
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    
  

    
  
  
  
  
  

2017 

  :إعــــــداد

  .ــباد قادةالـــدكتور عـ

بـــاحث فـــي العـــلوم 

 .القــانونیة واإلداریــة

لجنح والمخالفات المــروریة دلیل موجز ل
 .وفــق آخر تعدیل

نسأل هللا الفائدة للجمیع، وأن ینفعنا بما 
 علمنا،

وال  خالص التحیة والتقدیر،منا وتقبلوا 
  .تنسونا من خالـص دعائكــم



 

 فبرایر 16 الموافق 1438 عام األولى جمادى 19 في مؤرخ 17-05 رقم قانون
 ىــاألول ادىـجم 29 في المؤرخ  01-14رقم  القانون ویتمم یعدل  2017 نةــس
 رــعب المرور حركة بتنظیم والمتعلق 2001 سنة غشت 19 الموافق 1422 امـع

  .2017لسنة  12، الجریدة الرسمیة العدد وأمنھا سالمتھاالطرق و
  
  
  

  الطرق  عبر  المرور  بحركة الخاصة  للقواعد  الفاتلمخا  تصنف:" 66المادة 
  :درجات  (4)  أربع  إلى

  اقبــویع أدناه، مبینة  ھي  لماـمث  ىــاألول  درجةــال  نــم  الفاتــــلمخا-)أ
  :دج 2000ـ ب  دتحد  جزافیة  بغرامة  علیھا

  ؛الدراجات وكبح باإلنارة المتعلقة األحكام مخــالفــة  -1
 ،المتحركة الدراجات وكبح واإلشارة باإلنارة المتعلقة األحكام مخــالفــة -2

  ؛الناریة والدراجات
 الكفاءة شھادة ،االقتضاء وعند ،المركبة وثائقیم بتقد المتعلقة األحكام مخــالفــة -3

  ؛المھنیة
  ؛مطابق غیر مركبة جھاز أو آلة باستخدام المتعلقة األحكام مخــالفــة -4
  تعلقةالم القواعد سیما ال ،سیرھم تنظم التي للقواعد ینالراجل مخــالفــة -5

  ؛المحمیة  مراتالم  باستعمال
  ؛السیارات وإشارة اإلنارة أجھزة في بالخلل المتعلقة األحكام مخــالفــة  -6
 ذات المركبات راكبي قبل من األمن حزام بوضع المتعلقة األحكام ةمخــالفــ -7

  .محرك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تسحب هنا نقطة واحدة عن كل مخالفة باستثناء المخالفات المذكورة 
السحب التلقائي لنقطتين في حالة عدم دفع .+ 7و 5و  1في المطات 

يوما، من تاريخ معاينة ) 45(، بعد أجل خمسة وأربعين الغرامة الجزافية
 .المخالفة

 ية كذلك،، وبصفة انتقاليف باقي املخالفات املذكورة يف هذا القانون
  ال ملدة  فورا  السياقة  حمرر احملضر باالحتفاظ برخصة العون يقوم

يف   السياقة  االحتفاظ برخصة يكون وال. أيام  (10)  تتجاوز عشرة
يتم  خالل نفس املدة، و  السياقة  على للقدرة  موقفا هذه احلالة 

 . االحتفاظ  وثيقة تثبت  احلال  يف  العون  تسليم  مقابل  ذلك

 ررــحـون مــعـال ومــيقبصفة انتقـالية، 
المخـــالفة  المنصـوص عليـها في  حضرــم

 ةـرخصــب فاظــباالحتالمطـة السـابعة 
 تثبت قةــوثي ليمـتس ابلـورا مقـف ياقةـالس

  ونـكـال، و يـالح يـفاظ فـاالحت
 للقدرة  ة موقفاـالسياق  رخصةـب تفاظـاالح

  انــثم دتهــم لـد أجـبع  اقةـالسي ىـعل
 الةـالح  ذهـه اعة، وفيـس )48( ونـعـوأرب

ة ـلجن  إلى  اقةـالسي  صةـرخ  رسلـت 
  .ياقةـالس  صةـرخ  تعليق



 

 بغرامة علیھا ویعاقب أدناه، مبینة ھي مثلما الثانیة الدرجة من الفاتلمخا - )ب
  :دج 2500تحدد بـ  جزافیة

  ؛الصوتي التنبیھ أجھزة باستخدام المتعلقة األحكام مخــالفــة -1
 الدروب أو المسالك أو الطرق أوساط  في  رورالمب  تعلقةالم  األحكام فــةمخــال -2
 النقل مركباتلمرور  صصةلمخا الطرق حواف أو األرصفة أو الطریق أشرطة أو

 ؛ینالراجل رورلم و ،خصیصا بذلك لھا رخصالم ركباتالم من وغیرھا العمومي
 حتمیة أسباب بدون للسرعة العادي غیر بالتخفیض المتعلقة األحكام مخــالفــة -3

  ؛المرور حركة سیولة تقلیص شأنھ من
 النقل وإشارات والتجھیزات التسجیل بلوحات المتعلقة األحكام مخــالفــة -4

  ؛السرعة مؤشرات وكذا االستثنائي
 صاحب سائق كل قبل من الئمةالم اإلشارة بوضع المتعلقة األحكام مخــالفــة -5

  ؛االختباریة  الفترة في سیاقة رخصة
  ؛تواصلالم الخط على بالسیر المتعلقة األحكام مخــالفــة -6
  ؛رورالم  لحركة عیقالم التعسفي الوقوف أو بالتوقف المتعلقة األحكام مخــالفــة -7
 المسالك في مقطورة أو محرك ذات مركبة روربم المتعلقة األحكام مخــالفــة -8

  ؛التسجیل بلوحتي مزودة المركبة ھذه تكون أن دون المرور لحركة المفتوحة
 التصریح عدم أو ركبةالم ملكیة بنقل التصریح بعدم تعلقةالم األحكام مخــالفــة -9

  ؛ركبةالم مالك إقامة بتغییر
 ال بنسبة بھا رخصالم القانونیة السرعة حد بتجاوز تعلقةالم األحكام مخــالفــة -10

 محرك ذات للمركبات عاینتھابم دةالمعتم التجھیزات قامت والتي ،%10 تفوق
 ولكل ،الطرق مقاطع بعض في مقطورة نصف أو ،مقطورة دون أو بمقطورة،

  .ركباتالم أصناف من صنف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

 السحب التلقائي لنقطتين+  تسحب هنا نقطتان عن كل مخالفة
) 45(بعد أجل خمسة وأربعين  في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية،

 .ريخ معاينة المخالفةيوما، من تا

 ررـحـون مـــعـال ومـيقبصفة انتقـالية، 
المخـــالفة المنصـوص عـليـها في  ضرـحــم

  فاظــباالحتالمـطتين الثـانية والعـــاشرة 
 قةــوثي ليمـتس ابلـورا مقـف ياقةـالس ةـرخصبــ

 ونـكـال، و يـالح يـفاظ فـاالحت تثبت
 قدرةـلل ة موقفاـالسياق  رخصةـب تفاظـاالح

  انـثم هـدتــم لـد أجـبع ياقةـالس ىـعل
 الةـالح  ذهـه ة، وفيـاعـس) 48( ونـعـوأرب

ة ـلجن  إلى  السياقة  رخصة  ترسل 
  .ياقةـالس  صةـرخ  ليقـتع

 ، وبصفة انتقالية كذلك،يف باقي املخالفات املذكورة يف هذا القانون
  ال ملدة  فورا  السياقة  حمرر احملضر باالحتفاظ برخصة العون يقوم

يف   السياقة  االحتفاظ برخصة يكون وال. أيام  (10)  تتجاوز عشرة
يتم  نفس املدة، و خالل  السياقة  على للقدرة  موقفا هذه احلالة 

