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المسار : تشریع االمارات العربیة المتحدة بالعربیة/سیر ومرور
 
 

قرار وزاري رقم 178 لسنة 2017
صادر بتاریخ 15/3/2017م. 1438

الموافق فیھ 16/6/1438ھـ.

بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري
یلغي:

القرار الوزاري رقم 127 تاریخ 27/2/2008م.
وزیر الداخلیة،

بعد اإلطالع على القانون اإلتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن إختصاصات الوزارات وصالحیات الوزراء وتعدیالتھ،
وعلى القانون اإلتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة وتعدیالتھ،

وعلى القانون اإلتحادي رقم (21) لسنة 1995م في شأن السیر والمرور وتعدیالتھ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008م بشأن الھیكل التنظیمي لوزارة الداخلیة،

وعلى الالئحة التنفیذیة للقانون اإلتحادي رقم (21) لسنة 1995م في شأن السیر والمرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (130) لسنة 1997م
وتعدیالتھ،

وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008م في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري،
وبناًء على ما عرضھ وكیل الوزارة،

قرر:

المادة األولى
في تطبیق أحكام ھذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا، ما لم یدل سیاق النص على غیر ذلك:

الصندوق األصفر: المنطقة المخططة باللون األصفر في التقاطعات المنظمة بالعالمات واإلشارات المروریة المعتمدة.
النقاط المروریة: عدد من النقاط المروریة التي یحمل بھا سائق المركبة المخالف مقابل المخالفات المروریة التي یرتكبھا والمحددة بالجدول

المرفق.
الحد التراكمي: بلوغ عدد النقاط المروریة (24) نقطة خالل فترة زمنیة ال تتجاوز سنة میالدیة من تاریخ ارتكاب أول مخالفة.

التسابق: قیام شخصین أو أكثر من سائقي المركبات بالتسابق على الطرق بدون تصریح من الجھة المعنیة.
سجل المخالفات المروریة: السجل الذي تدون فیھ المخالفات المروریة للسائق وتاریخ ارتكابھا وعدد النقاط المروریة التي یتم تحمیلھا علیھ مقابل

كل مخالفة.
التكرار: بلوغ الحد التراكمي أكثر من مرة خالل سنة.

الجھة المعنیة: السلطة المختصة بالسیر والمرور والدوریات وكل ما یتعلق بتطبیق أحكام ھذا القرار.

المادة 2
1- یُنشأ لدى الجھة المعنیة سجل للمخالفات المروریة التي یرتكبھا السائق.

2- یحدد لكل مخالفة عدد معین من النقاط المروریة، وذلك وفق الجدول المرفق بھذا القرار.
3- یبدأ احتساب النقاط المروریة للمخالفات من تاریخ تحریر المخالفة.

4- یتم حذف النقاط المروریة بعد مرور 12 شھر من تاریخ تسدید قیمة المخالفة.
5- إذا اجتاز السائق دورة تدریبیة في معاھد تعلیم قیادة المركبات التي تعتمدھا الجھة المعنیة قبل بلوغھ الحد التراكمي یتم حذف ثمانیة نقاط من

مجموع نقاطھ، وال یستفید السائق من ھذه المیزة سوى مرة واحدة في السنة.

المادة 3
مع عدم اإلخالل بالجزاءات اإلداریة الواردة في جدول المخالفات (المرفق بھذا القرار) یعتبر قائد المركبة مرتكباً سابقة مروریة إذا بلغت

مخالفاتھ الحد التراكمي.
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وتتخذ ضد من یبلغ الحد التراكمي أو تكراره اإلجراءات اآلتیة:
1- في السابقة المروریة األولى یتم حجز رخصة القیادة ووقف العمل بھا لمدة ثالثة أشھر.

2- في السابقة المروریة الثانیة یتم حجز رخصة القیادة ووقف العمل بھا لمدة ستة أشھر.
3- في السابقة المروریة الثالثة یتم حجز رخصة القیادة لمدة سنة.

ویُعفى المخالف من المدة المقررة لحجز رخصة القیادة في السابقة المروریة األولى فقط إذا اجتاز دورة تدریبیة في أحد معاھد تعلیم قیادة
المركبات التي تعتمدھا الجھة المعنیة.

ویكون اجتیاز الدورة التدریبیة إلزامیاً في السابقة المروریة الثانیة والثالثة.

المادة 4
إذا بلغ حامل رخصة القیادة (تحت التجربة) أو الجدیدة التي تصدر ألول مرة الحد التراكمي، تتخذ بحقھ اإلجراءات اآلتیة:

1- تحجز رخصة القیادة ویوقف العمل بھا لمدة ستة أشھر.
2- یعفى من المدة المقررة لحجز الرخصة إذا اجتاز دورة في إعادة تأھیل السائقین في أحد معاھد تعلیم قیادة المركبات التي تعتمدھا الجھة

المعنیة.
وإذا تكرر بلوغ السائق الحد التراكمي خالل فترة التجربة، فتلغى رخصة القیادة وال یجوز لھ التقدم للفحص إال بعد مرور سنة من تاریخ إلغاء

الرخصة.

المادة 5
مع مراعاة أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة المشار إلیھ، كل قائد مركبة لم تقم بحقھ الدعوى الجزائیة أو تم إدانتھ في

جریمة تعاطي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة، یتم حجز رخصة القیادة الخاصة بھ ووقف العمل بھا لمدة سنة تبدأ من تاریخ إنتھاء تنفیذ العقوبة.
وال ترد رخصة القیادة إلیھ إال بعد إحضاره تقریر طبي من إحدى وحدات عالج اإلدمان یفید شفائھ وأن حالتھ الصحیة تسمح لھ بقیادة المركبة.

المادة 6
یتم حجز المركبة من قبل الجھة المعنیة في األماكن التي تحددھا وبأیة وسیلة من الوسائل التي تراھا مناسبة بشرط أن تمنعھا من السیر على

الطریق.
ویستثنى من الحجز المركبات المملوكة للحكومة أو إحدى الشركات أو الھیئات التابعة لھا.

المادة 7
تعفى المركبة المقرر حجزھا من المدة المقررة للحجز في الحاالت اآلتیة:

1- إذا اجتاز السائق المخالف الذي ترتب على مخالفتھ حجز المركبة، الدورة التدریبیة بأحد معاھد تعلیم قیادة المركبات المعتمدة لدى الجھة
المعنیة.

2- وإذا دفع السائق المخالف أو مالكھا عن كل یوم حجز قیمة (100) مائة درھم للمركبة الخفیفة و(200) مائتي درھم للمركبة الثقیلة.
ویشترط أال یجاوز مبلغ الغرامة والقیمة المشار إلیھا في البند (2) من ھذه المادة، أو قیمة الدورة التدریبیة المقررة في المخالفة الواحدة عن

(3000) ثالثة آالف درھم، وتحجز المركبة بعدد األیام المتبقیة.

المادة 8
یتم حجز كل مركبة انتھى ترخیصھا ومر على انتھائھ أكثر من ثالثة أشھر، إذ تم ضبطھا على الطریق، وال تسلم لمالكھا حتى یقوم بتسدید القیود

وتجدید الترخیص.

المادة 9
یجوز تلوین زجاج جمیع المركبات باللون األسود بنسبة ال تزید عن (50%) من مستوى الرؤیة الداخلیة للمركبة، على أن یشمل التلوین الزجاج

الجانبي والخلفي فقط ولیس األمامي.
وال یجوز تلوین زجاج المركبات الثقیلة أو المركبات التي تحمل لوحات أجرة.

المادة 10
1- تقوم الجھة المعنیة بإخطار مالك المركبة بتفاصیل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبین لھ وجود مخالفة لم یرتكبھا وجب علیھ التنبیھ
على السائق الذي قام بارتكاب المخالفة بضرورة مراجعة الجھة المعنیة خالل شھر من تاریخ اإلخطار لدفع قیمة الغرامة وتحمیلھ بالنقاط المروریة.

2- إذا لم یحضر السائق خالل المدة المحددة تحمل المركبة ومالكھا بالجزاءات اإلداریة المقررة على المخالفات إذا كان حامالً لرخصة قیادة،
وتسقط النقاط المروریة في حال عدم وجود رخصة قیادة للمالك.
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التاریخ: 15/3/2017م.

الموافق:
16/6/1438ھـ.

الفریق/سیف بن زاید آل نھیان
نائب رئیس مجلس الوزراء

وزیر الداخلیة

المادة 11
إذا قام سائق المركبة الثقیلة بأي فعل من األفعال الواردة أدناه، تحجز رخصة قیادة سائق المركبة الثقیلة لمدة سنة وال تعاد إلیھ إال بعد اجتیازه

لدورة تدریبیة في أحد معاھد تعلیم قیادة المركبات التي تعتمدھا الجھة المعنیة، وتفرض علیھ غرامة قدرھا ثالثة آالف درھم في المخالفات اآلتیة:
1- التسبب في أي حادث ینجم عنھ تدھور المركبة التي یقودھا أو أیة مركبة أخرى.

2- تجاوز اإلشارة الضوئیة الحمراء.
3- التجاوز في مكان یمنع فیھ التجاوز.

4- قیادة مركبة بطریقة تعرض حیاتھ أو حیاة اآلخرین أو سالمتھم أو أمنھم للخطر أو من شأنھا أن تلحق ضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.

المادة 12
إذا تم تحریر مخالفة مروریة واحدة تتضمن عدة مخالفات فیتم احتساب النقاط المروریة عن المخالفة األشد.

المادة 13
یسري تطبیق ھذا القرار على جمیع المخالفات المرتكبة في إقلیم دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

المادة 14
تحسب المدد المنصوص علیھا في ھذا القرار بالتقویم المیالدي.

المادة 15
یعمل بالجدول المرفق بھذا القرار والمتعلق بتطبیق المخالفات والنقاط المروریة وقیمتھا.

المادة 16
یلغى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008م في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وأیة قرارات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فیھ

مع ھذا القرار.

المادة 17
ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ بعد ثالثة أشھر من تاریخ صدوره.

نشر ھذا القرار الوزاري في عدد الجریدة الرسمیة رقم 613 ص 235.

الجدول المرفق
 

جدول
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