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

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

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

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

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

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

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

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

واHتمم.

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

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

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

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

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

تصنيف هذه األخيرة.

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

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

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

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

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

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

اHرور. 

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

 �ـــــكن الـــــقــــيـــــام بـــــتــــغـــــيــــيـــــر الـــــدعــــامـــــة مع مـــــراعــــاة
التطورات التكنولوجية. 

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

سياقة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التنظيم".

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

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

مركبات النقل احلضري.

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

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

للمركبات.

يــــلــــزم ســــائــــقــــو الــــدراجــــات الــــنــــاريــــةr والــــدراجـــات
اHتحركة وراكبوها بارتداء اخلوذة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

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

عـلـيـهـم.

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

التنظيم.

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

معتمدة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

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

يــجـب أن تــوضع �ــعـــايــيــر ومــقــاســـات مــوحــدة عــبــر
التراب الوطني.

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

الشعبي البلدي.

يـــحـــدد اســــتـــعـــمـــال اHـــمـــهـالت والـــشـــروط اHـــتـــعـــلـــقـــة
بوضعها وأماكن إقامتها عن طريق التنظيم". 
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" اHـادة 49 : يـجـب أن تـكـون مـركـبـات نـقل الـبـضـائع
الـتي يـفـوق وزنـهــا اإلجـمـالي اHـرخص به مع احلـمـولـةr أو
وزنها اإلجـمالي السائر اHرخص به 3.500 كلغr ومركبات
نــقـل األشــخــاص الــتي تـــشــتــمل عــلى أكـــثــر من تــســعــة (9)
مقاعـد �ا في ذلك مـقعد الـسائقr مجـهزة بـجهاز تـسجيل

وقت السرعة باHيقت.

يـــخـــضع ســـائــقـــو هــذه اHـــركـــبــات فـي إطــار �ـــارســة
نــــشــــاطــــهمr إلـى احـــتــــرام مــــدة الــــســــيـــاقــــةr ومــــدة الــــراحـــة

.XقننتHا

rـــذكـــورين أعالهHا Xيـــلـــتـــزم مــســـتـــخـــدمـــو الـــســـائـــقـــ
باالمتثال الصارم ألحكام هذه اHادة. 

حتدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اHادة عن
طريق التنظيم ".

اHاداHادّة  3 :  : يعدل ويتـمم عنوان وأحكام الفصـل الرابع
من الـقانون رقم 01-14 اHؤرخ فـي 29 جـمادى األولى عام
1422 اHـوافق 19 غـشت سنة 2001 واHـذكور أعالهr وحترر

كما يأتي:

الفصلالفصل الرابع الرابع
تكوين السائقX ونظام الرخصة بالنقاطتكوين السائقX ونظام الرخصة بالنقاط

القسم األولالقسم األول
Xتكوين السائقXتكوين السائق

" اHادّة 55 : تسلّـم السلـطة اخملـتصـة رخصـة السـياقة
لــــكـل شــــخـص أجــــرى بـــــنــــجـــــاح االخــــتـــــبــــارات الـــــنــــظـــــريــــة

والتطبيقية للحصول عليها.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم ".

" اHـادّة 56 : يـخــضع الـســائـقــون لـفــحص طـبي دوري
إجباريr ويتم وفقا للشروط احملددة عن طريق التنظيم".

" اHــادّة 57 : تـــلـــقن مـــؤســســـات الـــتـــكــويـن اHــعـــتـــمــدة
كـيـفـيــات تـعـلـيم سـيـاقــة اHـركـبـات لـلــحـصـول عـلى رخـصـة

السياقة �قابل مالي.

تــــنـــظم هـــذه اHــــؤســـســـات وتـــراقـب وفـــقـــا لـــلـــشـــروط
احملددة عن طريق التنظيم ".

" اHـادّة 58 : يــرخص بــتـعــلــيم سـيــاقــة اHـركــبـات دون
مــقــابل مــالي بــالــنــســبــة لألصــنـاف "أ1 " و " أ " و "ب" من
رخـــصـــة الـــســـيـــاقـــة وفـــقـــا لــلـــكـــيـــفـــيـــات احملـــددة عن طـــريق

التنظيم ".

" اHـادّة 59 :  تـتـولى اHـؤسـسـات اHــعـتـمـدةr الـتـكـوين
rــركــبــات اخملـــصــصــة لــنـــقل األشــخــاصHــهــني لـــســائــقـي اHا

والبضائعr واHواد اخلطرة.
حتـدد شـروط وكـيـفـيـات اعـتـمـاد هـذه اHؤسـسـات عن

طريق التنظيم ".

" اHـادّة 60 : يــكـون تــعــلــيم الــقــواعـد اخلــاصــة بــحــركـة
اHــــــرور والـــــــوقــــــايــــــة واألمـن في الـــــــطــــــرق إجــــــبـــــــاريــــــا في

اHؤسسات اHدرسية. 
تـــــحــــدد كــــيــــفــــيــــات تـــطــــبــــيـق هــــذه اHــــادة عن طــــريق

التنظيم ".

" اHـادّة 61 : يــحــدث مــركـز وطــني لــرخص الــســيــاقـة
يـتكفل بـتأطيـر نشـاطات تعـليم سيـاقة اHـركبات وتـنظيم

االمتحانات اخلاصة برخص السياقة.
حتـدد كـيفـيـات تـنـظـيم وسـيـر هـذا اHـركـز عن طـريق

التنظيم ".

القسم الثانيالقسم الثاني
نظام الرخصة بالنقاطنظام الرخصة بالنقاط

" اHادّة 62 : حتـدث بطـاقـية وطـنـية لـرخص الـسيـاقة
توضع لدى الوزير اHكلف بالداخلية.

تــقـــوم بــتــســـيــيــر نـــظــام الــرخـــصــة بــالـــنــقــاط اإلدارة
اHكلفة بتسيير هذه البطاقية.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم ".