 . االحتفاظ  وثيقة تثبت  احلال  يف  العون  تسليم  مقابل  ذلك



 

 علیھا ویعاقب اه،ـأدن ةــمبین يــھ مثلما ثةـثالــال ةــدرجــال من الفاتلمخا  -)ج
  :دج 3000ـ ب  ددــتح  یةــزافــج رامةــبغ

 بنسبة بھا المرخص القانونیة السرعة حد بتجاوز المتعلقة األحكام مخــالفــة -1
 عاینتھابم المعتمدة التجھیزات قامت والتي ، % 20 عن وتقل  %10تفوق 

 بعض في مقطورة نصف أو مقطورة، دون أو ،قطورةبم محرك للمركبات ذات
  ؛المركبات أصناف من صنف ولكل ،الطرق مقاطع

 بالنسبة السیر خطوط بعض في تقییده أو المرور بمنع المتعلقة األحكام فــةمخــال -2
  ؛النقل أنواع ببعض تقوم التي للمركبات بالنسبة أو ركباتالم أصناف لبعض

  ؛محرك ذات مركبة سائق قبل من األمن حزام بوضع المتعلقة األحكام مخــالفــة -3
 الدراجات لسائقي  بالنسبة  للخوذة اإلجباري باالرتداء تعلقةالم األحكام مخــالفــة -4
  ؛وراكبیھا  الناریة  والدراجات تحركةالم
 حتمیة ضرورة بدون الوقوف أو التوقف أو رورالمب تعلقةالم األحكام مخــالفــة -5

  ؛السریع  الطریق  أو ،السیار  للطریق  االستعجالي الوقوف  شریط  على
  ؛الخطیرین الوقوف أو بالتوقف المتعلقة األحكام مخــالفــة -6
) 10( عشر عن أعمارھم تقل الذین األطفال نقل بمنع تعلقةالم األحكام مخــالفــة -7

  ؛األمامیة قاعدالم في سنوات
 تسمح التي بالتجھیزات المزودة غیر بالمركبات المتعلقة األحكام مخــالفــة -8

  كاف؛ رؤیة مجال لھ یكون بأن للسائق
 على أخرى معّتمة مادة أیة أو بالستیكي شریط بوضع تعلقةالم ألحكاما مخــالفــة -9

  ؛ركبةالم  زجاج
 على أجریت التي بالتغییرات التصریح بعدم المتعلقة األحكام مخــالفــة -10

  ؛المركبة
 االختباریة الفترة في السیاقة رخص حائزي بإلزام تعلقةالم األحكام مخــالفــة -11

  ؛نفقتھم وعلى للتكوین
 ،محرك ذات للمركبات طاطیةالم األطر بطبیعة تعلقةالم األحكام مخــالفــة -12
  ؛وحالتھا وشكلھا قبولةالم للمعاییر طابقةالم غیر
  .للمركبات  الدوریة  التقنیة  راقبةالم  بإلزامیة  تعلقةالم  األحكام  مخــالفــة  -13
  
  
  
  
  
  
  
  

 السحب التلقائي لنقطتين+  نقاط عن كل مخالفة 4تسحب هنا  
) 45(بعد أجل خمسة وأربعين  في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية،

 .يوما، من تاريخ معاينة المخالفة

 ررــحـون مـــعـال ومـيقبصفة انتقـالية، 
 ياقةـالس ةـرخصــب فاظــباالحت حضرــلما
فاظ ــاالحت تثبت قةــوثي ليمـتس ابلـورا مقـف
 ةـرخصـب تفاظـاالح  ونـكـال، و يـالح يـف
  السياقة ىـعل للقدرة  ة موقفاـياقـالس 
 )48( عونـوأرب  انـثم دتهــم  لـد أجـبع
 رخصة  ترسل  الةـالح  ذهـه اعة، وفيـس
  رخصة  ليقـة تعـلجن إلى اقةالسي 

  .السياقة

 يقوم يف باقي املخالفات املذكورة يف هذا القانون، وبصفة انتقالية كذلك،
 تتجاوز عشرة ملدة ال فورا السياقة حمرر احملضر باالحتفاظ برخصة العون

  موقفا يف هذه احلالة  السياقة  االحتفاظ برخصة يكون وال. أيام) 10(
 العون تسليم مقابل  يتم ذلك خالل نفس املدة، و  اقةالسي  على للقدرة

 . االحتفاظ  وثيقة تثبت  احلال يف



 

 علیھا ویعاقب اه،ـأدن بینةـم يـھ ثلماـم عةــبراــال درجةـــال نــم فاتــالــلمخا -)د
  :دج 5000ـ ب  تحدد  یةــزافــج ةــرامــبغ

  ؛فروضالم المرور باتجاه المتعلقة األحكام مخــالفــة  -1
  ؛المرور وأولویة الطرقات بتقاطع المتعلقة األحكام مخــالفــة  -2
  ؛وزوالتجا بالتقاطع المتعلقة األحكام مخــالفــة  -3
  ؛التام بالتوقف األمر بإشارات المتعلقة األحكام مخــالفــة  -4
 والطرق ،السیارة الطرق على الممنوعة بالمناورات المتعلقة األحكام مخــالفــة -5

   ؛السریعة
 محاولة أثناء المركبة سائق طرف من السرعة بزیادة المتعلقة األحكام مخــالفــة -6

  ؛آخر سائق قبل من تجاوزه
 وسط في وقوفھا أو إشارة أو إنارة بدون مركبة بسیر المتعلقة األحكام مخــالفــة -7

  ؛العمومیة اإلنارة من خال مكان في الضباب انتشار أثناء أو لیال الطریق
 یسار على مباشرة یقع مسلك على رورالمبمنع  المتعلقة األحكام مخــالفــة -8

 نقل ركباتلم بالنسبة للمرور واحد اتجاه ذات أكثر أو مسالك ثالثة یتضمن طریق
 البضائع نقل ركباتلم أو، مقاعد )9( تسعة من أكثر على تشتمل التي األشخاص

 الحمولة مع بھ مرخص إجمالي وزن ذات  أو ،أمتار )7( سبعة طولھا یتجاوز التي
  ؛طنا 3.5  یفوق

 التي الطریق جزاءأ على التوقف أو الوقوف نعبم تعلقةالم األحكام مخــالفــة -9
 الخطوط على بذلك لھا مرخص غیر مركبات سیر أو حدیدیة سكة سطحھا تعبر

  ؛الحدیدیة
 أو للسیر الممنوعة الطرق مقاطع بعض بعبور تعلقةالم األحكام مخــالفــة -10

  ؛المحدودة الحمولة ذات الجسور بعض
 للمعاییر طابقةالم رغی محرك ذات ركباتالم بوزن تعلقةالم األحكام مخــالفــة -11
  . قبولةالم
 یقل مركبات في الزائدة الحمولة من كلغ 250 لكل دج 5000 من ةـرامــغ - **/

 .طن 3.5 الحمولة مع  بھ رخصالم  اإلجمالي وزنھا
 یفوق مركبات في الزائدة الحمولة  من كلغ 500 لكلدج  5000 من ةـرامــغ - **/

  ؛ طن 3.5 الحمولة  مع بھ رخصالم اإلجمالي وزنھا
 قطوراتالم وربط ،محرك ذات ركباتالم كابحبم المتعلقة األحكام مخــالفــة -12

  ؛المقطورات ونصف
 .محور لكل القصوى بالحمولة المتعلقة األحكام مخــالفــة -13
  ؛محور كل في الزائدة الحمولة من كلغ 200دج كلغ لكل  5000 من ةــرامــغ- **/
 ،یقتالمب السرعة وقت تسجیل ھازـــج ركیبــبت تعلقةــالم كامــاألح مخــالفــة -14

