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أوامرأوامر
اHــــوافـقوافـق  Hأمـأمـــــر رقـم ر رقـم 09 -  - 03 م مــــؤرؤرّخ في خ في 29 رجب ع رجب عــــام ام 1430 ا
22 يـولـ يـولــيو سنة يو سنة p2009 يp يعدعدّل ويل ويـتمتمّم  القانون رقم م  القانون رقم 01

- - 14  اHـاHـــــــــــــــــــــــؤرخ فؤرخ فـي ي 29 ج جــــــــــــــــــــــمـمـــــــــــــــــــــــادى األولادى األولـى عى عــــــــــــــــــــــام ام 1422
اHـوافق اHـوافق 19 غشت سنة  غشت سنة 2001 واHتع واHتعـلق بتنظيم حركةلق بتنظيم حركة

اHرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها.اHرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئـيـس اجلمهورية
- بــنــاء عـلى الــدســتــور p السـيّــمــا اHــادتـان 122 و124

pمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 اHــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

pتمّمHعدّل واHا pوأمنها
 pوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يهـدف هـذا األمـر إلى تعـديل وتـتـميم
أحــكــام الـقــانــون رقم 01-14 اHـؤرخ في 29 جــمــادى األولى
عـام 1422 اHـوافق 19 غـشت سـنة 2001 واHـتعـلـق بـتنـظـيم
حـــركــة اHـــرور عـــبــر الـــطـــرق وسالمـــتــهـــا وأمـــنــهـــاp اHـــعــدّل

واHتمّم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـتـمم أحـكـام اHـادة األولى من الـقـانـون رقم
01-14 اHـؤرخ في 29 جــمـادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19

غشت سنة  2001 واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :  

"اHــــادة األولى : يــــهــــدف هـــــذا الــــقــــانــــون إلـى حتــــديــــد
الــقــواعــد اHـــتــعــلــقــة بــتــنــظــيـم حــركــة اHــرور عــبــر الــطــرق

وسالمتها وأمنها.

ويهدفp بهذه الصفةp خصوصا إلى ما يأتي :
pتقليص وضعية انعدام األمن في الطرقات -

- حتـــديـــد قـــواعـــد اســـتـــعـــمـــال اHـــســـالك الـــعـــمـــومـــيـــة
pرور عبر الطرق وسيولهاHوكيفيات ضبط حركة ا

- تــوفـيــر شـروط تــطـويــر مـتــوازن لـنــقل نـوعي في
pصلحة العامةHإطار ا

- حتـــديــــد إطـــار مـــؤســــســـاتي يـــكــــلف بـــوضــــعه حـــيـــز
pالتنفيذ

- إقــــامـــة تـــدابـــيــــر ردعـــيـــة في مــــجـــال عـــدم احـــتـــرام
القواعد اخلاصة بحركة اHرور عبر الطرق ".

3 :  : تــعـدّل وتــتــمّـم أحــكــام اHـادة 2 من الــقــانـون اHـاداHـادّة ة 
رقـم 01-14 اHــــــــــؤرخ فـي 29 جـــــــــــمــــــــــادى األولـى عــــــــــام 1422
اHــــــوافـق 19 غـــشت ســـنـــة  2001 و اHـــذكـــور أعاله وحتـــرر

كما يأتي :  

"اHـادة 2 : يــقــــصـــد فــي مــــفـــهــــوم هـــذا الـقــــانـــون
�ا يأتي :

- الطريق :- الطريق : كل مسلك عـمومي مفتـوح حلركة مرور
pركباتHا

- وسط الـــطـــريق :- وسط الـــطـــريق : اجلـــزء من الــــطـــريق اHـــســــتـــعـــمل
pركباتHرور اH

- اHـسـلك :- اHـسـلك : أحــد تـفـرعــات وسط الـطــريق له الـعـرض
pركباتHرور رتل من اH الكافي

- اجملـمع الــســكـاني:- اجملـمع الــســكـاني: فــضـاء أرضـي يـتــجــمع فــيه عـدد
من اHـبــاني اHـتــقـاربـة وتــبـW مـداخــله ومـخــارجه الفـتـات
تــوضع لـهــذا الـغـرض عــلى طـول الـطــريق الـذي يــقـطع هـذا

pالفضاء أو يحاذيه
Wالـتقاطع :- الـتقاطع : مـكان التـقاء أو تـقاطع وسطي طـريق -
pأو أكثر مهما تكن زاوية أو زوايا محاور هذه الطرقات
- الـتـوقف :- الـتـوقف : اHـكـوث اHـؤقت Hـركـبــة يـبـقى مـحـركـهـا
مــشـــتــغـال عــلـى الــطـــريق خالل مـــدة مـــعــيـــنـــة تــســـتـــلــزمـــهــا

pضرورات عدم السير
- الــــــوقـــــوف :- الــــــوقـــــوف : مــــــكـــــوث مــــــركـــــبــــــة في طــــــريق خـــــارج

pويكون احملرك متوقفا pميزة للتوقفHالظروف ا
- �ـــــــــر الـــــــــدراجــــــــات :- �ـــــــــر الـــــــــدراجــــــــات : وسـط الـــــــــطـــــــــريـق اخملـــــــــصص

pللدراجات والدراجات النارية فقط
- شـريط مــرور الــدراجـات :- شـريط مــرور الــدراجـات : مــسـلك مــخــصص فـقط
لـلـدراجـات الـعـاديـة والـدراجـات الـنـاريـة في وسط طـريق

pله عدة مسالك
- الطـريق الـسريع :- الطـريق الـسريع : طـريـق أو مــقــطـع مـن طـريق
ال �ـكـن أن تـقــطــعه طــرق أخــرى أو ســكك حــديــديـة و�ــكن
مـنعه عـلى بعض فـئات اHسـتعـملـW واHركـبات. ويـشتمل
Wـــــرور عــــلـى وســــطـي طــــريـــــقــــHفـي كال اجتـــــاهي حـــــركــــة ا
متـمـيزين ذوي اجتـاه وحيـد يـتشـكل كل واحد مـنـهمـا على
مــســلـــكي مـــرور عــلى األقل وقـــد يــفـــصل بــيـــنــهــمـــا شــريط

pأرضي وسطي
- الــطـــريق الـــســـيــار:- الــطـــريق الـــســـيــار: طـــريق أعـــد وأجنــز خـــصــيـــصــا
لـلــمــرور الــســريع لــلــسـيــاراتp ال يــقــطــعه طــريق أو ســكـة
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- اHــركــبــة اHــتــمــفــصــلــة :اHــركــبــة اHــتــمــفــصــلــة : كل ســيــارة نــقل الــبــضــائع
مـتـبـوعـة �ـقـطـورة بـدون مـحـور أمـامي مـتـزاوجـة بحـيث
يــكـــون جـــزء من اHـــقـــطــورة مـــتـــكـــئــا عـــلـى اHــركـــبـــة اجلــارة
ويــكـــون أكــبـــر جــزء من وزن هـــذه اHــقــطـــورة وحــمــولـــتــهــا
واقعا على اHـركبة اجلارة. وتسمى هذه اHقطورةp "نصف

   p"مقطورة
- احلــافــلــة اHـــتــمــفــصــلــة :- احلــافــلــة اHـــتــمــفــصــلــة : مـــركــبــة مــتـــكــونــة من عــدة
أجـزاء صـلـبة يـتـمـفـصل كل جـزء بـالـنـسـبـة لـآلخـر وتتـصل
احلجـرات اخملـصصـة لـلمـسـافرين اHـتـعـلقـة بـكل قسم فـيـما
بـينـها بـشـكل يسـمح لـهم بالـتـنقل بـحريـة وتـكون األقـسام

   pالصلبة موصولة بشكل دائم ال �كن فصلها
- اHــقــطـورة :- اHــقــطـورة : كل مــركـبــة مــوجـهــة لـتــكــون مـوصــولـة

pبسيارة
- الـــدراجــة :- الـــدراجــة : مـــركــبـــة ذات عـــجـــلـــتــW أو أكـــثـــر غـــيــر

pمزودة بجهاز محرك ذاتي تخصص لنقل األشخاص
pأو أكـثر Wالـدراجـة الـنـاريـة :- الـدراجـة الـنـاريـة : مـركـبـة ذات عـجـلـتـ -
مـــزودة �ـــحـــرك ال تـــتـــجـــاوز ســــعـــة أســـطـــوانـــته 50 سم3 .
تــكــون مــزودة أو غــيــر مــزودة بــعــربـة خــلــفــيــة أو جــانــبــيـة

pتخصص لنقل األشخاص أو األشياء
- الـدراجـة اHـتـحـركة :- الـدراجـة اHـتـحـركة : مـركبـة ذات عـجلـتـpW مزودة
�حرك تـتجاوز سعـة أسطوانته 50 سم3. وتكـون مجهزة
أو غيـر مـجهـزة بـعربـة جـانبـيـة أو خـلفـيـةp تخـصص لـنقل

