
 ( ۱جدول المخالفات رقم )

 ( لاير150/100الغرامة المالية )

 قيادة املركبة يف األسواق اليت ال يسمح بالقيادة فيها. -1

 .مغادرتها بعد التشغيل وضع ويف مفتوحة املركبة ترك -٢

 عدم وجود تأمني سار للمركبة. -3

 عبور املشاة للطرق من غري األماكن املخصصة هلم. -4

 املشاة باإلشارات اخلاصة بهم.عدم تقيد  -5

 وقوف املركبة يف أماكن غري خمصصة للوقوف. -6

 عدم إعطاء أفضلية املرور للمشاة أثناء عبورهم يف املسارات املخصصة هلم. -7
  



 (۲جدول المخالفات رقم )

 ( لاير300/150الغرامة المالية )

 املسار. سار أو التجاوز أو تغيريعدم استخدام إشارة اإللتـاف عـنـد التحول لليمني أو الي -1

 الرجوع إىل اخللف يف الطريق العام ملسافة تزيد على عشرين مرتا. - ٢

أو  بالتعلق بأي مركبة أخرى، -أو ما يف حكمهما  -قيام سائق الدراجة اآللية أو العادية  -3

 سحب أو محل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر.

 التالقي.خمالفة قواعد استعمال أنوار  -4

 عدم محل رخصة القيادة أو رخصة السري أثناء القيادة. -5

 إساءة استعمال منبه املركبة. -6

 عدم تقديم املركبة للفحص الفين الدوري. -7

 خمالفة تنظيمات السري على الطرق. -8

 عدم ربط حزام األمان. -۹

 وضع حواجز داخل املركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق. -۱۰

وقوع  ترك السائق مسافة كافية بني مركبته واملركبة اليت أمامه، تسمح له بتفادي عدم - ۱۱

 حادث.

 التحرك باملركبة بسرعة عالية، حبيث حتدث اإلطارات صوتا عاليا. - ۱٢

 التجمهر يف موقع احلادث. - 13

باستخدام  قيام السائق بتخطي أرتـال املركبـات أمـام إشارات املرور أو نقاط الضبط األمين - 14

 كتف الطريق أو املسار املخصص لاللتفاف.

 عدم توافر املتطلبات النظامية للمقطورة. - 15

  



 (3جدول الغرامات رقم )

 ( لاير.500/300الغرامة المالية )

 عدم اختاذ االحتياطات الالزمة عند إيقاف املركبة يف حاالت الطوارئ على الطرق العامة. -1

 .املركبة خارج أجسام رمي -٢

 التباطؤ يف السري على حنو يعرقل احلركة. -3

 االنشغال بغري الطريق أثناء قيادة املركبة. -4

 استعمال املكابح )الفرامل ( بشكل مفاجئ لغري ضرورة. -5

 عدم التقيد بتنظيمات السري عند تقاطعات الطرق. -6

 عدم االلتزام حبدود املسارات احملددة على الطريق. -7

 ضوضاء باستعمال أجهزة من داخل املركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع اآلداب العامة،إحداث -8

 أثناء القيادة.

 القيادة برخصة قيادة صالحيتها منتهية. -9

 عدم استخدام مقاعد األمان املخصصة لألطفال. -10

 ترك املركبة يف طريق منحدرة مع عدم اختاذ االحتياطات الالزمة. -11

 .راشد مرافق دون املركبة يف(  العاشرة) سن دون طفالاأل ترك -1٢

  



 (4جدول المخالفات رقم )

 ( لاير900/500الغرامة المالية )

 مالحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال املنبهات اخلاصة بها. -1

 .لالقتناء خمصصة مبركبات الطريق على القيادة -٢

 عدم الوقوف متامًا عند إشارة قف. -3

 الوقوف وقوفًا تامًا عند إشارة )أمامك أفضلية( يف حالة مرور مركبات على الطريق املعطاةعدم  -4

 له األفضلية.

 عدم إعطاء األفضلية للمركبة القادمة من اليمني عند الوصول إىل تقاطع متساوي األفضليات -5

 يف آن واحد وعندما ال يكون هناك إشارات أولوية.

 بات اليت على الطريق الرئيسة يف حالة عدم وجود إشارة أفضلية.عدم إعطاء األفضلية للمرك -6

 عدم التقيد بإشارات رجل األمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته األولية على -

 اإلشارات الضوئية.

 عدم إعطاء األفضلية للمركبات اليت بداخل الدوار من قبـل املركبات اليت خارجه يف حالة عدم -8

 د إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السري.وجو

 قيادة املركبة داخل األنفاق من غري إضاءة أنوارها. -9

 زيادة أبعاد احلمولة املنقولة ملركبات النقل اخلفيف على احلد املسموح به.- 10

 قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال املنبهات اخلاصة بها من غري ضرورة. -۱۱

 املرور يف ملتقيات الطرق أو تقاطعاتها لسائق املركبة املتقدم على غريه يف عدم إعطاء أفضلية -۱٢

 حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك.

 عدم قيام السائق يف حال تغيري اجتاهـه بالدوران للخلف بإعطاء أفضلية املرور للمركبـات - 13

 القادمة من االجتاهات األخرى.

 الطريق بإعطاء األفضلية ملن كان طريقه مفتوحًا. عدم قيام السائق يف حال إغالق جزء من-14

 عدم قيام السائق الذي يرغب يف تغيري مساره بإعطاء األفضلية لسائق املركبة اليت تسري يف-15

 اجتاه مستقيم يف حال سري املركبتني متحاذيتني بشكل متواز.

تقاطعها مع طريق عدم إعطاء أفضلية املرور للمركبات القادمة من طريق رئيسه يف حالة -16

 أو طريق ترابية. فرعية



 عدم إعطاء أفضليه املرور لوسائل النقل العام كالقطارات أو احلافالت وما يف حكمها يف حال - 17

 سريها على املسارات املخصصة هلا.

 نقل الركاب يف األماكن غري املخصصة هلم يف املركبة. - ۱۸

 ناء سري املركبة.استخدام السائق بيده أي جهاز حممول أث - 19

 ا.هل املسموح الفئة هذه غري من اخلاصة االحتياجات ذوي وقوف أماكن يف الوقوف- ٢۰

 .املختصة اجلهات موافقة دون املركبة جسم على آخر بيان أي أو ملصق أو رسم أو كتابة وضع-٢۱

 .العامة الطرق على للبيئة تلويثًا حتدث مركبة تسيري-٢٢

 دون التقيد بالضوابط اليت تضعها اإلدارة املختصة.تظليل زجاج املركبة -٢۳

 أجله. من رخصت الذي الغرض لغري املركبة استعمال -٢٤

 .وتثبيتها املنقولة احلمولة تغطية عدم -٢٥

  



 ( 5جدول المخالفات رقم )

 ( لاير ۲000/1000الغرامة المالية )

 أو اخلروج منها يف األوقات غري دخول الشاحنات واملعدات الثقيلة وما يف حكمهما إىل املدن -1

 املسموح بها.

 قيادة املركبة برخصة قيادة ال تتناسب مع حجم املركبة ونوع استخدامها. -٢

 الوقوف على خطوط السكة احلديدية. -۳

 نقل عدد من الركاب يزيد على العدد احملدد يف رخصة السري. -4

 مصرح هلم االطالع عليها.رفض إبراز الوثائق اخلاصة بالسائق أو املركبة لل -ه

 قيادة املركبة بلوحات غري واضحة أو بها تلف. -6

 سري املركبة بال لوحة أمامية. -7

 عدم إنهاء إجراءات تعديل جمال استعمال املركبة. -8

 عدم إخراج املركبة املعدة للتصدير خالل املدة احملددة. -۹

 عدم ارتداء اخلوذة أثناء قيادة الدراجة اآللية.-10

 قيادة املركبة قبل احلصول على رخصة قيادة أو يف حال سحب الرخصة. -11

 ك أجسام على الطرق العامة تعرض السالمة العامة للخطر.تر-۱٢

 عدم إعطاء أفضليه املرور ملركبات املواكب الرمسية أو الطوارئ.- ۱۳

 دة فيها.القيادة على أكتاف الطريق وعلى األرصفة أو املسارات اليت متنع القيا- 14

 النزول أو الركوب أثناء ، سري املركبات،- 15

 عبور املشاة للطرق السريعة.-16

 التجاوز يف املناطق اليت مينع فيها التجاوز، مثل املنعطفات واملرتفعات.- 17

 عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشاحنات واملقطورات.- ۱۸

 السري ليال أو يف األحوال اجلوية اليت تكون فيها الرؤية غريعدم استخدام األنوار الالزمة عند -19

 واضحة.

 تثبيت اللوحة يف مكانها املخصص. عدم-٢۰

 .التفحيط مواقع يف التجمهر-٢۱

 .به املسموح احلد على الثقيل النقل ملركبات املنقولة احلمولة أبعاد زيادة-٢٢



 األساسية جتهيزاتها أو معاملها يغري هيكلها، أو املركبة جسم على إضافة أو تعديل أي إجراء- ٢۳

 اختاذ اإلجراءات النظامية. دون

 قيادة مركبة دون توافر التجهيزات الالزمة، مثل املكابح واألنوار وما يف حكمهما.-٢٤

 .املختصة اإلدارة من صادرة غري لوحات استخدام-٢٥

  



 (6جدول المخالفات رقم )

 لاير ( 6000/3000الغرامة المالية من )

 جتاوز إشارة املرور الضوئية أثناء الضوء األمحر. -۱

 جتاوز حافالت النقل املدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل. - ٢

 العبث بعالمات الطريق أو العاكسات أو الشاحنات املنظمة حلركة السري.-3

عند  ورية األمنيةعدم الوقوف عند مراكز الضبط األمين أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للد -4

 وجود توجيه أو عالمة توجب الوقوف.

 العامة. استخدام أجهزة غري مصرح بها يف املركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع اآلداب-5

 قيادة املركبة باالجتاه املعاكس حلركة السري. -6

 املراوغة بسرعة بني املركبات على الطرق العامة.-7

 .تصريح على احلصول دون مواكب يف السري أو العامة، الطرق على للمركبات سباق إجراء-8

 عدم التزام الشاحنات واملعدات الثقيلة بالسري يف املسار األمين يف الطريق املتعدد املسارات. -9

 عدم قيام أصحاب احليوانات بإبعادها عن حرم الطريق املعتمد.-10

 باملركبات الرمسية ومركبات الطوارئ.تركيب جتهيزات يف املركبة كتلك اخلاصة -۱۱

 ة على الطرق قبل اختاذ اإلجراءات الالزمة لتاليف أضرارها، مباالعام األشغال مركبات تسيري-1٢

 يف ذلك عدم وضوع الشرائح العاكسة على جانيب مؤخرة املركبة.

 املركبة بال لوحة خلفية، أو بال لوحات. سري-13

 طمس لوحات املركبة.- 14

  



 (۷المخالفات رقم )جدول 

  لاير(  10000/5000الغرامة المالية )  

 . تأثريها حتت القيادة من حمذر عقاقري أو ، خمدر أو مسكر تأثري حتت املركبة قيادة - 1

 . املختصة اإلدارة مع التنسيق قبل الطرق بأعمال القيام - ٢

دون التنسيق مع  أو هلا، املخصصة األماكن غري من حيواناتهم بعبور احليوانات أصحاب مساح -3

 اجلهات املختصة.

 . للمركبة عائدة غري لوحات استخدام -4

 طمس رقم هيكل املركبة أو حماولة طمسه.  -ه 

 اجملازفة بعبور األودية والشعاب أثناء جريانها - 6

  



 (8جدول المخالفات رقم )

 كلم / ساعة فأقل. 1۲0السرعة من -1

 مقدار السرعة احملددة الطريقالسرعة احملددة على 
 قيمة الغرامة بالريال

 احلد األعلى احلد األدنى

 كلم / ساعة فأقل 1٢0من 

 300 150 كلم/ساعة٢0كلم/ ساعة إىل 10التجاوز بأكثر من  

 500 300 كلم/ساعة30كلم/ ساعة إىل ٢0التجاوز بأكثر من  

 1000 800 كلم/ساعة40كلم/ ساعة إىل 30التجاوز بأكثر من  

 1500 1٢00 كلم/ساعة50كلم/ ساعة إىل 40التجاوز بأكثر من  

 ٢0000 1500 كلم/ ساعة 50التجاوز بأكثر من  

 

 كلم / ساعة فأقل. 140السرعة من -۲

 مقدار السرعة احملددة السرعة احملددة على الطريق
 قيمة الغرامة بالريال

 احلد األعلى احلد األدنى

 كلم / ساعة فأقل 140من 

 500 300 كلم/ساعة10كلم/ ساعة إىل 5التجاوز بأكثر من  

 1000 800 كلم/ساعة٢0كلم/ ساعة إىل 10التجاوز بأكثر من  

 1500 1٢00 كلم/ساعة30كلم/ ساعة إىل ٢0التجاوز بأكثر من  

 ٢000 1500 كلم/ ساعة 30التجاوز بأكثر من  

 


