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املحتويات 

ت�سريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�سالت

-  قرار اإداري رقم )922( ل�صنة 2018 ب�صاأن منح بع�ض موظفي موؤ�ص�صة املوا�صالت العامة 
يف هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�صبطية الق�صائية.

-  قرار اإداري رقم )947( ل�صنة 2018 ب�صاأن منح اأحد موظفي موؤ�ص�صة الرتخي�ض يف هيئة 
الطرق واملوا�صالت �صفة ال�صبطية الق�صائية.

-  قرار اإداري رقم )986( ل�صنة 2018 باإ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�ض التنفيذي 
رقم )1( ل�صنة 2017 ب�صاأن تنظيم ال�صكك احلديدية يف اإمارة دبي.
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قرار اإداري رقم )٩22( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن منح بع�ص موظفي موؤ�س�سة املوا�سالت العامة 

يف هيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  باإن�صاء   2005 ل�صنة   )17( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 
وُي�صار اإليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�صاأن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�صاأن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�صائية يف حكومة دبي،

وعلى النظام رقم )2( ل�صنة 2007 ب�صاأن تنظيم ت�صغيل احلافالت املائية يف اإمارة دبي وتعديالته،
الطرق  لهيئة  التابعة  املوؤ�ص�صات  باإن�صاء   2006 ل�صنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

واملوا�صالت واعتماد هيكلها املوؤ�ص�صي والتنظيمي،
اإمارة دبي  املائي يف  التاك�صي  ت�صغيل  ب�صاأن  ل�صنة 2010  التنفيذي رقم )18(  وعلى قرار املجل�ض 

وتعديالته،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )32( ل�صنة 2011 ب�صاأن ت�صغيل العربات يف اإمارة دبي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2018 ل�صنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

قررنا ما يلي:
منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
يف  الوظيفية  وم�صمياتهم  اأ�صماوؤهم  املبّينة  الهيئة  يف  العامة  املوا�صالت  موؤ�ص�صة  موظفو  ُينح 
باملخالفة  ترتكب  التي  االأفعال  اإثبات  يف  الق�صائية  ال�صبطية  �صفة  القرار،  بهذا  امللحق  اجلدول 

الأحكام الت�صريعات التالية والقرارات ال�صادرة مبوجبها: 
النظام رقم )2( ل�صنة 2007 امل�صار اإليه.   .1
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قرار املجل�ض التنفيذي رقم )18( ل�صنة 2010 امل�صار اإليه.   .2

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )32( ل�صنة 2011 امل�صار اإليه.   .3
وي�صار اإليها فيما بعد بـِـ »الت�سريعات«.  

واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

القرار،  هذا  من   )1( املادة  مبوجب  الق�صائية  ال�صبطية  �صفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 
االلتزام مبا يلي:

اأحكام الت�صريعات، ومراعاة االإجراءات املن�صو�ض عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.   .1
التحقق من التزام االأ�صخا�ض املخاطبني باأحكام الت�صريعات، بالواجبات التي تفر�صها عليهم    .2

هذه الت�صريعات والقرارات ال�صادرة مبوجبها وعدم خمالفتهم الأحكامها.
بها، وفقًا لالأ�صول  املتعلقة  واالأدلة  املعلومات  با�صتق�صائها وجمع  املُكلفني  �صبط املخالفات    .3

املرعّية يف هذا ال�صاأن.
وفقًا  بوظائفهم،  تت�صل  التي  املخالفات  �صاأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�صكاوى  التبليغات  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�صاأن.
اتخاذ االإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة االأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5

حترير حم�صر �صبط بالوقائع واالإجراءات التي مت اتخاذها.   .6
التحلي بالنزاهة، واالأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�صوعية.   .7

اإبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�صرة املهام املنوطة بهم.   .8
عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�صائية لتحقيق م�صالح اأو منافع �صخ�صية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )٣(

يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�صبطية الق�صائية مبوجب املادة )1( من هذا القرار، ممار�صة 
ال�صالحيات التالية: 

اال�صتعانة باأفراد ال�صرطة عند االقت�صاء.   .1
اال�صتعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   .2

�صماع وتدوين اأقوال مقدمي البالغات وال�صهود.   .3
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اإجراء املعاينة، وتوجيه االأ�صئلة واال�صتي�صاحات، ودخول االأماكن املُ�صّرح لهم بدخولها جلمع    .4
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املوا�صالت العامة يف الهيئة اتخاذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام 
هذا القرار، مبا يف ذلك: 

اإ�صدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�صبط الق�صائي امل�صمولني باأحكام املادة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتماد مناذج حما�صر �صبط املخالفات مبا تت�صمنه من بيانات اأ�صا�صية، ومبا يتفق واأحكام    .2
القانون رقم )8( ل�صنة 2016 املُ�صار اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.                                          

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�صدر يف دبي بتاريخ 29 نوفمرب 2018 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 21 ربيع االأول 1440 هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي موؤ�س�سة املوا�سالت العامة 

املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ال�سم

مدير ق�صم رقابة النقل البحري

م�صرف رئي�صي

م�صرف اأول

مفت�ض اأول

مفت�ض فني

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

10034

2777

188

730

12103

1164

13049

12402

11858

12738

نا�صر عبداهلل عبدالرحيم اآل علي

عبداهلل اإبراهيم �صهداد عبداهلل

خالد �صامل عي�صى العبار

اأحمد يو�صف فقري حممد

لوؤي جمعة عبدال�صالم اأحمد

حممد اأحمد ح�صني احلمادي

عبدالواحد اأحمد عبدالواحد اللنجاوي

يو�صف اإبراهيم خليل يو�صف

علي اإبراهيم فرحان ح�صن

عي�صى غالم علي اأحمد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

م

Issue 443 Pages.indd   8 1/8/19   1:47 PM



العدد )44٣( - ال�سنة )٥٣( - ٨ جمادى الأولى  144٠هـ - املوافق 14 يناير  2٠1٩م ٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )٩47( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن منح اأحد موظفي

موؤ�س�سة الرتخي�ص يف هيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  باإن�صاء   2005 ل�صنة   )17( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 
وُي�صار اإليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�صاأن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�صاأن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�صائية يف حكومة دبي، 

الطرق  بهيئة  الرتخي�ض  موؤ�ص�صة  باإن�صاء   2008 ل�صنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )38( ل�صنة 2018 ب�شاأن تنظيم ن�شاط تعليم قيادة املركبات يف 
اإمارة دبي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2018 ل�صنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

قررنا ما يلي:
منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
ق�صم  مدير  وظيفة  ت�صغل  والتي   ،)12٣٩٩( الهندي  �سالح  يو�سف  خديجة  ال�سيدة/  ُتنح 
التي  االأفعال  اإثبات  الق�صائية يف  ال�صبطية  الهيئة �صفة  ترخي�ض املعاهد مبوؤ�ص�صة الرتخي�ض يف 

ترتكب باملخالفة الأحكام قرار املجل�ض التنفيذي رقم )38( ل�صنة 2018 امل�صار اإليه. 

واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

يجب على املوظف املمنوح �صفة ال�صبطية الق�صائية مبوجب املادة )1( من هذا القرار، االلتزام 
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مبا يلي:
االإجراءات  ومراعاة  اإليه،  امل�صار   2018 ل�صنة   )38( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  اأحكام    .1

املن�صو�ض عليها فيه عند قيامه مبهامه.
ل�صنة  رقم )38(  التنفيذي  املجل�ض  قرار  باأحكام  املخاطبني  االأ�صخا�ض  التزام  التحقق من    .2
2018 امل�صار اإليه، بالواجبات التي يفر�صها عليهم هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه 

وعدم خمالفتهم الأحكامه.
لالأ�صول  وفقًا  بها،  املتعلقة  واالأدلة  املعلومات  وجمع  با�صتق�صائها  املُكلف  املخالفات  �صبط    .3

املرعّية يف هذا ال�صاأن.
وفقًا  بوظيفته،  تت�صل  التي  املخالفات  �صاأن  يف  اإليه  ترد  التي  وال�صكاوى  التبليغات  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�صاأن.
اتخاذ االإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة االأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.    .5

حترير حم�صر �صبط بالوقائع واالإجراءات التي مت اتخاذها من قبله.   .6
التحلي بالنزاهة، واالأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�صوعية.  .7

اإبراز ما ُيثبت �صفته عند مبا�صرة املهام املنوطة به.   .8
عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�صائية لتحقيق م�صالح اأو منافع �صخ�صية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )٣(

ممار�صة  القرار  هذا  من   )1( املادة  مبوجب  الق�صائية  ال�صبطية  �صفة  املمنوح  للموظف  يكون 
ال�صالحيات التالية: 

اال�صتعانة باأفراد ال�صرطة عند االقت�صاء.   .1
اال�صتعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   .2

�صماع وتدوين اأقوال مقدمي البالغات وال�صهود.   .3
اإجراء املعاينة، وتوجيه االأ�صئلة واال�صتي�صاحات، ودخول االأماكن املُ�صّرح له بدخولها جلمع    .4

املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة الرتخي�ض يف الهيئة، اتخاذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
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القرار، مبا يف ذلك: 
املادة )1( من هذا  باأحكام  امل�صمول  الق�صائي  ال�صبط  ملاأمور  التعريفية  البطاقات  اإ�صدار    .1

القرار. 
اعتماد مناذج حما�صر �صبط املخالفات مبا تت�صمنه من بيانات اأ�صا�صية، ومبا يتفق واأحكام    .2

القانون رقم )8( ل�صنة 2016 امل�صار اإليه. 
                      

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.              