  ؛وصیانتھ المالئم واستعمالھ وتشغیلھ  وخصوصیاتھ
 أن من السائق تأكد دون لالتجاه الھام بالتغییر المتعلقة األحكام مخــالفــة -15

 تغییر في برغبتھ تنبیھھم ودون اآلخرینین المستعمل على خطرا تشكل ال المناورة
  ؛جاهاالت



 

  ؛متواصل خط باجتیاز المتعلقة األحكام مخــالفــة -16
 دمةـقـم يـف صریةـالب معیةـالس زةـھـاألج غیلـبتش علقةـالمت كامـاألح مخــالفــة -17
  ؛یاقةــالس ناءـأث ركبةـالم

 فصلــی ذيــال وسطيــال ریطــالش لىـع مكوثـبال علقةـالمت كامـاألح مخــالفــة -18
  ؛ السریع  والطریق  السیار  الطریق في  الطرق  أوساط

 وإشارة ارةــإن ھزةــأج ركیبــوت ركباتــالم جمـبح ةـالمتعلق األحكام مخــالفــة -19
  ؛المركبات

 الفحص إجراء دون مركبة قیادة في باالستمرار المتعلقة األحكام مخــالفــة -20
  ؛ الدوري  الطبي

 بدون أو قابلبم محرك ذات ركباتالم سیاقة بتعلیم ةالمتعلق األحكام مخــالفــة -21
  ؛ مقابل
 قبل من الراحة ومدة، السیاقة مدة احترام بعدم المتعلقة األحكام مخــالفــة -22

 أو الحمولة مع بھ المرخص اإلجمالي وزنھا یفوق التي البضائع نقل مركبات سائقي
 التي األشخاص نقل تومركبا، وكلغ 3.500 بھ المرخص السائر اإلجمالي وزنھا
  ؛السائق مقعد ذلك فيبما  مقاعد )9( تسعة من أكثر على تشتمل

 السكك بعبور الخاصة نعالم أو اإللزام بحاالت المتعلقة األحكام مخــالفــة -23
  ؛الطریق على الواقعة الحدیدیة

 نتالتص أو ،المحمول للھاتف الیدوي باالستعمال المتعلقة األحكام مخــالفــة -24
  ؛السیاقة أثناء والسمعي اإلذاعي التصنت خوذة  بوضع یناألذن  بكلتا
 بالنسبة علیھا نصوصالم السرعة حدود بتجاوز المتعلقة األحكام مخــالفــة -25

  ؛االختباریة الفترة في السیاقة رخصة الحائزینین السائق لصنف
 مراتالم مستوى ىعلین الراجل مرور بأولویة تعلقةالم األحكام مخــالفــة -26

  ؛المحمیة
  ؛سیرھا أثناء ركباتالم ینب القانونیة بالمسافة المتعلقة األحكام ةمخــالفــ  -27
 سلكالمب أو ،بالغیر لحقالم الخطر أو بالضرر تعلقةالم األحكام مخــالفــة -28

  ؛بملحقاتھ أو وبتجھیزاتھ العمومي
 الضجیج وإصدار السامة الغازاتو الدخان بتصاعد تعلقةالم األحكام مخــالفــة -29
  ؛ المحددة  ستویاتالم تجاوز  عند
 بنسبة بھا رخصالم القانونیة السرعة حد بتجاوز تعلقةالم األحكام مخــالفــة -30

 للمركبات عاینتھابم المعتمدة التجھیزات قامت والتي ،%30 عن وتقل% 20 تفوق
 مقاطع بعض في ،مقطورة نصف أو مقطورة دون أو ،قطورةبم محرك ذات

  .المركبات أصناف من صنف ولكل ،الطرق
  
  
  
  

  

 السحب التلقائي لنقطتين+  نقاط عن كل مخالفة 6تسحب هنا  
) 45(ين بعد أجل خمسة وأربع في حالة عدم دفع الغرانة الجزافية

 .يوما، من تاريخ معاينة المخالفة

 ررــحـون مـــعـال ومـيقبصفة انتقـالية، 
 ياقةـالس ةـرخصــب فاظــباالحت حضرــلما
فاظ ــاالحت تثبت قةــوثي ليمـتس ابلـورا مقـف
 ةـرخصـب تفاظـاالح  ونـكـال، و يـالح يـف
  السياقة ىـعل للقدرة  ة موقفاـياقـالس 
 )48( عونـوأرب  انـثم دتهــم  لـد أجـبع
 رخصة  ترسل  الةـالح  ذهـه اعة، وفيـس
  رخصة  ليقـة تعـلجن إلى السياقة 

  .السياقة

حمرر  العون يقوم يف باقي املخالفات املذكورة يف هذا القانون، وبصفة انتقالية كذلك،
 يكون  وال. أيام  (10)  تتجاوز عشرة ال  ملدة فورا  السياقة  احملضر باالحتفاظ برخصة

خالل نفس املدة،   السياقة  على للقدرة  موقفا يف هذه احلالة   السياقة  االحتفاظ برخصة
 . االحتفاظ  وثيقة تثبت  احلال  يف  العون  تسليم مقابل  يتم ذلك و



 

  :القـــســم الثـــاني

  .الجــــنح والـــــــعقوبات

  

  

  

 سائق كل العقوبات قانون من289 و 288المادتین  ألحكام طبقا یعاقب :"67لماّدة ا
 أو تغافلھ أو تھاونھ أو منھ خطأ نتیجة الخطأ الجرح أو/ و الخطأ القتلجریمة  ارتكب

  ". الطرق في المرور حركة لقواعد امتثالھ عدم

 من وبغرامة سنوات )5( خمس إلى )2( سنتین من بالحبس یعاقب :"68المادة 
في  وھو الخطأ  جریمة القتل  ارتكب  كل سائق دج  300.000إلى   دج 100.000

  .اتدرلمخأصناف ا  ضمن  تدخل  أعشاب  أو  مواد  تأثیر  أو تحت  سكر  حالة

 الوزن ألصناف تابعة مركبة بواسطة الظروف نفس في الخطأ القتل یرتكب وعندما
 )5( خمس من بالحبس السائق یعاقب المواد الخطیرة نقل أو الجماعي النقل أو الثقیل

 ". دج 1.000.000إلى  دج 500.000من  وبغرامة سنوات )10(عشر  إلى

 05-17 رقممن القــانـون  07ــادة معــدلة و متـممة بمــوجب الم(  69المادة   
 (3)ثالث  إلى (1) سنة من بالحبس یعاقب ":)2017 نةــس فبرایر 16 في مؤرخال

إحدى  ارتكب سائق كل دج 200.000 إلى دج 50.000 من وبغرامة سنوات
  :الخطأ جریمة القتل التي ترتبت علیھا أدناه الفاتلمخا

   ؛السرعة في اإلفراط -
  ؛الخطیر التجاوز -
  ؛ القانونیة األولویة احترام عدم -
  ؛ التام بالتوقف األمر إلشارات االمتثال عدم -
  ؛المناورات الخطیرة -
  الممنوع ؛ االتجاه في السیر -
أثناء انتشار  أو لیال الطریق في وسط وقوفھا أو إشارة أو إنارة بدون مركبة سیر -

  ؛العمومیة اإلنارة من خال مكان في الضباب
 خوذة التصنت األذنین بوضع التصنت بكلتا أو المحمول للھاتف الیدوي مالاالستع -

  ؛ السیاقة أثناء والسمعي اإلذاعي
  ؛السیاقة أثناء البصریة السمعیة األجھزة  تشغیل -
 .السیر مع حمولة زائدة -

نحة ـبالج ةـاصـالخ ومةـلـالمع لـرسـت  
 بتسيير لفةـالمك اإلدارة إلى بةـرتكـالم

 ال لـأج في بالنقاط الرخصة نظام
 من ابتداء ،أيام (8) انيةـثم يتجاوز
 .الفةلمخا معاينة تاريخ

