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النقط؟ ال�صائق ر�صيد رخ�صته من  ا�صتنفذ  واإذا 

رخ�سة ال�سياقة بـالنـقـط

من  ابتداء  الغية  ال�سياقة  رخ�سة  ت�سبح  لها،  املخ�س�ص  النقط  ر�سيد  نفاد  عند 

اآخر نقطة.  تاريخ فقدان 

اأن  النقط من ر�سيد رخ�سته  الذي مت خ�سم جمموعة من  لل�سائق  هل ميكن 

ي�سرتجعها؟

اإذا  رخ�سته  ر�سيد  من  املخ�سومة  النقط  ي�سرتجع  اأن  ال�سائق  باإمكان  نعم، 

اأو ا�ستجاب ملجموعة من ال�رشوط املحددة على  التزم باحرتام قواعد ال�سري 

التايل:  ال�سكل 

•    ا�سرتجاع 4 نقط اإذا اجتاز ال�سائق دورة للرتبية على ال�سالمة الطرقية 
؛ الغاية  التي يتم تنظيمها من طرف موؤ�س�سات حتدث لهذه 

اإذا مل يرتكب خمالفة ت�ستوجب خ�سم النقط خالل  4 نقط  •    ا�سرتجاع 
مدة �سنة واحدة ؛

اأية  ال�سائق  يرتكب  مل  اإذا  نقطة(   30( االإجمايل  الر�سيد  ا�سرتجاع     •
النقط خالل  مدة ثالث �سنوات. خمالفة ت�ستوجب خ�سم 

اجتياز  امللغاة  الرخ�صة  ل�صاحب  ميكن  ال  االختبارية،  الفرتة  خالل 

االختبار مرة اأخرى الأجل احل�صول على رخ�صة �صياقة جديدة اإال بعد 

م�سي 6 اأ�صهر على االأقل من تاريخ ت�صليم رخ�صة ال�صياقة اخلا�صة 

التجهيز والنقل. ويف حالة جناحه، ت�صلم له رخ�صة �صياقة  به لوزارة 

اأخرى لفرتة اختبارية جديدة مدتها �صنة واحدة، يخ�ص�ص لها ر�صيد 

مكون من 10 نقط. 

جتدر االإ�صارة اإىل اأنه يجب على �صاحب رخ�صة ال�صياقة، الذي فقد خالل 

الفرتة االختبارية اأكرث من ثلثي النقط املخ�ص�صة للرخ�صة املذكورة، اأن 

يخ�صع لدورة يف الرتبية على ال�صالمة الطرقية.

ال�صياقة يف حالتي اخل�صم واال�صرتجاع؟ من يقوم بتدبري نقط ر�صيد رخ�صة 

وزارة التجهيز والنقل هي التي تقوم بتدبري نظام رخ�سة ال�سياقة بالنقط على م�ستوى 

النهائي  الق�سائي  احلكم  على  بناء  النقط  بخ�سم  وتقوم  لديها.  املتوفر  املعطيات  بنك 

واجلزافية.  الت�ساحلية  الغرامة  الأداء  املثبتة  الوثيقة  على  بناء  اأو  املحكمة  عن  ال�سادر 

الذكر. ال�سالفة  القواعد  ال�سائق  اتبع  اإذا  تلقائيا  النقط  بالرفع من ر�سيد  تقوم  كما 

واإذا مل يتبق لل�صائق اإال ر�صيد يقل عن 8 نقط من اأ�صل 30 نقطة، كم 

ي�صرتجع من النقط اإذا التزم باحرتام قواعد ال�صري؟

بالنقط،  ال�صياقة  رخ�صة  لنظام  والوقائية  التحفيزية  الطبيعة  بحكم 

اأية  يرتكب  ومل  نقط   8 عن  يقل  ر�صيدا  ميتلك  الذي  لل�صائق  ميكن 

من  ي�صتفيد  اأن  �صنتني،  مدة  خالل  النقط  خ�صم  ت�صتوجب  خمالفة 

يتبق يف  مل  الذي  لل�صائق  ميكن  وهكذا،  نقطة.   12 اإىل  ر�صيده  رفع 

ر�صيده اإال نقطة واحدة والذي التزم خالل مدة �صنتني بعدم ارتكاب 

اأية خمالفة ت�صتوجب خ�صم النقط، اأن ي�صتفيد من ا�صرتجاع 11 نقطة 

دفعة واحدة.

