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الغرامات الت�ساحلية 

واجلزافية

عدم توفر مركبة النقل اجلماعي لالأ�سخا�ص على و�سائل اإطفاء احلريق �ساحلة  31 1

لال�ستعمال، املن�سو�ص عليها يف الن�سو�ص ال�سادرة لتطبيق هذا القانون ؛

به  املاأذون  حمملة  وزنها  جمموع  يفوق  الب�سائع  نقل  مركبة  توفر  عدم  32 1

اإطفاء احلريق �ساحلة لال�ستعمال، املن�سو�ص عليها يف  3.500 كلغ على و�سائل 
الن�سو�ص ال�سادرة لتطبيق هذا القانون ؛

�سائق املركبة املخ�س�سة للنقل اجلماعي لالأ�سخا�ص، الذي ال مينع ال�سخ�ص  33 1

احلامل ل�سالح ظاهر ح�سب التعريف الوارد يف الف�سل 303 من القانون اجلنائي 

من ركوب مركبته، ما مل يكن ال�سخ�ص املعني يحمل ذلك ال�سالح ب�سبب ن�ساطه 

املهني اأو ل�سبب م�رشوع ؛

نقل اأطفال تقل اأعمارهم عن 110 34 �سنوات يف املقاعد االأمامية لل�سيارة ؛

ال�سائقون الذين ال يحرتمون االأ�سبقية الواجبة للراجلني. 35 1

الثالثة الدرجة  من  املخالفات 

بالن�صبة  نف�صها  هي  لي�صت  العقوبات  اأن  هذا  معنى  هل 

للمخالفات؟

نعم، لقد مت حتديد العقوبات ح�سب درجة خطورة املخالفات وعلى وجه اخل�سو�ص 

يف املخالفات املتعلقة بتجاوز ال�رشعة املحددة والزيادة يف احلمولة.

وهكذا، مت اعتماد املقاربة التالية يف معاجلة املخالفات املتعلقة بال�رشعة: 

جتاوز ال�رشعة املحددة باأقل من 20•  كلم/�ص )خمالفة من الدرجة الثالثة( ؛

30•  كلم/�ص )خمالفة  واأقل من  20 كلم/�ص  مبا بني  ال�رشعة املحددة  جتاوز 

من الدرجة الثانية( ؛

50•  كلم/�ص )خمالفة  واأقل من  30 كلم/�ص  مبا بني  ال�رشعة املحددة  جتاوز 

من الدرجة االأوىل( ؛

جتاوز ال�رشعة املحددة بـ 50•  كلم/�ص واأكرث يتحول من خمالفة اإىل جنحة 

ويكون مو�سوع عقوبة ق�سائية:

- اإذا اقرتن بوقوع حادثة �سري ج�سمانية تعترب من ظروف الت�سديد 

التي ت�ستوجب عقوبة اأ�سد ؛ 

- اإذا اقرتن بحادثة �سري اأدت اإىل القتل، يتم اإلغاء رخ�سة ال�سياقة.

الت�صاحلية واجلزافية؟ الغرامات  اأداء  تتم عملية  كيف 

15 يوما  اأو داخل اأجل  اأداء الغرامة الت�ساحلية واجلزافية فورا لدى عون املراقبة  ميكن 

اأو يوم التو�سل باالإ�سعار باملخالفة يف حالة املعاينة  يحت�سب من يوم ارتكاب املخالفة 

للمخالفات. االآلية 

ومن اأجل ت�سهيل عملية االأداء، ميكن اأداء الغرامة نقدا اأو بال�سيك اأو باأية و�سيلة اأخرى 

ويف االأماكن التي �سوف يتم حتديدها لهذا الغر�ص.

