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  قانون السري اجلديد
 22/10/2012صادر يف  - 243قانون رقم 

 مت نشره يف اجلريدة الرمسية العدد 45- الصادرة بتاريخ 25 تشرين األول 2012

 
  أقر مجلس النواب,

  وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ:
 

  جدید كما عدلتھ اللجان النیابیة المشتركة ومجلس النواب.مادة وحیدة: صدّق اقتراح قانون السیر ال
 یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.

 
  2012تشرین األول  22بعبدا في 

  االمضاء: میشال سلیمان
 صدر عن رئیس الجمھوریة  
 

  رئیس مجلس الوزراء    
                                            االمضاء: دمحم نجیب میقاتي                               

 
  رئیس مجلس الوزراء 

  االمضاء: دمحم نجیب میقاتي
 
 

  قانون السري اجلديد
 

یخضع تنظیم السیر واستعمال الطرقات العامة وتدریب السائقین وامتحانات السوق وشروط المتانة  -1المادة 
والجداول والمالحق المرفقة بھ، والشرعة اللبنانیة لحقوق  في المركبات والسالمة العامة ألحكام ھذا القانون،

  المشاة.
 

  یُقصد بالمصطلحات التالیة أینما وردت في ھذا القانون المعاني اآلتیة: -2المادة 
  الطریق: كل سبیل مفتوح لسیر المشاة والحیوانات ومختلف أنواع المركبات.  -1
اءات والتجھیزات الفرعیة التابعة لھ كالمداخل والمخارج األوتوستراد: كل طریق وملحقاتھ وسائر اإلنش  -2

ومراكز المراقبة والصیانة ... الخ، یحّظر الدخول إلیھ والخروج منھ من غیر المداخل والمخارج 
  المخصصة لھذه الغایة، ویعّرف عنھ بمرسوم إعالن المنفعة العامة، أو بمرسوم تصدیق التخطیطات.

  المعدّ لسیر المركبات. المعبّد: القسم من الطریق  -3
  المسلك: جانب من المعبّد معدّ لسیر المركبات في وجھة واحدة.  -4
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المسرب: قسم من المسلك یسمح عرضھ بمرور المركبات لتسیر متتابعة وتكون جوانبھ محدّدة بوضوح.   -5
نھا ویمكن أن یكون المسرب مخصصاً لسیر الدراجات الھوائیة وأن یرتفع عن الطریق أو ینفصل ع

  إنفصاالً بیّناً. كما یمكن أن یتمیز بمواصفات اضافیة في حال خصص لسیر معیّن. 
  الرصیف: قسم من الطریق مخصص لسیر المشاة.  -6
مستخدم الطریق أو "المنتفع": كل مستعمل للطریق، كالمشاة وسائقي مختلف أنواع المركبات وسائقي   -7

  الحیوانات.
لمباني المتالصقة أو المتقاربة القائمة على جانب واحد من الطریق أو منطقة مأھولة: كل مجموعة من ا  -8

  على جانبیھا. 
  التقاطع: كل مساحة إلتقاء لطریقین أو أكثر، أو لطریق مع مقطع سكة حدید. -  9  -9

  المستدیرة: كل تقاطع یتوسطھ مساحة دائریة یتم السیر حولھا بعكس عقارب الساعة.  -10
  للنقل ذات عجالت تسیر بواسطة قوة آلیة أو جسدیة.المركبة: كل وسیلة   -11
  المركبة اآللیة: كل مركبة تسیر بواسطة محرك معدة للنقل أو جّر المقطورات أو نصف المقطورات.  -12
ویزید وزنھا  السیارة: كل مركبة آلیة ذات ثالث عجالت أو أكثر مصممة للسیر على الطرقات العامة  -13

لنقل األشخاص أو األشیاء، وكل مركبة معدة لنقل األشخاص إذا كانت كلغ معدّة  400فارغة عن /
متصلة بتیار كھربائي وغیر مقیدة بخط حدیدي، وكل مركبة آلیة غیر معدّة لنقل األشخاص أو األشیاء 

  ولكنھا مجّھزة بآالت میكانیكیة ذات استعمال خاص بإستثناء المركبات الزراعیة واألشغال العامة.
لزراعیة "جرار زراعي": مركبة آلیة صنعت خصیصاً لجّر أو تحریك معدات مخصصة المركبة ا  -14

  لإلستثمار الزراعي.
  الزراعي.   آلة زراعیة متحركة: آلة یمكنھا أن تتجول بوسائلھا الخاصة مخصصة لإلستثمار  -15
معدات مركبة أشغال عامة: مركبة آلیة صنعت خصیصاً لمشروع أشغال عامة أو لجّر أو تحریك   -16

مخصصة لألشغال العامة، وال تستعمل لنقل المواد والبضائع على الطرقات، ویمكن تسجیلھا لصالح 
  القطاع العام أو الخاص.

معدات أشغال عامة: معدات مصنوعة خصیصاً لمشروع أشغال عامة وال تستعمل لنقل البضائع والمواد   -17
  عین العام أو الخاص.واألشخاص على الطرقات ویمكن أن تعود ملكیتھا للقطا

  "القاطرة والمقطورة ونصف المقطورة":  -18
المقطورة: كل مقطورة لنقل األشیاء أو األشخاص صممت وصنعت لتجرھا مركبة اخرى تعمل   أ. 

  في نفس الغایة دون أن یستند أي جزء منھا على القاطرة.
خلفي أو أكثر ودون  نصف المقطورات: كل وسیلة لنقل األشیاء أو األشخاص مجھزة بمحور  ب. 

محور أمامي صممت وصنعت لتجرھا مركبة أخرى بشكل یجعل جزءاً من ثقلھا مستنداً إلى 
  المركبة القاطرة.

مقطورات ونصف مقطورات زراعیة: مركبات مربوطة بجرار زراعي تستعمل لنقل   ج. 
ل عند المحصوالت والمواد والمعدات الالزمة للزراعة إلى مشروع زراعي أو منھ وتستعم

  اإلقتضاء لنقل عمال ھذا المشروع.
مقطورة أشغال عامة: كل مقطورة غیر معدّة لنقل االشیاء أو االشخاص مجھزة بمحور أو أكثر   د. 

  تجرھا مركبة أشغال عامة.   
  "القاطرة ": مركبة آلیة مصممة ومجّھزة لتجر خلفھا مقطورة.  ه. 
  ّر خلفھا نصف مقطورة.رأس قاطرة : مركبة آلیة مصممة ومجّھزة لتج  و. 

  دراجة آلیة: كل مركبة آلیة ذات عجلتین أو ثالثة وال یزید وزنھا فارغة على أربعمایة كیلوغرام.  -19
  دراجة ھوائیة: كل مركبة ذات عجلتین أو ثالث أو أربع وغیر مجھزة بمحرك، وانما تسیر بقوة راكبھا.  -20
مھا ضرورات السیر أو إنزال الركاب أو إصعادھم أو التوقف: الوقوف فترة محدودة من الوقت تستلز  -21

 إفراغ البضائع أو تحمیلھا.
  الوقوف: التمركز في مكان ما لمدة تتجاوز فترة التوقف، أو ترك المركبة دون سائقھا.  -22
  الوقوف لقاء بدل: التمركز في مكان محدّد لوقت محدد وذلك لقاء بدل معیّن.  -23
  إدارة السیر واآللیات والمركبات.االدارة المختصة: ھیئة   -24
 المصلحة المختصة: مصلحة تسجیل السیارات واآللیات.  -25
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  المجلس: المجلس الوطني للسالمة المروریة.  -26
  اللجنة: اللجنة الوطنیة للسالمة المروریة  -27
  االمتیازات: االمتیازات المتعلقة بالمصلحة العامة.  -28
مركبة اآللیة تحتسب على أساسھ رسوم السیر السنویة وترتبط مباشرة قوة المحرك: ھي مقیاس سیر لل  -29

  بمواصفات المحرك، وھي لیست القوة الفعلیة للمحرك.
الوزن الفارغ: ھو وزن المركبة اآللیة وھي فارغة مع العدّة وإطار اإلحتیاط وجھاز اإلطفاء، معبأة   -30

  خزاناتھا بالوقود والسوائل، جاھزة لالستعمال والسیر.
  ھو الوزن األقصى للمركبة اآللیة المحدّد من قبل الشركة الصانعة. الوزن االجمالي الفني:  -31
الوزن االجمالي: ھو وزن المركبة أو مجموعة المركبات وھي فارغة مضافاً إلیھ وزن الحمولة   -32

  المرخص بنقلھا فیھا والمدّون على رخصة سیر المركبة .
  ثل الحدّ األقصى للوزن المفروض لتأمین سالمة السیر والطرقات.الوزن المحوري األقصى: یم  -33
الحمولة: ھو وزن ما ینقل بواسطة المركبة اآللیة، وھو نتیجة حاصل الطرح ما بین الوزن االجمالي   -34

  كلغ/ خمسة وسبعون كیلوغراماً (وزن السائق). 75والوزن الفارغ مضافاً الیھ /
  لذي یحمل على طرفیھ اإلطارات الخاصة بسیرھا.المحور: ھو جزء من المركبة ا  -35
  الوزن المحوري الفني: ھو الوزن األقصى المحدّد من قبل الصانع لكل محور من محاور المركبة اآللیة.  -36
الوزن المحوري: ھو الوزن األقصى المسموح بھ قانوناً لكل محور من محاور المركبة وھو ال یتعدى   -37

  الوزن المحوري الفني.
  المسافة المحوریة: ھي المسافة القائمة ما بین محورین متجاورین.  -38
المحور المزدوج: محور مؤلف من محورین مرتبطین ارتباطاً میكانیكیاً وثیقاً مما یجعلھما غیر مستقلین   -39

  ویشكالن بالتالي محوراً واحداً.
باطاً میكانیكیاً وثیقاً مما یجعلھا غیر المحور الثالثي: محور مؤلف من ثالثة محاور متجاورة مرتبطة ارت  -40

  مستقلة وتشكل بالتالي محوراً واحداً.
  اإلرتفاع اإلجمالي: ھو إرتفاع أعلى نقطة على المركبة عامودیاً من سطح الطریق.  -41
العرض االجمالي: ھو المسافة العرضیة األفقیة الفعلیة ألبعد نقطتین على جانبي المركبة اآللیة ما عدا   -42

 مرایا والھوائیات.ال
الطول اإلجمالي: ھو طول المركبة أو مجموعة المركبات بین أقصى نقطة في بدایتھا وتلك في   -43

  مؤخرتھا.
مصباح تنبیھ: جھاز یضيء بأنوار متقطعة یوضع على سطح بعض اآللیات المعطاة أفضلیة تبعاً   -44

  لمھامھا الخاصة.
ع تركب على حامل معدني یمكن وضعھا على الطریق تستخدم اشارة متحركة: إشارة مضاءة بنور متقط  -45

  للتنبیھ أو لتغییر وجھة السیر تحاشیاً للحوادث.
  جھاز تحدید السرعة: جھاز موجود في المركبة اآللیة یشیر إلى سرعتھا.  -46
  جھاز إطفاء: قارورة إطفاء إلخماد الحرائق في المركبة اآللیة.  -47
  از یستخدم لمعرفة مدى صالحیة المكابح.جھاز معاینة المكابح: جھ  -48
  جھاز قیاس الحمولة: جھاز یستخدم لبیان وزن الحمولة أو جھاز قیاس حجمھا.  -49
  جھاز مراقبة األنوار: جھاز یستخدم لمعرفة قوة األنوار ومدى تناسبھا مع كشف الرؤیة للطریق.  -50
  في الدم. جھاز فحص نسبة الكحول: جھاز یسخدم لمعرفة نسبة الكحول  -51
 .جھاز فحص التلوث: جھاز یسخدم لقیاس نسبة المواد المنبعثة من العادم  -52
  جھاز فحص اإلطارات: جھاز یستخدم لفحص سماكة المطاط "الغوما" على اإلطارات.  -53
  المصابیح: ما یبعث النور أو الضوء.  -54
 حدّ منھا.مخففات السرعة: ھي ما یُقام على المعبّد لتخفیف السرعة أو ال  -55
العاكسات: صفائح تعكس األنوار الموجھة إلیھا فتنبّھ السائق إلى وجود سیارة امامھ لیالً وتكون على   -56

  شكل مثلثات وغیرھا، تثبت على السیارة من األمام والخلف والجانبین.
ة كیلو ": كل مركبة آلیة ذات أربع عجالت یزید وزنھا فارغة عن أربعمایA T V -مركبة " أ ت ڤ   -57

  غرام، تعتبر بمثابة سیارة أو یقّل وزنھا فارغة عن أربعمایة كیلو غرام، تعتبر بمثابة دراجة آلیة. 
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  الخط:رسم من الدھان أو أي مادة أُخرى لھ داللة معینة على الطریق حسب شكلھ أو مكانھ أو لونھ.   -58
عدن أو أي مادة أُخرى ویرتفع عن المعبّد الفاصل: كل ما یشاد على المعبّد من الحجر أو اإلسمنت أو الم  -59

  لیفصل بین إتجاھات السیر.
  كتف الطریق: ممر جانبي للمعبد یستخدم للوقوف االضطراري ولسیارات االسعاف.  -60
جزیرة: كل ما یشاد على الطریق ویمكن ان یرتفع عن مستوى المعبّد ویفصل بین مسلكي الطریق أو   -61

  لخ.المسارب مثل: جزیرة وسطیة أ
  مركبة النقل العام: كل مركبة آلیة خاصة أو عامة معدّة لنقل الركاب باالجرة أو لقاء تعرفة.  -62
 معاینة میكانیكیة خاصة: معاینة كشف مطابقة السیارات لمواصفات الصانع.  -63

 
 

  الباب االول
  القواعد العامة للسري على الطرقات

 
  الفصل االول 

  للمشاة  أحكام عامة
 

  في حكم المشاة: یُعتبر -3المادة 
  األشخاص الذین یجّرون عربة طفل أو كرسي مریض أو معوق أو أي عربة أخرى صغیرة دون محرك.  أ. 
  األشخاص الذین یجّرون دراجة ھوائیة أو دراجة ذات محرك بالید.  ب. 

ون یحّظر إستخدام األرصفة بما یعیق سیر المشاة. ویمكن لذوي الحاجات الخاصة الذین یتجول  -1
في عربة خاصة تسیر بسرعة الخطى أن یسلكوا األرصفة أو جوانب الطریق، وھم في ھذه 

  الحالة یعتبرون مشاة.
إذا ُخصص قسم من الطریق لفئة معینة من مستخدمي الطریق، تحتّم على ھذه الفئة أن تلتزمھ   -2

  وعلى باقي الفئات أن تتجنبھ.
 

و الممرات أو الجسور أو االنفاق المخصصة لھم، وفي حال عدم على المشاة أن یعتمدوا األرصفة أ -4المادة 
الُمعبّد أو یتخطوه، إال بعد التثبّت من إمكانھم القیام بذلك بدون أي خطر، وفي حال  وجودھا، علیھم أن ال یعبروا

 وجودھا، تكون أفضلیة المرور لھم عند عدم وجود إشارة ضوئیة أو رجل أمن لتوجیھ السیر.
 

 -5المادة 
یُسمح للمشاة التجول في أجزاء أخرى من الطریق، شرط اتخاذ تدابیر الحیطة والحذر وذلك عندما یستحیل   -1

  علیھم سلوك األماكن المخصصة لھم أو في حال عدم وجودھا.
على المشاة الذین یعبرون المعبّد، استخدام الممرات المخصصة لھم في حال وجودھا حتى مسافة مئة   -2

علیھم أن یأخذوا بعین اإلعتبار، الرؤیة والمسافة التي تفصل بینھم وبین المركبة ومدى وخمسین متراً، و
 سرعتھا.

في حال وجود إشارات ضوئیة، على المشاة أن یعبروا المعبّد على ممر المشاة عند اضاءة االشارة   -3
  المخصصة لھم.

عبور المعبّد، على المشاة أن یتقیدوا  في حال وجود عنصر من قوى األمن الداخلي أو الشرطة البلدیة ینظم  -4
 بإشارتھ.

 على المشاة أن یعبروا المعبّد بزاویة مستقیمة.  -5
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على المشاة أن یعبروا ُمعبّد التقاطع أو المستدیرة أو الساحة على الممّر المخصص لذلك، وفي حال عدم   -6
یعبروا الطرقات المحیطة بھا وجود الممر، علیھم أن یدوروا حول التقاطع أو المستدیرة أو الساحة و

 بعبورھم العدد الالزم من الطرقات.
 

على المشاة الذین یسیرون على المعبّد أن یعتمدوا الطرف األیسر من الطریق، بإتجاه سیرھم،  -6المادة 
وعلیھم أن ینتحوا أقصى الطرف األقرب إلیھم لدى سماعھم تنبیھ أي مركبة أو حیوانات تدنو منھم، وكذلك في 

منعطفات ومفارق الطرقات ورؤوس المنحدرات ولدى االقتراب من ھذه المواقع، وبصورة عامة في كل محّل ال
  تكون فیھ الرؤیة غیر كافیة.

 
 -7المادة 

  یحّظر على المشاة السیر أو التوقف على الجسور وفي األنفاق إال عند حصول حادث طارئ.  -1
بّد بغیة الصعود إلى المركبات اآللیة ضمن مسافة خمسة یحّظر على المشاة استخدام األرصفة أو المع  -2

  وعشرین متراً عن المستدیرات والتقاطعات والمنعطفات ورؤوس المرتفعات واالشارات الضوئیة.
 

على المشاة السائرین في مجموعات منظمة، أن یستعملوا لیال ضوءاً أبیض أو أصفر في األمام  -8المادة 
  مشاھدتھما بشكل واضح على بعد مائة وخمسین متراً خالل رؤیة صافیة.وضوءاً أحمر من الخلف یمكن 

 
ال تطبّق أحكام ھذا الفصل على تشكیالت القوى المسلحة وعلى مواكب المشاة السائرة بشكل منظم  -9المادة 

واكب أن أو مواكب الجنازات وعلى رجال القوة العامة أثناء تأدیتھم وظائفھم. إنما یجب على ھذه التشكیالت والم
تلتزم جانب المعبّد بحیث تترك الجانب اآلخر منھ حّراً قدر اإلمكان لمرور مركبة على األقل. وعلیھا إذا كانت 

  مكونة من عدة فرق أن تترك بین الفرقة واألخرى مجاالً یكفي لتالقي المركبات.
 

ات عاكسة للنور لتالفي على األشخاص الذین یعملون في اللیل على الطرقات، أن یرتدوا ستر -10المادة 
 تعرضھم لحوادث الصدم.

 
 

 الفصل الثاين

 لسري املركبـات أحكـام عامـة 
 
  

  یجب ان یكون لكل مركبة سائق یحمل رخصة سوق صالحة. -11المادة 
 

على سائق المركبة في حالة السیر العادي، أن یلتزم المسرب األیمن من المعبّد وعلیھ أن یلتزم  -12المادة 
  الحاالت التالیة: أقصاه في

  عندما یقبل علیھ من الجھة المعاكسة مستخدم طریق آخر.  -1
  عندما یرید مستخدم طریق آخر أن یتجاوزه.  -2
  عندما تكون رؤیة الطریق إلى األمام غیر كافیة.  -3
 عندما یكون مضطراً لقیادة مركبتھ لفترة مؤقتة دون السرعة المعمول بھا على الطریق، وعلیھ في ھذه  -4

  الحالة استخدام أضواء التنبیھ لكي ال یتفاجأ بھ مستخدمو الطریق اآلخرون.
طن وما  7,5وفي جمیع الحاالت على سائقي مركبات النقل المشترك والشاحنات التي یكون وزنھا االجمالي 

  فوق والمركبات التي تنقل مواد خطرة إلتزام المسرب األیمن من المعبّد.
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 -13المادة 

لمعبّد مقسوماً إلى مسلكین محددین بخطوط متواصلة أو فواصل، یُحّظر على السائق السائر على إذا كان ا  -1
  مسلك منھما اجتیاز ھذه الخطوط أو الفواصل أو السیر علیھا.

إذا كان المعبّد مقسوماً إلى مسلكین محددین بخطوط صفراء متقطعة یجب على السائق في حالة السیر   -2
لك األیمن، وأن ال یجتاز ھذه الخطوط إال بقصد التجاوز وفقا ألحكام الفصل الثالث العادي أن یستعمل المس

  من ھذا الباب.
إذا كان المسلك محدّداً بخط أصفر متقطع محاٍذ لخط أصفر متواصل، یمكن اجتیاز الخطین من ناحیة الخط   -3

  المتقطع ویحّظر االجتیاز من ناحیة الخط المتواصل.
التزام وسط المسرب المحدّد بخطوط طولیة متواصلة أو متقطعة، ویحّظر علیھ السیر على سائق المركبة   -4

  فوق ھذه الخطوط أو علیھا.
 

على السائق الذي یتأھب إلدخال تغییر ھام في سرعة مركبتھ أو حیواناتھ أو في اتجاھھا، أن یتأكد  -14المادة 
  ألمر غیره من سالكي الطریق.مسبقاً من إمكانیة إجراء ذلك من دون خطر وأن ینبّھ إلى ا

 
 -15المادة 

على السائق قبل الشروع بإجراء مناورة، أو الخروج من بنایة أو عقار أو رتل من المركبات المتوقفة، أو   -1
السیر إلى الوراء، أو القیام بإنتقال جانبي، أن ینبّھ سائر مستخدمي الطریق إلى العملیة التي ینوي القیام بھا، 

تنفیذھا إال بعد التأكد من إمكانیة إجرائھا دون خطر یھدّد سالمة األخرین من مستخدمي  وأن ال یباشر
  الطریق.

  على السائق أن یخفف سرعتھ أو أن یتوقف لیسمح بمرور المشاة والمعوقین. -2  -2
 على السائق عند مصادفتھ أي خطر على السالمة العامة أثناء قیادتھ على الطریق، استعمال أضواء -3  -3

  التنبیھ إلنذار مستخدمي الطریق اآلخرین.
على السائق أن یعطي أفضلیة لمرور تالمذة المدارس عند دخولھم إلى مدارسھم أو خروجھم منھا أو عند   -4

  توقف باصات المدارس.
 

  یُحّظر على أي كان: -16المادة 
  یر.أن یقطع صفوف القوى المسلحة والمواكب على اختالف أنواعھا وھي في حالة الس

  أن یتعلق بأجزاء المركبة الخارجیة ویصعد إلى المركبة أو ینزل منھا وھي في حالة السیر.
  استعمال المزالق الریاضیة ذات العجالت على الطریق العام.

 67إخراج الرأس أو أي من أعضاء الجسم من السیارة بإستثناء ما ھو منصوص علیھ في الفقرة الثانیة من المادة 
  ن، أو الجلوس على نوافذھا أثناء السیر.من ھذا القانو

  غسل المركبات أو أي عمل یؤدي إلى تسّرب أي سائل على الطریق العام.
اصالح المركبات على الطریق العام إال في حاالت الضرورة القصوى بعد إلتزام أقصى الیمین واستعمال 

  من ھذا القانون. 58أضواء التنبیھ ووضع مثلث تحذیر وفقاٌ للمادة 
 

 -17المادة 
  یُحّظر على سائقي المركبات: 

ملغ/لیتر في  0.25غ/ ل) أو 0.5قیادة مركبة تحت تأثیر الكحول بنسبة تتعدى نصف غرام لكل لیتر دم (  -1
الھواء المزفور، على ان تنخفض ھذه النسبة الى صفر غرام لكل لیتر دم أو ما یوازیھا في الھواء المزفور 

مِض ثالث سنوات على استالمھم رخصة السوق ولسائقي الباصات ومركبات النقل وذلك للسائقین الذین لم ت
طن والمركبات التي تنقل مواد خطرة، أو القیادة تحت تأثیر  7.5العام والشاحنات التي یزید وزنھا عن 
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المخدرات، أو التمنّع عن الخضوع لفحص نسبة الكحول أو المخدرات، أو نقل زجاجات أو عبوات كحول 
 مقفلة من مصنعھا داخل المركبة.غیر 

  أن یوقفوا محركات مركباتھم عن الدوران بقصد تسییرھا في المنحدرات بقوة اندفاعھا.  -2
  أن یسیروا جنباً الى جنب في الطریق ذات المسلك الواحد إال في حال التجاوز.  -3
  .أن یقوموا  بمناورة التدویر في وسط الطریق العام ضمن المناطق المأھولة  -4
  أن یسیروا في غیر اإلتجاه المحدّد للسیر.  -5
  استعمال أي من أجھزة االتصاالت أثناء القیادة.  -6
 

  یُحّظر على سائقي الدراجات اآللیة والدراجات الھوائیة ومرافقیھم: -18المادة 
  أن یستعینوا بغیرھا من المركبات في سبیل جّر دراجاتھم أو دفعھا.  −
(أ. ت. ف.)، أو الھوائیة، دون إعتمار خوذة  A T Vأو  اآللیة قیادة الدراجات −

مربوطة بإحكام، تقیھم الصدمات أثناء القیادة، تحدّد مواصفاتھا بقرار یصدر  واقیة
  عن وزیر الداخلیة والبلدیات.

 
  یُحّظر على سائقي مركبات النقل باألجرة: -19المادة 

في غیر الجھة المالصقة للرصیف من أجل استجالب أن یتمھلوا في سیرھم أو یتوقفوا بشكل مفاجىء أو   -1
  الركاب أو إنزالھم.

  أن یطلبوا أسعاراً تتعدى التعرفة المفروضة.  -2
 األكل أو التدخین خالل نقلھم للركاب.

 
  یُحّظر على سائقي الباصات التلھي بالحدیث مع أي كان أو األكل أو التدخین خالل نقلھم للركاب. -20المادة 

 
إذا قام على معبّد أو ساحة أو تقاطع طرقات، أي بناء أو نصب أو أثر أو مدارة أو مستدیرة یحول  -21المادة 

دون استمرار المركبة في سیر مستقیم، وجب على السائق أن یلف بمركبتھ من الجھة الیمنى، ما لم تكن ھناك 
  تعلیمات مخالفة.

 
 

 الفصل الثالث

 السـرعة
 
 

ى، في جمیع الحاالت، یقظاً ومسیطراً على مركبتھ بشكل یمّكنھ من إجراء على السائق أن یبق -22المادة 
جمیع العملیات والمناورات المتوجبة. وعلیھ، عند تحدید سرعة مركبتھ، أن یأخذ بعین اإلعتبار وضعیة الطرق 

ن مدى وحالتھا وحمولة مركبتھ، واألحوال الجویة وكثافة السیر. وذلك لكي یكون بإمكانھ إیقاف مركبتھ ضم
الرؤیة المتوفرة لھ إلى األمام أو قبل أي عائق یحتمل مصادفتھ. وعلیھ أن یخفف سرعة مركبتھ أو أن یوقفھا كلما 

  أوجبت الظروف ذلك وخاصة عندما تكون الرؤیة سیئة.
یحّظر على السائق أن یتسبب بمضایقة سیر سائر المركبات بتمادیھ في التمھل دون سبب في قیادة مركبتھ، أو 

 ي التأخر باالنطالق عند تلقیھ االشارة النظامیة.ف
وراء مركبة أخرى أن یترك بین مركبتھ والمركبة التي تسبقھ مسافة أمان كافیة  على سائق المركبة السائرة

لتجنب االصطدام في حال إقدام سائق ھذه األخیرة على تخفیف سرعتھا أو ایقافھا بصورة مفاجئة. وتزداد مسافة 
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على  نسبة لزیادة سرعة المركبة وبشكل یعادل المسافة التي تقطعھا المركبة خالل فترة ثانیتین األمان بُعداً 
  األقل.

خارج المدن، تكون مسافة األمان المشار إلیھا في الفقرة الثالثة للمركبات أو مجموعة من المركبات التي یزید  
ال تنطبق   .متراً على االقل 50السرعة نفسھا، أمتار، وتسیر ب 7طن أو یتجاوز طولھا  7,5وزنھا اإلجمالي عن 

 .أحكام ھذه الفقرة على مركبات القوى المسلحة
یجوز للسلطة صاحبة الصالحیة على منشآت الطرق تحدید مسافات أمان أطول بین المركبات من أجل تخفیف 

 .المخاطر على ھذه المنشآت تأمیناً لسالمتھا
 

مركبتھ كلما دعت الظروف إلى ذلك، بنوع خاص في الحاالت  على السائق أن یخفف سرعة -23المادة 
  اآلتیة:

  لدى اجتیازه المناطق المأھولة.  -1
  خارج المناطق المأھولة:  -2

  في المنعطفات، والمنحدرات وأجزاء الطریق الضیقة وتقاطعات الطرق. −
  عند االقتراب من رأس مرتفع. −
  المشاة أو لدى تجاوزھا.لدى التالقي مع مجموعة مدنیة أو عسكریة من  −
  لدى التالقي مع حیوانات جّر أو حمل أو ركوب أو مواشي أو لدى تجاوزھا. −
  عند االقتراب من وسائل النقل العام في حال صعود أو نزول األشخاص من ھذه المركبات. −
 عند االقتراب من مناطق ورش األشغال العامة على الطرقات. −
  لخاصة بالمشاة.عند االقتراب من الممرات ا −
  عند عدم وضوح الرؤیة بسبب المطر أو الضباب أو غیرھما من العوامل الطبیعیة. −
  قرب المدارس والمؤسسات التعلیمیة.  −

 
على السائق أن ال یتعدى السرعة القصوى أو یسیر دون السرعة الدنیا المحدّدة في األنظمة  -24المادة 

القوى المسلحة واإلطفاء واإلسعاف في حال قیامھم بمھمة تستدعي  النافذة، ویستثنى من ذلك سائقو مركبات
  التدخل السریع، وكذلك كل سائق سیارة ینقل جریحاً في حالة الخطر.

یحّظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتھا القصوى دون السرعة المعلن عنھا على الطرقات، أن یلجوا 
  ھذه الطرقات أو یسیروا علیھا.

ة القصوى للمركبات والمعدات الزراعیة ومعدات األشغال العامة على الطرقات العامة بثالثین تحدّد السرع
  كیلومترا في الساعة.

 
یُحّظر على جمیع السائقین عرقلة سیر المركبات األخرى أو التسبب بما یھدد السالمة العامة، ال  -25المادة 

  سیما:
  التوقف المفاجئ بدون سبب مشروع على المعبدّ.

لقیام بعملیات وحركات ومناورات ذات خطورة أثناء القیادة أو التسبب بأصوات تصدر عن إحتكاك اإلطارات ا
  بسطح الطریق.

في حال تسبب السائق بعرقلة للسیر بشكل خارج عن ارادتھ، وجب علیھ أن یُنبّھ ویُنذر غیره من مستخدمي 
اإلجراءات الالزمة إلزالة األسباب المعرقلة لحركة السیر من ھذا القانون، وأن یتخذ  58الطریق إلیھا وفقا للمادة 

  في أسرع وقت ممكن.
 

 -26المادة 
في حال عدم وجود لوحات تحدّد السرعة القصوى المسموحة، على الطرق المحلیة والرئیسیة والثانویة،   -1

  وجَب على جمیع السائقین عدم تجاوز السرعة القصوى على الشكل اآلتي:
  س على األوتوسترادات.كلم /  100  أ. 
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  كلم / س خارج المناطق المأھولة. 70  ب. 
  كلم / س داخل المناطق المأھولة. 50  ج. 

بالنسبة إلى الطرقات الداخلیة غیر المصنفة، یمكن للسلطة المحلیة المختصة، بقرار معلّل منھا، أن تخفّض   -2
  ھ السالمة العامة. الحدّ االقصى للسرعة في المناطق المأھولة وذلك بحسب ما تقتضی

یمكن بقرار معلّل من وزیر األشغال العامة والنقل، خفض الحدّ األقصى للسرعة على بعض طرقات   -3
 المناطق المأھولة أو على أجزاء منھا وذلك حسب ما تقتضیھ السالمة العامة.

اً خطرة وللسائقین الجدد تُحدّد السرعة القصوى، للشاحنات ومركبات النقل العام وللمركبات التي تنقل مواد  -4
الذین لم تمِض ثالث سنوات على إستالمھم رخصة السوق وعند ھطول المطر أو عدم جفاف الطریق، 

 بقرار یصدر عن وزیري األشغال العامة والنقل والداخلیة والبلدیات بناًء على اقتراح اللجنة.
كلم بالساعة على  50القصوى الى عندما تكون الرؤیة دون الخمسین متراً یجب ان تخفَّض السرعة   -5

  الطرقات كافة.
 

  الفصل الرابع
  التجـاوز والتـالقي

 
 

یجري التالقي بین سیارتین تسیران بإتجاه معاكس، على یمین الطریق لكل منھما ویجري التجاوز  -27المادة 
  على الیسار:

  ا یسمح وجود سالكین آخرین علیھا.على السائق، في حال التالقي أن یلتزم الجھة الیمنى من الطریق بقدر م  -1
على السائق، قبل الشروع في مناورة التجاوز أن یتأكد أنھ یستطیع العودة الى المسرب الذي یسیر علیھ،   -2

وأن یقوم بالتجاوز دون خطر، وأن لدیھ مسافة ووقتاً كافیین لذلك، وأن من یتبعھ من السائقین لم یباشر بعد 
 تنبیھ مستخدم الطریق الذي یرید تجاوزه.عملیة تجاوز مماثلة، وعلیھ 

على السائق خالل التجاوز اإلنحراف بالقدر الكافي إلى الیسار لتجنب إزعاج سائقي المركبات التي یجري   -3
  تجاوزھا.

  وفي كل الحاالت، یجب أن ال تقل المسافة الجانبیة عن:
  نات.سنتمتراً عن المشاة أو عن دراجة آلیة أو ھوائیة أو حیوا 75  أ. 
 سنتمتراً عند تجاوز المركبات األخرى. 50  ب. 

ال یجوز للسائق، في حال التجاوز أن یستعمل النصف األیسر من المعبّد إال إذا كان ذلك ال یضایق السائرین   -4
  في اإلتجاه المعاكس.

 
 -28المادة 

یمین المركبة إذا أشار سائقھا إلى من ھذا القانون، یُسمح بالتجاوز على  27خالفاً للقاعدة المبینة في المادة   -1
  أنھ ینوي التوجھ إلى الیسار ضمن الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون.

یجري تجاوز المركبات التي تسیر على خطوط حدیدیة ممتدة على المعبّد من الجانب األیمن إذا كان المجال   -2
  كافیاً بین ھذه المركبات وطرف الُمعبّد .

  كبات المذكورة من الجانب األیسر:ویمكن تجاوز المر
  على الطرقات التي یكون فیھا السیر بإتجاه واحد.  أ. 
  على الطرقات األخرى إذا كان التجاوز یسمح بتالقي مركبة أخرى في القسم الحّر من المعّبد.  ب. 

 
 -29المادة 

  یُحّظر تجاوز المركبات:  -1
 عند مقاطع الخطوط الحدیدیة غیر المحروسة.   أ. 
  عند المنعطفات والتقاطعات، إال إذا كان السائق یسیر على قسم من الطریق لھ حق األفضلیة فیھ.   .ب 
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  إذا كان المقصود تجاوزه یتجاوز بدوره مركبة أخرى.  ج. 
  في حال توقف رتل من السیارات بسبب عرقلة السیر أو بسبب وجود إشارة بتوقفھا.  د. 
  ففات السرعة.عند االقتراب من معابر المشاة ومخ  ه. 
  في جمیع الحاالت التي تكون فیھا الرؤیة غیر كافیة وخاصة عند ھطول المطر أو وجود ضباب.  و. 
  عند المرور في األنفاق الضیقة وعلى الجسور الضیقة ذات المسرب الواحد لكل إتجاه.  ز. 
  في جمیع الحاالت التي یحّظر فیھا التجاوز بواسطة الفتات أو رسوم الطریق.  ح. 

ر التجاوز في المنعطفات وفي رؤوس المرتفعات   -2 إذا كان المعبّد غیر مقّسم الى مسالك محددة بخطوط، ُحّظِ
  وبصورة عامة إذا كانت الرؤیة إلى األمام غیر كافیة، إال بشرط بقاء النصف األیسر من المعبّد حراً.

ن معاكسین مع مسرب وسطي مشترك إذا كان إتجاه السیر مزدوجاً في معبّد یحتوي على مسربین بإتجاھی  -3
ر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى یساره  وكلھا محددة بخطوط متقطعة، ُحّظِ

  ویسمح لھ بإستعمال المسرب المتوسط أثناء عملیة التجاوز فقط.
  ھ ذلك دون أي محظور.على السائق المتجاوز أن یعود حاالً إلى إلتزام یمینھ بعد التأكد من إمكان إجرائ  -4
 

 -30المادة 
  على السائقین المراد تجاوزھم أن یلتزموا حاالً أقصى یمین الطریق دون زیادة سرعة مركباتھم.  -1
في الحاالت التي ال یسمح فیھا شكل المعبّد أو حالتھ أو المجال الحّر من عرضھ بالتالقي أو بالتجاوز   -2

مركبات التي یزید عرضھا أو عرض حمولتھا على المترین أو بسھولة وسالمة تامة، یجب على سائقي ال
طولھا على السبعة أمتار، إذا لزم األمر، أن یتوقفوا أو أن یتنحوا جانباً، لتسھیل مرور المركبات األصغر 

  حجماً.
اف في الحاالت نفسھا إذا نبھت مركبة من مركبات القوى المسلحة أو اإلطفائیة أو الدفاع المدني أو اإلسع  -3

إلى اقترابھا وجَب على سالكي الطریق اآلخرین أن یتنحوا جانباً ویخفضوا سرعتھم، وإذا لزم األمر أن 
  یتوقفوا، لتسھیل مرور ھذه المركبات.

في الطرقات الجبلیة أو ذات اإلنحدار القوي، حیث یكون التالقي صعباً أو مستحیالً، یجب على سائق   -4
  ف اوالً ویتنحى بمركبتھ لیفسح المجال لمرور المركبة المتجھة صعوداً.المركبة المتجھة نزوالً أن یتوق

  إذا استوجب التالقي القیام بعملیة السیر إلى الوراء یكون التراجع إلى الوراء مفروضاً على سائقي:  -5
  المركبة المنفردة مقابل مجموع المركبات.  أ. 
  المركبة الخفیفة مقابل المركبة الثقیلة.  ب. 
  حنة مقابل الباص.الشا  ج. 
  المركبة المتجھة نزوالً إذا كانت المركبة الصاعدة من الفئة نفسھا.  د. 

 
 

  الفصل اخلامس
  أفضليـة املـرور -تقـاطع الطرقـات 

  
 

على سائق المركبة أو الحیوانات أن یتثبت عند إقترابھ من تقاطع طرقات من أن المعبّد الذي ینوي  -31المادة 
  بسرعة یُخفضھا بنسبة إزدیاد سوء الرؤیة وعلیھ أن ینبّھ عند الحاجة، إلى اقترابھ.قطعھ حّر، وأن یسیر 

 
 -32المادة 

تتراوح أفضلیات المرور على تقاطعات الطرق بحسب نوع التقاطع واإلشارات والالفتات والعالمات   -1
  المستخدمة في منطقة التقاطع:

  تقاطع موجھ بإشارات ضوئیة.  أ. 
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 فتات وعالمات تحدّد أفضلیة المرور.تقاطع موجھ بال  ب. 
تقاطع خاٍل من إشارات وعالمات والفتات تحدّد األفضلیة، حیث تكون عادةً كمیة وحركة السیر   ج. 

  علیھ خفیفة.
في حال إقتراب سائقین أثنین قادمین من طریقین مختلفین إلى تقاطع طرقات دون إشارات تحدّد األفضلیة،   -2

المجال لمرور السائق القادم عن یمینھ. أما في حال كان التقاطع مؤلفاً من ثالثة وجب على السائق أن یفسح 
تفرعات یشكل اثنان منھما طریقاً مستقیماً، فتكون أفضلیة المرور للسیر على الطریق المستقیم والمستمر، 

 وعلى السائق القادم من التفرع أو الداخل بھ إفساح المجال.
ق ذي سیر عادي إلى طریق ذي سیر ھام، أن یفسح المجال للمركبات التي تسیر على السائق القادم من طری  -3

  على الطریق الثاني. وتحدّد الطرقات ذات السیر الھام:
  على الطرق الداخلیة: بقرار من البلدیة المختصة.  أ. 
  على الطرق المصنفة: بقرار من وزیر األشغال العامة والنقل.  ب. 

ر من السلطة المختصة، تعتبر جمیعھا بدرجة واحدة من األھمیة وعندھا یُعمل عند عدم تصنیف الطرقات بقرا
  / من ھذه المادة.2بأحكام الفقرة /

 
  في حالة المستدیرات:       -33المادة 

  على السائق الداخل الى المستدیرة أن یفسح المجال للمركبات الموجودة داخل المستدیرة.
  المستدیرة.یمنع تجاوز المركبات التي تسیر ضمن 

ل ضوء اإلشارة  تُعطى األفضلیة للمركبة التي تشرع بترك المستدیرة على باقي المركبات وعلى السائق أن یشغِّ
  قبل ترك المستدیرة وذلك بموازاة الطریق الذي یسبق المخرج.

ي یقابلھ، على السائق الذي یتأھب لدخول مستدیرة والخروج منھا على مسافة أقل من نصفھا أو الى المسلك الذ
  أن یلتزم یمینھ ویكمل بإتجاه الطرف األیمن للمستدیرة.

على السائق الذي یتأھب لدخول مستدیرة والخروج منھا على مسافة تزید عن نصفھا، أن یلتزم یساره ویكمل 
  بإتجاه الطرف األیسر للمستدیرة.

 
المحدّدة باإلشارات الضوئیة على مستخدم الطریق أن یتقید، في جمیع الحاالت، بالتعلیمات  -34المادة 

  والالفتات الموضوعة على جوانب الطرق وتقاطعاتھا، أو عالمات سطح الطریق.
یعتمد في اإلشارة الضوئیة األلوان الثالثة: األحمر واألصفر واألخضر. وعلى السائق أن یتقید بتعلیمات اإلشارة 

  من ھذا القانون. 71حتى  68الضوئیة وفقا للمواد من 
خدم الطریق أن ال یِلج تقاطع الطرق، حتى وأن سمحت لھ بذلك اإلشارة الضوئیة، إذا كانت حالة السیر على مست

  ستلزمھ بالتوقف في وسط التقاطع وإزعاج أو إعاقة السیر من اإلتجاھات األخرى.
ت المتاحة یُحّظر على مستخدم الطریق التوقف في منطقة التقاطع، وعلیھ متابعة السیر بسلوك أي من االتجاھا 

  والمسموحة بغیة عدم إعاقة حركة المرور في التقاطع.
على مستخدم الطریق أن یتقید، في جمیع األحوال بأوامر رجل األمن المكلف بتوجیھ المرور في الحاالت 

اإلستثنائیة، حتى ولو كانت ھذه األوامر تختلف عن التعلیمات المعطاة باإلشارات الضوئیة والالفتات، أو عن 
 د السیر العامة.قواع

 
 -35المادة 

على السائق، أن یعطي حق المرور لمركبات القوى المسلحة واإلطفاء والدفاع المدني واإلسعاف التي تنبھ   -1
  إلى اقترابھا باستعمال األجھزة الخاصة لذلك. 

لإلنحراف نحو  على السائق ان یُفسح المجال لمركبات النقل المشترك لتمكینھا من إجراء العملیات الالزمة  -2
  مواقفھا المحدّدة أو انطالقھا منھا.

 
 -36المادة 
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عند وجود الفتة "قف" على تقاطع طرق یتوجب على السائق التوقف توقفاً تاماً على حدود الطریق الذي   -1
یسیر علیھ. وعلیھ أیضاً إفساح المجال للمركبات التي تسیر على طریق أو طرقات أخرى، وأن ال یكمل 

  بعد التأكد من إجراء ذلك دون خطر.سیره إال 
عند وجود الفتة "تمھل" أو "إفسح الطریق" على تقاطع طرق یتوجب على السائق التمھل إلفساح المجال   -2

للمركبات التي تسیر على طریق أو طرقات أخرى، وأن ال یكمل سیره إال بعد التأكد من إجراء ذلك دون 
  خطر.

 
 -37المادة 

رید الخروج من مكان غیر مفتوح للسیر العام أو من أرض ترابیة أو من مكان للوقوف على السائق الذي ی  -1
على جانب الطریق، إلى طریق عام، أن یعطي األفضلیة لباقي المركبات، بعد التأكد من إمكان إجراء ذلك 

  دون خطر وبسرعة منخفضة جداً.
واقع على یمینھ، أن یلتزم الطرف األیمن على السائق الذي یتأھب لترك الطریق من أجل سلوك طریق آخر   -2

من المعبّد. وعلیھ في كل حال، أن یفسح المجال ویعطي األفضلیة للسیارات السائرة على ھذا الطریق، وان 
یقوم باإللتفاف الالزم بسرعة معتدلة، وبعد أن یتأكد من إمكان إجراء ذلك دون أي خطر أو إزعاج 

  لآلخرین.
لترك الطریق من أجل سلوك طریق آخر واقع على یساره، أن یمیل إلى الیسار  على السائق الذي یتأھب  -3

دون أن یتعدى الخط الفاصل للمسلك الذي یسیر فیھ في حال كان المعبّد بإتجاھین. وعلیھ في كل حال، أن 
یفسح المجال ویعطي األفضلیة للسیارات السائرة على ھذا الطریق وان یقوم بااللتفاف الالزم بسرعة 

  عتدلة، وبعد أن یتأكد من إمكان إجراء ذلك دون أي خطر أو إزعاج لآلخرین.م
 
 

  الفصل السادس
  تقاطعـات الطرقـات مع السكك احلديدية

 
 

 -38المادة 
تعود أفضلیة المرور عند وجود خط حدیدي على الطریق، عرضاً أو طوالً، للمعدات التي تسیر عادةً على   -1

أن یُخلي الخط الحدیدي، حاالً حین إقتراب المعدات المذكورة مفسحاً لھا الخط. وعلى كل مستخدم طریق، 
  مجال المرور.

إذا كان ممر الخط الحدیدي على الطریق غیر ُمجھز بحاجز أو غیر خاضع للحراسة وجَب على سالك   -2
التأكد من  الطریق، لدى رؤیتھ أو سماعھ اإلشارة النظامیة الدالة على وجود الممر، أن ال یعبره إال بعد

  إمكانیة المرور بأمان وأن لیس ما یشیر إلى إقتراب قطار إلیھ.
إذا كان الممر مجھزاً بحواجز، یجب على مستخدم الطریق، أن ال یجتاز تقاطع الطریق مع السكك الحدیدیة،   -3

  عندما تكون حواجزه أو نصف حواجزه، ممدودة على عرض الطریق أو في حالة تحرك.
ر خاضعاً للحراسة، یجب على مستخدم الطریق التقید بتعلیمات حارس الممر، وفي جمیع إذا كان المم  -4

  الحاالت، علیھ أن ال یجتاز تقاطع الطریق مع السكك الحدیدیة إال بعد التأكد من القیام بذلك دون خطر.
مركبات أو یحّظر الوقوف على أقسام الطریق التي تشغلھا أو تقطعھا خطوط حدیدیة كما یحّظر ترك ال  -5

  الحیوانات واقفة علیھا، أو استعمال الخطوط الحدیدیة لتسییر مركبات غریبة عنھا.
  یجب على السائق عند االقتراب من تقاطع الطریق مع السكك الحدیدیة:  -6

  أن یُخفض من سرعتھ. −
 أن یمتثل إلشارات والفتات التوقف. −
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  الفصل السابع

 استعمـال املنبهـات
 
 

 -39المادة 
  یحّظر استعمال المنبھات الصوتیة إال في الحاالت اآلتیة:  -1

  إعطاء مستخدمي الطریق اآلخرین التنبیھات الضروریة لتفادي وقوع الحوادث. −
عند الحاجة إلى تنبیھ مستخدمي الطریق اآلخرین بعملیة تجاوز خارج المناطق  −

  المأھولة.
المدني واالطفاء والصلیب األحمر ومؤسسات  فیما خال مركبات مؤسسات القوى المسلحة والدفاع  -2

اإلسعاف، خالل قیامھا بمھمات تستدعي تدخلھا السریع وعند وجود عوائق أمامھا، یحّظر استعمال األبواق 
 ذات األصوات المتعددة والصارخات والصافرات.

ثالثة أشھر من  أعاله في حال استعمالھا، وتتلف بعد 2تُضبط األجھزة المنصوص علیھا في الفقرة  -3  -3
تاریخ تنظیم المحضر بإشراف المرجع المباشر لمنظمي المحضر، إن لم یكن قد صدر خالل المھلة 

  المذكورة قرار قضائي بإعادة األشیاء المصادرة إلى صاحبھا.
 یشترط أن تكون إشارة التنبیھ متقطعة وقصیرة وكثیرة االعتدال. أما في اللیل فتعطى التنبیھات بواسطة -4  -4

  اإلشارات الضوئیة وال تستعمل المنبھات الصوتیة إال عند الضرورة القصوى.
للسلطات المحلیة المختصة أن تقیّد استعمال المنبھات الصوتیة داخل المناطق المأھولة، أو أن تمنعھا إال في   -5

  حاالت الخطر الداھم.
 
 

 الفصل الثامن

  الوقـوف والتوقـف
 
 

  یُحّظر: -40المادة 
  أو ترك مركبة أو حیوان على الطریق إذا كان ذلك یشكل إعاقة أو إساءة استعمال الطریق.إیقاف   -1
على السائق اإلبتعاد عن محل وقوف مركبتھ بدون إتخاذ اإلحتیاطات الالزمة إلستدراك أي حادث قد ینتج   -2

  عن غیابھ.
من مخارجھا في أماكن وجود على راكب المركبة أن ینزل منھا أو أن یصعد إلیھا أو أن یفتح مخرجاً   -3

الفتات أو عالمات سطح الطریق تمنع ذلك. في حال عدم وجود ھذه الالفتات أو العالمات، یمكنھ النزول أو 
الصعود من الجھة الیمنى لوجھتھ في الشوارع ذات اإلتجاھین، ومن الجھة الیمنى أو الیسرى في الشوارع 

الراكب أن یتأكد مسبقاً من إمكانیة إجراء ذلك دون أي ذات اإلتجاه الواحد. وفي جمیع األحوال على 
  محاذیر. 

 
 -41المادة 

یجب إیقاف المركبة، أو الحیوان، على الطریق بصورة ال تنتج عنھا أي مضایقة لحركة السیر، أو إعاقة   -1
ال في للدخول إلى األمالك المجاورة. على أن یتم ھذا الوقوف بإتجاه وجھة السیر وبشكل مواز للطریق إ

  حال وجود عالمات تخالف ذلك.
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یجب إیقاف المركبة أو الحیوان في جمیع األحوال في أقصى الطرف األیمن من الطریق، بحیث یخلي  -2  -2
أكبر قسم ممكن من المعبّد، إال إذا كان ھذا الجانب مخصصاً لسیر خاص أو كانت حالة الطرف األیمن من 

 الطریق ال تسمح بذلك.
 

  ر الوقوف:یحظّ  -42المادة 
  في األماكن المشار إلیھا بالفتة ممنوع الوقوف.

  في األماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن مواقف المركبات المعدة للنقل العام.
  في األماكن التي یعیق الوقوف فیھا إقالع مركبة أخرى متوقفة.

ة والمعابد والمدارس وطوارئ في ممرات المشاة، والمداخل والمخارج ال سیما المرائب والحدائق العام
  المستشفیات.

  أمام مداخل الطرقات المؤدیة إلى أبنیة عامة رسمیة أو خاصة.
  على األرصفة المعدّة لسیر المشاة، وعلى الخطوط الحدیدیة وعلى المسالك المعدة للسیر السریع.

  ھا.ألي مركبة في محل الوقوف المخصص لفئة من المركبات غیر الفئة التي تنتمي إلی
للمركبات المعدّة للبیع أو عرضھا بقصد التجارة، جدیدة كانت أم مستعملة، على الطرقات العامة حتى في األماكن 

  المسموح فیھا الوقوف.
  في األماكن الواقعة قرب صنابیر إطفاء الحرائق وعلى مسافة تقل عن خمسة أمتار من كل جھة منھا.

  ن والممرات الخاصة بھم.في األماكن المخصصة لوقوف سیارات المعوقی
  في األماكن التي یحجب فیھا الوقوف رؤیة الفتات الطرقات واإلشارات الكھربائیة.

 
  یحّظر الوقوف والتوقف: -43المادة 

  في األماكن المشار إلیھا بالفتة ممنوع الوقوف والتوقف.  -1
  في األماكن الخطرة التي تھدد السالمة العامة.  -2
  ون فیھا الرؤیة غیر كافیة.في األماكن التي تك  -3
 25على رؤوس المرتفعات وعلى المنعطفات والتقاطعات والمستدیرات واإلشارات الضوئیة حتى مسافة   -4

  متر.
متر وفي غیر األماكن  25على الجسور وتحتھا، وداخل األنفاق وفي مداخلھما ومخارجھما حتى مسافة   -5

  المھیأة لذلك.
 ن المعدّة لھا ألخذ الركاب.على الباصات في غیر األماك  -6
  على خطوط التوقف قبل اإلشارات الضوئیة.  -7
 على الخطوط المتقطعة الخاصة بعبور المشاة عند اإلشارات الضوئیة.  -8
  على جانبي المعبّد المحدد بخطوط طولیة متواصلة بیضاء اللون.  -9

  في األماكن التي تجري فیھا أشغال عامة.  -10
مركبات المخالفة، التي یستوجب سحبھا استخدام رافعات قوى األمن، أو من تكلفھ، غرامة یُفرض على مالكي ال -

مضاعفة عن الغرامات التي یفرضھا القانون كبدل الستخدام الرافعة، على أن تخصص قیمة الضعف لصالح 
  صندوق اإلحتیاط في قوى األمن الداخلي.

 
  الوقوف المتمادي -44المادة 

مادي، وھو وقوف المركبات اآللیة على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان یحّظر الوقوف المت  -1
  واحد، لمدة تزید عن ثالثین یوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً بھ قانوناً.

 یُعاقب كل من یخالف أحكام الفقرة االولى أعاله بعقوبة مخالفات الفئة الثانیة الواردة في ھذا القانون.
 المركبة اآللیة غائباً أو تمنع عن إزالتھا من المكان، تحتجز المركبة لمدة أسبوعین. إذا كان مالك 

 تحدّد دقائق تطبیق ھذه المادة بقرار یصدر عن وزیر الداخلیة والبلدیات.
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  الفصل التاسع   
  املركبـات املهملة وانقاضها "املركبـات املسحوبة من السري"

 
 

بالمركبات المھملة وأنقاضھا نصت علیھا المادة األولى من قانون النظافة إن األحكام المتعلقة  -45المادة 
  اآلتي نصھا: 23/8/1974تاریخ  8735العامة الصادر بالمرسوم رقم 

"یمنع على الشوارع والساحات العامة وملحقاتھا وجوانبھا وأقنیتھا حتى حدود التراجع القانوني وفي مجاري 
بحریة واألراضي المشاعیة للقرى وعلى أمالك الدولة والبلدیة الخاصة طرح المیاه وضفافھا وعلى األمالك ال

أنقاض المباني وأتربة الحفریات والحجارة وغیرھا والنفایات والفضالت الزراعیة والصناعیة وطرح المركبات 
  والسیارات المھملة المشطوبة من مصلحة تسجیل السیارات وأنقاضھا وھیاكلھا وأجزائھا."

 
یُعاقب كّل من یخالف أحكام ھذه المادة الواردة أعاله بالعقوبات المنصوص علیھا في قانون  -46المادة 

 .23/8/1974تاریخ  8735النظافة العامة الصادر بالمرسوم رقم 
 
 

  الفصل العاشر 
  انـارة املركبـات وإشاراcا

 
 

 -47المادة 
ال سیما في وقت الضباب أو ھطول المطر یجب على السائق، أثناء اللیل، وفي النھار عند االقتضاء و  -1

  الغزیر أو الثلج أو لدى المرور في نفق: 
  أن یشعل أضواء الطریق أو أضواء التالقي.   أ. 
من ھذا  109أن یشعل أضواء القیاس الجانبیة إذا كانت المركبة مجھزة بھا وفقاً الحكام المادة   ب. 

  القانون.
في جمیع الظروف التي تستلزم ذلك لتالفي إبھار نظر السائقین على السائق استعمال أضواء التالقي   -2

  اآلخرین، وخاصة:
  لدى التالقي.  أ. 
  لدى السیر وراء مركبة أخرى بمسافة قصیرة.  ب. 

  یحّظر استعمال اضواء الطریق: 
  لدى التالقي.  أ. 
  في المناطق المأھولة عندما تكون اإلنارة العامة كافیة.   ب. 
لمأھولة عندما تكون اإلنارة العامة متواصلة بشكل یسمح للسائق الرؤیة إلى خارج المناطق ا  ج. 

  مسافة كافیة. 
  عندما تكون المركبة متوقفة.  د. 

 
 -48المادة 

یجب، أثناء اللیل، وفي النھار عند اإلقتضاء، ال سیما وقت الضباب، أن یُدّل إلى كل مركبة واقفة على   -1
جھزة بإنارة عامة غیر كافیة مع اإلحتفاظ بتطبیق األحكام الخاصة طریق غیر مجھزة بإنارة عامة أو م

المشار الیھا في األبواب الخامس والسادس والسابع والثامن من ھذا القانون إما بأضواء القیاس األمامیة 
  والخلفیة وإما بأضواء الوقوف.
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عرضھا یتجاوز المترین، یجب  إذا كان طول المركبة أو مجموعة من المركبات یتجاوز ستة أمتار، أو كان  -2
  الداللة إلیھا، وھي واقفة، بأضواء القیاس األمامي والخلفي والجانبي. 

أو في حال  43حتى  41إذا استحال، بنتیجة قوة قاھرة إیقاف المركبة ضمن الشروط المبینة في المواد   -3
اللیل، أن یتخذ جمیع  سقوط حمولة المركبة أو بعضھا على الطریق، وجب على السائق، وخاصة أثناء

من  58التدابیر الالزمة للداللة إلى العراقیل القائمة، ومنھا وضع أضواء التنبیھ ومثلث التحذیر وفقاً للمادة 
  ھذا القانون.

  
 -49المادة 

یُحّظر تزوید المركبات، بإستثناء المركبات الممكن استعمالھا لنقلیات خاصة والتي یوضع لھا نظام خاص،   -1
  إنارة أو إشارة غیر المبینة في ھذا القانون. بأجھزة

ال تتناول ھذه األحكام أجھزة اإلنارة الداخلیة في المركبة، شرط أن ال تضایق ھذه األجھزة السائقین   -2
  اآلخرین. 

یُحّظر على سائقي المركبات استعمال كل إشارة مضیئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعایة بدون الحصول   -3
  بذلك من المرجع المختص شرط أن ال یسبب إستعمالھا إزعاجاً لمستخدمي الطریق. على إذن خاص 

 
  یجب على السائق أن یتأكد من سالمة أضواء المكابح وأضواء الرجوع بشكل دائم. -50المادة 

 
یجب على جمیع السائقین استعمال أضواء اإلشارة قبل كل مناورة إنحراف أو إنعطاف للمركبة  -51المادة 

  فة كافیة.بمسا
 

یجب على سائقي المركبات الزراعیة ومركبات األشغال العامة والقاطرات استعمال أضواء  -52المادة 
 التالقي بشكل دائم.

 
 

  الفصل احلادي عشر 
  أحكام عامة للمحافظة على السالمة العامة

 
 
 

  یُحّظر على أي كان: -53المادة 
نھ أن یعرقل حركة السیر أو یسبب أخطاراً تھدد السالمة أن یرمي أو یترك على الطریق العام ما من شأ  -1

  العامة كالنفایات والتراب والحجارة ومواد البناء وغیرھا. 
وفي حال اضطراره لذلك، یتوجب علیھ إزالتھا فوراً وإذا تعذر ذلك، علیھ ان یضع العالمات التي تشیر إلى   -2

  الخطر الناتج عنھا حتى إزالتھا في أسرع وقت ممكن.
  أن یضع على الطریق العام أو أن یعلِّق فوقھ اوراقاً أو أشیاء على سبیل الدعایة والنشر.  -3
  أن یرمي النفایات وبقایا المأكوالت وخالفھ من المركبات على الطرقات العامة وجوانبھا.  -4
 

طریقاً ألي داعٍ  یُحّظر على أي كان أن یُلحق ضرراً بالطریق العام بأي وسیلة كانت أو أن یحفر -54المادة 
  دون ترخیص مسبق من السلطة المختصة. 

، 595یراعى في تطبیق ھذه المادة األحكام المتعلقة باألشغال على الطرقات العامة المنصوص علیھا في المواد 
 من قانون العقوبات. 600و  599
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السالمة الالزمة لتنبیھ على القائمین بورش األشغال على الطرقات العامة أن یتخذوا إجراءات  -55المادة 
وحمایة مستخدمي الطریق. تحدّد دقائق تطبیق ھذه المادة بقرار یصدر عن وزیري الداخلیة والبلدیات واألشغال 

  العامة والنقل بناء على اقتراح اللجنة.
 

على مستخدمي الطرقات فیما عدا حاالت القوة القاھرة، أن یحصروا سیرھم في الممرات  -56المادة 
  رب واألرصفة المخصصة بسیر الفئة التي ینتمون إلیھا.والمسا

 
بإستثناء المركبات واآللیات التابعة للقوى المسلحة، یحّظر استعمال االوتوسترادات على الفئات  -57المادة 

  اآلتیة:
  المشاة وأصحاب الحاجات الخاصة. −
  الحیوانات. −
  المركبات غیر المجرورة آلیاً. −
  كلم/ساعة. 60عدى سرعتھا المركبات التي ال تت −
 الجرارات والمركبات الزراعیة ومركبات األشغال العامة والمركبات الصناعیة. −

 
في حال توقف المركبة لسبب طارىء خارج عن إرادة السائق، وجَب علیھ أن یبذل ما في وسعھ  -58المادة 

في حال وجوده، وإذا تعذر علیھ إلخراج المركبة من المعبّد الى كتف الطریق الخاص بالوقوف اإلضطراري 
ذلك، وجب استعمال أضواء التنبیھ ووضع مثلث التحذیر أمام أو خلف المركبة، تبعاً لوجھة السیر، وعلى مسافة 
ثالثین متراً على الطرقات العادیة وخمسین متراً على االوتوسترادات بحیث یمكن مشاھدة المثلث بشكل واضح 

 اء اضواء التنبیھ بعد وضع مثلث التحذیر إذا كان مجال الرؤیة كافیاً.في النھار وفي اللیل. یمكن اطف
وفي حال عدم إمكانیة إحترام مسافة الثالثین متراً داخل المناطق المأھولة یمكن وضع المثلث على مسافة تقّل 

  عن ذلك لكن یجب أن تزید عن عشرة أمتار.
  رى كوضع ضوء یدوي ذات لون أصفر.یمكن للسائق باإلضافة إلى ذلك استعمال وسائل تحذیر أخ

 
  یحّظر على جمیع السائقین القیام بالعملیات التالیة على الطرقات ال سیما األوتوسترادات: -59المادة 

  إستعمال الجزیرة الوسطیة بین المعبدین ال سیما للتوقف أو الوقوف أو اإللتفاف.
  الرجوع إلى الوراء.

  السیر على كتف الطریق.
  وقف على المعبّد وال سیما على كتف الطریق إال في حاالت الضرورة القصوى.الوقوف أو الت

 
عند وجود الفتة على اوتوستراد تشیر إلى تحویلة أو إلى إتجاه نحو طریق آخر، على جمیع  -60المادة 

  السائقین الذین یریدون الخروج فور رؤیتھم ھذه الالفتة القیام باإلنحراف التدریجي إلى:
  ن أو الیسار بحسب إتجاه التحویلة التي یرغب سلوكھا.إتجاه الیمی

مسرب أو أحد مسارب السیر المؤدي للطریق اآلخر الذي یرید سلوكھ عند مكان التفّرع ویتعین إنھاء اإلنحراف 
ل أو مكان التفّرع.   قبل تجاوز الالفتات الموضوعة في بدایة المحّوِ

 
  وا سّن العاشرة من العمر بالمقاعد األمامیة للمركبات.یُحّظر نقل األطفال الذین لم یبلغ -61المادة 

یُحّظر نقل األطفال ما دون الخامسة من العمر من دون وضعھم بشكل سلیم داخل كرسي األمان المخصص لھم 
في المقعد الخلفي وربطھم بالحزام الموجود داخل ھذه الكرسي. وتحدّد دقائق تطبیق ھذه الفقرة بقرار یصدر عن 

  خلیة والبلدیات بناء على اقتراح اللجنة.وزیر الدا
یتوجب استعمال حزام األمان لكافة مستعملي المقاعد األمامیة والخلفیة في أنواع المركبات كافة، والمجھزة بھذه 

  األحزمة من المصنع باستثناء عناصر القوى المسلحة عند تنفیذھم مھمات أمنیة.
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بدون أبواب أو بدون غطاء لغرفة المحرك، أو مفتوحة األبواب یُحّظر على السیارات أن تتجول  -62المادة 

أو الغطاء، أو بدون واقیة االوحال (الرفراف) للدوالیب، كما یحّظر على سیارات الشحن ترك الباب الخلفي 
  لصندوقھا متدلیاً. 

ان ال  یُسمح بنقل حقائب المسافرین وأمتعتھم على مشبك مثبّت على سطح سیارات الباص والسیاحة شرط
یتجاوز علوھا المتر الواحد وأن ال یتعدى، في مطلق الحال، سطح السیارة الخارجي،  باإلضافة إلى ضرورة 

  ربط ھذه الحمولة بشكل ُمحكم سلیم یؤمن مقتضیات السالمة العامة.
 
 

  الفصل الثاين عشر 
  اشارات والفتات وعالمات سطح الطريق

 
 القسم األول 
  أحكام عامة 

 
 
 

إن شكل اإلشارات والالفتات والعالمات الواجب إستعمالھا الطالع الجمھور على تدابیر السیر  -63المادة 
أو أي إتفاقیة  1968والواردة في ملحق بھذا القانون، ھي المعتمدة في اإلتفاقیة الدولیة المعقودة في فیینا عام 

  دولیة أخرى أبرمھا أو یُبرمھا لبنان.
یة والبلدیات واألشغال العامة والنقل أشكال اإلشارات والالفتات والعالمات تُحدّد بقرار من وزیري الداخل

  اإلضافیة والمحلیة الواردة في اإلتفاقیة المذكورة. 
 

 -64المادة 
توضع على مداخل الجسور واألنفاق ومخارجھا، الفتات وإشارات خاصة تعلن التعلیمات الواجب إتباعھا   -1

  ة المرور. للمحافظة علیھا أو لتامین سالم
على مستخدمي الطریق، التقیّد باإلشارات الخاصة والتعلیمات الموضوعة على مداخل ومخارج الجسور   -2

  واألنفاق للمحافظة علیھا أو لتأمین سالمة المرور. 
 
 

یُحّظر على أي كان أن یُلحق أي ضرر بالفتات وإشارات السیر أو یلصق علیھا إعالنات أو  -65المادة 
  یغیر معالمھا أو مراكزھا أو اتجاھاتھا. بیانات أو 

 
  تتكون اإلشارات والالفتات وعالمات سطح الطریق من أربعة أنواع: -66المادة 

  إشارات المرور الیدویة. −
  اإلشارات الضوئیة. −
  الالفتات.  −
 عالمات سطح الطریق. −
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 القسم الثاين
  إشارات املرور اليدوية

 
 
 

  رطة الیدویةإشارات رجال الش -67المادة 
یجب على مستخدمي الطریق اإلمتثال على الفور إلشارات رجال الشرطة المكلفین بتنظیم حركة   أ. 

  المرور.
  إن إشارات رجال الشرطة المكلفین بتنظیم حركة المرور المتعلقة بالتوقف على التقاطعات ھي كما یلي:  ب. 

لكل مستخدمي الطریق، ما عدا المركبات قف"  -الید مرفوعة عامودیاً: تعني ھذه اإلشارة "حذار −
  غیر القادرة على التوقف بطریقة آمنة ومستخدمي الطریق الموجودین ضمن منطقة التقاطع.

الیدّ أو الیدان ممدودتان أفقیاً: تعني ھذه اإلشارة "التوقف" لكل مستخدمي الطریق القادمین من  −
  دتین، سواء الواقعة مقابل الشرطي أو خلفھ.إتجاھات تتقاطع مع إتجاھات الیدّ أو الیدین الممدو

بعد القیام بھذه اإلشارة، یمكن للشرطي المكلف بتنظیم حركة المرور إنزال الید أو الیدین، مع  −
  استمرار حالة التوقف.

  ضوء أحمر یؤشر بھ ویعني التوقف لكافة مستخدمي الطریق القادمین بإتجاه الضوء األحمر. −
الشرطة المكلفین بتنظیم حركة المرور في الحاالت اإلستثنائیة على جمیع القواعد  تغلُب إشارات رجال  ج. 

  األخرى من إشارت ضوئیة أو الفتات أو عالمات الطریق أو غیرھا.
  إشارات السائق الیدویة

إضافة إلى إشارة تغییر اإلتجاه، وفي الحاالت االضطراریة بھدف تنبیھ مستخدمي الطریق، یمكن للسائق 
م عن اإلجراء الذي سیتخذه باستعمال ذراعھ األیسر من خالل نافذة المركبة الیسرى وأن یؤدي االشارات إعالمھ

  الالزمة كالتالي:
  إنزال الذراع واصعادھا الى جانب المركبة تعني تخفیف السرعة والتوقف −
  مدّ الذراع بشكل مستقیم افقیاً تعني اإلتجاه للیسار −
  اإلتجاه للیمین رفع الذراع عامودیاً تعني −

 
 

 القسم الثالث 
  اإلشـارات الضـوئية

 
 
 

  تنقسم اإلشارات الضوئیة إلى إشارات خاصة بالمركبات وإشارات خاصة بالمشاة. -68المادة 
 

 -69المادة 
  تتكون اإلشارات الضوئیة الخاصة بالمركبات من نظام بثالثة ألوان دائریة وفق الترتیب التالي:  -1

یعني ممنوع تجاوز المركبات لخط التوقف. في حال عدم وجود خط التوقف  الضوء األحمر:  أ. 
یكون معنى الضوء األحمر اإلمتناع عن تجاوز اإلشارة الضوئیة نفسھا أو اإلمتناع عن ولوج 

  التقاطع.
الضوء األصفر الثابت: یُستعمل عند تغیّر اإلشارة من الضوء األخضر إلى الضوء األحمر لتنبیھ   ب. 

إلى ضرورة التمھل تمھیداً للتوقف عند إضاءة اللون األحمر ویُسمح للمركبات السائرة  السائقین
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بمتابعة سیرھا إذا كانت قد ولجت خط التوقف عند التقاطع أو توغلت في التقاطع في حال عدم 
  وجود خط توقف.

  الضوء األخضر: یعني السماح بالمرور مع توخي الحذر.  ج. 
ر والضوء األصفر الثابت والضوء األخضر بسھم أو عدة أسھم ذات لون أحمر یمكن تزوید الضوء األحم  -2

أو أصفر أو أخضر. وتكون لھذه األسھم المعنى ذاتھ لإلشارات الضوئیة العادیة بإستثناء أن المنع أو السماح 
  ینحصر بإتجاھات السیر المشار إلیھا باألسھم.

ة یمیناً شریطة التوقف عند اإلشارة ومن ثم تأمین العبور یُسمح بعبور اإلشارة الحمراء للمركبات المتجھ  -3
  دون تعریض المشاة وحركات السیر األخرى ألي خطر أو مضایقة، وشرط عدم وجود إشارة تمنع ذلك.

 
   -70المادة 

  تكون اإلشارات الضوئیة الخاصة بسیر المشاة ذات لونین أحمر وأخضر وتعني ما یلي:  -1
  نوع عبور المشاة للمعبّد.الضوء األحمر یعني مم  أ. 
  الضوء األخضر یعني السماح بعبور المعبّد في الممر المخصص للمشاة مع توخي الحذر.   ب. 

  على أن یصاحب ھذه األضواء رموز دالة على التوقف أو السیر للمشاة.
  الي:یمكن إستخدام إشارات ضوئیة مكونة من نظام ذات لونین في حاالت عبور معینة على الشكل الت  -2

إتجاه ممنوع على المسلك أو المسرب بالنسبة للسائق (×): الضوء األحمر في شكل عالمة أكس   أ. 
  الموجھ إلیھ الضوء.

الضوء األخضر في شكل سھم موجھ الى األسفل: ویعني إتجاه مسموح بھ على المسلك   ب. 
  والمسرب بالنسبة للسائق الموجھ إلیھ الضوء. 

لمتقطع للسماح بتجاوز اإلشارة بعد التمھل ومضاعفة اإلنتباه من دون تغییر قواعد یُستخدم الضوء األصفر ا  -3
  االولویة.

  ویمكن أن یتعلق إستخدام الضوء األصفر المتقطع بما یلي:
  ضوء موضوع بصفة منفردة أو ضوءان یشتغالن بالتناوب.  أ. 
  ام ال یعمل.ضوء تابع لنظام إشارة ضوئیة مكونة من ثالثة ألوان إذا كان النظ  ب. 

الضوء األحمر المتقطع التابع لنظام إشارة ضوئیة مكونة من ثالثة ألوان، یعني ممنوع ولوج التقاطع إال بعد   -4
  التوقف ومضاعفة اإلنتباه قبل متابعة السیر من دون تغییر قواعد األولویة.

الضوء األصفر، على في حال وجود إشارة ضوئیة على تقاطع تعمل بشكل متقطع بین الضوء االحمر و  -5
السائق الموجھ إلیھ الضوء األحمر المتقطع التوقف توقفاً تاماً والتأكد من إمكانیة ولوجھ التقاطع بأمان قبل 

متابعة سیره، وعلى السائق الموجھ إلیھ الضوء االصفر المتقطع التمھل للتأكد من خلو التقاطع من المركبات 
  قبل متابعة سیره.

من ضوءین أحمرین متقطعین یشتغالن بالتناوب وموضوعین على تقاطعات الطرقات  یستخدم نظام مكون  -6
مع السكك الحدیدیة، ویعني منع تجاوز خط التوقف، أو في حال عدم وجود ھذا الخط، ممنوع ولوج التقاطع 

  بالنسبة لكل مستخدمي الطریق.
 

وعالمات، تُحدّد أفضلیة المرور  في حال وجود إشارة ضوئیة غیر مضاءة، وعدم وجود الفتات -71المادة 
  من ھذا القانون. 32وفقاً المادة 

 
 

 القسم الرابع 
  الالفتـات

 
 

  تنقسم الفتات السیر الموضوعة الى جانب الطرق إلى ثالثة أنواع: -72المادة 
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  الالفتات التحذیریة. −
  الالفتات التنظیمیة. −
 الالفتات اإلرشادیة. −

 
  یةالالفتات التحذیر -73المادة 

ھي الفتات للتحذیر من أخطار على الطریق تفرض على مستخدمي الطریق إنتباھاً خاصاً وتخفیضاً للسرعة 
بشكل یتالءم مع نوع الخطر المشار إلیھ داخل االشارة (كالمنحنیات الخطرة والمیول الحادة وخطر اإلنزالق 

  واإلنھیارات الصخریة،.. الخ).
ساوي األضالع قاعدتھ أفقیة ورأسھ إلى أعلى.  وتكون الخلفیة ذات لون تكون ھذه الالفتات على شكل مثلث مت

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

 
 -74المادة 

  الالفتات التنظیمیة  -1
  ء مستخدمي الطریق بعض القواعد الخاصة بتنظیم حركة المرور، وتنقسم إلى خمس فئات:تھدف إلى إعطا

  من ملحق الفتات المرور) 33الى الالفتة  27الفتات التقاطع واالفضلیة  (من الالفتة 
الفتة التوقف وتكون بشكل مسدس متساوي األضالع ذات خلفیة حمراء وإطار أبیض، ویكتب علیھا كلمتي 

  ".STOP"قف" و " 
الفتة التمھل (افسح الطریق) وتكون على شكل مثلث متساوي األضالع قاعدتھ األفقیة إلى أعلى ورأسھ إلى 

 أسفل، ذات خلفیة بیضاء وإطار خارجي باللون األحمر.
الفتة السیر الدائري والفتات التقاطعات وتكون على شكل مثلث متساوي األضالع قاعدتھ أفقیة ورأسھ إلى 

لفیة بیضاء عاكس وإطار خارجي باللون األحمر العاكس وعلیھا رموز ومصطلحات باللون أعلى، ذات خ
  األسود.

الفتات االفضلیة تكون على شكل مربع األضالع ذات لون أبیض عاكس وداخلھ مربع آخر ذات لون اصفر 
 عاكس وعلیھ رموز ومصطلحات باللون األسود.

 الفتات المنع:  -2
بیھ السائقین إلى الحركات التي یمنع القیام بھا (كمنع الدخول ومنع التجاوز ومنع الفتات المنع وتھدف إلى تن

اإللتفاف، وغیرھا). وتكون دائریة الشكل ذات خلفیة بیضاء مع إطار خارجي أحمر، وعلیھا رموز ومصطلحات 
 من ملحق الفتات المرور). 60الى الالفتة  34باللون األسود واألحمر.(من الالفتة 

 نع الوقوف والتوقفالفتات م
الفتات منع الوقوف والتوقف تكون دائریة الشكل ذات خلفیة زرقاء مع إطار خارجي باللون األحمر وعلیھا 

  من ملحق الفتات المرور). 63الى الالفتة  61رموز ومصطلحات باللون األحمر.(من الالفتة 
  الالفتات اإللزامیة (اإلجباریة)  -3

توجیھ السائقین للقیام بحركات إلزامیة أو اإللتزام بقواعد محددة. وتكون دائریة  الالفتات اإللزامیة تھدف إلى
  من ملحق الفتات المرور) 79الى الالفتة  64الشكل ذات خلفیة زرقاء، وعلیھا رموز وأسھم بیضاء.(من الالفتة 

  الفتات نھایة المنع  -4
إطار خارجي، وعلیھا خطوط سوداء أو رمادیة  الفتات "نھایة المنع" وتكون دائریة ذات خلفیة بیضاء، من دون

 من ملحق الفتات المرور) 84الى الالفتة  80داكنة، متوازیة في إتجاه قطري من الیمین إلى الیسار. (من الالفتة 
  نھایة الالفتات االلزامیة  -5

الرموز  نھایة الالفتات االلزامیة تكون دائریة ذات خلفیة زرقاء مع إطار خارجي وعلیھا مجموعة من
 85والمصطلحات باللون األبیض وخطوط حمراء متوازیة في إتجاه قطري من الیمین إلى الیسار.(من الالفتة 

  من ملحق الفتات المرور). 90الى الالفتة 
 

  الالفتات اإلرشادیة وعالمات التنبیھ -75المادة 
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  الالفتات اإلرشادیة وتنقسم إلى:  -1
لى إعطاء مستخدمي الطریق بعض اإلرشادات والتوجیھات، والالفتات الفتات المعلومات والخدمات وتھدف إ

 الدالة إلى المرافق والخدمات (كمواقف السیارات والمستشفیات وخالفھ)، وتكون على الشكل التالي:
الفتات المعلومات وتكون مربعة أو مستطیلة ذات خلفیة زرقاء مع رموز وكتابات باللون األبیض أو 

 من ملحق الفتات المرور). 110الى الالفتة  91ة األحمر.(من الالفت
الفتات الخدمات وتكون مربعة أو مستطیلة ذات خلفیة بیضاء مع اطار ازرق ورموز وكتابات باللون االسود أو 

  من ملحق الفتات المرور). 125الى الالفتة  111األبیض.(من الالفتة 
لة أو مربعة أو على شكل اسھم ذات خلفیة خضراء اللون الالفتات الدالة على الوجھة (اإلتجاه)، وتكون مستطی 

للداللة على االوتسترادات أو زرقاء للداللة على الطرقات أو بیضاء للتوجیھ داخل المدن أو بنّیة لألماكن 
السیاحیة أو الثقافیة أو صفراء لالشغال مع كتابات ورموز باللون األبیض باسثناء الالفتات البیضاء والصفراء 

الى  126الكتابة علیھا باللون االسود وتساعد مستخدمي الطریق على الوصول إلى وجھتھم.(من الالفتة تكون 
  من ملحق الفتات المرور). 135الالفتة 

  عالمات التنبیھ:  -2
تستخدم ھذه العالمات لتنبیھ مستعملي الطریق في بعض المواقع كالمنعطفات (المنحنیات) الحادة أو الخطرة أو 

 من ملحق الفتات المرور). 141الى الالفتة  136أو الجزر الوسطیة.(من الالفتة  التقاطعات
  وتتكون ھذه العالمات من:

عالمات على شكل أعمدة اسطوانیة بیضاء اللون تثبت عند الطرف الخارجي للطریق على المنعطفات  −
ون مع قبعة حمراء الخطرة مع "سوار" أو "قالدة" حمراء عاكسة وتثبت أیضاً على التقاطعات، وتك

 عاكسة اعلى من مستوى الثلج على الطرق الواقعة في المناطق التي تتراكم فیھا الثلوج.
عالمات على شكل أعمدة أسطوانیة بیضاء اللون مع مستطیل أسود عاكس، تثبت على جانبي الطریق  −

 لتحدید حدوده الخارجیة.
عاكسة، للتنبیھ من المنعطفات الخطرة تثبت عند  الفتات مستطیلة ذات خلفیة زرقاء علیھا أسھم بیضاء −

 الطرف الخارجي للطریق بمواجھة السائق.
  عالمات على شكل أعمدة نصف اسطوانیة ذات لون اصفر عاكس، لتحدید رؤوس الجزر الوسطیة. −

 
 

  القسم اخلامس
 عالمات سطح الطريق 

 
 
 

  ط عرضیة متواصلة أو متقطعة:تنقسم عالمات سطح الطریق إلى خطوط طولیة وخطو -76المادة 
الخطوط الطولیة الصفراء: تفصل بین مسلكي المعبد، وتقع على یسار السائق للداللة إلى وجود سیر  −

  على یساره باإلتجاه المعاكس.
  الخطوط الطولیة البیضاء: تُفصل بین مسارب السیر ذات اإلتجاه نفسھ.   −
  إلى المسلك أو المسرب المجاور. الخطوط الطولیة المتواصلة: یُمنع إجتیازھا −
الخطوط الطولیة المتقطعة: یسمح بإجتیازھا عند التجاوز أو بغیة اإلنتقال إلى المسرب أو المسلك  −

  المجاور.
الخطوط العرضیة: تُبیّن المكان الذي یجب على السائق التوقف عنده إلتزاماً باإلشارة الضوئیة  −

  المركبات التي لھا أولویة المرور.والالفتات بھدف فسح المجال للمشاة و
 

  تتضمن عالمات سطح الطریق مجموعة من الرسوم التكمیلیة، أھمھا: -77المادة 
  أسھم اإلنحراف (االنزواء). −
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  أسھم التوجیھ. −
  عالمات ممرات المشاة. −

طعة ستصبح تُستخدم أسھم اإلنحراف بین الخطوط الطولیة المتقطعة، للداللة على أن ھذه الخطوط المتق  -1
متواصلة. كما تستخدم أسھم اإلنحراف داخل مسرب لإلشارة إلى انتھاء المسرب واندماجھ بالمسرب 

  المجاور. وتكون أسھم اإلنحراف مائلة قلیالً بحسب اإلتجاه المقصود.
تُستخدم أسھم التوجیھ في وسط المسارب بالقرب من مفارق وتقاطعات الطرق لتبیّن لمستخدمي الطریق   -2

  مسرب الواجب اإللتزام بھ نحو اإلتجاه المقصود.ال
تُحدّد ممرات المشاة بخطوط ذات لون أبیض موازیة لمحور المعبّد. وتُبین لمستخدمي الطریق بأن علیھم   -3

  فسح المرور للمشاة العابرین أو الذین لھم أولویة المرور. ویُمنع توقف أو وقوف المركبات علیھا.
 

 -78المادة 
صیص مسرب معیّن لسیر باصات (حافالت) النقل العام، فیتم تحدیدھا بخطوط طولیة متواصلة مع یُمكن تخ  -1

رسوم خاصة ضمن ھذا المسرب وال یمكن التوقف ضمن ھذا المسرب سوى على المحطات المخصصة 
  للتوقف.

ي الحاالت ال یُمكن للمركبات األخرى باستثناء مركبات القوات المسلحة والدفاع المدني واإلسعاف ف  -2
الطارئة عبور ھذا المسرب، إال عند مستوى مفارق وتقاطعات الطرق أو عند مغادرة عقار مجاور أو 

  الدخول إلیھ.
 

یُمكن في بعض األحیان اإلشارة للبیانات التي تتضمنھا الفتات الطریق عبر عالمات الطریق من  -79المادة 
  خالل الكتابة بلون أبیض على سطح المعبّد .

استعمال العاكسات الطرقیة، وھي صفائح معدنیة أو غیر معدنیة، ذات أحجام مختلفة عاكسة للنور، لتحدید یُمكن 
 أطراف المعبّد أو المسرب لیالً.

 
 

  الفصل السابع عشر
  السبـاقات

 
 

 -80المادة 
خاص ال یجوز إجراء أي سباق مھما كان نوعھ، على الطرقات العامة، إال بعد االستحصال على ترخیص   -1

 من وزیر الداخلیة والبلدیات تحدّد فیھ الشروط التي یجب التقید بھا.  
یُشترط، في كل حال، في سباق السیارات والدراجات إبراز عقد ضمان ضد األضرار التي قد تلحق بالغیر   -2

 وبممتلكاتھم.
اھدتھا، وفق معاییر یُشترط على منظمي سباقات السرعة تأمین الحمایة الكافیة للجمھور الذي یحضر لمش  -3

  یحددھا المجلس.
 

  الباب الثاين
 أحكام خاصة kلسيارت وجمموعة من املقطورات

 
  الفصل االول
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 شروط املتانة والسالمة يف املركبات
 

 القسم االول 
  الشـروط العـامة

 
 

یجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضیھ أصول الفن والصناعة وأن تكون  -81المادة 
یع أجزائھا متینة وسلیمة ومثبتة تثبیتاً تاماً كما یجب أن تكون المركبة دائماً في حالة صالحة لالستعمال جم

والسیر وتتوافر فیھا شروط السالمة والمتانة المقررة في ھذا القانون بحیث ال تُعّرض للخطر سائقھا أو راكبھا أو 
  مة أو الخاصة.مستخدمي الطریق أو تسبب ضرراً للطرق أو لألمالك العا

 
یجب أن یكون جسم أو ھیكل المركبة بحالة جیدة ومثبتاً بالقاعدة تثبیتاً متیناً، وأن تكون المركبة  -82المادة 

مصنوعة بشكل یؤمن لسائقھا مجاالً كافیاً للرؤیة باإلتجاھات كافة بحیث یتمكن من القیادة بكل أمان وسالمة، وأن 
ة االستعمال وُمحكمة عند إغالقھا والمقاعد سلیمة ومریحة وتتفق قیاساتھا مع تكون األبواب والنوافذ سلیمة وسھل

المستوى المعتاد. كما یجب أن یكون زجاج المركبة من النوع اآلمن الذي ال یُحدث جراحاً إذا تحطم، وأن یكون 
ن حسب مواصفات من مادة شفافة ال تحجب الرؤیة من الداخل والخارج. یجب أن یكون جسم المركبة مطلیاً بدھا

  الصانع.
 

  یجب أن تكون المركبة مزودة بـِـ : -83المادة 
مرآة عاكسة، یتمكن السائق بواسطتھا من رؤیة المركبات واألشیاء المقبلة من الخلف، ومرآتان  −

  عاكستان جانبیتان موجودتان في خارج المركبة عن یمین ویسار السائق.
  تكون بوضع سلیم.مّساحة مطر آلیة على الزجاج األمامي  −
  أحزمة أمان في المقاعد االمامیة والخلفیة. −
علبة إسعافات أولیة لسیارات نقل الركاب باالجرة. تحدّد مواصفاتھا بقرار یصدر عن وزیر الداخلیة  −

 والبلدیات.
ر جھاز إطفاء إلخماد الحرائق عند الضرورة، وأن یكون صالحاً دوماً لإلستعمال. تحدّد مواصفاتھ بقرا −

  یصدر عن وزیر الداخلیة والبلدیات.
 

ال یجوز وضع إضافات على المركبة مثل الزجاج الملون العاكس أو عاكسات أو مصابیح  -84المادة 
إضافیة. وال یجوز تركیب ھوائیات ألجھزة الالسلكي غیر المصرح بھا من قبل الجھات المختصة أو وضع أي 

  مع القوانین واألنظمة والقرارات النافذة. كتابات أو ملصقات على جسم المركبة تتعارض
 
 

 القسم الثاين 
  واقي الصدمات والشـاسي

 
 

یجب أن تكون المركبة مزودة بواقي صدمات أمامي وآخر خلفي ویكونان مثبتین بالقاعدة تثبیتاً  -85المادة 
صفات الصانع. یحّظر قویاً، یفي الغرض منھما. ویكتفى لبعض المركبات بحاجز تصادم واحد أمامي تبعاً لموا

  وضع أي واقي صدمات یخالف مواصفات الصانع.
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یجب على الشاحنات اإللتزام بمواصفات واقي الصدمات بشكل یحدّ من الضرر المحتمل على المركبات األخرى 
  في حال اإلنزالق والتصادم مطابق لمواصفات الصانع وحائز على موافقة المصلحة المختصة.

 

ون قاعدة المركبة (الشاسي) من المتانة والقوة بحیث تتحمل الضغط الذي یقع علیھا یجب أن تك -86المادة 
  المصممة لتحملھا. من األحمال

ال یجوز إجراء وصالت أو لحامات في أجزاء قاعدة المركبة (الشاسي)، إال إذا كان ذلك بمعرفة وتجربة 
ھا ومتانتھا باإلضافة إلى شرط موافقة المصلحة وموافقة المصنع المنتج، بحیث ال تؤثر ھذه التعدیالت على توازن

 المختصة على ذلك.
 

 
 القسم الثالث 

  جهاز احملرك و خزان الوقود
 
 

یجب أن یكون تصمیم المحرك من القوة والمتانة بما یتفق مع تصمیم المركبة والغرض من  -87المادة 
  استعمالھا وھي بالوزن األقصى لھا.

 متیناً على الحماالت الخاصة بھ، وأن یكون غطاؤه سلیماً محكم اإلغالق.یجب أن یُثبت المحرك تثبیتاً 
 

یجب أن یكون المحرك بحالة جیدة وال ینبعث منھ دخان ملّوث للبیئة أو مضّر بالصحة العامة أو  -88المادة 
  الثلوث.بسالمة السیر، وأن ال یخرج إنبعاثات تتعدى المواصفات المحدّدة قانوناً وتقاس بواسطة جھاز فحص 

 ال یجوز أن تُحدث المركبة أو أجھزتھا ضوضاء تؤدي إلى إزعاج مستخدمي الطریق أو مجاوریھا.
یحظر استعمال وقود في المحرك غیر تلك المحددّة قانوناً، كما یحّظر استعمال أنواع الوقود غیر تلك المطابقة  

 لمواصفات صانع المركبة.
 

(مسكات) صالح بصورة دائمة، ویُشترط أن یكون ھذا الجھاز یجب تزوید المحركات بعادم  -89المادة 
مصنوعاً بصورة ال تسمح للسائق، أثناء عمل المحرك، بقطع مفعولیتھ أو تخفیفھ، و یحّظر أن یكون تصریف 

 الغازات طلیقاً.
مل یجب ان یكون عادم المحرك في السیارات والمركبات والدراجات اآللیة مجھزاً بمصافي تحدّ من ضوضاء ع
المحرك وفي حال إجراء أي تعدیل أو تبدیل أو إصالح في ھذا العادم یجب أن ال یزید صوتھ أو ضجیجھ عن 

  الحدّ الناتج عنھ عند وروده من مصنعھ األصلي.
التي یتم وضعھا  (pôt catalytique)یُحظر تسجیل السیارات غیر المجھزة بجھاز المحول الحفزي 

اذ ھذا القانون، كما یجب الكشف على ھذا المحول عند كل معاینة للتأكد من في السیر ألول مرة من تاریخ نف
 فعالیتھ. 

یمكن لوزیر الداخلیة والبلدیات أن یحدد بقرار منھ فیما یتعلق بالمعدات الكھربائیة وضع جھاز ضد الطفیلیات 
  تتوفر فیھ شروط فنیة معینة، وجھاز خاص في الدراجات اآللیة یحدّ من ضوضائھا.

 
یجب أن تكون خزانات الوقود واألنابیب الموصولة بین مختلف أجھزة الدورة سلیمة ال تسمح  -90مادة ال

  بأدنى تسرب من الوقود، وأن تكون فتحة خزان الوقود بعیدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم.
  یحّظر تعّطل المركبة اآللیة على الطریق العام بسبب نضوب الوقود من الخزان.
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یجب أن تكون باقي أجھزة المركبة ودون حصر، جھاز التبرید وأجھزة نقل الحركة والشبكة  -91مادة ال
  الكھربائیة، جمیعھا سلیمة بحالة جیدة، صالحة ألداء وظیفتھا وتتحّمل أقصى الطاقة المعدة لھا.

 
 

 القسم الرابع 
  جهاز القيادة و التنبيه

 
 

المقود) ُمثبتاً إلى یسار المركبة اآللیة، وأن تكون جمیع وصالتھ یجب أن یكون جھاز القیادة ( -92المادة 
  سلیمة وبحالة جیدة بحیث یُمّكن السائق من تغییر إتجاه المركبة بسھولة ودقة وبدون تأخیر. 

 ال یجوز إجراء أي تعدیل في مواصفات جھاز القیادة.
مسبقة للمصلحة المختصة وخضوع المركبة یُمكن تعدیل موقع المقود من الیمین إلى الیسار بعد الموافقة ال

 للمعاینة المیكانیكیة.
  یُمنع استیراد المركبات التي ال تتطابق مع أحكام ھذه المادة من تاریخ نفاذ ھذا القانون.

 
  یجب أن تزود المركبة بجھاز تنبیھ واضح الصوت، وال یجوز أن یكون متعدد النغمات. -93المادة 

 
 

 القسم اخلامس 
  اإلطارات  املكابح و

 
 

   -94المادة 
یجب ان تُزود كل سیارة وكل مركبة آلیة أو مجموعة المركبات بمكبحین على األقل، یكون كل منھما   -1

مستقالً عن اآلخر، یؤمن أحدھما التحكم في تخفیض سرعة سیر المركبة وإیقافھا بطریقة كاملة وسریعة 
عند استعمالھما على إتجاه المركبة أو السیارة وھي  والثاني یؤمن وقوفھا في وضعیة الوقوف، وال یؤثران

  سائرة في خط مستقیم. 
یُشترط في المكابح أن تكون ذات فعالیة سریعة وقوة كافیة إلیقاف المركبة أو مجموعة المركبات وتجمیدھا   -2

  وتثبیتھا حتى في أكثر االنحدارات شدة.
 

  المكابح نوعان: -95المادة 
  سي)مكابح الخدمة (مكبح رئی

یكون تشغیلھا إما آلیاً أو بالھواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسیلة أخرى تتسم   أ. 
بمواصفات السالمة، ویجب أن یكون تأثیرھا متوازیًا على جمیع العجالت. إذا كان تشغیل 

الفرامل بضغط الھواء أو بضغط السوائل یجب أن تكون جمیع أجھزتھا من مواسیر وخراطیم أو 
  سلیمة فنیاً. الھواءخزان 

یُشترط في المكبح الرئیسي أن تكون فعالیتھ في العجالت وأن یثبّت على األقل ثلثي وزن السیارة   ب. 
أو المركبة اآللیة وھي محملة، وأن تبلغ فعالیتھ في األرض الجافة أو المسطحة خمسین بالمائة 

 على األقل، على كل عجلة من العجالت.
  المكبح اإلحتیاطي)مكابح تأمین اإلیقاف (
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یكون تشغیلھا بالید أو بالقدم، تكون مستقلة في عملھا تماماً، ویكون تأثیرھا في العجالت أو في جذع األداء 
  (ترانسمیسیون)، ویجب أن یبقى مضغوطاً آلیاً أثناء غیاب السائق.

 

 750لي المرخص بھ على تُعفى المقطورات المنفردة من المكابح، شرط أن ال یزید وزنھا اإلجما -96المادة 
  كیلوغراماً وال على نصف وزن المركبة القاطرة وھي فارغة.

 
         -97المادة 

یجب أن تكون المحاور متّزنة ومضبوطة التركیب ومثبتة في مكانھا حسب تصمیم صانع المركبة وأن   -1
  إلطالق.تتحمل الحمولة التي تقع علیھا وال یجوز أن یكون داخل المحاور أي لحام على ا

یجب أن یكون الجنط من المعدن وتتفق قیاساتھ وقوة تحّملھ مع تصمیم المركبة ومحاورھا دون وجود أي   -2
  لحام بھ. 

یجب أن تكون اإلطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة ال تسمح بانزالق المركبة، وأن تتفق قیاساتھا   -3
ات الصانع، مع مراعاة الرموز المحفورة على مع تصمیم المركبة ومحاورھا وجنوطھا بحسب مواصف

السطح الجانبي لإلطار التي تُبیّن تاریخ الصنع ورمز السرعة ومؤشر الحمولة وقطر الجنط وبنیة اإلطار 
ونسبة اإلرتفاع للعرض وعرض المقطع وغیرھا من القیاسات، وأن تكون مثبتة تثبیتاً ُمحكماً، كما یجب أن 

  بة.تتحمل الوزن األقصى للمرك
 

یجب أن تكون المركبة مزودة بإطار إحتیاطي واحد على األقل في وضعیة جاھزة لإلستعمال  -98المادة 
  باإلضافة الى جھاز رافع للمركبة وما یستلزم من معدات لتغییر اإلطارات.

 
        -99المادة 

 یجب أن تكون اطارات المركبات ومقطوراتھا كافیة المرونة. −
ارات الخارجیة بحالة جیدة، وأن ال تقل سماكة المطاط (الغوما) فوق الخطوط یجب أن تكون اإلط −

ملیمتر، وفق مواصفات اإلتحاد االوروبي. تقاس سماكة المطاط بواسطة جھاز  1.6المحفورة فیھا عن 
  فحص اإلطارات.

  یجب ان ال یتعدى عمر االطارات ست سنوات من تاریخ صنعھا. −
  المعالجة بإعادة النقش أو غیره.ال یجوز إستخدام اإلطارات  −

 
یحّظر تركیب أجزاء معدنیة تشكل نتوءاً في وجھ اإلطارات الذي یالمس األرض، بإستثناء  -100المادة 

 السالسل المعدنیة المعدّة خصیصاً للسیر على الطرقات المغطاة بالثلوج.
 
 

 القسم السادس 
  رعةأجهزة املناورة، والقيادة والرؤية وجهاز مراقبة الس

 
 

   -101المادة 
یجب أن تكون المركبة مصنوعة بشكل یؤمن لسائقھا مجاالً كافیاً للرؤیة في الجھات كافة، بحیث یتمكن  −

  من قیادتھا بكل سالمة.
یجب أن ال یشوه الزجاج األمامي شكل األشیاء، وأن ال یحول في حال الكسر دون االستمرار في رؤیة  −

  الطریق بوضوح.
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الزجاج األمامي مجھزاً بمّساحة زجاج آلیة یسمح مجال عملھا للسائق أن یرى الطریق یجب أن یكون  −
  من مقعده بصورة جلیة.

كلغ/، جھاز تسییر إلى  400یجب أن یكون لكل مركبة آلیة یزید وزنھا على اربعمایة كیلوغرام /  −
  الوراء.

على األقل عاكسة للرؤیة توضع یجب أن تُجّھز السیارة بمرآة وسطیة في داخلھا ومرآة لكل جانب  −
ل حقل الرؤیة زاویة  بصورة تسمح للسائق أن یرى الطریق في مؤخرة المركبة وجانبیھا بحیث ال یشّكِ

  عمیاء تؤدي إلى إخفاء مركبة تستعد للتجاوز.
 

 -102المادة 
  یجب أن تزود المركبة بجھاز یدّل على السرعة، ویكون دائماً بحالة صالحة للعمل. −
أن تزود المركبات التي یعینھا وزیر الداخلیة والبلدیات بجھاز لمراقبة وتسجیل السرعة وغیرھا یجب  −

من مقاییس ومعاییر السالمة المروریة ویكون دائماً بحالة صالحة للعمل. تحفظ المعلومات في ذاكرة 
 الجھاز مدة سنة على األقل وتوضع تحت تصرف المأمورین المختصین عند االقتضاء.

 عین وزیر الداخلیة والبلدیات بقرار منھ أوصاف الجھاز وشروط تركیبھ ومراقبتھ.یُ  −
 

یجب أن تزود سیارات التاكسي أي سیارات األجرة التي تعمل تحت الطلب، بعداد (تكسیمتر)  -103المادة 
 یُسجل أجرة النقل التي یتوجب على الراكب دفعھا.

یات واألشغال العامة والنقل مواصفات ھذا العداد وشروط تركیبھ تُحدّد بقرار یصدر عن وزیري الداخلیة والبلد
  ومراقبتھ والمھل الواجب إعطاؤھا ألصحاب السیارات السیاحیة العمومیة لتجھیز سیاراتھم بالعداد المذكور.

 
 

  الفصل الثاين
  أضواء وإشارات املركبات

 
 القسم األول 

 األضواء واالشارات
 
 

  ع األضواء المجھزة بھا المركبة من المصنع سلیمة وصالحة لإلستعمال. یجب أن تكون جمی -104المادة 
 

  أضواء الطریق أو الضوء العالي  -105المادة 
یجب أن تُجھز جمیع المركبات في المقدمة بضوءي طریق یُرسالن إلى األمام نوراً أبیض أو أصفر، یُضيء 

  الطریق لیالً في طقس صاف، على مسافة مائة متر على األقل.
 

  أضواء التالقي -106المادة 
یجب أن تُجھز جمیع المركبات في المقدمة بضوءي تالٍق، یرسالن إلى األمام نوراً أبیض أو أصفر، یُضيء   -1

  الطریق لیالً في طقس صاف، على مسافة ثالثین متراً على األقل دون أن یبھر نظر السائقین اآلخرین.
ي تبعد أكثر من أربعین سنتمتراً عن حدّ عرض المركبة وجب إذا كانت أي نقطة من مسلط ضوء التالق  -2

  إنارة أضواء القیاس األمامیة.
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  أضواء القیاس األمامیة        -107المادة 
یجب أن تُجھز جمیع المركبات على جانبي المقدمة بضوءین صغیرین، یرسالن الى األمام نورا أبیض أو 

متراً في  150المركبة األمامیة، وأن تكون رؤیتھا من مسافة أصفر، ویجب أن تدّل ھذه األضواء على عرض 
  الجو الصحو لیالً ومن دون أن تبھر نظر السائقین اآلخرین.   

 
  أضواء القیاس الخلفیة -108المادة 

یجب تجھیز جمیع أنواع المركبات أو المقطورات التابعة لھا في المؤخرة بضوءین على األقل یبعثان إلى الوراء  
أحمر، ویجب أن تدّل ھذه األضواء على عرض مؤخرة المركبة، غیر مبھر للنظر یُرى لیالً، في طقس نوراً 

  صاٍف على مسافة مائة وخمسین متراً.
یجب أن تؤدي إنارة أضواء القیاس األمامیة أو أضواء الطریق أو أضواء التالقي إلى إنارة أضواء القیاس  

 الخلفیة.
 

  جانبیة أضواء القیاس ال -109المادة 
كّل مركبة آلیة أو كّل مجموعة مركبات یزید طولھا على ستة أمتار، أو عرضھا بما فیھ الحمولة، على مترین 

یجب تجھیز جانبیھا بأضواء لكي تحدّد نتوءات المركبة وقیاساتھا طوالً وعرضاً وارتفاعاً وفقاً للمعاییر المعتمدة 
لیالً وتمییز حجمھا وأبعادھا بوضوح، على أن تكون ھذه  دولیاً، بشكل یسمح لمستخدمي الطریق من رؤیتھا

  األضواء غیر مبھرة للنظر.
 

  جھاز إنارة لوحة التسجیل في المؤخرة  -110المادة 
یجب تجھیز جمیع المركبات والمقطورات التابعة لھا  بجھاز یضئ لیالً، في طقس صاف، وعلى مسافة   -1

  لوحة التسجیل الموضوعة في المؤخرة. عشرین متراً على األقل، الرقم المدون على
یجب أن تؤدي إنارة أضواء القیاس األمامیة أو أضواء الطریق أو أضواء التالقي إلى إضاءة الجھاز   -2

  المذكور أعاله.
 

  أضواء المكابح  -111المادة 
ة تبعثان الى یجب تجھیز جمیع المركبات و المقطورات التابعة لھا بضوءین أو ثالثة أضواء لتخفیف السرع  -1

  الوراء ضوءاً أحمر غیر مبھر للنظر یُضاء حالما یشرع السائق في استعمال المكبح الرئیسي.
یجب أن یكون ھذا الضوء أقوى من النور المنبعث من ضوء القیاس الخلفي، وذلك عندما تكون أضواء   -2

ا النور في كل حال غیر مبھر المكابح مجموعة مع أضواء القیاس الخلفیة أو متحدة معھا، على أن یبقى ھذ
  للنظر.

یُفرض تركیز ھذه األضواء على المقطورات أو نصف المقطورات حتى ولو كانت قیاساتھا ال تخفي عن   -3
  سائق قادم من الوراء أضواء المكابح المركزة على المركبة القاطرة.

 
 

  إشارات تغییر اإلتجاه أو ضوء اإلشارة -112المادة 
ة بأضواء اإلشارة من الزاویتین األمامیة والخلفیة على أن یكون ضوء اإلشارة المتقطع یجب تزوید كّل مركب

  ظاھراً عند تغییر اإلتجاه یمیناً ویساراً. 
 

 أضواء التنبیھ -113المادة 
یجب أن تجھز المركبة بأضواء التنبیھ تبعث أنواراً متقطعة تصدر من أضواء اإلشارة األربعة معاً وتنبّھ إلى 

 مٍر طارىء.حدوث أ
 

  أضواء الوقوف -114المادة 
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یمكن تجھیز المركبة على جانبیھا إما بأضواء وقوف تبعث إلى األمام وإلى الوراء أنوار برتقالیة، وإما تبعث إلى 
  األمام وإلى الوراء األنوار نفسھا التي تبعثھا أضواء القیاس األمامیة والخلفیة.

 
  أضواء الرجوع: -115المادة 

المركبة بأضواء بیضاء توضع في الخلف حسب مواصفات المصنّع، لتسھیل الرؤیة إلى الوراء، یجب تزوید 
یضيء بمجرد استعمال جھاز السیر الى الوراء، على أال یمتد ضوؤھا إلى أبعد من عشرة أمتار، وأال تبھر 

  النظر.
 
 

 القسم الثاين 
  أضواء وإشارات خاصة

 
 

  أضواء الضباب:  -116المادة 
یز المركبات في المقدمة بضوءي ضباب یبعثان نوراً أصفر أو أبیض وفي المؤخرة بضوء أو ضوءي یمكن تجھ

  ضباب یبعثان إلى الخلف نوراً أحمر.
 

  األضواء القابلة للتوجیھ -117المادة 
یُحّظر استعمال المشعاع (بروجكتور) من أجل إنارة الطریق تحظیراً مطلقاً فیما عدا سیارات القوى المسلحة 

  اإلطفاء واإلسعاف والدفاع المدني.و
 

  مثلث التحذیر  -118المادة 
یجب أن تزود كّل مركبة آلیة، بإستثناء الدراجات، بمثلث تحذیر یستخدم في حاالت الوقوف االضطراري وفقاً 

ا عام من ھذا القانون. تكون أوصافھ مطابقة لألوصاف المبینة في االتفاقیة الدولیة المعقودة في فیین 58للمادة 
  ، أو أي اتفاقیة دولیة أخرى یُصادق علیھا لبنان.1968

 
  العاكسات  -119المادة 

یجب تزوید السیارات والمقطورات من الخلف بعاكسین یعكسان نوراً أحمر إلى الوراء ویكونان على شكل   -1
  مثلث للمقطورات وغیر ذلك للسیارات.

أمتار أو دراجة آلیة أو ھوائیة بعاكس أو عاكسین من یجب تجھیز كّل سیارة ومقطورة یتعدى طولھا ستة   -2
  الجانبین لونھما برتقالي وشكلھما غیر مثلث.

 یجب تجھیز كل سیارة بعاكسین غیر مثلثین من األمام یعكسان نوراً أبیض إلى األمام.   -3
 

  نقلیات أشجار وقطع متمادیة في الطول    -120المادة 
لقانون تخضع المركبات التي تنقل أشجاراً أو قطعاً متمادیة في الطول تتعدى من ھذا ا 139عمالً بأحكام المادة 

  مؤخرة المركبة بأكثر من متر واحد وال تتجاوز المترین للشروط التالیة:
  سنتیمتراً. 25×  40أن توضع نھاراً في مؤخرة الحمولة رایة بلون أحمر قاني ال یقل قیاسھا عن   -1
  لحمولة ضوء یبعث نوراً أحمر جلیاً غیر مبھر للنظر.أن توضع لیالً في مؤخرة ا  -2
 
 

 القسم الثالث 
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  أحكام عامة تتعلق kألضواء واإلشارات
 
 

 -121المادة 
عندما یكون ثمة توازن أو جھازان یرمزان إلى الشيء نفسھ ویمكن إستعمالھما في الوقت نفسھ یجب أن   -1

لى مسطح التطابق الطولي للمركبة ویجب أن یبعثا أو یُركزا في طرفي المركبة بصورة متساویة وبالنسبة إ
  یعكسا أشعة مضیئة باللون نفسھ والحدّة نفسھا.

  ال یجوز أن تكون حدة األضواء واإلشارات، قابلة للتغییر، ما عدا أضواء اإلشارات المتعلقة بتغییر اإلتجاه.  -2
  اللونین األبیض أو األصفر. یُحّظر تجھیز كافة أنواع المركبات في مقدمتھا بأضواء من غیر  -3
 
 

  الفصل الثالث
  الشروط اخلاصة بسيارات األجرة والباصات وتراخيص نقل الركاب

 
 

  -122المادة 
  سیارات األجرة      -1

باإلضافة إلى الشروط العامة المشار الیھا أعاله في الفصل االول من الباب الثاني، یجب أن تتوافر في سیارات 
  ا الشروط التالیة:األجرة بجمیع أنواعھ

  أن تكون لھا أربعة أبواب، إثنان من كل جانب على األقل. −
  أن تكون المقاعد مریحة ونظیفة. −
  أن تُجّھز السیارة من الداخل بإنارة كھربائیة. −
أن تُكتب أرقام لوحة التسجیل وأسم صاحب السیارة وعنوانھ باللغتین العربیة والفرنسیة على لوحتین  −

ضع إحداھما بشكل واضح على ظھر المقعد األمامي والثانیة أمام الراكب في المقعد األمامي صغیرتین تو
 بجوار السائق.

أن یثبّت الملصق التعریفي على جانبیھا من الخارج وفق القرار الصادر عن وزیري األشغال العامة  −
 والنقل والداخلیة والبلدیات بھذا الشأن.

ة مكتوب علیھا كلمة (أجرة) تُضاء عند خلوھا من الركاب، ویُعفى من أن توضع لوحة على سطح المركب −
  وضع ھذه اللوحة سیارات األجرة التي تعمل تحت الطلب.

 أن تزود كل سیارة أجرة بجھاز إطفاء صالح دائماً لإلستعمال وفي متناول السائق.  −
المقاعد  بشكل مخالف لمواصفات  ال یجوز إحداث أي تغییر أو تعدیل في جسم السیارة أو جھاز القیادة أو

  الشركة المصنعة.
 
  الباصات          -2

  باإلضافة إلى الشروط العامة، یجب أن تتوفر في الباصات الشروط التالیة:
أن یكون لكل باص بابان على األقل من جھة الیمین، على أن تبقى الباصات المسجلة حالیاً خالفاً لھذا  −

ت من تاریخ صدور ھذا القانون ما لم تتم تسویة أوضاعھا بما یتوافق النص في السیر مدة خمس سنوا
  مع ھذا النص.

أن یكون لكل باص عدد كاٍف من النوافذ والساللم سھلة اإلستعمال وغیر بارزة عن ھیكل الباص،  −
  ویجوز أن تزود النوافذ بستائر.

 أن تكون المقاعد مثبتة بأرضیة الباص بقوائم وبطریقة محكمة. −
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 یجوز إحداث أي تغییر أو تعدیل في جسم السیارة أو جھاز القیادة أو المقاعد  بشكل مخالف ال −
  لمواصفات الشركة المصنّعة.

أن توضع إشارات وإرشادات واضحة داخل الباصات تطلب من كافة الركاب عدم التحدث مع السائق  −
  .خالل قیادتھ للمركبة حرصاً على تركیز السائق على مھمة القیادة

  أن تزود ھذه الباصات بإنارة كافیة من الداخل. −
أن یزود كّل باص بأجھزة إطفاء كافیة ال تقل عن جھازین وتكون صالحة دائماً لالستعمال على أن تكون  −

  إحداھا في متناول السائق. 
  أن یكون لكّل باص صندوق إسعاف یحتوي على المواد الالزمة لإلسعافات األولیة. −
لملصق التعریفي على جانبیھا من الخارج وفق القرار الصادر عن وزیري األشغال العامة أن یثبّت ا −

 والنقل والداخلیة والبلدیات بھذا الشأن.
یمكن تحدید أي شروط إضافیة تتعلق بالسالمة واألمان والحالة العامة من حیث المظھر الداخلي والخارجي   -3

  یات واألشغال العامة والنقل.بموجب قرار یصدر عن وزیري الداخلیة والبلد
 

یتوجب على مالكي وسائقي المركبات العمومیة ومؤسسات وشركات النقل العام للركاب الذین  -123المادة 
یمارسون أو یرغبون بممارسة النقل العام للركاب على االراضي اللبنانیة أو بین لبنان والخارج، الحصول على 

المدیریة العامة للنقل البري والبحري یخولھم القیام بھذا العمل  -والنقل  ترخیص مسبق من وزارة األشغال العامة
وذلك بناًء على قرار یصدر عن وزیري األشغال العامة والنقل والداخلیة والبلدیات یتعلق بتنظیم مھنة النقل العام 

حدید األطر التنظمیة للركاب، ویتم بموجبھ تحدید الشروط الالزمة للحصول على ھذه التراخیص باالضافة إلى ت
  التي ترعى عملیة إصدار ھذه التراخیص وتجدیدھا والغائھا والتطبیق العملي لھا.

ال یجوز ألي مالك مركبة نقل عمومیة سواء فرد أو مؤسسة أو شركة وألي سائق نقل ركاب عمومي مزاولة 
دیریة العامة للنقل البري الم -النقل العام للركاب دون ترخیص مسبق من وزارة االشغال العامة والنقل 

  والبحري، وفق اآللیة التي یتم تحدیدھا في القرار المذكور أعاله. 
 
 

  الفصل الرابع 
 االوزان وقياس املركبات

 
  القسم االول
 احكام عامة

 
 

یحق لدائرة المیكانیك في المصلحة المختصة في حال ثبوت عدم صحة المعلومات والمستندات  -124المادة 
ھا، تعدیل الوزن اإلجمالي، قوة المحرك، عدد المقاعد أو الوزن الفارغ، دون أن یكون لصاحب العالقة المقدمة ل

 الحق بالمطالبة بالتعویض عن العطل والضرر.
 

یُرخص للمركبات الخاصة بالشحن نقل شخصین بجانب السائق شرط أن تكون ھذه المركبات  -125المادة 
  ه المركبات.مصممة لذلك من الشركة المصنعة لھذ

یُرخص لسیارات الشحن بنقل ثالثة عمال على األكثر في صندوقھا مع أو بدون حمولة، شرط أن تكون مجھزة  
  بالمقاعد الالزمة وأن تشمل بولیصة التأمین العمال.
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كّل مركبة آلیة أو مقطورة أو نصف مقطورة یُراد وضعھا في السیر، یجب أن تكون مصنوعة  -126المادة 
بطریقة تحدّ في حال االصطدام، من أخطار الحوادث الجسدیة سواء على مستعملیھا أو على مستخدمي ومجھزة 

  الطریق اآلخرین. 
 

یُحدّد وزیرا الداخلیة والبلدیات واألشغال العامة والنقل بقرار منھما الشروط الواجب توفرھا في  -127المادة 
لمقطورات أن لجھة صنع الصنادیق أو القیاسات جمیع أنواع السیارات والمركبات والمقطورات ونصف ا

  الداخلیة والخارجیة، أو ألجل تأمین سالمة الركاب وراحتھم، وضمان الحمولة المنقولة.
 
 

  القسم الثاين
 األوزان

 
 

 قوة المحرك -128المادة 
إلجمالي مع مراعاة أحكام ھذا القانون، یُحدد رئیس دائرة المیكانیك في المصلحة المختصة الوزن ا  -1

المرخص بھ لكل مركبة آلیة معدّة لنقل األحمال أو لنقل أكثر من ثمانیة أشخاص أو لجّر مقطورة أو نصف 
مقطورة وذلك بالنسبة إلى متانة ھیكل المركبة وإطاراتھا وقوة محركھا وأجھزتھا المیكانیكیة.  كما یحدّد 

 قوة محركات المركبات اآللیة على النحو اآلتي:
 
  العاملة على البنزین بأربع اوقات. المحركات -

  0.062× ع ×  2ق      
  المحركات العاملة على البنزین بوقتین -

  1.06×  0.062× ع ×  2ق    
  المحركات العاملة على الغاز اویل (المازوت) بأربع أوقات -

  0.005× م × ع ×  2ق      
  المحركات العاملة على المازوت بوقتین -

  1.06×  0.005× م × ع ×  2ق      
  وتعني األحرف الواردة في القواعد أعاله ما یلي:

  ق = قطر اسطوانة الواحدة بالسنتیمتر
  ع = عدد اسطوانات المحرك

  م = مدى حركة الدفاش
یتم تحدید قوة محركات المركبات اآللیة غیر المبینة أعاله باالستناد إلى المواصفات الفنیة المحدّدة من قبل   -2

  نفس قوة محركات البنزین التي توازیھا قوة فعلیة.المصنع المنتج بإعتماد 
 إن الكسر الناتج عن عملیة الضرب في تحدید قوة المحرك یعتبر وحدة كاملة في حال تجاوز النصف.  -3
یتم تحدید قوة المحرك باإلستناد إلى المواصفات الصادرة عن المصنع المنتج أو وكیلھ في لبنان، شرط أن   -4

المقدمة على مسؤولیتھم ویتحملون بالتالي كل ما ینتج عن عدم صحة ھذه المعلومات تبقى صحة المعلومات 
 تجاه المصلحة المختصة.

في حال عدم توفر المستندات الضروریة یمكن اإلستعانة بالكشف الحسي والمقارنة مع مركبات أخرى   -5
  بمواصفات مشابھة.

ع أو وكیلھ الموجود في لبنان أن یخضع المركبة لفحص إذا كان المصنّع المنتج للمركبة في لبنان، فعلى المصن
المعاینة المیكانیة العادیة والخاصة قبل وضعھا في السیر في لبنان من أجل إثبات صالحیتھا للسیر وصحة 

 مطابقتھا للمواصفات والمعاییر المعتمدة عالمیاً.
 دیات والصناعة.یُحدّد دقائق تطبیق ھذه الفقرة بقرار یصدر عن وزیري الداخلیة والبل
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یشتمل الوزن اإلجمالي على وزن المركبة أو مجموعة المركبات وھي فارغة ووزن الحمولة  -129المادة 

 134المرخص بنقلھا فیھا، وھو األقل ما بین الوزن االجمالي الفني والوزن االجمالي األقصى المحدّد في المادة  
  من ھذا القانون.

 
رغ للمركبة، أو لمجموعة المركبات، على جمیع العناصر والتجھیزات المكونة یشتمل الوزن الفا -130المادة 

  لھا كما تصدر عن الشركة الصانعة، والتي تجعلھا تعمل بشكل طبیعي مضافاً الیھا ما یلي:
  سائل التبرید.

  الزیوت.
  سائل غسیل الزجاج.
  % على االقل.90خزان الوقود مليء 

  دوالب احتیاطي واحد.
  جھاز اطفاء.

  آللة الرافعة والعدة الالزمة التي تسلّم عادة مع السیارة الموضوعة في صندوق معتدل طبیعي.ا
  غطاء عادي إذا كانت المركبة مكشوفة.

 
تقوم بعملیات وزن المركبات وھي فارغة المراكز المعتمدة قانوناً إلجراء المعاینة المیكانیكیة  -131المادة 

ھا، على أن تبقى ھذه األوزان قابلة للتعدیل أو التصحیح إذا تبین لدائرة الدوریة وتعتمد األوزان الصادرة عن
  المیكانیك أي شك في صحتھا.

 
یُستثنى من عملیات الوزن المركبات اآللیة الواردة من مصانعھا كاملة التجھیز، ولم یجَر علیھا  -132المادة 

یكانیك إستناداً للمواصفات الصادرة عن المصنع محلیاً أي تعدیل. ویتم تحدید ھذا الوزن من قبل رئیس دائرة الم
  المنتج.

 
من ھذا القانون، ال یجوز تسییر مركبة یزید وزنھا  140و 137و 134مع مراعاة أحكام المواد  -133المادة 

  %/ على الوزن اإلجمالي المحدد لھا والمدّون في رخصة السیر المعطاة لھا.10بنسبة عشرة المائة /
 

  -134المادة 
من ھذا القانون (نقلیات إستثنائیة) تحدّد األوزان اإلجمالیة القصوى للمركبات  140مع مراعاة أحكام المادة   -1

  الملحق بھذا القانون. 1وفقاً لجدول االوزان رقم 
تحدّد األوزان المسموح بھا للشاحنات من فئة اللوبوي/ مزدوجة العجالت للحموالت غیر القابلة   أ. 

  (أ) الملحق بھذا القانون.-2ول األوزان رقم للتجزئة وفقاً لجد
تحدّد األوزان المسموح بھا للشاحنات من فئة اللوبوي/ متعددة العجالت وفقاً لجدول االوزان رقم   ب. 

  (ب) الملحق بھذا القانون. -2
الملحق بھذا  2إذا زاد الوزن اإلجمالي للشاحنة عن الخمسة أطنان الواردة في الجدول رقم   ج. 

  ون یشترط لسیرھا في لبنان حصولھا على تصریح مسبق من وزارة الداخلیة والبلدیات.القان
للحموالت التي ال یمكن تجزئتھا، وخالف ذلك یمكن  2یتم إعتماد الوزن اإلجمالي المسموح بھ بالجدول رقم   -2

 .1محاسبتھا حسب األوزان المسموح بھا طبقاً للجدول رقم 
األقصى باإلستناد إلى المواصفات الواردة من المصنع المنتج للمركبات، على أنھ  یتم تحدید الوزن اإلجمالي  -3

ال یجوز أن یزید الوزن اإلجمالي األقصى ألي مركبة على الوزن اإلجمالي المحدد لھا في ھذا القانون وإن 
 ورد ذلك في بیان الشركة الصانعة.
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مقاسات المركبات المحددة في ھذا الفصل وفق ما یتم یمكن تعدیل األوزان المحوریة واإلجمالیة واألبعاد و  -4
اإلتفاق علیھ بموجب مذكرات تفاھم أو إتفاقیات إقلیمیة أو دولیة، وذلك بموجب مرسوم یتخذ في مجلس 

 الوزراء بناًء على إقتراح وزیري األشغال العامة والنقل والداخلیة والبلدیات.
لیة للمركبات، أو وضع إستثناءات علیھا، لفترة محددة تقتضیھا كما یمكن تعدیل األوزان المحوریة واإلجما  -5

المصلحة العامة، وذلك بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناًء على إقتراح وزیري األشغال العامة 
  والنقل والداخلیة والبلدیات.

 
 -135المادة 

طن من الوزن اإلجمالي  ) خمسة أحصنة ونصف لكل5,5یجب أن ال تقّل قوة المحرك الفعلیة عن (  -1
  للمركبة.

  ال یُسمح بالسیر لمركبة تجّر أكثر من مقطورة واحدة. -2  -2
 

% من وزن المركبة  25ال یجوز أن یقّل الوزن على المحور المحرك أو المحاور المحركة عن  -136المادة 
  اآللیة أو مجموعة المركبات وھي محّملة.

 
  -137المادة 

  ریة القصوى على كّل محور من محاور المركبة كما یلي:تحدّد األحمال المحو  -1
  محاور قابلة للتوجیھ: -أ

  أطنان.  7          محور منفرد -1         
 أطنان لكل محور. 6        محاور متعاقبة -2         

  
  محاور غیر قابلة للتوجیھ -ب

  طناً.  13          محور منفرد -1          
  محور مزدوج كما یلي: -2          

  أطنان لكل محور 10  المسافة المحوریة أقل من مترین إذا كانت -
  إذا كانت المسافة المحوریة ال تقل عن مترین -

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

  د في البند (ب) من ھذه المادة تكون األحمال المحوریة للمقطورة على النحو التالي:على الرغم مما ور -ج
  أطنان لكل محور.  9          محور منفرد -1            
  طن لكل محور.  7.5        محور مزدوج -2                   

 
 طناً. 21مالي األقصى یُستثنى من الفقرة االولى السیارات الشاحنة بمحورین والتي یتم تحدید وزنھا االج  -2
 
 

 القسم الثالث
 قيـاس املركبات

 
 
 

من ھذا القانون ال یجوز أن تزید قیاسات المركبة أو مجموعة  140مع مراعاة أحكام المادة  -138المادة 
 المركبات على الحدود التالیة:
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   م. 2.65                                                    العرض اإلجمالي
   م. 4.2           لو أو اإلرتفاع اإلجمالي عن سطح الطریق               الع

 م. 7.5      طول مقطورة منفردة ذات محور واحد مع معدات القطر
 م. 12      طول مقطورة منفردة ذات محورین مع معدات القطر

      م. 12                                                     طول مركبة آلیة
    م. 16.5  ل القاطرة ونصف المقطورة                                       طو

   م. 18.35   طول القاطرة والمقطورة                                            
 م. 12    المسافة األفقیة ما بین المحور العامودي لنصف المقطورة ومؤخرتھا

 م. 16السائق من الخارج ومؤخرة المقطورة     المسافة األفقیة ما بین ظھر غرفة 
 م. 2.04المسافة األفقیة ما بین المحور العامودي لنصف المقطورة وأي نقطة من مقدمتھا   

 
 ال یجوز أن تقل المسافة ما بین المحور الخلفي للقاطرة والمحور األمامي للمقطورة عن ثالثة أمتار. 
ي ھذه المادة بقرار یصدر عن وزیري الداخلیة والبلدیات واألشغال العامة یمكن تعدیل قیاس المركبات المحددة ف 

  والنقل. 
 
 

  القسم الرابع
 قيـاس احلمولة

 
 
 

  یجب اتخاذ جمیع اإلحتیاطات الالزمة في تحمیل المركبات وتجنّب: -139المادة 
  وقوع وتبعثر الحمولة −
  الحدّ من مجال رؤیة وحریة تحرك السائق أثناء القیادة −
  اإلخالل بتوازن المركبة −
 التحمیل بشكل یخفي أجھزة اضاءة المركبة ولوحات تسجیلھا −
  إحداث الضوضاء والضجیج أثناء القیادة −
یُمكن للحمولة التي ال تتجزأ أن یتعدى طولھا مؤخرة السیارة ولیس مقدمتھا على أن ال تتجاوز ثالثة  −

الي المفروض بموجب ھذا القانون، وفي جمیع أعشار طول المركبة دون أن یتعدى الطول االجم
  االحوال على المترین.

إذا دعت الحاجة أو الضرورة أن تتعدى الحمولة االطار الخارجي عرضاً ال یجب أن یزید ذلك عن  −
سنتم بما فیھ جمیع نتوءات  265الثالثین سنتمتراً من كّل جھة ودون أن یتعدى العرض االجمالي المحدّد 

ط أن تكون الحمولة من األشیاء التي یسھل مالحظتھا واإلنتباه إلیھا حیث یُحّظر في مثل المركبة، وشر
  ھذه الحالة نقل األعمدة وما شابھ من االشیاء البارزة عرضاً بشكل یصعب مالحظتھا.

ال یجوز للحموالت التي تتعدى حدود السیارة أن تخرج بتموجاتھا عن الحدود القصوى المفروضة  −
 القانون ویجب أن تربط بصورة متینة مع بعضھا.بموجب ھذا 

  یُحّظر نقل حموالت یمكن أن تالمس الطریق العام حتى ولو كانت محمولة بعجالت. −
ال یجوز أن یتعدى علو صندوق المركبة أو حمولتھا من ُمعبّد الطریق ستة أعشار طول ھیكلھا  −

  م. 4,2(الشاسي)، وفي جمیع األحوال أن ال یتعدى ذلك 
كن تعدیل قیاس الحمولة المحددة في ھذه المادة بقرار یصدر عن وزیري الداخلیة والبلدیات واألشغال العامة یم

 والنقل. 
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  القسم اخلامس
 نقليات إستثنائية

 
 

 -140المادة 
إذا دعت الحاجة إلى نقل أو تسییر قطع ال تتجزأ أو معدات زراعیة أو أشغال عامة أو مركبات سیارة أو   -1

رة معدّة لنقل قطع ال تتجزأ، وكانت قیاساتھا أو أوزانھا تزید على الحدود النظامیة كان لوزارة مقطو
ھیئة إدارة السیر واآللیات والمركبات، وبعد استطالع رأي وزیر األشغال العامة  -الداخلیة والبلدیات

  ات.والنقل، أن یرخص ویُشرف على سیرھا لسفرة واحدة أو لسفرات عدة وفقاً للمقتضی
تُحدّد في الترخیص الطرقات واألوزان واألوقات الواجب اعتمادھا والتدابیر الواجب اتخاذھا  −

  لتأمین سالمة السیر، ولتجنب إلحاق الضرر بالطرقات واالنشاءات وملحقات األمالك العامة.
و لألشیاء تُعتبر الحموالت غیر قابلة للتجزئة عندما ینتج عن ھذا األمر ضرراً وتعطیالً للقطع أ −

  المنقولة أو عندما یتعرض ھذا األمر لسالمة النقل.
من ھذا القانون بأن تتخطى الطرقات العامة،  138یُسمح للمركبات والمعدات غیر المطابقة ألحكام المادة   -2

باستثناء األوتوسترادات، عرضاً من جانب إلى آخر في مناطق عملھا، بعد التأكد من أنھا ال تُعرقل السیر 
   تُشكل خطراً على الطرقات أو على سالكیھا. وال

یُحّظر على مركبات األشغال العامة ومعداتھا والجرارات الزراعیة المجھزة بمقطورة، السیر على   -3
الطرقات الدولیة والرئیسیة واألوتوسترادات وھي ُمحّملة. إنما یسمح لھا بأن تتخطى ھذه الطرقات عرضاً 

  من أنھا ال تعرقل السیر وال تشكل خطراً على الطرق أو على سالكیھا. من جانب إلى آخر بعد التأكد
یحق لإلدارة المختصة، أن تمنح أصحاب المركبات الزراعیة ذات المقطورة فقط ترخیصاً  −

استثنائیاً یُجیز لھا السیر على قسم من الطرقات الرئیسیة وھي محّملة بالمحاصیل الزراعیة 
لزراعة لمسافة ال تتجاوز خمسة عشر كیلومتراً شرط أن تُحدّد في والمواد والمعدات الالزمة ل

ھذه الرخصة المواد المرخص بنقلھا وخطة السیر وأوقات ونقطتي اإلنطالق والوصول، ومدة 
صالحیة الرخصة، وأن یجري ھذا النقل في مطلق األحوال ضمن المناطق الزراعیة وأن ال 

 السالمة العامة.ینتج عن ذلك أي عرقلة للسیر أو خطر على 
یُمكن أن یُمنح مثل ھذا الترخیص لنقل عدد معین من العمال الزراعیین شرط أن ال یجري النقل  −

 على الطرقات الدولیة وداخل المدن.
تُحدّد المناطق الزراعیة المذكورة بمرسوم یتخذ بناًء على إقتراح وزیري الداخلیة والبلدیات  −

 والزراعة.
 
 

  القسم السادس
 وط املفروضة على املقطورات ونصف املقطوراتالشر 

 
 

 -141المادة 
یُسمح للمركبة أن تجّر مقطورة واحدة أو نصف مقطورة شرط أن تكون المقطورة من فئة المركبة  −

  القاطرة عینھا.
یُحّظر على سیارات السیاحة، أن تجّر مقطورات لغایات تجاریة أو صناعیة أو زراعیة باستثناء  −

  لُمعدّة للنزھات والسیاحة والصید وما شابھھا لإلستعمال الشخصي.المقطورات ا
یُسمح لسیارات الشحن المصممة خصیصاً لجّر مقطورات، بقطر مقطورة واحدة مخصصة لنقل  −

  األحمال. كما یسمح لسیارات الشحن األخرى عند الحاجة بقطر معدات زراعیة أو أشغال عامة.
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  مقطورة مھما كانت األسباب.یُحّظر على باصات النقل جّر أي  −
  یُحّظر على المركبات اآللیة، أن تجّر خلفھا مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. −

إن الوزن األقصى للمقطورة المسموح بھ یُحدّد من خالل الكسر الحاصل ما بین الوزن اإلجمالي للمقطورة مع 
تشكالن المجموعة المؤلفة من قاطرة ومقطورة. كامل حمولتھا ووزن السیارة القاطرة مع كامل حمولتھا اللتین 

 نسبة ھذا الكسر بعد تدویره ال یجب أن یتعدى:
 إذا كانت المجموعة مجھزة بمكابح أوتوماتیكیة متواصلة ومباشرة. 1.45 −
إذا كانت المجموعة غیر مجھزة بمكابح أوتوماتیكیة متواصلة ومباشرة. أما فیما یتعلق بالسیارات  0.8 −

المزدوج (للسیاحة والنقل) أو لسیارات الكارافان ال یجب أن یتعدى وزن المقطورة في جمیع  ذات الثقل
 األحوال الوزن الفارغ للسیارة القاطرة.

  إذا كانت المقطورة غیر مجھزة بمكابح. 0.5 −
ال یجوز وضع أي مجموعة مؤلفة من مركبة قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة في السیر قبل إجراء جمیع 

  لمعامالت القانونیة لھا وضرب رقم ھیكل القاطرة على المقطورة أو نصف المقطورة.ا
یُسمح استعمال القاطرة لجّر أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الھیكل الذي یعود للقاطرة والذي تّم ضربھ 

  من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة.
شركات متخصصة یمكن أن تكون مسؤولة عن صناعتھا لجھة یجب على معدات القطر أن تكون صادرة عن 

  تحمل االوزان والضغوط الملقاة علیھا دون أي خطر.
 یجب على أجھزة اإلضاءة والكبح ما بین القاطرة والمقطورة أن تكون متناسقة ومباشرة بین بعضھا البعض.

 
 

  الباب الثالث
  اللوحات واملعاينة امليكانيكية والتسجيل

 
  لالفصل االو 

 اللوحـات وحمتوcuا
 
 

كل سیارة یجب أن تحمل لوحة تعرف بـ /لوحة الُمصنّع/ تُذكر فیھا بوضوح ماركة السیارة  -142المادة 
  وطرازھا ورقم الطراز المتسلسل فیھا ویتولى المصنع تثبیت ھذه اللوحة على السیارة .

وباً من ِقبل الُمصنّع على ھیكل أو صندوق باإلضافة إلى ھذه اللوحة، یجب أن یكون رقم الطراز المتسلسل مضر
  السیارة. 

  یجب أن یحمل محرك السیارة رقماً متسلسالً محفوراً علیھ، وإال فیجري ضربھ من قبل المصلحة المختصة.
في حال أن رقم الطراز المتسلسل غیر موجود أصالً (غیر مضروب من قبل الُمصنّع على ھیكل أو صندوق 

أ أو اإلھتراء وأصبح غیر واضح تصعب قراءتھ، یتم ضرب األعداد أو الرموز الستة السیارة) أو تعرض للصد
منھ الموجودة لجھة الیمین ورقمین إضافیین یشیران إلى السنة التي تتّم عملیة الضرب فیھا باإلضافة إلى عالمة 

 الدائرة المختصة في المصلحة المختصة على طرفي الرقم الذي تّم ضربھ.
لمركبات اآللیة للشروط المفروضة بموجب ھذه المادة على أن یتم التقیّد بالتصنیف األساسي یخضع إستیراد ا

من ھذا القانون. وأي أستیراد مخالف  175للسیارة كما ھي واردة من مصنعھا وكما ھو مفروض بموجب المادة 
  .لذلك یبقى على عاتق مالك السیارة وال یمكنھ المطالبة بأي تعویض عن العطل والضرر

إن صانع السیارة ووكیلھ في لبنان وكذلك مالك كّل مركبة مسؤولون بالتضامن عن صحة البیانات المذكورة في 
  ھذه المادة.

كّل َمّن یقوم بعملیة تحویر أو نزع أو استبدال أو طمس لرقم المحرك أو رقم الطراز المتسلسل یُعاقب بالحبس 
  رة لبنانیة وحجز المركبة.مدة ثالث سنوات وبغرامة قدرھا عشرون ملیون لی
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كّل سیارة ُمعدّة لنقل البضائع یجب أن تحمل على جانبھا األیمن لوحة ظاھرة تتضمن بوضوح  -143المادة 

 وزن السیارة فارغة ووزنھا اإلجمالي المرخص بھ، كما یمكن أن تُكتب ھذه االوزان بوضوح على صندوقھا.
 

 -144المادة 
حتین تعرفان بلوحتي التسجیل تحمالن رقم تسجیل المركبة، تُثبّت إحداھما في یجب أن تزود كّل مركبة بلو  -1

المقدمة والثانیة في المؤخرة بطریقة تجعلھما ظاھرتین ومقروءتین دائماً للعیان، وال یُسمح بنزعھما أو 
ھائیاً من بسیر المركبة دونھما. ال یمكن نقل لوحتي التسجیل إلى مركبة أخرى حتى بعد سحبھما مؤقتاً أو ن

السیر إال من أجل وضعھما على سیارة أخرى یملكھا صاحب المركبة أو أحد أصولھ أو فروعھ، باستثناء 
 لوحتي السیارات العمومیة ویُحّظر استخدام لوحات تسجیل غیر التي ترخص وفقاً لألصول القانونیة.

مؤخرتھا بشكل ظاھر ومقروء  یجب أن تحمل كّل مقطورة أو نصف مقطورة، لوحة تسجیل واحدة تثبت في  -2
  وال یُسمح بالسیر بدونھا، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة نفس رقم لوحة القاطرة.

یُجاز للشاحنات العمومیة والشاحنات المخصصة للنقل الخارجي استخدام لوحة التسجیل العائدة لھا على   -3
رأس القاطرة شرط أن یتم ضرب رقم  أكثر من مقطورة أو نصف مقطورة ذات مواصفات مختلفة عن

الھیكل عینھ على ھذه المقطورات أو نصف المقطورات من قبل المصلحة المختصة مما یتیح استخدام أي 
 منھا على رأس القاطرة بحسب متطلبات العمل وحاجات السوق.

 
 -145المادة 

مواد عاكسة وبصّم حراري، یجب أن تكون لوحات التسجیل مصنوعة من مواد عالیة الجودة ومشكلة من   -1
وأن تكون ظاھرة ومقروءة في وضح النھار، وُمضاءة ومقروءة في اللیل وأن تبصم بمبصم المصلحة 

 المختصة.   
یجب تثبیت اللوحات بشكل جید في المكان الُمعدّ لذلك وفق توصیات الُمصنّع ووفق الطریقة التي تقرھا   -2

 اإلدارة المختصة.
وسائقھا، المحافظة على ھذه اللوحات وتفقدھا باستمرار لتبقى نظیفة وسلیمة وواضحة على مالك المركبة   -3

  المعالم. 
یُحّظر وضع أي كتابات أو شارات أو عالمات أو أحرف أو أرقام أو أي إضافات سواء على اللوحات أو   -4

لف لھذه الفقرة باإلضافة إلى بجانبھا. یعاقب بالحبس ثالثة أشھر وبغرامة مقدارھا ملیونا لیرة لبنانیة كّل مخا
 سحب ست نقاط وحجز المركبة.

تزود لوحات التسجیل بتقنیات حدیثة لقراءة اللوحات والتعّرف على تفاصیل تسجیل المركبات آلیاً. وتُحدّد   -5
 تفاصیل ھذه التقنیات بقرار یصدر عن وزیر الداخلیة والبلدیات.

 
   اللوحات الدبلوماسیة والقنصلیة -146المادة 

تُخصص اللوحات الدبلوماسیة والقنصلیة للبعثات الدبلوماسیة والقنصلیة والھیئات اإلقلیمیة والدولیة بموجب 
موافقة خطیة من وزارة الخارجیة والمغتربین، على أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات أو ألحد موظفیھا 

  ممن یحملون الصفة الدبلوماسیة.
 

  والسیر المؤقت لوحات التسجیل -147المادة 
تُخصص لوحات التسجیل والسیر المؤقت لوكالء المركبات اآللیة بإستثناء الدراجات اآللیة ومركبات الـ أ ت ف 

"ATV.الجدیدة الموضوعة في السیر ألول مرة "  
 

  لوحات ادخال مؤقت -148المادة 
  صفة مؤقتة.تُخّصص لوحات ادخال مؤقت للمركبات التي یتم ادخالھا إلى لبنان ب        
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  لوحات التجربة -149المادة 
كّل سیارة أو مجموعة مركبات لم تُسجل بعد ویُراد تسییرھا على الطرق بقصد التجربة یجب أن تجھز   -1

  بلوحتي تجربة توضع األولى في المقدمة والثانیة في المؤخرة.
  لیة والبلدیات.یُحدّد سیر المركبات المجھزة بلوحتي تجربة بقرار یصدر عن وزیر الداخ  -2
یجب أن یحمل السائق أثناء تجول المركبة رخصة السیر المتعلقة بلوحاتھا وترخیصاً من الدوائر  -  3  -3

الجمركیة بإخراج السیارة من مستودعھا الجمركي لتجربتھا، أو تصریحاً من الدوائر المذكورة بدفع الرسوم 
رات المقبولین یُثبت على مسؤولیتھم أن اإلیصال الجمركیة المتوجبة علیھا، أو تصریحاً من وكالء السیا

  الجمركي (مع بیان رقمھ وتاریخھ) العائد لھا موجود لدیھم.
 

 لوحة الترانزیت   -150المادة 
كّل سیارة أو مجموعة مركبات لم تُسجل بعد وتكون معدّة للتصدیر إلى الخارج، یجب أن تُجّھز بلوحتي   -1

  والثانیة بمؤخرتھا. ترانزیت توضع األولى في مقدمتھا
یجب أن یحمل السائق أثناء سیر المركبة على الطرق، البیانات الجمركیة القانونیة المتعلقة بھا، ورخصة   -2

مرور منظمة من قبل المصلحة المختصة یذكر فیھا إسم وكیل شركة السیارات أو الحائز على لوحة 
الھیكل المتسلسل، ورقم المحرك، والمكان  الترانزیت، ومحل إقامتھ، وماركة المركبة وطرازھا ورقم

  المقصود، ووجھة الطرق الواجب اتباعھا ومدة صالحیة الرخصة.
 

 -151المادة 
یُعطى وكالء شركات السیارات المعتمدون في لبنان وتجار السیارات والشركات ذات اإلمتیاز ومنظمات   -1

 مالھا عند الحاجة.األمم المتحدة، عدداً من لوحات التجربة والترانزیت الستع
تُعطى ھذه اللوحات لمدة سنة قابلة للتجدید، على أن یُحدد عددھا من قبل المصلحة المختصة بالنسبة لكل   -2

 شخص طبیعي أو معنوي من فئات األشخاص المذكورین أعاله. 
ة قابلة یُعطى األشخاص الطبیعیون الذین یتعاطون أعمال الوساطة في النقل، لوحات ترانزیت لمدة سن  -3

  للتجدید.
 

یُمكن لإلدارة المختصة أن تسمح عند اإلقتضاء وبصورة إستثنائیة، تسلیم لوحات تجربة  -152المادة 
  وترانزیت لألفراد على أن ال تستعمل إال لمرة واحدة ولمدة ال تتجاوز ثالثة أیام.

 
أو بنصف مقطورة، وجَب وضع  إذا كانت المركبة الُمراد تجربتھا أو تصدیرھا مرفقة بمقطورة -153المادة 

  لوحتي التجربة أو الترانزیت الواحدة في مقدمة المركبة والثانیة في مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة.
 

تبقى ساریة المفعول النصوص القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا قبل نفاذ ھذا القانون والمتعلقة  -154المادة 
 وفئاتھا وأنواعھا.بلوحات التسجیل للمركبات اآللیة 

 
 -155المادة 

في حال فقدان إحدى لوحتي التسجیل أو كلیھما، یجب على مالك المركبة، إثبات ذلك بموجب محضر لدى   -1
  قوى األمن الداخلي ومن ثم استكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود.

  ة، إعالم المصلحة المختصة.في حال تلف إحدى لوحتي التسجیل أو كلیھما، یجب على مالك المركب  -2
ال یُسمح للمركبات بالسیر قبل إستكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود أو متلف والحصول على   -3

 اللوحات البدیلة. 
في حال فقدان إحدى اللوحتین أو كلیھما خارج األراضي اللبنانیة، على مالك المركبة إبالغ قوى األمن   -4

بت ذلك من الجھات المختصة في الدولة التي فُقدت فیھا. وعلى الجھات األمنیة الداخلي وإحضار ما یث
 مخاطبة الجھات األمنیة المحلیة والدولیة بشأن اللوحات المفقودة لضمان عدم استخدامھا بشكل غیر قانوني.
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والمغتربین، في حال فقدان لوحات دبلوماسیة أو قنصلیة یجب إبالغ قوى األمن الداخلي ووزارة الخارجیة   -5
  ومن ثم إستكمال إجراءات الحصول على لوحات بدیلة.

 
  الباب الثاين

  املعاينة امليكانيكية
 
 

 -156المادة 
كّل مركبة آلیة وكّل مقطورة وكّل نصف مقطورة تتقدم للتسجیل ألول مرة أو یُطلب إعادة تسجیلھا بعد   -1

مختصة للتثبت من أن جمیع الشروط المفروضة سحبھا من السیر یجب أن تتم معاینتھا من قبل المصلحة ال
  علیھا في ھذا القانون متوفرة فیھا.

یُستثنى من المعاینة المنصوص علیھا في الفقرة األولى من ھذه المادة سیارات السیاحة الخصوصیة   -2
  غیر المستعملة والتي تُسّجل ألول مرة. ATV والدراجات اآللیة الجدیدة ومركبات الـ أ ت ف 

 
إذا تبین للدائرة المختصة أن المركبة اآللیة أو المقطورة أو نصف المقطورة التي عاینتھا  -157دة الما

  مستوفیة جمیع الشروط المفروضة نُظّم بھا محضر كشف یُستند الیھ للتسجیل وإعطاء رخصة السیر.
 

نظامیة، والتي ینطبق إن السیارات والمقطورات التي یزید وزنھا أو قیاساتھا على الحدود ال -158المادة 
من ھذا القانون، تخضع لمعاینة میكانیكیة ویُنظم بھا محضر كشف یُستند علیھ إلعطاء  140تسییرھا للمادة 

  رخصة سیر مؤقتة أقصاھا خمسة أیام قابلة للتجدید مرة واحدة.
 

  تخضع للمعاینة المیكانیكیة الدوریة: -159المادة 
" مرة كل سنة وذلك بعد A T Vات اآللیة ومركبات الـــ أ ت ف "سیارات السیاحة الخصوصیة والدراج  -1

  مرور ثالث سنوات على تاریخ وضعھا في السیر ألول مرة في لبنان أو خارجھ.
جمیع المركبات األخرى مرة واحدة في كل سنة بحسب جداول خاصة بذلك تصدر عن وزارة الداخلیة   -2

 والبلدیات.
رك یُدار بقوة الدیزل (المازوت)، مّرة واحدة في السنة للمركبات التي ال یزید المركبات اآللیة المجھزة بمح  -3

عمرھا عن سبع سنوات من تاریخ وضعھا في السیر ألول مرة في لبنان أو خارجھ ومّرة كل ستة أشھر بعد 
  لمقبولة.ذلك للتثبت من توفر جمیع الشروط المفروضة علیھا، بما في ذلك مطابقة انبعاثاتھا مع المواصفات ا

تخضع جمیع أنواع السیارات والمركبات والمقطورات أثناء سیرھا على الطرقات إلى كشف میكانیكي   -4
یجریھ في أي وقت كان، موظفو اإلدارة المختصة بمؤازرة عناصر من قوى األمن الداخلي وذلك للتثبت من 

  توفر جمیع الشروط المفروضة علیھا.
الطریق إال إذا كانت بحالة فنیة جیدة ولھذه الغایة تخضع المركبات على  ال یجوز استعمال أي مركبة على  -5

  اختالف فئاتھا للمعاینة المیكانیكیة للتأكد من توافر المواصفات والشروط الفنیة والقانونیة فیھا. 
ل تُحدّد شروط الكشف الفني (المیكانیك) وطریقة إجرائھ واألماكن التي یتم فیھا الكشف وكذلك الوسائ  -6

الواجب توافرھا في المركبات لتأمین راحة ركابھا والسالمة العامة وحمایة البیئة بموجب قرار یصدر عن 
  المجلس.

 
تؤلف لجنة دائمة قوامھا رئیس المصلحة المختصة رئیساً، وعضویة كّل من رئیس دائرة  -160المادة 

ھمتھا البّت في المراجعات المتعلقة برفض المیكانیك ورئیس دائرة التسجیل ورئیس القسم المعني بالمراجعة، م
  أحد االقسام في المصلحة المذكورة تنظیم محضر كشف.
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یُحّظر إیجار واستئجار االطارات أو أي قطع غیار ألي مركبة آلیة، أو تبدیلھا بشكل مؤقت،  -161المادة 
 بھدف الغش في المعاینة المیكانیكیة اإللزامیة.

  ادة بقرار یصدر عن وزیر الداخلیة والبلدیات.تُحدّد دقائق تطبیق ھذه الم 
 

إذا تخلف مالك المركبة اآللیة عن دفع رسوم السیر السنویة التي تُحدّد وفقاً للمواعید التي  -162المادة 
%) من قیمة الرسم السنوي عن 10تصدرھا اإلدارة المختصة، یُستوفى منھ غرامة تأخیر قدرھا عشرة بالمائة (

ى أن ال تتجاوز قیمة الغرامة المفروضة ضعف قیمة الرسم السنوي، باإلضافة إلى العقوبات كّل شھر تأخیر عل
األخرى المنصوص عنھا في ھذا القانون، ما لم یثبت أن المركبة كانت محجوزة أو محتجزة أو موجودة خارج 

  البالد أو مسروقة.
 
 

  الفصل الثالث
  التسجيل

 
 

  ا لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً ألحكام ھذا القانون.ال یجوز قیادة أي مركبة م -163المادة 
ل السیارات والدراجات اآللیة والجرارات الزراعیة ومعدات األشغال العامة وإجماالً المركبات اآللیة في  تُسجَّ

سجالت أو بطاقات خاصة لدى رئیس المصلحة المختصة، أما العجالت التي تجّرھا الحیوانات والمركبات 
  تُجّر باألیدي، فتسّجل في مراكز البلدیات.والمعدات التي 

 
 -164المادة 

تُرقّم السجالت المذكورة في المادة السابقة وتُختم من قبل رئیس المصلحة المختصة ویُعمل بمحتویاتھا ما لم   -1
  یثبت تزویرھا.

متعلق ببیع ، ال1935أیار  20ال یجوز، باستثناء الحاالت المنصوص علیھا في القانون الصادر بتاریخ   -2
السیارات بالتقسیط، بیع أو رھن السیارات أو الدراجات اآللیة والجرارات الزراعیة وجمیع المركبات اآللیة 

أعاله، إال لدى المصلحة المختصة وبواسطة المأمور المكلف وكّل بیع  163الخاضعة للتسجیل وفقاً للمادة 
ه الشخص الثالث أو لدى الدولة. ویُعتبر كّل من أو رھن یحصل خارج ھذه اإلدارة، ال یكون لھ مفعول تجا

  ساھم في مخالفة أحكام ھذه المادة شریكاً بالمسؤولیة.
ال یُعتد إال بالوكالة األولى لتسجیل المركبات، والتي تسري صالحیتھا مدة شھرین من تاریخ تنظیمھا.   -3

ا خالل مھلة یومي عمل من ویجب على كاتب العدل إعالم المصلحة المختصة عن تنظیمھ وكالة ببیعھ
تاریخ تنظیم الوكالة، مع بیان كامل ھویة الوكیل والعنوان المفّصل وفق البندین "ب" و "ح" من الفقرة 

من ھذا القانون، بعد تسدید رسوم السیر  210األولى والبندین "أ" و "ب" من الفقرة الثانیة من المادة 
  والغرامات المتوجبة علیھ كافة.

/ ل.ل. عن كّل 100,000یتأخر عن التسجیل، یتوجب علیھ غرامة قدرھا مائة الف لیرة لبنانیة /كّل َمّن   -4
أسبوع تأخیر، ویُعتبر كسر األسبوع، أسبوعاً كامالً، وذلك بعد إنقضاء مدة شھرین على تنظیمھا، وفي ھذه 

  ى تسجیلھا.الحالة على المصلحة المذكورة إعالم قوى األمن الداخلي بغیة احتجاز السیارة حت
" من ھذه المادة، الوكاالت المنظمة لمصلحة شركات 3ـ یُستثنى من أحكام المھلة المحدّدة في الفقرة "5  -5

ومؤسسات بیع السیارات والمركبات اآللیة، المسجلة أصوالً في السجل التجاري، شرط أن تُسحب السیارة 
  ة المذكورة.من السیر مؤقتاً ویصدر بھا شھادة أنقاض قبل تنظیم الوكال

یحق لوكالء السیارات الجدیدة، تنظیم وكالة بیع ثانیة بصورة استثنائیة لمصلحة شركات ومؤسسات تجارة   -6
  السیارات المستعملة، المسجلة وفقاً للقوانین واألنظمة.

  تُحدّد دقائق تطبیق أحكام ھذه المادة بقرار یصدر عن وزیري العدل والداخلیة والبلدیات.  -7
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یحلف الموظفون الذین یُعھد إلیھم بمسك السجالت أو الذین یُعھد إلیھم استماع جمیع أنواع  -165المادة 
العقود المتعلقة بالمركبات أمام القاضي المنفرد الجزائي حیث یكون مركز عملھم وقبل مباشرة ھذا العمل الیمین 

  التالیة:
  (( أقسم بان أقوم بواجبي بصدق وأمانة ))

وظفین استماع العقود في مجالس خاصة بناًء على استدعاء یقدمھ أحد المتعاقدین إلى رئیس ویمكن لھؤالء الم
الوحدة المختص، وذلك لقاء تعویض انتقال یُحدّد بقرار من وزیر الداخلیة والبلدیات یقدمھ صاحب العالقة مع 

  واسطة النقل.
 

ل المركبات في الدائرة المختصة بأسماء مالكی -166المادة  ھا بعد أن یقدم طالب التسجیل الوثائق تُسجَّ
والمستندات المطلوبة إضافة الى إسمھ وكنیتھ وعنوان محّل اقامتھ وفقاً للبندین "ب" و "ح" من الفقرة االولى 

من ھذا القانون، كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات  210والبندین "أ" و "ب" من الفقرة الثانیة من المادة 
 سسات العامة والبلدیات وفقاً ألحكام األنظمة الصادرة على أساس ھذا القانون.واإلدارات والمؤ

من ھذا القانون أن تبقى بحیازة المدیون  163یجوز في حال رھن أي مركبة آلیة خاضعة للتسجیل وفقاً للمادة 
 على أن ینص عقد الرھن على ذلك صراحة. 

 
 -167المادة 

وضعھا في السیر أو دفع رسم السیر السنوي عنھا، إال بعد تقدیم عقد  ال یجوز تسجیل أي مركبة أو إعادة  -1
تأمین لدى شركة تأمین مرخصة للعمل في الجمھوریة اللبنانیة ومجازة لممارسة أعمال تأمین المركبات، 

على أن یغطي ھذا العقد المسؤولیة المدنیة عن الضرر الجسدي والمادي الالحق بالغیر والناجم عن 
  ك المركبة.استعمال تل

ال یجوز السماح بدخول المركبة غیر اللبنانیة الى أراضي الجمھوریة اللبنانیة إال بعد تقدیم عقد تأمین یغطي   -2
المسؤولیة المدنیة عن الضرر الجسدي والمادي الالحق بالغیر والناجم عن استعمال المركبة في الجمھوریة 

  اللبنانیة وفق القوانین المرعیة اإلجراء. 
 
 -168مادة ال
تُعتبر معامالت نقل ملكیة المركبات ورھنھا وسائر التصرفات القانونیة المتعلقة بھا باطلة مھما كان نوعھا   -1

  ما لم یتم تسجیلھا وتوثیقھا في المصلحة المختصة.
یتولى الموظفون العاملون في المصلحة المختصة صالحیة تنظیم وتصدیق العقود الخاصة بالمركبات بما   -2

ذلك عقود نقل ملكیتھا ورھنھا وسائر التصرفات القانونیة المتعلقة بھا وسماع وتدوین إقرارات  في
األطراف فیھا وأقوالھم أو التصدیق على تواقیعھم وذلك وفقاً لألصول واإلجراءات التي یطبقھا الكاتب 

  العدل في تنظیم العقود وتصدیقھا. 
نقل ملكیة المركبة أو أن المركبة مرھونة فال یجوز نقل ملكیتھا  إذا اتضح لإلدارة المختصة وجود قید یمنع  -3

  إال بعد رفع القید أو موافقة الدائن المرتھن.
 

والدراجات اآللیة   ATVعلى وكالء مصانع المركبات اآللیة بما فیھا مركبات الـ أ ت ف -169المادة 
المركبات الموضوعة في السیر ألول مرة، وفق الجدیدة المعتمدین رسمیاً في لبنان، إجراء معامالت تسجیل ھذه 

الشروط التي تُحدّد بقرار یصدر عن وزیري الداخلیة والبلدیات والمالیة. على أن یقوموا بضرب أرقام ھیكل 
، التي ال تحمل أرقام محفورة وذلك وفق الطریقة  ATVالمركبات اآللیة بإستثناء الدراجات ومركبات الـ أ ت ف

  تي تعتمدھا المصلحة المختصة.ونماذج األرقام ال
والدراجات اآللیة، إجراء   ATVعلى مستوردي المركبات اآللیة المستعملة، بما فیھا مركبات الـ أ ت ف

معامالت تسجیل ھذه المركبات الموضوعة في السیر ألول مرة، وذلك وفق الشروط التي تُحدّد بقرار یصدر عن 
 وزیري الداخلیة والبلدیات والمالیة.



44 | P a g e  

  

اقب كّل مّن یخالف الفقرتین أعاله بغرامة قدرھا عشرة مالیین لیرة لبنانیة، ویجري توجیھ إنذار إلى المخالف. یُع
 وعند تكرار المخالفة یتم مضاعفة الغرامة. 

 
تُسلِّم المصلحة المختصة إلى صاحب المركبة، رخصة سیر تنظمھا باالستناد إلى مضمون  -170المادة 

  دون فیھا المواصفات التالیة: مستنداتھا ومحضر كشف ت
 إسم صاحبھا وشھرتھ ومحّل إقامتھ مفصالً. −
  نوع المركبة، وجھة استعمالھا. −
  ماركتھا وطرازھا. −
  رقم الھیكل والمحرك. −
  عدد االسطوانات وقوة المحرك. −
  شكلھا ولونھا ومواصفات صندوقھا. −
  السیارة معدّة لنقل األحمال. وزنھا فارغة وحمولتھا الصافیة واإلجمالیة إذا كانت  −
  رقم التسجیل المرخص لھا. −
  تاریخ وضعھا في السیر ألول مرة. −
  تأشیرات ومالحظات خاصة. −
  عدد الركاب المرخص بنقلھم وكیفیة توزیعھم. −

على مالك المركبة أو من یمثلھ قانوناً، تبلیغ المصلحة المختصة على الفور في حال فقدان رخصة سیر المركبة 
أو تلفھا، بإثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى األمن الداخلي، وتقدیم طلب للحصول على بدل عن مفقود أو بدل 

 عن متلف ودفع الرسوم المقررة.
  تتمیز رخصة السیر بعدة نقاط أمان تُحدّد بقرار یصدر عن وزیر الداخلیة والبلدیات.

 
ن، ینقل محّل اقامتھ نھائیا إلى الخارج، أن یقدّم على مالك كّل مركبة خصوصیة مسجلة في لبنا -171المادة 

إلى المصلحة المختصة تصریحاً خطیاً بذلك، یضم إلیھ رخصة السیر ولوحات التسجیل العائدة للمركبة. یُستثنى 
من تسلیم اللوحات ورخصة السیر السیارات المسجلة تحت وضع اإلدخال الموقت، على أن تُرقّن قیودھا عند 

 19راضي اللبنانیة، ویخضع تجولھا بعد ذلك لنظام اإلتفاقیة الدولیة المعقودة في جنیف بتاریخ خروجھا من األ
  ، أو أي اتفاقیة دولیة أخرى یصادق علیھا لبنان.1949أیلول 

 
یُحّظر إجراء أي تعدیل جوھري على السیارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة  -172المادة 

  لمختصة.المیكانیك في المصلحة ا
  یُقصد بالتعدیالت الجوھریة ما یلي:

 إستبدال محرك. −
 إستبدال المقصورة (كابین). −
 إستبدال صندوق. −
 التعدیل في عدد المحاور والمسافة فیما بینھما. −

إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعدیل من التعدیالت المحدّدة أعاله، على صاحب العالقة أن یتقدم  •
كانیك في المصلحة المختصة وأن یقدّم السیارة مع رخصة سیرھا بطلب من دائرة المی
  والمستندات التالیة:

عند إستبدال المحرك إبراز مستند رسمي یُثبت شرعیة المحرك (جدول جمركي یتضمن رقم المحرك  −
 رخصة سیر أو شھادة األنقاض للسیارة التي تُنزع عنھا). -أو شھادة جمركیة 

 أن ال تقل قوة المحرك الجدید عن قوة المحرك القدیم. یُشترط في ھذا التعدیل •
عند إستبدال المقصورة إبراز مستند جمركي للمقصورة یتضمن رقم الھیكل الموجود على لوحة  −

 المصنع أو المحفور علیھا، أو شھادة أنقاض المركبة التي تعود لھا المقصورة.
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ز االساسي لھا ویجب أن یكون من الماركة یُشترط في ھذا التعدیل أن یحافظ على الشكل والطرا •
نفسھا، وأن تكون المقصورة الجدیدة مجھزة بلوحة المصنع الخاص بھا أو برقم محفور علیھا 

  للتثبت من وضعھا القانوني.
 عند إستبدال وتصنیع صنادیق السیارات، یجب أن ینسجم مع الغایة الُمعدّة لھا: −

مة غیر مدروسة وإستعمال مواد ثقیلة تزید من وزنھا ال یجوز إرھاق السیارات بصنادیق ضخ •
 الفارغ وتحدّ من حمولتھا بشكل یتعارض مع الغایة المعدة لھا. 

ال یجوز إضافة عناصر على الھیكل تزید من قوتھ وتشكل عبئاً إضافیاً یزید من الوزن الفارغ  •
 على حساب الحمولة (تصفیح الشاسي).

% من وزنھا اإلجمالي الُمحدّد لھا بموجب 55رغ للمركبة اآللیة ال یجوز أن یتعدى الوزن الفا •
القوانین المرعیة اإلجراء باستثناء المركبات اآللیة التي ال یزید وزنھا اإلجمالي عن عشرة 

  أطنان.
% حجم الحمولة المرخص 10ال یجوز لسیارات الصھاریج أن یتعدّى الحجم الصافي للصھریج  •

    بنقلھا.
 

  الوزن الفارغ -الوزن اإلجمالي   =             لةالحمو         
  الثقل النوعي للسائل÷ الحمولة   =           حجم الحمولة      
  حجم الفراغ الداخلي الُمعدّ للنقل  =  الحجم الصافي للصھریج       

 
محاور والمسافة فیما بینھا فإن ھذا األمر یرتبط بما یصدر عن الشركة الصانعة حیث عند التعدیل في عدد ال

یتوجب على صاحب العالقة إبراز كاتالوغ الصانع أو المستندات الرسمیة التي تبین المواصفات الفنیة العائدة 
  للمركبة وكذلك جمیع قیاسات الصانع للطراز المزمع تعدیلھ.

قدّم ال یلحظ إمكانیة إلجراء ھذا التعدیل المطلوب، على دائرة المیكانیك الطلب من في حال أن الكاتالوج المُ 
صاحب العالقة الحصول على إفادة من صانع المركبة في بلد المنشأ ُمصدّقة من المراجع المختصة وفقاً لألصول 

  تُفید بأن التعدیل المطلوب مقبول فنیاً.
ة لھا فیما خص التعدیالت الجوھریة المحدّدة أعاله أن تعرض جمیع لدائرة المیكانیك بعد درس الطلبات المقدم

  الشروط الفنیة المتوفرة لھذا التعدیل في حال الموافقة علیھ فنیاً وبیان أسباب الرفض في حال عدم الموافقة.
خصة یُكتفى بالتصریح فقط عن تغییر اللون وعلى مالك المركبة أن یقدم إلى دائرة المیكانیك المركبة مع ر

  سیرھا إلجراء التصحیحات الالزمة علیھا.
 

 -173المادة 
یترتب على مالك المركبة إذا تّم تفكیكھا أو إتالفھا أو توقف عن استعمالھا لعدم صالحیتھا أن یُبلّغ، بغیة   -1

أیام من تاریخ  7سحبھا من السیر بصورة نھائیة، المصلحة المختصة بذلك خطیاً خالل مدة ال تزید عن 
أي من تلك الحاالت وأن یقوم بتسلیم المصلحة المختصة أثناء ھذه المدة رخصة سیر المركبة وقوع 

ولوحتیھا في حال كانت السیارة مسجلة خصوصیة ویُكتفى بالتصریح الخطي في حال فقدان الرخصة 
  واللوحتین بنتیجة ظرف قاھر، بعد التثبت من ذلك بموجب محضر منظم لدى قوى األمن الداخلي. 

في حال سحب مركبة مسجلة خصوصیة من السیر بصورة مؤقتة بعد أن تكون قد ُسلّمت لوحتاھا ورخصة   -2
سیرھا وُسدّدت عنھا جمیع الرسوم المفروضة، فإنھ ال یتوجب دفع أي رسم عنھا لدى إعادتھا إلى السیر، إال 

 عن السنة التي أُعیدت فیھا إلى السیر.
بلوماسي والقنصلي عند استبدال اللوحات الدبلوماسیة بلوحات عادیة أو تُعفى سیارات أعضاء السلكین الد   -3

دبلوماسیة أخرى وبالعكس، كما تُعفى السیارات المسجلة في وضع اإلدخال الموقت من رسم إستبدال 
  اللوحات.

ثة أشھر كّل َمّن یقود مركبة آلیة جرى سحبھا من السیر بصورة نھائیة أو مؤقتة (أنقاض)، یُعاقب بالحبس ثال -4
  وبغرامة نقدیة قدرھا ملیون لیرة لبنانیة، وتُسحب منھ ست نقاط باإلضافة إلى حجز المركبة.
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لإلدارة المختصة شطب قید المركبة إذا ثبَت لھا أنھا لم تعدّ صالحة لإلستعمال على أن تحدّد  -174المادة 
  أسس وشروط الشطب بموجب قرار یصدر عن وزیر الداخلیة والبلدیات. 

 
  تقسم السیارات إلى خمس فئات: -175المادة 

سیارات السیاحة: تدخل في ھذه الفئة كّل سیارة ُمعدّة لنقل األشخاص وعدد مقاعدھا، عدا السائق ثمانیة  −
 فما دون.

سیارات الباص: تدخل في ھذه الفئة كُل سیارة ُمعدّة لنقل األشخاص وعدد مقاعدھا، عدا مقعد السائق،  −
  نیة، وكذلك كّل سیارة من ھذا النوع ُمعدّة لنقل الركاب والبضائع معا.یزید على الثما

سیارات الشحن: تدخل في ھذه الفئة كّل سیارة ُمعدّة لنقل األحمال أو البضائع أو الحیوانات، وكذلك  −
 القاطرة والمقطورة والرأس القاطر والنصف مقطورة.

سیارة سیاحیة ُمعدّة تارة لنقل األشخاص وطوراً لنقل سیارات السیاحة والنقل: تدخل في ھذه الفئة كّل  −
األحمال وكذلك كّل سیارة سیاحیة ُمعدّة لنقل األشخاص واألحمال في آن واحد، شرط أن ال یتعدى 

  كلغ إذا كانت تعمل على الطاقة الكھربائیة. 4500كلغ أو  3500وزنھا اإلجمالي 
ّل سیارة تعود في األساس ألي فئة من ھذه الفئات سیارات ذات استعمال خاص: تدخل في ھذه الفئة ك −

األربع المحدّدة أعاله لكنھا ُمجّھزة وبشكل دائم بآالت میكانیكیة ذات استعمال خاص وھي ال تستعمل 
لنقل األحمال أو األشخاص سوى األشخاص الضروریین إلنجاز األعمال التي ُصممت من أجلھا، 

لألثقال، وبآالت للتنقیب عن المیاه والمعادن والمواد المحترقة ومنھا السیارات المجھزة بآالت رافعة 
السائلة، بآالت ومصابیح أو ساللم إلصالح المصابیح وخطوط اإلنارة، بآالت ومضخات للباطون، 

بمرائب تصلیح متجولة، بمختبرات صحیة أو زراعیة أو بیطریة، لإلعالن والنشر والدعایة شرط أن 
یة وأن تكون ُمصنّعة بشكل ال یسمح لألشیاء داخل صندوقھا أن تتطایر ال تُستعمل لغیر ھذه الغا

 فتعرض السالمة العامة للخطر، بمطاعم متجولة ... وما شابھ ھذه السیارات.
سیارة ذات نقل ُمحدّد: تدخل في ھذه الفئة كّل سیارة تعود في األساس ألي فئة من الفئات األربع لھذه  −

ل دائم لنقل أشیاء أو أشخاص بأوضاع وضمن شروط ُمحدّدة ومنھا المادة ُمخّصصة وُمجھزة بشك
السیارات المجھزة بصنادیق مقفلة وعازلة للحرارة وأجھزة تبرید لنقل أشیاء ضمن نظام مراقبة 
للحرارة، بصنادیق لتحمیل وضغط وتفریغ النفایات، بصھاریج أو مستوعبات خاصة لنقل المواد 

ُمجّھزة بوسائل تثبیت لنقل المستوعبات أو صنادیق موحدة القیاسات، السائلة أو المطحونة، بمسطحات 
بجباالت باطون، بمسطحات وسكك وأجھزة خاصة لنقل السیارات، لإلسعاف، لدفن الموتى، لنقل 

المساجین، لنقل األموال، بصھاریج لنقل رواسب المراحیض، بصھاریج لرّي المزروعات أو رّشھا أو 
ات، والمجھزة بأثاث منزلي وبأسّرة تتسع لنقل ومنامة لیس أكثر من سبعة لتطھیر األماكن من الحشر

 أشخاص من ضمنھم السائق (سیارات الكارافان)، وما شابھ ھذه السیارات.
 

  تُسجل السیارات خصوصیة أو عمومیة. -176المادة 
 

 -177المادة 
معنویاً ) عندما یجري النقل فیھا تُسجل سیارة السیاحة خصوصیة بأسم صاحبھا ( شخصاً طبیعیاً كان أو   -1

  دون عوض أیاً كان نوعھ.
یُرخص بتسجیل سیارات السیاحة التي یكون عدد مقاعدھا، عدا السائق ثمانیة أشخاص وما دون   -2

  خصوصیة:
بإسم المؤسسات اللبنانیة المسجلة قانوناً، الُمخصصة لتأجیر السیارات الخاصة من السواح شرط أن  −

ارات بأنفسھم وعلى أن تكون لھذه السیارات لوحات خاصة بھا تمیزھا عن سواھا. یقود ھؤالء السی
وفي جمیع األحوال ینبغي اجراء ضمان ھذه السیارات ضد جمیع األخطار، وتأدیة الرسوم اإلضافیة 

 في الجدول الملحق بھذا القانون.
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نة التعلیم والفحص وتدریبھم بإسم مدارس تعلیم السوق المرخص لھا بذلك من أجل نقل طالبھا إلى أمك −
علیھا. وتُحدّد المصلحة المختصة خطة السیر لھذه السیارات التي یجب أن تمیز بكتابة ظاھرة على 

 جانبیھا تُبیّن الغایة من استعمالھا وینبغي اجراء ضمان للسیارات وركابھا.
 

 -178المادة 
  لمصالح التالیة: تأمیناً لحاجاتھا، تُسّجل سیارات الباص الخصوصیة بأسم ا  -1

مصالح الدولة والبلدیات وإتحادات البلدیات والمؤسسات العامة التابعة للدولة أو للبلدیات أو   أ. 
  إلتحاد البلدیات.

  المنظمات الدولیة والبعثات السیاسیة والدبلوماسیة والقنصلیة العاملة في لبنان.  ب. 
یة والریاضیة، شرط أن تحصر كّل مؤسسة المستشفیات والمؤسسات العلمیة والتعلیمیة والخیر  ج. 

استعمال المركبة في نقل المرضى أو المستخدمین أو العمال أو التالمذة أو المعلمین أو 
  الریاضیین الذین یكونون بعھدتھا.

شركات الطیران ووكاالت السفر والسیاحة من أجل نقل ركابھا وأمتعتھم وعمالھا ومستخدمیھا   د. 
ر أو المرفأ. على أن یتم ھذا النقل دون بدّل. وتحدّد المصلحة المختصة من مراكزھا إلى المطا

  خّط سیر ھذه المركبات.
الفنادق من الدرجة الثالثة وما فوق من أجل نزالئھا وعمالھا ومستخدمیھا ضمن المناطق التي   ه. 

  تُحدّدھا وزارة الداخلیة والبلدیات.
ھا وعمالھا على العشرة، على أن یُحصر استعمالھا المصانع والمؤسسات التي یزید عدد مستخدمی  و. 

  في نقلھم فقط وذلك بدون بدل.
وكاالت السفر والسیاحة المرخص لھا رسمیاً والتي تؤمن الخدمات السیاحیة من أجل نقل السواح   ز. 

من بیروت أو الموانئ البریة والجویة إلى األماكن األثریة والسیاحیة في لبنان وبالعكس ضمن 
حدّد بمرسوم یُتخذ في مجلس الوزراء على أن تكون سیارات الباص ُمجھزة بأجھزة شروط تُ 

  تكییف الھواء وبمقاعد "بولمن". 
تُحدّد میزات السیارات وتجھیزاتھا المذكورة في ھذه المادة وسواھا، بقرار من وزیر الداخلیة والبلدیات، 

  والنقل. والتعرفات الواجب تطبیقھا بقرار من وزیر األشغال العامة
مدارس تعلیم السوق المرخص لھا لتعلیم طالبي رخص السوق قیادة سیارات الباص، شرط التقید   ح. 

  بالشروط المفروضة علیھا بموجب ھذا القانون.
  یُحّظر استعمال ھذه المركبات لغیر الغایة المرخص بھا.        

سیارات الباص الخصوصیة لتأمین النقل العام  تُسجل باسم مصلحة سكك حدید الدولة اللبنانیة والنقل العام  -2
  لقاء بدل.

  وال یولي ھذا التسجیل أصحاب السیارات العمومیة من أي فئة كانت المطالبة بأي تعویض.
 

یُرخص بتسجیل سیارات الباص الخصوصیة بأسم المؤسسات التي تتعاطى النقل الدولي ضمن  -179المادة 
  الشروط التالیة:

  ه السیارات في نقل الركاب عبر القارات أو عبر الصحراء.أن یُحصر عمل ھذ −
أن تُحدّد وزارة الداخلیة والبلدیات، المیزات الفنیة والتجھیزات اآللیة الواجب توفرھا في السیارة تأمیناً  −

  لسالمة المسافرین وراحتھم. 
التي یجوز لھا التوقف أن تُحدّد في رخصة السیر االتجاھات الواجب على السیارة اتباعھا واألماكن  −

  فیھا.
أن یُسّجل على السیارة بأحرف كبیرة ظاھرة واضحة باللغة العربیة وبلغة أجنبیة (فرنسي أو انكلیزي)  −

 أسم المؤسسة المختصة بعد عبارة: "معدّة للنقل عبر القارات وعبر الصحراء".
ة تسمح بالنزول في البلد المقصود، أو أن ال یُنقل المسافر إال بعد التثبت من انھ یحمل سمة دخول نظامی −

  في المكان الذي تمّر بھ واسطة النقل عند االقتضاء.
  یُحّظر استعمال ھذه المركبات لغیر الغایة المرخص بھا. −
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تسجل سیارات الشحن خصوصیة إذا كان النقل فیھا یجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة  -180المادة 

  بیعیاً أو معنویاً) على أن تُسجل باسمھ.لخدمة مالكھا دون سواه (شخصاً ط
  ویستفید من التسجیل: 

  مصالح الدولة وإتحاد البلدیات والبلدیات والمؤسسات العامة التابعة لھا.  −
  المنظمات الدولیة والبعثات السیاسیة والدبلوماسیة والقنصلیة في لبنان. −
ي الداخلیة والبلدیات والصناعة أعداد أصحاب الصناعات والمشاغل الیدویة، یُحدد بقرار من وزیر −

 الشاحنات وأوزانھا اإلجمالیة، والمواد المسموح بنقلھا ومناطق توزیعھا یراعى فیھ كفاءتھم المالیة.
  أصحاب اإلمتیازات من شركات وأفراد. −
أصحاب الجرارات الزراعیة واآلالت المیكانیكیة الزراعیة السیارة بما فیھا المجھزة برافعة من  −

  منشئھا، وآالت التنقیب السیارة وغیر السیارة، وذلك لنقل المعدات أو المحروقات الالزمة لعملھا.
أصحاب المزارع والمزارعین وأصحاب المشاتل ونباتات الزینة واألزھار، ضمن الشروط الواردة في  −

 من ھذا القانون. 182المادة 
قفیراً مرقّماً ومرّمزاً شرط أن ال یتجاوز وزنھا  25أصحاب المناحل، على أن ال یقل عدد قفرانھا عن  −

السیارة اإلجمالي ثمانیة أطنان ونصف، وأصحاب مزارب ومزارع الحیوانات والتعاونیات الزراعیة. 
یُحدد بقرار من وزیري الداخلیة والبلدیات والزراعة أعداد الشاحنات وأوزانھا اإلجمالیة ألصحاب 

 ات الزراعیة.مزارع ومزارب الحیونات والتعاونی
المتعھدون لدى الدولة والبلدیات أو المؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلدیات وذلك في أعمالھم  −

المتعلقة بالتزامھم على أن یكونوا مسجلین لدى غرف التجارة والصناعة والزراعة، وأن ال تقّل 
 مالءتھم المالیة عن مایة ملیون لیرة لبنانیة.

مؤسسات العلمیة، والخیریة والدینیة، والمدارس، وشركات الطیران، على أن ال المستشفیات، وال −
 یتجاوز الوزن اإلجمالي للسیارة المخصصة لكل فرع أربعة أطنان ونصف.

 أصحاب سیارات الشحن المخصصة للنقل الخارجي. −
محالت أصحاب المحالت والمؤسسات والشركات التجاریة التي توزع أصنافھا على المنازل وال −

األخرى والمطاعم والفنادق والمقاھي، شرط ان ال یتجاوز وزنھا اإلجمالي ثمانیة أطنان ونصف، یُحدد 
بقرار من وزیري الداخلیة والبلدیات واإلقتصاد والتجارة أعداد الشاحنات وأوزانھا اإلجمالیة والمواد 

 التجارة والصناعة والزراعة.المسموح بنقلھا ومناطق توزیعھا لكل مؤسسة وفقاً لتصنیفھا في غرفة 
مدارس تعلیم السوق المرخص لھا لتعلیم طالبي رخص السوق قیادة سیارات الشحن، شرط التقید  −

  بالشروط المفروضة علیھا بموجب ھذا القانون.
  یُحّظر استعمال ھذه المركبات لغیر الغایة المرخص بھا.

 
من  12و  10و  2و  1سجل وفقاً ألحكام الفقرات بإستثناء سیارات الشحن الخصوصیة التي تُ  -181المادة 

من ھذا القانون، یخضع تسجیل سیارات الشحن الخصوصیة إلى رسم سنوي إضافي محدّد في  180المادة 
  الجدول الملحق بھذا القانون.

 
 -182المادة 

والمزارعین یُحدّد الوزن اإلجمالي للمركبة أو المركبات التي یمكن تسجیلھا بأسم أصحاب المزارع   -1
  وأصحاب المشاتل ونباتات الزینة واألزھار كما یلي:

 حتى سبعة اطنان ونصف:
إذا كانت األرض مزروعة بالخضار كزراعة محمیة (تحت الخیم) أو بنباتات الزینة واألزھار أو  −

 مشتالً وكانت مساحتھا تتراوح بین ألفي متر وعشرة آالف متر مربع.
ار حقلیة (غیر محمیة) أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانت مساحتھا إذا كانت األرض مزروعة بخض −

  تتراوح بین ثالثة آالف وعشرین ألف متر مربع.
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 من سبعة اطنان ونصف إلى أربعة عشر طناً: −
إذا كانت األرض مزروعة بالخضار كزراعة محمیة (تحت الخیم) أو بنباتات الزینة واالزھار أو  −

 بین عشرة آالف وثالثین ألف متر مربع. مشتالً وكانت مساحتھا تتراوح
إذا كانت األرض مزروعة بخضار حقلیة (غیر محمیة) أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانت مساحتھا  −

 تتراوح بین عشرین ألف وخمسین آالف متر مربع.
 من أربعة عشر طناً الى تسعة عشر طناً: −
خیم) وكانت مساحتھا تزید عن الثالثین إذا كانت األرض مزروعة بالخضار كزراعة محمیة (تحت ال −

 ألف متر مربع.
إذا كانت االرض مزروعة بخضار حقلیة (غیر محمیة) أو مزروعة بأشجار مثمرة وكانت مساحتھا  −

  فوق الخمسین ألف متر مربع.
لغایة تسعة عشر طناً، إذا كانت األرض غیر مشجرة أو غیر مزروعة خضاراً، بل تزرع حبوباً،  −

  حتھا تتجاوز الخمسمایة ألف متر مربع.وكانت مسا
یُقدم الطلب إلى المصلحة المختصة، على أن تُحدّد الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب قرار یصدر عن 

 وزیري الداخلیة والبلدیات والزراعة.
 ال یجوز تسجیل سیارة أو سیارات یتجاوز وزنھا اإلجمالي المرخص بھ.  -2
 

ات والمؤسسات العامة والبلدیات وإلتحادات البلدیات وألصحاب اإلمتیازات من یُرخص لإلدار -183المادة 
شركات وأفراد وألصحاب المزارع والتعاونیات الزراعیة، أن ینقلوا العمال في سیارات الشحن المسجلة 

بھدف خصوصیة باسمھم، على أن یتم تجھیزھا بالمقاعد الالزمة وفقاً للشروط التي تحدّدھا الدوائر المختصة 
 المحافظة على سالمة العمال داخل ھذه المركبات.

نوا على العمال  على أصحاب االمتیازات من شركات وأفراد وأصحاب مزارع وتعاونیات زراعیة، أن یؤّمِ
  المطلوب نقلھم.

 
، تُعطي 177بإستثناء سیارات السیاحة الخصوصیة الملحوظة في الفقرة االولى من المادة  -184المادة 

إلى  177المختصة الموافقة المسبقة للتسجیل، باإلستناد إلى ما یثبت صفة الفرقاء المذكورین في المواد  المصلحة
  من ھذا القانون. 178

على الفرقاء المستفیدین تقدیم المستندات الرسمیة الالزمة والصادرة عن المصلحة المختصة، بإستثناء أصحاب 
  والنقل الخارجي. سیارات الشحن ذات الصنادیق المعدّة برادات

من ھذا القانون  180/ من المادة 11وعلى أصحاب المحالت والمؤسسات والشركات المذكورین في الفقرة /
  تقدیم مستند تسجیلھم في السجل التجاري لدى المحاكم المختصة.

 
من  180من المادة  11و 9و 7و 6و 3یُرخص لألشخاص والجھات، المذكورین في الفقرات  -185المادة 

ھذا القانون، باستعمال سیارات السیاحة الخصوصیة المسجلة بإسمھم لنقل بضائعھم في صنادیق السیارات بحدود 
/ كیلوغراماً في صندوق السیارة الواحدة، أو بالحمولة المحددة للسیارة من مصنعھا إذا كانت من النوع 80/

كیلوغراماً.  750اوز محمولھا الصافي المعروف "ستایشن" المخصص لنقل الركاب والبضاعة، شرط أن ال یتج
 من ھذا القانون. 187و  184ویخضع ذلك للترخیص المشار الیھ في المادتین 

یسمح ألصحاب سیارات السیاحة الخصوصیة أن ینقلوا فیھا أمتعة أو أشیاء تخصھم، شرط أن ال تكون لھذا النقل 
  اء واضحة تماماً.غایة بیعھا على الطرقات العامة وأن تبقى الرؤیة إلى الور

 
تُحدّد في رخصة ملحقة برخصة السیر خطة السیر التي یجب أن تتبعھا سیارات الباص  -186المادة 

  الخصوصیة.
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تُحدّد في رخصة ملحقة برخصة السیر خطة السیر التي یجب أن تتبعھا سیارات الشحن  -187المادة 
من ھذا  185وفي المادة  177من المادة  4و  2 الخصوصیة وسیارات السیاحة الخصوصیة المبینة في الفقرتین

  من ھذا القانون. 175من المادة  5القانون، وكذلك السیارات ذات اإلستعمال الخاص المنصوص علیھا في الفقرة 
 

تُسّجل في فئة سیارات النقل الُمحدّد، سیارات اإلسعاف الخاصة بالمستشفیات والمؤسسات  -188المادة 
جمعیات الخیریة والمؤسسات الخاصة التي یزید عدد عمالھا عن خمسة وعشرین عامالً الرسمیة والصحیة وال

 وكذلك السیارات المعدّة لنقل الموتى.
  یُحّظر استعمال ھذه المركبات لغیر الغایة المعدة لھا.

 
جیل تُسّجل سیارة السیاحة التي ال تزید حمولتھاعن خمسة ركاب، عمومیة، إذا قدم طالب التس -189المادة 

لوحات سیارة سیاحیة مسجلة عمومیة یُراد سحبھا من السیر العمومي. ویتوجب رسم اضافي قدره سبعمایة 
  وخمسون ألف لیرة لبنانیة عن كّل راكب اضافي.

وال یجوز نقل لوحة عمومیة من إسم إلى آخر ما لم یقدم المنتفع من النقل سیارة لكي تخصص لھا اللوحة 
  المنقولة.

 
 -190المادة 

تُسّجل سیارة الباص عمومیة، إذا قدم طالب التسجیل لوحات سیارة باص مسجلة عمومیة یُراد سحبھا من   -1
  السیر العمومي.

إذا كان عدد مقاعد سیارة الباص المطلوب تسجیلھا یتجاوز عدد المقاعد في السیارة العائدة لھا لوحات   -2
  كّل مقعد ناقص مبلغ أربعمایة ألف لیرة لبنانیة. التسجیل المقدمة، توجب على طالب التسجیل أن یدفع عن

إذا قدم صاحب التسجیل لوحات سیارة باص یزید عدد مقاعدھا على مقاعد السیارة المراد تسجیلھا، تعتبر   -3
  المقاعد الزائدة المقدمة ملغاة حكماً.

ة من إسم إلى آخر ما لم ال یجوز في مطلق األحوال تجزئة أو دمج الصفائح كما إنھ ال یجوز نقل لوحة عمومی
 یقدم المنتفع من النقل سیارة لكي تُخصص لھا اللوحة المنقولة.

 
تُعتبر دائما السیارة سیارة باص إذا كانت أساساً من ھذه الفئة، ومعدّة بالوقت نفسھ لنقل  -191المادة 

قة على أن یبقى نصفھا األشخاص والبضائع، وتُطبّق على تسجیلھا عمومیة الشروط المفروضة في المادة الساب
على األقل مخصصاً لنقل الركاب، وأن تحدّد الحمولة الصافیة للبضائع التي یمكن أن تنقلھا على أساس سبعین 

  كلغ/ لكل مقعد ینقصھا على أن ال تزید الحمولة اإلجمالیة على الحمولة المرخص بھا فنیاَ. 70كیلوغراماً /
 

 -192المادة 
ذا قدم طالب التسجیل لوحات سیارة شحن مسجلة عمومیة یُراد سحبھا من السیر تُسّجل سیارات الشحن إ  -1

  العمومي.
إذا كانت سیارة الشحن المطلوب تسجیلھا عمومیة، یزید محمولھا الصافي على المحمول الصافي للسیارة   -2

  المراد سحبھا من السیر، توجب على طالب التسجیل أن یدفع لقاء فرق الحمولة:
  طّن/ . 2ل.ل./ لغایة اول طنین /  600,000لیرة لبنانیة / ستمایة الف 

 ل.ل./ عن كل طّن اضافي. 300,000ثالثمایة ألف لیرة لبنانیة /
 یُعتبر كسر الطن بمثابة طن واحد.

اذا قدم صاحب التسجیل لوحات سیارة شحن تزید حمولتھا الصافیة على حمولة السیارة المراد تسجیلھا،   -3
  لزائدة ملغاة حكماً.تُعتبر الحمولة ا

ال یجوز في مطلق األحوال تجزئة أو دمج اللوحات كما انھ ال یجوز نقل لوحة عمومیة من إسم إلى آخر ما   -4
  لم یقدم المنتفع من النقل سیارة لكي تخصص لھا اللوحة المنقولة.
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خصصة للعمل في نقل ال یجوز أن تُسّجل سیارات الشحن، القاطرة والمقطورة عمومي، إال في حال كانت م -5
 البضائع إلى خارج األراضي اللبنانیة.

 
ال تُسلّم لوحات السیارات العمومیة بصورة مؤقتة إال من أجل سحبھا من السیر بغیة تسجیل  -193المادة 

سیارة عمومیة خالفھا، على أن ال تتجاوز في مطلق األحوال مدة تسلیمھا الشھر الواحد للسیارات السیاحیة 
للباصات وثالثة أشھر للشاحنات على ان ال تُسحب من السیر أكثر من لوحتین عمومیتین للمالك والشھرین 

 وفروعھ. وأصولھ الواحد
 

یُمكن أن تُسّجل خصوصیة بإسم مالكھا السیارة أو مجموعة المركبات المذكورة في الفقرة  -194المادة 
  دة في جدول الرسوم الملحق بھذا القانون.من ھذا القانون وتخضع للرسوم المحدّ  175الخامسة من المادة 

 
  ال تُطبّق أحكام الفصل الثالث الخاص بالتسجیل على: -195المادة 

 1949أیلول سنة  19السیارات الخاضعة لنظام اإلتفاق الدولي للمناقالت الدولیة المعقود في جنیف بتاریخ   -1
  تكون رخص سیرھا نظامیة.أو المسجلة في بلدان متاخمة عقد معھا اتفاق خاص، شرط أن 

على سیارات السواح  والمصطافین األجانب، ویُعطى ھؤالء رخص إدخال مؤقت من قبل الجمارك على أن   -2
تكون رخصة سیر السیارة قانونیة في بلد تسجیلھا وأن ال تتعدى مھلة الترخیص مدة صالحیة رخصة 

 حدة، وأن تكون السیارة مؤمنة ضد الغیر.السیر، على أن ال تتعدى الستة أشھر قابلة للتجدید مرة وا
من ھذا  150و 149السیارات التي تحمل لوحات التجربة أو الترانزیت المنصوص علیھا في المادتین   -3

  القانون.
  على سیارات الجیش وقوى األمن المسجلة في فئات خاصة.  -4
 

 السیر الدولي -196المادة 
  على األراضي اللبنانیة عندما تتوفر فیھا الشروط اآلتیة:  تُعتبر المركبة في وضع "السیر الدولي"  -1

  أن یكون مالكھا شخصاً طبیعیاً أو معنویاً لھ محل إقامة دائم في الخارج.  أ. 
  أن ال تكون مسجلة في لبنان.  ب  ب. 
  أن تكون موجودة في لبنان بصورة مؤقتة. -ج  ج. 
طي االضرار الجسدیة والمادیة التي تسببھا أن یحمل صاحبھا عقد تأمین صالح في لبنان یُغ -د  د. 

 المركبة للغیر.
تُقبل المركبة في الوضع المذكور في الفقرة األولى أعاله لمدة ستة أشھر. ویُمكن تجدید ھذه المدة مرة واحدة فقط  

  بعد موافقة إدارة الجمارك.
 
 
 

  الباب الرابع
  رخص السوق وتعليم قيادة املركبات

 
  الفصل األول

  سوقرخصة ال
 

  القسم األول
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  فئات رخصة السوق وشروطها
 

ال یجوز ألي شخص قیادة أي مركبة آلیة على الطریق، ما لم یكن حائزاً على رخصة سوق  -197المادة 
تخّولھ قیادة مثل تلك المركبة، وعلى السائق أن یكون حامالً ھذه الرخصة أثناء سوق المركبة. وال یجوز للحائز 

ینة من المركبات أن یستعملھا لسوق مركبة من فئة أخرى إال أذا كانت من دون الفئة على رخصة سوق لفئة مع
 A T"أو الفرع المرخص لھ بقیادتھا، على أن یطبق ھذا المبدأ على الدراجات اآللیة ومركبات الـ أ ت ف 

V".على حده  
دیھ المؤھالت الالزمة لیقود تصدر المصلحة المختصة رخصة السوق بناء على نتیجة إمتحان السائق والتأكد أن ل

فئة المركبة المرخص لھ قیادتھا ضمن فترة صالحیة محدّدة شرط التقیّد بالقوانین واألنظمة المرعیة اإلجراء 
  ومراعاة السالمة العامة.

 
 -198المادة 

  تُقسم رخص السوق إلى الفئات التالیة:  -1
  الفئة األولى: رخصة سوق الدراجات اآللیة.

 3500: رخصة سوق السیارات السیاحیة أو سیارات النقل التي ال یزید وزنھا اإلجمالي على الفئة الثانیة
  كیلوغرام.

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

  شغال العامة ومعداتھما.الفئة الخامسة: رخصة سوق المركبات الزراعیة ومركبات األ
 الفئة السادسة: رخصة سوق لذوي اإلحتیاجات الخاصة (المعوقین).

  تقسم وجھة استعمال رخص السوق الى نوعین، خصوصیة وعمومیة.  -2
 تتمیز رخصة السوق بعدة نقاط أمان تُحدّد بقرار یصدر عن وزیر الداخلیة والبلدیات. 
 

ص السوق المذكورة أعاله إلى فروع، ویُحدّد العمر األدنى لطالب تُقسم كل فئة من فئات رخ -199المادة 
  رخصة السوق على الشكل اآلتي:

  "1" -فئة دراجة 
كیلواط، أو ثالث عجالت ال  11س س وطاقة ال تتجاوز  125دراجة آلیة ذات عجلتین ال تزید سعة محركھا عن 

  خصوصي. - سنة  18كیلواط. العمر األدنى  15تتجاوز قوتھا 
  دراجة فئة

كیلواط.  15س س أو دراجة ثالث عجالت تزید قوتھا عن  125دراجة آلیة ذات عجلتین تزید سعة محركھا عن 
  خصوصي. -سنة  21العمر األدنى 

 
  "1" -فئة سیارة 

  خصوصي. -سنة  18". العمر األدنى A T Vمركبة الـ أ ت ڤ "
  فئة سیارة

كیلوغرام وعدد مقاعدھا عدا السائق  3500زنھا اإلجمالي على سیارات السیاحة أو سیارات النقل التي ال یزید و
كلغ، شرط أن ال یتجاوز الوزن اإلجمالي للمركبة والمقطورة معاً  750ثمانیة فما دون، ومقطورة ال تتجاوز 

  عمومي. -سنة  21خصوصي / العمر األدنى  -سنة  18كلغ.  العمر األدنى  4250
 

  "1" -فئة شاحنة  
  عمومي. -سنة  21كلغ.  العمر األدنى  7500كلغ وحتى  3500ھا االجمالي عن شاحنة یزید وزن

  فئة شاحنة
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من ھذا القانون.   175من المادة  5كلغ والسیارات الملحوظة في الفقرة  7500شاحنة یزید وزنھا االجمالي عن 
  عمومي. -سنة  21العمر األدنى 

  فئة شاحنة + مقطورة (م)
طن.   12حنة" زائد مقطورة أو نصف مقطورة یزید مجموع الوزن اإلجمالي عن شاحنة لھا مواصفات فئة "شا

  عمومي. -ستة اشھر بعد الحصول على فئة شاحنة 
 

  "1" -فئة باص 
 -سنة  21أمتار.  العمر األدنى  8راكباً عدا السائق، وطول ال یتعدى  16باص ركاب ال یزید عدد مقاعده عن 

  عمومي.
  فئة "باص"

 -" 1 -راكباً.  ستة اشھر بعد الحصول على الرخصة من فئة "باص  16عدد مقاعده عن باص ركاب یزید 
  عمومي.

  فئة معدات أشغال ومركبات زراعیة
 عمومي. -سنة  18مركبة زراعیة. العمر األدنى 

  عمومي. -سنة  21مركبة أشغال عامة. العمر األدنى 
 

سنوات والذین یستقلون مركبات فئة "سیارة" المذكورة  یُعتبر األطفال الذین ھم دون سّن الثماني -200المادة 
  أعاله، بمثابة نصف راكب شرط أن ال یتجاوز عددھم عن ستة.

 
یُحدّد في متن رخصة السوق خانة خاصة لقیادة المركبات ذات ناقل حركة  -201المادة 

) على أن یجري إمتحان السوق على ھذا boite de vitesse automatique)اوتوماتیكي
  النوع من المركبات وأن ال یقود السائق سواھا.

 
یُعفى من رخصة السوق سائقو المركبات ذات المحركات الكھربائیة إذا كانت قوة محركھا ال  -202المادة 

تزید على كیلواط واحد، وعلى المصلحة المختصة أن تتحقق عند اإلقتضاء من قوة ھذه المحركات. على أن ال 
  على الطرقات العامة.تُستعمل ھذه المركبات 

 
تُّخول رخصة سوق فئة سیارة خصوصیة حائزھا بأن یقود سیارة سیاحیة خصوصیة، شرط أن  -203المادة 

ال یكون مأجوراً من الغیر لمھمة أو لعمل القیادة، وتخّول رخصة سوق فئة سیارة عمومیة حائزھا بأن یقود 
 سیارة سیاحیة خصوصیة أو عمومیة لقاء أجر.

  رخصة سوق فئة سیارة عمومیة إال لمن كان حائزاً على رخصة سوق فئة سیارة خصوصیة.ال تُعطى 
 إال لمن كان حائزاً على رخصة سوق فئة سیارة عمومیة. 1 -وفئة باص  1 -ال تُعطى رخصة سوق فئة شاحنة 

 .1 -ال تُعطى رخصة سوق فئة شاحنة إال بعد ستة أشھر على حیازة رخصة سوق فئة شاحنة 
 

من ھذا القانون توفر لدى  199یُشترط لمنح كّل فئة من فئات رخص السوق المذكورة في المادة  -204ة الماد
  طالب الرخصة ما یلي:

  العمر األدنى المنصوص علیھ أعاله.
  اإلقامة الفعلیة في لبنان.

  شھادة طبیة خاصة بالسوق. 
  خلو سجلھ العدلي من البنود المانعة التي حدّدھا ھذا القانون.

 لتدرب الالزم الخاص بكل فئة مثبتاً بإفادة من مدرسة تعلیم القیادة التي درس فیھا.ا
  اجتیاز امتحان السوق وفقاً للقواعد واإلجراءات المبینة في شروط امتحان السوق.

  دفع الرسم المقّرر لالمتحان والرخصة.
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 -205المادة 

ة للتجدید من دون الخضوع إلمتحان كّل تسري صالحیة رخص السوق الخصوصیة لمدة عشر سنوات قابل  -1
  .64وكل سنتین بعد سن الـ  64واربع سنوات حتى سّن الـ  48عشر سنوات حتى سن الـ 

وثالث  50سنوات حتى سّن الـ  5سنوات قابلة للتجدید  5تسري صالحیة رخص السوق العمومیة لمدة   -2
  .65وسنویاً بعد سّن الـ  65سنوات حتى سّن الـ 

 
على كّل صاحب سیارة سواء أكانت خصوصیة أو عمومیة، یستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن  -206المادة 

یُسّجل لدى المصلحة المختصة، أو أن یُرسل عبر ُمشغّل البرید إسم ھذا السائق وكنیتھ ومحّل إقامتھ ونوع ورقم 
  السیارة التي یقودھا، وغیرھا من المعلومات التي تطلبھا المصلحة.

  د دقائق تطبیق أحكام ھذه المادة بقرار یصدر عن وزیر الداخلیة والبلدیات.تُحدّ 
 

تُعادل رخص السوق الممنوحة قبل تطبیق ھذا القانون، بما یوازیھا من رخص السوق الجدیدة  -207المادة 
  بموجب جدول معادلة یصدر بقرار عن وزیر الداخلیة والبلدیات.

 
  جمیع الفئات مھما كان نوعھا:ال تُعطى رخصة سوق من  -208المادة 

إال بعد مرور ستة اشھر على تاریخ االنتھاء من تنفیذ حكم بالسكر الظاھر دون أن یكون للمحكوم علیھ رخصة 
  سوق.

 إال بعد مرور سنة على تاریخ االنتھاء من تنفیذ الحكم لمن یتعاطى المخدرات دون أن یكون لدیھ رخصة سوق.
تاریخ االنتھاء من تنفیذ الحكم لمن یصنّع المخدرات أو یحّضرھا أو یستعملھا إال بعد مرور خمس سنوات على 

أو یحوزھا أو ینقلھا، أو یتاجر بھا أو یستوردھا أو یصدّرھا أو یسمسر بشأنھا أو یأتي أي عمل مخالف للقانون 
منصوص علیھا في یتعلق بھا. وكّل سائق یُحكم علیھ بجرم من ھذه الجرائم یعاقب باإلضافة إلى العقوبات ال

قانون المخدرات بإلغاء رخصة السوق ومنعھ من التقدم للحصول على رخصة جدیدة مدة خمس سنوات على 
  تاریخ اإلنتھاء من تنفیذ الحكم.

 
تُعطى رخص السوق العمومیة للبنانیین. وبعد إعادة إعتبار من كان محكوماً علیھ من أجل جنایة  -209المادة 

  الیة:أو جرم من الجرائم الت
الجرائم الُمِخلّة باألخالق العامة المنصوص علیھا في الباب السابع من قانون  -استعمال المزور  -االختالس 
الجرائم المتعلقة  - الجرائم المتعلقة باإلتجار مع العدو أو نقل الركاب أو البضائع من أراضیھ وإلیھا -العقوبات 

  رتكبیھا من الحقوق المدنیة.باالرھاب والجرائم التي یترتب علیھا حرمان م
ویمكن الحكم بإلغاء كل رخصة سوق عمومیة یصدر بحق حائزھا حكم مبرم إلرتكابھ إحدى الجرائم المبینة فیما 

  تقدم.
 

  القسم الثاين
 طلب امتحان السوق

 
اً نظریاً یُشترط لمنح رخصة السوق أن یكون الطالب ملّماً بالقراءة على األقل وأن یجتاز امتحان -210المادة 

  وعملیاً وفقاً للشروط والقواعد واإلجراءات التي یصدرھا المجلس بناًء على اقتراح اللجنة.
على كّل شخص یرغب في الحصول على رخصة سوق أن یقدم طلباً بذلك بنفسھ أو بواسطة أحد أصولھ أو   -1

شغّل البرید إلى المصلحة فروعھ أو بواسطة ُمشغّل البرید وكذلك یمكن للمدارس تقدیم الطلب بواسطة مُ 
  المختصة یذكر فیھ:

  إسمھ وكنیتھ واسم الوالدین.  أ. 
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یوماً في السنة، ویشمل رقم المبنى  165عنوان محل إقامتھ الفعلي الذي یسكن فیھ ألكثر من   ب. 
والطابق والشارع والحي والمنطقة ورقم الھاتف الثابت والخلوي عند وجودھما باإلضافة إلى 

تروني الخاص بھ، ویعتبر العنوان المسجل بمثابة العنوان البریدي القانوني لطالب البرید اإللك
  الرخصة.

  محل وتاریخ والدتھ. -ج  ج. 
  فئة أو فئات الرخصة التي یرید الحصول علیھا. -
 نوع الرخصة: خصوصیة أو عمومیة. -
 Boite deتحدید إذا ما كانت رخصة السوق خاصة بمركبة ذات ناقل حركة اوتوماتیكي ( -

Vitesse Automatique.(  
  طلب تحدید موعد امتحان مستعجل، بناًء لرغبة طالب الرخصة. -
 أسم وعنوان قریبین وأرقام الھاتف الثابت والخلوي لالتصال بھما في حال وقوع حادث. -
 عنوان تسلیم الرخصة، إذا اختلف عن عنوان االقامة. -

 
  ستندات التالیة:كما یتوجب علیھ أن یُرفق الطلب بالم  -2

بطاقة ھویتھ أو جواز سفره أو أخراج قید مصدق من دائرة النفوس ال یتجاوز تاریخ إصداره الثالثة  −
  أشھر، أو أي مستند رسمي آخر.

إفادة سكن من مختار المحلة التي یقیم فیھا مرفقاً بھا مستند رسمي یثبت مكان اإلقامة كسند الملكیة أو  −
  ھاتف أو كھرباء أو میاه. عقد اإلیجار أو فاتورة

  سجلھ العدلي یعود تاریخھ إلى أقل من ثالثة أشھر. −
سنتیمتر تبین الوجھ كامالً مصدقة من مختار المحلة التي  4×  4ملونة بقیاس  2صورة فوتوغرافیة عدد  −

  صة.یقیم فیھا، وال تعود ألكثر من ثالثة اشھر أو صورة فوریة تأخذھا المصلحة المختصة لطالب الرخ
  شھادة طبیة خاصة بالسوق. −
 شھادة فئة الدم. −
  إفادة مدرسة تعلیم السوق بعدد الساعات التي أمضاھا الطالب بالتعلم والتدرب على الطریق. −
 صورة رخصة السوق الحالیة في حال وجودھا. −
 إیصال  یثبت أنھ دفع رسم اإلمتحان والرخصة. −
ل، الذي یتم ضمن ثالثة أیام عمل، وقدره خمسین بالمایة إیصال یثبت أنھ دفع رسم االمتحان  -ك − المعجَّ

  من رسم اإلمتحان والرخصة، في حال أختار الطالب ذلك.
 

یُعفى من تقدیم نسخة السجل العدلي رئیس وأعضاء مجلس النواب ورئیس وأعضاء مجلس  -211المادة 
  اء السلكین الدبلوماسي والقنصلي.الوزراء والقضاة وموظفو الدولة المدنیون منھم والعسكریون وأعض

 
تُحدّد شھادة طبیة خاصة بالسوق یعود تاریخھا ألقل من ثالثة أشھر أن صاحبھا یتمتع بالمیزات  -212المادة 

الجسدیة والعقلیة، ال سیما حاستي السمع والبصر التي یتطلبھا سوق المركبات، وانھ في حالة صحیة تسمح لھ 
التي یَطلُب من اجلھا رخصة سوق. وتُحدّد شروط إعطاء ھذه الشھادة بقرار من بسوق فئة أو فئات المركبات 

المجلس بناء على اقتراح اللجنة على أن یشمل القرار الحاالت الصحیة واإلعاقات البدنیة التي ال تتفق وشروط 
  نیل رخصة السوق وتلك التي یمكن إعطاء أصحابھا رخصة سوق بشروط معینة.

 
على الطلب والمستندات المرفقة، تَفتح المصلحة المختصة ملفاً خاصاً بمقِّدم الطلب، وتُعِلمھ بناء  -213المادة 

  بموعد اإلمتحان النظري ومكانھ بموجب وثیقة اإلمتحان التي تبیِّن فیھا شروط االمتحانین النظري والعملي.
 
 

  القسم الثالث
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 امتحان السوق
 
 

 -214المادة 
لفحص النظري في الموعد المحدد على وثیقة اإلمتحان، وعلیھ أن یستلم قسیمة على الطالب التقدم إلى ا  -1

نتیجة االمتحان النظري عند مغادرتھ مركز اإلمتحان، والتي بموجبھا إما أن یتقدم إلمتحان نظري جدید في 
بوع على حال الرسوب بعد دفع رسم إعادة االمتحان، أو أن ینتقل الى مرحلة االمتحان العملي خالل فترة أس

  األكثر في حال النجاح.
یجري امتحان السوق العملي وفقاً لشروط تُحدّد بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة. ویمكن إجراء   -2

  اإلمتحان على مركبات یملكھا طالب الرخصة أو أحد اصولھ أو فروعھ.
 

ن والتاریخ المحددین لھ ألي سبب كان، كّل طالب ال یتقدم لإلمتحان النظري أو العملي في المكا -215المادة 
  یخسر مقدار الرسم الُمحدّد لالمتحان.

 
  تُعدّ اللجنة في مطلع كّل سنة امتحانات سوق نظري جدیدة لكل فئة. -216المادة 

  تقدم اللجنة إلى المجلس تقریراً سنویاً خالل شھر كانون األول من كّل عام بنتیجة سیر االمتحانات النظریة.
 

یُعین وزیر الداخلیة والبلدیات كلما دعت الحاجة رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العملي  -217المادة 
 من بین:

 موظفي وزارة الداخلیة والبلدیات من حاملي اإلجازة الجامعیة. −
 عناصر قوى األمن الداخلي من حاملي اإلجازة الجامعیة. −
 السیر مدة خمس سنوات على األقل. عناصر قوى األمن الداخلي الذین خدموا في مفارز −
 المتقاعدین من عناصر قوى األمن من حاملي اإلجازة الجامعیة. −
یُشترط في ھوالء أن یكونوا من المشھود لھم بالكفاءة واالنضباط ولدیھم عشر سنوات خدمة فعلیة على  −

لمباراة الكفاءة  األقل، وحائزین على رخصة سوق منذ ما ال یقل عن خمس سنوات، وذلك بعد خضوعھم
  وفق منھاج تدریب ومواصفات امتحان یحدّده المجلس ویجریھا المعھد الوارد ذكره في المادة الالحقة.

یتقاضى رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العملي عند إجرائھم اإلمتحانات تعویضات تحدّد قیمتھا  −
فون المكلفون إجراء الفحص النظري بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة. كما یتقاضى الموظ

  التعویضات المناسبة وفق أحكام التعویضات عن أعمال إضافیة.
  تُحدّد دقائق تطبیق ھذه المادة بقرار یصدر عن وزیر الداخلیة والبلدیات.

 
ینشأ في قوى األمن الداخلي معھد متخصص باإلعداد والتدریب على ضابطة السیر وعلم  -218المادة 

لى السالمة والثقافة المروریة والقیادة، تُحدّد مھامھ وصالحیاتھ بمرسوم یتّخذ في مجلس الوزراء الحوادث وع
  بناًء على اقتراح وزیر الداخلیة والبلدیات بعد استطالع رأي مجلس القیادة في قوى األمن الداخلي.

 
دة اإلمتحان والتقدم إلى إذا رسب طالب الرخصة في امتحان السوق النظري یمكنھ دفع رسم إعا -219المادة 

إمتحان نظري جدید بعد أسبوعین على األقل. اما إذا رسب طالب الرخصة في إمتحان السوق العملي، ُحظر 
علیھ تقدیم إمتحان عملي جدید قبل انقضاء مدة شھر من تاریخ اإلمتحان األول وشھر من تاریخ الفحوص التي 

ب اإلمتحان األول، وذلك بعد دفعھ رسم اعادة اإلمتحان لكل إعادة، تلیھ، خالل فترة ستة أشھر من تاریخ تقدیم طل
  تحت طائلة سقوط حقھ بإعادة اإلمتحان بعد انقضاء فترة الستة أشھر.
  ال یُعاد أي رسم ولو جزئیاً لطالب الرخصة الذي یرسب في االمتحان.
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  -220المادة 
  یُعتبر اإلمتحان باطالً حكماً إذا قدمھ طالب الرخصة:  -1

أعاله ویغرم بضعفي قیمة رسم اإلمتحان  219خالل إحدى الفترات المذكورة في المادة   أ. 
  والرخصة.

خالل المدة التي ال یحق فیھا للسائق أن یقود مركبة على أثر صدور قرار إداري أو حكم قضائي   ب. 
  بسحب رخصتھ السابقة ویُغرم بثالثة أضعاف قیمة رسم اإلمتحان والرخصة. 

ا قدم الطالب بیانات كاذبة تتعلق بھویتھ أو إذا أبدل شخصاً مكانھ لإلمتحان أو حاول إبدالھ إذ -ج  ج. 
  ویُغّرم بعشرة أضعاف قیمة رسم اإلمتحان والرخصة.

تُسحب حاالً بصورة إداریة كّل رخصة سوق حصل علیھا الطالب في إحدى األحوال المذكورة أعاله، وال   -2
  ئیة الالزمة بحقھ.یحول ذلك دون المالحقات الجزا

 
إذا كانت نتیجة طالب الرخصة في االمتحان العملي ایجابیة، تضع اللجنة بذلك محضراً خالل  -221المادة 

یومین وتُحیلھ إلى المصلحة المختصة، ویخّول المرشح الناجح الحصول على رخصة سوق من الفئة أو الفئات 
  المذكورة في طلبھ خالل مھلة أسبوع على األكثر.

در الرخصة المطلوبة على النموذج المحدّد في ملحق شكل الرخصة المرفق بھذا القانون بعد التحقق من عدم تص
 وجود أي مانع قانوني.

 
یُمكن تقصیر مدة صالحیة رخصة السوق بموجب تقریر اللجنة الطبیة إذا تبین أن طالبھا  -222المادة 

  یتفاقم فیما بعد. مصاب بعائق صحي ال یمنعھ حالیاً من السوق ولكن قد
إذا تبین بعد تسلیم الرخصة، أن حائزھا مصاب بعائق صحي مؤقت أو دائم ال یتفق والشروط الطبیة لنیل 
ل صاحبھا إلى اللجنة الطبیة حیث ترفع تقریراً  الرخصة، تُسحب المصلحة المختصة الرخصة مؤقتاً ویُحّوِ

 .بإلغائھا نھائیاً أو تحدید مدة صالحیتھا لفترة محددة
  تُعیّن اللجنة الطبیة بقرار من وزیر الداخلیة والبلدیات بناء على اقتراح اللجنة.

 
 

  القسم الرابع
  اصدار الرخص وجتديدها واستبداهلا

 
 

تؤرخ رخصة السوق وترقّم وفقاً لترتیب صدورھا وتسجیلھا في سجل رخص السوق الصادرة،  -223المادة 
ن في ھذا السجل وفي الرخصة ما ی   لي:ویدّوِ

  صورة فوتوغرافیة ملونة للسائق. 
 إسم السائق وشھرتھ باللغتین العربیة والالتینیة 
 محل وتاریخ والدتھ باللغتین العربیة والالتینیة. 
 إسم والدیھ. 
  محل قید إقامتھ ورقم السجل بحسب الھویة. 
  فئة الدم. 
 تاریخ ترخیص فئة أو فئات السوق المرخص لھا. 
 من ھذا القانون. 222و 212و 201خصة: وفقاً لما نصت علیھ المواد القیود الخاصة بالر 
  تاریخ انتھاء الصالحیة. 
 حقالً مرمزاً بباقي المعلومات الواردة في سجل السائق. 
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على صاحب رخصة السوق، إبالغ المصلحة المختصة إما شخصیاً أو بواسطة ُمشغّل البرید،  -224المادة 
ھ خالل شھر على األكثر وفقاً للبندین "ب" من الفقرتین االولى والثانیة من المادة عن أي تغییر في عنوان إقامت

  من ھذا القانون. 210
 

یُقدّم طلب تجدید رخصة السوق خالل خمسة عشر یوماً قبل تاریخ إنتھاء صالحیتھا ویُرفق مع  -225المادة 
شھر أو صورة فوریة تأخذھا المصلحة الرخصة القدیمة صورة فوتوغرافیة ملونة ال تعود ألكثر من ثالثة أ

  المختصة، وشھادة طبیة خاصة بالسوق وبیان عن السجل العدلي یعود تاریخھا ألقل من ثالثة أشھر.
تصدر الرخصة بعد التحقق من تسدید الغرامات المحكوم بھا لمخالفة أحكام قانون السیر، ودفع الرسوم المقررة 

 لذلك.
 

لسوق، یمكن لصاحبھا أن یستحصل على نسخة عنھا بعد تقدیم صورة طبق إذا فُقدت رخصة ا -226المادة 
األصل عن محضر تحقیق منظم لدى قوى األمن الداخلي أو لدى القنصلیة اللبنانیة في البلد الذي فقدت فیھ، على 

  أن یتم تسلیم الرخصة المفقودة الى المصلحة المختصة في حال العثور علیھا.
 

داً إلى رخص السوق العسكریة التي تمنحھا السلطات المختصة في القوى المسلحة یمكن إستنا -227المادة 
من جمیع الرتب، إعطاء ھؤالء رخص سوق خصوصیة أو عمومیة لفئة المركبات المبینة في إجازاتھم دون 
اخضاعھم لإلمتحان المفروض، بعد استیفاء رسم الرخصة المنصوص علیھ في جدول الرسوم الملحق بھذا 

  ون.القان
 

یمكن للحائز على رخصة السوق األجنبیة الصادرة عن الدول المنضّمة إلى إتفاقیة جنیف عام  -228المادة 
الحصول على رخصة سوق لبنانیة على أن تتوافر فیھ الشروط المحددة في  1968واتفاقیة فیینا عام  1949
  ة فقط وشرط المعاملة بالمثل.من ھذا القانون، ویكون االستبدال ضمن مدة صالحیة الرخص 223المادة 

 
  ال تُطبّق أحكام ھذا الفصل على: -229المادة 

  السائقین الحائزین رخصة سوق دولیة لفئة السیارات المبینة في رخصھم. −
السائقین الحائزین رخص سوق من النموذج المبین في الملحق التاسع لالتفاقیة الدولیة للمناقالت الطرقیة  −

  ، وضمن مدة صالحیة الرخصة.1949أیلول  19تاریخ المعقودة في جنیف ب
سائقي مركبات القوى المسلحة الذین علیھم أن یحملوا إجازات سوق معطاة لھم من إداراتھم، على أن ال  −

  یُعمل بھذه االجازات إال لسوق مركبات القوى المسلحة.
نة في الفقرتین األولى والثانیة السائقین الذین یدخلون لبنان ویحملون رخص سوق أجنبیة من غیر المبی −

السابقتین، على أن یستحصلوا خالل أسبوع من دخولھم لبنان من المصلحة المختصة، على تأشیرة على 
رخصھم تجیز لھم استعمالھا ضمن األراضي اللبنانیة لمدة ستة أشھر، قابلة للتجدید مرة واحدة لمدة ستة 

لك. یمكن االستحصال على التأشیرة عبر مشغّل أشھر اخرى، إذا كانت صالحیة الرخصة تُجیز ذ
 البرید.

  السائقین الذین یحملون رخص سوق معطاة لھم من بلدان معقود معھا إتفاق خاص. −
 
 

  القسم اخلامس
  الرخص الدولية
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  رخص السوق والسیر الدولیة -230المادة 
لھا قانوناً، إصدار رخص السوق الدولیة تتولى المصلحة المختصة وأندیة السیارات والسیاحة اللبنانیة المرخص 

  وفق النماذج المعتمدة بالشروط التالیة:
أن یكون طالب الرخصة حاصالً على رخصة سوق طبقاً ألحكام قانون السیر، وأن تكون الرخصة ساریة 

  المفعول.
  اللبنانیة. أن تصدر رخصة السوق الدولیة حسب الفئات الحاصل علیھا طالب الرخصة في رخصتھ

لصاحبھا قیادة  ن تكون مدة الرخصة الدولیة سنة واحدة، وال تُجیز الرخصة الدولیة الصادرة في لبنانأ
 المركبات في األراضي اللبنانیة.

 
على أندیة السیارات والسیاحة اللبنانیة المخولة إصدار رخص السوق الدولیة ورخص السیر  -231المادة 

خاص یدّون فیھ الرقم المتسلسل للرخصة الصادرة وتاریخ الدولیة، تسجیل ما تصدره من رخص في سجل 
إصدارھا، ورقم وتاریخ إصدار الرخصة األساسیة الصادرة عن السلطات المختصة، ویتم إعالم سلطة 

الترخیص بھذه الجداول خالل مدة ال تتجاوز الثالثة أشھر من تاریخ اإلصدار، ولسلطة الترخیص التحقق من 
  صحة اإلجراءات المتبعة.

 
تصدر رخصة السیر الدولیة من المصلحة المختصة وأندیة السیارات والسیاحة اللبنانیة  -232المادة 

  المرخص لھا قانوناً على النماذج المعتمدة بالشروط التالیة:
  أن تكون المركبة المطلوب لھا رخصة السیر الدولیة مسجلة في لبنان تحمل شھادة تسجیل.

  على رخصة سوق دولیة صالحة لقیادة ھذه المركبة. أن یكون سائق المركبة حائزاً 
  أن تكون مدة الرخصة سنة واحدة.

ویجوز تجدید الرخصة لمدة مماثلة بذات الشروط. وعلى الجھة التي أصدرت الدفتر أن تُعِلم سلطة الترخیص 
بیانات في سجالت المسجلة بھا المركبة بالدفاتر التي تصدرھا وبالبیانات المتعلقة بالمركبة، ویؤشر بتلك ال

  المركبة. ولسلطة الترخیص التحقق من صحة ھذه الدفاتر وبیاناتھا.
 

على نوادي السیارات المرخصة قانوناً تسدید الرسوم المتوجبة علیھا لصالح الخزینة فصلیاً وفي  -233المادة 
ر عن دائرة خالل الخمسة عشر یوماً التي تلي كّل فصل من فصول السنة، وذلك بموجب أوامر قبض تصد

  الضرائب غیر المباشرة في وزارة المال.
ض النادي المخالف لغرامة قدرھا عشرة بالمایة من قیمة الرسوم  كّل مخالفة في تسدید الرسوم المستوفاة تعّرِ

المتوجبة عن كّل شھر تأخیر مع اعتبار كسّر الشھر شھراً كامالً، على أن ال تزید قیمة الغرامة المفروضة عن 
  لرسوم المتوجبة كاملة، ویمكن في حال تكرار المخالفة إلغاء التفویض.مقدار ا

 
 

  الفصل الثاين
 تعليم السوق ومدارس تعليم قيادة املركبات

 
 القسم األول 
  تعليم السوق

 
 

  مدرب السوق -234المادة 
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ب شخصاً آخر قیادة مركبة آلیة، في میادین مغلقة مخص صة للتعلیم أو على ال یجوز ألي شخص أن یُعلـِّم أو یدّرِ
أجزاء من طرقات عامة مخصصة للتعلیم أو على الطرقات العامة، ما لم یكن مرخصاً لھ بتعلیم سوق تلك الفئة 

  وناقالً لرخصة التعلیم أثناء قیامھ بعملھ. 
یة ال یجوز لمدرب السوق أن یسمح للمتدرب بقیادة مركبة آلیة على الطرقات العامة خارج أماكن التدریب االساس
ما لم یكن قد اجتاز بنجاح التدریبین النظري والعملي األساسیین في مدرسة التعلیم، وفقاً للمواصفات والمناھج 

  والشروط التي یُحددھا المجلس.
 یُحّظر على المدرب أن یصطحب معھ أي شخص غیر المتدرب في المركبة المخصصة للتعلیم أثناء التدریب. 
 

  المتدرب -235المادة 
ألي متدرب أن یتعلم قیادة المركبات اآللیة في میادین مخصصة للتعلیم أو في أجزاء طرق ُمخصصة  ال یجوز

  للتعلیم أو على الطرقات العامة إال برفقة مدرب سوق.
  على المتدرب أن یحمل معھ خالل مراحل التدریب تصریح تدریب من مدرسة تعلیم السوق.

عھ إفادة من مدرسة السوق أنھ أنھى بنجاح التعلیم النظري على المتدرب على الطرقات العامة أن یحمل م
 والعملي األساسیین.

 
  میدان التدریب -236المادة 

تُعتبر المیادین المغلقة كأماكن تدریب السوق العملي األساسي، وفي حال عدم وجودھا، تُحدّد بقرار من المحافظ 
رھا وتغییرھا تبعاً لتطور حجم وكثافة المرور علیھا، المختص أجزاء من الطرقات العامة لھذه الغایة ویتم اختیا

على أن تتوفر فیھا شروط السالمة المروریة النموذجیة لجھة عالمات والفتات الطریق واشارات المرور 
  وحواجز الحمایة على جانبي الطریق وغیرھا. 

الفردي والمتعدد المركبات، كما  تُحدّد مواصفات میادین التدریب المغلقة أو أجزاء من الطرقات العامة، للتدریب
  یُّحدد العدد األقصى لمركبات التدریب تبعاً لمساحاتھا.

 تُحدّد بقرار من وزیر الداخلیة والبلدیات بناًء على اقتراح اللجنة دقائق تطبیق ھذه المادة. 
 

  رخصة المدرب -237المادة 
  إلى المصلحة المختصة یرفق بھ ما یلي:یُشترط للحصول على رخصة مدرب لتعلیم سوق المركبات تقدیم طلب 

  بیان قید إفرادي یثبت كونھ لبنانیاً منذ أكثر من عشر سنوات. −
 ثالث صور شمسیة ملونة تعود ألقل من ثالثة اشھر. −
  صورة رخصة سوق عمومیة صالحة تشمل فئة المركبات التي یتولى التعلیم علیھا. −
صاص مرور صادرة عن المدیریة العامة للتعلیم المھني والتقني. شھادة إمتیاز فني أو ما یعادلھا في اخت −

یُحدّد منھاج ھذا االختصاص بقرار من مدیر عام التعلیم المھني والتقني بناء لمحضر اللجنة الفنیة التي 
  یؤلفھا لھذه الغایة بعد موافقة اللجنة الوطنیة للسالمة المروریة.

یجاز لھ تدریبھا یُحدّد منھجھا وطریقة الحصول علیھا بقرار من شھادة اجتیاز دورة لفئة المركبة التي  −
  المجلس.

  شھادة طبیة خاصة بالسوق. −
 سجل عدلي ال یعود تاریخھ ألكثر من ثالثة أشھر یظھر بأنھ غیر محكوم بأي جنایة أو جنحة شائنة. −
 من تاریخ تقدیم الطلب.سجل مروري خاٍل من مخالفات الفئات الخامسة والرابعة والثالثة خالل سنتین  −
 شھادة التسجیل المالي. −

 
د المدرب رخصتھ سنویاً لدى المصلحة المختصة شخصیاً أو عبر مشغّل البرید، على أن  -238المادة  یُجدِّ

یرفق مع طلب التجدید الرخصة المنتھیة الصالحیة وشھادة طبیة ونسخة عن بیان السجل العدلي والسجل 
 المروري.
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  القسم الثاين

 مدارس تعليم قيادة املركبات اآللية
 
 

یُشترط لفتح مدرسة تعلیم قیادة المركبات اآللیة أن یبعد موقع المدرسة ما ال یقل عن مسافة مایة  -239المادة 
م) في باقي األماكن، وأن  250متراً ( 250م) من مدرسة تعلیم سوق أخرى داخل بیروت اإلداریة و 100متر (

  مدرسة، أي مھنة أخرى سوى تعلیم السوق. ال یُمارس في غرف ال
على المدرسة أن تحتوي قاعتین على األقل، واحدة مخصصة للتدریس تُحدّد مواصفاتھا بقرار یصدر عن 
المجلس. كما یحق للمدرسة فتح فروع أخرى شرط أن یستوفي كل فرع الشروط المفروضة على المدرسة 

 نفسھا.
 

صة لتعلیم السوق وفقاً لمقاییس ومعاییر موحدة تصدر بقرار من تُجھّز المركبات المخص -240المادة 
  المجلس، وال یجب أن تقّل التجھیزات عن:

ب ومرآة خلفیة إضافیة للمدرب.  -3   فرامل إضافیة أمام مقعد المدّرِ
  لوحة للداللة على أنھا مخصصة للتدریب.  -4
  ستخدمي الطریق إلى قیادة متدرب للمركبة.لوحتي تحذیر توضعان على الزجاج األمامي والخلفي، لتنبیھ م  -5
 

  رخصة مدرسة تعلیم قیادة المركبات اآللیة -241المادة 
یُقدَّم طلب الترخیص لمدرسة تعلیم قیادة المركبات من قبل صاحب العالقة شخصیاً إلى المصلحة المختصة مرفقاً 

  بما یلي:
  لثالثة أشھر على األكثر. صورة طبق األصل عن بطاقة الھویة أو بیان قید افرادي یعود

  إفادة من المصلحة المختصة تثبت ممارستھ مھنة مدّرب سوق لثالث سنوات متتالیة.
صّك ملكیة أو عقد ایجار باإلضافة إلى إفادة عقاریة وخریطة مساحة تُحدّد موقع المدرسة، مع خریطة بناء 

  تُظھر قاعات التدریس ومكان التجھیزات.
خصصة والمجھزة لتعلیم السوق، وفقاً ألحكام المادة السابقة من ھذا القانون، شرط أن ال الئحة بعدد المركبات الم

یقل عددھا عن مركبتین. یُرفق بھذه الالئحة صورة عن إیصال رسم السیر وإیصال التأمین المادي والجسدي لكل 
  مركبة.

  حة المختصة. تُمنح رخصة المدرسة في مھلة شھر على األكثر بعد الكشف الذي تجریھ المصل
 

تُجدّد الرخصة سنویاً من قبل صاحب العالقة شخصیاً أو عبر مشغّل البرید لدى المصلحة  -242المادة 
المختصة، ویُرفق طلب التجدید بجدولي المركبات المستخدمة للتعلیم والمدربین المستخدمین لدى المدرسة، 

  مادي والجسدي لكل مركبة.باإلضافة إلى صورة عن ایصال رسم السیر وایصال التأمین ال
 

  سجل التعلیم -243المادة 
تُمسك المدرسة سجالً للتعلیم تختمھ المصلحة المختصة، ویُدون فیھ تحت أرقام متسلسلة، إسم الطالب وعنوانھ 

وتاریخ تسجیلھ لدیھا وعدد ساعات التعلیم النظري والعملي األساسیین وعدد ساعات التدریب العملي على 
ة، ورقم وتاریخ اصدار افادة التعلیم. وعلى المدرسة أن تبرز ھذا السجل لدى كّل طلب من الطرقات العام

  المصلحة المختصة.
د المتدرب لدیھا إفادة تدریب موقعة من مدیر المدرسة وممھورة بخاتم المدرسة ترفق  على المدرسة أن تزّوِ

 بطلب االمتحان.
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راقبة مدارس السوق تدّون فیھ أسماء األشخاص یُخصص في المصلحة المختصة، سجل لم -244المادة 
المرخص لھم بفتح مدرسة سوق وأرقام رخصھم والمخالفات المرتكبة من قبلھم، كذلك یدّون فیھ أسماء مدربي 

  السوق المرخص لھم والمخالفات الُمرتكبة من قبلھم.
  یُعرض ھذا السجل على رئیس المصلحة المختصة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

الة مخالفة المدرسة لمنھاج تعلیم السوق الذي یصدر بقرار من المجلس، تُنذر المصلحة المختصة المدرسة في ح
المخالفة خطیاً بتصحیح وضعھا خالل مھلة ال تتجاوز شھر، وفي حال تكرار المخالفة أو استمرارھا لرئیس 

رار المخالفة تسحب الرخصة المصلحة المختصة وقف مفعول رخصة المدرسة لمدة أقصاھا شھر، وفي حال تك
م المدرسة المخالفة مبلغ وقدره    ملیون لیرة لبنانیة. 15نھائیاً وتُغرَّ

 
في حال ثبَُت قیام المدرسة بإصدار إفادة تعلیم غیر صحیحة لجھة عدم تدریب الطالب أو  -245المادة 

م المدرسة ملیون لیرة  20المخالفة مبلغ وقدره  التالعب بعدد ساعات التدریب أو عدم تدریبھ كامل المنھاج، تُغرَّ
  لبنانیة عن كّل إفادة وفي حال التكرار تضاعف الغرامة وتُسحب رخصة المدرسة نھائیاً.

 
على مكاتب تعلیم السوق المرخص لھا قبل صدور ھذا القانون، أن تقوم باستیفاء جمیع شروط  -246المادة 

لفصل في مدة أقصاھا سنة من تاریخ صدور ترخیص مدارس ومدربي السوق المنصوص عنھا في ھذا ا
  من ھذا القانون. 237من المادة  5و  4القرارات التطبیقیة العائدة لھ، باستثناء الفقرات 

 یتم تأھیل مدربي السوق المرخص لھم قبل صدور ھذا القانون عبر دورات تحدّدھا اللجنة.
 
 

  الباب اخلامس
  أحكام خاصة kملركبات أو املعدات الزراعية

  ومبعدات األشغال العامة وبعض األدوات اخلاصة
 
 

  الفصل األول
  شروط املتانة والسالمة

 
 القسم األول 
 احكام عامة

 
  

والبنود "ج"  و  17إلى  14تُطبّق أحكام ھذا الباب على المركبات الوارد تعریفھا في الفقرات  -247المادة 
  .من المادة الثانیة من ھذا القانون 18"د" من الفقرة 

إن مركبات األشغال العامة ھي من حیث التصنیع تختلف في ھیكلھا (الشاسي) عن ھیاكل السیارات التقلیدیة 
من ھذا القانون. وھي مركبات تتحرك بنفسھا أو تكون مجرورة أو مقطورة وھي ُمجّھزة  175المحدّدة في المادة 

قات العامة وفي الورش والمشاریع بإطارات أو بسالسل معدنیة وبمعدات خاصة مخصصة للعمل على الطر
 وھي ال تستعمل لنقل المواد والبضائع واالشخاص على الطرقات.
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یمكن لمركبات االشغال العامة أن تكون ُمجّھزة بعدد مقاعد ال یتعدى الثالثة من ضمنھم السائق للقیام باألعمال 
 المصممة لھا.

كلم /  40لھا بأن تتعدى سرعتھا في طریق مسطحة إن المواصفات الفنیة لمركبات األشغال العامة ال تسمح 
 كلم / ساعة إذا كانت ُمجّھزة بإطارات أخرى أو بسالسل معدنیة. 15ساعة إذا كانت ُمجّھزة بإطارات ھوائیة و

تُعتبر مركبات ومعدات أشغال عامة على سبیل المثال ال الحصر: المركبات التي تستعمل لھدم وبناء وصیانة  
العامة والبنى التحتیة وما شابھھا، ومن ھذه المركبات: مركبات جرف الثلوج وشّق التربة  وتجھیز المنشآت

وفلش البحص والزفت وِحدالة الطرق وكناستھا وما شابھ ھذه المركبات، مركبات رفع وتحریك األشیاء على 
 الطرقات العامة وما شابھھا.

ا الباب، بعض المركبات الخاصة التي ال تزید یمكن لوزیر الداخلیة والبلدیات أن یُخضع لبعض أحكام ھذ
سرعتھا حسب صنعھا على خمسة وعشرین كیلومتراً في الساعة وأن یُحدّد مركبات أخرى إذا رأى من ضرورة 

  من ھذه المادة. 5لذلك باعتبارھا غیر مشمولة في الفقرة 
 

 عدات الزراعیة واألشغال العامة.من ھذا القانون على المركبات والم 81تُطبّق أحكام المادة  -248المادة 
 
 

 القسم الثاين 
 الشاسي

 
 

 من ھذا القانون على المركبات الزراعیة واألشغال العامة. 86تُطبّق أحكام المادة  -249المادة 
 
 

  القسم الثالث
   جهاز احملرك وخزان الوقود

 
 

لجرارات الزراعیة واآلالت من ھذا القانون على ا 91و 90و 88و 87تُطبّق أحكام المواد  -250المادة 
 المتحركة ومعدات األشغال العامة.

 
 

 القسم الرابع 
 أجهزة التنبيه

 
 

یجب أن تُزود المركبات والمعدات الزراعیة ومعدات األشغال العامة المتحركة بجھاز تنبیھ  -251المادة 
  تُحدّد قوتھ بقرار من وزیر الداخلیة والبلدیات.

 
 

 القسم اخلامس 
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 إلطاراتاملكابح وا
   
 

من ھذا القانون على المركبات والمعدات الزراعیة ومركبات  95و 94تطبّق أحكام المادتین  -252المادة 
 األشغال العامة ومعداتھا.

 
إذا كانت المركبات والمعدات الزراعیة غیر ُمجّھزة بإطارات ھوائیة، فال یمكن أن یتجاوز  -253المادة 

 ة وخمسین كیلوغراماً في السنتمتر المربع الواحد من عرض اإلطار.ضغطھا على األرض في أي وقت، مائ
 

یُحدّد وزیر الداخلیة والبلدیات المیزات واألوصاف التي یجب أن تتوفر في اإلطارات المعدنیة  -254المادة 
ستعمل الُمجّھزة بھا المركبات والمعدات الزراعیة ومركبات األشغال العامة ومعداتھا وسالسل اإللتصاق التي تُ 

  عند االقتضاء وعلو إطاراتھا الھوائیة.
 

  ال یجوز تسییر المعدات والجرارات الُمجّھزة بسالسل على الطرقات العامة. -255المادة 
 
 

  القسم السادس
  أجهزة املناورة والقيادة والرؤية

 
 

ة كلیة، وجَب أن إذا كان مدى رؤیة السائق في كّل إتجاه غیر كافیة لتمكینھ من السوق بسالم -256المادة 
  یرشده شخص آخر للسیر بسالمة.

من ھذا القانون على الجرارات الزراعیة المتحركة ومعدات  101من المادة  5و 4و 3تُطبّق أحكام الفقرات 
ھي غیر ضروریة في  101من المادة  5األشغال العامة. على أن المرآة العاكسة للرؤیة المذكورة في الفقرة 

  یر الُمجّھزة بحجرة مغلفة للسائق.المركبات والمعدات غ
وإذا كانت إحدى ھذه المركبات ُمجّھزة بزجاج  101من المادة  4تخضع الجرارات الزراعیة ألحكام الفقرة 

  أمامي، وجَب تزویده بمساحة زجاج.
 
 

  الفصل الثاين
  األضواء واإلشارات

 
 

ى المركبات والمعدات الزراعیة ومركبات من ھذا القانون عل 115إلى  104تُطبّق أحكام المواد  -257المادة 
  األشغال العامة ومعداتھا عند سیرھا أو وقوفھا على الطرقات في اللیل وأثناء الضباب.

من ھذا القانون على المركبات والمعدات الزراعیة ومركبات األشغال العامة المقطورة  108تُطبّق أحكام المادة 
لیل وأثناء الضباب. وإذا كانت ھذه المركبات والمعدات غیر متوفرة عند سیرھا أو وقوفھا على الطرقات في ال
، فیمكن انارتھا بواسطة مصباح ذي نور أحمر یوضع إلى جانبھا 108فیھا الشروط المنصوص علیھا في المادة 

  األیسر.
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و عرض إذا كان عرض اآلالت الزراعیة المتحركة أو اآلالت أو المعدات الزراعیة المقطورة أ -258المادة 
معدات األشغال العامة المتحركة والمقطورة یتجاوز المترین وخمسة وستین سنتمتر، یجب أن تحمل المركبة 

القاطرة في أعلى مقدمتھا لوحة مربعة مضاءة أثناء اللیل ومنظورة من أمام ومن وراء المركبة إلى مسافة مئة 
أبیض على أساس أسود كلمة "خطر" بعلو وخمسین مترا، دون أن تكون مبھرة للنظر ویجب أن تظھر بلون 

  ثالثین سنتمتراً على األقل.
وإذا كانت اللوحة غیر منظورة من وراء المركبة أو المجموعة فیجب أن تحمل آخر مركبة مقطورة في مؤخرتھا 

 جھازاً عاكساً للنور یُظھر، بلون أبیض على أساس أسود كلمة "خطر" بنفس القیاسات المذكورة أعاله.
 

یُمكن تجھیز المركبات أو المعدات الزراعیة أو معدات األشغال العامة من أجل تسھیل عملھا  -259دة الما
 لیالً بأجھزة انارة غیر األجھزة المذكورة في ھذا الفصل وال یمكن استعمال ھذه األجھزة على الطرقات.

 
قرار منھما المیزات التي یجب أن تتوفر یُحدّد وزیرا الداخلیة والبلدیات واألشغال العامة والنقل ب -260المادة 

في أجھزة اإلضاءة واإلشارة الموضوعة على المركبات والمعدات الزراعیة، ومعدات األشغال العامة وعند 
االقتضاء موقعھا، وشروط تركیزھا لتصبح موافقة ألحكام ھذا الفصل ویمكنھما منع استعمال األجھزة التي ال 

  تطابق األجھزة المقررة.
 
 

  فصل الثالثال
  االوزان وقياس املركبات واملعدات

 
  القسم األول

 األوزان
 
 

من ھذا القانون على المركبات والمعدات الزراعیة وعلى  137إلى  133تُطبّق أحكام المواد  -261المادة 
  مقطوراتھا ونصف مقطوراتھا.

  صف المقطورات.من ھذ القانون على المقطورات ون 131إلى  128وتُطبّق أیضا أحكام المواد 
 
 

 القسم الثاين 
   قياس املعدات واملركبات

 
 

(قیاس المركبات) من ھذا القانون على المركبات والمعدات الزراعیة  138تُطبّق أحكام المادة  -262المادة 
  ومعدات األشغال العامة عند سیرھا فقط على الطرقات العامة.

 
الطریق العام األجزاء المتحركة أو السھلة التفكیك من تُطوى الى الداخل أثناء السیر على  -263المادة 

  المركبات أو المعدات المذكورة في ھذا الباب.
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  القسم الثالث
 قياس احلمولة

 
 

من ھذا القانون على المركبات والمعدات الزراعیة ومعدات األشغال  139تُطبّق أحكام المادة  -264المادة 
من ھذا القانون إذا كان عرض  139من المادة  6و  3مة من أحكام الفقرتین العامة وتُستثنى معدات األشغال العا

  حمولتھا ال یزید في أي حال على عرض المركبة الجاّرة.
 
 

 القسم الرابع 
   الشروط املفروضة على املقطورات

 
 

دات من ھذا القانون على المقطورات الزراعیة، واآلالت والمع 141تُطبّق أحكام المادة  -265المادة 
  الزراعیة المقطورة ومعدات األشغال العامة المقطورة.

 
 

  الفصل الرابع
 اللوحات واملعاينة امليكانيكية والتسجيل

 
 القسم األول 

   اللوحات وحمتوcuا
 
 

من ھذا القانون على المركبات اآللیة المخصصة بالزراعة واألشغال  142تُطبّق أحكام المادة  -266المادة 
  العامة.

 
من ھذا القانون على المركبات والمعدات  155و 154و 145و 144تُطبّق أحكام المادة  -267 المادة

  الزراعیة ومركبات األشغال العامة ومعداتھا على أن تُثبّت لوحة تسجیل واحدة فقط في المؤخرة.
 

لوحة تُزود المركبات والمعدات الزراعیة ومعدات األشغال العامة بلوحة تعریف تسمى " -268المادة 
  استثمار" تُبیّن نوع العمل التي تقوم بھ، وتثبّت في آخر المركبة بصورة ظاھرة وغیر قابلة للنزع.

 
من ھذا القانون على المركبات والمعدات الزراعیة المراد  153إلى  149تُطبّق أحكام المواد  -269المادة 

  تجربتھا أو تصدیرھا إلى الخارج.
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زیر الداخلیة والبلدیات نماذج ھذه اللوحة وكیفیة تركیبھا، على أساس أن تكون یُحدّد بقرار من و -270المادة 
  مقروءة من الرادارات الخاصة بمراقبة السرعة وبالعین المجردة.

 
یُحدّد وزیر الداخلیة والبلدیات شروط تطبیق ھذا القسم على معدات األشغال العامة إذا دعت  -271المادة 
  الحاجة.

 
 

 القسم الثاين 
   عاينة امليكانيكيةامل

 
 

من ھذا القانون على المركبات والمعدات  172و 160و 158و  157و 156تُطبّق أحكام المواد  -272المادة 
 الزراعیة واألشغال العامة. 

 
تخضع المركبات والمعدات الزراعیة ومركبات األشغال العامة ومعداتھا ومقطوراتھا أثناء  -273المادة 

  لى كشف میكانیكي طارئ تجریھ اإلدارة المختصة.سیرھا على الطرقات إ
 
 

 القسم الثالث 
 التسجيل

 
 

 163تخضع المركبات والمعدات الزراعیة ومركبات األشغال العامة ومعداتھا ألحكام المواد  -274المادة 
قانون من ھذا ال 186و 184من ھذا القانون وتُسّجل خصوصیة، على أن تُطبّق علیھا أحكام المادتین  173حتى 

 عندما تجّر المقطورة.
 

من ھذا القانون بعض المركبات  273یحّق لوزیر الداخلیة والبلدیات أن یستثني من المادة  -275المادة 
  والمعدات الزراعیة ومركبات األشغال العامة ومعداتھا التي تملكھا الدولة والبلدیات والمؤسسات العامة.

 
 

  الباب السادس
 آللية أحكام خاصة kلدراجات ا

 
  الفصل األول 

 شروط املتانة والسالمة 
 

 القسم األول  
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 أحكام عامة
 
 

تُعتبر دراجة آلیة، كّل مركبة آلیة ذات عجلتین أو ثالث ال یزید وزنھا فارغة على أربعمایة  -276المادة 
تیاجات كیلوغرام، وكذلك كّل مركبة من ھذا النوع ذات أربع عجالت مصنوعة خصیصاً لیقودھا أصحاب اإلح

  الخاصة.
 

، كل مركبة آلیة ذات أربع عجالت یزید وزنھا فارغة عن أربعمایة ATVتُعتبر مركبة أ ت ف  -277المادة 
كیلو غرام، وتكون بمثابة سیارة. أو یقّل وزنھا فارغة عن أربعمایة كیلو غرام وتكون بمثابة دراجة آلیة. ویُحدّد 

  فات الصانع، على أن یُذكر ذلك في رخصة السیر.سیرھا على الطریق العام أو خارجھ حسب مواص
 

 -278المادة 
  س س وما دون.  125یُحّظر استیراد الدراجات الناریة المستعملة التي تكون سعة محركھا   -1
س س ومركبات الـ أ ت ف  125یُحّظر استیراد الدراجات الناریة المستعملة التي تفوق سعة محركھا   -2

ATV على تاریخ صنعھا أكثر من ثالث سنوات. المستعملة والتي مضى  
یُستثنى من أحكام ھذه المادة الدراجات الناریة ذات الصفة االثریة التي مضى على صنعھا أكثر من ثالثین   -3

  سنة.
  الجدیدة والمستعملة حصریاً من قبل: ATVیتم استیراد الدراجات اآللیة ومركبات الـ أ ت ف   -4

  وكالء الشركات.
  ".ATVلین في السجل التجاري لتعاطي تجارة السیارات والدراجات اآللیة ومركبات ال أ ت ف."التجار المسج

" مسجلة باسمھ في البلد الذي یقیم فیھ، یمكنھ ATVاللبناني أو االجنبي الذي یملك دراجة آلیة أو مركبة أ ت ف "
 د.ادخال الدراجة اآللیة أو ال أ ت ف مع مراعاة االصول القانونیة لالستیرا

 
 

یُحّظر قیادة الدراجات اآللیة دون الحصول على رخصة سوق خاصة بھا، ودون اعتمار  -279المادة 
  الخوذات الواقیة للسائق وللراكب اإلضافي بشكل سلیم ومحكم. 

 
یُحّظر القیام بالحركات البھلوانیة أثناء قیادة الدراجات اآللیة على الطرقات العامة كالسیر على  -280المادة 

  لة واحدة أو الوقوف على المقعد أثناء السیر أو التعرج بین المركبات.عج
 

یُحّظر استخدام وایقاف الدراجات اآللیة على األرصفة أو المسالك المخصصة للمشاة وللفئات  -281المادة 
  األخرى من ُمستخدمي الطریق.

 
 -282المادة 

  ھا، أثناء الوقوف.یجب أن تزود الدراجة ذات العجلتین برافعة لحفظ توازن  -1
ال یُسمح بركوب شخص آخر خلف سائق الدراجة، إال إذا كانت مزودة بحسب تصمیمھا األصلي، بمقعد   -2

خاص ُمحكم اإلثبات، وبمسند قدم من كّل ناحیة ُمخصصة لتثبیت رجل الراكب، على أن ال یقّل عمر 
  الراكب اآلخر عن العشر سنوات.

بصندوق لنقل البضائع إال إذا أجاز المصنِّع بذلك ویشترط فیھ أن یتوافق مع  یُحّظر تجھیز الدراجات اآللیة  -3
القیاسات واألبعاد المحدّدة من ِقبلھ وأن یكون محكم التثبیت ومزوداً بموانع اھتزاز مناسبة وكافیة، وأن 

  یدّون ذلك في رخصة السیر.
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 القسم الثاين 

  جهاز احملرك وخزان الوقود
 
 

  المحركجھاز  -283المادة 
  من ھذا القانون على المركبات المذكورة في ھذا الباب. 89و 88تُطبّق أحكام المادتین 

 
  خزان الوقود -284المادة 

  من ھذا القانون على المركبات المذكورة في ھذا الباب. 90تُطبّق أحكام المادة 
 
 

 القسم الثالث 
 جهاز التنبيه

 
 

  من ھذا القانون على المركبات المذكورة في ھذا الباب. 93و 39تُطبّق احكام المادتین  -285المادة 
 

یُمكن تجھیز الدراجات اآللیة العائدة للقوى المسلحة والبلدیات بأجھزة تنبیھ خاصة عالوة على  -286المادة 
  المنبھات العادیة الستخدامھا عند الضرورة.

 
 

 القسم الرابع 
 املكابح و اإلطارات

 
 

  المكابح      -287المادة 
من ھذا القانون على المركبات المذكورة في ھذا الباب. أما إذا كانت الدراجة  95و 94تُطبّق أحكام المادتین 

  اآللیة غیر ُمعدّة لنقل األحمال فال حاجة إلى بقاء المكبح فیھا مضغوطاً أثناء غیاب السائق.
 

  اإلطارات   -288المادة 
  لقانون على المركبات المذكورة في ھذا الباب.من ھذا ا 100و  99و  97تُطبّق أحكام المواد 

 
 

 القسم اخلامس 
 أجهزة احلركة والقيادة والرؤية ومراقبة السرعة

 
   

 من ھذا القانون على المركبات المذكورة في ھذا الباب. 102و  101تُطبّق أحكام المادتین  -289المادة 
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  الفصل الثاين
 االضواء واإلشارات

 
 

     -290المادة 
جب ان تُجّھز الدراجات اآللیة في المقدمة، بضوء أو ضوءي قیاس أمامي وضوء طریق وبضوء تالقي، ی  -1

  من ھذا القانون. 107و 106و 105تتوفر فیھا الشروط المنصوص علیھا في المواد 
یجب أن تُجّھز ھذه المركبات في المؤخرة، بضوء أو ضوءین تتوفر فیھما الشروط، المنصوص علیھا  -2  -2

من ھذا القانون. وإذا كانت الدراجة اآللیة مزودة بصندوق، وجَب تجھیزه في  110و 108المادتین في 
  المقدمة بضوء قیاس أمامي وفي المؤخرة بضوء قیاس خلفي.

 
 -291المادة 

  من ھذا القانون. 114یمكن أن تُجھز المركبات المذكورة في ھذا الباب، باألضواء المبینة في المادة   -1
كانت الدراجات اآللیة ذات العجلتین من دون صندوق، جاز إیقافھا من دون أن تكون مضاءة إلى جانب إذا   -2

  الرصیف على حافة الطریق.
 

  یجب تزوید الدراجات اآللیة بعاكس للنور من الخلف. -292المادة 
 

 111من المادة  1یجب تزوید الدراجات اآللیة بضوء أو ضوئین لتخفیف السرعة وفقاً للفقرة  -293المادة 
  من ھذا القانون.

  من ھذا القانون. 112یجب تزوید المركبات المذكورة في ھذا الباب بإشارات تغییر اإلتجاه وفقاً للمادة 
كلم /س فیمكن  45وال تزید سرعتھا عن الـ  3سنتم 50بالنسبة للدراجات اآللیة التي یزید حجم محركھا عن الـ 

 ا في الفقرة الثانیة أعاله.أن تزود باإلشارات المنصوص عنھ
 

  من ھذا القانون، على المركبات المذكورة في ھذا الباب. 121تطبّق أحكام المادة  -294المادة 
 

، استعمال األضواء في A T Vیجب على سائقي الدراجات اآللیة ومركبات الــ "أ ت ف"  -295المادة 
  األوقات كافة.

 
 

  الفصل الثالث
  احلمولة

 
 

من ھذا القانون، على المركبات المذكورة في ھذا  139من المادة  5و 4و 1تُطبّق أحكام الفقرات  -296المادة 
الباب. ویُحّظر أن تتعدى قیاسات الحمولة، في مطلق الحال عرضاً أو طوالً، مدار صندوق المركبة كما یُحّظر 

  و أن تشكل خطراً على التجول.على سائقي الدراجات على أنواعھا، نقل حاجات من شأنھا ان تعیق القیادة أ
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  یُحّظر نقل أكثر مما ھو مسموح نقلھ حسب رخصة سیر المركبات.المذكورة في ھذا الباب.   -297المادة 
 
 

  الفصل الرابع
  اللوحات واملعاينة امليكانيكية والتسجيل

 
 

  القسم األول
   اللوحات وحمتوcuا

 
 

من ھذا القانون، على المركبات المذكورة  155و 154، و145و 144و 142تُطبّق أحكام المواد  -298المادة 
  في ھذا الباب. ویُكتفى بلوحة تسجیل واحدة تثبت في مؤخرة المركبة.

 
 

  القسم الثاين
   املعاينة امليكانيكية

 
 

من ھذا القانون، على المركبات  172و 162و  161و  159و  157و  156تُطبّق أحكام المواد  -299المادة 
  ة في ھذا الباب.المذكور

 
 

  القسم الثالث
 التسجيل

 
 

  من ھذا القانون، على المركبات المذكورة في ھذا الباب. 173إلى  163تُطبّق أحكام المواد  -300المادة 
 

تُسجل خصوصیة، الدراجات اآللیة ذات الثالث عجالت، الستخدامھا في نقل البضائع على أن  -301المادة 
 من ھذا القانون. 186و 184المادتین  یخضع ھذا التسجیل، ألحكام

 
 

  الباب السابع
  أحكام خاصة kلدراجات اهلوائية 

 
  الفصل األول
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 قواعد السري اخلاصة بسائقي الدراجات اهلوائية
 
 

تُعتبر دراجة ھوائیة، كل مركبة ذات عجلتین أو ثالث أو أربع وغیر مجھزة بمحرك، وإما تسیر  -302المادة 
  بقوة راكبھا.

 
یُحّظر على سائقي الدراجات الھوائیة، أن یسیروا جنباً إلى جنب في غیر حالة التجاوز وعلیھم  -303ة الماد

  أن یلتزموا بصورة دائمة أقصى یمین الُمعبّد وفي سیٍر مستقیم.
 

عندما یكون قسم من الطریق مخصص لسیر الدراجات الھوائیة، یجب على سائقي ھذه  -304المادة 
  ا ھذا القسم.الدراجات أن یلتزمو

 
یجوز للدراجات الھوائیة أن تسیر على األمكنة المخصصة للمشاة شرط موافقة السلطات  -305المادة 

المختصة بناء على قرار یصدر بھذا الخصوص، وعلى سائق الدراجة الھوائیة السیر بسرعة الخطى وأن ال 
  یسبب إزعاجاً للمشاة.

 
العجلتین، أن تسیر على األرصفة والممرات المخصصة للمشاة یجوز للدراجات الھوائیة ذات  -306المادة 

في الطرقات المعبّدة خارج المناطق المأھولة والتي تكون قید الصیانة. وفي ھذه الحالة یجب على السائقین، أن 
  یسیروا سیراً معتدالً قرب المنازل وبسرعة الخطى حین إلتقائھم بمشاة.

 
اجات الھوائیة ذات العجلتین، أن ینقلوا معھم شخصاً ثانیاً، ما لم تكن یُحّظر على سائقي الدر -307المادة 

مخصصة من مصنعھا ألن تقّل أكثر من شخص، إال أنھ یسمح لھا أن تجھز بسلة ُمعدّة لنقل بعض األشیاء التي ال 
  یتجاوز وزنھا خمسة وعشرین كیلوغراماً.

 
ت، فیجب أن تكون الدراجة الھوائیة ُمجّھزة إذا كان الراكب اآلخر دون سّن الخمس سنوا -308المادة 

بكرسي خاص باألطفال ُمثبّت بالدراجة بإحكام، وعلى السائق أن یتأكد بأن قدمي الراكب اآلخر ال تتداخل بین 
 األقسام الثابتة والمتحركة من الدراجة الھوائیة.

 
 

  الفصل الثاين
  املكابح واالضواء وجهاز التنبيه 

 
  القسم األول

 املكابح
 
 

  یجب أن تُجّھز الدراجة الھوائیة بمكبحین فعالین. -309المادة 
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  القسم الثاين
 االضواء  

 
 

أثناء اللیل وفي النھار، إذا اقتضت الظروف، یجب تجھیز الدراجة الھوائیة في المقدمة بضوء  -310المادة 
  یاس خلفي ظاھر من الوراء.قیاس أمامي واحد یبعث إلى األمام ضوء غیر مبھر للنظر وفي المؤخرة بضوء ق

ویمكن تسییر الدراجات الھوائیة على الطرقات العامة بدون ضوء، إذا كانت ُمقادة بالید، وفي ھذه الحالة یجب 
  على السائق التقید باألنظمة المفروضة على المشاة.

 
 -311المادة 

یبعث إلى الوراء نوراً أحمر غیر یجب تجھیز الدراجة الھوائیة لیالً نھاراً، في المؤخرة بعاكس أو أكثر   -1
  ُمبھر للنظر.

  یجب تجھیز الدراجة الھوائیة بعاكس أبیض من األمام.  -2
 

إذا كانت الدراجة الھوائیة ذات ثالث عجالت وتشتمل على سلة جانبیة مخصصة لنقل بعض  -312المادة 
  ر.األشیاء، وجب تجھیز الطرف األقصى من السلة بنور قیاس أحمر غیر مبھر للنظ

 
 

 القسم الثالث  
   أجهزة التنبيه

 
 

متراً  25یجب تجھیز الدراجة الھوائیة بجھاز تنبیھ (جرس) أو "ناقوس خرار" یُسمع على بعد  -313المادة 
  على األقل، ویُحّظر استعمال أي جھاز تنبیھ آخر.

 
 

  الباب الثامن
  اليت ُجتّر kليد وkلعجالت أحكام خاصة kلقطعان وkملركبات اليت جتّرها احليوا�ت

 
  الفصل األول

  القطعان واحليوا�ت املنفردة أو ا�موعة
 
 

یجب أن یكون لحیوانات الجّر أو الحمل أو الركوب للمواشي المنفردة أو القطعان عدد من  -314المادة 
  السائقین وفقاً للمعدل التالي:

  دون: سائق واحد على األقل.عشرة رؤوس غنم وماعز وما دون أو ثالثة رؤوس بقر وغیرھا وما   -1
  من أحد عشر حتى عشرین رأس غنم أو من أربعة حتى عشرة رؤوس بقر وغیرھا: سائقان على األقل.  -2
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لكل خمسین رأس غنم وماعز أو لكل عشرین رأس بقر وغیرھا یزید عن المعدالت السابقة: سائق إضافي   -3
  واحد.

 
انات المنفردة أو المجموعة السائرة على الطریق بصورة ال یجب أن تؤمن َسوق القطعان والحیو -315المادة 

  ینتج عنھا أي عائق للسیر العام. وفي جمیع الحاالت على سائقي الحیوانات إلتزام الجانب األیمن من الُمعبّد.
 

یجب على سائقي القطعان والحیوانات المنفردة أو المجموعة أن یشیروا إلیھا، خاصة في  -316المادة 
ضوء یحملونھ بالید، یكون منظوراً لیالً بصورة جلیة، وذلك خارج األماكن المأھولة المضاءة طرقاتھا آخرھا، ب

وال تُطبّق ھذه األحكام على الخیالة وال على قائدي الحیوانات التي تسیر على الطرقات التي ال تستعملھا 
 المركبات اآللیة. 

 
ریق العام، كما یُحّظر وقوف قطعان الماشیة على الطریق یُحّظر ترك الحیوانات شاردة على الط -317المادة 

  العام، ویجب أن تنظم قیادتھا بصورة تجعل تقاطعھا أو تالقیھا أو تجاوزھا ممكناً دون عرقلة السیر.
 

  من ھذا القانون ال یمكن أن یربط: 321و  140فیما عدا الحاالت المبینة في المادتین  -318المادة 
لنقل البضائع: أكثر من خمسة جیاد أو حیوانات جّر إذا كانت المركبة ذات دوالبین، وأكثر  بالمركبات المستعملة

من ثمانیة جیاد أو حیوانات جّر أخرى إذا كانت المركبة ذات أربعة دوالیب، على أن ال یكون في الحالة األخیرة 
  أكثر من خمسة حیوانات متتابعة.

من ثالثة جیاد إذا كانت المركبة ذات دوالبین وأكثر من ستة إذا بالمركبات المستعملة لنقل االشخاص: أكثر 
  كانت المركبة ذات أربعة دوالیب.

 
إذا كان عدد حیوانات الجّر یتجاوز الستة أو كان یزید على خمسة حیوانات متتابعة، وجَب  -319المادة 

  إضافة معاون الى السائق.
 

من ھذا القانون المتعلقة بتحدید عدد الحیوانات على  318المادة ال تُطبّق أحكام الفقرة األولى من  -320المادة 
  أقسام الطرق التي یكون انحدارھا استثنائیاً.

 
 
 

 الفصل الثاين
  جمموعة مركبات

 
 

یمكن لسائق واحد أن یقود قافلة مركبات تجّرھا الحیوانات، على أن ال یزید عدد ھذه المركبات  -321المادة 
  على الثالث. 

 
  إذا كان السائق ال یسیر على األقدام، وجَب أن یكون على المركبة األولى.  -322المادة 

 
إذا كانت القافلة مكونة من مركبتین فقط، فال یمكن أن یزید عدد حیوانات الجّر على أربعة  -323المادة 

 للمركبة األولى وعلى إثنین للمركبة الثانیة.
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ث مركبات جاز أن تكون المركبة األولى فقط مجرورة بحیوانین إذا كانت القافلة مكونة من ثال -324المادة 
  ووجَب أن تكون كّل من المركبتین الثانیة والثالثة مجرورة بحیوان واحد.

 
یجب أن تكون الحیوانات التي تجّر المركبة الثانیة والمركبة الثالثة معقولة بمؤخرة المركبة  -325المادة 

 تجرھا من أن تحید بصورة محسوسة عن الخط الذي تسیر فیھ العربة السابقة. السابقة بطریقة تحفظ العربة التي 
 
 

 الفصل الثالث
  املكابح واإلطـارات

 
 

  القسم األول
 املكابح
 
 

 یجب تجھیز المركبة التي تجّرھا الحیوانات بآلة خاصة لتخفیف السرعة وللتوقف. -326المادة 
 
 

  القسم الثاين
 اإلطـارات

 
 

كانت دوالیب المركبة المجرورة بالحیوانات غیر الُمجّھزة بإطارات مطاط وجَب أن ال  إذا -327المادة 
یتجاوز ضغطھا على األرض في أي وقت، مائة وخمسین كیلو غرام في السنتیمتر المربع الواحد من عرض 

  اإلطار.
 

یمنع أن یدخل یجب أن ال یكون في وجھ اإلطارات المعدنیة المالصق لألرض أي نتوء كما  -328المادة 
  على مسطح اإلطارات أجزاء معدنیة تشكل نتوءاً.

 
 

 الفصل الرابع
  األضواء واإلشارات

 
 

  -329المادة 
یجب تجھیز المركبات التي تجرھا الحیوانات أثناء اللیل وفي النھار، عندما تقضي الظروف بذلك وخاصة   -1

  وقت الضباب، باألجھزة التالیة:
  ن یبعثان الى األمام نوراً ابیض أو اصفر.في المقدمة ضوء أو ضوءا -أ
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  في المؤخرة ضوء أو ضوءان یبعثان الى الوراء نوراً أحمر. -ب
یجب أن تكون ھذه األضواء منظورة في اللیل وبطقٍس صاٍف، على مسافة مائة وخمسین مترا، بدون أن   -2

  تكون ُمبھرة لنظر السائقین اآلخرین.
 

بنور أبیض أو ضوءان بنور أحمر، وجَب أن یكونا موضوعین بصورة  إذا كان ھنالك ضوءان -330المادة 
مطابقة بالنسبة إلى المركبة، وإذا لم یكن ھنالك سوى ضوء واحد أبیض، أو ضوء واحد أحمر وجَب وضعھ إلى 

  یسار المركبة وھي سائرة، وإلى الجھة المعاكسة للرصیف أو لجانب الطریق إذا كانت بحالة الوقوف.
 

یمكن اإلشارة بضوء واحد موضوع على الجھة المعاكسة للرصیف أو لجانب الطریق، ویبعث  -331المادة 
  بنور أبیض إلى األمام وبنور أحمر إلى الوراء، وذلك في المركبات التالیة:

 العربات التي تُجّر بالید.  أ. 
 جمیع المركبات التي تجّرھا الحیوانات وتكون بمحور واحد.  ب. 
تجّرھا الحیوانات والمخصصة لغرض زراعي. ویجب أن یكون مرّكزاً على المركبات التي   ج. 

 المركبة أو محموالً بالید من قبل خفیر موجود إلى الیسار من المركبة تماماً.
جمیع المركبات األخرى التي تجّرھا الحیوانات حین وقوفھا شرط أن ال یزید طولھا على ستة   د. 

 أمتار.
 

كبات عدة تجّرھا الحیوانات سائرة بصورة قافلة بالشروط المحددة في المواد عندما تكون مر -332المادة 
من ھذا القانون، یجب تجھیز المركبة األولى من كّل مجموعة مكونة من مركبتین أو ثالث  325إلى  321

مركبات متتابعة دون انفصال بضوء أو بضوءین (ابیض أو اصفر) والمركبة األخیرة بضوء أحمر أو بضوءین 
  من ھذا القانون. أما المركبة الكائنة في الوسط فتعفى من كّل إضاءة. 330و 329شار إلیھما في المادتین م
 

یجب على المركبات التي تجّرھا الحیوانات، أن تحمل في مؤخرتھا ضمن الشروط المبینة في  -333المادة 
  حمر.من ھذا القانون، عاكسین یعكسان نوراً أ 329الفقرة األولى من المادة 

 
إذا كان طول المركبة بما فیھ الحمولة یتجاوز ستة أمتار أو كان عرضھا یزید على مترین وجَب  -334المادة 

وضع ھذه العاكسات على الحدود الخارجیة للمركبة وتجھیزھا في مقدمتھا بعاكسین یوضعان عند حدودھا 
  الخارجیة ویعكسان إلى األمام نوراً ابیض. 

 
تحمل عربات الید في مؤخرتھا عاكساً یعكس نوراً أحمر موضوعاً على یسارھا إلى یجب أن  -335المادة 

  مسافة ال تزید على أربعین سنتیمترا من الحدّ الخارجي للعربة بما فیھ حمولتھا.
 

من ھذا القانون یجب أن تُركَّز  335إلى  329إن األضواء والعاكسات المذكورة في المواد  -336المادة 
ن معھا ألي قسم في المركبة أو من حمولتھا أن یؤدي الى إخفائھا كلیاً أو جزئیاً، وبالتالي إلى الحدّ بطریقة ال یمك
 من مفعولھا. 

 
إن المركبات التي تجّرھا الحیوانات والتي تنقل أشجاراً أو قطعاً تتعدى مؤخرة المركبة، یجب  -337المادة 

سنتیمتراً ولیالً ضوءاً یبعث  20×  30قاٍن ال یقّل قیاسھا عن أن تحمل نھاراً في مؤخرة الحمولة رایة بلون احمر 
  نوراً احمر غیر مبھر للنظر.

 
 

 الفصل اخلامس
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  قياس املركبات واحلمولة
 

  القسم األول
 قياس املركبات

 
 

  من ھذا القانون على المركبات التي تجّرھا الحیوانات. 138تُطبّق أحكام المادة  -338المادة 
عدا ذلك، تجّرھا الحیوانات وال یبرز صندوقھا أو رفرافھا عن الدوالب، یجب أن ال یكون القسم كّل مركبة فیما 

األكبر بروزاً من رأس جسرھا وقطب دوالبھا وآالت توقیفھا وجمیع قطعھا اإلضافیة بارزاً أكثر من عشرین 
  سنتیمتراً عن المسطح المار بالطوق الخارجي إلطارھا.

 
 

  القسم الثاين
 مولةقياس احل

 
 

 من ھذا القانون على المركبات التي تجّرھا الحیوانات. 139تُطبّق أحكام المادة  -339المادة 
 

 الفصل السادس
  اللوحات والتسجيل

 
 

  -340المادة 
  من ھذا القانون على المركبات والعجالت المذكورة في ھذا الباب. 154و 145و 144تُطبّق أحكام المواد   -1
ركبات أو العجالت إال لوحة تسجیل واحدة توضع على الطرف األیمن من صندوقھا، ال تحمل ھذه الم  -2

  وتبصمھا البلدیة بمبصمھا الرسمي.
 

تُسّجل المركبات التي تجّرھا الحیوانات والعربات والمعدات التي تُجّر بالید، في مركز البلدیات  -341المادة 
  حیث یقیم مالكوھا.

 
ق ھذا الفصل ونماذج لوحات التسجیل بقرار یصدر عن وزیر الداخلیة تُحدّد دقائق تطبی -342المادة 

 والبلدیات.
 
 

  الباب التاسع
  احلـوادث والـتـأمني
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 الفصل األول 
 احلوادث

 
 

إذا وقع حادث، وجَب على السائق أن یوقف مركبتھ في الحال، فإذا كانت األضرار مادیة  -343المادة 
إال بعد أن یعلن للمتضرر عن رقم مركبتھ وإسمھ وعنوانھ مع إسم  صرفة، علیھ التوقف وعدم متابعة سیره

 صاحب المركبة وعنوانھ، وعلیھ طلب خبیر ُمحلّف عند الحاجة.
في جمیع األحوال، على المتصادمین رسم عالمات حول اإلطارات فوراً لتحدید موقعھا ومن ثم وضع المركبات 

بة تسمح بذلك، إلفساح المجال بغیة مرور مستخدمي الطریق المتصادمة خارج الُمعبّد، إذا كانت حالة المرك
  اآلخرین.

اذا أصیب أحد األشخاص إصابة جسدیة، وجَب على سائق المركبة اإلتصال فوراً بھیئات اإلسعاف لنقلھ إلى 
أقرب مركز طبّي ألجل تقدیم اإلسعاف الالزم لھ. وال یجوز للسائق أن یترك محل الحادث نھائیاً قبل وصول 

  سعاف أو قبل الشروع باإلجراءات القانونیة.اإل
إذا تعرض السائق لخطر ما على شخصھ أو مركبتھ من جراء بقائھ في مكان الحادث، أمكنھ أن یغادر المكان 

قاصداً أقرب مركز لقوى األمن، فیبلغھا األمر ویعود بصحبتھا إلى مكان الحادث. وال یعاقب في ھذه الحالة من 
 ن.جراء مغادرتھ المكا

 
كّل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم یقف من فوره أو لم یُعَن بالمجنى علیھ أو حاول  -344المادة 

التملص من التبعة بالھرب یُعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من ملیون إلى ثالثة مالیین لیرة وتُسحب 
  منھ ست نقاط.

 
  -345المادة 

ركبة بموت انسان عن إھمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانین أو كّل سائق تسبب خالل قیادتھ م  -1
  األنظمة، یُعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثالث سنوات وبالغرامة من ملیون إلى ثالثة مالیین لیرة لبنانیة.

  تُرفع العقوبة إلى الحبس أربع سنوات والغرامة حتى ستة مالیین لیرة لبنانیة إذا:  -2
غ/ل بالدم، بعد  0,8ائق في حالة سكر ظاھر أو تحت تأثیر الكحول بنسبة تتعدى كان الس  أ. 

خضوعھ للفحص، أو إذا كان معدل الكحول في الھواء الذي یتم زفره توازي النسبة المذكورة 
أعاله، أو إذا رفض السائق الخضوع لالختبارات المطلوبة والتي من شأنھا تحدید ما إذا كان 

 لكحول.السائق تحت تأثیر ا
تبیّن في تحالیل الدم أن السائق قد تعاطى أي نوع من المواد المخدرة أو إذا رفض الخضوع   ب. 

 لإلختبارات المطلوبة والتي من شأنھا تحدید ما إذا كان قد تعاطى المخدرات.
 لم یكن السائق یملك رخصة سوق، أو إذا كانت رخصة السوق ملغاة أو مسحوبة أو غیر صالحة.  ج. 
 كلم/س. 50ان السائق قد تخطى السرعة القصوى المسموح بھا بما یزید عن ك  د. 
لم یتوقف السائق على الرغم من إدراكھ أنھ تسبب بحادث وحاول التملّص من المسؤولیة   ه. 

 الجزائیة أو المدنیة المترتبة علیھ.
ا في ھذا القانون ارتكب السائق أي انتھاك متعّمد ألحد واجبات الحذر والسالمة المنصوص علیھ  و. 

 وفي القوانین المرعیة اإلجراء.
تُرفع عقوبة الحبس حتى خمس سنوات والغرامة حتى اثني عشر ملیون لیرة لبنانیة عندما یكون سائق   -3

  المركبة مرتكباً لثالث أو أكثر من الحاالت الست المذكورة في الفقرة الثانیة من ھذه المادة.
  ) من ھذه المادة تتخذ التدابیر اآلتیة:3) و (2في البندین ( في الحالتین المنصوص علیھما  -4

تُلغى رخصة السوق مع حظر االستحصال على رخصة جدیدة من سنتین إلى أربع سنوات من تاریخ انبرام 
 الحكم.

 یخضع المحكوم علیھ لدورة خاصة بالتوعیة على السالمة المروریة على نفقتھ.
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  كوم علیھ لمدة أقصاھا عام واحد، في حال كانت ملكھ.تُحجز المركبة التي استخدمھا المح
 

 -346المادة 
كل سائق تسبب خالل قیادتھ مركبة بإیذاء إنسان عن إھمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانین أو   -1

األنظمة، أدى إلى تعطیل عن العمل مدة تزید عن ثالثة أشھر یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنة 
  ة من خمسمایة ألف إلى ملیوني لیرة لبنانیة.وبالغرام

تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة ونصف السنة والغرامة حتى أربعة مالیین لیرة لبنانیة إذا تحققت حالة من   -2
  .345) من المادة 2الحاالت الست المنصوص علیھا في البند (

نانیة عندما یكون سائق المركبة مرتكباً تُرفع عقوبة الحبس حتى سنتین والغرامة حتى ستة مالیین لیرة لب  -3
  .345) من المادة 2لثالث أو أكثر من الحاالت الست المذكورة في البند (

  ) من ھذه المادة تتخذ التدابیر اآلتیة:3) و (2في الحالتین المنصوص علیھما في البندین (  -4
ین سنة الى سنتین من تُلغى رخصة السوق مع حظر االستحصال على رخصة جدیدة لمدة تتراوح ب −

 تاریخ انبرام الحكم.
 یخضع المحكوم علیھ لدورة خاصة بالتوعیة على السالمة المروریة على نفقتھ. −
 تُحجز المركبة التي استخدمھا المحكوم علیھ لمدة أقصاھا عام واحد، في حال كانت ملكھ. −

 
 -347المادة 

ل أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانین أو األنظمة، كل سائق تسبب خالل قیادتھ مركبة بإیذاء عن إھما  -1
أدى إلى تعطیل عن العمل مدة ال تتعدى الثالثة أشھر یعاقب بالحبس من شھرین إلى ستة أشھر وبالغرامة 

  من مئتي ألف إلى ملیون لیرة لبنانیة.
تحققت حالة من الحاالت تُرفع عقوبة الحبس حتى تسعة أشھر والغرامة حتى ملیوني لیرة لبنانیة في حال   -2

  .345) من المادة 2الست المذكورة في البند (
تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة والغرامة حتى ثالثة مالیین لیرة لبنانیة عندما یكون سائق المركبة مرتكباً   -3

  .345) من المادة 2لثالث أو أكثر من الحاالت الست المذكورة في البند (
  ) من ھذه المادة تتخذ التدابیر اآلتیة:3) و (2ا في البندین (في الحالتین المنصوص علیھم

تُلغى رخصة السوق مع حظر االستحصال على رخصة جدیدة لمدة تتراوح من ستة أشھر إلى سنة من   -4
 تاریخ انبرام الحكم.

 یخضع المحكوم علیھ لدورة خاصة بالتوعیة على السالمة المروریة على نفقتھ.
  ستخدمھا المحكوم علیھ لمدة أقصاھا ثالثة أشھر، في حال كانت ملكھ.تُحجز المركبة التي ا

 
یُحظر استیراد المركبات اآللیة غیر الصالحة للسیر والتي تشكل خطراً على السالمة العامة،   -348المادة 

أو كالمركبات المصدومة على ھیكلھا األساسي أو تلك التي تعرضت للتلحیم أو التوصیل أو الحریق أو الغرق 
التآكل بشكل یؤثر على متانتھا أو على میزانیتھا، وكذلك استیراد أنصاف المركبات سواء مقدماتھا أو خلفیاتھا، 

 منعاً إلعادة جمعھا بواسطة التلحیم أو التوصیل عند دخولھا األراضي اللبنانیة. 
من الخارج، مراكز معاینة ینشأ في المنافذ البحریة والبریة التي تستقبل المركبات المستعملة المستوردة  

میكانیكیة خاصة للتحقق من مطابقة ھذه المركبات لمواصفات الصانع، وتحدّد دقائق تطبیق ھذه الفقرة بقرار 
 یصدر عن وزراء المالیة والداخلیة والبلدیات واألشغال العامة والنقل.

تعملة أن یُبرز لدى إدارة الجمارك ریثما یتم إنشاء ھذه المراكز، على المستورد عند استیراد المركبات المس 
رخصة سیر المركبة وشھادة من مركز معاینة میكانیكیة من بلد التصدیر ال یتعدى تاریخھا شھرین یسبق تاریخ 

الشحن الفعلي تؤكد صالحیتھا للسیر. أما المركبات الواردة من الوالیات المتحدة اإلمریكیة فعلى المستورد إبراز 
ي تحدّد صالحیتھا للسیر لجھة السالمة العامة أو عدمھا (حین یكون مكتوباً علیھا عبارة رخصة سیر المركبة الت

"Salvage أو "Reconstructed أما فیما یتعلق بإستراد المركبات المستعملة من خارج البلدان .("
 المذكورة أعاله فیمكن اعتماد أي من النموذجین تبعاً لما ھو معتمد في البلد الُمصدّر.
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ثبت بنتیجة الفحص الفني عدم مطابقة المركبة لمواصفات الصانع، أو في حال تبین إلدارة الجمارك عدم إذا 
 صحة البیانات المطلوبة في الفقرة الثالثة، توّجب على المستورد إعادة تصدیر المركبة فوراً على نفقتھ.

 
مرة إلى معاینة میكانیكیة عادیة  تخضع السیارات في حالة اإلدخال المؤقت عند تسجیلھا ألول -349المادة 

  وخاصة تعود إلى شھر على األكثر من تاریخ التقدم للتسجیل.
یعاقب كّل من یخالف أحكام ھذه المادة بغرامة قدرھا من ثالثة مالیین إلى عشرة مالیین لیرة لبنانیة وتُحجز 

  المركبة موضوع المخالفة.
 

وتمَّ شراؤھا من قبل شركة الضمان بعد دفع قیمتھا إلى  كّل مركبة آلیة تعرضت لحادث سیر، -350المادة 
مالكھا بحسب شروط عقد التأمین، أو أي مركبة آلیة أفاد تقریر خبیر السیر أن حادث السیر أثّر علیھا وأصبحت 

من ھذا القانون، یتوجب على شركات  348تشكل خطراً على السالمة العامة وفقاً للفقرة األولى من المادة 
وخبراء السیر إعالم المصلحة المختصة لمنعھا عن السیر حتى ابراز شھادتَي المعاینة المیكانیكیة الضمان 

  العادیة والخاصة بغیة التأكد من صالحیتھا قبل السماح لھا بالسیر.
یتوجب على أي مرآب تصلیح مركبات آلیة عدم تصلیح أي سیارة تعرضت لحادث أو إصطدام إال بعد إعالم 

 التي وقع الحادث ضمن نطاقھا االقلیمي.مفرزة السیر 
یُحّظر على المرائب أو اصحاب كسر السیارات استالم أي مركبة آلیة بغیة كسرھا إال بعد إبراز شھادة أنقاض 

  موقعة من المصلحة المختصة.
لبنانیة یُعاقب كّل من یُخالف ھذه المادة بالحبس حتى ثالثة أشھر وبالغرامة من ثالثة إلى عشرة مالیین لیرة 

  وتُحجز المركبة.
 

في حال تضررت األمالك العامة جراء حادث سیر، على وزارة االشغال العامة والنقل أو  -351المادة 
البلدیات تبعاً لمكان وقوع الحادث المبادرة فوراً إلى إصالح األضرار حفاظاً على السالمة العامة. وعلى وزارة 

باة لصالح الجھة التي قامت بإصالح األضرار. تحدّد دقائق تطبیق ھذه المالیة تخصیص التعویضات المالیة الُمج
 الفقرة بقرار یصدر عن وزراء الداخلیة والبلدیات والمالیة واألشغال العامة والنقل.

 
على الخبیر عند حضوره إلى مكان الحادث، أن یلتزم بضرورات السالمة العامة التي تفرضھا  -352المادة 

ووضع التقریر الفنّي وفق معاییر وأنموذج خاص یُحدّد بقرار یصدر عن وزراء الداخلیة  القوانین واألنظمة،
  والبلدیات والعدل واالقتصاد والتجارة، بناًء على إقتراح اللجنة.

على خبیر حوادث السیر أن یكون حائزاً على شھادة إمتیاز فني أو ما یعادلھا في اختصاص مرور صادرة عن 
علیم المھني والتقني على أن یُحدد منھاج ھذا اإلختصاص بقرار من مدیر عام التعلیم المھني المدیریة العامة للت

 والتقني بناًء لمحضر اللجنة الفنیة التي یؤلفھا لھذه الغایة بعد موافقة اللجنة الوطنیة للسالمة المروریة.
 -لیھا وزارة اإلقتصاد والتجارة على المرشحین لخبرة حوادث السیر أن یجتازوا مباراة كفاءة تحددھا وتشرف ع

 لجنة مراقبة ھیئات الضمان، بعد موافقة اللجنة.
یتم تأھیل خبراء السیر الُمجاز لھم قبل صدور ھذا القانون عبر دورات تُحدّدھا وتُشرف علیھا وزارة اإلقتصاد 

 .لجنة مراقبة ھیئات الضمان بالتنسیق مع وزارتي العدل وبعد موافقة اللجنة -والتجارة
من قانون تنظیم ھیئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم  42و  41تراعى لمزاولة مھنة الخبیر أحكام المادتین 

 وتعدیالتھ. 1968أیار  4تاریخ  9812
 

  الفصل الثاين
  التـأمني
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  التأمین عن األضرار الجسدیة والمادیة، إلزامي على كافة السیارات والمركبات اآللیة. -353المادة 
في عقد التأمین أن یكون صادراً عن إحدى ھیئات الضمان المسجلة في لبنان أصوالً لمزاولة عملیات  یُشترط

  التأمین على المركبات اآللیة وفقاً ألحكام القانون:
یُقصد بعبارة األضرار الجسدیة: الوفاة وكّل إصابة جسدیة، ناتجة عن الحوادث أو الحرائق أو اإلنفجارات   -1

ركبة أو أجزاؤھا أو قطعھا أو األدوات أو المواد المستعملة في تسییرھا أو تحریكھا أو التي تسببھا الم
  األشیاء أو المواد المنقولة فیھا.

یُقصد بعبارة األضرار المادیة: األضرار التي تصیب ممتلكات وأموال الغیر الخاصة والعامة، مھما كان   -2
فجارات التي تسببھا المركبة أو اجزاؤھا أو قطعھا أو نوعھا، والناتجة عن الحوادث أو الحرائق أو اإلن

  االدوات أو المواد المستعملة في تسییرھا أو تحریكھا أو األشیاء أو المواد المنقولة فیھا.
كّل مّن یتخلف عن تطبیق أحكام ھذه المادة، یُعاقب بغرامة قدرھا ملیون لیرة لبنانیة وتُحتجز المركبة اآللیة   -3

  الفة، وتُسحب من المخالف ثالث نقاط.حتى إزالة المخ
 

تُحدّد األصول الواجب اتباعھا في عقود التأمین على السیارات والمركبات اآللیة، بین األفراد  -354المادة 
من قانون تنظیم  44والشركات، بموجب قرارات تصدر عن وزارة اإلقتصاد والتجارة مع مراعاة أحكام المادة 

 وتعدیالتھ. 1968أیار  4تاریخ  9812رسوم رقم ھیئات الضمان الصادر بالم
 
 

 الباب العاشر

  ا�لس الوطين للسالمة املرورية
 

 الفصل األول 
  ا�لس، انشاؤه وصالحياته

 
 

یتشكل مجلس وطني للسالمة المروریة برئاسة رئیس مجلس الوزراء، وفي حال غیابھ یرأس  -355المادة 
  ة كل من:المجلس نائب رئیس مجلس الوزراء، وعضوی

  وزیر الداخلیة والبلدیات.  -1
 وزیر األشغال العامة والنقل.  -2
 وزیر العدل.  -3
 وزیر التربیة والتعلیم العالي.  -4

 ویمكن لرئیس مجلس الوزراء دعوة من یراه ضروریاً عند الحاجة.
  یضع المجلس نظامھ الداخلي ویتم إقراره باألكثریة المطلقة.

 
  صالحیاتھ -356المادة 

  س المجلس الوطني للسالمة المروریة الصالحیات التالیة:یمار
 رسم السیاسة العامة للسالمة المروریة والسھر على تطبیقھا. −
 العمل على تطویر قانون السیر. −
 إقتراح أطر ومناھج امتحانات السوق العملي. −
 تحدید مؤھالت فاحصي السوق وامتحانات تأھیلھم. −
 ق.وضع اإلمتحان لمدربي السو −
 وضع مناھج التعلیم والتدریب في مدارس تعلیم السوق.  −
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 الموافقة على مناھج مباریات الكفاءة للمرشحین لخبرة حوادث السیر. −
 المراقبة واإلشراف على المؤسسات واإلدارات العامة والخاصة التي تعنى بشؤون السیر. −
مة المروریة وسالمة قیادة المركبات تنظیم ورعایة الحمالت اإلعالمیة والنشاطات الخاصة بالسال −

 وسالمة النقل.
اصدار تقریر سنوي عن إنجازاتھ وما تّم تحقیقھ على صعید السالمة المروریة، ونشره في وسائل  −

 اإلعالم. 
 

       -357المادة 
  یجتمع المجلس دوریاً مرة كل ثالثة أشھر، وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئیسھ.   -1
  ت ویوزع جدول االعمال من قبل أمانة السّر، قبل ثالثة أیام من تاریخ اإلجتماع.توجھ الدعوا  -2
 

  یمكن للمجلس اإلستعانة بالخبرات والجھات التي یجد مشاركتھا فیھ إفادة لعملھ ولتحقیق أھدافھ. -358المادة 
ل بناء على اقتراح اللجنة الوطنیة للسالمة المروریة لجاناً تن فیذیة مشتركة من اإلدارات یمكن للمجلس أن یشّكِ

العامة وجمعیات المجتمع المدني في المحافظات، وذلك لمتابعة تنفیذ قراراتھ على مستوى المحافظات ورفع 
  التوصیات الى المجلس بواسطة أمانة السر.

ل بناء على اقتراح اللجنة الوطنیة للسالمة المروریة لجاناً فرعیة لمتابعة أعمال ھ والقرارات یمكن للمجلس أن یشّكِ
 التي یتخذھا ولدراسة المشاریع واالقتراحات الُمقدمة إلى المجلس.

 
 

 الفصل الثاين 
  اللجنة الوطنية للسالمة املرورية

 
 

ینشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنیة للسالمة المروریة تكون تابعة للمجلس ویرأسھا وزیر الداخلیة  -359المادة 
  األقل بدعوة من رئیسھا وكلما دعت الحاجة وتتألف من:  والبلدیات، تجتمع مرة في الشھر على

 مدیر عام ھیئة إدارة السیر واآللیات والمركبات. −
 مدیر عام النقل البري والبحري. −
 مدیر عام الطرق والمباني. −
 مدیر عام التعلیم المھني والتقني. −
 مدیر عام وزارة السیاحة. −
 العدل. قاض متخصص في شؤون السیر یمثل وزارة −
 ضابط متخصص بشؤون السیر یمثل المدیریة العامة لقوى األمن الداخلي. −
 ممثل عن مجلس اإلنماء واإلعمار متخصص بھندسة المرور. −
 ممثل عن نقابتي المھندسین متخصص بھندسة المرور. −
 رئیس إتحاد النقل البري. −
 رئیس نقابة مدارس السوق. −
 رئیس نقابة خبراء السیر. −
 ئیس لجنة مراقبة ھیئات الضمان.ر −
 رئیس جمعیة شركات التأمین. −
 رئیس جمعیة مستوردي السیارات في لبنان. −
 ممثِّلَین عن الجمعیات األھلیة المعنیة بالسالمة المروریة، یختارھما رئیس اللجنة. −
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افقة وزیر یمكن ألي من أعضاء اللجنة انتداب َمّن ینوب عنھ لحضور أي من اإلجتماعات شرط مو −
الداخلیة والبلدیات المسبقة. كما یمكن لوزیر الداخلیة والبلدیات دعوة من یراه ضروریاً إلى إجتماعات 

 اللجنة.
 

  مھام اللجنة  -360المادة 
  تتولى اللجنة المھام التالیة:

 ا. إجراء الدراسات واألبحاث لتطویر السالمة المروریة ورفعھا إلى المجلس إلتخاذ القرار بشأنھ −
تقدیم اإلقتراحات الالزمة لتطویر قانون السیر وإبداء الرأي في مشاریع القوانین والمراسیم التنظیمیة  −

 المتعلقة بالسالمة المروریة والتعدیالت على قانون السیر.
 إقتراح مناھج امتحانات السوق العملي. −
 وضع إمتحان السوق النظري. −
 ق وامتحانات تأھیلھم.إقتراح معاییر ومؤھالت فاحصي السو −
 إقتراح امتحانات مدربي السوق. −
 إقتراح مناھج التعلیم والتدریب في مدارس تعلیم السوق. −
 الموافقة على مناھج الدورات التأھیلیة لخبراء السیر المجاز لھم قبل صدور القانون.  −
 .إقتراح مناھج للتوعیة المروریة في التعلیم األساسي والمتوسط والثانوي −
 إقتراح الحمالت التوعویة والنشاطات الخاصة بالسالمة المروریة والقیادة اآلمنة وسالمة النقل. −
متابعة ومالحقة إصالح األضرار الالحقة باألمالك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السیر أو  −

 غیرھا، حفاظاً على السالمة العامة.
 سالمة السیر. تقدیم التقاریر إلى المجلس حول شؤون −
 إعداد التقریر السنوي عن إنجازات المجلس وما تّم تحقیقھ على صعید السالمة المروریة.  −

 
 

 الفصل الثالث 
 أمانة السرّ 

 
 

یتولى أمانة سّر المجلس أمین سّر متفرغ لھ خبرة واسعة في شؤون السیر أو یحمل إجازة في  -361المادة 
تقني متخصص بالسالمة المروریة، یتم تعیینھم من قبل رئیس المجلس ھندسة المرور، یعاونھ جھاز إداري و

  ویرتبطون مباشرة برئاسة المجلس.
 یشارك أمین السّر في كافة اإلجتماعات التي یعقدھا المجلس واللجنة.

 
 مھام أمانة السر -362المادة 

  تُمارس أمانة السّر المھام اآلتیة:
 تحضیر جدول األعمال بطلب من رئیس المجلس.توجیھ الدعوات إلى اجتماعات المجلس و −
 توجیھ الدعوات إلى اجتماعات اللجنة وتحضیر جدول األعمال. −
 متابعة تنفیذ قرارات المجلس، ورفع التقاریر بشأنھا. −
 تنظیم محاضر بإجتماعات المجلس واللجنة.  −
وسائر المعنیین بشؤون السیر التنسیق والتعاون مع اإلدارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلدیات  −

 والسالمة على الطرق من أجل تطبیق سیاسات المجلس وتحقیق أھدافھ.
 تنفیذ المھام التي یكلفھ بھا المجلس أو اللجنة. −
 إدارة شؤون العاملین والمستخدمین في المجلس وضمان حسن سیر العمل. −
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 وداء على الطرقات العامة.دراسة واستثمار االحصاءات حول حوادث المرور والنقاط الس −
تحدید األضرار الالحقة باألمالك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السیر أو غیرھا، حفاظاً على  −

 السالمة العامة.
 تلقي الشكاوى واالقتراحات الواردة الى المجلس.  −

 
  باألكثریة المطلقة. تُحدّد دقائق تطبیق أحكام ھذا الباب، بقرارات تصدر عن المجلس -363المادة 

 
 

  الباب احلادي عشر
  نظام النقاط والعقوkت

 
  الفصل األول 

  نظام النقاط ومكتب أحكام السري والسجل املروري 
 

 القسم األول 
  نظام النقاط

 
 

یُطبق نظام النقاط على المخالفات الواردة في ھذا القانون وجداول المخالفات الملحقة بھ. وینشأ  -364المادة 
وى األمن الداخلي سجل مروري ُممكنّن لكل سائق بغیة تطبیق ھذا النظام، وتكون األعمال المتعلقة بھذا لدى ق

  النظام ذات طابع اداري.
 

نقطة) كرصید في السجل  12یُمنح كّل سائق یحمل رخصة سوق صالحة، اثنتي عشرة نقطة ( -365المادة 
  المروري.

المرتكبة كما ھو مبین في ھذا القانون وجداول المخالفات الملحقة بھذا تُسحب ھذه النقاط بالتناسب مع المخالفات 
  القانون.

مجموع نقاطھ، تفقد رخصة السوق صالحیتھا وتُسحب منھ لمدة ستة أشھر یخضع خاللھا  عندما یفقد السائق
  السائق لدورة متخصصة في إحدى مدارس السوق.

سحب الرخصة لمدة سنة، على أن یخضع المخالف للدورة عند تكرار فقدان مجموع النقاط خالل ثالث سنوات، تُ 
  المذكورة أعاله، اضافة الى إعادة إمتحان السوق. تطبّق ھذه القاعدة كلما سحبت كامل النقاط. 

 
على السائق الذي فقد مجموع نقاط رخصتھ أن یسلمھا إلى قوى األمن الداخلي في مھلة ال  -366المادة 

  عالمھ فقدان مجموع النقاط.تتعدى خمسة أیام من تاریخ إ
 

بعد مضي سنتین من تاریخ دفع الغرامة أو من تاریخ صدور الحكم المبرم دون إرتكاب السائق  -367المادة 
أي مخالفة جدیدة یقتضي على أساسھا سحب نقاط، تُعاد إلیھ حكماً جمیع النقاط المسحوبة. كما تُعاد ثالث نقاط إذا 

  ة یقتضي على أساسھا سحب نقاط.مرت سنة دون ارتكاب أیة مخالف
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باستثناء الحاالت التي تُسحب فیھا كامل النقاط، عند ارتكاب السائق عدة مخالفات في الوقت  -368المادة 
  عینھ یقتضي جمع النقاط على أن ال یزید عدد النقاط المسحوبة عن ثماني.

  إقتراح اللجنة الوطنیة للسالمة المروریة. تُحدّد دقائق تطبیق نظام النقاط بقرار یصدر عن المجلس بناًء على 
 
 

  القسم الثاين
 مكتب تنفيذ احكام السري والسجل املروري

 
 

إضافة إلى مھامھا تتولى مكاتب تنفیذ أحكام السیر أعمال السجل المروري لمخالفات السیر،  -369المادة 
) لدى االدارة   onlineبصورة حیّة (وترتبط ھذه المكاتب مباشرة بقاعدة المعلومات والملفات الكترونیاً و

  المختصة.
 

تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفیذ أحكام السیر األحكام المبرمة الصادرة بھذه المخالفات  -370المادة 
مھل المراجعة القانونیة، لتدوینھا على السجل المروري  مرور والمحاضر العادیة وذات الطابع الُمسددة، بعد

  النقاط تبعاً لكل مخالفة. للمخالف وسحب
 

على مكتب تنفیذ أحكام السیر، وضع إشارة على ملف المركبة المخالفة في قاعدة المعلومات  -371المادة 
لدى اإلدارة المختصة، حیث یتوقف إنجاز المعامالت الخاصة بھیئة ادارة السیر واآللیات والمركبات وفروعھا، 

السنویة التي تجري خارج مراكز االدارة المختصة وفروعھا في  والمعامالت المتعلقة بدفع رسوم السیر
المحافظات، على ثبوت خلو الملف الخاص بالمركبة من أي أحكام مخالفة لقانون السیر صادرة بحقھ، وتسدید ما 

  یتوجب علیھ إلزالة االشارة. 
 

ن خاللھا الحصول على یُعتبر السجل المروري والوثائق والملفات والبرامج التي یمكن م -372المادة 
معلومات عن مالكي المركبات والسائقین والمخالفین ذات طابع سري. ویُعاقب َمّن یُقدم على إفشاء المعلومات 

  بالحبس ستة أشھر وبغرامة مالیة قدرھا ملیون لیرة لبنانیة.
یات، وبعد استطالع رأي یُحدّد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناًء على إقتراح وزیري العدل والداخلیة والبلد

اللجنة، اإلدارات العامة والھیئات واألشخاص المخولون الدخول إلى ھذه الوثائق والملفات والبرامج والسجالت 
  بسبب طبیعة وظیفتھم.

 
 

  الفصل الثاين
 العقوkت

 
  القسم األول

 تصنيف املخالفات
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ھذا القانون إضافة الى العقوبات المنصوص تُطبّق على مخالفات السیر العقوبات الواردة في  -373المادة 
  عنھا في قانون العقوبات.

 
  تُصنّف المخالفات التي ینظم فیھا محضر، في الفئات التالیة: -374المادة 

فئة مخالفات المشاة: المخالفات المبینة في جدول مخالفات المشاة الملحق بھذا القانون، التي یترتب علیھا  −
 خمسین ألف ومایة ألف لیرة لبنانیة. غرامة نقدیة تتراوح بین

) الملحق بھذا القانون، التي یترتب علیھا غرامة مالیة 1الفئة األولى: المخالفات المبینة في الجدول رقم ( −
 تتراوح بین مایة ألف ومایة وخمسین ألف لیرة لبنانیة.

انون، التي یترتب علیھا غرامة مالیة ) الملحق بھذا الق2الفئة الثانیة: المخالفات المبینة في الجدول رقم ( −
 تتراوح بین مایتي ألف لیرة لبنانیة وثالثمایة ألف لیرة لبنانیة. 

) الملحق بھذا القانون، التي یترتب علیھا غرامة مالیة 3الفئة الثالثة: المخالفات المبینة في الجدول رقم ( −
 ة لبنانیة.تتراوح بین ثالثمایة وخمسین ألف وأربعمایة وخمسین ألف لیر

) الملحق بھذا القانون، التي یترتب علیھا غرامة مالیة 4الفئة الرابعة: المخالفات المبینة في الجدول رقم ( −
 تتراوح بین خمسمایة ألف لیرة لبنانیة وسبعمایة ألف لیرة لبنانیة.

یترتب علیھا حبس من ) الملحق بھذا القانون، التي 5الفئة الخامسة: المخالفات المبینة في الجدول رقم ( −
 شھر حتى سنتین وغرامة مالیة تتراوح بین ملیون وثالثة مالیین لیرة لبنانیة. 

  یتم سحب النقاط من المخالفین وذلك تبعاً لكل مخالفة كما ھو وارد في الجداول الملحقة بھذا القانون.
 

  -375المادة 
 ون وفي جداول المخالفات الملحقة بھ.إن العقوبات والغرامات والمخالفات، مبینة في ھذا القان  -1
إن المخالفات غیر المنصوص علیھا في جداول المخالفات، تعتبر من مخالفات الفئة األولى باستثناء   -2

 مخالفات المشاة التي تخضع لجدول مخالفات المشاة.
لطات اإلداریة تعتبر كذلك من مخالفات الفئة األولى، المخالفات ألحكام القرارات التي تصدر عن الس  -3

 والبلدیة إنفاذاً ألحكام ھذا القانون إذا لم یُعاقب علیھا بنص آخر.
 

تُنّظم جمیع مخالفات السیر في محضر ذات طابع، أو بواسطة الوسم اآللي، باستثناء مخالفات  -376المادة 
  الفئة الخامسة والمخالفات التي تقضي بعقوبة الحبس وتلك التي تستوجب حجز المركبة.

 
تُحدّد قیمة محاضر ذات الطابع أو الغرامات التي تدفع خالل ثالثین یوماً من تاریخ تنظیم  -377لمادة ا

  المحضر أو من تاریخ تبلّغ المخالف في حال نُّظم المحضر بغیابھ وذلك على الوجھ التالي:
ع قیمة الغرامة إلى یوم. وعند عدم الدفع خالل ھذه المدة ترتف 15مخالفة المشاة: عشرون ألف لیرة أول  −

 یوم التي تلي. 15ثالثین ألف لیرة في مدة الـ 
یوم. وعند عدم الدفع خالل ھذه المدة ترتفع قیمة الغرامة  15مخالفة الفئة األولى: خمسون ألف لیرة أول  −

 یوم التي تلي. 15إلى سبعین ألف لیرة في مدة  الـ 
وم. وعند عدم الدفع خالل ھذه المدة ترتفع قیمة الغرامة إلى ی 15مخالفة الفئة الثانیة: مایة ألف لیرة أول  −

 یوم التي تلي. 15مایة وخمسین ألف لیرة في مدة الـ 
یوم. وعند عدم الدفع خالل ھذه المدة ترتفع قیمة الغرامة  15مخالفة الفئة الثالثة: مایتي ألف لیرة أول  −

 ي تلي.یوم الت 15إلى ثالثمایة وخمسین ألف لیرة في مدة الـ 
یوم. وعند عدم الدفع خالل ھذه المدة ترتفع  15مخالفة الفئة الرابعة: ثالثمایة وخمسین ألف لیرة اول  −

 یوم التي تلي. 15قیمة الغرامة إلى أربعمایة وخمسین ألف لیرة في مدة الـ 
 

  قت العقوبة األشدّ.إذا عاقب قانون آخر عن إحدى األفعال الُمعاقب علیھا في ھذا القانون، ُطب -378المادة 
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تُعتبر المخالفة واحدة بین نقطة انطالق المركبة والنقطة التي تتجھ إلیھا إال إذا كان ممكناً تالفي  -379 المادة

  المخالفة ذاتھا أثناء السیر.
 

من قانون العقوبات یُعاقب مرتكبھا  770كّل مخالفة منصوص عنھا في ھذا القانون أو في المادة  -380المادة 
ضعف العقوبة الُمحدّدة لھا إذا كان قد صدر بحقھ حكم مبرم خالل مدة سنة على األكثر عن المخالفة عینھا، ب

وعند كّل تكرار خالل المدة المذكورة تُطبّق ھذه القاعدة على أن تُسحب إجازة السوق مدة شھر على األقل من 
  دون أن تشمل مضاعفة سحب النقاط.

 
من قانون  254عقوبات النقدیة المنصوص عنھا في ھذا القانون، أحكام المادة ال تسري على ال -381المادة 

  العقوبات المتعلقة باألسباب التخفیفیة.
 

ال یجوز تخفیض قیمة الغرامة المتوجبة عن أي مخالفة مثبتة في حال االعتراض إلى ما دون  -382المادة 
  الحدّ األدنى المحدّد في فئات المخالفات.

 
 -383المادة 

إذا كان عداد التكسیمتر غیر مطابق للمواصفات الُمحددة أو كان معطالً یُعاقب كل من مالك السیارة وسائقھا   -1
وَمّن یثبت إشتراكھ، بغرامة تتراوح بین مایتي وخمسین ألفاً وسبعمایة وخمسین ألف لیرة لبنانیة وبالحبس 

لسیارة حتى إزالة المخالفة وتُسحب ثالث نقاط من شھر إلى ثالثة أشھر أو بإحدى ھاتین العقوبتین وتُحجز ا
 وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

یُعاقب، حارس المركبة وكّل مّن یثبت إشتراكھ في عملیة الغش عبر إدخال تعدیالت على عداد التكسیمتر   -2
لیرة لبنانیة، كي یسجل أسعاراً تفوق التعرفة المحددة، بغرامة تتراوح بین الملیوني لیرة وثالثة مالیین 

وبالحبس من ثالثة أشھر إلى ستة اشھر أو بإحدى ھاتین العقوبتین وتُحجز السیارة، وتُسحب ست نقاط 
 وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

 
ُكّل مّن یقدم على عمل بھدف إعاقة تشغیل أجھزة أو معدات أو أنظمة تستخدم لضبط مخالفات  -384المادة 

سجن مدّة سنتین وبغرامة مقدارھا عشرة مالیین لیرة لبنانیة، باإلضافة إلى تعویض عن قوانین السیر یُعاقب بال
  العطل والضرر الالحق باألجھزة والمعدات.

 
یُعاقب ُكّل مّن یستخدم خالل قیادتھ مركبة آلیة، أجھزة من شأنھا إكتشاف ردارات السرعة،  -385المادة 

 ن لیرة لبنانیة. بسحب ست نقاط، وبغرامة مقدارھا ثالثة مالیی
 

تُستوفى الرسوم السنویة المفروضة على المركبات، بناًء على أوامر قبض تصدر عن االدارة  -386المادة 
  المختصة، وتُحدّد بقرارات صادرة عن وزیري الداخلیة والبلدیات والمالیة، مواعید تسدید ھذه الرسوم.

متوجبة علیھم خالل المھل المحدّدة، فینظم بھم جداول أما المركبات التي یتخلف مالكوھا عن إیفاء الرسوم ال
  إسمیة، یُذكر فیھا عنوان المكلف ورقم السیارة والقیمة المتوجبة، بحسب كّل قضاء، وذلك على ثالث نسخ:

بغیة تحصیل الرسوم  -مصلحة الخزینة  -النسخة األصلیة تودع وزارة المالیة  −
 لضرائب المباشرة.والغرامات المترتبة وفقاً ألصول تحصیل ا

 النسخة الثانیة تودع قوى األمن الداخلي الحتجاز المركبة. −
 النسخة الثالثة تحتفظ بھا اإلدارة المختصة. −
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یُحّظر على أي كان من غیر اصحاب العالقة أو أصولھم أو فروعھم أو الموكل منھم قانوناً   -387المادة 
  معاملة.  دخول اإلدارة المختصة وفروعھا بغیة إجراء أي

على أصحاب العالقة أن یرسلوا معامالتھم إلى اإلدارة المختصة عبر ُمشغّل البرید إذا لم یكن نوع المعاملة 
  الُمجراة یستلزم حضورھم أو الكشف على المركبة.

  یُحدّد بقرار من وزیر الداخلیة والبلدیات المعامالت التي یستلزم إرسالھا بواسطة مشغّل البرید.
  ل ل . 500,000یخالف أحكام ھذه المادة بغرامة قدرھا یُعاقب من 

 
 

  القسم الثاين
 املراقبة الطرقية وتنظيم احملاضر

 
 

  المراقبة الطرقیة -388المادة 
  على سائق المركبة اآللیة أو مجموعة المركبات أن یُقدّم لدى كّل طلب یوجھھ إلیھ مأمور السلطات المختصة:

 رخصة السوق. −
 یارة أو المجموعة التي یقودھا.رخصة سیر الس −
 عقد التأمین الخاص بالسیارة. −
  ایصال الرسم السنوي المدفوع عن السیارة. −
 سائر الوثائق التي یفرضھا ھذا القانون أو أي انظمة سیر الحقة. −

 
  تُثبت المخالفات ألحكام ھذا القانون بمحاضر ضبط ینظمھا: -389المادة 

 عناصر قوى األمن الداخلي. −
 عناصر الشرطة البلدیة المولجون ضابطة السیر. −
موظفو االدارة المختصة المحلفون والمكلفون بقرار من وزیر الداخلیة والبلدیات،  −

وذلك للمخالفات ذات الطابع المیكانیكي ومخالفات الحمولة الزائدة، ومخالفات الوقوف 
دقائق تنفیذ ھذا النوع  في نطاق الشوارع الخاضعة للوقوف لقاء بدل، على أن تُحدّد

 األخیر من المخالفات بقرار یصدر عن وزیر الداخلیة والبلدیات.
 

تُنظم المحاضر على عدد من النسخ یوازي عدد الجھات اإلداریة والمراجع القضائیة المختصة  -390المادة 
  التي سترسل إلیھا باإلضافة إلى نسخة واحدة تُسلم إلى ُمرتكب المخالفة.

 
عند تنظیم محضر، یجب إثبات أوصاف ھذه المركبة في المحضر: (رقم التسجیل، لون  -391 المادة

المركبة ونوعھا وماركتھا ورقم الھیكل أو رقم المحرك...الخ). عند تعذر معرفة إحدى ھذه األوصاف یُذكر سبب 
  ذلك في متّن المحضر.

 
تنظیم محاضر بالمخالفات استناداً إلى یُمكن لعناصر قوى األمن الداخلي والشرطة البلدیة  -392المادة 

صورة فوتوغرافیة أو متحركة، تلتقطھا آالت تعمل تلقائیاً أو یدویاً، ویظھر فیھا وضع المركبة أثناء المخالفة 
وإحدى لوحتي التسجیل ووقت التقاط الصورة (السنة والشھر والیوم والساعة والدقیقة). تُعتبر ھذه المحاضر 

  س.صحیحة حتى ثبوت العك
  تُحدّد دقائق تطبیق ھذه المادة بقرار یصدر عن وزیري الداخلیة والبلدیات والعدل دقائق تطبیق ھذه المادة.
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عند تنظیم محضر مخالفة سیر في غیاب مالك المركبة یحّق لھ أن یُقدّم االثباتات الالزمة إلى  -393المادة 
  القضاء المختص عمن كان یقود المركبة عند تنظیم المحضر.

 
إن صالحیة المحضر المنّظم لدى قوى األمن الداخلي عند فقدان رخصة السوق أو السیر ال  -394المادة 

 تتجاوز الشھرین من تاریخ صدور المحضر.
 

یُعتبر المؤتمنون على المركبات المحجوزة حراساً قضائیین مع كّل ما ینجم عن ذلك من نتائج  -395المادة 
تعویضاً یومیاً یوضع على عاتق مالك المركبة تُحدّد قیمتھ بالمرسوم المشار إلیھ قانونیة، ویتقاضون مقابل ذلك 

  من ھذا القانون، والشروط المطلوب توفرھا في الحارس القضائي. 396في المادة 
 

تُحدّد شروط تنفیذ حجز السیارات والمركبات على أنواعھا أو احتجازھا واستیداعھا وحراستھا،  -396المادة 
  تخذ بناء على اقتراح وزیري العدل والداخلیة والبلدیات.بمرسوم یُ 

كما یتضمن ھذا المرسوم، شروط بیع السیارات والمركبات المحجوزة على أنواعھا في حال تلكؤ صاحبھا عن 
  استالمھا ضمن مھلة معینة، وعدم تسدیده الرسوم والنفقات المترتبة علیھا.

 
داریة تبقى المركبة محتجزة تحت سلطة الرئیس المباشر في حال احتجاز مركبة بصورة إ -397المادة 

 لمنظمي محضر المخالفة ولھذا المرجع أن یُعید المركبة إلى السیر بعد زوال األسباب التي أدت إلى االحتجاز.
إذا لم یبادر المخالف إلى إزالة األسباب التي أدت إلى االحتجاز في خالل أسبوعین من تاریخ تنظیم المحضر، 

  االحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئٍذ األصول المتبعة في قضایا الحجز.یصبح 
في حال كان وضع المركبة عند االحتجاز یستوجب إجراء تصلیحات خارج مكان االحتجاز أو الخضوع للمعاینة 

المیكانیكیة أو الكشف لدى المصلحة المختصة، یمكن احتجاز رخصة سیر المركبة لمدة أقصاھا أسبوعین لقاء 
ر مؤقت یخّول صاحبھا السیر بھا بغیة إزالة أسباب المخالفة. وفي حال عدم إزالة المخالفة خالل ھذه المدة إشعا

 یتحول إحتجاز رخصة سیر المركبة إلى حجز المركبة وتطبّق عندئٍذ األصول المتبعة في قضایا الحجز.
 
 

  القسم الثالث
 مهل تسديد الغرامات واالعرتاض واحملاكمات

 
 

یُمَھل المخالف مدة ثالثین یوماً لدفع الغرامة المخفضة من تاریخ تنظیم المحضر ذات الطابع أو  -398المادة 
ذات الوسم اآللي أو من تاریخ التبلیغ عند تنظیمھ بغیاب المخالف، وإال تُحال نسخة عنھ إلى المحكمة حیث 

االعتراض علیھ ضمن المھل  یصدر بحقھ قرار جزائي ینفذ وفقاً لألصول القضائیة، ویكون للمخالف حق
  الُمحدّدة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة. 

 
إن دفع غرامات المحاضر ذات الطابع خالل مھلة ثالثین یوماً من تاریخ تبلغ المحضر یؤدي  -399المادة 

  إلى سقوط دعوى الحق العام.
 

ضر عائقاً لحركة السیر أن یقوموا لرجال قوى األمن في الحاالت التي یشكل فیھا تنظیم المح -400المادة 
بسحب رخصة السوق إداریاً لمدة ال تتجاوز أربع وعشرین ساعة باإلضافة إلى العقوبات المنصوص عنھا في 

  ھذا القانون.
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یُخصص خمسة وعشرون بالمایة من حاصل كامل غرامات السیر المستوفاة لصالح صندوق  -401المادة 
  اإلحتیاط في قوى األمن الداخلي.

یُخصص عشرون بالمایة من حاصل كامل غرامات السیر المستوفاة لصالح البلدیات، وتوزع ھذه المخصصات 
 على البلدیات وفقاً لألسس المعتمدة في توزیع مخصصات البلدیات من الرسوم المشتركة.
كام ھذا القانون لصالح تُقتطع نسبة ثالثین بالمایة من الغرامات المحّصلة من األحكام القضائیة الصادرة وفقاً ألح

صندوق تعاضد القضاة. كما تقتطع نسبة خمسة وعشرین بالمایة من الغرامات نفسھا لصالح الصندوق التعاوني 
المعدّل  9/1983/ 16تاریخ  150من المرسوم اإلشتراعي رقم  131للمساعدین القضائیین وفقاً ألحكام المادة 

  المعدّل. 29/7/1983ریخ تا 52من المرسوم اإلشتراعي رقم  5والمادة 
 

یُعطى عناصر السیر في قوى األمن الداخلي العاملین على الطرقات، نسبة ثالثین بالمایة من  -402المادة 
أساس الراتب شھریاً ونسبة عشرة بالمایة إضافیة لعناصر السیر الذین یقودون دراجات آلیة، على أنھ یمكن 

 للسالمة المروریة بناء على اقتراح وزیر الداخلیة والبلدیات. زیادة ھذه النسب بقرار من المجلس الوطني 
 

  -403المادة 
على كّل شخص یُنظم بحقھ محضر بمخالفة من المخالفات الواردة في ھذا القانون ویرغب باالعتراض، أن   -1

غبتھ في یعلن عن ذلك في المحضر المنظم بحقھ وجاھة أو أن یُعلم المحكمة المختصة خالل ثالثین یوماً بر
االعتراض إذا نُظم المحضر بغیابھ، وفي كّل األحوال ال یحق لھ ممارسة ھذا الحق إال بعد دفع مبلغ الغرامة 

 المفروضة.
على الشخص الذي أعلن عن رغبتھ في االعتراض وفقاً ألحكام الفقرة السابقة، أن یقدم تحت طائلة سقوط   -2

راضھ إلى المحكمة المختصة خالل ثالثین یوماً من تاریخ حقھ باالعتراض، استدعاء یوّضح فیھ أسباب اعت
م المحضر بحضوره أو في حالة مخالفات  م المحضر بغیابھ أو من تاریخ وقوع المخالفة إذا نُّظِ تبلیغھ إذا نُّظِ

الوقوف والتوقف عند تنظیم المحضر لصقاً على المركبة. ویُعفى ھذا االعتراض من رسم الطابع المالي، 
 الھ إلى المحكمة المختصة بالبرید المضمون.ویمكن إرس

یُعتبر االستدعاء المقدم حسب ما ورد في الفقرة السابقة، بمثابة اعتراض على حكم صادر حسب األصول   -3
 الموجزة، ویُنظر باإلعتراض في جلسة علنیة وفقاً ألصول المحاكمة العادیة.

 
 -404المادة 

 یر، الحكم في أي مخالفة ألحكام ھذا القانون.یتولى القضاة الناظرون في قضایا الس  -1
یمكن، تطبیقاً ألحكام المادة الثالثة من قانون التنظیم القضائي، إجراء المحاكمة الغیابیة خارج مركز   -2

 المحكمة.
 

على القضاة، قبل الفصل في محضر المخالفة، أن یطلعوا على السجل المروري لكل سائق وأن -405المادة 
  بناء على أسبقیات المخالف المروریة.یبنوا الحكم 

 
تحكم المحكمة للمعترض الذي تثبت براءتھ، باسترداد قیمة الغرامة، ولھا ان تطلب مالحقة  -406المادة 

منظمي المحضر قضائیاً في حال اقتناعھا بإساءة استعمالھم السلطة المعطاة لھم أو مخالفتھم القانون، وال یحول 
  دابیر التأدیبیة بحقھم. ھذا الحكم دون اتخاذ الت

 
الى  203تخضع جمیع المخالفات ألحكام ھذا القانون لألصول المنصوص علیھا في المواد  -407المادة 

من قانون أصول المحاكمات  205من قانون أصول المحاكمات الجزائیة. على أنھ خالفاً ألحكام المادة  207
  لعقوبة المحكوم بھا بقرار معلّل.الجزائیة، یمكن في حال ردّ االعتراض عدم زیادة ا
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خالفاً ألصول التبلیغ المنصوص عنھا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، یجري تبلیغ  -408المادة 
األحكام الصادرة بمخالفات السیر والمتضمنة عقوبة نقدیة فقط، بكتاب مضمون مع إشعار باالستالم الى العنوان 

لفة على محضر الضبط أو المدون لدى ھیئة ادارة السیر والمركبات الُمصّرح عنھ من قبل مرتكب المخا
واآللیات. أما األحكام التي تتضمن قرارا بالحبس، فتحّول وتنفّذ حسب األصول القضائیة كغیرھا من قرارات 

  الحبس.
 

واحد  یُسلم الكتاب الى المخالف أو إلى أحد أفراد عائلتھ الراشدین المقیمین معھ في مسكن -409المادة 
ویعتبر التبلیغ حاصالً إذا رفض المرسل إلیھ استالم الكتاب أو إذا لم یعثر علیھ المكلف بالتبلیغ في ثالث مرات 

  متتالیة یفصل بینھا ثالثة أیام على االقل.
 

تبّت االدارة المختصة، بصورة نھائیة، في االعتراضات على الرسوم والغرامات المحققة،  -410المادة 
یدخل منھا ضمن أختصاص المحاكم المختصة. ویحق للمكلف أن یطعن أمام مجلس شورى الدولة  باستثناء ما

 بالقرار الُمتخذ وفقاً ألحكام ھذه المادة، خالل شھر واحد، إعتباراً من تاریخ إبالغھ إیاھا.
 
 

  الباب احلادي عشر
  أحكام انتقالية ومتنوعة

 
  الفصل األول

  ء البلدuت وإنشاء وحدة مرورصالحيات الوزراء واحملافظني ورؤسا
 
 

إن أحكام ھذا القانون، ال تحدّ من السلطة الممنوحة لوزیري األشغال العامة والنقل والداخلیة  -411المادة 
والبلدیات، بموجب القوانین واألنظمة المرعیة، بأن یفرضوا ضمن صالحیاتھم وحین تستدعي السالمة والنظام 

  المنصوص علیھا في ھذا القانون. العام، تدابیر من غیر التدابیر
  وللمحافظین حق اتخاذ التدابیر ذاتھا ضمن نطاق محافظاتھم.

یعود لوزیر األشغال العامة والنقل اتخاذ سائر االجراءات الالزمة لتنظیم عمل قطاعي النقل العام للركاب ونقل 
  والقرارات الالزمة بھذا الشأن.البضائع وتحدید أسالیب عمل العاملین في ھذین القطاعین واصدار األنظمة 

 
یحق للحكومة بناء على إقتراح وزیري الداخلیة والبلدیات واألشغال العامة والنقل، أن تنظم  -412المادة 

بمراسیم تُتخذ في مجلس الوزراء استعمال الطرق العامة داخل المناطق المأھولة وخارجھا حسب تطورات 
  السیر.

 
ال العامة والنقل والداخلیة والبلدیات، كلٌّ ضمن الصالحیات المعطاة لھما، أن یحق لوزارة األشغ -413المادة 

یجریا على الطرقات الدولیة والعامة والرئیسیة والداخلیة وعلى متفرعاتھا، جمیع األشغال الالزمة لتركیب 
  الفتات وإشارات السیر ولوحات الدعایة واإلعالنات.

ء جمیع األشغال الالزمة لتركیب الفتات وإشارات السیر على الطرقات كما یحّق لمجلس اإلنماء واإلعمار إجرا
  التي یتولى تنفیذھا وتأھیلھا مع مراعاة أحكام القوانین واألنظمة المرعیة اإلجراء.
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ینشأ في قوى األمن الداخلي وحدة للمرور، تُعنى بشؤون ضابطة السیر وتأمین السالمة العامة  -414المادة 
ور وتطبیق قانون السیر على الطرقات العامة. تحدّد ھیكلیتھا ومھامھا وصالحیاتھا بمرسوم وتنظیم حركة المر

یتُّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الداخلیة والبلدیات بعد استطالع رأي مجلس القیادة في قوى 
  األمن الداخلي.

 
 

  الفصل الثاين
 االستثناءات من أحكام هذا القانون

 
 

ال تُطبّق أحكام ھذا القانون على المركبات التي تسیر مرتبطة بخط حدیدي موجود ضمن نطاق  -415المادة 
  طریق.

 
من ھذا القانون على القوافل والنقلیات العسكریة الخاضعة ألنظمتھا  64ال تُطبّق أحكام المادة -416المادة 
  الخاصة.

من ھذا القانون (شروط فنیة) على المركبات والمعدات  141إلى المادة  81ال تُطبّق أحكام الباب الثاني من المادة 
  الخاصة العائدة للقوات المسلّحة إال إذا كانت میزاتھا الفنیة المتعلقة بصنعھا واستعمالھا تسمح بذلك.

 ال تُطبّق أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من ھذا القانون (المعاینة میكانیكیة) والفصل الثالث من الباب عینھ
من ھذا القانون (التسجیل) على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للقوات  173الى المادة  163من المادة 

  المسلّحة والتي تكون موضوع تسجیل خاص والتي تؤمن استالمھا المصالح الفنیة التابعة للقوات المسلّحة.
مركبات القوات المسلّحة الحائزین على  من ھذا القانون (رخص سوق) على سائقي 197ال تُطبّق أحكام المادة 

  إجازة مسلّمة إلیھم لھذه الغایة من قبل سلطتھم المختصة.
من القانون (قیاس الحمولة) على المعدات الخاصة لصالح اإلطفاء إال بنسبة ما تسمح  139ال تُطبّق أحكام المادة 
  ممیزاتھا الفنیة بذلك.

 
 

  الفصل الثالث
 أحكام ختامية

 
 

إن الرسوم الواجب استیفاؤھا عن كّل ما لھ عالقة بالمركبات على اختالف أنواعھا مبینة في  -417المادة 
  جدول الرسوم الملحق بھذا القانون.

 
تُلغى جمیع النصوص المخالفة لھذا القانون أو التي ال تتفق مع مضمونھ ال سیما القانون رقم  -418المادة 

  وتعدیالتھ.  (قانون السیر) 26/12/1967تاریخ  76/67
 

تحدّد دقائق تطبیق ھذا القانون، عند اإلقتضاء، بقرارات تنظیمیة تصدر عن الجھات المحدّدة في  -419المادة 
  ر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة.¢Ā¢متن ھذا القانون، وذلك ضمن مھلة ال تتعدى سنة م

 
 رسمیة.یُعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة ال -420المادة 
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 *25/10/2012تاریخ  45*راجع المالحق واشارات والفتات السیر في العدد 

 
 

  الشرعة اللبنانية حلقوق املشاة
  

 
للمشاة الحق في العیش في بیئة صحیة، وحریة التمتع بمرافق المساحات العامة تحت أوضاع تؤمن حسن حالھم  

  وراحتھم من النواحي المادیة والنفسیة.
 
في العیش في مراكز مدنیة أو قرویة موائمة الحتیاجات اإلنسان، ولیس الحتیاجات المركبات  للمشاة الحق 

  اآللیة، وأن تتوفر المرافق ضمن مسافات المشي أو الدراجات.
 
لألوالد والمسنین والمعوقین، الحق في التطلع بأن تكون المدن أماكن لالتصال االجتماعي المیّسر، ولیست  

  الضعف فیھم. أماكن تفاقم نواحي
 
للمشاة الحق في مناطق حضریة مخصصة لھم، وعلى أكبر قدر ممكن من المساحة، ولیس فقط مجرد " ساحات  

  مخصصة للمشاة " ولكنھا متجانسة مع تنظیم المدینة الشمولي.
 
ئط النقل. للمشاة الحق في الحركة الكاملة بدون عوائق، والتي یمكن تحقیقھا من خالل االستخدام المتكامل لوسا 

  وبشكل خاص لھم الحق في التطلع إلى:
نظام شامل للنقل العام، محابي للبیئة، ومجھز تجھیزاً جیداً یؤمن حاجات جمیع المواطنین، بمن فیھم مــن  -أ 

  لدیھم إعاقة.
  أرصفة مخصصة لتنقل المشاة خالیة من جمیع العوائق وصالحة لتنقل من لدیھم إعاقة. -ب 
  منة لعبور المشاة بین جانبي الطرق، خاصة السریعة منھا.تأمین ممرات آ -ج 
  تأمین مرافق للدراجات في جمیع المناطق المدنیة. - د 

مساحات لوقوف السیارات والمركبات اآللیة، في مواقع ال تؤثر على حركة المشاة وال تضعف قدرتھم على  -ھـ 
التمتع بالمناطق الممیزة معماریاً. 

 

  
  

  

    


