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 ( من قانون الطرق بسبب مخالفة ارتكبت بعد2)الفقرة  195زيادة مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة. *
 

 قبل. 07.00والساعة  22.00ساعات  

 ٪ 30أيام ، خصم  5الدفع في غضون 



2 

Euro Punti Principali infrazioni Art. 
 

اكن لسرعة سواء في الفيراج،الكروازمة،الهبطة،الحدورة،االماالفراط في  ا 5- 87,00  
التي يترددعليهاالسكان بكثرة ليال،مع سقوط  الضباب                            

                                                                                       
         

141* 

 عقوبة في
 المحكمة

اق بين العربات ذات المحرك مع المراهنة على شيء ،تسحب فورا سب 10-
رخصة السياقة ويتم حجزالعربة                                                   

                                         

141* 

 شرةاالفراط في السرعة مابين عشرة و اربعين كلم في الساعة اكثر من ع 3- 173,00
0واقل من اربعين       

142(8)* 

لسياقة االفراط في السرعة اكثر من اربعين كلم في الساعة،تسحب رخصة ا 6- 543,00
 لمدة مابين شهر وثالث اشهر

142(9)* 

ددة، االفراط في السرعة اكثر من ستين كلم في الساعة على السرعةالمح 10- 845,00
هر و اثنى عشر شهراتسحب فورا رخصة السياقة لمدة مابين ستة اش  

142 
(9 bis) * 

ق عدم االتزام والسياقة في الممرالخاص بالسرعة المحددة مثل في الطري 4- 42,00  
 الخاص

143 

 143 القيادة اوالسياقة في اتجاه اليسارعوض اليمين 4- 167,00
وط قالمروراوالقيادة في اتجاه معاكس لحركةالسيرالعامة،معقلة النظرحين س 10- 327,00

سياقة الضبابة،اوفي طريق تكون فيه الطرق مقسمة.تسحب فورا رخصة ال
 لمدة مابين شهروثالتة اشهر.اما من قام بنفس المخالفة س

143 

 *145 عدم احترام وتسليم االسبقية والوقوف عند عالمة قف 6- 167,00
 *145 عدم احترام االسبقية بجميع انواعها 5- 167,00
مة ام االشارات العمودية واالفقية بجميع انواعها باستثناء عالعدم احتر 2- 42,00  

 ممنوع الوقوف
146* 

المرورفي الضوء االحمر او المرور بالرغم من ان حارس المرو ر يقوم  6- 167,00
وقيف رخصة بتنظيم حركة السير.اذا اخترقة القانون مرتين خالل سنتين يتم ت

اشهرالسياقة لمدة تتراوح مابين شهروثالثة   

146* 

 147 ارتكاباخطاءعندممرالسكةالحديدية 6- 87,00  
ت التجاوزدون احترام الشروط المكان،النظر،التجاوزعلى اليمين الحافال 3- 83,00  

 العادية والحافالت الكهربائية
148 

ن عدم احترام جميع انواع شروط التجاوز.،التجاوز.اختراق القانون مرتي 5- 83,00  
تم توقيف رخصة السياقةخالل سنتين ي  

148 

مة ، تجاوزالحافالت الكهربائية تجاوزوسائل النقل التقيلة في الكرواز 10- 167,00
ب الفيراج،التجاوزمرتين ،بالسكة دون حواجز و دون ضوء احمر يتم سح
ان رخصة السياقة فورا  لمدة  تتراوح  مابين  شهر  و ثالثة  اشهر،واذا ك

 سياقة لمدة اقل من ثالثة سنوات ،فسحبالسائق حاصل على رخصة ال
 الرخصة مابين ثالثة اشهرالى ستة اشهر 

148 

تجاوز الحافالت الكهربائية ، تجاوز وسائل النقل التقيلة في  10- 327,00
ودون  الكروازمة،الفيراج ، التجاوز مرتين متتاليتين،بالسكة دون حواجز

 ضوء احمر .يتم سحب رخصة السياقة فورا

148 

ج عنها عدم احترام المسافة الفاصلة بينك وبين السائق االمامي والذي ينت 3- 42,00  
 اصطدام يخلف خسائر خفيفة

149* 
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ج عنها عدم احترام المسافة الفاصلة بينك وبين السائق االمامي والذي ينت 5- 87,00  
لمرة اصطدام يخلف خسائركبيرة في العربة.تسحب رخصة السياقة في ا

