
  الئحة الجزاءات والمخالفات المرورية

 حيالها  اتخاذهامخالفات الفئة األولى والتدابير اإلضافية التي يمكن  -

 حيالها  اتخاذهااإلضافية التي يمكن  مخالفات الفئة الثانية والتدابير -

 مخالفات الفئة الثالثة  -

  

 حيالها اتخاذهافية التي يمكن مخالفات الفئة األولى والتدابير اإلضا -

يوماً  03العقوبات المقررة لهذه المخالفات )الحبس من عشرة أيام إلى 
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( لاير غير 099التنبيهات )تفحيط( ) سرعة زائدة بالرغم من .11

 قابلة للتخفيض. 

عدم التقيد بإشارات السير الضوئية أو إشارة رجل المرور  .12

 المكلف بتوجيه السير. 

المناورة أو التدوير في المناطق التي توجد فيها عالمة تمنع  .13

 ذلك. 

عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوارئ والمواكب  .14
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التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير  .15

 أو بسبب وجود إشارة بتوقفها. 
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 مقسم إلى أكثر من مسربين في اتجاه واحد. 

 التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات.  .17

 الفة قواعد استعمال أنوار التالقي. مخ .18

استعمال األبواق المزعجة أو ذات األصوات المتعددة أو  .10

المركبة حتى إزالة المخالفة أو  احتجازالصارخات أو الصافرات )

 إزالة أداتها(. 

تسيير مركبات ومعدات أشغال عامة أو زراعية على الطرقات  .29
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 )احتجاز المركبة(. 
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ة عند اجتياز المفارق والجسور عدم مراعاة قواعد األفضلي .20

 واألنفاق والسكك الحديدية. 
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 العاكسة للنور المثلثة الشكل. 

عدم استعمال أنوار القياس أو األجنحة في المركبات  .35
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 الطريق. 

عدم تجهيز السيارات الصهريجية المعدة لنقل المواد الملتهبة  .49

 بمطفأة. 

حتى  احتجازعدم وجود لوحة في مقدمة أو مؤخرة المركبة ) .41

 إزالة المخالفة(. 
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عدم التصريح عن التعديالت التي أدخلت على المركبة  .46
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 إلى أقرب مركز للشرطة. 
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 قطع صفوف الفرق العسكرية والموكب وهي في حالة السير.  .52
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العقوبات المقررة لهذه المخالفات )الحبس لمدة ال تزيد عن عشرة أيام أو 

  لاير أو بهما معاً(. 033ة وال تزيد عن الغرام
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عدم تجهيز المركبة التي تجرها الحيوانات بآلة لتخفيف  .53

 السرعة والتوقف. 

 عدم تجهيز الدراجة العادية بمكبحين فعالين.  .54
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 المرور. 
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 الصعود والنزول والتعلق في حالة السير.  .58
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السير في غير حالة الضرورة على مسالك مخصصة لفئات  .66
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 عدم وجود لوحة المصنع.  .71

 مقروءة(.  جود لوحات )غير مرئية أو غير .72



نقل حمولة يزيد وزنها على الوزن المحدد في رخصة سير  .73

السيارة عندما يتجاوز وزن الزيادة عشر الحمولة المرخص بها، 

تعتبر الحمولة زائدة عندما يتجاوز وزن الزيادة عشر الحمولة 
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 عدم وجود عداد لسيارات األجرة.  .80
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