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ا إذا    إذا آان المسلك محددًاج  بخط متقطع مواز لخط متواصل يحظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيم
ان  ه              آ سائق مباشرة فيمكن سار ال ى ي ع عل ان الخط المتقطع يق ا إذا آ ساره مباشرة، أم ى ي ذ  إل از الخط   عندئ  اجتي
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رك       إذا آان المسلك الواحدد  ين مسلك وآخر، ويجب ت  مقسمًا إلى مسارب عديدة يمنع منعًا باتًا تجاوز الفاصل ب

      .مسارب المسلك اآلخر في جميع األحوال للسير في االتجاه المعاآس



مواآبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد  مقسمًا إلى مسارب عديدة يجوز السير   إذا آان المسلك الواحدهـ 
ام    أن تلتزم المرآبات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليمين، ويجوز االنتقال من مسرب على آلخر وفق األحك

      .المحددة في هذا القانون
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ات        أن يكون يقظًا ومسيطراً أ  ا أو الحيوان ي يقوده ة الت ى المرآب ه      عل تيفاء مرآبت د من اس سوقها وأن يتأآ ي ي  الت
      .من مستعملي الطريق لشروط السير وأن يتخذ على الدوام االحتياطات الالزمة التي تكفل سالمته وسالمة غيره

ة              أن يتجنب اإلضرار ب  وفير طمأنين ى ت ام أن يعمل عل ه بوجه ع ة والخاصة وعلي باألشخاص واألمالك العام
      .طريق وسالمتهممن مستعملي ال غيره

سير المرآبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول   عندما يود الخروج من خطج 
ى  ك دون أن يعرض للخطر             إل ستطيع ذل ه ي د من ان ا أن يتأآ ق أو الخروج منه ره من    أمالك مجاورة للطري غي

ل   م واتجاههم وسرعتهم، وأن يعلن عنمستعملي الطريق آخذًا بعين االعتبار أوضاعه رغبته في ذلك بوضوح وقب
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      .الطريق ذات المسلك الواحد غير المقسم إلى مسارب إال في حاالت التجاوز السير جنبًا إلى جنب في   -٢
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سائق        دراجاتهم، نقل أشخاص معهم على -١ د خلف ال زة من مصنعها بمقع ة المجه دراجات اآللي   إال أنه يجوز لل

      .وبمداسات لألرجل وممسك لأليدي أن تنقل شخصًا واحدًا على هذا المقعد
      .لجر دراجاتهم االستعانة بالمرآبات   -٢
ين بح   السير على غير المدرجات -٣ ذاء بعضهم من دون   المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير ألآثر من اثن

      .ترخيص
      .قطر بعضهم بعضًا -٤
ذه           حمل أشياء أو حيوانات -٥ ع ه ستعملي الطرق، أو دف ى م شكل خطرًا عل سير أو ت ة ال من شأنها أن تعيق حرآ

      .والحيوانات أو سحبها األشياء
      ).الخوذة(دون ارتداء واقية الرأس  قيادة الدراجة اآللية -٦

      
      انيالفصل الث
      المشاة
ق       على المشاة ٨المادة  ازهم الطري اآن المخصصة الجتي ين األم  السير على األرصفة والتقيد باإلشارات التي تع

      .خطر وأوقات هذا االجتياز، وعليهم أال يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأآد من عدم وجود
 حالة هذه األرصفة ال تسمح بالسير عليها، يتوجب على المشاةمن دون أرصفة أو آانت   إذا آان الطريق ٩المادة 

رورهم من وان أو حين م ة أو حي اقتراب مرآب ذرون ب ا ين ق حينم ة الطري ى حاف سير عل ات الطرق أو  ال منعطف



اآن ويجب     ذه األم رة ال          ملتقياتها أو مرتفعاتها أو حين اقترابهم من ه ق في آل م ة الطري ى حاف يهم التحول إل عل
      .ها رؤية الطريق واضحةتكون في
وتى،    يستثنى من ١٠المادة   أحكام المادة السابقة صفوف الطالب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواآب الم

      .يسارهم إال أن عليهم السير على الجانب األيمن من الطريق وترك أآبر مسافة ممكنة منها على
ادة  شاة  ١١الم ى الم و  يجب عل ذين يحمل ذلك    ال فة وآ ى األرص سير عل ل ال ن أن تعرق ياء يمك رون أش ن أو يج

ذين  ة             األشخاص ال القرب من حاف سيروا ب ة أن ي ة أو دراجات آلي دفعون دراجات عادي دامهم وي ى أق سيرون عل  ي
      .الطريق قدر المستطاع

ادة  ي ١٢الم شاة ف ى الم شكل عم  عل ق ب روا الطري ورهم أن يعب رات خاصة لعب دم وجود مم ى حال ع ودي عل
ات، وال     محورها، وبكل حذر ة مرور المرآب ة لحرآ  وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاق

      .يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر
      :تيعبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعالمات مميزة اتباع اآل  على المشاة عند ١٣المادة 

      .الخاصة بهم إذا آان الممر مجهزًا بهذه اإلشارات إطاعة اإلشارات الضوئية  1
م يكن الممر      -٢ اً             إذا ل ذا الممر منظم د ه ات عن ان مرور المرآب شاة وآ زًا بإشارات ضوئية خاصة بالم  مجه

ور الط   شاة عب ق بإشارات ضوئية خاصة بالسير أو بواسطة منظمي المرور فال يجوز للم ا آانت اإلشارة     ري طالم
      .الضوئية أو إشارة منظم المرور تسمح للمرآبات بالسير

      
      الفصل الثالث
      قيادة الحيوانات

ادة   ائقي    ١٤الم ى س ة             يجب عل ى الطرق العام سير عل ي ت ة أو الرآوب أو الماشية الت ات الجر أو الحمول حيوان
      :تيةسيرها عليها التقيد بالقواعد اآل المسموح

ى    أ  ستخدم في الجر أو الرآوب أو              تخصيص سائق واحد عل ات ت ة من عشرة حيوان ل لكل مجموعة مؤلف األق
      .مؤلفة من خمسين رأسًا من الماشية الحمولة أو

األقل لكل مجموعة مؤلفة من أحد عشر حيوانًا من حيوانات الجر أو الرآوب أو     تخصيص سائقين اثنين علىب 
      .و من واحد وخمسين إلى مئة رأس من الماشيةأ الحمولة

ر من      إذا آانت المجموعةج  ة أو أآث  تتألف من أآثر من خمسين حيوانًا من حيوانات الجر أو الرآوب أو الحمول
وع األول    وع      مئة رأس من الماشية فيحسب عدد السائقين بمعدل سائق واحد لكل خمسين من الن ة من الن ولكل مئ

      . يقل عدد السائقين عن ثالثةالثاني على أال
ادة   اة   ١٥الم ة              مع مراع ق حرآ شكل ال يعي ة ب ى الطرق العام ات عل ؤمن سوق الحيوان سابقة ي ادة ال ام الم  أحك
      .المرور
ذي       يجب على سائقي ١٦المادة  ق ال ز من الطري  الحيوانات أثناء الليل في األماآن غير المضاءة أن يحددوا الحي

ه،  تشغله حيوانا ذه     تهم بمصباحين ذوي اضاءة آافية، أحدهما في أول القطيع واآلخر في نهايت ام ه سري أحك وال ت
      .المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة

      
      الفصل الرابع

      السرعة ومسافات األمان
ًا       على سائق ١٧المادة  ات أن يكون يقظ ة أو الحيوان ذه       المرآب د ه تمكن من تحدي ى سرعتها وأن ي سيطرًا عل  وم

شكل خاص في           ه أن يخفف من سرعتها ب سير وعلي الحاالت   السرعة تبعًا لظروف حرآة المرور وصعوبات ال
      :التالية

      .المأهولة  عند اجتياز المناطقأ 
      .حر  إذا ظهر له الطريق غيرب 
      .ب أو غيرهآافية بسبب الضبا  إذا آانت الرؤية غيرج 
ات  د  ارق              في المنعطف وت سكن وفي مف ا بي ى جانبه وم عل ي يق ة أو الت ات المزدحم سام الطرق  والمنحدرات وأق

االقتراب من ممرات    الطرق وعند االقتراب من منحنيات محدبة وعند التقاطع مع خطوط السكك الحديدية أو عند
      .عبور المشاة

      .ة مدنية أو عسكرية في حالة السير أو في حالة التوقف أو لدى تجاوزهاالمشا  عند مالقاة مجموعة منهـ 
      .أو حمل أو رآوب أو المواشي أو لدى تجاوزها  عند مالقاة حيوانات جرو 
      .وأصحاب العاهات، وعليه أن يتوقف في هذه الحالة إذا احتاج األمر  عند مرور األوالدز 
      . عند انتهاء النهارح 

ستثنى        على سائق ١٨المادة  ذة وت ة الناف دنيا المحددة في األنظم من   المرآبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى وال
      :ذلك المرآبات التابعة إلى



ل              قوى األمن أو اإلسعاف أو  ة ينق ذلك آل سائق مرآب ا، وآ ذار الخاصة به د استخدامها إشارات اإلن اء عن اإلطف
      .تستثنى أرتال مرآبات الجيش حيث تطبق التعليمات المحددة بهافي حالة إسعاف آما  شخصًا
ه من التوقف إذا      على سائق أ  ١٩المادة  ه تمكن توقفت   المرآبة أن يترك مسافة أمان بينه وبين المرآبة التي أمام

ى           ائقها وعل ه إلشارات س ه أن ينتب أة، أو خففت سرعتها وعلي ة فج ة األمامي ة ا   المرآب ة عدم   سائق المرآب ألمامي
      .استعمال المكابح فجأة إال لتفادي الحادث المروري

ين              على المرآبات بطيئةب  ا وب رك بينه ار أن تت ا سبعة أمت ي يتجاوز طوله ات الت ا من المرآب سرعة وغيره  ال
سافة، وال   المرآبة التي أمامها بعدًا آافيًا يسمح للمرآبة التي تريد أن تتجاوزها أن تدخل في  ك الم ام   تل سري أحك  ت

رة   دأت بالتجاوز      ) أ(الفق د ب ة ق ة الخلفي ا ال          إذا آانت المرآب ر من مسرب، آم ى أآث سمًا إل ق مق ان الطري أو إذا آ
ا  وع فيه زاء الممن ي األج سري ف ي    ت سير ف ات ت ت المرآب ة إذا آان ضوابط المتقدم زام بال اوز، ويجب االلت التج

      .متصلة ببعضها مجموعة واحدة
      .استعمال المكابح فجأة إال لتفادي الحوادث  يجوز ال ٢٠المادة 
ادة  ائقي ٢١الم ى س ى    يحظر عل ا عل ن عنه دنيا المعل سرعة ال صوى دون ال ون سرعتها الق ي تك ات الت المرآب

      .يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها الطرقات أن
      :الدنيا والقصوى للمرآبات على الطرقات  تحدد السرعة ٢٢المادة 

      .حدود المدن  بقرار من الوزير خارجأ 
      .التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية بحسب الحال، أو من يقوم مقامه  بقرار من المكتبب 

      
      الفصل الخامس
      التالقي والتجاوز

      التالقي
ا أن يلتزم أقصى يمين ا) التقابل(التالقي   على السائق عند ٢٣المادة  ¾ لطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليه
      .الطريق تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي وإذا

      التجاوز
      .مستعملي الطريق عن يسارهم  يجري تجاوز ٢٤المادة 
      :الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي  على السائق قبل ٢٥المادة 

      .سائق آخر في تجاوزه  التأآد من عدم شروع أيأ 
 مكشوفة أمامه لمسافة آافية، وأن يأخذ بعين االعتبار الفرق بين سرعة مرآبته وسرعة   التأآد من أن الطريقب 

      .عائق للمرور بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث ال ينتج عن هذا التجاوز أي خطر أو
      .المراد تجاوزهم باشار ة ضوئية او صوتية والتأّآد من انهم قد اخذوا علما بذلك مستعملي الطريقتنبيه  ج
      .على الطريق انه لن يتجاوز خطا متصال د

      .عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بمسافة امان جانبية آافية هـ االبتعاد اثناء التجاوز
ين   المت على السائق ٢٦المادة  زم يم ه   جاوز ان يعطي االشارة الضوئية الالزمة معلنا انتهاء التجاوز وان يلت طريق

      .بعد اتمام التجاوز وبعد التاآد من قيامه بذلك دون اي محظور
      :المراد تجاوزه على السائق ٢٧المادة 

      .الطريق ان يلتزم اقصى يمين أ
      .ند الضرورة لتسهيل التجاوزوتخفيف سرعتها ع عدم زيادة سرعة مرآبته ب
      .يشرع في التجاوز عند وجود خطر او عائق في الطرق يمنع من ذلك ان ينبه السائق الذي ج

      : من هذا القانون يسمح بالتجاوزعلى يمين المرآبة ٢٤المادة  خالفا الحكام ٢٨المادة 
وي ا  اذا اشار سائق المرآبة أ ا في         المراد تجاوزها الى انه ين شروط المنصوص عليه سار ضمن ال ى الي لتوجه ال

      . من هذا القانون ٣٤ب من المادة  الفقرة
ى           في المسالك التي تحتوي ب ه من مسرب ال سائق المتجاوز ان انتقال د ال على اآثر من مسربين شريطة ان يتاآ
      .اليسبب خطرا او ازعاجا لالخرين وان ينبه عن ذلك باشارة ضوئية اخر
ة           عندما تكون المرآبة التي ج ذه المرآب ين ه ا ب ان المجال آافي د اذا آ ى المعب دة عل تسير على خطوط حديدية ممت

      :الطريق ويمكن تجاوز هذه المرآبة من الجانب االيسر وطرف
      .فيها السير باتجاه واحد  على الطرقات التي يكون -١
      .بتالقي مرآبة اخرى في القسم الحر من الطريق آان التجاوز يسمح  على الطرقات االخرى اذا -٢

زول الرآاب او صعودهم       يحظر على السائق ٢٩المادة  ا لن اء وقوفه تجاوز القطارات او الحافالت الكهربائية اثن
ا       من ذ من جانبيه ل التالمي يارة نق تعمالها     الجانب الذي يتم منه النزول او الصعود آذلك تجاوز س ا واس د توقفه عن
      .ارات الضوئية الخاصة بها االش

      :تجاوز مرآبة اخرى  يحظر على السائق ٣٠المادة 



      .المنحنيات المحدبة اذا آان المعبد غير مقسم الى مسالك محدودة بخطوط  في المنعطفات وفي أ
      .االمام غير آافية اذا آانت الرؤية الى ب
      .يسير على قسم من الطريق له حق االفضلية فيهاذا آان السائق  عند ملتقى الطرقات اال ج
      .األنفاق  على الجسور وفيد 

      .الحديدية غير المحروسة  عند التقاطع مع الخطوطهـ 
      .المعبد بالتجاوز بسهولة وأمان  عندما ال تسمح حالةو 
      .السيارات بسبب عرقلة السير أو ألي سبب مماثل  في حال توقف رتل منز 
      .المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مرآبة أخرى  إذا آانت المرآبةح 
      .فيها بالتجاوز  في الطريق غير المسموحط 

ادة   د   ٣١الم ان المعب ًا،               إذا آ ه مزدوج سير في اه ال ان اتج ة وآ ة مسارب محددة بخطوط متقطع ى ثالث وي عل يحت
ى  سائق المتجاوز استعمال المسرب ا  يحظر عل تعمال ال ه باس سمح ل ا ي ساره، بينم ى أقصى ي ع إل المسرب  لواق

      .المتوسط عند التجاوز فقط
 الحاالت المنصوص عليها في هذا الفصل، تعطى األفضلية لمرآبات قوى األمن واالسعاف  في جميع ٣٢المادة 

  .الطريق أو تنحيتها جانبًا واالطفاء عند استعمال اإلنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المرآبات السائرة على
    

      
      الفصل السادس

      الطرق أفضلية المرور عند تقاطع
ا وأن    على سائق ٣٣المادة  يتثبت   المرآبة أو الحيوانات أن يكون حذرًا عند اقترابه من مفترق الطرق أو تقاطعه

ه   ى اقتراب اطع  من أن المعبد الذي ينوي قطعه حر، وأن ينبه عند الحاجة إل رق الطرق، وأن يخفف      من التق أو مفت
ات  اة تعليمات          سرعته تبعًا لسوء الرؤية، وأن يفسح مجال المرور للمرآب ك مع مراع ضلية وذل ا حق األف ي له الت

      .السير المتخذة في المناطق المأهولة
      :الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة  على السائق ٣٤المادة 

ه    إلى يمينه أن يشعر أ  وم بالتفاف ه أن يق سرعة   اآلخرين بقصده، وأن يتحول إلى الطرف األيمن من المعبد، وعلي ب
      .بطيئة

      .اآلخرين بقصده، وأن يميل إلى يساره دون أن يتعدى محور المعبد  إلى يساره أن يشعرب 
      . ايقاع خطر باآلخرين أو ازعاج لهميتأآد من أن قيامه بذلك ال يؤدي إلى ويجب في آلتا الحالتين أن

يس إلحدى    عند اقتراب ٣٥المادة   مرآبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين ول
إن    المرآبتين أفضلية المرور على األخرى فإن أفضلية المرور للمرآبة التي يكون يمينها ساحات ف حرًا، أما في ال

      .رآبات الموجودة داخل الساحةأفضلية المرور للم
ادة  ام ٣٦الم ًا ألحك ى     خالف سية عل ق رئي ى طري سير عل ي ت ة الت رور للمرآب ضلية الم ون أف سابقة، تك ادة ال الم
األهمية، ويعمل   القادمة من طريق ثانوية، وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعد جميعها بدرجة واحدة من المرآبة

      .قةإذ ذاك بأحكام المادة الساب
ادة   اطع أو   ٣٧الم د التق رق الطرق حيث يكون المرور       عن نظم المرور        مفت نظم بوساطة اإلشارات أو م ر م غي
      :األفضلية إلى آل من تكون

      .واإلسعاف واإلطفاء التي تنبه إلى اقترابها باستعمال إشارات اإلنذار الخاصة بها  مرآبات قوى األمنأ 
      .العسكرية التي يزيد عددها على خمس مرآبات لية قوافل المرآبات اآلب 
      .دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها  تالميذ المدارس أثناءج 
      .والرياضة والطالب ومواآب الموتى والمسيرات الشعبية المنظمة  فرق الجند والكشافد 

      .ة الكهربائية عند تقاطعها مع الطرقعلى الخطوط الحديدية أو بواسطة القدر  المرآبات التي تسيرهـ 
      .بإشارة أفضلية المرور بإذن من السلطة المختصة  المرآبات المزودةو 

      :عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي  على السائقين ٣٨المادة 
      .حال وجوده  بإشارة منظم المرور فيأ 