ل سنتين ، لمدة مابين شهر و ثالثة اشهر الثانية خال  

149* 

ج عنها عدم احترام المسافة الفاصلة بينك وبين السائق االمامي والذي ينت 8- 430,00
صة اصطدام يخلف خسائركبيرة في االشخاص و العربات . يثم سحب رخ

 السياقة لمدة مابين شهرالى ثالثة اشهر 

149* 

واء د التوقف ليال في الطريق،يجب استعمال اضعدم استعمال الضواء عن  42,00  
 التالقي خارج المدينة

152 

 152 استعمال الضواء العالية ضد الدراجات النارية او الدراجاة العادية  42,00  
 153 عدم استعمال االضواء عند السير 1- 42,00  
 153 استعمال االضواء الباهرة عند االلتقاء بعربات اخرى  3- 87,00  
االتجاهتغييرممرالسيربطريقة غير قانونية او دون استعمال اشارة تغيير 2- 42,00    154* 
 *154 قلب ممرالسيراو االتجاه في اعلى الفيراج ، الكروازمة اوالعقبة 8- 87,00  
 الوقوف في االماكن الخاصة بالعاجزين،اوالوقوف في الممرات الخاصة 2- 87,00  

تف في جميع اماكن الوقوف المخصصة للحافالبمرور الحافالت اوالوقو  
158 

رعدم عرض المثلث في حالة سقوط مواد او اشياء اخرى في طريق السي  42,00    161 
-او  بثراوسقوط مواد في الطريق قد تسبب او تشكل خطرسقوط الزيوت 4- 42,00  

مواد تزلق2  
161 

ربة واسط النقل،او عدم عدم عرض المثلث االحمر في حالة توقف الع 2- 42,00  
 استعمال السترةالضوئيةاواستعمال اجهزة مضيئة

162 

 164 عدم تنظيم اوترتيب الحمولة ،غيرثابتة جيدا اوتعيق رؤيا السائق 3- 87,00  
 169 تجاوز عدد الركاب او الحمولة في السيارة 2- 42,00  
 169 تجاوزعدد الركاب يعرقل حالة السياقة 1- 87,00  
ات نقل اشخاص اوحيوانات او مواد بطريقة غير قانونية فوق العربات ذو 1- 83,00  

 عجلتين ، ممنوع جرالعربات
170 

عة سياقةعربات النقل ذوات عجلتين او الدراجات النارية دون لبس القب 5- 83,00  
ة الواقيةالواقية .توقف العربة ستين يوما او اكثر في حالة عدم لبس القبع  

171 

سي عدم استعمال حزام السالمة او استعماله بطريقة خاطئة،عدم استعمال كر 5- 83,00  
اقة من االطفال . مخالفة من هذا النوع خالل سنتين يتم توقيف رخصة السي

 خمسة عشر يوم الى شهرين.

172 

ة.استعمال حزام السالمة بطريقة غيرقانونية ، مثل تراخي حزام السالم 5- 41,00    172 
.عدم استعمال ا لنظارات الموتق عليها في رخصة السياقة او ما يعادلها 5- 83,00    173 
ل سنتين استعمال الهاتف النقال بدون السماعة االدنية . االرتكاب المتشابه خال 5- 165,00

 يتم سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح مابين شهر و ثالثة اشهر.
173 

توقف يق السيار . تسحب رخصة السياقة وقلب االتجاه . دوميتور في الطر 10- 
دة العربة لمدة ثالثة اشهر واداء غرامة مخفضة ،وسحب رخصة السياقة لم

 تتراوح مابين اربعة اشهرالى ستة اشهر.

176* 

 *176 السير خلفا في الطريق السيار . مارشريير 10- 430.00
خصة الت  . تسحب رالسيراوالتنقل في الممر الخاص بالطواري المشتعج 10- 430,00

 السياقة من شهرين الى ستة اشهر.
176* 

عدم احترام او اعطاء االسبقية لعربة الطواري .الشرطة ، رجال  2- 42,00  
االمن،حراس البلدية ، سيارة االسعاف . رغم استعمال اجهزة االعالن 
 بالخطر.

177 
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168,00 -5 Driving with a blood alcohol level above zero (and not more than 
0.50 grams / liter) for inexperienced drivers, drivers younger than 21 
years, professional drivers. 
In case of accident, the penalty is doubled. 

