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 تعلق بعالمات السير على الطرق تمستجدات 
 

يلعب بكل مكوناته دورا مهما في تحسين الذي  في إطار تحسين وتعزيز املنظومة القانونية املتعلقة بالتشوير الطرقي ببالدنا

قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل  2019نونبر  21بتاريخ  6832ية، صدر بالجريدة الرسمية عدد مستوى السالمة الطرق

والذي يقض ي بتغيير ( 2019أكتوبر  10) 1441من صفر  11صادر في ال 3106.19رقم واللوجستيك واملاء ووزير الداخلية 

 ( املتعلق بعالمات السير على الطرق.2014سطس  )فاتح أغ  1435شوال    3صادر في  ال  2805.14القرار املشترك رقم  م  وتتمي

 

وكذا مالئمته مع التطورات التي عرفها هذا   2805.14ويهدف هذا القرار الجديد إلى إدخال بعض التعديالت على القرار رقم  

لون تغيير الاملتعلقة ببعض العالمات مع حيث تمت إضافة بعض العالمات وكذا تغيير بعض املقتضيات التقنية املجال 

األوربية وفي الدول  دول الخاصة بالليل وهو املعمول به في  وضوحااألزرق الداكن لأللواح باللون األسود لجعلها أكثر 

 املغاربية.

 

 يويهدف هذا القرار إلى نشر شكل وتسميات عالمات السير على الطرق وكذا تنفيذ دليل التشوير الطرق

 (Instruction Générale de la Signalisation Routière)   .وتهم الذي يحدد كيفية وضع وإنجاز عمليات التشوير الطرقي

ببالدنا من مصالح تابعة للدولة   وإنجاز عمليات التشوير على الطرق   تدبير الطرق املتدخلين في  جميع  مقتضيات هذا الدليل  

 ا.ترابية وغيرهوجماعات 

 

 1.83.353لتشوير الطرقي ببالدنا بدءا بالظهير الشريف رقم للنصوص القانونية املتعلقة با يأتي هذا الدليل كتكملةو 

املوقعة في فيينا ( بنشر االتفاقية الخاصة بعالمات السير على الطرق 1986نونبر  14) 1407من ربيع األول  11الصادر في 

شوال  20الصادر في  2.10.420املرسوم رقم و  املتعلق مدونة السير على الطرق  52.05القانون رقم و  1968نونبر 8يوم 

 1435شوال  3صادر في  2805.14وكذا القرار املشترك رقم  قواعد السير على الطرق ب( املتعلق 2010شتنبر  29) 1431

 مات السير على الطرق.( املتعلق بعال 2014)فاتح أغسطس 
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مادة. وسيتم توزيعه على جميع املكلفين   137تشوير الطرقي موزعة على  ال  أجزاء تهم مختلف أنواع  8خير من  األ   هذا  تكون يو 

 بتدبير الطرق ببالدنا قصد العمل بمقتضياته التي تتطرق إلى الجوانب التالية:

 

 ؛مقتضيات عامة عن التشوير الطرقي -

 ؛املتعلق بالخطرالتشوير  -

 ؛امللتقيات وحق األسبقية -

 ؛التشوير املتعلق بتعليمات املنع واإللزام -

  ؛التشوير املتعلق باإلرشاد والتوجيه واملواقع -

 ؛التشوير املتعلق بالعالمات الضوئية -

 ؛التشوير األفقي )العالمات على األرض( -

 .التشوير املؤقت -

 
       

 

  




