
ير�� العلم �أن الم�الغ الواردة ��� هذا الجدول تمثل الغرامات الق�اس�ة ***
والت�ال�ف المرت�طة �ل المخالفات  المدرجه. هذە الم�الغ قا�لة للتغي��  

 �موجب ط�قا للقبول. ***
المخالفات  الغرامه النقاط

ال�عه 
سرعة  أكثر 5-1 $110 1

سرعة أكثر 10-6 $120 2
سرعة أكثر 15-11  $140 3
سرعة أكثر 20-16  $160 4

سرعة أكثر25-21 $180 4
سرعة أكثر 30-26  $200 4
سرعة أكثر35-31  $220 4

السرعة 36 $240 4
سرعة منطقة البناء 5-1  $170 3

سرعة منطقة البناء 10-6 $190 3
سرعة منطقة البناء15-11  $229 4

سرعة  منطقة البناء 20-16  $269 5
سرعة منطقة البناء 25-21  $309 5
سرعة منطقة البناء 30-26  $359 5
سرعة منطقة البناء35-31  $389 5

السرعة منطقة البناء 39-36  $429 5
سرعة وصول المحدودة 75-71 $110 0
سرعة وصول المحدودة 80-76 $120 1
سرعة وصول المحدودة 85-81 $140 2
سرعة وصول محدودة 90-86 $160 3

سرعة وصول المحدودة 95-91 $180 3
سرعة وصول محدودة 96+ $200 4

انتھاك قانون السرعة األساسي $110 2
انتھاكات أخرى
الضؤ األصفر $110 3

غیر مبالي $200 3
تثبیت االطفال $100 0

المعدات المعیبة $100 0
تعصي إشارة المرور $125 3
القیادة على الرصیف $150 2

القیادة بال مباالت  $110 2
القیادة في طریق معاكس $120 2
رخصة منتھیة الصالحیة $275 2

لوحة السیارة منتھیة الصالحیة $100 0
فشل في تغییر العنوان $100 0

فشل في التوقف عن مسافة واضحة $110 2

فشل في التوقف عند معبرسكة الحدید $110 3
مسافة قریبة لالخر $110 2

فشل في حق المرور $110 2
فشل في الوقوف - لسیارة الطوارئ $150 2



عرقلة المرور $165 0
عرض غیر الئق للوحة السیارة $100 0

االستخدام غیر السلیم للخط  $110 2
تجاوز غیر نظامي $110 3

ا ستخدام غیرسلیم للضواء $110 2
خط الوسط $110 2

رخصة القیادة المشوھة $185 0
ال یوجد تأمین $155 0

الیوجد رخصة قیادة في حیازة $235 0
ال یوجد رقم التسجیل $100 0

قانون الضوضاء $250 0
الرؤیة المتعسرة $110 2

منع االنعطاف $110 2
ضوء أحمر $125 3
حزام االمان $65 0

اطارات تسبب الضوضاء $110 0
توقف للحافلة المدرسیة $260 3

اشارة الوقوف $120 3
1st- الرسائل الھاتفیھ أثناء القیادة $200 0

2nd - الرسائل الھاتفیھ أثناء القیادة $300 0
السرعھ المفرطھ بال سبب $110 2

الرجوع الغیر آمن $110 2
استخدام عبورخاص لتجنب اإلشارة $110 2

2 110$  الدوران غ�� قانو���  
انتھاك رخصة تخرج $110 2

النافذة المعتمھ $100 0
الحضور االلزامي للمحكمة 

السماح للشخص السكران بي القیادة جنحه 0
السماح للشخص غیر المرخص للقیادة جنحه 0

حارس العبور جنحه 3
تعصي إشارة الشرطة جنحه 2

سباقات الدراجات جنحه 4
القیادة والرخصة مرفوضھ  جنحه 2

دمر بینما تم إبطال الترخیص جنحه 2
درست في حین تم تعلیق الترخیص جنحه 2

فشل في اإلبالغ عن حادث جنحه 0
اترك مشھد الحادث - إصابة شخصیة أو دعامة. جنحه 6

أبدا اكتسبت العملیات. رخصة جنحه 2
فتح / نقل المسكرات في السیارات جنحه 2

تعمل تحت تأثیر الخمور / المخدرات جنحه 6
تعمل على الرغم من ضعف واضح جنحه 4

القیادة المتھورة جنحه 6
مستوى غیر قانوني من الدم في الدم جنحه 6
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