PA
P 

- 0
00

1



)ما  حادثة  ثر  اإ الت�سديد،  ظروف  مع  العمدي  غري  القتل     •
) ال�سياقة  رخ�سة  لغاء  اإ يتقرر  مل 

• اجلروح غري العمدية بدون ظروف الت�سديد، اإثر حادثة �سري ؛
اأو  �رشيع  طريق  يف  اأو  �سيار  طريق  يف  اخللف  اإىل  • الرجوع 
املركزي  ال�رشيط  عبور  مع  الطريق  نف�ص  يف  الدورة  ن�سف 

الفا�سل بني القارعتني ؛ 

•    اجلروح غري العمدية املوؤدية اإىل عاهة دائمة مع ظروف الت�سديد، 
اإثر حادثة �سري )ما مل يتقرر اإلغاء رخ�سة ال�سياقة(

•   اجلروح غري العمدية مع ظروف الت�سديد، اإثر حادثة �سري ؛
•   ال�سياقة حتت تاأثري الكحول اأو حتت تاأثري املواد املخدرة ؛

ارتكاب  بعد  التوقف،  بعدم  امل�سوؤولية  من  التمل�ص  حماولة     •
مكان  حالة  بتغيري  اأو   بالفرار  اأو  فيها،  الت�سبب  اأو  �سري  حادثة 

احلادثة اأو باأية و�سيلة اأخرى ؛

كلم/�ص   50 يعادل  مبا  بها  امل�سموح  الق�سوى  ال�رشعة  جتاوز     •
اأو اأكرث. 

ظروف  بدون  دائمة  عاهة  اإىل  املوؤدية  العمدية  غري  اجلروح     •
الت�سديد، اإثر حادثة �سري ؛

•   �سياقة مركبة، تتطلب �سياقتها احل�سول على رخ�سة ال�سياقة، 
بالرغم من توقيف اإداري اأو ق�سائي لرخ�سة ال�سياقة ؛

�سياقة مركبة تتطلب �سياقتها احل�سول على رخ�سة ال�سياقة،     •
اأثناء مدة االحتفاظ برخ�سة ال�سياقة ؛

•   عدم اإيداع رخ�سة �سياقة تقرر توقيفها ؛
االجتاه  ال�رشيع يف  الطريق  اأو يف  ال�سيار  الطريق  ال�سري يف     •

املعاك�ص لل�سري ؛

جتاوز الوزن املاأذون به عند املرور باإحدى من�ساآت العبور.

•   عدم ا�ستعمال حزام ال�سالمة ؛
•    اإركاب طفل تقل �سنه عن ع�رش �سنوات باملقاعد االأمامية.

•   عدم احرتام عالمة قف اأو اإ�سارة ال�سوء االأحمر ؛
•    جتاوز ال�رشعة امل�سموح بها مبا يفوق 30 كلم/�ص ويقل عن 50 كلم/�ص ؛

•    ال�سري يف االجتاه املعاك�ص ؛
•   التجاوز غري القانوين. 

•    ال�سري ليال على الطريق العمومية دون اإنارة خارج التجمعات العمرانية ؛
•   ال�سياقة دون التوفر على �سهادة املراقبة التقنية ؛

بالطريق  املربر  غري  التوقف  اأو  العاجل  التوقف  �رشيط  على  ال�سري    •
؛ ال�سيار 

عدم  عند  اأو  عمومية،  اإنارة  فيها  لي�ست  بقارعة  ليال  التوقف  اأو  الوقوف    •
كفاية الروؤية وذلك دون اإنارة اأو دون ت�سوير.

•   عدم احرتام حق االأ�سبقية ؛
يتجاوز  وال  كلم/�ص   20 يفوق  مبا  بها  امل�سموح  ال�رشعة  جتاوز      •

؛ 30 كلم/�ص 
•    �سياقة الدراجات النارية اأو الدراجات الثالثية العجالت مبحرك 
هيكل،  على  تتوفر  ال  التي  مبحرك،  العجالت  الرباعية  الدراجات  اأو 

الواقية. ا�ستعمال اخلوذة  دون 

على  ال�سائقني  يحفز  وقائي  نظام  تكري�ص  بالنقط  ال�سياقة  رخ�سة  ت�ستهدف 

االأ�سا�سية  القواعد  واحرتام  الطرقية  ال�سالمة  ملتطلبات  اال�ستجابة  �رشورة 

من  �سلوكاتهم  حت�سني  اإمكانية  لل�سائقني  النظام  هذا  مينح  كما  الطرقي.  لل�سري 

