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الموضوع : قرار إداري رقم 313/2020 بتحديد شروط وإجراءات استثناء المركبات والفئات من

التعرفة المرو ية "سالك"
 

بإنشاء هيئة الطرق والمواصالت وتعديالته، ويشار إليها فيما بعد بـ - بعد االطالع ع   القانون رقم (17) لسنة 2005 

"الهيئة"

- وع   القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المرو ية    إمارة د   وتعديالته، 

- وع   قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصالت،

- وع   القرار اإلداري رقم (16) لسنة 2008 بشأن آلية واشتراطات الفئات المعفاة والمستثناة من رسوم التعرفة المرو ية

(سالك)،

- وع   القرار اإلداري رقم (361) لسنة 2019 بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة

المرو ية    إمارة د  ،

قررنا ما ي  :

المركبات والفئات المستثناة

المادة (1)

والقرار اإلداري رقم (361) لسنة يتم استثناء المركبات الميكانيكية والفئات المحددة    القانون رقم (22) لسنة 2006 

2019 المشار إليهما، والمبيّنة تالياً من التعرفة المرو ية "سالك"، وفقاً للشروط واإلجراءات المنصوص عليها    هذا القرار:

1- المركبات الميكانيكية المخصصة للنقل الجماعي، وتشمل:

 أ- حافالت نقل موظفي الجهات الحكومية.

 ب- حافالت نقل الطالب.

 ج- حافالت النقل العام.

2- المركبات الميكانيكية العائدة للفئات التالية:

 أ- القوات المسلحة ووزارة الدفاع.

 ب- شرطة د  .

 ج- الشرطة االتحادية وشرطة اإلمارات األخرى.

 د- الدفاع المد  .

 ه- اإلسعاف.
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 و- وزارة الداخلية.

 ز- جهاز أمن الدولة.

3- المركبات الميكانيكية العائدة لفئة ذوي اإلعاقة، وتشمل:

أ - مركبات المراكز المخصصة لنقل ذوي اإلعاقة.

ب-مركبات األفراد المخصصة لنقل ذوي اإلعاقة.

4- المركبات الميكانيكية العائدة للجمعيات الخي ية والمؤسسات ذات النفع العام    الدولة.

 

شروط استثناء المركبات والفئات

المادة (2)

تُحدد شروط استثناء المركبات الميكانيكية والفئات المستثناة من التعرفة المرو ية "سالك"، المشار إليها    المادة (1)

من هذا القرار، وفقاً لما هو محدد    الجداول ذوات األرقام (1)، (2)، (3) و(4) المُلحقة بهذا القرار.

 

إجراءات وآلية االستثناء

المادة (3)

تُحدد إجراءات وآلية استثناء المركبات الميكانيكية والفئات المحددة    المادة (1) من هذا القرار من التعرفة المرو ية

"سالك"، وفقاً لما ي  :

1- أن تقوم الجهة طالبة االستثناء بتقديم طلب االستثناء من التعرفة المرو ية "سالك" إ   مؤسسة المرور والطرق

بالهيئة، وفقاً للنموذج المعتمد لديها لهذه الغاية.

2- توفير كافة المستندات والوثائق والبيانات التي تطلبها مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، بما    ذلك صور عن ملكية

المركبة الميكانيكية المطلوب استثناؤها.

3- تقديم تعهد خطي من مقدم طلب االستثناء، يفيد استخدام المركبة لألغراض التي منح االستثناء ألجله، وبأنه يتحمل

كامل المسؤولية    حال عدم قيامه بإخطار مؤسسة المرور والطرق بالهيئة    حال تصرفه بالمركبة أو تغيير طبيعة

استخدامها، إضافة إ   التزامه بإرجاع أي بطاقات صرفت له من الهيئة بسبب االستثناء.

 

المراجعة والتحديث

المادة (4)

تقوم مؤسسة المرور والطرق بالهيئة بمراجعة وتحديث شروط وإجراءات استثناء المركبات الميكانيكية والفئات المستثناة
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من التعرفة المرو ية "سالك" كل سنتين، ورفعها إ   مدير عام الهيئة العتمادها.