اأداء الغرامة يف مكان ارتكاب املخالفة؟ واإذا مل يتمكن ال�صائق من 

يف حالة عدم االأداء الفوري للغرامة، يت�سلم عون املراقبة من املخالف رخ�سة ال�سياقة 

املتعلقة  املخالفات  يف  الرمادية  البطاقة  اأو  ال�سائق  ب�سلوك  املتعلقة  املخالفات  يف 

اأو  يوما   15 ملدة  بال�سياقة  للمخالف  اإذن  مبثابة  يعترب  و�سل  مقابل  احلمولة  اأو  باملركبة 

االأجل.  لنف�ص  �ساحلة  مركبة  ت�سجيل  �سهادة  مبثابة 

البطاقة  اأو  ال�سياقة  ي�سرتجع رخ�سة  املذكور،  االأجل  الغرامة خالل  املخالف  اأدى  واإذا 

اإقامته. الرمادية يف مدينة 

اإليه؟ ال�صائق املخالفة املوجهة  اإذا مل يتقبل  العمل  ما 

العامة.  النيابة  اإىل  ترفع  معللة  ب�سكاية  املخالفة  يف  ينازع  اأن  املخالف  لل�سائق  ميكن 

تتيح  والتي  ال�سري  مدونة  بها  جاءت  التي  اجلديدة  ال�سمانات  من  االإجراء  هذا  ويعترب 

الدفاع عن حقوقه. اإمكانية  لل�سائق 

تعترب  ال  احلمولة،  يف  بالزيادة  اخلا�صة  للمخالفات  بالن�صبة 

بن�صبة  زائدة  كانت  اإذا  القانونية خمالفة  احلمولة  الزيادة يف 

10 % دون جتاوز 4 طن يف جميع احلاالت. 

مبجرد االأداء الفوري للغرامة الت�صاحلية واجلزافية، ت�صقط الدعوى 

العمومية.

كل املخالفات االأخرى التي ال يعاقب عليها باأداء الغرامات الت�ساحلية  1 1

بها  امل�سموح  ال�رشعة  جتاوز  مثل:  والثانية  االأوىل  الدرجتني  من  واجلزافية 

20 كلم/�ص اأو التوقف غري قانوين.  باأقل من 



واجلزافية؟  الت�صاحلية  الغرامات  معنى  ما 

هل تنطبق الغرامات الت�صاحلية واجلزافية على كل ال�صائقني؟

بالن�صبة  وموحدة  واحدة  جزافية  ت�صاحلية  غرامة  هناك  هل 

لكل املخالفات؟ 

املخالفات من الدرجة االأوىل )30 خمالفة(

املخالفات من الدرجة الثانية )35 خمالفة(

التي تكون  باملخالفات  تتعلق  التي  الغرامات  الت�ساحلية واجلزافية هي  لغرامات 

مو�سوع م�ساحلة تتم باأداء غرامة ت�ساحلية وجزافية يحدد مبلغها ح�سب خطورة 

املخالفة.

نعم، تنطبق هذه الغرامات على جميع ال�سائقني دون متييز الأن الهدف من اإقرارها 

هو حماربة املخالفات املتعلقة بقانون ال�سري اأيا كان م�سدرها. 

واجلزافية  الت�ساحلية  الغرامات  الأن  املخالفات  جلميع  واحدة  غرامة  هناك  لي�ست  ال، 

ويتم  ال�سائق.  يرتكبها  التي  املخالفة  خطورة  طبيعة  ح�سب  م�سبوط  ب�سكل  حمددة 

3 درجات من املخالفات هي: التمييز تبعا لذلك بني 

باأداء غرامة ت�ساحلية وجزافية  التي يعاقب عليها  االأوىل  الدرجة  املخالفات من    •
قدرها 700 درهم ؛

ت�ساحلية وجزافية  باأداء غرامة  عليها  يعاقب  التي  الثانية  الدرجة  من  املخالفات    •
قدرها 500 درهم ؛

ت�ساحلية وجزافية  باأداء غرامة  عليها  يعاقب  التي  الثالثة  الدرجة  من  املخالفات    •
300 درهم. قدرها 

150 1 كلم/�ص ؛ 30 واأقل من  جتاوز ال�رشعة املحددة مبا بني 

العمرانية ؛ التجمعات  اإنارة خارج  العمومية دون  الطريق  ال�سري ليال على  2 1

؛ العمرانية  التجمعات  اأ�سواء خارج  التوقف ليال من غري  3 1

عدم احرتام عالمة قف اأو ال�سوء االأحمر ؛ 4 1

بالقرب  اأو  منعرج  من  بالقرب  كافية،  غري  الروؤية  تكون  عندما  اخلطري،  التوقف  5 1

من قمة منحدر اأو على قنطرة اأو داخل نفق اأو التوقف الذي يحجب الت�سوير اأو 

10 اأمتار من تقاطع للطرق ؛ التوقف على بعد اأقل من 

؛ قطع خط مت�سل  6 1

الوقوف على القناطر اأو حتتها اأو داخل االأنفاق اأو املمرات حتت االأر�سية اأو على  7 1

ممر علوي، ما عدا يف حالة قوة قاهرة ؛

؛ املعيب  التجاوز  8 1

اأو بالقرب منه؛ اأو التوقف على م�ستوى تقاطع طريق مع �سكة حديدية  الوقوف  9 1

ال�سري يف اجتاه ممنوع ؛ 10 1

للمركبات  بالن�سبة  التنظيمية،  بالن�سو�ص  املحددة  احل�سارات  على  التوفر  عدم  11 1

املزدوجة  الطرقية  القطارات  اأو  املتمف�سلة  املركبات  اأو  املركبات  جمموعة  اأو 

اأو املقطورات ؛

عدم التوفر على اأجهزة االإنارة ؛ 12 1

النقل اال�ستثنائي دون احل�سول على ترخي�ص اأو عدم احرتام ال�رشوط اخلا�سة  13 1

؛ اال�ستثنائي  بالنقل  الرتخي�ص  املحددة يف 

دون  اال�ستثنائي،  بالنقل  تقوم  التي  املركبات  قبل  من  ال�سيار  الطريق  دخول  14 1

االمتياز  �ساحب  اأو  املعني،  ال�سيار  للطريق  املدبرة  االإدارة  متنحه  معلل  ترخي�ص 

يف حالة وجود امتياز ؛ 

الت�سجيل،  �سهادة  يف  املقيد  حمملة،  للمركبة  به  املاأذون  االإجمايل  الوزن  جتاوز  15 1

اأو  املركبات  جمموعة  اأو  للمركبات  بالن�سبة   %  40 غاية  اإىل    30% بن�سبة 

؛ املزدوجة  الطرقية   القطارات  اأو  املتمف�سلة  املركبات 

عن  املطاطي  لالإطار  الدارج  ال�رشيط  فوق  املر�سومة  النقو�ص  عمق  انخفا�ص  16 1

على  الن�سيج  تبـرز  �سقوق  اأو  متزقات  وجود  اأو  االإدارة  لدن  من  املحدد  امل�ستوى 

جوانب االإطار املطاطي اأو على ال�رشيط الدارج ؛

عدم التوفر على جهاز حزام ال�سالمة ؛ 17 1

وجود عيب يف اأجهزة توجيه املركبة ؛ 18 1

وجود عيب يف نظام التعليق ؛ 19 1

توؤدي  التي  املواد  اأو  املزيتة  ال�سوائل  لتفادي  الالزمة  االحتياطات  اتخاذ  عدم  20 1

اإىل االنزالق اأو لتفادي تناثراحل�سى اأو الرمل اأو لتفادي تناثر جمموع اأو بع�ص 

؛  املركبة  حمولة 

دخول الطريق ال�سيار من قبل الراجلني وراكبي الدواب ومن قبل احليوانات ؛  21 1

جتاوز عدد الركاب العدد املاأذون به يف حالة النقل اجلماعي لالأ�سخا�ص؛ 22 1

؛  نقل االأ�سخا�ص فوق �سقف املركبات  23 1

؛  النقل اجلماعي لالأ�سخا�ص واقفني، ما مل يكن ماأذونا بذلك  24 1

؛ التقنية  للمراقبة  اخل�سوع  عدم  25 1

دون  بحواجز،  جمهز  غري  احلديدية  ال�سكة  مع  طريق  تقاطع  اإىل  مركبة  دلوف  26 1

التاأكد من وجود اأي قطار ظاهر اأو معلن عنه ؛

عدم خروج مركبة فورا من ال�سكة احلديدية عند اقرتاب قطار ؛ 27 1

العملية  لهذه  مكان غري خم�س�ص  منه من  واخلروج  ال�سيار  الطريق  اإىل  الدخول  28 1

؛

امل�سالك  ويف  ال�سيار  الطريق  يف  م�سافرين  نزول  اأو  ركوب  اأجل  من  الوقوف  29 1

؛ اإليه  املو�سلة 

الطريق  على  حادثة،  يف  املت�رشرة  املتعطلة  املركبات  وقطر  اإغاثة  بعملية  القيام  30 1

م�سري  لدن  من  معتمدين  غري  اأ�سخا�ص  قبل  من  اإليه  املو�سلة  وامل�سالك  ال�سيار 

الطريق  امتياز  �ساحب  لدن  من  بذلك،  امتياز  منح  حالة  ويف  ال�سيار،  الطريق 

ال�سيار وفق ال�رشوط املحددة من لدن االإدارة.

جتاوز ال�رشعة املحددة مبا بني 20 واأقل من 130 1 كلم/�ص ؛

عدم احرتام االأ�سبقية ؛ 2 1

عدم احرتام التقييدات املتعلقة برخ�سة ال�سياقة ؛ 3 1

م�سك الهاتف باليد اأثناء �سياقة مركبة اأو اأي جهاز اآخر من �ساأنه اأن يحد من االنتباه  4 1

اأو احلركة ؛ 

لتطبيقة  ال�سادرة  والن�سو�ص  القانون  هذا  مبقت�سى  املخولة  االأ�سبقية  احرتام  عدم  5 1

اإذا  وذلك  االإ�سعاف  �سيارات  اأو  املدنية  الوقاية  اأو  ال�رشطة  اأو  الدرك  م�سالح  ملركبات 

ا�ستعملت املنبهات اخلا�سة بها ؛

دخول الطريق ال�سيار من قبل املركبات ذات املحرك التي ال ت�ستطيع ال�سري ب�رشعة  6 1

ثابتة ال تقل عن 60 كلم/�ص ؛ 

دخول الطريق ال�سيار من قبل املركبات املجرورة بجرار غري ميكانيكي ؛ 7 1

دخول الطريق ال�سيار من قبل الدراجات والدراجات ثالثية العجالت والدراجات  8 1

والدراجات  النارية  والدراجات  حمرك  ذات  الدراجات  قبل  ومن  العجالت   رباعية 

تقل  التي  حمرك  ذات  العجالت  رباعية  والدراجات  حمرك  ذات  العجالت  ثالثية 

اأ�سطنتها عن 125 �سنتيمرتا مكعبا ؛ 

تلقني درو�ص يف �سياقة املركبات وجتريب املركبات اأو هياكلها يف الطريق ال�سيار  9 1

ويف امل�سالك املو�سلة اإليه ؛ 

اأو  العاجل  التوقف  اأو على �رشيط  ال�سيار  الطريق  قارعة  والتوقف على  الوقوف  10 1

على امل�سالك املو�سلة اإىل الطريق ال�سيار، ما عدا يف حالة ال�رشورة الق�سوى ؛

الطريق  قارعتي  بني  الفا�سل  املركزي  ال�رشيط  يف  املركبات  ومكوث  دخول  11 1

ال�سيار ؛

ال�سري على اأ�رشطة التوقف العاجل لطريق �سيار ؛ 12 1

اأوعدم  �سيار  بطريق  العاجل  الوقوف  اأ�رشطة  على  املهمة  باالإ�سالحات  القيام  13 1

القيام باإخراج مركبة ت�ستلزم اإ�سالحات مهمة من الطريق ال�سيار ؛  

لالأ�سبقية  �سيار،  لطريق  مو�سل  م�سلك  على  ي�سري  الذي  ال�سائق،  احرتام  عدم  14 1

الواجبة مل�ستعملي الطريق ال�سيار ؛

عدم الت�سوير عن بعد، ملجموع حمولة �ساقطة على قارعة الطريق اأو لبع�ص من  15 1

هذه احلمولة، يف حالة عدم اإمكانية اإزاحتها يف احلال ؛

عدم ت�سوير حمولة تتجاوز عر�ص اأو طول املركبة ؛ 16 1

احلمولة التي حتجب اأ�سواء االإنارة والت�سوير مبا يف ذلك اأ�سواء الوقوف واالأ�سواء  17 1

امل�سرية اإىل تغيري االجتاه واالإ�سارات ال�سوئية للمركبة اأو حتجب اأرقام الت�سجيل ؛

اأن حتدث خلال  اأو ميكن  لل�سائق  بالن�سبة  الروؤية  احلمولة املو�سوعة بطريقة تعيق  18 1

يف ثبات املركبة اأو يف �سياقتها ؛

طن  كل  عن  الغرامة  تطبق  مرود.  كل  عن  به  املاأذون  الوزن  بحدود  التقيد  عدم  19 1

زائد. ويعترب كل جزء من الطن مبثابة طن ؛

جتاوز عر�ص املركبة اأو طولها اأو علوها للحدود امل�سموح بها، مبا يف ذلك االأجزاء  20 1

الناتئة ؛

جهاز  اأو  ال�رشعة  حتديد  جهاز  اأو  وال�رشعة  الزمن  قيا�ص  جهاز  ا�ستغال  عدم  21 1

التخفيف من ال�رشعة اأو النظام امل�ساد حل�رش العجالت امل�سمى )ABS( ؛

عدم التوفر على �سوئي الو�سع االأماميني لل�سيارة اأو ملجموعة املركبات واملركبة  22 1

الفالحية ذات حمرك اأو االأجهزة الفالحية اأو الغابوية اأو اأريبات االأ�سغال العمومية ؛

املقطورة اخللفية ملجموعة مركبات، غري احلاملة لرقم ت�سجيل مركبة اجلر ؛ 23 1

وجود عيب يف جهاز قرن املقطورة ؛ 24 1

ا�ستعمال و�سائل الربط االرجتالية عند اأية عملية قطر ؛ 25 1

االأ�سياء  غري  اأ�سياء  تنقل  اأو  جتر  اأو  مركبة  من  اأكرث  تقطر  التي  االإغاثة  مركبة  26 1

الالزمة لقطر املركبات ؛ 

اأو  ملركبة  الت�سجيل،  �سهادة  املقيد يف  به حمملة،  املاأذون  االإجمايل  الوزن  جتاوز  27 1

 10 بن�سبة  املزدوجة  الطرقية  للقطارات  اأو  املتمف�سلة  للمركبات  اأو  مركبات  ملجموعة 

الطن  زائد. ويعترب كل جزء من  الغرامة على كل طن  %. تطبق   30 اأقل من  اإىل   %
يتجاوز خم�سمائة كلغ طنا ؛

عدم جتهيز �سيارة النقل اجلماعي لالأ�سخا�ص بزجاج ال�سالمة )منافذ االإغاثة( اأو  28 1

بعلبة اأدوات االإ�سعافات االأولية ؛

عدم االإ�سارة اإىل منافذ االإغاثة بوا�سطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر حموها ؛ 29 1

ا�سم  اإىل  لالأ�سخا�ص  اجلماعي  النقل  ملركبة  اخلارجية  الواجهة  االإ�سارة يف  عدم  30 1

الناقل وموطنه و�سنف املركبة والدرجات التي حتتوي عليها ورقم الرتخي�ص يف القيام 

بخدمة عمومية للنقل اجلماعي لالأ�سخا�ص وبيان امل�سار الواجب اتباعه ؛




