قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )10ل�سنة 2015
ب�ش�أن
تنظيم ا�ستخدام الدراجات الهوائية يف �إمارة دبي
__________
نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن �إدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )34ل�سنة  2008ب�ش�أن الت�صرف يف املركبات والآليات والدراجات املحجوزة
وتعديالته،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
رئي�س جمل�س الإدارة  :رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للهيئة.
 :كل �سبيل مفتوح لل�سري العام يف الإمارة ،وي�شمل الطرق ب�أنواعها وامليادين
الطريق
العامة واجل�سور واملواقف العامة والأر�صفة ومعابر امل�شاة.
� :آلة ميكانيكية �أو دراجة نارية �أو �أي جهاز �آخر ي�سري على الطريق مبحرك
املركبة
�آيل ،وت�شمل املركبة الثقيلة.
الدراجة الهوائية  :مركبة ذات عجلتني �أو �أكرث ،غري جمهزة مبحرك �آيل ،ت�سري بقوة دفع
راكبها ومعدة لنقل الأ�شخا�ص.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/22/15 12:50 PM

63

العدد ( - )3٨٤ال�سنة ( ٨ - )49رجب 143٦هـ  -املوافق � ٢٧أبريل 201٥م

Issue 384 Pages.indd 63

م�سار الدراجة الهوائية  :امل�سار الذي يتم حتديده من قبل الهيئة ،املخ�ص�ص ل�سري الدراجة الهوائية
على الطريق.
اخت�صا�صات الهيئة
املادة ()2
لغايات هذا القرارُ ،يناط بالهيئة املهام وال�صالحيات التالية:
 -1اعتماد املتطلبات واملعايري والأدلة الالزمة لإن�شاء و�صيانة و�إدارة وا�ستخدام م�سارات
الدراجات الهوائية ،مبا يف ذلك متطلبات �أمن و�سالمة ا�ستخدام هذه امل�سارات.
 -2حتديد و�إن�شاء م�سارات الدراجات الهوائية يف الإمارة ،وو�ضع اللوحات الإر�شادية الدالة على
هذه امل�سارات.
 -3و�ضع ال�شروط وال�ضوابط ّ
املنظمة ال�ستعمال الدراجات الهوائية يف الإمارة ،مبا يف ذلك
املتطلبات الفنية الواجب توفرها عند قيادتها.
� -4أية مهام �أخرى تكون الزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
التزامات قائد الدراجة الهوائية
املادة ()3
يجب على قائد الدراجة الهوائية االلتزام مبا يلي:
 -1قيادة الدراجة الهوائية يف م�سارات الدراجات الهوائية �إن وجدت.
 -2عدم قيادة الدراجة الهوائية على الطريق الذي تزيد ال�سرعة املحددة فيه على (� )60ستني
كيلو مرت ًا يف ال�ساعة.
 -3عدم قيادة الدراجة الهوائية يف امل�سارات املخ�ص�صة لريا�ضة امل�شي واجلري يف الإمارة.
 -4قيادة الدراجة الهوائية بطريقة �آمنة ،مع توخي احلذر وجتنب �إتيان �أية �أفعال قد ت�سبب
خطورة على حياة و�سالمة قائدها والآخرين.
 -5متطلبات الأمن وال�سالمة التي حتددها الهيئة عند قيادة الدراجة الهوائية.
 -6عدم حمل �أي راكب على الدراجة الهوائية ما مل تكن الدراجة مز ّودة بكافة املع ّدات املخ�ص�صة
لذلك ،وكان الراكب جمهز ًا بو�سائل احلماية التي حتددها الهيئة.
� -7أية التزامات �أخرى يحددها رئي�س جمل�س الإدارة مبوجب القرارات ال�صادرة عنه يف هذا
ال�ش�أن.
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املحظورات
املادة ()4
تحُ ظر قيادة املركبات �أو �إيقافها على م�سارات الدراجات الهوائية.

�أ-
ب-
ج-
د-

العقوبات
املادة ()5
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعاقب كل من يرتكب �أي ًا من
املخالفات الواردة يف اجلدول املُلحق بهذا القرار بالغرامة املب ّينة �إزاء كل منها.
ت�ضاعف قيمة الغرامة املن�صو�ص عليها يف اجلدول امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
يف حال معاودة ارتكاب املخالفة ذاتها خالل �سنة واحدة من ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها.
بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املن�صو�ص عليها يف هذه املادة ،يجوز حجز الدراجة الهوائية
ملدة ( )30ثالثني يوم ًا ،على �أن ي�سري ب�ش�أن حجز الدراجة الهوائية وفكه والت�صرف بها ،ما
ي�سري ب�ش�أن حجز املركبات ،وذلك وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة يف هذا ال�ش�أن.
يتم �ضبط الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام هذا القرار من قبل �أفراد �شرطة دبي.

�أيلولة الغرامات
املادة ()6
ت�ؤول ح�صيلة الغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب هذا القرار حل�ساب اخلزانة العامة حلكومة
دبي.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()7
ُي�صدر رئي�س جمل�س الإدارة القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
املادة ()8
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()9
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 14أبريل 2015م
املواف ـ ـ ــق  25جمادى الآخرة 1436هـ
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جدول بتحديد املخالفات والغرامات
__________
م

الغرامة (بالدرهم)

و�صف املخالفة

 ١عدم التزام قائد الدراجة الهوائية بقيادتها يف م�سار الدراجات الهوائية.

300

 ٢قيادة الدراجة الهوائية على الطريق الذي تزيد ال�سرعة املحددة فيه على
(� )60ستني كيلو مرت ًا يف ال�ساعة.

500

 ٣قيادة الدراجة الهوائية بطريقة ت�شكل خطر ًا على قائدها �أو على حياة و�سالمة

300

الآخرين.
 ٤قيادة الدراجة الهوائية على امل�سارات املخ�ص�صة لريا�ضة امل�شي واجلري.

200

 ٥قيادة املركبة �أو �إيقافها على م�سار الدراجات الهوائية.

300

 ٦حمل ركاب على الدراجة الهوائية من غري �أن تكون مز ّودة بكافة املعدّات
املخ�ص�صة لذلك� ،أو من غري �أن يكون الراكب جمهز ًا بو�سائل احلماية التي

200

حتددها الهيئة.
 ٧خمالفة ال�ضوابط واال�شرتاطات التي حتددها الهيئة مبوجب القرارات

200

ال�صادرة عنها يف هذا ال�ش�أن.
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