" اHــادّة 62 مـــكــرر : عـــنـــدمــا يـــرتـــكب الـــســـائق إحــدى
اخملـالـفات حلـركـة اHرور اHـذكـورة في الفـصل الـسادس من

هذا القانونr يتم سحب النقاط حسب اجلدول أدناه :
* بـالـنـســبـة لـلــمـخـالــفـات من الـدرجــة األولى: نـقـطـة
واحـدةr بــاسـتــثــنـاء اخملــالـفــات اHــذكـورة في اHــطـات (1 و5

r(7و
* بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــخـــالــفـــات من الـــدرجـــة الــثـــانـــيــة :

r(2) نقطتان
* بـالـنـسبــة للمــخـالـفــات مـن الـدرجـة الــثـالـثـة :

r4 نقاط
* بـالـنـسـبــة للـمـخـالـفـات مـن الـدرجـة الـرابـعة :

r6 نقاط
* بـــالــنــســبـــة لــلــجــنح : 10 نـــقــاطr بــاســتـــثــنــاء اجلــنح
اHــذكـورة في اHـواد 78 و80 و81 و82 و87 (الــفـقـرة األولى)

و88 و90. 



25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 612
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م م

في حـــالـــة عــــدم دفع الـــغـــرامــــة اجلـــزافـــيـــة اHــــتـــعـــلـــقـــة
بـاخملالـفـاتr يـتم سـحب نـقـطتـX تـلـقـائيـا بـعـد أجل خـمـسة

وأربعX (45) يوماr ابتداء من تاريخ معاينة اخملالفة ".

" اHادة 62 مـكرر1 :  يـقوم الـعون الـذي عاين اخملـالفة
بـإرسـال اHـعـلـومــة اخلـاصـة بـاخملـالـفـة اHــرتـكـبـة الـتي تـؤدي
إلى ســحب الــنــقـاطr إلى اإلدارة اHــكــلــفـة بــتــســيـيــر نــظـام
rالـرخــصـة بـالــنـقــاط في أجل ال يـتــجـاوز ثـمــانـيـة (8) أيـام

ابتداء من تاريخ معاينة اخملالفة.

يــتم الـســحب الــتـلـقــائي لـعــدد الـنــقـاط طــبـقــا ألحـكـام
اHادة 62 مكرر من هذا القانون ".

" اHـادة 62 مـكرر2 :  يـرخص لألشـخـاص والـسـلـطات
اHــبـيــنـة أدنـاهr االطالع عــلى اHـعــلـومـات اHــتـعــلـقـة بــرصـيـد

نقاط رخصة السياقة :

rصاحب رخصة السياقة -

- مــصــالح األمن: قــيــادة الــدرك الــوطــني واHــديــريـة
rالعامة لألمن الوطني

rالسلطات القضائية -

- اإلدارة اHكلفة بتحصيل الغرامات.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم ".

" اHـادة 62 مـكـرر3 :  تــقـوم اإلدارة اHـكــلـفــة بـتـســيـيـر
نظام الرخصة بالنقاط بتبليغ اHعلومات اHتعلقة بوجود
rرخـصـة الـسـيـاقـة وصـنفـهـا وصـالحـيـتـهـا بنـاء عـلـى طـلـبـها

إلى اHصالح اخملتصة التابعة Hا يأتي:

rكلفة بالنقلHالوزارة ا *

rكلفة بالداخليةHالوزارة ا *

* الوزارة اHكلفة بالشؤون اخلارجية ".

" اHــادة 62 مـــكــرر4 : يــــتم اســـتـــرجـــاع الـــنــــقـــاط من
طــــرف حــــائــــز رخــــصـــة الــــســــيــــاقـــةr بــــعــــد دفع الــــغــــرامـــات
اHــرتــبــطـــة بــاخملــالــفــات اHــرتــكــبـــة اخلــاصــة بــقــواعــد حــركــة

اHرورr كما يأتي : 

- في حـــالــة مـــا إذا لم يــرتـــكب اHــعـــني أيـــة مــخـــالــفــة
rأخرى خالل مدة محددة

- أو بعد متابعة تكوين على نفقته.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم ".

" اHــادة 62 مــكــرر5 : بــعــد نــفـــاذ كل الــنــقـــاطr تــصــبح
رخصة الـسياقـة غير صاحلـة تلقـائيا. ويـتعX عـلى اHعني
إعـــادة رخـــصـــة ســـيــاقـــتـه إلى اHـــصـــالح اHـــؤهـــلـــة الـــتـــابـــعــة

للوزارة اHكلفة بالداخلية.

وبـعد انـتـهـاء أجل سـتة (6) أشـهـرr ابـتـداء من تاريخ
إعــادة رخــصـتـه إلى اHــصــالح اHــؤهــلـةr �ــكن اHــعــني طــلب
احلـــصـــول عــلـى رخــصـــة ســـيــاقـــة جـــديــدة تـــخـــضع لـــلــفـــتــرة

االختبارية.

يــــرفع هـــذا األجـل إلى ســــنـــة في حــــالـــة مــــا إذا كـــانت
رخــصـته مــحل عـدم الــصالحــيـة مـرتــX خالل فـتــرة خـمس

(5) سنوات ".

وفي جـمــيع احلــاالت اHـذكــورة أعالهr ال �ــكن اHــعـني
أن يــطــلب احلــصــول عــلى رخــصــة ســيــاقــة جــديــدة إذا كــان

محل منع.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم ".

" اHـادة 62 مـكـرر6 : ال �ـكـن األشـخـاص الــذين تـكـون
رخـصة سياقـتهم محل عـدم الصالحية طـلب احلصول على
رخصـة جديدة إال بـعد دفع الغـرامات اHرتـبطة بـاخملالفات

اخلاصة بقواعد حركة اHرور عبر الطرق ". 

اHــاداHــادّة  4 :  : تـــدرج ضــمن أحــكــام اHــادة 63 من الــقــانــون
رقم 01-14 اHؤرخ في 29 جمادى األولى عام 1422 اHوافق
19 غشت سنة 2001 واHذكور أعـالهr مطة ثامنة (8) حترر

كما يأتي:

" اHادة 63 : ...............(بدون تغيير)...................
- الــســهــر عــلى تــكــوين مــتــرشــحــX لــلــحــصــول عــلى

رخصة السياقة ".