pاألشخاص أو األشياء
- الــوزن اإلجـــمـــالي اHـــرخص بـه مع احلـــمـــولــة:- الــوزن اإلجـــمـــالي اHـــرخص بـه مع احلـــمـــولــة: وزن

pركبة مجموعا مع احلمولةHا
- حــالـة الــســكـر- حــالـة الــســكـر: حـالــة تــتـمــثل في وجــود كــحـول في
الــــدم بـــــنـــــســـــبـــــة تـــــعـــادل أو تــــزيــــد عن 0,20 غ فـي األلف

 p(1000 ملل)
- مقـياس الـكحول :- مقـياس الـكحول : جهـاز محـمول يـسمح بـالتـحقق
الــفـوري من وجــود الــكــحـول فـي جـسم الــشــخص من خالل

pستخرجHالهواء ا
- مـقـيـاس اإليـثيل :- مـقـيـاس اإليـثيل : جـهـاز يـسمـح بالـقـيـاس الـفوري

pستخرجHوالدقيق لنسبة الكحول بتحليل الهواء ا
- مـقـيـاس الـسـرعة : - مـقـيـاس الـسـرعة : جـهـاز مـتحـرك مـحـمـول يـسمح

pركبات أثناء سيرهاHبالقياس الفوري لسرعة ا
- دلـــيل الــســرعــة (الــرادار) :- دلـــيل الــســرعــة (الــرادار) : جــهــاز يـــســمح بـــقــيــاس

pركبات أثناء سيرهاHسرعة ا
- جـــهــاز تـــســـجــيـل وقت الـــســرعـــة بـــاHـــيــقت : - جـــهــاز تـــســـجــيـل وقت الـــســرعـــة بـــاHـــيــقت : جـــهــاز
يــســـمح بــاHــراقـــبــة الــبـــعــديــة لـــلــســرعـــة اHــطــبـــقــة وأوقــات
الــسـيــاقـة واالســتـراحـة وكــذا اHـســافـة اHــقـطــوعـة في وقت

pمعيّن

حــديـديــة أو �ـر لــلـراجــلـpW وال �ــكن الـدخــول إلـيه إال في
نـــــقـــــاط مـــــهـــــيـــــأة لـــــذلـكp وال يـــــؤدي إلى أي مـــــلـك مـــــتـــــاخم.
Wعلى وسـطي طريـق pـرورHويشـتمل في اجتـاهي حركـة ا
مـتمـيزين ذوي اجتـاه وحيـد يـفصل بـينـهمـا شريط أرضي

pوسطي غير مخصص للمرور

- فــــرع الـــــطــــريق اHـــــوصل إلـى الــــطـــــريق الـــــســــيــــار:- فــــرع الـــــطــــريق اHـــــوصل إلـى الــــطـــــريق الـــــســــيــــار:
الــطــريـق الــذي يــربط شــبـــكــة الــطــرق بــالـــطــريق الــســيــار

pويسمح بالدخول إليه واخلروج منه

- شـريـط الــتـوقـف االســتـعــجــالي : - شـريـط الــتـوقـف االســتـعــجــالي :  جــزء من احلــافـة
يــقع جـنب وسط الــطـريق والــطـرقـات الــسـريـعــة والـطـرق
الـسـيـارةp هــيىء خـصـيــصـا لـتــوقف اHـركـبــات أو وقـوفـهـا

 pفي حالة الضرورة

- الــــحــــافـــة : - الــــحــــافـــة :  شـــريط أرضي �ـــتـــد من حـــدود وسط
pالطريق إلى حدود قاعدة الطريق

- قــــاعــــدة الـــطــــريق :- قــــاعــــدة الـــطــــريق : اHــــســـاحــــة الــــتي تــــشــــمل وسط
pالطريق وحافتيه

- الــشــريط األرضي الــوســطي :- الــشــريط األرضي الــوســطي : احلــيــز الـذي يــفــصل
pمتعاكسي االجتاه Wوسطي طريق

- الـرصيـف :- الـرصيـف : حيز مهـيأ على جانـبي الطريق Hرور
الـــراجــــلــــpW ويـــجـب أن يــــكـــون أكــــثــــر ارتـــفــــاعــــا من وسط

pالطريق ويكون معبدا عادة أو مبلطا

- السائق :- السائق : كل شخص يتولى قـيادة مركبـة �ا فيها
الـدراجاتp والـدراجـات النـاريـة أو يسـوق حـيوانـات اجلر
واحلمل والـركوب والقـطعان عـبر الـطريق أو يتـحكم فعال

pفي ذلك

pالـراجـل : - الـراجـل : كل شخص يتنقل سيرا على األقدام -

- ويعد �ـثابة الـراجلW :- ويعد �ـثابة الـراجلW : األشخـاص الذين يـدفعون
أو يــجــرون عـربــات األطــفـال أو اHــرضى أو اHــعـطــوبـW أو
pالــــــذين يــــــجــــــرون الــــــدراجــــــات أو الـــــدراجــــــات الــــــنــــــاريـــــة
واHـــعـــطـــوبــــW الـــذين يـــتــــنـــقـــلــــون في عـــربـــات مــــتـــحـــركـــة

  pيقودونها بأنفسهم بسرعة اخلطى

- اHـركـبة :- اHـركـبة : كـل وسيــلـة نـقـل بــري مــزودة  �ــحـرك
لـــــلــــدفـع أو غــــيــــر مــــزودة بـــذلـكp تــــســـيـــــر عــــلـى الــــطــــريق

pبوسائلها اخلاصـة أو تدفع أو جتر

- مـركـبـة ذات مـحرك :- مـركـبـة ذات مـحرك : مـركبـة بـرية مـزودة �ـحرك
pتسير على الطريق بوسائلها اخلاصة pللدفع

- الـسـيارة : - الـسـيارة : كل مــركـبـة مـوجـهـة لـنـقل األشـخـاص أو
الـبـضـائعp تـكـون مـزودة بـجـهـاز مــيـكـانـيـكي لـلـدفع تـسـيـر

pعلى الطريق
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حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم". 

7 :  : تـــدرج ضـــمـن أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم 14-01 اHــاداHــادّة ة 
اHـــــــؤرخ فــي 29 جـــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1422 اHــــــوافق 19
غــشت ســنــة 2001 واHــذكــور أعالهp اHــادة 10 مــكــرّر حتــرّر

كما يأتي :  

"اHــــادة  10 مــــكــــرّر : تـــــتــــضــــمـن رخــــصــــة الـــــســــيــــاقــــة
األصناف اآلتية :

أ p1 أ p 2 بp ج p1 ج  p2 دp هـ p و. 
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـعـدّل وتــتـمّم أحــكـام اHـادة 19 من الــقـانـون
رقم 01-14 اHؤرخ في 29 جمادى األولى عام 1422 اHوافق
19 غشت سنة  2001 واHذكور أعالهp وحترّر كما يأتي :  

pادة 19 : فـي حالـة وقـوع حادث مـرور جـسمـانيHا"
يـجـــري ضـبــاط وأعـــوان الـشـــرطــة الــقـضـــائـيـــة عــلى كـل
ســائـق أو مـرافق لـلـسـائق اHـتـدرب مـن احملتـمـل أن يـكون
في حـــالـــة ســـكــــر واHـــتـــســـبب فـي وقـــوع احلـــادثp عـــمـــلـــيـــة
الـكـشف عن تنـاول الـكحـول بطـريـقة زفـر الهـواء وعـملـية
الــكـــشف عـن اســتـــهالك اخملـــدرات أو اHـــواد اHــهـــلـــوســة عن

طريق جهاز حتليل اللعاب.

عــنـــدمـــا تــبـــيّن عــمـــلــيـــات الــكــشـف احــتــمــال وجـود
حـــالـــة ســـكـــر أو الـــوقـــوع  حتت تـــأثـــيـــر اخملـــدرات أو اHــواد
اHــــهـــلــــوســـةp أو عــــنـــــدمـــا يــــعــــتــــرض  الــــســــائـق أو مــــرافق
الـــســــائق اHــــتـــــدرب عــــلى نـــتــــائـج هــــذه الـــعــــمــــلـــيــــات أو
يـــــرفـض إجــــراءهـــــاp يـــــقـــــوم ضـــــبـــــاط أو أعـــــوان الـــــشـــــرطــــة
الـقضائية بـإجراء عمليـات الفحص الطـبي واالستشفائي

والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلك".

اHــاداHــادّة ة 9 :  :  تـــدرج ضــمـن أحــكـــام الـــقـــانــون رقم 14-01
اHــــــــؤرخ فــي 29 جـــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1422 اHــــــوافق 19
غــشت ســنــة 2001 واHــذكــور أعالهp اHــادة 19 مــكــرّر حتــرّر

كما يأتي :  

"اHــادة 19 مــكــرّر : �ــكـن ضــبــاط أو أعــوان الــشــرطــة
pالـقـضـائـيـة أثـنـاء الـقـيـام بـكل عـمـلـيـة مـراقـبة فـي الـطرق
pإخـــضـــاع كل ســـائق يـــشـــتـــبـه في وجـــوده في حـــالـــة ســـكـــر

لنفس العمليات اHنصوص عليها في اHادة 19 أعاله".

