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وزارة الداخلية

.قرار رقم ( )153ل�سنة 2015
ب�ش�أن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية

وزير الداخلية:
بعد االطالع على قانون املرور ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة  ،2014وعلى الأخ�ص
املادة ( )64منه،
وبنا ًء على عر�ض املدير العام للإدارة العامة للمرور،

قرر الآتي:
مادة ()1

مع عدم الإخالل بالأحكام املن�صو�ص عليها يف املواد ( )30و( 31الفقرة الرابعة) و()35
و( )37و( )38و( )39و( 41الفقرة الأولى) من قانون املرور ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة
� 2014أو �أية حاالت تن�ص عليها الالئحة التنفيذية �أو القرارات الوزارية املنفذة له والتي يتم
مبوجبها �سحب رخ�صة القيادةُ ،يعمل يف �ش�أن مخالفات املرور بنظام النقاط وفق ًا لأحكام هذا
القرار.

مادة ()2

يق�صد بنظام النقاط يف تطبيق �أحكام هذا القرار؛ حتديد عدد معني من النقاط لكل
مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد املركبة بحيث يتنا�سب عدد النقاط مع خطورة املخالفة،
وعندما ي�صل جمموع النقاط التي يح�صل عليها املخالف � -أي ًا كان نوعها � -إلى ع�شرين نقطة
خالل �سنة ميالدية يتم اتخاذ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القرار حيال املخالف.

مادة ()3

يجري ت�صنيف املخالفات املرورية ومن ثم حتديد عدد النقاط املخ�ص�صة لكل منها وذلك
على النحو الآتي:
�أو ًال :احت�ساب ( )10نقاط يف حالة ارتكاب مخالفة مرورية نتج عنها وفاة �شخ�ص �أو �أكرث.
ثانياً :احت�ساب ( )8نقاط على املخالفات الآتية:
 -1قيادة مركبة حتت ت�أثري خمر �أو مخدر.
 -2قيادة مركبة وهو متعاط خلمر �أو مخدر �إذا �أحلق �أ�ضرار ًا باملمتلكات اخلا�صة �أو العامة.
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ثالثاً :احت�ساب ( )7نقاط على املخالفات الآتية:
 -1جتاوز احلد االق�صى لل�سرعة مبا يزيد على .%30
 -2جتاوز الإ�شارة ال�ضوئية (النور الأحمر).
رابعاً :احت�ساب ( )5نقاط على املخالفات الآتية:
 -1قيادة مركبة �آلية �سحبت لوحتها املعدنية �أو بغري اللوحات امل�صروفة لها �أو بلوحات تخ�ص
مركبة �أخرى �أو بلوحات جرى ت�شويه �أو طم�س �أو تغيري بياناتها.
 -2تعمد تعطيل حركة املرور يف الطريق العام.
� -3إجراء �سباق للمركبات على الطريق العام بغري ت�صريح.
 -4الهروب من موقع احلادث �أو موقع ارتكاب املخالفة.
 -5ا�ستعمال املركبات يف غري الغر�ض املبني يف رخ�صتها.
خام�ساً :احت�ساب ( )3نقاط على املخالفات الآتية:
 -1الت�سبب يف �إ�صابة �شخ�ص �أو �أكرث.
 -2التجاوز اخلاطئ من خط الطوارئ �أو من على �أر�صفة الطريق �أو ما يف حكمها.
 -3عدم �إف�ساح الطريق ملرور املواكب الر�سمية ومركبات الطوارئ.
 -4عدم التزام قائد مركبة نقل الركاب ومركبة النقل واملركبة ذات اال�ستعمال اخلا�ص بامل�سار
الأمين.
 -5قيام قائد املركبة – �أثناء قيادتها -ب�إجراء �أو تلقي �أي ات�صال بالهاتف النقال م�ستخدم ًا
يده يف حمله.
�ساد�ساً :احت�ساب ( )2نقاط على املخالفات الآتية:
 -1قيادة املركبة بدون رخ�صة قيادة �أو برخ�صة ال جتيز قيادتها �أو برخ�صة تقرر �سحبها �أو
�إلغا�ؤها.
 -2ت�سليم املالك املركبة امل�سجلة با�سمه ملن ال يحمل رخ�صة قيادة �صاحلة.
 -3مخالفة مركبة النقل ل�شروط احلمولة �أو عدم تغطية احلمولة.
 -4وقوف املركبة يف الأماكن املخ�ص�صة لوقوف ذوي الإعاقة �أو مركبات الطوارئ �أو مركبات
و�سائل النقل العام.
 -5رف�ض متكني �أفراد الإدارة العامة للمرور �أو الأمن العام من االطالع على م�ستندات �إثبات
الهوية �أو على امل�ستندات التي يوجب القانون االحتفاظ بها يف املركبة.
 -6عدم ا�ستخدام حزام الأمان �أثناء ال�سياقة.
 -7قيادة دراجة �آلية دون ارتداء خوذة ال�سالمة.
 -8عدم االمتثال لتعليمات و�إر�شادات رجل املرور.
 -9عدم التنازل عن الأولوية عند اللزوم (املربع الأ�صفر).
 -10جتاوز احلد الأق�صى لل�سرعة مبا ال يزيد على .%30
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تنق�ض �سنة واحدة على ا�ستخراج املخالف
ويف جميع الأحوال ت�ضاعف عدد النقاط �إذا مل ِ
لرخ�صة القيادة.