5 : : تـــدرج ضـــمـن أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم 14-01 اHــاداHــادّة  
اHـؤرخ في 29 جــمــادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19 غـشت
r1مـادتـان 63 مـكرر و63 مـكرر rـذكـور أعالهHسـنة 2001 وا

حترّران كما يأتي:

Xـادة 63 مـكـرر : يـحـدث مـجـلس تـشـاوري مـا بـHا  "
الــقـــطــاعــات يـــوضع لـــدى الــوزيـــر األولr يــكــلـف بــتـــحــديــد
الـسـيـاسة واالسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة لـلوقـايـة واألمن في
Xكـــافـــة الـــفـــاعـــلـــ Xـــؤســـســـاتي بـــHالـــطـــرق والـــتـــنـــســـيق ا

.XعنيHا

حتـدد طـبـيـعـة هـذا اجملـلس ومـهـامه وعـمـله وتـنـظـيـمه
عن طريق التنظيم ".  
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" اHـادة 63 مـكـرر1 : تـنــشــأ مـنــدوبــيـة وطــنــيـة لألمن
في الطرق تابعة للوزارة اHكلفة بالداخلية.

تـكـلف بـتـنـفـيـذ الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة واألمن
في الطرق من الناحية العملية.

حتـــدد طــبـــيـــعــة هـــذه اHـــنــدوبـــيــة ومـــهـــامــهـــا وعـــمــلـــهــا
وتنظيمها عن طريق التنظيم". 

6 :  : تــعـــدل وتــتـــمم أحـــكــام اHـــادتــX 64 و66 من اHــاداHــادّة  
الــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ فـي29 جــــمــــادى األولى عــــام
rـــــــذكــــــــــور أعالهHــــــــوافق 19 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة2001 واH1422 ا

وحتـرّران كما يأتي :

" اHـــــادة 64 :...................(بـــــدون تــــــغــــــيــــــيـــــر حــــــتى)
واألمن في الطرق.

يـــوضع هـــذا اHـــركـــز حتـت وصـــايـــة الـــوزارة اHـــكـــلـــفــة
بالداخلية.

....................(الباقي بدون تغيير)................. ".

" اHــادة 66 : تـــصـــنف اخملـــالــــفـــات لـــلـــقـــواعـــد اخلـــاصـــة
بحركة اHرور عبر الطرق إلى أربع (4) درجات:

أ) اخملـالــفـات من الــدرجــة األولى مـثــلـمــا هي مــبـيــنـةأ) اخملـالــفـات من الــدرجــة األولى مـثــلـمــا هي مــبـيــنـة
أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بـ أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بـ 2000 دج :  دج : 

1 -  مــــخـــالــــفــــة األحـــكــــام اHـــتــــعـــلــــقـــة بــــاإلنــــارة وكـــبح
rالدراجات

2 -  مــخــالـــفــة األحــكــام اHــتــعــلــقــة بــاإلنــارة واإلشــارة
 rوالدراجات النارية rتحركةHوكبح الدراجات ا

rركبةHتعلـقة بتقـد¢ وثائق اH3 -  مـخالفة األحكـام ا
rهنيةHشهادة الكفاءة ا rوعند االقتضاء

4 -  مــخــالــفــة األحــكــام اHــتــعــلــقــة بــاســتــخــدام آلــة أو
  rجهاز مركبة غير مطابق

rلـلقواعـد التي تنـظم سيرهم X5 -  مخـالفة الـراجل
rمرات احملميةHتعلقة باستعمال اHال سيما القواعد ا

6 -  مــخــالـــفــة األحــكــام اHــتـــعــلــقــة بــاخلـــلل في أجــهــزة
rاإلنارة وإشارة السيارات

7 -  مـخالفـة األحكام اHـتعلقـة بوضع حزام األمن من
قبل راكبي اHركبات ذات محرك.

ب) اخملـالفـات من الدرجـة الثـانيـة مثـلمـا هي مبـينةب) اخملـالفـات من الدرجـة الثـانيـة مثـلمـا هي مبـينة
أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بــ أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بــ 2500 دج: دج:

1 -  مــخــالــفــة األحــكــام اHــتــعـلــقــة بــاســتــخــدام أجــهـزة
rالتنبيه الصوتي

2 -  مـخــالـفــة األحـكـام اHــتـعــلـقــة بـاHــرور في أوسـاط
الـــطــــرق أو اHـــســـالك أو الـــدروب أو أشــــرطـــة الـــطـــريق أو
األرصفة أو حواف الـطرق اخملصصة Hرور مركبات النقل
الـــعــــمـــومي وغــــيـــرهـــا مـن اHـــركـــبــــات اHـــرخص لــــهـــا بـــذلك

rXرور الراجلHو rخصيصا
3 -  مــخــالــفــة األحــكــام اHــتـــعــلــقــة بــالــتــخــفــيض غــيــر
الـعـادي لـلـسـرعـة بـدون أسـباب حـتـمـيـة من شـأنـه تقـلـيص

rرورHسيولة حركة ا
4 -  مــخـالــفـة األحـكــام اHـتــعـلـقــة بـلـوحــات الـتــسـجـيل
والــــتــــجــــهـــــيــــزات وإشــــارات الــــنـــــقل االســــتــــثـــــنــــائي وكــــذا

rمؤشرات السرعة
5 -  مــــخـــالــــفــــة األحـــكــــام اHـــتــــعــــلـــقــــة بــــوضع اإلشـــارة
اHـالئــمـــة من قـــبل كـل ســائـق صــاحـب رخــصـــة ســـيــاقـــة في

rالفترة االختبارية
6 -  مـخــالــفــة األحـكــام اHــتـعــلــقــة بـالــســيـر عــلى اخلط

rتواصلHا
7 -  مخـالـفة األحـكام اHـتـعلـقة بـالـتوقف أو الـوقوف

rرورHعيق حلركة اHالتعسفي ا
8 -  مــخــالـفــة األحــكــام اHـتــعــلــقـة �ــرور مــركــبـة ذات
مـحــرك أو مـقـطــورة في اHـســالك اHـفــتـوحـة حلــركـة اHـرور

rركبة مزودة بلوحتي التسجيلHدون أن تكون هذه ا
9 -  مـخـالفـة األحكـام اHـتعـلقـة بـعدم الـتـصريح بـنقل
مــلــكـيــة اHــركـبــة أو عــدم الـتــصــريح بــتـغــيــيـر إقــامــة مـالك

rركبةHا
10 -  مـخالـفة األحكـام اHتـعلـقة بـتجـاوز حد الـسرعة

الــقــانــونـــيــة اHــرخص بــهــا بــنــســبــة ال تــفــوق r% 10 والــتي
قـامت الـتـجـهــيـزات اHـعـتـمـدة �ـعـايــنـتـهـا لـلـمـركـبـات ذات
مـحــرك �ــقــطـورةr أو دون مــقــطـورةr أو نــصف مــقــطـورة
في بـــــعض مـــــقـــــاطع الـــــطـــــرقr ولــــكـل صــــنـف من أصـــــنــــاف