اHــاداHــادّة ة 10 :  : تــعـــدّل أحــكـــام اHــادة 55 من الـــقـــانــون رقم
01-14 اHـؤرخ في 29 جــمـادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19

غشت سنة  2001 و اHذكور أعالهp وحترّر كما يأتي :  

- جـهـاز حتــلـيل الـلـعـاب :- جـهـاز حتــلـيل الـلـعـاب : جـهـاز يــسـمح بـالـكـشف عن
وجــــود مــــخــــدرات أو مــــواد مـــهــــلــــوســــة عن طــــريق حتــــلــــيل

pاللعاب

- رخــصـة الـســيـاقـة :- رخــصـة الـســيـاقـة : تـرخـيص إداري يــؤهل صـاحـبه
لـقيادة مركبـة متحركة ذاتـيا في اHسالك اHفـتوحة حلركة

pرورHا

- الـرخــصـة بـالــنـقـاط :- الـرخــصـة بـالــنـقـاط : أداة مـعــيـاريــة وبـيـداغــوجـيـة
تهدف إلى جـعل السـائقW يـتحمـلون مـسؤوليـاتهم وتدعم

pمكافحة انعدام األمن في الطرق

- رخــصـــة الــســيـــاقــة االخــتـــبــاريــة :- رخــصـــة الــســيـــاقــة االخــتـــبــاريــة : رخـــصــة ســيــاقــة
مـؤقــتـة بــالـنــسـبـة لــلـصــنف اHـتــحـصل عــلـيه مــنـذ أقل من
ســنـتـW (2) ابـــتــداء من تـــاريخ الــنـــجــاح في االخـــتــبــارات

التطبيقية ".

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تــعــدّل أحـــكـام  اHـــادة 8 مــن الــقـانـون رقم
01 - 14 اHؤرخ في 29 جمادى األولى عام 1422 اHوافق 19

غشت سنة 2001 واHذكور أعالهp وحترّر كما يأتي:

" اHادة  8 : يجب ................... (بـدون تغيير حتى)
للمركبة التي يقودها.

حتدث رخـصة السـياقة والـرخصة بـالنقـاط ورخصة
السيـاقة االختـباريـة وكذا شهـادة الكـفاءة اHهـنية من أجل

النقل العمومي للمسافرين والبضائع.

تعد �ثابة ...... (بدون تغيير حتى) مطلوبة.

حتــدّد كـــيــفــيــات تـــطــبــيق هـــذه اHــادة و§ــاذج رخــصــة
السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة االختبارية
وكذا شـهـادة الـكـفاءة اHـهـنـيـة وشـروط احلصـول عـلـيـها عن

طريق التنظيم". 

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــدرج ضــمـن أحــكــام الــقــانــون رقم 01 - 14
اHـؤرخ في 29 جــمــادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19 غـشت
سنة 2001 واHذكور أعالهp اHادة 8 مكرّر حترّر كما يأتي :

" اHــادة 8 مــكــرّر: �ــكن أن تــكـــون رخــصــة الـــســيــاقــة
مــحل احــتـفــاظ أو تــعـلــيق أو إلــغــاء وفق األشـكــال اHــقـررة

�وجب أحكام هذا القانون".

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تـــعــدّل أحـــكــــام اHـادة 10 من الــقــانـون رقم
01 - 14 اHؤرخ في 29 جمادى األولى عام 1422 اHوافق 19

غشت سنة  2001 و اHذكور أعالهp وحترّر كما يأتي :  

"اHادة 10 : يـحق لكل شـخص التـرشح  لـنيل رخـصة
السياقة.
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2  - مــخــالــفــة األحـكــام اHــتــعـلــقــة بــاســتـعــمــال أجــهـزة
pالتنبيه الصوتي

3  - مـخــالـفــة األحـكــام اHـتــعـلــقـة بــااللـتــزام بـتـشــغـيل
pركبة اجملرورة بواسطة احليواناتHضوء أو أضواء ا

4  - مـخــالـفــة األحـكـام اHــتـعــلـقــة بـاHــرور في أوسـاط
الـــطــــرق أو اHـــســـالك أو الـــدروب أو أشــــرطـــة الـــطـــريق أو
األرصفة أو حواف الـطرق اخملصصة Hرور مركبات النقل
اجلــــمــــاعي وغــــيــــرهــــا من اHــــركــــبــــات اHــــرخص لــــهــــا بــــذلك

pWرور الراجلHو pخصيصا
5  - مــخــالــفــة األحــكــام اHــتـــعــلــقــة بــالــتــخــفــيض غــيــر
الـعادي لـلـسـرعة بـدون أسـباب حـتـمـيةp من شـأنه تـقـليص

 pرورHسيولة حركة ا
6  - مــخـالــفـة األحـكــام اHـتــعـلـقــة بـلـوحــات الـتــسـجـيل
والــــتــــجــــهـــــيــــزات وإشــــارات الــــنـــــقل االســــتــــثـــــنــــائي وكــــذا

pمؤشرات السرعة
7 - مخـالفة األحـكام اHتـعلـقة بوضع اإلشـارة اHالئمة

pمن قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة اختبارية
8 - مــخــالــفــة األحــكــام اHـــتــعــلــقــة بــالــســيــر عــلى اخلط

اHتواصل. 

ج) اخملـالفـات من الـدرجـة الثـالـثـة مثـلـمـا هي مبـيـنةج) اخملـالفـات من الـدرجـة الثـالـثـة مثـلـمـا هي مبـيـنة
أدنـاهp ويـعــاقب عـلـيـهـا بــغـرامـة جـزافـيـة من أدنـاهp ويـعــاقب عـلـيـهـا بــغـرامـة جـزافـيـة من 2000  دج إلى  دج إلى

4000 دج : دج :

1 - مـــخـــالـــفـــة األحـــكـــام اHـــتـــعــلـــقـــة بـــاحلـــد مـن ســـرعــة

اHــركــبـــات ذات مــحــركp �ــقــطـــورة أو بــدون مــقــطــورة أو
نـصـف مـقــطــورةp في بــعض مــقــاطع الــطــرق ولـكـل صـنف

pركباتHمن أصناف ا
2 - مـخالـفة األحـكام اHـتعـلقـة �نع اHـرور أو تقـييده

في بـــعـض خـــطـــوط الـــســـيـــر بــــالـــنـــســـبـــة لــــبـــعض أصـــنـــاف
اHركبات أو بالنـسبة للمركبـات التي تقوم ببعض أنواع

النقل.
3 - مخالفة األحـكام اHتعلـقة بحاالت اإللزام أو اHنع

اHتعلقة بعبور السكك احلديدية الواقعة على الطريق.
4 - مخالفة األحكام اHتعلقة بوضع حزام األمان.

5 - مــخــالـفــة األحــكــام اHـتــعــلــقـة بــاالرتــداء اإلجــبـاري

للخـوذة بالنـسبـة لسائـقي الدراجـات الناريـة والدراجات
اHتحركة وراكبيها.

6  - مـخالفة األحـكام اHتـعلقة بـاHرور أو التوقف أو
الـــوقــوف بـــدون ضـــرورة حـــتـــمــيـــة عـــلى شـــريـط الــتـــوقف

pاالستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع
7 - مخالفة األحكـام اHتعلقة باستعمال أجهزة إنارة

pتحركة ذاتياHركبات اHوإشارة ا

" اHــادة 55 : تـــســلّـم الــســـلـــطــة اخملـــتـــصـــة لــكـل شــخص
أجرى بـنجـاح االختـبارات الـنظـرية والـتطـبيـقيـة اخلاصة
بسـيـاقـة السـيـارات رخصـة سـيـاقة اخـتـبـارية صـاحلـة Hدة

.(2) Wسنت
وبــعـد انــقــضــاء هــذه اHـدةp وعــنــدمــا ال يــكــون صـاحب
هـذه الـرخـصـة مــحل اإلجـراءات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا

القانونp تسلّم له رخصة سياقة. 
حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق

التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 11 :  : تـعـدّل وتــتـمّم أحـكـام الــفـصل الـسـادس من
الــقــانــون رقم 01 - 14 اHــؤرخ في 29  جــمــادى األولى عــام
1422 اHـوافق 19 غـشت سنة 2001 واHـذكور أعالهp وحترّر

كما يأتي :  

" الفصل السادس" الفصل السادس
اخملالفات والعقوبات واإلجراءاتاخملالفات والعقوبات واإلجراءات

اHاداHادّة ة 65 :  : تـصنف اخملالـفات للقـواعد اخلاصـة بحركة
اHرورp حسب خطورتهاp إلى مخالفات وجنح.

