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تعريف المسميات
الرئيس
الشركة

رئيس الدائرة.
شــركة أبوظبــي للموانــئ التــي تأسـســت بمـوجــب المرسـوم األميـري رقم ( )6لعام 2006

وتعديالته “.“ADPC

الدائرة

تعني دائرة النقل في إمارة أبوظبي التي تأسست بموجب القانون رقم ( )4لعام  2006وبصيغته
المعدلة من وقت ألخر.

الشخص

تشمل الشراكة والجمعية والشخص االعتيادي.

الميناء

الميناء المشار إليه في الجدول ( :)1جدول الموانئ في هذه اللوائح التنظيمية.

اللوائح التنظيمية

تعني اللوائح التنظيمية للموانئ لبحرية لسنة  2010وبصيغتها المعدلة من وقت آلخر .

اللوائح التنظيمية  -تعرفة الموانئ وتسوية المنازعات والشكاوى والتخطيط
اإلصدار الثاني  -أكتوبر 2010
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تعرفة الموانئ

المادة  TPT01/10بيان الغرض ونطاق التطبيق
 . 1بيان الغرض :طبق ًا للمادة ( )2من القانون رقم ( )4لسنة  ،2006تم تفويض دائرة النقل («الدائرة») وأسندت
إليها مهمة اإلشراف على قطاع الموانئ البحرية التجارية في إمارة أبوظبي والتي تقوم شركة أبوظبي
للموانئ «الشركة» بإدارتها ،ويشمل هذا التفويض إصدار اللوائح التنظيمية وإعطاء التعليمات للشركة
فيما يتعلق بالرسوم (التعرفات) التي تقوم بفرضها مقابل خدمات الميناء وذلك طبق ًا للمادة  )4( 4من
المرسوم األميري رقم ( )6لسنة  2006كما أن هذه اللوائح التنظيمية تجعل التفويض نافذاً .وغرض الدائرة
من تطبيق هذه اللوائح التنظيمية هو تنظيم رسوم الشركة بطريقة تحقق االستقالل التجاري للشركة
وأن تمارس مسؤولياتها التنظيمية عند الحاجة فقط وذلك لمنع التصرفات المانعة للمنافسة وإساءة
استخدام القوة االحتكارية.
 . 2مجال التطبيق :يجب تفسير هذه اللوائح التنظيمية طبق ًا لقوانين ومراسيم إمارة أبوظبي وبموجب أي
قانون إتحادي معمول به وذلك تمشي ًا مع دستور اإلمارات العربية المتحدة.

المادة  TPT02/10غرض هذه اللوائح التنظيمية
إن الغرض من هذه اللوائح هو:
 1.1تحديد إجراء تنظيمي بخصوص تعرفات الشركة.
 1.2تحديد المعيار الموضوعي الذي على أساسه سيتم تقييم فيما إذا كانت تعرفات الشركة في
حاجة إلى تنظيم.
 1.3تقديم إجراء واضح لتبادل المعلومات بين الدائرة والشركة بخصوص التعديل واعتماد التعرفات.
 1.4تحديد النطاق الزمني للقرارات واالعتمادات التنظيمية وذلك للحد من تأثير تلك القرارات واالعتمادات
على أعمال الشركة اليومية.
 1.5المساعدة في اتخاذ قرار سريع بخصوص الخالفات عن طريق المفاوضات بين الدائرة والشركة.
 1.6توفير وساطة أو تحقيقات مستقلة عندما تكون الدائرة والشركة غير قادرتين على حسم الخالف
عن طريق التفاوض المباشر.

المادة  TPT03/10اإلجراءات المتبعة لمراجعة التعرفة األساسية
 .1تقوم الشركة بإخطار الدائرة كتابي ًا بالتعديل المقترح للتعرفة األساسية لديها وذلك خالل مدة  60يوم
عمل على األقل قبل إدخال التعديل المطلوب.
 . 2يجب على اإلشعار المتضمن في الالئحة التنظيمية الفرعية ( )1من هذه المادة:
 2.1أن يقدم تفصيالت للتعديل المقترح ويكون له أسبابه الكاملة.
 2.2أن يحدد االستشارات التي أجرتها الشركة بخصوص التعديل المقترح ،إن وجدت ،والنتيجة التي
أسفرت عنها تلك االستشارات.
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المادة  TPT04/10إقرار باستالم تعديل التعرفة المقترحة
 . 1يجب على الدائرة إرسال إشعار كتابي تقر بموجبه استالمها إلشعار الشركة خالل  10أيام عمل من تاريخ
تقديم هذا اإلخطار وتوضح في إشعار االستالم:
 1.1إذا كانت الدائرة تحتاج إلى توضيح من الشركة فيما يتعلق بأي جانب من جوانب التعديل المقترح.
 1.2ما إذا كانت الدائرة تعارض التعديل المقترح لسبب أو أكثر من األسباب التالية:
		()i

		

أن تكون التعرفة التي تفرضها الشركة تفرق تفرقة غير مبررة بين العمالء من حيث الخدمات
والتسهيالت التي تقدمها الشركة أو توفرها إلى مثل هؤالء العمالء.

		( 	)iiأن ال تغطي التعرفة التي تفرضها الشركة التكاليف الجدية طويلة األجل المترتبة عن تقديم		
الخدمات أو على تشغيل إحدى المنشآت.
		
ً
مــقـارنـة بـتـكـلـفتها فـي تـقـديم
		( )iiiإن تـعـرفـة الـشــركــة عـالـيــة بـصــورة غـيـر واقــعـيـة
الخدمات أو تشغيل المنشآت.
		

			

 . 2يُعتبر تعديل التعرفة المقترح قد تم اعتماده في حال عدم طلب الدائرة توضيح أو إبداء اعتراضها على
التعديل المقترح خالل الفترة الزمنية المتضمنة في الالئحة التنظيمية الفرعية ( )1من هذه المادة.
 . 3يجب نشر التعرفة المعتمدة للجمهور بأية طريقة تراها الدائرة مناسبة.

المادة  TPT05/10إجراء الحصول على التوضيحات
 . 1تقوم الدائرة بإرسال إشعار كتابي إلى الشركة ،في حالة طلبها الحصول على إيضاح حول تعديل التعرفة،
تطلب فيه مزيدا ً من المعلومات اإلضافية خالل  10أيام عمل بعد إشعارها للشركة باستالم إخطار
التعديل ،ويجب على الشركة الرد خطي ًا على ذلك الطلب خالل  10ايام عمل.
 . 2يجوز للدائرة ،في الطلب الكتابي المتضمن في الالئحة التنظيمية الفرعية ( )1أن تصدر تعليماتها
بعدم سريان مفعول تعديل التعرفة المقترح حتى ترسل تأكيدا ً كتابي ًا باقتناعها باإليضاح المقدم
من الشركة.
 . 3في حالة اقتناع الدائرة باإليضاح ،تقوم بالرد على الشركة دون تأخير ،ويعتبر التعديل المقترح معتمدا ً في
حالة عدم رد الدائرة على هذا اإليضاح خالل  10أيام عمل من تاريخ استالم اإليضاح.
 . 4إذا لم تقتنع الدائرة باإليضاح الذي قدمته الشركة ،فستقوم الدائرة بإشعار الشركة باالعتراض على
التعرفة المقترحة بالطريقة الواردة في المادة .TPT06/10
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المادة  TPT06/10إجراء االعتراض على التعرفة
 . 1يجب على الدائرة في حال اعتراضها على التعرفة المقترحة فيما يتعلق بالالئحة التنظيمية الفرعية
( )1.2مـن الـمادة  TPT04/10تزويد الشـركة ببيـان األسبـاب خـالل  10أيام عمـل بعـد إبـداء نيتها لالعتراض
إلى الشركة.
 .2يجوز للشركة  ،خالل  10أيام عمل بعد استالمها بيان أسباب االعتراض من الدائرة ،أن ترد على الدائرة كتابي ًا.
ويجب على الدائرة دراسة بيان األسباب وإخطار الشركة خالل  10أيام عمل ما إذا كانت تنوي االستمرار في
االعتراض أم ال .وفي حالة قيام الدائرة بسحب اعتراضها ستعتبر التعرفة المقترحة قد اعتمدت.
 . 3إذا استمرت الدائرة في اعتراضها فال تسري مفعول التعرفة المقترحة وال يعمل بها ويجوز للرئيس أن:
 3.1يصدر توجيهاته بضرورة إجراء الوساطة.
 3.2العمل على تشكيل هيئة إلجراء التحري فيما يتعلق بإجراءات الشكوى ولوائح فض المنازعات.

المادة  TPT07/10التعرفة الخاصة
 .1تستطيع الشركة أن تعقد اتفاق ًا تمنح بموجبه تعرفة خاصة تختلف عن التعرفة األساسية.
 .2يجب على الشركة إخطار الدائرة كتابي ًا بأنها عقدت مثل ذلك االتفاق لمنح تعرفة خاصة تختلف عن
التعرفة األساسية مع وجوب تقديم المبررات لمثل تلك التعرفة الخاصة.
 .3يجب اعتبار التعرفة الخاصة التي تم إبالغ الدائرة بها بأنها افتراضي ًا صحيحة وسارية حسب
المادة .TPCDR08/10
 .4يحق للدائرة أن تطلب من الشركة توضيح ًا حول االتفاق الذي عقدته لمنح تعرفة خاصة ،وأن تطلب أيض ًا
تبريرا ً لمنح تعرفة خاصة وذلك خالل  10أيام عمل من استالمها إخطار الشركة .وبدورها ،يتوجب على
الشركة أن تستجيب لطلب التوضيح خالل  10أيام عمل.
 .5إذا ما طلبت الدائرة توضيح ًا أو أبدت إعتراض ًا ،فيجب تطبيق مبررات االعتراض الواردة في الالئحة الفرعية
رقم  6واالجراءات المنصوص عليها في المادتين  TPT006/10أو .TPT07/10
 .6يحـق للـدائـرة ،فـي أي وقـت مــن األوقـات ،أن تــعتـرض عــلى الـتـعـرفـة الـخـاصـة عـلى أسـاس أن تلك
التعرفة الخاصة:
 6.1ذات توجه يحول دون المنافسة.
 6.2تسيء استخدام الموقع االحتكاري للشركة.
 6.3ال تتقيد بالسياسة العامة للحكومة وال تراعي المصلحة العامة ،كما أنها ال تنسجم معهما.
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 .7إذا ما ذكرت الشركة ،خالل فترة اإلخطار المذكورة في الالئحة التنظيمية الفرعية ( )2من هذه المادة،
بأن المعلومات التي يتضمنها اإلخطار أو أية وثيقة مرفقة باإلخطار هي معلومات سرية أو ذات طبيعة
حساسة تجاري ًا ،فال يجوز للدائرة عندئذ أن تفشي مثل تلك المعلومات أو محتوى أية وثيقة ألي شخص.
 .8ال تمنع الالئحة التنظيمية الفرعية ( )7من هذه المادة الدائرة من إفشاء معلومات أو محتويات إحدى
الوثائق إلى أحد هؤالء األشخاص:
 8.1أي موظف يعمل لدى الدائرة يختاره الرئيس.
 8.2مستشار يتعاون مع الدائرة بشرط أن يكون هذا المستشار قد وقع اتفاقية عدم إفشاء المعلومات.
 8.3وسيط أو عضو هيئة تم تعيينه إلجراء تحقيق فيما يتعلق باللوائح التنظيمية لقطاع النقل
(الشكاوى وتسوية المنازعات في الميناء).
 8.4المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي.
 .9يحق للدائرة ،إذا ما رأت أن إفشاء المعلومات السرية أو المعلومات ذات الطابع التجاري الحساس سيساعد
على تحقيق أهداف هذه اللوائح التنظيمية أو أية لوائح أخرى ،أن تقدم طلب ًا خطي ًا إلى الشركة للحصول
على تصريح منها إلفشاء تلك المعلومات مع وجوب توضيح أسباب رغبتها بالتفصيل إلفشاء تلك
المعلومات .وال يجوز للشركة أن ترفض إعطاء هذا التصريح دون سبب معقول ،ولكن إذا أصرت الشركة
على رفضها فيجب إحالة األمر إلى الرئيس الذي يقوم باتخاذ قرار نهائي بالتشاور مع رئيس مجلس
إدارة الشركة.
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الشكاوى وتسوية المنازعات
في الميناء