اHركبات.
ج) اخملـالفـات من الـدرجـة الثـالـثـة مثـلـمـا هي مبـيـنةج) اخملـالفـات من الـدرجـة الثـالـثـة مثـلـمـا هي مبـيـنة

أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بــ أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بــ 3000 دج : دج :
1 -  مـخـالـفـة األحكـام اHـتـعـلـقـة بتـجـاوز حـد الـسـرعة
الــقـــانــونــيــة الـــمــرخـص بــهــا بـنـســبـة تـفـوق 10 % وتـقل
عن r% 20 والـتي قـامت الـتـجـهـيـزات اHعـتـمـدة �ـعـايـنـتـها
لـلــمـركــبـات ذات مــحـرك �ــقـطــورةr أو دون مـقـــطـورةr أو
نـصـف مـقطــورة فــي بـعض مـقاطع الـطـرقr ولـكل صنف

rركباتHمن أصناف ا
2 -  مـخالفة األحـكام اHتعـلقة �نع اHـرور أو تقييده
في بـــعـض خـــطـــوط الـــســـيـــر بــــالـــنـــســـبـــة لــــبـــعض أصـــنـــاف
اHركبات أو بالنـسبة للمركبـات التي تقوم ببعض أنواع

 rالنقل
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3 -  مـخالفـة األحكام اHـتعلقـة بوضع حزام األمن من
rقبل سائق مركبة ذات محرك

4 -  مـخـالــفـة األحــكـام اHـتــعـلــقـة بـاالرتــداء اإلجـبـاري
لــــلــــخــــوذة بــــالــــنــــســــبــــة لــــســــائــــقـي الــــدراجــــات اHــــتــــحــــركـــة

rوالدراجات النارية وراكبيها
5 -  مخالفة األحـكام اHتعلـقة باHرور أو التوقف أو
الـــوقـــوف بـــدون ضـــرورة حـــتـــمـــيـــة عـــلى شـــريـط الـــوقــوف

rأو الطريق السريع rاالستعجالي للطريق السيار
6 -   مخـالفة األحـكام اHتـعلقـة بالتـوقف أو الوقوف

rاخلطيرين
7 -  مـــخــالــفــة األحــكــام اHــتــعــلـــقــة �ــنع نــقل األطــفــال
الــذين تــقل أعــمــارهم عـن عــشـر (10) ســنــوات في اHــقــاعـد

rاألمامية
8 -  مخالفة األحكـام اHتعلقة باHركبات غير اHزودة
بـالــتـجـهــيـزات الـتي تــسـمح لــلـسـائـق بـأن يـكــون له مـجـال

 rرؤية كاف
9 -  مــــخــــالــــفــــة األحــــكــــام اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــوضع شــــريط
rركبةHبالستيكي أو أية مادة معتّمة أخرى على زجاج ا

10 -  مـــخــالــفــة األحـــكــام اHــتــعـــلــقــة بــعـــدم الــتــصــريح

rركبةHبالتغييرات التي أجريت على ا
11 -  مـخالفة األحـكام اHتـعلقة بـإلزام حائزي رخص

rالسياقة في الفترة االختبارية للتكوين وعلى نفقتهم
12 -  مـــخــالـــفــة األحـــكـــام اHــتـــعــلـــقــة بـــطــبـــيــعـــة األطــر

اHطاطـية للمـركبات ذات محـركr غير اHطـابقة للـمعايير
rقبولة وشكلها وحالتهاHا

13 -  مـخــالـفـة األحـكــام اHـتـعـلــقـة بـإلـزامــيـة اHـراقـبـة

التقنية الدورية للمركبات.
د)  اخملالـفـات من الدرجـة الرابـعـة مثـلمـا هي مـبيـنةد)  اخملالـفـات من الدرجـة الرابـعـة مثـلمـا هي مـبيـنة
أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بــ  أدناهr ويعاقب عليها بغرامة جزافية حتدد بــ  5000 دج : دج :
1 -  مــــخــــالــــفــــة األحــــكـــام اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــاجتــــاه اHـــرور

rفروضHا
2 -  مــخــالـفــة األحــكــام اHـتــعــلـقــة بــتـقــاطع الــطــرقـات

rرورHوأولوية ا
rتعلقة بالتقاطع والتجاوزH3 -  مخالفة األحكام ا

4 -  مـــخـــالــــفـــة األحـــكـــام اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــإشـــارات األمـــر
rبالتوقف التام

5 -  مـخالـفـة األحكـام اHـتـعلـقـة باHـنـاورات اHمـنـوعة
rوالطرق السريعة rعلى الطرق السيارة