 السياقة رخصة حائز السائق ارتكاب في حالة
 يقومهنا  عليها المنصوص الجنح إحدى
 محضر بإرسال الفةلمخا عاين الذي العون

 السياقة، برخصة مرفقا المرتكبة الفةلمخا
 أجل في ل الجمهوريةـإلى وكي ،لةالحا حسب
 .ساعة) 72(وسبعون  اثنتان أقصاه



 

الوزن  ألصناف تابعة مركبة بواسطة الظروف نفس في الخطأ القتل یرتكب وعندما
) 2(سنتین  من بالحبس السائق یعاقب المواد الخطیرة نقل أو الجماعي قلالن أو الثقیل

  ".دج 500.000إلى   دج 100.000 من وبغرامة سنوات (5) خمس إلى

 مؤرخال  17-05 من القانون رقم 08متممة بموجب المادة ( مكرر 69المادة   
 سنوات )3(ثالث  إلى) 1(سنة  من بالحبس یعاقب :")2017 نةــس فبرایر 16 في

 البضائع نقل مركبة سائق دج ، كل 200.000إلى  دج  50.000 من وبغرامة
 السائر اإلجمالي أو وزنھا الحمولة مع بھ المرخص اإلجمالي وزنھا التي یتجاوز

 من أكثر على تشتمل التي األشخاص مركبة نقل أو كلغ، 3.500بھ  المرخص
 القانونیة احترام التدابیر عدم بعق السائق، وذلك مقعد مقاعد بما في ذلك) 9(تسعة 

 غیر قتل عنھ نجم مرور حادث في تسببت الراحة، التي ومدة المتعلقة بمدة السیاقة،
  ".عمدي

  
 من وبغرامة سنوات )3(ثالث  إلى (1) سنة من بالحبس یعاقب :"70المادة   

في  وھو الخطأ  الجرح  جنحة  ارتكب كل سائق دج  150.000إلى   دج 50.000
  .دراتلمخأصناف ا  ضمن  تدخل  أعشاب أو مواد تأثیر  أو تحت سكر  حالة

تابعة  مركبة بواسطة نفس الظروف في الخطأ الجرح جنحة ترتكب وعندما  
یعاقب السائق بالحبس  المواد الخطیرة نقل أو الجماعي النقل الثقیل أو الوزن ألصناف

  ".دج 250.000إلى  دج 100.000من  وبغرامة سنوات)5(خمس إلى)2(سنتین من
  
 17-05 من القـانون رقــم 09معـــدلة و متممة بمـوجب المــادة (  71المادة   

 إلى أشھر (6) ستة من بالحبس یعاقب :")2017 نةــس فبرایر 16 في المؤرخ
إحدى   ارتكب  كل سائق ، دج 50.000إلى   دج 20.000من  وبغرامة) 2( سنتین

  :الخطأ  الجرح  علیھا جنحة  التي ترتبت  الفات أدناهلمخا
 ؛ السرعة في اإلفراط - 
   ؛الخطیر التجاوز - 
 ؛ القانونیة األولویة احترام عدم - 
 ؛ التام بالتوقف األمر إلشارات االمتثال عدم -

 ؛ المناورات الخطیرة  - 
 الممنوع ؛ االتجاه في السیر - 
 أثناء  أو  لیال  الطریق  وسط في  وقوفھا  أو  إشارة  أو  إنارة بدون مركبة سیر - 

 ؛ العمومیة  اإلنارة  من  مكان خال  في  الضباب  انتشار
  خوذة  األذنین  بوضع  التصنت بكلتا  أو  المحمول  للھاتف  الیدوي  االستعمال - 

 ؛ السیاقة  والسمعي أثناء  اإلذاعي  التصنت
  ؛السیاقة أثناء البصریة السمعیة األجھزة    تشغیل - 
 .السیر مع حمولة زائدة -



 

تابعة  مركبة بواسطة الظروف نفس في الخطأ الجرح جنحة ترتكب وعندما  
السائق  ، یعاقبالخطیرة المواد نقل أو الجماعي النقل أو الثقیل الوزن ألصناف
إلى  دج 50.000 من وبغرامة سنوات )3(ثالث  إلى) 1( سنة من بالحبس

 ". دج 150.000

 في مؤرخال 17-05 رقممن القانون  10متممة بموجب المادة ( مكرر 71المادة 
) 2(سنتین  إلى أشھر) 6(ستة  من بالحبس یعاقب :")2017 نةــس فبرایر 16

 التي البضائع نقل مركبة سائق كل دج، 50.000إلى  دج 20.000وبغرامة من 
 السائر وزنھا اإلجمالي أو الحمولة، مع بھ المرخص اإلجمالي یتجاوز وزنھا 

تسعة  من أكثر على تشتمل التي نقل األشخاص مركبة أو كلغ 3.500بھ  المرخص
 القانونیة احترام التدابیر عدم عقب وذلك السائق، مقعد مقاعد بما في ذلك) 9(

 جنحة عنھ نجم مرور حادث في تسببت المتعلقة بمدة السیاقة،  ومدة الراحة، التي
  ".الجرح الخطأ

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعلق رخصة السیاقة بموجب حكم 
إلى ) 2(ین ـنتـن سـمدة مــائي  لــقض
 .وات ــسن) 4(ع ــأرب

، وفــي نقاط عن ھذه الجنح 10تسحب 
حـال الحــكــم بالــبراءة یــتم استرجاع 

 .النقاط التي تم سحبھا

 

في حالة العود، تقوم الجھة القضائیة 
 .لمختصة بإلغاء رخصة السیاقةا

ا في في كل الجنح المنصوص علیھ
 .رمكر 71حتى  67المواد من 

رة ــفتـالل الــنحة خــبت الجـإذا ارتك
باریة للسائق تلغى رخصة السیاقة ـاالخت

 .یةـضائـقـھة الـل الجـمن قب

1 

3 4 

2 



 

 من وبغرامة (2)  سنتین  إلى أشھر (6) ستة من بالحبس یعاقب :"72المادة 
قد  علم بأنھ على أنھ  بالرغم  یتوقف  لم  كل سائق دج، 100.000إلى   دج 50.000

من  اإلفالت وحاول التي یقودھا  بواسطة المركبة  وقوعھ في تسبب أو ارتكب حادث
  ".  لھا یتعّرض  قد  لتيا  أو  المدنیة  الجزائیة  المسؤولیة

  

  

  

   

  

  

   

  

من  وبغرامة سنوات) 5(إلى خمس  (2)   سنتین من بالحبس یعاقب :"73المادة 
 مثل  تلك نفسھا  الظروف في ارتكب سائق  كل ، دج 200.000 دج إلى  100.000

  . الخطأ  القتل  جریمة    أعاله 72    في المادة  المذكورة 

 یعاقب فإنھ الخطأ الجرح جنحة الظروف نفس في السائق ارتكب إذا ام حالة في و 
 150.000 دج إلى 50.000 من وبغرامة سنوات (3) ثالث إلى (1) سنة من بالحبس

   ".دج 

  

  

  

  

  

  

  

تعلق رخصة السیاقة بموجب حكم 
إلى ) 2(ین ـنتـن سـمدة مــائي  لــقض
 .وات ــسن) 4(ع ــأرب

، وفــي نقاط عن ھذه الجنحة 10تسحب 
حــكــم بالــبراءة یــتم استرجاع حـال ال

 .النقاط التي تم سحبھا

الة العود، تقوم الجھة القضائیة في ح
 .المختصة بإلغاء رخصة السیاقة

وجب حكم تعلق رخصة السیاقة بم
 .)1( سنةمدة ــائي  لــقض

، وفــي نقاط عن ھذه الجنحة 10تسحب 
حـال الحــكــم بالــبراءة یــتم استرجاع 

 .النقاط التي تم سحبھا

في حالة العود، تقوم الجھة القضائیة 
 .المختصة بإلغاء رخصة السیاقة

رة ــفتـالل الــنحة خــبت الجـإذا ارتك
باریة للسائق تلغى رخصة السیاقة ـاالخت

 .یةـضائـقـھة الـل الجـمن قب

رة ــفتـالل الــنحة خــبت الجـإذا ارتك
باریة للسائق تلغى رخصة السیاقة ـاالخت

 .یةـضائـقـھة الـل الجـمن قب

1 

3 4 

2 

1 

3 
4 

2 



 

 من وبغرامة )2( سنتین إلى أشھر (6) ستة من بالحبس یعاقب :"74المادة  
  السائق یرافق أو مركبة یقود كل شخص دج  100.000  إلى  دج 50.000

القانون  ھذا محدد في ھو مثلما  مقابلب أو  مقابل بدون التمھین  المتدرب في إطار
  .سكر  حالة  في  وھو

 أعشاب  أو  مواد  تأثیر  تحت  مركبة وھو یقود شخص كل على العقوبة نفس تطبق
 ". دراتلمخأصناف ا  ضمن  تدخل

 من وبغرامة (2)  سنتین  إلى أشھر (6) ستة من بالحبس یعاقب :"75المادة   
یرفض   متدرب لسائق مرافق أو دج، كل سائق 100.000إلى   دج 50.000

 19المادة  في والبیولوجیة المنصوص علیھا  واالستشفائیة الطبیة الخضوع للفحوص
 ".أعاله

 ھرا،ش )18(عشر  إلى ثمانیة  أشھر  (6)  ستة  من  بالحبس  یعاقب  :"76المادة   
 إلنذار  االمتثال یرفض  سائق  كل دج، 30.000 إلى   دج  20.000   من  وبغرامة

 ھذا  من 131  و 130 المادتین  في علیھم المنصوص  األعوان  عن التوقف الصادر
 یرفض  أو  صفتھم  على  والّدالة  الخارجیة الظاھرة  والحاملین للشارات  القانون 

  و المتعلقة  بالمركبة  القانون  ھذا  في  علیھا صوص لكل التحقیقات المن  الخضوع
  ".بالشخص  أو

 50.000 من وبغرامة (2)إلى سنتین  (2) شھرین من بالحبس یعاقب :"77المادة  
مقطورة   أو  محرك  ذات  مركبة  للسیر  یضع كل شخص  دج  150.000  إلى  دج

  مستعملھا  مع  أو  مع المركبة  تتطابق  ال  كتابة  تحمل  أو  تسجیل  بلوحة  مزودة
 ".المركبة  الحكم بمصادرة  ذلك  عن  فضال  ویمكن 

  

  

  

  

    

  

  

  

تعلق رخصة السیاقة بموجب حكم 
 .)1( سنةمدة ــائي  لــقض

، وفــي نقاط عن ھذه الجنح 10تسحب 
حـال الحــكــم بالــبراءة یــتم استرجاع 

 .النقاط التي تم سحبھا

ائیة في حالة العود، تقوم الجھة القض
 .المختصة بإلغاء رخصة السیاقة

رة ــفتـالل الــنحة خــبت الجـإذا ارتك
باریة للسائق تلغى رخصة السیاقة ـاالخت

 .یةـضائـقـھة الـل الجـمن قب

1 

2 

3 

رة ــفتـالل الــنحة خــبت الجـإذا ارتك
باریة للسائق تلغى رخصة السیاقة ـاالخت

 .یةـضائـقـھة الـل الجـمن قب
4 



 

 الحصول  حاول  أو  رخصة  سیاقة  على  حصل شخص  كل  یعاقب:" 78المادة 
  المادة   ألحكام  طبقا  كاذب  تصریح  منھا بواسطة  ثانیة  نسخة  على  أو  علیھا  

 . "قانون العقوبات  من  223

 17-05 من القـانون رقــم 11معـــدلة و متممة بمـوجب المــادة ( 79المادة 
 سنة إلى أشھر (6) ستة من بالحبس یعاقب :")2017 نةــس فبرایر 16 في المؤرخ

دون   مركبة  یقود كل شخص  دج،  50.000  إلى  دج  20.000   من وبغرامة )1(
 . المعنیة  لصنف المركبة  بالنسبة  یاقة صالحةس  رخصة  حائزا  یكون  أن

السیاقة   رخصة  من طلب الحصول على سنة ذلك، لمدة  ویمنع، عالوة على 
  .األخرى  لألصناف

 ".ال یسري مفعول منع طلب الحصول على رخصة السیاقة إال بعد تنفیذ العقوبة

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

   20.000 من وبغرامة (1) سنة إلى أشھر (6) ستة من بالحبس یعاقب :"80المادة 
 حائزا رخصة  یكون  أن  دون  مركبة  یقود كل شخص  دج  50.000  إلى  دج

  ."سیاقة

  

  

  

تعلق رخصة السیاقة بموجب حكم 
 .)1( سنةمدة ــائي  لــقض

رة ــفتـالل الــنحة خــبت الجـإذا ارتك
باریة للسائق تلغى رخصة السیاقة ـاالخت

 .یةـضائـقـھة الـل الجـمن قب

ة العود، تقوم الجھة القضائیة في حال
 .المختصة بإلغاء رخصة السیاقة

، وفــي اط عن ھذه الجنحنق 10تسحب 
حـال الحــكــم بالــبراءة یــتم استرجاع 

 .النقاط التي تم سحبھا

1 2 

4 3 



 

من  وبغرامة )1(إلى سنة  أشھر )6( ستة من بالحبس یعاقب :"81المادة   
الطرق   بواسطة  تبلیغھ رغم استمر كل شخص دج، 50.000إلى  دج 20.000
أو   السیاقة  إلغاء رخصة  أو  تعلیق  و المتضمن  بشأنھ  الصادر  بالقرار القانونیة

  .ھذه الوثیقة  مثل  قیادتھا  ألجل یقتضي مركبة في قیادة جدیدة رخصة استصدار  منع

 أو  تعلیق یتضمن  بشأنھ صادر تبلیغ قرار  استلم شخص كل العقوبات بنفس ویعاقب
للسلطة  العون التابع إلى الملغاة أو المعلقة  خصةالر ردّ  ورفض رخصة السیاقة  إلغاء

  ."القرار  ھذا  بتنفیذ  المكلفة

  

  

 

من  وبغرامة أشھر) 6(ستة  إلى )2( شھرین من بالحبس یعاقب  :"82المادة 
وضع ممھال  شخص ھاتین العقوبتین كل أو بإحدى دج 100.000إلى  دج 25.000

  ."ترخیص  بدون  المرور  لحركة  مفتوح  على مسلك

  

  

  

  

 16 في المؤرخ 17-05 من القـانون رقــم 17بمـوجب المــادة  لغاةم( 83المادة 
  .)2017 نةــس فبرایر

  

  

  

  

  

  

  

 .ھنا ال تسحب أي نقطة

 .ھنا ال تسحب أي نقطة



 

من  وبغرامة أشھر )6(ستة  إلى )2(شھرین  من بالحبس یعاقب :"84المادة 
بحیازة   یقوم شخص  كل ھاتین العقوبتین  دج أو بإحدى 50.000إلى  دج  20.000

 أدوات وجود عن إما للكشف تخصص  آلة أو جھاز كانت صفة بأیة استعمالأو  
عرقلة  أو المرور بحركة المتعلقة والتنظیم الفات للتشریعلمخلمعاینة ا تستخدم
  .تشغیلھا

  ".اآللة ھذه أو الجھاز ھذا مصادرة وتتم

یخالف  شخص كل دج  150.000إلى  50.000من  بغرامة یعاقب:" 85المادة 
 للمركبة الفوري بالتوقیف دون اإلخالل 1مكرر أعاله، 16و 16لمادتین ا أحكام

  ."القانون  ھذا  في  علیھا اإلداریة المنصوص  والعقوبات

 شخص  كل  دج، 150.000 إلى   دج  50.000   من بغرامة یعاقب :"86المادة 
وري الف بالتوقیف اإلخالل دون ،للرخصة الخاضع تنظم النقل التي األحكام یخالف

  ".ھذا القانون  في  علیھا المنصوص  اإلداریة  والعقوبات  للمركبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 وأمنھا الطرق وسالمتھا عبــر المرور حركة بتنظیم المتعلق 14-01من القانون رقم  16تنص المادة  -  1
یجب اتخاذ كل االحتیاطات حتى ال تتسبب حمولة سیارة أو مقطورة ، في إلحاق الضرر بالغیر أو :"  على انھ

  .تشكل خطرا علیھم
  ".ق التنظیمتتم كل حمولة أیا كان المنتوج المنقول وفقا للشروط  المحددة عن طری  
  
یجب أن تكون كل مركبة معدة لنقل الحاویات  :"من نفس القانون على أنھر مكر 16كما تنص المادة  -/

  .مجھزة بنظام ترسیخ قطع الزاویة، تصادق علیھ المصالح المعنیة
  .یمنع منعا باتا تثبیث الحاویات بواسطة أسالك أو أحزمة أو أیة وسائل أخرى 
  ".بیق ھذه المادة عن طریق التنظیمتحدد شروط وكیفیات تط 

 

تعلق رخصة السیاقة بموجب حكم 
 .)1( سنةمدة ــائي  لــقض

في حالة العود، تقوم الجھة القضائیة 
 .المختصة بإلغاء رخصة السیاقة

، وفــي نقاط عن ھذه الجنح 10تسحب 
حـال الحــكــم بالــبراءة یــتم استرجاع 

 .سحبھا النقاط التي تم

رة ــفتـالل الــنحة خــبت الجـإذا ارتك
باریة للسائق تلغى رخصة السیاقة ـاالخت

 .یةـضائـقـھة الـل الجـمن قب

1 

2 

4 
3 



 

 17-05 من القـانون رقــم 11معـــدلة و متممة بمـوجب المــادة (    87المادة  
 إلى دج 50.000 من بغرامة یعاقب :")2017 نةــس فبرایر 16 في المؤرخ

المسلك   على سباقاتلقواعد الخاصة بتنظیم الال یمتثل ل شخص كل دج، 150.000
  .العمومي

عالوة عل العقوبات المنصوص علیھا في البند الخامس المنصوص علیھ في المادة 
دج، كل شخص  150.000دج إلى  50.000یعاقب بغرامة من  2مكرر أعاله، 62

  ".یشارك في سباق المركبات ذات محرك غیر المرخص لھا في المسلك العمومي

  

  

  

  

  

  

  

  

لم  شخص دج كل 150.000إلى  دج  50.000من  بغرامة یعاقب :"88المادة 
للمركبة  النھائي السحب بعد للمركبة الرمادیة البطاقة اآلجال المقررة في یردّ 

  3".مكرر من ھذا القانون 52المادة   ألحكام  طبقا  السیر  من  المذكورة

  

   

  

                                                             
 10مكرر في بندھا الخامس على أنھ عندما یرتكب السائق  جنح مروریة  تسحب منھ  62تنص المادة  - 2

  .)الفقرة األولى( 87و  81و  80و  78نقاط  باستثناء الجنح المذكورة في المواد 
 
یجب على كل مالك مركبة  عند سحبھا   :"على أنھ  14- 01مكرر من القانون رقم  52تنص المادة   - 3

أشھر من ) 03(النھائي من السیر أن یسلم البطاقة الرمادیة  لمصالح والیة مقر تسجیلھا في غضون تالثة  
  ". تالریخ إصدار  محضر عدم صالحیتھا من المصالح التقنیة المختصة

ال تسحب أي نقطة في الجنحة المنصوص 
 .علیھا في الفقرة األولى من ھذه المادة

تسـحب عــن الجـنحة 
المـذكورة في ھذه الفقرة 

 .نقاط 10

 .ھنا ال تسحب أي نقطة

رة ــفتـالل الــنحة خــبت الجـإذا ارتك
باریة للسائق تلغى رخصة السیاقة ـاالخت

 .یةـضائـقـھة الـل الجـمن قب

في حالة العود، تقوم الجھة القضائیة 
 .المختصة بإلغاء رخصة السیاقة



 

 17-05 من القـانون رقــم 11بمـوجب المــادة معـــدلة و متممة (  89 المادة
 إلى دج 10.000من  بغرامة یعاقب:" ) 2017 نةــس فبرایر 16 في المؤرخ

 %30 بةـــبنس بھا المرخص القانونیة السرعة حد تجاوز سائق كلدج،  50.000
 محرك ذات للمركبات عاینتھاالمعتمدة بم التجھیزات قامت والتي ،فوق فما
 ولكل الطرق،  مقاطع بعض في مقطورة نصف أو ،مقطورة دون أو قطورة،بم

  ".المركبات أصناف من صنف

    

  

  

  

  

  

  

 یقوم شخص  كل  دج 30.000إلى  دج  20.000 من بغرامة یعاقب :"90المادة 
  .ترخیص  الطریق بدون  رحاب  على  بأشغال

 من حصولھ غمبالر  الرخصة  لم یمتثل ألحكام شخص كل ضد العقوبة نفس وتصدر
  ".علیھا 

 القانون  ھذا  في  علیھا الفات المنصوصلمخا الرتكاب العود حالة في :"91المادة  
  ".العقوبة  تضاعف 

 باستثناء ،ؤھلونالم األعوان قانونا یعاینھا جنح ارتكاب حالة في :"92المادة    
 تكون أن یجب أعاله، 86و  85و 84و 79و 77 وادالم في ذكورةالم الجنح

 نصوصالم لإلجراءات طبقا ،التحفظ سبیل على  احتفاظ  موضوع السیاقة  رخصة
  ".بھ  عمولالم  التشریع  في  علیھا

 المؤرخ 05- 17 من القـانون رقــم 12متممة بمـوجب المــادة ( مكرر 92المادة   
 أیة األجنبیة السیاقة رخصة حائز یرتكب عندما :")2017 نةــس فبرایر 16 في

 إلى بھا االحتفاظ یتم ،الفصل ھذا من األول القسم في علیھا منصوص ةمخــالفــ
 ".الجزافیة الغرامة تسدید غایة

  

تعلق رخصة السیاقة بموجب حكم 
 .)1( سنةمدة ــائي  لــقض

حالة العود، تقوم الجھة القضائیة في 
 .المختصة بإلغاء رخصة السیاقة

رة ــفتـالل الــنحة خــبت الجـإذا ارتك
باریة للسائق تلغى رخصة السیاقة ـاالخت

 .یةـضائـقـھة الـل الجـمن قب

ة، وفــي ط عن ھذه الجنحنقا 10تسحب 
حـال الحــكــم بالــبراءة یــتم استرجاع 

 .النقاط التي تم سحبھا

3 
4 

1 2 



 

 05- 17 من القـانون رقــم 13متممة بمـوجب المــادة معدلة و(  93المادة   
 القسم في ذكورةالم الفاتلمخا حالة في  :")2017 نةــس فبرایر 16 في المؤرخ

ّم ،الفصل ھذا من األول  من الفةلمخبا اإلخطار للسائق الفةلمخا عاین الذي العون یسل
  .یوما )45(وأربعون خمسة أقصاه أجل في الجزافیة الغرامة دفع أجل