الطرقية.  ال�سالمة  الرتبية على  خالل متابعة دورات تكوينية يف جمال 

وترمي رخ�سة ال�سياقة بالنقط اإىل تر�سيخ مبداأ امل�ساواة يف تطبيق العقوبات، 

مهما  املخالفني  ال�سائقني  جميع  على  عادل  ب�سكل  النقط  خ�سم  يتم  بحيث 

اإليها. ينتمون  التي  االجتماعية  الفئة  كانت  ومهما  عي�سهم  م�ستوى  كان 

للفرتة  رخ�سة  هي  هل  ال�سياقة:  رخ�سة  بح�سب  النقط  ر�سيد  يختلف 

نهائية.  اأم هي رخ�سة  االختبارية 

االختبارية  الفرتة  ال�صياقة يف  ر�صيد رخ�صة 

رخ�سة يح�سل عليها املرت�سح، بعد اجتازه بنجاح لالمتحان اخلا�ص برخ�سة 

ر�سيد  على  وتتوفر  �سنتان،  مدتها  اختبارية  لفرتة  �ساحلة  تكون  ال�سياقة، 

مكون من ع�رشين )20( نقطة. 

النهائية ال�صياقة  رخ�صة  ر�صيد 

�سند  مقابل  ال�سياقة  رخ�سة  �سند  ا�ستبدال  يتم  االختبارية،  الفرتة  انتهاء  عند 

30 نقطة.  جديد يخ�س�ص له الر�سيد االأق�سى املحدد يف ثالثني 

النقط؟ التي ت�صتوجب خ�صم  وما هي اجلنح 

منها؟ الغاية  ما 

ال�صياقة؟ ما هو ر�صيد رخ�صة 

بالنقط؟ ال�صياقة  رخ�صة  ماهي 

بيداغوجي جديد يقوم على تخ�سي�ص ر�سيد  اإجراء  بالنقط  ال�سياقة  رخ�سة 

الرخ�سة  �ساحب  اأدين  اإذا  تخفي�سه  يتم  �سياقة  رخ�سة  لكل  النقط  من 

الت�ساحلية  الغرامة  اأدى  اإذا  اأو  التخفي�ص  هذا  ت�ستوجب  خمالفة  اأجل  من 

املخ�سومة  النقط  ال�سرتجاع  مرن  نظام  على  االإجراء  هذا  ويعتمد  واجلزافية. 

املرورية.  القواعد  باحرتام  ال�سياقة  التزم �ساحب رخ�سة  كلما 
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النقط؟ ت�صتوجب خ�صم  التي  املخالفات  ما هي 

يلي ما  النقط يف  امل�صتوجبة خل�صم  املخالفات  تتحدد 

النقط يف ما يلي: امل�صتوجبة خل�صم  تتحدد اجلنح 
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القانون  دخول  قبل  امل�صلمة  املوؤقتة،  ال�صياقة  لرخ�صة  اأي�صا  يخ�ص�ص 

واحدة،  �صنة  مدتها  والتي   2010 اأكتوبر  فاحت  يف  التنفيذ  حيز  اجلديد 

ر�صيد مكون من 20 نقطة خالل املدة املتبقية من الفرتة االختبارية.

القانون  امل�صلمة قبل دخول  النهائية،  ال�صياقة  اأي�صا لرخ�صة  يخ�ص�ص 

اجلديد حيز التنفيذ يف فاحت اأكتوبر 2010، ر�صيد مكون من 30 نقطة.

النقط؟ الر�صيد خل�صم  يتعر�ص  متى 

اأو  خمالفة  ال�سائق  ارتكب  اإذا  ال�سياقة  رخ�سة  ر�سيد  من  النقط  خ�سم  يتم 

ذلك.  ت�ستوجب  جنحة 

ويتم خ�سم عدد النقط بح�سب درجة خطورة الفعل املرتكب من طرف ال�سائق 

120 خمالفة ويف  اأكرث من  بني  13 خمالفة خطرية جدا من  يتم اخل�سم يف  اإذ 

18 جنحة خطرية جدا.  حالة ارتكاب 

بعد  ال�سياقة  حتظر  التي  االأدوية  تاأثري  حتت  مركبة  • �سياقة 
تناولها ؛

اأو  تنفيذه  من  وامتنع  بالتوقف  االأمر  اإليه  وجه  الذي  • ال�سائق 
من اخل�سوع الأعمال التحقق املقررة اأو مل يحرتم االأمر بوقف 

اإىل  �سياقتها  العمل على  اأو  مركبته  �سياقة  اأو رف�ص  املركبة 

املحجز اأو رف�ص االمتثال لالأوامر القانونية ال�سادرة اإليه ؛

• ال�سياقة ب�سفة مهنية دون التوفر على بطاقة ال�سائق املهني.
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