الي للتأهب،          في حال   بإشارات المرور الضوئيةب  ون البرتق ف، والل ة للتوق ون األحمر دالل د الل ا، ويعتم وجوده
      .األخضر للمرور واللون

      .في حال وجودها  بإشارات المرور األخرىج 
      

      الفصل السابع
      خط حديدي وطرق



ادة   دما يكون   أ  ٣٩الم ر محر            عن ر مجهز بحاجز وغي ق غي ى الطري دي عل الكي   ممر الخط الحدي ى س وس فعل
د من   الطريق لدى ة المرور    مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه أال يشرعوا باجتيازه إال بعد التأآ إمكاني

      .بأمان
      .ومجهزًا بحاجز، يجب التقيد بتعليمات حارس الممر  إذا آان الممر محروسًاب 

      : يحظر ٤٠المادة 
ذه        لألشخ  الوقوف أو التوقفأ  ا ه ي تمر عليه ق الت سام الطري ى أق ة أو عل  اص والمرآبات على الخطوط الحديدي

      .الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها
      .الحديدية من قبل مرآبات غير معدة للسير عليها  استعمال الخطوطب 

      .ة لألحكام الخاصة بهامع أحكام هذا القانون يخضع استعمال الخطوط الحديدي  فيما ال يتعارض ٤١المادة 
      

      الفصل الثامن
      الوقوف والتوقف

 المرآبات أو الحيوانات أو ترآها على الطريق عندما يشكل ذلك خطرًا أو إعاقة للسير أو  يحظر إيقاف ٤٢المادة 
      .إساءة استعمال الطريق

ى       المرآبات اوالحيوانات في الجهة اليمنى م  يجب ايقاف ٤٣المادة  ك فعل ذر ذل ان تع د ف ق وخارج المعب  ن الطري
      .اقصى الطرف االيمن من المعبد

اف    يحظر على سائق ٤٤المادة  ل ايق ا قب  المرآبة او اي من رآباها ان ينزل منها او ان يفتح مخرجا من مخارجه
      .ليهاالرآاب ا المرآبة والتأآد من امكانية اجراء ذلك بامان، آما تراعى هذه القواعد عند صعود

      :التوقف يحظر الوقوف او ٤٥المادة 
      .بالوقوف فيها بدءًا من االشارة ولمسافة تحدد من الجهة المختصة في االماآن غير المسموح أ
      .مترا من مواقف الحافالت الكهربائية والمرآبات المعدة للنقل العام على بعد يقل عن خمسة عشر ب
      .وعشرين مترا من منعطف الطريق او قمته او تقاطع طرق او مفترقها على بعد يقل عن خمسة ج
ا وتحت           على الجسور وممرات د دارس والمرائب ومخارجه د والم ة والمعاب داخل الحدائق العام ام م شاة وام  الم

      .الممرات العلوية وفي األنفاق
      .المؤدية الى ابنية عامة رسمية او خاصة امام مداخل الطرقات هـ
      .اقالع مرآبة اخرى متوقفة عندما يعيق وقوف المرآبة و
      ).اوتوستراد(المعدة للسير السريع  على االرصفة وعلى الطرق ز
      .متوقفة بجوار مرآبة اخرى ح

زولهم      يحظر على سيارات ٤٦المادة  تقل الرآاب العامة التوقف في غير االماآن المخصصة لصعود الرآاب ون
      .مواقف محددة لهذه الغاية جودعند و
      .مرآبة في غير االماآن المحددة للفئة التي تنتمي اليها هذه المرآبة يحظر وقوف اي ٤٧المادة 
 المرآبة المعدة للبيع او وقوفها بقصد التجارة على االرصفة والطرقات حتى في االماآن يحظر عرض ٤٨المادة 

      .المسموح فيها بالوقوف
ة او        للسلطات المختصة ٤٩دة الما ة واقف ل الي مرآب ع والنق بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في الرف

ة  ة المرور، او            متروآ ة لحرآ ل او اعاق ا تعطي ان في وجوده ا اذا آ ق الي سبب دون فتحه ى الطري تعريض   عل
      .سالكي الطريق للخطر

      
      الفصل التاسع

      رورالشاخصات واشارات الم
      :لتنبيه مستعملي الطرق وتتكون من توضع الشاخصات ٥٠المادة 

      .شاخصات تحذير من الخطر أ
      .واالنتظار شاخصات الوقوف ب
      .شاخصات المنع وااللزام ج
      .شاخصات االولوية د

      .االعالم او التوجيه هـ شاخصات االرشاد او
ادة  ون ٥١الم ات  الش يجب ان تك ارات والعالم ذلك االش ى الطرق وآ يم (اخصات الموضوعة عل خطوط تنظ
      .استعمالها متفقة مع ما تنص عليه االتفاقات الدولية المصدقة قانونًا الواجب) المرور
أنه ان        يحظر وضع أ ٥٢المادة  ا من ش ى الشاخصات وآل م رموز او رسوم او آتابات او بيانات اواعالنات عل
      .غاية المخصصة لهاعن ال يخرجها



ة     ب ان ازال ى اي آ ا         يحظر عل ا او باشارات الطرق وعالماته خطوط تنظيم   (الشاخصات او الحاق الضرر به
      .تغيير مراآزها او اتجاهاتها او) المرور
      :شاخصات يجب ان توضع ٥٣المادة 

 رق آالمنعطفات الحادة والميول الشديدةواالنفاق ومخارجها وفي االماآن الخطرة على الط على مداخل الجسور أ
      .المرور تتضمن التعليمات الواجب مراعاتها عند السير عليها او العبور منها حرصا على سالمة

ذي ال          عند مداخل ابواب الدخول ب وزن االقصى ال د ال دول المجاورة تتضمن تحدي والخروج على الحدود مع ال
وز ات الداخ يج ل المرآب ن قب اوزه م بالدتج ى ال ة ال سالمة الطرق. ل ا ضمانا ل ابرة منه ات  او الع ولى الجه وتت

      .الجمرآية منع المرآبات المخالفة من الدخول او العبور
      :الشاخصات تتولى وضع ٥٤المادة 

      .المدن وزارة النقل خارج أ
   .مقامها داخل المدن البلديات او ما يقوم ب

      
      

      الفصل العاشر
      السباقات

      .السماح باجراء سباقات للسيارات والدراجات واالشخاص على الطرق يجوز بترخيص أ ٥٥المادة 
الغير        يتوقف منح ترخيص سباق ب د تلحق ب ي ق  السيارات والدراجات على ابراز عقد ضمان ضد االضرار الت

      .وممتلكاتهم
      

      الفصل الحادي عشر
      سالمة الطرقات

      :آان يحظر على اي ٥٦المادة 
 الطريق آل ما من شأنه ان يعيق حرآة السير او ان يسبب اخطارًا او ان يلحق اضراراً  ان يرمي او يترك على أ

      .او غير ذلك بمستعملي الطريق آالنفايات و الحجارة والتراب ومواد البناء وتطويف الطريق بالمياه
      .ان يلحق عطًال بالطريق ب
      .آان او يحدث تغييرًا في شكله الهندسي دون ترخيص مسبق ان يحفر الطريق الي سبب ج
      .يطرح فوقه اشياء على سبيل الدعاية والنشر ان يضع على الطريق او ان د

ى          اجراء اي عمل علىهـ  ة بالمحافظة عل دابير الكفيل اذ الت ستعمليه للخطر دون اتخ  الطريق يمكن ان يعرض م
      .السالمة العامة

      
      الباب الثالث

      سير مجموعة من المرآبات
      اربطة المقطورات

ادة   ة   أ ٥٧الم ة             يجوز للمرآب ى ان تكون المقطورة من فئ ة ان تجر مقطورة واحدة او نصف مقطورة عل اآللي
      .القاطرة نفسها المرآبة

ل    ب سيارات النق شحن ) يجوز ل صاً  ) ال  لجر مقطورات ان تجر نصف مقطورة اضافية واحدة        المصممة خصي
      .االشياء مخصصة لنقل

ياء            اذا آانت القاطرة معدة ج ل االش ا تكون لنق ي تليه المقطورة الت ل الرآاب ف لجر نصف مقطورة مخصصة لنق
      .بالرآاب فقط، واليجوز استعمالها لنقل االشخاص الخاصة

ل   تجر خلفها يجوز للمرآبة اآللية ان د ى اال تق  بصورة استثنائية وعلى مسؤولية صاحبها مرآبة اخرى معطلة عل
ياء   محرك المرآبة القاطرة عن قوة محرك المرآبة المقطورة وان تكون المقطورة خالية من قوة االشخاص واالش

      .بالساعة باستثناء السائق، واال تزيد السرعة القصوى على ثالثين آيلو مترا
      ):باص(الكبيرة  ات الرآوبيحظر على سيار هـ

سيارات           ان تجر مقطورة او نصف    1 ذه ال ياء الرآاب اذا آانت ه ل اش دة لنق تثناء المقطورة المع  مقطورة باس
      .معدة خصيصًا لهذا الغرض) القاطرة)
ن وضمن ما لم تكن سيارة الباص القاطرة خالية من الرآاب عدا السائق والمعاو ان تجر مرآبة اخرى معطلة  -٢

      .من هذه المادة/ د/المحددة في الفقرة  القواعد
دا     ) السياحية(الصغيرة  يحظر على سيارات الرآوب و ة ع ة او صناعية او زراعي ان تجر مقطورة لغايات تجاري

      .المعدة للنزهات والسياحة والصيد وماشابهها لالستعمال الشخصي المقطورات



      .ائها الشروط النظامية المتعلقة باربطتهااستيف يحظر جر المقطورات قبل ز
      

      الباب الرابع
      المرآبات شروط فنية تتعلق بتجهيز

      واستعمالها اجهزة التنبيه الفصل االول
      .المرآبات باجهزة تنبيه وفق مواصفات محددة يجب ان تزود ٥٨المادة 
  .اء واالسعاف باجهزة انذار خاصة عالوة عن المنبهات العاديةمرآبات قوى األمن واالطف يجب تجهيز ٥٩المادة 

    
 اجهزة التنبيه الصوتية اال العطاء التنبيهات الالزمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة يحظر استعمال ٦٠المادة 

      .فقط، ويمنع استعمال االبواق ذات االصوات المتعددة والصارخات والصافرات
ى        تعماليمنع اس ٦١المادة  ة اال في حاالت الضرورة القصوى، عل اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهول

      .تكون اشارة التنبيه متقطعة وقصيرة ومعتدلة، وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف ان
يال عن    ب ستعاض ل صوتية ا          ي ه ال زة التنبي ع استعمال اجه ضوئية، ويمن صوتية بالمشيرات ال  ال في التنبيهات ال

      .من هذه المادة/ أ/حاالت الضرورة القصوى وضمن الشروط المحددة في الفقرة
ادة   ة   ٦٢الم سلطات المحلي ة او ان         لل اطق المأهول صوتية داخل المن ه ال زة التنبي د استعمال اجه المختصة ان تقي
      .بما ال يتعارض مع احكام المادة السابقة تمنعها
د  ٦٢و٦١و٦٠لمواد ا ال تسري احكام ٦٣المادة   من هذا القانون على مرآبات قوى االمن واالطفاء واالسعاف عن
      .بمهمة تستدعي تدخلها السريع قيامها

      
      الفصل الثاني

      اجهزة التوقيف المكابح
ادة   ا تكن شروط             يجب ان تكون آل    ٦٤الم دة وسريعة مهم ا بصورة اآي ر اليقافه بح او اآث زة بمك ة مجه مرآب

بح العجالت            لحمولة وميلا أثير بحيث يضمن آ بح مزدوج الت ا بمك زوال، ويفضل تجهيزه  الطريق صعودا او ن
      .الخلفية في حال تعطل التأثير على العجالت االمامية او العكس

ادة  ون آل ٦٥الم بح   يجب ان تك دهما مك ا عن اآلخر اح ل آل منهم زة بمكبحين ينفصل عم ة مجه ة آلي مرآب
ائرة في        ا االستعمال ة وهي س اه المرآب ى اتج تعمالهما عل ؤثر اس ستقيم،    لدائم واآلخر مكبح لالحتياط، وال ي خط م

اف          ة او      ويجب ان يكون في المستطاع استعمال احد المكبحين اذا تعطل اآلخر وايق سافة معقول ى م ة عل المرآب
      .تثبيتها على الطريق حتى في االماآن الشديدة االنحدار

      .من مكبحين يستخدم آل منهما للغاية المخصص لها مجهزة باآثرويجوز ان تكون 
ادة   شترط في   أ ٦٦الم ي وزن            ي ل ثلث ى االق ه في العجالت وان يثبت عل دائم ان تكون فعاليت بح االستعمال ال  مك

دة او المسطحة     ى % ٥٠المرآبة اآللية وهي محملة، وان تبلغ فعاليته في االرض الجام ى آل عجل     عل ل عل ة االق
      .من العجالت

بح    ب شترط في المك ه في العجالت او في جذع االداء         ي اطي ان تكون فعاليت  وان يبقى ) ترانسمسيون (االحتي
ياء        ل االش دة لنق ر المع ة غي دائم      مضغوطًا آليًا اثناء غياب السائق اما في الدراجة اآللي بح ال فيكتفى باستعمال المك

      .اثناء غياب السائق
سيارة  ون دواليب يجب ان تك ج ى             ال سبة ال اظري بالن ى شكل تن المكبوحة بوساطة آل من المكبحين موزعة عل

      .تناظر السيارة الطولي مستوى
 آغ أو إذا آان هذا الوزن يزيد على نصف » ٧٥٠«يتجاوز الحد األقصى لوزنها الفارغ  آل مقطورة آ ٦٧المادة 

موزعة بصورة تناظرية  الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على األقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب
      .المقطورة على األقل بالنسبة الى مستوى تناظر المقطورة الطولي، وعلى نصف عدد دواليب

ل وقوف          آل مقطورة مجهزة بمكبح ب ًا قبي ا آلي ؤمن توقيفه از ي ى جه ي    يجب أن تحوي عل اطرة بفاصل زمن  الق
      :على الصدمة أو الضرر للطريق، آما يؤمن توقيفها عند انقطاع جهاز القطر، واليطبق ذلك يسمح بتفادي

      .العجلتين مقطورات النزهة ذات 1
ة    -٢ ا عن          المقطورات الخفيف د وزنه ياء الرآاب والتي يزي ل أش دة لنق ذه    » ٧٥٠«المع  آغ شريطة أن تكون ه

انوي يمكن أن يكون من         المقطورا از قطر ث سي بجه از القطر الرئي سالسل أو من    ت مجهزة باإلضافة الى جه ال
      .الحبال المعدنية

 آغ على أن تجهز بمكابح يستعملها سائق المرآبة» ٧٥٠«الزراعية التي اليتجاوز وزنها  مقطورات المرآبات 3
ورة   ب المقط ى دوالي ة عل صورة فعال سيطرة ب صلل ة ب ة  موزع ستوىورة تناظري سبة لم ورة   بالن اظر المقط تن

      .الطولي وعلى دواليب محور واحد على األقل
      



      الفصل الثالث
      األنوار وطرق استعمالها

      :آل سيارة مجهزة يجب أن تكون أ ٦٨المادة 
حديد عرضها يمكن رؤيتهما أو أصفرين يوضعان بشكل تناظري في مقدمة السيارة لت بنورين جانبيين أبيضين -١

ستعمل         ١٥٠طقس صاف على مسافة  ليًال في سيارة دون أن يبهر نظر م ام ال ل من أم ى األق رًا عل ق    مت « الطري
      .»أنوار جانبية

أصفرين موضوعين في المقدمة وباستطاعتهما تنوير الطريق بصورة واضحة ليًال  بنوري طريق أبيضين أو  -٢
      .»أنوار الطريق« متر على األقل أمام السيارة ١٠٠على مسافة  في طقس صاف

يًال في طقس         بنوري تالق أبيضين أو -٣ ق ل وير الطري سيارة وباستطاعتهما تن أصفرين موضوعين في مقدمة ال
      .»التالقي أنوار« مترا على األقل أمام السيارة دون أن يسبب استعمالهما إبهار اآلخرين ٣٠مسافة  صاف على

يًال في طقس              ن أحمرين في بنوري -٤ ا ل اظري يمكن رؤيتهم شكل تن رين للنظر موضوعين ب ر مبه المؤخرة غي
      .»أنوار القياس« مترًا على األقل من مؤخرة السيارة ١٥٠مسافة  صاف على

سافة      بنور يضيء لوحة تسجيل  -٥ ى م  ٢٠السيارة من الخلف يساعد على قراءة رقمها ليًال في طقس صاف عل
      .األقل ىمترًا عل

وار           بأنوار تخفيف السرعة -٦ ذه األن سيارة، وإذا آانت ه بح ال د استعمال مك ضاء عن ة ت ون أو برتقالي  حمراء الل
ة            دما تكون مجتمع ور األحمر الخلفي عن وة ضيائها أشد من الن ه     حمراء اللون يجب أن تكون ق ة في ه أو داخل مع

      .»تخفيف السرعة«أنوار 
األنوار  جانبيها بأنوار وقوف تبعث الى األمام والى الوراء األنوار نفسها التي تبعثها ة علىيمكن تجهيز المرآب ب

      .»أنوار الوقوف«الجانبية واألنوار الحمراء الخلفية 
سجيل             يجب أن يؤدي استعمال ج  ور لوحة الت ى إضاءة ن وار التالقي إل ق أو أن وار الطري ة أو أن وار الجانبي  األن

      .وأنوار التوقف
      .المقطورة شروط اإلنارة الخلفية في الفقرات السابقة من هذه المادة تسري على المقطورة ونصف د

زة   يجب أن تكون ١أ٦٩المادة  آل سيارة يزيد طولها على ستة أمتار أو عرضها بما فيه الحمولة على مترين مجه
رين ف       بنوري ورين أحم ة ون يًال في طقس صاف      قياس أبيضين أو أصفرين في المقدم رى ل ى   ي المؤخرة وت عل
      .»أنوار القياس«  مترًا على األقل على أال تكون مبهرة للنظر ١٥٠مسافة 

د        / آ/المحددة في الفقر  باإلضافة لألنوار  -٢ ات يزي ة أو مجموعة مرآب ادة يجب أن تجهز آل مرآب  من هذه الم
ان       ى الج ان عل اس يثبت وري قي ار بن الي    طولها على عشرة أمت وار     بين وفي منتصف الطول اإلجم ادة أن ويمكن زي

      .القياس هذه على أن تثبت بمسافات متساوية ومتناظرة
د حدود العرض الخارجي، ويمكن أن             توضع األنوار المحددة في ب ة عن انبي المرآب ى آل من ج ادة عل هذه الم

      .ةاألنوار الجانبية في المقدمة وأنوار التوقف في المؤخر تقوم مقام
      :سيارة مزودة بمشيرات ضوئية آمايلي يجب أن تكون آل ٧٠المادة 

الي          نور متقطع بمرآز ثابت أ ام وأحمر أو برتق الي من األم امي والخلفي أبيض أو برتق على طرفي السيارة األم
      .الخلف من
      . متوسط من جانبيهاتزويد السيارة بنور برتقالي متقطع في مرآز ثابت ويمكن باإلضافة الى ذلك ب

      :السيارات بأنوار ومشيرات خاصة آما يلي يجب تجهيز أ٧١المادة 
تلقى  تبعث نورًا غير مبهر للنظر، وتسمح لسائقها بإعطاء إشارة ليًال ونهارًا تشعر بأنه بإشارة: مشيرة تجاوز  -١

      .تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه
      .»أنوار الضباب«صة في مقدمة السيارة وتسمى خا أنوار: أنوار الضباب  -٢
وراء تعمل     :أنوار السير الى الوراء  -٣ ى ال أنوار غير مبهرة للنظر، توضع في مؤخرة السيارة لتسهيل الرؤية ال

      .أمتار استعمال السرعة الخلفية، على أال يمتد ضوؤها فوق قارعة الطريق الى أبعد من عشرة بمجرد
ات          جد مع آل سيارةيجب أن يو ب ة في االتفاق ان لألوصاف المبين شكل ومطابقت ا ال ستان للنورمثلثت إشارتان عاآ

ستعملي        الدولية سمح لم شكل ي ى حامل ب تعمالها عل د اس ا    المصدق عليها وتثبيت هذه اإلشارات عن ق رؤيته الطري
      .متر على األقل في وقت صاف من النهار أو الليل» ١٠٠«بوضوح من مسافة 

ة ج ل مرآب زود آ ون    يجب أن ت ن الل ستين م يارات الرآوب بعاآ تثناء س ة ومقطورة ونصف مقطورة باس آلي
ى شكل    ل طول ضلعه عن        األحمر عل ساوي األضالع ال يق ى،     ١٥مثلث مت ى األعل  سم ويتجه أحد رؤوسه ال

ضلع األ      توضعان اظري وان يكون الطرف الخارجي لل ي من  في مؤخرة السيارة والمقطورة بشكل تن العاآسة   فق
سافة   قريبًا من أقصى نهاية العرض على أن تكون هاتان العاآستان منظورتين ليًال في ى م / ١٠٠/طقس صاف عل

اتين . متر عندما يسلط عليها نور آخر ر        ويمكن أن تكون آل من ه وراالحمر الخلفي وغي ة في الن ستين داخل العاآ
      .منفصلة عنه

      :ارًا أو قطعًا متمادية في الطول للشروط اآلتيةأشج تخضع المرآبات التي تنقل د



      .سم نهارًا في مؤخرة الحمولة» ٢٠ه٣٠«التقل أبعادها عن  وضع راية حمراء قانية -١
      .أحمر جليًا غير مبهر للنظر ليًال في مؤخرة الحمولة وضع مصباح يبعث نورًا  -٢

سها، وأن      مرآبة بعدة أضواء من نوع إذا زودت أ٧٢المادة  ون واحد وبالحدة نف ا من ل   واحد وجب أن تكون آله
      .جانبية يكون آل اثنين فيها موضوعين بصورة تناظرية باستثناء الدراجات اآللية المزودة بسلة

      .متقطعًا فيما عدا أنوار إشارات تغيير االتجاه اليجور أن يكون أي نور ب
      .هاز واحد بشرط أن تكون موافقة ألحكام هذا القانونداخلة في ج  يمكن أن تكون عدة أنوارج 

 واستعماله من أجل إنارة الطريق إال في الحاالت التي» البرجكتور«المرآبات بالمشعاع  يحظر تجهيز ٧٣المادة 
ذا الحظر     وفق تعليمات تصدر     تحددها الوزارة وتستثنى مرآبات الجيش وقوى األمن واإلطفاء واإلسعاف من ه

      .هات المختصةعن الج
الق، وفي          يجب أن تزود أ ٧٤المادة  ور ت ق وبن ور طري انبيين وبن ورين ج ور أو ن دمتها بن  آل دراجة آلية في مق

شروط  ذا الفصل      مؤخرتها بنور أو نورين أحمرين وبعاآسة حمراء على أن تتوفر في هذه األنوار ال ة في ه المبين
      .باستثناء مقاييس العاآسة

      ..مزودة  الدراجة اآلليةإذا آانت ب
      .تكون مجهزة بنورين جانبيين تتوفر فيهما شروط هذه األنوار نفسها بسلة جانبية فيجب أن -١
ة فيجب     -٢ ا            بصندوق في المقدم وفر فيهم رين تت ورين أحم انبيين وفي المؤخرة بن ورين ج أن تكون مهجزة بن

      .األنوار نفسها شروط هذه
ز ا  ج  ذا             لدراجة  يمكن تجهي ة في ه شروط المبين ًا لل شيرة وفق سرعة وبم أنوار تخفيف ال أنوار وقوف وب ة ب  اآللي

      .الفصل
ر مبهر        يجب أن أ  ٧٥المادة  ام ضوءًا غي ى األم  تكون آل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث إل

ل   ٥٠للنظر، ينير الطريق ليًال في طقس صاف لمسافة  ى األق رًا عل ور أحمر ظاهر من     مت ه      وبن ى أن ف، عل الخل
االستغناء عن النور األمامي إذا آانت مقادة  يمكن االستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لونًا أحمر آما يمكن

      .باليد
ز        إذا آانت الدراجةب  ياء وجب تجهي ل األش ة مخصصة لنق  العادية ذات ثالثة الدواليب وتشتمل على سلة جانبي

      .ألقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظرالطرف ا
اء             يجب تجهيز أ  ٧٦المادة  ذلك في أثن دما تقضي الظروف ب ل وعن اء اللي ات أثن ا الحيوان ي تجره  المرآبات الت

      :النهار وبخاصة وقت الضباب باألجهزة التالية
      .أبيضين أو أصفرين بنور أو نورين أماميين -١
      .في المؤخرة أو نورين أحمرينبنور    -٢

      . مترًا وأال تكون مبهرة للنظر١٥٠ليًال وفي طقس صاف على مسافة   يجب أن ترى هذه األنوارب 
ا موضوعين بصورة            إذا آانت المرآبة مجهزةج  رين وجب أن يكون ورين أحم ورين أبيضين أو أصفرين ون بن

سار   إذا لم يكن هناك سوى نور واح تناظرية، أما ى ي ة   د أبيض أو أصفر ونور واحد أحمر وجب وضعه إل المرآب
      .وهي سائرة وإلى الجهة المعاآسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا آانت واقفة

      .المرآبات التي تجرها الحيوانات في مؤخرتها بعاآستين من اللون األحمر  يجب تجهيز أ  ٧٧المادة 
د   ب  ات الي ى            بمؤ  يجب أن تحمل عرب د عل سافة ال تزي ى م سارها إل ى ي ون أحمر موضوعة عل ا عاآسة بل خرته
      .الخارجي للعربة بما فيه حمولتها سم من الحد٤٠

ذا        على السائق أ  ٧٨المادة  شروط المحددة في ه تعمالها ضمن ال  الذي يسير ليًال أن يستعمل األنوار الواجب اس
      . الضبابالقانون وفي النهار عند االقتضاء وخاصة وقت

ي       على السائق أن يستعملب  ع الظروف الت أنوار القياس عوضًا عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جمي
      .تالفي إبهار نظر السائقين اآلخرين تستلزم

دما       على السائق استعمالج  تعمالها عن ان ويمكن عدم اس  أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير آافية للسير بأم
      :تكون الطريق مضاءة بصورة آافية ويمنع استعمالها في الحاالت اآلتية

ة سيرها    عند التقابل مع مرآبة -١ ة بمتابع  أخرى، ويجب عليه إطفاء هذه األنوار بحيث يسمح لسائق هذه المرآب
      .بسهولة ومن دون خطر

ة  خلف مرآبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز  إذا آانت مرآبته تسير   -٢ في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطع
      .عن عزم السائق بالتجاوز لإلعالم

      .يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطرق الموازية في جميع األحوال التي -٣
      .في المناطق المأهولة -٤
      :أنوار التالقي في الحاالت اآلتية  على السائق استعمالد 
      ).أوتوستراد(العريضة  ى الطرق الرئيسيةعل -١



رى بوضوح     في الحاالت الممنوع   -٢ أن ي فيها استعمال أنوار الطريق، وتكون أنوار الجانبين ال تسمح للسائق ب
      .مسافة آافية إلى
      .الجانبين ال تسمح لبقية مستعملي الطريق رؤية المرآبة على مسافة آافية عندما تكون أنوار  -٣
      .تتعذر الرؤية بوضوح والمرآبة واقفة عند وجود ضباب وعندما  -٤

ق              على سائق ٧٩المادة  وار الطري ل سواء استعملت أن اء اللي ه أثن انبين في مرآبت وار الج ة استعمال أن أم  المرآب
      .أنوار التالقي أم لم تستعمل

ل   يجب على آل أ  ٨٠المادة  ر         سائق مرآبة واقفة أثناء اللي ة غي ارة عام زة بإن زة أو مجه ر مجه ق غي ى طري  عل
ور      آافية ه باستعمال ن ور    وفي النهار عند االقتضاء وخاصة وقت الضباب أن يعلن عن وجود مرآبت انبين ون الج

ان        ا إذا آ ة أم سرى للمرآب ة الي ك من الجه ات      أحمر خلفي أو نور الوقوف وذل ة أو مجموعة المرآب طول المرآب
      .استعمال النورين الجانبيين ونورين أحمرين بدًال من واحد و عرضها يتجاوز المترين وجبيتجاوز ستة أمتار أ

ة أن يضع        في جميع حاالت الوقوفب  ى سائق المرآب على الطريق خارج المدن والمناطق المأهولة يتوجب عل
ا ا    خلفه رًا منه سين مت ل عن خم سافة ال تق ى م سر وعل ا األي داد جانبه ا وبامت اراتوأمامه ور  اإلش سة للن العاآ

ة    الفقرة ب من هذا القانون ويسري هذا الحكم٧١المنصوص عليها في المادة  على المقطورات الواقفة أو المتروآ
      .على الطريق

ادتين             إذا استحال  ٨١المادة  ة في الم شروط المبين ة ضمن ال اف المرآب اهرة إيق وة ق ذا  ٤٥ و ٤٣نتيجة ق   من ه
اًال وجب         القانون أو إذا وق ه ح ق واستحال رفع ى الطري ه عل ة أو جزء من سائق أن يتخذ     ع محمول المرآب ى ال عل

      .جميع االحتياطات للداللة على العراقيل القائمة
      .المرآبات استعمال إشارات مضيئة أو عاآسة للنور مخصصة للدعاية  يحظر على ٨٢المادة 
ا         المرآبات الزراعية ومر  عند سير ٨٣المادة  ضباب أو وقوفه اء ال ل وأثن ات في اللي ى الطرق ات األشغال عل  آب

سجيل           ي والتوقف ولوحة الت ق والتالق وار الطري ة وأن األنوار الجانبي ذه    يجب أن تكون مزودة ب دما تكون ه وعن
      .المرآبات مجرورة من قبل أخرى يجب أن تكون مزودة بأنوار التوقف

ات ا   إذا تجاوز عرض ٨٤المادة  ات األشغال أو        المرآب داتها المقطورة أو عرض مرآب ا أو مع ة أو آالته لزراعي
ة      المعدات ة أو المرآب انون وجب أن تحمل المرآب اطرة في    العرض االجمالي األقصى المحدد بموجب هذا الق الق

ة    سم لوحة مربعة بلون أبيض على أساس أسود  ٢٠أعلى مقدمتها أو على ارتفاع  اء   ) خطر (تحمل آلم ضاء أثن ت
      . مترًا١٥٠لمسافة  ليل دون إبهار للنظر، ويمكن رؤيتها من األمام والخلفال

ة ذه اللوح ت ه ا إذا آان ة   أم ل آخر مرآب ات وجب أن تحم ة المرآب ة أو مجموع ن وراء المرآب ورة م ر منظ غي
ة          مقطورة في ى أساس أسود آلم ون أبيض عل ور تظهر بل اس اللوحة  ) خطر (مؤخرتها عاآسة للن ذآورة  بقي  الم

      .أعاله
ادتين   يمكن تجهيز ٨٥المادة   المرآبات الزراعية ومرآبات األشغال بأجهزة إنارة غير األجهزة المذآورة في الم

      .على الطرقات السابقتين من هذا القانون من أجل تسهيل عملها ليًال وال يجوز استعمال هذه األجهزة
      

      الفصل الرابع
      البيئة يةالجهاز المحرك وشروط حما

د             يجب أن أ  ٨٦المادة  تم تحدي ى أن ي ع خروج دخان آثيف مزعج عل يكون االحتراق آامًال في المحرك، ويمن
      .الوزير بوساطة جهاز فني وتحدد نسب الغازات المنبعثة المسموح بها وشروط الحماية بقرار من ذلك
ادم للصوت      يجب أن تكون آل مرآبةب  زة بع شتمان ا(آلية مجه ة تحول دون      ) ي ًا بطريق از مرآب ولتصريف الغ

      .السائق الغازات المنطلقة منه على الطريق بصورة عمودية أو منحرفة أو تطلق منه بحسب إرادة وقوع
      .المرآبة ضوضاء تزعج مستعملي الطريق أو مجاوريها  ال يجوز أن تحدثج 

      
      الفصل الخامس

      لرفع سوية األمان مةالتجهيزات والشروط الالز
أجهزة صالحة          يجب أن أ  ٨٧المادة  ات ب ى الطرق اء سيرها عل زة في أثن  تكون آل سيارة وآل دراجة آلية مجه

      :لالستعمال وفقًا لما يلي
      .توضع أمام السائق بشكل تسمح له مراقبة الطريق من الخلف مرآة واحدة على األقل -١
ده بصورة              ماسحة زجاج أمامية   -٢ ق من مقع ة الطري سائق رؤي سمح لل ي ت شكل آل ل تتحرك ب ى األق واحدة عل

      .جلية
ل  -٣ ى األق اطي عل ار احتي ل     إط ى األق ارين عل ستة وإط ى ال ا عل دد دواليبه د ع ورة ال يزي يارة أو مقط ل س لك

      .والمقطورات التي يزيد عدد دواليبها على الستة للسيارات
      ).آريكو) جهاز رافع للمرآبة -٤
      . آغ٤٠٠٠ ووزنها القائم اآثر من ٣ سم٢٤٥٠سعة اسطوانات محرآها على  مسندين لكل سيارة تزيد -٥



      .جهاز اطفاء حريق -٦
      .ولتحديد المسافات المقطوعة جهاز للداللة على السرعة  -٧
      .عينها الوزير بقرار منهخاضع لسيطرة السائق تزود به السيارات التي ي جهازلتسجيل السرعة غير -٨
      .المزودة به من بلد المنشأ حزام امان في السيارات -٩
      .في آل سيارة حقيبة لالسعاف االولي -١٠
      . في الدراجات اآللية٩و٦و٥و٤و٢المبينة في الفقرات  اليشترط وجود االجهزة ب

  االشياء المرئية وأال يحدث شظايا حادة تسبب جراحازجاج السيارة شفافا واليشوه شكل يجب ان يكون ٨٨المادة 
      .او يحول دون رؤية الطريق بوضوح عند آسره

ا      يجب وضع اشارة ٨٩المادة ى منه ة اليمن ى الجه خاصة في الجهة اليمنى من مؤخرة السيارات المجهزةبمقود عل
      .من دائرة بيضاء تحتوي على آف باللون االحمر تتألف
ا          ب ان تكونيج ٩٠المادة ان يوجد به ة اذا آ زة بماسحة زجاج امامي ة مجه مرآبات االشغال والمرآبات الزراعي
      .من االمام وبمرآة عاآسة اذا آانت مجهزة بغرفة مغلقة للسائق زجاج

      
      الباب الخامس

       اللوحات  رخص السير التسجيل  قواعد فحوص المرآبات
      تالمرآبا فحوصالفصل االول 

      :االلية على اختالف انواعها والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني تخضع المرآبات ٩١المادة
ع       عند تسجيلها الول مرة أ وفر جمي دها والتثبت من ت  يجري لدى مديرية النقل المعنية لمطابقة مواصفاتها وتحدي

      .الشروط المفروضة في هذا القانون
ديل    ) الصندوق(تعديل جوهري في المحرك او الجيزان او الهيكل  ل اوعند ادخال اي تبدي ب ذا التب عقب اجراء ه
      .التعديل  او
 بعد سحبها من السير او توقفها عنه مدة تزيد على السنة للتثبت من مواصفاتها وتقرير عند طلب اعادة تسجيلها ج

      . صالحيتها للسير أو عدمه
ا قي عند تسجيلها بسبب نقل د   . دها من مديرية نقل إلى أخرى للتأآد من مطابقة مواصفاتها الفنية المدونة في قيوده
    

ديل جوهري        يجب الحصول علىأ ٩٢المادة ديل او تع ل اجراء اي تب ة قب الموافقة المسبقة من مديرية النقل المعني
ى ان   في ة      يرفق الطلب  المرآبة االلية او المقطورة او نصف المقطورة يؤثر في متانتها عل ي من الجه ر فن بتقري

      .المختصة
ديل جوهري    يجب على ورشات التصليح ب سواء أآانت تابعة للقطاع العام ام الخاص عدم اجراء اي تبديل او تع

ل  د صاحب             قب ة تزوي صليح جوهري للمرآب د اجراء اي ت ا بع ة المختصة وعليه ة الجه راز موافق ة او   اب المرآب
      .وفيما اذا آانت جديدة او مستعملة ه القطع المستبدلة او المعدلة ودرجة صالحيتهاسائقها بإشعار يحدد في

ة        تلتزم ورشات التصليح ج سجيل مختلف االصالحات الجوهري التابعة للقطاع العام او الخاص بمسك سجالت لت
وزارة         على يش من الموظفين المختصين في ال ة والتفت سجالت للمراقب ولرؤساء وحدات    المرآبة وتخضع هذه ال

      .الشرطة المسؤولين عن المرور
ات   ٩٣المادة  دى مراآز             تخضع المرآب ة او ل ل المعني ة النق دى مديري ي دوري يجري ل ا لفحص فن ة جميعه االلي

      :يحدد الوزير بقرار منه الشروط الواجب توفرها في هذه المراآز وفق مايلي متخصصة
سنوات على وضعها بالسير الول مرة في سورية او خارجها اذا آانت من  مرور خمس  مرة آل سنتين وذلك بعدأ

      .المتحدة الخصوصية او عائدة الى الجهات الرسمية او الهيئات السياسية او القنصلية او االمم الفئة
مرور ثالث سنوات على وضعها بالسير الول مرة في سورية او خارجها اذا آانت من   مرة آل سنة وذلك بعد ب

