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تقـديـم

لقد �أ�صبح الت�شريع يف الع�صر احلديث
ي��ح��ت��ل م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف �إط������ار م�����ص��ادر
القانون ،ف�أغلب املجتمعات املتطورة تعتمد
عليه ،فهو امل�صدر الأ�صلي ال��ع��ام للقاعدة
القانونية.
ونحن يف معهد دب��ي الق�ضائي ارت�أينا �أن
تكون لنا ب�صمة م�ؤثرة يف خدمة القانونيني
والعدليني كافة يف الإم���ارات وخارجها من
خ�ل�ال ت��ق��دمي ه���ذه ال��ت�����ش��ري��ع��ات يف طبعة
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م��ت��م��ي��زة وحم���� َّدث����ة ،ت��ع��ك�����س ر�ؤي������ة امل��ع��ه��د
ور�سالته باعتباره م��رك��زاً �إقليمياً للتميز
العديل والقانوين.
راجني اهلل تعاىل التوفيق وال�سداد للجميع
خ��دم��ة ل��ه��ذا ال��وط��ن املعطاء مب��ا يحقق له
التميز يف املجاالت كافة .
القاضي د.جمال السميطي

مدير عام املعهد
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مقدمـــــة

يت�ضمن ق��ان��ون ال�����س�ير وامل�����رور االحت����ادي
ل��دول��ة الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة رق��م 21
ل�سنة  1995عدد  72مادة موزعة على �أحكام
متهيدية تت�ضمن التعريفات وذلك يف املواد
من  3-1وم��ن ثم خم�سة �أب��واب ج��اءت على
النحو التايل:
الباب الأول :قواعد ال�سري واملرور
يت�ضمن الباب ثالثة ف�صول ،الف�صل الأول
بعنوان �أحكام عامة ،وذلك يف املواد من – 4
 9والف�صل ال��ث��اين بعنوان ال��ت��زام��ات �سائق
امل��رك��ب��ة �أث���ن���اء ال��ق��ي��ادة وذل����ك يف امل����ادة ،10
وخ�ص�ص الف�صل الثالث والأخري اللتزامات
���س��ائ��ق��ي امل���رك���ب���ات ال��ث��ق��ي��ل��ة حت����ت ع���ن���وان
التزامات �سائقي املركبات املخ�ص�صة لنقل
الركاب و�سائقي املركبات الثقيلة ،وذلك يف
املادتني  11و  12منه.
10

الباب الثاين :تراخي�ص ال�سائقني وتعليم
القيادة
يقع ه��ذا ال��ب��اب يف ف�صلني ،الف�صل الأول
بعنوان رخ�صة القيادة ،وذلك يف املواد من 13
–  ،19والف�صل الثاين بعنوان تعليم القيادة،
وذلك يف املواد من .23 – 20
الباب الثالث :فح�ص وت�سجيل وترخي�ص
املركبات امليكانيكية
ت�ضمن ه��ذا ال��ب��اب ث�لاث��ة ف�صول ،الف�صل
الأول بعنوان �أحكام عامة ،وذلك يف املواد من
 ،33 – 24والف�صل الثاين بعنوان ال�شروط
ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��م��رك��ب��ات وف��ح�����ص��ه��ا و�إ���ص�لاح��ه��ا
وا�ستعمالها وذلك يف املواد .48 – 34
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الباب الرابع :عقوبات جرائم ال�سري واملرور
و�إجراءاتها
يقع ه��ذا ال��ب��اب يف ف�صلني ،الف�صل الأول
بعنوان العقوبات وذلك يف املواد من ،58 – 49
والف�صل الثاين بعنوان الإجراءات يف جرائم
ال�سري واملرور وذلك يف املواد من .61 – 59
ال��ب��اب اخل��ام�����س :ر���س��وم �إج�����راءات القانون
وتنفيذه
يقع ه��ذا ال��ب��اب يف ف�صلني ،الف�صل الأول
بعنوان الر�سوم ،وذلك يف املواد من .65 – 62
وال��ف�����ص��ل ال��ث��اين ب��ع��ن��وان تنفيذ ال��ق��ان��ون،
وذلك يف املواد من .72 – 66
وق��د �أ�صدر وزي��ر الداخلية القرار ال��وزاري
رق�����م  127ل�����س��ن��ة  2008يف �����ش�����أن ق���واع���د
و�إجراءات ال�ضبط املروري واملتعلق بتطبيق
نظام النقاط املرورية والذي يت�ضمن عدداً
12

م���ن ال��ن��ق��اط ي��ت��م حت��دي��ده��ا ل��ك��ل خمالفة
و ُي��ح��م��ل ب��ه��ا ال�����س��ائ��ق وف��ق��اً جل����دول يحدد
امل��خ��ال��ف��ة وال���غ���رام���ات ال��ت��ي ت��ف��ر���ض عليه،
والنقاط امل��روري��ة التي حت�سب عليه ،وقد
حدد اجلدول املذكور  147خمالفة.
دكتور
عبدالرازق املوايف عبداللطيف
�أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد
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قانون احتادي رقم ( )21ل�سنة 1995
يف �ش�أن ال�سري واملرور

املعدل بالقانون االحتادي رقم ( )12ل�سنة
2007م
والقرار الوزاري رقم ( )127ل�سنة 2008م
يف �ش�أن قواعد و�إجراءات ال�ضبط املروري
نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت�����ادي رق���م ( )1ل�سنة
1972م يف ����ش����أن اخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال�������وزارات
و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت�����ادي رق���م ( )9ل�سنة
1984م يف ���ش���أن ���ش��رك��ات ووك��ل�اء ال��ت���أم�ين،
14

والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت�����ادي رق���م ( )8ل�سنة
1986م ،يف �ش�أن حتديد احلمولة املحورية
ل��ل��م��رك��ب��ات ال��ت��ي ت�ستخدم ال��ط��رق املعبدة
للدولة،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت�����ادي رق���م ( )3ل�سنة
1987م ب�إ�صدار قانون العقوبات،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )35ل�سنة
1992م ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلزائية،
وب���ن���اء ع��ل��ى م���ا ع��ر���ض��ه وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة،
وموافقة جمل�س الوزراء ،وت�صديق املجل�س
الأعلى لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:
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�أحكام متهيدية

يف تطبيق �أحكام هذا القانون تكون للكلمات
والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل
منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك:
�سلطة الرتخي�ص :ال�سلطة املخت�صة بالإمارة
ب�إ�صدار تراخي�ص قيادة املركبات وت�سجيلها
و�سريها على الطرق العامة.
الطريق :كل �سبيل مفتوح لل�سري العام دون
حاجة �إىل �إذن خا�ص وكل مكان عام يت�سع
مل���رور امل��رك��ب��ات وي�سمح للجمهور ب��ارت��ي��اده
�سواء كان ذلك ب���إذن �أو برتخي�ص من جهة
خمت�صة �أو بغري ذل��ك و���س��واء ك��ان ارت��ي��اده
مبقابل �أو بغري مقابل.
وي��ج��وز ب��ق��رار م��ن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة اعتبار
الأماكن اخلا�صة التي تت�سع ملرور املركبات

من الطرق �إذا طلب املالك �أو امل�س�ؤول عنها
ذلك.
نهر الطريق :ج��ان��ب م��ن الطريق امل�ستخدم
ي�سمح فيه ب�سري املركبات.
كتف الطريق :جزء من الطريق حماذ لنهر
الطريق من اجلانبني ومعد لال�ستعماالت
الطارئة.
م�سار الطريق :جزء من الأجزاء الطولية التي
يق�سم �إل��ي��ه��ا نهر ال��ط��ري��ق وي�سمح عر�ضه
مب���رور ���ص��ف واح���د م��ن امل��رك��ب��ات املتتابعة
�سواء حددته �أو مل حت��دده عالمات طويلة
على �سطح الطريق وي�شمل ال�سرب واحلارة
واخلط.
اخل��ط امل��رخ�����ص :ك���ل ط���ري���ق حم����دد ل�سري
احلافالت العمومية.
عالمات ال�سري :ك���ل م���ا ي��ع��ر���ض يف ال��ط��ري��ق
من عالمات و�شاخ�صات لتنبيه م�ستعملي
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الطريق ل�ضبط حركة ال�سري وامل��رور ومن
ذلك العالمات الدالة على اجتاهات ال�سري
والأماكن املعمورة وامل�سافات بينها ،وحدود
ال�����س��رع��ة ال��ق�����ص��وى والأول����وي����ات ،و�أم��اك��ن
ال��وق��وف ،وي��ج��وز �أن ت��ك��ون ه��ذه العالمات
ب�شكل ن�صب �أو �أعمدة �أو عالمات مدهونة
على الطريق ،وت�شمل الإ�شارات ال�ضوئية �أو
�أي حتذير �أو �ضوابط �أخرى تتعلق بتنظيم
حركة ال�سري واملرور.
الر�صيف :جزء الطريق املحاذي لنهر الطريق
م��ن اجل��ان��ب�ين وامل��ع��د ل�سري امل�����ش��اة وتعترب
اجل���زر ال��ك��ائ��ن��ة يف و���س��ط ال��ط��ري��ق يف حكم
الر�صيف.
املركبة� :آل���ة ميكانيكية �أو دراج���ة ع��ادي��ة �أو
نارية �أو عربة �أو �أي جهاز �آخ��ر ي�سري على
ال��ط��ري��ق ب��ق��وة ميكانيكية �أو ب���أي��ة و�سيلة
�أخرى وي�شمل ذلك اجلرار.

�سيارة خا�صة :ال�����س��ي��ارة امل��ع��دة لال�ستعمال
ال�����ش��خ�����ص��ي ل��ن��ق��ل ال���رك���اب وم�ستلزماتهم
ال�شخ�صية فقط.
�سيارة �أجرة :ال�سيارة املعدة لنقل الركاب ب�أجر
وال تزيد �سعتها على �أربعة ع�شر �شخ�صاً.
اجلرار :مركبة ذات دفع ذاتي ،م�صممة لتجر
�أو تدفع مقطورات �أو �أدوات �أو ماكينات.
املقطورة :مركبة م�صممة لالرتباط مبركبة
ميكانيكية �أو جرار.
�شبه املقطورة :مقطورة ب��دون حمور �أمامي،
ومرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبري
من وزنها ووزن حمولتها حممو ًال من قبل
اجلرار �أو املركبة امليكانيكية.
ال��دراج��ة الآل��ي��ة :م��رك��ب��ة ذات ع��ج��ل��ت�ين �أو
�أك�ث�ر وجم��ه��زة مب��ح��رك �آيل ،وم��ع��دة لنقل
الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء.
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�أن��وار املو�ضع :الأن�����وار الأم��ام��ي��ة واخللفية
ل��ل��م��رك��ب��ة ال��ت��ي ت��ن��ب��ه ع���ن وج���وده���ا وت��ب�ين
عر�ضها من الأمام واخللف.
التعريفة :مقابل نقل ال��رك��اب يف احلافالت
(((
العمومية و�سيارات الأجرة.

الدراجة العادية :مركبة ذات عجلتني �أو �أكرث
وغري جمهزة مبحرك �آيل وت�سري بقوة دفع
راكبها ومعدة لنقل الأ�شخا�ص.
العربة :كل مركبة تدفع �أو جتر بقوة الإن�سان
�أو احل���ي���وان وت�����س��ت��ع��م��ل ل��ن��ق��ل ال���رك���اب �أو
الب�ضائع.
ال��ت��وق��ف :وق������وف امل���رك���ب���ة ل���ف�ت�رة زم��ن��ي��ة
ت�ستلزمها ����ض���رورة رك����وب الأ���ش��خ��ا���ص �أو
نزولهم �أو حتميل ب�ضائع �أو تفريغها.
ً
الوقوف :التمركز يف مكان ما وقتاً طويال ويف
غري حاالت التوقف.
النور العايل :ن��ور املركبة ال��ذي ي�ستخدم يف
�إنارة الطريق على م�سافة طويلة �أمامها.
النور املنخف�ض :ن��ور امل��رك��ب��ة ال���ذي ي�ستخدم
يف �إن���ارة الطريق �أم��ام املركبة على م�سافة
ق�����ص�يرة ب��ح��ي��ث ال ي��ح��دث �إب���ه���اراً ل��ق��ائ��دي
املركبات الآخرين.

( )1املادة ( )1معدلة بالقانون الإحتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م ن�شر
يف اجلريدة الر�سمية العدد رقم (  ) 469يف  2007 /8/30م وعمل به
بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.
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املادة ()2

ت�����س��ري �أح��ك��ام ه���ذا ال��ق��ان��ون ع��ل��ى امل��رك��ب��ات
بجميع �أنواعها وعلى �سائقيها ،وعلى مرور
امل�شاة واحليوانات يف الطرق العامة.
املادة ()3

ت�صنف امل��رك��ب��ات امليكانيكية ل��غ��اي��ات ه��ذا
ال���ق���ان���ون ،و�أي�����ة ق�����رارات ت�����ص��در مبقت�ضى
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�أحكامه كما ي�أتي:
 -1املركبة اخلفيفة:
ك����ل م���رك���ب���ة م���ع���دة ل��ن��ق��ل الأ����ش���خ���ا����ص �أو
الب�ضائع ،ال يزيد وزنها الفارغ على ()2،5
طنني ون�صف وت�شمل ال�سيارة ال�صالون،
والدراجة الآلية التي �صممت �أو هيئت لنقل
الب�ضائع مهما كان وزنها.
وت�صنف �إىل نوعني :خ�صو�صية وعمومية.

وت�صنف �إىل نوعني:
�أ) حافالت خفيفة ،وهي التي ال تزيد �سعتها
على �ست وع�شرين راكباً عدا ال�سائق.
ب) حافالت ثقيلة ،وهي التي تزيد �سعتها
على �ست وع�شرين راكباً عدا ال�سائق.
وت�صنف جميع �أنواع احلافالت ال�سابقة �إىل
حافالت خ�صو�صية وحافالت عمومية.

 -3احلافلة:
كل مركبة م�صممة لنقل ما يزيد على �أربعة
ع�شر راكباً.

 -4اجلرارات والأجهزة امليكانيكية:
املركبات امل�صممة لأية �أغرا�ض خالف نقل
الأ�شخا�ص �أو الب�ضائع ،وت�صنف �إىل ثالثة
�أق�سام:
�أ) الأج��ه��زة ال��ت��ي ت�سري على غ�ير عجالت
مهما كان وزنها.
ب) الأج����ه����زة اخل��ف��ي��ف��ة ال���ت���ي ت�����س�ير على
عجالت ،وال يزيد وزنها الفارغ على �سبعة
�أطنان ون�صف.
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 -2املركبة الثقيلة:
ك��ل م��رك��ب��ة م��ع��دة ل��ن��ق��ل ال��ب�����ض��ائ��ع ،وي��زي��د
وزنها الفارغ على ( )2,5طنني ون�صف.
وت�صنف �إىل نوعني :خ�صو�صية وعمومية.
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ج) الأجهزة الثقيلة التي ت�سري على عجالت،
ويزيد وزنها على �سبعة �أطنان ون�صف.

الباب الأول
قواعد ال�سري واملرور

 -5ناقالت املعاقني:
امل���رك���ب���ات ال���ت���ي ال ي���زي���د وزن���ه���ا ع��ل��ى 250
كيلوجراماً وم�صممة �أو م�صنوعة خ�صي�صاً
ال�ستعمال الأ�شخا�ص امل�صابني بنق�ص �أو
عجز بدين ،وت�ستعمل من قبلهم فقط ،وال
ت�شمل املركبات امليكانيكية التي �أجرى فيها
تغيري بعد �صنعها ملثل هذا اال�ستعمال.

الف�صل الأول
�أحكام عامة

 -6الدراجات الآلية.

املادة ()4

يجب على كل م�ستعمل للطريق �أن يطيع
ت���وج���ي���ه���ات ال�������ش���رط���ي امل����رت����دي م�لاب�����س��ه
الر�سمية ،و�أن يلتزم بعالمات ال�سري واملرور
وق��واع��ده و�آداب���ه املو�ضوعة لتنظيم حركة
ال�سري واملرور.
املادة ()5

يلتزم كل �سائق مركبة ميكانيكية مبا ي�أتي:
� -1أن يعطي بياناته ال�شخ�صية وبيانات
املركبة لأي �شرطي متواجد عند وقوع حادث
24
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منه �أو عليه نتج عنه �ضرر لإن�سان �أو حيوان
�أو مال مملوك للغري و�أن يقدم كل م�ساعدة
الزم��ة وممكنة لتوفري الإ�سعاف للم�صاب،
و�أن يبلغ �أق��رب مركز �شرطة بهذا احلادث،
خالل مدة ال تزيد على �ست �ساعات ما مل
يكن للت�أخر يف الإبالغ عذر مقبول ،وذلك يف
حالة عدم وجود �شرطي �أثناء احلادث.
� -2أن يهدئ م��ن �سرعته للغاية عند ممر
امل�شاة ال��ذي ال تنظمه �إ���ش��ارة م��رور �أو رجل
�شرطة �أو عند تغيري اجتاه مركبته للدخول
يف ط��ري��ق �آخ�����ر ،وع��ل��ي��ه �أن ي��ت��وق��ف مت��ام��اً
حتى يتم عبور امل�شاة الذين ب��د�أوا يف عبور
الطريق.
� -3أن يتيح الفر�صة لعبور امل�����ش��اة الذين
ال بالعبور حيثما كان ذلك متاحاً
ب��د�أوا فع ً
لهم عند املمر الذي به �إ�شارة مرور �أو رجل
�شرطة ،وال ي��ب��د�أ ال�سري �إذا فتح ل��ه امل��رور

حتى يتم �إخالء املمر من ه�ؤالء امل�شاة.
� -4أن ميتنع عن �إيقاف املركبة يف الأماكن
املمنوع الوقوف فيها ،و�إذا ا�ضطر لإيقافها
على الطريق وجب �أن يلزم اجلانب الأمين
م��ن��ه ب��ع��ي��داً ع���ن امل���ف���ارق وم��ل��ت��ق��ى ال��ط��رق،
وامل��ن��ح��درات ،واملنعطفات م��ع ات��خ��اذ جميع
التدابري ال�لازم��ة لت�أمني �سالمة احلركة
على الطريق ،و�أال يرتك املركبة وحمركها
دائ��ر ،و�أن ي�ؤمن عدم حتركها �أثناء غيابه،
مع �إنارتها يف الفرتة ما بني غروب ال�شم�س
و�شروقها وح�سبما تقت�ضيه �ضرورة تنبيه
الغري بوجودها.
� )5أال يقود مركبة حتدث �ضجيجاً �شديداً،
و�أن ال ي�ستعمل جهاز التنبيه داخل املدن �إال
ملنع اخلطر �أو احلوادث.
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املادة ()6

يف ح��ال��ة ع���دم وج����ود ���ش��رط��ي ي��ن��ظ��م ح��رك��ة
امل����رور� ،أو ع�لام��ة �سري ل���ذات ال��غ��ر���ض ،عند
امللتقيات� ،أو يف مفارق الطرق ،تعطى �أولوية
املرور للمركبات القادمة من طريق رئي�سي،
و�إذا ت�ساوت الطرق يف املرتبة �أو ك��ان هناك
دوار ،تعطى الأولوية للقادم من جهة الي�سار.
ويف جميع الأح�����وال ،تعطى �أول��وي��ة امل��رور
طبقاً ملا ي�أتي:
 -1املواكب الر�سمية.
 -2مركبات احلريق �أثناء قيامها بالواجب.
 -3املركبات املعدة لنقل املر�ضى واجلرحى
�أثناء قيامها مبهامها.
 -4املركبات الع�سكرية عند �سريها ب�صورة
القوافل.
 -5م���رك���ب���ات ال�������ش���رط���ة ع���ن���د ا���س��ت��ع��م��ال��ه��ا
لزمارات اخلطر واللواحات ال�ضوئية.
28

املادة ()7

ال ي��ج��وز ا���س��ت��ع��م��ال ال��ط��ري��ق ب�شكل ي����ؤدي
�إىل ع��رق��ل��ة ���س�ير امل���رك���ب���ات والأ���ش��خ��ا���ص
واحليوانات عليه .وال يجوز للم�شاة عبور
ن��ه��ر ال��ط��ري��ق �إال م��ن الأم���اك���ن املخ�ص�صة
ل���ذل���ك ،وي��ح��ظ��ر ع��ل��ي��ه��م ال���وق���وف يف نهر
الطريق.
ويف جميع الأح���وال ،ال يجوز للم�شاة عبور
الطرق التي تزيد ال�سرعة املقررة لها على
(((
ثمانني كيلو مرت يف ال�ساعة.
املادة ()8

ال يجوز و�ضع �أي م��ادة على ال��ط��رق ت���ؤدي
�إىل �إحل���اق ال�����ض��رر بها �أو مب�ستعمليها �أو
تعوق ال�سري عليها.
( )1املادة ( )7ا�ستبدلت بقانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م
29
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املادة ()9

ال يجوز و�ضع �أية عالمة من عالمات ال�سري
واملرور �إال مبوافقة ال�سلطات املخت�صة بذلك
ح�سبما ين�ص عليه يف الالئحة التنفيذية
لهذا القانون.
الف�صل الثاين
التزامات �سائق املركبة �أثناء القيادة
املادة ()10

يلتزم ال�سائق ،عند قيادته �أي��ة مركبة على
الطريق مبا ي�أتي:
� -1أن يبقيها يف الق�سم الأق��رب من احلافة
اليمنى للطريق بالن�سبة جلهة �سري املركبة.
� -2أن يت�أكد من توفر جم��ال ك��اف للر�ؤية
�أمامه ،حينما ينوي اجتياز مركبة �أو �شخ�ص
�أو ح��ي��وان �أو عرقلة ،و�أن يعلن ع��ن رغبته
30

يف االج��ت��ي��از وينبه ال��غ�ير امل���راد اجتيازهم
ب��ا���س��ت��ع��م��ال �إ�����ش����ارات ال��ت��ن��ب��ي��ه وال���ت����أك���د من
ا�ستجابتهم لهذا التنبيه.
� -3أن يلتزم �أق�صى الطرف الأمين من الطريق
لل�سماح باجتياز حركة مرور ذات �أولوية.
� -4أن يتخذ االحتياطات الالزمة قبل �أن يدور
يف مت�شعبة �أو منعطف �أو مفرق �أو ملتقى طرق،
و�أن يعطي الإ���ش��ارة ال�لازم��ة لتغيري م�ساره،
ويت�أكد �أن ب�إمكانه الدوران دون تعري�ض الغري
من م�ستعملي الطريق للخطر.
� -5أال يجتاز �أية مركبة �أخرى ت�سري يف نف�س
م�ساره �إال من جانبها الأي�سر ،وذلك ما مل
تنتقل املركبة الأم��ام��ي��ة �إىل جهة الي�سار،
لأج���ل ال�����دوران ل��ط��ري��ق �آخ���ر للي�سار ،بعد
�أن �أعطى �سائقها الإ���ش��ارة الالزمة ،وكانت
هناك م�سافة كافية من الطريق ت�سمح له
باالجتياز دون �أي خطر.
31
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� -6أال يقود املركبة وه��و واق��ع حت��ت ت�أثري
خ��م��ر �أو م���ادة كحولية �أو خم���در �أو م��ا يف
حكمه.
� -7أال يقود املركبة وهو مرهق بدرجة ت�ؤثر
على حتكمه يف قيادتها.
� -8أن يخفف من �سرعته� ،أو �أن يقف كلما
كان ذلك الزماً ،لتمكني مركبة �أخرى �أمامه
�أع���ط���ت �إ����ش���ارة ب��ع��زم��ه��ا ع��ل��ى ال������دوران �إىل
اليمني �أو الي�سار.
� -9أال يعر�ض امل�شاة للخطر ،و�أن يتوقف
ع��ن��د ال���ل���زوم ،لتجنب �إزع����اج �أو �إ���ص��اب��ة �أي
م�ستعمل للطريق.
� -10أال ي��ج��اوز ال�سرعة الق�صوى املحددة
للطريق ،مع مراعاة ظروف املكان والطق�س
واملركبة وغريها من متطلبات ال�سالمة.
� -11أال ي�سبب �ضرراً ظاهراً ل�سطح الطريق
امل��ع��ب��د ،وذل����ك م���ع ع����دم الإخ���ل��ال ب���أح��ك��ام

ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )8ل�سنة 1986م
امل�شار �إليه.
� -12أال يقود املركبة للخلف ،ما مل يت�أكد
من خلو الطريق ،و�أن يكون ذل��ك بامل�سافة
ال�ضرورية لغايات احلماية �أو الدوران.
� -13أن يلتزم ب�إ�شارات ال�شرطي الذي يقوم
بتنظيم حركة ال�سري واملرور.
� -14أن ي�ستعمل امل�ؤ�شر الآيل للمركبة عند
ال����دوران ح�سب اجت���اه ال����دوران لليمني �أو
للي�سار.
� -15أن ينري امل��رك��ب��ة ب�ي�ن غ���روب ال�شم�س
و�شروقها وعند ال�ضرورة ،ومبا ينبه الآخرين
لوجودها.
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الف�صل الثالث
التزامات �سائقي املركبات املخ�ص�صة لنقل
الركاب و�سائقي املركبات الثقيلة
املادة ()11

مع مراعاة �أحكام املواد ال�سابقة ،يلتزم �سائق
املركبة املخ�ص�صة لنقل الركاب مبا ي�أتي:
� -1أال يجاوز ع��دد الركاب املرخ�ص به من
�سلطة الرتخي�ص.
� -2أن مينع �إخراج الر�ؤو�س والأيدي وغريها
من النوافذ و�أن يعلق �إعالناً بهذا يف مكان
بارز بالن�سبة �إىل احلافلة.
� -3أن ينري احلافلة من الداخل بني غروب
ال�شم�س و�شروقها وعند ال�ضرورة.
� -4أال يقف لأخ��ذ الركاب �أو �إنزالهم �إال يف
الأماكن امل�صرح فيها بذلك.
� -5أال ي��ت��ح��دث م���ع ال����رك����اب �أث����ن����اء �سري
34

احلافلة� ،أو ي�سمح لهم بالوقوف �أو اجللو�س
بجانبه.
� -6أال ي��رف�����ض رك����وب �أي ���ش��خ�����ص ي��ب��دي
ا���س��ت��ع��داده ل��دف��ع ال��ت��ع��ري��ف��ة امل���ق���ررة �إذا مل
تكن املركبة م�ستكملة عدد الركاب املرخ�ص
بنقلهم.
� -7أن يثبت �إعالناً بارزاً يدل على �أن املركبة
للأجرة ،وعدد الركاب املرخ�ص به.
� -8أن ي��ع��ل��ق يف م��ك��ان ب����ارز �أو ي��ح��م��ل معه
ن�سخة من التعريفة املقررة ليظهرها عند
طلبها منه.
ً
� -9أن يفت�ش مركبته ف���ورا بعد انتهاء كل
رحلة بحثاً عما يكون قد ترك من الأ�شياء،
و�أن ي�سلم ما يجده خ�لال (� )24ساعة �إىل
�أقرب مركز �شرطة مبوجب �إي�صال بذلك.
35
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املادة ()12

م���ع م���راع���اة امل�����واد ال�����س��اب��ق��ة ،ي��ل��ت��زم �سائق
املركبة الثقيلة مبا ي�أتي:
� -1أال ي��ج��اوز احل��م��ول��ة امل��رخ�����ص ب��ه��ا من
�سلطة الرتخي�ص.
� -2أال يحمل معه ركاباً با�ستثناء م�ستخدمي
�صاحب املركبة وعمال التحميل والتفريغ
يف احلدود املن�صو�ص عليها باملادة ( )45من
هذا القانون.
� -3أال يحمل املركبة ب�صورة ت�شكل خطراً
على اجلمهور �أو م��ن �ش�أنها عرقلة حركة
ال�سري واملرور.
� -4أن يقوم بو�ضع نور �أحمر يف نهاية طرف
احل��م��ل ال���ب���ارز ل ً
���ي�ل�ا ،وق��ط��ع��ة ح���م���راء من
القما�ش نهاراً.
� -5أن يكتب ال���وزن ال��ف��ارغ للمركبة ،ووزن
احلمولة املرخ�ص بها ،ووزنها القائم ب�شكل
36

مقروء وظاهر على املركبة.
 -6على �سائقي ال�شاحنات و�ضع غطاء مينع
ت�سرب وتطاير الأتربة واملواد من حمولتها
من الرمال وغريها.
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الباب الثاين
تراخي�ص ال�سائقني وتعليم القيادة
الف�صل الأول
رخ�صة القيادة
املادة ()13

ال ي���ج���وز لأي ���ش��خ�����ص ق���ي���ادة �أي�����ة م��رك��ب��ة
ميكانيكية على الطريق ما مل يكن حائزاً
على رخ�صة �سارية املفعول �صادرة من �سلطة
الرتخي�ص تخوله حق قيادة ذات نوع املركبة
التي يقودها ،وي�شار لهذه الرخ�صة يف هذا
القانون برخ�صة القيادة.
كما ال يجوز لأي �شخ�ص م�س�ؤول عن مركبة
ميكانيكية �أن ي�سمح بقيادتها ملن ال يحمل
رخ�صة تخوله قيادتها.
38

املادة ()14

ي�ستثنى من تطبيق �أحكام هذا الباب:
� -1أف����راد ال��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ،ع��ن��د قيادتهم
امل���رك���ب���ات ال��ع�����س��ك��ري��ة ���ش��ري��ط��ة �أن ي��ك��ون
ب���ح���وزت���ه���م ت�������ص���اري���ح ب���ذل���ك �����ص����ادرة ع��ن
�سلطاتهم الع�سكرية.
��� -2س��ائ��ق��و امل��رك��ب��ات امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة امل�سجلة
وامل��رخ�����ص��ة يف ب��ل��د �أج��ن��ب��ي ،امل�����س��ت��ث��ن��اة من
�أحكام الت�سجيل والرتخي�ص الواردة يف هذا
القانون ،عند قيادتهم تلك املركبات �شريطة
�أن تكون بحوزتهم رخ�ص قيادة �صادرة من
ال�سلطات املخت�صة يف ذلك البلد �أو رخ�ص
قيادة دولية ومعمول بها ت�سمح لهم بقيادة
تلك املركبات يف حدود املدة امل�صرح لهم فيها
بقيادة تلك املركبات ويف حدود املدة امل�صرح
لهم فيها بالبقاء يف الدولة �سواء كان ذلك
للعبور �أو الزيارة �أو ملهمة حمددة.
39
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 -3حاملو رخ�ص القيادة الدولية �أو الأجنبية
ال�����س��اري��ة امل��ف��ع��ول امل�����ص��رح ل��ه��م ب��ال��ب��ق��اء يف
الدولة لغري الإقامة ،وفقاً لل�ضوابط التي
(((
يحددها وزير الداخلية يف هذا ال�ش�أن.
املادة ()15

� -2أن يقدم تقريراً طبياً ،من طبيب حكومي،
�أو طبيب توافق عليه �سلطة الرتخي�ص يثبت
لياقته الطبية ل��ق��ي��ادة مركبة ميكانيكية،
مع ج��واز ذل��ك يف حالة ارت��داء نظارة طبية
�أو و�ضع عد�سة ال�صقة ت�صحح النظر مبا
يجعله مطابقاً ملتطلبات اللياقة الطبية.
� -3أن يجتاز فح�ص القيادة الذي تنظمه اللوائح
والقرارات التي ت�صدر تنفيذاً لهذا القانون.

ي�شرتط ملنح رخ�صة القيادة توافر ال�شروط
الآتية:
� -1أن يكون مقدم طلب الرتخي�ص لإح��دى
املركبات الواردة يف املادة ( )3من هذا القانون
قد �أمت ال�سابعة ع�شرة من عمره �إن كان يطلب
رخ�صة للمركبات ال���واردة يف البندين (� )5أو
( ،)6والثامنة ع�شرة للمركبات الواردة يف البند
( ،)1والع�شرين �إن كانت من املركبات الواردة
يف البندين (� )2أو ( ،)4واحلادية والع�شرين �إن
كانت من املركبات الواردة يف البند (.)3

ل�سلطة الرتخي�ص منح رخ�صة قيادة ملن يحمل
رخ�صة �سارية املفعول �صادرة من بلد �أجنبي،
دون �إجراء ما ن�ص عليه يف البند ( )3من املادة
(� ،)15إذا ك��ان��ت الرخ�صة ���ص��ادرة م��ن �إح��دى
ال����دول امل�ستثناة ب��ق��رار م��ن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة،
(((
وطبقاً لل�شروط التي يحددها هذا القرار.

( )1املادة ( )14ا�ستبدلت بقانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م

( )1املادة ( )16ا�ستبدلت بقانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م.
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املادة ()16
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املادة ()17

ت�����ص��در �سلطة ال�ترخ��ي�����ص رخ�����ص ال��ق��ي��ادة
بعد ا�ستيفاء الإج��راءات ومبراعاة ال�شروط
والأو���ض��اع املقررة يف هذا القانون واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيذاً له.
ول�سلطة الرتخي�ص �أن حت��دد م��دة �سريان
رخ�صة القيادة ويجوز لها عند انتهاء مدة
الرخ�صة �أن تطلب م��ن حاملها تقدمي ما
يثبت ا�ستمرار لياقته ال�صحية قبل املوافقة
على جتديدها.
ً
وبا�ستثناء طالبي الرتخي�ص طبقا للبند
( )5م��ن امل���ادة ( )3م��ن ه��ذا ال��ق��ان��ون تكون
ال���رخ�������ص امل��م��ن��وح��ة ل��ط��ال��ب��ي ال�ترخ��ي�����ص
يف ال�سن م��ا ب�ين ال�سابعة ع�شرة واحل��ادي��ة
والع�شرين م���ؤق��ت��ة (حت��ت التجربة) ومل��دة
�سنة واحدة يجوز جتديدها.
ويجوز �أن ت�صدر ن�سخة �أخ��رى من رخ�صة
42

القيادة الفاقدة �أو التالفة.
املادة ()18

يجوز ل�سلطة الرتخي�ص �أن توقف العمل
ب�أية رخ�صة قيادة �أو �أن تلغيها �أو ترف�ض
جت��دي��ده��ا وذل�����ك �إذا ث��ب��ت ل��ه��ا �أن ح��ام��ل
الرخ�صة فقد الأهلية �أو اللياقة ال�صحية
لقيادة املركبات املرخ�ص له بقيادتها.
املادة ()19

تتوىل �أندية ال�سيارات بالدولة �إ�صدار دفاتر
امل�����رور ال��دول��ي��ة (ت���ري���ب ت��ي��ك��ي��ت) ورخ�����ص
القيادة الدولية ال�صاحلة للعمل يف دولة �أو
�أكرث ،وتو�ضح الالئحة التنفيذية الإجراءات
الواجب اتباعها يف هذا ال�ش�أن.
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الف�صل الثاين
تعليم القيادة

على �أي طريق �ضمن املناطق الآهلة ما مل
يكن مقتنعاً ب���أن يف م��ق��دور امل��ت��درب �إحكام
�ضبط املركبة وال�سيطرة عليها.

ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يتعلم قيادة املركبات
امليكانيكية �إال مبوجب ت�صريح ي�صدر من
�سلطة الرتخي�ص ،وذل��ك مل��دة ثالثة �أ�شهر
قابلة للتجديد.

املادة ()22

ال ي�سمح بفتح م��دار���س تعليم ال��ق��ي��ادة �إال
للمواطنني ،وبعد احل�صول على ترخي�ص
بذلك من ال�سلطة املخت�صة.

املادة ()21

املادة ()23

املادة ()20

ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يعلم الغري قيادة
مركبة ميكانيكية ما مل يكن مرخ�صاً له يف
ذل��ك م��ن �سلطة الرتخي�ص وحا�ص ً
ال على
رخ�صة قيادة �صادرة ح�سب الأ�صول ،ويكون
م�����س��ئ��و ًال ع��ن م���راع���اة �أح���ك���ام ه���ذا ال��ق��ان��ون
وال��ق��رارات ال�صادرة تنفيذاً له �أثناء عملية
التعليم ،و�أال ي�سمح للمتدرب بقيادة املركبة

ال ي�سمح حلامل ت�صريح تعلم قيادة ب�أن يقود
�أية مركبة ميكانيكية حتمل �أي راكب با�ستثناء
امل�����ش��رف على تعليمه وال���ذي يجل�س بجانبه
وعلى املتدرب �أن يحمل الت�صريح �أثناء القيادة.
ول�����س��ل��ط��ة ال�ترخ��ي�����ص �أن ت�����ض��ع ال��ق��واع��د
وال�شروط والأح��ك��ام الأخ���رى لتعليم وتعلم
قيادة املركبات.
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الباب الثالث
فح�ص وت�سجيل وترخي�ص املركبات
امليكانيكية

ال يجوز قيادة �أية مركبة ميكانيكية �أو ال�سماح
ل��ل��غ�ير ب��ق��ي��ادت��ه��ا ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ،م���ا مل تكن
م�سجلة ومرخ�صة وفقاً لأحكام هذا القانون
واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذاً له.

 -2املركبات امل�سجلة ل��دى ال��ق��وات امل�سلحة
وحتمل �أرقامها.
 -3املركبات اخلا�صة بالعابرين والزائرين
وال�سائحني الأجانب ،وذلك بال�شروط التي
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
��� -4س��ي��ارات ال���رك���وب وال��ب�����ض��ائ��ع امل��رخ�����ص��ة يف
�أي��ة دول��ة �أجنبية وامل�سموح لها ب��زي��ارة الدولة
ب���ال�������ش���روط والأو�������ض������اع امل����ق����ررة يف ال���ل���وائ���ح
والقرارات ال�صادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
 -5امل��رك��ب��ات ال��ت��ي حت��م��ل �أرق���ام���اً جت��اري��ة،
وذل����ك ب��ال�����ش��روط ال��ت��ي حت��دده��ا ال�لائ��ح��ة
(((
التنفيذية لهذا القانون.

املادة ()25

املادة ()26

الف�صل الأول
�أحكام عامة
املادة ()24

ي�����س��ت��ث��ن��ى م���ن ت��ط��ب��ي��ق �أح���ك���ام امل������ادة ()24
املركبات الآتية:
 -1مركبات رئي�س الدولة وحكام الإمارات.
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ي�شرتط ،لرتخي�ص �أية مركبة ميكانيكية� ،أو
جتديد ترخي�صها ،طبقاً لأحكام هذا القانون
( )1املادة ( )25ا�ستبدلت بقانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م
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�أن تكون م�ؤمناً عليها مل�صلحة الغري على الأقل.
وي��ج��وز مل��ن �أ���ص��اب��ه ���ض��رر ج�سماين ب�سبب
ا���س��ت��ع��م��ال ال�����س��ي��ارة ال���رج���وع م��ب��ا���ش��رة على
�شركة الت�أمني بالتعوي�ض.
املادة ()27

ذكرها يف دفرت الرتاخي�ص ،وحاالت �إخطار
�سلطات الرتخي�ص ب���أي تغيري يف البيانات
وامل��وا���ص��ف��ات اخل��ا���ص��ة ب��امل��ال��ك �أو باملركبة.
�أو ب���إر���س��ال��ه��ا ل��ل��خ��ارج �أو تلفها �أو ف��ق��د �أو
تلف دفرت الرتاخي�ص وحتدد هذه اللوائح
وال����ق����رارات ����ش���روط و�إج��������راءات ترخي�ص
امل��رك��ب��ات اخل��ا���ص��ة ب���دي���وان رئ��ي�����س ال��دول��ة
والديوان الأمريي بكل �إمارة.

يتم ترخي�ص املركبة امليكانيكية بناء على
طلب يقدم م��ن مالكها على النموذج املعد
لذلك مرفقاً به امل�ستندات املثبتة لبياناته
ب��ع��د ا���س��ت��ي��ف��اء ����ش���روط الأم�����ن وال�����س�لام��ة
يف امل���رك���ب���ة امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا يف ال��ل��وائ��ح
والقرارات ال�صادرة تنفيذاً لهذا القانون.
وي�������س���ري ت��رخ��ي�����ص امل���رك���ب���ة ل���ل���م���دة ال��ت��ي
حت����دده����ا ال���ل���وائ���ح وال������ق������رارات ال�������ص���ادرة
ت��ن��ف��ي��ذاً ل���ه���ذا ال���ق���ان���ون ،ك��م��ا حت����دد ه��ذه
اللوائح وال��ق��رارات �شروط و�أو�ضاع جتديد
الرتخي�ص وال��ب��ي��ان��ات اجل��وه��ري��ة ال��واج��ب

ي��ج��وز ت�سجيل امل��رك��ب��ة امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة با�سم
م��ن يقيم �أو يعمل يف الإم����ارة امل��وج��ود بها
�سلطة الرتخي�ص ،على �أنه ال يجوز ت�سجيل
امل��رك��ب��ات العمومية ل��غ�ير امل��واط��ن�ين ،كما
ال ي��ج��وز ت�سجيل �أو ت��رخ��ي�����ص �أو جتديد
ترخي�ص مركبات ال�شحن اخل�صو�صية �إال
بعد �إثبات الطالب �أن طبيعة مهنته �أو عمله
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تربر له اقتناء هذه املركبة.
املادة ()29

ل�سلطة الرتخي�ص �أن ت�صدر رخ�صة مهنية
لأي تاجر مركبات ميكانيكية� ،أو ل�صاحب
امل�صنع الذي ينتج هذه املركبات ،وجتيز هذه
الرخ�صة جتربة �أي مركبة بعد متام ال�صنع،
�أو لدى ا�ستريادها �أو عر�ضها للبيع ،على �أن
حتمل املركبة يف هذه احلالة لوحتي �أرق��ام
(حتت التجربة).
وحت���دد ال�لائ��ح��ة التنفيذية ل��ه��ذا القانون
�شروط و�أو�ضاع ا�ستخدام وجتديد اللوحات
والرخ�ص الواردة يف هذه املادة.
املادة ()30

ل�سلطة ال�ترخ��ي�����ص فح�ص �أو جت��رب��ة �أي��ة
مركبة ميكانيكية يف �أي وقت ت��راه حتقيقاً
50

للم�صلحة العامة.
ول�صاحب امل��رك��ب��ة ح��ق التظلم م��ن نتيجة
الفح�ص �إىل هذه ال�سلطة خالل ع�شرة �أيام،
ويكون قرارها نهائياً.
املادة ()31

با�ستثناء املركبات املعفاة من �أحكام الت�سجيل
مبقت�ضى �أح��ك��ام ه��ذا ال��ق��ان��ون ،وبا�ستثناء
م��رك��ب��ات رئي�س ال��دول��ة وح��ك��ام الإم����ارات،
ال ي��ج��وز ق��ي��ادة �أي���ة م��رك��ب��ة ميكانيكية ما
مل تثبت عليها لوحتا �أرق���ام حتمالن رقم
ت�سجيلها يف م��ك��ان ب���ارز واح����دة يف الأم���ام
والثانية يف اخل��ل��ف ،على �أن يكتفي بلوحة
واح���دة خلفية للمقطورة و�شبه املقطورة،
وحتدد ا�شرتاطات وموا�صفات هذه اللوحات
يف القرارات ال�صادرة تنفيذاً لهذا القانون.
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املادة ()32

يجب �إخطار �سلطة الرتخي�ص بكل ت�صرف
ناقل للملكية ي��رد على املركبة امليكانيكية
خ��ل�ال �أرب���ع���ة ع�����ش��ر ي���وم���اً م���ن ق��ب��ل ط��ريف
الت�صرف ،ويظل �صاحب الرخ�صة الأوىل
حمم ً
ال بااللتزامات النا�شئة عن ا�ستعمال
امل��رك��ب��ة �إىل �أن ي��ت��م ن��ق��ل ال�ترخ��ي�����ص �إىل
الطرف الآخر.
املادة ()33

مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها
يف ه��ذا القانون ،يجوز ل�سلطة الرتخي�ص
�أن توقف العمل برخ�صة املركبة �أو تلغيها
�أو ترف�ض جتديدها ،وذلك طبقاً لل�شروط
والأو����ض���اع امل��ق��ررة يف ال�لائ��ح��ة التنفيذية
لهذا القانون.
52

الف�صل الثاين
ال�شروط الفنية للمركبات وفح�صها
و�إ�صالحها وا�ستعمالها
�أو ًال  -ال�شروط الفنية
املادة ()34

ال يجوز ا�ستعمال �أية مركبة ميكانيكية على
ال��ط��ري��ق �إال �إذا ك��ان��ت يف ح��ال��ة ميكانيكية
�سليمة وجمهزة على الأقل مبا ي�أتي:
 -1م����ق����ود (������س�����ت��ي��رجن) م����ت��ي�ن و����ص���ال���ح
لال�ستعمال ،و�سهل التدوير.
��� -2ض��اب��ط�ين ك��اب��ح�ين ف��ع��ال�ين ك���ل منهما
م�ستقل ع��ن الآخ���ر� ،أو بجهاز واح��د فعال
من هذه ال�ضوابط ي�ستعمل بو�سيلتني كل
واحدة منهما م�ستقلة عن الأخرى ،وتوقف
�إحداهما املركبة ب�صورة �سريعة و�أكيدة �إذا
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ويف حالة �صاحلة لال�ستعمال.
� -11آل��ة �إطفاء حريق �صاحلة لال�ستعمال
ل��ل��ح��اف�لات وم��رك��ب��ات و���ص��ه��اري��ح ال�شحن
املعدة لنقل املحروقات ال�سائلة.
وي���ج���وز م���د ه����ذا االل����ت����زام �إىل امل��رك��ب��ات
الأخرى بال�شروط والأو�ضاع التي حتددها
ال��ل��وائ��ح وال���ق���رارات ال�����ص��ادرة تنفيذاً لهذا
القانون.
وال ي�شرتط وجود الأجهزة املبينة بالبنود ()5
و( )6و( )7و( )10من هذه املادة يف الدراجات
الآلية.

ما �أخفقت الأخرى يف ذلك.
 -3ج��ه��از تنبيه م��ن��ا���س��ب و���ص��ال��ح لإع��ط��اء
حتذير م�سموع عند ال�ضرورة.
 -4مر�آة �أمامية مثبتة ب�شكل ي�ساعد ال�سائق
على مراقبة الطريق من اخللف.
 -5زجاج لرد الهواء من مادة �شفافة ال تغري
�شكل الأ�شياء املرئية وال يحدث �شظايا حادة
عند ك�سره.
� -6أداة مل�سح الزجاج تتحرك ب�شكل �آيل عند
احلاجة.
 -7ح��زام �أم��ان ،وحت��دد الالئحة التنفيذية
�أح������وال و�أو�����ض����اع و����ش���روط ا���س��ت��ع��م��ال ه��ذا
احلزام.
 -8جهاز ملنع التلوث وتخفيف �صوت عادم
الغازات (اكزو�ست).
 -9جهاز قيا�س ال�سرعة.
 -10دوالب (عجل) احتياطي منفوخ بالهواء

جتهز ك��ل مركبة ميكانيكية ب���أج��ه��زة �إن���ارة
تثبت ع��ل��ى امل��رك��ب��ة ب�شكل وا���ض��ح ي���دل على
عر�ض املركبة وال ي�سمح بحجبها �أو �إبطال
مفعولها ب���أي جزء من املركبة �أو حمولتها،
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املادة ()36

كما جتهز مب�ؤ�شر للداللة على اجتاه �سريها.
وجت���ه���ز ك����ل م���ق���ط���ورة مب�����ص��اب��ي��ح خ��ل��ف��ي��ة
و�أخرى جانبية للداللة على طول املقطورة.
وجت��ه��ز ال��دراج��ات الآل��ي��ة مب�صباح رئي�سي
لإن���ارة الطريق �أمامها لي ً
ال ،و�آخ��ر خلفي،
و�إذا كانت ذات عربة جانبية فتجهز عالوة
على ذل��ك مب�صباحني جانبيني يف مقدمة
العربة وم�ؤخرتها.
�أم����ا ال����دراج����ات ال��ع��ادي��ة ف��ت��ج��ه��ز مب�صباح
رئي�سي يف مقدمتها ومب�صباح �أحمر وعاك�سة
حمراء يف م�ؤخرتها.
وجتهز العربة بالنور الكايف لتنبيه الغري من
م�ستعملي الطريق عن تواجدها فيه لي ً
ال.
وحت���دد ���ش��روط وم��وا���ص��ف��ات جميع الأن���وار
املن�صو�ص عليها يف ه��ذه امل���ادة يف اللوائح
وال����ق����رارات ال�����ص��ادرة ت��ن��ف��ي��ذاً لأح���ك���ام ه��ذا
القانون.

تخ�ضع امل��رك��ب��ات امليكانيكية على اختالف
�أن����واع����ه����ا ل��ف��ح�����ص ف���ن���ي جت����ري����ه ���س��ل��ط��ة
ال�ترخ��ي�����ص مبقت�ضى �أح��ك��ام ه���ذا الف�صل
ب��ا���س��ت��ث��ن��اء امل���رك���ب���ات امل���ع���ف���اة م���ن ���ش��روط
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مينع �إن����ارة امل�صابيح الرئي�سية الأم��ام��ي��ة يف
املركبة بال �ضرورة عندما تكون يف حالة وقوف.
ك��م��ا مي��ن��ع ا���س��ت��ع��م��ال امل�����ص��ب��اح الأح���م���ر يف
مقدمة املركبة �أو الأبي�ض الذي ير�سل �أ�شعة
مبا�شرة يف م�ؤخرتها.
ويحظر ا�ستعمال الأنوار الكا�شفة يف املركبة
كو�سيلة م��ن و���س��ائ��ل الإن�����ارة �إال لأغ��را���ض
الك�شف عن �أجزاء املركبة اجلاري �إ�صالحها.
ثانياً  -فح�ص املركبات امليكانيكية
املادة ()37
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الت�سجيل والرتخي�ص.
وال يجوز تعديل هياكل املركبة امليكانيكية �أو
تغيري لونها �إال برتخي�ص م�سبق من �سلطة
الرتخي�ص.
ويلتزم �صاحب املركبة امليكانيكية �أن يطلب من
�سلطة الرتخي�ص معاينة مركبته عقب �إجراء
�أي تعديل جوهري يف حمركها �أو يف هيكلها.
املادة ()38

تفح�ص امل��رك��ب��ات فنياً عند تقدمي طلبات
ت�سجيلها وترخي�صها وجتديد الرتخي�ص
يف ال��وق��ت وامل��ك��ان ال��ل��ذي��ن تعينهما �سلطة
الرتخي�ص .ويجوز مبوافقة ه��ذه ال�سلطة
�أن يتم الفح�ص يف مكان �آخ��ر يعينه طالب
الرتخي�ص ،وذلك بال�شروط والأو�ضاع التي
حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعفى من الفح�ص الفني املركبات اجلديدة
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ال�صنع ب��ال�����ش��روط ال��ت��ي حت��دده��ا الالئحة
التنفيذية لهذا القانون.
ومل���ال���ك امل���رك���ب���ة ح���ق ال��ت��ظ��ل��م م���ن نتيجة
الفح�ص الفني بطلب يقدمه �إىل �سلطة
الرتخي�ص خالل ع�شرة �أيام ،ويكون قرارها
ً (((
يف ذلك نهائيا.
املادة ()39

يجوز ل�سلطة الرتخي�ص بعد �إ�صدار رخ�صة
���س�ير �أي����ة م��رك��ب��ة م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  -ل�����ض��رورة
امل�صلحة العامة � -أن تعاين املركبة يف �أي
وقت ،ويلزم مالك املركبة بتنفيذ التعليمات
التي ت�صدرها ال�سلطة املذكورة بناء على ما
تك�شف عنه املعاينة وعليه �إعادتها للفح�ص
مرة �أخ��رى و�إال جاز ل�سلطة الرتخي�ص �أن
ت�سحب رخ�صة املركبة �أو تلغيها.
( )1املادة ( )38ا�ستبدلت بقانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م
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املادة ()40

�إذا اقتنعت �سلطة الرتخي�ص م��ن تقرير
ال���ف���اح�������ص امل���ع�ي�ن م����ن ق��ب��ل��ه��ا �أن م��رك��ب��ة
مرخ�صة لي�ست �صاحلة لل�سري جاز لها �أن
تخطر �صاحب املركبة بعدم ا�ستعمالها على
�أن يت�ضمن الإخطار بيان النواق�ص والعيوب
املوجودة يف املركبة وعلى �صاحبها االمتناع
عن ا�ستعمالها متاماً �إىل �أن يعيد عر�ضها
للمعاينة بعد تاليف هذه النواق�ص والعيوب.
وت��ت��وىل �سلطة ال�ترخ��ي�����ص �إع�����ادة معاينة
املركبة وال�سماح ل�صاحبها با�ستعمالها �إذا
ثبت ا�ستيفاء املطلوب ،على �أنه يف احلاالت
التي تقت�ضي �إع���ادة العر�ض �أك�ثر من مرة
ال���س��ت��ك��م��ال الإ���ص�لاح��ات ال ي��ل��ت��زم �صاحب
املركبة �إال ب�سداد ر�سوم الفح�ص امل�ستحقة
عن فح�ص واحد.
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ثالثاً � -إ�صالح املركبات
املادة ()41

ال ي���ج���وز لأي ���ش��خ�����ص �أو ك�����راج �أن ي��ق��وم
ب�إ�صالح �أية مركبة ميكانيكية بها �آثار حادث
بدون موافقة �سلطة الرتخي�ص.
املادة ()42

ال ي�����س��م��ح ب���وق���وف �أو و����ض���ع �أي�����ة م��رك��ب��ة
ميكانيكية �أو �أي ج���زء م��ن��ه��ا �أو �أي����ة �آالت
ميكانيكية يف �أي طريق �أو على �أي ر�صيف
بق�صد ت�صليحها �إال �إذا كان �إ�صالح العطل
�إ���ص�لاح��اً م�ؤقتاً فقط ال ي����ؤدي �إىل عرقلة
حركة ال�سري �أو �سالمة املرور.

61

قانون السير والمرور لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الف�صل الثالث
�أحكام خا�صة مبركبات الأجرة وال�شحن
املادة ()43

يحظر ت�أجري �أو ا�ستئجار املركبات اخل�صو�صية
غ�ير امل��رخ�����ص��ة ل��غ��ر���ض ال��ت���أج�ير ك��م��ا يحظر
ا���س��ت��ع��م��ال ه���ذه امل��رك��ب��ات يف ن��ق��ل ال���رك���اب �أو
الب�ضائع مقابل عو�ض مهما كان نوعه.
املادة ()44

ال يجوز مزاولة مهنة ت�أجري املركبات �إال بعد
احل�صول على �إذن من �سلطة الرتخي�ص.
وال ي��ج��وز ت���أج�ير ال��دراج��ة ال��ع��ادي��ة مل��ن مل
يبلغ اخلام�سة ع�شرة من العمر.
املادة ()45

مع مراعاة �أحكام املادة ( )12من هذا القانون
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ال يجوز لأي مركبة �شحن �أن حتمل �أي ركاب
با�ستثناء م�ستخدمي �صاحب املركبة �أو عدد
من العمال لأجل حتميل �أو تفريغ حمولتها
�شريطة �أال يزيد ه��ذا ال��ع��دد عما ه��و كاف
لتحقيق ه��ذه الغاية وذل��ك وفقاً ملا حتدده
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
املادة ()46

يجوز ل�سلطة الرتخي�ص �أن ترخ�ص لأية
م��رك��ب��ة �شحن ع��م��وم��ي��ة يف �أن تنقل رك��اب��اً
ب��الأج��رة �إذا اقتنعت بعدم وج��ود خطر من
نقل الركاب بتلك املركبة� ،شريطة �أن ت�ؤمن
للركاب مقاعد للجلو�س وال يجوز ب�أي حال
�أن ي��زي��د ع���دد ه�����ؤالء ال��رك��اب ع��ل��ى خم�سة
ع�شر فيما يتعلق مبركبات ال�شحن اخلفيفة
وثالثني فيما يتعلق باملركبات الثقيلة.
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املادة ()47

ال ي��ح��م��ل يف احل���اف�ل�ات ال��ع��م��وم��ي��ة  -غري
امل���ج���ه���زة ب����أم���اك���ن حل���م���ل ال��ع��ف�����ش  -غ�ير
الأم��ت��ع��ة اخل��ف��ي��ف��ة ال��ت��ي حت��م��ل ب��ال��ي��د ،وال
يجوز و�ضع ه��ذه الأمتعة داخ��ل احلافالت
بجانب الأب����واب �أو يف �أي مكان يحتمل �أن
ي�سبب م�ضايقة للركاب.
املادة ()48

ي��ج��ب ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام م��رك��ب��ات ال���رك���اب �أو
ال�شحن عدم حمل �أي �شخ�ص �أو حمولة �أو
�إح���داث �إ�ضافات ب�صورة ت�شكل خطراً على
ال��رك��اب �أو الآخ���ري���ن� ،أو ي��ك��ون م��ن �ش�أنها
�أن تعرقل حركة ال�سري وامل��رور �سواء كانت
امل��رك��ب��ة ف��ارغ��ة �أو حم��م��ل��ة ،وذل���ك وف��ق��اً ملا
حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
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الباب الرابع
عقوبات جرائم ال�سري واملرور و�إجراءاتها
الف�صل الأول
العقوبات
املادة ()49

يعاقب باحلب�س وبغرامة ال تقل عن ع�شرين
�أل��ف دره��م �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل
من ارتكب �أياً من الأفعال الآتية:
 -1ا�صطناع �أو تقليد لوحة �أرقام �أو ا�ستعمال
لوحة �أرقام م�صطنعة �أو مقلدة.
 -2ت�شويه �أو طم�س �أو تغيري بيانات لوحة
�أرقام مع ا�ستعمالها فيما �أعدت من �أجله.
 -3ا�ستعمال �أو ال�سماح للغري با�ستعمال
لوحة �أرقام وهو عامل بطم�سها �أو ت�شويهها
�أو تغيريها.
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 -4نقل لوحة �أرق��ام من مركبة �إىل مركبة
�أخرى دون موافقة �سلطة الرتخي�ص.
 -5ع����دم ال���وق���وف دون ع����ذر م��ق��ب��ول عند
وقوع حادث مروري منه �أو عليه نتجت عنه
�إ�صابات يف الأ�شخا�ص.
 -6ق���ي���ادة م��رك��ب��ة �أو ال�����ش��روع يف ق��ي��ادت��ه��ا
على ال��ط��ري��ق وه��و حت��ت ت���أث�ير امل�شروبات
(((
الكحولية �أو املواد املخدرة وما يف حكمها.
املادة ()50

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر
وب��غ��رام��ة ال ت��ق��ل ع��ن خم�سة �آالف دره���م �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ق��اد مركبة
على الطريق حال كونه موقوفاً عن القيادة
(((
ب�أمر املحكمة �أو ب�أمر من �سلطة الرتخي�ص.
( )1املادة ( )49ا�ستبدلت بقانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م.
( )2املادة ( )50ا�ستبدلت بقانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م.
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املادة ()51

يعاقب باحلب�س م��دة ال ت��زي��د على ثالثة
�أ���ش��ه��ر وب��غ��رام��ة ال ت��ق��ل ع��ن خم�سة �آالف
دره��م �أو ب���إح��دى هاتني العقوبتني كل من
قاد مركبة على الطريق بدون رخ�صة قيادة
�أو ب��رخ�����ص��ة ال ت�سمح ل��ه ب��ق��ي��ادة ذات ن��وع
(((
املركبة.
املادة ()52

ي��ع��اق��ب ب��احل��ب�����س م���دة ال ت��زي��د ع��ل��ى �سنة
وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف دره��م �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب �أياً
من الأفعال الآتية:
� )1إع���ارة �أو ا�ستعارة �أو ت�أجري �أو ا�ستئجار
لوحة �أرق��ام خالفاً ملا تق�ضي به �أحكام هذا
القانون.
( )1املادة ()51ا�ستبدلت بقانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م.
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 )2تخلف مالك مركبة ت�سببت يف جرمية
�أو حادث عن تقدمي معلومات كان ب�إمكانه
�إع��ط��ا�ؤه��ا وك���ان م��ن ���ش���أن��ه��ا �أن تك�شف عن
ظ���روف اجل��رمي��ة �أو احل����ادث �أو ال�شخ�ص
(((
املت�سبب وت�سهل القب�ض عليه.
املادة (� )53ألغيت

(((

املادة (� )54ألغيت

(((

املادة (� )55ألغيت

(((

( )2املادة ( )52ا�ستبدلت بقانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م.
( )3املادة (� )53ألغيت بالقانون رقم ( )12ل�سنة 2007م.
( )4املادة (� )54ألغيت بالقانون رقم ( )12ل�سنة 2007م.
( )5املادة (� )55ألغيت بالقانون رقم ( )12ل�سنة 2007م.
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املادة ()56

ي��ع��اق��ب باحلب�س م���دة ال ت��زي��د ع��ل��ى ثالثة
�أ�شهر وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة درهم
وال تزيد على �ألفي دره��م �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني ك��ل م��ن رف�����ض �إع��ط��اء ا�سمه �أو
عنوانه �أو �أعطى بياناً غري �صحيح لأحد �أفراد
ال�شرطة الذي يرتدي مالب�سه الر�سمية �أو
يربز بطاقته الر�سمية ،وذلك عندما يطلب
منه ذلك حال تلب�سه بارتكاب جرمية معاقب
عليها مبوجب �أحكام هذا القانون واللوائح
(((
والقرارات ال�صادرة تنفيذاً له.
املادة ()57

مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها
يف هذا الباب ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد
على �شهر وبغرامة ال تقل عن مائتي درهم
( )1املادة ( )56ا�ستبدلت بقانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م.
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وال تزيد على خم�سمائة دره��م �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من ارتكب خمالفة لأي
حكم �آخ��ر من �أحكام هذا القانون واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيداً له.
ويعترب ظرفاً م�شدداً العود الرتكاب جرمية
معاقب عليها مبوجب �أح��ك��ام ه��ذا القانون
واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذاً له وذلك
(((
خالل �سنة من تاريخ ارتكاب اجلرمية.
املادة ()58

�إذا ثبت للمحكمة �إدان����ة �شخ�ص بجرمية
تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية جاز لها:
� -1أن ت��وق��ف العمل برخ�صة ال��ق��ي��ادة التي
يحملها مل���دة م��ع��ي��ن��ة ،و�أن حت��رم��ه م��ن حق
احل�صول على رخ�صة جمددة ملدة �أخرى بعد
انتهاء �أجل الرخ�صة املوقوف العمل بها.

(� )2أن تقرر حرمانه من حق احل�صول على
رخ�صة ق��ي��ادة مل��دة معينة �إن ك��ان ال يحمل
رخ�صة مبقت�ضى هذا القانون.
ويرتتب على الأمر بوقف العمل بالرخ�صة
�أو احلرمان من حق احل�صول عليها ،عدم
العمل بها �أثناء م��دة التوقيف وع��دم جواز
احل�����ص��ول ع��ل��ى رخ�����ص��ة �أخ����رى �أث���ن���اء م��دة
توقيف العمل بالرخ�صة �أو احلرمان منها.
ويعد خمالفاً لأحكام هذا القانون من يتقدم
بطلب للح�صول على رخ�صة باملخالفة لأحكام
ه���ذه امل�����ادة ،وت��ع��ت�بر ب��اط��ل��ة ال��رخ�����ص��ة ال��ت��ي
يتو�صل �إىل احل�صول عليها بهذه املخالفة.
ومع ذلك يجوز ملن حرم من حق احل�صول
على رخ�صة قيادة التقدم �إىل ذات املحكمة
التي �أدانته بطلب لإلغاء ذلك احلرمان بعد
انق�ضاء �ستة �أ�شهر من تاريخ الإدانة.

( )2املادة ( )57ا�ستبدلت بقانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م.
70

71

قانون السير والمرور لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الف�صل الثاين
الإجراءات يف جرائم ال�سري واملرور
املادة ()59

 -5حم��اول��ة ال��ه��رب يف حالة ارت��ك��اب ح��ادث
ي�ضر ب�سالمة �أحد الأفراد �أو يف حالة الأمر
بالوقوف ال�صادر من �أحد �أفراد ال�شرطة.
وت�����س��ري ع��ل��ى ه���ذا الإج������راء �أح���ك���ام ق��ان��ون
الإجراءات اجلزائية.

يجوز لرجل ال�شرطة القب�ض على �أي قائد
م��رك��ب��ة يف ح��ال��ة �ضبطه متلب�ساً ب��ارت��ك��اب
جرمية من اجلرائم الآتية-:
 -1الت�سبب يف وفاة �شخ�ص �آخر ب�سبب قيادة
املركبة �أو �إحداث �إ�صابة به.
 -2قيادة مركبة بطريقة متهورة �أو ب�صورة
ت�شكل خطراً على اجلمهور.
 -3قيادة مركبة ميكانيكية وهو حتت ت�أثري
الكحول �أو �أي خم��در �آخ���ر �أو م��ا يف حكمه
ومبا يفقده القدرة على التحكم فيها.
 -4رف�ض �إعطاء ا�سمه �أو عنوانه �أو �إعطاء
ا�سم �أو عنوان غري �صحيح ،حالة وقوع �إحدى
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.

ي��ج��وز ل��رج��ل ال�����ش��رط��ة ح��ج��ز �أي����ة مركبة
ميكانيكية يف �أي من احلاالت الآتية:
� -1إذا ك��ان��ت ت�����س�ير ع��ل��ى ال��ط��ري��ق وه���ي يف
حالة غري �صاحلة لال�ستعمال� ،أو ال تتوافر
فيها متطلبات هذا القانون بالن�سبة للوحات
الأرق����ام �أو ك��امت و���ص��وت �أو كانت ت�سري دون
ف��رام��ل �أو دون �أن����وار ك��اف��ي��ة ل��ي ً
�لا ،ويف ه��ذه
احل���االت متنع املركبة م��ن اال�ستعمال حتى
يتم �إ���ص�لاح عيوبها ،و�إذا اح��ت��اج �إ�صالحها
نقلها �إىل كراج ،فال يجوز نقلها �إال مقطورة
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مبركبة �أخرى وال يجوز ال�سماح با�ستعمالها
�إال بعد ا�ستيفائها جميع املتطلبات القانونية.
� -2إذا �سبق �إدان��ة �سائقها بجرم ا�ستعمالها
دون رخ�����ص��ة ���س�ير م��ع��م��ول ب��ه��ا ل��ل��م��رك��ب��ة
وا�ستعملت ثانية على الطريق ب��دون هذه
الرخ�صة ،ويف ه��ذه احلالة ال يرفع احلجز
عن املركبة �إال بعد �إبراز الرخ�صة املذكورة.
� -3إذا وجدت على الطريق بقيادة �شخ�ص غري
حائز على رخ�صة �أو ت�صريح لقيادتها ،ما مل
يكن معفياً من ذلك ،ويف هذه احلالة ال يفرج
ع��ن املركبة �إال �إىل �سائق حائز على رخ�صة
قيادة ومفو�ض قانوناً يف ا�ستالم املركبة.
� -4إذا ا�ستعملت على الطريق بعد �إج���راء
ت��غ��ي�يرات ج��وه��ري��ة يف (���ش��ا���س��ي��ه) �أو هيكل
املركبة �أو لونها دون �إبالغ �سلطة الرتخي�ص
ب��ه��ذه ال��ت��غ��ي�يرات ،ح�سبما ن�����ص عليه ه��ذا
القانون.
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� -5إذا كانت ذات عالقة بحادث ينطوي على
جرمية وك��ان م��ن ال�����ض��روري �إب���راز املركبة
كبينة للمحكمة.
املادة ()61

 -1يحدد وزير الداخلية احلاالت التي يجوز
فيها حجز الرخ�صة �أو املركبة.
 -2با�ستثناء العقوبات املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون ،ت�ستوفى الغرامات املقررة يف
ج��داول املخالفات ال�صادرة بقرار من وزير
ال��داخ��ل��ي��ة ،ب�����ش��رط �أال جت���اوز ث�لاث��ة �آالف
دره�����م ،و�إذا رف�����ض امل��خ��ال��ف ذل���ك �أح��ي��ل��ت
الأوراق �إىل النيابة العامة ،ويف حالة الإدانة
يجب �أال تقل الغرامة املحكوم بها عن ن�صف
(((
القيمة املقررة.
( )1املادة ( )61ا�ستبدلت بقانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م.
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الباب اخلام�س
ر�سوم �إجراءات القانون وتنفيذه
الف�صل الأول
الر�سوم
املادة ()62

حتدد بقرار من جمل�س الوزراء الر�سوم امل�ستحقة
عن كل �إج��راء من الإج���راءات املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون والئحته التنفيذية بحد �أق�صى
( )3000ثالثة �آالف درهم لكل ر�سم.
وت���ؤول الر�سوم التي حت�صلها �إدارات املرور
االحتادية �إىل اخلزانة العامة يف الدولة.
املادة ()63

 -1امل��رك��ب��ات اململوكة للحكومة االحت��ادي��ة
واحلكومات املحلية ودوائرها.
 -2املركبات امل�ستعملة للأغرا�ض الزراعية
وال���ت���ي ال ت�ستعمل ك��و���س��ائ��ط ل��ل��ن��ق��ل على
الطريق.
 -3مركبات ذوي االحتياجات اخلا�صة.
 -4مركبة واح��دة حلملة بطاقات ال�ش�ؤون
االجتماعية ت�سجل يف �إمارته.
(((
 -5مركبات امل�ؤ�س�سات اخلريية.
املادة ()64

تعفى املركبات امليكانيكية التي ال ت�ستعمل ملدة
تزيد على �ستة �شهور من ر�سوم جتديد رخ�صة
ال�سري ع��ن تلك امل���دة وذل���ك ب�شرط �أن يبلغ
�صاحب املركبة �سلطة الرتخي�ص بذلك ويقوم
بت�سليمها رخ�صة �سري املركبة �أو �أرقامها.

ت��ع��ف��ى م���ن ر����س���وم ال��ت�����س��ج��ي��ل وال�ترخ��ي�����ص
املركبات الآتية:

( )1املادة ( )63ا�ستبدلت بقانون احتادي رقم ( )12ل�سنة 2007م.
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املادة ()65

ال يعاد ت�سجيل املركبة ،التي �شطب ت�سجيلها
ب�سبب ع��دم جت��دي��د رخ�صة �سريها خالل
�سنة م��ن ت��اري��خ انتهاء �صالحيتها �إال بعد
�سداد ر�سوم الت�سجيل امل�ستحقة.
الف�صل الثاين
تنفيذ القانون
املادة ()66

يحدد وزير الداخلية مناذج حترير املخالفات
التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القانون.
املادة ()67

ت�ضع �سلطة الرتخي�ص مناذج الطلبات التي
تقدم للح�صول على الرخ�ص والت�صاريح
التي ت�صدر وفق �أحكام هذا القانون وي�صدر
78

بنماذج هذه الرخ�ص والت�صاريح ق��رار من
وزير الداخلية.
املادة ()68

ت�ضع �سلطة الرتخي�ص القواعد والإجراءات
ال��ت��ي ت��راه��ا كفيلة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى نظام
امل���رور وتخفي�ض ن�سب املخالفات امل��روري��ة
وحتقيق �أف�ضل م�ستوى من القيادة ،وي�شمل
ذل��ك القواعد اخلا�صة بامل�شاة وال�سائقني
واملركبات واحليوانات.
املادة ()69

ي�صدر وزي���ر الداخلية ال��ل��وائ��ح وال��ق��رارات
الالزمة لتنفيذ هذا القانون ،و�إىل �أن ت�صدر
ه���ذه ال��ل��وائ��ح وال����ق����رارات ي�����س��ت��م��ر العمل
باللوائح والقرارات املعمول بها.
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املادة ()70

ي�ستمر ال��ع��م��ل ب��ال�تراخ��ي�����ص وال��ت�����ص��اري��ح
والأذون������ات ال�����س��اري��ة يف ت��اري��خ ال��ع��م��ل بهذا
ال���ق���ان���ون �إىل ت���اري���خ ان��ت��ه��اء امل����دد امل��ق��ررة
ل�صالحيتها ،ويخ�ضع جتديدها وا�ستبدال
غريها بها لأحكام هذا القانون.
املادة ()71

يلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام
هذا القانون.

املادة ()72

ين�شر ه��ذا القانون يف اجل��ري��دة الر�سمية،
ويعمل به بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.

زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي
بتاريخ 27 :جمادى الآخرة 1416هـ.
املوافق 20 :نوفمرب 1995م.
ن�شر باجلريدة الر�سمية يف  4دي�سمرب 1995م
العدد � 287صفحة 39
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قرار وزاري رقم ( )127ل�سنة 2008م
يف �ش�أن قواعد و�إجراءات ال�ضبط
املروري

املادة الأوىل

وزير الداخلية،
بعد االط�ل�اع على ال��ق��ان��ون االحت����ادي رقم
( )1ل�سنة  1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات
و�صالحيات الوزراء ،والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )21ل�سنة
 1995يف �ش�أن ال�سري واملرور ،والقانون املعدل
له.
وعلى الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي
رقم ( )21ل�سنة  1995يف �ش�أن ال�سري واملرور،
ال�صادرة بالقرار ال��وزاري رقم ( )130ل�سنة
 1997والقرارات املعدلة له.
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
قرر:

يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات
والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل
م��ن��ه��ا ،م��ا مل ي���دل ���س��ي��اق ال��ن�����ص ع��ل��ى غري
ذلك:
ال�صندوق الأ�صفر :املنطقة املخططة باللون
الأ���ص��ف��ر يف ال��ت��ق��اط��ع��ات املنظمة ب���إ���ش��ارات
�ضوئية.
ال��ن��ق��اط امل���روري���ة :ع�����دد م����ن ال���ن���ق���اط ي��ت��م
حتديدها ويح ّمل بها �سائق املركبة املخالف
م��ق��اب��ل ب��ع�����ض امل���خ���ال���ف���ات امل����روري����ة ال��ت��ي
يرتكبها ال�سائق واملحددة باجلدول املرفق،
ويتنا�سب عدد النقاط مع ج�سامة املخالفة
وحتت�سب من تاريخ ارتكاب املخالفة.
احلد الرتاكمي :ب��ل��وغ ع��دد ال��ن��ق��اط امل��روري��ة
( )24نقطة خ�لال ف�ترة زمنية ال تتجاوز
�سنة.
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الت�سابق :قيام �شخ�صني �أو �أك�ثر من �سائقي
املركبات بالت�سابق على الطرق بدون ت�صريح
من �إدارة املرور.
�سجل املخالفات املرورية :ال�سجل ال��ذي ت��دون
ف��ي��ه امل��خ��ال��ف��ات امل���روري���ة ل��ل�����س��ائ��ق وت��اري��خ
ارتكابها وع���دد النقاط امل��روري��ة ال��ت��ي يتم
حتميلها عليه مقابل كل خمالفة.
التكرار :بلوغ احلد الرتاكمي �أكرث من مرة
خالل �سنة.
�إدارة املرور :ال�سلطة املخت�صة بتطبيق �أحكام
هذا القرار.
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الف�صل الأول
النقاط املرورية
املادة الثانية

 -1ين�ش�أ لدى �إدارة املرور �سجل للمخالفات
املرورية التي يرتكبها ال�سائق وت�صنف فيه
هذه املخالفات يف جمموعات متجان�سة من
حيث خطورتها.
 -2ي���ح���دد ل��ك��ل خم��ال��ف��ة ع����دد م��ع�ين من
النقاط املرورية ،وذلك وفق اجلدول املرفق
بهذا القرار.
 -3يتم حم��و النقاط امل��روري��ة التي م�ضى
عليها �سنة ومل ت�صل �إىل احل��د الرتاكمي
للنقاط.
� -4إذا اجتاز ال�سائق دورة تدريبية يف معاهد
ال�����س��ي��اق��ة ال��ت��ي تعتمدها �إدارة امل����رور قبل
ب��ل��وغ��ه احل���د ال�تراك��م��ي ي��ت��م حم��و ثمانية
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ن��ق��اط م���ن جم��م��وع ن��ق��اط��ه .وال ي�ستفيد
ال�سائق من هذه امليزة �سوى مرة واح��دة يف
ال�سنة.
املادة الثالثة

املخت�صة يف ال�سابقة املرورية الثالثة.
وبالن�سبة حلاملي رخ�صة ال��ق��ي��ادة امل�ؤقتة
(حتت التجربة) ،يطبق الآتي:
� -1إذا بلغ ال�سائق احل��د الرتاكمي ،حتجز
رخ�صة القيادة ويوقف العمل بها ملدة �ستة
�أ�شهر وال تعاد له �إال بعد اجتيازه دورة يف
�إعادة ت�أهيل ال�سائقني يف �أحد معاهد تعليم
قيادة املركبات التي تعتمدها �إدارة املرور.
� -2إذا ت��ك��رر ب��ل��وغ ال�سائق احل��د الرتاكمي
خالل فرتة التجربة ،تلغى رخ�صة القيادة
وال يجوز له التقدم للفح�ص �إال بعد مرور
�سنة من تاريخ �إلغاء الرخ�صة.

م���ع ع���دم الإخ��ل��ال ب��ال��ع��ق��وب��ات ال������واردة يف
جدول املخالفات املرفق يعترب قائد املركبة
مرتكباً �سابقة مرورية �إذا بلغت خمالفاته
احل��د ال�تراك��م��ي ،وتتخذ ���ض��ده الإج����راءات
الآتية:
 -1حجز رخ�صة القيادة ووق��ف العمل بها
ملدة ثالثة �أ�شهر يف ال�سابقة املرورية الأوىل.
 -2حجز رخ�صة القيادة ووق��ف العمل بها
ملدة �ستة �أ�شهر يف ال�سابقة املرورية الثانية.
 -3حجز رخ�صة القيادة ملدة �سنة وال تعاد �إىل
�صاحبها �إال بعد اجتيازه دورة تدريبية يف
�أحد معاهد ال�سياقة التي تعتمدها ال�سلطة

ُيعمل باجلدول املرفق بهذا القرار واملتعلق
ب��ت��ط��ب��ي��ق ال���ن���ق���اط امل�����روري�����ة وال���غ���رام���ات
املن�صو�ص عليها.
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املادة اخلام�سة

يُ�ستثنى من احلجز املركبات اململوكة للحكومة
�أو �إحدى ال�شركات �أو الهيئات التابعة لها.
املادة ال�ساد�سة

ُ -1ي��ط��ب��ق ن���ظ���ام ال���ن���ق���اط امل����روري����ة على
امل���خ���ال���ف���ات احل�������ض���وري���ة وال��غ��ي��اب��ي��ة وف��ق��اً
للمحدد باجلدول املرفق.
 -2تقوم �إدارة املرور ب�إخطار املالك بتفا�صيل
املخالفات التي ت�سجل على املركبة.
� -3إذا كانت املخالفة غيابية ،وك��ان �سائق
امل��رك��ب��ة غ�ي�ر م��ال��ك��ه��ا ،ي��ت��م �إخ���ط���ار امل��ال��ك
ب�������ض���رورة ال��ت��ن��ب��ي��ه ع��ل��ى ال�����س��ائ��ق امل��خ��ال��ف
ملراجعة �إدارة امل��رور خ�لال �شهر من تاريخ
الإخطار ،ف�إذا مل يح�ضر ال�سائق خالل املدة
امل��ح��ددة ،وك��ان ذل��ك ناجماً عن تق�صري من
املالك ،حتجز املركبة ملدة �شهر.
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الف�صل الثاين
قواعد و�إجراءات ال�ضبط املروري
املادة ال�سابعة

�إذا ت�سبب �سائق املركبة الثقيلة يف �أي حادث
ينجم عنه تدهور املركبة التي يقودها �أو �أية
مركبة �أخ��رى� ،أو جت��اوز الإ���ش��ارة ال�ضوئية
احل����م����راء� ،أو جت�����اوز يف م���ك���ان مي��ن��ع فيه
ال��ت��ج��اوز حت��ج��ز امل��رك��ب��ة مل���دة �شهر وحتجز
رخ�صة ال��ق��ي��ادة مل��دة �سنة وال تعاد �إل��ي��ه �إال
بعد اجتيازه لدورة تدريبية يف �أحد معاهد
ال�سياقة التي تعتمدها �إدارة املرور ،وتفر�ض
ع��ل��ي��ه غ���رام���ة ق���دره���ا ث�ل�اث���ة �آالف دره���م
بالإ�ضافة �إىل �أي��ة عقوبة �أخ��رى من�صو�ص
عليها يف �أي ت�شريع �آخر.
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املادة الثامنة

ي�����س��ري ت��ط��ب��ي��ق ه����ذا ال����ق����رار ع��ل��ى جميع
ال�����س��ائ��ق�ين احل��ائ��زي��ن ع��ل��ى رخ�����ص��ة ق��ي��ادة
�صادرة من دولة الإم��ارات العربية املتحدة،
متى ارتكبت املخالفة يف �إقليم الدولة.
وفيما عدا احت�ساب النقاط املروريةُ ،يطبق
ه��ذا ال��ق��رار على الأ���ش��خ��ا���ص امل�سموح لهم
ب��ق��ي��ادة امل��رك��ب��ات داخ����ل ال���دول���ة مبقت�ضى
رخ�صة دولية �أو �أجنبية.
املادة التا�سعة

حت�سب املدد املن�صو�ص عليها يف هذا القرار
بالتقومي امليالدي.
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املادة العا�شرة

تلغى �أح��ك��ام ال���ق���رارات الأخ����رى �إىل امل��دى
الذي تتعار�ض فيه مع هذا القرار.
املادة احلادية ع�شرة

ُين�شر ه���ذا ال��ق��رار يف اجل��ري��دة الر�سمية،
و ُيعمل به اعتباراً من 2008/3/1م،
				
الفريق� /سيف بن زايد �آل نهيان
وزير الداخلية
		
بتاريخ1429 /2/ 20 :هـ.
املوافق2008 /2/ 27 :م.
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ن�ص
املخالفة

الغرامة
2000
تقررها املحكمة
1000

ح�ضوري وغيابي ح�ضوري
ح�ضوري

تقررها
املحكمة

النقاط
املرورية

ح�ضوري
غيابيظ
/

حجز
مدة
املركبة

ح�ضوري
وغيابي

ن�ص
املخالفة

الغرامة
تقررها
املحكمة
2000
1000
1000
800
800
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النقاط
املرورية

الهروب من �شرطي
املرور

ح�ضوري
غيابيظ
/

30
يوم

10

جتاوز الإ�شارة
ال�ضوئية احلمراء

ح�ضوري
وغيابي
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9

قيادة املركبة ب�صورة
ت�شكل خطرا على
اجلمهور

ح�ضوري
وغيابي

4

الت�سبب يف وفاة
�شخ�ص

12

8

60
يوم

60
يوم

12

30
يوم

ح�ضوري
وغيابي

3

قيادة مركبة على
الطريق العام بدون
لوحات �أرقام

24

24

7

جتاوز احلد
الأق�صى لل�سرعة
املقررة مبا يزيد عن
 60كم � /ساعة

30
يوم

8

ح�ضوري
وغيابي

2

قيادة مركبة حتت
ت�أثري الكحول،
�أو املخدر �أو ما يف
حكمه

12

30
يوم

12

30
يوم

15
يوم

12

ح�ضوري
وغيابي

1

قيادة املركبة
ب�صورة ت�شكل خطرا
(الت�سابق على
الطريق)

6

قيادة املركبة بتهور

24

60
يوم

ح�ضوري
وغيابي

م

5

عدم الوقوف عند
الت�سبب يف حادث
تنتج عنه �إ�صابات
بدنية

حجز
مدة
املركبة

جدول املخالفات والغرامات
والنقاط املرورية

م

30
يوم

12

قانون السير والمرور لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
800
تقررها
املحكمة
تقررها
املحكمة
900
800

ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري

600

النقاط
املرورية

ح�ضوري
غيابيظ
/
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري

حجز
مدة
املركبة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
600
تقررها
املحكمة
600
600
تقررها
املحكمة

94

6

ــــ

الت�سبب يف �إحداث
�أ�ضرار بليغة يف املركبة

6

20
21
22

23

جتاوز احلد
الأق�صى لل�سرعة
املقررة مبا ال يزيد
عن  40كم� /ساعة
وقوف املركبات �أمام
فوهات احلريق ،
والأماكن املخ�ص�صة
لذوي االحتياجات
اخلا�صة ومركبات
الإ�سعاف

700

16

التجاوز من ناحية
كتف الطريق

ــــ

ــــ

التجاوز يف مكان
ممنوع فيه التجاوز

6

19

1000

15

جتاوز احلد
الأق�صى لل�سرعة
املقررة مبا ال يزيد
عن 50كم� /ساعة

6

ــــ

ح�ضوري ح�ضوري
ح�ضوري ح�ضوري ح�ضوري
 /غيابيظ وغيابي ح�ضوري وغيابي
النقاط
املرورية

14

جتاوز احلد
الأق�صى لل�سرعة
املقررة مبا ال يزيد
عن  60كم� /ساعة

8

ــــ

عدم التزام املركبة
الثقيلة بخط ال�سري
الإلزامي

18

95

6

ــــ

4

ــــ
ــــ
ــــ
ــــ

ح�ضوري
وغيابي

13

الت�سبب يف �إ�صابة
�شخ�ص �إ�صابات
بليغة

8

ــــ

الت�سبب يف �إ�صابة
�شخ�ص �إ�صابة
متو�سطة

6

ــــ

ــــ

ح�ضوري وغيابي

12

الت�سبب يف وقوع
حادث تدهور

24

60
يوم

17

االنتقال �إىل الطريق
ب�صورة خطرة

6

حجز
مدة
املركبة

11

قيام �سائقي
ال�شاحنات بالتجاوز
ب�صورة خطرة

م

م

ــــ

قانون السير والمرور لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
600
400
400
400
400

ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
ح�ضوري
ح�ضوري
ح�ضوري

500

ح�ضوري
وغيابي

500
500

4

500

400

النقاط
املرورية

ح�ضوري
غيابيظ
/

حجز
مدة
املركبة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
500
400

النقاط
املرورية

ح�ضوري
غيابيظ
/

96

4

ــــ

35

عدم الوقوف عند
الت�سبب يف حادث

ح�ضوري
وغيابي

29

عدم �إتباع �إر�شادات
�شرطي املرور

4

ــــ

34

ح�ضوري

28

عدم ترك م�سافة
كافية خلف املركبات
الأمامية

4

ــــ

33

32

ــــ

97

ح�ضوري ح�ضوري وغيابي

27

عدم ربط حزام
الأمان �أثناء القيادة

4

ــــ

زيادة ن�سبة تلوين
زجاج مركبة عما هو
م�صرح به
عدم �إعطاء �أف�ضلية
الطريق ملركبات
الطوارئ ،وال�شرطة،
واخلدمة العامة،
واملواكب الر�سمية
قيادة مركبة ثقيلة
ال تتوفر فيها
�شروط الأمن
وال�سالمة

4

ــــ
30
يوم
ــــ

ــــ

ح�ضوري

26

ال�سماح للأطفال
دون �سن العا�شرة
باجللو�س يف املقعد
الأمامي يف املركبة

4

ــــ

31

دخول الطريق دون
الت�أكد من خلوه

ــــ

ــــ

30
يوم

6

ح�ضوري
وغيابي

25

قيادة املركبة بعك�س
اجتاه ال�سري

ــــ

ــــ

30

جتاوز احلد
الأق�صى لل�سرعة
املقررة مبا ال يزيد
عن 20كم� /ساعة

حجز
مدة
املركبة

24

جتاوز احلد
الأق�صى لل�سرعة
املقررة مبا ال يزيد
عن 30كم� /ساعة

م

م

� 7أيام

قانون السير والمرور لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
500
500
500
500

النقاط
املرورية

ح�ضوري
غيابيظ
/
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري ح�ضوري وغيابي ح�ضوري وغيابي

حجز
مدة
املركبة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
500
500
500
500
500
500

500
500

ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري

98

99

النقاط
املرورية

41

الوقوف و�سط
الطريق دون مربر

4

ــــ

47

ح�ضوري
غيابيظ
/

40

قيادة مركبة حتدث
تلوثاً للبيئة

ــــ

ــــ

ح�ضوري
وغيابي

�إيقاف املركبة على
اجلانب الأي�سر
من الطريق العام
يف غري الأماكن
امل�سموح فيها

6

� 7أيام

ــــ

4

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ح�ضوري وغيابي

46

االمتناع عن �إعطاء
اال�سم والعنوان
ل�شرطي املرور

ح�ضوري
وغيابي

39

45

�إلقاء املخلفات من
املركبات بالطريق
العام

6

� 7أيام

ــــ

ح�ضوري
وغيابي

38

44

عدم التزام �سائقي
املركبات بعالمات
و�إر�شادات املرور

ــــ

6

ــــ

ح�ضوري
وغيابي

37

ال�سماح للغري
بقيادة مركبة غري
مرخ�صة
حتميل املركبة
الثقيلة ب�صورة
ت�شكل خطورة على
الغري � ،أو تلحق
�أ�ضراراً بالطريق
احلمولة الزائدة،
�أو بروز احلمولة
يف املركبات الثقيلة
ع ّما هو مقرر دون
ترخي�ص

ــــ

43

عدم �إعطاء الأولوية
للم�شاة يف الأماكن
املخ�ص�صة لعبورهم

ــــ

ــــ

ح�ضوري

36

قيادة مركبة ت�سبب
�ضجيجا

ــــ

30
يوم

42

الوقوف يف
ال�صندوق الأ�صفر

حجز
مدة
املركبة

م

م

ــــ

قانون السير والمرور لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
500
500
500
500
500

النقاط
املرورية

ح�ضوري
غيابيظ
/
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري

حجز
مدة
املركبة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
400
400
400
400

400

النقاط
املرورية

ح�ضوري
غيابيظ
/

300

100

101

ــــ

ــــ

ــــ

ح�ضوري

58

القيادة بخالف
الرخ�صة املمنوحة

ــــ

� 7أيام

ــــ

ــــ

ــــ

ح�ضوري

52

57

القيادة برخ�صة
قيادة �صادرة من
دولة �أجنبية يف غري
احلاالت املرخ�ص
بها

ــــ

ــــ

ح�ضوري

51

و�ضع عالمات على
الطريق ت�ضر به � ،أو
تعطل حركة ال�سري
ت�سيري املركبات
ال�صناعيةوالإن�شائية
واجلرارات والأجهزة
امليكانيكية دون
ت�صريح من �سلطة
الرتخي�ص

56

جتاوز احلد
الأق�صى لل�سرعة
املقررة مبا ال يزيد
عن 10كم� /ساعة

ــــ

ــــ

ح�ضوري

50

تعليم القيادة
مبركبة غري
خم�ص�صة للتعليم
دون �إذن من �سلطة
الرتخي�ص

55

�إحداث تغيريات يف
لون املركبة بدون
ترخي�ص

ــــ

ــــ

ح�ضوري

49

تعليم القيادة
مبركبة تعليم ال
حتمل لوحة تعليم

ــــ

ــــ

54

�إحداث تغيريات يف
قاعدة ( �شا�سى )
بدون ترخي�ص

ــــ

ــــ

ح�ضوري
وغيابي

48

�إيقاف املركبة على
ممر عبور امل�شاة

ــــ

ــــ

53

�إحداث تغيريات
يف حمرك املركبة
بدون ترخي�ص

حجز
مدة
املركبة

م

م

ــــ

ــــ

قانون السير والمرور لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
300
300
200
200

300

ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
ح�ضوري وغيابي
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
وغيابي

300

النقاط
املرورية

ح�ضوري
غيابيظ
/

حجز
مدة
املركبة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
200
200
200
200
200
200
103

النقاط
املرورية

102

70

عدم رفع جهاز
العادم يف ال�شاحنات

ح�ضوري
 /غيابيظ ح�ضوري وغيابي

ــــ

ــــ

69

قيادة مركبة
خفيفة ال تتوفر
فيها �شروط الأمن
وال�سالمة

ح�ضوري
وغيابي

64

ــــ

ــــ

68

عدم �صالحية
املركبة لل�سري

ح�ضوري
وغيابي

63

عدم وجود امل�صابيح
خلف املقطورة � ،أو
على جوانبها .
عدم �صالحية
امل�صابيح خلف
املقطورة� ،أو على
جوانبها .

ــــ

ــــ

67

عرقلة حركة ال�سري

ــــ
ــــ

ح�ضوري
وغيابي

62

ترك املركبة يف
الطريق  ،وحمركها
دائر

ــــ

ــــ

66

الدخول يف مكان
ممنوع

4

ــــ

ح�ضوري
وغيابي

61

قيادة مركبة
تطلق غازات �أو
�أبخرة حتتوي على
مر ّكبات تزيد على
الن�سب املقررة

ــــ

ــــ

65

4

ــــ

ح�ضوري
وغيابي

60

قطر مركبة �أو
زورق مبركبة � ،أو
عربة بطريقة غري
جمهزة

ــــ

ــــ

وقوف مركبات
الأجرة املخ�ص�ص
لها مواقف لنقل
الركاب يف غري
الأماكن امل�صرح بها

حجز
مدة
املركبة

59

الوقوف خلف
املركبات مما يعوق
حتركها

م

م

ــــ

ــــ
ــــ
� 7أيام

� 7أيام

� 7أيام

قانون السير والمرور لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
3000
200
200
200
200
200

النقاط
املرورية

ح�ضوري
غيابيظ
/
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري ح�ضوري وغيابي

ح�ضوري

حجز
مدة
املركبة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
200
200
200
200
200

82

200

ــــ

105

النقاط
املرورية

ــــ

81

ح�ضوري
غيابيظ
/

104

4

� 7أيام

احلمولة الزائدة ،
�أو بروز احلمولة يف
املركبات اخلفيفة
ع ّما هو مقرر دون
ترخي�ص
�إيقاف املركبة دون
مراعاة البعد املحدد
قانوناً من املفرتق ،
�أو املنعطف

ح�ضوري
وغيابي

76

كتابة عبارات �أو
و�ضع مل�صقات
على املركبة بدون
ت�صريح

4

� 7أيام

80

حتميل املركبة
اخلفيفة ب�صورة
ت�شكل خطورة على
الغري� ،أو الطرق

4

3

3

ــــ

ح�ضوري
وغيابي

75

حتميل ونقل
الركاب بطريقة
غري قانونية

4

� 7أيام

79

الدوران باملركبة
بطريقة خاطئة

ح�ضوري ح�ضوري وغيابي
وغيابي

74

عدم االلتزام بنظام
التحميل �أو التفريغ
يف املواقف

78

4

ح�ضوري

73

مرور �أو دخول
املركبات الثقيلة يف
الطرق والأماكن
املمنوعة

4

� 7أيام

الدوران باملركبة من
غري املكان املخ�ص�ص
لذلك

ــــ

ــــ

ح�ضوري
وغيابي

72

ا�ستعمال املركبة
يف غري الغر�ض
املخ�ص�ص لها

ــــ

� 7أيام

77

عدم اتخاذ الالزم
ل�سالمة حركة
ال�سري عند تعطل
املركبة

حجز
مدة
املركبة

71

عدم تغطية
احلمولة يف
ال�شاحنات

م

م

ــــ
ــــ

� 7أيام

� 7أيام

ــــ

قانون السير والمرور لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
200
200
200
200
200
200

ح�ضوري
ح�ضوري
ح�ضوري
ح�ضوري
ح�ضوري
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
وغيابي

200

النقاط
املرورية

ح�ضوري
غيابيظ
/

حجز
مدة
املركبة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
3000
200
200
200
200
200

النقاط
املرورية

107

ح�ضوري
غيابيظ
/

106

4

ــــ

ح�ضوري
وغيابي

89

رف�ض نقل ركاب
مبركبة الأجرة

ــــ

ــــ

95

ا�ستعمال �أنوار دوارة
متعددة الألوان

ح�ضوري
وغيابي

88

الرجوع �إىل اخللف
ب�صورة خطرة

ــــ

ــــ

94

الوقوف على كتف
الطريق العام
يف غري احلاالت
الطارئة

ح�ضوري

87

قيادة مركبة �أجرة
منتهية الكفالة

4

ــــ

93

الوقوف يف �أماكن
التحميل والتنزيل
دون مقت�ضى

2

ــــ

ــــ

ح�ضوري

86

حتميل ركاب يف
مركبة التعليم

4

ــــ

92

الوقوف يف مكان
ممنوع

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ح�ضوري

85

قيادة مركبة �أجرة
دون ت�صريح

4

ــــ

91

عدم ت�أمني ثبات
املركبة عند وقوفها

12

30
يوم

ــــ

ــــ

ح�ضوري
وغيابي

84

االنحراف املفاجئ
باملركبة

4

ــــ

90

ت�سرب �أو ت�ساقط
�أ�شياء من حمولة
املركبة

حجز
مدة
املركبة

83

نقل الركاب
يف مركبة غري
خم�ص�صه لنقلهم

م

م

ــــ

قانون السير والمرور لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
200
200
200
200
400
200

ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
ح�ضوري
ح�ضوري
ح�ضوري
ح�ضوري
ح�ضوري

200

النقاط
املرورية

ح�ضوري
غيابيظ
/

حجز
مدة
املركبة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
200
200
200
200
200
200

النقاط
املرورية

108

109

ح�ضوري
غيابيظ
/

102

خمالفة قواعد
ا�ستعمال لوحات
الأرقام التجارية

ــــ

ــــ

عدم ا�ستعمال
 108الإ�شارات عند تغيري
اجتاه املركبة� ،أو
الدوران

ح�ضوري

قيادة مركبة غري
 101مرخ�صة من �سلطة
الرتخي�ص

ــــ

� 7أيام

ح�ضوري

عدم جتديد
 100ترخي�ص املركبة بعد
انتهاء مدته

ــــ

ــــ

عدم تثبيت
 107مل�صقات عاك�سة
بامل�ؤخرة لل�شاحنات،
ومركبات النقل

ح�ضوري

99

قيادة املركبة
برخ�صة قيادة
منتهية املفعول

3

ــــ

اختالف لوحات
 106الأرقام بني القاطرة
واملقطورة  ،و�شبه
املقطورة

4

ــــ

ــــ

ح�ضوري
وغيابي

98

عدم �صالحية
�إطارات املركبة �أثناء
ال�سري

ــــ

� 7أيام

ال�سري ليال �أو يف
� 105أوقات ال�ضباب دون
ا�ستعمال الأنوار

2

ــــ

ــــ

ــــ

ح�ضوري وغيابي

97

نقل ركاب زيادة عن
املقرر

3

ــــ

104

القيادة بلوحة
واحدة

2

ــــ

ــــ

3

ح�ضوري

96

عدم ارتداء اخلوذة
�أثناء قيادة الدراجة

4

ــــ

103

عدم تثبيت لوحات
الأرقام يف املكان
املخ�ص�ص لها

حجز
مدة
املركبة

م

م

ــــ
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ن�ص
املخالفة

الغرامة
200
200
200
200

ح�ضوري
ح�ضوري

120

عدم التقيد
بالتعرفة املقررة

200

200

النقاط
املرورية

200
200
200
200

119

عدم و�ضوح �أرقام
اللوحات

200

118

�إ�ساءة ا�ستعمال
املواقف

200

ح�ضوري
 /غيابيظ ح�ضوري وغيابي ح�ضوري وغيابي ح�ضوري وغيابي

حجز
مدة
املركبة

ن�ص
املخالفة

الغرامة

النقاط
املرورية

ــــ

ــــ

ح�ضوري
غيابيظ
/
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
وغيابي

ــــ

� 7أيام
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قيادة مركبة غري
م�ؤمن عليها على
الطريق العام

111

ح�ضوري

110

ــــ

116

التجاوز ب�صورة
خاطئة

3

ــــ

ــــ

ح�ضوري

ا�ستعمال مركبات
التعليم يف غري
 113الأوقات املحددة من
�سلطة الرتخي�ص

112

ــــ

ــــ

� 7أيام

3

ح�ضوري
وغيابي

عدم فح�ص املركبة
بعد �إجراء �أي
تعديل جوهري يف
حمركها �أو هيكلها

3

 115التجاوز من اليمني

4

ــــ

ــــ

3

ح�ضوري
وغيابي

�إيقاف مركبة
بطريقة ت�سبب
111
خطر للمارة� أو
تعرقل حركة امل�شاة.

ــــ

ــــ

6

ح�ضوري
وغيابي

عدم �إف�ساح الطريق
 110للقادم من الي�سار
يف الأماكن التي
يتطلب فيها ذلك

109

ــــ

ــــ

ا�ستعمال مركبات
التعليم يف غري
 114الأماكن املحددة من
�سلطة الرتخي�ص

حجز
مدة
املركبة

عدم �إف�ساح امل�سار
للقادم من اخللف
باملرور من اجلهة
الي�سرى

م

م

ــــ
ــــ
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ن�ص
املخالفة

الغرامة
200
200
200
200

ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
ح�ضوري
ح�ضوري
وغيابي

200

النقاط
املرورية

ح�ضوري
غيابيظ
/

حجز
مدة
املركبة

ن�ص
املخالفة

الغرامة
200
200
200
200

200
100

ح�ضوري ح�ضوري

200
200

112

113

النقاط
املرورية

ــــ

ــــ

ح�ضوري
غيابيظ
/

3

ــــ

القيادة ب�سرعة تقل
 132عن احلد الأدنى
لل�سرعة املحددة
للطريق
عدم نظافة مركبات
 133الأجرة واحلافالت
من الداخل �أو
اخلارج

2
ــــ

ح�ضوري
وغيابي

ــــ

ــــ

 131ا�ستعمال �آلة التنبيه
يف �أماكن حمظورة

6

ــــ

ح�ضوري

عدم تثبيت عالمة
 125الأجرة يف الأماكن
املخ�ص�صة لها
باملركبة
عدم تعليق ما
 126ي�شري �إىل احلمولة
الزائدة املرخ�ص بها
ا�ستعمال الإنارة
 127الداخلية �أثناء �سري
املركبة بدون مربر

ــــ

ــــ

 130عدم �صالحية �أنوار
الإ�ضاءة

ح�ضوري

عدم �إبراز رخ�صة
 124القيادة عند الطلب

123

ــــ

ــــ

ــــ

ح�ضوري

عدم �إبراز ملكية
املركبة عند الطلب

3

ــــ

عدم و�ضع تعريفة
الأجور املقررة يف
 129احلافالت العمومية
ومركبات الأجرة،
�أو عدم �إبرازها عند
الطلب

ــــ

ــــ

ح�ضوري ح�ضوري

� 122إيقاف املركبات على
الأر�صفة

121

2

ــــ

عدم االلتزام باللون
املقرر ملركبات
128
الأجرة �أو التدريب

حجز
مدة
املركبة

عدم التزام املركبة
اخلفيفة بخط
ال�سري الإلزامي

م

م

ــــ

ــــ
ــــ
ــــ

ــــ
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ن�ص
املخالفة

الغرامة
200
200

ح�ضوري
وغيابي
ح�ضوري
ح�ضوري

100

النقاط
املرورية

ح�ضوري
غيابيظ
/

حجز
مدة
املركبة

ن�ص
املخالفة

الغرامة

100
100
100
100

ح�ضوري
ح�ضوري ح�ضوري
وغيابي وغيابي
ح�ضوري

ــــ

100

3

ــــ

100
100
100

114

100

عدم حمل ملكية
 140املركبة �أثناء القيادة

ــــ

ــــ

عبور امل�شاة للطريق
من غري الأماكن
 147املخ�ص�ص لعبورهم
( �إن وجدت)

200

عدم حمل رخ�صة
 139القيادة �أثناء القيادة

ــــ

ــــ

146

فتح الباب الأي�سر
ملركبة الأجرة

100

ــــ

ــــ

ــــ

145
ــــ

النقاط
املرورية

138

ــــ

ــــ

ــــ

عدم وجود نور
�أحمر مب�ؤخرة
املركبة

115

ح�ضوري
غيابيظ
/

137

جمع الركاب
باملناداة مع وجود
الفتات
عدم كتابة حمولة
ال�شاحنة على
جانبيها

ــــ

ــــ

 144ا�ستعمال �آلة التنبيه
ب�صورة مزعجة

ح�ضوري ح�ضوري ح�ضوري ح�ضوري ح�ضوري
وغيابي

عدم ارتداء الزي
املقرر ل�سائقي
 136مركبات الأجرة � ،أو
عدم االعتناء به

ح�ضوري

ا�ستخدام الهاتف
 135النقال بوا�سطة اليد
�أثناء القيادة

4

ــــ

ح�ضوري

134

التدخني داخل
مركبات الأجرة
واحلافالت

ــــ

ــــ

القيادة بدون
 141ا�ستعمال النظارة
الطبية� ،أو العد�سات
عدم ا�ستخدام
 142الإ�ضاءة الداخلية يف
احلافالت ليال
عدم �صالحية
�إ�شارات تغيري
143
االجتاه

حجز
مدة
املركبة

م

م

2
2
ــــ

ــــ
ــــ
ــــ
ــــ

ــــ
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قواعد الن�شر

�أهداف املن�شورات يف املعهد
»
»
»
»
»
»
»
»

»�إث�����راء ال��ع��م��ل ال��ق�����ض��ائ��ي ب��ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات وامل��ع��ل��وم��ات
القانونية مما يعني القا�ضي يف �أداء عمله ،وتو�سيع مداركه،
وزيادة ح�صيلته املعلوماتية.
» العمل على تن�شيط االجتهاد يف جم��ال الفقه والق�ضاء ،من
خ�لال ن�شر ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث وامل��ق��االت املعمقة يف جمال
الفقه والق�ضاء والت�شريع.
»العناية بتطوير �صيغ الأح��ك��ام والتوثيقات يف املحاكم ،وكذا
ت�أ�صيل كتابات ال��ع��دل ،وتطوير قوالبها الكتابية مب��ا يتفق
وال�ضوابط القانونية وال�شرعية.
»�إمداد املحاكم والنيابة العامة بالبحوث والدرا�سات التي ت�سهم
يف تطوير الق�ضاء و�أ�ساليبه و�إجراءاته.
»توثيق �أن�شطة املعهد وما يقام فيه من دورات ،ون�شر ما يلقى
فيه م��ن حما�ضرات بغية الإ���س��ه��ام يف التقييم الفني لأعمال
الق�ضاء.
»توطيد ال�صالت العلمية والفكرية بني معهد دب��ي الق�ضائي
ونظرائه من املعاهد اخلليجية والعربية والعاملية.
»معاجلة الق�ضايا الإن�سانية املعا�صرة يف �إطار القانون ،ال�سيما
ما يخت�ص منها بدولة الإمارات العربية املتحدة والعامل.
»الإ�سهام يف رفع امل�ستوى الفقهي والق�ضائي يف �أو�ساط املجتمع
الإم���ارات���ي ،م��ن خ�ل�ال �إم�����داده ب���أح��دث الأب���ح���اث القانونية،
والدرا�سات الق�ضائية ،و�شروح القانون.
116

»
»
»
»

»
»
»

