
اشتراطات عمليات 
المراسي البحرية

في إمارة أبوظبي



المادة )1( التعريفات

ألغراض اشتراطات عمليات المراسي البحرية، تم استخدام التعريفات التالية:

إمارة أبوظبي.اإلمارة

دائرة البلديات والنقل.الدائرة

الدائرة أو من تفوضه.الجهة المختصة

الوسيلة البحرية
أي قارب أو يخت أو مركب أو دراجة مائية أو أية آلية أو وسيلة نقل بحرية قابلة للحركة والقيادة أيًا كان 

الغرض من استخدامه تسير في مياه اإلمارة.

حادث بحري

أي واقعة ُتعرض أو قد ُتؤدي إذا لم يتم تصحيحها إلى تعريض سالمة السفينة أو الوسيلة البحرية 
أو األشخاص عليها أو أشخاص آخرين أو البيئة للخطر، وقد يتسبب الحادث على سبيل المثال ال 

الحصر باآلتي:

فقدان أي شخص من على متن السفينة أو الوسيلة البحرية. . 	

حالة وفاة أو إصابة تتطلب عالجًا طبيًا ألي شخص بسبب عمليات التشغيل. . 	

الخسارة المادية أو البشرية أو الخسارة المفترضة المادية أو ترك أي وسيلة بحرية. . 	

التصادم مع أي سفينة أو وسيلة بحرية. . 	

جنوح أي سفينة أو وسيلة بحرية. . 	

األضرار الجسيمة الالحقة بأي سفينة أو وسيلة بحرية. . 	

األضرار بالممتلكات أو البيئة بسبب عمليات تشغيل سفينة أو وسيلة بحرية. . 	

الخطر المحدق بأي شخص بسبب عمليات تشغيل سفينة أو وسيلة بحرية. . 	

خطر حدوث أضرار.. 	

أي تسريب غير قانوني لمواد ملوثة للبيئة البحرية.. 		

حالة الطوارئ
حدث أو مجموعة أحداث رئيسية توقع أضرار جسيمة باألفراد أو الممتلكات على سبيل المثال ال 

الحصر الحريق والجنوح وغرق الوسيلة البحرية.
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اإلنشاءات البحرية
أي رصيــف أو مرســى أو أعمــال حفــر واســتصالح ألرض أو مرافــق بحريــة أو جســور أو هيــاكل أخــرى فــي 

الممــرات المائيــة باســتثناء تلــك الخاضعــة لســلطة القــوات المســلحة أو الموانــئ البتروليــة.

رخصة تجارية 
الترخيــص الصــادر عــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة بمنــح موافقــة للشــخص الطبيعــي /أو االعتبــاري 

لممارســة نشــاط اقتصــادي فــي اإلمــارة.

التخزين الجاف
المنطقــة المعينــة علــى األرض والمخصصــة لوقــوف الوســيلة البحريــة بنــاًء علــى عقــد ايجــار المرســى 

البحــري المعتمــد مــن المرســى.

تزويد الوسيلة البحرية بالوقود.التزود بالوقود

المرسى

مجموعــة مــن العوامــات أو األرصفــة أو الدعامــات أو الهيــاكل المماثلــة المصممة لتوفير إرســاء للوســيلة 
البحريــة المســتخدمة فــي المقــام األول للمتعــة أو الترفيــه، وتتضمــن مميــزات إضافيــة مثــل منــزال 
الوســائل البحريــة، ومرافــق إلصــالح وصيانــة الوســائل البحريــة ومحطــات لتوفيــر الوقــود والمســتلزمات 

والملحقــات األخــرى.

مساحة أو منطقة مائية في المرسى.حوض المرسى 

الشركة او المؤسسة التي تقوم بالتنظيم والتشغيل اليومي للمرسى.مشغل المرسى 

إدارة الصحة والسالمة 
 )OHSMS( المهنية

نظــام يفصــل جميــع إجــراءات الصحــة والســالمة والسياســات واألنظمــة والســجالت لتحســين القــدرة 
علــى تحديــد المخاطــر باســتمرار والســيطرة علــى المخاطــر فــي مــكان العمــل.

هيكل مرسى عائم متصل بممر مائي يتيح للمشاة الوصول من الوسيلة البحرية الراسية وإليها.الرصيف العائم

عقد ايجار المرسى البحري
العقــد الــذي ينظــم العالقــة بيــن المرســى ومالــك الوســيلة البحريــة ) أو مــن يمثلــه قانونــًا( لتوفيــر 

المرفــق لرســو الوســيلة البحريــة.

تقييم المخاطر 
الطريقــة المســتخدمة للتأكــد مــن أن جميــع المخاطــر البحريــة يتــم تقييمهــا وإزالتهــا أو تقليلهــا إلــى أدنى 

مســتوى ممكــن وبقــدر اإلمــكان عملًيــا، وفًقــا ألفضل الممارســات .
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المادة )2( مهام الجهة المختصة

تقــوم الجهــة المختصــة بالمراقبــة واالشــراف علــى المراســي البحريــة فــي اإلمــارة، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأن القيــام بعمليــة 
االمتثــال، والتفتيــش علــى أنشــطة المراســي، وتحريــر اإلجــراءات المناســبة بحــق غيــر الممتثلــة منهــا، وفقــًا للضوابــط التاليــة: 

االلتزام بالمعايير وفقًا الشتراطات هذا القرار.. 	

لكل صاحب مصلحة الحق في الطعن بالقرارات الصادرة بموجب عملية االمتثال.. 	

تنظر اللجنة الفنية المشكلة في الدائرة في الطعن المقدم، وتوصي باإلجراء المناسب.. 	

المادة )3( الهدف

تهــدف اشــتراطات عمليــات المراســي البحريــة التجاريــة إلــى تقديــم اعتبــارات الصحــة والســالمة البيئيــة الرئيســية المطلوبــة مــن مشــغل 
المرســى خــالل العمليــات التجاريــة، وبالتالــي يجــب اســتخدام هــذه االشــتراطات فــي إجــراء عمليــات التفتيش لســالمة المراســي التجارية، 

وتغطــي األقســام الرئيســية لهــذه االشــتراطات أدنــاه عناصــر التشــغيل اآلمــن للمراســي التجاريــة فــي االمــارة:

القسم االول - نظام إدارة المراسي. 

القسم الثاني - نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة.

القسم الثالث - نظام إدارة التفتيش والصيانة.

 القسم الرابع - نظام إدارة الطوارئ.

القسم الخامس - نظام إدارة االتصاالت.

القسم السادس - نظام إدارة األمن

القسم السابع: الجزاءات اإلدارية

القسم الثامن: المالحق
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 القسم

األول
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المادة )4( نظام إدارة المراسي

يجــب أن يكــون لــدى مشــغل المرســى نظــام إدارة للمرســى، والــذي يتعامــل عــادًة مــع الجميــع مــن حيــث العمليــات التجاريــة بشــكل . 	
يضمــن حصولهــم علــى الترخيــص التجــاري المناســب للعمــل، وإلــى وجــود مجموعــة مــن القواعــد والشــروط التــي يجــب االلتــزام بهــا، 

وتشــمل المكونــات الرئيســية لنظــام إدارة المراســي مــا يلــي:

نظام إدارة السالمة والبيئة.أ. 

نظام إدارة الطوارئ.ب. 

نظام إدارة االتصاالت.	. 

نظام إدارة الفحص والصيانة.د. 

نظام إدارة األمن.	. 

يجــب أن تكــون المراســي مجهــزة بالكامــل مــن حيــث الموظفيــن، علــى أن يتواجــد شــخصين علــى األقــل فــي الخدمــة وواحــدًا فــي . 	
ــر مــن 		 موقفــًا، أمــا بالنســبة  ــوي علــى أكث ــام األســبوع فــي المراســي التــي تحت ــة علــى مــدار الســاعة طــوال أي ــة الليلي المناوب
للمراســي الصغيــرة يجــب عليهــم التأكــد مــن توفــر عــددًا كاٍف مــن الموظفيــن للتعامــل مــع أي حــوادث علــى النحــو المحــدد فــي تقييــم 

المخاطــر.

 تشمل االعتبارات اإلضافية المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة المهنية في نظام إدارة المراسي ما يلي:. 	

إبالغ مكتب إدارة المرسي في أقرب وقت ممكن بعد وقوع أي حادث يتسبب في إصابة أي شخص أو تلف أي ممتلكات أ. 
عامة أو خاصة داخل مبنى المرسى، ويقوم مكتب إدارة المرسى بدوره باإلبالغ عن الحوادث إلى السلطة المختصة.

أن يكون لدى المرسى إجراءات للتحقيق في الحوادث واإلبالغ عنها.ب. 

أن يكون لدى المرسى سجل للحوادث.	. 
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وجود قائمة باألنشطة المحظورة في الموقع ما لم يتم أخذ االذن صراحة من الجهات المعنية:. 	

ال ُيسمح بإدخال أي من المواد الخطرة أو القابلة لالشتعال أو السامة أو الضارة أو الزيوت أو البنزين أو أي سائل أو غاز أو أ. 
مادة صلبة قابلة لالشتعال أو تخزينها على متن الوسيلة البحرية إال في حاويات مؤمنة بشكل صحيح ومصممة الحتواء هذه 

المواد ضد التسرب مع التأكد من أنها مغطاة بشكل آمن.

يجب استخدام مرافق التصريف المناسبة في المرسى، وتقع على عاتق مشغل المرسى مسؤولية ضمان عدم حدوث ب. 
تلوث بيئي داخل حوض المرسى، ويجب أن تستخدم الوسائل البحرية الراسية خزاناتها المعلقة لمراحيض مياه الصرف 

الصحي قبل تفريغها الحًقا من خالل مرافق التخلص التي يوفرها المرسى. 

المواد أو األدوات غير المسموح بها والتي تعتبر ممنوعة منًعا باًتا.	. 

ال يسمح بالصيد في المرسى.د. 

ال يسمح باستخدام اللهب المكشوف، الفحم أو حرق الخشب للشواء على متن الوسيلة البحرية أثناء الرسو في المرسى. 	. 

ال يسمح بالتزلج على الماء، والسباقات البحرية وركوب األموا	 والتحليق المائي والسباحة والغوص ما لم يأذن لها صراحة و. 
من الجهات المعنية.

على نظام إدارة المرسى أيًضا تحديد جوانب ومتطلبات االعمال أدناه وفقًا للتالي:. 	

المظهر العام للمنشأة )ومؤشرات الصيانة الجيدة(.أ. 

مكتب اإلدارة من الداخل والخار	.ب. 

اإلنارة حول منشآت المرسى.	. 

ان تكون األرصفة بدون عوائق لمنازيل الوسيلة البحرية ودعامات وممرات المشاة والطرق.د. 

تحديد واضح لمنشآت الرصيف، على سبيل المثال منازيل وركائز المرافق العامة، وعربات اإلرساء وعوامات اإلرساء، مع وجود 	. 
رقم مثبت بشكل دائم.

الصرف الصحي الذي يجب أن تتم صيانة مرافق التخلص من النفايات التي يوفرها المرسى بشكل جيد، وإفراغها بشكل و. 
متكرر.

توفير محطات ضخ وصهاريج تخزين لنفايات الوسائل البحرية. ز. 

توفير دورات المياه )المراحيض والحمامات( للمستخدمين بناًء على نسبة اإلشغال المقدرة للمرسى على أن يتم توفير ح. 
مرفقين لكل 		 مستخدًما.
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المادة )5( تصميم المرسى

يجــب ان يتــم التصميــم بشــكل يتوافــق مــع دليــل تصميــم البنيــة التحتيــة البحريــة المعتمــد مــن الدائــرة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل . 	
المثــال ال الحصــر: 

عمق كاٍف لحوض المرسى وقنواته.أ. 

حماية ضد العواصف والرياح القوية.ب. 

يمكن للمراسي أن تأخذ بعين االعتبار المعايير والبرامج المذكورة أدناه لتحسين إدارتها ومنها على سبيل المثال ال الحصر:. 	