6 -  مــخـالـفــة األحـكــام اHـتـعــلـقـة بــزيـادة الــسـرعـة من
طرف سائق اHركـبة أثناء محـاولة جتاوزه من قبل سائق

rآخر
7 -  مـخـالـفـة األحـكـام اHــتـعـلـقـة بـسـيـر مـركـبـة بـدون
إنـــارة أو إشــــارة أو وقــــوفـــهــــا في وسـط الـــطــــريق لــــيال أو
أثــــنــــاء انـــــتــــشــــار الــــضـــــبــــاب في مــــكـــــان خــــال من اإلنــــارة

 rالعمومية
8 -  مـــخــالـــفــة األحـــكـــام اHــتـــعـــلــقـــة �ـــنع اHـــرور عــلى
مـــســلك يــقع مـــبــاشــرة عــلى يـــســار طــريق يــتـــضــمن ثالثــة
مـــســـالـك أو أكـــثـــر ذات اجتـــاه واحـــد لـــلــــمـــرور بـــالـــنـــســـبـــة
Hـــركـــبــات نـــقل األشـــخـــاص الــتـي تــشـــتـــمل عـــلى أكـــثــر من
تسعة (9) مقاعدr أو Hركـبات نقل البضـائع التي يتجاوز
طـولـها سـبـعة (7) أمتـارr أو ذات وزن إجمـالي مرخص به

rمع احلمولة يفوق3.5 طنا
9 -  مـــخــالـــفـــة األحــكـــام اHـــتــعـــلـــقــة �ـــنع الـــوقــوف أو
الـتــوقف عـلى أجــزاء الـطــريق الـتـي تـعـبــر سـطــحـهــا سـكـة
حـديــديــة أو ســيــر مــركـبــات غــيــر مــرخص لــهـا بــذلك عــلى

rاخلطوط احلديدية
10 -  مخـالفـة األحـكام اHـتعـلقـة بـعبـور بعض مـقاطع

الــطـرق اHـمـنـوعـة لـلـســيـر أو بـعض اجلـسـور ذات احلـمـولـة
rاحملدودة

11 -  مـخالـفة األحـكام اHـتـعلـقة بـوزن اHركـبات ذات

محرك غير اHطابقة للمعايير اHقبولة.
غــــــرامــــــة من 5000 دج لـــــكل 250 كـــــلـغ مـن احلـــــمــــــولـــــة
الـزائدة في مركـبات يـقل وزنها اإلجـمالي اHرخص به مع

احلمولة 3.5 طن.
غــــــرامــــــة من 5000 دج لـــــكل 500 كـــــلـغ مـن احلـــــمــــــولـــــة
الـزائـدة في مـركـبـات يـفــوق وزنـهـا اإلجـمـالي اHـرخص به

rمع احلمولة 3.5 طن
12 -  مخالفة األحـكام اHتعلقـة �كابح اHركبات ذات

rقطوراتHقطورات ونصف اHوربط ا rمحرك
13 -  مـخـالـفـة األحـكـام اHــتـعـلـقـة بـاحلـمـولـة الـقـصـوى

لكل محور.
غــــــرامـــــة من 5000 دج  لـــــكل 200 كـــــلغ مـن احلـــــمـــــولــــة

rالزائدة في كل محور
14 -  مـــخــالـــفــة األحـــكــام اHـــتــعـــلــقـــة بــتـــركــيب جـــهــاز

تـسجـيل وقت الـسـرعة بـاHـيـقتr وخصـوصـياتـه وتشـغـيله
rالئم وصيانتهHواستعماله ا

15 -  مــخــالــفــة األحــكــام اHــتــعــلــقــة بــالــتــغــيــيــر الــهـام

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

rتغيير االجتاه
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16 -  مــــخـــالـــفــــة األحـــكـــام اHــــتـــعـــلــــقـــة بـــاجــــتـــيـــاز خط

rمتواصل
17 -  مـخــالــفـة األحــكـام اHــتــعـلــقــة بـتــشـغــيل األجــهـزة

rركبة أثناء السياقةHالسمعية البصرية في مقدمة ا
18 -  مــــخـــالـــفــــة األحـــكـــام اHــــتـــعـــلــــقـــة بـــاHــــكـــوث عـــلى

الــــشـــــريط الــــوســــطـي الــــذي يــــفــــصـل أوســــاط الــــطــــرق في
rالطريق السيار والطريق السريع

19 -  مــخــالــفــة األحــكـــام اHــتــعــلــقــة بــحــجم اHــركــبــات

 rركباتHوتركيب أجهزة إنارة وإشارة ا
20 -  مــخــالـــفــة األحــكــام اHـــتــعــلــقــة بـــاالســتــمــرار في

rقيادة مركبة دون إجراء الفحص الطبي الدوري
21 -  مـــخــالــفـــة األحــكـــام اHــتــعـــلــقـــة بــتــعـــلــيم ســـيــاقــة

 rقابل أو بدون مقابل�اHركبات ذات محرك 
22 -  مــخــالـفــة األحـكــام اHـتــعــلـقــة بـعــدم احـتــرام مـدة

الــســيــاقــةr ومــدة الــراحــة مـن قــبل ســائــقي مــركــبــات نــقل
الــبــضـــائع الــتـي يــفـــوق وزنــهــا اإلجـــمــالي اHـــرخص به مع
احلمولة أو وزنـها اإلجمالي السائر اHرخص به 3.500 كلغ
ومــركــبــات نــقل األشــخــاص الــتي تــشــتــمل عــلى أكــثــر من

rا في ذلك مقعد السائق�تسعة (9) مقاعد 
23 -  مـخــالـفــة األحـكــام اHـتــعـلــقـة بــحـاالت اإللـزام أو

اHـــنع اخلـــاصـــة بـــعـــبـــور الــســـكك احلـــديـــديـــة الـــواقـــعــة عـــلى
rالطريق

24 -  مخـالفـة األحكـام اHـتعـلقـة باالسـتعـمال الـيدوي

لـلـهـاتف احملمـولr أو الـتـصنت بـكـلـتا األذنـX بـوضع خوذة
rالتصنت اإلذاعي والسمعي أثناء السياقة

25 -  مـــخـــالـــفـــة األحـــكـــام اHــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــجـــاوز حــدود

Xــنـصــوص عـلـيــهـا بــالـنــسـبــة لـصــنف الـســائـقـHالـســرعـة ا
rاحلائزين رخصة السياقة في الفترة االختبارية

26 -  مـــخــالـــفـــة األحـــكــام اHـــتـــعــلـــقـــة بــأولـــويـــة مــرور

rمرات احملميةHعلى مستوى ا Xالراجل
27 -  مـخـالفـة األحـكـام اHـتعـلـقـة باHـسـافـة القـانـونـية

rركبات أثناء سيرهاHا Xب
28 -  مـخـالــفـة األحـكـام اHــتـعـلــقـة بـالــضـرر أو اخلـطـر

اHـلــحق بــالـغــيـرr أو بــاHــسـلك الــعــمـومي وبــتــجـهــيـزاته أو
rلحقاته�

29 -  مــخـالــفــة األحــكــام اHـتــعــلــقــة بـتــصــاعــد الــدخـان

والـــــغـــــازات الـــــســــامـــــة وإصـــــدار الــــضـــــجـــــيج عـــــنـــــد جتــــاوز
rستويات احملددةHا

30 -  مـــخـــالـــفـــة األحـــكـــام اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــجـــــاوز حـــــد

السرعة القـانونية اHرخص بهـا بنسبة تفـوق 20 % وتقل

عن r% 30 والـتي قـامت التـجـهيـزات اHـعتـمــدة �عـايـنتـها
لـلــمـركـبـات ذات مـحـرك �ــقـطـــورةr أو دون مـقـطـــورة أو
نـصف مـقـطـورةr فــي بـعض مـقـاطع الـطـرقr ولـكل صـنف

من أصناف اHركبات.

اHـاداHـادّة  7 : :  تــدرج ضـمـن أحـكــام اHـادة 69 من الــقــانـون
رقـم 01 -  14 اHــــــــؤرخ في 29 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1422
اHـوافق 19 غـشت سـنة 2001 واHـذكـور أعالهr مطـة عـاشرة

(10) حترر كما يأتي: 

" اHادة 69 : ................(بدون تغيير).................
-  السير مع حمولة زائدة.

- .................( الباقي بدون تغيير).................".

اHـاداHـادّة  8 : :  تـعـدل وتـتـمـــم أحـكـام اHادة 69 مـكـــرر من
الـقـانــون رقم 01- 14 اHـــؤرخ فــي 29 جـمـادى األولى عام
1422 اHـوافق 19 غــشت ســنـة 2001 واHــذكــور أعالهr حتـرر

كما يأتي: 

" اHــادة 69 مـــكـــرر : يـــعـــاقب بــاحلـــبس من ســنــة (1)
إلـى ثالث (3) ســــــــنــــــــوات وبــــــــغــــــــرامــــــــة من 50.000 دج إلـى
200.000 دجr كل ســـــائـق مـــــركـــــبـــــة نـــــقـل الـــــبـــــضـــــائـع الـــــتي

يـــتـــجـــاوز وزنـــهـــا اإلجـــمـــالي اHـــرخـص به مع احلـــمـــولـــة أو
وزنها اإلجـمالي السـائر اHرخص به 3.500 كلغr أو مـركبة
نــقـل األشــخــاص الــتي تـــشــتــمل عــلى أكـــثــر من تــســعــة (9)
مقـاعد �ـا في ذلك مقعـد السـائقr وذلك عقب عـدم احترام
rومدة الراحة rدة الـسياقـة�التدابيـر القانـونية اHـتعلـقة 
التي تسببت في حادث مرور جنم عنه قتل غير عمدي".

اHــاداHــادّة  9 : : تـــدرج ضــمن أحــكــام اHــادة 71 من الــقــانــون
رقم 01-14 الـــــــمـــــــؤرخ في 29 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1422
اHـوافق 19 غـشت سـنة 2001 واHـذكـور أعالهr مطـة عـاشرة

(10) حتـرر كما يأتي:

r.................(بدون تغيير).............. : ادة 71Hا "
- السير مع حمولة زائدة.

- .................(الباقي بدون تغيير) ...............".

10 :   :  تــدرج ضـمـن أحـكــام الــقــانـون رقم 14-01 اHـاداHـادّة  
اHـؤرخ في 29 جــمــادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19 غـشت
سنة 2001 واHذكور أعاله مادة 71 مكرر حترر كما يأتي:

" اHــادة 71 مـــكـــرر : يــــعـــاقـب بـــاحلــــبس من ســــتـــة (6)
أشـــــهــــر إلى ســــنــــتــــr(2) X وبـــــغـــــرامـــــة من 20.000 دج إلى
50.000 دجr كل سائق مـركبـة نقل الـبضـائع التي يـتجاوز

وزنــــهــــا اإلجــــمــــالي اHــــرخـص به مع احلــــمــــولــــةr أو وزنــــهــــا
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اإلجــمــالي الــســائـر اHــرخص به 3.500 كــلغ أو مــركــبـة نــقل
األشـخـاص الـتي تـشـتـمل عـلى أكـثـر من تـسـعـة (9) مـقـاعد
�ــــا فـي ذلك مــــقــــعـــــد الــــســــائقr وذلـك عــــقب عــــدم احــــتــــرام
rومدة الراحة rدة الـسياقـة�التدابيـر القانـونية اHـتعلـقة 
الــتي تـــســبـــبت في حــادث مـــرور جنم عـــنه جــنـــحــة اجلــرح

اخلطأ ".

اHــاداHــادّة  11 : :  تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام اHــواد  79 و87 و89
و92 من الـقانون رقم 01-14 اHؤرخ في 29 جـمادى األولى
rـــذكـــور أعالهHــــوافق 19 غـــشت ســـنـــة 2001 واHعــام 1422 ا

وحترر كما يأتي:
" اHـادة 79 : يـعـاقب بـاحلـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
ســــــنــــــة (1) وبــــــغـــــــرامــــــة من 20.000 دج إلى 50.000 دجr كل
شخص يقـود مركـبة دون أن يـكون حائـزا لرخـصة سـياقة

صاحلة لصنف اHركبة اHعنية. 
و�ـنعr عالوة على ذلكH rـدة سـنة من طـلب احلـصول

على رخصة السياقة لألصناف األخرى.
ال يــســري مــفــعـول مــنـع طـلـب احلــصــول عـلـى رخــصـة

السياقة إال بعد تنفيذ العقوبة".
" اHـــــادة 87 :  يـــــعـــــاقـب بـــــغـــــرامـــــة من 50.000 دج إلى
150.000 دجr كل شخص ال �تثل لـلقواعد اخلاصـة بتنظيم

السباقات على اHسلك العمومي.
عالوة عــلى الـعــقـوبــات اHـنــصــوص عـلــيـهــا في الـبــنـد
اخلـــامس من اHـــادة 62 مـــكـــرر أعـالهr يـــعـــاقب بـــغـــرامـــة من
50.000 دج إلى 150.000 دجr كل شخص يـشارك في سباق

اHــــركـــبــــات ذات مـــحــــرك غـــيــــر اHـــرخـص لـــهــــا في اHــــســـلك
العمومي".

" اHـــــادة 89 : يــــــعـــــاقـب بــــــغـــــرامــــــة من 10.000 دج إلى
50.000 دجr كل ســــائق جتــــاوز حــــد الـــســــرعـــة الــــقــــانـــونــــيـــة

اHــــرخص بــــهــــا بــــنــــســــبـــة 30 % فــــمـــا فــــوقr والــــتي قــــامت
الـتـجـهـيـزات اHعـتـمـدة �ـعايـنـتـهـا لـلمـركـبـات ذات مـحرك
�قـطورةr أو دون مـقطـورةr أو نصف مـقطـورة في بعض

مقاطع الطرقr ولكل صنف من أصناف اHركبات".
" اHـادة 92 :  في حـالة ارتـكـاب جـنح يعـايـنـها قـانـونا
األعوان اHؤهلـونr باستثناء اجلنح اHذكورة في اHواد  77
 و79 و84 و85 و86 أعالهr يـجب أن تكـون رخصـة الـسيـاقة
مـوضـوع احـتـفـاظ عـلى سـبــيل الـتـحـفظr طـبـقـا لإلجـراءات

اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به".

12 :  :  تــدرج ضـمـن أحـكــام الــقــانـون رقم 14-01 اHـاداHـادّة  
اHـؤرخ في 29 جــمــادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19 غـشت
سنة 2001 واHذكور أعالهr مادة 92 مكرر حترر كما يأتي:

"  اHــادة 92 مـــكــرر : عـــنـــدمـــا يــرتـــكب حـــائـــز رخـــصــة
الـسـيــاقة األجـنــبـية أيــة مخالــفة مـنــصوص علــيها فـي
القـسم األول من هذا الـفصلr يـتم االحتـفاظ بـها إلى غـاية

تسديد الغرامة اجلزافية ".

اHــاداHــادّة  13 : :  تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام اHــواد  93 و97 و98
من الـقـانون رقم 01-14 اHـؤرخ في 29 جـمـادى األولى عام
1422 اHـوافق 19 غـشت سنة 2001 واHـذكور أعالهr وحترر

كما يأتي: 
" اHـادة 93 : في حــالـة اخملـالـفـات اHــذكـورة في الـقـسم
األول من هــذا الــفــصلr يــســلّم الــعــون الــذي عــاين اخملــالــفـة
للسائق اإلخطـار باخملالفة من أجل دفع الغــرامة اجلزافية

في أجـل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما.
ومع انـقضـاء هذا األجل وفي حـالة عـدم دفع الغـرامة
اجلــــــزافــــــيـــــــةr يــــــرسـل مــــــحـــــــضــــــر عـــــــدم الــــــدفـع إلى وكـــــــيل

اجلمهورية.
وفـي هـــذه احلــــالــــةr يــــرفع مــــبــــلغ الــــغــــرامــــة بــــحــــدهـــا

األقصى كما يأتي:
- 3000 دجr بـــالــــنـــســــبـــة لـــلــــمـــخــــالـــفـــات مـن الـــدرجـــة

rاألولى
- 4000 دجr بـــالــــنـــســــبـــة لـــلــــمـــخــــالـــفـــات مـن الـــدرجـــة

rالثانية
- 6000 دجr بـــالــــنـــســــبـــة لـــلــــمـــخــــالـــفـــات مـن الـــدرجـــة

 rالثالثة
- 7000 دجr بـــالــــنـــســــبـــة لـــلــــمـــخــــالـــفـــات مـن الـــدرجـــة

الرابعة.
تـرسل اHــعـلـومـة إلى اإلدارة اHـكــلـفـة بـتـســيـيـر نـظـام

.(2) Xالرخصة بالنقـاط للسحــب اإلضافــي لنقطت
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم" .
" اHـادة 97 : في حـالـة ارتـكـاب السـائق حـائـز رخـصة
السـياقـة إحـدى اجلنح اHـنصـوص علـيـها في الـقسم الـثاني
من هذا الـفـصلr يـقوم الـعـون الذي عـاين اخملـالفـة بـإرسال
محـضر اخملـالفـة اHرتكـبة مـرفقـا برخـصة الـسيـاقةr حسب
احلــالــةr إلى وكــيل اجلــمــهــوريــة في أجـل أقــصــــاه اثــنــتـان

وسبعون (72) ساعة. 
تــرسـل اHـعــلـومـــة اخلـاصـــة بـاجلــنـحــة اHــرتـكــبــة إلـى
اإلدارة اHكلـفــة بتـسيــير نظـــام الرخـصـة بالـنقـــاط فــي
أجـــل ال يـــتــــجـــاوز ثــــمـــانــــيـــة (8) أيــــامr ابـــتــــداء من تــــاريخ

معاينة اخملالفة.
يــتم الـســحب الــتـلـقــائي لـعــدد الـنــقـاط طــبـقــا ألحـكـام

اHادة 62 مكرر من هذا القانون.
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rـعـنيHوإذا صـدر احلـكم بـالــبـراءة وبـنـاء عـلـى طـلب ا
يـــتم اســــتـــرجــــاع الـــنــــقـــاط الـــتـي � ســـحــــبـــهـــا مـن رخـــصـــة

السياقة بعد صيرورة احلكم النهائي". 