» �أن تكون البحوث والدرا�سات يف �إط��ار ما يعنى به املعهد من
درا�سات قانونية وق�ضائية ذات الطابع العملي ،وك��ذا التعليق
على الأحكام القانونية ،على �أن تت�سم بالعمق والرثاء املعريف.
»االل��ت��زام ب���أ���ص��ول البحث العلمي وق��واع��ده ال��ع��ام��ة ،وم��راع��اة
التوثيق العلمي الدقيق.
»يقدم البحث مطبوعاً يف ن�سختني ،بعد مراجعته من الأخطاء
الطباعية ،ويرفق به ن�سخة من الوعاء الإلكرتوين املطبوع من
خالله.
»يجب �أن يكون البحث خالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية،
مع مراعاة الرتقيم املتعارف عليه يف الأ�سلوب العربي ،و�ضبط
الكلمات التي حتتاج �إىل �ضبط ،وتقوم هيئة التحرير باملراجعة
اللغوية والتعديل مبا ال يخل مبحتوى البحث �أو م�ضمونه.
»�أن ال ي��ك��ون البحث ق��د �سبق ن�شره على �أي نحو ك���ان� ،أو مت
�إر�ساله للن�شر يف غري املعهد ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث
وتوقيعه.
»يلتزم الباحث بعدم �إر�سال بحثه لأي جهة �أخرى للن�شر حتى
ي�صله رد املعهد ب�صالحية بحثه للن�شر من عدمه.
»ي��رف��ق ال��ب��اح��ث ب��ح��ث��ه ب��ن��ب��ذة ع��ن ���س�يرت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة ،وع��ن��وان��ه
ب��ال��ت��ف�����ص��ي��ل ورق����م ال��ه��ات��ف ،وال��ف��اك�����س (�إن وج����د) وال�بري��د
الإلكرتوين.
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» »يراعى عندكتابة الهوام�ش ما يلي:
الكتب :امل�ؤلف ،عنوان الكتاب (دار الن�شر ،مكان الن�شر� ،سنة الن�شر)،
ال�صفحة.
الدوريات :امل�ؤلف ،عنوان البحث ،ا�سم الدورية ،العدد (مكان الن�شر،
�سنة الن�شر) ،ال�صفحة.
» »تخ�ضع البحوث التي ت��رد �إىل املعهد للتقومي والتحكيم من
قبل املخت�صني للحكم على �أ�صالتها وجدتها وقيمتها و�سالمة
طريقة عر�ضها ،ومن ثم �صالحيتها للن�شر من عدمه.
» »ي��ل��ت��زم ال��ب��اح��ث ب����إج���راء ت��ع��دي�لات املحكمني ع��ل��ى بحثه وف��ق
التقارير املر�سلة �إليه ،وموافاة املعهد بالن�سخة املعدلة.
» » تكون �أولوية الن�شر للبحوث املرتبطة بالتحليالت القانونية
والق�ضائية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،وكذا تاريخ و�صول
البحث �إىل هيئة التحرير.
» »مينح ك��ل ب��اح��ث خم�س ع�شرة ن�سخة م��ن ال�سل�سلة املحتوية
مل�ضمون بحثه.
» »مينح املعهد مكاف�أة مالية للأبحاث التي تتقرر �صالحيتها
للن�شر ويقوم املعهد بن�شرها.
» »ت�صبح البحوث والدرا�سات املن�شورة ملكاً ملعهد دبي الق�ضائي،
وال يحق للباحث �إعادة ن�شرها يف مكان �آخر دون احل�صول على
موافقة كتابية من املعهد.
» »للمعهد احل��ق يف ترجمة البحث �أو �أج���زاء منه ومب��ا ال يخل
مبحتوى البحث �أو م�ضمونه متى اقت�ضت الظروف ذلك ومبا
ال يخل بفحوى املادة العلمية.
118

�إجراءات الن�شر
»
»
»

»
»
»

»

»تر�سل البحوث والدرا�سات با�سم رئي�س التحرير .
»يتم �إخطار الباحث مبا يفيد ت�سلم بحثه خالل �أ�سبوعني من
تاريخ الت�سلم.
»ير�سل البحث �إىل ثالثة حمكمني م��ن ذوي االخت�صا�ص يف
جم��ال البحث بعد �إج��ازت��ه م��ن هيئة ال��ت��ح��ري��ر ،على �أن يتم
التحكيم يف م��دة ال ت��ت��ج��اوز �أرب��ع��ة �أ�سابيع م��ن ت��اري��خ �إر���س��ال
البحث للتحكيم.
»يخطر الباحث بقرار �صالحية البحث للن�شر من عدمه خالل
�شهرين على الأكرث من تاريخ ت�سلم البحث.
»يف حالة ورود مالحظات من املحكمني ،تر�سل املالحظات �إىل
الباحث لإج��راء التعديالت الالزمة ،على �أن تعاد خالل مدة
�أق�صاها �شهر.
»ويف ك���ل الأح�������وال ي��خ��ط��ر �أ����ص���ح���اب ال��ب��ح��وث ب���ال���ق���رار ح��ول
���ص�لاح��ي��ت��ه��ا ل��ل��ن�����ش��ر� ،أو ع���دم���ه ،وك����ذا م��ي��ع��اد ال��ن�����ش��ر يف م��دة
ال ت��ت��ج��اوز �أرب��ع��ة �أ���ش��ه��ر م��ن ت��اري��خ و���ص��ول البحث �إىل هيئة
التحرير.
»�أ�صول البحوث التي ت�صل �إىل املعهد ال ترد �سواء ن�شرت �أو مل
تن�شر.
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�سل�سلة الت�شريعات والقوانني لدولة الإمارات
�صدر من هذه ال�سل�سلة:

العمل وتعديالته والت�شريعات الفرعية ال�صادرة لتنفيذ �أحكامه منذ
 1980ولغاية 2012
 )12املنظومة اجلنائية ب�ش�أن الأن�شطة االقت�صادية يف قوانني دولة
الإم����ارات العربية املتحدة (ال��ق��وان�ين االحت��ادي��ة وال��ق��وان�ين املحلية
لإمارة دبي)
 )13ق��ان��ون ال�����ش��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة ل��دول��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة
-القانون االحتادي رقم  2ل�سنة 2015م

 )1منظومة الت�شريعات العقارية يف �إمارة دبي
 )2قانون الأحوال ال�شخ�صية لدولة الإمارات العربية املتحدة  -قانون
احتادي رقم ( )28ل�سنة 2005م
 )3قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية « -قانون احتادي رقم
 10ل�سنة 1992م» معد ًال بالقانون االحتادي رقم ( )36ل�سنة 2006م
 )4ق��ان��ون الإج�����راءات اجل��زائ��ي��ة ل��دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة -
القانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة  1992وفقاً لأحدث التعديالت
 )5قانون الإجراءات املدنية « -قانون احتادي رقم( )11ل�سنة 1992م» ب�إ�صدار
قانون الإجراءات املدنية املعدل بالقانون االحتادي رقم ( )30ل�سنة 2005
 )6قانون املعامالت املدنية لدولة الإم���ارات العربية املتحدة ال�صادر
بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985م واملعدل بالقانون االحتادي
رقم ( )1ل�سنة 1987م
 )7قانون مكافحة املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية  -القانون االحتادي
رقم ( )14ل�سنة 1995م واالتفاقيات الدولية املتعلقة باملخدرات
 )8قانون ال�سري وامل��رور لدولة الإم���ارات العربية املتحدة  -القانون
االحتادي رقم ( )21ل�سنة 1995م
 )9ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات ل��دول��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة  -ال��ق��ان��ون
االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1987وفقاً لأحدث التعديالت
 )10ق��ان��ون امل��ع��ام�لات التجارية ل��دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة -
القانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة 1993م
 )11القانون االحت��ادي رقم ( )8ل�سنة 1980م يف �ش�أن تنظيم عالقات

 )1دليل الدعوى يف قانون ر�سوم املحاكم
 القا�ضي� :سمري فايزي عبد احلميد� )2إج���راءات الطعن بالتمييز يف قانون الإج����راءات اجلزائية لدولة
الإمارات العربية املتحدة  -امل�ست�شار حممد نبيل ريا�ض
 )٣الب�سيط يف التحكيم  -امل�ست�شار عبداللطيف �سلطان العلماء
� )٤شرح قانون الإج��راءات اجلزائية لدولة الإم��ارات العربية املتحدة
معززاً ب�أحكام املحاكم العليا  -امل�ست�شار ح�سن عرب
� )٥أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة بني ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني
متالزمة داون وم�س�ؤولية متويل الرقابة عليهم  -القا�ضي ماهر �سالمة
� )٦أحكام جرائم التزوير التقليدي والإلكرتوين  -القا�ضي ماهر �سالمة
� )٧س�ؤال وجواب يف التحكيم التجاري  -القا�ضي خليل م�صطفى
� )٨شرح قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولة الإمارات
العربية املتحدة معلقاًعليه ب�أحكام املحاكم العليا يف الدولة  -القا�ضي
م�صطفى ال�شرقاوي
 )٩التزام الطبيب بتب�صري املري�ض  -القا�ضي خولة علي العبدويل
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�سل�سلة الر�سائل العلمية

�سل�سلة االقت�صاد الإ�سالمي

 )1النظام ال��ق��ان��وين للتحكيم الإل��ك�تروين يف ال��ت��ج��ارة الإلكرتونية
(درا�سة مقارنة) � -إعداد /رفعت ف�ضل حممد الراعي
 )2طبيعة الرقابة على د�ستورية القوانني و�إطارها املو�ضوعي يف د�ستور
دولة الإم��ارات العربية املتحدة (درا�سة مقارنة) � -إعداد /علي جمعة
عاطن �سعيد الكتبي
 )3امل�س�ؤولية اجلنائية عن جرائم تلويث البيئة (درا���س��ة مقارنة) -
ت�أليف /حوراء مو�سى
 )4احل��ي��ل الفقهية وب��ي��ع ال��ت��و ّرق ب�ين الفقه الإ���س�لام��ي وال��ق��ان��ون -
القا�ضي الدكتور جا�سم احلو�سني

 -1الفروق الأ�سا�سية يف املعامالت املالية الإ�سالمية(درا�سة يف �ضبط
الفروق يف امل�صطلحات املالية وامل�صرفية املعا�صرة)  -ت�أليف الدكتور/
عبد ال�ستاراخلويلدي

�سل�سلة كتيب اجليب القانوين
لت�شريعات وقوانني دولة الإمارات
العربيية املتحدة

 )1قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية.
 )٢قانون الإجراءات املدنية.
 )٣قانون الإجراءات اجلزائية.
 )٤قانون الأحوال ال�شخ�صية.
 )٥قانون ال�سري واملرور.
 )٦قانون املعامالت املدنية.
 )٧قانون العقوبات .
 )٨قانون الإفال�س.
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�سل�سلة كتيب اجليب القانوين

 )1القواعد القانونية واملبادئ الق�ضائية
 )2املبادئ الق�ضائية يف الإثبات اجلنائي
 )3مبادئ ق�ضائية تتعلق بالطفل واملر�أة واملنزل
 )4املبادئ الق�ضائية لالرتباط واالقرتان واال�شرتاك يف حماكم دولة
الإمارات العربية املتحدة
 )5املبادئ الق�ضائية للتقادم يف حماكم دولة الإمارات العربية املتحدة
 )6امل��ب��ادئ الق�ضائية للنفقة وم�شتمالتها يف املحاكم العليا بدولة
الإمارات العربية املتحدة
 )7املبادئ الق�ضائية يف قانون العمل لدولة الإمارات العربية املتحدة
 )8املبادئ الق�ضائية يف الت�أمني (جز�آن).

جمالت املعهد

 )1جملة «املعهد» الف�صلية
 )2جملة معهد دبي الق�ضائي العلمية املحكمة
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�سل�سلة الدرا�سات القانونية والق�ضائية
�سل�سلة علمية حمكمة
ت�صدر عن معهد دبي الق�ضائي

�صدر من هذه ال�سل�سلة:

 )1اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل ()2009
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبو زيد (الطبعة الأوىل)
 )2ق��ان��ون ال�شركات ال��ت��ج��اري��ة ..يف ���ض��وء �أح��ك��ام حمكمة متييز دبي
واملبادئ القانونية ال�صادرة عنها ()2009
القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي
� )3أع��م��ال النيابة امل��دن��ي��ة ت��ط��وره��ا واخت�صا�صاتها ..وف��ق��اً لأح��دث
الت�شريعات معززة ب�أحكام حمكمة التمييز بدبي ()2009
امل�ست�شار عبد اهلل حممد �أحمد كليب
� )4أحكام احل�ضانة ..وفقاً لقانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي معززاً
ب�أحكام حمكمة التمييز بدبي ()2009
الدكتور حممد عبد الرحمن ال�ضويني
 )5العملي يف ال�شيك ..فـي قانون وق�ضاء دولة الإمارات العربية املتحدة ()2011
الأ�ستاذ الدكتور �شريف حممد غنام
 )6النظام ال��ق��ان��وين للوكيل الإل���ك�ت�روين ..درا���س��ة مقارنة يف �ضوء
الأعمال الدولية والوطنية ()2012
الأ�ستاذ الدكتور �شريف حممد غنام
 )7اتفاق التحكيم يف �ضوء �أحكام الق�ضاء الإماراتي وم�شروع القانون
االحتادي يف �ش�أن التحكيم يف املنازعات التجارية ()2013
الدكتور ال�شهابي �إبراهيم ال�شهابي ال�شرقاوي
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 )8اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل ()2013
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبو زيد (الطبعة الثانية)
 )9ال�شروط املقرتنة بعقد النك ــاح وتطـبيقاتهـا
درا�سة ت�أ�صيلية وحتليلية يف �ضوء �أحكام قانـون الأحـوال ال�شخ�ص ــية
الإم ــاراتي ( - )2013الدكتور حممد عبد الرحمن حممد ال�ضويني
 )10ب��رام��ج املعلومات :طبيعتها القانونية والعقود ال���واردة عليها:
درا�سة مقارنة للقوانني امل�صرية والإماراتية والفرن�سية ()2013
الأ�ستاذ الدكتور مدحت حممود عبدالعال
 )11مدى اخت�صا�ص الق�ضاء مبنازعات عقد االحرتاف الريا�ضي
املحامي عبدالرزاق فاروق �سفلو
��� )12ش��رح ق��ان��ون مكافحة ج��رائ��م تقنية املعلومات ل��دول��ة الإم���ارات
العربية املتحدة املر�سوم بالقانون االحت��ادي رقم  - 2012 / 5الكتاب
الأول  -الدكتور عبدالرازق املوافــي
 )13االخت�صا�ص اجل��ن��ائ��ي للمحاكم االق��ت�����ص��ادي��ة و�أث����ره يف حماية
اقت�صاد ال�سوق  :درا�سة مقارنة  -الدكتور حازم اجلمل
 )14حلول قانونية لإ�شكاليات وت�سا�ؤالت عملية يف مواد قانون الأحوال
ال�شخ�صية الإماراتي (تفاعل ت�شريعي -ق�ضائي -فقهي)
الأ�ستاذ الدكتور حممد �أبو زيد
 )15النظام القانوين لتحول ال�شركات :درا�سة مقارنة بني القانون
الإماراتي وامل�صري والفرن�سي  -الأ�ستاذ حم�سن �سيف قائد
��� )١٦ش��رح ق��ان��ون مكافحة ج��رائ��م تقنية املعلومات ل��دول��ة الإم���ارات
العربية املتحدة املر�سوم بالقانون االحت��ادي رقم  - 2012 / 5الكتاب
الثاين  -الدكتور عبدالرازق املوافــي
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تطلب من:

