
1970لسنة  (46)قانون رقم   

فً شــــــؤن الطـــــــــــرق العـامة   

 

( 7) وعلى قانون الطرق رقم 1969 دٌسمبر 11 الموافق – 1389 شوال 2بعد اإلطالع على اإلعالن الدستوري الصادر فً 
  .1953لسنة 

.وبناء على ما عرضه وزٌر المواصالت وموافقة رأي مجلس الوزراء   
:أصدر القانون اآلتً   

 

((1))مادة   
ٌقصد بالطرق العامة المعدة فعال للمرور العام عند العمل بهذا القانون والتً ال تكون مملوكة لألفراد أو الهٌئات الخاصة وكذلك 

.للطرق التً تنشئها الحكومة بعد العمل به   
وٌقصد باألعمال الصناعٌة كل ما ٌنشؤ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبٌها من الجسور والقنوات واألبراج واألعمدة 

.واألنابٌب والممرات العلوٌة والسفلٌة والحوائط الساندة وأعمال التكسٌة وغٌر ذلك من المنشآت الداخلٌة فً حدود الطرق   
 

((2))مادة   
تسري أحكام هذا القانون على جمٌع الطرق العامة عدا الطرق الداخلٌة فً حدود المدن والقرى والتً تختص البلدٌات بإنشائها 

.من هذا القانون  (5)وتنظٌمها وذلك مع مراعاة أحكام المادة   
 

((3))مادة   

:تنقسم الطرق العام إلى األنواع التالٌة         

:طرق سرٌعة   
.      وهً الطرق التً تربط مدٌنة بؤخرى أو محافظة بؤخرى وتمر خارج المدن وٌكون السٌر علٌها سرٌعاً   

:طرق رئٌسٌة   
.        وهً الطرق التً تربط مدٌنة بؤخرى أو محافظة بؤخرى وتمر من خالل المدن وتكون سرعة السٌر علٌها محدودة   

:طرق فرعٌة   
.      وهً التً تتفرع من الطرق السرٌعة أو الرئٌسٌة لربط المدن بالقرى   

  :طرق زراعٌة
      وهً التً تربط المزارع ببعضها أو المناطق الزراعٌة ببعضها وٌحدد وزٌر المواصالت بقرار منه نوع الطرق العامة 

.القائمة وقت صدور هذا القانون وسرعة السٌر على كل منها ، أما الطرق العامة الجدٌدة فٌحدد نوع كل منها فً قرار إنشائه   
 

((4))مادة   
تتولى اإلدارة العامة للطرق بعد موافقة وزٌر المواصالت إنشاء الطرق العامة بؤنواعها واألعمال الصناعٌة الملحقة بها ورصفها 
وصٌانتها وترمٌمها وتجدٌدها وتعدٌلها وٌجوز لإلدارة المذكورة أن تقوم بهذه األعمال بنفسها أو تعهد بها إلى الغٌر وفقاً ألحكام 

.القوانٌن واللوائح   
 

((5))مادة   
لإلدارة العامة للطرق أن تتولى على نفقة الحكومة تنفٌذ األعمال الخاصة بإنشاء أجزاء الطرق العامة الداخلة فً حدود المدن 

والقرى وتعدٌلها ورصفها وصٌانتها واألعمال الصناعٌة الملحقة بها على أن ٌصدر بتحدٌد تلك األجزاء قرار من وزٌر 
.المواصالت بعد التشاور مع الجالس البلدٌة المختصة   

 
((6))مادة   

ٌتحمل األفراد والهٌئات تكالٌف العمال الصناعٌة التً ٌطلبون إنشاءها أو تعدٌلعا أثناء إنشاء الطرق العامة أو بعد إنشائها 
وتتولى اإلدارة العامة للطرق تنفٌذ هذه األعمال بعد دفع تكالٌفها مقدماً طبقاً لتقدٌراتها فإذا جاوزت التكالٌف الفعلٌة هذه 

التقدٌرات فٌتعٌن على أصحاب الشؤن دفع الفرق فً الموعد الذي ٌحدد له وإال حصل منهم بطرٌق الحجز اإلداري،أما إذا كانت 
.التكالٌف الفعلٌة أقل من المبالغ المحصلة منهم فٌرد الفرق إلٌهم   



((7))مادة   

تفرض قٌود على األراضً الواقعة خارج االتساع النهائً المعتمد لكل طرٌق امسافة عشرٌن متراً بالنسبة إلى الطرق السرٌعة ، 

وخمسة عشر متراً للطرق الرئٌسٌة ، وعشرة أمتار للطرق الفرعٌة ، وخمسة أمتار للطرق الزراعٌة وتعتبر ملكٌة األراضً 

:المذكورة محملة بما ٌؤتــــــــــــً   
 

ال ٌجوز بغٌر ترخٌص من اإلدارة العامة للطرق تشجٌر هذه األراضً أو إقامة مبانً علٌها أو إحداث حفر بها أو خنادق أو - أ

.مصارف مٌاه أو إجراء أي عمل فٌها من شؤنه تعرٌض سالمة الطرٌق للخطر أو إعاقة تحسٌنه أو توسٌعه مستقبالً   

لإلدارة العامة للطرق أن تؤخذ من تلك الراضً ما تراه الزماً من أتربة وأحجار لتمهٌد الطرق أو رصفه أو توسٌعه أو وقاٌته - ب

بحٌث ال ٌجاوز ذلك العمق الذي ٌحدده وزٌر المواصالت بقرار منه وٌعوض ذو الشؤن عن ذلك تعوٌضاً عادالً تقدره اإلدارة 

.العامة للطرق   

لإلدارة العامة للطرق وغٌرها من الجهات المختصة أن تضع فً هذه األراضً األعمدة واإلشارات والعالمات المبٌنة - ج

للمسافات أو المنظمة للمرور وغٌرها من األعمال المتعلقة بهذا القانون وأن تشغلها مإقتاً بالمهمات والمواد واآلالت الالزمة 

.لتمهٌد الطرق أو وقاٌتها أو صٌانتها أو تعدٌلها ، مع تعوٌض ذوي الشؤن عن األضرار التً تترتب على ذلك تعوٌضاً عادالً   

 

((8))مادة   

ال ٌجوز بغٌر ترخٌص من اإلدارة العامة للطرق توصٌل طرٌق خاص بؤي من الطرق العامة أو غرس أشجار على جانبً الطرق 

العامة وتعتبر األشجار المغروسة على جانبً الطرق من األموال العامة للدولة سواء غرست بترخٌص أو بغٌر ترخٌص وذلك 

.مع مراعاة حكم المادة التالٌة   

 

((9))مادة   

األشجار المغروسة على جانبً الطرق العامة وقت العمل بهذا القانون تظل ملكاً ألصحابها بشرط أن ٌبلغوا عنها اإلدارة - 1

.العامة للطرق بكتاب مسجل خالل ستة أشهر من تارٌخ العمل بهذا القانون وإال اعتبرت من األموال العامة للدولة بدون مقابل   

لإلدارة العامة للطرق حق تهذٌب هذه األشجار أو قطعها متى استلزم ذلك توسٌع الطرٌق أو توضٌح الرإٌة أو غٌر ذلك من - 2

.مقتضٌات المصلحة العامة دون أن تكون ملزمة بؤداء أي تعوٌض وٌبلغ أصحابها بقطعها لنقلها والتصرف فٌها   

وال ٌجوز لمالك األشجار المذكورة قطعها إال بعد الحصول على ترخٌص بذلك من اإلدارة العامة للطرق ولإلدارة أن ترفض - 3

.الترخٌص وتتملك األشجار بدون مقابل تعوٌض عادل   

 

((10))مادة   

 

:ال ٌجوز التعدي على الطرق العامة وتحظر بصفة خاصة األعمال التالٌة        

 

.إحداث قطع أو حفر فً سطحها أو مٌولها أو أخذ أتربة منها أو إحداث تلف باألعمال الصناعٌة الملحقة بها - 1  

وضع أو إنشاء أو إستبدال أنابٌب أو أسالك تحتها أو فوق سطحها دون ترخٌص من اإلدارة العامة للطرق أو بالمخالفة - 2

.ألحكام الترخٌص الممنوح   

.اغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت علٌها دون ترخٌص من اإلدارة العامة للطرق أو بالمخالفة ألحكام الترخٌص - 3  

.إتالف األشجار المغروسة على جانبٌها أو العالمات المبٌنة للمسافات أو العمال الصناعٌة الملحقة بها - 4  

( .7)رعً الحٌوانات علٌها أو على جسورها أو على األراضً الواقعة على جانبٌها والمشار إلٌها فً المادة - 5  

.منع جرٌان المٌاه منها إلى الحفر أو القنوات واألراضً المنخفضة المجاورة لها ولو كانت ملكاً لألفراد أو الهٌئات الخاصة - 6  

.إغراقها بمٌاه الري أو المجاري أو غٌرها - 7  

.ترك منقوالت علٌها من شؤنها أن تعوق حركة المرور - 8  

.وضع قاذورات أو ما شابه علٌها - 9  

 



 

 

((11))مادة   
 

مع عدم اإلخالل بؤٌة عقوبة أشد ٌنص علٌه قانون العقوبات أو غٌر من القوانٌن ٌعاقب كل من ٌخالف أحكام إحدى المواد - 1

مائتً  (ل. د200) من هذا القانون بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز 3،9فقرة  (9)و  (8)و ( أ)بنذ  (7)

.دٌنار لٌبً أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن مع إلزام المخالف بنفقات إعادة الشًء إلى أصله   

ومع عدم اإلخالل بالمحاكمة الجنائٌة ٌكون لإلدارة العامة للطرق عند حصول العتداء أو الشروع فٌه أن تكلف مرتكب - 2

المخالفة بوقف العتداء ، وإزالة مظاهره وإعادة الشًء إلى أصله على نفقته وتحت إشرافها وفً موعد وبالطرٌقة التً تحددها 

.وإال قامت بذلك على نفقته وتحصل النفقات بطرٌق الحجز اإلداري   

 

((12))مادة   

ٌكون لموظفً افدارة العامة للطرق الذٌن ٌعٌنهم وزٌر المواصالت بقرار منه صفة الضبط القضائً فً تنفٌذ أحكام هذا القانون 

والتفتٌش على ما ٌجري فٌها من  (7)ولهم فً سبٌل ذلك حق دخول الراضً المحملة بالقٌود المنصوص علٌها فً المادة 

.أعمال   

 

((13))مادة   

.تصــــــــدر اللوائــــح الالزمة لتنفٌذ هذا القانون بقرار من وزٌر المواصــــــــــــالت   

 

((14))مادة   

.م المشار إلٌه ، كما ٌلغً كل نص آخر مخالف ألحكام هذا القانون 1953لسنة  (7)ٌلغً القانون رقم   

 

((15))مادة   

.ٌعمل بهذا القانون من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة   

 


