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مر�سوم رقم )2٩( ل�سنة 2015
ب�ساأن

حجز املركبات يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي  

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم )21( ل�شنة 1995 ب�شاأن ال�شري واملرور والئحته التنفيذية 
وتعديالتهما،

وعلى القرار الوزاري رقم )127( ل�شنة 2008 يف �شاأن قواعد واإجراءات ال�شبط املروري،
وعلى قانون �شرطة دبي ل�شنة 1966 والئحته التنفيذية رقم )1( ل�شنة 1984،

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2009 ب�شاأن اإدارة االأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )23( ل�شنة 2015 ب�شاأن الت�شرف يف املركبات املحجوزة يف اإمارة دبي،

وعلى النظام رقم )4( ل�شنة 2008 ب�شاأن ا�شتعمال وترخي�ص الدراجات النارية الرتفيهية يف اإمارة 
دبي وتعديالته،

وعلى قرار املجل�ص التنفيذي رقم )3( ل�شنة 2010 ب�شاأن ا�شتبدال مدد حجز املركبات املحجوزة 
لدى �شرطة دبي،

اإمارة دبي، والتقليل من  وبهدف املحافظة على االأرواح واملمتلكات، و�شمان ال�شالمة املرورية يف 
احلوادث املرورية فيها،

نر�سم ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا املر�شوم، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �شياق الن�ص على غري ذلك:

: اإمارة دبي. االإمارة 
: �شرطة دبي. ال�شرطة 
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: القائد العام لل�شرطة. القائد العام 
: اأية اآلة ميكانيكية اأو دراجة نارية اأو عربة اأو اأي جهاز اآخر ي�شري على  املركبة 
اأخرى، وت�شمل املركبة الثقيلة  باأية و�شيلة  اأو  الطريق بقوة ميكانيكية 

والدراجة النارية الرتفيهية.
: مركبة ذات عجلتني اأو اأكرث جمهزة مبحرك اآيل يتم ترخي�شها لل�شري  الدراجة النارية الرتفيهية 

يف جميع الت�شاري�ص با�شتثناء الطرق املعبدة.
الطرق  وي�شمل  املركبات،  قبل  من  العام  لل�شري  مفتوح  �شبيل  كل   : الطريق 
واالأر�شفة،  العامة،  واملواقف  واجل�شور،  العامة،  وامليادين  باأنواعها، 

ومعابر امل�شاة.

حالت احلجز الإداري الوجوبي للمركبات
املادة )2(

مع عدم االإخالل بالعقوبات والتدابري املقررة مبوجب الت�شريعات ال�شارية يف االإمارة، يتم حجز 
املركبة من قبل ال�شرطة يف احلاالت التالية:

امل�شاركة يف ال�شباقات على الطريق بدون ت�شريح م�شبق من ال�شرطة.   -1
قيادة الدراجة النارية الرتفيهية على الطريق املعبد.   -2

اإحداث تغيريات جوهرية يف املركبة ب�شورة ينجم عنها زيادة يف ال�شرعة املقررة للمركبة، اأو    -3
اإ�شدار �شجيج اأو �شو�شاء اأثناء ت�شغيلها اأو قيادتها.

جتاوز قيمة الغرامات املرورية املفرو�شة على املركبة مبلغ )6000( �شتة اآالف درهم.   -4
اأ�شهر من انتهاء ترخي�شها دون جتديده، بدون عذر  قيادة املركبة بعد انق�شاء مدة ثالثة    -5

مقبول.
قيادة املركبة بتهور اأو ب�شورة ت�شكل خطرًا على الغري.   -6

الهروب من رجال ال�شرطة.   -7

حالت احلجز الإداري اجلوازي للمركبات
املادة )3(

مع عدم االإخالل بالعقوبات والتدابري املقررة مبوجب الت�شريعات ال�شارية يف االإمارة، يجوز للقائد 
العام اأو من يفو�شه، بناء على تقرير ال�شبط املروري، حجز املركبة يف احلاالت املبّينة يف اجلدول 
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املُلحق بهذا املر�شوم، وذلك مبا ال يزيد على املدة املحددة اإزاء كل حالة.

فك احلجز الإداري الوجوبي واجلوازي للمركبات
املادة )4(

البنود )1( و)2(  اإليها يف  امل�شار  للحاالت  يتقرر حجزها وفقًا  التي  املركبة  يتم فك حجز  اأ-  
و)3( من املادة )2( من هذا املر�شوم بعد قيام مالكها ب�شداد املبالغ التالية:

)100.000( مئة األف درهم بالن�شبة للمركبة التي مت حجزها ا�شتنادًا الأحكام البند    - 1
)1( من املادة )2( من هذا املر�شوم.

)50.000( خم�شون األف درهم بالن�شبة للدراجات النارية الرتفيهية التي مت حجزها    - 2
ا�شتنادًا الأحكام البند )2( من املادة )2( من هذا املر�شوم.

)10.000( ع�شرة اآالف درهم بالن�شبة للمركبة التي مت حجزها ا�شتنادًا الأحكام البنود    - 3
)3( و)6( و)7( من املادة )2( من هذا املر�شوم.

يتم فك حجز املركبة التي يتقرر حجزها وفقًا للحالة امل�شار اإليها يف البند )4( من املادة  ب-  
)2( من هذا املر�شوم، بعد قيام مالكها ب�شداد قيمة الغرامات املرورية املفرو�شة عليه.