 

اإللغاءات

المادة (5)

يُلغى القرار اإلداري رقم (16) لسنة 2008 المشار إليه، كما يُلغى أي نص    أي قرار إداري آخر إ   المدى الذي يتعارض

فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والس يان

المادة (6)

يُنشر هذا القرار    الج يدة الرسمية، ويعمل به من تا يخ نشره.

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس

المدي ين
المرفقات :

مرفق
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  )1جدول رقم (

  بتحديد شروط استثناء المركبات الميكانيكية المخصصة للنقل الجماعي 

  من التعرفة المرورية "سالك"

ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ  ــــــــ

  

  شروط االستثناء  نوع المركبة

ــوظفي  -  حافالت نقل موظفي الجهات الحكومية ـــدد مــــ ــ ــل عـ ــ ـــة أال يقــ ــ ــة الحكوميـ ـــ الجهـ
ـــن  ــ ــ ـــ ــ ــافالت عـ ــ ـــ ــ ــ ـــتخدمون الحــ ــ ــ ـــ ــ ـــذين يسـ ــ ــ ـــ ــ الـ

  ) موظف.100(
ـــن ( - ــ ـــ ــ ـــة عـــ ــ ـــ ــ ــ ـــة الحافلـ ـــ ــ ـــ ــل حمولــ ــ ــ ـــ ــ ) 26أال تقــ

كب.  را
ــ - ـــ ــ ــ ـــ ـــون الحافلــ ـــ ــ ــ ـــة  ةأن تكــــ ــ ـــ ــ ــة للجهــــ ــ ـــ ــ ــ مملوكـــ

  الحكومية أو مستأجرة من قبلها.
ــل  - ــ ـــ ــ ـــة لنقــــ ــ ـــ ــ ـــة مخصصـــ ــ ـــ ــ ــون الحافلـــ ـــ ــ ــ أن تكــــ

  الموظفين.

ـــجلة  -  حافالت نقل الطالب ــ ـــ ـــة ومســ ــ ـــ ــة مملوكــ ـــ ــ ــون الحافلـــ ــ ـــ ــ أن تكـ
ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــة التعليميــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــم المؤسســ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ة أو باســ

 مستأجرة من قبلها.

ـــرور  - ــ ـــ ــــد مــ ــ ــ ــــتثناء بعـ ــ ــــد االســـ ــ ـــ ــتم تجدي ــ ـــ ــ أن ي
 سنة واحدة من تاريخ منحه.

ــل  - ــ ـــ ــ ـــة لنقــــ ــ ـــ ــ ـــة مخصصـــ ــ ـــ ــ ــون الحافلـــ ـــ ــ ــ أن تكــــ

  الطالب.

 أن تكون مملوكة أو عائدة للهيئة. -  حافالت النقل العام
  أن تكون مخصصة للنقل العام. -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

  )2جدول رقم (

  نيكية العائدة للجهات العسكرية واإلسعاف بتحديد شروط استثناء المركبات الميكا

  من التعرفة المرورية "سالك"

ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ   ــــــــ

  

عدد المركبات   شروط االستثناء  اإلمارة  الجهة المستثناة

  المستثناة

  القوات المسلحة
  ووزارة الدفاع

ـــارات  ـــ ــ ــة إمـ ــ ـــ كافــ
  الدولة

ــــوات الم ــ ــ ـــة للقـ ــ ـــ ـــة مملوكـ ـــ ــ ـــون المركبـ ـــ ــ ـــلحة أو وزارة أن تكـ ـــ ــ سـ
  .الدفاع

  كافة المركبات

  كافة المركبات  أن تكون المركبات مملوكة لشرطة دبي.   دبي  شرطة دبي

ـــة  ــ ـــ ــرطة االتحاديــ ــ ـــ الشـــ
ـــارات  ـــ ــ ـــرطة اإلمـــ ــ ــ ـــ وشـ

  األخرى

ـــارات  ـــ ــ ــة إمـ ــ ـــ كافــ
  الدولة

ـــة   ـــ ــ ـــ ــ ـــرطة االتحاديـ ــ ـــ ــ ــ ــــدة للشــ ــ ــ ـــ ـــة العائـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــل المركبـ ــ ــ ـــ أن تحمـــ
 شعارها.

ــر   ــ ــن غيـ ـــة مـــ ـــرطة المحليــ ــــدة للشــ ــة العائـ ــل المركبـــ أن تحمـــ
ــــ ــ ــــــي إمـ ــى فـ ـــ ــــة، وأن يراعــ ــ ــرطة المحليـ ــ ــ ــعار الشـ ــ ـــي شـــ ــ ارة دبــ

  منح االستثناء الضوابط التالية:
ــاريخ  -1 ــ ـــ ـــن تــ ـــ ــ ــة مـ ـــ ــ ـــــى للمركبــ ــ ـــد أدنــ ــ ــ ــنتين كحــ ـــ ــ ـــرور ســ ــ ــ مــ

ـــن  ـــة مــ ــــطب المركبــ ــد شـ ـــا يفيـــ ـــار مــ ـــتثنائها أو إحضــ اســ
 الملف المروري.

ـــة،  -2 ــ ـــ ــ ــ ــن أي مركبـ ــ ـــ ــ ــ ــتثناء عــ ــ ـــ ــ ـــ ـــاء االسـ ــ ـــ ــ ــ ــــال إلغـ ــ ــ ـــ ـــــي حــ ـــ ــ ــ فـ

ـــاء  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــتم إلغـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــرى، ال يـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــة أخــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــتبدالها بمركبــ ـــ ــ ـــ ــ ــ واسـ
ـــات المترت ــال المخالفــ ـــة فـــــي حـــ ـــة البديلــ ـــى المركبــ ـــة علــ بــ

  وجودها.

  مركبة بحد أقصى 50

ـــارات   الدفاع المدني  ـــ ــ ــة إمـ ــ ـــ كافــ
  الدولة

ــدني  ـــدفاع المـــ ـــة للــ ـــإلدارة العامــ ـــة لــ ــة مملوكــ ــــون المركبـــ أن تكـ
  لدى كل إمارة، وتحمل شعارها.

  كافة المركبات

ـــارات   اإلسعاف ـــ ــ ــة إمـ ــ ـــ كافــ
  الدولة

ــات الحكوم ــ ـــن الجهـــ ـــ ــــة ألي مـ ــ ــــة مملوكـ ــ ـــون المركبـ ـــ ـــة أن تكـ ـــ يـ
ـــة  ـــ ــ ــ ــات الخاصــ ــ ــ ـــ ــ ـــن الجهـ ــ ــ ـــ ــة، أو ألي مــ ــ ـــ ــ ـــة أو المحليـــ ـــ ــ ــ االتحاديــ
ــل  ـــ ــ ـــعاف، وأن تحمــ ـــ ــدمات اإلســـ ــ ــ ــديم خـــ ــ ـــ ــــا بتقــ ــ ـــّرح لهـــ ــ ــ المصــ

  شعار الجهة التي تعود لها.

  كافة المركبات

ـــارات   وزارة الداخلية ـــ ــ ــة إمـ ــ ـــ كافــ

  الدولة

ـــد  500  أن تحمل المركبة شعار وزارة الداخلية. ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــة بحــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ مركبــ

  أقصى

ـــارات   جهاز أمن الدولة  ـــ ــ ــة إمـ ــ ـــ كافــ
  ولةالد

ــتم  ــ ــ ـــة، ويــ ــ ــ ـــن الدولـ ـــ ـــاز أمــ ـــ ــة لجهــ ـــ ــ ــــة مملوكـ ــ ــون المركبــ ـــ ــ أن تكـ
  استخدامها لألغراض األمنية.

  كافة المركبات

  

  

  



 
 
 
 
 

  

  )3جدول رقم (

  بتحديد شروط استثناء المركبات الميكانيكية العائدة لفئة ذوي اإلعاقة من التعرفة المرورية "سالك"

ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ   ــــــــ

  شروط االستثناء  ةنوع المركب

ــل  ــ ـــ ــة لنقــ ــ ـــ ــز المخصصــ ـــ ــ كــ ــات المرا ـــ ــ مركبــ
  ذوي اإلعاقة

  أن تكون المركبة مملوكة للمركز. -
 أن تكون المركبة مجهزة الستخدام األشخاص من ذوي اإلعاقة. -
ــــع أو  - ـــة المجتمـ ــن وزارة تنميــ ـــد مـــ ــــز معتمــ ــان المركـ ـــد بـــ ـــالة تفيــ ـــديم رســ تقــ

  هيئة تنمية المجتمع بدبي أو منشأ بموجب تشريع.

ـــات ـــ ــ ــل  مركبــ ــ ـــ ــ ـــة لنقـ ــ ـــ ـــراد المخصصــ ـــ ــ األفــ
  ذوي اإلعاقة

ـــل  - ــ ــ ــة الحاصـ ــ ـــ ــخص ذي اإلعاقـ ــ ـــ ـــل الشـ ــ ــ ـــة لنقـ ــ ـــة مخصصـــ ــ ــون المركبـــ ــ ـــ أن تكـ
 على البطاقة الخاصة بذوي اإلعاقة من الجهات المعنية.

 يقتصر اإلعفاء على مركبة واحدة للشخص ضمن هذه الفئة. -
ـــون المركبـــــة مملوكـــــة - ـــة  أن تكــ ـــن الدرجــ ــارب مــ ــد األقـــ ــة أو ألحـــ ــذوي اإلعاقـــ لـــ

 .أو الثانيةاألولى 
  .ذوي اإلعاقةتقديم بطاقة الهوية اإلماراتية ل -

ـــة  ـــية وزارة تنميـــ ــ ـــــى توصـ ـــاًء علـ ــ ـــده بنـ ــ ـــى حـ ـــب علـــ ــ ــــل طلـ ـــة كــ ـــتم دراســـ ــ ـــة، يـ ــ ـــذه الفئـ ــمن هـــ ــ ـــاله ضــ ـــذكورين أعـــ ـــدا المـــ ــ ــا عـ فيمــــ
  المجتمع أو هيئة تنمية المجتمع بدبي.

ــق  ــ ـــدبي لتطبيــ ـــ ــــع ب ـــة المجتمــ ــ ـــة تنميــ ــ ـــع أو هيئـ ــ ــة المجتمـ ــ ـــع وزارة تنميـــ ــ ــــيق مـ ــــتم التنســ ــ ـــة ي ــن التعرفــــ ــ ــتثناءات مــ ــ ـــة االســ ــ آليــ

  المرورية "سالك" لفئة ذوي اإلعاقة.

ـــد  ــتثناء بعـــ ــ ـــد االســ ـــدم تجديــ ــال عـــ ــ ــــة فـــــي حــ ــــز ذوي اإلعاقــ كـ ـــة ومرا ــن ذوي اإلعاقـــ ــ ــــراد مــ ـــة األفـ ــن فئـــ ــ ــتثناء عــ ــاء االســـ ــ ـــتم إلغــ ــ ي
  مرور سنة واحدة من تاريخ منح االستثناء.

  

  )4جدول رقم (

  ة العائدة للجمعيات الخيرية بتحديد شروط استثناء المركبات الميكانيكي

  التعرفة المرورية "سالك" والمؤسسات ذات النفع العام في الدولة من

ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــ   ــــــــ

  

  عدد المركبات  شروط االستثناء  نوع المركبة

ــدة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــات العائــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ المركبـــ
ـــة  ـــ ــ ــ ـــ ــات الخيريــ ـــ ــ ـــ ــ للجمعيـــ
ــات ذات  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ والمؤسســـ
ـــة،  ـــام فـــــي الدولــ ـــع العــ النفــ

  مها.وما في حك
  

ـــة  - ــ ــ ــة أو المؤسسـ ــ ـــ ــة الخيريـ ــ ـــ ــون الجمعيـ ـــ ــ أن تكـ
ـــة  ــ ــ ـــ ــ ـــجلة ومرخصــ ــ ـــ ــ ــام مســــ ــ ـــ ــ ــ ــع العـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ذات النفـ
ــة، أو  ـــ ــ ــ ـــ ـــات المختصـ ــ ـــ ــ ــ ـــن الجهـ ــ ـــ ــ ــ ــدة مـ ــ ـــ ــ ــ ومعتمــ

 منشأة بموجب تشريع.

ـــة  - ــ ــ ـــ ــ ــة للجمعيــ ـــ ــ ـــ ــ ـــة مملوكــ ــ ـــ ــ ــ ـــون المركبــ ـــ ــ ــ أن تكــــ
  الخيرية أو المؤسسة ذات النفع العام. 

  كافة المركبات