مادة ()4

 -1عند ح�صول املخالف للمرة الأولى على جمموع نقاط من عدة مخالفات قدرها ( )20نقطة
خالل �سنة ميالدية ت�سحب رخ�صة قيادته ملدة ثالثة �أ�شهر.
 -2عند ح�صول املخالف للمرة الثانية على جمموع نقاط من عدة مخالفات قدرها ( )20نقطة
خالل �سنة ميالدية ت�سحب رخ�صة قيادته ملدة �ستة �أ�شهر.
 -3عند ح�صول املخالف للمرة الثالثة على جمموع نقاط من عدة مخالفات قدرها ( )20نقطة
خالل �سنة ميالدية ت�سحب رخ�صة قيادته ملدة �سنة.
 -4عند ح�صول املخالف للمرة الرابعة على جمموع نقاط من عدة مخالفات قدرها ( )20نقطة
خالل �سنة ميالدية ت�سحب رخ�صة قيادته نهائي ًا ،وملن �سحبت رخ�صته نهائي ًا �أن ي�سرتدها
بعد م�ضي مدة ال تقل عن �سنة من تاريخ �سحبها ب�شرط اجتياز برنامج ت�أهيلي للقيادة حتدد
مدتها و�شروطها الإدارة العامة للمرور.
وال ت�سرتد الرخ�صة بالن�سبة لل�سحب يف احلاالت الثالث الأولى �إال بعد اجتياز دورة توعوية
حتدد مدتها و�شروطها الإدارة العامة للمرور.

مادة ()5

تقوم الإدارة العامة للمرور بت�سجيل النقاط عن املخالفات املرورية على النحو امل�شار �إليه
يف املادة ( )4من هذا القرار وعند و�صول �سجل املخالف �إلى العدد املوجب لل�سحب تقوم الإدارة
ب�سحب رخ�صة القيادة طبق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون املرور ،على �أن يتم ت�سجيل
النقاط وعدد مرات �سحب الرخ�صة يف �سجالت تعد لذلك ويف جهاز احلا�سب الآيل.

مادة ()6

حتت�سب ال�سنة امليالدية ملدة ( )365يوم ًا من تاريخ ارتكاب �أول مخالفة ،ومبجرد و�صول
جمموع النقاط �إلى احلد املقرر ل�سحب الرخ�صة وهو ( )20نقطة خالل هذه ال�سنة ت�سحب
الرخ�صة من املخالف ،ويف هذه احلالة يعاد احت�ساب ال�سنة امليالدية من جديد اعتبار ًا من
تاريخ ارتكاب ال�سائق �أول مخالفة مرورية �أخرى عقب واقعة �سحب الرخ�صة منه.
ومتحى النقاط تلقائي ًا �إذا مل ت�صل للحد املقرر ل�سحب الرخ�صة بعد مرور �سنة ميالدية
على ارتكاب �أول مخالفة مرورية ،و ُيعاد احت�ساب ال�سنة امليالدية من جديد اعتبار ًا من تاريخ
ارتكاب ال�سائق �أول مخالفة مرورية �أخرى.
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مادة ()7

يف حال تعار�ض �سحب رخ�صة القيادة �إداري ًا و�سحبها ا�ستناد ًا لو�صول عدد النقاط حلد
ال�سحب ،يتم �سحب الرخ�صة للمدة الأطول ،ف�إذا ت�ساوت املدة يتم �سحبها ا�ستناد ًا لنظام
النقاط.
ويف حال اجتماع �أكرث من مخالفة يف واقعة واحدة ،يتم احت�ساب املخالفة الأكرث ج�سامة من
حيث عدد النقاط دون احت�ساب عدد نقاط باقي املخالفات يف ذات الواقعة ،ف�إذا ت�ساوت عدد
النقاط لأكرث من مخالفة ،يتم الأخذ باملخالفة الأ�شد عقوبة.

مادة ()8
ي�سري العمل بهذا النظام على جميع ال�سائقني احلا�صلني على رخ�صة قيادة �صادرة من
مملكة البحرين متى ارتكبت املخالفة يف �إقليم اململكة ،وحتت�سب النقاط على رقم الرخ�صة
لل�سائق املخالف كما ي�سري ال�سحب على كافة الرخ�ص احلائز عليها املخالف.
وت�سري على من يحمل رخ�صة قيادة �صادرة من �إحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي
ما ي�صدر من قرارات من وزراء الداخلية لدول املجل�س يف هذا ال�ش�أن.

مادة ()9
يطبق هذا النظام على املخالفات احل�ضورية والغيابية ،ف�إذا كانت املخالفة غيابية يتم
�إخطار املالك مبوجب كتاب م�سجل بعلم الو�صول بها وعلى املالك مراجعة الإدارة العامة للمرور
خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ الإخطار ،ف�إذا مل يح�ضر خالل املدة املحددة حتت�سب النقاط
على املالك �إذا كانت لديه رخ�صة قيادة.

مادة ()10
على املدير العام للإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل مل�ضي
ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
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الفريق الركن
وزير الداخلية
را�شد بن عبداهلل �آل خليفة
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