي .

 - 3حيظر على املرائب أو أصحاب كسر السيارات استالم أي مركبة آلية بغية كسرها إل بعد إبراز
شهادة أنقاض موقعة من املصلحة املختصة .
كل من خيالف هذه املادة ابحلبس حىت ثالثة أشهر وابلغرامة من ثالثة إىل عشرة ماليني لرية لبنانية
يعاقب ّ
وحتجز املركبة .
ُ
المادة

 :يف حال تضررت األمالك العامة جراء حادث سري ،على وزارة األشغال العامة والنقل أو البلديت تبعا
ملكان وقوع احلادث املبادرة فورا إىل إصالح األضرار حفاظا على السالمة العامة .وعلى وزارة املالية

ختصيص التعويضات املالية املُجباة لصاحل اجلهة اليت قامت إبصالح األضرار  .حت ّدد دقائق تطبيق هذه
الفقرة بقرار يصدر عن وزراء الداخلية والبلديت واملالية واألشغال العامة والنقل .
المادة

 - 1 :على اخلبري عند حضوره إىل مكان احلادث ،أن يلتزم بضرورات السالمة العامة اليت تفرضها القوانني
الفين وفق معايري وأمنوذج خاص حي ّدد بقرار يصدر عن وزراء
واألنظمة ،ووضع التقرير ّ
الداخلية والبلديت والعدل والقتصاد والتجارة ،بناء على اقرتاح اللجنة .
-2

على خبري حوادث السري أن يكون حائزا على شهادة امتياز فين أو ما يعادهلا يف اختصاص مرور
صادرة عن املديرية العامة للتعليم املهين والتقين على أن ُحيدد منهاج هذا الختصاص بقرار من
مدير عام التعليم املهين والتقين بناء حملضر اللجنة الفنية اليت يؤلفها هلذه الغاية بعد موافقة اللجنة
الوطنية للسالمة املرورية .
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 - 3على املرشحني خلربة حوادث السري أن جيتازوا مباراة كفاءة حتددها وتشرف عليها وزارة القتصاد
والتجارة – جلنة مراقبة هيئات الضمان ،بعد موافقة اللجنة .

 - 4يتم أتهيل خرباء السري املُجاز هلم قبل صدور هذا القانون عرب دورات ُحت ّددها وتُشرف عليها وزارة
القتصاد والتجارة -جلنة مراقبة هيئات الضمان ابلتنسيق مع وزاريت العدل وبعد موافقة اللجنة .

 - 5تراعى ملزاولة مهنة اخلبري أحكام املادتني  /و
ابملرسوم رقم  /9812/اتريخ

 /من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر

أير  1968وتعديالته .

الفصل الثاني
التأميـــــــــــن
المادة

 :التأمني عن األضرار اجلسدية واملادية ،إلزامي على كافة السيارات واملركبات اآللية .
يُشرتط يف عقد التأمني أن يكون صادرا عن إحدى هيئات الضمان املسجلة يف لبنان أصول ملزاولة عمليات
التأمني على املركبات اآللية وفقا ألحكام القانون :
كل إصابة جسدية ،انجتة عن احلوادث أو احلرائق أو
 - 1يقصد بعبارة األضرار اجلسدية :الوفاة و ّ
اإلنفجارات اليت تسببها املركبة أو أجزاؤها أو قطعها أو األدوات أو املواد املستعملة يف تسيريها أو
حتريكها أو األشياء أو املواد املنقولة فيها .

 - 2يقصد بعبارة األضرار املادية :األضرار اليت تصيب ممتلكات وأموال الغري اخلاصة والعامة ،مهما
كان نوعها ،والناجتة عن احلوادث أو احلرائق أو اإلنفجارات اليت تسببها املركبة أو أجزاؤها أو
قطعها أو األدوات أو املواد املستعملة يف تسيريها أو حتريكها أو األشياء أو املواد املنقولة فيها .

وحتتجز
- 3
من يتخلف عن تطبيق أحكام هذه املادة ،يعاقب بغرامة قدرها مليون لرية لبنانية ُ
كل ّ
ّ
املركبة اآللية حىت إزالة املخالفة ،وتُسحب من املخالف ثالث نقاط .
المادة

 ( :املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

ُحت ّدد األصول والشروط الواجب إتباعها يف التأمني اإللزامي على السيارات واملركبات اآللية ،بني األفراد
والشركات ،مبوجب أحكام املادة  /44/من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر ابملرسوم رقم  /9812/اتريخ

 4أير  1968وتعديالته  .ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمني املادي املنصوص عنها يف هذا القانون بعد
صدور املراسيم التطبيقية عن جملس الوزراء .
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الباب العاشر
المجلس الوطني للسالمة المرورية
الفصل األول  :المجلس ،إنشاؤه وصالحياته
المادة

 :يتشكل جملس وطين للسالمة املرورية برائسة رئيس جملس الوزراء ،ويف حال غيابه يرأس اجمللس انئب رئيس
جملس الوزراء ،وعضوية كل من :

 - 1وزير الداخلية والبلديت .
 - 2وزير األشغال العامة والنقل .
 - 3وزير العدل .

 - 4وزير الرتبية والتعليم العايل .

وميكن لرئيس جملس الوزراء دعوة من يراه ضروري عند احلاجة .
يضع اجمللس نظامه الداخلي ويتم إقراره ابألكثرية املطلقة .
المادة  : 256صالحياته
ميارس اجمللس الوطين للسالمة املرورية الصالحيات التالية :
 - 1رسم السياسة العامة للسالمة املرورية والسهر على تطبيقها .
 - 2العمل على تطوير قانون السري .

 ( - 3املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15
وضع أُطر ومناهج امتحاانت السوق العملي .

 - 4حتديد مؤهالت فاحصي السوق وامتحاانت أتهيلهم .
 - 5وضع المتحان ملدريب السوق .

 - 6وضع مناهج التعليم والتدريب يف مدارس تعليم السوق .
 - 7املوافقة على مناهج مباريت الكفاءة للمرشحني خلربة حوادث السري .

 - 8املراقبة واإلشراف على املؤسسات واإلدارات العامة واخلاصة اليت تعىن بشؤون السري .
 - 9تنظيم ورعاية احلمالت اإلعالمية والنشاطات اخلاصة ابلسالمة املرورية وسالمة قيادة املركبات
وسالمة النقل .

 - 11إصدار تقرير سنوي عن إجنازاته وما متّ حتقيقه على صعيد السالمة املرورية ،ونشره يف وسائل
اإلعالم .
المادة

 - 1 :جيتمع اجمللس دوري مرة كل ثالثة أشهر ،وكلما دعت احلاجة ،بدعوة من رئيسه .
السر ،قبل ثالثة أيم من اتريخ الجتماع .
 - 2توجه الدعوات ويوزع جدول األعمال من قبل أمانة ّ
.../...
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المادة

 - 1 :ميكن للمجلس الستعانة ابخلربات واجلهات اليت جيد مشاركتها فيه إفادة لعمله ولتحقيق أهدافه .
 - 2ميكن للمجلس أن يش ّكل بناء على اقرتاح اللجنة الوطنية للسالمة املرورية جلاان تنفيذية مشرتكة من
اإلدارات العامة ومجعيات اجملتمع املدين يف احملافظات ،وذلك ملتابعة تنفيذ قراراته على مستوى

احملافظات ورفع التوصيات إىل اجمللس بواسطة أمانة السر .

 - 3ميكن للمجلس أن يش ّكل بناء على اقرتاح اللجنة الوطنية للسالمة املرورية جلاان فرعية ملتابعة
أعماله والقرارات اليت يتخذها ولدراسة املشاريع والقرتاحات املُقدمة إىل اجمللس .
الفصل الثاني  -اللجنة الوطنية للسالمة المرورية
المادة

 :ينشأ جلنة تسمى اللجنة الوطنية للسالمة املرورية تكون اتبعة للمجلس ويرأسها وزير الداخلية والبلديت،
جتتمع مرة يف الشهر على األقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت احلاجة وتتألف من :
 مدير عام هيئة إدارة السري واآلليات واملركبات . مدير عام النقل الربي والبحري . -مدير عام الطرق واملباين .

 مدير عام التعليم املهين والتقين . -مدير عام وزارة السياحة .

 قاض متخصص يف شؤون السري ميثل وزارة العدل . ضابط متخصص بشؤون السري ميثل املديرية العامة لقوى األمن الداخلي . ممثل عن جملس اإلمناء واإلعمار متخصص هبندسة املرور . ممثل عن نقابيت املهندسني متخصص هبندسة املرور . -رئيس إحتاد النقل الربي .

 رئيس نقابة مدارس السوق . -رئيس نقابة خرباء السري .

 رئيس جلنة مراقبة هيئات الضمان . -رئيس مجعية شركات التأمني .

 رئيس مجعية مستوردي السيارات يف لبنان . ممثلني عن اجلمعيات األهلية املعنية ابلسالمة املرورية ،خيتارمها رئيس اللجنة .من ينوب عنه حلضور أي من الجتماعات شرط موافقة وزير الداخلية
ميكن ألي من أعضاء اللجنة انتداب ّ
والبلديت املسبقة  .كما ميكن لوزير الداخلية والبلديت دعوة من يراه ضروري إىل اجتماعات اللجنة .
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المادة  : 261مهام اللجنة
تتوىل اللجنة املهام التالية :
 - 1إجراء الدراسات واألحباث لتطوير السالمة املرورية ورفعها إىل اجمللس لختاذ القرار بشأهنا .

 - 2تقدمي القرتاحات الالزمة لتطوير قانون السري وإبداء الرأي يف مشاريع القوانني واملراسيم التنظيمية
املتعلقة ابلسالمة املرورية والتعديالت على قانون السري .

 - 3اقرتاح مناهج امتحاانت السوق العملي .
 - 4وضع إمتحان السوق النظري .

 - 5إقرتاح معايري ومؤهالت فاحصي السوق وامتحاانت أتهيلهم .
 - 6إقرتاح امتحاانت مدريب السوق .

 - 7إقرتاح مناهج التعليم والتدريب يف مدارس تعليم السوق .

 - 8املوافقة على مناهج الدورات التأهيلية خلرباء السري اجملاز هلم قبل صدور القانون .
 - 9إقرتاح مناهج للتوعية املرورية يف التعليم األساسي واملتوسط والثانوي .
 - 11إقرتاح احلمالت التوعوية والنشاطات اخلاصة ابلسالمة املرورية والقيادة اآلمنة وسالمة النقل .

 - 11متابعة ومالحقة إصالح األضرار الالحقة ابألمالك العامة على الطرقات الناجتة عن حوادث السري
أو غريها ،حفاظا على السالمة العامة .

 - 12تقدمي التقارير إىل اجمللس حول شؤون سالمة السري .
 - 13إعداد التقرير السنوي عن إجنازات اجمللس وما متّ حتقيقه على صعيد السالمة املرورية .
الفصل الثالث  -أمانة السر
المادة

سر متفرغ له خربة واسعة يف شؤون السري أو حيمل إجازة يف هندسة املرور،
سر اجمللس أمني ّ
 :يتوىل أمانة ّ
يعاونه جهاز إداري وتقين متخصص ابلسالمة املرورية ،يتم تعيينهم من قبل رئيس اجمللس ويرتبطون مباشرة
برائسة اجمللس .
السر يف كافة اإلجتماعات اليت يعقدها اجمللس واللجنة .
يشارك أمني ّ

المادة  : 263مهام أمانة السر
السر املهام اآلتية :
ُمتارس أمانة ّ

 - 1توجيه الدعوات إىل اجتماعات اجمللس وحتضري جدول األعمال بطلب من رئيس اجمللس .
 - 2توجيه الدعوات إىل اجتماعات اللجنة وحتضري جدول األعمال .
- 3

متابعة تنفيذ قرارات اجمللس ،ورفع التقارير بشأهنا .

 - 4تنظيم حماضر إبجتماعات اجمللس واللجنة .
- 5

التنسيق والتعاون مع اإلدارات واملؤسسات العامة واخلاصة والبلديت وسائر املعنيني بشؤون

السري والسالمة على الطرق من أجل تطبيق سياسات اجمللس وحتقيق أهدافه .
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 - 6تنفيذ املهام اليت يكلفه هبا اجمللس أو اللجنة .
 - 7إدارة شؤون العاملني واملستخدمني يف اجمللس وضمان حسن سري العمل .

 - 8دراسة واستثمار اإلحصاءات حول حوادث املرور والنقاط السوداء على الطرقات العامة .
-9

حتديد األضرار الالحقة ابألمالك العامة على الطرقات الناجتة عن حوادث السري أو غريها ،حفاظا
على السالمة العامة .

 - 11تلقي الشكاوى والقرتاحات الواردة إىل اجمللس .
المادة

ُ :حت ّدد دقائق تطبيق أحكام هذا الباب ،بقرارات تصدر عن اجمللس ابألكثرية املطلقة .
الباب الحادي عشر
نظام النقاط والعقوبات
الفصل األول
نظام النقاط ومكتب أحكام السير والسجل المروري
القسم األول  -نظام النقاط

المادة

 :يطبق نظام النقاط على املخالفات الواردة يف هذا القانون وجداول املخالفات امللحقة به .وينشأ لدى قوى

المادة

كل سائق حيمل رخصة سوق صاحلة ،اثنيت عشرة نقطة ( 12نقطة ) كرصيد يف السجل املروري .
 :مينح ّ
تُسحب هذه النقاط ابلتناسب مع املخالفات املرتكبة كما هو مبني يف هذا القانون وجداول املخالفات

األمن الداخلي سجل مروري ُممكنّن لكل سائق بغية تطبيق هذا النظام ،وتكون األعمال املتعلقة هبذا النظام
ذات طابع إداري .