      .العمومية الفئة
سيارات ذات   تطبق احكام الفقرة أ من ج ى ال  هذه المادة على المرآبات الزراعية ومرآبات االشغال آما تطبق عل

سياسية         ات ال دة للجهات الرسمية والهيئ صغيرة العائ يارات الرآوب ال ة    االستعمال الخاص وس صلية او الدولي القن
      .الفقرة ب من هذه المادة هات فتطبق عليها احكاماماالمرآبات االخرى العائدة لهذه الج

      .الموضوعة في اإلدخال المؤقت لفحص فني دوري يجري مرة آل سنتين  تخضع المرآبات االلية د
ة   هـ  ة االلي نح المرآب شعر               تم ة ت ة االلي ى المرآب ان توضعها عل وزير مواصفاتها ومك رار من ال صيقة يحدد بق ل

      .ية رخصة السيرانتهاء صالح بتاريخ
ادة  سلطات ٩٤الم وز لل ى    يج يرها عل اء س ورة اثن ورة او نصف مقط ة او مقط ة الي اف اي مرآب صة ايق المخت

انون        الطرقات ذا الق ا في ه شروط المفروضة عليه ع ال ذا    واخضاعها لفحص فني للتثبت من توفر جمي ؤثر ه والي
      .الفحص في مواعيد الفحوص الدورية لهذه المرآبة



سير         تنظم الجهة ٩٥لمادةا رر اذا آانت صالحة لل ة وتق ة االلي شاهداتها للمرآب شفا بم اوال  المكلفة بالفحص الفني آ
      .الوثائق العائدة لها  ومطابقتها ألوصافها الفنية المدونة في اضبارتها لدى المديرية المختصة او

 حص الفني للمرآبة بطلب يقدمه الى مديرية النقل في المرآبة االلية الطعن في نتيجة الف يحق لصاحب أ ٩٦المادة
  .تقرير الجهة الفاحصة  المحافظة التي يجري الفحص فيها ويرفع الطلب الى لجنة البت بالطعون في المحافظة مع

    
ة    تبت بهذا الطعن لجنة ب ل المعني فنية مختصة تسمى لجنة البت بالطعون يرأسها موظف مختص من مديرية النق

ري في المحافظة          م وتضم ل الب ال النق ة عم ثال عن نقاب انيكيين ومم رين ميك ويكون صوت    هندسا ميكانيكيا وخبي
      .الرئيس مرجحا عند تساوي االصوات

ى  تجتمع لجنة البت بالطعون ج  للنظر في الطلبات المقدمة اليها وتضع بنتيجة آشفها قرارا معلال خالل يومين عل
      .االآثر يوقع من جميع اعضائها

      .بالطعون قطعية من تاريخ صدورها تكون قرارات لجنة البت د
      .من المكتب التنفيذي في المحافظة تؤلف لجان الطعون بقرار هـ

      
      الفصل الثاني
      قواعد التسجيل

ادة   ع   أ ٩٧الم سجل جمي ا ف           ت ا في حال وجوده ا او انصاف مقطوراته ة مع مقطوراته ات االلي ي سجالت  المرآب
دى   شرات خاصة              خاصة ل ى بموجب ن رة االول سير للم ذ وضعها في ال ك من ة وذل ل المعني ة النق تصدرها   مديري

شأ او وفق مواصفات تتفق          د المن واردة من بل ة ال ا تخضع       الوزارة وفقا لمواصفاتها الفني انون آم ذا الق ام ه واحك
ه او   ا من   للتسجيل ايضا عند اعادتها للسير بعد سحبها من ات       نقله ة والعرب دراجات العادي ا ال  محافظة ألخرى، ام

      .مراآز البلديات  على اختالف انواعها فتسجل في
 المراد تسجيلها مع مقطورتها او نصف مقطورتها ان يقدم طلبا بذلك يرفق به الوثائق على مالك المرآبة اآللية ب

      .الجمرآية وجميع المستندات القانونية التي تثبت ملكيته لها
      .تسجيل المرآبات ما لم يثبت تزويرها يعمل بمحتويات سجالت ج

      .المرآبات لدى مديرية النقل المعنية من قبل عاملين دائمين تمسك سجالت أ ٩٨المادة 
      :في الفقرة السابقة امام محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم عملهم اليمين اآلتية يقسم العاملون المذآورون ب
ة    أقسم باهللا العظيم أن أقوم) ائق المتعلق سجالت والوث  بواجبات العمل الموآل إلّي بصدق وأمانة وأن أحافظ على ال

      ).بهذا العمل
ة           يعود لهؤالء العاملين ج دى مديري سجيل ل ات الخاضعة للت ة بالمرآب ود المتعلق واع العق ع ان سجيل جمي  وحدهم ت

ا   لموضوعي ويعود لهم ايضا تسجيل الصكوك الرسميةالنقل بحسب االختصاص المكاني وا الصادرة عن مراجعه
      .المختصة

ترسل   ولنقابة عمال النقل البري استماع العقود المتعلقة بالمرآبات وتوثيق صكوآها على ان يجوز لكاتب العدل د
تماعها              ع وعشرين ساعة من ساعة اس ة خالل ارب ل المعني ة النق ى مديري ذه الصكوك ال ة    و ه ا تحت طائل توثيقه

المذآورة مسك دفتر يومي لتدوين محاضر  توجب غرامة من مئة الى الف ليرة سورية وعلى آاتب العدل والنقابة
      . وساعة عقود المرآبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ

      



  
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



  
  



 
  



  
  



  
  

ادة  ٢ سلطة   ٠٠الم ى ال واع              عل وع من أن ى جانب آل ن ة إل ة المبين دابير الوقائي ق الت ة تطبي ي تضبط المخالف  الت
      .المخالفات التي يقع على المخالف عبء إزالتها

ى خزي  للمخالف بعد أ٠١المادة ٢ ة  إزالة المخالفة حيثما نص على ذلك في الجدول دفع الغرامة المحددة إل ة الدول  ن
ك خالل        رازي، وذل دبير احت ط دون حبس أو ت ة فق اريخ تنظيم      في المخالفات المعاقب عليها بالغرام أسبوع من ت

ة دون      الضبط في حال الحضور أو من تاريخ تبليغه في موطنه المصرح عنه ع الغرام اب ويحول دف في حال الغي
ة بتعويض      حق المتضرر   إقامة دعوى الحق العام غير أن هذا اليحول دون  ة المختصة للمطالب ة المحكم  بمراجع

      .المخالفة الضرر الذي قد يلحق به من جراء
ضائية           في حال عدم تسديد ب ة الق ى الجه ادة يحال الضبط إل ذه الم ا في ه  الغرامة خالل الفترة المنصوص عليه

      .من هذا القانون) ١٩٩(المختصة لتحكم بضعف الغرامة المحددة في المادة 
٢٠٢ ط وفق تعليمات          تستوفي مادة ال ة فق ا بالغرام ات المعاقب عليه ة عن المخالف  الغرامات لصالح خزينة الدول

      .في التسديد تصدر عن وزير الداخلية باالتفاق مع وزير المالية يراعى فيها أسهل السبل على المواطن
      

      المحاآمات أصول: الفصل الثاني
داخلي بتنظيم            ال يقوم رجال ٠٣المادة ٢ وى األمن ال راد ق ك ضباط وصف ضباط وأف ضابطة العدلية بمن في ذل
      .الالزمة بحق المخالفين وفقًا ألحكام هذا القانون الضبوط
ادة  ٢ د من رجال    ٠٤الم دى             يع املون المختصون ل انون الع ذا الق ام ه ق أحك ة في معرض تطبي ضابطة العدلي ال
ام     النقل في المحافظات الذين مديريات ة أم ين القانوني أديتهم اليم د ت ة      يسميهم الوزير ولهم بع ة المدني ة البداي محكم

      .مخالفات ألحكامه تنظيم الضبوط الالزمة ضمن مكاتبهم في حال إطالعهم على
المادة ٢      .المخالفات صحيحة ما لم يثبت عكسها تعد ضبوط ٠٥
المادة ٢      .ق والوصول إذا لم يكن من المستطاع إزالة المخالفة بينهماواحدة بين نقطتي االنطال تعد المخالفة ٠٦
المادة ٢      .قانون أصول المحاآمات الجزائية في آل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون تطبق أحكام ٠٧



ة      ) ٢٣٠ حتى٢٢٥(الموجزة المبينة في المواد  تطبق األصول ٢٠٨المادة  انون أصول المحاآمات الجزائي من ق
الحبس        لى جميعع ا ب ات المعاقب عليه تثناء المخالف انون باس ذا الق ا     المخالفات المشار إليها في ه ق عليه حيث تطب

      .األصول العادية
ذ             ترسل األحكام ٢٠٩المادة  رة تنفي ى دائ انون إل ذا الق ام ه ات أحك شأن مخالف صادرة وفق األصول الموجزة ب  ال

ذها     ة مباشرة لتنفي ام الجزائي ورًا أو أن      ول. األحك م ف ذ الحك ا أن ينف ه إم وم علي ة     لمحك رة الحكمي ى الفق يعترض عل
م    أما إذا لم يكن موجودًا. المبلغة إليه بتصريح يدونه عليها ى الحك فيتم تبليغه وفق األصول وله حق االعتراض عل

      .أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ أمام المحكمة المختصة خالل خمسة
تفادة     تسجل أ ٢١٠المادة  رع المرور لالس دى ف من   األحكام القضائية الصادرة بالمخالفات على صحيفة السيارة ل