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�صدر يف دبي بتاريخ 13 دي�صمرب 2018 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 6 ربيع الثاين 1440هـ
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قرار اإداري رقم )٩٨6( ل�سنة 2٠1٨
باإ�سدار 

الالئحة التنفيذية لقرار املجل�ص التنفيذي رقم )1( ل�سنة 2٠17 
ب�ساأن تنظيم ال�سكك احلديدية يف اإمارة دبي

__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

بعد االطالع على القانون رقم )17( ل�صنة 2005 باإن�صاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )1( ل�صنة 2017 ب�صاأن تنظيم ال�صكك احلديدية يف اإمارة دبي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2018 ل�صنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القرار، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �صياق الن�ض على غري ذلك:

: اإمارة دبي. االإمارة 
: هيئة الطرق واملوا�صالت. الهيئة 

: مدير عام الهيئة ورئي�ض جمل�ض املديرين.  املدير العام 
: موؤ�ص�صة القطارات بالهيئة. املوؤ�ص�صة 

: قرار املجل�ض التنفيذي رقم )1( ل�صنة 2017 ب�صاأن تنظيم  القرار 
ال�صكك احلديدية يف اإمارة دبي.

وتنظيم  بتخطيط  الهيئة  يف  املعنّية  التنظيمية  الوحدة   : جهة تنظيم ال�صالمة 
ال�صالمة يف كل ما يتعلق باأنظمة ال�صكك احلديدية.

: الدوائر احلكومية والهيئات واملوؤ�ص�صات العامة، و�صلطات  اجلهة احلكومية 
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يف  حكمها  يف  وما  احلكومية  واملجال�ض  احلرة  املناطق 
االإمارة. 

: اأنظمة النقل املحكومة مب�صارات حمددة واملخ�ص�صة لنقل  ال�صكك احلديدية 
ال�شكك  خطوط  ح�شر  دومنا  وت�شمل  والب�شائع،  الركاب 

احلديدية الثقيلة واخلفيفة.
لت�صغيل  الالزمة  والربجميات  واملرافق  املن�صاآت  كافة   : البنية التحتية 
ال�صكك احلديدية، وت�صمل دومنا ح�صر، حمطات �صعود 
ونزول الركاب وحتميل وتفريغ الب�شائع، وُنظم الإ�شارات، 
وُنظم  الطاقة،  وم�صادر  والعالمات،  واالت�صاالت، 

القاطرات، وور�ض ال�صيانة.
دومنا  وت�صمل  احلديدية،  ال�صكك  ت�صتخدم  و�صيلة  اأي   : عربة ال�صكك احلديدية 
وعربات  والرتام،  والقطارات،  القاطرات،  ح�صر، 
التفتي�ض اخلفيفة، وعربات ال�صيانة ذاتية الدفع، وعربات 

ال�صحن، والعربات اأحادية اخلط.
: ت�صمل ال�صكك احلديدية والبنية التحتية وعربات ال�صكك  اأنظمة ال�صكك احلديدية 

احلديدية.
: اأنظمة ال�صكك احلديدية العائدة للهيئة.  �صبكة ال�صكك احلديدية العامة 

: اأنظمة ال�صكك احلديدية غري العائدة للهيئة.  �صبكة ال�صكك احلديدية اخلا�صة 
وت�صغيل  احلديدية  ال�صكك  اأنظمة  و�صيانة  تطوير  ت�صمل   : عمليات الت�صغيل 
وحتريك عربات ال�صكك احلديدية اأو امل�صاهمة يف ت�صغيلها 

وحتريكها. 
: ال�صخ�ض الطبيعي اأو االعتباري.  ال�صخ�ض 

ال�صكك  اأنظمة  بع�ض  اأو  كل  يتلك  الذي  ال�صخ�ض   : املالك 
احلديدية.

: ال�صخ�ض املُ�صّرح له من الهيئة بالقيام بعمليات الت�صغيل  املُ�ّصِغل 
وفقًا الأحكام القرار وهذه الالئحة التنفيذية.

وفقًا  املقاوالت  مهنة  مبزاولة  له  املرخ�ض  ال�صخ�ض   : املقاول 
اأو  املالك  من  املكلف  االإمارة،  يف  ال�صارية  للت�صريعات 
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امل�صغل بالقيام باأعمال تتعلق باأنظمة ال�صكك احلديدية.
: ال�صخ�ض املرخ�ض له مبزاولة مهنة اال�صت�صارات الهند�صية  اال�صت�صاري 
تقدمي  يتولى  الذي  االإمارة،  يف  ال�صارية  للت�صريعات  وفقًا 
اأو  يتعلق  اأمر  اأي  ب�صاأن  الفنّية  اأو  الهند�صية  اال�صت�صارات 

يوؤثر على اأنظمة ال�صكك احلديدية. 
ال�صخ�ض الذي ت�صدر له �صهادة املطابقة اأو �صهادة و�صع   : املُ�صّرح له 
عدم  �صهادة  اأو  الت�صغيلية  ال�صالمة  �صهادة  اأو  ال�صالمة 

املمانعة، وفقًا الأحكام القرار وهذه الالئحة التنفيذية.
املاء  اأو  الياب�صة  امتداد  الهيئة على  املعتمدة من  املنطقة   : حرم ال�صكك احلديدية 

واملخ�ص�صة الأنظمة ال�صكك احلديدية.
ال�صكك احلديدية  املوؤ�ص�صة �صمن حرم  : م�صاحة حتددها  املنطقة املحظورة 
من  اإليها  الدخول  يحظر  �صياج  اأو  اإ�صارات  اأو  بعالمات 

االأ�صخا�ض غري املخّولني.
: ت�صمل حرم ال�صكك احلديدية وامل�صاحة املحيطة بها وفقًا  منطقة احلماية احلرجة 

ملا حتدده الهيئة.
بها  املحيطة  وامل�صاحة  احلرجة  احلماية  منطقة  ت�صمل   : منطقة احلماية الكلية 

وفقًا ملا حتدده الهيئة.
بها  القيام  ي�صّكل  قد  التي  الهيئة،  من  املعتمدة  االأن�صطة   : االأن�صطة املقّيدة 

خطرًا على �صبكة ال�صكك احلديدية العامة. 
: الوثيقة ال�صادرة عن املوؤ�ص�صة من خالل النظام االإلكرتوين  �صهادة عدم ممانعة 
التي  االإمارة،  يف  املمانعة  عدم  �صهادات  الإ�صدار  املعتمد 
اأو اأعمال  اأن�صطة  ي�صرح مبوجبها لل�صخ�ض مبمار�صة اأي 

�صمن منطقة احلماية الكلية.
املالك  التزام  تفيد  التي  املوؤ�ص�صة،  ال�صادرة عن  الوثيقة   : �صهادة املطابقة 
اأو من يثله بدليل االإر�صادات العامة خالل قيامه باأعمال 

االإن�صاء املتعلقة ب�صبكة ال�صكك احلديدية اخلا�صة. 
التي  الهيئة،  لدى  املعتمدة  واملعايري  ال�شوابط  جمموعة   : �شروط ال�شالمة 
احلديدية  ال�صكك  اأنظمة  ت�صميم  يف  بها  االلتزام  يجب 
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بهدف اإزالة املخاطر التي قد توؤدي اإلى وقوع احلوادث اأو 
اأو جتاوز  احلوادث  لن�صب  دوليًا  املعتمدة  املعدالت  جتاوز 
اجلداول  يف  املحددة  واالهتزازات  ال�صو�صاء  م�صتويات 

امللحقة بالقرار.
: جمموعة الوثائق وامل�صتندات املقدمة من املالك اأو امل�صغل  اأدلة ال�صالمة 
اأو املقاول التي تثبت باأن اأنظمة ال�صكك احلديدية واأنظمة 
االآمن  والنقل  للت�صغيل  �صاحلة  املطبقة  ال�صالمة  اإدارة 
اأو بعد االنتهاء  اأو عمليات الت�صغيل  اأعمال االإن�صاء  خالل 

منها.
: الوثيقة ال�صادرة عن جهة تنظيم ال�صالمة للمالك، التي  �صهادة و�صع ال�صالمة 

تفيد �صالمة اأنظمة ال�صكك احلديدية اأو اأي جزء منها.
: الوثيقة ال�صادرة عن جهة تنظيم ال�صالمة للم�صّغل، التي  �صهادة ال�صالمة الت�صغيلية 
تت�صمن موافقتها على قيامه بعمليات الت�صغيل بعد التحقق 

من اأدلة ال�شالمة و�شروط ال�شالمة. 
: اأي �صركة اأو موؤ�ص�صة ي�صّرح لها من جهة تنظيم ال�صالمة،  مقّيم ال�صالمة امل�صتقل 
مبراجعة اأدلة ال�صالمة، والتحقق من مدى التزام املالك 
ل�شروط  وفقًا  ال�شالمة  مبتطلبات  املقاول  اأو  امل�شغل  اأو 
ال�صالمة واأدلة ال�صالمة ومتطلبات جهة تنظيم ال�صالمة.

مبا�شرة  يرتبط  فيه  مرغوب  وغري  متوقع  غري  حدث   : احلادث 
باأنظمة ال�صكك احلديدية ينجم اأو قد ينجم عنه اإ�صابات 

ب�صرية اأو اأ�صرار مادية.
والآثار  احلادث  اأ�شباب  حتديد  اإلى  يهدف  فني  اإجراء   : التحقيق 
الكفيلة  والو�صائل  االإجراءات  وحتديد  عنه،  الناجمة 

ملعاجلة اأ�صبابه و�صمان عدم تكراره.
: اأي اأذى ج�صدي يتعر�ض له �صخ�ض طبيعي نتيجة خطاأ اأو  االإ�صابة 

اإهمال يتعلق باأنظمة ال�صكك احلديدية.
الأحكام  وفقًا  الق�صائية  ال�صبطية  ب�صفة  يتمتع  من  كل   : املفّت�ض 
القرار، ويكون تابعًا للموؤ�ص�صة اأو جلهة تنظيم ال�صالمة اأو 
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ُمكّلفًا من الهيئة.
فيه  يطالبه  �شخ�ص،  اأي  اإلى  املفت�ص  يوجهه  كتاب خطي   : اإ�شعار احلظر 
يكون  تدبري  اأي  اتخاذ  اأو  عمل  باأي  القيام  عن  بالتوقف 
احلديدية  ال�صكك  اأنظمة  تعر�ض  دون  للحيلولة  الزمًا 

للخطر.
يخالف  الذي  له  للم�شرح  املفت�ص  يوجهه  خطي  كتاب   : اإ�شعار التح�شني 
اأحكام القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه واأدلة ال�صالمة 
الإجراءات  اتخاذ  طلب  يت�شمن  ال�شالمة،  و�شروط 
والتدابري الالزمة الإدارة املخاطر املحتملة باأنظمة ال�صكك 

احلديدية. 
وتطوير  الإن�صاء  العامة  االإر�صادات  تت�صمن  التي  الوثيقة   : دليل االإر�صادات العامة  

�صبكة ال�صكك احلديدية اخلا�صة يف االإمارة.
: الوثيقة التي تت�صمن املتطلبات واملعايري الفنية لتخطيط  دليل املعايري التخطيطية والت�صميمية 

وت�صميم �صبكة ال�صكك احلديدية العامة.
بها  املعمول  التاأمينات  ا�صرتاتيجية  تت�صمن  التي  الوثيقة   : دليل التاأمينات والت�صويات 
يف الهيئة، من حيث �صوابطها وتنظيمها واإدارتها، وحتدد 
وت�صويتها،  احلوادث  ومتابعة  للتاأمني،  القابلة  املخاطر 
اأ�صول  جميع  على  تطبق  التي  التاأمني،  عقود  وت�صوية 
عن  الناجتة  القانونية  وم�صوؤولياتها  الهيئة  وممتلكات 

ممار�صة ن�صاطها.
عمليات  لتنظيم  العامة  ال�صوابط  تت�صمن  التي  الوثيقة   : دليل تاأهيل املوردين وتقييم اأدائهم 
وم�صوؤوليات  ومهام  اأدائهم،  وتقييم  املوردين  تاأهيل 

االأطراف ذوي العالقة.
ال�صارة  اأو  املزعجة  ال�صوتية  الذبذبات  اأو  االأ�صوات   : ال�صو�صاء 

بال�صحة العامة.
ذبذبات،  �صكل  ما على  نقطة  املواد حول  : حركة جزيئات  االهتزازات 

تنت�صر ب�صورة �صارة بال�صحة العامة والبنية التحتية.
: الوثيقة ال�شادرة عن املوؤ�ش�شة للمالك اأو من ميثله، والتي  خطاب اإمتام املراجعة 
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احلديدية  ال�صكك  اإن�صاء  ملخططات  مراجعتها  تت�صمن 
توفر  من  والتحقق  منهما،  جزء  اأي  اأو  التحتية  البنية  اأو 
الالئحة  هذه  مبوجب  املحددة  واملتطلبات  ال�شروط 

التنفيذية ودليل االإر�صادات العامة.
: الدليل املعتمد لدى املوؤ�ص�صة لغايات حماية اأنظمة ال�صكك  دليل القواعد 
احلديدية، الذي يت�صمن املعايري واملتطلبات واالإجراءات 

الالزمة الإ�صدار �صهادة عدم املمانعة.
: حدث طارئ يوؤثر على اإحدى اخلدمات احليوية املوجودة  احلالة الطارئة 
اجلهة  تدخل  ي�صتدعي  الكلية،  احلماية  منطقة  �صمن 
احلكومية امل�صوؤولة عن هذه اخلدمة اأو اأي جهة خمّولة من 
قبلها للقيام باأي عمل الإعادة هذه اخلدمة اأو �صيانتها اأو 

الإزالة ال�صرر الذي حلق بها.
: ال�صجل الذي يت�صمن قائمة باملخاطر املحتملة، املرتبطة  �صجل املخاطر 
وكيفية  احلديدية  ال�صكك  واأنظمة  الت�صغيل  بعمليات 

التعامل معها، املقدم من املالك اأو امل�صغل.

اأنواع �سهادات عدم املمانعة
املادة )2(

حُتدد اأنواع �صهادات عدم املمانعة على النحو التايل:
�صهادة عدم ممانعة للح�صول على املعلومات.   .1

�صهادة عدم ممانعة للت�صميم.   .2
�صهادة عدم ممانعة للحفريات اال�صتك�صافية واالختبارية.   .3

�صهادة عدم ممانعة لتنفيذ اأي من االأن�صطة املقيدة.   .4

الأن�سطة املقيدة
املادة )٣(

حُتدد اأنواع االأن�صطة املقيدة على النحو التايل: اأ-  
اإن�صاء االأنفاق واالآبار وحفريات فح�ض الرتبة.   .1
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اأعمال احلفر وحتريك الرتبة واإ�صناد الرتبة واالأ�صا�صات العميقة ونزح املياه اجلوفية.   .2
حتريك وت�صغيل وحدات الرفع االآلية وغريها من معدات الرفع امليكانيكية، وا�صتخدام    .3

املعدات واالآليات الثقيلة.
جتريف قاع البحر والقنوات وامل�صطحات املائية.   .4

تركيب وا�صتبدال وحتويل واإ�صالح اأي نوع من اأنواع خدمات البنية التحتية.   .5
تركيب وا�صتبدال وحتويل اأبراج االت�صاالت واأبراج الطاقة.   .6

اأعمال اإن�صاء اأو �صيانة الطرق والبنية التحتية املتعلقة بها، كاجل�صور، واالأنفاق، ومواقف    .7
ال�صيارات، واالإ�صارات ال�صوئية وغريها.

اأعمال اإن�صاء و�صيانة املباين.   .8
اإقامة ال�صقاالت واالإن�صاءات املوؤقتة كاملكاتب املوقعية املوؤقتة، ومواقع التخزين املوؤقت،    .9

واخليم، وغريها.
اأعمال الب�صتنة والزراعة و�صبكات الري.  .10

تركيب االإعالنات واللوحات االإر�صادية واللوحات املرورية.   .11
اأعمال الهدم.   .12

ا�شتخدام املتفجرات والألعاب النارية واإ�شعال النريان.   .13
اأو  احلديدية  ال�شكك  اأنظمة  على  خطرًا  ي�شكل  قد  اأنه  املوؤ�ش�شة  ترى  اآخر  ن�شاط  اأي    .14

عمليات الت�صغيل.
ُيحدد دليل القواعد الأعمال الفرعية التي تندرج �شمن الأن�شطة املقيدة املحددة يف الفقرة  ب-  

)اأ( من هذه املادة واملتطلبات وال�شروط وال�شوابط لكل من هذه الأن�شطة.

�شروط اإ�شدار �شهادات عدم املمانعة
املادة )4(

ُي�شرتط لإ�شدار �شهادات عدم املمانعة ما يلي: اأ-  
حتديد نوع الن�شاط املقيد اأو الأعمال املطلوب تنفيذها وو�شفها و�شفًا دقيقًا، وفقًا ملا    .1

حتدده املوؤ�ص�صة.
فيها  مبنينّ  تنفيذها،  املطلوب  العمل  مناطق  لإحداثيات  تو�شيحية  خمططات  تقدمي    .2

التقاطعات مع مناطق احلماية الكلية.
تقدمي �صور موقعية مبناطق العمل على النحو الذي تطلبه املوؤ�ص�صة.   .3
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حتديد اال�صت�صاري املعني لالإ�صراف على االأن�صطة واالأعمال امل�صموح القيام بها مبوجب    .4
�صهادة عدم املمانعة، ومتابعة التزام املقاول ب�صروطها واالإبالغ عن احلوادث اأو املخاطر 

املحتملة.
تقدمي تقرير فني لالأن�صطة واالأعمال املطلوبة وطريقة تنفيذها.    .5

تقدمي تقييم املخاطر املحتملة للن�شاط املقيد املراد تنفيذه.   .6
تقدمي درا�صات متخ�ص�صة ومعتمدة من طرف ثالث، وفقًا ملا تقرره املوؤ�ص�صة بح�صب    .7

الن�شاط املقيد املطلوب تنفيذه.
حتديد ال�صخ�ض املعني بالتوا�صل معه وتوجيه املخاطبات اخلا�صة باالأن�صطة اأو االأعمال    .8

املطلوب تنفيذها اإليه.
اأي ا�صرتاطات اأو متطلبات اأخرى ين�ض عليها دليل القواعد بح�صب االأن�صطة املقيدة اأو    .9

الأعمال املطلوب تنفيذها.
بع�ص  ا�شتثناء  املمانعة  عدم  �شهادة  طالب  من  اإليها  يقدم  طلب  على  بناء  للموؤ�ش�شة  يجوز  ب-  
يكون  اأن  على  املادة،  هذه  يف  )اأ(  الفقرة  يف  املحددة  ال�شروط  بع�ص  من  املقيدة  الأن�شطة 

اال�صتثناء ال�صادر يف هذا ال�صاأن م�صببًا.

اإجراءات اإ�سدار �سهادات عدم املمانعة
املادة )٥(

ُتّتبع الإ�صدار �صهادات عدم املمانعة االإجراءات املحددة وفقًا للنظام االإلكرتوين املعتمد يف االإمارة 
الإ�صدار �صهادات عدم املمانعة، ويجوز للموؤ�ص�صة - الأي اعتبارات تقدرها - ا�صتثناء بع�ض االأعمال 
اأو االأن�صطة املقيدة من اتباع هذه االإجراءات واإخ�صاعها الإجراءات اأخرى حتددها، على اأن يكون 

اال�صتثناء ال�صادر يف هذا ال�صاأن م�صببًا.

مدة �سالحية �سهادات عدم املمانعة وجتديدها
املادة )6(

عند  يراعى  اأن  على  للتجديد،  قابلة  اأ�صهر  �صتة   )6( املمانعة  عدم  �صهادة  �صالحية  مدة  تكون 
التجديد، ما يلي:

عدم  �صهادة  انتهاء  تاريخ  من  يومًا  ع�صر  خم�صة   )15( قبل  التجديد  طلب  تقدمي  يتم  اأن    .1
املمانعة.
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اأن يتم التجديد بذات ال�شروط املطلوبة لإ�شدار �شهادة عدم املمانعة لأول مرة.   .2
اأداء الر�صم املقرر الإ�صدار �صهادة عدم املمانعة.   .3

�شروط اإ�شدار ت�شريح مقيم ال�شالمة امل�شتقل
املادة )7(

ي�شرتط لإ�شدار ت�شريح مقيم ال�شالمة امل�شتقل ما يلي:
اأن�شطته ن�شاط تقييم  اأن يكون لدى طالب الت�شريح ترخي�ص جتاري، واأن يكون من �شمن    .1

�صالمة اأنظمة ال�صكك احلديدية وعمليات الت�صغيل.
اأن تكون لدى طالب الت�صريح اخلربة الكافية يف جمال تقييم �صالمة اأنظمة ال�صكك احلديدية    .2

اأو عمليات الت�صغيل، وفقًا ملا هو معتمد بدليل جهة تنظيم ال�صالمة.
وكذلك  م�صتقل،  �صالمة  كمقيم  �صيعتمدها  التي  العمل  منهجية  الت�صريح  طالب  يحدد  اأن    .3

النظام الذي �صيتبعه يف هذا ال�صاأن.
اأن يقدم ال�صرية الذاتية اخلا�صة به وبالكادر الفني العامل اأو املزمع تعيينه لديه.   .4

اأي �شروط اأخرى معتمدة مبوجب دليل جهة تنظيم ال�شالمة.   .5

وثيقة التاأمني
املادة )٨(

يلتزم املالك اأو املقاول اأو امل�صغل بح�صب االأحوال، قبل البدء باأعمال االإن�صاء اأو عمليات الت�صغيل 
بتقدمي وثيقة تاأمني م�شتوفية لل�شروط وال�شوابط املحددة يف دليل التاأمينات والت�شويات. 

اإجراءات اإ�سدار ت�سريح مقيم ال�سالمة امل�ستقل
املادة )٩(

ُتّتبع االإجراءات التالية الإ�صدار ت�صريح مقيم ال�صالمة امل�صتقل:
ال�صالمة، وفقًا  اإلى جهة تنظيم  ال�صالمة امل�صتقل  ُيقّدم طلب احل�صول على ت�صريح مقيم    .1

للنموذج املُعتمد لديها لهذه الغاية، معززًا بالوثائق وامل�صتندات املطلوبة.
تتولى جهة تنظيم ال�صالمة ت�صجيل طلب احل�صول على الت�صريح، وُيعطى طالب الت�صريح    .2

اإ�صعارًا بتقدمي الطلب.
الفنية للتحقق من ا�صتيفائه جلميع  الناحية  تتولى جهة تنظيم ال�صالمة درا�صة الطلب من    .3
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�شبيل  ال�شالمة يف  تنظيم  ويكون جلهة  املطلوبة،  وامل�شتندات  والوثائق  واملتطلبات  ال�شروط 
ذلك اإجراء الزيارات امليدانية وطلب اأي م�صتندات تراها �صرورية.

ُت�صدر جهة تنظيم ال�صالمة قرارها ب�صاأن طلب احل�صول على الت�صريح خالل )30( ثالثني    .4
اإذا مل ت�شدر جهة  يومًا من تاريخ ا�شتيفاء الطلب لكافة ال�شروط، ويعترب الطلب مرفو�شًا 
الطلب  ال�صالمة منح مقدم  تنظيم  املدة، ويجوز جلهة  ال�صالمة قرارها خالل هذه  تنظيم 

مهلة اإ�صافية ال�صتكمال النواق�ض التي حتددها قبل اإ�صدار قرارها يف هذا ال�صاأن. 
باأ�شباب الرف�ص،  باإبالغ طالب الت�شريح  تقوم جهة تنظيم ال�شالمة يف حال رف�ص الطلب    .5
م�صي  بعد  الطلب  بهذا  اأخرى  مرة  ال�صالمة  تنظيم  جلهة  التقدم  طلبه،  ُرِف�ض  ملن  ويجوز 

)30( ثالثني يومًا على االأقل من تاريخ الرف�ض.
الر�صم  بدفع  الت�صريح  طالب  ُيكّلف  الت�صريح،  على  احل�صول  طلب  على  املوافقة  حال  يف    .6

املقرر على اإ�صدار الت�صريح، لتقوم جهة تنظيم ال�صالمة بعد ذلك باإ�صدار الت�صريح.

اأنواع خطابات اإمتام املراجعة
املادة )1٠(
حُتدد اأنواع خطابات اإتام املراجعة على النحو التايل:

)احلافالت  وت�صمل  قليلة،  �صعة  ذات  قطارات  الأنظمة  املبدئية  املخططات  مراجعة  اإتام    .1
املوجهة - النقل ال�صخ�صي ال�صريع(.

اإتام مراجعة املخططات املبدئية الأنظمة قطارات ذات �صعة متو�صطة، وت�صمل )اآليات النقل    .2
اجلماعي- املونوريل(.

 - )الرتام  وت�صمل  كبرية،  �صعة  ذات  قطارات  الأنظمة  املبدئية  املخططات  مراجعة  اإتام    .3
املرتو(.

)احلافالت  وت�صمل  قليلة،  �صعة  ذات  قطارات  الأنظمة  النهائية  املخططات  مراجعة  اإتام    .4
املوجهة - النقل ال�صخ�صي ال�صريع(.

اإتام مراجعة املخططات النهائية الأنظمة قطارات ذات �صعة متو�صطة، وت�صمل )اآليات النقل    .5
اجلماعي- املونوريل(.

 - )الرتام  وت�صمل  كبرية،  �صعة  ذات  قطارات  الأنظمة  النهائية  املخططات  مراجعة  اإتام    .6
املرتو(.

اإتام مراجعة املخططات املبدئية الإن�صاء و�صلة ربط مع حمطات اأو من�صاآت قطارات.   .7
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اإتام مراجعة املخططات النهائية الإن�صاء و�صلة ربط مع حمطات اأو من�صاآت قطارات.   .8
اإتام مراجعة املخططات املبدئية الإن�صاء حمطة اإ�صافية الأنظمة قطارات.   .9
اإتام مراجعة املخططات النهائية الإن�صاء حمطة اإ�صافية الأنظمة قطارات.   .10

�شروط اإ�شدار خطابات اإمتام املراجعة
املادة )11(

ُي�شرتط لإ�شدار خطاب اإمتام املراجعة ما يلي: اأ- 
حتديد نوع املراجعة املطلوبة.   .1

تعيني ا�صت�صاري موؤهل من الهيئة، وفقًا للمعايري وال�صوابط املحددة مبوجب هذا القرار.    .2
ب�صبكة  اخلا�صة  الفنية  والوثائق  والت�صاميم  املخططات  يثله  من  اأو  املالك  تقدمي    .3

ال�شكك احلديدية اخلا�شة املطلوب مراجعتها من ا�شت�شاري موؤهل.
تقدمي تقرير فني معد من ا�صت�صاري مراجعة م�صتقل للم�صروع وموؤهل من الهيئة يفيد    .4

االلتزام مبتطلبات دليل االإر�صادات العامة.
اأي ا�صرتاطات اأو متطلبات اأخرى ين�ض عليها دليل االإر�صادات العامة.   .5

يجوز للموؤ�ش�شة لأي اعتبارات تقدرها، ا�شتثناء اجلهة الطالبة خلطاب اإمتام املراجعة من  ب-  
بع�ص ال�شروط املن�شو�ص عليها يف الفقرة )اأ( يف هذه املادة، على اأن يكون ال�شتثناء ال�شادر 

يف هذا ال�صاأن م�صببًا.

اإجراءات اإ�سدار خطاب اإمتام املراجعة
املادة )12(

ُتّتبع االإجراءات التالية الإ�صدار اأي من خطابات اإتام املراجعة:
م طلب احل�شول على خطاب اإمتام املراجعة اإلى املوؤ�ش�شة، وفقًا للنموذج املُعتمد لديها  ُيقدنّ   .1

لهذه الغاية، معززًا بالوثائق وامل�صتندات املطلوبة.
تتولى املوؤ�ص�صة ت�صجيل الطلب، وُيعطى مقدم الطلب اإ�صعارًا بتقدمي طلبه.   .2

ال�شروط  جلميع  ا�شتيفائه  من  للتحقق  الفنية  الناحية  من  الطلب  بدرا�شة  املوؤ�ش�شة  تقوم    .3
الزيارات  اإجراء  �صبيل ذلك  للموؤ�ص�صة يف  ويكون  املطلوبة،  وامل�صتندات  والوثائق  واملتطلبات 

امليدانية وطلب اأي م�صتندات تراها �صرورية.
ُت�شدر املوؤ�ش�شة قرارها ب�شاأن طلب اإ�شدار خطاب اإمتام املراجعة خالل )30( ثالثني يومًا    .4
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املوؤ�ش�شة  ت�شدر  اإذا مل  مرفو�شًا  الطلب  ويعترب  ال�شروط،  لكافة  الطلب  ا�شتيفاء  تاريخ  من 
قرارها خالل هذه املدة، ويجوز للموؤ�ص�صة منح مقدم الطلب مهلة اإ�صافية ال تزيد على )30( 

ثالثني يومًا ال�صتكمال النواق�ض التي حتددها قبل اإ�صدار قرارها يف هذا ال�صاأن. 
تقوم املوؤ�ش�شة يف حال رف�ص الطلب باإبالغ مقدم الطلب باأ�شباب الرف�ص، ويجوز ملن ُرِف�ص    .5
طلبه، التقدم للموؤ�ص�صة مرة اأخرى بهذا الطلب بعد م�صي )30( ثالثني يومًا على االأقل من 

تاريخ الرف�ض.
6.  يف حال املوافقة على الطلب، ُيكّلف مقدم الطلب بدفع الر�صوم املقررة يف هذا ال�صاأن، ثم 

تقوم املوؤ�ش�شة بعد ذلك باإ�شدار خطاب اإمتام املراجعة.

�شروط اإ�شدار �شهادة و�شع ال�شالمة
املادة )1٣(

ي�شرتط لإ�شدار �شهادة و�شع ال�شالمة ما يلي: اأ-  
حتديد اأنظمة ال�شكك احلديدية املطلوب ا�شت�شدار �شهادة و�شع ال�شالمة لها اأو اجلزء    .1

املطلوب منها، وبيان و�شفها ومكوناتها بالكامل.
تقدمي اأدلة ال�صالمة.   .2

تقدمي تعهد خطي من املالك، يت�صمن ما يلي:   .3
تلك  يف  التحكم  وكيفية  ال�شالمة  �شروط  تهدد  التي  للمخاطر  واإدراكه  تفهمه  اأ-  

املخاطر الأدنى حد معقول من الناحية العملية.
اأن اأنظمة ال�شكك احلديدية �شليمة و�شاحلة للغر�ص الذي اأن�شئت لأجله. ب-  

تقدمي تقرير معتمد من مقيم ال�صالمة امل�صتقل يفيد �صالمة اأنظمة ال�صكك احلديدية اأو    .4
اجلزء املطلوب منها.

املالك  قبل  من  تتم  التي  احلديدية  ال�صكك  اأنظمة  من  التحقق  لعملية  و�صف  تقدمي    .5
ومقاول الت�صميم والبناء الإثبات اأن اأنظمة ال�صكك احلديدية �صليمة و�صاحلة للت�صغيل.

اأدلة الت�صغيل وال�صيانة اخلا�صة باملقاول، وما يفيد قيامه بتدريب امل�صّغل على  تقدمي    .6
تلك االأدلة لغايات املحافظة على �صالمة اأنظمة ال�صكك احلديدية.

اأدنى حد  اإلى  منها  التخفيف  وكيفية  احلديدية  ال�صكك  اأنظمة  تقرير مبخاطر  تقدمي    .7
معقول من الناحية العملية، على اأن يت�صمن هذا التقرير ما يفيد نقل تلك املخاطر اإلى 

طرف اآخر وموافقته على توفري التدابري الالزمة للتخفيف منها.

Issue 443 Pages.indd   23 1/8/19   1:47 PM



العدد )44٣( - ال�سنة )٥٣( - ٨ جمادى الأولى  144٠هـ - املوافق 14 يناير  2٠1٩م 24 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

�شهادة  �شدور  تاريخ  من  املالك  اإلى  املقاول  من  امل�شوؤولية  نقل  يت�شمن  خطاب  تقدمي    .8
و�صع ال�صالمة، مبا يف ذلك م�صوؤوليته عن االأعمال املعلقة والقيود املرتبطة بها. 

تقدمي ما يفيد ت�صكيل جلنة ملراجعة �صالمة عمليات الت�صغيل.   .9
تقدمي ما يفيد التعاون والتن�صيق مع امل�صرح له اأو غريه من مقدمي طلبات ا�صت�صدار    .10
�صهادة و�صع ال�صالمة لذات امل�صروع، اإذا راأت جهة تنظيم ال�صالمة اأن التن�صيق بينهم 

�صروري ل�صمان �صالمة اأنظمة ال�صكك احلديدية.
احل�صول على موافقة اجلهات احلكومية املعنّية يف االأحوال التي يجب فيها احل�صول    .11

على موافقتها وفقًا للت�صريعات ال�صارية يف االإمارة.
12.  اأي متطلبات اأو �شروط اأخرى حمددة يف دليل جهة تنظيم ال�شالمة، تكون لزمة لإ�شدار 

�صهادة و�صع ال�صالمة.
قبل  للمالك  ال�شالمة  و�شع  �شهادة  اإ�شدار  الأحوال  بع�ص  يف  ال�شالمة  تنظيم  جلهة  يجوز  ب-  
اأن ت�شدر  املادة، على  )اأ( من هذه  الفقرة  املن�شو�ص عليها يف  ال�شروط  لبع�ص  ا�شتكماله 
�شهادة و�شع ال�شالمة يف هذه احلالة مقيدة ب�شرورة ا�شتكمال ال�شروط التي مل يتم ا�شتيفاوؤها 
خالل املهلة الزمنية التي حتددها جهة تنظيم ال�شالمة، واأل يكون من �شاأن ال�شروط امل�شتثناة 
التاأثري على فاعلية اأنظمة ال�شالمة، ويف حال عدم ا�شتكمال هذه ال�شروط يف الوقت املحدد 

تعترب هذه ال�صهادة الغية.

اإجراءات اإ�سدار �سهادة و�سع ال�سالمة
املادة )14(

ُتّتبع االإجراءات التالية الإ�صدار �صهادة و�صع ال�صالمة:
للنموذج  وفقًا  ال�صالمة،  تنظيم  اإلى جهة  ال�صالمة  و�صع  �صهادة  على  ُيقّدم طلب احل�صول    .1

املُعتمد لديها لهذه الغاية، معززًا بالوثائق وامل�صتندات املطلوبة.
تتولى جهة تنظيم ال�صالمة ت�صجيل طلب احل�صول على �صهادة و�صع ال�صالمة، وُيعطى طالب    .2

ال�صهادة اإ�صعارًا بتقدمي طلبه.
تقوم جهة تنظيم ال�صالمة بدرا�صة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من ا�صتيفائه جلميع    .3
�شبيل  ال�شالمة يف  تنظيم  ويكون جلهة  املطلوبة،  وامل�شتندات  والوثائق  واملتطلبات  ال�شروط 

ذلك اإجراء الزيارات امليدانية وطلب اأي م�صتندات تراها �صرورية.
ُت�صدر جهة تنظيم ال�صالمة قرارها ب�صاأن طلب احل�صول على �صهادة و�صع ال�صالمة خالل    .4
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اإذا  مرفو�شًا  الطلب  ويعترب  ال�شروط،  لكافة  الطلب  ا�شتيفاء  تاريخ  من  يومًا  ثالثني   )30(
مل ت�صدر جهة تنظيم ال�صالمة قرارها خالل هذه املدة، ويجوز جلهة تنظيم ال�صالمة منح 
مقدم الطلب مهلة اإ�صافية ال تزيد على )30( ثالثني يومًا ال�صتكمال النواق�ض التي حتددها 

قبل اإ�صدار قرارها يف هذا ال�صاأن. 
تقوم جهة تنظيم ال�شالمة يف حال رف�ص الطلب باإبالغ طالب �شهادة و�شع ال�شالمة باأ�شباب    .5
الرف�ض، ويجوز ملن ُرِف�ض طلبه، التقدم جلهة تنظيم ال�صالمة مرة اأخرى بهذا الطلب بعد 

م�صي )30( ثالثني يومًا على االأقل من تاريخ الرف�ض.
ال�صاأن، ثم  الر�صم املقرر يف هذا  ال�صهادة بدفع  ُيكّلف طالب  املوافقة على الطلب،  يف حال    .6

تقوم جهة تنظيم ال�صالمة بعد ذلك باإ�صدار �صهادة و�صع ال�صالمة.

مدة �سالحية �سهادة و�سع ال�سالمة
املادة )1٥(

فاإنه  عليها،  تعديل جوهري  اأي  يطراأ  ما مل  للعمل مبوجبها،  ال�صالمة �صاحلة  و�صع  �صهادة  تكون 
يجب يف هذه احلالة ا�صت�صدار �صهادة و�صع �صالمة جديدة، ويتم حتديد احلاالت التي يعترب فيها 

التعديل جوهريًا واملعايري وال�شروط لعتبار التعديل جوهريًا مبوجب دليل جهة تنظيم ال�شالمة.

�شروط اإ�شدار �شهادة ال�شالمة الت�شغيلية
املادة )16(

ي�شرتط لإ�شدار �شهادة ال�شالمة الت�شغيلية ما يلي:
تقدمي �صهادة و�صع ال�صالمة.   .1

حتديد نطاق وطبيعة عمليات الت�صغيل.   .2
اأن يرفق بالطلب اأدلة ال�صالمة املتعلقة بعمليات الت�صغيل.   .3

تقدمي تعهد خطي من امل�شغل يت�شمن تفهمه واإدراكه للمخاطر التي تهدد �شروط ال�شالمة    .4
وكيفية التحكم يف تلك املخاطر الأدنى حد معقول من الناحية العملية.

تقدمي �صجل املخاطر اخلا�ض بامل�صغل، يت�صمن كافة املخاطر املحتملة التي قد ت�صيب اأنظمة    .5
والتدابري  معها  التعامل  وكيفية  الت�شغيلية  التجارب  عمليات  وبعد  قبل  احلديدية  ال�شكك 

الواجب اتخاذها ب�صاأنها.
الطارئة  اختبارات احلالت  ذلك  الت�شغيلية، مبا يف  التجارب  عمليات  بنتائج  تقرير  تقدمي    .6
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املعتمدة لدى جهة تنظيم ال�صالمة.
تقدمي ما يفيد القيام مبراجعة العمليات الت�صغيلية من قبل جلنة، يتم ت�صكيلها لهذا الغر�ض    .7

بالتن�صيق بني املالك وامل�صغل، وفقًا ملا هو معتمد مبوجب دليل جهة تنظيم ال�صالمة.
تقدمي تقرير معتمد من مقيم ال�صالمة امل�صتقل يفيد باأن عمليات الت�صغيل �صليمة واأن امل�صغل    .8

موؤهل للقيام بها.
ال�صالمة  �صهادة  ا�صت�صدار  طلبات  مقدمي  من  غريه  اأو  له  امل�صرح  مع  والتن�صيق  التعاون    .9
الت�صغيلية للم�صروع ذاته، اإذا راأت جهة تنظيم ال�صالمة اأن التن�صيق بينهم �صروري ل�صمان 

�صالمة عمليات الت�صغيل.
احل�صول على موافقة اجلهات احلكومية املعنّية يف االأحوال التي يجب احل�صول على موافقتها    .10

مبوجب الت�صريعات ال�صارية يف االإمارة، واأي جهة اأخرى حتددها جهة تنظيم ال�صالمة.
اأي �شروط اأخرى معتمدة مبوجب دليل جهة تنظيم ال�شالمة.   .11

اإجراءات اإ�سدار �سهادة ال�سالمة الت�سغيلية
املادة )17(

ُتّتبع االإجراءات التالية الإ�صدار �صهادة ال�صالمة الت�صغيلية:
ُيقّدم طلب احل�صول على �صهادة ال�صالمة الت�صغيلية اإلى جهة تنظيم ال�صالمة، وفقًا للنموذج    .1

املُعتمد لديها لهذه الغاية، معززًا بالوثائق وامل�صتندات املطلوبة.
تتولى جهة تنظيم ال�صالمة ت�صجيل طلب احل�صول على �صهادة ال�صالمة الت�صغيلية، وُيعطى    .2

طالب ال�صهادة اإ�صعارًا بتقدمي طلبه.
تقوم جهة تنظيم ال�صالمة بدرا�صة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من ا�صتيفائه جلميع    .3
�شبيل  ال�شالمة يف  تنظيم  ويكون جلهة  املطلوبة،  وامل�شتندات  والوثائق  واملتطلبات  ال�شروط 

ذلك اإجراء الزيارات امليدانية وطلب اأي م�صتندات تراها �صرورية.
الت�صغيلية  ال�صالمة  �صهادة  ب�صاأن طلب احل�صول على  قرارها  ال�صالمة  تنظيم  ُت�صدر جهة    .4
خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ ا�شتيفاء الطلب لكافة ال�شروط، ويعترب الطلب مرفو�شًا 
اإذا مل ت�صدر جهة تنظيم ال�صالمة قرارها خالل هذه املدة، ويجوز جلهة تنظيم ال�صالمة 
التي  النواق�ض  يومًا ال�صتكمال  تزيد على )30( ثالثني  ال  اإ�صافية  مهلة  الطلب  منح مقدم 

حتددها قبل اإ�صدار قرارها يف هذا ال�صاأن. 
الت�صغيلية  ال�صالمة  �صهادة  طالب  باإبالغ  الطلب  رف�ض  حال  يف  ال�صالمة  تنظيم  جهة  تقوم    .5
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بهذا  اأخرى  مرة  ال�شالمة  تنظيم  جلهة  التقدم  طلبه،  ُرِف�ص  ملن  ويجوز  الرف�ص،  باأ�شباب 
الطلب بعد م�صي )30( ثالثني يومًا على االأقل من تاريخ الرف�ض.

ال�صاأن، ثم  الر�صم املقرر يف هذا  ال�صهادة بدفع  ُيكّلف طالب  املوافقة على الطلب،  يف حال    .6
تقوم جهة تنظيم ال�صالمة بعد ذلك باإ�صدار �صهادة ال�صالمة الت�صغيلية.

مدة �سالحية �سهادة ال�سالمة الت�سغيلية
املادة )1٨(

تنظيم  جلهة  ويجوز  �صنوات،  خم�ض   )5( الت�صغيلية  ال�صالمة  �صهادة  �صالحية  مدة  تكون  اأ-  
لـ )3(  ال�صالمة وفقًا ملا هو معتمد مبوجب دليل جهة تنظيم ال�صالمة، تخفي�ض هذه املدة 

ثالث �صنوات يف اأي من احلاالت التالية:
اأن تكون التقنية امل�صتخدمة الأنظمة ال�صكك احلديدية حديثة.   .1

اأال تكون لدى امل�صّغل اخلربة الكافية وفقًا ملا حتدده جهة تنظيم ال�صالمة.   .2
باإجراء  رغبته  حال  يف  الت�شغيلية  ال�شالمة  �شهادة  له  �شدرت  الذي  له  امل�شرح  على  يجب  ب-  
جديد  بطلب  التقدم  الت�صغيل،  عمليات  اأو  احلديدية  ال�صكك  اأنظمة  على  جوهرية  تغيريات 
لإ�شدار �شهادة ال�شالمة الت�شغيلية، ويتم حتديد احلالت وال�شروط واملعايري التي يعترب فيها 

التغيري جوهريًا مبوجب دليل جهة تنظيم ال�صالمة.

حالت اإنهاء �سهادة و�سع ال�سالمة و�سهادة ال�سالمة الت�سغيلية
املادة )1٩(

اأو �صهادة ال�صالمة الت�صغيلية يف اأي من  اإنهاء �صهادة و�صع ال�صالمة  يجوز جلهة تنظيم ال�صالمة 
احلاالت التالية:

وجود اأو احتمال وجود خطر مبا�صر وج�صيم على اأنظمة ال�صكك احلديدية.   .1
الإخالل ب�شروط ال�شالمة.   .2

الإخالل ب�شروط ال�شهادة ال�شادرة له.   .3
وقوع حادث ج�صيم �صمن منطقة احلماية الكلية.   .4

توفرها  يجب  التي  ال�شروط  من  �شرط  با�شتكمال  املتعلق  بالتزامه  ال�شهادة  طالب  اإخالل    .5
الإ�صدار ال�صهادة.
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�شروط اإ�شدار �شهادة املطابقة
املادة )2٠(

ي�شرتط لإ�شدار �شهادة املطابقة ما يلي:
اأن يكون املقاولون واال�صت�صاريون العاملون بامل�صروع موؤهلني من الهيئة للعمل يف جمال اأعمال    .1

االإن�صاء املتعلقة ب�صبكة ال�صكك احلديدية.
فيه  يوؤكد  واأن  املوؤ�ص�صة،  لدى  معتمد  هو  ملا  وفقًا  فنيًا  تقريرًا  يثله  من  اأو  املالك  يقدم  اأن    .2

التزامه القيام باملتطلبات الواردة بدليل االإر�صادات العامة.
ال�صكك  ب�صبكة  الفنية اخلا�صة  والوثائق  والت�صاميم  املخططات  اأو من يثله  املالك  تقدمي    .3

احلديدية اخلا�صة.
اأي �شروط اأو متطلبات اأو موا�شفات فنية حمددة بدليل الإر�شادات العامة.   .4

اإجراءات اإ�سدار �سهادة املطابقة
املادة )21(

ُتّتبع االإجراءات التالية الإ�صدار �صهادة املطابقة:
لهذه  لديها  املُعتمد  للنموذج  املوؤ�ص�صة، وفقًا  اإلى  املطابقة  ُيقّدم طلب احل�صول على �صهادة   .1

الغاية، معززًا بالوثائق وامل�صتندات املطلوبة.
تتولى املوؤ�ص�صة ت�صجيل طلب احل�صول على �صهادة املطابقة، وُيعطى طالب ال�صهادة اإ�صعارًا    .2

بتقدمي طلبه. 
ال�شروط  جلميع  ا�شتيفائه  من  للتحقق  الفنية  الناحية  من  الطلب  بدرا�شة  املوؤ�ش�شة  تقوم    .3
الزيارات  اإجراء  �صبيل ذلك  للموؤ�ص�صة يف  ويكون  املطلوبة،  وامل�صتندات  والوثائق  واملتطلبات 

امليدانية وطلب اأي م�صتندات تراها �صرورية.
ا�صتيفاء  تاريخ  من  يومًا  ثالثني   )30( خالل  ال�صهادة  طلب  ب�صاأن  قرارها  املوؤ�ص�صة  ُت�صدر    .4
قرارها خالل هذه  املوؤ�ش�شة  ت�شدر  اإذا مل  الطلب مرفو�شًا  ويعترب  ال�شروط،  لكافة  الطلب 
يومًا  ثالثني   )30( على  تزيد  ال  اإ�صافية  مهلة  الطلب  مقدم  منح  للموؤ�ص�صة  ويجوز  املدة، 

ال�صتكمال النواق�ض التي حتددها قبل اإ�صدار قرارها يف هذا ال�صاأن. 
تقوم املوؤ�ش�شة يف حال رف�ص الطلب باإبالغ طالب ال�شهادة باأ�شباب الرف�ص، ويجوز ملن ُرِف�ص    .5
طلبه، التقدم للموؤ�ص�صة مرة اأخرى بهذا الطلب بعد م�صي )30( ثالثني يومًا على االأقل من 

تاريخ الرف�ض.
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ال�صاأن، ثم  الر�صم املقرر يف هذا  ال�صهادة بدفع  ُيكّلف طالب  املوافقة على الطلب،  يف حال    .6
تقوم املوؤ�ص�صة بعد ذلك باإ�صدار �صهادة املطابقة.

التغيريات اجلوهرية على اأنظمة ال�سكك احلديدية
املادة )22(

له  والتي يجب على امل�صرح  ال�صكك احلديدية  اأنظمة  تتم على  التي  التغيريات اجلوهرية  تتحدد 
التقدم بطلب للح�صول على �صهادة جديدة، على النحو التايل:

تغيري املالك اأو امل�صرح له.   .1
تغيري امل�صغل املعنّي من املالك اأو امل�صرح له.   .2

تغيري امل�صار اأو اإ�صافة حمطات جديدة اأو مرافق اأخرى.   .3
تغيري اأي من الأنظمة الرئي�شة الالزمة لتاأمني ال�شالمة، كاملكابح، واأنظمة الأبواب، واأنظمة    .4

الت�صغيل االأوتوماتيكية.
تغيري يف زمن التقاطر اأو زيادة �صرعة القطار )مبا يتجاوز احلدود امل�صموحة( اأو يف اأي من    .5

االأ�صاليب اأو االأنظمة املعتمدة لدى الهيئة لت�صغيل القطار.
تعديل موا�صفات العربات اأو اإ�صافة عربات جديدة.   .6

تغيري منهجية ال�صيانة املعتمدة لدى امل�صرح له.   .7
تعديل نظام اإدارة ال�صالمة اخلا�ض به.   .8

اإجراء تغيريات جوهرية على البنية التحتية لل�صكك احلديدية اأو عربات ال�صكك احلديدية اأو    .9
نظام اإدارة االأ�صول املرتبط به.

اإدخال تكنولوجيا اأو عمليات جديدة على اأنظمة ال�صكك احلديدية.   .10

تغيري امل�سغل
املادة )2٣(

تنظيم  جهة  وت�صدر  امل�صغل،  تغيري  بطلب  ال�صالمة  تنظيم  جهة  اإلى  التقدم  للمالك  يجوز  اأ-  
ال�شالمة موافقتها بعد توفر ال�شروط التالية:

اأن يبني املالك اأ�شباب التغيري والآلية التي �شيتبعها ل�شتمرار عمليات الت�شغيل املحددة    .1
ب�صهادة ال�صالمة الت�صغيلية.

اأن ي�شتمر امل�شغل املطلوب تغيريه القيام باملهام املحددة له اإلى ما بعد املوافقة على طلب    .2
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تغيريه، وللمدة التي حتددها جهة تنظيم ال�صالمة، للتاأكد من اإمكانية القيام بعمليات 
الت�صغيل ب�صالمة.

ال�صالمة  �صهادة  ا�صت�صدار  بطلب  املالك  من  تعيينه  املزمع  اجلديد  امل�صغل  يتقدم  اأن    .3
لل�شروط  التغيري طبقًا  املوافقة على طلب  تاريخ  اأ�شهر من  �شتة  الت�صغيلية خالل )6( 

واالإجراءات املحددة يف دليل جهة تنظيم ال�صالمة.
يجوز جلهة تنظيم ال�شالمة بعد املوافقة على طلب تغيري امل�شغل وخالل فرتة الت�شغيل املوؤقتة  ب-  

من قبله، اأن ت�صع �صروطًا وقيودًا جديدة على عمليات الت�صغيل.

الأدلة
املادة )24(

تتحدد الأدلة املُ�شار اإليها يف هذا القرار وما تت�شمنه من �شروط وموا�شفات ومعايري فنية  اأ-  
واإجراءات، على النحو التايل:

دليل جهة تنظيم ال�صالمة، ويت�صمن هذا الدليل على وجه اخل�صو�ض ما يلي:   .1
ا�صرتاتيجية تنظيم ال�صالمة. اأ-  

منهجية ومتطلبات ترخي�ص ال�شكك احلديدية. ب-  
منهجية ومتطلبات تنظيم ال�صكك احلديدية. ج-  

منهجية ومتطلبات االإبالغ والتحقيق يف احلوادث. د-  
قواعد التفتي�ض وتطبيق املخالفات. هـ-  

دليل القواعد، ويت�صمن هذا الدليل على وجه اخل�صو�ض ما يلي:   .2
قائمة الأن�شطة املقيدة والأعمال الفرعية امل�شمولة بكل ن�شاط ب�شكل تف�شيلي. اأ-  

احلديدية  ال�شكك  ل�شبكة  احلديدية  ال�شكك  بحرم  اخلا�شة  امل�شاحات  حتديد  ب-  
احلماية  مناطق  ذلك  يف  مبا  بها،  املحيطة  املناطق  وم�صاحات  واخلا�صة  العامة 

الكلية واملناطق املحددة فيها.
متطلبات التخطيط الإدارة املخاطر امل�صاحبة لالأعمال املقيدة يف مناطق احلماية  ج-  

الكلية واملناطق املحيطة بها.
متطلبات ال�صالمة. د-  

االإجراءات والتدابري التي تراها الهيئة منا�صبة حلماية اأنظمة ال�صكك احلديدية. هـ-  
املعايري وال�شروط واملوا�شفات الالزمة حلماية البنية التحتية. و- 
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حتديد اأبعاد مناطق حماية ال�صكك احلديدية. ز-  
التفا�صيل اخلا�صة باالأن�صطة املقيدة. ح-  

ال�شرتاطات الفنية التي يجب على امل�شرح له التقيد بها خالل القيام بالأعمال  ط-  
املحددة ب�صهادة عدم املمانعة بح�صب نوع العمل املحدد بهذه ال�صهادة.

للح�صول  واالأعمال  االأن�صطة  لبع�ض  املوؤ�ص�صة  حتددها  التي  اخلا�صة  االإجراءات  ي-  
على �صهادة عدم املمانعة اخلا�صة بها. 

دليل االإر�صادات العامة، ويت�صمن هذا الدليل على وجه اخل�صو�ض ما يلي:   .3
متطلبات اإ�صدار املوافقات وال�صهادات. اأ-  

املبادئ واملتطلبات الفنية لت�شميم ال�شكك احلديدية اخلا�شة. ب-  
منهجية تقييم املخاطر. ج-  

عمليات تخطيط وت�صميم م�صاريع ال�صكك احلديدية اخلا�صة. د-  
عمليات مراجعة الت�صميمات املقدمة. هـ-  

الدليل على وجه اخل�صو�ض ما  التخطيطية والت�صميمية، ويت�صمن هذا  دليل املعايري    .4
يلي:

املبادئ واملتطلبات الفنية لت�صميم ال�صكك احلديدية العامة. اأ-  
املتطلبات الفنية التي يجب تطبيقها على جميع عنا�شر امل�شروع. ب-  

املتطلبات الفنية لالأعمال املعمارية. ج-  
املتطلبات الفنية الأعمال الهند�صة املدنية. د-  

املتطلبات الفنية الأعمال اأنظمة ال�صكك احلديدية. هـ-  
املتطلبات الفنية لالأعمال الكهربائية وامليكانيكية. و-  

بها  الواجب االلتزام  والعاملية  واالأدلة واملوا�صفات االحتادية واملحلية  الت�صريعات  ز-  
عند ت�صميم م�صاريع ال�صكك احلديدية العامة.

دليل التاأمينات، ويت�صمن هذا الدليل على وجه اخل�صو�ض ما يلي:   .5
ا�صرتاتيجية التاأمينات العامة املعمول بها يف الهيئة و�صوابط تطبيقها وحتديثها. اأ-  

م�شفوفة املخاطر و�شوابطها. ب-  
اأنواع التاأمينات يف الهيئة والتغطيات املقررة لكل منها. ج-  

اإجراءات اإدارة العقود وامل�صرتيات اخلا�صة مبتابعة التاأمينات يف الهيئة. د-  
اإجراءات متابعة التاأمينات لدى الوحدات التنظيمية يف الهيئة. هـ-  
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ت�صويات عقود التاأمني. و-  
معايري تقييم عرو�ض التاأمني. ز-  

تقييم اأداء �صركات التاأمني. ح-  
النماذج املعتمدة لدى الهيئة ب�شاأن التاأمينات. ط-  

دليل تاأهيل املوردين وتقييم اأدائهم، ويت�صمن هذا الدليل على وجه اخل�صو�ض ما يلي:   .6
ال�صوابط العامة الإدارة عمليات تاأهيل املوردين وتقييم اأدائهم. اأ-  

اأنواع التاأهيل. ب-  
معايري تاأهيل املوردين. ج-  

االآثار املرتتبة على عمليات التاأهيل. د-  
معايري تقييم اأداء املوردين، وقيا�ض درجات اأدائهم. هـ-  

اجلزاءات املتخذة بحق املوردين. و-  
موؤ�صرات قيا�ض اأثر تطبيق الدليل على االأداء. ز-  

مهام اأع�صاء جلنة التاأهيل االإلكرتوين.  ح-  
فيما عدا دليل املعايري التخطيطية والت�شميمية، تقوم الهيئة بن�شر الأدلة املحددة يف الفقرة  ب-  
منا�صبة،  تراها  اأخرى  و�صيلة  واأي  بها  اخلا�ض  االإلكرتوين  املوقع  على  املادة  هذه  من  )اأ( 

لتمكني جميع املعنيني من االطالع عليها والتقيد بها.

نظام اإدارة ال�سالمة
املادة )2٥(

يجب على امل�صغل اإعداد نظام اإدارة ال�صالمة، والذي يجب اأن تتوفر فيه اال�صرتاطات التالية:
اأن يكون متوافقًا مع قواعد اإدارة املخاطر املحددة بدليل جهة تنظيم ال�صالمة.   .1

د وُيقينّم فيه املخاطر التي قد تن�شاأ عن تنفيذ عمليات الت�شغيل على �شروط ال�شالمة،  اأن ُيحدنّ   .2
اأو املخاطر املوؤ�ص�صية املتعلقة بامل�صغل.

اأن ُيحّدد فيه ال�صوابط التي ُت�صتخدم من قبله الإدارة املخاطر، ومراقبة ال�صالمة واالأمن فيما    .3
اأو غري االعتيادية، مبا يف ذلك الظروف  اأثناء الظروف االعتيادية  يتعلق بعمليات الت�صغيل 

الطارئة.
اأن ُيحّدد فيه االإجراءات الالزمة ملراقبة ومراجعة وتعديل موؤ�صرات اأداء ال�صالمة.   .4

اإدارة الطوارئ الأنظمة ال�صكك احلديدية وعمليات الت�صغيل يف حال وقوع  اأن يت�صمن خطة    .5
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حادث.
اأن يت�صمن برناجمًا الإدارة ال�صحة وال�صالمة املهنية.   .6

التزامات امل�سغل
املادة )26(

يجب على امل�صغل االلتزام مبا يلي:
مراجعة نظام اإدارة ال�صالمة املعتمد مرة واحدة على االأقل كل �صنة.   .1

تزويد جهة تنظيم ال�صالمة بتقرير �صنوي وفقًا للنموذج املعتمد لديها يف هذا ال�صاأن، على اأن    .2
يت�صمن هذا التقرير ما يلي:

و�صف وتقييم نظام اإدارة ال�صالمة اخلا�ض بعمليات الت�صغيل. اأ-  
ال�شكك  اأنظمة  ب�شالمة  املتعلقة  الت�شغيل  عمليات  يف  خمالفات  اأي  اأو  الق�شور  اأوجه  ب-  

احلديدية.
االقرتاحات املتعلقة بتح�صني عمليات الت�صغيل. ج-  

التن�صيق مع غريه من امل�صغلني االآخرين اإ�صافًة اإلى جهة تنظيم ال�صالمة لعمل خطة تن�صيق    .3
التداخالت، يتم تطبيقها عند ال�صرورة وذلك للحد من املخاطر، يف حال تداخل عمليات 

الت�صغيل اخلا�صة بكل م�صغل مع امل�صغلني االآخرين.
مراجعة خطة تن�صيق التداخالت مرة واحدة يف ال�صنة يف احلاالت التي تتداخل فيها عمليات    .4

الت�صغيل اخلا�صة به مع امل�صغلني االآخرين. 
الت�صغيل  عمليات  يف  ي�صارك  اأو  يعمل  الذي  ال�صخ�ض  هوية  تو�صح  تعريفية  بطاقة  توفري    .5

وال�صيانة التي تتعلق باأي من اأنظمة ال�صكك احلديدية.
اإعداد قواعد ال�صالمة للعاملني لديه واعتمادها من جهة تنظيم ال�صالمة.   .6

التاأهيل
املادة )27(

يجب على امل�صغل اأو املقاول او اال�صت�صاري التقدم للهيئة بطلب التاأهيل قبل القيام باأي من  اأ-  
االأعمال املتعلقة باأنظمة ال�صكك احلديدية التالية:

اأعمال ت�صميم واإدارة م�صاريع اأنظمة ال�صكك احلديدية اأو اأي جزء منها.   .1
اأعمال تنفيذ اأنظمة ال�صكك احلديدية اأو اأي جزء منها.   .2
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عمليات الت�صغيل.   .3
اأعمال الهدم املتعلقة باأنظمة ال�صكك احلديدية ومن�صاآتها.    .4

اأعمال الت�شنيع اأو التجميع اأو اأي ن�شاط اآخر يتعلق باأنظمة ال�شكك احلديدية اأو البنية    .5
التحتية اأو عربات ال�صكك احلديدية اأو عمليات الت�صغيل.

يتم تاأهيل امل�شغلني واملقاولني وال�شت�شاريني للقيام باأي من الأعمال املحددة بالفقرة )اأ( من  ب-  
هذه املادة، وفقًا للمعايري وال�صوابط املعتمدة لدى الهيئة مبوجب دليل تاأهيل املوردين وتقييم 

اأدائهم.

حوادث ال�سكك احلديدية
املادة )2٨(

يلتزم امل�صرح له اأو من يثله قانونًا يف حال وقوع احلادث، مبا يلي:
اإخطار جهة تنظيم ال�صالمة باحلادث فور وقوعه وبالطريقة التي حتددها.   .1

2.  تعيني �صخ�ض طبيعي موؤهل يكون م�صوؤواًل يف موقع احلادث، يتولى القيام مبا يلي:
اتخاذ االإجراءات الالزمة لتطبيق اخلطة املعدة من قبل املالك وامل�صغل واملقاول للتعامل  اأ-  

مع احلادث.
التاأكد من �شالمة موقع احلادث. ب-  

اأو اأن  اإلى املُفت�ض  اأن يتم ت�صليم م�صوؤولية التحقيق  اإلى  حماية االأدلة يف موقع احلادث  ج-  
ح له املُفت�ض برتك املوقع. ُي�صرِّ

تنظيم  جهة  اإلى  احلادث  وقوع  من  �صاعة   )24( خالل  احلادث  عن  مبدئي  تقرير  تقدمي    .3
ال�صالمة.

تقدمي تقرير نهائي ومف�صل اإلى جهة تنظيم ال�صالمة بح�صب اجلدول الزمني املتفق عليه مع    .4
جهة تنظيم ال�صالمة.

التحقيق
املادة )2٩(

تتولى جهة تنظيم ال�صالمة تعيني اأحد املفت�صني العاملني لديها الإجراء التحقيق، ويجوز لها  اأ-  
اأن ت�صتعني مبن تراه منا�صبًا للقيام بذلك اأو اأن تكلف املُ�ّصِغل باإجرائه، وفقًا لل�صوابط التي 

تقررها يف هذا ال�صاأن.
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يت�شمن  نهائيًا،  تقريرًا  ال�شالمة  تنظيم  جهة  بت�شليم  بالتحقيق  املكلف  اأو  املفت�ص  يلتزم  ب-  
الأ�شباب والعوامل التي اأدت لوقوع احلادث، وتو�شياته والإجراءات والتدابري التي يرى اأهمية 

اتخاذها م�صتقباًل للحيلولة دون تكرار حدوثه، واحلد من املخاطر وحت�صني اأداء ال�صالمة.
تقوم جهة تنظيم ال�صالمة بدرا�صة تقرير احلادث واتخاذ ما تراه الزمًا يف هذا ال�صاأن، مبا  ج-  

يف ذلك اإيقاع اجلزاءات والتدابري املنا�صبة.

احلالت الطارئة
املادة )٣٠(

اأي خدمة حيوية من خدماتها  اأي جهة تعهد لها بتقدمي  اأو  يجب على اجلهة احلكومية املخت�صة 
اأن تلتزم لغايات تكينها من القيام باالأعمال يف احلاالت الطارئة دون احل�صول على �صهادة عدم 

ممانعة مبا يلي:
اإ�صعار املوؤ�ص�صة مبا�صرة باحلالة الطارئة وباالأعمال التي �صتقوم بها من خالل و�صائل االت�صال    .1

املعتمدة لدى املوؤ�ص�صة.
اأن تكون للجهة احلكومية املخت�صة اأو اجلهة املتعهدة بتقدمي اأي من خدماتها احليوية خطة    .2
طوارئ معدة م�صبقًا للتعامل مع احلاالت الطارئة واأن يتم توفري ن�صخة منها يف موقع العمل 

لتمكني مفت�صي املوؤ�ص�صة من االطالع عليها.
التن�صيق مع امل�صغل اأو مزود اخلدمة يف االأحوال التي ت�صتدعي ذلك قبل البدء باأي اأعمال.    .3

اأن تكون االأعمال حتت اإ�صراف �صخ�ض موؤهل من الهيئة.   .4
اأن تكون جودة اأعمال اإعادة الت�صوية مطابقة للموا�صفات املعتمدة لدى الهيئة.    .5

اأن تكون اأق�صى مدة لالأعمال خالل حاالت الطوارئ )24( �صاعة ما مل توافق الهيئة على    .6
طلب تديد هذه املهلة.

دخول املناطق املحظورة
املادة )٣1(

غري  املركبات  اأو  االآالت  اأو  االأ�صخا�ض  ملنع  اإجراءات  من  منا�صبًا  تراه  ما  اتخاذ  للموؤ�ص�صة  يجوز 
امل�صرح لها بدخول االأماكن املحظورة، كما يجوز لها �صواًء بوا�صطة اأجهزتها الذاتية اأو الغري اإزالة 
تلك االآالت اأو املركبات وحتميل املخالف م�صاريف االإزالة م�صافًا اإليها ما ن�صبته )25%( من تكلفة 

االإزالة كم�صاريف اإدارية.
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التزامات اإ�سافية
املادة )٣2(

باالإ�صافة اإلى االلتزامات املن�صو�ض عليها يف القرار، يجب على امل�صرح له تكني مفت�صي الهيئة 
وم�صاعدتهم يف كل مما يلي:

التحتية  والبنية  ال�صكك احلديدية  اأجزاء  اأي جزء من  والتفتي�ض يف  البحث  اإجراء عمليات    .1
وعربات ال�صكك احلديدية.

اال�صتعانة باأي �صخ�ض مل�صاعدته يف تنفيذ مهامه و�صالحياته، مبا يف ذلك مقابلة و�صوؤال اأي    .2
�صخ�ض يرى مفت�ض املوؤ�ص�صة اأنه قادر على م�صاعدته يف اأداء مهامه.

عربات  من  عربة  اأي  حتريك  اأو  اأعمال  اأي  باإيقاف  تتعلق  التي  الهيئة  مفت�صي  اأوامر  تنفيذ    .3
ال�صكك احلديدية اأو حظر مواد اأو معدات يتم ا�صتخدامها.

مفت�صو  يحررها  التي  اخلطية  واالإنذارات  احلظر  واإ�صعارات  التح�صني  اإ�صعارات  ا�صتالم    .4
الهيئة.

حماية االأدلة يف موقع احلادث خالل اإجراءات التحقيق.    .5
ال�صماح الأي �صخ�ض ياأذن له مفت�صو الهيئة بالدخول ملوقع احلادث.   .6

اإجراء اأي اختبارات اأو حتاليل اأو قيا�صات اأو اإح�صائيات الأي جزء من اأجزاء ال�صكك احلديدية    .7
والبنية التحتية وعربات ال�صكك احلديدية يرونها �صرورية وباأي اأدوات اأو معدات يقررونها 

يف هذا ال�صاأن.
اإعداد اأي ن�صخ �صوتية اأو فوتوغرافية اأو فيديو الأي جزء من اأجزاء ال�صكك احلديدية والبنية    .8

التحتية وعربات ال�صكك احلديدية.
اأو  مطبوعة  كانت  �صواًء  مهامهم  الأداء  �صرورية  الهيئة  مفت�صو  يراها  م�صتندات  اأي  تقدمي    .9

اإلكرتونية اأو ترجمتها اإلى اللغة العربية اأو االإجنليزية.
اأخذ ن�صخة من اأي م�صتند ُيقدم اإليه كجزء من اإجراءات التحقيق.   .10

جمع البيانات والو�صول اإليها بكافة الو�صائل املتاحة ومن �صمنها الو�صائل االإلكرتونية.   .11
دخول املباين واملن�صاآت التابعة لل�صكك احلديدية، ودخول االأماكن املحظورة مبنطقة احلماية    .12

الكلية للتحقيق يف ظروف واقعة تتعلق بال�صكك احلديدية مت االإبالغ عنها يف اأي وقت.
حجز املواد والعينات واالأدلة التي ت�صكل خطرًا على ال�صكك احلديدية والبنية التحتية وعربات    .13

ال�صكك احلديدية وفقًا ال�صرتاطات جهة تنظيم ال�صالمة.
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اإ�سدار التعليمات التنفيذية
املادة )٣٣(

ي�صدر املدير التنفيذي للموؤ�ص�صة وم�صوؤول جهة تنظيم ال�صالمة كل ح�صب اخت�صا�صه، التعليمات 
الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، على اأن يتم ن�صر هذه التعليمات يف املوقع االإلكرتوين للهيئة.

ال�سريان والن�سر
املادة )٣4(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�صدر يف دبي بتاريخ 25 دي�صمرب 2018 م 
املوافــــــــــــــــــــــــق 18 ربيع الثاين 1440 هـ
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