امللحقة هبذا القانون .

عندما يفقد السائق جمموع نقاطه ،تفقد رخصة السوق صالحيتها وتُسحب منه ملدة ستة أشهر خيضع خالهلا
السائق لدورة متخصصة يف إحدى مدارس السوق .

عند تكرار فقدان جمموع النقاط خالل ثالث سنوات ،تُسحب الرخصة ملدة سنة ،على أن خيضع املخالف
للدورة املذكورة أعاله ،إضافة إىل إعادة إمتحان السوق .تطبّق هذه القاعدة كلما سحبت كامل النقاط .

المادة

 :على السائق الذي فقد جمموع نقاط رخصته أن يسلمها إىل قوى األمن الداخلي يف مهلة ل تتعدى مخسة
أيم من اتريخ إعالمه فقدان جمموع النقاط .

المادة

 :بعد مضي سنتني من اتريخ دفع الغرامة أو من اتريخ صدور احلكم املربم دون إرتكاب السائق أي خمالفة
جديدة يقتضي على أساسها سحب نقاط ،تُعاد إليه حكما مجيع النقاط املسحوبة  .كما تُعاد ثالث نقاط
إذا مرت سنة دون ارتكاب أية خمالفة يقتضي على أساسها سحب نقاط .
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المادة

 :ابستثناء احلالت اليت تُسحب فيها كامل النقاط ،عند ارتكاب السائق عدة خمالفات يف الوقت عينه يقتضي
مجع النقاط على أن ل يزيد عدد النقاط املسحوبة عن مثاين .
ُحت ّدد دقائق تطبيق نظام النقاط بقرار يصدر عن اجمللس بناء على إقرتاح اللجنة الوطنية للسالمة املرورية.
القسم الثاني
مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري

المادة  : 269إضافة إىل مهامها تتوىل مكاتب تنفيذ أحكام السري أعمال السجل املروري ملخالفات السري  ،وترتبط هذه
املكاتب مباشرة بقاعدة املعلومات وامللفات الكرتونيا وبصورة حيّة )  ( onlineلدى اإلدارة املختصة .
المادة  ( : 271املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

تُرسل احملاكم املختصة إىل مكاتب تنفيذ أحكام السري األحكام املربمة الصادرة هبذه املخالفات واحملاضر

العادية وذات الطابع املُسددة  ،بعد مرور مهل املراجعة القانونية .

المادة  : 270على مكتب تنفيذ أحكام السري ،وضع إشارة على ملف املركبة املخالفة يف قاعدة املعلومات لدى اإلدارة
املختصة  ،حيث يتوقف إجناز املعامالت اخلاصة هبيئة إدارة السري واآلليات واملركبات وفروعها  ،واملعامالت

املتعلقة بدفع رسوم السري السنوية اليت جتري خارج مراكز اإلدارة املختصة وفروعها يف احملافظات  ،على
ثبوت خلو امللف اخلاص ابملركبة من أي أحكام خمالفة لقانون السري صادرة حبقه ،

عليه إلزالة اإلشارة .

وتسديد ما يتوجب

المادة  : 273يعترب السجل املروري والواثئق وامللفات والربامج اليت ميكن من خالهلا احلصول على معلومات عن مالكي
من يقدم على إفشاء املعلومات ابحلبس ستة أشهر
املركبات والسائقني واملخالفني ذات طابع سري  .ويعاقب ّ

وبغرامة مالية قدرها مليون لرية لبنانية .

حي ّدد مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناء على اقرتاح وز َيري العدل والداخلية والبلديت  ،وبعد استطالع
رأي اللجنة  ،اإلدارات العامة واهليئات واألشخاص املخولون الدخول إىل هذه الواثئق وامللفات والربامج

والسجالت بسبب طبيعة وظيفتهم .

الفصل الثاني
العقوبات
القسم األول – تصنيف المخالفات
المادة  : 272تُطبّق على خمالفات السري العقوابت الواردة يف هذا القانون إضافة إىل العقوابت املنصوص عنها يف قانون
العقوابت .
المادة  : 274تُصنف املخالفات اليت ينظم فيها حمضر  ،يف الفئات التالية :
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 فئة خمالفات املشاة  :املخالفات املبينة يف جدول خمالفات املشاة امللحق هبذا القانون  ،اليت يرتتّبعليها غرامة نقدية ترتاوح بني مخسني ألف وماية ألف لرية لبنانية .

 الفئة األوىل :املخالفات املبينة يف اجلدول رقم  /1/امللحق هبذا القانون  ،اليت يرتتّب عليها غرامةمالية ترتاوح بني ماية ألف وماية ومخسني ألف لرية لبنانية .
 الفئة الثانية  :املخالفات املبينة يف اجلدول رقم  /2/امللحق هبذا القانون  ،اليت يرتتّب عليها غرامةمالية ترتاوح بني ماييت ألف لرية لبنانية وثالمثاية ألف لرية لبنانية .
 الفئة الثالثة  :املخالفات املبينة يف اجلدول رقم  /3/امللحق هبذا القانون  ،اليت يرتتّب عليها غرامةمالية ترتاوح بني ثالمثاية ومخسني ألف وأربعماية ومخسني ألف لرية لبنانية .
 الفئة الرابعة  :املخالفات املبينة يف اجلدول رقم  /4/امللحق هبذا القانون  ،اليت يرتتّب عليها غرامةمالية ترتاوح بني مخسماية ألف لرية لبنانية وسبعماية ألف لرية لبنانية .
 الفئة اخلامسة  :املخالفات املبينة يف اجلدول رقم  /5/امللحق هبذا القانون  ،اليت يرتتّب عليها حبسمن شهر حىت سنتني وغرامة مالية ترتاوح بني مليون وثالثة ماليني لرية لبنانية .

يتم سحب النقاط من املخالفني وذلك تبعا لكل خمالفة كما هو وارد يف اجلداول امللحقة هبذا القانون .
المادة - 1 : 275

إن العقوابت والغرامات واملخالفات  ،مبينة يف هذا القانون ويف جداول املخالفات امللحقة به .

-2

إن املخالفات غري املنصوص عليها يف جداول املخالفات  ،تعترب من خمالفات الفئة األوىل ابستثناء

-3

تعترب كذلك من خمالفات الفئة األوىل  ،املخالفات ألحكام القرارات اليت تصدر عن السلطات

خمالفات املشاة اليت ختضع جلدول خمالفات املشاة .

اإلدارية والبلدية إنفاذا ألحكام هذا القانون إذا مل يعاقب عليها بنص آخر .

المادة  : 276تُنظم مجيع خمالفات السري يف حمضر ذات طابع  ،أو بواسطة الوسم اآليل  ،ابستثناء خمالفات الفئة اخلامسة
واملخالفات اليت تقضي بعقوبة احلبس وتلك اليت تستوجب حجز املركبة .
المادة ُ : 277حت ّدد قيمة حماضر ذات الطابع أو الغرامات اليت تدفع خالل ثالثني يوما من اتريخ تنظيم احملضر أو من
اتريخ تبلّغ املخالف يف حال نظم احملضر بغيابه وذلك على الوجه التايل :
 خمالفة املشاة  :عشرون ألف لرية أول  /15/يوم  .وعند عدم الدفع خالل هذه املدة ترتفع قيمةالغرامة إىل ثالثني ألف لرية يف مدة الـ  /15/يوم اليت تلي .

 خمالفة الفئة األوىل  :مخسون ألف لرية أول  /15/يوم  .وعند عدم الدفع خالل هذه املدة ترتفعقيمة الغرامة إىل سبعني ألف لرية يف مدة الـ  /15/يوم اليت تلي .

 خمالفة الفئة الثانية  :ماية ألف لرية أول  /15/يوم  .وعند عدم الدفع خالل هذه املدة ترتفع قيمةالغرامة إىل ماية ومخسني ألف لرية يف مدة الـ  /15/يوم اليت تلي .
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 خمالفة الفئة الثالثة  :ماييت ألف لرية أول  /15/يوم  .وعند عدم الدفع خالل هذه املدة ترتفعقيمة الغرامة إىل ثالمثاية ومخسني ألف لرية يف مدة الـ  /15/يوم اليت تلي .

 خمالفة الفئة الرابعة ثالمثاية ومخسني ألف لرية أول  /15/يوم  .وعند عدم الدفع خالل هذه املدةترتفع قيمة الغرامة إىل أربعماية ومخسني ألف لرية يف مدة الـ  /15/يوم اليت تلي .
المادة  : 278إذا عاقب قانون آخر عن إحدى األفعال املُعاقب عليها يف هذا القانون  ،طبقت العقوبة األش ّد .
المادة  : 279تُعترب املخالفة واحدة بني نقطة انطالق املركبة والنقطة اليت تتجه إليها إل إذا كان ممكنا تاليف املخالفة ذاهتا
أثناء السري .

كل خمالفة منصوص عنها يف هذا القانون أو يف املادة  /771/من قانون العقوابت يعاقب مرتكبها بضعف
المادة ّ : 281
العقوبة املُح ّددة هلا إذا كان قد صدر حبقه حكم مربم خالل مدة سنة على األكثر عن املخالفة عينها .
كل تكرار خالل املدة املذكورة تُطبّق هذه القاعدة على أن تُسحب إجازة السوق مدة شهر على
وعند ّ
األقل من دون أن تشمل مضاعفة سحب النقاط .

المادة  : 280ل تسري على العقوابت النقدية املنصوص عنها يف هذا القانون ،أحكام املادة  /254/من قانون العقوابت
املتعلقة ابألسباب التخفيفية .

المادة  : 283ل جيوز ختفيض قيمة الغرامة املتوجبة عن أي خمالفة مثبتة يف حال اإلعرتاض إىل ما دون احل ّد األدىن احمل ّدد
يف فئات املخالفات .

المادة - 1 : 282

إذا كان عداد التكسيمرت غري مطابق للمواصفات املُحددة أو كان معطال يعاقب كل من مالك
السيارة وسائقها ومن يثبت إشرتاكه بغرامة ترتاوح بني ماييت ومخسني ألفا وسبعماية ومخسني ألف لرية

وحتجز السيارة حىت إزالة
لبنانية وابحلبس من شهر إىل ثالثة أشهر أو إبحدى هاتني العقوبتني ُ

املخالفة وتُسحب ثالث نقاط وتضاعف العقوبة يف حالة التكرار .
من يثبت إشرتاكه يف عملية الغش عرب إدخال تعديالت على عداد
كل ّ
 - 2يعاقب  ،حارس املركبة و ّ
التكسيمرت كي يسجل أسعارا تفوق التعرفة احملددة  ،بغرامة ترتاوح بني املليوين لرية وثالثة ماليني

وحتجز السيارة ،
لرية لبنانية  ،وابحلبس من ثالثة أشهر إىل ستة أشهر أو إبحدى هاتني العقوبتني ُ
وتُسحب ست نقاط وتضاعف العقوبة يف حالة التكرار .

من يقدم على عمل هبدف إعاقة تشغيل أجهزة أو معدات أو أنظمة تستخدم لضبط خمالفات قوانني
المادة ُ : 284ك ّل ّ
السري يعاقب ابلسجن م ّدة سنتني وبغرامة مقدارها عشرة ماليني لرية لبنانية  ،ابإلضافة إىل تعويض عن
العطل والضرر الالحق ابألجهزة واملعدات .
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من يستخدم خالل قيادته مركبة آلية ،أجهزة من شأهنا إكتشاف رادارات السرعة  ،بسحب
المادة  : 285يعاقب ُك ّل ّ
ست نقاط  ،وبغرامة مقدارها ثالثة ماليني لرية لبنانية .
وحت ّدد
المادة  : 286تُستوىف الرسوم السنوية املفروضة على املركبات  ،بناء على أوامر قبض تصدر عن اإلدارة املختصة ُ ،
بقرارات صادرة عن وزيري الداخلية والبلديت واملالية  ،مواعيد تسديد هذه الرسوم .
أما املركبات اليت يتخلف مالكوها عن إيفاء الرسوم املتوجبة عليهم خالل املهل احمل ّددة  ،فينظم هبم جداول

كل قضاء  ،وذلك على ثالث
إمسية  ،يذكر فيها عنوان املكلف ورقم السيارة والقيمة املتوجبة  ،حبسب ّ
نسخ :

 النسخة األصلية تودع وزارة املالية  -مصلحة اخلزينة  -بغية حتصيل الرسوم والغرامات املرتتبة وفقاألصول حتصيل الضرائب املباشرة .
 النسخة الثانية تودع قوى األمن الداخلي لحتجاز املركبة . -النسخة الثالثة حتتفظ هبا اإلدارة املختصة .

حيظّر على أي كان من غري أصحاب العالقة أو أصوهلم أو فروعهم أو املوكل منهم قانوان دخول

المادة - 1 : 287

اإلدارة املختصة وفروعها بغية إجراء أي معاملة .

 - 2على أصحاب العالقة أن يرسلوا معامالهتم إىل اإلدارة املختصة عرب ُمشغّل الربيد إذا مل يكن نوع
املعاملة اجملراة يستلزم حضورهم أو الكشف على املركبة .
-3

حي ّدد بقرار من وزير الداخلية والبلديت املعامالت اليت يستلزم إرساهلا بواسطة مشغّل الربيد .
يعاقب من خيالف أحكام هذه املادة بغرامة قدرها  511.111ل.ل. .
القسم الثاني  -المراقبة الطرقية وتنظيم المحاضر

المادة  : 288المراقبة الطرقية :
كل طلب يوجهه إليه مأمور السلطات املختصة :
على سائق املركبة اآللية أو جمموعة املركبات أن يق ّد م لدى ّ
-1

رخصة السوق .

-2

رخصة سري السيارة أو اجملموعة اليت يقودها .

-3

عقد التأمني اخلاص ابلسيارة .

-5

سائر الواثئق اليت يفرضها هذا القانون أو أي أنظمة سري لحقة .

-4

إيصال الرسم السنوي املدفوع عن السيارة .

المادة  : 289تُثبت املخالفات ألحكام هذا القانون مبحاضر ضبط ينظمها :
 عناصر قوى األمن الداخلي . -عناصر الشرطة البلدية املوجلون ضابطة السري .

.../...

117

 موظفو اإلدارة املختصة احمللفون واملكلفون بقرار من وزير الداخلية والبلديت  ،وذلك للمخالفاتذات الطابع امليكانيكي وخمالفات احلمولة الزائدة  ،وخمالفات الوقوف يف نطاق الشوارع اخلاضعة

للوقوف لقاء بدل  ،على أن ُحت ّدد دقائق تنفيذ هذا النوع األخري من املخالفات بقرار يصدر عن
وزير الداخلية والبلديت .
المادة  : 291تُنظم احملاضر على عدد من النسخ يوازي عدد اجلهات اإلدارية واملراجع القضائية املختصة اليت سرتسل إليها
ابإلضافة إىل نسخة واحدة تُسلم إىل ُمرتكب املخالفة .
المادة  : 290عند تنظيم حمضر  ،جيب إثبات أوصاف هذه املركبة يف احملضر  ( :رقم التسجيل  ،لون املركبة ونوعها
وماركتها ورقم اهليكل أو رقم احملرك  ...اخل )  .عند تعذر معرفة إحدى هذه األوصاف يذكر سبب ذلك يف
مت احملضر .
ّ
المادة  : 293ميكن لعناصر قوى األمن الداخلي والشرطة البلدية تنظيم حماضر ابملخالفات استنادا إىل صورة فوتوغرافية أو

متحركة  ،تلتقطها آلت تعمل تلقائيا أو يدوي  ،ويظهر فيها وضع املركبة أثناء املخالفة وإحدى لوحيت
التسجيل ووقت التقاط الصورة ( السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة ) .
تُعترب هذه احملاضر صحيحة حىت ثبوت العكس .
ُحت ّدد دقائق تطبيق هذه املادة بقرار يصدر عن وز َيري الداخلية والبلديت والعدل دقائق تطبيق هذه املادة .

المادة  : 292عند تنظيم حمضر خمالفة سري يف غياب مالك املركبة حي ّق له أن يق ّدم الثبااتت الالزمة إىل القضاء املختص
عمن كان يقود املركبة عند تنظيم احملضر .
المادة  : 294إن صالحية احملضر املنظّم لدى قوى األمن الداخلي عند فقدان رخصة السوق أو السري ل تتجاوز الشهرين
من اتريخ صدور احملضر .

كل ما ينجم عن ذلك من نتائج قانونية ،
المادة  : 295يعترب املؤمتنون على املركبات احملجوزة حراسا قضائيني مع ّ
ويتقاضون مقابل ذلك تعويضا يوميا يوضع على عاتق مالك املركبة ُحت ّدد قيمته ابملرسوم املشار إليه يف
املادة  /396/من هذا القانون  ،والشروط املطلوب توفرها يف احلارس القضائي .
المادة ُ : 296حت ّدد شروط تنفيذ حجز السيارات واملركبات على أنواعها أو احتجازها واستيداعها وحراستها مبرسوم يُتخذ
بناء على اقرتاح وزيري العدل والداخلية والبلديت .

كما يتضمن هذا املرسوم  ،شروط بيع السيارات واملركبات احملجوزة على أنواعها يف حال تلكؤ صاحبها عن

استالمها ضمن مهلة معينة  ،وعدم تسديده الرسوم والنفقات املرتتبة عليها .
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المادة - 1 : 297

يف حال احتجاز مركبة بصورة إدارية تبقى املركبة حمتجزة حتت سلطة الرئيس املباشر ملنظمي

حمضر املخالفة وهلذا املرجع أن يعيد املركبة إىل السري بعد زوال األسباب اليت أدت إىل الحتجاز .
( املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

إذا مل يبادر املخالف إىل إزالة األسباب اليت أدت إىل الحتجاز يف خالل ثالثني يوما من اتريخ تنظيم

-2

احملضر ،يصبح الحتجاز حجزا وتُطبّق عندئذ األصول املتبعة يف قضاي احلجز .

يف حال كان وضع املركبة عند الحتجاز يستوجب إجراء تصليحات خارج مكان الحتجاز أو

اخلضوع للمعاينة امليكانيكية أو الكشف لدى املصلحة املختصة ،ميكن احتجاز رخصة سيـر املركبة
خيول صاحبها السري هبا بغية إزالة أسباب املخالفة .ويف
ملدة أقصاها أسبوعني لقاء إشعار مؤقت ّ
حال عدم إزالة املخالفة خالل هذه املدة يتحول إحتجاز رخصة سري املركبة إىل حجز املركبة وتطبّق
عندئذ األصول املتبعة يف قضاي احلجز .
القسم الثالث
مهل تسديد الغرامات واإلعتراض والمحاكمات

المادة  : 298ميهل املخالف مدة ثالثني يوما لدفع الغرامة املخفضة من اتريخ تنظيم احملضر ذات الطابع أو ذات الوسم
اآليل أو من اتريخ التبليغ عند تنظيمه بغياب املخالف  ،وإلّ ُحتال نسخة عنه إىل احملكمة حيث يصدر حبقه
قرار جزائي ينفذ وفقا لألصول القضائية  ،ويكون للمخالف حق اإلعرتاض عليه ضمن املهل املُح ّددة يف
قانون أصول احملاكمات اجلزائية .

( املضافة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

يُستثىن من أحكام هذه املادة خمالفات الوقوف والتوقف املنصوص عنها يف املواد  /41/حىت  ،/44/حيث يتم

إحالتها إىل مكتب تنفيذ أحكام السري والسجل املروري بغية وضع اإلشارة على ملف املركبة املخالفة .ويطبق

على هذه املخالفات احل ّد األدىن من الغرامات املنصوص عنها يف املادة  /374/حبسب فئاهتا ،مع الحتفاظ
حبق املخالف ابإلعرتاض .
المادة  : 299إن دفع غرامات احملاضر ذات الطابع خالل مهلة ثالثني يوما من اتريخ تبلغ احملضر يؤدي إىل سقوط دعوى
احلق العام .
المادة  : 411لرجال قوى األمن يف احلالت اليت يشكل فيها تنظيم احملضر عائقا حلركة السري أن يقوموا بسحب رخصة
السوق إداري ملدة ل تتجاوز أربع وعشرين ساعة ابإلضافة إىل العقوابت املنصوص عنها يف هذا القانون .
المادة  ( : 410المعدّلة بموجب القانون رقم  /044/تاريخ . ) 3109/7/20
صــص عشــرون ابملايــة مــن حاصــل كامــل غرامــات الســري املســتوفاة لصــاحل صــندوق اإلحتيــاط يف قــوى األمــن
ُخي ّ
الداخلي .
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املخصصات على
صص ستة عشر ابملاية من حاصل كامل غرامات السري املستوفاة لصاحل البلديت  ،وتوّزع هذه
ّ
ُخي ّ
خمصصات البلديت من الرسوم املشرتكة .
البلديت وفقا لألسس املعتمدة يف توزيع ّ
احملصلة من األحكام القضائية الصادرة وفقا ألحكام هذا القانون لصاحل صندوق
تُقتطَع نسبة ثالثني ابملاية من الغرامات ّ

تعاضد القضاة  .كما تُقتَطع نسبة عشرين ابملاية من الغرامات نفسها لصاحل الصندوق التعاوين للمساعدين القضائيني
وفقا ألحكام املادة  /131/من املرسوم اإلشرتاعي رقم  /151/اتريخ  1983/9/16املع ّدل واملادة  /5/من املرسوم
اإلشرتاعي رقم  /52/اتريخ  1983/7/29املع ّدل .
عمل هبذا التعديل ابتداء من . 2119/1/1
يُ َ

توزيع غرامات السري

لصائح صندوق

اإلحتياط يف قوى األمن

نوع الغرامة

الداخلي

غرامات السري مبوجب
حماضر ذات طابع أو
بواسطة الوسم

احملصلـ ــة مـ ــن
الغرام ـ ــات
ّ
األحكام القضائية

%21

%21

لصاحل

البلديت

%16

%16

لصاحل صندوق
تعاضد القضاة

لصاحل الصندوق

التعاوين للمساعدين

%1

%31

القضائيني
%1

%21

لصاحل اخلزينة

%64

%14

المادة  : 413يُعطى عناصر السري يف قوى األمن الداخلي العاملني على الطرقات  ،نسبة ثالثني ابملاية من أساس الراتب
شهري ونسبة عشرة ابملاية إضافية لعناصر السري الذين يقودون دراجات آلية  ،على أنّه ميكن زيدة هذه النسب
بقرار من اجمللس الوطين للسالمة املرورية بناء على اقرتاح وزير الداخلية والبلديت .
كل شخص ينظم حبقه حمضر مبخالفة من املخالفات الواردة يف هذا القانون ويرغب ابإلعرتاض  ،أن يعلن
المادة  - 1 : 412على ّ
عن ذلك يف احملضر املنظم حبقه وجاهة أو أن يعلم احملكمة املختصة خالل ثالثني يوما برغبته يف اإلعرتاض إذا
كل األحوال ل حيق له ممارسة هذا احلق إل بعد دفع مبلغ الغرامة املفروضة .
نظم احملضر بغيابه  ،ويف ّ
 - 2على الشخص الذي أعلن عن رغبته يف اإلعرتاض وفقا ألحكام الفقرة السابقة  ،أن يقدم حتت طائلة سقوط

ضح فيه أسباب اعرتاضه إىل احملكمة املختصة خالل ثالثني يوما من اتريخ تبليغه
حقه ابإلعرتاض  ،استدعاء يو ّ
إذا نظم احملضر بغيابه أو من اتريخ وقوع املخالفة إذا نظم احملضر حبضوره أو يف حالة خمالفات الوقوف
والتوقف عند تنظيم احملضر لصقا على املركبة  .ويعفى هذا اإلعرتاض من رسم الطابع املايل ،وميكن إرساله إىل
احملكمة املختصة ابلربيد املضمون .

 - 3يعترب الستدعاء املقدم حسب ما ورد يف الفقرة السابقة  ،مبثابة اعرتاض على حكم صادر حسب األصول
املوجزة  ،وينظر ابإلعرتاض يف جلسة علنية وفقا ألصول احملاكمة العادية .

المادة - 1 : 414

-2

يتوىل القضاة الناظرون يف قضاي السري  ،احلكم يف أي خمالفة ألحكام هذا القانون .

ميكن  ،تطبيقا ألحكام املادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي  ،إجراء احملاكمة الغيابية خارج مركز احملكمة .

المادة  : 415على القضاة  ،قبل الفصل يف حمضر املخالفة  ،أن يطلعوا على السجل املروري لكل سائق وأن يبنوا احلكم بناء على
أسبقيات املخالف املرورية .
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المادة  : 416حتكم احملكمة للمعرتض الذي تثبت براءته ابسرتداد قيمة الغرامة  ،وهلا أن تطلب مالحقة منظمي احملضر
قضائيا يف حال اقتناعها إبساءة استعماهلم السلطة املعطاة هلم أو خمالفتهم القانون  ،ول حيول هذا احلكم
دون اختاذ التدابري التأديبية حبقهم .
المادة  : 417ختضع مجيع املخالفات ألحكام هذا القانون لألصول املنصوص عليها يف املواد  /213/إىل  /217/من

قانون أصول احملاكمات اجلزائية .على أنه خالفا ألحكام املادة  /215/من قانون أصول احملاكمات اجلزائية

ميكن يف حال ر ّد العرتاض عدم زيدة العقوبة احملكوم هبا بقرار معلّل .
المادة  : 418خالفا ألصول التبليغ املنصوص عنها يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية  ،جيري تبليغ األحكام الصادرة
صرح عنه
مبخالفات السري واملتضمنة عقوبة نقدية فقط  ،بكتاب مضمون مع إشعار ابلستالم إىل العنوان املُ ّ
من قبل مرتكب املخالفة على حمضر الضبط أو املدون لدى هيئة إدارة السري واملركبات واآلليات .
أما األحكام اليت تتضمن قرارا ابحلبس  ،فتحول وتن ّفذ حسب األصول القضائية كغريها مـن قرارات احلبس.
المادة  : 419يسلم الكتاب إىل املخالف أو إىل أحد أفراد عائلته الراشدين املقيمني معه يف مسكن واحد ويعترب التبليغ
حاصال إذا رفض املرسل إليه استالم الكتاب أو إذا مل يعثر عليه املكلف ابلتبليغ يف ثالث مرات متتالية
يفصل بينها ثالثة أيم على األقل .
تبت اإلدارة املختصة  ،بصورة هنائية  ،يف العرتاضات على الرسوم والغرامات احملققة  ،ابستثناء ما يدخل
المادة ّ : 401
منها ضمن اختصاص احملاكم املختصة  .وحيق للمكلف أن يطعن أمام جملس شورى الدولة ابلقرار املُتخذ
وفقا ألحكام هذه املادة  ،خالل شهر واحد  ،اعتبارا من اتريخ إبالغه إيها .
الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية ومتنوعة
الفصل األول
صالحيات الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات وإنشاء وحدة مرور
المادة  : 400إن أحكام هذا القانون  ،ل حت ّد من السلطة املمنوحة لوزيري األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديت ،
مبوجب القوانني واألنظمة املرعية  ،أبن يفرضوا ضمن صالحياهتم وحني تستدعي السالمة والنظام العام ،
تدابري من غري التدابري املنصوص عليها يف هذا القانون .

وللمحافظني حق اختاذ التدابري ذاهتا ضمن نطاق حمافظاهتم .
يعود لوزير األشغال العامة والنقل اختاذ سائر اإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل قطاعي النقل العام للركاب ونقل

البضائع وحتديد أساليب عمل العاملني يف هذين القطاعني وإصدار األنظمة والقرارات الالزمة هبذا الشأن .
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المادة  : 403حيق للحكومة بناء على اقرتاح وزيري الداخلية والبلديت واألشغال العامة والنقل  ،أن تنظم مبراسيم تُتخذ
يف جملس الوزراء استعمال الطرق العامة داخل املناطق املأهولة وخارجها حسب تطورات السري .

المادة  : 402حيق لوزارة األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديت  ،كل ضمن الصالحيات املعطاة هلما  ،أن
جيري على الطرقات الدولية والعامة والرئيسية والداخلية وعلى متفرعاهتا  ،مجيع األشغال الالزمة
لرتكيب لفتات وإشارات السري ولوحات الدعاية واإلعالانت .
كما حي ّق جمللس اإلمناء واإلعمار إجراء مجيع األشغال الالزمة لرتكيب لفتات وإشارات السري على
الطرقات اليت يتوىل تنفيذها وأتهيلها مع مراعاة أحكام القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء .
المادة  : 404ينشأ يف قوى األمن الداخلي وحدة للمرور ،تُعىن بشؤون ضابطة السري وأتمني السالمة العامة وتنظيم حركة
املرور وتطبيق قانون السري على الطرقات العامة  .حت ّدد هيكليتها ومهامها وصالحياهتا مبرسوم يتخذ يف جملس
الوزراء بناء على اقرتاح وزير الداخلية والبلديت بعد استطالع رأي جملس القيادة يف قوى األمن الداخلي .
الفصل الثاني
االستثناءات من أحكام هذا القانون
المادة  : 405ل تُطبّق أحكام هذا القانون على املركبات اليت تسري مرتبطة خبط حديدي موجود ضمن نطاق طريق .
المادة - 1 : 406

ل تُطبّق أحكام املادة  /64/من هذا القانون على القوافل والنقليات العسكرية اخلاضعة ألنظمتها
اخلاصة .

-2

ل تُطبّق أحكام الباب الثاين من املادة  /81/إىل املادة  /141/من هذا القانون ( شروط فنية )
على املركبات واملعدات اخلاصة العائدة للقوات املسلّحة إل إذا كانت ميزاهتا الفنية املتعلقة

-3

ل تُطبّق أحكام الفصل الثاين من الباب الثالث من هذا القانون ( املعاينة ميكانيكية ) والفصل
الثالث من الباب عينه من املادة  /163/إىل املادة  /173/من هذا القانون ( التسجيل ) على

بصنعها واستعماهلا تسمح بذلك .

املركبات واملعدات اخلاصة العائدة للقوات املسلّحة واليت تكون موضوع تسجيل خاص واليت تؤمن

استالمها املصاحل الفنية التابعة للقوات املسلّحة .

-4

ل تُطبّق أحكام املادة  /197/من هذا القانون ( رخص سوق ) على سائقي مركبات القوات
املسلّحة احلائزين على إجازة مسلّمة إليهم هلذه الغاية من قبل سلطتهم املختصة .

-5

ل تُطبّق أحكام املادة  /139/من القانون ( قياس احلمولة ) على املعدات اخلاصة لصاحل اإلطفاء
إل بنسبة ما تسمح مميزاهتا الفنية بذلك .
112

.../...

الفصل الثالث
أحكــــام ختاميــــة
كل ما له عالقة ابملركبات على اختالف أنواعها مبينة يف جدول الرسوم
المادة  : 407إن الرسوم الواجب استيفاؤها عن ّ
امللحق هبذا القانون .
( املضافة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

وحتتجز املركبة املخالفة.
من خيالف أحكام هذه املادة بعقوبة خمالفات الفئة الثالثة ُ
كل ّ
يُعاقب ّ
المادة  ( : 408املعدلة مبوجب القانون رقم  /278/اتريخ ) 2114/4/15

تُلغى مجيع النصوص املخالفة هلذا القانون أو اليت ل تتفق مع مضمونه ل سيما القانون رقم  67/76اتريخ
( 1967/12/26قانون السري) ابستثناء تعديالته اليت ل تتعارض مع أحكام هذا القانون .
يؤخر تطبيق نظام النقط ،واستيفاء الغرامات املنصوص عليها يف املادتني  374/و  /377مدة سنة  .على أن

تُطبق يف هذه األثناء الغرامات املنصوص عليها يف املادتني  277/و  /296من قانون السري رقم 67/76
وذلك على الشكل اآليت :

 جداول خمالفات املُشاة وخمالفات الفئة األوىل والبندين  2/و /3من املادة  : /375/يُطبق عليها غراماتاملخالفات الفئة الثالثة املذكورة يف املادتني  277/و  /296من قانون السري رقم .67/76

 جدويل خمالفات السري الفئتني الثانية والثالثة  :يُطبق عليها غرامة خمالفات الفئة الثانية املذكورة يف املادتني 277/و /296من قانون السري .67/76

 جدويل خمالفات السري الفئة الرابعة والغرامة الواردة يف البند  /3/من املادة  : /353/يُطبق عليها غرامةخمالفات الفئة األوىل املذكورة يف املادتني  277/و /296من قانون السري .67/76
يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول خمالفات السري الفئة اخلامسة والغرامات املنصوص عنها يف البند  /4/من
املادة  ، /173/ابستثناء عقوبة احلبس املنصوص عنها يف اجلدول واملادة املذكورتني ،ما مل يكن الفعل املُرتكب
ُمعاقب عليه مبوجب نص قانون آخر .

تُستثىن من أحكام هذا القانون املركبات اآللية الثابت أهنا شحنت رأسا إىل لبنان قبل اتريخ نشر هذا القانون،

واليت تصل خالل مهلة شهرين من اتريخ الشحن ،وفقا لألصول احملددة تطبيقا للمادة  /16/من قانون اجلمارك
.
يتم إدخال التعديالت الواردة يف هذا القانون على جدول خمالفات السري املرفق بقانون السري .
المادة ُ : 409حت ّدد دقائق تطبيق هذا القانون  ،عند اإلقتضاء  ،بقرارات تنظيمية تصدر عن اجلهات احمل ّددة يف مت هذا
القانون  ،وذلك ضمن مهلة ل تتعدى سنة من اتريخ نشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية .
عمل هبذا القانون فور نشره يف اجلريدة الرمسية .
المادة  : 431يُ َ

.../...

جدول مخالفات السير فئة أولى
نوع املخالفة

مواد إضافية

سحب نقاط

متسلسل

املادة

1

18

 -خمالفة املواصفات املعتمدة للخوذة الواقية أثناء قيادة

2

18

 -عدم ربط اخلوذة الواقية إبحكام أثناء قيادة دراجة

3

18

 -عدم اعتمار اخلوذة الواقية أثناء قيادة دراجة هوائية

4

31

 -عدم التوقف أو التنحي جانبا من قبل املركبات اليت

5

31

 -عدم إعطاء أفضلية املرور يف الطرقات اجلبلية أو ذات

6

31

 -عدم إعطاء األفضلية من قبل املركبات اليت يفرتض

7

33

 -عدم إعطاء األفضلية للمركبات داخل املستديرة أو

1

8

33

 -التجاوز ضمن املستديرة

1

9

33

 -عدم استخدام ضوء اإلشارة مبوازاة الطريق الذي يسبق

11

33

 -عدم التقيد ابملسارب احملددة تبعا للدخول واخلروج من

12

34

 -ولوج التقاطع إذا كان من شأنه التوقف يف وسطه وإعاقة

13

35

 -عدم إفساح اجملال ملركبات النقل العام لالحنراف حنو

14

38

 -عدم مراعاة قواعد األفضلية لجتياز اخلطوط احلديدية.

15

38

 -الوقوف على أقسام اخلطوط احلديدية اليت تقطع

16

38

 -عدم التقيد بتعليمات حارس ممر اخلطوط احلديدية.

17

39

مالحظات

دراجة هوائية
هوائية

يزيد عرضها أو عرض محولتها على املرتين أو طوهلا عن
السبعة أمتار لتسهيل مرور املركبات األصغر حجما

الحندار القوي من قبل املركبات املتجهة نزول

عليها الرجوع إىل الوراء عند التالقي
تلك اليت تشرع برتكها

طريق املخرج
املستديرة
و77
و78

1

 -عدم اللتزام بعالمات سطح الطريق

و79
السري حىت وإن مسحت اإلشارة الضوئية

1

مواقفها احملددة والنطالق منها.

الطريق.
و285

 -جتهيز املركبة مبنبهات غري قانونية.

احتجاز  +ضبط
املنبهات

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة أولى
نوع املخالفة

مواد إضافية

متسلسل

املادة

18

41

 -إيقاف أو ترك مركبة أو حيوان على الطريق العام بشكل

19

41

 -البتعاد عن حمل وقوف مركبته بدون اختاذ الحتياطات

21

41

 -نزول راكب من مركبة أو الصعود إليها أو أن يفتح

21

41

 -عدم الوقوف ابجتاه وجهة السري وبشكل مواز للطريق

22

41

 -عدم الوقوف إىل أقصى الطرف األمين من الطريق

23

42

 -الوقوف يف األماكن املشار إليها بالفتة ممنوع الوقوف.

24

42

 -الوقوف يف األماكن اليت تبعد أقل من عشرة أمتار عن

25

42

 -الوقوف يف األماكن اليت يعيق الوقوف فيها إقالع مركبة

26

42

 -الوقوف على األرصفة املعدة لسري املشاة ،وعلى

27

49

 -تزويد املركبات أبجهزة إانرة أو إشارة غري مسموح هبا.

28

49

 -استعمال إشارة مضيئة أو عاكسة للنور خمصصة للدعاية

سحب نقاط

مالحظات

يعيق أو يسيء لستعمال الطريق

الالزمة لستدراك أي حادث قد ينتج عن غياب السائق

خمرجا من خمارجها يف غري املكان املسموح به

مواقف املركبات املعدة للنقل املشرتك.

أخرى متوقفة.

اخلطوط احلديدية وعلى املسالك املعدة للسري السريع.

احتجاز

دون ترخيص من املرجع املختص

29

61

و83

 -وجود حزام أمان غري صاحل

31

83

و111

 -عدم وجود ماسحة زجاج آلية أو وجود ماسحة غري

31

83

و123

 -عدم وجود علبة إسعاف أويل يف سيارات نقل الركاب

32

84

وجود عاكسات أو مصابيح إضافية

33

84

 -تركيب هوائيات لسلكية غري مرخصة

34

84

 -وضع كتاابت أو ملصقات على جسم املركبة

35

91

 -عدم إقفال خزان الوقود إبحكام

36

91

 -تعطل املركبة اآللية على الطريق العام بسبب نضوب

و256

1

احتجاز

صاحلة

ابألجرة

احتجاز
احتجاز  +ضبط
اهلوائيات

إزالة املخالفة

الوقود

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة أولى
نوع املخالفة

مواد إضافية

متسلسل

املادة

37

98

38

99

39

118

 -عدم تزويد املركبة اآللية مبثلث التحذير

41

119

 -خمالفة تزويد املركبات ابلعاكسات

سحب نقاط

مالحظات

 عدم وجود إطار احتياطي ومعدات تغيري اإلطاراتو288

احتجاز

 استخدام إطارات يتعدى اتريخ صنعها ست سنوات1

احتجاز

41

142

و298

 -عدم وجود لوحة مصنع

42

142

و298

 -عدم وجود رقم احملرك املتسلسل

احتجاز

43

143

 -لوحة بيان وزن سيارة نقل البضائع فارغة والوزن

احتجاز

44

144

و298

وجود لوحات تسجيل غري مرئية

احتجاز

45

145

و267

 -لوحات تسجيل غري مضاءة ليال

احتجاز

46

147

 -خمالفة استعمال لوحات التسجيل والسري املؤقت

احتجاز

47

149

 -عدم نقل املستندات املتعلقة ابملركبة اليت حتمل لوحات

احتجاز

48

153

 -عدم وضع لوحة التجربة أو الرتانزيت على املقطورة أو

احتجاز

49

171

و274

 -عدم نقل رخصة سري املركبة

احتجاز

51

171

و125

 -نقل ركاب يزيد عددهم عن العدد احملدد يف رخصة

املرخص هلا
و341

و269

جتربة أو ترانزيت
نصف املقطورة

و311
و211
و274

السري

1

إنزال الركاب

و311
51

172

و272

 -عدم التصريح عن التعديالت اليت أدخلت على املركبة

52

177

و178

 -عدم وضع كتابة ظاهرة على السيارة املعدة لتعليم

53

179

 -عدم مراعاة امليزات الفنية الواجب توافرها يف سيارات

54

179

 -عدم وضع الكتابة القانونية على سيارات الباص الدولية

55

183

و299
و181

(صندوق – مقصورة – لون)

احتجاز

السوق تبني الغاية من استعماهلا

الباص املخصصة للنقل الدويل

اخلصوصية
و125

 نقل عمال يف سيارات شحن خصوصية وعمومية دونأن تكون جمهزة مبقاعد لزمة أو غري مؤمن عليهم

إنزال الركاب
.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة أولى
نوع املخالفة

مواد إضافية

سحب نقاط

متسلسل

املادة

56

185

 -نقل أمتعة أو أشياء يف السيارات السياحة اخلصوصية

57

197

 -عدم نقل رخصة السوق أثناء قيادة املركبة اآللية

58

213

 -قيادة سيارة سياحة خصوصية لقاء أجر دون حيازة

59

216

 -عدم تسجيل السائق املأجور لدى املصلحة املختصة

61

226

 -عدم تسليم رخصة سوق مفقودة إىل املصلحة املختصة

61

234

 -عدم نقل رخصة التعليم أثناء التدريب

62

235

 -متدرب ل حيمل معه خالل مراحل التدريب تصريح

63

235

 -متدرب ل حيمل معه خالل السري على الطرقات العامة

64

268

 -عدم جتهيز املركبات واملعدات الزراعية ومعدات

65

282

 -جتهيز الدراجة بصندوق لنقل البضائع غري مدون يف

66

282

 -عدم تزويد دراجة آلية ذات عجلتني برافعة حلفظ توازهنا

67

286

جتهيز مركبة غري عائدة للقوى املسلحة آبلت تنبيه خاصة

احتجاز  +ضبط

68

296

 -محولة تتعدى عرضا أو طول مدار صندوق الدراجة

إزالة احلمولة

69

297

 -نقل أكثر مما هو مسموح نقله حسب رخصة سوق

71

313

 -سري الدراجات اهلوائية جنبا إىل جنب يف غري حالة

71

313

 -عدم سري الدراجات اهلوائية على أقصى ميني املعبد أو

72

314

 -عدم التزام الدراجة اهلوائية القسم املخصص هلا من

إزالة األمتعة أو

بشكل تنعدم فيه الرؤية إىل الوراء

رخصة سوق عمومية

مالحظات
األشياء

احتجاز
1
احتجاز

بعد العثور عليها

التدريب

إفادة اجتيازه للتدريبني النظري والعملي

األشغال العامة بلوحة استثمار

رخصة السري

احتجاز

أثناء الوقوف

عالوة على املنبهات العادية
اآللية

جهاز التنبيه

الدراجة اآللية
التجاوز

عدم السري بصورة مستقيمة
الطريق

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة أولى
نوع املخالفة

مواد إضافية

سحب نقاط

مالحظات

متسلسل

املادة

73

315

74

315

75

317

 -نقل شخص آخر على الدراجة اهلوائية ذات العجلتني

76

317

 -نقل بضائع يزيد وزهنا عن  25كلغ على الدراجات

77

318

 -عدم وجود كرسي خاص ابألطفال دون مخس سنوات

78

319

 -عدم فعالية مكبحي الدراجة اهلوائية

احتجاز

79

311

 -عدم جتهيز الدراجة اهلوائية ابألضواء والعاكسات

احتجاز

81

312

 -عدم جتهيز الطرف األقصى للسلة اجلانبية للدراجة

81

313

 -عدم جتهيز الدراجة اهلوائية جبهاز التنبيه اخلاص هبا

82

313

 -جتهيز الدراجة اهلوائية جبهاز تنبيه غري اجلهاز احملدد هلا

83

314

 -عدم وجود سائق حليواانت اجلر أو احلمل أو الركوب

84

315

 -عدم التزام سائقي احليواانت اجلانب األمين من املعبد

85

316

 -عدم اإلشارة بضوء حيمل ابليد ليال إىل القطعان أو

86

318

87

319

 -عدم وجود معاون لسائق حيواانت اجلر اليت يتجاوز

88

321

 -وجود سائق واحد لقافلة مركبات يزيد عددها عن

89

322

 -عدم جلوس سائق قافلة املركبات يف املركبة األوىل

 -سري الدراجات اهلوائية يف األمكنة املخصصة للمشاة

دون موافقة السلطات املختصة
و316

 -قيادة الدراجات اهلوائية على األرصفة وقرب املنازل

حني التقائهم ابملشاة بشكل متهور يهدد سالمة اآلخرين
ما مل تكن خمصصة من مصنعها
اهلوائية اجملهزة بسلة

مثبت ابلدراجة اهلوائية إبحكام
و311

القانونية

اهلوائية بضوء قياس أمحر غري مبهر للنظر

للمواشي املنفردة أو القطعان أو وجود عدد من السائقني

دون العدد احملدد قانوان

احليواانت املنفردة أو اجملموعة أثناء سريها على الطريق

خارج األماكن املأهولة
إىل 324

 -عدم التقيد بعدد السائقني أو بعدد حيواانت اجلر

ابلنسبة للمركبة أو جمموعة املركبات
عددها الستة أو اخلمسة متتابعة
الثالث

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة أولى
نوع املخالفة

مواد إضافية

متسلسل

املادة

91

325

 -عدم ربط حيواانت املركبتني الثانية والثالثة مبؤخرة املركبة

91

336

 -تركيز األضواء أو العاكسات خالفا لألصول احملددة

92

341

 -عدم تسجيل املركبات اليت جترها احليواانت لدى البلدية

السابقة بشكل مينعها من أن حتيد عن اخلط اليت تسري فيه

مبوجب أحكام هذا القانون
املختصة

سحب نقاط

مالحظات

جدول مخالفات السير فئة ثانية
نوع املخالفة

مواد إضافية

سحب نقاط

متسلسل

املادة

1

3

 -وضع أشياء على األرصفة تعيق سري املشاة

2

12

 -عدم التزام سائق املركبة املسرب األمين من املعبد يف

3

15

 -عدم استعمال أضواء التنبيه عند مواجهة خطر على

4

16

 -إخراج الرأس أو أي من أعضاء اجلسم من السيارة أو

5

17

 -السري جنبا إىل جنب يف الطريق ذات املسلك الواحد يف

6

17

 -القيام مبناورة التدوير يف وسط الشارع العام ضمن

7

18

 -خمالفة املواصفات املعتمدة للخوذة الواقية أثناء قيادة

8

19

 -سائق مركبة نقل ابألجرة أيكل أو يدخن أثناء القيادة

2

9

21

 -تلهي سائق الباص ابحلديث أو األكل أو التدخني خالل

2

مالحظات

حالة السري العادي.
السالمة العامة

اجللوس على نوافذها أثناء السري.

غري حالة التجاوز.

2

املناطق املأهولة.

احتجاز

دراجة آلية أو .ATV

نقل الركاب

11

24

و26

 -السري دون السرعة املعمول هبا

11

24

و26

 -جتاوز السرعة احملددة أبقل من  21كلم/س

12

24

 -السري على طريق حددت سرعتها الدنيا بسرعة تفوق

13

25

 -التسبب بعرقلة السري خارج عن إرادته دون أن ينبه

14

27

 -القرتاب من املشاة أو دراجة آلية أو هوائية أو

15

27

 -القرتاب من املركبات خالل التجاوز مسافة تقل عن

16

28

 -عدم مراعاة قواعد التجاوز للمركبات اليت تسري على

17

29

 -التجاوز عند اجتياز اخلطوط احلديدية غري احملروسة

18

31

 -عدم التزام ميني الطريق وختفيف السرعة إلفساح جمال

2

سرعة املركبة.

مستخدمي الطريق وفق املادة 58

حيواانت خالل التجاوز مسافة تقل عن  75سم
 51سم

خطوط حديدية

التجاوز للقوى املسلحة وفرق اإلطفاء واإلسعاف والدفاع

2

املدين اليت نبهت عن اقرتاهبا إبشاراهتا اخلاصة

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة ثانية
نوع املخالفة

مواد إضافية

متسلسل

املادة

19

31

 -عدم مراعاة قواعد اجتياز التقاطعات

21

32

 -عدم إفساح الطريق للسائق القادم عن ميينه على تقاطع

2

21

32

 -عدم إفساح الطريق للسائق السائر على طريق مستمرة

2

22

32

 -عدم إفساح الطريق للسائق القادم من طريق ذي سري

2

23

35

 -عدم إعطاء أفضلية املرور لسيارات القوى املسلحة

2

متساوي األفضلية

ومستقيمة على تقاطع من ثالث طرق

هام من قبل سائق قادم من طريق ذي سري عادي

واإلطفاء واإلسعاف والدفاع املدين اليت تنبه إىل اقرتاهبا

سحب نقاط

مالحظات

ابستعماهلا إشاراهتا اخلاصة.
24

36

 -عدم التوقف على لفتة قف

2

25

37

 -عدم التزام الطرف األمين من املسلك للولوج يف طريق

2

26

37

 -عدم التزام الطرف األيسر من املسلك للولوج يف طريق

2

27

39

و285

 -عدم مراعاة قواعد استعمال املنبه الصويت

2

28

39

و285

 -تكرار استعمال املنبه أو مواصلة استعماله

2

29

39

و285

 -استعمال املنبه الصويت يف الليل عدا حالت الضرورة

2

31

41

31

42

 -الوقوف يف األماكن املخصصة لوقوف سيارات املعوقني

32

42

 -الوقوف يف ممرات املشاة ،واملداخل واملخارج ل سيما

33

42

 -الوقوف أمام مداخل الطرقات املؤدية إىل أبنية عامة

34

42

 -وقوف أي مركبة يف حمل الوقوف املخصص لفئة من

آخر على اليمني

آخر على اليسار أو ختطي اخلط الذي يفصل بني املسلكني

القصوى

سحب املركبة

 -إيقاف املركبة ،أو احليوان ،على الطريق بصورة ينتج

واحتجازها

عنها مضايقة حلركة السري ،أو إعاقة للدخول إىل األمالك

اجملاورة

واملمرات اخلاصة هبم.

2

سحب املركبة
واحتجازها

املرائب واحلدائق العامة واملعابد واملدارس وطوارئ

املستشفيات.

رمسية أو خاصة.

املركبات غري الفئة اليت تنتمي إليها.

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة ثانية
نوع املخالفة

مواد إضافية

سحب نقاط

متسلسل

املادة

35

42

 -الوقوف يف األماكن الواقعة قرب صنابري إطفاء احلرائق

36

42

 -الوقوف يف األماكن اليت حيجب فيها الوقوف رؤية

37

43

 -التوقف على اخلطوط املتقطعة اخلاصة بعبور املشاة عند

38

43

 -التوقف يف األماكن املشار إليها بالفتة ممنوع الوقوف

39

43

 -التوقف يف األماكن اخلطرة اليت هتدد السالمة العامة.

2

41

43

 -التوقف يف األماكن اليت تكون فيها الرؤية غري كافية.

2

41

43

 -التوقف على رؤوس املرتفعات وعلى املنعطفات

2

42

43

43

43

 -توقف الباصات يف غري األماكن املعدة هلا ألخذ

44

43

 -التوقف على خطوط التوقف قبل اإلشارات الضوئية.

45

43

 -التوقف على جانيب املعبد احملدد خبطوط طولية متواصلة.

46

43

 -التوقف يف األماكن اليت جتري فيها أشغال عامة.

47

44

 -وقوف مركبة آلية على طريق عام بصورة متواصلة يف

48

47

 -عدم استعمال أضواء القياس اجلانبية خالل الليل أو

49

48

 -عدم اختاذ التدابري الالزمة ليال للدللة إىل العراقيل

51

48

 -خمالفة قواعد استعمال أضواء القياس األمامي واخللفي

51

51

 -تعطل أضواء املكابح

مالحظات

وعلى مسافة تقل عن مخسة أمتار من كل جهة منها.
لفتات الطرقات واإلشارات الكهرابئية.
اإلشارات الضوئية.
والتوقف.

والتقاطعات واملستديرات واإلشارات الضوئية حىت مسافة

 25مرت.

 التوقف على اجلسور وحتتها ،وداخل األنفاق ويفمداخلهما وخمارجهما حىت مسافة  25مرت ويف غري

األماكن املهيأة لذلك.
الركاب.

مكان واحد ،ملدة تزيد عن مخسة عشر يوما

وقت الضباب أو عند املطر الغزير أو الثلج أو يف نفق

القائمة بسبب إيقاف مركبة أو سقوط محولتها نتيجة قوة

قاهرة

واجلانبـي أو نور الوقوف أو مثلث التحذير.

احتجاز
.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة ثانية
نوع املخالفة

مواد إضافية

متسلسل

املادة

52

51

 -تعطل أضواء الرجوع

53

51

 -عدم استعمال أضواء اإلشارة قبل احنراف أو انعطاف

2

54

52

 -عدم استعمال سائقي املركبات الزراعية ومركبات

2

55

53

56

53

 -وضع على الطريق أو تعليق فوقه أوراقا أو أشياء على

57

56

 -السري يف غري حالة القوة القاهرة على مسارب وممرات

58

57

 -استعمال األوتوسرتادات من قبل حيواانت

59

57

 -استعمال األوتوسرتادات من قبل املركبات غري اجملرورة

61

57

 -استعمال األوتوسرتادات من قبل املركبات اليت ل

2

61

57

 -استعمال األوتوسرتادات من قبل املركبات الزراعية

2

62

59

 -السري على كتف الطريق

63

59

 -الوقوف أو التوقف على املعبد ل سيما كتف الطريق إل

64

61

 -عدم الحنراف التدرجيي إىل اجلهة اليت يرغب السائق

65

61

 -عدم وضع األطفال يف كرسي األمان بشكل سليم.

66

62

 -سري املركبات دون أبواب أو مفتوحة األبواب أو غطاء

67

82

 -زجاج حاجب للرؤية

املركبة ومبسافة كافية

األشغال العامة والقاطرات أضواء التالقي بشكل دائم

و139

سحب نقاط

مالحظات
احتجاز

 تناثر وسقوط جزء من احلمولة على الطريقسبيل الدعاية والنشر.

خمصصة لفئات أخرى من سالكي الطريق.

آليا

تتعدى سرعتها  61كلم  /س

ومركبات األشغال العامة واملركبات الصناعية

يف حالت الضرورة القصوى

بسلوكها

للمحرك أو واقية أوحال (رفراف)

2

احتجاز
إزالة احلاجب

68

83

و111

 -عدم وجود مرآة عاكسة للرؤية أو عدم وجود مرآاتن

69

83

و123

 -عدم وجود جهاز إطفاء أو جهازين للباصات

احتجاز

71

85

 -عدم وجود واقي صدمات أمامي أو خلفي

احتجاز

71

87

72

89

و251

عاكستان جانبيتان

 السري بغطاء غري حمكم اإلغالق -عدم فعالية احملول احلفزي

احتجاز
.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة ثانية
متسلسل

املادة

73

89

نوع املخالفة

مواد إضافية

سحب نقاط

 -عدم وجود عادم (مسكات) حبالة صاحلة

مالحظات
احتجاز

74

93

و285

 -عدم جتهيز املركبة جبهاز تنبيه

75

99

و288

 -مساكة املطاط (الغوما) فوق اخلطوط احملفورة فيها تقل

احتجاز

76

99

و288

 -استخدام إطارات معاجلة إبعادة النقش أو غريه

احتجاز

77

111

و288

 -تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءا يف سطح اإلطارات

احتجاز

78

111

 -ل يوجد جهاز تسيري إىل الوراء

احتجاز

79

112

81

121

81

121

82

122

 -عدم التقيد ابلشروط اخلاصة بسيارات األجرة

83

124

 -عدم التقيد بقواعد جر املقطورات

84

133

 -السري مبركبة يزيد وزهنا اإلمجاىل حىت  % 11عن الوزن

85

135

 -تسيري مركبة جتر أكثر من مقطورة

86

139

91

141

و328
و289

عن  1,6مليمرت

املالصق لألرض

 -عدم وجود جهاز يدل على السرعة أو وجود جهاز غري

2

 -عدم تقيد املركبات اليت تنقل قطعا متمادية يف الطول

2

صاحل

تتعدى مؤخرهتا بوضع اإلشارات الالزمة ليال أو هنارا

و294

2

احتجاز

احتجاز

 جتهيز مقدمة السيارة أبضواء من غري اللونني األبيض أواألصفر ابستثناء أضواء الوقوف الربتقالية

والباصات

اإلمجايل احملدد هلا يف رخصة السري

احتجاز

و296

 -خمالفة القواعد املتعلقة بقياسات احلمولة

و296

 -محولة تالمس الطريق

احتجاز

و296

 -عدم تغطية احلمولة بغطاء مناسب

احتجاز

و296

 -محولة حتدث ضوضاء وضجيج أثناء القيادة

إزالة املخالفة

 -قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى ،ابستثناء

طلب مركبة

شرط أن ل يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك اليت يتم

املخالف

و339
و339
و339
و339

الشاحنات اليت يبلغ وزهنا اإلمجايل  7,5طن وما فوق،

قطرها ( معدلة بموجب القانون ) 3104/378

2

احتجاز

خمصصة على نفقة

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة ثانية
نوع املخالفة

مواد إضافية

سحب نقاط

مالحظات

متسلسل

املادة

2

طلب مركبة

91

141

 -قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى

92

141

 -عدم مراعاة القواعد املتعلقة برابطات املقطورات ونصف

احتجاز

93

144

و298

 -وجود لوحات تسجيل غري مقروءة

احتجاز

94

144

و267

 -عدم وجود لوحة تسجيل يف مؤخرة املقطورة أو نصف

95

149

و269

 -عدم تقيد املركبة اجملهزة بلوحيت جتربة ابلطرقات احملددة

96

152

خمصصة على نفقة
املخالف

املقطورات
و341

املقطورة
لسريها

 -استعمال لوحة جتربة أو ترانزيت لألفراد ألكثر من 3

أيم

97

172

و272

 -عدم التصريح عن تغيري احملرك

98

177

و178

 -عدم أتمني سيارة تعليم قيادة السيارات وركاهبا

99

177

 -عدم أتمني سيارة اإلجيار ضد مجيع األخطار

111

179

 -تنقل سيارات الباص الدولية اخلصوصية خارج الطرقات

111

185

 -نقل أمتعة أو أشياء بقصد البيع يف السيارات السياحة

112

186

113

188

114

195

115

212

و299
و181

احتجاز
2

احتجاز

و241
احتجاز

احملددة هلا

اخلصوصية
و274
و311

 -جتاوز سيارات الباص وسيارات الشحن اخلصوصية خطة

السري احملددة هلا يف الرخصة

 استعمال السيارات اخلاصة ابملستشفيات واملؤسساتالرمسية والصحية واجلمعيات اخلريية واملؤسسات اخلاصة

وسيارات نقل املوتى لغري الغاية املرخص هلا
و148

 -خمالفة استعمال رخص ولوحات اإلدخال املؤقت

تسلم إىل إدارة
اجلمارك

 استعمال مركبات ذات حمركات كهرابئية ل تزيد قوةحمركها عن كيلوات واحد على الطرقات العامة

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة ثانية
نوع املخالفة

مواد إضافية

سحب نقاط

مالحظات

متسلسل

املادة

2

احتجاز  +سحب

116

215

 -رخصة سوق منتهية الصالحية

117

234

 -اصطحاب شخص أو أكثر إضافة إىل املتدرب يف

118

241

 -عدم جتهيز سيارة التدريب مبرآة أو فرامل إضافية أو

119

253

111

256

 -عدم وجود مرشد يسبق املركبة الزراعية أو معدات

111

263

عدم طي األجزاء املتحركة أو السهلة التفكيك يف املركبات

112

281

 -استخدام الدراجات اآللية على األرصفة واملسالك

113

282

 -ركوب شخص خلف سائق دراجة آلية غري مزودة

114

282

 -عمر الراكب اإلضايف على الدراجة اآللية يقل عن عشر

2

115

295

 -عدم استعمال سائق الدراجة اآللية أو الـ أ ت ف

2

116

296

 -نقل حاجات على الدراجة اآللية من شأهنا أن تعيق

2

117

319

 -عدم جتهيز الدراجة اهلوائية مبكبحني

118

315

 -سوق القطعان واحليواانت املنفردة أو اجملموعة بصورة

119

317

 -ترك حيواانت شاردة أو إيقاف القطعان على الطرقات

121

326

 -عدم جتهيز املركبات اليت جترها احليواانت آبلة لتخفيف

الرخصة

مركبة التعليم أثناء التدريب

لوحة للدللة على أهنا خمصصة للتعليم

و327

 عدم التقيد ابملواصفات احملددة إلطارات املركباتواملعدات الزراعية جلهة الضغط على األرض

األشغال العامة عندما تكون الرؤية غري كافية

أو املعدات الزراعية أو اخلاصة ابألشغال العامة أثناء السري

يف الطريق العام

املخصصة للمشاة وللفئات األخرى من مستخدمي الطريق

حبسب تصميمها األصلي مبقعد خاص حمكم اإلثبات

سنوات

األضواء يف األوقات كافة

القيادة أو أن تشكل خطرا على التجول

إزالة األغراض
احتجاز

تعيق حركة املرور وهتدد السالمة العامة

أو قيادهتا بصورة معرقلة للسري
السرعة والتوقف

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة ثانية
نوع املخالفة

متسلسل

املادة

مواد إضافية

121

329

إىل 337

122

343

 -عدم وضع املركبات املتصادمة خارج املعبد يف حال

123

394

 -عدم الستحصال على رخصة سوق أو سري بدل عن

سحب نقاط

مالحظات

 عدم جتهيز املركبات اليت جترها احليواانت ابألضواءاحملددة هلا قانوان أو ابلعاكسات أو الرايت الالزمة

كانت األضرار مادية

ضائع ضمن مهلة شهرين من اتريخ تنظيم احملضر

2
احتجاز

جدول مخالفات السير فئة ثالثة
مواد إضافية

نوع املخالفة

سحب نقاط

متسلسل

املادة

3

1

12

 -عدم التزام "أقصى" املسرب األمين من الطريق عندما

3

2

12

 -عدم التزام املسرب األمين من الطريق يف حالت التالقي

3

12

 -عدم التزام املسرب األمين من الطريق عندما تكون

4

12

تكون الرؤية غري كافية
أو التجاوز

مالحظات

سرعة املركبة دون السرعة املعمول هبا على الطريق وعدم

استخدام أضواء التنبيه

 -عدم التزام مركبات النقل العام والشاحنات اليت يكون

وزهنا اإلمجايل  7,5طن وما فوق واملركبات اليت تنقل مواد

3

خطرة املسرب األمين من املعبد

5

13

 -اجتياز اخلط املتواصل احملاذي خلط متقطع عندما يكون

3

6

13

 -السري على املسلك الذي ل يكون واقعا يف أقصى

3

7

13

 -اجتياز الفاصل بني مسلك وآخر.

8

13

 -السري على اخلطوط املتواصلة أو املتقطعة أو فوقها

9

14

 -تغيري هام يف السرعة أو الجتاه دون التأكد من إمكانية

11

15

 -اخلروج من بناية أو عقار واقع إىل جانب الطريق أو

11

16

 -قطع صفوف القوى املسلحة واملواكب على أنواعها

12

16

 -الصعود والنزول والتعلق مبركبة وهي يف حالة السري.

13

16

 -استعمال املزالق الريضية ذات العجالت على الطريق

14

16

 -غسل املركبات على الطريق العام أو أي عمل يؤدي إىل

15

16

 -إصالح املركبات على الطريق العام يف غري حالت

األول منهما على يسار السائق مباشرة.

اليمني يف غري حالة التجاوز وذلك عندما يكون املعبد

مشتمال على مسلكني حمددين خبطوط متقطعة.

3

إجراء ذلك دون خطر أو دون تنبيه مستخدمي الطريق.

السري إىل الوراء دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك دون

خطر يهدد مستخدمي الطريق.
وهي يف حالة السري.

العام.

تسريب املاء أو أي سوائل أخرى على الطريق

الضرورة

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة ثالثة
مواد إضافية

نوع املخالفة

سحب نقاط
3

متسلسل

املادة

16

16

 -عدم التزام أقصى اليمني عند التوقف إىل جانب الطريق

17

16

 -عدم وضع "مثلث التحذير" واستعمال أضواء التنبيه

3

18

17

 -قيادة مركبة حتت أتثري الكحول بنسبة تزيد عن  1,5غ

3

احتجاز

19

17

 -قيادة مركبة حتت أتثري الكحول بنسبة تزيد عن  1غ

3

احتجاز

21

17

 -نقل زجاجات أو عبوات كحول غري مقفلة من مصنعها

21

17

 -إيقاف حمرك املركبة عن الدوران بقصد تسيريها يف

22

17

 -استعمال أي جهاز من أجهزة التصال أثناء القيادة.

23

18

 -استعانة سائقي الدراجات اآللية أو اهلوائية بغريها من

إلصالح املركبة

للتحذير عند وجود مركبة معطلة
/ل وحىت  1,8غ/ل.

/ل وحىت  1,8غ/ل للسائقني اجلدد وسائقي الباصات

مالحظات

ومركبات النقل العام والشاحنات اليت يزيد وزهنا عن 7,5

طن واملركبات اليت تنقل مواد خطرة
داخل املركبة

املنحدرات بقوة اندفاعها.

3

املركبات أو الدراجات يف سبيل جر دراجاهتم أو دفعها.

24

18

و279

 -عدم ربط اخلوذة الواقية إبحكام من قبل سائق أو راكب

25

18

و279

 -عدم اعتمار اخلوذة الواقية من قبل سائق أو راكب

26

19

27

19

 -خمالفة تعرفة أسعار النقل.

28

21

 -عدم اللف ابملركبة من اجلهة اليمىن لبناء أو نصب أو

29

22

 -مضايقة سري املركبات ابلتمادي يف التمهل دون سبب

31

22

 -عدم ترك مسافة أمان كافية مع السيارة األمامية

دراجة آلية أو أ ت ف.
دراجة آلية أو أ ت ف.

3

احتجاز ابستثناء
خمالفة الراكب

 التمهل يف السري أو التوقف بشكل مفاجئ أو يف غريجهة الرصيف لستجالب الركاب أو إنزاهلم ،ابستثناء
األماكن املتاح فيها التوقف من دون التسبب إبعاقة حركة

املرور ( معدلة بالقانون رقم ) 3104/378

أثر أو مدارة أو مستديرة قائمة على الطريق ما مل يكن

3

هناك تعليمات خمالفة.

أو التأخر يف النطالق لدى تلقي اإلشارة النظامية

3
.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة ثالثة
نوع املخالفة

سحب نقاط

مواد إضافية

متسلسل

املادة

 -عدم ترك املركبات اليت يزيد وزهنا عن  7.5طن أو طوهلا

3

31

22

32

23

33

23

 -عدم ختفيف السرعة لدى التالقي مع جمموعة عسكرية

34

23

 -عدم ختفيف السرعة لدى التالقي مع حيواانت جر أو

35

23

 -عدم ختفيف السرعة عند القرتاب من وسائل النقل

3

36

23

 -عدم ختفيف السرعة عند القرتاب من مناطق ورش

3

37

23

 -عدم ختفيف السرعة عند القرتاب من املمرات اخلاصة

3

38

23

 -عدم ختفيف السرعة عند القرتاب من املؤسسات

3

39

24

 -سوق املركبات واملعدات الزراعية ومعدات األشغال

41

24

عن سبعة أمتار مسافة أمان تزيد عن  51مرت مع املركبة

مالحظات

األمامية

 سرعة مفرطة ابلنسبة لدواعي التمهل (صعوابت السري،العوائق احملتملة ،رؤية غري كافية ،تقاطعات الطرق ،رؤوس

3

مرتفعات ،أجزاء الطريق الضيقة ،منعطفات ،جتمعات،

اخل).

أو مدنية من املشاة أو لدى جتاوزها

3

محل أو ركوب أو مواشي أو لدى جتاوزها
العام املتوقفة إلنزال أو إصعاد الركاب

األشغال العامة
ابملشاة

التعليمية

العامة على الطرقات العامة بسرعة تتجاوز الثالثني كيلومرتا

يف الساعة

 -جتاوز السرعة احملددة بني  21وأقل من  41كلم/س

3

و26

41

25

 -استعمال املكابح فجأة بال داع أو التوقف املفاجئ دون

3

42

27

 -عدم مراعاة قواعد التالقي والتجاوز.

3

43

27

 -التجاوز على النصف األيسر من املعبد بشكل يهدد

3

44

28

 -جتاوز مركبة على اليمني دون أن يشري سائقها أنه ينوي

3

45

29

 -التجاوز يف حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة

سبب.

السيارات القادمة من الجتاه املعاكس

التوجه إىل اليسار

السري أو بسبب وجود إشارة بتوقفها.

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة ثالثة
نوع املخالفة

مواد إضافية

متسلسل

املادة

46

29

47

29

 -التجاوز عند وجود لفتات أو رسوم طريق حتظر ذلك

48

31

 -عدم التزام السائق املراد جتاوزه حال أقصى اليمني

49

34

51

34

 -عدم التقيد أبوامر رجل األمن

51

36

 -عدم التمهل على لفتة متهل إلفساح اجملال للمركبات

52

39

53

42

سحب نقاط

مالحظات

 استعمال املسلك الواقع إىل أقصى اليسار يف معبدحيتوي على مسربني ابجتاهني معاكسني مع مسرب وسطي

مشرتك

و73
و74

3

 عدم اللتزام ابلالفتات3

األخرى
و285

 -استعمال األبواق ذات األصوات املتعددة والصارخات

3

 -عرض أو وقوف املركبات املعدة للبيع بقصد التجارة،

3

والصافرات.

جديدة كانت أم مستعملة ،على الطرقات العامة حىت يف

احتجاز  +ضبط
جهاز

األماكن املسموح فيها الوقوف.
54

53

 -التسبب سيالن زيوت أو غريها من املواد السائلة أثناء

3

55

58

 -خمالفة قواعد استعمال أضواء التنبيه ومثلث التحذير يف

3

56

59

 -استعمال اجلزيرة الوسطية على األوتوسرتادات

57

61

 -وضع طفل دون  11سنوات من العمر يف املقاعد

58

61

 -عدم وضع طفل دون  5سنوات من العمر يف كرسي

59

61

 -عدم استخدام حزام األمان يف املقاعد األمامية واخللفية

3

61

61

 -عدم جتهيز السيارات أبحزمة أمان يف املقاعد األمامية

3

61

62

السري

حال توقف املركبة بشكل طارئ

األمامية

األمان اخلاصة

إذا كان الراكب
قاصرا يغرم
السائق

و83

واخللفية

 -عدم مراعاة قواعد قياسات العلو للبضائع املنقولة على

سيارات الباص أو سيارات السياحة

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة ثالثة
نوع املخالفة

مواد إضافية

سحب نقاط

مالحظات

متسلسل

املادة

62

62

 -سري سيارات الشحن مع ترك الباب اخللفي لصندوقها

63

62

 -عدم ربط البضائع املنقولة على سطح الباص أو السيارة

64

64

 -عدم مراعاة تدابري الوقاية املعمول هبا لعبور اجلسور

65

67

 -عدم المتثال على الفور إلشارات رجال الشرطة

66

78

 -عبور مركبات غري اجملاز هلا املسرب املخصص للنقل

67

85

 -وجود واقي صدمات إضايف خمالف ملواصفات الصانع

احتجاز

68

88

 -إخراج انبعااثت تتعدى املواصفات احملددة قانوان

احتجاز

69

89

 -عدم وجود احملول احلفزي

احتجاز

متدليا

إبحكام.

واألنفاق.

املكلفني بتنظيم حركة املرور

و283

3

71

94

و95

 -وجود مكابح غري صاحلة

71

94

و95

 -عدم وجود مكابح قانونية

احتجاز

72

114

إىل 115

 -عدم جتهيز املركبة جبميع األضواء اخللفية أو عدم

احتجاز

73

114

74

117

 -استعمال أضواء قابلة للتوجيه (بروجكتور) من أجل

75

123

 -قيادة مركبة نقل ركاب عمومية دون حيازة ترخيص

76

126

77

133

و291
و293

إىل 115
و291
و293

3

جتهيزها ابألضواء األمامية أو اجلانبية ل سيما جلهة اليسار

 -األضواء اخللفية أو األضواء األمامية أو اجلانبية ل سيما

احتجاز

جلهة اليسار غري سليمة أو الصاحلة لالستعمال

إانرة الطريق

3

 -عدم مراعاة جتهيز املركبات بوسائل الوقاية حتد من

أخطار احلوادث اجلسدية

 -السري مبركبة يزيد وزهنا اإلمجايل عن  %21إىل %31

واملدون يف رخصة السري
عن الوزن اإلمجايل احملدد هلا
ّ
املعطاة هلا (معدلة بالقانون رقم )3104/378

78

138

و338

 -خمالفة القواعد املتعلقة بقياسات املركبات

79

139

و296

 -عدم ربط احلمولة بصورة متينة

و339

ضبط اجلهاز
احتجاز

مسبق من وزارة األشغال العامة والنقل
و127

احتجاز

3

احتجاز حىت

إزالة املخالفة

إزالة املخالفة
.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة ثالثة
متسلسل

املادة

مواد إضافية

نوع املخالفة

سحب نقاط

مالحظات

81

139

و296

 -محولة شاحنة حتد من رؤية وحركة السائق

إزالة املخالفة

81

139

و296

 -محولة ختفي أضواء املركبة ولوحات التسجيل

إزالة املخالفة

82

141

83

142

84

144

و339
و339

 عدم مراعاة قواعد نقل أو تسيري قطع ل تتجزأ أومركبات ومعدات زراعية ومعدات أشغال عامة

و298

 -عدم وجود رقم الطراز املتسلسل على اهليكل أو

الصندوق

احتجاز

 -عدم وجود لوحة داخلية يف سيارة عمومية

85

149

و269

 -استعمال غري قانوين للوحات التجربة والرتانزيت

86

159

و299

 -عدم تقدمي املركبة للمعاينة امليكانيكية يف الوقت احملدد

87

171

و274

 -عدم التصريح عن املركبات املرسلة هنائيا إىل اخلارج

88

172

و272

89

173

و274

91

175

و 177إىل

91

196

 -قيادة مركبة يف وضع السري الدويل خارج املهلة احملددة هلا

92

211

 -قيادة مركبة ذات علبة تروس عادية للسائقني الذين

93

234

 -تدريب قيادة املركبات دون رخصة تعليم للفئة اليت

94

241

 -عدم وجود لوحيت التحذير خالل قيادة املتدرب للمركبة

95

255

 -سري املعدات واجلرارات اجملهزة بسالسل على الطرقات

و311

و299

و311
181

احتجاز

وعدم إعادة رخصة السري ولوحات التسجيل إىل املصلحة
املختصة

 -عدم التصريح عن التعديالت اليت أدخلت على حماور

الشاحنة ومسافاهتا وتصفيح الشاسي ( معدلة بالقانون
رقم ) 3104/378
 -عدم التصريح عن تلف مركبة أو سحبها هنائيا من السري

احتجاز

خالل مدة سبعة أيم

 -استعمال السيارات لغري الغاية املرخص هبا أو املعدة هلا

حازوا على رخصة سوق مركبة ذات علبة تروس آلية
يدرب عليها

العامة

نقلها بواسطة

مركبة خمصصة
على عاتق
املخالف

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة ثالثة
مواد إضافية

نوع املخالفة

سحب نقاط

مالحظات

متسلسل

املادة

3

احتجاز

96

258

 -عدم وجود لوحة تضاء ليال ومكتوب عليها خطر على

97

277

 -قيادة مركبة أ ت ف على الطريق العام مرخص هلا السري

املركبة اليت يتجاوز عرضها احلد القانوين

خارجه

جدول مخالفات السير فئة رابعة
متسلسل

املادة

نوع املخالفة

مواد إضافية

سحب نقاط

1

13

 -اجتياز اخلطوط املتواصلة

4

2

15

 -عدم التوقف أو ختفيف السرعة للسماح مبرور املشاة

4

3

15

 -عدم إعطاء األفضلية للتالمذة عند مداخل املدارس

4

4

17

 -قيادة مركبة حتت أتثري الكحول بنسبة ترتاوح بني 1,8

4

5

17

 -قيادة مركبة يف غري الجتاه احملدد.

4

6

24

 -جتاوز السرعة احملددة بني  41وأقل من  61كلم/س

4

7

25

 -التسبب أبصوات تصدر عن احتكاك اإلطارات بسطح

4

8

29

 -التجاوز عند املنعطفات والتقاطعات إل إذا كان السائق

4

9

29

 -التجاوز عند القرتاب من معابر املشاة وخمففات

4

11

29

 -التجاوز عندما تكون الرؤية غري كافية وخاصة عند

4

11

29

 -التجاوز عند املرور على اجلسور الضيقة أو يف األنفاق

4

12

29

 -التجاوز يف املنعطفات ورؤوس املرتفعات وبصورة عامة

4

واملعوقني.

وعند توقف ابصات املدارس
غ/ل و 1غ/ل.
و26

الطريق (كالتشفيط )...

يسري على قسم من الطريق له حق األفضلية فيه

السرعة

هطول األمطار أو وجود ضباب

الضيقة ذات املسرب الواحد لكل اجتاه

إذا كانت الرؤية إىل األمام غري كافية وذلك عندما يكون

مالحظات

احتجاز

املعبد غري مقسم إىل مسالك حمددة خبطوط.

13

29

 -التجاوز إذا كان املقصود جتاوزه بدوره مركبة أخرى

4

14

31

 -زيدة السائق املراد جتاوزه سرعة مركبته خالل مناورة

4

15

34

 -عدم اللتزام ابإلشارات الضوئية

4

16

37

 -عدم إعطاء األفضلية عند اخلروج من مكان غري مفتوح

4

17

47

التجاوز
و 68إىل

لسري العام أو من أرض ترابية أو من مكان للوقوف على

جانب الطريق

 -خمالفة قواعد استعمال أضواء الطريق.

4
.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة رابعة
مواد إضافية

نوع املخالفة

سحب نقاط

متسلسل

املادة

4

18

47

 -السري ليال أو وقت الضباب أو عند هطول املطر الغزير

4

19

53

 -رمي أو ترك على الطريق ما من شأنه أن يعرقل حركة

21

53

 -رمي أي شيء من داخل املركبات على الطرقات العامة

21

55

 -عدم اختاذ إجراءات السالمة الالزمة لتنبيه ومحاية

22

58

 -عدم استعمال أضواء التنبيه ومثلث التحذير يف حال

4

23

59

 -الرجوع إىل الوراء على الطريق ل سيما األوتوسرتادات

4

24

65

 -إحلاق الضرر بالفتات وإشارات السري أو تغيري مراكزها

25

65

 -وضع ملصقات أو إعالانت أو بياانت على لفتات

26

74

 -السري بعكس وجهة املرور

أو الثلج أو يف نفق من دون استعمال أية إانرة.
السري أو يسبب أخطارا هتدد السالمة العامة.

مالحظات

وجوانبها خصوصا النفايت وبقاي املأكولت وخالفه.
مستخدمي الطريق يف ورش األشغال على الطرقات

توقف املركبة بشكل طارئ

أو معاملها أو مكاهنا
وإشارات املرور

27

81

و281

 -عدم مراعاة الشروط املفروضة يف الرتخيص إبجراء سباق

28

88

و283

4

على الطرقات العامة

 -إخراج دخان من املركبة ملوث ومضر ابلصحة العامة أو

4

احتجاز

29

88

 -إحداث ضوضاء يزعج مستعملي الطريق وجماوريها

4

احتجاز

31

133

 -السري مبركبة يزيد وزهنا اإلمجايل عن  % 31اىل %41

4

احتجاز حىت

بسالمة السري

عن الوزن اإلمجايل احملدد هلا واملدون يف رخصة السري

املعطاة هلا ( معدلة بالقانون رقم ) 3104/378

إزالة املخالفة

31

139

و296

 -محولة ختل بتوازن املركبة

32

144

و298

 -عدم وجود لوحة تسجيل يف مقدمة أو مؤخرة املركبة

احتجاز

33

145

و267

 -وجود لوحات تسجيل غري مبصومة من املصلحة

احتجاز

و339
و341
و298

اليت جيب أن حتملها
املختصة

إزالة املخالفة

.../...

تابع جدول مخالفات السير فئة رابعة
متسلسل

املادة

مواد إضافية

34

163

و274

 -قيادة مركبة دون تسجيل

35

164

و274

 -قيادة مركبة بوكالة تتجاوز الشهرين

36

164

و274

 -قيادة مركبة أبكثر من وكالة

37

196

 -عدم وجود عقد أتمني صاحل يف لبنان للمركبات يف وضع

38

197

 -قيادة فئة معينة من املركبات غري الفئة املرخص هلا يف

39

224

 -عدم تبليغ صاحب رخصة السوق عن تغيري عنوان

41

234

 -التدريب على الطرقات العامة دون أن يكون املتدرب

41

343

 -عدم التصال ابإلسعاف أو الستنكاف عن نقل

42

388

 -رفض سائق املركبة اآللية إبراز املستندات الرمسية

و311
و311
و311

نوع املخالفة

سحب نقاط

مالحظات

4

احتجاز
احتجاز

4

السري الدويل

رخصة السوق

إقامته خالل مهلة شهر

قد اجتاز التدريبني النظري والعملي األساسيني

املصاب

املطلوبة ملأموري السلطات املختصة

4

احتجاز

جدول مخالفات السير فئة خامسة
مواد إضافية

متسلسل

املادة

1

17

 -قيادة مركبة حتت أتثري الكحول بنسبة تتعدى  1غ/ل

2

17

 -قيادة مركبة حتت أتثري املخدرات

12

3

17

 -التمنع عن اخلضوع لفحص الكحول أو املخدرات

6

حجز

4

24

 -جتاوز السرعة احملددة أبكثر من  61كلم/س

6

حجز

5

25

 -القيام حبركات أو مناورات ذات خطورة (كالقيادة

6

حجز

6

54

 -أن يلحق ضررا ابلطريق

7

54

 -أن حيفر الطريق دون ترخيص

و26

نوع املخالفة

املتعرجة)...

8

81

و281

 -إجراء سباق على الطرقات العامة بدون ترخيص مسبق

9

86

و249

 -إجراء وصالت أو حلامات يف الشاسي دون موافقة

سحب نقاط

مالحظات

6

حجز
حجز

6

حجز
حجز

املنتج املصنع واملصلحة املختصة

11

112

 -نزع أو تعطيل جهاز مراقبة السرعة

6

حجز

11

113

 -عدم وجود عداد تكسيميرت يف سيارات السياحة

6

حجز

12

133

 -السري مبركبة يزيد وزهنا اإلمجايل عن  %41عن الوزن

13

144

14

161

15

197

16

211

17

234

 -تدريب قيادة املركبات دون رخصة تعليم

18

235

 -متدرب يتعلم السوق دون مدرب

19

281

 -القيام ابحلركات البهلوانية أثناء قيادة الدراجة اآللية

21

283

-دراجة آلية حتدث ضوضاء تزعج مستعملي الطريق وجماوريها

21

366

 -عدم تسليم رخصة السوق ضمن مخسة أيم من اتريخ

22

366

 -قيادة مركبة آلية ورخصة السوق مسحوبة من السائق

العمومية الواجب عليها تركبيها

حجز

اإلمجايل احملدد هلا واملدون يف رخصة السري املعطاة هلا (

معدلة بالقانون رقم ) 3104/378

 كتابة معلومات أو بياانت غري صحيحة على اللوحةالداخلية للسيارة العمومية

و299

و164
و166

6

حجز

 -أتجري أو استئجار أو استبدال اإلطارات أو أية قطعة

حجز

قيادة مركبة دون حيازة رخصة سوق

حجز

 -إعطاء معلومات غري صحيحة ل سيما امسه وكنيته وحمل

حجز

بقصد الغش ابملعاينة امليكانيكية

اإلقامة

كالسري على عجلة واحدة أو الوقوف على املقعد أو

6

حجز
حجز

6

حجز

التعرج بني املركبات

6

حجز

إعالمه فقدان كامل النقاط

حجز

جدول الرسوم المفروضة على مختلف أنواع المركبات اآللية
أوالً  :رسوم التسجيل (امللكية) جلميع املركبات اآللية على اختالف أنواعها ومن مجيع الفئات :

 -1اخلصوصية

أربعة ابملاية من مثنها

 -2العمومية (مبا فيها مثن اللوحات العمومية)

إثنان ابملاية من مثنها

مع ّدل الرسم

ثانيا ً  :رسوم لوحات التسجيل جلميع املركبات اآللية على اختالف أنواعها ومن مجيع الفئات :

 -1رسم معاينة (بصم) عن لوحتَني
 -2رسم استبدال لوحات السيارات السياحية اخلصوصية
لوحيت تسجيل
 -3رسم عن تقدمي وتركيب َ

مع ّدل الرسم
15,111
75,111
حي ّدد الرسوم واتريخ بدء العمل به بقرار يصدر عن وز َيري
املالية والداخلية والبلديت

 -4رسم استبدال لوحات لتغيري وجهة الستعمال من
خصوصي إىل عمومي وابلعكس ومن سياحة إىل نقل

وابلعكس

61,111

 -5رسم إضايف عن استبدال لوحات لتغيري وجهة الستعمال
من عمومي إىل خصوصي إذا مل تكن السيارة أو املركبة
اآللية قد سجلت خصوصي سابقا

 %2من مثنها

ثالثا ً  :رسوم رخص السري جلميع املركبات اآللية على اختالف أنواعها ومن مجيع الفئات  ،خصوصية وعمومية :

ممزق أو
كل رخصة سري مبا يف ذلك بدل عن ضائع أو ّ
 عن ّمملوء جلميع املركبات اآللية

مع ّدل الرسم
15,111

.../...

2

رابعا ً  ( :المعدّل بموجب القانون رقم  /044/تاريخ . ) 3109/7/20
رسوم السري السنوية جلميع املركبات اآللية على اختالف أنواعها ومن مجيع الفئات  ،خصوصية وعمومية :

البيان

الفئة األوىل  :عمر السيارة ابلنسبة لتاريخ الصنع :
 من قوة حصان واحد إىل  3أحصنة من قوة  4أحصنة إىل  11أحصنة من قوة  11حصاان إىل  21حصاان من قوة  21حصاان إىل  31حصاان من قوة  31حصاان إىل  41حصاان من قوة  41حصاان إىل  51حصاان من قوة  51حصاان وصاعداالفئة الثانية  :عمر السيارة ابلنسبة لتاريخ الصنع :
 من قوة حصان واحد إىل  3أحصنة من قوة  4أحصنة إىل  11أحصنة من قوة  11حصاان إىل  21حصاان من قوة  21حصاان إىل  31حصاان من قوة  31حصاان إىل  41حصاان من قوة  41حصاان إىل  51حصاان من قوة  51حصاان وصاعداالفئة الثالثة  :عمر السيارة ابلنسبة لتاريخ الصنع :
 من قوة حصان واحد إىل  3أحصنة من قوة  4أحصنة إىل  11أحصنة من قوة  11حصاان إىل  21حصاان من قوة  21حصاان إىل  31حصاان من قوة  31حصاان إىل  41حصاان من قوة  41حصاان إىل  51حصاان من قوة  51حصاان وصاعداالفئة الرابعة  :عمر السيارة ابلنسبة لتاريخ الصنع :
 من قوة حصان واحد إىل  3أحصنة من قوة  4أحصنة إىل  11أحصنة من قوة  11حصاان إىل  21حصاان من قوة  21حصاان إىل  31حصاان من قوة  31حصاان إىل  41حصاان من قوة  41حصاان إىل  51حصاان من قوة  51حصاان وصاعداحت ّدد أصول تنظيم واستيفاء الرسم وتوريده إىل اخلزينة مبرسوم يتّخذ بناء لقرتاح
وزيري الداخلية والبلديت واملالية .
َ
 ( املع ّدلة مبوجب القانون النافذ حكما رقم .) 2114/7كما يستوىف رسم سنوي إضايف عن كل كلغ أو كسره من احلمولة الصافية
جلميع سيارات الشحن العاملة على البنزين أو املازوت .

قيمة الرسم (ل.ل).

 13سنة وما فوق :
21,111
31,111
53,111
119,111
141,111
231,111
288,111
بني  12سنة ومخس سنوات :
41,111
75,111
121,111
241,111
311,111
511,111
715,111
بني  4سنوات وسنتَني :
111,111
155,111
245,111
515,111
731,111
1,211,111
1,511,111
أقل من سنتَني :
151,111
325,111
525,111
1,151,111
1,525,111
2,511,111
3,111,111

25

3

خامسا  ( :املع ّدل مبوجب القانون رقم  /144/اتريخ . ) 2119/7/31
رسوم رخص السوق :

البيـ ـ ـ ــان

قيمة الرسم (ل.ل).

كل امتحان للحصول على رخصة سوق من خمتلف الفئات ما عدا فئة دراجة
 عن ّ""1

31,111

 -عن كل امتحان للحصول على رخصة سوق من فئة دراجة ""1

15,111

 -عن كل رخصة سوق جلميع املركبات اآللية على اختالف أنواعها ومن خمتلف الفئات

211,111

 -عن كل رخصة سوق جلميع املركبات اآللية من فئة دراجة ""1

111,111

توسع يف صالحية رخص السوق ما عدا فئة دراجة
خصوصي أو عمومي وعن كل ّ
""1

ممزق أو عند جتديدها
 -عن كل رحصة سوق تُعطى بدل ضائع أو ّ

25,111

سادسا  :رسوم الرتاخيص اخلاصة :
البيـ ـ ـ ــان
 -عن كل رخصة سوق دولية ول تعطى إل ملن حيمل رخصة سوق لبنانية

قيمة الرسم (ل.ل).
115,111

 -عن استبدال رخصة سوق دولية أو أجنبية أو عسكرية قابلة لالستبدال برخصة سوق لبنانية

115,111

 -عن كل ترخيص جييز استعمال لوحيت ترانزيت.

51,111

 -عن كل ترخيص إبجازة سري دولية

81,111

 -عن كل ترخيص لسيارة معدة لإلجيار من الغري ابإلضافة إىل سائر الرسوم املتوجبة.

111,111

 -عن كل ترخيص سري لسيارة تعطى لوحات إدخال مؤقت.

111,111

 -عن كل ترخيص سنوي جييز استعمال لوحيت سيارة أو ابص معدة للنقل الدويل.

111,111

 -عن كل ترخيص للسيارات ذات الستعمال اخلاص وفقا لنص املادة  175من قانون السري.

111,111

 -عن كل ترخيص سنوي جييز استعمال لوحيت جتربة.

115,111

سابعا  :رسوم الرهن والتأمني :
البيـ ـ ـ ــان
 -رسوم الرهن أو التأمني اجلاري على املركبات اآللية من مجيع األنواع ومن خمتلف الفئات

قيمة الرسم (ل.ل).
نصف ابملاية من قيمة

عقد التأمني أو الرهن

.../...

.

جدول مخالفات المشاة
نوع املخالفة

متسلسل

املادة

1

 4و5

2

5

عدم األخذ بعني العتبار الرؤية واملسافة اليت تفصل بني املشاة واملركبة ومدى سرعتها

3

5

عدم التقيد ابإلشارة الضوئية املخصصة هلم

4

5

عدم التقيد إبشارة عنصر السري

5

5

عبور املعبد بزاوية غري مستقيمة

6

5

عبور معبد التقاطع أو املستديرة أو الساحة يف غري املمر املخصص هلم يف حال وجوده

7

6

عدم اعتماد الطرف األيسر من الطريق ابجتاه سريهم عندما يسريون على املعبد يف حال عدم وجود أرصفة

8

6

عدم انتحاء أقصى الطرف األقرب إليهم لدى مساعهم تنبيه أي مركبة أو حيواانت تدنو منهم ،وبصورة عامة

9

7

السري أو التوقف على اجلسور ويف األنفاق

11

7

استخدام األرصفة أو املعبد بغية الصعود إىل املركبات ضمن مسافة  25مرت عن املستديرات والتقاطعات

11

8

عدم استعمال املشاة السائرين ليال يف جمموعات منظمة ضوءا أبيض أو أصفر يف األمام وضوءا أمحر من اخللف

12

11

عدم ارتداء سرتات عاكسة للنور للعاملني يف الليل على الطرقات

13

57

عبور األوتوسرتادات ( املشاة وأصحاب اإلحتياجات اخلاصة )

عدم اعتماد املشاة لألرصفة أو املمرات أو اجلسور أو األنفاق املخصصة هلم حىت مسافة  151م.

يف كل حمل تكون الرؤية غري كافية

واملنعطفات ورؤوس املرتفعات واإلشارات الضوئية.

الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة
 -1للمشاة احلق يف العيش يف بيئة صحية  ،وحرية التمتع مبرافق املساحات العامة حتت أوضاع تؤمن حسن حاهلم وراحتهم من النواحي
املادية والنفسية .

 -2للمشاة احلق يف العيش يف مراكز مدنية أو قروية موائمة لحتياجات اإلنسان  ،وليس لحتياجات املركبات اآللية  ،وأن تتوفر املرافق
ضمن مسافات املشي أو الدراجات .

امليسر  ،وليست أماكن تفاقم نواحي
 -3لألولد واملسنني واملعوقني  ،احلق يف التطلع أبن تكون املدن أماكن لالتصال الجتماعي ّ
الضعف فيهم .
 -4للمشاة احلق يف مناطق حضرية خمصصة هلم  ،وعلى أكرب قدر ممكن من املساحة ،وليس فقط جمرد ساحات خمصصة للمشاة ولكنها
متجانسة مع تنظيم املدينة الشمويل .

 -5للمشاة احلق يف احلركة الكاملة بدون عوائق  ،واليت ميكن حتقيقها من خالل الستخدام املتكامل لوسائط النقل  .وبشكل خاص هلم
احلق يف التطلع إىل :
أ-

نظام شامل للنقل العام  ،حمايب للبيئة  ،وجمهز جتهيزا جيدا يؤمن حاجات مجيع املواطنني  ،مبن فيهم من لديهم إعاقة .

ب  -أرصفة خمصصة لتنقل املشاة خالية من مجيع العوائق وصاحلة لتنقل من لديهم إعاقة .
ج  -أتمني ممرات آمنة لعبور املشاة بني جانيب الطرق  ،خاصة السريعة منها.

د-

أتمني مرافق للدراجات يف مجيع املناطق املدنية .

هـ  -مساحات لوقوف السيارات واملركبات اآللية  ،يف مواقع ل تؤثر على حركة املشاة ول تضعف قدرهتم على التمتع
ابملناطق املميزة معماري .