      .آل مراجعة في تحصيل غرامات مخالفات السير
ل     ب ديريات النق ى م ع عل ا غرامات سير             يمتن ة ترتب عليه ة آلي رخيص أو تأشيرة لكل مرآب نح أي ت ا م جميعه

ان صادر عن وحدة المرور المختصة        قضائية مبرمة أو إ بموجب أحكام راز بي ل إب شعر   نجاز أي معاملة لها قب ي
      .بتسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليها

ادة   نظم ضبوط   أ ٢١١الم ى إشعار خاص              ت ا باإلضافة إل ي سترسل إليه دد الجهات الت سخ بع ى ن ات عل المخالف
      .المخالفة بمرتكب

ه  يجب أن يتضمن ضبط ب  المخالفة جميع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد هوية المخالف ومكان إقامت
      .والجهة التي يمكن العثور عليه فيها ومواصفات المرآبة

      
      الباب الحادي عشر
      أحكام عامة وختامية

ذة،    عدم اإلخالل باألحكام الواردة في هذا القانون وغ مع مراعاة أ ٢١٢المادة  شريعية الناف  يره من النصوص الت
      :للوزير إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون والسيما في المجاالت اآلتية

      .اآللية على اختالف أنواعها منح رخص سباقات المرآبات 1
      .المتعلقة بأربطة المقطورات الشروط النظامية 2
      ومواصفاتها تحديد أجهزة التنبيه 3
ا في     تحديد أنوار المرآبات 4 ة المشار إليه  الزراعية ومرآبات األشغال خارج الطرقات وقياسات اللوحة المربع

      .من هذا القانون (٨٤٨٥(المادتين 
      .الصوت مواصفات جهاز عادم 5
      .السرعة ومكان وجوده في السيارة مواصفات جهاز تسجيل 6
      .التبديل الجوهري تحديد مفهوم التعديل أو 7
      .فيها المرآبات وأصول مسكها أنواع السجالت التي تسجل 8
      .المرآبات وأشكالها تحديد مواصفات لوحات 9

      .والمواصفات الفنية لجميع أنواع المرآبات تحديد الشروط 10
      السير تحديد مواصفات رخصة 11
      .المرآباتورشات تصليح  تحديد مواصفات سجالت 12
      .بإجراء الفحوص الفنية واختصاصاتها والمؤهالت التي يجب أن تتوفر في أعضائها تشكيل الجهات المكلفة 13
      .للمرآبات شرائط الفحص الفني 14
      .أحكام هذا القانون فيما لم ينص عليه صراحة فيه آل ما يتعلق بتنفيذ 15
سمية العناصر    16 د وت يكلفون بضبط           المختص  تحدي ذين س ل في المحافظات ال ديريات النق املين في م ين من الع

      .من هذا القانون وبيان صفتهم الرسمية) ٢٠٤(عمًال بالمادة  المخالفات
      .التسجيل آلما دعت الحاجة لذلك تبديل أشكال لوحات 17
د        تحديد النسبة القصوى 18 ات عن ادة المرآب ي يحظر قي دم الت ة    للكحول بال اق مع وزراء الداخلي ا باالتف  تجاوزه

      .والصحة والعدل والوزير
ي     تحديد أنواع المرآبات 19 ي الت  اآللية غير المزودة بحزام أمان من بلد المنشأ الموضوعة في االستهالك المحل

      .يجب ترآيب حزام أمان فيها وتحديد المدة الواجب إنجاز هذا الترآيب خاللها
د مواصفا   20 يارات تحدي ي       ) الميكروباصات (الرآوب المتوسطة    ت س سائق الت د ال دا مقع ذات عشرة مقاعد ع

      . من هذا القانون١٢٣الخصوصية استنادًا لنص المادة  تسجل بالفئة
      .السابقة باالتفاق مع وزير الداخلية/ أ/من الفقرة  /١٧، ١٢، ٩، ١/بالبنود  تصدر القرارات المتعلقة ب

      .لوحات التسجيل آلما دعت الحاجة لذلك تبدل أشكال٢١٣المادة 



غ             يستوفى مبلغ أ٢١٤المادة  ذا المبل ا يضاف له ة وإذا آنت خارجه ة الموجودة ضمن المدين ع المرآب أجور لرف آ
لصرفها في سبيل    آخر عن آل آيلو متر بدءًا من حدود البلديات، وتؤول هذه األجور لصندوق إدارة المرور مبلغ

      .المرور وتطويرهتنظيم 
      .السابقة بقرار من وزير الداخلية/ أ/في الفقرة  تحدد األجور المنوه عنها ب

ألوان  ) والدوائر الجمرآية على الحدود(مديريات النقل  يجب على ٢١٥المادة  ة ب  لصق بطاقة على زجاج المرآب
ة  مميزة لكل فئة من فئات المرآبات تفيد في معرفة تاريخ انتهاء مف وم    عول رخصة سير المرآب رخيص يق أو أي ت

ات  ات وفئ ذه البطاق ه مواصفات ه نظم في رارًا ي وزير ق صدر ال ا وي ق  مقامه ي تحق ور الت ائر األم ات وس المرآب
      .الغرض الذي أعدت من أجله

      :رجل المرور اليدوية على الشكل التالي تكون إشارات ٢١٦المادة 
ة           مرفوعًا إ مد الذراع األيسر أ اف حرآ ي إيق ام يعن ى األم ة والكف موجه إل ة قائم ى شكل زاوي  لى األعلى أو عل

      .المرور القادمة من األمام في مواجهة بطن الكف
اً  ب ة من               مد الذراع األيمن أفقي ة المرور القادم اف حرآ ي ايق ام يعن ى األم ى مستوى الكتف والكف موجه إل عل

      .مواجهة ظهر الكف الخلف في
د ا  ج اً   م سر أفقي ذراع األي ذراعين     ل ى مستوى الكتف أو ال اه        : وعل ة من أي اتج ة المرور القادم اف حرآ ي إيق يعن

      .مع إشارة مد الذراع أو الذراعين يتقاطع
      :األيسر بحرآة نصف دائرية تحريك الذراع األيمن أو د

      . في حرآتهفي االتجاه الذي يشير إليه دوران الذراع يعني السماح بمرور المرآبات
      :الضوئية لتنظيم سير المرآبات على النحو اآلتي تكون اإلشارات ٢١٧المادة 

      .استمرار المرآبات بالسير مع توخي االحتياط حتى يصبح الطريق خاليًا يعني: النور األخضر أ
ذي يكون في     توقف المرآبات عن السير وعدم تجاوزها لخط الوقوف أ   يعني وجوب: النور األحمر ب و الخط ال

      .اإلشارة الضوئية أوعدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة مستوى عمود
سير وال تتجاوز خط     ويظهر بعد: النور األصفر ج النور األخضر ويعني أنه يجب على المرآبة أن تتوقف عن ال

شا        الوقوف أو ور الم ة عب ضوئية أو تخطي منطق ود اإلشارة ال ان   ة وفي حال عدم   الخط الذي في مستوى عم إمك
      .التوقف بأمان فللمرآبة أن تستمر في السير مع اتخاذ الحيطة والحذر

      .يعني إمكان السير بالمرآبة إذا آان الطريق خاليًا مع اتخاذ الحيطة والحذر :النور األصفر المتقطع د
      .وتسمح للمرآبات بالسير فيهاإلى اتجاهات المرور التي تدل عليها اإلشارة،  ويشير: السهم األخضر هـ

      :الضوئية المخصصة لعبور المشاة اإلشارة ٢١٨المادة 
      .السماح للمشاة بعبور الطريق يعني: النور األخضر أ
      .يعني خطر عبور المشاة للطريق :النور األحمر واألصفر ب
  .والحذر طريق خاليًا من المرآبات مع اتخاذ الحيطةيعني إمكان عبور المشاة إذا آان ال :النور المتقطع األصفر ج

    
      :تنظيم المرور على سطح الطريق بهدف االستعانة بها في تنظيم حرآة المرور وهي ترسم خطوط ٢١٩المادة 

ور األحمر  / قف /األماآن التي يجب على المرآبات التوقف خلفها استجابة لعالمة  ويحدد: خط التوقف أ في   أو الن
      .شارات الضوئية أو إشارات رجل المرور المنظم لحرآة المروراإل
      :األماآن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها وهي على نوعين وتحدد: خطوط عبور المشاة ب
      .مساحة مناسبة، وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية خطان متوازيان بينهما 1
شاة     ة متوازيةخطوط عرضاني 2 بيضاء وسوداء، وال ينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو شارة ضوئية وللم

      .في عبور الطريق من خاللها األولوية
 والخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعني تكرار التعليمات التي تعطيها شاخصات  آاألسهم: خطوط أخرى ج

      .المرور
ل وضوحًا        ال يجوز ترآيب ٢٢٠المادة  ذه الشاخصات أق أنها أن تجعل ه أي لوحات أو إعالنات أو أجهزة من ش

      .فاعلية أو
االجرة   بقرار منه لونًا واحدًا مميزًا لسيارات الرآوب الصغيرة التي تعمل داخل المدن  يحدد الوزير ٢٢١المادة  ب

      ).تاآسي(
      

      الباب الثاني عشر
      أحكام انتقالية

ذا     إلى أن تعدل ٢٢٢المادة  ة به ذة المتعلق  التشريعات المرعية الستيفاء الرسوم يثابر على تطبيق النصوص الناف
     .الشأن

 