يتم فك حجز املركبة التي يتقرر حجزها وفقًا للحالة امل�شار اإليها يف البند )5( من املادة  ج-  
)2( من هذا املر�شوم بعد قيام مالكها بتجديد ترخي�شها.

يف  اإليها  امل�شار  للحاالت  وفقًا  ال�شرطة  قبل  من  حجزها  يتقرر  التي  املركبة  حجز  فك  يتم  د-  
اجلدول املُلحق بهذا املر�شوم، �شريطة ما يلي:

املالية  للمبالغ  وفقًا  با�شتبدال مدة احلجز  املركبة  مالك  قيام  اأو  انتهاء مدة احلجز،    -1
املحددة يف الفقرة )هـ( من هذه املادة.

دفع كافة الغرامات امل�شتحقة وفقًا للملف املروري.   -2
ت�شويب املخالفة اأو اإزالة اأ�شبابها.   -3

اأية �شروط اأخرى يحددها القائد العام مبوجب القرارات ال�شادرة عنه يف هذا ال�شاأن.   -4
ل�شنة  رقم )127(  الوزاري  القرار  الأحكام  وفقًا  يتقرر حجزها  التي  املركبة  يتم فك حجز  هـ-  
2008 امل�شار اإليه، يف احلاالت التي مل يتم الن�ص عليها يف هذا املر�شوم، بعد قيام مالكها 
بدفع مبلغ )100( مئة درهم عن املركبات اخلفيفة، ومبلغ )200( مئتي درهم عن املركبات 

الثقيلة وذلك عن كل يوم من مدة احلجز املقررة اأو املدة املتبقية منها.
اإذا مل يقم من حجزت مركبته با�شتالمها عند انتهاء مدة احلجز فيلزم بدفع مبلغ )50(  و-  
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خم�شني درهمًا عن كل يوم تبقى فيها مركبته يف احلجز.

التدابري الإ�سافية
املادة )5(

باالإ�شافة اإلى العقوبات والتدابري املقررة مبوجب الت�شريعات ال�شارية يف االإمارة، اإذا جتاوز �شائق 
املركبة الثقيلة غري املواطن االإ�شارة ال�شوئية احلمراء، فاإنه يتم اإبعاده اإداريًا عن دولة االإمارات 

العربية املتحدة. 

بيع املركبة املحجوزة باملزاد العلني
املادة )6(

لالأحكام  وفقًا  العلني،  املزاد  املر�شوم يف  اأحكام هذا  يتم حجزها مبقت�شى  التي  املركبة  بيع  يتم 
واالإجراءات املن�شو�ص عليها يف القانون رقم )23( ل�شنة 2015 امل�شار اإليه، اإذا انق�شت مدة ال تقل 

عن )3( ثالثة اأ�شهر من تاريخ حجز املركبة دون قيام مالكها بالإجراءات الالزمة لفك حجزها.

التظلم
املادة )٧(

يجوز لكل ذي م�شلحة التظلم خطيًا لدى القائد العام من اأي قرار اأو اإجراء اأو تدبري اتُِّخذ بحقه 
تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة   )15( خالل  مبوجبه،  ال�شادرة  والقرارات  املر�شوم  هذا  مبوجب 
اإخطاره بالقرار اأو االإجراء اأو التدبري املتظلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خالل )30( ثالثني 
�شكلها القائد العام لهذه الغاية، ويكون القرار ال�شادر يف  يومًا من تاريخ تقدميه من قبل جلنة يحُ

هذا التظلم نهائيًا.

اأيلولة املبالغ
املادة )8(

توؤول ح�شيلة املبالغ التي يتم ا�شتيفاوؤها مبوجب اأحكام هذا املر�شوم اإلى ح�شاب اخلزانة العامة 
حلكومة دبي.
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اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )٩(

ُي�شدر القائد العام القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�شوم.

الإلغاءات
املادة )10(

ُيلغى قرار املجل�ص التنفيذي رقم )3( ل�شنة 2010 املُ�شار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�ص يف اأي ت�شريع اآخر 
اإلى املدى الذي يتعار�ص فيه واأحكام هذا املر�شوم.

الن�سر وال�سريان
املادة )11(

يحُن�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية، ويحُعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 10اأغ�شط�ص 2015م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 25�شوال 1436هـ
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جدول
بتحديد حالت ومدد احلجز اجلوازي للمركبات

احلد الأق�سى ملدة احلجز و�سف احلالة

نقل ركاب زيادة عن العدد امل�شرح به يف املركبات املخ�ش�شة للنقل 

اجلماعي. 

الوقوف على كتف الطريق يف غري احلاالت الطارئة، اأو التجاوز من 

خالله. 

قيادة مركبة حتمل لوحة واحدة. 

قيادة مركبة باإطارات غري �شاحلة لال�شتخدام. 

عرقلة حركة املرور. 

قيادة مركبة بلوحة تالفة اأو غري وا�شحة. 

تغيري قاعدة املركبة )ال�شا�شي( بدون ترخي�ص. 

تغيري لون املركبة بدون ترخي�ص. 

عدم التزام املركبة الثقيلة بخط ال�شري االإلزامي. 

تعديل حمرك املركبة بدون ترخي�ص. 

قيادة مركبة حتدث تلويثًا للبيئة. 

30 يومًا

30 يومًا

30 يومًا

30 يومًا

14 يومًا

7 اأيام

7 اأيام

7 اأيام

7 اأيام

7 اأيام

7 اأيام

1

2

3

4

5

6

7
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9

10

11

م

Issue 390 Pages.indd   44 9/15/15   10:32 AM