 عدم محضر یرسل ،الجزافیة الغرامة دفع عدم حالة وفي األجل ھذا انقضاء ومع  
  .الجمھوریة وكیل  إلى  الدفع

  :یأتي كما األقصى بحدھا الغرامة مبلغ یرفع ،الحالة ھذه وفي  

 ؛األولى الدرجة من للمخالفات  بالنسبةدج،  3.000 -
 ؛ الثانیة الدرجة من للمخالفات بالنسبةدج،  4.000 -
 ؛الثالثة الدرجة من للمخالفات  بالنسبةدج،  6.000 -
 .الرابعة الدرجة من للمخالفات  بالنسبة دج، 7.000 -

 اإلضافي للسحب بالنقاط الرخصة نظام سییربت كلفةالم اإلدارة إلى علومةالم ترسل  
  ".التنظیم طریق عن ادةالم ھذه  تطبیق  كیفیات تحدد   ).2(ین لنقطت

  
 1والحاالت   ج  النقطة  من 10 إلى  1  للحاالت الفاتلمخا حالة في :" 94المادة   

لعون ا یقوم ، القانون ھذا من 66 في المادة  د المنصوص علیھا  النقطة  من  17إلى 
 االحتفاظ  تثبت وثیقة تسلیم فورا مقابل السیاقة برخصة باالحتفاظ لمحضرا محرر

 . الحال  في

   موقفا أعاله،  علیھا الحاالت  المنصوص   في  السیاقة  برخصة  االحتفاظ  یكون
  .ساعة  (48)  وأربعون  ثمان  مدتھ  بعد أجل  السیاقة على للقدرة

  ".السیاقة  رخصة  لجنة تعلیق  إلى  السیاقة  صةرخ  ترسل  الحالة  ھذه  وفي

الفات لمخا إحدى إثبات علیھا محضر یحال عندما تصةلمخا اللجنة یمكن:"95المادة 
  .السیاقة  رخصة  تعلیق  تقّرر  ، أن أعاله  94المبینة في المادة 

  ".طریق التنظیم  عن  وعملھا  التعلیق  لجنة  تنظیم  یحدد

الحاالت  في أشھر )3(بثالثة  السیاقة رخصة تعلیق مدة تحدد :"96 المادة
الحاالت  أشھر في  )6(وبستة  ج النقطة من 10إلى  1الحاالت  في علیھا المنصوص

  .أعاله 66من المادة   د  النقطة من 17إلى  1الحاالت  في المنصوص علیھا

 . "التعلیق مدة تضاعف العود،  حالة  وفي

ساریة  السیاقة، رخصة تسییر بكیفیات المتعلقة تبقى األحكام: تنـویھ
، وذلك حسب بالنقاط الرخصة  لنظام  الفعلي  التجسید ایةغ إلى المفعول

المعدل والمتمم للقانون رقم  05- 17رقم  من القانون 16نص المادة 
01 -14.   



 

 05- 17 من القـانون رقــم 13ة بمـوجب المــادة متمممعدلة و(  97 المادة  
 رخصة حائز السائق ارتكاب حالة يف :")2017 نةــس فبرایر 16 في المؤرخ
 العون یقوم ،الفصل ھذا من الثاني القسم في علیھا نصوصالم الجنح إحدى السیاقة

 سبح ،السیاقة برخصة مرفقا رتكبةالم الفةلمخا محضر بإرسال الفةلمخا عاین الذي
 .ساعة) 72( وسبعون اثنتان أقصاه أجل في الجمھوریة وكیل إلى ،الحالة

 نظام بتسییر كلفةالم اإلدارة إلى المرتكبة بالجنحة الخاصة المعلومة ترسل  
 معاینة تاریخ من ابتداء ،أیام (8) ثمانیة یتجاوز ال أجل في بالنقاط الرخصة

 .الفةلمخا

   . القانون ھذا من مكررا 62 ادةالم ألحكام قاطب النقاط لعدد التلقائي السحب یتم 
تم  التي النقاط استرجاع یتم ،عنيالم طلب على وبناء بالبراءة الحكم صدر وإذا

  ".النھائي الحكم صیرورة بعد  السیاقة رخصة من سحبھا
  
 05- 17 من القـانون رقــم 13متممة بمـوجب المــادة معدلة و(  98المادة   

 عندما تصةلمخا القضائیة الجھة یمكن :")2017 نةــس یرفبرا 16 في المؤرخ
 ،الفصل ھذا من الثاني القسم في بَینةالم الفاتلمخا إحدى إثبات محضر علیھا یحال

  :یأتي كما السیاقة رخصة بتعلیق القیام ،األخرى الجزائیة العقوبات إلى باإلضافة

 في علیھا نصوصالم للجنح بالنسبة سنوات،) 4(إلى أربع ) 2(لمدة سنتین  -
 ؛ 73مكرر و 71و  71و  70مكرر و 69و  69و 68و 67 المواد

  و 76و 75 74و 72لمدة سنة بالنسبة للجنح  المنصوصعلیھا في المواد  -
 .89و ) 2الفقرة (  87و 86و  85و  84و  79 77

  .السیاقة رخصة بإلغاء تصةلمخا القضائیة الجھة تقوم ،العود حالة في   
 بعد جدیدة سیاقة رخصة على الحصول یلتمس أن عنيالم، یمكن نعالم حالة ماعدا   

  ".سنوات )5( خمس أجل 
  
 المؤرخ 05- 17 من القـانون رقــم 14متممة بمـوجب المــادة ( مكرر 98المادة   

 وجببم إلغائھا أو السیاقة رخصة تعلیق حالة في  :")2017 نةــس فبرایر 16 في
 التابعة ؤھلةالم صالحالم إلى سیاقتھ رخصة إعادة عنيالم علىین یتع ،قضائي حكم

  ".بالداخلیة كلفةالم للوزارة
  
 05- 17 من القـانون رقــم 15متممة بمـوجب المــادة معدلة و(  99المادة   

 السیاقة رخصة صاحب ارتكاب حالة في  :")2017 نةــس فبرایر 16 في المؤرخ
 خالل قانونا معاینتھا تتم الذي لفصلا ھذا من الثاني القسم ضمن درجةالم الفاتلمخا

 السیاقة رخصة إلغاء قرار تصةلمخا القضائیة الجھة تصدر ،االختباریة الفترة
 . الجزائیة العقوبات إلى باإلضافة

 جدیدة سیاقة رخصة على الحصول طلب األخیر لھذا یمكن ال ،الحالة ھذه وفي  
  ".اإللغاء قرار صدور اریخت من ابتداء ،شھرا )18( عشر ثمانیة مدتھ أجل خالل



 

    
  :عــرابـــال القـــســم

 راءاتـــاإلج

تسجیل  بطاقة یكون صاحب أعاله، 12ألحكام المادة   خالفا :"100المادة   
یترتب  التي المركبات بوقوف الخاص  للتنظیم الفاتلمخعن ا مدنیا المركبة مسؤوال

تسمح  معلومات قّدم اھرة أوق قوة وجود أثبت إذا  إال غیر، ال غرامة دفع علیھا
  .الفة الحقیقيلمخا مرتكب عن بالكشف

عاتق  على التحفظات نفس  ھذه المسؤولیة مع تقع للغیر المركبة  تأجیر حالة وفي
  .المستأجر

المسؤولیة   فإن معنوي باسم شخص المركبة معّدة تسجیل بطاقة تكون وعندما
على  نفسھا   ، تقع ضمن الشروطالمدنیة المنصوص علیھا في الفقرة األولى أعاله

  ".المعنوي  الشخص  عاتق

اإلجراءات  من قانون 665إلى  655من  المواد ألحكام  طبقا :"101المادة   
الفات لمخا صحیفة في الطرق المرور في مجال سالمة في الفاتلمخا تقید الجزائیة،