" اHـادة 98 : �ـكـن اجلـهـة الــقـضـائــيـة اخملــتـصـة عــنـدمـا
يـحـال عـلـيـهـا مـحـضـر إثــبـات إحـدى اخملـالـفـات اHـبـيَـنـة في
الــــــقــــــســم الــــــثـــــــانـي مــن هـــــذا الـــــفــــــصلr بـــــاإلضــــــافـــــة إلى
الــعـــقــوبــات اجلـــزائــيـــة األخــرىr الـــقــيـــام بــتــعـــلــيـق رخــصــة

السياقة كما يأتي:
r(2) إلـى أربع (4) ســـــــــنـــــــــوات Xــــــدة مـن ســـــــنـــــــتــــــH -
بـالـنـسـبـة لـلـجـنح اHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHواد 67 و68 و69

r73و69 مكرر و70 و71 و71 مكرر و
- Hدة سنة (1) بالنسبـة للجنح اHنصوص عليها في
اHــــــــــــــــــــــــــــــــــواد  72 و 74 و 75 و76 و77 و79 و84 و85 و86 و87

(الفقرة 2) و89.

في حــالــة الــعـــودr تــقــوم اجلــهــة الــقـــضــائــيــة اخملــتــصــة
بإلغاء رخصة السياقة.

مـاعـدا حـالـة اHـنعr �كـن اHعـني أن يـلـتـمس احلـصول
على رخصة سياقة جديــدة بعد أجل خمس (5) سنوات".

اHــاداHــادّة ة 14 : : تــدرج ضــمـن أحــكــام الـــقــانــون رقم 14-01
الـــــــمــــــؤرخ في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 19
غــشت ســنــة 2001  واHــذكــور أعالهr مــادة 98 مــكــرر حتــرر

كما يأتي:

" اHـادة 98 مـكرر : في حـالـة تعـلـيق رخـصـة السـيـاقة
أو إلـغائـها �ـوجب حكم قـضـائيr يتـعX عـلى اHعـني إعادة
رخـصــة ســيـاقــته إلـى اHـصــالح اHــؤهــلـة الــتــابـعــة لــلـوزارة

اHكلفة بالداخلية".

اHـاداHـادّة  15 :  :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اHواد 99 و108 و134
من الـقـانون رقم 01-14 اHـؤرخ في 29 جـمـادى األولى عام
1422 اHـوافق 19 غـشت سنة 2001 واHـذكور أعالهr وحترر

كما يأتي:

" اHـــــادة 99 : فـي حـــــالــــــة ارتـــــكــــــاب صــــــاحب رخــــــصـــــة
الـسـيـاقـة اخملـالـفـات اHـدرجـة ضـمن الـقـسم الـثـاني مـن هذا
الــــفــــصل الــــتي تــــتم مــــعــــايـــنــــتــــهــــا قـــانــــونــــا خالل الــــفــــتـــرة
االختـبـاريـةr تصـدر اجلـهة الـقـضـائيـة اخملـتـصة قـرار إلـغاء

رخصة السياقة باإلضافة إلى العقوبات اجلزائية.

وفـي هــذه الــحـالــةr ال يــمــكـن لـهــذا األخــيــر طـلـب
احلـــصــــول عـــلى رخـــصـــة ســــيـــاقـــة جـــديـــدة خـالل أجل مـــدته
ثـمـانـيـة عـشـر (18) شـهـراr ابــتـداء من تـاريخ صـدور قـرار

اإللغاء ". 

"  اHــــادة 108 : تـــــســــلّم اHـــــركــــبــــات اHــــهـــــجــــورة وفــــقــــا
للشروط اHـنصوص عليها في اHادة 107 أعالهr أو اHصرح
بـــهـــا كـــذلك �ـــوجب حـــكم قـــضـــائيr إلى مـــصـــلــحـــة األمالك

الوطنية قصد التصرف فيها.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم ".

" اHـادة 134 : يـخـتص مـفـتشـو الـنـقل الـبري �ـعـايـنة
اخملـالـفات من الـدرجـة الـرابعـةr اHـطـتان 11 وr13 واخملـالـفة
من الـدرجة الـثالـثة - اHـطة 12 من اHادة 66 أعالهr وإعداد

محضر بذلك". 

اHـاداHـادّة  16 : بـصــفـة انـتـقـالـيـةr تـبـقى األحـكـام اHـتـعـلـقـة
بــكـيــفــيـات تسـيـيـر رخصـة الـسـياقـةr واHـنـصوص عـلـيـها
فــي الـقــسم الـثــالث - الـفــصل الـســادس من الـقــانـون رقم
01-14 اHـؤرخ في 29 جــمـادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19

غـــشت ســـنــة 2001 واHـــذكــور أعـالهr ســـاريـــة اHــفـــعـــول إلى
غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.

rـــركــز الـــوطـــني لـــرخص الـــســيـــاقــةHكـــمــا يـــســـتــمـــر ا
واHـركــز الـوطـني لــلـوقـايـة واألمـن عـبـر الـطــرقr والـلـجـان
الــوالئـيــة اHــذكــورة في اHــادتـX 61 و64 من الــقــانــون رقم
01-14 اHـؤرخ في 29 جــمـادى األولى عـام 1422 اHـوافق 19

غــشت ســنـة 2001 واHـذكــور أعالهr في تــأديــة مـهــامــهـا إلى
غـايـة وضع جـهـاز جـديـد يـتـكـفل بـاHـهـام اخملـولـة لـلـمـركـزين

اHذكورين أعاله.

17 : : تــــلــــغـى األحـــكــــــام الــــمــــخــــالــــفـــــة لــــهـــــذا اHــاداHــادّة  
الـــقـــانـــونr ال ســيــمــا اHــادتــان 83 و137 من الــقــانــون رقـم
01-14 الــمــؤرخ فــي 29 جــمـادى األولى عـام 1422 اHـوافق

19 غـشت سنة 2001  واHتـعلق بـتنـظيم حـركة اHـرور عبر

الطرق وسالمتها وأمنهاr اHعدل واHتمم.

كــمــا تـلــغـى اHـادة 10 مــكـرر مـن الــقـانــون رقم 16-04
اHؤرخ في 27 رمـضان عام 1425 اHوافق 10 نوفـمبر سنة
r2004 اHـعــدل واHــتـمم لــلـقــانـون رقم 01-14 اHـؤرخ في 29

جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

وأمنهاr اHعدل واHتمم.

اHادة اHادة 18 : : يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 19 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 16 فبراير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة




