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قوان!قوان!
قـانـون رقم قـانـون رقم 17-05 مـؤرخ في  مـؤرخ في 19 جــمـادى األولى عـام  جــمـادى األولى عـام 1438
اHوافق اHوافق 16 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2017 يعدل ويـتمم القانونr يعدل ويـتمم القانون
رقم رقم 01-14 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 29 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1422
اHوافق اHوافق 19 غشت سنة  غشت سنة 2001 واHتعـلق بتنظيم حركة واHتعـلق بتنظيم حركة

اHرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها.اHرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بناء عـلى الدستورr ال سيما اHواد 18  و136 و137

 rو138 و140 و143 و144 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتممHعدل واHا rوأمنها
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتتـميم الـقانون رقم 01-14 اHؤرخ في 29 جـمادى األولى
عـام 1422 اHـوافق 19 غـشت سـنة 2001 واHـتعـلـق بـتنـظـيم
حـــركــة اHـــرور عـــبــر الـــطـــرق وسالمـــتــهـــا وأمـــنــهـــاr اHـــعــدل

واHتمم.

2 : : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـواد 2 و8 و8 مــكــرر اHـاداHـادّة ة 
و10 مــــــكـــــرر و11 و16 و27 و49 مـن الــــــقـــــانــــــون رقم 14-01
اHـؤرخ في 29 جــمــادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19 غـشت

سنة 2001 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
" اHـــــادة 2 : يــــــقــــــصـــــد فـي مــــــفــــــهـــــوم هــــــذا الــــــقــــــانـــــون

.......(بدون تغيير حتى)
- الـدراجـة اHتـحـركة :- الـدراجـة اHتـحـركة : مـركبـة ذات عجـلـتX أو أكـثر
مــزودة بــمــحــرك إضــافـيr ال تــتــجـاوز سـعـة أسـطـوانـته
50 سمr3 ولـــهــا نــفـس اخلــاصــيـــات الــعـــاديــة لــلـــدراجــات من

حـيث إمـكانـية اسـتعـمـالهـاr وال �كن أن تـتـجاوز سـرعتـها
في السيرr نظرا لصنعهاr 45 كلم في الساعة.

وال يــغـيــر قـرن مـقــطـورة أو عــربـة مـتــنـقــلـة جـانــبـيـة
تخصص لنـقل األشخاص أو األشياء بدراجة متحركة من

تصنيف هذه األخيرة.

rأو أكثـر Xالدراجـة النـارية :- الدراجـة النـارية : مـركبــة ذات عجـلتـ -
مــزودة �حرك تتجــاوز سعــة أسطوانتـه 50 سم3.

ال يــغــيــر قـرن مــقــطــورة أو عــربــة مــتـنــقــلــة جــانــبــيـة
تــخـصص لــنـقـل األشـخــاص أو األشـيـاء بــدراجـة نــاريـة من

تصنيف هذه األخيرة.
r.....................(بدون تغيير)................... -
r.....................(بدون تغيير)................... -

-  كــاشف جتــريـبـي لـلــكــحــول "إثـيــلــوتــاست": جــهـاز
مـحـمول يـسـمح بـالـتـحقق الـفـوري من وجـود الـكـحول في

rستخرجHجسم الشخص من خالل الهواء ا
- .................. (بدون تغيير حتى)

- رخــصــة الــســيــاقـة :- رخــصــة الــســيــاقـة : تــرخـيـص إداري يــؤهل حــائـزه
لـقـيــادة مـركـبـة ذات مـحــرك في اHـسـالك اHـفــتـوحـة حلـركـة

اHرور. 

تـعـد رخـصـة الــسـيـاقـة عـلـى دعـامـة تـسـمـح بـتـسـجـيل
اHعلومات التي يحتويها هذا اHلف بشكل إلكتروني.

 �ـــــكن الـــــقــــيـــــام بـــــتــــغـــــيــــيـــــر الـــــدعــــامـــــة مع مـــــراعــــاة
التطورات التكنولوجية. 

- نـــــظــــــام الـــــرخـــــصــــــة بـــــالــــــنـــــقـــــاط:- نـــــظــــــام الـــــرخـــــصــــــة بـــــالــــــنـــــقـــــاط: أداة مـــــعـــــيـــــاريـــــة
وبـــيــداغـــوجــيـــةr يــهـــدف إلى جـــعل الــســـائــقـــX يــتـــحــمـــلــون
مــسـؤولــيـاتــهم جتـاه مــخـالــفـتــهم لـقــواعـد حـركــة اHـرور من
خالل نـظـام تـســيـيـر الـنـقــاط اخملـصـصـة لــكل حـائـز رخـصـة

سياقة.

(2) Xالـــفـــتــرة االخـــتـــبـــاريــة :- الـــفـــتــرة االخـــتـــبـــاريــة : فــتـــرة حتــدد بــســـنــتــ -
يخضع لها كل حائز جديد لرخصة سياقة.

- مــحـطـة الــوزن في الـطـرق:- مــحـطـة الــوزن في الـطـرق: مـكـان تــوقف إجـبـاري
rلـكل مـركـبـة يـفـوق وزنـهـا اإلجـمالـي مع احلـمـولة 3.5 طـنا
مــزود بــنـــظــام ثــابت أو مـــتــحــرك يـــســمح بــالـــقــيــام بــوزن
الــسـيــارات Hـراقــبـة مــدى مـطــابــقـة اHــركـبــات لـلــمـقــايـيس
اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوزن اإلجـــمـــالـي اHـــرخص بهr مع احلـــمـــولـــة
والـوزن اإلجـمـالي الــسـائـر الـمـرخـص بـهr والـحـمـولـة

احملورية ".
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" اHــادة 8 :  يــجـب عــلى كل ســـائق مــركـــبــة أن يــكــون
حائزا لرخصة سياقة موافقة للمركبة التي يقودها.

يخصص لرخصـة السياقة رصيـد نهائي من النقاط
يحدد بأربع وعشرين (24) نقطة.

ويــــتم تـــخـــفــــيـــضه بـــقــــوة الـــقـــانـــون فـي حـــالـــة مـــا إذا
ارتـكب صـاحب الـرخـصـة مـخـالـفـة � �ـوجـبـهـا الـنص عـلى
هـذا الـتـخفـيضr ويـضـاف إلى هـذا التـخـفـيض سـحب آخر
لــلـنــقــاط في حــالــة عــدم دفع الـغــرامــة اجلــزافــيـة اHــطــابــقـة

إلحدى اخملالفات اHنصوص عليها في هذا القانون.  
rيخصص لرخصـة السياقة خالل الفـترة االختبارية
رصـيـد أولي يـحـدد بـاثـنـتي عـشرة (12) نـقـطـةr وفي حـالـة
فـقـدان الـنـقـاط خالل هـذه الــفـتـرةr يـلـزم صـاحب الـرخـصـة

�تابعة تكوين على نفقته السترجاع النقاط الضائعة. 
أما بعد انتـهاء الفترة االختباريةr وفي حالة فقدان
حائـز الـرخـصـة لـبـعض النـقـاطr ال تـمـنح له سـوى الـنـقاط
اHتـبقـيـة من الرصـيد الـنهـائيr أمـا في حالـة عدم ارتـكاب
rحــائــز الــرخــصــة أيــة مــخــالــفــة تــؤدي إلى ســحب الــنــقــاط

يخصص له رصيد نهائي يقدر بـ 24 نقطة.
في حالة ارتـكاب عدة مخـالفات في وقت واحد أدت
إلى ســحب الــنــقــاطr جتــمـع عــمــلــيــات ســحب الــنــقــاط في

حدود نصف عدد نقاط الرصيد النهائي.
يـــؤثـــر ســـحـب الـــنــقـــاط عـــلـى رخـــصــة الـــســـيـــاقـــة في
مـجـمـلهـا كـسـنـد وحـيد غـيـر قـابل لـلـتـجزئـة يـتـضـمنr عـند
االقـتضـاءr عـدة أصنـاف أيـا كانت اHـركـبة اHـسـتعـمـلة عـند

ارتكاب اخملالفة.
تـعـد �ـثـابـة رخـصـة الـسـيـاقـةr الـشـهـادات اHـنـصوص
عــلــيـهــا فـي الـتــنــظــيــمــات اخلــاصــة بــقــيــادة اHــركــبـات ذات

محركr عندما ال تكون رخصة السياقة مطلوبة.
وزيـادة على رخـصـة السـياقـةr حتـدث شهـادة الكـفاءة
اHهنية من أجل نقل األشخاص والبضائع واHواد اخلطرة.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".
" اHـادة 8 مــكــرر : �ــكـن أن تــكــون رخــصــة الــســيــاقـة
مـــحـل تــعـــلـــيقr أو إلـــغـــاءr أو عـــدم صالحـــيـــة وفق األشـــكــال

اHقررة �وجب أحكام هذا القانون".
" اHــــادة 10 مــــكــــرر : تـــــتــــضــــمـن رخــــصــــة الـــــســــيــــاقــــة

األصناف اآلتية:
"أ1" و "أ" و "ب" و "ب (هـ)" و "ج1" و "ج1 (هـ)"

و "ج" و "ج (هـ)" و "د" و "د (هـ)"  و "و".
حتــدّد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اHـادة عن طـريق

التنظيم".

" اHــــــادة 11 : اســـــــتـــــــعــــــــمـــــــال حـــــــزام األمـن إجـــــــبـــــــاري
لألشخاص اجلالسX في اHقاعد األمامية. 

كـما يعتـبر إجباريـا لألشخاص اجلالـسX في اHقاعد
rــركـبـات نـقل األشـخـاص عـبـر الـطـرقH اخلـلـفـيـة بـالـنـسـبـة
واجملـهــزة بــهـذا الــتــجــهـيــزr والــتي تـشــتــمل عــلى أكــثـر من
تــســعــة (9) مــقــاعــد �ـــا فــيــهــا مــقـــعــد الــســائـقr بــاســتــثــنــاء

مركبات النقل احلضري.

�ــنـع نــقل األطـــفـــال الــذيـن تــقل أعـــمـــارهم عن عـــشــر
(10) سنوات في اHقاعد األمامية.

يـــجـب عـــلى الـــســــائق اتـــخـــاذ االحـــتــــيـــاطـــات الالزمـــة
حلـمــايـة وتـثــبـيت األطــفـال عــلى مـســتـوى اHــقـاعــد اخلـلــفـيـة

للمركبات.

يــــلــــزم ســــائــــقــــو الــــدراجــــات الــــنــــاريــــةr والــــدراجـــات
اHتحركة وراكبوها بارتداء اخلوذة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

" اHــــادة 16 : يــــلــــتــــزم صــــاحب اHــــركــــبــــة بــــاتــــخــــاذ كل
االحـــتــيـــاطـــات حـــتـى ال تـــتـــســبــب حــمـــولــة ســـيــارة أو
مــقـــطــورة فـي إلـــحــاق الــضـــرر بــالــغـــيــر وبـــالــطــريـق
الــعــام وبــتــجــهــيــزاتـه أو مــلـحــقــاته أو تــشــكـل خــطــرا

عـلـيـهـم.

تـتم كل حمولـة على مركبـات نقل البـضائعr أيا كان
اHـــنــــتــــوج اHــــنـــقــــولr وفــــقـــا لــــلــــشـــروط احملــــددة عن طــــريق

التنظيم.

تتم مـراقبة حـمولة اHـركباتr ووزنـها على مـستوى
مــــحـــطـــات الـــوزنr بــــواســـطـــة جتـــهــــيـــزات وأدوات قـــيـــاس

معتمدة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

" اHادة 27 :  تـشكل اHـمهالت وسـائل ماديـة تخصص
للحد من السرعة في بعض اHسالك.

يــجـب أن تــوضع �ــعـــايــيــر ومــقــاســـات مــوحــدة عــبــر
التراب الوطني.

يـخضع وضع هذه اHـمهالت وأماكن إقـامتهـا لرخصة
مـسـبـقـة من الـواليr بـنـاء عـلى اقـتـراح من رئـيس اجملـلس

الشعبي البلدي.

يـــحـــدد اســــتـــعـــمـــال اHـــمـــهـالت والـــشـــروط اHـــتـــعـــلـــقـــة
بوضعها وأماكن إقامتها عن طريق التنظيم". 