  ".الخاصة  بالمرور

الطرق  في المرور بسالمة خاصة مخالفة مرتكب على یتعذر عندما :"102المادة   
دفع غرامة  حالة عدا الوطني، یمكن، فیما التراب  في  أو عملھ إقامتھ  محل إثبات

ألحد محاسبي  تدفع أن إلى الفةلمخا استخدمت الرتكاب المركبة التي توقیف جزافیة، 
  .مبلغھا  الجمھوریة  وكیل  یحدد  الخزینة كفالة

توضع    أن ھذه الضمانات، یمكن من أیا الفةخلما مرتكب تقدیم عدم حالة وفي
 . عاتقھ على ذلك عن الناجمة وتكون النفقات  المحشر في المركبة

المرور   حركة  لقواعد  المركبات المستعملة مخالفة  یمكن توقیف :"103المادة   
  .المحشر  في  ووضعھا  القانون ھذا  علیھا في المنصوص والوقوف

 عن  ذلك  وشروط  المحشر ومددھا  في  ووضعھا  لمركبات توقیف ا  حاالت  تحدد
 ".التنظیم  طریق 

 في المركبة   قرار وضع  في  یطعن  أن صاحب المركبة   یمكن :"104المادة   
 اإلجراء  المتخد أو  تؤكد  أن تصة التي یمكنھا لمخا  القضائیة  الجھة  أمام المحشر

 . "أیام  (5)  خمسة  أقصاه  في  أجل  بإلغائھ  تأمر

 



 

  الوطني الدرك الشرطة المرتدین البذلة وأعوان یمكن موظفي" :105المادة  
الطرق بمحاضر أن   في المرور  بسالمة  الفات الخاصةلمخالمؤھلین قانونا لمعاینة ا

 على بناء إلى المحشر بحضورھم  نقل المركبة على السائق غیاب حال یعملوا في 
 ".إقلیمیا تصلمخالقضائیة ا  ةالشرط  ضابط  یصدره  أمر

بالسیر وفقا   حالتھا  تسمح  التي ال تسحب المركبات  أن یجوز ال  :"106المادة  
أصحاب المركبات    مصلحین یكلفھم قبل من إال من المحشر لألمن  العادیة  للشروط

 . الضروریة  بالتصلیحات  بالقیام

یحددھا  التي للشروط وفقا خبیر حالة المركبة، یتم تعیین بشأن الخالف حالة وفي
 .التنظیم

 للشروط  وفقا السیر  من  حالة تمكنھا  في لیست  المركبة أن الخبیر ھذا أثبت وإذا
 ".تسلیمھا لصاحبھا  قبل  بھا  القیام  الواجب  التصلیحات  فإنھ یحدد  ،لألمن  العادیة

بعد   المحشر  في  ركتت  التي   المركبات مھجورة  مركبات  تعتبر  :"107المادة  
  .سحبھا  بوجوب  صاحب المركبة  إشعار  من یوما ابتداء  (60)أجل ستین   انقضاء

ّغ قانونا مسجل رھن موضوع المركبة كانت إذا ما حالة وفي  أیضا اإلشعار ھذا یبل
  .الضامن الدائن إلى

القضائیة  الجھة یبلغ الملف إلى صاحب المركبة، على التعرف تعذر وإذا
 ".تصةلمخا

 05-17 من القـانون رقــم 15متممة بمـوجب المــادة معدلة و(  108المادة   
ّم :")2017 نةــس فبرایر 16 في المؤرخ  للشروط وفقا المھجورة المركبات تسل

 حكم بوجبم كذلك بھا المصرح أو ،أعاله 107 المادة في علیھا المنصوص
 وكیفیات  شروط  تحدد .یھاف التصرف قصد الوطنیة األمالك مصلحة إلى ،قضائي

   ". التنظیم طریق عن ادةالم ھذه تطبیق 

المحشر  في رفعھا ووضعھا مالك المركبة مصاریف یتحمل :"109المادة   
  .أو تدمیرھا  وبیعھا  علیھا  وإجراء الخبرة

السابقة،  الفقرة منھ المصاریف المدكورة في تخصم أن بعد البیع حاصل یوضع  
 یتمكن من الذي الضامن الدائن االقتضاء عند ذوي حقوقھ، أو أوالمالك  تصرف تحت

  ).2(سنتان   مدتھ  أجل  خالل  حقوقھ  إثبات 
  .إلى الدولة  الحاصل  ھذا  یعود  األجل  ھذا  انقضاء  وعند

مدینا  یبقى المالك  مبلغ المصاریف المدكورة أعاله،  عن البیع  حاصل  یقل  وعندما
  ".بالفارق 



 

وتحرس  المحلیة طرف السلطات من قانونا المحاشر المعینة  تسّیج :"110المادة  
  .ونھارا لیال

عن الخسائر  مسؤولة المحشر المركبات الموضوعة في المكلفة بحراسة الھیئة تكون
  .ھذه المركبات  لھا تتعرض  التي  وأضرار التلف  والسرقات

  ".طریق التنظیم  ھذه المادة عن تطبیق  كیفیات  تحدد

من  وبغرامة سنوات )5(خمس  إلى )1( سنة من بالحبس یعاقب :"111المادة  
یحاول إتالف  أو یحطم أو یسرق أو یتلف من دج كل 500.000إلى  دج  100.000

  .المحشر في  موضوعة مركبة تحطیم  أو سرقة أو
  ".من لمحشر عون الجنحة یرتكب عندما العقوبة وتضاعف

 ،السیاقة رخصة تسییر بكیفیات المتعلقة األحكام تبقى ،انتقالیة بصفة:" 16المادة   
 14- 01 رقم القانون من السادس الفصل  -الثالث القسم في علیھا نصوصالمو

 2001 سنة غشت 19 وافقالم  1422  عام األولى  جمادى  29  في ؤرخالم
 .اطبالنق الرخصة  لنظام  الفعلي  التجسید غایة إلى المفعول ساریة ،أعاله والمذكور

 عبر واألمن للوقایة الوطني ركزالمو ،السیاقة لرخص الوطني ركزالم یستمر كما  
 14- 01 رقم القانون من 64و  61ین ادتالم في ذكورةالم  الوالئیة واللجان ،الطرق

 2001 سنة غشت 19 الموافق 1422 عام األولى جمادى 29 في ؤرخالم
 ولةلمخا ھامالمب یتكفل جدید جھاز وضع غایة إلى مھامھا تأدیة في ،أعاله والمذكور

  ".أعاله ذكورینالم للمركزین 

 137و  83 ادتانالم سیما ال ،القانون لھذا مخــالفــةال األحكام تلغى :"17المادة   
 19 الموافق 1422 عام األولى جمادى 29 في لمؤرخا 14-01 رقم القانون من

 ،وأمنھا وسالمتھا رقالط عبر المرور حركة بتنظیم والمتعلق 2001 نةغشت س
  .والمتمم عدلالم

 عام مضانر 27 في ؤرخالم 16-04 رقم القانون من مكرر 10 المادة تلغى كما  
 14-01 رقم للقانون والمتمم عدلالم 2004 ،سنة نوفمبر 10 لموافقا 1425
 2001 سنة غشت 19 الموافق 1422 عام األولى جمادى 29 في المؤرخ

  ".والمتمم عدلالم ،وأمنھا وسالمتھا الطرق عبر ورالمر حركة بتنظیم والمتعلق

 الجزائرّیة للجمھورّیة الّرسمّیة الجریدة في القانون ھذا ینشر :"18المادة   
  ."الّشعبّیة الدیمقراطّیة

   
  .2017فبرایر  16الموافق  1438جمادى األولى عام  19حرر بالجزائر في   

 .بوتفلیقة  العزیز  عبد


