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 الملخص:

أنظمة التعرفة المرورية وأثرها على حرية التنقل وحرية انتقال البضائع ورؤوس األموال يهدف البحث الى استعراض 

االتحادي. وفي سبيل ذلك تم  وقانون المرورالذي نجده في الدستور  وأساسها القانونيالعربية المتحدة  اإلماراتفي دولة 

  .استعراض هذه األنظمة، وقياس مدى تأثيرها على هذه الحريات

إلى هدف هذا البحث، سيتبع هذا البحث المنهج التحليلي وسينقسم إلى أربعة مطالب، سيناقش أولها مفاهيم كل  للوصولو

وبعد ذلك سيستعرض المطلب الثاني النصوص حرية انتقال رؤوس األموال والبضائع. من مصطلح الحرية، حرية التنقل، 

األخير  ، وأخيراً سنقيم في المطلباإلماراتالقانونية التي تناقش هذه الحريات واألساس القانوني لنظام التعرفة المرورية في دولة 

وأبو ظبي والشارقة ومدى تأثيرها على حرية انتقال األفراد تأثير القيود الواردة في كل من أنظمة التعرف المرورية في دبي 

ن أنظمة التعرفة المرورية ال تتعارض إوتوصل البحث الى مجموعة من النتائج أهمها:  حرية انتقال رؤوس األموال والبضائع.و 

نية ن تقييد اإلمارة المعإ، تمع الدستور او توجه واضعي الدستور فيما يتعلق بإلغاء الضرائب والمكوس والرسوم بين اإلمارا

لية في ذلك السلطة االص لحرية التنقل او حرية انتقال البضائع والرسوم إنما جاء بناء على تفويض من السلطات االتحادية صاحبة

انتقال  ةن أنظمة التعرفة المرورية والرسوم المفروض للمرور عبر بواباتها ال تعتبر تقييد حقيقي لحرية التنقل او حريإ، التقييد

ت مجانية ن يتم توفير مساراأويوصي الباحث ب البضائع ورؤوس األموال بفضل توافر البدائل المجانية وبسبب رمزية الرسوم.

ن يتم مراجعة قيمة الرسوم سنوياً لضمان تناسبها مع هدف تنظيم حركة السير والمرور، أ، نظام التعرفة المرورية في ابوظبيل

 عملة ومعدالت التضخم.بسبب ارتفاع وانخفاض ال

 اإلمارات األموال، رؤوس البضائع، مرور حرية التنقل، حرية المرورية، التعرفة أنظمة الكلمات المفتاحية:
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Traffic tariff systems and their impact on freedom of movement and the free passage of 

goods and capital in the UAE 

 

 

Abstract: 

The research aims to review the traffic tariff systems and their impact on freedom of movement 

and the freedom of movement of goods and capital in the United Arab Emirates and its legal basis, 

which we find in the Constitution and the Federal Traffic Law. To that end, these regulations were 

reviewed, and their impact on these freedoms was measured. 

In order to reach the goal of this research, this research will follow the analytical method and will 

be divided into four demands, the first of which will discuss the concepts of freedom, freedom of 

movement, and freedom of movement of capital and goods. After that, the second requirement 

will review the legal texts that discuss these freedoms and the legal basis for the traffic tariff system 

in the UAE, and finally, in the last requirement, we will evaluate the impact of the restrictions 

contained in each of the traffic identification systems in Dubai, Abu Dhabi and Sharjah and their 

impact on the freedom of movement of individuals and the freedom of movement capital and 

merchandise. The research reached a set of results, the most important of which are: that the traffic 

tariff systems do not contradict the constitution or the direction of the drafters of the constitution 

with regard to the abolition of taxes, tolls and fees between the emirates. The original in that 

restriction, the traffic tariff systems and the fees imposed for passing through its gates are not 

considered a real restriction on the freedom of movement or the freedom of movement of goods 

and capital thanks to the availability of free alternatives and because of the symbolic fees. The 

researcher recommends that free tracks be provided to the traffic tariff system in Abu Dhabi, and 

that the value of the fees be reviewed annually to ensure that it is consistent with the goal of 

regulating traffic and traffic, due to the rise and fall of the currency and inflation rates. 

Keywords: Traffic tariff systems, Freedom of movement, Freedom of passage of goods, capital, 

UAE 
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 المقدمة: .1

فالكثير أما بعد، بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

من دول العالم تعتمد بشكل كبير على الضرائب والرسوم التي تفرض على السكان المقيمين على أرضها كمصدر للدخل وتقديم 

ريبة فقد صدر قانون ينظم الضالعربية المتحدة ليست استثناء على ذلك،  اإلماراتودولة الخدمات الحكومية على الوجه المطلوب. 

بل هذا النوع من الضرائب، ولكن هذا الورقة البحثية لن تناقش  7102.1وتم تطبيق نظام الضرائب في بداية عام  7102في عام 

 7112.2إلى عام  راتاإلماستناقش نظام التعرفة المرورية الذي يرجع ظهوره في دولة 

ظهر هذا النظام في األصل لتنظيم حركة السير والمرور على بعض الطرقات، وذلك بهدف تخفيف االزدحام عليها عن 

ا ويهدف هذا النظام أيضطريق فرض رسم للمرور عليها بغية أن يقوم األفراد بتحويل مسارهم إلى مسارات أخرى غير مدفوعة. 

 3وتخفيف نسبة التلوث التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الماضية.النقل العامة إلى تشجيع استخدام وسائل 

مفروضة تأثير الرسوم الومن أبرز هذه اآلثار، التعرفة المرورية جوانب أخرى وتأثيرات جانبية قد ال يلقي لها باالً. ألنظمة ولكن، 

 رية انتقال البضائع رؤوس األموال. على المرور على هذه بعض الطرقات على كل من حرية التنقل ح

تزايدت في الفترة األخيرة الدراسات حول تأثير الضرائب على الحريات، وبشكل خاص على حرية التنقل وحرية انتقال 

أن الرسوم العالية المفروضة على أوضح  7102رؤوس األموال والبضائع. فلقد نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا في عام 

إلى مدينة لندن اثرت بشكل كبير على قرارات الراغبين في الدخول لها. فهذه الرسوم، منعت البعض من الدخول وأجبر  الدخول

البعض على البحث عن مدن اخرى وبدائل انسب للحصول على أهدافهم من زيارة هذه المدينة او اإلقامة بها. واستنتج التقرير، 

لندن يؤثر بشكل غير مباشر على حرية التنقل، ولكنه تأثير كبير وجدي، ولذلك دعا إن نظام التعرفة المرورية لدخول مدينة 

وألهمية حرية التنقل على المستوى  4التقرير لالنتباه لهذه األنواع من الرسوم ومدى اتساقها مع الحق في التمتع بحرية التنقل.

للدولة، فستتناول هذه الورقة البحثية األساس  الفردي وحرية انتقال البضائع ورؤوس األموال على المستوى االقتصادي

ومدى تأثير هذه األنظمة على كل من حرية التنقل حرية انتقال رؤوس  اإلماراتألنظمة التعرفة المرورية في دولة القانوني 

 األموال والبضائع.

ة من مصطلح الحرية، حري إلى أربعة مطالب، سيناقش أولها مفاهيم كل تم تقسيم البحثللوصول إلى هدف هذا البحث، 

وبعد ذلك سيستعرض المطلب الثاني النصوص القانونية التي تناقش هذه الحريات التنقل، حرية انتقال رؤوس األموال والبضائع. 

 ،اإلماراتواألساس القانوني لنظام التعرفة المرورية في دولة 

                                                           
 في شأن ضريبة القيمة المضافة. )االمارات(. 7102لسنة  2مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 

 بشأن التعرفة المرورية في إمارة دبي. )دبي(. 7112لسنة  77رقم قانون 2 

، 02/01/7102االمارات اليوم،  ابوظبي، صحيفةحلول بديلة لتفادي تعرفة البوابات المرورية في  5عمرو بيومي، 3 

1.1262820-16-10-section/other/2019-/www.emaratalyoum.com/localhttps:/  (.72/4/7170)آخر دخول 

4 Nick Butler, Tackling Transport Congestion Will Strain Rights And Freedoms, Financial Times Newspaper 

(SEPTEMBER 4 2018) https://www.ft.com/content/a5e73048-a470-11e8-a1b6-f368d365bf0e, (last visite 

8/6/2020). 
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أنظمة التعرف المرورية في دبي وأبو ظبي والشارقة ومدى  وأخيراً سنقيم في المطلب األخير تأثير القيود الواردة في كل من 

 حرية انتقال رؤوس األموال والبضائع.تأثيرها على حرية انتقال األفراد و 

 أهداف البحث .1.1

 يهدف البحث إلى:

 العربية المتحدة اإلماراتفي دولة  أنظمة التعرفة المرورية استعراض -

ة العربي اإلماراتعلى حرية التنقل وحرية انتقال البضائع ورؤوس األموال في دولة  أنظمة التعرفة المرورية أثر -

 .المتحدة

 االتحادي وقانون المرورالذي نجده في الدستور  نظمة التعرفة المروريةأل القانونيشرح اإلساس  -

 األموال تأثير القيود الواردة في أنظمة التعريف المروري على حرية التنقل وانتقال البضائع ورؤوس -

 

 . أهمية البحث:2.1

تأثير الرسوم المفروضة على المرور على بعض الطرقات على كل من حرية التنقل حرية انتقال تكمن أهمية البحث في دراسة 

في دولة األمارات العربية المتحدة. حيث أن أنظمة التعرفة  التعرفة المروريةألنظمة كتأثيرات جانبية  البضائع رؤوس األموال

حركة السير والمرور على بعض الطرقات عن طريق فرض رسم للمرور في تخفيف االزدحام مرورية هدفت الى تنظيم وال

ويهدف هذا النظام أيضا إلى تشجيع استخدام عليها بغية أن يقوم األفراد بتحويل مسارهم إلى مسارات أخرى غير مدفوعة. 

 .غير مباشر على حرية التنقلالتطرق الى التأثير  ، ولم يتموتخفيف نسبة التلوثوسائل النقل العامة 

 . منهج البحث 3.1

 في هذا البحث كونه األكثر مالئمة ومناسب لموضوع البحث.  المنهج التحليليتم استخدام 

 

 اإلطار النظري: .2

 المبحث األول: حرية التنقل حرية انتقال البضائع ورؤوس األموال

جداً، ولكن في ذات الوقت يعتبر من أكثر الحقوق أهمية. اما التعقيد، فيكون حق الحرية يعتبر من الحقوق المعقدة 

موحد لهذا الحق لن يجد ما يشفي رغبته في الوصول لتعريف مناسب في تفسير هذا المصطلح ومحتواه، فالباحث عن تعريف 

غالب دراسته فيه والذي يؤدي في ال لهذا المصطلح. وذلك لالختالف الكبير في طرق استخدام هذا المصطلح والسياق الذي يتم

إلى نتائج مختلفة. إضافة إلى ذلك، فإن ثقافة المجتمع ومدى الحرية التي يسمح بها ألفراده والقيود التي تكون على هذه 

 لحرية.لمفهوم االحريات، سواًء كانت قيودا قانونية أو اجتماعية فإنها تؤثر بشكل كبير على تعريف أو نظرة هذا المجتمع 

http://www.ajrsp.com/
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 العربية اإلماراتوتأكيدا على ممر، فإنه من المالحظ أن الدساتير دول العالم المختلفة ومن بينها دستور دولة 

والواليات المتحدة األمريكية ينص على حماية حق الحرية أو يحدد بعض الحريات المحمية ولكن ال يضع أي  5المتحدة،

 6تفاصيل تخص هذه الحريات، بل يترك أمر تحديدها هذه التفاصيل للتشريعات األدنى درجة لتقوم بتوضيح هذه التفاصيل.

وفقاً ة فالحرية في اللغلذلك يمكن االستفادة من الجهود المتناثرة هنا وهناك لتكوين تصور أو فكرة عن هذا المصطلح. و 

لمعجم المعاني الجامع، تعني: خلو اآلدمي من الرق، واما من الناحية االقتصادية، فتعني التحرر من القيود القانونية على األنشطة 

"كحالة يكون عليها الكائن الحّي بحيث ال عرف الحرية ناحية األخرى، فمعجم اللغة العربية المعاصرة ومن ال 7االقتصادية. 

في االصطالح، فتتمثل في قدرة اإلنسان على اتخاذ اما الحرية   8يخضع لقهر أو قيد أو غلبة ويتصّرف طبقًا إلرادته وطبيعته."

 اإلعالن العالميوقامت األمم المتحدة ايضاً بتعريف هذا الحق في  .أو معنوي القرار المناسب له دون شرط أو إجبار وضغط مادي

من القيام بما يحلو له بشرط أال يقوم باإلضرار تمكين الفرد . وأوضح اإلعالن ان الحرية تعني 0242لحقوق اإلنسان الصادر عام 

   9باآلخرين.

والحريات كما هو معلوم تتنوع إلى أنواع عديدة، كحرية التعبير، وحرية العيش، وحرية المعتقد، وحرية التنقل والحركة 

ولكن يرتبط بأنظمة التعرف المرورية نوعين من هذه الحريات وهما حرية التنقل حرية مرور  10وغيرها الكثير من األنواع. 

في التنقل تعني أن بإمكانه الخروج والدخول إلى بلده كما يريد دون قيد إال بناء على نص فحرية الفرد البضائع ورؤوس األموال. 

وذلك، ألن األصل اإلباحة والقيود التي ترد على أي حرية من قانوني وفي الحدود التي يضعها النص دون أي توسع او زيادة. 

لفرد. ولكن ان لم تتحقق هذه القيود المصلحة المرادة منها، الحريات إنما تعد قيوداً وضعت لتنظيم اعتبارات أعلى من مصلحة ا

  11فاألولى إزالة أي قيد يحد من هذه الحريات.

اما حرية انتقال البضائع، فهي حرية تجد أساسها في االتفاقيات أو الدساتير االتحادية التي تؤسس األسواق الجمركية 

البضائع بين الدول أو الواليات الداخلة في هذا السوق الجمركي  الموحدة. وذلك تجنبا ألي قيود غير مبررة على انتقال

 والبضائع كمصطلح، تطلق على أي منتج ذو قيمة مالية وأن يكون قابالً ألن يكون محالً للعقود التجارية. الموحد. 

                                                           
 . )االمارات(.0220دستور دولة االمارات العربية المتحدة، الباب الثالث،  5 

 . )الواليات المتحدة االمريكية(.0222المتحدة االمريكية وتعديالته،  دستور الواليات 6 

 (2/4/7170)تاريخ االطالع    https://tinyurl.com/jj748kn9معجم المعاني، تعريف ومعنى الحرية في معجم المعاني الجامع،  7

 (5/2/7102، )تاريخ االطالع  https://tinyurl.com/2c6kprctمعجم اللغة العربية المعاصرة، على الموقع االلكتروني  8 

، )تاريخ االطالع  https://tinyurl.com/wx4czmyv، 02/2/7102، آية ياسر النجار، معنى الحرية لغة واصطالحا، منصة موضوع 9 

5/2/7102). 

، 012، ص 7112صالح دجال، أطروحة دكتوراة بعنوان حماية الحريات ودولة القانون، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 10 

alger.dz/jspui/bitstream/1635/11908/1/DEDJELL_SALAH.PDF.pdf-http://biblio.univ 

 .724المرجع ذاته، ص  11 
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يارات نتجات الغذائية والسوتعد من قبيل البضائع جميع أنواع الصادرات والواردات من السلع والمنتجات ومن بينها النفط والم

  12والكهرباء والماء.

ومن خالل االطالع على التعريفات أعاله، نجد ان ممارسة الفرد لحريته ال يكون مطلقاً، بل يكون مقيداً بقيد عام وهو 

ألسباب أخرى غير عدم االضرار باآلخرين. وهذه وتقوم العديد من الدول بتقييد هذه الحريات   13 قيد عدم اإلضرار باآلخرين.

األسباب قد تكون مبررة في بعض األحيان وتكون غير مبررة في أحيان أخرى. ونستفيد في هذا المجال مما ذكر في العهد الدولي 

الصحة  "األمن القومي أو النظام العام أوالحريات اال بالقانون ولحماية للحقوق المدنية والسياسية، فقد نص على أنه ال يجوز تقييد 

 14 العامة أو اآلداب العامة، أو حقوق الغير وحريته."

جواز سفر، او التأشيرة لدخول الدولة، أو  حرية االنتقال، ضرورة الحصول علىومن امثلة القيود المبررة في مجال 

التنقل بها. باإلضافة الى ذلك، ال يمكن لشخص أن يدعي بأن له الحرية في التنقل عند  حتى الحصول رخصة قيادة السيارة عند

أو أن يطالب بحرية التنقل األماكن. قيامه بالدخول إلى أماكن عسكرية محظور دخولها، وذلك لوجود االعتبارات األمنية في هذه 

وكذلك األمر مراض أو االوبئة للحفاظ على الصحة العامة. عندما تقوم السلطات في الدولة بإعالن حظر التجول لمواجهة األ

بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، فال يجوز له أن يطالب به حريته في التنقل ألن ذلك يخالف الهدف من العقوبة 

واما في مجال حرية انتقال البضائع ورؤوس األموال، فتعد الجمارك والرسوم من أهم القيود المبررة التي  15 المفروضة عليه.

 تفرض على هذه الحرية.

 األساس القانوني لبوابات التعرفة المرورية:المبحث الثاني: 

ومن موال. ع وانتقال رؤوس األتتداخل الكثير من القوانين وتؤثر بشكل متفاوت على حرية التنقل وحريات نقل البضائ  

بين هذه القوانين، قانون العقوبات االتحادي، قانون السير والمرور، والقانون التجاري، وغيرها من القوانين. ولكن وبما ان 

البوابات المرورية على حرية التنقل وحرية مرور البضائع، فسيركز موضوع البحث األساسي هو دراسة مدى تأثير انظمة 

 على قانون السير والمرور كونه القانون األقرب لموضوع في هذا البحث. البحث

 راتاإلماالعربية المتحدة، سنجد أن الدستور قد وزع االختصاصات بين االتحاد و اإلماراتبالرجوع إلى دستور دولة 

  077.16لم يذكر بأنه اختصاص اتحادي، اختصاصاً راجع لإلمارة وفقاً للمادة وجعل كل اختصاص 

                                                           
12 European Commission of Enterprise and Industry, FREE MOVEMENT OF GOODS, 2010,  9-10. 

Available at https://tinyurl.com/ff5ksxvm  ( Last Visit 2/6/2021) 

 ، المرجع السابق. آية ياسر النجار13 

، الدورة السابعة والستون، مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتا، 07، المادة 72العام رقم  التعليق -اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، 14 

0222 .gc27.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc  

 .722 -727صالح دجال، المرجع السابق، 15 

 . )االمارات(.077دستور دولة االمارات العربية المتحدة، المادة  16 
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وعند التدقيق في  17من الدستور. 070والمادة  071ي اغلب هذه االختصاصات في المادة اإلماراتوحدد الباب السابع من الدستور 

، سنجد ان البند التاسع أعطى االتحاد صالحية التشريع والتنفيذ فيما يتعلق بالطرق االتحادية 071هذه المواد، وخاصة المادة 

. ولكن لم تذكر هذه المادة أي شيء يتعلق بالطرق المحلية او إمكانية اإلمارة فرض تعرفه مرورية وتنظيم حركة المرور عليها

على من يستخدم طرقها الداخلية. ولذلك، فيستنتج ان هذا التعرفة المرورية على الطرق الداخلية لألمارة، هو أمر راجع لإلمارة 

 حية في وضع هذه البوابات واستيفاء الرسوم من العابرين على طرقها الداخلية. وليس اختصاصاً اتحادياً وبالتالي فإن لإلمارة الصال

 العربية المتحدة اإلماراتولكن عند النظر الى االمر من زاوية أخرى، فالمادة الحادية عشر من الدستور االتحادي لدولة 

، اإلماراترائب والرسوم والعوائد والمكوس بين وقامت بإلغاء الجمارك والضكوحدة اقتصادية والجمركية واحدة.  اإلماراتجعل 

وكذلك االمر في المادة التاسعة والعشرين التي  18ومنعت تقييد حرية انتقال رؤوس األموال والبضائع إال بناء على قانون اتحادي.

 19ناقشت حرية التنقل، فمنعت تقييد هذه الحرية إال بناء على قانون ولكنه في هذه المرة لم تحدد ما إذا كان القانون اتحادي أو محلي.

لكنها رق الداخلية لإلمارة، ويتعلق بالط فيماوعليه فإنه من الصحيح ان الحكومة االتحادية غير مختصة بالتشريع او التنفيذ 

 القانون انها الجهة الوحيدة المخولة بتقييد حرية انتقال البضائع ورؤوس األموال. وبصريح نص

الوهلة األولى، أن أنظمة التعريف المرورية فيها مخالفة كبيرة لتوجه وضعي الدستور فيما يتعلق بإلغاء الجمارك ويبدو 

د تنبه ق اإلمارات. ولكن، من الجدير بالذكر أن المشرع الدستوري في دولة اإلماراتمكوس بين والضرائب والرسوم والعوائد وال

أو فرض رسوم او ضرائب عليها ان دعت الحاجة لذلك، ولكن فقط وفقاً لقانون إلى إمكانية تقيد انتقال البضائع رؤوس األموال 

ل في طياته قيداً على حرية انتقال البضائع رؤوس األموال، يجب أن فكل قانون او الئحة او قرار قد يحماتحادي كما مر أعاله. 

وال يتساوى  20يتماشى مع هذا الشرط الذي وضعه الدستور في المادة الحادية عشر وهو وجوب صدور قانون اتحادي بهذا الشأن.

لموضع القانون، والقانون هنا بهذا اذلك مع حرية التنقل، فقد اكتفى المشرع الدستوري بقوله بأن حرية التنقل مكفولة في حدود 

لفظ عام يبقى على عمومه ويفهم منه إمكانية قيام اإلمارة بتقيد حرية التنقل واإلقامة وفقاً لقانون محلي صادر منها مالم يتعارض 

 21 االتحادية.ذلك مع نصوص أخرى في الدستور أو القوانين 

يم حركة المرور، وحيث ان الدستور قد اشترط ان يكون القانون وحيث ان الهدف من بوابات التعرفة المرورية هو تنظ

المقيد لحرية نقل البضائع ورؤوس االموال قانوناً اتحادياً. فالقانون االتحادي للسير والمرور هو القانون األقرب لهذه المسألة. 

 ل البضائع ورؤوس االموال. وركزفقد ناقش هذا القانون في بعض نصوصه جوانباً مؤثرة على كل من حرية التنقل وحرية نق

هذا القانون على تنظيم الحركة المرورية، ونظم العديد من جوانب استعمال الطرق والمركبات، ولكن لم يتطرق بشكل مباشر 

 22لموضوع بوابات التعرفة المرورية.

                                                           
 . 070و 071المرجع السابق، المادة   17 

 .00المرجع السابق، المادة 18 

 . 72المرجع السابق، المادة 19 

 . 00المرجع السابق، المادة 20 

 .72المادة  السابق،المرجع 21 

 السير والمرور. )االمارات(. بشأن 0225 لسنة 21 قانون االتحادي رقمال 22 
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ر االتحادي ينص من قانون السير والمرو 22المادة  ان نصولكن، ومن خالل استقراء نصوص هذا القانون، فنجد 

تضع سلطة الترخيص القواعد واالجراءات التي تراها كفيلة بالمحافظة على نظام المرور وتخفيض نسب المخالفات  "على 

  23المرورية وتحقيق أفضل مستوى من القيادة، ويشمل ذلك القواعد الخاصة بالمشاة والسائقين والمركبات والحيوانات."

"السلطة المختصة باإلمارة بإصدار تراخيص قيادة المركبات من ذات القانون بانها  0وسلطة الترخيص كما وضحتها المادة 

وبالتالي فإن قانون السير والمرور عند تنظيمه لمسألة سير المركبات واستخدامها   24العامة." الطرق علىوتسجيلها وسيرها 

الحية الحفاظ على النظام المروري ووضع القواعد الخاصة بذلك، وبما يشمل أي قواعد على الطرق العامة قد فوض االمارة ص

يل المثال، سواء بشكل مباشر او غير مباشر. فعلى سب ونقل البضائعتتعلق بتحقيق هذا الهدف بما في ذلك التي تمس حرية التنقل 

وم خاصة لمرورها هدفه تنظيم حركة المرور تحديد الطرقات الخاصة بالشاحنات او ساعات مخصصة لها أو حتى وضع رس

 على هذه الطرق، ولكنه سيؤثر بشكل أو بآخر على الحريات موضع الدراسة.

من الدستور،  002باإلضافة الى هذا التفويض، فتوجه الحكومة االتحادية في التفويض يتماشى ايضاً مع نص المادة  

والتي جعلت صالحية حفظ النظام العام داخل اإلمارة من صالحيات حكومة االمارة، وحتى ان كان بعض هذه البوابات تم 

 25وضعه بالقرب من حدود امارات أخرى.

، وهو نظام للتعرفة المرورية يهدف بشكل أساسي 7112ك، قامت امارة دبي بتطبيق نظام سالك في عام وبناء على ذل

لتنظيم حركة المرور وحركة النقل البري، لتخفيف االزدحام المروري على الطرق التي تم وضع بوابات سالك عليها. هذا 

لعامة وتقليل االستخدام الفردي للمركبات والتشجيع على "استخدام وسائل النقل االنظام يشجع مستخدمي الطريق أيضاً على 

ووسيلة هذا  26مشاركة السيارات من قبل األفراد الذين يعملون ضمن مؤسسة واحدة أو على مستوى أفراد العائلة الواحدة."

ات. د هذه البوابالنظام للوصول الى هذه األهداف، هي ان يتم فرض رسم بسيط في كل مرة يقوم صاحب المركبة بالمرور من أح

باإلعالن عن نظام مشابه لنظام التعرفة المرورية في دبي، مع وجود بعض االختالفات البسيطة  7102وقامت امارة ابوظبي في 

في العام ذاته، قررت حكومة الشارقة ايضاً تطبيق نظام مشابه نوعاً ما، لكنه خاص بالشاحنات، فقد قرر المجلس  27في الرسوم.

 28فرض رسوم على مالك الشاحنات الستخدام بعض طرق االمارة. 7102لسنة  07ة الشارقة في قراره رقم التنفيذي لحكوم

                                                           
 .22المرجع السابق، المادة 23 

 . 0المرجع السابق، المادة  24 

 . )االمارات(.002دستور دولة االمارات العربية المتحدة، المادة 25 

the-https://www.albayan.ae/across-، 75/2/7102، جريدة البيان، أبو ظبيأحمد سعيد، إطالق نظام بوابات التعرفة المرورية في  26 

1.3613469-25-07-reports/2019-and-uae/news  

 (10/12/7171)تاريخ االطالع 

)  https://tinyurl.com/ywyefjex،  20/07/7171التعرفة المرورية،  البوابة الرسمية لحكومة دولة االمارات العربية المتحدة، بوابات 27

 (.7/2/7170تاريخ االطالع 

 م بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في إمارة الشارقة.7102( لسنة 07قرار المجلس التنفيذي رقم )28 
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دراهم عن أي مركبة تستخدم الطرق التي بها أحد بوابات التعرفة المرورية  4بفرض رسوم قدرها فقامت امارة دبي 

تار زيع هذه البوابات بطريقة توفر الخيار للسائق ان يخوفي جميع األوقات، مع بعض االستثناءات لبوابة جسر آل مكتوم. وتم تو

 29ان يدفع هذا الرسم الرمزي وتجنب الزحام المروري، او ان يتجه لطريق آخر مجاني ال توجد عليه هذه البوابات.

رسم ، وفرض هذا النظام 7170يناير  7إمارة أبو ظبي فقد طبقت نظام البوابات التعرفة المرورية، ابتداء من واما 

ولكن  30درهم شهرياً. 711دراهم لكل مرور من هذه البوابات، بحد اقصى  4مساوي لنظام سالك في دبي، والذي يبلغ قدره 

اختلف نظام التعرفة المرورية في دبي من ناحية وجود طرق مجانية بديلة، فالراغب في الدخول الى مركز مدينة ابوظبي، ال 

ة المثبتة على جميع مداخلها. مما يوجب على مستخدم الطريق دفع هذه التعرفة عند دخوله يستطيع تجنب بوابات التعرفة المروري

لمركز المدينة في كل مرة. لكن، تداركت دائرة النقل في ابوظبي عدم وجود الطرق المجانية البديلة، وقلصت الساعات التي يتم 

رور من هذه الطرق يكون بشكل مجاني. وحددت دائرة النقل فرض رسوم فيها الى أوقات الذروة فقط، واما األوقات األخرى فالم

أوقات الذروة من يوم السبت حتى الخميس من الساعة السابعة حتى التاسعة صباحاً، ومن الساعة الخامسة حتى السابعة مساء. 

قد عالوة على ذلك، فوبذلك وفر نظام التعرفة المرورية أوقات مجانية بديلة وليس طرق مجانية بديلة كنظام سالك في دبي. 

" كبار المواطنين، أصحاب الهمم، فئة، منها  04استثنى نظام التعرفة المرورية في أبو ظبي العديد من الفئات وصلت الى 

 31 المواطنين من اصحاب الدخل المحدود، والمواطنين المتقاعدين."

المرورية يحدد بحسب حجم الشاحنة، فعبور  واما نظام التعرفة المرورية في امارة الشارقة، فقد فرض رسوماً للتعرفة

 451الى  411البوابات المرورية في االتجاه الواحد بواسطة شاحنة ثقيلة ذات ست محاور، تبلغ رسوم التعرفة المرورية لها من 

كدته هيئة والهدف منها بحسب ما أ 32درهم. 751الى  711درهم. اما الشاحنات األخرى، فتبلغ رسوم التعرفة المرورية لها من 

الطرق والمواصالت بالشارقة هو تطوير النية التحتية وضمان جودة الطرق التي ترتادها الشاحنات واستمرار صيانتها بالشكل 

 33" وباالتجاهين.اإلماراتحتا، وشارع  -الذيد، وعمان المطلوب. وتم وضع هذه البوابات على ثالثة طرق، طريق "

التعرفة المرورية في كل من دبي وابوظبي والشارقة، وطريقة عمل هذه البوابات. وبعد توضيح األساس القانوني لنظام 

 فسينتقل البحث لنقاش مدى تأثير هذه البوابات على حرية التنقل وحرية نقل البضائع.

 

                                                           
 الت، الصفحة االلكتروني الخاصة بنظام سالك، األسئلة المتكررةحكومة دبي، هيئة الطرق والمواص29 
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 ل.تأثير القيود الواردة في أنظمة التعريف المروري على حرية التنقل وانتقال البضائع ورؤوس األمواالمبحث الثالث: 

فبالنسبة إلمارة دبي، فقد اتاح نظام سالك كما أسلفنا حرية التنقل او نقل البضائع ولم يكن له تأثير كبير على هذه الحريات. 

حيث ان هذا النظام، قد روعي فيه توفير مسارات بديلة تمكن مستخدم الطريق من اخذ القرار الذي يناسبه، سواء الدفع او االتجاه 

 المجانية.للمسارات للطرق 

واما بالنسبة إلمارة ابوظبي، فيحتاج تقييم تأثير البوابات على حرية الحركة الى تعمق أكثر، وذلك لعدم وجود مسارات 

مجانية، وانما أوقات مجانية. ففي األحوال العادية، يكون لناقل البضائع الحرية والخيار في دفع رسوم التعرفة المرورية او ال، 

ت المرور من هذه البوابات. فإذا اختار المرور في أوقات الذروة فسيتوجب عليه دفع لك الرسم، واال فسيكون من خالل اختياره وق

مروره مجانياً. ولكن ال قد ال يكون هذا هو الحال دائماً، فقد يجد التاجر او ناقل البضائع انه مضطر للعبور من هذه البوابات في 

ائع من امارات أخرى او حتى البضائع القابلة للتلف والتي تحتاج الى عناية خاصة. أوقات الذروة، وخاصة في حال نقال البض

وفي تلك األحوال ال يملك ناقل البضائع الحرية في االختيار، وسيترتب على ذلك التزامه بدفع الرسم المفروض على المرور من 

 هذه البوابات او دفع الغرامات المترتبة على عدم ذلك الرسم. 

مر بالنسبة لحرية التنقل، فبشكل عام، يملك االفراد حرية اختيار األوقات التي يعبرون بها هذه البوابات، فيمكنهم وذات اال

اما العبور أوقات الذروة ودفع الرسم المفروض على ذلك، او العبور خالل األوقات المجانية. ولكن، عند التدقيق بشكل أكبر فنجد 

عملهم في أوقات الذروة ويرجعون الى منازلهم ايضاً في أوقات الذروة. وتحديد ساعات العمل  ان العديد من السكان يتوجهون الى

بداية ونهاية ليس للموظف او العامل يد او خيار في تحديدها. فلذلك فانه في مثل هذه الحاالت قد يكون الشخص مجبراً على دفع 

اً. ويصبح بذلك رسم التعرفة المرورية مؤثراً على حرية التنقل هذه الرسوم للوصول الى وجهته في الوقت المناسب وليس مختار

 وانتقال البضائع في امارة ابوظبي.

ومن الصحيح ان دائرة النقل في ابوظبي قد حددت عدد من الفئات المستثناة، لكن هذه الفئات قد ال تشمل فئة كبيرة من 

ا من محدودي الدخل بسبب المبلغ الشهري الجيد الذين يتقاضونه السكان كأصحاب الديون، الذين قد يكون ظاهر حالهم انهم ليسو

كمرتب من عملهم، لكن مع ذلك فقد يصل بهم الحال الى مرتبة مساوية لمحدودي الدخل او أسوأ في حال استغراق الديون لنصف 

سابقة، كل ملحوظ في الفترة الالمرتب مثالً. وطرحت دائرة النقل وسيلة بديلة لتجنب الرسم وهي الحافالت التي تم زيادتها بش

 والتي يمكن ان تمثل الخيار الفعلي الوحيد بجانب دفع الرسم والمرور من البوابات في وقت الذروة.

واما بالنسبة إلمارة الشارقة، فجاء الرسم ثقيالً على أصحاب المركبات الثقيلة، فيبلغ رسم العبور الواحد من أحد هذه 

م.  وجاء هذا الرسم الثقيل على طرق رئيسية ومؤثرة على حركة البضائع في امارة الشارقة دره 451الى  711البوابات من 

المجاورة. ولكن بعد الدقيق على هذه الطرق، نجد ان هناك طرق بديله مجانية، كطريق الشيخ محمد بن زايد بديالً عن  اإلماراتو

ذلك، فإن صاحب الشاحنة الثقيلة او سائقها بالخيار، وله حرية  وطريق مليحة بديالً على طريق الذيد. وبناء على اإلماراتطريق 

التوجه الى الطرق المجانية والتي ال تقل عن الطرق المدفوع من ناحية الخدمات او الجودة، ولكنها قد تكون أطول بقليل في حالة 

سائق الشاحنة لسلك هذا الطريق مع علمه طريق الذيد للمتوجه لمدينة الذيد. وحرية االختيار بين الطرق المدفوعة، وتوجه رغبة 

 بوجود رسوم على هذا الطريق،
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بضائع يتعلق بالبوابات المرورية في امارة الشارقة. بل تبقى حرية انتقال ال فيماال يؤثر في نظر الكاتب على حرية انتقال البضائع  

من بعض الطرق هو خدمة اختيارية، يقرر موجودة وغير متأثرة بنظام التعرفة المرورية، ويجعل الرسم المفروض للعبور 

 صاحب الشأن االستفادة منها ام ال.

وبعد التقييم الدقيق لكل من نظام التعرفة المرورية في امارة دبي، ابوظبي والشارقة، فنجد انه ال يوجد تأثير على 

اك الشارقة. واما في امارة ابوظبي، فهنحرية التنقل او حرية انتقال البضائع في كل من نظام التعرفة المرورية في امارة دبي و

تأثير واضح على حرية التنقل وحرية انتقال البضائع. ولكن، وبالرجوع لما أسلفنا ذكره في المبحث الثاني، فإن الحريات مهما 

. وعليه، فإن اكان نوعها، هي حريات قابلة للتقييد للمصلحة العامة، ولكن يجب ان يكون التقييد مناسباً للمصلحة المراد تحقيقه

قياس التناسب بين الرسم المفروض ومقداره بالمقارنة مع دخل الفرد، والمصلحة المتحققة هو امر أساسي لتقييم أثر نظام 

 التعرفة المرورية على حرية التنقل وحرية انتقال البضائع ورؤوس األموال.

 7102العربية المتحدة بلغ في  اإلماراتلة فحسب إحصاءات البنك الدولي، فإن نصيب الفرد من الدخل القومي في دو

وهذا ما يجعل افرادها من بين االغنى عالمياً. وعند اخذ  34درهم تقريباً، 021،111دوالر وهو ما يساوي  42421ما يقد بـ 

لفرد اذلك بالحسبان ومقارنته بمبلغ األربعة دراهم لكل مرور من احدى بوابات التعرف المرورية في ابوظبي، في حال اضطر 

الى ذلك، فنجد ان هذا المبلغ بسيط جداً وغير مؤثر وال يعد قيداً حقيقياً سواء لحرية التنقل او حرية انتقال البضائع ورؤوس 

 األموال.

 الخاتمة: .3

بحث الكاتب في هذا البحث أنظمة التعرفة المرورية وأثرها على حرية التنقل وحرية انتقال البضائع ورؤوس األموال 

االتحادي. وفي سبيل ذلك تم  وقانون المرورالذي نجده في الدستور  وأساسها القانونيالعربية المتحدة  اإلماراتفي دولة 

 استعراض هذه األنظمة، وقياس مدى تأثيرها على هذه الحريات وخلص الباحث الى عدة نتائج منها: 

 نتائج البحث:. 1.3

ن أنظمة التعرفة المرورية ال تتعارض مع الدستور او توجه واضعي الدستور فيما يتعلق بإلغاء الضرائب والمكوس إ -0

 .اإلماراتوالرسوم بين 

ن تقييد اإلمارة المعنية لحرية التنقل او حرية انتقال البضائع والرسوم إنما جاء بناء على تفويض من السلطات إ -7

 ية في ذلك التقييد. االتحادية صاحبة السلطة االصل

ن أنظمة التعرفة المرورية والرسوم المفروض للمرور عبر بواباتها ال تعتبر تقييد حقيقي لحرية التنقل او حرية انتقال إ -2

 البضائع ورؤوس األموال بفضل توافر البدائل المجانية وبسبب رمزية الرسوم.

 التوصيات:. 2.3

 بالتوصيات التالية:واما فيما يتعلق بالتوصيات، فيوصي الكاتب 

 ن يتم توفير مسارات مجانية لنظام التعرفة المرورية في ابوظبي.أ -0

                                                           
 (.2/2/7170االطالع ، )تاريخ https://data.albankaldawli.org/country/AE، 7102البنك الدولي، االمارات العربية المتحدة، 34 
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ن يتم مراجعة قيمة الرسوم سنوياً لضمان تناسبها مع هدف تنظيم حركة السير والمرور، بسبب ارتفاع وانخفاض أ -7

 العملة ومعدالت التضخم.

م التعرفة المرورية في دبي، ووضع حد اعلى لذلك ايضاً ن يتم إعادة تحديد حد اعلى يومي لرسوم عبور بوابات نظاأ -2

 في امارة الشارقة.

ن يصدر قانون اتحادي ينظم األطر العامة لهذه البوابات، والعمل على توحيد هذه األنظمة تحت مظلة واحدة لضمان أ -4

المحققة لهدف تنظيم حركة عدم مساس هذه األنظمة بحرية التنقل وانتقال البضائع ورؤوس األموال اال بالحدود الدنيا 

 السير والمرور. 
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