
 4102 لسنة الحديدية السكك خدمات تقديم ورسوم رخص نظام

 

 0 المادة

 الجرٌدة فً نشره تارٌخ من به وٌعمل( 4102 لسنة الحدٌدٌة السكك خدمات تقدٌم ورسوم رخص نظام) النظام هذا ٌسمى

 . الرسمٌة

 

 4 المادة

 غٌر على القرٌنة تدل لم ما أدناه لها المخصصة المعانً النظام هذا فً وردت حٌثما التالٌة والعبارات للكلمات ٌكون.  أ

 : ذلك

 .  الحدٌدٌة السكك قانون:   القانون

 .  البري النقل تنظٌم هٌئة:   الهٌئة

 .  الهٌئة إدارة مجلس:   المجلس

 .  المجلس رئٌس:   الرئٌس

 .  الهٌئة عام مدٌر:   العام المدٌر

 هذا وأحكام القانون ألحكام وفقا   الحدٌدٌة السكة خدمات من أي لتقدٌم للمشغلٌن الهٌئة تمنحها التً الموافقة:   الرخصة

 .  النظام

 .  الرخصة على الحاصل المعنوي الشخص:   له المرخص

 .  القانون ألحكام وفقا   التحتٌة البنٌة إدارة أو الخاص التشغٌل أو العام التشغٌل خدمة مقدم:   المشغل

 تقدٌم بأن وصحٌحة ومفهومة راسخة قناعة توفر واألدلة البراهٌن من بمجموعة ومدعمة منظمة وثٌقة:  السالمة ملف

 .  الغاٌة لهذه الهٌئة تصدرها التً والسالمة األمن ومتطلبات ومعاٌٌر ألسس وفقا   وذلك آمنة الحدٌدٌة السكك خدمات

 . النظام هذا فً علٌها النص ورد حٌثما القانون فً الواردة التعارٌف تعتمد.  ب

 

 3 المادة

 : التالً النحو على الحدٌدٌة السكك خدمات لتقدٌم تمنح التً الرخص أنواع تحدد

 .  العام التشغٌل رخصة. أ 

 .  الخاص التشغٌل رخصة. ب 

 . التحتٌة البنٌة إدارة رخصة. ج 

 

 2 المادة

 .  معنوٌا   شخصا   ٌكون أن الحدٌدٌة السكك خدمات من ألي المشغل فً ٌشترط. أ

 وإعادة الترخٌص بشروط له المرخص التزام من التأكد بعد الهٌئة بموافقة للتجدٌد قابلة واحدة سنة الرخصة مدة تكون. ب

 .  النظام هذا ألحكام وفقا   المحددة العامة السالمة وشروط أسس تقٌٌم

 .  الهٌئة موافقة بعد إال للغٌر عنها التنازل ٌجوز وال شخصٌة الرخصة تعتبر. ج

 . القانون من( 6) المادة فً علٌها المنصوص األحكام متضمنا   عقد بموجب الرخصة تنظم. د

 

 5 المادة

 للتعلٌمات وفقا   المحددة والمستندات بالوثائق مرفقا   الهٌئة من المعتمد للنموذج وفقا   الرخصة على الحصول طلب ٌقدم. أ

 : التالٌة والمستندات الوثائق تتضمن أن على الغاٌة لهذه المجلس ٌصدرها التً

 . والنظم والتجهٌزات الجر السطول الصٌانة أدلة من نسختٌن. 0

 . الحدٌدٌة للسكك التحتٌة البنٌة مخططات من نسخة. 4

 . السالمة ملف. 3

 . سنوٌا   وتجدد الممنوحة الرخصة  لطبٌعة وفقا   مقدارها الهٌئة وتحدد ، الهٌئة باسم بنكٌة كفالة. 2

 . النافذة للتشرٌعات وفقا   للشركة تسجٌل شهادة. 5

  

 .  النافذة التشرٌعات تتطلبها والتً الهٌئة غٌر من المختصة الجهات موافقات على الحصول الرخصة إلصدار ٌشترط. ب

 والقطارات الحدٌدٌة والخطوط السكك إلنشاءات والفحص المعاٌنة إجراءات استكمال بعد إال الرخصة منح ٌجوز ال. ج

 .  الهٌئة من الغاٌة لهذه الالزمة التصارٌح وإصدار المستخدمة والنظم والتجهٌزات الجر وأسطول



 فٌتوجب له للمرخص فرع من أكثر وجود تتطلب ترخٌصها المطلوب الحدٌدٌة السكك خدمات طبٌعة كانت إذا. د

 . النظام هذا فً علٌها المنصوص والمتطلبات للشروط وفقا   أخرى رخصة على الحصول

 

 6 المادة

 : ٌلً بما له المرخص ٌلتزم

 . بتقدٌمها له المرخص الخدمات مجال فً بعمله المتعلقة واإلحصاءات بالمعلومات الهٌئة تزوٌد.  أ

  

 . الخطٌة العام المدٌر بموافقة إال التجاري اسمه أو عنوانه أو التجاري سجله على تعدٌل أي إجراء عدم.  ب

 

 7 المادة

 : التالٌة الرسوم الهٌئة تستوفً

 .  تجدٌدها طلب عن أو رخصة إصدار طلب تقدٌم عن دٌنار( 511. )أ 

 البنٌة إلدارة أو خاص تشغٌل خدمات لتقدٌم أو عام تشغٌل خدمات لتقدٌم مرة ألول رخصة إصدار عن دٌنار( 5111. )ب 

 .  التحتٌة

 .  المادة هذه من( ب) الفقرة فً علٌها المنصوص الرخص من أي تجدٌد عن دٌنار( 4511. )ج 

 مراقب أو حدٌدٌة خطوط مأمور أو قطارات حركة مأمور أو قطار سائق مساعد أو سائق فحص عن دٌنارا  ( 51. )د 

 .  إشارات فنً أو قطارات حركة

 دٌنارا  ( 31)و المادة هذه من( د) الفقرة فً علٌها المنصوص المهن أصحاب من ألي رخصة إصدار عن دٌنارا  ( 51. )هـ

 . الرخصة هذه تجدٌد عن

 

 8 المادة

 بما ، الغاٌة لهذه المجلس ٌصدرها تعلٌمات بمقتضى النظام وهذا القانون ألحكام وفقا   الهٌئة تقدمها التً الخدمات بدل ٌحدد

 : التالٌة البدالت ذلك فً

 .  وفحصها الحدٌدٌة والخطوط السكك إنشاءات معاٌنة. أ 

 إعادة تصارٌح ومنح حادث نتٌجة ألضرار تتعرض التً والتجهٌزات والنظم التحتٌة والبنٌة الجر أسطول على الكشف. ب 

 .  استخدامها

 .  بٌاناتها تعدٌل أو النظام هذا ألحكام وفقا   الصادرة التصارٌح أو الرخص من ألي تالف أو فاقد بدل إصدار. ج 

 . الحدٌدي الخط حرم فً بأعمال الغٌر قٌام على بالموافقة تصرٌح إصدار. د 

 

 9 المادة

 . النظام هذا أحكام لتنفٌذ الالزمة التعلٌمات المجلس ٌصدر
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