القسم األولالقسم األول
اخملـالفــات والعقوبــاتاخملـالفــات والعقوبــات

66  :   :  تــــصـــنف اخملـــالــــفـــات لـــلـــقــــواعـــد اخلـــاصـــة اHــاداHــادّة ة 
بحركة اHرور إلى أربع درجات :

أ) اخملـالــفـات من الــدرجــة األولى مـثــلـمــا هي مــبـيــنـةأ) اخملـالــفـات من الــدرجــة األولى مـثــلـمــا هي مــبـيــنـة
أدنـاهp ويــعـاقـب عـلــيـهـا بــغـرامــة جـزافــيـة من أدنـاهp ويــعـاقـب عـلــيـهـا بــغـرامــة جـزافــيـة من 2000 دج إلى دج إلى

2500 دج : دج :

1 - مــخـــالــفـــة األحــكــام اHـــتــعـــلــقــة بـــاإلنــارة واإلشــارة
وكبح الدراجات.

2  - مخـالفـة األحكـام اHـتعـلقـة بتـقد© وثـائق اHركـبة
وكذا رخـصة السـياقة و/أوالـشهادة  اHـهنيـة التي ترخص

بقيادة اHركبة اHعنية.
3  - مــخــالــفــة األحـــكــام اHــتــعــلــقــة بــاســتــخــدام آلــة أو

جهاز مركبة غير مطابق.
pللقـواعد الـتي تنـظم سيرهم W4  - مخالـفة الـراجلـ

السيما القواعد اHتعلقة باستعمال اHمرات احملمية.

ب) اخملـالفـات من الدرجـة الثـانيـة مثـلمـا هي مبـينةب) اخملـالفـات من الدرجـة الثـانيـة مثـلمـا هي مبـينة
أدنـاهp ويـعــاقب عـلـيـهـا بــغـرامـة جـزافـيـة من أدنـاهp ويـعــاقب عـلـيـهـا بــغـرامـة جـزافـيـة من 2000  دج إلى  دج إلى

3000 دج: دج:

1 - مـخالفة األحكـام اHتعلـقة بسرعـة اHركبات بدون
pقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة� pمحرك
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8 - مـخـالـفـة األحـكــام اHـتـعـلـقـة بــاالسـتـعـمـال الـيـدوي
لـلـهـاتف احملـمـول أو الـتـصـنت بـكـلـتـا األذنـW بـوضع خـوذة

pالتصنت اإلذاعي والسمعي أثناء السياقة

9  - مخالفة األحكـام اHتعلقة بـتجاوز حدود السرعة
اHـنـصـوص عــلـيـهـا بـالـنــسـبـة لـصـنف الــسـائـقـW احلـائـزين

pرخصة سياقة اختبارية

10 - مـــخـــالـــفـــة األحـــكـــام اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــأولـــويـــة مـــرور

pمرات احملميةHعلى مستوى ا Wالراجل

11 - مخالـفة األحـكام اHـتعلـقة بـالتـوقف أو الوقوف

pاخلطيرين

12 - مـخـالـفـة األحـكـام اHـتـعـلـقـة بـاHـسـافـة الـقـانـونـيـة

pركبات أثناء سيرهاHا Wب

13 - مــخــالــفــة األحــكــام اHــتــعــلـقــة �ــنـع نـقـل األطــفـال

الــذين تــقل أعــمــارهم عن عــشـر (10) ســنـوات فـي األمـاكن
pاألمامية

14 - مخالـفة األحـكام اHـتعلـقة بـالتـوقف أو الوقوف

pرورHعيق حلركة اHالتعسفي ا

15 - مــخـــالـــفــة األحـــكــام اHـــتـــعــلـــقــة بـــاحـــتــرام قـــواعــد

pالسياقة السليمة

16 - مــخـالــفــة األحــكــام اHـتــعــلــقــة بـاألضــرار اHــلــحــقـة

pسالك العمومية أو �لحقاتهاHبا

17 - مـخــالــفـة األحــكـام اHــتـعــلــقـة �ــرور مـركــبـة ذات

مـحــرك أو مـقـطــورة في اHـســالك اHـفــتـوحـة حلــركـة اHـرور
pركبة مزودة بلوحتي التسجيلHدون أن تكون هذه ا

 18 - مــخـالــفــة األحــكــام اHـتــعــلــقــة بـتــصــاعــد األدخــنـة

والـــــغـــــازات الـــــســــــامـــــة وصـــــدورالـــــضـــــجـــــيـج عـــــنـــــد جتـــــاوز
pستويات احملدّدةHا

 19 - مـــخــالــفـــة األحــكــام اHـــتــعــلــقـــة بــاHــركـــبــات غــيــر

اHـزودة بـالـتـجـهـيـزات الـتي تـسـمح لـلـسـائق بـأن يـكـون له
pمجال رؤية كاف

 20  - مــــخـــالـــفـــة األحــــكـــام اHـــتـــعــــلـــقـــة بــــوضع شـــريط

pركبةHبالستيكي أو أية مادة معتمة أخرى على زجـاج  ا

21 - مـخالـفة األحكـام اHتـعلـقة بـعدم الـتصريـح بنقل

مــلــكـيــة اHــركـبــة أو عــدم الـتــصــريح بــتـغــيــيـر إقــامــة مـالك
pركبةHا

22  -  مــخــالــفــة األحــكـــام اHــتــعــلــقــة بــعــدم الــتــصــريح

بالتغييرات التي أجريت على اHركبة.

د) اخملالـفـات من الـدرجـة الـرابـعـة مثـلـمـا هي مـبـيـنةد) اخملالـفـات من الـدرجـة الـرابـعـة مثـلـمـا هي مـبـيـنة
أدنـاهp ويـعــاقب عـلـيـهـا بــغـرامـة جـزافـيـة من أدنـاهp ويـعــاقب عـلـيـهـا بــغـرامـة جـزافـيـة من 4000 دج  إلىدج  إلى

6000 دج : دج :

1 - مــــخــــالـــــفــــة األحــــكــــام اHــــتــــعـــــلــــقــــة بــــاجتــــاه اHــــرور
pفروضHا

2  -  مــخـالــفـة األحــكـام اHــتـعــلــقـة بــتـقــاطع الـطــرقـات
pرورHوأولوية ا

pتعلقة بالتقاطع والتجاوزH3  -  مخالفة األحكام ا
4  - مـــخـــالـــفــــة األحـــكـــام اHـــتـــعــــلـــقـــة بـــإشـــارات األمـــر

pبالتوقف التام
5  - مخـالـفـة األحكـام اHـتـعـلقـة بـاHـناورات اHـمـنـوعة

pفي الطرق السيارة والطرق السريعة
6  - مــخـالـفــة األحـكــام اHـتـعــلـقـة بــزيـادة الــسـرعـة من
طــرف ســـائق اHـــركــبـــة أثــنـــاء مــحـــاولــة جتـــاوزه من طــرف

pسائق آخر
7  - مـخـالـفـة األحـكــام اHـتـعـلـقـة بــسـيـر مـركـبـة بـدون
إنـــارة أو إشــــارة أو وقــــوفـــهــــا في وسـط الـــطــــريق لــــيال أو
أثــــنــــاء انـــــتــــشــــار الــــضـــــبــــاب في مــــكـــــان خــــال من اإلنــــارة

 pالعمومية
8  - مـخـــالـفـة األحــكــام اHــتــعــلــقــة �ــنع اHـــرور عـلى
مــســـلك يــقـع مــبــاشــرة عــلى يــســار طــريق يــتــضــمن ثالثــة
مـــســـالـك أو أكـــثـــر ذات اجتـــاه واحـــد لـــلــــمـــرور بـــالـــنـــســـبـــة
Hـركبات نقل األشـخاص أو البضـائع التي يتجـاوز طولها
ســــبــــعـــة (7) أمــــتـــارp أوذات وزن إجــــمـــالـي مـــرخـص به مع

.(2) Wاحلمولة يفوق طن
9  - مخـالـفة األحـكام اHـتـعلـقة بـالـوقوف أو الـتوقف
عـلى أجـزاء الطـريق الـتي تعـبـر سطـحـها سـكـة حديـدية أو
ســـيـــر مـــركــبـــات غـــيـــر مـــرخص لـــهـــا بــذلـك عـــلى اخلـــطــوط

 pاحلديدية
10  - مخـالفـة األحـكام اHـتعـلقـة بـعبـور بعض مـقاطع

الــطـرق اHـمـنـوعـة لـلـســيـر أو بـعض اجلـسـور ذات احلـمـولـة
pاحملدودة

pــركــبــاتHــتـــعــلــقــة بــوزن اH11  - مـــخــالــفــة األحــكــام ا

وطــبـيــعــة األطـر اHــطــاطـيــة لــلــمـركــبــات ذات مـحــرك غــيـر
pوشكلها وحالتها pقبولةHطابقة للمعايير اHا

12 - مـخالـفة األحـكام اHـتعـلقـة �كـابح اHركـبات ذات

محرك وربط اHقطورات ونصف اHقطورات.
13 - مـخـالــفـة األحـكــام اHـتـعــلـقـة بــاحلـمـولــة الـقـصـوى

pلكل محور
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اHــاداHــادّة ة 69 :  :  يــعــاقب بــاحلـــبس من ســنــة (1) إلى ثالث
p (3) ســــنـــوات وبــــغــــرامـــة من 50.000  دج إلى 200.000 دج
كـل ســـائق ارتـــكب إحــــدى اخملـــالـــفـــات أدنـــاه الـــتي تـــرتـــبت

عليها جر�ة القتل اخلطأ :
pاإلفراط في السرعة -

pالتجاوز اخلطير  -
pعدم احترام األولوية القانونية -

pعدم االمتثال إلشارات األمر بالتوقف التام -
pناورات اخلطيرةHا -

pمنوعHالسير في االجتاه ا -
- سيـر مركـبة بـدون إنارة أو إشـارة أو وقوفـها في
وسط الـطـريـق لـيال أو أثـنـاء انــتـشـار الـضــبـاب في مـكـان

pخال من اإلنارة العمومية
- االسـتـعـمال الـيـدوي لـلـهـاتف احملـمـول أو الـتـصنت
بـكــلـتــا األذنـW بــوضع خـوذة الــتـصــنت اإلذاعي والـســمـعي

pأثناء السياقة
- تــشـــغـــيل  األجـــهـــزة الـــســـمـــعـــيــة الـــبـــصـــريـــة أثـــنــاء

السياقة.
وعـــنــدمــا يـــرتــكب الـــقــتل اخلـــطــأ في نـــفس الــظــروف
بـواسـطـة مـركـبـة تـابـعـة ألصـناف الـوزن الـثـقـيل أو الـنـقل
اجلــــمـــــاعي أو نـــــقل اHـــــواد اخلـــــطــــيـــــرةp يـــــعـــــاقـب الــــســــــائق
بــــالــــحـــــبـس مـن ســــنــــتـــW (2)  إلـى خـــــمس (5) ســـــنـــــوات

وبـغـرامـة مـن 100.000 دج إلى 500.000 دج.

اHـاداHـادّة ة 70 :  :   يـعــاقب بــاحلـبس من ســنـة (1) إلى ثالث
(3) سـنـوات وبــغـرامـة من 50.000  دج إلى150.000 دجp كل
سـائق ارتـكب جـنـحـة اجلـرح اخلـطـأ وهـو في حـالـة سـكر أو
حتـت تـــــأثـــــيــــــر مـــــواد أو أعـــــشـــــاب تــــــدخل ضـــــمـن أصـــــنـــــاف

اخملدرات.
وعـــنــدمـــا  تـــرتـــكب  جـــنـــحـــة اجلــرح اخلـــطـــأ في نـــفس
الظروف بواسطـة مركبة تابعة ألصنــاف الـوزن الثقيــل
أو الــنــقــل اجلــمــاعــــي أو نــقـل اHـــواد اخلــطــيـــرةp يــعــــاقب
الــــســــــائـق بـــالـــــحـــــبـس مـن ســــنــــتـــW (2)  إلـى خـــــمس (5)

سنـوات وبـغـرامـة مـن 100.000 دج إلى 250.000 دج.

اHـاداHـادّة ة 71 :  :  يـعــاقب بــاحلـبس من ســتـة (6) أشـهـر إلى
ســنــتـW (2) وبـــغـــرامــة من 20.000    دج إلى50.000 دج p كل
ســائق ارتـكب إحـدى اخملــالـفـات أدنـاه الــتي تـرتـبت عــلـيـهـا

جنحة اجلرح اخلطأ :
pاإلفراط في السرعة -

pالتجاوز اخلطير -
pعدم احترام األولوية القانونية -

14 - مــخـــالـــفـــة األحـــكـــام اHـــتــعـــلـــقـــة بـــتـــركـــيب جـــهــاز

تـــســجـــيل الـــســـرعـــة بـــاHــيـــقـت وخــصـــوصـــيـــاته وتـــشـــغــيـــله
pوصيانته

15 - مـــخــالــفــة األحـــكــام اHــتــعـــلــقــة بـــالــتــغــيـــيــر الــهــام

لالجتاه دون تـأكد الـسـائق من أن اHنـاورة ال تـشكل خـطرا
عـلى اHــســتــعـمــلــW اآلخـرين ودون تــنــبــيـهــهم بــرغـبــته في

pتغيير االجتاه

16 - مـــخــــالــــفــــة األحـــكــــام اHــــتـــعــــلــــقـــة بــــاجــــتـــيــــاز خط

pمتواصل

17 - مــخــالــفــة األحــكــام اHــتـعــلــقــة بــتــشــغــيل األجــهـزة

pركبة أثناء السياقةHالسمعية البصرية في مقدمة ا

18 - مخالفة األحـكام اHتعلقة بـاHكوث على الشريط

الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار
pوالطريق السريع

19 - مـخالفة األحكـام اHتعلقـة بعدم مطابـقة القواعد

pسالك العموميةHاخلاصة بتنظيم السباقات على ا

20 - مــخـــالــفــة األحـــكــام اHــتـــعــلــقـــة بــحــجم اHـــركــبــات

pركباتHوتركيب أجهزة إنارة وإشارة ا

21 - مخالفة األحـكام اHتعلقـة باالستمرار في قيادة

pمركبة دون إجراء الفحص الطبي الدوري

22 - مـــخــالـــفـــة األحــكـــام اHــتـــعـــلــقـــة بـــتــعـــلــيـم ســيـــاقــة

اHركبات ذات محرك �قابل أو بدون مقابل.

القسمالقسم الثاني  الثاني 
اجلنح والعقوبـاتاجلنح والعقوبـات

67 :  :  يــعـاقـب طـبــقــا ألحــكــام اHــادتـW 288 و289 اHـاداHـادّة ة 
من قـــانــون الــعـــقــوبـــاتp كل ســـائق ارتــكب جـــر�ــة الـــقــتل
اخلـطــأ و/أو اجلـرح اخلـطــأ نـتــيـجـة خــطـأ مـنـه أو تـهـاونه أو

تغافله أو عدم امتثاله لقواعد حركة اHرور في الطرق.

اHاداHادّة ة 68 : : يعاقب باحلبس من سنتW (2) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دجp كل
سـائق ارتـكب جـر�ـة الـقـتل اخلـطـأ وهـو في حـالـة سـكر أو
حتـت تـــــأثـــــيــــــر مـــــواد أو أعـــــشـــــاب تــــــدخل ضـــــمـن أصـــــنـــــاف

اخملدرات.

وعـــنــدمــا يـــرتــكب الـــقــتل اخلـــطــأ في نـــفس الــظــروف
بـواسـطـة مـركـبـة تـابـعـة ألصـناف الـوزن الـثـقـيل أو الـنـقل
اجلــــمـــــاعي أو نـــــقل اHـــــواد اخلـــــطــــيـــــرةp يـــــعـــــاقـب الــــســــــائق
بــــالــــــحــــــبـس مـن خـــــمـس (5)  إلــى عـــــشـــــر (10) ســـــنـــــوات

وبـغـرامـة مـن 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
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ســـــائـق أو مـــــرافـق لــــــســـــائـق مـــــتــــــدرب يـــــرفـض اخلـــــضـــــوع
للفحوص الطبية واالستشفائية والبيولوجية اHنصوص

عليها في اHادة 19 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 76 :  :  يـعــاقب بــاحلـبس من ســتـة (6) أشـهـر إلى
ثــمــانــيــة عــشــر (18) شــهــراp وبـغــرامــة من 20.000  دج إلى
30.000 دجp كل ســـائق يـــرفض االمـــتـــثــال إلنـــذار الـــتــوقف

130 WــادتــHــنـــصــوص عــلــيــهم في اHالــصــادر عن األعــوان ا
و131 من هــذا الـــقــانــون واحلـــامــلــW لـــلــشــارات اخلـــارجــيــة
الــظــاهـرة والــدّالــة عـلى صــفــتـهـمp أو يـرفض اخلــضــوع لـكل
التـحقـيـقات اHـنـصوص عـلـيهـا في هذا الـقـانون واHـتـعلـقة

باHركبة أو بالشخص.

اHــــاداHــــادّة ة 77 :  :  يــــعــــاقـب بــــاحلــــبـس من شـــــهــــرين (2) إلى
سـنتp(2) W وبـغرامة من 50.000  دج إلى 150.000 دجp كل
شــخـص يــضع لـــلــســيـــر مــركــبـــة ذات مــحــرك أو مـــقــطــورة
مـــزودة بــلــوحــة تـــســجــيل أو حتــمـل كــتــابــة ال تـــتــطــابق مع
اHــركـبــة أو مع مــســتـعــمــلــهـا. و�ــكن فــضال عن ذلـكp احلـكم

�صادرة اHركبة.

اHــاداHــادّة ة 78 :  :  يـــعـــاقب كـل شـــخص حـــصل عـــلـى رخـــصــة
سياقة أو حاول احلصـول عليها أو على نسـخة ثانية منها
بواسطة تـصريح كاذبp طبقا ألحكام اHادة 223 من قانون

العقوبات.

اHـاداHـادّة ة 79 :  :  يـعــاقب بــاحلـبس من ســتـة (6) أشـهـر إلى
ســـنـــة p  (1) وبــــغــــرامـــة من 20.000  دج إلى 50.000 دجp كل
شـخص يـقـود مركـبـة دون أن يـكـون حـائزا رخـصـة سـيـاقة

صاحلة بالنسبة لصنف اHركبة اHعنية.
و�ــــــنعp عـالوة عـــــلى ذلـكH pـــــدة ســـــنـــــة مـن الـــــتـــــرشح

للحصول على رخصة السياقة لألصناف األخرى.

اHـاداHـادّة ة 80 :  :  يـعــاقب بــاحلـبس من ســتـة (6) أشـهـر إلى
ســـنـــة p (1) وبــــغــــرامـــة من 20.000  دج إلى 50.000 دجp كل

شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة.

اHـاداHـادّة ة 81 :  :  يـعــاقب بــاحلـبس من ســتـة (6) أشـهـر إلى
ســـنـــة p (1) وبــــغــــرامـــة من 20.000  دج إلى 50.000 دجp كل
شـخص اسـتـمـر رغـم تـبـلـيـغه بـواسـطـة الـطـرق الـقـانـونـية
بـالــقـــرار الـصـــادر بــشـأنـه واHـتــضـمــن تـعــلـيــق أو إلـغـاء
رخــصــة الــسـيــاقــة أو مــنع اســتــصــدار رخــصــة جـديــدة في

قيادة مركبة  يقتضي ألجل قيادتها مثل هذه الوثيقة.

ويعاقـب بنفـس العقـوباتp كل شـخص استـلم تبـليغ
قـــرار صـــادر بــشـــأنـه يـــتـــضــمـن تـــعـــلـــيق أو إلـــغـــاء رخـــصــة
السياقةp ورفض ردّ الـرخصة اHعلقة أو اHلغاة إلى العون

التابع للسلطة اHكلفة بتنفيذ هذا القرار.

pعدم االمتثال إلشارات األمر بالتوقف التام -
pناورات اخلطيرةHا -

pمنوعHالسير في االجتاه ا -
- سيـر مركـبة بـدون إنارة أو إشـارة أو وقوفـها في
وسط الـطـريـق لـيال أو أثـنـاء انــتـشـار الـضــبـاب في مـكـان

pخال من اإلنارة العمومية
- االسـتـعـمال الـيـدوي لـلـهـاتف احملـمـول أو الـتـصنت
بـكــلـتــا األذنـW بــوضع خـوذة الــتـصــنت اإلذاعي والـســمـعي

pأثناء السياقة
- تــشـــغـــيل  األجـــهـــزة الـــســـمـــعـــيــة الـــبـــصـــريـــة أثـــنــاء

السياقة.
وعـــنــدمـــا  تـــرتـــكب جـــنـــحـــة اجلــرح اخلـــطـــأ  في نـــفس
الــــظــــروف بـــواســــطـــة مــــركـــبــــة تــــابـــعــــة ألصـــنـــــــاف الـــوزن
pـــواد اخلـــطــيـــرةHالــثـــقـــــيـل أو الــنــقـل اجلــمـــاعــي أو نــقـل ا
يــعـــاقـب الـســــائق بــالــحــــبس مــن ســـنـة (1)  إلــى ثـالث

(3) سنوات وبغرامة مــن 50.000  دج إلى 150.000 دج.

اHـاداHـادّة ة 72 :  :  يـعــاقب بــاحلـبس من ســتـة (6) أشـهـر إلى
سـنـتW (2) وبــغـرامـة من 50.000  دج إلى 100.000 دجp كل
ســائق لم يــتــوقفp بــالــرغم أنه عــلى عــلم بــأنه قــد ارتــكب
حــــادثp أو تـــســــبب في وقــــوعه بــــواســـطـــة اHــــركـــبــــة الـــتي
يــــقـــودهــــاp وحــــاول اإلفالت من اHــــســـؤولــــيــــة اجلـــزائــــيـــة أو

اHدنية التي قد يتعرّض لها.

اHــــاداHــــادّة ة 73 :  :  يــــعــــاقـب بــــاحلــــبس من ســــنــــتــــW (2) إلى
خــــــــمس (5 ) ســــــــنــــــــوات وبـــــــغــــــــرامــــــــة من 100.000  دج إلـى
200.000 دج كـل سـائـق ارتــكب في الــظــروف نــفــسـهــا مــثل

تلك اHذكورة في اHادة  72 أعالهp جر�ة القتل اخلطأ.
و فـي حـــــالــــــة مــــــا إذا ارتــــــكــب الـــــســــــائق فـي نـــــفس
الـظـروفp جــنـحـة اجلـرح اخلــطـأp فـإنه يـعــاقب بـاحلـبس من
سـنـة (1)  إلى ثالث (3) سـنـوات وبـغـرامـة من 50.000  دج

إلى 150.000 دج.

اHـاداHـادّة ة 74 :  :  يـعــاقب بــاحلـبس من ســتـة (6) أشـهـر إلى
سـنـتW (2) وبــغـرامـة من 50.000  دج إلى 100.000 دجp كل
شـخـص يـقــود مـــركــبـــة أو يـــرافق الــســائـق اHـتـــدرب فـي
إطــار الـتــمــهـW بـدون مـقـابل أو �ـقـابل مـثـلـمـا هـو مـحـدد

في هذا القانونp وهو في حالة سكر.
تـطـبق نـفس الــعـقـوبـة عـلى كل شــخص يـقـود مـركـبـة
وهـــو حتت تــأثــيـــر مــواد أو أعــشــاب تــدخـل ضــمن أصــنــاف

اخملدرات.

اHـاداHـادّة ة 75 :  :  يـعــاقب بــاحلـبس من ســتـة (6) أشـهـر إلى
سـنتW (2) وبـغرامة من  50.000  دج إلى 100.000 دجp كل
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- الـــســـرعـــة الـــقــــانـــونـــيـــة اHـــرخـص بـــهـــا في الـــطـــرق
وخارج التجمعات السكانية بـ 30 كلم/سا.

- الـسرعـة القـانونـية اHـرخص بهـا داخل التـجمـعات
السكانية بـ  20 كلم/سا.

اHـــــاداHـــــادّة ة 90 :  :  يــــــعـــــاقـب بــــــغـــــرامــــــة من 20.000  دج إلى
30.000 دجp كل شـخص يقـوم بأشغـال على رحـاب الطريق

بدون ترخيص.

وتــصــدر نـــفس الـــعــقــوبـــة ضــد كـل شــخص لم �ـــتــثل
ألحكام الرخصة بالرغم من حصوله عليها.

اHــــاداHــــادّة ة 91 :  :  في حــــالـــــة الــــعــــود الرتــــكــــاب اخملــــالــــفــــات
اHنصوص عليها في هذا القانونp تضاعف العقوبة.

القسم الثالثالقسم الثالث
االحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغاؤهااالحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغاؤها

اHــاداHــادّة ة 92 :  :  في حــالـــة ارتــكــاب مـــخــالــفـــات يــعــايـــنــهــا
قانونا األعوان اHـؤهلونp يجب أن تكون رخصة السياقة
فـي جــمــيع احلــاالتp مــوضــوع احــتــفــاظ طــبــقــا لإلجــراءات

اHنصوص عليها في هذا القانون.

اHـاداHـادّة ة 93 :  :  في حالـة اخملـالـفـات لـلـحاالت 1 و2 و3 من
الـنـقـطـة أ واحلـاالت  1 إلى 8 من الـنـقـطـة ب واحلـاالت  11
إلى 22  من الـنـقـطـة ج واحلـاالت 18 إلى 22 من الـنــقـطـة د
مـن اHـــادة 66 مـن هــــذا الــــقـــــانــــونp يــــقــــوم الـــــعــــون مــــحــــرر
احملضـرباالحـتفـاظ بـرخصـة السـياقـة فورا Hـدة ال تتـجاوز

عشرة (10) أيام.

ال يــكــون االحــتــفــاظ بــرخــصــة الــســيــاقــة في احلــاالت
اHنـصوص عليـها أعالهp موقـفا للـقدرة على الـسياقة خالل

نفس اHدة. 

و يـتـم ذلك مـقـابل تـســلـيم الـعـونp فـي احلـالp وثـيـقـة
تثبت االحتفاظ.

ال يـــتم رد رخـــصـــة الــســـيـــاقـــة إال بــعـــد دفع الـــغـــرامــة
اجلـــزافـــيـــة إلى حـــدهــا األدنـى في األجل اHـــنـــصـــوص عــلـــيه

أعاله.
ومع انـــــــقـــــــضــــــاء هـــــــذا األجلp وفـي حـــــــالــــــة عـــــــدم دفع
الـغــرامــة اجلــزافــيــة بـحــدهــا األدنىp يــرفع مــبــلغ الــغــرامـة
اجلـزافـيـة بـحـدهـا األقـصى وتـقـوم جلـنـة الـتـعـلـيـق اخملـتـصة

بتعليق رخصة السياقة Hدة شهرين (2).
وبـــــعـــــد انــــقـــــضـــــاء هـــــذا األجلp وفـي حــــالـــــة عـــــدم دفع
الــغــرامــة اجلــزافــيــة بــحــدهـا األقــصىp يــرسـل احملـضــر إلى

اجلهة القضائية اخملتصة. 