186 bis 

543,00 -10 Driving with a blood alcohol level above 0.50 and not more than 0.80 
g / l; withdrawal and suspension from 3 to 6 months of driving.  
In case of accident, the penalty is doubled and administrative 
detention of the vehicle for 180 days. 

186 A 

 عقوبة في
 المحكمة

-10 Driving with a blood alcohol level greater than 0.8 g / l. and not more 
than 1.5 g / l. Immediate withdrawal and suspension of driving 
license. 

186 B 

 عقوبة في
 المحكمة

ومتر السياقة في حالة سكر،عند وقوع حادثة سير تكون المراقبة باالتيل 10-
 ضرورية . تسحب رخصة السياقة فورا ، حجزالعربة
 A blood alcohol level > 1,5 g./l. 
In case of accident driving license revocation. 

186 C 

 عقوبة في
 المحكمة

هوالمالك.منع تحقيق حالة سكر ، سحبرخصةالشياقةوحجزالعربةاذاكانالسائق 10-  186 

 عقوبة في

 المحكمة
ورية . السياقة في حالة التخدير، عند وقوع حادثة سير تكون المراقبة ضر 10-

حجز موقت للعربةتسحب رخصة السياقة فورا ،   
In case of accident driving license revocation. 

187 

 عقوبة في
 المحكمة

 187 منع تحقيق حالة التخدير ، سحب رخصة السياقة 10-

خسائر  عدم القيام بعملية تحويل ا لعربات من الطريق في حالة اصطدام خلف 2- 87,00  
 في المواد

189 

ة.وقوع حادثة سيرمع خسائرخفيفة في المواد.السيارالهروب في حالة  4- 302,00  189 
الهروب في حالة وقوع حادثة سير مع خسائر مادية مرتفعة في  10- 302,00

وما المواد.السيارة.سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين خمسة عشر ي
 الى شهرين.

189 

 عقوبة في

 المحكمة
ئر في االرواح . "االشخاص" الهروب في حالة وقوع حادثة سير مع خسا 10-

حب سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة الى ثالثة سنوات مع س
 العربة او الدراجة النارية

189 

 عقوبة في
 المحكمة

عدم اعطاء يد المساعدة الى الجرحى عند وقوع الحادثة .سحب رخصة  
 السياقة لمدة تتراوح بين ثمانية عشرشهرا ، الى خمس سنوات.

189 

 191 عدم احترام الراجلين الذين يمشون فوق الخطوط الخاصة بالراجلين 5- 167,00
خاص عدم احترام الراجلين الذين يعبرون الطريق الذي التوجد به االماكن ال 2- 167,00

 بهم
191 

رفقة عدم احترام العاجزين او االشخاص الذين يمشون بالعكاز االبيض اوب 5- 167,00
 الكالب 

191 

عدم الوقوف عندما تامرك الشرطة ، او رجال االمن او حراس البلدية الى  3- 
ة اوامر غير ذلك ، رفض تفتيش العربة ، رفض ادالء الوثائق ، عدم تلبي

 الشرطة

192 

 192 عدم تقديم وثائق السيارة . االداء غير جائز 3- 
تيشتفعدم الوقوف عندما يامرك بذلك االشخاص المتخصصون في اماكن ال 10-   192(7) 
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Stati che rilasciano patenti di guida convertibili. 
 

(Albania)   الجزائر ألبانيا   كوريا ارلندا 

 رومانيا اسالندا االرجنتين

 سان مارينو لبنان النامسا

 زلوفينيا لييشطانسطاين بلجيكا

 اسبانيا لوسنبورغ كرواصيا

اجمهورية سلوفاكي ماشضونية الدانمارك  

 زفيسيا مالطا فلبين

 زفيسرا المغرب فنالنديا

 الطايوان النورفيج فرنسا

 توركيا أوغندا المانيا

 هنغاريا بولونيا الجابون

 تونس البورتغال هولندا
 مولدافيا إمارة موناكو كريشيا

 اسطونيا قبرص بلغاريا

 جمهورية التشيك ليتوانيا ليتوانيا

 UKRAINE            السلفادور     Uruguay    أوروغواي

Serbia, Israele, Sry Lanka, EL SALVADOR, BRASIL. 
 

Thanks to: Maroufi Abdellah 
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From 19 january 2013 must driving licence AM cyclomoteur, 

PERMIS DE CONDUIRE AM 
 

 

Last updated: 3 janvier 2021 


