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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )10( ل�سنة 201٥
ب�ساأن

تنظيم ��ستخد�م �لدر�جات �لهو�ئية يف �إمارة دبي
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم   ويل عهد دبي   رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد �لطالع على �لقانون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�صاأن �إن�صاء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى �لقانون رقم )17( ل�صنة 2005 باإن�صاء هيئة �لطرق و�ملو��صالت،

وعلى �لقانون رقم )35( ل�صنة 2009 ب�صاأن �إد�رة �لأمو�ل �لعامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى �لقانون رقم )34( ل�صنة 2008 ب�صاأن �لت�صرف يف �ملركبات و�لآليات و�لدر�جات �ملحجوزة 

وتعديالته،

قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيثما وردت يف هذ� �لقر�ر، �ملعاين �ملبّينة �إز�ء كل منها، ما مل 
يدل �صياق �لن�ض على غري ذلك:

: �إمارة دبي. �لإمارة 
: هيئة �لطرق و�ملو��صالت. �لهيئة 

: رئي�ض جمل�ض �لإد�رة و�ملدير �لتنفيذي للهيئة. رئي�ض جمل�ض �لإد�رة 
: كل �صبيل مفتوح لل�صري �لعام يف �لإمارة، وي�صمل �لطرق باأنو�عها و�مليادين  �لطريق 

العامة واجل�شور واملواقف العامة واالأر�شفة ومعابر امل�شاة.
: �آلة ميكانيكية �أو در�جة نارية �أو �أي جهاز �آخر ي�صري على �لطريق مبحرك  �ملركبة 

�آيل، وت�صمل �ملركبة �لثقيلة. 
اآيل، ت�شري بقوة دفع  اأكرث، غري جمهزة مبحرك  اأو  : مركبة ذات عجلتني  الدراجة الهوائية 

ر�كبها ومعدة لنقل �لأ�صخا�ض.
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م�صار �لدر�جة �لهو�ئية : �مل�صار �لذي يتم حتديده من قبل �لهيئة، �ملخ�ص�ض ل�صري �لدر�جة �لهو�ئية 
على �لطريق.

�خت�سا�سات �لهيئة
�ملادة )2(

لغايات هذا القرار، ُيناط بالهيئة املهام وال�شالحيات التالية:
م�صار�ت  و��صتخد�م  و�إد�رة  و�صيانة  لإن�صاء  �لالزمة  و�لأدلة  و�ملعايري  �ملتطلبات  �عتماد    -1

�لدر�جات �لهو�ئية، مبا يف ذلك متطلبات �أمن و�صالمة ��صتخد�م هذه �مل�صار�ت.
حتديد و�إن�صاء م�صار�ت �لدر�جات �لهو�ئية يف �لإمارة، وو�صع �للوحات �لإر�صادية �لد�لة على    -2

هذه �مل�صار�ت.
ذلك  يف  مبا  االإمارة،  يف  الهوائية  الدراجات  ال�شتعمال  املنّظمة  وال�شوابط  ال�شروط  و�شع    -3

�ملتطلبات �لفنية �لو�جب توفرها عند قيادتها.
�أية مهام �أخرى تكون لزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر.   -4

�لتز�مات قائد �لدر�جة �لهو�ئية
�ملادة )3(

يجب على قائد �لدر�جة �لهو�ئية �للتز�م مبا يلي:
قيادة �لدر�جة �لهو�ئية يف م�صار�ت �لدر�جات �لهو�ئية �إن وجدت.   -1

عدم قيادة �لدر�جة �لهو�ئية على �لطريق �لذي تزيد �ل�صرعة �ملحددة فيه على )60( �صتني    -2
كيلو مرتً� يف �ل�صاعة.

عدم قيادة �لدر�جة �لهو�ئية يف �مل�صار�ت �ملخ�ص�صة لريا�صة �مل�صي و�جلري يف �لإمارة.   -3
ت�صبب  قد  �أفعال  �أية  �إتيان  توخي �حلذر وجتنب  مع  �آمنة،  بطريقة  �لهو�ئية  �لدر�جة  قيادة    -4

خطورة على حياة و�صالمة قائدها و�لآخرين.
متطلبات �لأمن و�ل�صالمة �لتي حتددها �لهيئة عند قيادة �لدر�جة �لهو�ئية.   -5

عدم حمل �أي ر�كب على �لدر�جة �لهو�ئية ما مل تكن �لدر�جة مزّودة بكافة �ملعّد�ت �ملخ�ص�صة    -6
لذلك، وكان �لر�كب جمهزً� بو�صائل �حلماية �لتي حتددها �لهيئة.

