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في شأن السیر والمرور
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 قانون احتادي رقم )21( ل�سنة 1995م 

يف �ساأن ال�سري واملرور

نحن زايد بن �سلطان اآل نهيان، رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة، 

بعد االطاع على الدستور املؤقت، 

وعلى القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972 يف شأن اختصاصات 
الوزارات وصاحيات الوزراء والقوانن املعدلة له،

وعلى القانون االتحادي رقم )9( لســنة 1984 يف شــأن شــركات 
ووكاء التأمن والقوانن املعدلة له، 

وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )8( لســنة 1986 يف شــأن تحديد 
الحمولة للمركبات التي تستخدم الطرق املعبدة للدولة،

وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )3( لســنة 1987 بإصــدار قانــون 
العقوبات، 

وعلــى القانــون االتحــادي رقــم )35( لســنة 1992 بإصــدار قانون 
اإلجراءات الجزائية، 

وبنــاء على ما عرضه وزير الداخليــة، وموافقة مجلس الوزراء، 
وتصديق املجلس األعلى لاتحاد، 

اأ�سدرنا القانون الآتي : 
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اأحكام متهيدية
املادة )1()1)

يف تطبيــق أحــكام هــذا القانون تكــون للكلمــات والعبارات 
التالية املعاني املبينة قرين كل منها ما لم  يقض سياق النص بغير ذلك: 

السلطة املختصة باإلمارة بإصدار تراخيص :�سلطة الرتخي�س
قيــادة املركبــات وتســجيلها وســيرها على 

الطرق العامة.
كل ســبيل مفتــوح للســير العــام دون حاجة :الطريـــــــــــــق

إلــى إذن خــاص وكل مــكان عــام يتســع 
ملــرور املركبات ويســمح للجمهــور بارتياده 
ســواء كان ذلك بــإذن أو بترخيص من جهة 
خمتصــة أو بغيــر ذلك و ســواء كان ارتياده 

بمقابل أو بغير مقابل.
الداخليــة اعتبــار  بقــرار مــن وزيــر  ويجــوز 
ملــرور  تتســع  التــي  الخاصــة  األماكــن 
املركبــات مــن الطــرق إذ طلــب املالــك أو 

املسئول عنها ذلك.

جانــب مــن الطريــق املســتخدم يســمح فيــه :نهر الطريــــــــــــــــــــق
بسير املركبات .

1 - خضعت هذه املادة للتعديل بموجب املادة األولى من القانون االتحادي رقم )12( 
لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 1996 يف شأن السير 

واملرور. 
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جــزء مــن الطريــق محــاذ لنهــر الطريــق من :كتف الطريــــــق
الجانبن ومعد لاستعماالت الطارئة.

جزء مــن األجــزاء الطولية التي يقســم إليها :م�سار الطريـــــــــــــــق
نهــر الطريــق ويســمح عرضــه بمــرور صف 
واحد من املركبات املتتابعة سواء حددته أو 
لم تحدده عامات طولية على سطح الطريق 

ويشمل السرب والحارة والخط.

كل طريق محدد لسير الحافات العمومية.:اخلط املرخـــ�س

كل مــا يعــرض يف الطريــق مــن عامــات :عالمات ال�سيــــــــــــــــر
وشاخصات لتنبيه مستعملي الطريق لضبط 
حركــة الســير واملرور ومن ذلــك العامات 
الدالــة علــى اتجاهــات الســير واألماكــن 
املعمورة واملســافات بينها، وحدود الســرعة 
القصــوى واألولويــات، وأماكــن الوقوف، 
ويجــوز أن تكــون هــذه العامات بشــكل 
نصــب أو أعمــدة أو عامــات مدهونــة علــى 
أو  الضوئيــة  اإلشــارات  وتشــمل  الطريــق، 
أي تحذيــر أو ضوابــط أخرى تتعلــق بتنظيم 

حركة السير واملرور .

جــزء الطريــق املحــاذي لنهــر الطريــق مــن :الر�سيـــــــــــــــــــــــــف
الجانبــن واملعد لســير املشــاة وتعتبر الجزر 
حكــم  يف  الطريــق  وســط  يف  الكائنــة 

الرصيف .
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آلــة ميكانيكيــة أو دراجــة عاديــة أو نارية :املركبـــــــــــــــــــــــــــــة
أو عربة أو أي جهاز آخر يســير على الطريق 
بقــوة ميكانيكيــة أو بأيــة وســيلة أخــرى 

ويشمل ذلك الجرار .

الســيارة املعدة لاســتعمال الشخصي لنقل :�سيارة خا�ســـــة
الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط .

السيارة املعدة لنقل الركاب بأجر وال تزيد :�سيارة اأجـــــــرة
سعتها على أربعة عشر شخصا .

مركبــة ذات دفع ذاتــي، ومصممة لتجر أو :اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــرار
تدفع مقطورات أو أدوات أو ماكينات .

بمركبــة :املقطــــــــــــــــــــــــــــــورة لارتبــاط  مصممــة  مركبــة 
ميكانيكية أو جرار .

ومرتبطــة :�سبه املقطـــــــــــــــــــورة أمامــي،  محــور  بــدون  مقطــورة 
بطريقة بحيث يكون جزء كبير من وزنها 
ووزن حمولتهــا محمــوال مــن قبل الجــرار أو 

املركبة امليكانيكية .
مركبــة ذات عجلتــن أو أكثــر ومجهــزة :الدراجة الآليـــــــــــــة

بمحــرك آلــي، ومعــدة لنقــل األشــخاص أو 
األشياء.

وغيــر :الدراجة العاديـــــــــــة أكثــر،  أو  عجلتــن  ذات  مركبــة 
دفــع  بقــوة  وتســير  آلــي  بمحــرك  مجهــزة 

راكبها ومعدة لنقل األشخاص .
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كل مركبــة تدفــع أو تجــر بقــوة اإلنســان :العربــــــــــــــــــــــــــــــــة
أو  الــركاب  لنقــل  وتســتعمل  الحيــوان  أو 

البضائع.
تســتلزمها :التوقـــــــــــــــــــــــــــــــف زمنيــة  لفتــرة  املركبــة  وقــوف 

ضــرورة ركــوب األشــخاص أو نزولهــم أو 
تحميل بضائع أو تفريغها.

التمركز يف مكان ما وقتا طويا ويف غير :الوقــــــــــــــــــــــــــــــــوف
حاالت التوقف.

نور املركبة الذي يستخدم يف إنارة الطريق :النور العالـــــــــــــــــــــــي
على مسافة طويلة أمامها.

نور املركبة الذي يستخدم يف إنارة الطريق :النور املنخفــــــــــــــــ�س
أمام املركبة على مســافة قصيرة بحيث ال 

يحدث إبهارا لقائدي املركبات اآلخرين.
األنــوار األماميــة والخلفيــة للمركبــة التي :اأنوار املو�ســــــــــــــــــــــع

تنبــه عن وجودهــا وتبن عرضها مــن األمام 
والخلف .

مقابل نقل الركاب يف الحافات العمومية :التعريفـــــــــــــــــــــــــــة
وسيارات األجرة.
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املادة )2(

تســرى أحــكام هــذا القانــون على املركبــات بجميــع أنواعها 
وعلى سائقيها، وعلى مرور املشاة والحيوانات يف الطرق العامة.

املادة )3(

تصنــف املركبــات امليكانيكيــة لغايات هــذا القانــون، وأية 
قرارات تصدر بمقتضى أحكامه كما يأتي:

1. املركبة اخلفيفة:
كل مركبة معدة لنقل األشخاص أو البضائع ، وال يزيد وزنها 
الفــارغ على )2,5( طنن ونصف وتشــمل الســيارة الصالــون، والدراجة 

اآللية التي صممت أو هيئت لنقل البضائع مهما كان وزنها 

وتصنف إلى نوعن: خصوصية وعمومية.

2. املركبة الثقيلة:
كل مركبــة معــدة لنقــل البضائــع، ويزيــد وزنها الفــارغ على 

)2,5( طنن ونصف 

وتصنف إلى نوعن : خصوصية وعمومية.
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3. احلافلة :
كل مركبــة مصممــة لنقــل مــا يزيد علــى أربعة عشــر راكبا 

وتصنف الى نوعن : 
حافــات خفيفــة، وهــي التي ال تزيد ســعتها على ســت وعشــرين  أ. 

راكبا عدا السائق.
حافات ثقيلة، وهي التي تزيد ســعتها على ست وعشرين راكبا  ب. 

عدا السائق.
وتصنف جميع أنواع الحافات السابقة إلى حافات خصوصية 

وحافات عمومية. 

4. اجلرارات والأجهزة امليكانيكية:
املركبــات املصممــة أليــة أغــراض خــاف نقــل األشــخاص أو 

البضائع وتصنف إلى ثاثة أقسام :
األجهزة التي تسير على غير عجات مهما كان وزنها.  أ. 

األجهزة الخفيفة التي تســير على عجــات، وال يزيد وزنها الفارغ  ب. 
على سبعة أطنان ونصف.

األجهزة الثقيلة التي تســير على عجات، ويزيد وزنها على ســبعة  ج. 
أطنان ونصف.

5. ناقالت املعاقني:
املركبــات التي ال يزيــد وزنها علــى 250 كيلوجراما ومصممة 
أو مصنوعــة خصيصا الســتعمال األشــخاص املصابــن بنقص أو عجز 
بدني، وتســتعمل من قبلهم فقط، وال تشمل املركبات امليكانيكية 

التي أجرى فيها تغيير بعد صنعها ملثل هذا االستعمال.

6. الدراجات الآلية
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الباب الأول

قواعد ال�سري واملرور 

الف�سل الأول
اأحكام عامة 

املادة )4(

يجــب على كل مســتعمل للطريــق أن يطيع توجيهات الشــرطي 
املرتدي مابســه الرسمية ، وأن يلتزم بعامات السير واملرور وقواعده 

وآدابه املوضوعة لتنظيم حركة السير واملرور .

املادة )5(

يلتزم كل سائق مركبة ميكانيكية بما يأتي:
أن يعطى بياناته الشــخصية وبيانات املركبة ألي شرطي متواجد   .1
عنــد وقوع حــادث منه أو عليه نتــج عنه ضرر إلنســان أو حيوان أو 
مــال مملوك للغير وأن يقدم كل مســاعدة الزمة وممكنة لتوفير 
اإلســعاف للمصاب، وأن يبلغ أقرب مركز شرطة بهذا الحادث، 
خال مدة ال تزيد على ست ساعات ما لم يكن للتأخر يف اإلباغ 

عذر مقبول وذلك يف حالة عدم وجود شرطي أثناء الحادث .
أن يهدئ من ســرعته للغاية عند ممر املشــاة الذي ال تنظمه إشــارة   .2
مــرور أو رجــل شــرطة أو عنــد تغييــر اتجــاه مركبتــه للدخول يف 
طريــق آخــر، وعليــه أن يتوقف تمامــا حتى يتم عبور املشــاة الذين 

بدأوا يف عبور الطريق.
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أن يتيح الفرصة لعبور املشاة الذين بدأوا فعا بالعبور حيثما كان   .3
ذلك متاحا لهم عند املمر الذي به إشارة مرور أو رجل شرطة، وال 
يبدأ السير إذا فتح له املرور حتى يتم إخاء املمر من هؤالء املشاة.
أن يمتنــع عن إيقاف املركبة يف األماكــن املمنوع الوقوف فيها،   .4
وإذا اضطر إليقافها على الطريق وجب أن يلزم الجانب األيمن منه 
بعيــدا عن املفارق وملتقــى الطرق، واملنحــدرات، واملنعطفات مع 
اتخاذ جميع التدابير الازمة لتأمن سامة الحركة على الطريق 
وأال يتــرك املركبــة ومحركها دائــر، وان يؤمن عــدم تحركها 
أثناء غيابه، مع إنارتها يف الفترة ما بن غروب الشــمس وشروقها 

وحسب ما تقتضيه ضرورة تنبيه الغير بوجودها.
أال يقــود مركبــة تحــدث ضجيجــًا شــديدًا، وأال يســتعمل جهاز   .5

التنبيه داخل املدن إال ملنع الخطر أو الحوادث.

املادة )6(

يف حالة عدم وجود شــرطي ينظم حركة املرور، أو عامة سير 
لذات الغرض، عند امللتقيات، أو يف مفارق الطرق، تعطى أولوية املرور 
للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وإذا تساوت الطرق يف املرتبة أو 

كان هناك دوار، تعطى األولوية للقادم من جهة اليسار.

ويف جميع األحوال، تعطى أولوية املرور طبقًا ملا يأتي:
املواكب الرسمية .  .1

مركبات الحريق أثناء قيامها بالواجب .  .2
املركبات املعدة لنقل املرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها.  .3

املركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل.   .4
مركبــات الشــرطة عند اســتعمالها لزمــارات الخطــر واللوحات   .5

الضوئية .
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املادة )7()1)

ال يجــوز اســتعمال الطريــق بشــكل يــؤدي إلــى عرقلــة ســير 
املركبات واألشخاص والحيوانات عليه.

وال يجوز للمشــاة عبور نهر الطريــق إال من األماكن املخصصة 
لذلك، ويحظر عليهم الوقوف يف نهر الطريق.

ويف جميــع األحــوال ال يجــوز للمشــاة عبــور الطريــق التــي تزيد 
السرعة املقررة لها على ثمانن كليو متر يف الساعة.

1 -  خضعــت هــذه املــادة للتعديــل بموجب املــادة األولى مــن القانون االتحــادي رقم 
)12( لســنة 2007 بشــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لســنة 1996 يف شأن 
السير واملرور، وكان نص املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يجب عدم 
استعمال الطريق بما يؤدى إلى عرقلة استمرار حركة سير املركبات واألشخاص 

والحيوانات عليه.«
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املادة )8(

ال يجوز وضع أية مادة على الطرق تؤدى إلى إلحاق الضرر بها أو 
بمستعمليها أو تعوق السير عليها.

املادة )9(

ال يجــوز وضع أية عامة من عامات الســير واملرور إال بموافقة 
الســلطات املختصة بذلك حسبما ينص عليه يف الائحة التنفيذية لهذا 

القانون .
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الف�سل الثاين
التزامات �سائق املركبة اأثناء القيادة

املادة )10(

يلتزم السائق،عند قيادته أية مركبة على الطريق بما يأتي :
أن يبقيهــا يف القســم األقــرب من الحافــة اليمنى للطريق بالنســبة   .1

لجهة سير املركبة.
أن يتأكــد مــن توفــر مجــال كاف للرؤيــة أمامــه، حينمــا ينوى   .2
اجتياز مركبة أو شخص أو حيوان أو عرقلة، وأن يعلن عن رغبته 
يف االجتياز وينبه الغير املراد اجتيازهم باســتعمال إشارات التنبيه 

والتأكد من استجابتهم لهذا التنبيه .
أن يلتزم أقصى الطرف األيمن من الطريق للسماح باجتياز حركة   .3

مرور ذات أولوية . 
أن يتخذ االحتياطات الازمة قبل أن يدور يف متشعبة أو منعطف أو   .4
مفرق أو ملتقى طرق، وان يعطى اإلشــارة الازمة لتغيير مســاره، 
ويتأكــد أن بإمكانــه الــدوران دون تعريض الغير من مســتعملي 

الطريق للخطر .
أال يجتــاز أيــة مركبة أخرى تســير يف نفس مســاره إال من جانبها   .5
األيســر، وذلــك ما لــم تنتقل املركبــة األمامية إلى جهة اليســار، 
ألجل الدوران لطريق آخر لليســار،بعد أن أعطى ســائقها اإلشارة 
الازمــة، وكانــت هنــاك مســافة كافية مــن الطريق تســمح له 

باالجتياز دون أي خطر.
أال يقــود املركبــة وهو واقع تحت تأثير خمــر أو مادة كحولية أو   .6

خمدر أو ما يف حكمه.
أال يقود املركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه يف قيادتها.  .7
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أن يخفــف مــن ســرعته، أو أن يقــف كلمــا كان ذلــك الزمــا،   .8
لتمكــن مركبة أخرى أمامه أعطت إشــارة بعزمها على الدوران 

إلى اليمن أو اليسار.
أال يعرض املشاة للخطر، وأن يتوقف عند اللزوم، لتجنب إزعاج أو   .9

إصابة أي مستعمل للطريق 
أال يجــاوز الســرعة القصــوى املحددة للطريق، مــع مراعاة ظروف   .10

املكان والطقس واملركبة وغيرها من متطلبات السامة.
أال يســبب ضــررا ظاهــرا لســطح الطريــق املعبد، وذلــك مع عدم   .11

اإلخــال بأحكام القانون االتحادي رقم )8( لســنة 1986م املشــار 
إليه.

أال يقــود املركبــة للخلــف، ما لم يتأكــد من خلــو الطريق، وأن   .12

يكون ذلك باملسافة الضرورية لغايات الحماية أو الدوران.
أن يلتــزم بإشــارات الشــرطي الــذي يقــوم بتنظيــم حركة الســير   .13

واملرور.
أن يســتعمل املؤشــر اآللــي للمركبــة عند الــدوران حســب اتجاه   .14

الدوران لليمن أو لليسار.
أن ينيــر املركبة بن غروب الشــمس وشــروقها وعنــد الضرورة،   .15

وبما ينبه اآلخرين لوجودها.
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الف�سل الثالث
التزامات �سائقي املركبات املخ�س�سة لنقل الركاب و�سائقي 

املركبات الثقيلة 

املادة )11(
مــع مراعــاة أحــكام املــواد الســابقة، يلتــزم ســائق املركبــة 

املخصصة لنقل الركاب بما يأتي :
أال يجاوز عدد الركاب املرخص به من سلطة الترخيص .  .1

أن يمنــع إخــراج الــرؤوس واأليــدي وغيرها مــن النوافــذ وأن يعلق   .2
إعانا بهذا يف مكان بارز بالنسبة إلى الحافلة .

أن ينيــر الحافلــة من الداخل بن غروب الشــمس وشــروقها وعند   .3
الضرورة.

أال يقــف ألخذ الــركاب أو إنزالهم إال يف األماكــن املصرح فيها   .4
بذلك .

أال يتحدث مع الركاب أثناء سير الحافلة، أو يسمح لهم بالوقوف   .5
أو الجلوس بجانبه .

أال يرفــض ركــوب أي شــخص يبــدى اســتعداده لدفــع التعريفــة   .6
املقــررة إذا لم تكن املركبة مســتكملة عدد الركاب املرخص 

بنقلهم .
أن يثبــت إعانــا بــارزا يــدل علــى أن املركبــة لألجــرة، وعــدد   .7

الركاب املرخص به.
أن يعلــق يف مــكان بارز أو يحمل معه نســخة مــن التعريفة املقررة   .8

ليظهرها عند طلبها منه. 
أن يفتش مركبته فورا بعد انتهاء كل رحلة بحثا عما يكون قد   .9
ترك من األشــياء، وأن يســلم ما يجده خال )24( ساعة إلى أقرب 

مركز شرطة بموجب إيصال بذلك .



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

املادة )12(

مع مراعاة املواد السابقة، يلتزم سائق املركبة الثقيلة بما يأتي:
أال يجاوز الحمولة املرخص بها من سلطة الترخيص.  .1

أال يحمــل معــه ركابــا باســتثناء مســتخدمي صاحــب املركبــة   .2
وعمــال التحميل والتفريــغ يف الحدود املنصوص عليها باملادة )45( 

من هذا القانون.
أال يحمــل املركبــة بصــورة تشــكل خطرا علــى الجمهــور أو من   .3

شأنها عرقلة حركة السير واملرور.
أن يقوم بوضع نور أحمر يف نهاية طرف الحمل البارز ليا، وقطعة   .4

حمراء من القماش نهارا.
أن يكتــب الوزن الفارغ للمركبــة، ووزن الحمولة املرخص بها،   .5

ووزنها القائم بشكل مقروء وظاهر على املركبة .
على ســائقي الشــاحنات وضع غطــاء يمنع تســرب وتطاير األتربة   .6

واملواد من حمولتها من الرمال وغيرها.
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الباب الثاين

تراخي�س ال�سائقني وتعليم القيادة 

الف�سل الأول
رخ�سة القيادة 

املادة )13(

ال يجــوز ألي شــخص قيــادة أيــة مركبــة ميكانيكيــة علــى 
الطريق ما لم يكن حائزا على رخصة سارية املفعول صادرة من سلطة 
الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع املركبة التي يقودها، ويشار لهذه 

الرخصة يف هذا القانون برخصة القيادة.

كما ال يجوز ألي شخص مسؤول عن مركبة ميكانيكية أن 
يسمح بقيادتها ملن ال يحمل رخصة تخوله قيادتها.
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املادة )14()1)

يستثني من تطبيق أحكام هذا الباب :
أفــراد القوات املســلحة، عنــد قيادتهــم املركبات العســكرية،   .1
شــريطة أن يكــون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن ســلطاتهم 

العسكرية.
بلــد  يف  واملرخصــة  املســجلة  امليكانيكيــة  املركبــات  ســائقو   .2
أجنيب، املســتثناة مــن أ حكام التســجيل والترخيــص الواردة يف 
هــذا القانــون، عنــد قيادتهــم تلك املركبــات شــريطة أن تكون 
بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات املختصة يف ذلك البلد 
أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك املركبات 
يف حــدود املدة املصرح لهم فيها بقيــادة تلك املركبات ويف حدود 
املدة املصرح لهم فيها بالبقاء يف الدولة ســواء كان ذلك للعبور أو 

الزيارة أو ملهمة محددة.
حاملــو رخص القيادة الدولية أو األجنبية الســارية املفعول املصرح   .3
لهــم بالبقاء يف الدولة لغير اإلقامــة، وفقًا للضوابط التي يحددها 

وزير الداخلية يف هذا الشأن.
1 -  خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب املادة األولــى من القانون االتحادي رقم )12( 
لســنة 2007 بشــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لســنة 1996 يف شأن السير 
واملرور، وكان نص املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يستثني من تطبيق 
أحكام هذا الباب:1. أفراد القوات املســلحة،عند قيادتهم املركبات العسكرية، 
شــريطة أن يكــون بحوزتهــم تصاريح بذلــك صادرة عن ســلطاتهم العســكرية. 2. 
ســائقو املركبات امليكانيكية املســجلة واملرخصة يف بلد أجنيب، املســتثناة من أ 
حكام التسجيل والترخيص الواردة يف هذا القانون، عند قيادتهم تلك املركبات، 
شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات املختصة يف ذلك البلد 
أو رخــص قيــادة دولية ومعمول بها تســمح لهــم بقيادة تلك املركبــات يف حدود املدة 
املصرح لهم فيها بالبقاء يف الباد ســواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو ملهمة محددة. 
3. حاملــو رخــص القيادة الدولية الســارية املفعول املصرح لهم بالبقــاء يف الباد لغير 

اإلقامة أو العمل.«
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املادة )15(

يشترط ملنح رخصة القيادة توافر الشروط اآلتية :
أن يكــون مقــدم طلــب الترخيص إلحــدى املركبات الــواردة يف   .1
املادة )3( من هذا القانون قد أتم السابعة عشرة من عمره إن كان 
يطلب رخصة للمركبــات الواردة يف البندين )5( أو )6(، والثامنة 
عشــرة للمركبات الواردة يف البند )1(، والعشرين إن كانت من 
املركبــات الــواردة يف البنديــن )2( أو )4( والحادية والعشــرين إن 

كانت من املركبات الواردة يف البند )3( .
أن يقــدم تقريــرًا طبيــا، مــن طبيــب حكومــي، أو طبيــب توافق   .2
مركبــة  لقيــادة  الطبيــة  لياقتــه  يثبــت  الترخيــص  ســلطة  عليــه 
ميكانيكيــة، مــع جواز ذلك يف حالة ارتداء نظارة طبية أو وضع 
عدســة الصقة تصحح النظــر بما يجعله مطابقــا ملتطلبات اللياقة 

الطبية.
أن يجتــاز فحــص القيــادة الــذي تنظمــه اللوائــح والقــرارات التي   .3

تصدر تنفيذا لهذا القانون.

املادة )16()1)

لســلطة الترخيــص منح رخصــة قيادة ملــن يحمل رخصة ســارية 

1 -  خضعــت هــذه املــادة للتعديــل بموجب املــادة األولى مــن القانون االتحــادي رقم 
)12( لســنة 2007 بشــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لســنة 1996 يف شأن 
الســير واملــرور، وكان نص املادة قبــل التعديل يجري على النحو التالي: »لســلطة 
الترخيــص منــح رخصــة قيادة ملــن يحمل رخصــة ســارية املفعول، وصــادرة من بلد 
أجنيب، دون إجراء ما نص عليه البندان )2( و)3( من املادة )15( إذا كان من ضمن 

رعايا الدول املستثناة بقرار يصدر من مجلس الوزراء.«
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املفعــول صــادرة مــن بلد أجنــيب، دون إجراء ما نص عليــه يف  البند )3( 
مــن املادة )15(، إذا كانت الرخصة صادرة من إحدى الدول املســتثناة 

بقرار من وزير الداخلية، وطبقًا للشروط التي يحددها هذا القرار.

املادة )17(

تصدر ســلطة الترخيص رخص القيادة بعد اســتيفاء اإلجراءات 
وبمراعاة الشروط واألوضاع املقررة يف هذا القانون واللوائح والقرارات 

الصادرة تنفيذا له.

ولســلطة الترخيص أن تحدد مدة ســريان رخصة القيادة ويجوز 
لهــا عنــد انتهــاء مــدة الرخصــة أن تطلــب مــن حاملهــا تقديم مــا يثبت 

استمرار لياقته الصحية قبل املوافقة على تجديدها .

وباستثناء طاليب الترخيص طبقا للبند )5( من املادة )3( من هذا 
القانــون تكــون الرخص املمنوحــة لطاليب الترخيص يف الســن ما بن 
الســابعة عشــرة والحادية والعشــرين مؤقتة )تحت التجربة( وملدة ســنة 

واحدة يجوز تجديدها .

ويجــوز أن تصــدر نســخة أخرى مــن رخصــة القيــادة الفاقدة أو 
التالفة .
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املادة )18(

يجوز لســلطة الترخيص أن توقف العمل بأية رخصة قيادة أو أن 
تلغيهــا أو ترفــض تجديدهــا وذلك إذا ثبــت لها أن حامــل الرخصة فقد 

األهلية أو اللياقة الصحية لقيادة املركبات املرخص له بقيادتها .

املادة )19(

تتولى أندية السيارات بالدولة إصدار دفاتر املرور الدولية )تريب 
تيكيــت( ورخــص القيادة الدوليــة الصالحة للعمــل يف دولة أو اكثر، 

وتوضح الائحة التنفيذية اإلجراءات الواجب إتباعها يف هذا الشأن .
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الف�سل الثاين
تعليم القيادة 

املادة )20(

ال يجــوز ألي شــخص أن يتعلم قيــادة املركبــات امليكانيكية 
إال بموجب تصريح يصدر من ســلطة الترخيص، وذلك ملدة ثاثة أشهر 

قابلة للتجديد .

املادة )21(

ال يجوز ألي شخص أن يعلم الغير قيادة مركبة ميكانيكية ما 
لم يكن مرخصا له يف ذلك من سلطة الترخيص وحاصا على رخصة 
قيــادة صادرة حســب األصــول، ويكون مســئوال عن مراعــاة أحكام 
هــذا القانــون والقرارات الصــادرة تنفيذا لــه أثناء عمليــة التعليم، وأال 
يســمح للمتــدرب بقيــادة املركبة علــى أي طريق ضمــن املناطق اآلهلة 
مــا لم يكــن مقتنعا بــان يف مقــدور املتــدرب أحكام ضبــط املركبة 

والسيطرة عليها.

املادة )22(

ال يســمح بفتــح مــدارس تعليــم القيــادة إال للمواطنــن، وبعــد 
الحصول على ترخيص بذلك من السلطة املختصة .
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املادة )23(

ال يســمح لحامــل تصريــح تعلــم قيــادة بــأن يقــود أيــة مركبــة 
ميكانيكيــة تحمل أي راكب باســتثناء املشــرف علــي تعليمه والذي 

يجلس بجانبه وعلى املتدرب أن يحمل التصريح أثناء القيادة.

ولســلطه الترخيــص أن تضــع القواعــد والشــروط و األحــكام 
االخرى لتعليم وتعلم قيادة املركبات.
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الباب الثالث

فح�س وت�سجيل وترخي�س املركبات امليكانيكية 

 الف�سل الأول
اأحكام عامة 

املادة )24(
ال يجــوز قيــادة أيــة مركبــة ميكانيكيــة أو الســماح للغيــر 
بقيادتهــا على الطريق، ما لم تكن مســجلة ومرخصــة وفقا ألحكام 

هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

املادة )25()1)

يستثنى من تطبيق أحكام املادة )24( املركبات اآلتية:

1 - خضعت هذه املادة للتعديل بموجب املادة األولى من القانون االتحادي رقم )12( 

لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 1996 يف شأن السير 
واملــرور، وكان نــص املــادة قبــل التعديل يجــري على النحــو التالي: » تســتثنى من 
أحكام املادة )24( املركبات اآلتية: 1. مركبات رئيس الدولة وحكام اإلمارات. 
2. املركبــات اململوكــة للحكومــة االتحاديــة والحكومــات املحليــة وذلك وفقا 
للشــروط واألوضــاع التي تصدر بهــا قرار من وزير الداخلية.3. املركبات املســجلة 
لــدى القوات املســلحة وتحمل أرقامها. 4.  املركبات الخاصــة بالعابرين والزائرين 
والســائحن األجانب وذلك بالشــروط التي تحددها ســلطة الترخيص.5. ســيارات 
الركــوب والبضائــع املرخصــة يف أيــة دولــة أجنبيــة واملســموح لهــا بزيــارة الدولة 
بالشــروط واألوضــاع املقررة يف اللوائــح والقرارات الصادرة تنفيــذا ألحكام هذا 
القانــون .6. املركبــات امليكانيكية التي تحمل أرقاما تجارية، وذلك بالشــروط 

التي تحددها سلطة الترخيص.«
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مركبات رئيس الدولة وحكام اإلمارات .  .1
املركبات املسجلة لدى القوات املسلحة وتحمل أرقامها .  .2

املركبــات الخاصــة بالعابريــن والزائرين والســائحن األجانب،    .3
وذلك بالشروط التي تحددها الائحة التنفيذية لهذا القانون.

سيارات الركوب والبضائع املرخصة يف أية دولة أجنبية واملسموح   .4
لها بزيارة الدولة بالشروط واألوضاع املقررة يف اللوائح والقرارات 

الصادرة تنفيذا ألحكام هذا القانون .
املركبــات التــي تحمــل أرقامــًا تجاريــة، وذلــك بالشــروط التــي   .5

تحددها الائحة التنفيذية لهذا القانون.

املادة )26(

يشــترط، لترخيــص أيــة مركبــة ميكانيكيــة، أو تجديــد 
ترخيصها، طبقا ألحكام هذا القانون أن تكون مؤمنا عليها ملصلحة 

الغير على األقل.

ويجــوز ملــن أصابــه ضــرر جســماني بســبب اســتعمال الســيارة 
الرجوع مباشرة على شركة التأمن بالتعويض.