اHاداHادّة ة 82 :  :  يعـاقب باحلبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشـــهـــر وبــــغــــرامـــة من 25.000  دج إلى 100.000 دجp أو
بــإحــدى هـاتــW الــعــقــوبــتــp W كل شــخص وضع �ــهال عــلى

مسلك مفتوح حلركة اHرور بدون ترخيص.

اHاداHادّة ة 83 :  :  يعـاقب باحلبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشــــهــــرp وبــــغــــرامــــة من 20.000  دج إلى 50.000 دجp أو
بـإحـدى هـاتـW الـعـقـوبـتـpW كل شـخص ال يـخـضع مـركـبـته

للمراقبة التقنية الدورية اإلجبارية.

اHاداHادّة ة 84 :  :  يعـاقب باحلبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشــــهــــرp وبــــغــــرامــــة من 20.000  دج إلى 50.000 دجp أو
بـإحــدى هـاتـW الـعــقـوبـتــp W كل شـخص يـقــوم بـحـيـازة أو
اســـتــعــمــال بــأيــة صــفــة كــانـتp جــهــاز أو آلــة تــخــصص إمــا
لــلــكـــشف عن وجــود أدوات تـــســتــخــدم Hـــعــايــنـــة اخملــالــفــات
لــلـتــشـريع والــتـنــظـيم اHــتـعـلــقـة بــحـركــة اHـرور أو عــرقـلـة

تشغيلها.

وتتم مصادرة هذا اجلهاز أو هذه اآللة.

85 :  :  يـــــــعــــــاقب بـــــــغــــــرامــــــة من 50.000  دج إلى اHـــــاداHـــــادّة ة 
150.000 دج كـل شـــخـص يـــخـــالـف أحـــكــــام اHـــادتـــW 16 و16

مــكــرر أعالهp دون اإلخالل بــالـتــوقــيف الـفــوري لــلـمــركــبـة
والعقوبات اإلدارية اHنصوص عليها في هذا القانون.

86 :  :  يـــــــعــــــاقب بـــــــغــــــرامــــــة من 50.000  دج إلى اHـــــاداHـــــادّة ة 
150.000 دجp كـل شــــخص يـــــخــــالف األحـــــكــــام الــــتـي تــــنــــظم

الـنقل اخلـاضع لـلرخـصـةp دون اإلخالل بالـتـوقيف الـفوري
لـلـمـركـبـة والــعـقـوبـات اإلداريـة اHـنـصــوص عـلـيـهـا في هـذا

القانون.

اHــــــاداHــــــادّة ة 87 :  :  يــــــعـــــــاقـب بــــــغـــــــرامـــــــة من 50.000 دج إلى
150.000 دجp كل شـخص يـقوم بـتـنظـيم سـباقـات الـعدو أو

ســبــاقــات اHــركــبــات ذات مــحــرك أو ســبــاقــات الــدراجـات
والدراجات الناريـة على اHسلك العمومي بدون ترخيص

من السلطة اخملتصة.

88 :  :  يـــــــعــــــاقب بـــــــغــــــرامــــــة من 50.000  دج إلى اHـــــاداHـــــادّة ة 
pــــــــقـــــــررةHكـل شــــــــخـص لـم يــــــــردّ فـي اآلجــــــــال ا p150.000 دج

البطاقة الرمادية للمركبة بعد السحب النهائي للمركبة
اHذكـورة من السـيرp طـبقـا ألحكـام اHادة 52 مـكرّر من هذا

القانون.

اHــــــاداHــــــادّة ة 89 :  :  يــــــعـــــــاقـب بــــــغـــــــرامـــــــة من 10.000 دج إلى
50.000 دج كل ســائق جتـاوز الــسـرعـة الــقـانـونــيـة اHـرخص

بها التي قامت التجهيزات اHعتمدة �عاينتها :
- الـــســـرعــة الـــقـــانـــونــيـــة اHـــرخص بـــهـــا في الـــطــريق

السيّار بـ 40 كلم/سا.
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وفي حــالـة الــعــودp تـقــوم اجلــهـة الــقــضـائــيــة اخملـتــصـة
بإلغاء رخصة السياقة.

99 :  :  فـي حــــــالــــــة ارتــــــكــــــاب صــــــاحـب رخــــــصــــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــســـيــاقــة االخــتـــبــاريــة اخملـــالــفــات اHـــدرجــة ضــمـن الــقــسم
الــثـانـي من هـــذا الــفـصلp الــتي تــتم مـعــايـنــتـهــــا قـانــونـــا
تــصـــدر اجلــهـة الــقـضــائـيــة اخملـتــصـــة قــــرار إلـغــاء رخـصـة
السياقــة االختباريةp باإلضافــة إلى العقوبات اجلزائية.
وفي هــذه احلـالـةp ال �ـكن هـذا األخـيـر طـلب احلـصـول
على رخصة سـياقة جديدة خالل أجل مدته ستة (6) أشهر

ابتداء من تاريخ إصدار قرار اإللغاء.

القسم الرابعالقسم الرابع
اإلجراءاتاإلجراءات

100 :  :  خالفـــــا ألحـــــكـــــام اHــــادة 12 أعالهp يـــــكــــون اHــــاداHــــادّة ة 
صـــاحـب بـــطـــاقـــة تـــســـجـــيل اHــــركـــبـــة مـــســـؤوال مـــدنـــيـــا عن
اخملـالفات للـتنظيم اخلـاص بوقوف اHركبـات التي يترتب
عـلـيــهـا دفع غـرامــة ال غـيـرp إال إذا أثـبت وجــود قـوة قـاهـرة
أو قــدّم مــعـلــومــات تـســمح بــالـكــشف عن مــرتـكـب اخملـالــفـة

احلقيقي.
وفي حالة تأجير اHـركبة للغيرp تقع هذه اHسؤولية

مع نفس التحفظاتp على عاتق اHستأجر.
وعنـدما  تكــون  بطـاقة تسجيل اHركبة معدّة باسم
شـخص معنـويp فإن  اHـسؤولـية اHـدنية اHـنصـوص علـيها
في الفـقرة األولى أعالهp تـقع ضمن الـشروط نـفسـهاp على

عاتق الشخص اHعنوي.

اHاداHادّة ة 101 :  :  طبـقا ألحكام اHواد من 655 إلى 665  من
قــانــون اإلجــراءات اجلــزائـيــةp تــقــيــد اخملــالــفــات في مــجـال
سالمـة اHـرور فـي الـطـرق في صـحــيـفـة اخملـالــفـات اخلـاصـة

باHرور.

اHــاداHــادّة ة 102 :  :  عــنـــدمــا يــتــعـــذر عــلى مــرتــكـب مــخــالــفــة
خـاصـة بـسالمـة اHـرور في الـطـرق إثـبـات مـحل إقـامته أو
عــمــلـه في الــتــراب الـــوطــنيp �ــكـنp فــيــمــا عـــدا حــالــة دفع
غــــرامـــة جــــزافـــيــــةp تـــوقــــيف اHــــركـــبــــة الـــتـي اســـتــــخـــدمت
الرتـكــاب  اخملـالــفـة إلـى أن تـدفع ألحــد مـحــاســبي اخلـزيــنـة

كفالة  يحدد وكيل اجلمهورية مبلغها.  
وفي حـالــة عــدم تــقـد© مــرتــكب اخملــالـفــة أيــا من هـذه
الــضـمــانــاتp �ــكن أن تــوضع اHــركـبــة في احملــشــر وتــكـون

النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه.

اHــاداHــادّة ة 103 :  :  �ـــكن تـــوقـــيف اHـــركــبـــات اHـــســـتــعـــمـــلــة
مـخـالفـة لقـواعد حـركـة اHرور والـوقوف اHـنـصوص عـليـها

في هذا القانونp ووضعها في احملشر.

اHاداHادّة ة 94 :  :  فـي حـالـة اخملــالـفـات لـلــحـاالت 1 إلـى 10
مــن الــــــنــــــــقـــــــطــــــة ج واحلــــــاالت 1 إلى 17 مـن الــــــنــــــقــــــطــــــة د
اHـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اHــادة 66 من هــذا الــقـــانــونp يــقــوم
العـون مـحـرر احملضـر بـاالحـتـفاظ بـرخـصـة السـيـاقـة فورا

مقابل تسليم  وثيقة تثبت االحتفاظ في احلال.
يـــكـــون االحـــتـــفــــاظ بـــرخـــصـــة الـــســـيـــاقـــة في احلـــاالت
اHنـصـوص علـيـها أعالهp مـوقـفـا للـقـدرة على الـسـياقـة بـعد

أجل مدته ثمان وأربعون (48) ساعة.
وفي هــذه احلـالـةp تـرسل رخــصـة الـسـيــاقـة إلى جلـنـة

تعليق رخصة السياقة. 

اHاداHادّة ة 95 :  :  �كن الـلجنـة اخملتصـة عندمـا يحال عـليها
pادة 94 أعالهHبـينة في اHمـحضر إثـبات إحدى اخملالـفات ا

أن تقرّر تعليق رخصة السياقة.
يـــحــدد تـــنــظــيـم جلــنــة الـــتــعـــلــيق وعـــمــلــهـــا عن طــريق

التنظيم.

اHاداHادّة ة 96 :  :  حتدد مـدة تعـليق رخـصة الـسيـاقة بـثالثة
(3) أشهر في احلاالت اHـنصوص علـيها في احلاالت  1 إلى
10 من النـقطة ج وبستة (6) أشهـر في احلاالت اHنصوص

عـــلــيــهــا في احلــاالت  1 إلى 17 مـن الــنــقــطــة د من اHــادة 66
أعاله.

وفي حالة العودp تضاعف مدة التعليق. 

اHاداHادّة ة 97 :  :   عنـدما تـترتب عـلى اخملالـفات اHـنصوص
علـيها في اHادة 94 أعاله إحدى اجلنح اHـنصوص عليها في
الــقـسم الــثــاني من هـذا الــفـصـلp تـرسل رخــصـة الــسـيــاقـة

إلى اجلهة القضائية اخملتصة.

اHـاداHـادّة ة 98 :  :  �ــكن اجلــهــة الــقـضــائــيــة اخملــتـصــة عــنــدمـا
يـحـال عـلـيـهـا مـحـضـر إثــبـات إحـدى اخملـالـفـات اHـبـيـنـة في
الـقـسم الـثــاني من هـذا الـفـصلp بـاإلضــافـة إلى الـعـقـوبـات
اجلــزائـــيــة األخــرىp الــقــيــام بــتــعــلــيق رخـصـة الـسـيـاقـة

كما يأتي:
H  -  1ــدة ســنــة p (1) بـــالــنــســبـــة لــلــجــنـح اHــنــصــوص
عـلـيــهـا في اHـواد 67 و72 و74 إلى 77 و79 و82 إلى 85 و88

أعاله.
H  -  2ـدة سـنـتـp(2) W بـالــنـســبـة لــلـجــنح اHـنــصـوص

عليها في اHواد 70 و71 و73 (الفقرة 2) أعاله.
H  -  3ـدة ثالث (3) سـنواتp بـالـنـسـبة جلـنـحـة الـقتل

اخلطأ اHنصوص عليه في اHادة 67 أعاله.
H  -  4ــــدة أربع (4) ســــنــــواتp بــــالــــنــــســـــبــــة لــــلــــجــــنح
اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـواد 68 و69 و73 (الــفـقـرة األولى)

أعاله.
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109 :  :  يتـحمل مـالك اHركـبـة مصـاريف رفعـها اHاداHادّة ة 
ووضـــعــهــا في احملـــشــر وإجــراء اخلــبـــرة عــلــيــهـــا وبــيــعــهــا أو

تدميرها.

يـوضع حـاصل البـيع بـعـد أن تـخـصم مـنه اHـصاريف
اHـذكورة في الفـقرة السـابقةp حتت تـصرف اHالك أو ذوي
حـقـوقهp أو عـنــد االقـتـضـاءp الـدائن الـضــامن الـذي يـتـمـكن

من إثبات حقوقه خالل أجل مدته سنتان (2).  

وعـــنـــد انـــقـــضــاء هـــذا األجـلp يــعـــود هـــذا احلـــاصل إلى
الدولة.  

وعـــنـــدمـــا يـــقل حـــاصل الـــبـــيع عن مـــبـــلغ اHـــصـــاريف
اHذكورة أعالهp يبقـى اHالك مدينـا بالفارق.

اHاداHادّة ة 110 :  :   تسيّج احملاشـر اHعينة قانونا من طرف
السلطات احمللية وحترس ليال ونهارا.

تـكـون الهـيـئـة اHـكـلـفـة بحـراسـة اHـركـبـات اHـوضـوعة
في احملــشــر مـــســؤولــة عـن اخلــســائــر والـــســرقــات وأضــرار

التلف التي تتعرض لها هذه اHركبات.

حتـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطـــــبــــيـق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 111 :  :  يــــــعـــــاقب بـــــاحلـــــبـس من ســـــنـــــة (1)  إلى
خــــــــمس (5) ســـــــنــــــــواتp وبـــــــغـــــــرامــــــــة من 100.000 دج إلـــى
500.000 دجp كــل من يتلف أو يـسرق أو يحطم أو يحاول

إتالف أو سرقة أو حتطيم مركبة موضوعة في احملشر.

وتـضـاعف الـعقـوبـة عـندمـا يـرتكـب اجلنـحـة عون من
احملشر".

اHاداHادّة ة 12 :  :  تعوض اإلحالـة اHنصوص عليها في اHادة
134 من الـقـانون رقم 01-14 اHـؤرخ في 29 جـمادى األولى

عــام 1422 اHــــوافق 19 غـــشت ســـنـــة 2001  واHـــذكـــور أعاله
باإلحالة إلى اHادة 66  (د -11 ).

اHاداHادّة ة 13 :  :  تلـغى أحكـام اHادة 55  مكـرر من القـانون
رقـم 01- 14 اHـــــــــؤرخ في 29  جـــــــــمــــــــادى األولـى عــــــــام 1422

اHوافق 19 غشت سنة 2001  واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 14 : :  يــنـشـر هــذا األمـر في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22
يوليو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

حتـدد حـاالت تـوقـيف اHـركـبـات ووضـعـهـا في احملـشـر
ومددهاp وشروط ذلك عن طريق التنظيم. 

اHاداHادّة ة 104 :  :  �كن صاحب اHـركبة أن يطعن في قرار
وضع اHـركـبــة في احملـشـر أمــام اجلـهـة الـقــضـائـيــة اخملـتـصـة
التي �كنهـا أن تؤكد اإلجراء اHتخــذ أو تأمر بإلغائه فـي

أجل أقصاه خمسة (5) أيام.

اHـاداHـادّة ة 105 :  : �ـكن مـوظـفـي الشـرطـة اHـرتـديـن الـبـذلة
وأعـوان الدرك الوطني اHـؤهلW قانـونا Hعايـنة اخملالفات
اخلـاصــة بـسالمــة اHـرور في الــطـرق �ـحــاضـرp أن يـعــمـلـوا
في حـال غياب الـسائقp على نـقل اHركبـة بحضورهم إلى
احملشـرp بنـاء عـلى أمر يـصدره ضـابط الـشرطـة القـضائـية

اخملتص إقليميا.

106 :  :  ال يــجـوز أن تــســحـب اHـركــبــات التي اHاداHادّة ة 
ال تسمح حالتهـا بالسير وفقـا للشروط العادية لألمن من
احملـشـرp إال من قـبل مـصـلـحـW يـكـلـفـهم أصـحـاب اHـركـبـات

بالقيام بالتصليحات الضرورية.

Wيــتم تـعـيـ pـركـبـةHوفي حـالـة اخلـالف بـشـأن حـالـــة ا
خبيـر وفقا للشروط التي يحددها التنظيم.

وإذا أثـبـت هـذا اخلـبـيــر أن اHـركـبـة لــيـست في حـالـة
تــمـكــنـهــا من الـســيـر وفــقـا لـلــشـروط الــعـاديــة لألمنp فـإنه
يــحـدد الــتــصـلــيـحــات الـواجب الــقـيــام بـهــا قـبل تــسـلــيـمــهـا

لصاحبها.

107 :  :  تــعــتــبــر مــركــبــات مــهــجــورةp اHــركــبـات اHـاداHـادّة ة 
الـتي تترك في احملـشر بعـد انقضـاء أجل ستW (60) يـوما

ابتداء من إشعار صاحب اHركبة بوجوب سحبها.

وفـي حــــالـــــة مـــــا إذا كــــانـت اHــــركـــــبـــــة مــــوضـــــوع رهن
مـــســـجـل قـــانــونـــاp يـــبـــلّغ هـــذا اإلشـــعـــار أيـــضـــا إلى الـــدائن

الضامن.

وإذا تـــعـــذر الـــتـــعـــرف عـــلـى صـــاحب اHـــركـــبـــةp يـــبـــلـغ
اHلـف إلى اجلهة القضائيـة اخملتصة.

اHــــاداHــــادّة ة 108 :  :  تــــســـــلّم اHـــــركــــبــــات اHـــــهــــجـــــورةp وفــــقـــــا
لــلــشـــروط اHــنــصـــوص عــلــيـهــا فـــي الــفـقــــرة األولى مــن
اHــــــادة 109 أدنـــــاهp أو اHــــصــــرح بـــــهــــا كــــذلـك �ــــوجـب حــــكم
قــضـائيp إلى مـصـلــحـة األمالك الـوطـنـيــة قـصـد الـتـصـرف

فيها.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.