�أية �لتز�مات �أخرى يحددها رئي�ض جمل�ض �لإد�رة مبوجب �لقر�ر�ت �ل�صادرة عنه يف هذ�    -7
�ل�صاأن.
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�ملحظور�ت
�ملادة )4(

حُتظر قيادة �ملركبات �أو �إيقافها على م�صار�ت �لدر�جات �لهو�ئية.

�لعقوبات
�ملادة )٥(

مع عدم �لإخالل باأية عقوبة �أ�صد ين�ض عليها �أي قر�ر �آخر، ُيعاقب كل من يرتكب �أيًا من  �أ-  
�ملخالفات �لو�ردة يف �جلدول �ملُلحق بهذ� �لقر�ر بالغر�مة �ملبّينة �إز�ء كل منها.

ت�شاعف قيمة الغرامة املن�شو�ص عليها يف اجلدول امل�شار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة  ب-  
يف حال معاودة �رتكاب �ملخالفة ذ�تها خالل �صنة و�حدة من �رتكاب �ملخالفة �ل�صابقة لها.

بالإ�صافة �إلى عقوبة �لغر�مة �ملن�صو�ض عليها يف هذه �ملادة، يجوز حجز �لدر�جة �لهو�ئية  ج-  
ملدة )30( ثالثني يومًا، على �أن ي�صري ب�صاأن حجز �لدر�جة �لهو�ئية وفكه و�لت�صرف بها، ما 

ي�صري ب�صاأن حجز �ملركبات، وذلك وفقًا للت�صريعات �ل�صارية يف �لإمارة يف هذ� �ل�صاأن.
يتم �شبط االأفعال التي ترتكب باملخالفة الأحكام هذا القرار من قبل اأفراد �شرطة دبي. د-  

�أيلولة �لغر�مات
�ملادة )6(

توؤول ح�صيلة �لغر�مات �لتي يتم ��صتيفاوؤها مبوجب هذ� �لقر�ر حل�صاب �خلز�نة �لعامة حلكومة 
دبي.

�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )٧(

ُي�صدر رئي�ض جمل�ض �لإد�رة �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر.

�لإلغاء�ت
�ملادة )٨(

ُيلغى �أي ن�ض يف �أي قر�ر �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر.
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�لن�سر و�ل�سريان
�ملادة )٩(

ُين�صر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�صمية، وُيعمل به من تاريخ ن�صره.

حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�صدر يف دبي بتاريخ 14 �أبريل 2015م
�ملو�فـــــــق 25 جمادى �لآخرة 1436هـ
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جدول بتحديد �ملخالفات و�لغر�مات
__________

�لغر�مة )بالدرهم( و�سف �ملخالفة

عدم �لتز�م قائد �لدر�جة �لهو�ئية بقيادتها يف م�صار �لدر�جات �لهو�ئية.

على  فيه  �ملحددة  �ل�صرعة  تزيد  �لذي  �لطريق  على  �لهو�ئية  �لدر�جة  قيادة 

)60( �صتني كيلو مرتً� يف �ل�صاعة.

قيادة �لدر�جة �لهو�ئية بطريقة ت�صكل خطرً� على قائدها �أو على حياة و�صالمة 

�لآخرين.

قيادة �لدر�جة �لهو�ئية على �مل�صار�ت �ملخ�ص�صة لريا�صة �مل�صي و�جلري.

قيادة �ملركبة �أو �إيقافها على م�صار �لدر�جات �لهو�ئية.

�ملعّد�ت  بكافة  مزّودة  تكون  �أن  غري  من  �لهو�ئية  �لدر�جة  على  ركاب  حمل 

�أن يكون �لر�كب جمهزً� بو�صائل �حلماية �لتي  �أو من غري  �ملخ�ص�صة لذلك، 

حتددها �لهيئة.

القرارات  مبوجب  الهيئة  حتددها  التي  واال�شرتاطات  ال�شوابط  خمالفة 

�ل�صادرة عنها يف هذ� �ل�صاأن.
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