املادة )27(

يتــم ترخيص املركبــة امليكانيكيــة بناء على طلــب يقدم من 
مالكهــا على النموذج املعــد لذلك مرفقا به املســتندات املثبتة لبياناته 
بعد اســتيفاء شــروط األمن و الســامة يف املركبة املنصوص عليها يف 

اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
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ويسرى ترخيص املركبة للمدة التي تحددها اللوائح والقرارات 
الصــادرة تنفيــذا لهــذا القانون، كمــا تحدد هــذه اللوائــح والقرارات 
الواجــب  الجوهريــة  والبيانــات  الترخيــص  تجديــد  وأوضــاع  شــروط 
ذكرهــا يف دفتــر التراخيــص، وحــاالت إخطــار ســلطات الترخيــص 
بــأي تغييــر يف البيانات واملواصفــات الخاصة باملالــك أو باملركبة، أو 
بإرســالها للخــارج أو تلفها أو فقد أو تلف دفتــر التراخيص وتحدد هذه 
اللوائــح والقــرارات شــروط وإجــراءات ترخيــص املركبــات الخاصة 

بديوان رئيس الدولة والديوان األميري بكل إمارة .

املادة )28(

يجــوز تســجيل املركبة امليكانيكية باســم من يقيــم أو يعمل 
يف اإلمــارة املوجــود بهــا ســلطة الترخيــص، على أنــه ال يجوز تســجيل 
املركبات العمومية لغير املواطنن، كما ال يجوز تسجيل أو ترخيص 
أو تجديد ترخيص مركبات الشحن الخصوصية إال بعد إثبات الطالب 

أن طبيعة مهنته أو عمله تبرر له اقتناء هذه املركبة .

املادة )29(

لســلطة الترخيــص أن تصدر رخصة مهنيــة ألي تاجر مركبات 
ميكانيكيــة، أو لصاحب املصنــع الذي ينتج هذه املركبات، وتجيز 
هــذه الرخصــة تجربة أي مركبة بعد تمام الصنع، أو لدى اســتيرادها 
أو عرضهــا للبيــع، على أن تحمل املركبة يف هــذه الحالة لوحتي أرقام 

)تحت التجربة( 
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وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع استخدام 
وتجديد اللوحات والرخص الواردة يف هذه املادة .

املادة )30(

لسلطة الترخيص فحص أو تجربة أية مركبة ميكانيكية يف 
أي وقت تراه تحقيقا للمصلحة العامة 

ولصاحــب املركبــة حــق التظلــم مــن نتيجــة الفحص إلــى هذه 
السلطة خال عشرة أيام ويكون قرارها نهائيًا .

املادة )31(

باســتثناء املركبــات املعفــاة مــن أحــكام التســجيل بمقتضى 
أحــكام هــذا القانــون، وباســتثناء مركبــات رئيس الدولــة وحكام 
اإلمــارات، ال يجــوز قيادة أيــة مركبة ميكانيكية ما لــم تثبت عليها 
لوحتــا أرقــام تحمــان رقم تســجيلها يف مــكان بارز واحــدة يف األمام 
والثانيــة يف الخلــف ، علــى أن يكتفــي بلوحة واحدة خلفيــة للمقطورة 
وشــبه املقطــورة ، وتحــدد اشــتراطات ومواصفــات هــذه اللوحــات يف 

القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
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املادة )32(

يجــب إخطــار ســلطة الترخيــص بكل تصــرف ناقــل للملكية 
يــرد على املركبة امليكانيكية خال أربعة عشــر يوما من قبل طريف 
التصرف، ويظل صاحب الرخصة األولى محما بااللتزامات الناشــئة 

عن استعمال املركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف اآلخر.

املادة )33(

مــع عدم اإلخــال بالعقوبات املنصوص عليهــا يف هذا القانون، 
يجــوز لســلطة الترخيص أن توقف العمل برخصــه املركبة أو تلغيها أو 
ترفــض تجديدها، وذلك طبقا للشــروط واألوضــاع املقررة يف الائحة 

التنفيذية لهذا القانون.
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الف�سل الثاين
ال�سروط الفنية للمركبات وفح�سها واإ�سالحها وا�ستعمالها 

اأوًل: ال�سروط الفنية 

املادة )34(

ال يجوز اســتعمال أية مركبة ميكانيكية على الطريق إال إذا 
كانت يف حالة ميكانيكية سليمة ومجهزة على األقل بما يأتي:

مقود )ستيرنج( متن وصالح لاستعمال، وسهل التدوير .  .1
ضابطــن كابحــن فعالــن كل منهمــا مســتقل عــن اآلخــر، أو   .2
بجهــاز واحــد فعــال مــن هــذه الضوابط يســتعمل بوســيلتن كل 
واحــدة منهما مســتقلة عــن األخرى، وتوقــف إحداهمــا املركبة 

بصورة سريعة وأكيدة إذا ما أخفقت األخرى يف ذلك.
جهاز تنبيه مناسب وصالح إلعطاء تحذير مسموع عند الضرورة.  .3

مرآة أمامية مثبتة بشكل يساعد السائق على مراقبة الطريق من   .4
الخلف .

زجاج لرد الهواء من مادة شــفافة ال تغير شكل األشياء املرئية وال   .5
يحدث شظايا حادة عند كسره .

أداة ملسح الزجاج تتحرك بشكل آلي عند الحاجة.  .6
حــزام أمان، وتحــدد الائحــة التنفيذية أحوال وأوضاع وشــروط   .7

استعمال هذا الحزام .
جهاز ملنع التلوث وتخفيف صوت عادم الغازات )اكزوست(.  .8

جهاز قياس السرعة.  .9
صالحــة  حالــة  ويف  بالهــواء  منفــوخ  احتياطــي  )عجــل(  دوالب   .10

لاستعمال .
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للحافــات ومركبــات  إطفــاء حريــق صالحــة لاســتعمال  آلــة   .11

وصهاريج الشحن املعدة لنقل املحروقات السائلة .
ويجــوز مــد هــذا االلتــزام إلــى املركبــات األخــرى بالشــروط 
واألوضاع التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون.

وال يشــترط وجــود األجهزة املبينة بالبنــود )5( و )6( و )7( و )10( 
من هذه املادة يف الدراجات اآللية.

املادة )35(

تجهــز كل مركبــة ميكانيكيــة بأجهــزة إنــارة تثبــت علــى 
املركبة بشكل واضح يدل على عرض املركبة وال يسمح بحجبها أو 
إبطال مفعولها بأي جزء من املركبة أو حمولتها، كما تجهز بمؤشــر 

للداللة على اتجاه سيرها .

وتجهــز كل مقطــورة بمصابيــح خلفيــة وأخرى جانبيــة للداللة 
على طول املقطورة 

وتجهز الدراجات اآللية بمصباح رئيســي إلنــارة الطريق أمامها 
ليــا، وآخــر خلفــي، وإذا كانت ذات عربة جانبيــة فتجهز عاوة على 

ذلك بمصباحن جانبن يف مقدمة العربة ومؤخرتها .

أمــا الدراجــات العاديــة فتجهــز بمصبــاح رئيســي يف مقدمتهــا 
وبمصباح أحمر وعاكسة حمراء يف مؤخرتها.
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وتجهز العربة بالنور الكايف لتنبيه الغير من مســتعملي الطريق 
عن تواجدها فيه ليا.

وتحــدد شــروط ومواصفــات جميع األنــوار املنصــوص عليها يف 
هذه املادة يف اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ألحكام هذا القانون.

املادة )36(

يمنــع إنارة املصابيح الرئيســية األماميــة يف املركبة با ضرورة 
عندما تكون يف حالة وقوف .

كمــا يمنــع اســتعمال املصبــاح األحمــر يف مقدمــة املركبة أو 
األبيض الذي يرسل أشعة مباشرة يف مؤخرتها .

ويحظــر اســتعمال األنــوار الكاشــفة يف املركبــة كوســيلة 
مــن وســائل اإلنارة إال ألغراض الكشــف عن أجــزاء املركبة الجاري 

إصاحها .
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ثانيًا: فح�س املركبات امليكانيكية 

املادة )37(

تخضــع املركبات امليكانيكية على اختاف أنواعها لفحص 
فني تجريه ســلطة الترخيــص بمقتضى أحكام هذا الفصل باســتثناء 

املركبات املعفاة من شروط التسجيل والترخيص.

وال يجوز تعديل هيــاكل املركبة امليكانيكية أو تغيير لونها 
إال بترخيص مسبق من سلطة الترخيص.

ويلتــزم صاحــب املركبــة امليكانيكيــة أن يطلــب مــن ســلطة 
الترخيص معاينة مركبته عقب إجراء أي تعديل جوهري يف محركها 

أو يف هيكلها .
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املادة )38()1)

تفحص املركبات فنيًا عند تقديم طلبات تســجيلها وترخيصها 
وتجديد الترخيص يف الوقت واملكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص.  
ويجوز بموافقة هذه السلطة أن يتم الفحص يف مكان آخر يعينه طالب 
الترخيص، وذلك بالشروط واألوضاع التي تحددها الائحة التنفيذية 

لهذا القانون.

ويعفى من الفحص الفني املركبات الجديدة الصنع بالشــروط 
التي تحددها الائحة التنفيذية لهذا القانون.

وملالــك املركبــة حــق التظلم مــن نتيجــة الفحص الفنــي بطلب 
يقدمه إلى سلطة الترخيص خال عشرة أيام، ويكون قرارها يف ذلك 

نهائيًا.

1 -  خضعــت هــذه املــادة للتعديــل بموجب املــادة األولى مــن القانون االتحــادي رقم 
)12( لســنة 2007 بشــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لســنة 1996 يف شأن 
الســير واملرور، وكان نص املــادة قبل التعديل يجري على النحــو التالي: »تفحص 
املركبات امليكانيكية عند تقديم طلبات تســجيلها وترخيصها وطلبات تجديد 
الترخيص يف الوقت واملكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص. ويعفى من الفحص 
املركبــات الخفيفة الخاصة الجديدة الصنع ملدة ســنتن من تاريخ ترخيصها ألول 
مــرة. ولصاحــب املركبة حــق التظلم مــن نتيجة الفحــص الفني بطلــب يقدمه إلى 

سلطة الترخيص خال عشرة أيام ويكون قرارها يف ذلك نهائيًا.«
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املادة )39(

يجــوز لســلطة الترخيــص بعد إصدار رخصة ســير أيــة مركبة 
ميكانيكيــة ــــ لضــرورة املصلحــة العامة ــــ  أن تعايــن املركبة يف أي 
وقــت، ويلزم مالــك املركبة بتنفيــذ التعليمات التي تصدرها الســلطة 
املذكورة بناء على ما تكشف عنه املعاينة وعليه إعادتها للفحص مرة 
أخرى وإال جاز لسلطة الترخيص أن تسحب رخصة املركبة أو تلغيها .

املادة )40(

إذا اقتنعت سلطة الترخيص من تقرير الفاحص املعن من قبلها 
أن  مركبــة مرخصة ليســت صالحة للســير جاز لهــا أن تخطر صاحب 
املركبــة بعــدم اســتعمالها علــى أن يتضمــن اإلخطــار بيــان النواقــص 
والعيــوب املوجودة يف املركبــة وعلى صاحبها االمتناع عن اســتعمالها 

تماما إلى أن يعيد عرضها للمعاينة بعد تايف هذه النواقص والعيوب.

والســماح  املركبــة  معاينــة  إعــادة  الترخيــص  ســلطة  وتتولــى 
لصاحبها باســتعمالها إذا ثبت اســتيفاء املطلــوب، على أنه يف الحاالت 
التــي تقتضي إعادة العرض اكثر من مرة الســتكمال اإلصاحات ال 
يلتزم صاحب املركبة إال بســداد رســوم الفحص املستحقة عن فحص 

واحد.
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ثالثًا: اإ�سالح املركبات 

املادة )41(

ال يجــوز ألي شــخص أو كــراج أن يقــوم بإصــاح أيــة مركبــة 
ميكانيكية بها آثار حادث بدون موافقة سلطة الترخيص.

املادة )42(

ال يســمح بوقــوف أو وضع أية مركبــة ميكانيكية أو أي جزء 
منهــا أو أيــة آالت ميكانيكية يف أي طريــق أو على أي رصيف بقصد 
تصليحهــا إال إذا كان إصاح العطل إصاحا مؤقتا فقط ال يؤدي إلى 

عرقلة حركة السير أو سامة املرور.
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الف�سل الثالث
اأحكام خا�سة مبركبات الأجرة وال�سحن 

املادة )43(

يحظر تأجير أو استئجار املركبات الخصوصية غير املرخصة 
لغرض التأجير كما يحظر استعمال هذه املركبات يف نقل الركاب 

أو البضائع مقابل عوض مهما كان نوعه.

املادة )44(

ال يجوز مزاولة مهنة تأجير املركبات إال بعد الحصول على إذن 
من سلطة الترخيص .

وال يجوز تأجير الدراجة العادية ملن لم يبلغ الخامســة عشــرة من 
العمر .

املادة )45(

مــع مراعــاة أحــكام املــادة )12( مــن هــذا القانون ال يجــوز ألية 
مركبــة شــحن أن تحمــل أي ركاب باســتثناء مســتخدمي صاحــب 
املركبة أو عدد من العمال ألجل تحميل أو تفريغ حمولتها شــريطة أال 
يزيد هذا العدد عما هو كاف لتحقيق هذه الغاية وذلك وفقا ملا تحدده 

الائحة التنفيذية لهذا القانون .
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املادة )46(

يجوز لسلطة الترخيص أن ترخص ألية مركبة شحن عمومية يف 
أن تنقــل ركابا باألجرة إذا اقتنعت بعدم وجود خطر من نقل الركاب 
بتلــك املركبة، شــريطة أن تؤمــن للركاب مقاعد للجلــوس وال يجوز 
بــأي حــال أن يزيد عــدد هؤالء الركاب على خمســة عشــر فيما يتعلق 

بمركبات الشحن الخفيفة وثاثن فيما يتعلق باملركبات الثقيلة.

املادة )47(

ال يحمــل يف الحافات العمومية  ــــ غير املجهزة بأماكن لحمل 
العفــش ـــ غير األمتعــة الخفيفة التي تحمل باليــد، وال يجوز وضع هذه 
األمتعــة داخــل الحافــات بجانــب األبــواب أو يف أي مــكان يحتمل أن 

يسبب مضايقة للركاب.

املادة )48(

يجــب عند اســتخدام مركبات الركاب أو الشــحن عدم حمل 
أي شــخص أو حمولــة أو إحــداث إضافات بصورة تشــكل خطرا على 
الــركاب أو اآلخريــن، أو يكون من شــأنها أن تعرقل حركة الســير 
واملــرور ســواء كانت املركبة فارغة أو محملــة، وذلك وفقا ملا تحدده 

الائحة التنفيذية لهذا القانون .



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

 الباب الرابع
عقوبات جرائم ال�سري واملرور واإجراءاتها 

الف�سل الول
العقوبات 

(1()49( 
يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى 

هاتن العقوبتن كل من ارتكب أيًا من األفعال اآلتية : 

1 - خضعــت هــذه املــادة للتعديــل بموجــب املــادة األولى مــن القانون االتحــادي رقم 

)12( لســنة 2007 بشــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لســنة 1996 يف شأن 
الســير واملــرور، وكان نــص املادة قبل التعديــل يجري على النحــو التالي: »يعاقب 
بالحبس مدة ال تزيد على سنتن، وبغرامة ال تزيد على سبعة آالف درهم أو بإحدى 
هاتــن العقوبتــن كل من ارتكب فعا من األفعال اآلتيــة: 1. اصطناع أو تقليد أو 
اســتعمال لوحــة أرقام باملخالفــة ألحكام هذا القانون 2. تشــويه أو طمس أو تغيير 
بيانــات لوحــة أرقام صــادرة بمقتضى أحــكام هذا القانــون وقراراتــه التنفيذية، 
مــع اســتعمالها فيمــا أعدت مــن أجله. 3. اســتعمال أو الســماح للغير باســتعمال أية 
لوحــة أرقام صــادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وقراراتــه التنفيذية، وهو عالم 
بطمسها أو تشويهها أو تغييرها .4. إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار أية لوحة 
أرقــام صادرة بمقتضى هذا القانــون وعلى خاف ما تقضي به أحكامه .5. تقديم 
بيــان خطــي كاذب أو مضلــل، أو حجــب أيــة معلومــات جوهرية ألجل اســتصدار 
ترخيــص بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون وقراراتــه التنفيذيــة. 6. تخلــف مالــك 
مركبــة تســبب يف جرم أو حــادث عن تقديــم معلومات كان بإمكانــه إعطاؤها 
وكان من شــأنها أن تكشــف عن ظروف الجرم أو الحادث أو الشــخص املتســبب 
وتســهل القبــض عليه. 7. قيــادة مركبة ميكانيكيــة أو الشــروع يف قيادتها على 
الطريق وهو تحت تأثير الكحول أو املخدر أو ما يف حكمه. ويجوز للمحكمة يف 
الحاالت الســابقة أن توقف العمل برخصة قيادته ملدة ال تزيد على إثنى عشر شهرا 

من تاريخ الحكم عليه.«
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اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو اســتعمال لوحة أرقام مصطنعة أو   .1
مقلده.

تشــويه أو طمــس أو تغيير بيانــات لوحة أرقام مع اســتعمالها فيما   .2
أعدت من أجله.

اســتعمال أو الســماح للغيــر باســتعمال لوحــة أرقــام، وهــو عالــم   .3
بطمسها أو تشويهها أو تغييرها.

نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة   .4
الترخيص.

عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه   .5
نتجت عنه إصابات يف األشخاص.

قيادة مركبة أو الشــروع يف قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير   .6
املشروبات الكحولية أو املواد املخدرة وما يف حكمها. 

املادة )50()1)

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثاثة أشــهر وبغرامة ال تقل عن 
خمســة آالف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتن كل من قــاد مركبة 
علــى الطريــق حال كونه موقوفا عن القيــادة بأمر املحكمة، أو بأمر 

من سلطة الترخيص .

1 - خضعت هذه املادة للتعديل بموجب املادة األولى من القانون االتحادي رقم )12( 
لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 1996 يف شأن السير 
واملــرور، وكان نص املادة قبل التعديــل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالحبس 
مــدة ال تزيد على ســتة أشــهر وبغرامة ال تزيد على خمســة آالف درهــم، أو بإحدى 
هاتــن العقوبتن كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفا عن القيادة 

بأمر املحكمة، أو بأمر من سلطة الترخيص«
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(1()51( 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثاثة أشــهر وبغرامة ال تقل عن 
خمســة آالف درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتن كل من قــاد مركبة 
على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة ال تســمح له بقيادة ذات نوع 

املركبة .

املادة )52()2)

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة 
آالف درهم أو بإحدى هاتن العقوبتن كل من ارتكب أيًا من األفعال 

اآلتية:
إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام خافًا ملا تقضي   .1

به أحكام هذا القانون.

1 -  خضعت هذه املادة للتعديل بموجب املادة األولى من القانون االتحادي رقم )12( 
لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 1996 يف شأن السير 
واملــرور، وكان نــص املادة قبل التعديل يجري على النحــو التالي »يعاقب بالحبس 
مــدة ال تزيــد على ثاثة أشــهر، وبغرامة ال تزيد على ســتة آالف درهــم، أو بإحدى 
هاتن العقوبتن كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة ال 

تسمح له بقيادة ذات نوع املركبة«

2 - خضعت هذه املادة للتعديل بموجب املادة األولى من القانون االتحادي رقم )12( 

لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 1996 يف شأن السير 
واملــرور، وكان نص املادة قبل التعديــل يجري على النحو التالي: »يعاقب بالحبس 
مــدة ال تزيــد على ثاثة أشــهر، وبغرامة ال تزيد على خمســة آالف درهم أو بإحدى 
هاتــن العقوبتــن كل من ارتكــب فعا من األفعال اآلتية: 1. نقــل لوحة أرقام من 
مركبــه إلــى مركبة أخــرى دون موافقة ســلطة الترخيص . 2. عــدم الوقوف دون 
عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات يف األشخاص«

املادة
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تخلــف مالــك  مركبــة تســببت يف جريمــة أو حــادث عــن تقديــم   .2
معلومات كان بإمكانه إعطاؤها وكان من شــأنها أن تكشف 
عــن ظــروف الجريمــة أو الحــادث أو الشــخص املتســبب وتســهل 

القبض عليه.

املادة )53()1)

هذه املادة ملغاة

املادة )54()2)

هذه املادة ملغاة

1 -  تــم إلغــاء هــذه املادة بموجب املــادة الثانية من القانون االتحادي رقم )12( لســنة 
2007 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانون رقم )21( لســنة 1996 يف شــأن الســير 

واملرور.

2 -  تــم إلغــاء هــذه املادة بموجب املــادة الثانية من القانون االتحادي رقم )12( لســنة 
2007 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانون رقم )21( لســنة 1996 يف شــأن الســير 

واملرور.
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(1()55( 

هذه املادة ملغاة

املادة )56()2)

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثاثة أشــهر وبغرامة ال تقل عن 
خمســمائة درهــم وال تزيد علــى ألفي درهم أو بإحــدى هاتن العقوبتن 
كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بيانًا غير صحيح ألحد 
أفراد الشرطة الذي يرتدي مابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية، 
وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة معاقب عليها 

بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

1 -  تــم إلغــاء هــذه املادة بموجب املــادة الثانية من القانون االتحادي رقم )12( لســنة 
2007 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانون رقم )21( لســنة 1996 يف شــأن الســير 

واملرور.

2 - خضعت هذه املادة للتعديل بموجب املادة األولى من القانون االتحادي رقم )12( 

لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 1996 يف شأن السير 
واملــرور، وكان نــص املادة قبل التعديل يجري على النحــو التالي »يعاقب بالحبس 
مــدة ال تزيــد علــى ثاثة أشــهر وبغرامــة ال تزيد على ألفــي درهم أو بإحــدى هاتن 
العقوبتــن من رفض إعطاء اســمه أو عنوانــه أو أعطى بيانا غير صحيح للشــرطي 
الذي يرتدي مابســه الرسمية عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه بارتكاب جريمة 

معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون«

املادة
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املادة )57()1)

مــع عــدم اإلخال بالعقوبــات املنصــوص عليها يف هــذا الباب، 
يعاقــب بالحبس مدة ال تزيد على شــهر وبغرامة ال تقل عن مائتي درهم  
وال تزيــد علــى خمســمائة درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل من 
ارتكــب خمالفــة ألي حكــم آخر من أحــكام هذا القانــون  واللوائح 

والقرارات الصادرة تنفيذا له .

ويعتبــر ظرفــا مشــددا العــود الرتــكاب جريمــة معاقــب عليها 
بموجــب أحكام هذا القانون واللوائح والقــرارات الصادرة تنفيذا له، 

وذلك خال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة.

املادة )58(

إذا ثبت للمحكمة إدانة شــخص بجريمــة تتعلق بقيادة مركبة 
ميكانيكية جاز لها:

أن توقــف العمــل برخصــة القيــادة التــي يحملهــا ملدة معينــة، وأن   .1
تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة ملدة أخرى بعد انتهاء 

أجل الرخصة املوقوف العمل بها .

1 -  خضعت هذه املادة للتعديل بموجب املادة األولى من القانون االتحادي رقم )12( 
لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 1996 يف شأن السير 
واملــرور، وكان نــص املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي »مع عدم اإلخال 
بالعقوبــات املنصــوص عليها يف هذا الباب، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شــهر 
وبغرامة ال تزيد على خمســمائة درهم أو بإحدى هاتن العقوبتن كل من ارتكب 
خمالفــة ألي حكــم آخر من أحــكام هذا القانون أو القــرارات الصادرة تنفيذا له 
.ويعتبر ظرفا مشــددا تكرار ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا 

القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك خال سنة«
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أن تقــرر حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة ملدة معينة أن   .2
كان ال يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون.

ويترتــب علــى األمــر بوقــف العمــل بالرخصــة أو الحرمــان مــن 
حــق الحصــول عليها، وعدم العمــل بها أثناء مدة التوقيــف وعدم جواز 
الحصــول علــى رخصــة أخــرى أثنــاء مــدة توقيــف العمــل بالرخصة أو 
الحرمــان منهــا، ويعد خمالفا ألحــكام هذا القانون مــن يتقدم بطلب 
الحصــول علــى رخصــة باملخالفة ألحــكام هذه املــادة، وتعتبــر باطلة 

الرخصة التي يتوصل إلى الحصول عليها بهذه املخالفة .

ومــع ذلــك يجوز ملــن حرم من حــق الحصــول على رخصــة قيادة 
التقــدم إلــى ذات املحكمة التي أدانته بطلب إللغــاء ذلك الحرمان بعد 

انقضاء ستة اشهر من تاريخ اإلدانة .
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 الف�سل الثاين
الإجراءات يف جرائم ال�سري واملرور 

املادة )59(

يجــوز لرجــل الشــرطة القبــض علــى أي قائــد مركبــة يف حالة 
ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة من الجرائم اآلتية: 

التســبب يف وفــاة شــخص أخر بســبب قيــادة املركبــة أو إحداث   .1
إصابة به.

قيــادة مركبــة بطريقــة متهــورة أو بصــورة تشــكل خطــرا علــى   .2
الجمهور.

قيــادة مركبــة ميكانيكيــة وهــو تحت تأثيــر الكحــول أو أي   .3
خمــدر آخــر أو مــا يف حكمه وبمــا يفقــده القدرة علــى التحكم 

فيها.
رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح،   .4

حالة وقوع إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذه املادة.
محاولة الهرب يف حالة ارتكاب حادث يضر بسامة أحد األفراد   .5

أو يف حالة األمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد الشرطة.
وتسرى على هذا اإلجراء أحكام قانون اإلجراءات الجزائية .
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املادة )60(

يجوز لرجل الشــرطة حجز أية مركبة ميكانيكية يف أي من 
الحاالت اآلتية: 

صالحــة  غيــر  حالــة  يف  وهــى  الطريــق  علــى  تســير  كانــت  إذا   .1
لاســتعمال، أو ال تتوافــر فيهــا متطلبــات هــذا القانــون بالنســبة 
للوحــات األرقــام أو كاتــم صــوت أو كانــت تســير دون فرامــل 
أو دون أنــوار كافيــة ليــا، ويف هــذه الحاالت تمنــع املركبة من 
االســتعمال حتى يتم إصــاح عيوبها، وإذا احتــاج إصاحها نقلها 
إلــى كراج، فا يجوز نقلها إال مقطورة بمركبة أخرى وال يجوز 

السماح باستعمالها إال بعد استيفائها جميع املتطلبات القانونية.
إذا ســبق إدانة ســائقها بجرم اســتعمالها دون رخصة ســير معمول   .2
بها للمركبة واســتعملت ثانية على الطريــق بدون هذه الرخصة، 
ويف هذه الحالة ال يرفع الحجز عن املركبة إال بعد إبراز الرخصة 

املذكورة .
إذا وجــدت على الطريق بقيادة شــخص غير حائــز على رخصة أو   .3
تصريــح لقيادتها، ما لــم يكن معفيا من ذلك، ويف هذه الحالة ال 
يفرج عن املركبة إال إلى ســائق حائز علــى رخصة قيادة ومفوض 

قانونا يف استام املركبة .
تغييــرات جوهريــة يف  إجــراء  بعــد  الطريــق  علــى  اســتعملت  إذا   .4
)شاســيه( أو هيكل املركبة أو لونها دون إباغ سلطة الترخيص 

بهذه التغييرات، حسبما نص عليه هذا القانون .
إذا كانــت ذات عاقــة بحــادث ينطــوي علــى جريمــة وكان مــن   .5

الضروري إبراز املركبة كبينة للمحكمة .
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املادة )61()1)

يحــدد وزيــر الداخلية الحــاالت التي يجوز فيها حجــز الرخصة أو   .1
املركبة.

باســتثناء العقوبــات املنصــوص عليهــا يف هــذا القانون، تســتوفى   .2
الغرامــات املقــررة يف جــداول املخالفــات الصادرة بقــرار من وزير 
الداخلية، بشرط أال تجاوز ثاثة آالف درهم، وإذا رفض املخالف 
ذلــك أحيلت األوراق إلى النيابة العامــة، ويف حالة اإلدانة يجب أال 

تقل الغرامة املحكوم بها عن نصف القيمة املقررة.

1 - خضعــت هــذه املــادة للتعديــل بموجــب املــادة األولى مــن القانون االتحــادي رقم 

)12( لســنة 2007 بشــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لســنة 1996 يف شأن 
السير واملرور، وكان نص املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي »يحدد وزير 
الداخليــة املخالفــات التــي يجوز الصلــح فيها، والغرامــة التي يلزم بهــا املخالف يف 
كل حالــة، بشــرط أال تجاوز خمســمائة درهم واإلجــراءات القانونيــة إلتمام هذا 
الصلــح .ويكون هــذا الصلح ملزما للكافة .ويف حالة رفض املخالف للصلح تحال 

األوراق إلى النيابة العامة.«
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 الباب اخلام�س
ر�سوم اإجراءات القانون وتنفيذه

 الف�سل الأول
الر�سوم

املادة )62(

تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم املستحقة عن كل إجراء 
مــن اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون والئحته التنفيذية بحد 

أقصى )3000( ثاثة آالف درهم لكل رسم. 

وتؤول الرسوم التي تحصلها إدارات املرور االتحادية إلى الخزانة 
العامة يف الدولة .

املادة )63()1)

تعفى من رسوم التسجيل والترخيص املركبات اآلتية: 
املركبــات اململوكة للحكومة االتحاديــة والحكومات املحلية   .1

ودوائرها.

1 - خضعت هذه املادة للتعديل بموجب املادة األولى من القانون االتحادي رقم )12( 

لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )21( لسنة 1996 يف شأن السير 
واملرور، وكان نص املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي:  »تعفى من رســوم 
التسجيل والترخيص املركبات األتية: 1. مركبات دوائر الحكومة االتحادية أو 
املحلية. 2. املركبات املســتعملة لألغراض الزراعية والتي ال تســتعمل كوســائط 

للنقل على الطريق.3. مركبات العجزة واملقعدين.«
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تســتعمل  ال  والتــي  الزراعيــة  لألغــراض  املســتعملة  املركبــات   .2
كوسائط للنقل على الطريق.

مركبات ذوي االحتياجات الخاصة.  .3
مركبــة واحــدة لحملــة بطاقــات الشــئون االجتماعية تســجل يف   .4

إمارته.
مركبات املؤسسات الخيرية.  .5

املادة )64(

تعفــى املركبــات امليكانيكية التي ال تســتعمل ملدة تزيد على 
ســتة شــهور من رسوم تجديد رخصة الســير عن تلك املدة وذلك بشرط 
أن يبلغ صاحب املركبة سلطة الترخيص بذلك ويقوم بتسليمها رخصة 

سير املركبة أو أرقامها.

املادة )65(

ال يعــاد تســجيل املركبــة، التي شــطب تســجيلها بســبب عدم 
تجديد رخصة ســيرها خال ســنة مــن تاريخ انتهــاء صاحيتها إال بعد 

سداد رسوم التسجيل املستحقة.
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 الف�سل الثاين
تنفيذ القانون

املادة )66(

يحــدد وزير الداخلية نماذج تحرير املخالفات التي تقع باملخالفة 
ألحكام هذا القانون.

املادة )67(

تضع ســلطة الترخيص نماذج الطلبات التي تقدم للحصول على 
الرخــص والتصاريــح التــي تصدر وفــق أحكام هــذا القانــون ويصدر 

بنماذج هذه الرخص والتصاريح قرار من وزير الداخلية .

املادة )68(

تضع ســلطة الترخيص القواعد واإلجراءات التي تراها كفيلة 
باملحافظة على نظام املرور وتخفيض نسب املخالفات املرورية وتحقيق 
أفضــل مســتوى مــن القيادة، ويشــمل ذلــك القواعــد الخاصة باملشــاة 

والسائقن واملركبات والحيوانات.
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املادة )69(

يصــدر وزيــر الداخليــة اللوائــح والقــرارات الازمــة لتنفيذ هذا 
القانون، والى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يســتمر العمل باللوائح 

والقرارات املعمول بها.

املادة )70(

يســتمر العمــل بالتراخيــص والتصاريــح واألذونات الســارية يف 
تاريــخ العمــل بهذا القانون إلــى تاريخ انتهاء املدد املقــررة لصاحيتها، 

ويخضع تجديدها واستبدال غيرها بها ألحكام هذا القانون .

املادة )71(

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض من أحكام هذا القانون
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املادة )72(

ينشــر هــذا القانــون يف الجريدة الرســمية، ويعمل بــه بعد ثاثة 
أشهر من تاريخ نشره.

زايد بن �سلطان اآل نهيان 

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

صدر عنا يف قصر الرئاسة 
بتاريخ : 27 جمادى اآلخر 1416 هـ 

املوافق 20/ نوفمبر / 1995 م 
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م  قرار وزراي رقم (130) لسنة 1997
بإصدار الالئحة التنفیذیة للقانون اتحادي 

م رقم (21) لسنة 1995
في شأن السیر والمرور
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 قرار وزاري رقم )130( ل�سنة 1997م
باإ�سدار الالئحة التنفيذية للقانون الحتادي رقم 

)21( ل�سنة 1995م يف �ساأن ال�سري واملرور

وزير الداخلية،

بعد االطاع على القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972م، بشأن 
اختصاصــات الــوزارات وصاحيــات الــوزراء، والقوانــن املعدلــة له، 
وعلى القانون االتحادي رقم )21( لســنة 1995 يف شــأن الســير واملرور، 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )3( لســنة 1981م بنظام وزارة الداخلية، 
وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )3( لســنة 1995 بتعديــل نظــام وزارة 

الداخلية،

وبناًء على ما عرضه وكيل الوزارة، قرر:

املادة الأوىل

تســري أحــكام الائحة التنفيذيــة للقانــون االتحادي رقم )21( لســنة 
1995 يف شــأن الســير واملــرور املرفقــة علــى جميــع مســتخدمي الطرق 

وسائقي املركبات ومالكيها وعلى أصحاب الحيوانات.
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املادة الثانية

تلغــى جميــع اللوائــح والقــرارات التــي تتعــارض مــع أحــكام الائحــة 
املرفقة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار يف الجريدة الرسمية وعلى السلطات املختصة تنفيذه. 

املادة الرابعة

يعمــل بالائحــة املرفقــة بعــد ثاثة أشــهر من تاريــخ نشــرها بالجريدة 
الرســمية وذلك فيما عدا أحكام الفقرة الثانية من املادة )31( فتسري 

بعد سنة من تاريخ النشر.

 الفريق الركن الدكتور 
 حممد بن �سعيد البادي 

وزير الداخلية

التاريخ: 23 ذو القعدة 1417هـ،
املوافق: 31 مارس 1997م.
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الالئحة التنفيذية للقانون الحتادي رقم )21( ل�سنة 
1995 يف �ساأن ال�سري واملرور 

 الباب الأول
قواعد ال�سري واملرور

 الف�سل الأول
اأحكام عامة

مادة )1( 

علــى كل مســتعمل للطريق التــزام قواعد وآداب املــرور واتباع 
إشــاراته وعاماتــه وتعليمــات رجــال املــرور والشــرطة، وأن يراعي يف 
مسلكه بذل أقصى عناية والتزام الحيطة والحذر الازمن وأال يؤدي 
مســلكه إلــى اإلضــرار بالغيــر أو تعريضــه للخطــر أو أن تترتــب عليه 
إعاقة اآلخرين أو مضايقتهم بأكثر مما تســتوجبه الظروف وال تسمح 

بتجنبه.

مادة )2( 

يحظر ترك أو إلقاء أو وضع أية مواد من شأنها أن تعوق حركة 
املرور على الطرق أو تسبب خطًرا ملستعمليها ويتعن إزالة املخالفة فوًرا 
وذلــك مع مراعــاة وضع عامــات التنبيــه والتحذير الازمة ملســتعملي 
الطريق حتى إزالة املخالفة وإال تولت السلطة املختصة إزالتها بالطريق 

اإلداري على نفقة املتسبب.
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ويف جميــع األحــوال ال يجــوز شــغل الطريــق أو أي جــزء منــه أو 
غلقــه إال بناًء على تصريح من ســلطة الترخيص التي عليها بالتعاون مع 
الجهات املختصة اتخاذ اإلجراءات الازمة لتايف إعاقة حركة املرور. 

مادة )3(

ال يجــوز إيقــاف مركبــة يف الطريــق إال إذا اضطــر قائدها إلى 
ذلــك، وعليه اتخاذ اإلجراءات الازمة ملنع الحوادث التي قد تنشــأ من 

تركها وعلى أال يؤدي ذلك إلى عرقلة املرور.

ويجــب االلتــزام بالجانــب األيمــن وبعيــًدا عــن املفــارق وملتقــى 
الطرق والتقاطعات والدوارات واملنحدرات واملنعطفات ويلزم استخدام 
إشــارات التحذيــر الضوئيــة إذا كان وقــوف املركبــة يف غيــر كتف 
الطريــق، أو كان فيــه أثنــاء الفتــرة ما بن غروب الشــمس وشــروقها 
وحسبما تقتضيه ضرورة تنبيه الغير بوجودها، كما يلزم اتخاذ جميع 
التدابير الازمة لتأمن سامة الحركة على الطريق، وأال يترك قائد 

املركبة محركها دائًرا وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه. 

مادة )4(

على مســتعملي الطريق إعطاء األولويــة ملرور مركبات طوارئ 
أثنــاء  الحريــق ونقــل املرضــى والجرحــى والشــرطة والدفــاع املدنــي 
تحركهــا متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة وحال اســتعمالها ألجهزة 
التنبيــه الصوتيــة والضوئيــة الخاصة ويكون إفســاح الطريــق بالتزام 
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الجانب األيمن مع تهدئة الســرعة إلى أقصى درجة ممكنة أو التوقف 
علــى جانــب الطريــق إذا اقتضى األمــر، ولقائدي مركبــات الطوارئ 
يف هــذه الحالــة عــدم التقيــد عنــد الضــرورة بقواعــد املرور وإشــاراته 
وعاماته، بشــرط بــذل العناية والحرص الازمــن للحيلولة دون عدم 
تعريــض حيــاة األشــخاص أو األمــوال للخطر وتعطــى األولوية كذلك 

للمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل.

مادة )5(

على مستعملي الطريق إفساح املرور للمواكب الرسمية بمجرد 
اإلعــان عن اقترابها بواســطة أجهــزة التنبيه الصوتيــة أو الضوئية ولو 

استدعى األمر التوقف يف أقصى يمن الطريق. 

مادة )6(

ال يجــوز اشــتراك املركبات يف مواكــب خاصة أو يف تجمعات 
إال بتصريح خاص من ســلطة الترخيص بشــرط أن يكون ملدة محددة 

وأال يؤدي ذلك إلى إقاق الراحة العامة وخاصًة ليًا.

مادة )7(

ال يجــوز اســتعمال املركبــات يف اإلعانــات بتركيــب مكبر 
صــوت بها أو وضع الفتات أو نماذج مجســمة على املركبة إال بتصريح 

خاص ملدة محددة تصدره سلطة الترخيص.
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مادة )8(

ال يجوز إجراء سباق من أي نوع بالطرق بدون تصريح يصدر من 
ســلطة الترخيص وبعد تقديم الضمانات الازمة لتعويض ما قد ينشــأ 
عنه من أضرار أًيا كانت، ويجوز إلغاء هذا التصريح ومنع الســباق أو 

وقفه ألي سبب يتعلق باألمن والسامة. 

مادة )9(

ال يجوز فتح أحد أبواب املركبة أو إغاقه أو تركه مفتوًحا إال 
بعد التأكد من أن ذلك ال يعرض مستعملي الطريق للخطر.

مادة )10(

يجــب عند اســتعمال املركبة تجنــب إحداث ضجيج شــديد أو 
أصوات مزعجة غير ضرورية.

مادة )11(

ال يجوز وضع أو استعمال أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية مشابهة 
ألجهــزة مركبــات الطــوارئ كمــا ال يجوز وضــع أو اســتعمال أجهزة 

تنبيه غير املصرح بها من سلطة الترخيص. 
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املــدن إال يف حالــة  التنبيــه داخــل  وال يجــوز اســتعمال أجهــزة 
الضرورة القصوى لتنبيه مستعملي الطريق إلى اقتراب املركبة أو إلى 

خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها.

ويحظر استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو بطريقة تزعج 
املــارة أو تقلق راحــة الجمهور أو لغير الغرض مــن التنبيه، كما يحظر 

استعمال أجهزة التنبيه بصفة خاصة يف األماكن والحاالت اآلتية: 
1 - بالقرب من املستشفيات واملدارس ودور العبادة. 

2 - يف املناطق السكنية من منتصف الليل حتى السادسة صباًحا.
3 - أثناء وقوف املركبة.

4 - يف األوقات واألماكن التي تحددها سلطة الترخيص. 

ولســلطة الترخيــص أن تمنــع اســتعمال أنــواع معينة مــن أجهزة 
التنبيه التي من شأنها إزعاج أو إقاق راحة السكان.

مادة )12(

يف حالــة وقوع حــادث مرور يجب على مســتعملي الطريق تقديم 
كل مساعدة ممكنة إلى ضحايا الحادث وخاصًة الجرحى.

ويجب على من يكون طرًفا يف حادث تســبب يف إصابات بدنية 
الوقــوف فــوًرا دون أن ينشــأ عــن وقوفه خطــر آخر علــى حركة املرور 
ويعمل بقدر اإلمكان على تأمن الســير ومنع أي تغيير لآلثار املوجودة 
بمــكان الحادث، واالهتمام بأمر املصابن وتقديم املســاعدة الازمة 
لهم لتوفير اإلسعاف، وعلى أطراف الحادث إباغ أقرب مركز شرطة 
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بالحادث خال مدة ال تزيد على ســت ســاعات ما لم يكن للتأخير يف 
التبليغ عذر مقبول وذلك يف حالة عدم وجود شرطي أثناء الحادث.

ويف غيــر حاالت اإلصابــات البدنية يجب على أطــراف الحادث 
إيقــاف مركباتهــم يف أقــرب مــكان ال يســبب الوقــوف فيــه إعاقــة 

لحركة املرور.

ويف جميــع األحوال يلتزم أطراف الحادث بتقديم جميع بياناتهم 
الشخصية وبيانات مركبتهم. 

مادة )13(

يجــب أن يكــون لــكل مركبة تســير على الطرق قائــد يتولى 
قيادتها ولو كانت تســحبها مركبــة أخرى، وذلك فيما عدا املقطورة 
وشــبه املقطــورة، كما يجــب أن تكون أداة الســحب )القلــص( متينة 

ومستوفية لشروط السامة.

مادة )14(

علــى من يقود أو يســوق حيوانات بالطــرق أن يراعي عدم عرقلة 
املــرور، وال يجــوز تركهــا إال عند الضرورة وبشــرط أن تكون مقيدة 
بحيــث تمتنــع عليهــا الحركــة علــى الطــرق، كمــا يلتزم بعــدم ترك 

الحيوانات سائبة يف الشوارع والطرق.



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

مادة )15(

علــى مســتعملي الطرق الوقــوف فــوًرا كلما طلب منهــم رجال 
املرور والشرطة ذلك. 

مادة )16(

علــى قائدي الدراجــات أن يلتزموا الجانب األيمــن لنهر الطريق 
ويحظر عليهم السير فوق الرصيف، وعند وجود مسار خمصص لسير 

الدراجات فيجب التزامه وعدم الخروج منه إال للضرورة.

وعلى قائدي الدراجات أن يســيروا فرادى، الواحد خلف اآلخر 
ما لم تقتِض الظروف غير ذلك، ويحظر عليهم االستعانة بأية مركبة 
يف ســبيل جّر أو ســير دراجاتهم أو نقل أشخاص إال إذا كانت الدراجة 

مجهزة لذلك. 

ويجب على مستعمل الدراجة أن يضع على رأسه الخوذة الواقية.

مادة )17(

يحظــر علــى قائد الدراجــة قيادتها بدون اإلمســاك بمقودها أو 
اإلمساك بيد واحدة فقط إال يف حالة إصدار إشارة يدوية، وال يجوز له 
الســير متعرًجا أو االندفاع بســرعة خطرة أو السير بها بأية حالة أخرى 

ينجم عنها خطر على الجمهور. 
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مادة )17( مكررا)1)

1 -ال يجــوز قيــادة دراجة آلية بجميع أنواعها أو الســماح للغير بقيادتها 
مالم تكن مسجلة ومرخصة لدي سلطة الترخيص .

2 -ال يجــوز ألي شــخص قيــادة دراجــة أليــة بجميــع أنواعهــا علــى نهر 
الطريــق وكتفه دون الحصول على رخصة قيادة تخوله قيادة مثل 

هذا النوع من الدراجات .
3 -دون اإلخــال بمــا ورد بأحكام البندين )2,1) من هذه املادة، واملادة 
)188(من هذه الائحة، ال يجوز استخدام الدراجة الترفيهية )ذات 
الثــاث عجــات فأكثر( علــى نهر الطريــق وكتفــه،  ويقتصر 
استخدامها يف املناطق الرملية والصحراوية كما يؤخذ تعهد على 
مالكها بعدم استخدامها على نهر الطريق وكتفه، وعلى سلطة 
الترخيــص إثبــات ذلــك على رخصــة الدراجة الترفيهيــة، وتحجز 
الدراجــات اآلليــة بجميع أنواعها غير املرخصــة عند ضبطها على 
الطريق والدراجة الترفيهية ذات الثاث عجات فأكثر التي يتم 

استخدامها يف غير األماكن املخصصة لها ملدة ثاثة أشهر .

ويف جميــع األحــوال تقوم ســلطة الترخيص بتحديد أماكن اســتخدام 
الدراجــة الترفيهيــة )ذات الثــاث عجات فأكثر( بالتنســيق مع 

السلطة املحلية يف اإلمارة

1 - هــذه املــادة مضافــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )177( لســنة 2017 م بتعديل 
الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 يف شأن السير واملرور
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مادة )18(

يلتزم املشــاة بالســير خارج نهر الطريق علــى األرصفة ويف حالة 
عــدم وجــود أرصفــة يجــب عليهــم الســير يف أقصــى يســار جانــب نهر 
الطريــق املضــاد التجاه ســيرهم، ويجوز أن يكون ســيرهم يف أقصى 
يمــن نهــر الطريق يف اتجاه مســيرهم بعــد التأكد من عــدم تعرضهم 

لخطر املركبات الاحقة لهم. 

مادة )19(

يجوز تســيير كراســي أو مركبات املرضــى أو العجزة أو ذوي 
العاهــات التــي تســير بالقــوة الذاتيــة أو بالدفــع أو الجر فــوق األرصفة 

وعلى جوانب نهر الطريق.

مادة )20(

ال يجوز للمشــاة اســتعمال نهر الطريق إذا كانوا يف مجموعات 
أو مواكــب إال بتصريــح من ســلطة الترخيص، وعندئٍذ عليهم الســير 
أقصــى حافــة نهر الطريق يف اتجــاه حركة املرور وااللتزام باســتعمال 

اإلشارات املناسبة للتنبيه إلى وجود املجموعة أو املوكب.
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مادة )21(

يجب على املشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق أن يستخدموا 
أقرب ممر عبور للمشــاة يف حالة وجــوده، وأن يتوخوا الحرص والحذر 
التــام وأن يتثبتــوا مــن عــدم وجــود أي خطــر أو إعاقــة لحركــة مــرور 

املركبات، وال يجوز الوقوف يف نهر الطريق لغير ضرورة.

مادة )22(

يجب على املشاة عند عبورهم نهر الطريق من املمر الخاص بهم 
واملحدد بعامات اتباع اآلتي: 

1 - إذا كان املمــر مجهــًزا بإشــارات ضوئيــة خاصــة باملشــاة فعليهــم 
االلتزام بها.

2 - إذا لم يكن املمر مجهًزا بإشــارات ضوئية خاصة باملشــاة، وكان 
مــرور املركبــات عنــد هــذا املمــر منظًمــا بإشــارات ضوئيــة أو 
منظًما بواســطة أحــد أفراد الشــرطة فا يجوز للمشــاة عبور نهر 
الطريق طاملا كانت اإلشــارة الضوئية أو إشــارة الشــرطي تسمح 

للمركبات بالسير.

مادة )23(

تكون اإلشارات الضوئية املخصصة لعبور املشاة كاآلتي: 
1 - النور األخضر: يعني السماح للمشاة بعبور الطريق.
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2 - النــور األخضــر املتقطع: يعني عدم الشــروع يف عبور املشــاة وإتمام 
العبور بعد البدء فيه حينما كان ذلك مسموًحا لهم.

3 - النور األحمر: يعني حظر عبور الطريق على املشاة.

مادة )24(

ال يجــوز للمشــاة اختــراق الصفــوف العســكرية واملجموعــات 
املنتظمة وسائر املواكب األخرى املصرح بها.

مادة )25(

تكون اإلشــارات الضوئية لتنظيم ســير املركبــات على النحو 
اآلتي: 

1 - النور األحمر: 
يعني وجوب وقوف املركبات وعدم تجاوز اإلشارة.

2 - النور األخضر: 
يعني الســماح للمركبة بالسير مع توخي االحتياط، واألخذ بعن 

االعتبار ضرورة أن يكون الطريق سالًكا.
3 - النور األصفر: 

ويظهر بعد النور األخضر ويعني أنه يجب على املركبة أن تتوقف 
وال تجاوز خط الوقوف أو الخط الذي يف مســتوى عامود اإلشــارة 
الضوئية، أو تخطي منطقة عبور املشــاة، ويف حالة عدم إمكانه 
التوقف بأمان فللمركبة أن تســتمر يف الســير مــع اتخاذ الحيطة 

والحذر.
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4 - النور األصفر املتقطع:
يعنــي إمكان الســير باملركبة إذا كان الطريــق خالًيا مع اتخاذ 

الحيطة والحذر.
5 - السهم األخضر:

ويشــير إلــى اتجاهــات املــرور التــي تــدل عليهــا اإلشــارة وتســمح 
للمركبات بالسير فيها.

6 - النور األصفر املتقطع على شواخص أو أعمدة غير متغيرة األلوان:
ويعنــي إفســاح الطريــق وأولويــة القادم مــن اليســار يف التقاطعات 
والــدوارات وملتقيات الطــرق، وكذلك التحذيــر بأماكن عبور 

املشاة مع اتخاذ الحيطة والحذر.

مادة )26(

يحظر إتاف عامات املرور وأجهزتها أو نقلها أو تغيير مدلولها 
أو معاملها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها. 

وال يجــوز تركيب لوحات أو إعانات أو أجهزة تشــابه عامات 
وأجهزة املرور أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العامات أقل وضوًحا 

أو تؤدي إلى ارتباك حركة السير واملرور يف الطريق.

مادة )27(

ال يجــوز وضع أية عامة من عامات الســير واملرور إال بموافقة 
سلطة الترخيص.
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وتكون عامات وإشــارات وخطوط تنظيم السير واملرور طبًقا 
للمتبع دولًيا.

وال تعفــي هــذه العامات أو اإلشــارات أو الخطــوط أو تعليمات 
رجال الشــرطة واملرور مســتعمل الطريق مــن واجبه يف العنايــة والتزام 

الحرص والحذر.

مادة )28(

تكون لتعليمات وإشــارات رجال الشــرطة واملرور األولوية على 
قواعــد الســير واملــرور وعلى العامات التــي تدل عليها إشــارات املرور 

الضوئية وعامات الطرق وخطوط تنظيم السير واملرور.

مادة )29( 

يجب على جماعات أو مواكب املشاة وقائدي العربات التي تجر 
بواســطة الحيوانــات وقائدي حيوانات الركوب أو املاشــية اســتخدام 

أنوار أو أجهزة عاكسة عند سيرهم ليًا على نهر الطريق.
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 الف�سل الثاين
التزامات �سائق املركبة اأثناء القيادة

مادة )30(

علــى كل قائد مركبة أال يقود املركبــة وهو واقع تحت تأثير 
خمــر أو مــادة كحوليــة أو خمدر أو مــا يف حكمه، كمــا ال يجوز أن 

يقود املركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه يف قيادتها.

مادة )30( مكررا)1)

يلتــزم قائــد املركبة الــذي يجري اتصــاال هاتفيا اثنــاء قيادتها 
بأن يســتخدم التمديدات مع القط الصوت ،ويحظر عليه ان يســتخدم 
يده يف حمل الهاتف النقال او ســماعه السيارة اثناء قيادة املركبة على 

الطريق .

وتســتثني من احكام هذه املادة مركبات الشرطة واملركبات 
الحكومية املرافقة للشخصيات الهامة

1 - هذه املادة مضافة بموجب القرار الوزاري رقم )470( لسنة 1999 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي يف شأن السير واملرور
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مادة )31()1)

على كل قائد مركبة أن يكون متأكًدا بصفة دائمة وخاصة 
قبل بدء الســير بها من ســامتها وصاحيتها بجميع أجزائها ومن عدم 
وجود خطر عليها أو على الغير واســتيفائها للشروط املقررة يف القانون 

أو يف هذه الائحة والقرارات الصادرة تنفيًذا للقانون.

ويلتــزم قائد املركبة والراكب يف املعقــد األمامي بربط حزام 
األمان أثناء السير يف الطرق.

مادة )31( مكررا)2)

يجوز لقائد املركبة الســماح للطفل إذا تجاوز ســن العاشــرة أو 
بلغ طولة 145 سم الجلوس على املقاعد األمامية للمركبة أثناء سيرها 

على الطريق .

1 - تــم تعديــل املــادة بموجــب املرســوم القــرار الــوزاري رقــم )301( لســنة 1999 م 
بتعديــل بعــض أحكام الائحــة التنفيذية للقانــون االتحادي رقم )21( لســنة 1995 
 م يف شــأن الســير واملــرور. وكان النــص قبــل التعديــل يجــري علــى النحــو التالي.

على كل قائد مركبة أن يكون متأكًدا بصفة دائمة وخاصًة قبل بدء السير بها 
من ســامتها وصاحيتها بجميع أجزائها ومن عدم وجود خطر عليها أو على الغير 
واســتيفائها للشــروط املقــررة يف القانــون أو يف هــذه الائحة والقــرارات الصادرة 
تنفيــًذا للقانــون. ويلتــزم قائد املركبــة والراكــب يف املقعد األمامــي بربط حزام 

األمان أثناء السير يف الطرق خارج املدن واملناطق السكنية.

2 - هــذه املــادة مضافــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )177( لســنة 2017 م بتعديل 
الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 يف شأن السير واملرور



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

ويلتــزم قائد املركبة بتوفير مقاعــد حماية خمصصة لألطفال 
مــن عمــر أربــع ســنوات فمــا دون عند وجــود مقاعــد خلفيــة للمركبة 
تتناســب مع أوزانهم وأطوالهم حســب املواصفات القياسية املعمول بها 

يف الدولة .

وال يكــون هــذا املنع نافذا عند وجود عائــق صحي يمنع الطفل 
من اســتخدام مقاعد الحماية على أن يتم ذلك بموجب شــهادة مصدقة 

من الجهة الطبية املختصة 

مادة )32(

إذا طــرأ أثنــاء ســير املركبــة أي ســبب مــن شــأنه أن يؤثر على 
أمنها أو ســامة الغير أو أمن الســير واملرور أو انسيابه فعلى قائدها أن 

يخرجها من الطريق بأسرع وقت ممكن.

مادة )33()1)

ال يجــوز قيــادة املركبــة يف املناطــق الســكنية الداخلية وحول 

1 - تــم تعديــل املادة بموجب القــرار الوزاري رقم )177( لســنة 2017 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 م يف شأن السير 

واملرور. وكان النص قبل التعديل يجري على النحو التالي.
ال يجــوز قيــادة املركبة داخل املــدن واملناطق الســكنية وحول املــدارس واملعاهد 
واملستشــفيات بطريقــة يترتــب عليهــا إزعاج اآلخريــن. وُيحظر على قائــد املركبة 
الســماح لألطفال دون ســن العاشــرة الجلوس على املقاعد األمامية للمركبة أثناء 

سيرها على الطريق.
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املؤسســات التعليميــة واملستشــفيات بطريقــة يترتــب عليهــا إزعــاج أو 
تعريض حياة األخرين للخطر .

وتكــون الســرعة املقــررة باملناطــق الســكنية الداخليــة بما ال 
يزيد عن )40( كم يف الساعة، ويتم اإلعان عن ذلك بمقتضي الفتات 

ولوحات إرشادية واضحة 

مادة )34(

يجــب على قائــدي املركبــات أال يعرضوا للخطر املشــاة الذين 
يسيرون على األرصفة أو على جوانب أو نهر الطريق.

مادة )35(

يجــب علــى قائد املركبــة أن يهــدئ من ســرعتها عنــد اقترابه 
مــن ممر مشــاة محدد بعامات على ســطح الطريق وينظــم املرور عنده 
بواســطة إشارات ضوئية أو رجل شرطة، فإذا كان املرور مغلًقا أمامه 
فعليــه أن يتوقــف قبل املمر، وبعد فتح املرور له ال يبدأ الســير حتى يتم 
إخــاء املمــر من املشــاة الذين بــدأوا العبــور، وإذا كان ممر املشــاة ال 
ينظــم عنده املرور بإشــارة ضوئية أو بواســطة رجل شــرطة فيجب على 
قائد املركبة عند اقترابه من املمر بســرعة أن يهدئ من سرعته للغاية 
وعدم إزعاج املشاة الذين بدأوا يف عبور املمر وعليه التوقف تماًما حتى 

يتم عبور املشاة.
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مادة )36(

يجــب علــى قائــد املركبة عنــد تغيير اتجــاه مركبتــه للدخول 
يف طريق آخر أن يهدئ من ســرعته للغاية ليفســح املجال للمشــاة الذين 
شــرعوا يف عبور هذا الطريق وعليه التوقف تماًما حتى يتم عبور املشاة 

الذين بدأوا يف عبور الطريق.

مادة )37(

تقــوم ســلطة الترخيــص بتحديــد الحــد األقصى والحــد األدنى 
للســرعة يف الطــرق مراعية يف ذلك ظــروف كل طريــق وحالته ومدى 
ازدحامــه وظــروف املناطــق واألحياء املأهولــة، ويتم اإلعــان عن ذلك 

بمقتضى الفتات واضحة ومتعددة.

مادة )38(

يجــب على قائــد املركبة أال يجاوز الســرعة القصــوى املحددة 
للطريق طبًقا لألنظمة املعمول بها، ويستثنى من ذلك قائدو مركبات 
الطــوارئ أثنــاء ســيرها لتأديــة خدمــة عاجلــة، وكذلــك كل قائــد 

مركبة ينقل جريًحا أو مريًضا يف حالة خطرة.

ويف جميــع األحــوال يلتزم قائد املركبة يف ســرعته بما تقتضيه 
حالــة املــرور بالطريق أو إمــكان الرؤية بــه والظروف الجويــة القائمة 
وحالــة املركبــة وحمولتهــا وحالــة الطريــق وســائر الظــروف املحيطة 
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وعليه مراعاة أال تجاوز ســرعة املركبة القدر الذي يمكنه من وقفها 
بأمــان يف حــدود مجــال الرؤية، وعليه أن يخفف من ســرعته أو يتوقف 

إذا لزم األمر عندما تكون الرؤية غير واضحة.

مادة )39(

يجــب علــى كل قائــد مركبــة أن يخفــف من ســرعة مركبته 
لتمكن مركبة أمامه أعطت إشــارة لعزمها على الدوران إلى اليمن 
أو اليســار أو عنــد اجتيــازه املناطــق املأهولــة أو إذا كانــت الرؤية غير 
واضحــة أو عنــد الدخــول يف املنعطفــات أو املنحنيــات أو املنحدرات أو 
التقاطعات أو عند أماكن عبور املشاة أو أمام املدارس أو املستشفيات 

أو عند ماقاة حيوانات أو تخطيها.

مادة )40(

ال يجــوز لقائــد املركبة أن يســير بســرعة أقل مــن الحد األدنى 
للســرعة املقــررة أو أن يســير ببــطء غيــر مبــرر حتى ال يعرقــل حركة 

السير االعتيادي لباقي املركبات.

مادة )41(

أنه  يجب على قائد املركبة قبل إبطاء السرعة أن يتأكد من 
ليس هناك أي خطر أو عرقلة للمركبات التي تتبعه، وأن ينبه إلى رغبته 

يف ذلك بصورة واضحة وقبلها بوقت كاٍف بإشارة ضوئية أو يدوية.
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مادة )42(

يجــب علــى قائــد املركبــة أن يتخــذ االحتياطــات الازمة عند 
اقترابه من منعطف أو منحدر أو دوار أو تقاطع أو مفرق أو ملتقى طرق 
وأن يقــود مركبته بالســرعة املناســبة التــي يتمكن معها مــن إيقافها 

ليسمح بمرور املركبات التي لها أولوية املرور.

مادة )43(

يجب على قائد املركبة املتأهب للدخول يف طريق أو القادم من 
طريق غير مرصوف للدخول يف طريق معبد أن يقف حتى يسمح بمرور 
املركبــات القادمــة على هذا الطريق وال يشــرع يف الدخول فيه إال بعد 

التأكد من خلوه وعدم تعريض حركة املرور فيه ألي خطر.

مادة )44(

إذا كانــت حركة الســير يف املياديــن والــدوارات والتقاطعات 
وملتقيات الطرق غير منظمة بواسطة رجل مرور أو بواسطة اإلشارات، 

تكون أولوية املرور كاآلتي:
1 - للمركبات القادمة من اليسار إذا تساوت الطرق يف املرتبة.

2 - املركبات القادمة من طريق رئيسي يلتقي بطريق فرعي.
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مادة )45(

يجب علــى قائد املركبة صاحب األولوية أو املصرح له بالســير 
طبًقا لقواعد الســير واملرور أن يراعي عدم اســتخدام أولويته والتوقف 
عــن الســير لتجنــب إرباك أو عرقلة حركة الســير واملــرور أو إزعاج أو 

إصابة أي مستعمل للطريق.

مادة )46(

يكــون توقــف املركبــة لصعــود الــركاب أو نزولهــم منهــا أو 
لتحميلها أو تفريغها يف غير األماكن املحظور التوقف فيها. 

ويلتــزم قائد املركبة بالحيطة والحذر الازمن لتأمن ســامة 
الركاب وعدم تعريض الغير للخطر أو إعاقة حركة املرور.

مادة )47(

يجــب أن تتــم عملية التوقــف للمركبة بصــورة تدريجية ال ينتج 
عنها أي إرباك لحركة السير واملرور، وبعد إعطاء اإلشارة الدالة على 
ذلك ســواء كانت ضوئية أو يدوية ويكون إيقاف املركبة أو الحيوان 
أقــرب مــا يمكن مــن الحافــة اليمنى لنهــر الطريــق وموازًيا لهــا ما لم 

يكن مسموًحا بغير ذلك.
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مادة )48(

يكــون وقــوف )انتظــار( املركبــات أو الحيوانــات خــارج نهــر 
الطريــق يف الطــرق خــارج املــدن أو يف املناطــق غيــر املأهولــة علــى أن 
يكــون ذلــك يف غير األماكن املخصصة لســير الدراجات أو املشــاة، 
ويف حالــة االضطــرار للوقــوف يف نهر الطريق يلزم اســتخدام إشــارات 
التحذيــر الكافيــة خاصــًة عندمــا يكون الوقــوف ليــًا أو يف مكان 

ممنوع التوقف فيه.

مادة )49(

ال يجوز الوقوف )االنتظار( يف األماكن اآلتية: 
1 - األماكن غير املصرح باالنتظار فيها.

2 - األماكن املخصصة لعبور املشاة وعلى األرصفة.
3 - على الجسور أو املمرات العلوية أو يف األنفاق.

4 - علــى نهــر الطريــق بالقــرب مــن املرتفعــات أو املنحنيــات أو بجــوار 
العامات األرضية الطولية املتصلة التي ال يسمح بعبورها.

5 - األماكــن التي قد تحجب املركبة بوقوفها اإلشــارات الضوئية أو 
عامات الطرق عن نظر بقية مستعملي الطريق.

6 - أمام مداخل وخمارج املنازل ومواقف املركبات أو محطات البنزين 
أو املستشــفيات أو مراكز اإلســعافات أو اإلطفاء أو الشــرطة أو 

املناطق العسكرية أو املدارس والكليات واملعاهد العلمية.
7 - األماكن التي يعوق فيها تحرك مركبة أخرى واقفة.

واألجهــزة  الثقيلــة  للمركبــات  بالنســبة  الســكنية  األحيــاء   -  8
امليكانيكية الثقيلة ما لم يكن إيقافها لغايات اإلنشاء والتعمير.
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9 - على ُبْعد يقل عن )15( خمسة عشر متًرا من مفارق الطرق ومداخل 
العــام  النقــل  مركبــات  محطــات  أمــام  أو  والــدوارات  املياديــن 

للركاب.

مادة )50(

على قائد املركبة أن يترك بينه وبن املركبة التي أمامه مسافة 
كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض املركبة األمامية سرعتها 
فجــأة، وعليه أن يتنبه إلشــارات قائدها، وال يجوز اســتعمال املكابح 
)الفرامــل( فجأة بغير مبــرر، ويجب على قائــدي كل املركبات التي 
تســير يف مجموعة واحدة أن يتركوا مســافة كافية بن كل مركبة 
وأخرى لتمكن املركبات األسرع منها من اللجوء إلى هذه املسافات 

لتفادي الحوادث واألخطار عند القيام بعملية التخطي.

مادة )51(

يجــب علــى قائد املركبة عنــد تقابل مركبتــه بمركبة أخرى 
قادمــة من االتجاه املضاد أن يقترب بقــدر اإلمكان من الحافة اليمنى 
يف اتجــاه املــرور الــذي يســلكه بحيــث يترك مســافة كافية شــاغرة 
علــى يســاره، وإذا لــم يتيســر له ترك هذه املســافة بســبب وجــود عائق 
أو مســتعملن آخريــن للطريق وجب عليه تهدئة الســرعة والتوقف عند 

اللزوم لحن مرور مستعملي الطريق من الجهة املقابلة.
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مادة )52(

يف الطرق التي يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة وكذلك 
يف الطرق الجبلية أو املنحدرة يجب على قائد املركبة يف االتجاه النازل 
أن يلتزم أقصى يمن مساره أو يتوقف تماًما ليسمح للمركبة الصاعدة 
أن تمر بدون صعوبــة، فإذا كانت املركبة الصاعدة موجودة بالقرب 
مــن قســم عريــض مــن الطريــق يســتعمل كموقــف مؤقت وجــب على 

قائدها التوقف يف هذا املكان ليسمح بمرور املركبة النازلة. 

مادة )53(

يجب على قائد املركبة قبل اجتياز املركبة التي أمامه مراعاة 
ما يأتي: 

1 - الرؤية الواضحة الكاملة يف مسار الطريق الذي يوشك أن يسلكه.
2 - عدم وجود أي عائق أو خطورة من املرور املضاد.

3 - التأكد من عدم قدوم مركبة يف املسار الذي يرغب االنتقال إليه.
4 - أن قائد املركبة الذي يتقدمه يف مسار املرور لم يعِط تحذيًرا يفيد 

رغبته يف التخطي.
5 - أن يأخــذ يف تقديــره الفــرق بن ســرعة مركبته وســرعة املركبة 

املراد تخطيها.
6 - تنبيــه قائــدي املركبــات املــراد تخطيهــم والتأكــد مــن أنهــم قد 

استجابوا لهذا التنبيه.
7 - ترك مسافة أمامية كافية بينه وبن املركبات املراد تخطيها.

9 - بعــد إتمام التخطي يجــب عليه أن يعود إلى اليمن دون مضايقة من 
تخطاه، وله أن يبقى يف املسار الذي شغله أثناء التخطي إذا كان 
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ســيتخطى مركبة أخرى، بشــرط أال يســبب مضايقة أو إزعاًجا 
لقائدي املركبات القادمة من خلفه.

10 - أن يكــون اجتياز املركبة من جانبها األيســر، وذلك ما لم تنتقل 

املركبــة األماميــة إلــى جهــة اليســار ألجل الــدوران لطريــق آخر 
لليســار، بعــد أن أعطى ســائقها اإلشــارة الازمــة وكانت هناك 

مسافة كافية من الطريق تسمح له باالجتياز دون أي خطر.

مادة )54(

علــى قائــد املركبة الذي تتخطاه مركبة أخــرى مراعاة تهدئة 
الســرعة وااللتــزام مــا أمكــن بالجانــب األيمــن للمســار حتى يســمح 

للمركبة التي تتخطاه بإتمام التخطي بأمان.

مادة )55(

يجــب على قائد املركبة أال يقــوم بأي عملية اجتياز يف األحوال 
واألماكن اآلتية: 

1 - إذا كان مدى الرؤية أمامه أو حوله غير كاٍف أو غير واضح.
2 - إذا كان اتجاه حركة املرور املضاد ال يسمح بإتمام عملية التخطي 

بأمان. 
3 - يف التقاطعات والدوارات وامليادين.

4 - يف حالــة توقــف مجموعة من املركبات بســبب عرقلــة يف املرور أو 
بسبب وجود إشارة بتوقفها.

5 - يف املنحنيــات واملرتفعــات واملنحــدرات والطــرق الزلقــة وبالقــرب 
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من ممرات عبور املشــاة ويف مســارات الطرق التي تكون محددة 
بخطوط طولية متصلة.

6 - يف األماكن املحظور فيها التخطي طبًقا لتعليمات املرور وإشاراته 
وعاماته.

مادة )56(

يجــب علــى قائد املركبــة قبل مــروره من يســار مركبة أخرى 
متوقفــة علــى جانب الطريق أو من يســار عائق قائم بجانــب الطريق أن 

يدع املركبات املقابلة تمر أواًل.

مادة )57(

على قائد املركبة االلتزام دائًما باتجاه الســير وال يجوز الســير 
باملركبة باالتجاه املعاكس أو على األرصفة. 

وعليــه أن يلزم أقصى الجانب األيمن للطريق أثناء الســير وعلى 
األخص يف الحاالت اآلتية: 

1 - إذا كانت السرعة الفعلية ملركبته تقل عن الحد األقصى للسرعة 
يف هذا الطريق.

2 - إذا كانت الرؤية يف الطريق أمامه غير كافية.
3 - يف حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من االتجاه املضاد.

4 - عند السماح باجتياز حركة مرور ذات أولوية.
5 - عندما يريد قائد مركبة الحقة له أن يتخطى مركبته.

6 - إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع على يمينه.
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مادة )58(

إذا كان نهــر الطريــق ذا اتجاهــن تفصلهمــا خطــوط طويلــة 
متصلة فيحظر السير على هذه الخطوط أو اجتيازها.

أمــا إذا كان نهــر الطريــق أو أحــد أجزائه املخصــص لحركة 
املــرور يف اتجــاه واحــد مقســًما إلــى عــدة مســارات بخطــوط طويلــة 
متقطعــة، فعلــى املركبــات التي تســير ببطء التــزام املســار الواقع يف 
أقصى اليمن، وعلى قائد كل مركبة الســير يف املســار الذي يشغله 
وال يجــوز لــه أن يغير مســاره إال بعــد أن يتأكد من أن ذلك ال يشــكل 
خطــًرا علــى اآلخريــن أو على حركة الســير واملــرور وبعد تنبيــه الغير 
من مســتعملي الطريق إلى ذلك ويف الوقت املناســب وباســتعمال إشارة 

التنبيه.

مادة )59(

على قائد املركبة مراعاة أال تتسبب مركبته يف تعريض الغير 
للخطر وعليه أن يعلن بوضوح ويف وقت مناسب عن رغبته يف تغيير خط 
ســير املركبة وأن يستعمل اإلشــارات الازمة، وذلك عند الخروج من 
خــط الســير أو الدخــول يف هذا الخــط أو تغيير االتجاه نحــو اليمن أو 
اليســار أو الــدوران إلــى اليمــن أو اليســار للدخول يف طريــق جانيب أو 
مجاور للطريق أو الخروج منه أو الدوران أو الرجوع إلى الخلف، وعليه 

بصفة خاصة:
1 - التأكــد مــن إمــكان إجــراء ذلــك دون أن يعــرض نفســه أو غيــره 

للخطر.
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2 - أن يضــع يف اعتبــاره أوضــاع باقــي مســتعملي الطريــق واتجاهاتهم 
وسرعاتهم.

3 - أن يعلن عن نيته قبل إجراء تغيير خط سيره بمدة وبمسافة كافية 
بواســطة اإلشــارة اليدوية أو إشــارات االتجاه املوجــودة بمركبته 

وأن يستمر التحذير الصادر من اإلشارة قائًما أثناء الحركة.
4 - أن يقتــرب مــا أمكــن مــن الحافــة اليمنى لنهــر الطريــق إذا كان 
سينعطف إلى طريق آخر يقع على يمينه وأن يقترب ما أمكن من 
محور نهر الطريق ذي االتجاهن إذا كان سينتقل إلى طريق آخر 
يقع على يساره، أما يف الطريق ذي االتجاه الواحد فعليه أن ينتظم 

يف أقصى اليسار.
5 - أن يتحوط للمرور الاحق القادم خلفه وكذلك بالنسبة للمركبات 

القادمة من االتجاه املقابل فيتركها تمر أواًل.

مادة )60(

علــى من يتأهب للدخول إلى الطريق أو من جزء من الطريق إلى 
نهــره أو من مكان التوقف أو االنتظار على جانب الطريق لبدء الســير 
أال يدخــل الطريــق أو نهــره إال بعــد أن يتأكــد من إمكانيــة ذلك دون 
تعريــض الغير للخطر، وعليه دائًمــا أن يعلن عن رغبته يف ذلك بوضوح 
ويف الوقت املناســب وباســتعمال إشــارات املركبة أو اإلشــارة اليدوية 
وعليــه أيًضــا مراعاة ذلك عند خروجه مــن الطريق أو من نهره إلى أحد 

جوانبه ويجب يف جميع األحوال أن يتم ذلك بسرعة منخفضة.
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مادة )61(

ال يجــوز لقائــد املركبــة الرجوع إلــى الخلف إال عنــد الضرورة 
وبشــرط عدم إعاقة املرور وبعد إعطائه اإلشــارة املناسبة والتأكد من 
خلــو الطريــق وعدم تعريض الغيــر للخطر وعلى أال يجــاوز الرجوع إلى 

الخلف املسافة الضرورية وعند اللزوم يجب أن يستعن بمن يرشده.

مادة )62(

يجب على قائد املركبة عند اســتخدامه لطرق املرور الســريعة 
عــدم التوقــف بمركبتــه خارج األماكــن املعــدة لذلك أو الرجــوع بها 
للخلــف أو الــدوران يســاًرا أو للخلــف مــن غير األماكــن املخصصة أو 
الســير بهــا يف الجزيرة الوســطى التي تفصــل بن اتجاهي الســير على 

نهري الطريق.

مادة )63(

املوضــع يف  أنــوار  أن يضــيء  قائــد مركبــة  يجــب علــى كل 
مركبته أثناء الليل بن غروب الشــمس وشــروقها وأثناء النهار عندما 
تكــون الرؤيــة غير كافية ألي ســبب يجعل رؤية املركبــة متعذرة إذا 
لــم يعلــن عن وجودها باألنوار، ويجب أن تســتخدم األنــوار عند مقدمة 

املركبة وعند مؤخرتها.
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مادة )64(

يجب على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على طريق غير 
مجهــزة بإنــارة عامــة أو عندما تكــون الرؤية غير كافيــة أن يعلن عن 

وجود مركبته بواسطة إضاءة أنوار املوضع أو املثلث العاكس.

مادة )65(

يجــب علــى قائــدي املركبــات اســتعمال األنــوار املنخفضة يف 
املناطق املأهولة أو يف الطرق املضاءة بأنوار عامة كافية خارج املناطق 

املأهولة وعدم استعمالها يف حالة وقوف املركبة.

وال يجــوز اســتعمال األنــوار العالية إال يف الطــرق الخارجية غير 
املضاءة وعندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان بشرط مراعاة 

عدم إبهار نظر بقية مستعملي الطريق.

كمــا ال يجوز اســتعمال األنــوار العالية إال بصفــة متقطعة عند 
تقابــل مركبــة بأخرى بقصــد تنبيهها إلى تخفيــض أنوارها أو إلعان 

املركبة األمامية عن عزم املركبة على التجاوز.

ويحظر وضع أو استعمال األنوار الكاشفة يف الطرق.



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

مادة )66(

علــى قائــد املركبــة تهدئــة الســرعة أو التوقــف إذا لــزم األمــر 
للســماح لســيارات نقل طلبة املــدارس أو مركبات النقــل العام إلجراء 
التحــركات الازمــة لصعــود أو نزول الطلبــة أو الــركاب، وال يجوز 
تعطيــل هــؤالء أو إزعاجهــم كمــا ال يجــوز املــرور بن هــذه املركبات 

والرصيف.
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 الف�سل الثالث
التزامات �سائقي املركبات املخ�س�سة لنقل الركاب 

و�سائقي املركبات الثقيلة

مادة )67(

لســلطة الترخيص تحديد الطرق واملسارات واألوقات التي يمنع 
فيها سير السيارات الثقيلة والصناعية.

مادة )68(

مع مراعاة االلتزامات املنصوص عليها يف الفصل الثاني من هذا 
الباب بالنسبة لقيادة املركبات امليكانيكية يلتزم سائقو املركبات 
املخصصــة لنقل الــركاب وســائقو املركبات الثقيلة بمــا ورد يف هذا 

الفصل.

مادة )69(

على قائدي مركبات النقل بأنواعها واملركبات ذات املقطورة 
أو شــبه املقطورة التزام الجانب األيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه 

إال عند الضرورة ويف حالة التجاوز.
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مادة )70(

ال يجــوز للمركبــات الصناعيــة واإلنشــائية والجرارات الســير 
علــى الطــرق، ويجب نقلها محمولــة ما لم تصرح ســلطة الترخيص لها 

بالسير على الطرق.

وال يجوز ملركبات نقل الركاب )الحافات( ومركبات النقل 
)الشــاحنات( أن يجتاز بعضها بعًضا داخل املدن، وكذلك خارج املدن 
إال إذا كان ذلــك ال يــؤدي إلى إعاقة حركة الســير واملرور بالطريق، 
كمــا ال يجــوز لهــذه املركبــات الخــروج عــن املســارات املحــددة لهــا 

بالطريق أينما وجدت.

مادة )70( مكررا)1)

على ســلطة الترخيص التنســيق مــع الجهه املعنيــة بتنظيم النقل 
واألوقــات  الطــرق  وتحديــد  للحافــات  مســار  لتخصيــص  باإلمــارة 

املخصصة لسيرها .

وال يجــوز للمركبــات األخري املرور على املســارات املخصصة 
لتلــك الحافــات كما ال يجــوز لها الوقــوف يف أماكن صعــود ونزول 

ركاب الحافات .

1 -هـــذه املـــادة مضافـــة بموجـــب القـــرار الـــوزاري رقـــم )177( لســـنة 2017 م بتعديـــل 
الائحـــة التنفيذيـــة للقانـــون االتحـــادي رقـــم )21( لســـنة 1995 يف شـــأن الســـير 

واملـــرور
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املحــددة  للمســارات  األخــرى  املركبــات  بدخــول  يســمح  وال 
للحافات العامة إال يف األحوال اآلتية :

أ-مركبــات الدفاع املدني واإلســعاف واإلنقاذ والشــرطة أثناء قيامها 
بواجبها .

ب-املركبات التي تكون يف حالة طارئة .
ج-املركبــات التــي تســتخدم املســرب الخــاص للدخول والخــروج من 
وإلى الطرق الفرعية والرئيســية ومواقف املركبات التي تحددها 

سلطة الترخيص.

مادة )71()1)

على قائدي مركبات النقل العام ومركبات نقل طلبة املدارس 
)الحافلــة( عنــد التوقــف لصعــود أو نزول الــركاب أو الطلبــة األلتزام 

باألتي :
1 - إيقــاف املركبــة بطريقة محاذية للرصيف وعند األماكن املصرح 

فيها بذلك .
2 -تشغيل إشارات الوميض )األمامية والخلفية(.

3 -فتح ذراع إشارة )قف( الجانبية .
ويجــب علــى ســائقي املركبــات االخــرى التوقــف عند فتــح ذراع 

إشارة )قف( الجانبية على النحو األتي :

1 - تــم تعديــل املادة بموجب القــرار الوزاري رقم )177( لســنة 2017 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 م يف شأن السير 

واملرور. وكان النص قبل التعديل يجري على النحو التالي.
علــى قائــدي مركبات النقــل العام أو طلبة املــدارس عند التوقــف لصعود أو نزول 
الــركاب أو الطلبة أن يوقفــوا املركبات بطريقة محاذيــة للرصيف وأمام املحطة 

املصرح فيها بذلك.
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أ-يف الطــرق املفــردة يتــم التوقــف الكامــل لجميــع املركبــات 
السائرة يف كا االتجاهن بمسافة ال تقل عن خمسة أمتار . 
ب-يف الطــرق املزدوجــة يتم التوقــف الكامل لجميــع املركبات 
الســائرة يف اتجاه ســير املركبة بمســافة ال تقل عن خمســة 

أمتار .
مادة )72(

يكون توقف ســيارات األجرة لصعــود الركاب أو نزولهم منها 
يف غير األماكن املحظور التوقف فيها.

وعلــى قائــدي ســيارات األجــرة عنــد الوقــوف )التمركــز وقًتا 
طويــًا( أن يكــون ذلــك يف األماكــن املخصصة لها )املواقــف( والتي 
تحددها سلطة الترخيص ويعلن عنها وتحدد أماكنها وعدد السيارات 

بافتات وخطوط أرضية.

مادة )73(

يجــب أن يثبت يف ســيارات األجــرة ويف مكان بــارز أمام املقعد 
املجــاور للســائق مــن الداخل وعلــى ظهر املقعــد األمامي بشــكل بارز 
لوحــة تكتب عليها أرقــام اللوحة املعدنية املخصصة للســيارة باللغتن 
العربيــة واإلنجليزيــة إضافًة إلى عدد الركاب املصرح به، وأية بيانات 

أخرى تحددها سلطة الترخيص.

وال يجوز السماح بركوب أي راكب أكثر من العدد املرخص 
به من سلطة الترخيص.
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مادة )74(

ال يجــوز نقــل الــركاب يف أية مركبــة ليس بهــا أماكن معدة 
للجلوس، وال يجوز نقلهم يف ســيارات الشــحن ما لم تكن مجهزة لهذه 

الغاية وبموافقة سلطة الترخيص.

وال يجوز السماح ألي راكب بالركوب يف األماكن املخصصة 
للحمولــة بمركبات نقل األشــياء أو الحيوانات إال بتصريح من ســلطة 

الترخيص عندما يكون ذلك الزًما ملرافقة الحمولة.

وال يجوز السماح بالركوب على أي جزء خارجي ألية مركبة.

مادة )75(

علــى قائــدي ســيارات الشــحن مراعــاة كتابــة الــوزن الفــارغ 
للمركبــة ووزن الحمولــة املرخــص بهــا ووزنهــا القائم بشــكل مقروء 

ظاهر على املركبة.

وال يجــوز أن تتعــدى حمولــة املركبــة الــوزن املســموح بــه، وال 
يجــوز أن يتعدى طول الحمولــة أو عرضها أو ارتفاعها الحدود املقررة، 
وإذا كانــت طبيعــة الحمولة تتجاوز هــذه األبعاد وجــب الحصول على 
تصريح من سلطة الترخيص، كما يجب تمييز الحمولة البارزة بوضع 
نــور أحمر يف نهاية طرف أو أطراف الحمــل البارز ليًا، وقطعة قماش 

حمراء نهاًرا حتى يسهل ماحظتها من قائدي املركبات األخرى.
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مادة )76(

عنــد تحميــل املركبــة يلزم تنظيــم حمولتهــا وترتيبهــا وتثبيتها 
وربطها بطريقة مأمونة بحيث ال تكون معرضة للتحرك أو السقوط، 

ويجب بصفة خاصة مراعاة: 
1 - أال ينتج منها أي خطر على األشخاص أو تسبب ضرًرا باملمتلكات 

العامة أو الخاصة.
2 - أال تسبب ضوضاء وال يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة 
أو البيئــة أو يضايــق املارة، ويلزم يف هذه األحوال وضع غطاء يمنع 

تسرب وتطاير األتربة واملواد األخرى من حمولتها.
3 - أال تعــوق رؤيــة قائــد املركبــة وأال تحجــب اإلشــارات اليدويــة أو 
الضوئية أو إشــارات االتجاه أو أنوار املركبة أو املرايا العاكســة 

أو لوحات األرقام.
4 - أال تعرض اتزان املركبة وقيادتها للخطر.

مادة )77(

إذا كان صنــدوق املركبة خمصًصا لنقل اللحوم أو األســماك 
أو الطيور املذبوحة أو األلبان أو ما يف حكمها وجب على قائد املركبة 
التأكد من أن الصندوق مبطن من الداخل بالصاج غير القابل للصدأ 
أو األلومنيوم أو القصدير الجيد، كما يجب عليه التأكد من استيفاء 

االشتراطات الصحية األخرى التي تحددها السلطات املختصة.

وال يســمح بنقــل أشــخاص أو مواد أخــرى غير املخصــص نقلها 
بالصندوق.
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مادة )78(

إذا كانت املركبة مجهزة بصهريج لنقل املاء أو غيره من املواد 
الســائلة وجــب على قائــد املركبة التأكــد من توافر جميع الشــروط 

التي تحددها السلطة املختصة.

مادة )79(

ال يجوز نقل املواد الخطرة أو القابلة لاشــتعال أو املفرقعات إال 
بموجــب التراخيص التي تصدرها الســلطات املختصــة ووفًقا للقوانن 
واللوائــح واألنظمــة املقــررة يف هذا الشــأن، وذلــك بالتنســيق بن هذه 

السلطات وبعد اتخاذ إجراءات األمن والسامة الازمن.

مادة )80(

يجــب أن تكــون مركبــات األجــرة والنقــل بجميــع أنواعها يف 
حالة صالحة ونظيفة.

وعلــى قائــد املركبة أن يفتش مركبته عقــب انتهاء كل رحلة 
مباشــرة بحًثا عما يكون قد ترك فيها، وأن يســلم ما يجده خال أربع 

وعشرين ساعة إلى أقرب مركز شرطة بموجب إيصال بذلك.



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

مادة )81(

ال يجــوز لقائــد ســيارة األجــرة االمتنــاع بغيــر مبرر عــن نقل أي 
شــخص يبدي استعداده لدفع التعريفة التي تقررها السلطة املختصة، 
مــا لم تكن املركبة مســتكملة لعدد الركاب املســموح به وال يجوز 

طلب أجرة تزيد على األجرة املقررة.

مادة )82(

يحظــر علــى قائــد ســيارة نقــل الــركاب )الحافلــة( االنشــغال 
بالحديــث مع الغير أو الســماح ألحد بالجلــوس أو الوقوف بجانبه أثناء 
ســير املركبــة أو الركــوب على الســلم أو على الرفــارف أو أي أجزاء 
املركبــة الخارجيــة أو الســماح بإخراج الــرؤوس واأليــدي وغيرها من 
النوافذ، وعلى قائد السيارة أن يعلن عن ذلك يف مكان بارز بالحافلة.
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 الباب الثاين
تراخي�س ال�سائقني وتعليم القيادة

 الف�سل الأول
رخ�سة القيادة

مادة )83()1)

مــع مراعــاة االســتثناءات املقــررة ال يجوز ألي شــخص قيادة أي 
مركبــة ميكانيكيــة علــى الطريــق ما لم يكــن حائــًزا على رخصة 
ســارية املفعــول صادرة من ســلطة الترخيص تخوله حق قيــادة ذات نوع 

املركبة التي يقودها من بن أنواع الرخص اآلتية: 
1 - رخصــة قيــادة دراجــة ناريــة، وتمنح لقيــادة جميع أنــواع الدراجات 

النارية.
2 - رخصــة قيــادة ناقــات املعاقــن، وتمنــح لقيادة املركبــات التي ال 
يزيــد وزنها علــى 250 كيلوجراًما ومصممــة ومصنوعة خصيًصا 
الســتعمال األشــخاص املصابن بنقص أو عجز بدني، وتســتعمل 

من ِقبلهم فقط.

  649( رقــم  الــوزاري  القــرار  بموجــب   )3( رقــم  البنــد  تعديــل  تــم   -  1
التالــي. النحــو  علــى  يجــري  التعديــل  قبــل  البنــد  وكان  م.   2000  لســنة 

رخصــة قيــادة مركبة خفيفة، وتمنح لقيــادة مركبة خفيفة ال يزيــد وزنها الفارغ 
علــى طنــن ونصــف الطن، وال يزيد عــدد ركابها علــى )14( راكًبا عدا الســائق 
بالنســبة للمركبــات املخصصــة لنقــل الــركاب. وتجيــز هــذه الرخصــة لحاملها 
الحصــول علــى رخصــة قيــادة حافلــة خفيفــة بعــد مضــي ثاث ســنوات مــن تاريخ 
الحصول عليها. ويعتد يف تحديد الوزن الفارغ للمركبة بوزن القاعدة )الشاسي(، 
واملحــرك املحــدد باملواصفات املعتمــدة للمركبة، كما تعتبر يف حكم الســيارة 

الصالون كل مركبة معدة لنقل ما ال يزيد على )14( راكًبا عدا السائق
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3 - رخصة قيادة مركبة خفيفة، وتمنح لقيادة مركبة خفيفة ال يزيد 
وزنها الفارغ على طنن ونصف الطن، وال يزيد عدد ركابها على 
)14( راكًبــا عــدا الســائق بالنســبة للمركبــات املخصصــة لنقل 

الركاب.
وتجيــز هــذه الرخصة لحاملها الحصول علــى رخصة قيادة حافلة 
خفيفة بعد مضي ثاث ســنوات من تاريخ الحصول عليها بشــرط 
اســتيفاء متطلبــات اللياقــة الصحيــة املقــررة لهذه الرخصــة وفًقا 
ألحــكام املــادة )87( مــن هــذه الائحة والحصــول علــى التأهيل 
الفني الذي تحدده ســلطة الترخيص، وبالنســبة للمكفولن لدى 
الغيــر يقتصــر االســتبدال على مــن يعمل منهــم بمهنة ســائق لدى 
الجهــات الحكوميــة والقطاع العــام والخاص وبعــد موافقة جهة 

العمل.
ويعتد يف تحديد الوزن الفارغ للمركبة بوزن القاعدة )الشاســى( 
واملحــرك املحدد باملواصفات املعتمــدة للمركبة، كما تعتبر يف 
حكم الســيارة الصالون كل مركبــة معدة لنقل ما ال يزيد على 

)14( راكًبا عدا السائق.
4 - رخصــة قيــادة مركبــة ثقيلــة وتمنــح لقيــادة املركبــات الثقيلــة 

والخفيفة.
5 - رخصــة قيادة حافلــة خفيفة وتمنح لقيادة الحافــات الخفيفة التي 
ال تزيــد ســعتها علــى 26 راكًبــا عــدا الســائق، وكذلــك لقيــادة 

املركبات الخفيفة.
6 - رخصــة قيــادة حافلــة ثقيلــة وتمنــح لقيــادة جميــع أنــواع الحافات 

الثقيلة والخفيفة وكذلك لقيادة املركبات الخفيفة.
7 - رخصــة قيــادة جــرار أو جهــاز ميكانيكــي خفيف وتمنــح لقيادة 
الجــرارات واألجهــزة امليكانيكيــة الخفيفــة التــي ال يزيد وزنها 

الفارغ على سبعة أطنان ونصف الطن.



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

8 - رخصــة قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي ثقيل وتمنح لقيادة جميع 
أنواع الجرارات واألجهزة امليكانيكية الثقيلة والخفيفة.

مادة )84()1)

1 -تكــون رخــص القيادة الجديــدة املنصوص عليها يف املــادة )83(من 
هــذه الائحــة والتــي تصــدر ألول مــرة صالحــة ملدة ســنتن، وأما 

الرخص املجددة فتكون صاحيتها على النحو اآلتي :
أ-عشر سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة بالنسبة للمواطنن.

لغيــر  بالنســبة  ملــدد مماثلــة  للتجديــد  ب-خمــس ســنوات قابلــة 
املواطنن .

2 -يجــوز بقــرار مــن وكيــل وزارة الداخليــة بنــاًء على توصيــة املجلس 
املروري اإلتحادي إســتحداث فئات جديدة لرخص القيادة املشــار 
إليهــا يف املادة )83(من هذه الائحة أو إصدار رخص القيادة بمدد 

أقل وبما التقل عن سنة واحدة.

م   2017 لســنة   )177( رقــم  الــوزاري   القــرار  بموجــب  املــادة  تعديــل  تــم   -  1

شــأن  يف   1995 لســنة   )21( رقــم  االتحــادي  للقانــون  التنفيذيــة  الائحــة  بتعديــل 
التالــي: النحــو  علــى  يجــري  التعديــل  قبــل  املــادة  نــص  وكان  واملــرور   الســير 
تســري الرخص املنصوص عليها يف املادة )83( من هذه الائحة ملدة عشــر ســنوات 
قابلــة للتجديــد. وتجــدد ملــدة ســنة واحــدة وأخيــرة الرخــص الصــادرة قبــل العمل 
بأحــكام هــذه الائحة لقيــادة املركبــات التي يزيــد وزنها الفارغ علــى 2.5 طنن 

ونصف الطن وال يتجاوز )3.5( ثاثة أطنان ونصف الطن.
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مادة )85()1)

مع مراعاة أحكام املادتن )83,84) من هذه الائحة يشترط ملنح 
رخص القيادة أو تجديدها ,توافر الشروط اآلتية :

1 -شرط السن وفقًا لألحكام املقررة يف القانون والئحته التنفيذية .
2 -الخلــو مــن األمــراض التي قد تعيــق أو تؤثــر يف قدرته علــى القيادة 
ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهات الصحية املختصة بالدولة .
3 -اجتيــاز اختبــار القيــادة الــذي تجريه ســلطة الترخيص وذلــك وفقًا 

للقواعد واإلجراءات املبينة بهذه الائحة .
4 -دفع الرسوم املقررة.

5 -ويشترط بالنسبة لغير املواطنن الحصول على اقامة سارية املفعول 
ماعدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وعلى ســلطة الترخيص التنســيق مع الجهــات الصحية املختصة 
بالدولــة ملوافاتهــا باألشــخاص الذيــن يصابــون بأمــراض تؤثــر علــى 

قدراتهم يف قيادة املركبة

1 - تــم تعديــل املادة بموجب القــرار الوزاري رقم )177( لســنة 2017 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 م يف شأن السير 

واملرور. وكان النص قبل التعديل يجري على النحو التالي.
يشترط ملنح رخص القيادة املذكورة يف املادة )83( توافر الشروط اآلتية: 

1 - شرط السن. 2 - شرط اللياقة الصحية. 3 - اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه 
ســلطة الترخيــص، وذلك وفًقــا للقواعد واإلجراءات املبينة بهــذه الائحة. 4 - دفع 
الرســوم املقررة. 5 - ويشــترط بالنســبة لغير املواطنن الحصول على إقامة ســارية 

املفعول.
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مادة )86(
مــع مراعاة أحــكام املادتــن )83,84( من هذه الائحة يشــترط 

ملنح رخص القيادة أو تجديدها، توافر الشروط اآلتية :
1 -شرط السن وفقًا لألحكام املقررة يف القانون والئحته التنفيذية .

2 -الخلــو مــن األمــراض التي قد تعيــق أو تؤثــر يف قدرته علــى القيادة 
ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهات الصحية املختصة بالدولة .
3 -اجتيــاز اختبــار القيــادة الــذي تجريه ســلطة الترخيص وذلــك وفقًا 

للقواعد واإلجراءات املبينة بهذه الائحة .
4 -دفع الرسوم املقررة.

5 -ويشترط بالنسبة لغير املواطنن الحصول على اقامة سارية املفعول، 
ماعدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وعلى ســلطة الترخيص التنســيق مع الجهــات الصحية املختصة 
بالدولــة ملوافاتهــا باألشــخاص الذيــن يصابــون بأمــراض تؤثــر علــى 

قدراتهم يف قيادة املركبة.

مادة )87(

يشــترط ملنــح رخصــة قيــادة من أي نــوع أن تثبــت لياقــة الطالب 
طبًيــا بموجــب تقرير من طبيب حكومــي أو طبيب توافق عليه ســلطة 
الترخيص يثبت ســامة الجســم والبصر والعقل وتقدر ســامة الجسم 
على أســاس خلــوه من األمــراض أو العاهات التــي تؤثر تأثيًرا مباشــًرا 
يف قدرتــه علــى قيــادة املركبة قيــادة آمنة، وتقدر ســامة البصر على 
أســاس ســامة باطــن العــن وقــوة اإلبصــار وتمييــز األلــوان وذلك مع 

مراعاة أحكام املواد )88(، )89(، )90(، )91( من هذه الائحة.
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مادة )88(

امليكانيكيــة  املركبــات  ســائقي  نظــر  يطابــق  أن  يجــب 
والدراجات النارية مستويات اإلبصار اآلتية: 

1 - سائقو املركبات الخفيفة: 

مســتوى النظــر يجــب أن يكون 6/ 18 يف كل مــن العينن على 
حــدة مع الســماح بالتقويــم، ويقصــد بالتقويم اســتعمال النظــارات أو 

العدسات الاصقة أو غيرها من وسائل تقويم اإلبصار املعتد به طبًيا.

ويف حالــة اختــاف قوى إبصار العينن يجب أن يكون مســتوى 
النظر بالتقويم أو بدون تقويم كالتالي:

العن األخرىعن واحدة

18 /618 /6

24 /612 /6

6/ 69/ 36 أو 6/ 60

6/ 6)فاقد األبصار( أو )مستأصلة(
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2 - سائقو السيارات الثقيلة واألجرة: 

التقويــم  بــدون  أو  بالتقويــم  النظــر  أن يكــون مســتوى  يجــب 
كاآلتي:

العن األخرىعن واحدة

6/ 9 أو 6/ 12 أو 6/ 618/ 6

9 /69 /6

3 - سائقو الحافات )باصات ثقيلة، باصات خفيفة(، وسائقو األجهزة 
امليكانيكية )جهاز ميكانيكي خفيف، جهاز ميكانيكي ثقيل(: 

يجــب أن يكون مســتوى النظر بالتقويــم أو بدون تقويم 6/ 6 يف 
كل من العينن.

مادة )89(

يقــدم طلب الحصول على رخصة قيادة على النموذج املعد لذلك 
مرفًقا به اآلتي: 

1 - عدد )4( صور شمسية لطالب الرخصة.
2 - ما يثبت شخصيته ومحل إقامته وصفته وجنسيته ومهنته وسنه.

3 - تقرير طيب يتضمن حالته الصحية محرًرا على النموذج املعد لذلك.
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مادة )90(

يكون توقيع الكشــف الطيب املقرر من ِقبل ســلطة الترخيص 
علــى النمــوذج املعد لذلك ملصًقــا عليه صورة طالــب الرخصة املطلوب 
فحصــه طبًيا، ويتــم الفحص بمعرفة طبيب حكومــي أو طبيب توافق 

عليه سلطة الترخيص.

مادة )91(

يســمح لطالــب الحصول علــى رخصة قيــادة أن ُيعاد الكشــف 
الطيب عليه إذا لم تثبت لياقته طبًيا يف الكشف األول، وُيعاد الكشف 
خــال املــدة التــي تحددها ســلطة الترخيص علــى أال يزيد عــدد مرات 
الكشــف على ثــاث مرات خال ســنة من تاريخ توقيع أول كشــف، 
فــإذا لــم تثبت لياقتــه بعد الكشــف الثالث فا يعاد الكشــف الطيب 

عليه إال بعد مدة ال تقل عن سنة.

مادة )92(

يشــترط ملنــح رخصــة القيــادة أن يجتــاز طالبهــا فحــص القيادة 
الذي يجريه القسم املختص بسلطة الترخيص وفًقا للشروط والقواعد 

واإلجراءات املنصوص عليها يف املواد التالية.
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مادة )93( 

يكــون فحص القيــادة نظرًيا وعملًيــا وفًقا للنمــوذج الذي تعده 
سلطة الترخيص. 

مادة )94( 

يجــرى اختبــار طالــب الرخصــة نظرًيــا يف قواعد املــرور وآدابه 
وعامات وإشــارات الســير، ويكون هذا االختبار تحريرًيا أو شــفوًيا 

ويجوز إعادة هذا االختبار ملن ال ينجح.

مادة )95( 

إذا اجتــاز طالــب الرخصــة االمتحــان النظــري يجــرى اختبــاره 
عملًيا وفًقا لخطة االختبار التي تعدها ســلطة الترخيص على أن تشمل 

الخطوات اآلتية: 
1 - تشغيل املحرك.

2 - انطــاق املركبــة إلــى األمــام وإلــى الخلــف يف الحــاالت العاديــة 
والطارئة ويف املنحدرات.

3 - استعمال ناقل الحركة )الجير( عند بدء االنطاق وأثناء السير.
4 - التوقف العادي واملفاجئ وعلى املنحدرات.

5 - صــف املركبــة بمحــاذاة الرصيــف وبــن مركبــات أخــرى وعلى 
املنحدرات وبن إشارات أو خطوط محددة.
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6 - الخروج من مسار الطريق إلى مسار آخر واالنعطاف يميًنا ويساًرا.
7 - اســتعمال اإلشــارات الازمــة يف الوقــت املائم عنــد تعديل أوضاع 

السير. 
8 - االلتــزام بمــا توجبــه إشــارات وعامــات وخطــوط تنظيــم املــرور 
واإلشــارات التــي يقــوم بهــا قائــد مركبــة أخــرى ومــدى االنتباه 

واالستجابة إلى تعليمات وأوامر الفاحص.
9 - اجتياز تقاطعات الطرق وامليادين والدوارات.
10 - دوران املركبة يف حيز محدود من الطريق.

11 - تخطي مركبة ومقابلة أخرى على الطريق.

12 - ترك املركبة ووقوفها على املرتفعات.

13 - استعمال مكابح فرامل اليد.

14 - استعمال املرايا الجانبية والوسطية.

15 - ترك مسافة بن السيارة والسيارة األمامية.

16 - أي اختبــار آخــر تقــرره ســلطة الترخيــص يتطلــب األمــر إدخالــه 

كنظام لفحص سائقي املركبات.

مادة )96(

يجــرى االختبار على مركبــة من النوع املطلــوب الحصول على 
رخصة لقيادتها وبعد التأكد من سامة املركبة وصاحيتها.
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مادة )97(

ُيعَطــى لــكل بند من بنود االختبار وكل حركة وإشــارة درجة 
معينــة تتفــق مع كفــاءة الطالــب يف أدائهــا، ويعتبر راســًبا كل من ال 

يحصل على 75 % من مجموع الدرجات.

ويعتبر الطالب راسًبا يف أي من الحاالت اآلتية: 
1 - إذا سبب خطًرا فعلًيا على نفسه أو على اآلخرين.

2 - إذا سبب خطًرا محتمًا على نفسه أو على اآلخرين، ويعد من قبيل 
ذلك ما يأتي: 

) أ ( إذا ملســت أطــراف جســم املركبــة أو عجاتهــا الحــدود أو 
الحواجز املوضوعة.

)ب( إذا تحركت املركبة عند بدء االنطاق نتيجة عدم السيطرة 
عليها.

)جـ( إذا أخطأ يف عملية تغيير ناقل الحركة )الجير(.
)د( إذا لــم يتمكن من إيقاف املركبــة أو صفها يف املكان الذي 

يحدد له.
)هـ( إذا خالف إشارات وعامات املرور.

)و( إذا ملســت قــدم طالب الحصــول على رخصة قيــادة دراجة آلية 
األرض أثناء السير.

3 - إذا كان تجنــب الخطــر الفعلــي أو املحتمل نتيجــة تدخل الفاحص 
شفوًيا أو عملًيا يف القيادة أثناء الفحص.
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مادة )98(

إذا لم يجتــز طالب الرخصة اختبارات فحص القيادة املنصوص 
عليهــا يف املــواد الســابقة تحــدد لجنــة االختبــار تاريًخــا الحًقــا إلعادة 

اختباره.

ويجــوز لطالــب الترخيص أن يطلب إعادة اختبــاره من ِقبل لجنة 
أخرى تشكلها سلطة الترخيص لهذا الغرض.

مادة )99( 

ُتلغــى معاملــة املتقــدم للحصول علــى رخصة قيــادة إذا لم يتقدم 
للفحص خال ستة أشهر من تاريخ آخر موعد للفحص حدد له.

مادة )100(

بعــد إتمام جميع اإلجراءات واســتيفاء الشــروط املقررة يف هذه 
الائحــة تصدر الرخصة املطلوبة على النموذج الخاص بها بعد التحقق 

من عدم وجود أي مانع قانوني آخر، وتقيد الرخصة برقم متسلسل.
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مادة )101( 

علــى صاحب رخصــة القيادة اإلخطــار بتغيير إقامتــه أو أي من 
بياناتهــا خــال أســبوعن وعلــى ســلطة الترخيــص تســجيل البيانــات 

الجديدة يف امللفات والسجات.

مادة )102( 

يقدم طلب تجديد رخصة القيادة على النموذج املعد لذلك خال 
ثاثــن يوًما من تاريخ انتهائها ويرفق بما يفيد إثبات شــخصية الطالب 
ومحل إقامته وشــهادة الوفــاء بالغرامات املحكوم بها ملخالفة أحكام 
قانون الســير واملرور والئحته وقراراتــه التنفيذية إن ُوجدت ويقدم غير 

املواطنن سند إثبات إقامتهم.

ويتم التجديد بعد سداد الرسوم املقررة لذلك.

مادة )103(

يجــوز أن تصــدر نســخة بديلــة مــن رخصــة القيــادة املفقــودة أو 
التالفة إلى صاحبها إذا فقدت أو تلفت، وعلى صاحبها أن يتقدم خال 
)15( خمســة عشر يوًما إلى ســلطة الترخيص بطلب بدل منها وُتصرف 
له رخصة بداًل من املفقودة أو التالفة بعد اتخاذ التدابير األمنية الازمة 
مــن ِقبــل ســلطة الترخيــص وبعــد دفع الرســوم املقــررة لذلك، وتســلم 

الرخصة التالفة وكذلك املفقودة يف حالة العثور عليها.



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

مادة )104( 

تتولــى أنديــة الســيارات املرخــص لهــا مــن جهــات االختصاص 
إصدار رخــص القيادة الدولية على النماذج املعتمدة، وذلك بالشــروط 

اآلتية: 
1 - أن يكــون طالــب الرخصة مواطًنا أو أجنبًيــا مقيًما يف الدولة وقت 

تقديم طلب الحصول على الرخصة.
2 - أن يكون طالب الرخصة حاصًا على رخصة قيادة طبًقا ألحكام 
قانون الســير واملــرور وهذه الائحة، وأن تكون الرخصة ســارية 

املفعول.

مادة )105(

تصــدر رخصــة القيــادة الدوليــة حســب نــوع الرخصــة الوطنية 
الحاصــل عليهــا طالــب الرخصــة وذلــك ملــدة ســنة واحــدة مــن تاريــخ 

إصدارها، ويجوز تجديدها ملدد مماثلة بذات الشروط.

وال تجيــز الرخصة الدوليــة الصادرة من الدولة قيادة املركبات 
فيها.

مادة )106(

علــى أنديــة الســيارات املخولــة إصــدار رخــص القيــادة الدولية 
تســجيل ما تصدره من رخص يف ســجل خاص يدون فيه الرقم املسلسل 
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للرخصــة وتاريــخ إصدارها واســم وجنســية مــن صدرت له ونــوع ورقم 
وتاريــخ إصدار رخصــة القيادة الصادرة من ســلطة الترخيص بالدولة، 
وتخطــر ســلطة الترخيــص بمــا يصــدر مــن هــذه الرخــص ومــا يتم من 

تجديدات عليها وذلك خال مدة ال تجاوز ثاثة أشهر.

ولســلطة الترخيص التحقق من صحة إجراءات إصدار الرخص 
الدولية.

مادة )107(

يجــوز لســلطة الترخيــص أن تخــول أنديــة الســيارات املرخــص 
لهــا مــن جهات االختصاص بالدولــة إصدار دفاتر املــرور الدولية )ترب 
تكيت( الصالحة للعمل يف دولة أو دول أخرى وذلك بالشروط اآلتية: 

1 - أن تكــون املركبــة املطلــوب لهــا الدفتر مســجلة بالدولــة وتحمل 
شهادة تسجيل ورخصة سارية املفعول خال مدة سريان الدفتر.

2 - أن يحمل قائد املركبة رخصة قيادة دولية صادرة يف الدولة.
3 - أن تصدر سلطة الترخيص شهادة عدم ممانعة.
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مادة )108(

تصدر دفاتر املرور الدولية على النماذج املعتمدة ملدة سنة واحدة 
من تاريخ إصدارها، ويجوز تجديدها ملدد مماثلة بذات الشروط.

وعلــى الجهــة التي أصــدرت الدفتر أن تخطر ســلطة الترخيص 
املســجلة بهــا املركبــة بالدفاتــر التــي تصدرهــا وبالبيانــات املتعلقــة 
ولســلطة  املركبــة  البيانــات يف ســجات  بتلــك  ويؤشــر  باملركبــة، 

الترخيص التحقق من صحة هذه الدفاتر وبياناتها.

مادة )108( مكررا)1)

ُيســمح لغيــر املقيمــن بقيــادة املركبــات الخفيفــة والدراجات 
خال فترة تواجدهم يف الدولة وفًقا للشروط التالية:
1 - أن يكون التواجد يف الدولة لغير غرض اإلقامة.

2 - أن يحمل الزائر رخصة قيادة دولية ســارية املفعول أو أن يكون من 
حاملي رخص القيادة الصادرة من الدول املســتثناة بقرار من وزير 

الداخلية.

1 - هذه املادة مضافة بموجب القرار الوزاري رقم )126( لسنة 2008 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لســنة 1995 يف شــأن الســير 

املرور
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 الف�سل الثاين
ت�ساريح تعليم القيادة وقيادة بع�س اأنواع املركبات

مادة )109(

قيــادة مركبــة  آخــر  يعلــم شــخًصا  أن  يجــوز ألي شــخص  ال 
ميكانيكيــة مــا لم يكن مرخًصــا له يف ذلك من ســلطة الترخيص، 
ويكــون مســؤواًل عــن مراعــاة أحــكام القانــون وهــذه الائحــة أثناء 
عمليــة التعليم وأال يســمح للمتــدرب بقيادة املركبة علــى طريق ضمن 
املناطق اآلهلة ما لم يكن مقتنًعا بأن يف مقدور املتدرب إحكام ضبط 

املركبة والسيطرة عليها.

املركبــات  قيــادة  يتعلــم  أن  شــخص  ألي  يجــوز  ال  كمــا 
امليكانيكيــة إال بموجــب تصريــح يصدر من ســلطة الترخيص وذلك 
ملــدة ثاثة أشــهر قابلة للتجديــد، وعليه أن يحمل تصريــح التعليم أثناء 
تدريبــه على القيادة، ويحظر اصطحاب غير املتدرب واملعلم باملركبة 

أثناء التدريب.

مادة )110(

يشــترط للحصــول على تصريح لتعليــم قيادة الســيارة )املعلم أو 
املدرب( ما يأتي: 

1 - أن يكــون حاصــًا على رخصة قيادة مــن ذات فئة املركبات التي 
يتولى التعليم عليها.

2 - أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو يف 
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جريمة خملة بالشــرف أو األمانة أو ضبط يقود الســيارة وهو تحت 
تأثير املسكرات أو املخدرات واملؤثرات العقلية.

3 - اجتياز اختبار خاص يف القيادة وتعليمات وقواعد املرور وآدابه ويف 
مبادئ ميكانيكا السيارات ومدى كفاءته على القيام بالتعليم.
4 - إجراء الفحص الطيب كل سنة للتأكد من توافر اللياقة الصحية.

مادة )111()1)

ُيشــترط يف طالــب الحصول علــى تصريح قيادة ســيارة أجرة ما 
يلي:

1 - أن يكون مواطًنا.

ويجوز اســتثناًء منح تصريح قيادتها لغير املواطنن وذلك عند الضرورة 
وبشرط موافقة ســلطة الترخيص املسبقة على التصريح، وتنتهي 

1 - تــم تعديــل املادة بموجب القــرار الوزاري رقم )776( لســنة 2009 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 م يف شأن السير 

واملرور. وكان النص قبل التعديل يجري على النحو التالي.
يشــترط يف طالب الحصول على تصريح قيادة ســيارة أجرة ما يأتي:  1 - أن يكون 
مواطًنا. ويجوز اســتثناء منح تصريح لقيادتهــا لغير املواطنن وذلك عند الضرورة، 
ويشــترط موافقة ســلطة الترخيص املســبقة على التصريح. 2 - أن يكون حاصًا 
علــى رخصــة قيادة، ومضــى على حصولــه عليها مدة ثاثة أشــهر علــى األقل دون 
أن يرتكــب خالهــا حوادث مرور بليغة أو متوســطة، وإال مددت املدة ثاثة أشــهر 
أخــرى. 3 - أن يكــون حســن الســمعة لم يســبق الحكــم عليه بعقوبــة جناية أو يف 
جريمــة خملــة بالشــرف أو األمانة أو ضبــط أو ُأديــن يف جريمة القيــادة تحت تأثير 
املسكرات أو املخدرات. 4 - اإلملام بالطرق الداخلية والخارجية واملناطق واألحياء 
واملرافق العامة يف اإلمارة التي يرخص له فيها. 5 - إجراء الفحص الطيب كل سنة 

للتثبت من توافر اللياقة الصحية.
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صاحيــة التصريــح املمنــوح لغيــر املواطــن إذا تــرك العمــل لــدى 
الكفيــل، وال يجــوز الحصــول علــى تصريــح جديــد للعمــل لدى 
كفيــل آخــر إال بعد انقضاء ســنتن من تاريخ تــرك العمل، ما لم 

تتوافر شروط نقل الكفالة.
2 - أن يكــون حاصــًا على رخصة قيــادة، ومضى على حصوله عليها 
مدة ثاثة أشــهر على األقــل دون أن يرتكب خالها حوادث مرور 

بليغة أو متوسطة، وإال مددت املدة ثاثة أشهر أخرى.
3 - أن يكون حســن الســمعة لم يســبق الحكم عليه بعقوبــة جناية أو 
يف جريمــة خمّلــة بالشــرف أو األمانــة أو ضبط أو أديــن يف جريمة 

القيادة تحت تأثير املسكرات أو املخدرات.
4 - أن يكــون ملًمــا بالطــرق الداخليــة والخارجيــة واملناطــق واألحياء 

واملرافق العامة يف اإلمارة التي يرخص له فيها.
5 - إجراء الفحص الطيب كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية.

مادة )111( مكررا)1)

"ال يجــوز العمــل بمهنــة ســائق شــخصي إال بعــد الحصــول على 
تصريــح قيــادة، ويشــترط يف طالب الحصــول على تصريــح القيادة ما 

يأتي:"
1 - أن يكون مواطًنا:

ويجــوز اســتثناًء منــح تصريــح قيــادة لغيــر املواطنــن وذلــك عنــد 
الضرورة وبشرط موافقة سلطة الترخيص املسبقة على التصريح، 
وتنتهــي صاحيــة التصريــح املمنــوح لغيــر املواطن إذا تــرك العمل 
1 - هذه املادة مضافة بموجبالقرار الوزاري رقم )776( لسنة 2009 م بتعديل بعض 
السير  شأن  يف   1995 لسنة   )21( رقم  االتحادي  للقانون  التنفيذية  الائحة  احكام 

واملرور
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لــدى الكفيــل، وال يجــوز الحصــول علــى تصريــح جديــد للعمــل 
لــدى الكفيل، وال يجوز الحصول علــى تصريح جديد للعمل لدى 
كفيــل آخــر إال بعد انقضاء ســنتن مــن تاريخ ترك العمــل، ما لم 

تتوافر شروط نقل الكفالة.
2 - أن يكون حاصًا على رخصة قيادة.

3 - أن يكون حســن الســمعة لم يســبق الحكم عليه بعقوبــة جناية أو 
يف جريمــة خملــة بالشــرف أو األمانــة أو ضبط أو أديــن يف جريمة 

القيادة تحت تأثير املسكرات أو املخدرات أو املؤثرات العقلية.
4 - إجراء الفحص الطيب كل سنة للتأكد من توافر اللياقة الصحية.

مادة )112()1)

ُيشترط يف طالب الحصول على تصريح قيادة الحافات الثقيلة 
ما يأتي:

1 - تــم تعديــل املادة بموجب القــرار الوزاري رقم )776( لســنة 2009 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 م يف شأن السير 

واملرور. وكان النص قبل التعديل يجري على النحو التالي.
يشترط يف طالب الحصول على تصريح قيادة الحافات الثقيلة ما يأتي: 

1 - أن يكــون مواطًنــا. ويجــوز لســلطة الترخيــص عنــد الضرورة إصــدار تصريح 
بقيادة الحافات الثقيلة لغير املواطنن ممن يعملون يف مؤسســة أو شــركة وطنية 
أو لــدى مواطن لقيــادة حافاتهم فقط، وتنتهي صاحيــة التصريح إذا ترك العمل 
بهذه املؤسسة أو الشركة أو لدى املواطن. 2 - أن يكون حاصًا على رخصة قيادة 
من ذات الفئة. 3 - أن يكون حســن الســمعة لم يســبق الحكم عليه بعقوبة جناية 
أو جريمــة خملة بالشــرف أو األمانة أو ُضبط أو ُأديــن يف جريمة القيادة تحت تأثير 
املسكرات أو املخدرات واملؤثرات العقلية. 4 - اإلملام بالطرق الداخلية والخارجية 
واملناطــق واألحيــاء واملرافــق العامــة يف اإلمــارة التــي يرخــص لــه فيهــا. 5 - إجراء 

الفحص الطيب كل سنة للتأكد من توافر اللياقة الصحية.
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1 - أن يكون مواطًنا:
ويجــوز لســلطة الترخيــص عنــد الضــرورة إصــدار تصريــح بقيادة 
الحافــات الثقيلــة لغيــر املواطنــن ممــن يعملــون يف مؤسســة أو 
شــركة وطنيــة أو لــدى مواطــن لقيــادة حافاتهــم فقــط، وتنتهي 
صاحيــة التصريــح إذا تــرك العمل بهذه املؤسســة أو الشــركة أو 
لــدى املواطــن، وال يجــوز الحصــول على تصريــح جديــد للعمل يف 
مؤسســة أو لدى شــخص آخر إال بعد انقضاء سنتن من تاريخ ترك 

العمل لدى الكفيل األول، ما لم تتوافر شروط نقل الكفالة.
2 - أن يكون حاصًلا على رخصة قيادة من ذات الفئة.

3 - أن يكون حســن الســمعة لم يســبق الحكم عليه بعقوبــة جناية أو 
يف جريمــة خملــة بالشــرف أو األمانــة أو ضبط أو أديــن يف جريمة 

القيادة تحت تأثير املسكرات أو املخدرات أو املؤثرات العقلية.
4 - أن يكــون ملًمــا بالطــرق الداخليــة والخارجيــة واملناطــق واألحياء 

واملرافق العامة يف اإلمارة التي يرخص له فيها.
5 - إجراء الفحص الطيب كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية.

مادة )113(

يجــب على طالب أي نوع من التصاريح املذكورة يف املواد )110( 
و)111( و)112( أن يقــدم صحيفة الحالــة الجنائية، كما يجب تقديمها 

أيًضا عند كل تجديد.

واحــدة ويجــوز  ملــدة ســنة  التصاريــح  وتســري صاحيــة هــذه 
تجديدها بعد التأكد من توافر جميع الشروط.
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مادة )114()1)

ُيشترط يف طالب الحصول على تصريح قيادة املركبات الثقيلة 
ما يأتي:

1 - أن يكون مواطًنا:
ويجــوز لســلطة الترخيــص عنــد الضــرورة إصــدار تصريــح بقيادة 
املركبــات الثقيلــة لغيــر املواطنــن ممــن يعملــون يف مؤسســة أو 
شــركة وطنيــة أو لــدى مواطن لقيــادة مركباتهم فقــط، وتنتهي 
صاحيــة التصريــح إذا تــرك العمل بهذه املؤسســة أو الشــركة أو 
لــدى املواطــن، وال يجــوز الحصــول على تصريــح جديــد للعمل يف 
مؤسســة أو لدى شــخص آخر إال بعد انقضاء سنتن من تاريخ ترك 

العمل لدى الكفيل األول، ما لم تتوافر شروط نقل الكفالة.
2 - أن يكون حاصًلا على رخصة قيادة من ذات الفئة.

3 - إجراء الفحص الطيب كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية.
4 - أن ال يكــون قــد ضبــط أو أديــن يف جريمــة القيــادة تحــت تأثيــر 

املسكرات أو املخدرات واملؤثرات العقلية.

1 - تــم تعديــل املادة بموجب القــرار الوزاري رقم )776( لســنة 2009 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 م يف شأن السير 

واملرور. وكان النص قبل التعديل يجري على النحو التالي.
يشترط يف طالب الحصول على تصريح قيادة املركبات الثقيلة ما يأتي: 

1 - أن يكــون مواطًنــا. ويجــوز لســلطة الترخيــص عنــد الضرورة إصــدار تصريح 
لغيــر املواطنــن ممن يعملون يف مؤسســة أو شــركة وطنيــة أو لدى مواطــن لقيادة 
مركباتهــم فقــط، وتنتهــي صاحيــة التصريــح إذا تــرك العمل بهذه املؤسســة أو 

الشركة أو لدى املواطن. 2 - أن يكون حاصًا على رخصة قيادة من ذات الفئة.
3 - إجــراء الفحــص الطــيب كل ســنة للتأكد من توافــر اللياقة الصحيــة. 4 - أال 
يكــون قد ُضبــط أو ُأدين يف جريمة القيــادة تحت تأثير املســكرات أو املخدرات 

واملؤثرات العقلية.
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مادة )115(

يقــدم طلــب أي تصريح من التصاريح املذكــورة يف هذا الفصل 
أو تجديــده علــى النمــوذج املعــد لذلك ويصــدر التصريح علــى النموذج 
الخــاص بــه ملصًقــا عليــه صورة حاملــه بعــد التأكد من توافــر جميع 

الشروط املطلوبة ويجب حمل التصريح أثناء القيادة أو التعليم.

مادة )116(

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل:
1 - أفراد القوات املسلحة والشرطة عند قيادتهم املركبات العسكرية 
شــريطة أن يكــون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن ســلطاتهم 

العسكرية.
2 - ســائقو املركبات امليكانيكية املســجلة واملرخصة يف بلد أجنيب 
واملســتثناة مــن أحــكام التســجيل والترخيص عنــد قيادتهم تلك 
املركبــات شــريطة أن تكــون بحوزتهم رخص قيــادة صادرة من 
الســلطات املختصــة يف ذلــك البلــد أو رخــص قيادة دولية وســارية 
تســمح لهم بقيادة تلك املركبات يف حــدود املدة املصرح لهم فيها 
بالبقاء يف الباد سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو ملهمة محددة.
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 الف�سل الثالث
مدار�س تعليم قيادة املركبات

مادة )117(

يشــترط للترخيــص بفتــح مدرســة تعليــم قيــادة املركبــات أن 
يكــون صاحبها مواطًنا وأن يحصل على تصريح من ســلطة الترخيص 
ملزاولة هذه املهنة وأن يتمتع مديرها بحسن السيرة والسلوك ولم يسبق 

الحكم عليه بعقوبة جناية أو يف جريمة خملة بالشرف أو األمانة.

مادة )118( 

تلتــزم مدارس التعليم بأن تســتخدم يف تعليــم القيادة مركبات 
مرخص بها من ســلطة الترخيص، ويشــترط لترخيص مركبة التعليم 

أن تكون مزودة بما يأتي: 
1 - أجهزة تشغيل وفرامل إضافية.

2 - الفتــة علــى ســقف الســيارة للداللــة علــى أنهــا خمصصــة للتدريب 
وللداللة على اسم املعهد أو املدرسة العائدة إليها السيارة.

3 - أن تحمل املركبة بصورة بارزة يف مقدمتها ومؤخرتها لوحة إضافية 
بيضــاء محرر عليها باللون األحمر حرفــن أحدهما باللغة العربية 
)ت( واآلخــر باللغــة الاتينيــة )L( ال يقل طول الحــرف الواحد عن 

عشرة سنتيمترات.
4 - أية اشتراطات أخرى تحددها سلطة الترخيص.
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مادة )119(

يشترط إلنشاء مدرسة تعليم قيادة املركبات ما يأتي: 
1 - إعداد منهج تعليمي مفصل، تعتمده سلطة الترخيص.

2 - تجهيز سيارات التعليم على النحو املنصوص عليه يف املادة )118(.
3 - تعيــن مدرب فني أو أكثر يكون حاصًا على تصريح من ســلطة 

الترخيص.
4 - تخصيــص مــدرس أو أكثــر لديــه القدرة على شــرح قانون الســير 

واملرور والقرارات الصادرة تنفيًذا له.
5 - أن تزود املتدرب لديها بعد انتهاء تدريبه بشهادة تفيد انتهاء تدريبه 

واستعداده ألداء االختبار الذي تجريه سلطة الترخيص.

مادة )120(

يقدم طلب الترخيص بإنشــاء مدرسة تعليم قيادة السيارات على 
النموذج املعد لذلك إلى سلطة الترخيص مرفًقا به ما يأتي:

1 - مــا يفيد إثبات شــخصية الطالــب ومحل إقامته مــع تقديم صحيفة 
الحالة الجنائية.

2 - رســم هندســي مبسط بموقع املدرســة ومكونات مبناها وأماكن 
التعليم النظري.

3 - بيان بالسيارات واألجهزة واملعدات الازمة للتعليم.
4 - مناهج التعليم والتدريب.

5 - بيــان بمصروفــات التعليم التي يجرى تحديدها باالتفاق مع ســلطة 
الترخيص.



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

مادة )121(

يصــدر الترخيــص بعــد معاينة األماكــن والســيارات واألجهزة 
واملعــدات ومراجعــة املناهــج واعتمادهــا والتأكــد مــن توافــر جميــع 

الشروط األخرى.

وعلــى مــدارس التعليــم القائمــة أن تقــوم باســتيفاء جميــع هذه 
الشروط يف مدة أقصاها ثاثة شهور من تاريخ العمل بهذه الائحة.

مادة )122(

يف حالــة خمالفة هذه الشــروط أو أي حكــم من أحكام قانون 
الســير واملرور أو أي قرار من قراراته التنفيذية، تنذر املدرسة املخالفة 
إلزالة أسباب املخالفة خال مهلة ال تجاوز ستة أشهر، وإال جاز لسلطة 
الترخيص أن تطلب من الســلطات املختصة غلق املدرسة إدارًيا أو إلغاء 

ترخيصها.

مادة )123()1)

ملغاة

1 - هــذه املــادة ملغاه بموجب القرار الوزاري رقم )177( لســنة 2017 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 م يف شأن السير 

واملرور.
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 الباب الثالث
فح�س وت�سجيل وترخي�س املركبات امليكانيكية

 الف�سل الأول
اأحكام عامة

مادة )124()1)

باستثناء املركبات املعفاة من شروط التسجيل والترخيص، ال 
يجــوز قيادة أيــة مركبة ميكانيكية أو الســماح للغيــر بقيادتها على 
الطريــق مــا لم تكــن مســجلة ومرخصة وفًقــا ألحكام قانون الســير 

واملرور والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيًذا له.

مادة )125(

يشــترط لترخيــص املركبــة أن تكــون مصممــة ومصنعة وفق 
مواصفــات األمــن واملتانــة التــي تحددها دائــرة املواصفــات واملقاييس 

بوزارة املالية والصناعة.

1 - تــم تعديــل املادة بموجب القــرار الوزاري رقم )126( لســنة 2008 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 م يف شأن السير 

واملرور. وكان النص قبل التعديل يجري على النحو التالي.
ال يجــوز قيادة أية مركبة ميكانيكية أو الســماح للغير بقيادتها على الطريق ما 
لــم تكن مســجلة ومرخصة وفًقا ألحــكام القانون والقرارات الصــادرة تنفيًذا له 

وأحكام هذه الائحة.



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

مادة )126(

يقدم طلب الحصول على ترخيص تسيير املركبة امليكانيكية 
مــن مالك املركبة أو ممن ينــوب عنه، محرًرا على النموذج املعد لذلك 

إلى سلطة الترخيص بعد دفع الرسوم املقررة.

مادة )127(

يرفق بطلب الترخيص املستندات اآلتية: 
1 - ما يثبت شخصية املالك ومحل إقامته وصفته وجنسيته ومهنته.

2 - ما يثبت ملكية املركبة املطلوب ترخيصها.
3 - املستند الخاص بتعين املمثل القانوني للمالك مع بيان محل إقامته 
وصفتــه وجنســيته ومهنته وذلك يف األحوال التي يلــزم فيها قانوًنا 

تعين ممثل للمالك. 
4 - النموذج الخاص بطلب الفحص الفني. 

5 - وثيقــة تأمــن مــن حــوادث املركبــة، ويمكــن تقديــم الوثيقة بعد 
إجراء الفحص الفني وثبوت صاحية املركبة.

6 - صــورة مــن رخصــة مزاولــة النشــاط التجــاري وذلــك إذا كانــت 
املركبة املطلوب تســجيلها ســتخصص لخدمة الجمهور أو يسمح 

باستخدامها لهذا الغرض. 



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

مادة )128(

يقبــل إلثبــات شــخصية مالك املركبــة املواطن جواز الســفر أو 
خاصة القيد أو بطاقة الهوية الصادرة من السلطة املختصة.

ويقبــل إلثبــات شــخصية ومحــل إقامــة األجنيب مالــك املركبة 
جواز ســفر ســاري املفعول وإقامــة صالحة بالباد وشــهادة معتمدة من 

جهة العمل.

مادة )129(

يقبل إلثبات ملكية املركبة أحد املستندات اآلتية: 
1 - عقــد شــرائها الصــادر مــن املصنــع أو مــن إحــدى وكاالت بيــع 

املركبات املقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري بالدولة.
2 - املســتند املتضمــن التصــرف القانونــي الناقــل للملكيــة يف غيــر 
الحاالت املذكورة يف البند الســابق مصدًقا على توقيع املتصرف 
لــدى كاتــب العــدل أو موقًعا على العقــد من املالك أمــام املوظف 
املختــص بســلطة الترخيــص بعــد التأكد من شــخصيته ويؤشــر 

املوظف املختص بذلك على املحرر.
3 - القــرار الجمركي باإلفراج عن املركبة وذلك للمركبات الواردة 

من الخارج ألول مرة.
4 - املســتندات القانونيــة بإثبــات الوفــاة والوراثــة وحصــر التركة إذا 
كان ســبب أيلولــة ملكية املركبة من امليراث، مــع إرفاق إقرار 

من جميع الورثة بمن يختارونه مسؤواًل عن املركبة.
5 - صورة رسمية للحكم القضائي الصادر بشأن ملكية املركبة.



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

مادة )130(

يف األحوال التي ينص قانون السير واملرور أو أي قانون آخر على 
تعين ممثل للمالك يقبل أحد املستندات اآلتية: 

1 - إذا تعــدد مــاك املركبــة وجب تقديــم إقرار منهــم بتعين أحدهم 
مسؤواًل عن إدارتها.

2 - إذا كان مالك املركبة شــخًصا معنوًيا وجب تقديم ما يفيد تعين 
املمثل القانوني لهذا الشــخص املعنوي للشخص الطبيعي املسؤول 

عن املركبة ووظيفته وصفته.
3 - املســتند الرســمي بتعيــن الولــي أو الوصــي أو القيــم علــى مالــك 

املركبة إذا كان مالكها ناقص األهلية أو مفقوًدا. 
4 - صــورة رســمية للحكــم القضائــي الصــادر بوضــع املركبة تحت 
إقــرار بوضعهــا تحــت الحراســة االتفاقيــة وباســم  أو  الحراســة 

الحارس وذلك إذا كان هناك نزاع على ملكية املركبة.

مادة )131()1)

يتم الفحص الفني بمعرفة القســم املختص يف ســلطة الترخيص 
أو أية جهة أخرى تحددها.

1 - تــم تعديــل املادة بموجب القــرار الوزاري رقم )126( لســنة 2008 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 م يف شأن السير 

واملرور. وكان النص قبل التعديل يجري على النحو التالي.
يتم الفحص الفني بمعرفة القسم املختص بسلطة الترخيص.
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مادة )132()1)

تخضــع املركبــات امليكانيكية عند تقديم طلبات تســجيلها 
وترخيصها وطلبت تجديد الترخيص للفحص الفني يف الوقت واملكان 

اللذين تعينهما سلطة الترخيص.

ويجوز لسلطة الترخيص املوافقة على إجراء الفحص يف مكان 
آخر يعينه طالب الترخيص يف الحاالت التالية:

1 - إذا كانت املركبة يتعذر توقيفها عن العمل لفترة طويلة.
2 - إذا كانت املركبة يصعب أو يتعذر تحريكها إلى مكان الفحص 

الفني.
3 - إذا أبدى طالب الترخيص أسباًبا تقبلها سلطة الترخيص.

وُيعفــى مــن الفحص الفنــي املركبات الخفيفــة الخاصة الجديدة 
الصنع، ملدة ثاث سنوات من تاريخ ترخيصها ألول مرة، وتستثنى 
املركبــات امليكانيكيــة الجديدة األخرى من شــروط الفحص 
ملدة سنة واحدة عند الترخيص ما لم تقدر سلطة الترخيص إجراء 

الفحص الفني لألسباب التي تراها.

1 - تــم تعديــل املادة بموجب القــرار الوزاري رقم )126( لســنة 2008 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 م يف شأن السير 

واملرور. وكان النص قبل التعديل يجري على النحو التالي.
تخضع املركبات امليكانيكية عند تقديم طلبات تســجيلها وترخيصها وطلبات 
تجديــد الترخيــص للفحــص الفنــي يف الوقــت واملــكان اللذيــن تعينهمــا ســلطة 
الترخيــص. ويعفــى من الفحص املركبــات الخفيفة الخاصة الجديــدة الصنع ملدة 
ســنتن من تاريخ ترخيصها ألول مرة، ما لم تقدر ســلطة الترخيص إجراء الفحص 

الفني لألسباب التي تراها.



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

مادة )133(

يتحقــق الفاحص من صحة البيانات املبينــة باألوراق ومطابقتها 
على املركبــة ويتناول الفحص تجربة املركبــة وأجهزتها للتأكد من 
ســامتها والتحقق من استيفائها جميع الشروط التي تتطلبها أحكام 
كل من قانون الســير واملرور وهــذه الائحة والقرارات املنفذة للقانون 
وخاصًة التحقق من استيفائها شروط األمن واملتانة والشروط الصحية 
وغيرهــا من الشــروط الــواردة يف أي تنظيم قانوني آخــر، ويتم تحديد 
وزن املركبــة وعــدد الــركاب أو مقــدار حمولتهــا وتســتويف جميــع 
البيانــات الواردة بالنمــوذج، ويجب إثبات تاريخ الفحــص ونتيجته على 
طلــب الترخيــص وعلــى نمــوذج الفحص الفني مــع بيان اســم الفاحص 

بخط واضح.

مادة )134(

إذا ثبــت مــن الفحــص الفنــي عــدم اســتيفاء املركبــة املطلوب 
ترخيصها ألي شرط من شروط األمن واملتانة أو أي شرط آخر يستلزمه 
أي قانــون آخر يســجل ذلك على نموذج الفحــص الفني ويخطر صاحب 

الطلب برفض طلبه مع بيان األسباب.

ولصاحــب املركبة حق التظلم من نتيجــة الفحص الفني بطلب 
يقدمــه إلــى ســلطة الترخيص خال عشــرة أيام ويتعن يف هــذه الحالة 
إعــادة الفحــص بمعرفة فاحص آخر على ذات النمــوذج ويكون القرار 

الصادر بنتيجة الفحص املعاد نهائًيا.
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مادة )135(

يصدر ترخيص تســيير املركبة على النموذج املعد لذلك باســم 
املالك الحقيقي من سلطة الترخيص باإلمارة التي يقع فيها محل إقامة 

طالب الترخيص، ويذكر يف ملف الترخيص البيانات اآلتية: 
1 - اسم املالك الحقيقي وعنوانه وجنسيته ومهنته.

2 - اسم من يمثله قانوًنا إن ُوجد وعنوانه وجنسيته ومهنته.
3 - اسم الحائز للمركبة إن كان غير املالك. 

4 - رقم لوحات السيارة. 
5 - نوع املركبة. 
6 - سنة صنعها. 

7 - لونها.
8 - وصفها.

9 - الغرض الذي تستعمل فيه.
10 - رقم القاعدة.

11 - رقم املحرك.

12 - وزن املركبة.

13 - عــدد الــركاب املرخص نقلهم يف املركبة وذلك بالنســبة لجميع 

املركبات عدا السيارات الخاصة.
14 - الحد األقصى لوزن الحمولة )بالنسبة لغير سيارات الركاب(.

15 - غير ذلك من البيانات الجوهرية األخرى الخاصة بنوع املركبة.

16 - أية بيانات أخرى تراها سلطة الترخيص ضرورية.
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مادة )136( 

تكون مدة ســريان ترخيص املركبة سنة واحدة قابلة للتجديد 
وتكون هذه املدة ســنتن بالنســبة للمركبة الخفيفــة الجديدة الصنع 
مــن تاريخ ترخيصها ألول مرة، وعند انتهاء مدة الترخيص يجب تقديم 
طلب تجديده خال شــهر من انتهائه شــريطة أن يكون التأمن ساري 

املفعول خال هذه املدة.

مادة )137(

يقــدم طلــب تجديد ترخيــص املركبة على النمــوذج املعد لذلك 
مرفًقــا به الترخيص ونتيجة الفحص الفني بما يفيد صاحية املركبة 
للســير وشــهادة تثبت دفع الغرامات عن املخالفات التي ارتكبها مقدم 
الطلــب داخــل الدولــة وكذلــك وثيقــة التأمن ضــد حــوادث املركبة 

وبشرط أن يكون التأمن ساري املفعول ملدة التجديد.

مادة )138(

يف حالــة نقــل ملكيــة املركبة يجب على املالــك األصلي خال 
أربعة عشر يوًما إخطار القسم املختص بسلطة الترخيص بذلك مرفًقا 

بإخطاره صورة من املستند املثبت لنقل امللكية. 

ويجب على املالك الجديد خال أربعة عشــر يوًما أن يقدم طلب 
نقل امللكية للقسم املختص بسلطة الترخيص على النموذج املعد لذلك 
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مرفًقــا بــه ترخيص تســيير املركبة وســند نقــل امللكية واملســتندات 
الخاصة بإثبات شخصية املالك الجديد ومحل إقامته وصفته وجنسيته 
وكذلك وثيقة التأمن على حوادث املركبة ملصلحة الغير على األقل، 
وشــهادة تثبــت دفــع الغرامــات عــن املخالفــات املرتكبة داخــل الدولة 
حتــى تاريخ طلب نقل امللكية، ويظل صاحــب الرخصة األولى محمًا 

بالتزامات املركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف اآلخر.

مادة )139(

على مالك املركبة أو من يمثله قانوًنا أن يخطر سلطة الترخيص 
خال أربعة عشــر يوًما يف حالة تغيير عنوانه املوضح بســجات اإلدارة 

مع تقديم سند مقبول إلثبات عنوانه الجديد.

مادة )140(

تخضــع املركبات امليكانيكية على اختاف أنواعها لفحص 
فني تجريه ســلطة الترخيص بمقتضى أحكام هذه الائحة باســتثناء 

املركبات املعفاة من شروط التسجيل والترخيص.

وال يجــوز تعديل هيكل املركبة امليكانيكيــة أو تغيير لونها 
إال بترخيــص مســبق مــن ســلطة الترخيــص ويلتــزم صاحــب املركبــة 
امليكانيكيــة أن يطلــب من ســلطة الترخيــص معاينــة املركبة عقب 

إجراء أي تعديل جوهري يف محركها أو هيكلها أو تغيير لونها.
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وتقــدم املركبــة للفحص الفنــي يف أية حالة من حــاالت التغيير 
املذكورة يف هذه املادة للتحقق من عناصر التغيير ومن استمرار توافر 

شروط الترخيص وخاصًة شروط املتانة واألمن.

مادة )141(

على مالك املركبة أو من يمثله قانوًنا إخطار ســلطة الترخيص 
خال أربعة عشــر يوًمــا يف حالة فقد ترخيص املركبــة اآللية أو تلفه، 
كذلــك يف حالــة فقد أو تلف اللوحات املعدنيــة أو واحدة منها مع طلب 
الحصــول علــى بــدل تالــف أو فاقد، ويقــدم الطلب على النمــوذج املعد 

لذلك مع دفع الرسوم املقررة.

مادة )142(

إذا كانــت املركبــة موجــودة خــارج الدولــة وقت حلــول موعد 
تجديــد ترخيصهــا فيتــم التجديــد يف موعده مــع تقديم مــا يثبت وجود 
املركبــة خــارج البــاد كدفتــر املــرور الدولــي أو شــهادة التســجيل 
الدوليــة شــريطة فحصهــا وتأمينهــا يف تلــك الدولــة إن أمكــن ذلــك 
ويصدق الفحص من ســفارة الدولة يف ذلك البلد ويؤشــر بذلك يف دفتر 
الترخيــص مع التنبيه كتابًة إلى وجوب مراجعة ســلطة الترخيص فور 

وصول املركبة إلى الدولة لتقديم وثيقة التأمن طبًقا للقانون.
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مادة )143(

تجديــد  أو  ميكانيكيــة،  مركبــة  أيــة  لترخيــص  يشــترط 
ترخيصها طبًقا ألحكام قانون الســير واملــرور أن يكون مؤمًنا عليها 

ملصلحة الغير على األقل.

مادة )144(

مــع عــدم اإلخــال بالقواعــد واألحــكام املنصــوص عليهــا يف 
اتفاقيــة بطاقة التأمــن املوحدة عبر الباد العربية ال يجوز لشــركات 
التأمــن العاملــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أن ترفــض تأمن 
مركبة آلية ثبت من الفحص الفني املحدد وفًقا ألحكام قانون السير 

واملرور وهذه الائحة صاحيتها للسير.

مادة )145(

علــى جميع املركبــات اآللية الوافدة إلى أراضي الدولة أو املارة 
بها أن تحمل وثيقة تأمن سارية وتعتبر مستوفية لهذا الشرط:

1 - املركبــات اآلليــة التــي تحمــل وثائــق تأمــن تغطي املســؤولية عن 
الحوادث التي قد تقع فوق أراضي الدولة.

2 - املركبات اآللية التي تحمل وثائق التأمن املوحدة الصادرة بموجب 
اتفاقية التأمن املوحدة عبر الباد العربية.

3 - املركبــات اآلليــة التي يجرى التأمن عليهــا بمراكز الدخول إلى 
الدولــة وفًقا للنظم املعمــول بها، ويف تطبيق أحــكام هذه الفقرة 
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على شركات التأمن العاملة يف مراكز الدخول االلتزام بتعرفة 
أســعار التأمــن للمدد القصيــرة املحددة بالنظم الصــادرة يف هذا 

الشأن. 

مادة )146(

يجــب أن تكــون وثائــق التأمــن علــى الســيارات الصــادرة عن 
شــركات التأمــن املرخصة يف دولة اإلمارات العربيــة املتحدة مطابقة 

للنموذج املعتمد من الجهة املختصة. 

مادة )147(

يجــب أن تغطي فترة ســريان وثيقة التأمن علــى املركبة اآللية 
مدة ترخيصها وحتى نهاية الثاثن يوًما التالية ملدة الترخيص. 

وبالنسبة للمركبات املخصصة للتأجير ومركبات النقل العام 
وتعليــم القيــادة يجــب أن تتضمن الوثيقة النص علــى أن املركبة مؤمن 

عليها ملصلحة الغير بمن فيهم سائقيها.

ويشمل التأمن ملصلحة سائقي هذه املركبات تغطية مسؤوليته 
املدنية الكاملة الناشئة عن األضرار الجسمانية أو الخسائر املادية.
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مادة )148(

ليــس للمؤمــن أن يدرج يف وثيقة التأمن أي شــرط يقلل أو يحول 
دون تغطيــة مســؤوليته املدنية الكاملة الناشــئة عن الوفــاة أو اإلصابة 

البدنية أو األضرار املادية.

مادة )149(

عند طلب قيد ملكية مركبة يجب على املشــتري تقديم وثيقة 
تأمــن جديــدة تتفق مدتها مع مــدة الترخيص مع إعــادة الوثيقة األولى 

للمؤمن له.
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 الف�سل الثاين
اأحكام ا�ستثنائية

مادة )150()1)

ُيستثنى من أحكام التسجيل والترخيص املركبات اآلتية:
1 - مركبات رئيس الدولة وحكام اإلمارات.

2 - املركبات املسجلة لدى القوات املسلحة وتحمل أرقامها.
3 - املركبــات الخاصــة بالعابريــن والزائريــن والســائحن األجانــب، 

وذلك بالشروط الواردة يف املادة )154( من هذه الائحة.
4 - مركبــات نقــل الــركاب والبضائــع املرخصــة يف أية دولــة أجنبية 
واملســموح لها بدخول الدولة بالشــروط واألوضــاع املقررة يف هذه 
الائحــة ويف القــرارات الصــادرة تنفيــًذا ألحــكام قانون الســير 

واملرور.
5 - املركبــات امليكانيكيــة التــي تحمــل أرقامــًا تجاريــة، وذلــك 

بالشروط الواردة يف املادة )156( من هذه الائحة.

1 - تــم تعديــل املادة بموجب القــرار الوزاري رقم )126( لســنة 2008 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 م يف شأن السير 

واملرور. وكان النص قبل التعديل يجري على النحو التالي.
تســتثنى مــن أحكام تســجيل وترخيص املركبــات:  1 - مركبــات رئيس الدولة 
وحــكام اإلمــارات.  2 - املركبات اململوكة للحكومــة االتحادية والحكومات 

املحلية وذلك وفًقا للشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
3 - املركبــات املســجلة لــدى القــوات املســلحة وتحمــل أرقامهــا. 4 - املركبــات 
الخاصــة بالعابريــن والزائرين والســائحن األجانب وذلك بالشــروط التي تحددها 
ســلطة الترخيــص. 5 - ســيارات الركوب والبضائــع املرخصة يف أيــة دولة أجنبية 
واملســموح لهــا بزيــارة الدولــة بالشــروط واألوضــاع املقــررة يف اللوائــح والقرارات 
الصادرة تنفيًذا ألحكام قانون الســير واملرور. 6 - املركبات امليكانيكية التي 

تحمل أرقاًما تجارية وذلك بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص.
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مادة )151(

ُيجــرى تســجيل وترخيــص املركبــات الخاصــة بديــوان رئيس 
الدولــة والديوان األميري بــكل إمارة وكذلك املركبات الحكومية 
وفًقا للشــروط واألوضــاع املقررة يف هــذه الائحة وقــرارات وتعليمات 

وزير الداخلية الصادرة يف هذا الشأن.

مادة )152()1)

االتحاديــة  للحكومــة  اململوكــة  املركبــات  جميــع  تخضــع   -  1
وترخيــص  وتســجيل  فحــص  لشــروط  املحليــة  والحكومــات 
املركبات امليكانيكية الواردة يف قانون الســير واملرور والئحته 

التنفيذية.
2 - مــع عــدم اإلخــال بأحــكام املــادة )132( بخصــوص املركبــات 
امليكانيكيــة  املركبــات  تســتثنى  الصنــع  الجديــدة  الخفيفــة 
الجديــدة األخرى من شــروط الفحص ويتم تســجيلها وترخيصها 

ملدة سنة قابلة للتجديد.
3 - يشترط لترخيص أية مركبة أو تجديد ترخيصها أن يكون مؤمًنا 

عليها ملصلحة الغير على األقل.
4 - يتم الفحص الفني بمعرفة القسم املختص بسلطة الترخيص.

1 - تــم تعديــل املادة بموجب القــرار الوزاري رقم )360( لســنة 2003 م بتعديل بعض 
أحكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 م يف شأن السير 

واملرور. وكان النص قبل التعديل يجري على النحو التالي.
تقــدم طلبــات ترخيــص املركبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة )151( مــن املوظف 
املختص بكل جهة وتعفى هذه املركبات من رســوم الترخيص. ومع عدم اإلخال 
بأحكام املادة )132( بخصوص املركبات الجديدة الصنع يســري الترخيص ملدة 

سنة قابلة للتجديد.
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5 - تقــدم طلبــات ترخيــص املركبات املنصوص عليهــا يف املادة )151( 
من الائحة من املوظف املختص بكل جهة وتعفى هذه املركبات 

من رسوم الترخيص.

مادة )153(

تقــدم طلبــات التســجيل والتجديد بالنســبة ملركبــات الهيئات 
السياســية والقنصليــة والجهــات الدوليــة العاملــة بالدولــة مســتوفية 
املســتندات املطلوبــة حســب نــوع املركبــة ومرفقــة برســالة مــن وزارة 
الخارجيــة تتضمــن تحديًدا للصفــة الدبلوماســية أو القنصليــة لطالب 
الترخيــص، إضافة إلى كتاب صــادر من الجهة املعنية تتضمن بيانات 

عن شخصية املالك وصفته ومحل إقامته وملكيته للمركبة.

مادة )154(

والزائريــن  بالعابريــن  الخاصــة  املركبــات  إلعفــاء  ُيشــترط 
والســائحن األجانب من أحكام التســجيل والترخيــص املقررة قانوًنا 

ما يأتي:
1 - أن تكــون هــذه املركبــات مرخصــة يف بلدها األصلــي بترخيص 
ســاري املفعول مدة وجودهــا يف الدولة وتحمل اللوحــات القانونية 

لهذا البلد.
2 - تنفيذ شروط التأمن املقررة على هذه املركبات.

3 - عدم اإلخال بصفة السياحة أو العبور.
4 - أال تزيد مدة ســريان اإلعفاء على ثاثة أشــهر يتعن بعدها مراجعة 

سلطة الترخيص.
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مادة )155(

لســلطة الترخيــص أن تصدر رخصة مهنيــة ألي تاجر مركبات 
ميكانيكيــة أو لصاحب املصنــع الذي ينتج هــذه املركبات، وتجيز 
هذه الرخصة تجربة أية مركبة بعد تمام الصنع أو لدى اســتيرادها أو 
عرضها للبيع على أن تحمل املركبة يف هذه الحالة لوحة أرقام تجارية.

مادة )156(

يجوز تســليم لوحات األرقام التجارية مــع اإلعفاء من الترخيص 
ملن يزاول صناعة املركبات أو االتجار فيها أو استيرادها أو تصديرها 
متــى كان الطالــب مقيــًدا بهــذه الصفة يف الســجل التجــاري، ويلتزم 
بتسجيل أرقام هذه اللوحات بسجل خاص بأرقام مسلسلة موقع ومعتمد 
من ســلطة الترخيص ويوضح فيه بيانات املركبات التي تستخدم هذه 
اللوحــات وبيانــات مســتخدميها وتاريــخ وميعاد االســتخدام، ويكون 

استعمال هذه اللوحات التجارية يف األغراض اآلتية: 
1 - انتقال املركبة من مكان الوصول أو املصنع إلى املحل التجاري.

2 - تجربة املركبة أمام املشتري أو بمعرفته.
3 - انتقال املركبة إلى مقر سلطة الترخيص لترخيصها.

4 - انتقــال املركبــة مــن مقــر ســلطة الترخيص إلى مــكان محدد يف 
حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص.

5 - األغراض األخرى املماثلة التي تقرها سلطة الترخيص.
وعنــد خمالفة شــروط تســليم اللوحــات أو اســتعمال املركبــة يف غير 
األغــراض املذكــورة ُتســَحب اللوحــات إدارًيــا وتعتبــر املركبــة 

خمالفة.
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مادة )157(

يكون منح الرخص املهنية املنصوص عليها يف املادة السابقة بعد 
تقديم طلب على النموذج املعد لذلك وســداد الرســوم املقررة واســتيفاء 

الشروط واإلجراءات القانونية ويرفق بالطلب املستندات اآلتية: 
1 - مســتندات مقبولــة إلثبــات شــخصية وجنســية وصفة ومحــل إقامة 

طالب الرخصة.
2 - مستند رسمي يثبت القيد بالسجل التجاري.

3 - رخصة املحل التجاري أو املصنع.
4 - وثيقة التأمن ضد حوادث املركبات طبًقا للقانون.

مادة )158(

يشــترط لترخيص ســيارات النقــل العام للــركاب )الحافات( 
باإلضافة إلى الشروط العامة ما يأتي: 

1 - تقديم موافقة رسمية من السلطات املختصة على إصدار الترخيص 
وتتضمن هذه املوافقة اعتماد باقي الشروط الواردة يف هذه املادة.

2 - تقديم إقرار ببيان خط سير الحافلة ومواعيد خدمتها.
3 - تقديــم بيــان باألجور وذلــك يف حالة عدم وجود قرار من الســلطات 

املختصة بتحديد تلك األجور.

ويحق لســلطة الترخيص إدخال تعديل على البيانات الواردة يف البندين 
)2(، )3( مــن هــذه املادة، فإذا لــم يقبل طالــب الترخيص التعديل 

جاز للسلطة املذكورة رفض إصدار الترخيص.
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مادة )159(

يكــون الترخيــص ملركبــات نقــل طلبــة املــدارس يف الحالتن 
اآلتيتن: 

1 - للمدرسة التي تطلب الترخيص بنقل الطلبة املقيدين بها.
2 - ملتعهــد نقــل التاميــذ بموجــب عقــد مبــرم بينــه وبــن املدرســة أو 
املدارس التي يلتزم بنقل طابها وأن يكون هذا العقد معتمًدا من 
وزارة التربية والتعليم ويصدر الترخيص يف هذه الحالة ملدة العقد 

ويعتبر الترخيص ملغًيا بانتهاء العقد قبل مدته.

مادة )160(

يشترط لترخيص سيارات نقل الركاب الخاص )حافلة خاصة 
لنقــل املوظفن والعاملــن( أن يقدم صاحب العمل مســتنًدا معتمًدا من 
الجهــة الحكوميــة املختصة يثبت أن لديه عدًدا مــن املوظفن والعمال 
يتناســب وعــدد ركاب الحافلــة التــي يطلــب الترخيص بتســييرها وال 

يسمح بنقل غيرهم ولو بغير أجر.

مادة )161(

ال يجــوز الترخيــص بســيارات ســياحية إال للهيئــات الســياحية 
وشــركات الطيــران والبواخر ووكاالت الســفر والفنادق الســياحية 
املعتمــدة مــن الجهــات املختصــة ويجــوز للمرخــص لــه بتســيير ســيارة 
ســياحية أن ينقــل عماله بهذه الســيارة يف الحاالت املذكــورة يف املادة 
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)160(، أو إذا كان هــؤالء العمــال ممن تقتضي طبيعــة عملهم مرافقة 
السائحن أو تقديم خدمات الزمة للرحات.

مادة )162(

يشــترط للترخيــص بناقلــة املعاقــن أو املركبــة التــي يرخــص 
لهــم بقيادتها أن تكــون مصممة ومصنوعة ومزودة باألجهزة املناســبة 
والكافيــة إلزالــة تأثيــر إعاقــة قائدهــا أو قدرتــه علــى القيــادة وفًقــا 

لألصول الفنية.

ويلزم أن يقدم طالب الترخيص تقريًرا طبًيا من طبيب حكومي 
أو طبيــب توافق عليه ســلطة الترخيص يفيد كفايــة تصميم الناقلة أو 

املركبة أو األجهزة املزودة إلزالة إعاقة قيادتها.

مادة )163(

يشــترط لترخيص مركبات شحن عام لألشياء والحيوانات أن 
يكون املالك مواطًنا ممن يزاول هذا النشاط وأن يقدم موافقة السلطة 

املختصة باإلشراف على النشاط املذكور.

وال يجــوز تســجيل أو ترخيــص أو تجديــد ترخيــص مركبــات 
الشــحن إال بعــد إثبــات الطالب أن طبيعــة مهنته أو عمله تبــرر له اقتناء 

هذه املركبة.
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مادة )164(

يشــترط لترخيص سيارة ذات استعمال خاص موافقة السلطات 
املختصة.

مادة )165(

يشــترط لترخيص الجــرار واملركبة الصناعية أو اإلنشــائية أو 
الزراعية ما يأتي: 

1 - أن يكون املالك ممن يزاول نشاًطا يحتاج تسيير هذه املركبة. 
2 - أن يقدم موافقة السلطات املختصة.

وال يجــوز نقــل ركاب يف أي نــوع مــن هــذه املركبــات خــاف 
العاملن عليها واملحدد عددهم يف الترخيص.

ويقتصر تشغيل هذه املركبات على أماكن العمل وال تسير يف 
الطــرق العامــة إال بقصد انتقالها من وإلى أماكــن العمل أو يف حاالت 

الضرورة القصوى. 
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 الف�سل الثالث
اللوحات املعدنية 

مادة )166(

تصنف لوحات املركبات على النحو اآلتي: 
1 - لوحات ديوان رئيس الدولة والديوان األميري بكل إمارة.

2 - اللوحات الخصوصية وتصرف للمركبات اآلتية: 
) أ ( املركبات اململوكة للجهات الحكومية.

)ب( السيارات الخاصة.
)جـ( سيارات نقل خاص للركاب )حافات خاصة(.

)د( للمركبات الصناعية واإلنشائية والزراعية الخاصة.
)هـ( سيارة سياحية.

)و( سيارة نقل خاص )شاحنة(.
3 - اللوحات العمومية وتصرف للمركبات اآلتية: 

) أ ( سيارة األجرة.
)ب( سيارة نقل عام للركاب )حافلة عامة(.

)جـــ( الجــرار املخصــص لجــر املقطورات التــي تســتعمل يف النقل 
العام.

)د( املركبات الصناعية واإلنشائية والزراعية العامة.
)هـ( السيارات الشاحنة العمومية املعدة لنقل األشياء والحيوانات.
4 - لوحــات هيئــات سياســية وتصرف ملركبات املوظفــن األجانب يف 

الهيئات الدبلوماسية ومن يف حكمهم.
5 - لوحــات هيئــات قنصليــة وتصــرف ملركبــات املوظفــن األجانــب 

بالهيئات القنصلية ومن يف حكمهم.
6 - لوحــات املنظمات الدولية وتصرف ملركبات املوظفن األجانب يف 

املنظمات الدولية ومن يف حكمهم.
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7 - لوحات دراجة وتصرف للدراجات اآللية.
8 - لوحات األرقام التجارية وتشمل لوحات املعارض ولوحات التصدير 

ولوحات االستيراد.

مادة )167(

تقــوم ســلطة الترخيــص بتحديد مواصفــات كل نوع مــن أنواع 
اللوحات املقررة قانوًنا.

مادة )168(

تثبــت إحداهمــا يف مقدمــة  لــكل مركبــة لوحتــان  تصــرف 
املركبــة واألخــرى يف مؤخرتها على أن يكون ذلك يف مكان ظاهر، 

وتعامل املقطورة وشبه املقطورة مع املركبة كوحدة واحدة.

مادة )169(

تحمــل املقطــورة وشــبه املقطورة رقــم املركبة القاطــرة ويجب 
أن توضــع اللوحــة يف مــكان ظاهر خلــف املقطورة، ويجــوز التصريح 
للشــركات التــي تملك أكثر مــن مقطورتن بعمل ترقيــم خاص على 
أن تكتب هذه األرقام بوضوح على الجوانب مع إيضاح اســم الشركة 

وتسجل هذه األرقام بموافقة سلطة الترخيص.
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مادة )170(

ال يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية ما لم تثبت عليها لوحات 
األرقام الصادرة طبًقا ألحكام هذه الائحة.

مادة )171(

علــى املرخــص له إعادة اللوحات إلى ســلطة الترخيص وذلك يف 
الحاالت اآلتية:

1 - عند انتهاء مدة الترخيص مع عدم الرغبة يف التجديد أو عند وجود 
مانع من التجديد.

2 - عند االستغناء عن تسيير املركبة قبل انتهاء مدة الترخيص.
3 - عنــد ســحب الترخيــص أو إلغائــه أو األمــر بســحب اللوحــات أو 

مصادرتها.
وتكــون إعــادة اللوحات إلى القســم املختص بســلطة الترخيص كما 

يجوز تسليمها إلى السفارات وقنصليات الدولة بالخارج.

مادة )172(

يجــوز التصريح بتصنيع لوحات بدل املفقــودة أو التالفة يف حالة 
فقدهــا أو ســرقتها أو تلفهــا، ويلــزم إخطــار ســلطة الترخيص بســرقة 
اللوحــات أو فقدهــا فــور العلــم بذلــك، وتصــرف لوحة أو لوحــات بدل 
الفاقــد أو التالــف بنــاًء علــى طلــب صاحب الشــأن بعد اتخــاذ التدابير 

األمنية الازمة من ِقبل سلطة الترخيص.
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 الف�سل الرابع
ال�سروط الفنية للمركبات

اأوًل: ا�سرتاطات عامة

مادة )173(

يشــترط أن تكون املركبة مصممة ومصنعة حســبما تقتضيه 
أصول الفن والصناعة وأن تكون جميع أجزائها متينة وســليمة ومثبتة 

تثبيًتا تاًما.

كما يجب أن تكون املركبة دائًما يف حالة صالحة لاستعمال 
والسير وتتوافر فيها شروط األمن واملتانة املقررة يف هذه الائحة أو يف 
أي تنظيــم قانونــي آخر بحيــث ال تعرض للخطر ســائقها أو ركابها أو 
مستعملي الطريق أو تسبب ضرًرا للطرق أو األماك العامة أو الخاصة.

مادة )174(

يشــترط أن تكــون قاعدة )شاســي( املركبة مــن املتانة والقوة 
بحيــث تتحمــل الضغــط الــذي يقــع عليهــا مــن األحمــال واإلجهــادات 
املصممــة لتحملهــا، وال يجــوز عمــل وصــات أو لحامــات يف أجــزاء 
القاعدة بقصد الحصول على اســتطالة إال بموافقة ســلطة الترخيص، 
ويجــب أن يكــون رقم القاعدة )الشاســي( املميز لهــا مدموًغا أو مثبًتا 

عليها يف مكان ظاهر.
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مادة )175(

يشــترط أن يكــون تصميم املحرك مــن القوة واملتانــة بما يتفق 
مــع تصميم املركبة والغرض من اســتعمالها وهــي بالوزن األقصى لها 
وأن يثبــت املحــرك تثبيًتا متيًنا علــى الحماالت الخاصة بــه وأن يكون 
رقمــه مدموًغا أو مثبًتا عليه، ويجب أن يكون املحرك بحالة جيدة وال 
يخرج منه دخان بصفة مستمرة مما يؤدي إلى اإلضرار بالصحة العامة 

أو بسامة السير ويزعج املنتفعن بالطريق.

مادة )176(

يشــترط أن تكــون خزانــات الوقــود واألنابيــب املوصلــة بــن 
أجهــزة الدورة ســليمة ال تســمح بتســرب الوقود منهــا وأن تكون فتحة 
خــزان الوقــود بعيــدة عن ماســورة العــادم ومغطــاة بغطــاء محكم وأن 
تكــون ماســورة العادم مثبتــة تثبيًتــا محكًما وأن تكون ســليمة تفي 
بالغــرض املطلــوب وال تحــدث صوًتــا غيــر عــادي ومــزودة بجهــاز ملنــع 
التلوث وتخفيض صوت عادم الغازات )اكزوست( ويشترط أال تجاوز 
مركبات الغازات واألبخرة املنبعثة من السيارات النسب التي تحددها 
الســلطة املختصــة، وأن تتجه ماســورة العــادم يف الشــاحنات واملعدات 
الثقيلة إلى أعلى بحيث ترتفع فوهتها أعلى من مستوى كابينة القيادة.
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مادة )177(

يشــترط أن يكون جســم املركبة بحالة جيدة ومثبًتا بالقاعدة 
)الشاســي( تثبيًتــا متيًنــا وأن تكــون املركبة مصنوعة بشــكل يؤمن 
لســائقها مجــااًل كافًيــا للرؤيــة إلى األمــام وإلــى اليمن وإلى اليســار 
والخلــف بحيــث يتمكــن من القيــادة بكل أمــن وســامة، ويجب أن 
تكــون األبــواب والنوافــذ ســليمة وســهلة االســتعمال ومحكمــة عند 
إغاقهــا وأن تكــون املقاعــد ســليمة ومريحــة وتتفــق مقاســاتها مــع 
املســتوى املعتــاد ويجب أن يكــون الزجاج مــن النوع املأمــون ومن مادة 
شــفافة ال تغيــر شــكل األشــياء املرئيــة وال يحــدث شــظايا حــادة عند 
كسره، ويجب أن يكون جسم السيارة مطلًيا طبًقا للمواصفات التي 

تحددها سلطة الترخيص.

مادة )178(

تجهــز كل مركبــة ميكانيكيــة بأجهــزة إنــارة تثبــت علــى 
املركبة بشــكل واضح يدل على عرض املركبة، وال يســمح بحجبها 
أو بإبطــال مفعولهــا بــأي جــزء مــن أجــزاء املركبــة أو حمولتهــا كما 
تجهز بمؤشــر للداللة على اتجاه ســيرها على أن تكون جميع مصابيح 

املركبة سليمة وصالحة لاستعمال وأن تتوزع على النحو التالي:
1 - النور العالي )األنوار الكاشــفة( وهو الذي يضيء يف اتجاه سيرها 

ملسافة ال تقل عن مائة وخمسن متًرا.
2 - النــور املنخفــض )نــور التاقــي( وهــو الذي يضــيء أمامها ملســافة 
محــدودة دون أن يتســبب يف إبهار الســائقن القادمــن يف االتجاه 

املقابل.
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3 - أنوار املوضع وهي األنوار األمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن 
وجودهــا وتبن عرضها من األمام والخلف من مســافة 300 متر يف 
الجــو الصحو ليًا وتكون هذه األنــوار باللون األبيض أو األصفر 
يف كل مــن جانيب مقدمة املركبة واألحمر يف كل من الجانبن 

باملؤخرة.
4 - نــور املكابح )الفرامــل( ويكون باللون األحمــر بمؤخرة املركبة 
من الجانبن بحيث يعمل بمجرد استعمال فرامل الخدمة وتكون 

رؤيته واضحة ليًا ونهاًرا.
5 - نور أبيض إلنارة اللوحة املعدنية الخلفية بطريقة غير مباشرة.

6 - نــور مزدوج أبيض بمؤخرة املركبة يعمــل تلقائًيا بمجرد نقل عصا 
الحركة للسير إلى الخلف.

7 - أنوار اإلشارة وينبعث منها نور متقطع لإليضاح عند االتجاه لليمن 
أو اليســار ويف حالــة الوقــوف الطــارئ، ويجــب أن تكــون هــذه 
األنــوار على كل من الجانبن ومن األمام والخلف ويســهل رؤيتها 

ليًا ونهاًرا.

وتجهــز كل مقطــورة بمصابيــح خلفيــة وأخرى جانبيــة للداللة 
على طول املقطورة.

وتجهز الدراجات اآللية بمصباح رئيســي إلنــارة الطريق أمامها 
ليــًا وآخــر خلفهــا، وإذا كانت ذات عربــة جانبية فتجهــز عاوة على 

ذلك بمصباحن جانبين يف مقدمة العربة ومؤخرتها.

وتجهــز الدراجــات العاديــة بمصبــاح رئيســي ومصبــاح أحمــر 
وعاكسة حمراء يف مؤخرتها.
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وتجهز العربات التي تجرها حيوانات بإضاءة حمراء من الخلف 
كافية لتنبيه الغير.

مادة )179(

تجهــز املركبــة بجهــاز تنبيــه مناســب وصالــح إلعطــاء تحذير 
مسموع عند الضرورة وال يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من أجهزة 
التنبيــه الخاصــة بســيارات الطــوارئ )الشــرطة واإلطفــاء واإلســعاف 

وغيرها( أو من أي نوع ال تعتمده سلطة الترخيص. 

مادة )180(

تجهــز املركبــة بحاجز تصــادم أمامــي وآخر خلفــي ويكونان 
مثبتــن بالقاعــدة )الشاســي( تثبيًتا قوًيــا وأن يكونا من القــوة واملتانة 
بحيــث يفيا بالغرض منهما وتجهز املركبات الثقيلة بطريقة ال تســمح 

بانحشار املركبات الخفيفة تحتها يف حاالت التصادم.

كما تجهز املقاعد األمامية للمركبة بأحزمة أمان.

مادة )181(

وصالــح  منفــوخ  احتياطــي  )عجلــة(  بــدوالب  املركبــة  تجهــز 
لاستعمال وجهاز رافع للمركبة وأدوات إلجراء التصليح الطارئ.
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مادة )182(

تجهــز مركبــات وصهاريــج الشــحن املعــدة لنقــل املحروقــات 
السائلة بآلة إطفاء حريق مناسبة وصالحة لاستعمال.

كمــا تزود مركبــات الشــرطة والنقل العــام واألجــرة بأجهزة 
إطفــاء صالحــة لاســتعمال يف متنــاول قائــد املركبة، ويجــب أال تقل 
أجهزة اإلطفاء يف الحافات عن جهازين صالحن لاستعمال أحدهما 

يف متناول قائد الحافلة. 

ويجــوز لســلطة الترخيــص أن تشــترط تزويــد املركبــات غيــر 
املنصوص عليها يف هذه املادة بآلة أو جهاز إطفاء حريق مناسب وصالح 

لاستعمال.

مادة )183(

ال يجوز وضع إضافات على املركبة مثل الزجاج امللون العاكس 
أو أنوار عاكســة أو مصابيح إضافية أو لوحــات أرقام تختلف عن تلك 

التي تصدرها أو تعتمدها سلطة الترخيص.
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ثانًيا: ال�سروط الفنية اخلا�سة

مادة )184(

مــع مراعاة الشــروط الفنية العامة الــواردة يف البند أواًل من هذا 
الفصل يجب التقيد بالشروط الفنية الخاصة بأنواع املركبات الواردة 

يف املواد التالية.

مادة )185(

يجــب أن يتوافــر يف ســيارات األجــرة بجميــع أنواعها الشــروط 
اآلتية: 

1 - أن يكون لها أربعة أبواب اثنان يف كل جانب.
2 - أن تكون املقاعد مريحة ونظيفة.

3 - أن تجهز السيارة من الداخل بإنارة كهربائية.
4 - أن تكون السيارة مجهزة بأجهزة تكييف صالحة لاستعمال.

5 - أن تكتب أرقام وبيانات اللوحات املعدنية على جانبيها من الخارج 
بخــط واضــح وكذلك علــى لوحتن صغيرتــن بالداخــل، وذلك 

وفًقا ملا نصت عليه املادة )73( من هذه الائحة.
6 - أن توضع لوحة أعلى الســيارة مكتــوب عليها كلمة )أجرة( تضاء 
ليًا عند خلوها من الركاب ويعفى من وضع هذه اللوحة سيارات 

األجرة تحت الطلب.
7 - أن تكون ألوان السيارة وفًقا ملا تحدده سلطة الترخيص.
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مادة )186( 

يشترط يف سيارات نقل الركاب )الحافات( ما يأتي: 
1 - أن تزود السيارة بإنارة كافية من الداخل.

2 - أن يكون بكل ســيارة صندوق إســعاف يحتوي على املواد الازمة 
لإلسعافات األولية.

3 - أن تكون السيارة مجهزة بأجهزة تكييف صالحة لاستعمال.
4 - أن تكــون مــزودة بأنــوار حمــراء وإشــارات متقطعــة مــن الجانبن 

والخلف تستعمل يف جميع حاالت الوقوف للتنبيه.
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 الباب الرابع
اأحكام عامة

مادة )187(

يجــوز لســلطة الترخيــص أن توقف العمــل برخصــة املركبة أو 
تلغيها أو ترفض تجديدها يف األحوال وبالشروط املقررة قانوًنا.

مادة )188(

يجوز لرجل الشــرطة حجز أية مركبة ميكانيكية يف أي من 
الحاالت اآلتية:

1 - إذا كانــت تســير علــى الطريق بغيــر لوحات أو تحمــل لوحات غير 
صادرة من سلطة الترخيص.

2 - إذا كانــت تســير علــى الطريــق غير مــزودة بجهــاز تخفيف صوت 
عادم الغازات )اكزوزت(.

3 - إذا كانــت تســير يف الطريــق دون مكابــح )الفرامــل( أو كانــت 
فراملها غير صالحة أو بها خلل.

4 - إذا كانت تسير دون أنوار كافية ليًا.
ويف الحــاالت الســابقة تمنــع املركبة من االســتعمال حتــى يتم إصاح 
عيوبهــا أو اســتكمال نواقصهــا وإذا احتــاج إصاحهــا نقلها إلى 
كراج فا يجوز نقلها إال مقطورة بمركبة أخرى بشكل مأمون 
وال يجوز الســماح باســتعمالها إال بعد اســتيفائها جميع املتطلبات 

القانونية.
5 - إذا ســبق إدانــة ســائقها بجرم اســتعمالها دون رخصة ســير معمول 
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بها للمركبة واســتعملت ثانيًة علــى الطريق بدون هذه الرخصة، 
ويف هذه الحالة ال يرفع الحجز عن املركبة إال بعد إبراز الرخصة 

املذكورة.
6 - إذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة قيادة 

صالحة أو تصريح لقيادتها ما لم يكن معفًيا من ذلك.
7 - إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تغييرات جوهرية يف )شاسي( 
أو هيــكل املركبــة أو لونهــا دون إبــاغ ســلطة الترخيــص بهــذه 

التغييرات. 
8 - إذا كانــت ذات عاقــة بحــادث ينطــوي علــى جريمــة وكان مــن 

الضروري إبراز املركبة كبينة للمحكمة.
9 - حاالت الحجز املنصوص عليها يف القوانن األخرى.

مادة )189(

يتــم حجز املركبة بتســييرها أو ســحبها أو رفعهــا إلى املكان 
الذي تعده سلطة الترخيص لذلك.

وال تســلم املركبــة املحجــوزة إلــى مالكهــا إال إذا زال ســبب 
الحجــز وبعــد ســداد جميــع الرســوم والغرامــات وكذلــك النفقــات 

الخاصة بالحجز.
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مادة )190(

يجــرى التصالــح بشــأن خمالفــات القانــون االتحادي رقــم )21( 
لسنة 1995 املشار إليه وهذه الائحة وفًقا لجدول املخالفات والغرامات 

املرفق بها.

وعلى املخالف تســديد الغرامة املقررة خال مدة ال تجاوز شهًرا 
مــن تاريخ اإلخطار بهــا وإال وقعت غرامة إضافية قدرها عشــرة دراهم 
عــن كل شــهر تأخيــر أو جزء منه بعد هذه املدة وذلــك مع مراعاة عدم 

تجاوز قيمة الغرامة خمسمائة درهم.

وعلى ســلطة الترخيص املختصة تجديد مطالبة صاحب الشأن 
بسداد الغرامة املقررة مرة كل ستة أشهر على األقل.

مادة )190( مكررا)1)

يجوز لسلطة الترخيص تخفيض الغرامة املقررة على املخالفات 
الواردة بالقرار الوزاري رقم )127( لســنة 2008م املشار إليه بما ال يجاوز 

50 % من قيمتها.

1 - هــذه املــادة مضافــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )400( لســنة 2010 م بتعديل 
بعض مواد الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لسنة 1995 يف شأن السير 

واملرور
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مادة )191(
تســري تراخيص تســيير املركبات ورخص قيادتها والتصاريح 
الصــادرة قبــل العمــل بقانون الســير واملرور وبهــذه الائحة حتــى نهاية 

مدتها، ثم يجرى تجديدها طبًقا ألحكامه وأحكام هذه الائحة.

مادة )192()1)

ُيقصــد بــذوي االحتياجــات الخاصــة يف املــادة )63( مــن قانــون 
الســير واملرور ذات التعريــف الوارد بالقانون االتحادي رقم )29( لســنة 

2006 يف شأن حقوق ذوي االحتياجات الخاصة.

1 - هــذه املــادة مضافــة بموجــب القرار الــوزاري رقــم )126( لســنة 2008 م  بتعديل 
بعــض أحــكام الائحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم )21( لســنة 1995 يف شــأن 

السير واملرور
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جدول املخالفات والغرامات)1)

الغرامة املخالفةم
بالدرهم

200عدم اتباع إرشادات شرطي املرور1

2

) أ ( عــدم التــزام املركبات الخفيفة بعامات 
وإرشادات املرور.

100

)ب( عــدم التــزام املركبات الثقيلــة بعامات 
وإرشادات املرور بالطرق الخارجية.

500

200الهروب من شرطي املرور3

عدم الوقوف عند التسبب يف حادث أو إحداث 4
ضرر للغير

100

االمتنــاع عن إعطاء االســم والعنوان لشــرطي 5
املرور

200

1 - تــم تعديــل الجــدول املرفق 4 مــرات األولي بموجــب القرار الــوزاري رقم )470( 
لســنة 1999 م  والثانيــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )394( لســنة 2000 م والثالثــة 
بموجــب القــرار الوزاري رقم )79( لســنة 2001 م  واألخيرة بموجــب القرار الوزاري 

رقم )360( لسنة 2003 م
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100عرقلة حركة السير6

7
وضع عامــات على الطريق تضــر به أو تعطل 

حركة السير فيه
100

8

100) أ ( إيقاف املركبة على ممر عبور املشاة.

)ب( إيقاف املركبة دون مراعاة البعد املحدد 

قانوًنا من املفترق أو املنعطف.
100

9

) أ ( إيقاف مركبة بطريقة تسبب وقوع خطر 

للمارة.
100

)ب( إيقــاف مركبــة بطريقــة تعرقــل حركة 

املشاة.
100

10
عدم اتخاذ الازم لســامة حركة السير عند 

تعطل املركبة
100

11
محاولــة دخــول طريــق دون التأكد مــن خلوه 

مما يسبب تعطيًا لحركة السير
200

200السرعة الزائدة )الضبط بواسطة الرادار(12
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13
القيادة بســرعة تقل عن الحد األدنى للســرعة 

املحددة للطريق
100

14

200) أ ( قيادة املركبة بتهور.

)ب( قيــادة املركبــة بصــورة تشــكل خطــًرا 

على الجمهور.
200

14

مكرر

اســتخدام اليد يف حمل هاتف نقال أو ســماعة 

هاتف السيارة أثناء القيادة على الطريق
150

500تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء15

16

املــكان  غيــر  مــن  باملركبــة  الــدوران   ) أ   (

املخصص لذلك.
100

150)ب( الدوران باملركبة بطريقة خاطئة.

200السوق بعكس اتجاه السير17

200الدخول يف مكان ممنوع18

100الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة19
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20

ملركبــات  الطريــق  أفضليــة  إعطــاء  عــدم 

الطوارئ والشرطة والخدمة العامة واملواكب 

الرسمية

200

21
عــدم إفســاح الطريــق للقــادم مــن اليســار يف 

األماكن التي يتطلب فيها ذلك
100

22
عدم إفســاح املســار للقادم من الخلــف باملرور 

من الجهة اليسرى
100

23
150) أ ( التجاوز من اليمن.

150)ب( التجاوز بصورة خاطئة.

400قيام سائقو الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة24

400التجاوز يف مكان ممنوع فيه التجاوز25

26
االنتقال إلى الطريق بصورة خطرة للشاحنات 

أو أية مركبة أخرى
400

27
عــدم تــرك مســافة كافيــة خلــف املركبات 

األمامية
100
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28
االنحراف املفاجئ باملركبة

150

29

) أ ( عدم التزام املركبة الخفيفة بخط السير 

اإللزامي.
100

)ب( عــدم التزام املركبة الثقيلة بخط الســير 

اإللزامي.
500

100عدم إعطاء األولوية لعبور املشاة30

31
مــرور أو دخــول املركبــات الثقيلــة يف الطرق 

واألماكن املمنوعة.
500

32
عــدم اســتعمال اإلشــارات عنــد تغييــر اتجــاه 

املركبة أو الدوران
150

33
قطر مركبة أو زورق بســيارة أو عربة بطريقة 

غير مجهزة
100

34

) أ ( تحميل املركبة الخفيفة بصورة تشــكل 

خطورة على الغير أو الطرق.
100

)ب( تحميــل املركبة الثقيلة بصورة تشــكل 

خطورة على الغير أو الطرق.
500
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100تسرب أو تساقط أشياء من املركبة35

100إلقاء املخلفات من املركبات بالطريق العام36

37
100) أ ( استعمال آلة التنبيه يف أماكن محظورة.

100)ب( استعمال آلة التنبيه بصورة مزعجة.

38
السير ليًا أو يف أوقات الضباب دون استعمال 

األنوار
150

100)استعمال أنوار دوارة متعددة األلوان(39

40
إدخال إضافات على املركبة غير مرخص بها 

من سلطة الترخيص
500

41
اســتعمال اإلنارة الداخلية أثناء ســير املركبة 

بدون مبرر
50

42
عدم استخدام اإلضاءة الداخلية يف الحافات 

ليًا
100

43
القيــادة برخصة قيادة صــادرة من دولة أجنبية 

يف غير الحاالت املرخص بها
150
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200القيادة بخاف الرخصة املمنوحة44

45
أو  الطبيــة  النظــارة  اســتعمال  بــدون  القيــادة 

العدسات
100

200عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة46

47
100) أ ( عدم حمل رخصة القيادة.

100)ب( عدم حمل ملكية املركبة.

100عدم إبراز رخصة القيادة عند الطلب48

100عدم إبراز ملكية املركبة عند الطلب49

200تعليم القيادة دون تصريح تعليم50

100قيادة سيارة أجرة دون تصريح51

100قيادة سيارة أجرة منتهية الكفالة52

53
ســلطة  مــن  مرخصــة  غيــر  مركبــة  قيــادة 

الترخيص
200

100قيادة املركبة برخصة قيادة منتهية املفعول54
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55

عدم تجديد ترخيص املركبة بعد انتهاء مدته 

وغرامة إضافية قدرها عشرة دراهم عن كل 

شــهر تأخيــر أو جزء منــه بعد ثاثة أشــهر من 

تاريخ انتهاء الترخيص

100

100تحميل ركاب يف مركبة التعليم56

57

غيــر  يف  التعليــم  مركبــات  اســتعمال   ) أ   (

األوقات املحددة من سلطة الترخيص.
100

غيــر  يف  التعليــم  مركبــات  اســتعمال  )ب( 

األماكن املحددة من سلطة الترخيص.
100

58
اســتعمال املركبة يف غير الغرض املخصصة 

له
100

59

الحمولــة يف  بــروز  أو  الزائــدة  الحمولــة   ) أ   (

دون  مقــرر  هــو  عمــا  الخفيفــة  املركبــات 

ترخيص.

200

يف  الحمولــة  بــروز  أو  الزائــدة  الحمولــة  )ب( 

املركبات الثقيلة عما هو مقرر دون ترخيص.
500
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60
األرقــام  لوحــات  اســتعمال  قواعــد  خمالفــة 

التجارية
100

61
200) أ ( عدم وجود لوحات األرقام.

200)ب( القيادة بلوحة واحدة.

62
اختاف لوحات األرقام بن القاطرة واملقطورة 

وشبه املقطورة
100

150عدم وضوح أرقام اللوحات63

64
تعليــم القيادة بمركبة غيــر خمصصة للتعليم 

دون إذن من سلطة الترخيص
100

65

أ ( قيــادة مركبــة خفيفــة ال تتوافــر فيهــا   (

شروط األمن والسامة.
150

)ب( قيادة مركبة ثقيلة ال تتوافر فيها شروط 

األمن والسامة.
500

)ج( تســيير املركبــات الصناعية واإلنشــائية 

دون  امليكانيكيــة  واألجهــزة  والجــرارات 

تصريح من سلطة الترخيص.

500
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150عدم صاحية املركبة للسير66

100عدم صاحية إطارات املركبة أثناء السير67

68
100) أ ( عدم صاحية إشارات تغيير االتجاه.

100)ب( عدم صاحية أنوار اإلضاءة.

100عدم وجود نور أحمر بمؤخرة املركبة69

70

) أ ( عــدم وجــود املصابيــح خلــف املقطــورة أو 

على جوانبها.
150

)ب( عدم صاحية املصابيح خلف املقطورة أو 

على جوانبها.
100

100قيادة مركبة تسبب ضجيًجا71

72

300) أ ( قيادة مركبة تحدث تلوًثا للبيئة.

)ب( قيــادة مركبــة تطلــق غــازات أو أبخــرة 

تحتوي على مركبات تزيد عن النسب املقررة.
300
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73

) أ ( عمــل تغييــرات يف محــرك املركبــة دون 

ترخيص.
400

)ب( عمــل تغييــرات يف شاســي املركبــة دون 

ترخيص.
400

دون  املركبــة  لــون  يف  تغييــرات  عمــل  )ج( 

ترخيص.
400

74
عــدم معاينــة املركبــة بعــد إجــراء أي تعديــل 

جوهري يف محركها أو هيكلها
100

150الوقوف يف مكان ممنوع75

150عدم تأمن ثبات املركبة عند وقوفها76

100ترك املركبة يف الطريق ومحركها دائر77

78
مــن  الجانــب األيســر  إيقــاف املركبــة علــى 

الطريق يف غير األماكن املسموح فيها
150

79
الحريــق  فوهــات  أمــام  املركبــات  وقــوف 

واألماكن املخصصة للمعاقن أو اإلسعاف
100



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

100إساءة استعمال املواقف80

150إيقاف املركبات على األرصفة81

150الوقوف خلف املركبات مما يعوق تحركها82

83

) أ ( كتابــة عبــارات علــى املركبــة تخــدش 

الحياء العام.
100

)ب( وضــع ملصقــات علــى املركبــة تخــدش 

الحياء العام.
100

84
تعليــم القيــادة بمركبــة تعليم ال تحمــل لوحة 

تعليم
100

85

عدم وضع تعريفة األجور املقررة يف الحافات 

العموميــة وســيارات األجــرة أو عــدم إبرازهــا 

عند الطلب

150

86
باملؤخــرة  عاكســة  ملصقــات  تثبيــت  عــدم 

للشاحنات وسيارات النقل
100

100عدم كتابة حمولة الشاحنة على جانبيها87
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88
عــدم تعليــق مــا يشــير إلــى الحمولــة الزائــدة 

املرخص بها
100

89
األماكــن  يف  األجــرة  عامــة  تثبيــت  عــدم 

املخصصة لها
100

90
عدم االلتزام باللون املقرر لســيارات األجرة أو 

التدريب
100

91
وقوف ســيارات األجرة املخصــص لها مواقف 

لنقل الركاب يف غير األماكن املصرح بها
100

100رفض نقل ركاب بسيارة األجرة92

93
عــدم االلتــزام بنظــام التحميــل أو التفريــغ يف 

املواقف )إن ُوجدت(
100

100فتح الباب األيسر لسيارة األجرة94

50جمع الركاب باملناداة مع وجود الفتات95

100عدم التقيد بالتعريفة املقررة96

50نقل ركاب زيادة عن املقرر97
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98

) أ ( عــدم نظافة مركبات األجرة والحافات 

من الداخل أو الخارج.
100

األجــرة  مركبــات  داخــل  التدخــن  )ب( 

والحافات.
100

99
عــدم ارتــداء الــزي املقــرر لســائقي ســيارات 

األجرة أو عدم االعتناء به
100

200عدم رفع جهاز العادم يف الشاحنات100

100عدم تغطية الحمولة يف الشاحنات101

102
األماكــن  غيــر  مــن  الطريــق  املشــاة  عبــور 

املخصصة لعبورهم )إن ُوجدت(
50

100عدم ربط حزام األمان أثناء القيادة103

104

الســماح لألطفال دون ســن العاشرة الركوب 

يف املقعد األمامي للمركبة أثناء ســيرها على 

الطريق

100
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قرار وزراي رقم (178) لسنة 2017م 

بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري
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 قرار وزاري رقم )178( ل�سنة 2017م 
ب�ساأن قواعد واإجراءات ال�سبط املروري

وزير الداخلية،

بشــأن   1972 لســنة   )1( رقــم  االتحــادي  القانــون  علــى  االطــاع  بعــد 

اختصاصات الوزارات وصاحيات الوزراء وتعدياته،

وعلى القانون االتحادي رقم )14( لســنة 1995م يف شأن مكافحة املواد 

املخدرة واملؤثرات العقلية وتعدياته،

وعلــى القانون االتحادي رقم )21( لســنة 1995م يف شــأن الســير واملرور 

وتعدياته،

وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )37( لســنة 2008م بشــأن الهيــكل 

التنظيمي لوزارة الداخلية،

وعلــى الائحــة التنفيذيــة للقانون االتحــادي رقم )21( لســنة 1995م يف 

شــأن الســير واملرور، الصادرة بالقــرار الوزاري رقم )130( لســنة 

1997م وتعدياته،

وعلى القرار الوزاري رقم )127( لســنة 2008م يف شأن قواعد وإجراءات 

الضبط املروري،

وبناًء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر:
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املادة )1(
يف تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية 

املعاني املبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

األصفــر :الصندوق األصفر باللــون  املخططــة  املنطقــة 

بالعامــات  املنظمــة  التقاطعــات  يف 

واإلشارات املرورية املعتمدة.

عــدد مــن النقــاط املروريــة التــي يحمل :النقاط املرورية

مقابــل  املخالــف  املركبــة  ســائق  بهــا 

يرتكبهــا  التــي  املروريــة  املخالفــات 

واملحددة بالجدول املرفق.

بلــوغ عــدد النقــاط املروريــة )24( نقطة :الحد التراكمي

خال فترة زمنية ال تتجاوز سنة ميادية 

من تاريخ ارتكاب أول خمالفة.

قيــام شــخصن أو أكثــر مــن ســائقي :التسابق

املركبات بالتســابق على الطرق بدون 

تصريح من الجهة املعنية.

املخالفــات  ســجل 

املرورية

املخالفــات : فيــه  تــدون  الــذي  الســجل 

املرورية للسائق وتاريخ ارتكابها وعدد 

النقاط املرورية التــي يتم تحميلها عليه 

مقابل كل خمالفة.
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بلــوغ الحــد التراكمي أكثــر من مرة :التكرار

خال سنة.

واملــرور :الجهة املعنية بالســير  املختصــة  الســلطة 

بتطبيــق  يتعلــق  مــا  وكل  والدوريــات 

أحكام هذا القرار.

املادة )2(

1 - ينشــأ لدى الجهة املعنية ســجل للمخالفات املروريــة التي يرتكبها 

السائق.

2 - يحــدد لــكل خمالفة عــدد معن من النقــاط املروريــة، وذلك وفق 

الجدول املرفق بهذا القرار.

3 - يبدأ احتساب النقاط املرورية للمخالفات من تاريخ تحرير املخالفة.

4 - يتم حذف النقاط املرورية بعد مرور 12 شهر من تاريخ تسديد قيمة 

املخالفة.

5 - إذا اجتــاز الســائق دورة تدريبيــة يف معاهــد تعليم قيــادة املركبات 

التي تعتمدها الجهة املعنية قبل بلوغه الحد التراكمي يتم حذف 

ثمانية نقاط من مجموع نقاطه، وال يستفيد السائق من هذه امليزة 

سوى مرة واحدة يف السنة.
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املادة )3(

مع عدم اإلخال بالجزاءات اإلدارية الواردة يف جدول املخالفات 

)املرفــق بهــذا القرار( يعتبر قائــد املركبة مرتكًبا ســابقة مرورية إذا 

بلغت خمالفته الحد التراكمي.

وتتخــذ ضــد من يبلــغ الحد التراكمــي أو تكــراره اإلجراءات 

اآلتية:

1 - يف الســابقة املروريــة األولــى يتم حجز رخصة القيــادة ووقف العمل 

بها ملدة ثاثة أشهر.

2 - يف الســابقة املروريــة الثانيــة يتم حجز رخصة القيــادة ووقف العمل 

بها ملدة ستة أشهر.

3 - يف السابقة املرورية الثالثة يتم حجز رخصة القيادة ملدة سنة.

ويعفــى املخالــف مــن املــدة املقــررة لحجــز رخصة القيــادة يف الســابقة 

املروريــة األولى فقط إذا اجتــاز دورة تدريبية يف أحد معاهد تعليم 

قيادة املركبات التي تعتمدها الجهة املعنية.

ويكــون اجتيــاز الــدورة التدريبيــة إلزامًيا يف الســابقة املرورية 

الثانية والثالثة.
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املادة )4(

إذا بلــغ حامــل رخصة القيادة )تحــت التجربــة( أو الجديدة التي 

تصدر ألول مرة الحد التراكمي، تتخذ بحقه اإلجراءات اآلتية:

1 - تحجز رخصة القيادة ويوقف العمل بها ملدة ستة أشهر.

2 - يعفى من املدة املقررة لحجز الرخصة إذا اجتاز دورة يف إعادة تأهيل 

الســائقن يف أحــد معاهــد تعليم قيــادة املركبات التــي تعتمدها 

الجهة املعنية.

وإذا تكرر بلوغ الســائق الحد التراكمي خال فترة التجربة، 

فتلغى رخصة القيادة وال يجوز له التقدم للفحص إال بعد مرور سنة من 

تاريخ إلغاء الرخصة.

املادة )5(

مــع مراعاة أحــكام قانون مكافحــة املواد املخــدرة واملؤثرات 

العقلية املشــار إليه، كل قائد مركبة لم تقم بحقه الدعوى الجزائية 

أو تم إدانته يف جريمة تعاطي مواد خمدرة أو مؤثرات عقلية، يتم حجز 

رخصــة القيــادة الخاصــة به ووقــف العمل بها ملدة ســنة تبدأ مــن تاريخ 

انتهاء تنفيذ العقوبة.
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وال تــرد رخصــة القيــادة إليــه إال بعــد إحضــاره تقريــر طيب من 

إحدى وحدات عاج اإلدمان يفيد شــفائه وأن حالته الصحية تســمح له 

بقيادة املركبة.

املادة )6(

يتــم حجــز املركبــة مــن قبــل الجهــة املعنيــة يف األماكــن التي 

تحددها وبأية وســيلة من الوســائل التي تراها مناسبة بشرط أن تمنعها 

من السير على الطريق.

ويســتثنى من الحجز املركبات اململوكــة للحكومة أو إحدى 

الشركات أو الهيئات التابعة لها.

املادة )7(

تعفى املركبة املقرر حجزها من املدة املقررة للحجز يف الحاالت 

اآلتية:

1 - إذا اجتاز السائق املخالف الذي ترتب على خمالفته حجز املركبة، 

الدورة التدريبية بأحد معاهد تعليم قيادة املركبات املعتمدة لدى 

الجهة املعنية.

2 - إذا دفع السائق املخالف أو مالكها عن كل يوم حجز قيمة )100( 



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

مائــة درهــم للمركبــة الخفيفــة و)200( مائتــي درهــم للمركبــة 

الثقيلة.

ويشــترط أال يجــاوز مبلغ الغرامــة والقيمة املشــار إليها يف البند 

)2( من هذه املادة، أو قيمة الدورة التدريبية املقررة يف املخالفة الواحدة 

عن )3000( ثاثة آالف درهم، وتحجز املركبة بعدد األيام املتبقية.

املادة )8(

يتم حجز كل مركبة انتهى ترخيصها ومر على انتهائه أكثر 

من ثاثة أشــهر، إذا تم ضبطها على الطريق، وال تســلم ملالكها حتى 

يقوم بتسديد القيود وتجديد الترخيص.

املادة )9(

يجوز تلوين زجاج جميع املركبات باللون األســود بنسبة ال تزيد 

عن )%50) من مستوى الرؤية الداخلية للمركبة، على أن يشمل التلوين 

الزجاج الجانيب والخلفي فقط وليس األمامي.

وال يجوز تلوين زجاج املركبات الثقيلة أو املركبات التي تحمل 

لوحات أجرة.
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املادة )10(

1 - تقوم الجهة املعنية بإخطار مالك املركبة بتفاصيل املخالفات التي 

تســجل علــى املركبــة، فــإذا تبن له وجــود خمالفة لــم يرتكبها 

وجــب عليــه التنبيــه علــى الســائق الــذي قــام بارتــكاب املخالفة 

بضرورة مراجعة الجهة املعنية خال شهر من تاريخ اإلخطار لدفع 

قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط املرورية.

2 - إذا لم يحضر السائق خال املدة املحددة تحمل املركبة ومالكها 

بالجزاءات اإلدارية املقررة على املخالفات إذا كان حامًا لرخصة 

قيــادة، وتســقط النقاط املرورية يف حال عــدم وجود رخصة قيادة 

للمالك.

املادة )11(

إذا قــام ســائق املركبــة الثقيلــة بــأي فعــل مــن األفعال الــواردة 

أدناه، تحجز رخصة قيادة سائق املركبة الثقيلة ملدة سنة وال تعاد إليه 

إال بعــد اجتيــازه لــدورة تدريبية يف أحــد معاهد تعليم قيــادة املركبات 

التــي تعتمدهــا الجهة املعنية، وتفــرض عليه غرامة قدرهــا ثاثة آالف 

درهم يف املخالفات اآلتية:

1 - التســبب يف أي حادث ينجم عنه تدهور املركبة التي يقودها أو أية 

مركبة أخرى.
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2 - تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء.

3 - التجاوز يف مكان يمنع فيه التجاوز.

4 - قيــادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة اآلخرين أو ســامتهم 

أو أمنهــم للخطــر أو مــن شــأنها أن تلحق ضــرر باملرافــق العامة أو 

الخاصة.

املادة )12(

إذا تم تحرير خمالفة مرورية واحدة تتضمن عدة خمالفات فيتم 

احتساب النقاط املرورية عن املخالفة األشد.

املادة )13(

يســري تطبيــق هذا القــرار على جميــع املخالفــات املرتكبة يف 

إقليم دولة اإلمارات العربية املتحدة.

املادة )14(

تحسب املدد املنصوص عليها يف هذا القرار بالتقويم امليادي.
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املادة )15(

يعمــل بالجدول املرفــق بهذا القــرار واملتعلق بتطبيــق املخالفات 

والنقاط املرورية وقيمتها.

املادة )16(

يلغــى القــرار الــوزاري رقــم )127( لســنة 2008م يف شــأن قواعد 

وإجراءات الضبط املروري وأية قرارات أخرى إلى املدى الذي تتعارض 

فيه مع هذا القرار.

املادة )17(

ينشــر هــذا القــرار يف الجريــدة الرســمية، ويعمل به بعــد ثاثة 

أشهر من تاريخ صدوره.

 الفريق/ �سيف بن زايد اآل نهيان
 نائب رئي�س جمل�س الوزراء

وزير الداخلية

التاريخ: 16/ 6/ 1438هـ

املوافق: 15/ 3/ 2017م
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اجلدول املرفق
الغرامة املخالفةم

بالدرهم
النقاط 
املرورية

مدة حجز 
املركبة

وقف رخصة 
القيادة

أ- قيادة مركبة 1
بطريقة تعرض حياته 

أو حياة اآلخرين أو 
سامتهم أو أمنهم 

 للخطر.

ب- قيادة مركبة 
بطريقة من شأنها أن 
تلحق ضرًرا باملرافق 

العامة أو الخاصة.

60 يوم 200023
للمركبة 

الخفيفة

-

قيادة املركبة تحت 2
تأثير الكحول.

تقررها 
املحكمة

60 يوم 23
للمركبة 

الخفيفة

-

قيادة املركبة تحت 3
تأثير املواد املخدرة أو 
املؤثرات العقلية أو ما 

يف حكمهما.

تقررها 
املحكمة

60 يوم -
للمركبة 

الخفيفة

وقف الرخصة 
ملدة سنة تبدأ 

من تاريخ 
انتهاء العقوبة

قيادة مركبة على 4
الطريق بدون لوحات 

أرقام.

90 يوم 300023
للمركبة 

الخفيفة

-

أ- قيادة مركبة ثقيلة 5
بطريقة تعرض حياته 

أو حياة اآلخرين أو 
سامتهم أو أمنهم 

 للخطر.

ب- قيادة مركبة 
ثقيلة بطريقة من شأنها 
أن تلحق ضرًرا باملرافق 

العامة أو الخاصة.

وقف الرخصة --3000
ملدة سنة 
تبدأ من 

تاريخ سحب 
الرخصة



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

تجاوز املركبات 6

الثقيلة لإلشارة 

الضوئية الحمراء.

وقف الرخصة --3000

ملدة سنة 

تبدأ من 

تاريخ سحب 

الرخصة

تسبب سائق املركبة 7

الثقيلة يف أي حادث 

ينجم عنه تدهور 

املركبة التي يقودها أو 

أية مركبة أخرى.

3000-
-

وقف الرخصة 

ملدة سنة 

تبدأ من 

تاريخ سحب 

الرخصة

عدم التزام املركبة 8

الثقيلة بخط السير 

اإللزامي.

150012-
-

أ- تحميل املركبة 9

الثقيلة بصورة تشكل 

 خطورة على الغير.

ب- تحميل املركبة 

الثقيلة بصورة من 

شأنها أن تلحق أضراًرا 

بالطريق.

20006

-
-

مرور أو دخول 10

املركبات الثقيلة يف 

الطرق واألماكن 

املمنوعة.

10004-
-
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تسرب أو تساقط أشياء 11

من حمولة املركبات 

الثقيلة.

300012

-
-

عدم تثبيت ملصقات 12

عاكسة خلف 

الشاحنات، ومركبات 

النقل.

500---

تسيير املركبات 13

الصناعية واإلنشائية 

والجرارات واألجهزة 

امليكانيكية دون 

تصريح من سلطة 

الترخيص.

1500

---

عدم رفع جهاز العادم 14

يف الشاحنات.

1500---

عدم تغطية الحمولة يف 15

الشاحنات.

3000

---
عدم االلتزام بنظام 16

التحميل أو التفريغ يف 

األماكن املخصصة.

10004-
-
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قيام سائقي الشاحنات 17

بالتجاوز يف مكان 

يمنع فيه التجاوز.

وقف الرخصة --3000

ملدة سنة 

تبدأ من 

تاريخ سحب 

الرخصة

قيادة مركبة ثقيلة 18

ال تتوفر فيها شروط 

األمن والسامة.

20006-
-

أ- قيادة املركبة 19

 بعكس اتجاه السير.

ب- الدخول باملركبة 

يف مكان ممنوع.

7 أيام 6004

للمركبة 

الخفيفة

-
10008

قيادة مركبة تسبب 20

ضجيًجا.

200012-
-

قيادة مركبة تحدث 21

تلوًثا للبيئة.

10006-
-

أ- قيادة مركبة غير 22

 مؤمن عليها.

ب- قيادة مركبة غير 

مرخصة من سلطة 

الترخيص.

-7 أيام5004
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قيادة مركبة برخصة 23

قيادة صادرة من دولة 

أجنبية يف غير الحاالت 

املرخص بها.

400---

قيادة مركبة بخاف 24

الرخصة املمنوحة.

40012

-

-

أ- قيادة مركبة 25

برخصة قيادة منتهية 

 املفعول.

ب- قيادة مركبة 

منتهية الترخيص.

7 أيام 5004

للمركبة 

الخفيفة

-

7 أيام إذا مر 

على انتهاء 

الترخيص 

ثاثة أشهر.

-

أ- قيادة مركبة ال 26

تتوفر فيها شروط 

األمن والسامة.

ب- قيادة مركبة غير 

صالحة للسير.

500-

-

-
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أ- قيادة مركبة بلوحة 27

أرقام واحدة.

ب- عدم وضوح أرقام

لوحات املركبة.

400---

قيادة مركبة بسرعة 28

نقل عن الحد األدنى 

للسرعة املحددة 

للطريق إن وجدت.

400

---

االنحراف املفاجئ 29

باملركبة.

10004-

-
الرجوع إلى الخلف 30

بصورة خطرة.

5004-

-
-6006التجاوز بصورة خاطئة.31

-

أ- االنشغال عن 32

الطريق أثناء قيادة 

املركبة باستعمال 

الهاتف.

ب- االنشغال عن 

الطريق أثناء قيادة 

املركبة بأي صورة 

كانت.

8004

-

-
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أ- تجاوز اإلشارة33

الضوئية الحمراء 

من قبل املركبات 

الخفيفة.

ب- تجاوز اإلشارة

الضوئية الحمراء من 

قبل الدراجات اآللية.

-30 يوم100012

تجاوز الحد األقصى 34

للسرعة املقررة بما 

يزيد عن 80 كم/ 

ساعة.

60 يوم 300023

للمركبة 

الخفيفة

-

تجاوز الحد األقصى 35

للسرعة املقررة بما 

يزيد عن 60 كم/ 

ساعة.

30 يوم 200012

للمركبة 

الخفيفة

-

تجاوز الحد األقصى 36

للسرعة املقررة بما ال 

يزيد عن 60 كم/ 

ساعة.

15 يوم 15006

للمركبة 

الخفيفة

-

تجاوز الحد األقصى 37

للسرعة املقررة بما ال 

يزيد عن 50 كم/ 

ساعة.

1000

---
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تجاوز الحد األقصى 38

للسرعة املقررة بما ال 

يزيد عن 40 كم/ 

ساعة.

700---

تجاوز الحد األقصى 39

للسرعة املقررة بما ال 

يزيد عن 30 كم/ 

ساعة.

600---

تجاوز الحد األقصى 40

للسرعة املقررة بما ال 

يزيد عن 20 كم/ 

ساعة.

300

---

عدم اتباع إرشادات 41

شرطي املرور.

4004

--
التجاوز من ناحية 42

كتف الطريق.

10006

--
االنتقال إلى الطريق 43

بصورة خطرة.

6006

--
التجاوز يف مكان 44

ممنوع فيه التجاوز.

600
---
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الهروب من شرطي 45

املرور.

 800

للمركبة 

الخفيفة

 12

للمركبة 

الخفيفة

30 يوم 

للمركبة 

الخفيفة

-

 1000

للمركبة 

الثقيلة

 16

للمركبة 

الثقيلة

التسبب يف وفاة 46

شخص.

تقررها 

املحكمة

60 يوم 23

للمركبة 

الخفيفة

-

التسبب يف وقوع حادث 47

بليغ أو إصابات.

تقررها 

املحكمة

30 يوم 23

للمركبة 

الخفيفة

-

عدم الوقوف عند 48

التسبب يف حادث 

بسيط.

 500

للمركبة 

الخفيفة

8 للمركبة 

الخفيفة

7 أيام 

للمركبة 

الخفيفة

-

 1000

للمركبة 

الثقيلة

 16

للمركبة 

الثقيلة

السماح للطفل من سن 49

العاشرة فما دون أو 

من يقل طوله عن 145 

سم بالجلوس يف املقعد 

األمامي للمركبة.

400

---
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عدم توفير مقاعد 50

حماية خمصصة 

لألطفال من عمر أربع 

سنوات فما دون  أثناء 

وجودهم يف املركبة.

400---

51

أ- عدم ربط حزام

األمان أثناء القيادة من 

قبل السائق.

ب- عدم ربط حزام

األمان أثناء القيادة ألي 

من الركاب.

4004

--
-

عدم ترك مسافة 52

كافية خلف 

املركبات األمامية.

4004

--

دخول الطريق دون 53

التأكد من خلوه.

4004

--
عدم إعطاء أفضلية 54

الطريق ملركبات 

الطوارئ أو اإلسعاف 

أو الشرطة أو املواكب 

الرسمية.

10006

--
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أ- وقوف املركبات55

أمام فوهات الحريق.

- وقوف املركبات يف 
األماكن املخصصة 

لذوي االحتياجات 

الخاصة.

10006--

الوقوف وسط الطريق 56

دون مبرر.

10006
-

الوقوف يف الصندوق 57

األصفر.

500
---

إيقاف املركبة على 58

الجانب األيسر من 

الطريق العام يف غير 

األماكن املسموح فيها.

1000

---

إيقاف املركبة على 59

ممر عبور املشاة.

500

---
الوقوف خلف 60

املركبات مما يعوق 

تحركها.

500

---

وقوف مركبات 61

األجرة املخصص لها 

مواقف لنقل الركاب 

يف غير األماكن 

املصرح بها.

5004

--

-
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إيقاف املركبة عند 62

مفترقات ومنعطفات 

الطرق.

500--

عدم تأمن ثبات 63

املركبة عند وقوفها.

500

-

-

-
الوقوف بشكل 64

خاطئ.

500

-

-

-

أ- إيقاف مركبة 65

بطريقة تسبب خطر 

للمارة.

ب- إيقاف مركبة 

بطريقة تعرقل حركة 

املشاة.

400-

-

-

إيقاف املركبات على 66

األرصفة.

400

---
كتابة عبارات أو وضع 67

ملصقات على املركبة 

بدون تصريح.

500

---

أ- زيادة نسبة تلوين 68

زجاج مركبة عما هو 

مصرح به.

ب- تلوين مركبة غير 

مسموح بتلوينها.

1500---

-
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عدم إعطاء األولوية 69

للمشاة يف األماكن 

املخصصة لعبورها.

5006--

عدم التزام سائقي 70

املركبات بعامات 

وإرشادات املرور.

500

---

إلقاء املخلفات من 71

املركبات بالطريق 

أثناء القيادة.

10006

--

وضع عامات على 72

الطريق تضر به أو 

تعطل حركة السير.

500

---

إحداث تغييرات يف 73

محرك املركبة أو 

القاعدة )شاسي( بدون 

ترخيص.

30 يوم100012

-

عرقلة حركة السير 74

)التجمهر( أثناء حوادث 

السير.

1000

---

استعمال املركبة يف 75

غير الغرض املخصص 

لها.

3004

--

استعمال املركبة يف 76

نقل الركاب بدون 

ترخيص.

30 يوم300024

-
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استعمال املركبة يف 77

نقل مواد خطرة أو 

قابلة لاشتعال بدون 

ترخيص.

-60 يوم300024

نقل الركاب يف 78

مركبة غير خمصصة 

لنقلهم.

10004

--

نقل الركاب يف 79

مركبة خمصصة 

لنقلهم زيادة عن العدد 

املقرر.

7 أيام5004

-

عدم اتخاذ الازم 80

لسامة حركة السير 

عند تعطل املركبة.

500

---

أ- عدم ارتداء الخوذة81

أثناء قيادة الدراجة من 

قبل السائق.

ب- عدم ارتداء الخوذة

أثناء قيادة الدراجة من 

قبل الراكب.

5004--

-

عدم صاحية إطارات 82

املركبة أثناء السير.

7 أيام5004
-
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عدم استعمال 83

اإلشارات عند تغيير 

اتجاه املركبة أو 

الدوران.

400---

عدم إفساح الطريق 84

للمركبات التي لها 

أفضلية الطريق القادمة 

من الخلف أو من الجهة 

اليسرى.

400

---

أ- عدم فحص 85

املركبة بعد إجراء 

أي تعديل جوهري يف 

محركها.

ب- عدم فحص 

املركبة بعد إجراء أي 

تعديل يف هيكلها.

400---

عدم التزام املركبة 86

الخفيفة بخط السير 

اإللزامي.

400

---

عدم صاحية إضاءة 87

املركبة.

4006

--
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أ- عدم صاحية 88

إشارات تغيير االتجاه.

ب- عدم وجود ضوء

يف اإلنارة الخلفية 

للمركبة.

4002--

أ- عدم التزام املشاة89

باإلشارات الضوئية.

ب- عبور املشاة 

للطريق من غير 

األماكن املخصص 

لعبورهم )إن وجدت(.

400---

عدم التزام قائد 90

مركبة نقل طلبة 

املدارس )الحافلة( بفتح 

إشارة )قف( وبتعليمات 

وإرشادات املرور.

5006

--

عدم التوقف أثناء 91

مشاهدة قائد املركبة 

اإلشارة )قف( الخاصة 

بمركبات نقل طلبة 

املدارس )الحافلة(.

100010

--

استخدام الدراجة 92

الترفيهية ذات الثاث 

عجات فأكثر على 

الطريق.

-90 يوم-3000
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سير املركبات على 93

املسارات املخصصة 

ملركبات األجرة 

والحافات يف غير 

األحوال املصرح لها.

400---

سير املركبات يف 94

مسيرات دون تصريح 

أو يف غير األحوال 

املصرح لها.

15 يوم 5004

للمركبة 

الخفيفة

-

إحداث تغييرات يف لون 95

املركبة بدون ترخيص.

800

---

أ- قطر مركبة أو 96

زورق أو عربة بدون 

ترخيص.

ب- قطر مركبة أو 

زورق أو عربة بطريقة 

ال تتوافر فيها شروط 

األمن والسامة.

1000---



جمعیة اإلمارات للسالمة المروریة 
EMIRATES TRAFFIC SAFETY SOCIETY

عضو المنظمة الدولیة للوقایة من حوادث الطرق وعضو المنظمة العربیة للسالمة المروریة
Member of the PRI & of the Arab Road Safety Organization

Tel.: +971 2 6667844 Fax.: +971 2 6664311 P.O.Box: 33944 Abu Dhabi - UAE - E-Mail: etss@etss.ae www.etss.ae

هاتف : 6667844 2 971+ - فاكس : 6664311 2 971+ «ص.ب : 33944 أبوظبي» اإلمارات العربية املتحدة

أ- عدم صاحية 97

مصابيح اإلنارة خلف 

املقطورة أو على 

جوانبها.

ب- عدم وجود

مصابيح اإلنارة خلف 

املقطورة أو على 

جوانبها.

5004--

عرقلة حركة السير 98

بأي طريقة كانت فيما 

لم يرد به نص يف هذا 

الجدول.

500

---

أ- الدوران باملركبة99

من غير املكان 

املخصص لذلك.

ب- الدوران باملركبة

بطريقة خاطئة.

5004--
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أ- تحميل املركبة 100

الخفيفة بصورة 

تشكل خطورة على 

الغير.

ب- تحميل املركبة 

الخفيفة بصورة 

تشكل خطورة على 

الطرق.

5004--

الحمولة الزائدة أو بروز 101

الحمولة يف املركبات 

الخفيفة عما هو مقرر 

دون ترخيص.

5004

--

تسرب أو تساقط أشياء 102

من حمولة املركبات 

الخفيفة.

500

---

خمالفة قواعد استعمال 103

لوحات األرقام 

التجارية.

500

-
7 أيام

-
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أ- السير ليًا دون 104

استعمال األنوار.

ب- السير يف أوقات

الضباب دون استعمال 

األنوار.

ج- السير يف أوقات

الضباب باملخالفة 

لتعليمات الجهة املعنية.

5004--

أ- استعمال آلة التنبيه 105

أو مسجل املركبة 

بطريقة يترتب عليها 

إزعاج اآلخرين.

ب- قيادة مركبة 

يف املناطق السكنية 

الداخلية وحول 

املؤسسات التعليمية 

واملستشفيات بطريقة 

يترتب عليها تعريض 

حياة اآلخرين للخطر.

4004--

أ- عدم حمل ملكية 106

املركبة.

ب- عدم حمل رخصة 

القيادة.

400---
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استعمال مركبات 107
التعليم يف غير األوقات 

أو األماكن املحددة 
من سلطة الترخيص.

400---

أ- تعليم القيادة 108
بمركبة تعليم ال تحمل 

لوحة تعليم.
ب- تعليم القيادة 

بمركبة غير خمصصة 
للتعليم دون إذن من 

سلطة الترخيص.
ج- تعليم القيادة دون 

الحصول على تصريح 
من سلطة الترخيص.

500---

عدم حمل تصريح 109
التعليم أثناء التدريب.

300---

عدم تسليم الرخصة 110
عند بلوغ الحد 

التراكمي يف السابقة 
املرورية األولى.

1000---

عدم تسليم الرخصة 111
عند بلوغ الحد 

التراكمي يف السابقة 
املرورية الثانية.

2000---

عدم تسليم الرخصة 112
عند بلوغ الحد 

التراكمي يف السابقة 
املرورية الثالثة.

3000---

عند استام املركبة 113
الخفيفة بعد انتهاء املدة 
القانونية املقررة لحجز 

املركبة.

50 درهم 

عن كل يوم 

وبحد أقصى 

3000 درهم

---
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عدم استام املركبة 114
الثقيلة بعد انتهاء املدة 

القانونية املقررة لحجز 
املركبة.

100 درهم 

عن كل يوم 

وبحد أقصى 

3000 درهم

---