 				 ISO - إدارة الجودةأ. 

					 ISO - اإلدارة البيئيةب. 

 					 ISO/CD: موانئ اليخوت - الحد األدنى من المتطلبات	. 

برنامج جائزة »المرساة الذهبية« وفقًا لمتطلبات الممارسة التابع لجمعية مرافئ اليخوت د. 

 .	Blue Star برنامج شهادة

الراية الزرقاء - العالمة البيئية للشواطئ و. 
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 القسم

الثاني
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المادة )6( نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة

يجب التقيد باشتراطات الصحة والسالمة والبيئة عند التخطيط للسالمة، حيث أنه يجب على المراسي:

التقيد بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مثل:. 	

القانون االتحادي رقم 	 لعام 				 في شأن تنظيم عالقات العمل، المواد من 		 إلى 			 المتعلقة بسالمة الموظفين أ. 
ورعايتهم الصحية.

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية OSHAD-SF اإلصدار 	.	 - يوليو 				 وتعديالته.ب. 

المعيار الوطني لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية الصادر عن الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث بدولة 	. 
اإلمارات العربية المتحدة.

دليل التخطيط الحضري لألمن والسالمة الصادر من الدائرة. د. 

إجراء تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية.. 	

وضع مجموعة من اإلرشادات التشغيلية التي تصف اإلجراءات الرئيسية الواجب اتباعها أثناء حدوث خطر.. 	

تحديث تقييمات المخاطر وتعليمات التشغيل بشكل سنوي إذا لزم األمر.. 	

تطوير إجراءات تسجيل وتحليل حوادث السالمة )التحقيق في الحوادث واإلبالغ عنها(.. 	

ضمان تدريب الموظفين وكفاءاتهم للتعامل مع جميع سيناريوهات المخاطر المحددة.. 	

ضمان وجود اتصال فعال مع كافة الموظفين، والزبائن، والزوار ومستخدمي والمستأجرين وموظفيهم والمقاولين .. 	

إجراء فحوصات منتظمة لضمان الصيانة الجيدة للمرفق.. 	

أن يكون المرسى مسجل لدى مركز أبوظبي للصحة العامة.. 	

ــو 				 أو أي إصــدار . 		 ــة OSHAD-SF اإلصــدار 	.	 فــي يولي يجــب التســجيل فــي نظــام إمــارة أبوظبــي للســالمة والصحــة المهني
الحق. 

يجــب االمتثــال لمتطلبــات اإلطــار العــام لنظــام إمــارة ابوظبــي للســالمة والصحــة المهنيــة OSHAD-SF بمــا فــي ذلــك جميــع . 		
تشــريعات قواعــد الممارســة اإللزاميــة المعمــول بهــا.

يجب توفير إجراءات تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية وفقًا للتالي:. 		

جميع األخطار المحتملة وعواقبها.أ. 

احتمالية حدوث المخاطر.ب. 

الضمانات القائمة.	. 

إجراءات تقليل المخاطر وفقًا لتصميم موقع المرسى، والعدد المتوقع من األشخاص مستخدمي الوسيلة البحرية والزوار.د. 
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المادة )7( التزود بالوقود

يجــب أن يحصــل المرســى علــى الموافقــة الالزمــة وإصــدار الشــهادات لمحطــات تشــغيل الوقــود التــي يملكهــا أو يديرهــا مــن . 	
الجهــات المعنيــة وفقــا لالشــتراطات المحــددة، وأن تكــون جميــع المســتندات والشــهادات ذات الصلــة متوفــرة فــي الموقــع للفحــص 
ــة أو  ــة مــن خــالل الوســائل الميكانيكي ــد الوقــود للوســيلة البحري ــد تزوي ــار جوانــب الســالمة عن واالطــالع، ويجــب األخــذ بعيــن االعتب

الكهربائيــة وتشــمل:

مرافق تخزين الوقود وأرصفة الوقود على أن تكون مصممة ومحددة الموقع بشكل مناسب.أ. 

أن يكون الموقع في مناطق تحظى بالصيانة الفعالة ومحمية بشكل جيد بعيدًة عن حركة األموا	، مع منصات مستقرة ب. 
لتزويد الوسيلة البحرية بالوقود.

يكون الوصول إلى أرصفة الوقود المحددة بوضوح لتسهيل اصطفاف الوسيلة البحرية في مساحة كافية دون تأثير ضار 	. 
على خطوط ضخ الوسيلة البحرية األخرى.

 تعمل موزعات الوقود بما في ذلك الفوهات والخراطيم بشكل جيد وتحظى بالصيانة الفعالة ومحمية من الضرر المادي.د. 

أن تكون الموزعات مزودة بصمامات وخراطيم حريق تعمل بأجهزة منفصلة.	. 

يتم إقفال الموزعات عندما ال يكون الموظف في الخدمة.و. 

أن تكون الفتات المضخة مرئية وتحظى بالصيانة الفعالة.ز. 

أن تكون شاشات العرض الموزعة محمية من أضرار األشعة فوق البنفسجية والتخريب.ح. 

الضوابط المعمول بها للحد من خطر االشتعال بالبخار وتشمل:. 	

أنظمة الكشف التلقائية عن أي تسرب للخزانات فوق األرض، وتحت األرض، وخزانات الرصيف، واألنابيب، والموزعات.أ. 

االحتواء الثانوي لصهاريج خزانات الوقود واألنابيب. ب. 

إغالق الوقود في حاالت الطوارئ مع نشر التعليمات بوضوح ليتم الوصول إليها بسهولة، مع وضع صمام اإلغالق في 	. 
مكان واضح.

نشر إشعارات السالمة العامة حول األرصفة ومضخات الوقود والتي تشمل الالفتات الموجودة في موزعات الوقود مثل د. 
»ممنوع التدخين«، و«إيقاف تشغيل المحرك«، وعالمات إيقاف الوقود في حاالت الطوارئ.

تطبيق السياسة الخاصة بمنع التدخين حيث ال ُيسمح بالتدخين بالقرب من موزعات الوقود، ويتم نشر الالفتات بذلك.	. 

وضع معدات السالمة مثل: إطفاء الحرائق وساللم الطوارئ ومحطات غسل العين ومجموعة تسرب النفط بمكان يسهل و. 
الوصول إليها ووضعها في مواقعها المناسبة، مع توفير تعليمات تشغيل واضحة عند الحاجة إليها.

إدارة الصيانة المناسبة بما في ذلك استخدام أنظمة التصريح بالعمل.ز. 

ممارسات آمنة لتفريغ ناقلة الوقود داخل منشآت. ح. 

يجب تخزين أسطوانات الغاز المسال المملوءة والفارغة بشكل يراعي األمن والسالمة.ط. 
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المادة )8( محطات شحن البطارية

يجــب علــى المرســى أن يوفــر محطــات شــحن للبطاريــات، ســواء لعملياتــه التجاريــة مثــل الســيارات الكهربائيــة فــي الموقــع، أو . 	
الســتخدام المســتخدمين مثــل عربــات اإلرســاء للســماح بنقــل األمتعــة واإلمــدادات مــن الوســيلة البحريــة وإليهــا، والتأكــد مــن معاييــر 

الســالمة التاليــة:

إبقاء أجهزة الشحن بعيدة عن المواد القابلة لالحتراق في الموقع.أ. 

 تثبيت أجهزة الشحن على جدار آمن غير قابل لالحتراق.ب. 

حماية أجهزة الشحن من مخاطر التصادم.	. 

تعليق الكابالت ورفعها عن األرضية لمنع التلف، على سبيل المثال من خالل استخدام بكرة ذات رأس زنبركي.د. 

معــدات الســالمة: للتقليــل مــن عواقــب الحرائــق فــي محطــات شــحن البطاريــات، وأن تتــم عمليــة شــحنها فقــط فــي الغــرف المــزودة . 	
بالكشــف التلقائــي عــن الحرائــق.

توفير طفايات الحريق المناسبة المحمولة باليد. . 	

توفيــر أجهــزة الكشــف المناســبة وعلــى ســبيل المثــال: أجهــزة الكشــف عــن الهيدروجيــن فــي ســقف مناطــق الشــحن، مــع نظــام . 	
ــة اكتشــاف الهيدروجيــن. ــات فــي حال إغــالق متشــابك مــع أجهــزة شــحن البطاري

وجود مفتاح طوارئ )قاطع كهربائي( واحد لقطع اإلمداد الكهربائي.. 	

التدبير اإلداري والصيانة: ضمان وجود منطقة واضحة المعالم حول شاحن البطارية والمعدات أثناء عملية الشحن.. 	

إجراءات الصيانة لتشمل محطات شحن البطارية.. 	
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المادة )9( التهوية

ضمان التهوية الكافية في محطات الشحن كما يلي:

ضمان التهوية الطبيعية من خالل وجود فتحات ذات حجم مناسب لكل حجم غرفة في مستويات األرض والسقف.. 	

التشــغيل المتداخــل لشــواحن البطاريــات مــع نظــام التهويــة بالمــراوح أو التكييــف فــي حالــة عــدم كفايــة التهويــة الطبيعيــة مــع ضمــان . 	
توقــف شــواحن البطاريــة عــن العمــل تلقائيــا عنــد عــدم توفــر التهويــة الكافيــة.

)Insurance IF :الشكل 1: مثال على اعتبارات السالمة الرئيسية لمحطة شحن البطارية )المصدر
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المادة )10( المواد القابلة لالشتعال و/ أو الخطرة

يجــب مراعــاة معاييــر الســالمة بالنســبة للمــواد القابلــة لالشــتعال، أو الخطــرة المخزنــة فــي الموقــع والتــي يتــم توفيرهــا بواســطة . 	
المرســى كمــا يلــي:

الفتات وعالمات إرشادية واضحة تتبع لتصنيف سالمة المواد والمنتجات.أ. 

تدابير لتقليل استخدام المواد الخطرة، ولتعزيز استخدام المواد البديلة الصديقة للبيئة.ب. 

التدابير والضوابط القائمة لمعالجة المخاطر الخاصة بالمواد والمنتجات.	. 

المناطق ذات الصلة التي تحمل الفتات ممنوع التدخين.د. 

ال يمكن تخزين المواد القابلة لالشتعال مثل: الطالء والمذيبات في غرف شحن البطارية وال في عربات اإلرساء، ويجب وضع 	. 
الالفتات أو اإلشعارات ذات الصلة بشكل بارز أو النص عليها في عقد اإليجار.

يجب تأمين المواد القابلة لالشتعال فقط في المناطق التي يتم فيها توفير أجهزة الكشف عن الحرائق وأنظمة مكافحة و. 
الحرائق الثابتة.

أنظمة تخزين االحتواء الثانوية للمواد والنفايات الخطرة وعلى سبيل المثال عندما تكون بالقرب من المياه أو فوقها.ز. 

االمتثال لمتطلبات الصحة والسالمة الخاصة بالمواد الخطرة وطرق تخزينها وفقًا للتشريعات النافذة.. 	
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المادة )11( الخدمات المالحية

يجب مراعاة السالمة في المساعدات المالحية أثناء تقييم المخاطر وهي كما يلي:. 	

إرشادات واضحة حول المساعدات المالحية للدخول والخرو	 من المرسى.أ. 

تمييز العوائق بوضوح مع وجود عالمات خاصة للعوامات.ب. 

وضع عالمات تحديد السرعة داخل القنوات والطرق في حدود المرسى.	. 

أن يتماشى تصميم وتركيب جميع األدوات المالحية مع المعايير الدولية مثل الرابطة الدولية للمساِعدات المالحية د. 
والمنارات. 

تكون عوامات اإلرساء متباعدة بشكل كاف وتوفير مرسى كاٍف للقوارب.	. 

 الشكل 2: رسم توضيحي ألنظمة المالحة في المنطقة )أ( )بما في ذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة(،
حسب IALA )الرابطة الدولية للمساِعدات المالحية والمنارات.( 

يجب معالجة جوانب السالمة لتقييم المخاطر في المرسى، من حيث العدد المتوقع للوسائل البحرية والحركة البرية، كما يلي: . 	

توفير مناطق احتجاز آمنة أو مراسي على كال الجانبين لمنع االزدحام.أ. 

إشارة إلى »المتابعة اآلمنة” - إما خط رؤية بسيط أو أنظمة إشارة مرور.ب. 

التأكد من تأمين الوسيلة البحرية داخل الحوض قبل التفريغ أو التعبئة بالمياه. 	. 

ضمان سالمة الناس بما في ذلك الوسيلة البحرية والذين يقومون بتشغيل القفل أو الجسر من مخاطر السقوط والضرر.د. 

 يجب مراعاة معايير السالمة أثناء تقييم المخاطر في تحذيرات الطقس على النحو اآلتي:. 	

توفير خطة اتصال واضحة لنقل التحذيرات من الظروف الجوية السيئة كما هو موضح من قبل الجهات المعنية في دولة أ. 
اإلمارات العربية المتحدة لجميع مستخدمي المرسى.

تزويد لوحات اإلعالنات بمعلومات الطقس ذات الصلة ألصحاب الوسيلة البحرية وكيفية تحديثها.ب. 

 يجب مراعاة معايير السالمة أثناء تقييم المخاطر في وسائل اتصال ذات ترددًا عاليًا جدًا على النحو اآلتي:. 	

توفير وسائل اتصاالت ذات التردد العالي جدًا، وخاصة بالنسبة للمواقع الساحلية.أ. 

وجود األشخاص المرخص لهم لإلشراف على استخدام وسائل اتصاالت ذات التردد العالي جدًا إذا تم توفيرها.ب. 
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المادة )12( إرساء الوسائل البحرية

يجــب تأميــن الوســيلة البحريــة فــي أماكــن اإلرســاء المحددة 
مــع ترتيبــات اإلرســاء المتاحــة، وتشــمل جوانــب الســالمة 
التــي يجــب مراعاتهــا فــي المراســي أثنــاء تقييــم المخاطــر، 

كمــا يلــي:

توفيــر مصــدات أو أجهــزة إرســاء أخــرى يتــم تقييمهــا . 	
ســالمة  علــى  خطــرًا  تشــكل  ال  المرســى  بواســطة 
الوســيلة البحريــة، ويتــم اســتبدالها وتحميــل تكاليفهــا 
يتــم اإلتفــاق  لــم  علــى المســتأجر أو المســتخدم مــا 

علــى خــالف ذلــك.

مســتخدم . 	 أو  مالــك  بواســطة  مثبتــة  عناصــر  وجــود 
الوســيلة البحريــة للطوافــة أو الرصيــف، ويجــب أن تكــون 

ــة الفوريــة، والتخلــص منهــا مــن  هــذه العناصــر عرضــة لإلزال
قبــل المرســى علــى نفقــة المســتخدم أو المســتأجر مــا لــم 

يتــم االتفــاق علــى خــالف ذلــك.
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المادة )13( خطوط الخدمات والمرافق

يجب مراعاة خطوط الخدمات والمرافق في المرسى ومنها:

الطاقة والمياه واألنابيب والكابالت من حيث جوانب السالمة التالية:

أن تكون خطوط الخدمات والمرافق نظيفة، ويجب حمايتها من التلف أو حركة السير باألقدام أو المركبات.. 	

التأكد من تأمين صندوق توزيع الكهرباء من خالل وضعه في حاوية مضادة للماء ومعزولة. . 	

أن تكــون مكونــات توزيــع األنظمــة الكهربائيــة مميــزة بألــوان وإشــارات بشــكل صحيــح تــدل علــى المكونــات مثــل المفاتيــح والصمامــات . 	
وقواطــع الدوائــر الكهربائيــة.

إجراء االختبارات الكهربائية والحفاظ على الشهادات بذلك.. 	

إخفاء خطوط المرافق بشكل عام عن األنظار.. 	

أن تكون حبال المرساة محددة في حالة المخاطر. . 	

أن يكون نظام إنذار الحريق العام متصاًل بمكتب إدارة المرسى.. 	

 فــي المرســى الــذي يوفــر الكهربــاء للوســيلة البحريــة التابعــة لــه، يجــب أن يكــون توفيــر الكهربــاء الرئيســية فقــط للوســيلة البحريــة . 	
ذات التثبيــت الدائــري والمجهــز والمحمــي بشــكل ســليم.

ــة الزائــدة أو التعثــر المســتمر فــي األرض أو ألغــراض . 	 ــة الحمول يجــوز للمرســى أن يقطــع اإلمــدادات عــن الوســائل البحريــة فــي حال
اكتشــاف العيــوب.
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المادة )14( رفع وتخزين وإطالق الوسيلة البحرية

موقــع نقــاط الرفــع واإلطــالق : يجــب مراعــاة معاييــر الســالمة أثنــاء تقييــم المخاطــر فــي حــال اســتخدام المرســى لمعــدات الرفــع . 	
المتنقلــة وتشــمل مــا يلــي:

ضمان قوة الرفع أو نقطة اإلطالق بقوة كافية.أ. 

الوزن المراد رفعه للوسيلة البحرية باإلضافة لمياه االتزان المتواجدة فيها وما في حكمها.ب. 

خطة الستقرار عملية الرفع أو اإلطالق.	. 

عمليات الرفع: يجب مراعاة معايير السالمة خالل عمليات الرفع أثناء تقييم المخاطر، وهي كما يلي:. 	

توفير المعدات المناسبة التي يجب تكون مؤمنة بشكل جيد ويتم تفتيشها بانتظام. يجب أن يكون سجل فحص معدات أ. 
الرفع متاًحا في الموقع.

توفير خطة الرفع وإجراءات التشغيل لضمان سالمة األشخاص أثناء تشغيل معدات الرفع واألفراد في مسار معدات الرفع ب. 
المتنقلة.

توفير مساحة كافية لرفع وإطالق الوسائل البحرية.	. 

توفير إشارة واضحة لموقع مفتاح إيقاف الطوارئ للرفع.د. 

توفيرموظفين مدربين وذوي خبرة لعملية الرفع.	. 

مراعاة أدلة الممارسة الفنية لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية في )أوشاد( 	.		 - االستخدام و. 
اآلمن لمعدات الرفع وملحقات الرفع.

الدعم والمساندة: يجب مراعاة معايير السالمة أثناء تقييم المخاطر للدعم والمساندة، كما يلي:. 	

تعرض الوسيلة البحرية الراسية لرياح قوية من حيث الشدة والتردد. أ. 

تخزين اليخوت الشراعية ذات العارضة الواحدة في الحماالت المصممة لهذا الغرض.ب. 
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المادة )15( منزال القوارب

يجــب أن تتوافــق متطلبــات التصميــم الخاصــة بمنــزال الوســائل البحريــة مــع كــود تصميــم البنيــة التحتيــة البحريــة، ومراعــاة معاييــر الســالمة 
أثنــاء تقييــم المخاطــر لمنازيــل الوســائل البحريــة، وهــي كمــا يلــي: 

فحــص معــدات الرفــع وآالت مزالــق الوســائل البحريــة بشــكل منتظــم وتكــون مأمونــة بشــكل جيــد وتشــغيلها بواســطة أشــخاص مــن . 	
ذوي الكفــاءة.

الصيانة الدورية لسطح المنحدر لمنع تكون العوالق البحرية.. 	

الحماية من األسطح الزلقة أو غير المستوية والحواف غير المحمية.. 	

 توفير إضاءة كافية.. 	

 االحتفاظ بسجل للحركات الداخلية والخارجية، ويجب تقديمه إلى الجهة المختصة عند اللزوم.. 	

 التحكم في الوصول عن طريق بوابات األمن وبناء األسوار.. 	

 وضع المنطقة تحت تغطية كاميرات المراقبة.. 	

وضع الفتة وعالمات إرشادية للسالمة لسطح زلق بصيغة: “ممنوع الدخول لغير المصرح له”.. 	
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المادة )16( الحفاظ على قنوات مائية آمنة وقابلة لالستخدام

يجــب علــى مشــغل المرســى التأكــد مــن أن األعمــاق فــي حــوض المرســى والقنــوات كافيــة للســماح بالمالحــة األمنــة، وينبغــي أن تأخــذ 
المراســي بعيــن االعتبــار الجوانــب المتعلقــة بالســالمة أثنــاء تقييــم المخاطــر لعمليــة التجريــف كمــا يلــي:

المعدات المستخدمة في عمليات التجريف وفًقا لمتطلبات الجهة المعنية بالتجريف. . 	

ضمان تنفيذ عملية التجريف من قبل فريق عمل مختص.. 	

تأثيــر أنشــطة التجريــف علــى مســتخدمي المرســى مــن حيــث القيــود المفروضــة علــى المالحــة والحاجــة إلــى إشــعارات أو اإلنــذار أو . 	
األضــواء أو الحواجــز المؤقتــة الالزمــة اثنــاء العمــل.
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المادة )17( معدات إنقاذ األرواح المعدة لالستخدام العام

ينبغي أن يتناول تقديم معدات إنقاذ األرواح لالستخدام العام في تقييم مخاطر المرسى ما يلي: . 	

تقييم المخاطر بناء على االعمار وقدرات األشخاص واحتمال سقوط االشخاص في الماء.أ. 

ظروف المياه ودرجة الحرارة والعمق وظروف التدفق.ب. 

احتمال التعافي الذاتي.	. 

احتمال اإلنقاذ من اآلخرين الموجودين في المنطقة المجاورة. د. 

أن يطلب مشغل المرسى والموظفين من جميع الركاب استخدام سترات النجاة.	. 

استخدام موظفي المرسى لسترات النجاة في المواقف المناسبة والتي منها على سبيل المثال أثناء ساعات الظالم أو و. 
الطقس السيء. 

 أنــواع معــدات إنقــاذ األرواح: يجــب علــى مشــغل المرســى مراعــاة المعاييــر الخاصــة بمعــدات إنقــاذ االرواح عنــد تقييــم المخاطــر الخــاص . 	
بهــا وفقــًا لالتي:

عوامات اإلنقاذ الكبيرة والمعتمدة وفقًا لمتطلبات اتفاقية سوالسSOLAS(( ومناسبة للسقوط في المياه بالقرب من أ. 
المصاب. 

عوامات االنقاذ الصغيرة أو المتوسطة مع حبل عائم مناسب للرمي. ب. 

رمي حقيبة بها أدوات عوم متكاملة وحبل مناسبة في مكان تدفق المياه. 	. 

تحديد الموقع: يجب تحديد مكان معدات إنقاذ االرواح باعتباره جزء من ممارسة تقييم المخاطر: . 	

التأكد من تحديد مكان معدات إنقاذ االرواح في مواقع استراتيجية حول المرسى. أ. 

أن تكون مطلوبة )على النحو المحدد أثناء تقييم المخاطر(. ب. 

أن يتمكن الُمنقذ من رؤيتها.	. 

ن أن تشير الالفتات إلى أقرب موقع لمعدات إنقاذ األرواح. د.  في حال وجود عوائق على مدى الرؤية ال يمكن تجنبها، فيتعيَّ

ــن أن يكــون جــزًءا مــن اإلجراءات التشــغيلية . 	 الصيانــة: يعتبــر فحــص معــدات إنقــاذ االرواح وصيانتهــا بصــورة منتظمــة أمــرًا أساســيا، ويتعيَّ
في المرســى. 
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المادة )18( التخزين الجاف

يجب مراعاة معايير السالمة أثناء تقييم المخاطر بالنسبة للمراسي التي تقدم مرافق التخزين الجاف على النحو التالي: 

توفير األشخاص الُمدربين والمهرة من أجل الرفع وعملية التخزين الجاف. . 	

أعداد الوسائل البحرية وأحجامها وأوزانها التي يجب التعامل معها. . 	

سعة تحمل الوزن الخاصة باألرضية. . 	

تخطيط طرق النقل، بما في ذلك الرافعات. . 	

توفير خطة للرفع والتخزين الجاف/ إجراءات تشغيلية لضمان سالمة األشخاص. . 	

الموقع المالئم للتخزين الجاف على أن يكون بعيًدا عن مناطق خدمة النزالء، بحجم مناسب وُمنظم، وآمن، وبالفحص المالئم. . 	

وجود نظام لتحديد المكان وتسجيله. . 	
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المادة )19( إدارة الدخول الى الموقع

يجــب مراعــاة معاييــر الســالمة لحركــة المركبــات أثنــاء تقييــم المخاطــر بالنســبة للــزوار أو أصحــاب\ مســتخدمي الوســائل البحريــة أو 
الذيــن يعملــون فــي المرســى أو المقاوليــن فــي موقــع المرســى، كمــا يلــي: 

ــة مثــل الشــاحنات، الرافعــات، والرافعــات الشــوكية . 	 ــات الثقيل ــات الخفيفــة والمركب ــة للمشــاة وطــرق للمركب ــر ممــرات منفصل توفي
وغيرهــا مــع مناطــق وقــوف للمركبــات واضحــة المعالــم قــدر اإلمــكان. 

يجب أن تكون مسارات المشاة خالية من العوائق ومخاطر التعثر. . 	

إرشــادات واضحــة حــول كيفيــة قيــادة المركبــات فــي الموقــع، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالســرعة، والطريــق، ووقــوف المركبــات باإلضافــة . 	
إلــى أيــة قيــود علــى الدخــول )فيمــا يخــص المســتخدمين، والمواقــع، والوقــت(. 

يجــب أال تعرقــل المركبــات منــزال القــوارب أو الطــرق أو أي منطقــة أخــرى فــي المرســى، ويحتفــظ ُمشــغل المرســى بحــق إزالــة أي . 	
مركبــة تشــكل عائًقــا داخــل حــدود المرســى مــن خــالل رافعــة، أو القطــر أو غيــر ذلــك مــع ضمــان عــدم إلحــاق إي ضــرر بالمركبــة وفقــا 

للتشــريعات النافــذة. 

تحديد سرعة المركبات في منشآت المرسى. . 	

ال يسمح لمالكي الوسائل البحرية بإيقاف أي مركبة أو تخزينها في المرسى، بخالف ما إذا كانت على متن الوسائل البحرية. . 	

ــة وإليهــا فيجــب تخزينهــا بطريقــة . 	 ــوازم مــن الوســائل البحري ــات المرســى لنقــل األمتعــة والل ــذي يوفــر عرب إذا كان المرســى هــو ال
منظمــة، وفــي مناطــق مخصصــة مثــل: قمــة رصيــف المرســى، أو منطقــة ركــن الســيارات، أو المناطــق األخــرى حســب تخطيــط 

المرســى.

يجب أن يكون لألعمال المنوطة بالمركبات الثقيلة تدابير مناسبة للتحكم في المخاطر. . 	

الحواجز المؤقتة لغلق مناطق العمل. . 	

اســتخدام مســاعد عامــل الرافعــة لتوجيــه تشــغيل المركبــات الثقيلــة ومركبــات العمــل خاصــة فــي المناطــق المحظــورة ولرصــد وجــود . 		
الموظفيــن غيــر المخوليــن فــي منطقــة العمــل. 

توفير إرشادات مستخدمي المرسى من حيث العالمات أو االشعارات األخرى قبل بدء العمل. . 		
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المادة )20(   إدارة التفتيش والصيانة وأعمال البناء

عندمــا تقــوم المراســي بأعمــال الصيانــة والتجديــد والهــدم والتــي تشــمل تركيــب وإصــالح وإزالــة الخدمــات الميكانيكيــة والكهربائيــة . 	
والهيدروليكيــة وتجميــع القطــع الســابقة، يجــب أن تمتثــل لقواعــد تصميــم البنيــة التحتيــة البحريــة المعتمــدة مــن الدائــرة ويجــب 

ــح الالزمــة بهــذا الخصــوص. الحصــول علــى التصاري

ولتحقيــق ســالمة مرافقهــا ومســتخدميها وموظفــي المرســى علــى النحــو المتفــق عليــه فــي العقــد، يجــب علــى المرســى األخــذ . 	
بعيــن االعتبــار:

تعيين مقاولين واستشاريين من ذوي الكفاءة. أ. 

توفير ما يكفي من الموارد والوقت. ب. 

توفير المعلومات بشأن مخاطر الموقع مثل: الخدمات المدفونة أو العوائق الغارقة. 	. 

وضع تصميم للبناء وُمنسق لإلدارة. د. 

ضمان وجود خطة مالئمة للصحة والسالمة موضوعة قبل بدء البناء. 	. 

الحفاظ على ملف الصحة والسالمة لهذه األعمال التعاقدية. و. 
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المادة )21( خطة منع التسرب وضوابطه واإلجراءات االحترازية والوقائية

يجــب أن يكــون للمرســى خطــة لمنــع التســرب وضوابــط وإجــراءات احترازيــة ووقائيــة والتــي يتــم وضعهــا بعــد تقييــم المخاطــر الخاصــة بهــا. 
ويجــب أن تشــمل خطــة منــع التســرب والضوابــط واإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة مــا يلــي: 

إجراءات التقليل من تسرب الوقود. . 	

معــدات االســتجابة لتســرب الوقــود والتــي يجــب أن تكــون محفوظــة جيــًدا، ويمكــن الوصــول إليهــا، وذات كفــاءة لالســتجابة لتســرب . 	
الوقــود والزيــوت العرضيــة وغيــر العرضيــة. 

متطلبات اإلبالغ. . 	

تدريب موظفي المرسى بما في ذلك عمال الوقود واحتياجات التوثيق. . 	

يجب أن تشتمل وثيقة التأمين الخاصة بالتعويض عن أضرار التلوث.. 	
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المادة )22( تنفيذ المالك لألعمال على الوسيلة البحرية

يلتــزم مــالك الوســائل البحريــة أثنــاء تنفيــذ األعمــال علــى الوســيلة البحريــة فــي المرســى بتعليمــات مشــغلي المرســى علــى النحــو . 	
اآلتي: 

 إجراء إصالحات تنفيذ طفيفة فقط بخصوص الوسائل البحرية.أ. 

إجراء إصالحات كبيرة للوسائل البحرية إذا قدم المرسى مرافق الصيانة لذلك. ب. 

ل أواًل في المرسى بالنسبة ألي عمل يقوم بتنفيذه داخل المرسى.	.  يجب على المقاول أن ُيسجَّ

ــة الراســية فــي المرســى بمخلفــات أو ضــرر فــي ممتلــكات . 	 ــة المتعلقــة بالوســيلة البحري فــي حــال تســبب أي مــن أنشــطة الصيان
المرســى وعلــى ســبيل المثــال: الطوافــات، والممــرات، والتركيبــات والتجهيــزات، وغيــر ذلــك، فــان للمرســى أن يطلــب مــن مالــك 
الوســيلة إزالــة المخلفــات بمــا يعيــد الحــال لمــا كان عليــه، أو أن يزيــل المرســى المخلفــات أو الضــرر علــى أن يتحمــل مالــك الوســيلة 
ــر المرســى ومــع ذلــك ال ينبغــي الســماح  ــاء اإلرســاء علــى طوافــة داخــل الحــدود حســب تقدي ــة النفقــات. يكــون الطــالء أثن البحري

بالدهان بالرش في المرسى.

ــا	 ُمشــغل المرســى . 	 ــة وفقــًا لهــذه المــادة، يحت ــة الوســائل البحري فــي حــاالت صيان
إلــى ضمــان ســالمة األفــراد الذيــن ينفــذون العمــل أو مــن يمكــن أن يتأثــروا بــه. 
ل المرســى إيقــاف اي عمــل عنــد وجــود خطــر علــى اآلخريــن  ــن علــى ُمشــغِّ يتعيَّ
أثنــاء التنفيــذ. إرشــادات الســالمة الرئيســة فــي كل مــن هــذه الحــاالت ملخصــة فــي 

ــاه.  ــواردة أدن أقســام هــذا القــرار ال

فــي حــال تنفيــذ مــالك الوســائل البحريــة اإلصالحــات التشــغيلية الطفيفــة فقــط . 	
علــى وســائلهم، يتعيــن عليهــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن 
المرســى قبــل مباشــرة أعمــال الصيانــة البســيطة ذات الطبيعــة الروتينيــة. قــد 

ر  ينشــأ عــن هــذه األعمــال مخاطــر طفيفــة علــى األفــراد أو الغيــر، إذا قــدَّ
موظفــو المرســى أن األفــراد يضعــون أنفســهم 

إخطارهــم  عليهــم  ــن  فيتعيَّ مخاطــر  فــي 
ال  حتــى  المحتملــة،  المخاطــر  بشــأن 

ُيعــرض هــؤالء األفــراد أنفســهم أو 
اآلخرين للخطر.
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المادة )23( تنفيذ األعمال الكبرى في المرافق التي يوفرها المرسى

ينفــذ مــالك الوســائل البحريــة اإلصالحــات الكبــرى علــى وســائلهم فــي حــال وفــر المرســى مرافــق الصيانــة مثــل األرصفــة الجافــة . 	
ومحطــات التنظيــف.

ــن علــى المرســى التأكــد مــن أن هــذه المرافــق مؤمنــة بشــكل جيــد، مــع وجــود الالفتــات الالزمــة وأن مســتخدميهم علــى علــم . 	 يتعيَّ
تــام بالمخاطــر المحتملــة ولديهــم القــدرة علــى التعامــل معهــا. حيــث يجــب علــى مــالك الوســيلة أن يقَيمــوا المخاطــر ويقترحــوا تدابيــر 

الســيطرة علــى المخاطــر أو التقليــل منهــا.

ــم المخاطــر، ومــدى . 	 ــى تقيي ــرى بالعــودة ال ــة الكب ــد الســماح بأعمــال الصيان ــاذ االحتياطــات الالزمــة عن علــى مشــغلي المرســى اتخ
تأثيرهــا علــى اآلخريــن، فــي حــال القيــام بأعمــال متداخلــة، مثــل قيــام شــخص باللحــام بجــوار وســيلة او مرفــق آخــر يقــوم بعمليــة طــالء. 

يلتزم مالك الوسائل البحرية اثناء تعاقدهم مع المقاول إلجراء عمليات الصيانة الكبرى بما يلي:. 	

أن يكون المقاول ُمسجاًل حسب اشتراطات الجهات المختصة وأن يوافق على أحكام وشروط المقاولين الذين يستخدمهم أ. 
مالك الوسائل البحرية في نطاق المرسى.

على المرسى أن يخطر المقاول بقواعد المرور الخاصة بالموقع والقيود المفروضة على الوصول للموقع. ب. 

إبقاء المرسى على اطالع بكافة األعمال الُمقدمة إذا تطلب األمر ذلك، ويجب على مشغلي المرسى تحديد كيفية تنفيذ 	. 
هذه األعمال. 
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المادة )24( حالة الوسيلة البحرية وتشغيلها

يجوز لمشغل المرسى باعتباره جزءًا من ضمان االستخدام اآلمن لمنشآت المرسى، أن يطلب من مالك الوسائل البحرية ما يلي: 

وجود ترخيص ساري للوسيلة البحرية. . 	

أن تكون الوسيلة البحرية مؤمنة بشكل جيد وفي حالة صالحة لإلبحار.. 	

تغطية مسؤولية الطرف الثالث تحت )بما في ذلك المسؤولية بموجب هذا العقد(.. 	

تغطية القوارب التي يصل طولها إلى 		 متًرا بحد أدنى 500،000 درهم إماراتي 	

القوارب من 		 إلى 		 متًرا كحد أدنى تغطي الطرف الثالث 1،000،000 درهم 	

تغطي القوارب التي يبلغ ارتفاعها 		 متًرا وما فوق الحد األدنى للطرف الثالث 2،000،000 درهم إماراتي 	

التأكد من تحرك الوسيلة البحرية في المرسى: . 	

بالمهارة والعناية المعقولة، مع عدم تعريض الوسائل البحرية األخرى للخطر أو التسبب في االزعا	 للوسائل البحرية األخرى أ. 
في المرسى. 

أن تكون وفًقا لحدود السرعة في المرسى وأي تشريعات أخرى سارية. ب. 

التأكــد أثنــاء اإلرســاء داخــل المرســى، أن تكــون الوســيلة البحريــة مؤمنــة باســتخدام عــدد كاٍف مــن المصــدات والســدادات بحجــم وقــوة . 	
كافيتيــن )والتــي تكــون تهيئتهــا مالءمــة للوســيلة البحريــة واإلرســاء وظــروف الطقــس المتوقعة(. 

تشمل المعايير اإلضافية المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة ما يلي: . 	

متطلبات تقليل التمو	. أ. 

تحديد حدود سرعة الوسائل البحرية في األجزاء المختلفة للمرسى. ب. 

يجب على مالك الوسائل البحرية توفير والحفاظ على ما ال يقل عن طفاية حريق واحدة، والتي تتوافق مع معايير دولة 	. 
اإلمارات العربية المتحدة لطفايات الحريق المحمولة، وضمان ومالءمتها ألغراض الوسيلة البحرية وجاهزة لالستخدام الفوري 

في حالة وقوع حريق. 

يجب على مالك الوسيلة البحرية أن يضمن خلو المنطقة المحيطة بوسيلته من المخلفات: عدم وجود أشياء، أو كابالت، أو د. 
خراطيم متبقية على الطوافات. 

يجــب علــى مالــك الوســيلة البحريــة أن يضمــن أنــه مــا مــن جــزء مــن وســيلته البحريــة )بمــا فــي ذلــك المراســي، والصــواري المائلــة فــي . 	
ــن دوًمــا الحفــاظ علــى األرصفــة والطوافــات والممــرات بحيــث ال يكــون فيهــا  مقدمــة وســيلته وغيــر ذلــك( يتدلــى علــى الممــر. يتعيَّ

أي معــدات. 

يحتفــظ المرســى بحــق تحريــك الوســيلة البحريــة أو أيــة معــدات أخــرى ذات صلــة بهــا مــن أجــل األمــان أو الســالمة أو اإلدارة الجيــدة . 	
لمرافــق المرســى. 
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المادة )25( نظام إدارة الطوارئ

يجــب أن يكــون لــدى المراســي نظــام إدارة الطــوارئ لتتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ المحتملــة والتــي قــد تحــدث فــي المرســى، ويتــم 
تحديــد ســيناريوهات حــاالت الطــوارئ أثنــاء تقييــم المخاطــر المنفــذة باعتبارهــا جــزء مــن نظــام إدارة الســالمة والبيئــة. ويجــب أن تشــمل 

إدارة المخاطــر خطــة تأهــب واســتجابة لحــاالت الطــوارئ مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر وضوابــط المخاطــر التاليــة: 

المخاطر . 	

حريق في الوسيلة البحرية: عادة ما يكون في الوسائل البحرية مخزون كبير من المواد القابلة لالشتعال، وأسطوانات الغاز أ. 
والوقود. ويمكن أن يزيد االقتراب من الوسائل البحرية الموجودة في المراسي من احتمالية انتشار الحريق. 

مصادر أخرى محتملة للحرائق: قد تكون المراسي تحتوي على مرافق تخزين الوقود وتوزيعه، والمرافق األخرى التي تتعامل ب. 
مع الطالء، والمذيبات والمواد األخرى قابلة لالشتعال مصدرًا لخطر الحريق. 

الظواهر المناخية الشديدة: قد تشكل الظروف المناخية الشديدة مثل شدة الرياح وقوتها، ومدى المد والجزر وغيرها تحدًيا 	. 
ألساس تصميم المراسي.

مخاطر أخرى: حسب الحاالت الخاصة التي يتم تحديدها.د. 

ضوابط المخاطر . 	

العنصر البشري: من بين األشخاص المعرضين للخطر مالك ومستخدمي الوسيلة البحرية، وموظفي المرسى، والمقاولين أ. 
سواء من يعملون لصالح المرسى أو ألصحاب الوسائل البحرية والزوار. 

نقاط اإلخالء والتجمع: وجود عدد كاٍف من طرق اإلخالء/ الخرو	 ونقاط التجمع في حال اعتبار أن الحالة الطارئة قد تمنع ب. 
الدخول إلى إحداها أو بعض منها. يجب وضع عالمات وإزالة أي عوائق من مخار	 وطرق الطوارئ، كما يجب نشر خطة اإلخالء 

في المواقع االستراتيجية بطريقة واضحة. 

ساللم الطوارئ على الرصيف: وجود مساحة تباعد مناسبة على الرصيف فيما يخص ساللم الطوارئ، مع إتاحة إمكانية 	. 
الوصول إلى المياه. 

تحديد موقع معدات إنقاذ االرواح: عدد كاٍف وموقع ُمحدد بوضوح لمعدات إنقاذ االرواح. د. 

تحديد موقع اإلسعافات األولية: عدد كاٍف ومواقع ُمحددة بوضوح لكافة حقائب اإلسعافات األولية التي توفرها المراسي. 	. 
يجب على موظفي المرسى تحديد موقع حقائب اإلسعافات األولية بسهولة، وتوفير ُمسعف حسب متطلبات نظام إمارة 

أبوظبي للسالمة والصحة المهنية. 

وسيلة بحرية خاصة بأعمال المرسى: توفير وسيلة بحرية للتشغيل أثناء سيناريوهات حالة الطوارئ، مع عدد كاٍف من و. 
الموظفين الذين لديهم تراخيص قيادة وتدريب على تشغيل الوسيلة البحرية. 

نقاط العزل: وجود نقاط عزل لخزانات الوقود، وإمدادات الغاز والكهرباء. ز. 
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توفيــر معــدات لمكافحــة الحرائــق: يجــب توفيــر معــدات مكافحــة الحرائــق )عــدد المواقــع، ونوعهــا فــي أجــزاء مختلفــة مــن المراســي . 	
مــع إرشــادات تشــغيلية واضحــة واشــعارات فحــص ُمحدثــة( كمــا يلــي:

يجب استخدام 			 NFPA كمعايير أساسية لإلصدارات الجديدة للوقاية والسالمة من الحريق وحماية األرواح فيما يتعلق أ. 
بالسالمة من الحرائق في المراسي.

يجب تأمين وسائل بحرية خاصة بأعمال المرسى لإلطفاء في المراسي وتحمل هذه الوسائل البحرية مضخة إطفاء محمولة.ب. 

تحديد الفترة الزمنية للتدريب على عملية اإلخالء بالتنسيق مع إدارة المراسي.	. 

توفير وسائل بحرية يتم استخدامها في حالة الطوارئ لسحب الوسائل البحرية المحترقة بعيًدا عن المراسي وإدارة د. 
المراسي مسؤولة عن توفير هذه الوسائل البحرية، ويمكن إلدارة المراسي أيًضا استخدام هذه الوسائل البحرية لسحب 

الوسائل البحرية األخرى.

توفير طفايات حريق محمولة وعربات في المراسي ويجب توفير المسافة بين طفايات الحريق وفًقا لـكود اإلمارات للوقاية 	. 
والسالمة من الحريق وحماية األرواح.

توفير نظام ثابت لمضخات الحريق على المراسي لتغذية جميع أنظمة الحماية من الحريق مثل بكرة الخراطيم وصنابير إطفاء و. 
الحريق الخاصة بمضخة ضغط الحريق، وفًقا لـكود اإلمارات للوقاية والسالمة من الحريق وحماية األرواح.

تدريب موظفي المرسى على استخدام معدات مكافحة الحرائق المتوفرة في الموقع.ز. 

توفير أنظمة الكشف واإلنذار: وجود أجهزة كشف مالئمة ومؤمنة بشكل جيد )مثل جهاز كشف الدخان، الحريق، ح. 
الهيدروجين( واإلنذارات في مواقع مختلفة. 

ل بصورة فردية(.ط.  أن تكون أجهزة كشف الدخان ُمشغلة بمحطة فردية )ُتشغَّ

تحليل عمليات فحص الصيانة واستبدال أجهزة الكشف بشكل دوري سواء كانت أجهزة الكشف سلكية أو تعمل بالبطارية. ي. 

وضوح رؤية أجهزة إنذار الحريق وأزرار االنذار وسهولة الوصول إليها. ك. 

فحص أنظمة الكشف واإلنذار ومكافحة الحرائق: يجب فحص أنظمة الكشف، واإلنذار ومكافحة الحرائق )مثل: طفايات ل. 
الحريق، نظام مكافحة الحرائق الثابت، أجهزة الكشف عن الحرائق( من قبل طرف ثالث مزود للخدمة على فترات منتظمة. كما 

يجب توفير سجالت الفحص للتحقق منها. 

معدات الحماية الشخصية: توفير معدات الحماية الشخصية للموظفين أثناء االستجابة لحالة الطوارئ. . 	

الحــق فــي الصعــود علــى ظهــر الوســيلة البحريــة: يجــب أن يتضمــن عقــد ايجــار المرســى البحــري بيــن مالــك الوســيلة البحريــة . 	
والمرســى شــرط يضمــن حــق إدارة المراســي فــي الصعــود علــى ظهــر الوســيلة البحريــة ودخولهــا لتنفيــذ أي عمــل ضــروري فــي 
حالــة الطــوارئ، بــدون إشــعار ُمســبق لمالــك الوســيلة البحريــة )علــى نفقــة المالــك(، للتأكــد مــن ســالمة الوســيلة البحريــة أو ســالمة 

مســتخدمي المرســى اآلخريــن. 

إجــراءات موظفــي المرســى: يجــب تحليــل تقييــم المخاطــر إلــى فئــات مــن حيــث مــا يمكــن توقعــه بصــورة معقولــة مــن موظفــي . 	
المرســى أثنــاء حالــة الطــوارئ. يتطلــب دور موظفــو المرســى التدريــب والتخطيــط الُمســبق حــول المســاعدة فــي اإلخــالء واســتخدام 

معــدات مكافحــة الحرائــق. 
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تدريبــات الســالمة/ حــاالت الطــوارئ: يجــب علــى المرســى إجــراء تدريبــات الســالمة للمخاطــر الُمحــددة فــي خطــة المرســى للتأهــب . 	
واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ ومراجعتهــا بشــكل منتظــم، ويمكــن أن تجمــع تدريبــات الســالمة أنــواع متعــددة مــن المخاطــر ويجــب 
ــرة التــي يكــون فيهــا معظــم مســتخدمو المرســى فــي  ــاء الفت تنفيذهــا لمــرة واحــدة علــى األقــل كل ســنة، وعــادة مــا تكــون أثن

الموقــع. ويجــب علــى المراســي االحتفــاظ بســجل التدريــب علــى الحــاالت الطارئــة والســالمة الخــاص بالوســيلة البحريــة. 

المســاعدة المحليــة فــي حــاالت الطــوارئ: ُتعــرض بيانــات جهــات االتصــال الخاصــة بالمســاعدة المحليــة فــي حــاالت الطــوارئ فــي . 	
المواقــع ذات الصلــة حــول منشــآت المرســى ويتــم مشــاركتها مــع حاملــي رخصــة اإلرســاء فــي بدايــة العــام )باعتبارهــا جــزء مــن حزمــة 

ملــف المعلومــات الخاصــة بهــم(. لالطــالع علــى قائمــة بيانــات اتصــال حــاالت الطــوارئ هــذه انُظــر الملحــق أ. 

التواصل مع مستخدمي المرسى: توفير خطة تواصل لتنبيه مستخدمي المراسي قبل حالة الطوارئ وأثناها. . 	

يجب أن يكون لدى المراسي نظام مكبر الصوت.  	

يجب على المراسي إصدار خطة لمكافحة الحرائق للمستأجرين والمستخدمين وموظفيهم.  	

التواصــل مــع الســلطات المختصــة: توفيــر خطــة التواصــل إلعــالم الســلطات ذات الصلــة بشــأن حــاالت الطــوارئ، أثنــاء حــدوث هــذه . 		
الحــاالت وبعدهــا.

علــى المراســي أن تأخــذ بعيــن االعتبــار وضــع خطــة الســتمرارية العمــل والتي تســمح باســتئناف أعمالها، بالكامل وبســرعة، وبتشــغيل . 		
طبيعــي بعــد حالــة الطــوارئ. انظــر »الدليــل االرشــادي والمعاييــر الرئيســية إلدارة اســتمرارية االعمــال«، الصــادر مــن الهيئــة الوطنيــة 

إلدارة الطــوارئ واألزمــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
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الخامس

34دائرة البلديات والنقل  |  اشتراطات عمليات المراسي البحرية في إمارة أبوظبي



المادة )26( نظام إدارة االتصاالت

يتعيــن علــى إدارة المراســي إجــراء اتصــاالت بشــأن الســالمة والمعلومــات العامــة )مــع الموظفيــن، والزبائــن، والــزوار، والمقاوليــن، 
والمســتأجرين والمســتخدمين وموظفيهــم(، ويجــب تقديــم المعلومــات الرئيســة بشــكل واضــح باللَغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة عنــد اللــزوم 
وتتــم ترجمتهــا للَغــة األم لحاملــي رخصــة اإلرســاء إذا لــم يكــن لديهــم القــدرة علــى التواصــل باللغتيــن العربيــة أو اإلنجليزيــة، وتقــدم هــذا 

المــادة لمحــة عامــة عــن خيــارات التواصــل التــي تســتخدمها المراســي بصــورة شــائعة لنقــل المعلومــات، وفقــًا للتالــي:

ــات، كمــا . 	 ــر مــن مخاطــر وقــوع التصــادم، والحــوادث، واإلصاب ــات اإلرشــادية: تقلــل اللوحــات اإلرشــادية والالفتــات بشــكل كبي اللوح
يســاهم وجــود هــذه اللوحــات فــي تحديــد المســؤوليات فــي بعــض الحــوادث، ويجــب أن تكــون الالفتــات المطلــوب توافرهــا وفقــًا 

لمخرجــات تقييــم المخاطــر مصممــة بعنايــة ويتــم وضعهــا وفًقــا للمعاييــر الــواردة أدنــاه: 

التصاميم البسيطة )قدر اإلمكان(، مع أجزاء نصية محدودة أو صغيرة. أ. 

استخدام الصور أو الرموز. ب. 

تجنب استهداف أكثر من فئة من الجمهور على الفتة واحدة. 	. 

تجنب وجود الفتات مشتتة )عند وجود العديد من الالفتات التي تتنافس على جذب االنتباه(. د. 

استخدام مقاسات ألحرف العناوين بشكل مناسب )للرؤية المطلوبة على الُبعد المطلوب(. 	. 

يجب أن تكون الالفتات الدائمة والمؤقتة احترافية من حيث المظهر.و. 

الشكل 4: مثال على الالفتات والرموز المالحية:) المصدر دليل العالمات البحرية – دائرة النقل(

الشكل 5: مثال على الالفتات والرموز المالحية )المصدر: رابطة سلطات المالحة الداخلية( 
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الشكل 6: مخطط لعرض المسافة )المصدر: رابطة سلطات المالحة الداخلية( 

لوحــات اإلعالنــات: تقــدم لوحــات اإلعالنــات فــي المراســي عــادة معلومــات رئيســية بمــا فــي ذلــك تصميمهــا العــام، والمعلومــات . 	
الهامــة والمناطــق األساســية وجهــات االتصــال الداخليــة فــي حــاالت الطــوارئ، ويجــب أن تكــون لوحــات اإلعالنــات: 

ُمحدثة وموجزة. أ. 

موضوعة في نقاط استراتيجية حيث يمر عليها الزوار أو يتجمعون عندها. ب. 

اللوحــات التفســيرية: تصمــم هــذه اللوحــات لنقــل المعلومــات بشــأن الجانــب التاريخــي، أو البيئــي أو اإليكولوجــي للموقــع. وتهــدف . 	
لنقــل معلومــات الســالمة مثــل التحذيــرات أو موقــع معــدات الســالمة، وغيــر ذلــك. 

النشــرات والخطابــات ورســائل البريــد اإللكترونــي: يجــب علــى المراســي فــي بدايــة الســنة الميالديــة أن تتواصــل مــع حاملــي رخــص . 	
اإلرســاء لتزويدهــم بأحــدث قواعــد المراســي، والدليــل الفنــي لقواعــد الســلوك المعمــول بهــا، وجهــات االتصــال الداخليــة لحــاالت 
الطــوارئ، والخطــة الُمتبعــة عنــد حــدوث حريــق، والمعلومــات الهامــة بخصــوص أي اســتخدامات داخليــة فــي المرســى والمناطــق 

الحساســة. ويتــم تحديثهــا كل مــا لــزم األمــر.
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نشر معلومات واضحة على الموقع اإللكتروني للمرسى وفي مكتب إدارة المرسى:. 	

سياسة الصحة والسالمة والبيئة الخاص بالمرسى وإبراز أي مناطق تم تعديلها مؤخًرا. أ. 

معدالت اإلرساء وخدماته. ب. 

جهات االتصال للمساعدة المحلية بخصوص الحالة الطارئة )معروضة أيًضا في المواقع ذات الصلة حول منشآت المرسى(، 	. 
انظر الملحق أ. 

ن كتابة النشرات والخطابات ورسائل البريد اإللكتروني بإيجاز، بحيث تتناول المسائل المعنية والمهمة فقط. ويتم توجيه د.  يتعيَّ
هذه المسائل مباشرة إلى المتلقي )المتلقين( المعني. 

االتصــاالت الشــفوية: يجــب أن تكــون االتصــاالت الشــفوية فعالــة عنــد تبلغيهــا علــى أســاس فــردي. يجــب االنتبــاه لضمــان توصيــل . 	
الرســالة ذاتهــا إلــى كافــة حاملــي رخــص اإلرســاء فــي المرســى ولتجنــب تحريــف المعلومــات عنــد نقلهــا وإفشــائها بيــن حاملــي رخــص 

اإلرســاء. 

االتصــاالت فــي حــاالت الطــوارئ: يجــب أن يكــون لــدى مشــغلي المرســى نهــج اتصــاالت ُمحــدد بوضــوح باعتبــاره جــزءًا مــن نظــام إدارة . 	
حــاالت الطــوارئ فــي المرســى الخــاص بهــم، مــع مراعــاة إمكانيــة تأثــر المرافــق المهمــة مثــل وحــدات اإلمــداد بالطاقــة. 
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المادة )27( تعزيز خدمة المتعاملين

ــن أن يكــون هــدف المرســى تحســين الخدمــة وفهــم احتياجــات المتعامليــن مــن خــالل الســعي بنشــاط للحصــول علــى المالحظات . 	 يتعيَّ
الــواردة بشــأن خدمــات المتعاملين. 

يمكــن لمشــغلي المرســى أن يأخــذوا بعيــن االعتبــار االجتمــاع بشــكل منتظــم لتبــادل األفــكار حــول أفضــل الممارســات، والمشــاركة . 	
بشــأن معرفتهــم وخبرتهــم وتقديــم اقتراحــات فيمــا يخــص كيفيــة تحســين الخدمــات واالســتدامة بفعاليــة فــي هــذا القطــاع.

يجــب أن يكــون لــدى الموظفيــن تدريــب مالئــم وأساســي علــى المالحــة البحريــة حتــى يكــون بإمكانهــم مســاعدة الزبائــن باحترافيــة . 	
داخــل المرســى، يجــب أن يكــون التدريــب إلزامــي فيمــا يلــي:

 مكافحة الحرائق األساسية.أ. 

 اإلسعافات األولية األساسية.ب. 
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المادة )28( نظام إدارة فحص المرسى وصيانته

يجب على المراسي أن ُتنشئ برنامج أو وثيقة صيانة تحدد المتطلبات التالية:. 	

متطلبات الصيانة للمرافق، أ. 

وخطة تدريب موظفي المراسي على أدوارهم ومسؤولياتهم تجاه متطلبات الصيانة. ب. 

ينبغي على الموظفين العاملين في المرسى إجراء عمليات فحص روتينية لضمان سالمة المرافق وتسجيل أوقات:. 	

تنفيذ عمليات الفحص.أ. 

والمدى الذي ُأجريت في نطاقه عمليات الفحص،ب. 

وأي عيوب تم تحديدها، في سجل الفحص والعيوب الخاص بالوسائل البحرية. 	. 

ن أيًضا تحديد التدابير التصحيحية لمعالجة هذه العيوب في خطة الصيانة. د.  ويتعيَّ

يجــب صيانــة كافــة المرافــق والمعــدات والخدمــات التــي يقدمهــا المرســى باســتمرار )علــى النحــو المحــدد فــي اشــتراطات عمليــات . 	
المراســي( وبانتظــام لضمــان توافرهــا، علــى أن تتضمــن عمليــات الفحــص الدوريــة لمرافــق المراســي: 

أنظمـــة التـــزود بالوقود: عمليـــات فحص لضمـــان وجود أنظمـــة التزود بالوقـــود )بما في ذلـــك خطوط، وفوهـــات وخراطيم أ. 
الوقـــود، وخزانـــات تخزيـــن الوقود، وصمامـــات إيقاف الوقود فـــي حاالت الطوارئ( في مناطق مســـتقرة ومحميـــة )بعيًدا عن 

تأثيـــرات األمـــوا	( ومحفوظة جيًدا. 

محطـــات شـــحن البطاريـــات: عمليات فحـــص منتظمة لضمـــان أن هذه المحطـــات مؤمنة بشـــكل جيد مع إجـــراء عمليات فحص ب. 
لهـــا بخصـــوص حالة وحدات الشـــحن والكابالت واســـتبدال أي أجهزة شـــحن وكابالت تالفـــة أو معيبة. 

أعمـــدة ربـــط الحبال القائمة: عمليات فحـــص ميدانية يقوم بهـــا موظفون مدربون علـــى نحو مالئم بينما يجـــب إجراء عمليات 	. 
الفحـــص واإلصالحـــات التامة )بما فـــي ذلك المعدات الكهربائيـــة( على يد موظفين مخولين مـــن ذوي الكفاءة. 

أنظمـــة الخراطيـــم: تتناســـق هـــذه األنظمـــة فـــي جميع أنحـــاء المرســـى ومحفوظـــة جيـــًدا )ملفوفـــة أو ُمنظمـــة( وخالية من د. 
التســـريبات. كمـــا يتـــم أيًضـــا صيانـــة أي جهـــاز مـــن أجهـــزة الوقاية مـــن التدفق العكســـي فـــي أنظمـــة الخراطيم. 

صيانـــة الموقـــع واألســـطح: للحـــد من حـــدوث االنزالقـــات أو العثـــرات، يجـــب تنفيذ عمليـــات فحص ألســـطح العوالـــق البحرية 	. 
واأللـــواح المرتخيـــة أو األســـطح المتكســـرة، أو التـــي بهـــا عفـــن، أو التي ســـقطت منهـــا المثبتـــات، وغير ذلك. 

صيانة الموقع والممرات: ضمان أن سطح الممرات غير زلق، وخالي من العوائق ومخاطر التعثر، مع وجود درابزين متين. و. 

صيانـــة الموقـــع ومرابـــط التثبيت: عمليات فحص بشـــأن مرابـــط التثبيت المرتخيـــة أو المفقـــودة لضمان توافر عـــدد كاف من ز. 
مرابـــط التثبيـــت ذات الحجـــم المالئم لتأمين الوســـائل البحرية. 

صيانة الموقع ـ كاسر األمواج: عمليات فحص لضمان أن كاسر األموا	 مرئي ومؤمن على نحو مالئم. ح. 

معـــدات الســـالمة: يجـــب توافر وفحص صالبـــة معدات الســـالمة، ويجب توثيـــق أي تغيرات ُتجـــرى على معدات الســـالمة من ط. 
خـــالل تحديث ســـجل تقييم المخاطـــر المعني والخاص بالمرســـى. 

أنظمـــة اإلرســـاء: القيـــام بعمليات فحص للتأكد من أن المراســـي آمنة ويمكن اســـتخدامها في الخدمـــة وأن أنظمة الرافعات ي. 
مؤمنة بشـــكل جيد. 
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السادس
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المادة )29( نظام إدارة األمن

يجب على المراسي أن تتخذ خطوات معقولة للحفاظ على األمن في منشآتهم. ومن األمثلة على اعتبارات األمن في المراسي: 

يجب أن يتوفر لدى المرسى حاجز مالئم )السيا	( لضمان عدم الدخول بشكل غير مراقب إلى الموقع. . 	

يكون الدخول إلى المرسى من خالل البوابة المحددة من اإلدارة. . 	

يجــب أال يســتخدم مــالك الوســائل البحريــة وســائلهم البحريــة لغــرض تجــاري أو ســكني أثنــاء تواجدهــم فــي منشــآت المرســى بــدون . 	
الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن المرســى، ويجــب علــى المرســى ومــالك الوســائل البحريــة االمتثــال لتعميــم الهيئــة 
االتحاديــة للمواصــالت البريــة والبحريــة رقــم ـ )		( لعــام 				 بتاريــخ 		 يوليــو 				 بشــأن االنخــراط فــي األغــراض التجاريــة أو أيــة 

تعليمــات قــد تصــدر مســتقبال. 
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المادة )30( الجزاءات اإلدارية

تخضــع المراســي لعمليــات الفحــص الروتينيــة غيــر المبرمجــة للتأكــد مــن التــزام جميــع المراســي التجاريــة باشــتراطات عمليــات المراســي. 
ويصــدر مفتــش الجهــة المختصــة بعــد الفحــص تقريــرًا خطيــًا عــن حــاالت عــدم االلتــزام باشــتراطات عمليــات المراســي التــي تــم العثــور 
عليهــا أثنــاء الفحــص. وتضمــن إدارة المرســى تصحيــح واســتكمال النواقــص فــي الوقــت المحــدد لذلــك. فــي حالــة تجــاوز التاريــخ المحــدد 
والمتفــق عليــه إلغــالق حالــة عــدم االمتثــال الــذي أصــدره المفتــش، يتــم اتخــاذ الجــزاء اإلداريــة وفًقــا للقوانيــن والتشــريعات النافــذة 

باإلمــارة، وذلــك علــى النحــو اآلتــي: 

اإلنذارلفت النظرالمخالفة
تعليق النشاط 

مؤقتًا 
 اإللغاء أو وقف 

الترخيص 
إغالق المنشأة 
مؤقتًا أو نهائيًا

عدم االلتزام 
باشتراطات عمليات 

المراسي البحرية.

توجيه لفت نظر 
في حال عدم إغالق 
الفجوة / الفجوات 
في التاريخ المتفق 

عليه.

تحرير إنذار خطي 
بعد 	 أيام من 
انتهاء المهلة 

المتفق عليها في 
لفت النظر حال 

االستمرار في عدم 
إغالق الفجوات.

إخطار دائرة التنمية 
االقتصادية بعد 

		 يومًا من تحرير 
اإلنذار لتعليق 

النشاط مؤقتًا مع 
إرفاق سبب التعليق 

المؤقت.

إخطار دائرة التنمية 
االقتصادية لوقف 

أو إلغاء ترخيص 
المنشأة بعد 		 
يوًما من تعليق 
النشاط مؤقتًا.

 إخطار دائرة التنمية 
االقتصادية بإغالق 
المنشأة عند وقف 

أو إلغاء الترخيص.
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المالحق
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الملحق أ: جهات االتصال المحلية لحاالت الطوارئ 

عند حدوث أي حالة طارئة، ينبغي االتصال بالجهات المختصة المبينة أدناه: 

الهاتفالجهة 

			شرطة أبوظبي 

			الدفاع المدني في أبوظبي 

			قيادة حماية المنشآت الحيوية والسواحل

			 			الجهة المختصة 

عند اإلخطار، تبدأ الجهة التي تم التواصل معها بالقيام بكافة االستجابات والتفاعل مع الهيئات األخرى حسب االقتضاء.
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الملحق ب: القائمة المرجعية لفحص المرسى

انقر أو اضغط هنا إلدخال النص. الرقم المرجعي للتقرير        

انقر أو اضغط هنا إلدخال النص. اسم الجهة            

انقر أو اضغط هنا إلدخال النص. اسم المالك           

انقر أو اضغط هنا إلدخال النص. اسم المشغل           

انقر أو اضغط هنا إلدخال النص. رقم الرخصة التجارية والصالحية      

انقر أو اضغط هنا إلدخال النص.  تاريخ الفحص          

نوع الفحص  روتيني        عشوائي          متابعة         

ملخص القصور

التاريخ المحدد )المستهدف(  A/B األولوية وصف عدم االمتثال عدم االمتثال االجراء الرقم

* يــؤدي عــدم تصحيــح و اســتكمال النواقــص المذكــورة أعــاله فــي التاريــخ المحــدد التخــاذ إجــراءات إداريــة وفًقــا للقوانيــن والتشــريعات 
النافــذة فــي إمــارة أبوظبــي.

استخدم ورقة إضافية إذا لزم األمر

ال   نعم   إجراءات المتابعة - الفحص المطلوبة

التعليقات:
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وصف تصنيف عدم االمتثال والجزاء اإلداري

وصف التصنيف:

:)A( االولوية
الشروط والممارسات التي تتسبب أو من الممكن أن تتسبب في إلحاق ضرر كبير بالزائر أو الموظف أو الخدمة المقدمة.

A1A2A3األولوية

الشروط أو الممارسات غير الوصف
المتوفرة تماما

الشروط أو الممارسات غير 
المتوفرة بالشكل الصحيح 
او تفتقد بعض الشروط 

األساسية

الشروط أو الممارسات 
متوفرة ولكن تفتقد بعض 

الشروط البسيطة أو 
التكميلية

الجزاء اإلداري )يبدأ من(
الغاء أو وقف الترخيص؛ أو	 

أغالق المنشأة مؤقتًا أو 	 
نهائيًا

لفت نظرتعليق النشاط مؤقتًا

:)B( االولوية 
الشروط والممارسات التي تتسبب أو ممكن أن تتسبب في الحاق ضرر متوسط أو قليل بالزائر أو الموظف أو الخدمة المقدمة.

B1B2B3األولوية

الشروط أو الممارسات غير الوصف
المتوفرة تماما

الشروط أو الممارسات غير 
المتوفرة بالشكل الصحيح 
أو تفتقد بعض الشروط 

األساسية

الشروط أو الممارسات 
متوفرة لكن تفتقد بعض 

الشروط البسيطة أو 
التكميلية

لفت نظرلفت نظر إنذارالجزاء اإلداري )يبدأ من(
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االستمرار في عدم االمتثال 

يترتب على استمرار المنشأة بعدم تصحيح الفجوات وعدم االمتثال الشتراطات عمليات المراسي البحرية اتخاذ اإلجراء اإلداري  	
التالي وفقًا للجزاءات اإلدارية المشار إليها في اشتراطات عمليات المراسي البحرية.

يجب على مشغلي المراسي التأكد من إجراء عمليات الفحص والتفتيش والمتابعة الخاصة بهم على النحو المطلوب. 	

يجب تصحيح جميع فجوات عدم االمتثال والمالحظات وفًقا لألدلة واالشتراطات )الكود( المتعلقة باإلجراءات الواجب اتباعها لكل  	
فجوة.

 اإلجراء – دائرة البلديات والنقل اجراء عدم االمتثال

10: تصحيح عدم االمتثال

15: تصحيح عدم االمتثال وطلب إعادة فحص االستخدام 
المسبق للمرفق.

20: تصحيح عدم االمتثال في غضون 		 يوًما 

)عدم مطابقة رئيسي / ثانوي(
25: تصحيح عدم االمتثال في غضون 	 أشهر 

)عدم مطابقة ثانوي(
30: أخرى

50: ابالغ دائرة التنمية االقتصادية

55: ابالغ هيئة البيئة- ابوظبي

60: ابالغ الهيئة االتحادية للمواصالت

65: ابالغ السلطات األخرى

70: البدء بالتحقيق

75: أخرى

المصادقة 

الجهة دائرة البلديات والنقل 

االسم االسم

التوقيع التوقيع

التاريخ التاريخ

48دائرة البلديات والنقل  |  اشتراطات عمليات المراسي البحرية في إمارة أبوظبي



المنطقة#
مرجع اشتراطات 
العمليات في 

المراسي 
تعليقات إضافية األولوية 

التعليمات1

	-	

هــل يتمتــع المرســى بكافــة أنظمــة اإلدارة الُمحــددة فــي 
اشــتراطات العمليــات للمراســي؟

]التصنيف العام بناًء على تصنيف المكونات الفرعية[ 

 Aالقسم االول

نظام إدارة المرسى2

القسم الثالث هل يتمتع المرسى برخصة تجارية سارية؟ 	-	
 Aوالسادس

	-	
هــل يحــدد نظــام إدارة المرســى أو قواعــده أو لوائحــه 
األنشــطة المحظــورة فــي موقــع المرســى وهــل هــي 

ُمطبقــة؟ 

القسم األول 
 Bوالثاني 

الشــتراطات 	-	 للمرســى  العــام  المظهــر  يمتثــل  هــل 
البحريــة؟  المراســي   Bالقسم االول عمليــات 

هــل يمتثــل الصــرف الصحــي فــي المرســى الشــتراطات 	-	
 B القسم االول عمليــات المراســي البحريــة؟ 

	-	
لحــوض  مناســب  عمــق  المرســى  تصميــم  يتيــح  هــل 
المرســى وقنواتــه، ويوفــر الحمايــة مــن العواصــف والريــاح 

الشــديدة؟ 

القسم األول 
 Aوالقسم الثاني 

نظام إدارة السالمة والبيئة 3

	-	

فــي  المذكــورة  الشــروط  المرســى  يســتوفي  هــل 
الــوارد فــي اشــتراطات عمليــات  »التخطيــط للســالمة« 

البحريــة؟  المراســي 

]التصنيف العام بناًء على تصنيف المكونات الفرعية[ 

القسم الثاني 
 Aوالرابع 

	-	

العناصــر  كافــة  المرســى  مخاطــر  تقييــم  يشــمل  هــل 
الُمحــددة فــي اشــتراطات عمليــات المراســي  الرئيســة 

البحريــة؟ 

]التصنيف العام بناًء على تصنيف المكونات الفرعية[

Aالقسم الثاني 

	-	
التــزود بالوقــود ـ هــل يشــمل تقييــم المخاطــر/ ســجل 
المخاطــر الخــاص بالمرســى اعتبــارات الســالمة الُمدرجــة 

البحريــة؟  المراســي  فــي اشــتراطات عمليــات 

القسم الرابع 
 Aوالخامس 
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المنطقة#
مرجع اشتراطات 
العمليات في 

المراسي 
تعليقات إضافية األولوية 

	-	
الُمحــددة  التخفيــف  ـ هــل توجــد تدابيــر  بالوقــود  التــزود 
فــي ســجل مخاطــر المرســى فــي مكانهــا المخصــص لهــا 

وتعمــل علــى النحــو المرجــو منهــا؟ 

القسم األول 
 Aوالثالث 

	-	
محطــات شــحن البطاريــات ـ هــل يشــمل تقييــم المخاطــر/ 
الســالمة  اعتبــارات  بالمرســى  الخــاص  المخاطــر  ســجل 

الُمدرجــة فــي اشــتراطات عمليــات المراســي البحريــة؟
 Aالقسم الثاني 

	-	
محطــات شــحن البطاريــات ـ هــل توجــد تدابيــر التخفيــف 
مكانهــا  فــي  المرســى  مخاطــر  ســجل  فــي  الُمحــددة 

منهــا؟  المرجــو  النحــو  علــى  وتعمــل  لهــا  المخصــص 
 Aالقسم الخامس

	-	

ـ  خطــورة  تمثــل  التــي  أو  و/  لالشــتعال  القابلــة  المــواد 
الخــاص  المخاطــر  ســجل  المخاطــر/  تقييــم  يشــمل  هــل 
بالمرســى اعتبــارات الســالمة الُمدرجــة فــي اشــتراطات 

البحريــة؟ المراســي  عمليــات 

القسم األول 
 Aوالرابع

	-	

ـ  خطــورة  تمثــل  التــي  أو  و/  لالشــتعال  القابلــة  المــواد 
ــر التخفيــف الُمحــددة فــي ســجل مخاطــر  هــل توجــد تدابي
المرســى فــي مكانهــا المخصــص لهــا وتعمــل علــى النحــو 

المرجــو منهــا؟ 

 Aالقسم الثاني

	-	
الخدمــات المالحيــة ـ هــل يشــمل تقييــم المخاطــر/ ســجل 
المخاطــر الخــاص بالمرســى اعتبــارات الســالمة الُمدرجــة 

ــة؟ ــات المراســي البحري فــي اشــتراطات عملي
 Aالقسم الثاني

		-	
الخدمــات المالحيــة ـ هــل توجــد تدابيــر التخفيــف الُمحــددة 
فــي ســجل مخاطــر المرســى فــي مكانهــا المخصــص لهــا 

وتعمــل علــى النحــو المرجــو منهــا؟ 
 Aالقسم الثاني

		-	
المراســي ـ هــل يشــمل تقييــم المخاطــر/ ســجل المخاطــر 
فــي  الُمدرجــة  الســالمة  اعتبــارات  المرســى  الخــاص 

البحريــة؟ المراســي  عمليــات  اشــتراطات 

القسم الثاني 
 Aوالرابع

		-	
الُمحــددة فــي  التخفيــف  تدابيــر  توجــد  ـ هــل  المراســي 
لهــا  المخصــص  مكانهــا  فــي  المرســى  مخاطــر  ســجل 

منهــا؟  المرجــو  النحــو  علــى  وتعمــل 

القسم الثاني 
 Aوالرابع

		-	
خطــوط األعمــدة الكهربائيــةـ  هل يشــمل تقييــم المخاطر/ 
ســجل المخاطــر الخــاص باعتبــارات الســالمة الُمدرجــة فــي 

اشــتراطات العمليــات فــي المراســي؟

القسم الثاني 
 Aوالرابع
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المنطقة#
مرجع اشتراطات 
العمليات في 

المراسي 
تعليقات إضافية األولوية 

		-	
ــر التخفيــف  خطــوط األعمــدة الكهربائيــة ـ هــل توجــد تدابي
مكانهــا  فــي  المرســى  مخاطــر  ســجل  فــي  الُمحــددة 

المرجــو منهــا؟  النحــو  لهــا وتعمــل علــى  المخصــص 
 Aالقسم الرابع

		-	

ـ  البحــر  إلــى  وإنزالهــا  وتخزينهــا  البحريــة  الوســائل  رفــع 
الخــاص  المخاطــر  ســجل  المخاطــر/  تقييــم  يشــمل  هــل 
بالمرســى اعتبــارات الســالمة الُمدرجــة فــي اشــتراطات 

البحريــة؟ المراســي  عمليــات 

 Aالقسم الثاني

		-	

ـ  البحــر  إلــى  وإنزالهــا  وتخزينهــا  البحريــة  الوســائل  رفــع 
ــر التخفيــف الُمحــددة فــي ســجل مخاطــر  هــل توجــد تدابي
المرســى فــي مكانهــا المخصــص لهــا وتعمــل علــى النحــو 

المرجــو منهــا؟ 

القسم الثاني 
 Aوالرابع

		-	

هــل  ـ  لالســتخدام  وقابلــة  آمنــة  قنــوات  علــى  الحفــاظ 
الخــاص  المخاطــر  ســجل  المخاطــر/  تقييــم  يشــمل 
بالمرســى اعتبــارات الســالمة الُمدرجــة فــي اشــتراطات 

المراســي؟  فــي  العمليــات 

 A القسم الثاني

		-	

الحفــاظ علــى قنــوات آمنــة وقابلــة لالســتخدامـ  هــل توجــد 
تدابيــر التخفيــف الُمحــددة فــي ســجل مخاطــر المرســى 
فــي مكانهــا المخصــص لهــا وتعمــل علــى النحــو المرجــو 

منهــا؟ 

 Aالقسم الثاني

		-	

يشــمل  هــل  ـ  العــام  لالســتخدام  الحيــاة  إنقــاذ  معــدات 
بالمرســى  الخــاص  المخاطــر  ســجل  المخاطــر/  تقييــم 
عمليــات  اشــتراطات  فــي  الُمدرجــة  الســالمة  اعتبــارات 

البحريــة؟  المراســي 

القسم الثاني 
 Aوالرابع

		-	

الحفــاظ علــى قنــوات آمنــة وقابلــة لالســتخدامـ  هــل توجــد 
تدابيــر التخفيــف الُمحــددة فــي ســجل مخاطــر المرســى 
فــي مكانهــا المخصــص لهــا وتعمــل علــى النحــو المرجــو 

منهــا؟ 

 Aالقسم الثاني

		-	

الموقــف الجــاف للوســائل البحريــة ـ هــل يشــمل تقييــم 
اعتبــارات  بالمرســى  الخــاص  المخاطــر  ســجل  المخاطــر/ 
الســالمة الُمدرجــة فــي اشــتراطات عمليــات المراســي 

البحريــة؟ 

 Aالقسم الثاني

		-	
تدابيــر  توجــد  هــل  ـ  البحريــة  للوســائل  الجــاف  الموقــف 
فــي  المرســى  فــي ســجل مخاطــر  الُمحــددة  التخفيــف 
مكانهــا المخصــص لهــا وتعمــل علــى النحــو المرجــو منهــا؟ 

 Aالقسم الثاني
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المنطقة#
مرجع اشتراطات 
العمليات في 

المراسي 
تعليقات إضافية األولوية 

		-	
إدارة الدخــول إلــى الموقــع ـ هــل يشــمل تقييــم المخاطــر/ 
الســالمة  اعتبــارات  بالمرســى  الخــاص  المخاطــر  ســجل 

الُمدرجــة فــي اشــتراطات عمليــات المراســي البحريــة؟ 

القسم 
الثاني والرابع 

والسادس
A 

		-	
إدارة الدخــول إلــى الموقــع ـ هــل توجــد تدابيــر التخفيــف 
مكانهــا  فــي  المرســى  مخاطــر  ســجل  فــي  الُمحــددة 

منهــا؟  المرجــو  النحــو  علــى  لهــا وتعمــل  المخصــص 

القسم الرابع 
 Aوالسادس

		-	
التعاقــد علــى أعمــال البنــاء ـ هــل يشــمل تقييــم المخاطــر/ 
الســالمة  اعتبــارات  بالمرســى  الخــاص  المخاطــر  ســجل 

الُمدرجــة فــي اشــتراطات عمليــات المراســي البحريــة؟ 

القسم األول 
 Aوالثالث

		-	
التعاقــد علــى أعمــال البنــاء ـ هــل توجــد تدابيــر التخفيــف 
مكانهــا  فــي  المرســى  مخاطــر  ســجل  فــي  الُمحــددة 

منهــا؟  المرجــو  النحــو  علــى  وتعمــل  لهــا  المخصــص 
 Aالقسم الثالث

ــع التســرب وضوابطــه واإلجــراءات المضــادة ـ مــا 	-		 خطــة من
هــي خطــة منــع التســرب وضوابطــه واإلجــراءات المضادة؟ 

القسم الثالث 
 Aوالرابع

		-	

المضــادة  واإلجــراءات  وضوابطــه  التســرب  منــع  خطــة 
خطــة  فــي  الُمحــددة  واإلجــراءات  التدابيــر  توجــد  هــل  ـ 
الخاصــة  المضــادة  واإلجــراءات  وضوابطــه  التســرب  منــع 
بالمرســى فــي مكانهــا المخصــص لهــا وتعمــل علــى النحــو 

منهــا؟  المرجــو 

 القسم الثالث
Aوالرابع

 

		-	
كيــف  ـ  االرســاء  رخــص  حاملــي  القــوارب/  مالكــي  عمــل 
تعالــج متطلبــات وإجــراءات المرســى العمــل الــذي ينفــذه 

مــالك القــوارب/ حاملــو رخــص االرســاء؟ 

القسم الثالث 
 Aوالرابع والخامس

عمــل مــالك القــوارب/ حاملــي رخــص االرســاء ـ هــل ُتطبــق 	-		
متطلبــات وإجراءات المرســى؟ 

القسم االول 
 Aوالرابع والخامس

حالــة الوســيلة البحريــة وتشــغيلها ـ كيــف تعالــج متطلبــات 	-		
وإجــراءات المرســى حالــة الوســيلة البحريــة وتشــغيلها؟ 

القسم الثاني 
 Aوالثالث
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المنطقة#
مرجع اشتراطات 
العمليات في 

المراسي 
تعليقات إضافية األولوية 

حالــة الوســيلة البحريــة وتشــغيلها ـ هــل ُتطبــق متطلبــات 	-		
وإجــراءات المرســى؟ 

القسم الثاني 
 Aوالخامس

نظام إدارة الطوارئ 4

	-	
هــل تمتثــل خطــة التأهــب واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ 
المراســي  عمليــات  الشــتراطات  بالمرســى  الخاصــة 

البحريــة؟ 
 Aالقسم الرابع 

	-	

خطــة  فــي  الُمحــددة  واإلجــراءات  التدابيــر  توجــد  هــل 
التأهــب واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ الخاصــة بالمرســى 
فــي مكانهــا المخصــص لهــا وتعمــل علــى النحــو المرجــو 

منهــا؟ 

 Aالقسم الرابع

نظام إدارة االتصاالت 5

	-	

بالمرســى  الخــاص  االتصــاالت  إدارة  نظــام  يمتثــل  هــل 
المراســي؟  فــي  العمليــات  الشــتراطات 

]التصنيف العام بناًء على تصنيف المكونات الفرعية[ 

 Aالقسم الخامس

هــل يمتثــل المرســى لخيــارات التواصــل الُمحــددة فــي 	-	
البحريــة؟  المراســي  عمليــات  اشــتراطات 

القسم الخامس 
 Aوالثامن

بالمرســى 	-	 الخــاص  الطــوارئ  حــاالت  اتصــاالت  نهــج  هــل 
بوضــوح؟  ُمحــدد 

القسم الخامس 
 Aوالثامن

 Bالقسم الرابعهل يتمتع المرسى بخدمة متعاملين جيدة؟ 	-	

نظام إدارة فحص المرسى وصيانته 6

هل يمتثل نظام إدارة فحص المرسى وصيانته 	-	
الشتراطات عمليات المراسي البحرية؟ 

القسم األول 
 Aوالثالث

هل توجد التدابير واإلجراءات في المكان المخصص لها 	-	
وتعمل/ ُتنفذ على النحو المطلوب؟ 

القسم األول 
 Aوالثالث

نظام إدارة األمن 7

عمليــات 	-	 الشــتراطات  األمــن  إدارة  نظــام  يمتثــل  هــل 
البحريــة؟   Aالقسم السادسالمراســي 

هــل توجــد التدابيــر واإلجــراءات فــي مكانهــا المخصــص لهــا 	-	
 Aالقسم السادسوتعمــل/ ُتنفــذ علــى النحــو المطلــوب؟ 
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الستخدام دائرة البلديات والنقل فقط

المالحظات: التاريخ:

اصدار التقرير

تحديث قاعدة البيانات

إكمال متابعة الفحص

إغالق كافة العناصر

صور الفحص )أخفق و/ أو أخفق بشروط( 

الملحق ب: )أدِخل مرجع القائمة المرجعية رقم( الملحق ب: )أدِخل مرجع القائمة المرجعية رقم(

أدِخل صورة أدِخل صورة 
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