المادة  TPCDR01/10بيان الغرض ونطاق التطبيق
َ
 .1بيان الغرض :طبق ًا للمادة  2من القانون  4لسنة  ،2006تم تفويض دائرة النقل («الدائرة») وأسندت إليها
مهمة اإلشراف على قطاع الموانئ البحرية التجارية في إمارة أبوظبي والتي تقوم شركة أبوظبي للموانئ
«الشركة» بإدارتها ،كما تقوم أيض ًا بإصدار القوانين واتخاذ القرارات لضمان تشغيل قطاع الموانىء.
ونظرا ً ألهمية تمكين قطاع الموانئ من أداء وظائفه بصورة فعالة ،تدرك الدائرة النزعة الطبيعية
في قطاع الموانئ لتشكيل احتكارات ولهذا رأت الدائرة أنه من الضروري إيجاد إطار للشكاوى وتسوية
المنازعات من شأنه أن يحمي مستخدمي الموانئ من التصرفات التي تعوق عملية التنافس.
 .2مجال التطبيق :يجب تفسير هذه اللوائح التنظيمية طبق ًا لقوانين ومراسيم إمارة أبوظبي وبموجب أي
قانون إتحادي معمول به وذلك تمشي ًا مع دستور اإلمارات العربية المتحدة.
المادة  TPCDR02/10غرض هذه اللوائح التنظيمية
 .1إن الغرض من هذه اللوائح التنظيمية هو:
 1.1تحديد اإلجراءات التي يقوم مستخدمو الميناء بموجبها بتقديم الشكاوى بخصوص التصرفات
التي تعوق عملية التنافس.
 1.2تشجيع حسم الشكاوى بين الشركة وعمالئها عن طريق المفاوضات التجارية.
 1.3القيام بالوساطة المستقلة غير الملزمة في حالة عدم فض المنازعات من خالل المفاوضات.
 1.4إجراء تحقيق علني مستقل في حالة عدم حسم الشكوى عبر الوساطة.
 1.5تقديم اإلجراءات التي بموجبها يقوم طرف بالطعن ضد قرار أي تحقيق أو في حالة قيام الدائرة
برفض أي شكوى.

المادة  TPCDR03/10اإلجراء الواجب إتباعه عند استالم الشكوى

 . 1يجب على الدائرة إخطار الشركة كتابي ًا خالل  10أيام عمل إذا كانت الشكوى التي تسلمتها تستند لواحد
أو أكثر من األسباب الموضحة أدناه ودعوة الشركة لتقديم مالحظاتها خالل  10أيام عمل:
 1.1أن الشركة ال تسمح باستخدام خدمات الميناء ومنشآته بطريقة غير تحيزية وعادلة وشفافة.
 1.2أن الشركة تقوم بأعمال تعيق المنافسة بصورة غير قانونية أو يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية
على التجارة أو التطور االقتصادي.
 1.3أن التعرفة التي تفرضها الشركة تفرق بصورة غير مبررة بين عمالئها من حيث الخدمات أو
التسهيالت المتشابهة التي تقدمها أو توفرها الشركة لهؤالء العمالء.
 1.4أن تعرفة الشركة ال تغطي التكاليف الدنيا طويلة األجل المترتبة على توفير الخدمات أو
تشغيل منشآتها.
 1.5إن تعرفة الشركة تُعتبر عالية بصورة غير واقعية إذا ما قورنت بتكاليفها في تقديم الخدمات أو
تشغيل المنشآت.
 1.6ال تلتزم الشركة بالسياسة البحرية للحكومة أو التوجيهات الصادرة عن الرئيس.
 . 2يجب على الدائرة دراسة الشكوى والمالحظات ،إذا وجدت ،التي استلمتها من الشركة ،ويجوز لها أن:
 2.1ترفض الشكوى إذا رأت:
ال ومفتع ً
		( )iإن موضوع الشكوى تافه ًا ومضل ً
ال أو تنقصه األهمية.
		( )iiأنه يمكن حسم الموضوع من خالل التفاوض المباشر بين الشركة وصاحب الشكوى.
 2.2السماح بالشكوى وإبداء النصح للرئيس فيما إذا كان الموضوع يحتاج إلى أسلوب الوساطة أو التحقيق.
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 .3إذا قامت الدائرة:
 3.1برفض الشكوى على أساس األسباب المحددة في الالئحة التنظيمية الفرعية ( )2.1من هذه المادة،
فيجب عليها تزويد صاحب الشكوى أو الشركة دونما إبطاء ببيان كتابي باألسباب.
 3.2باالعتقاد بإمكانية حسم الموضوع بين الشركة وبين صاحب الشكوى عن طريق التفاوض المباشر،
فيجوز للدائرة توجيه األطراف للدخول في مفاوضات لحسم الموضوع.
 . 4إذا رفضت الدائرة الشكوى على أساس األسباب الموضحة في الالئحة التنظيمية ( )ii) (2.1من هذه المادة
يجوز لصاحب الشكوى بعد القيام بعملية التفاوض بنية حسنة مع الشركة لحل النزاع لكن دون التوصل
إلى تسوية ،أن يعيد تقديم الشكوى إلى الدائرة .في هذه الحالة يجب على الدائرة أن تدرس الشكوى وإذا ما
ارتأت الدائرة أن الشكوى تستند إلى أسس سليمة ،عندها فإنه تسري أحكام الالئحة التنظيمية الفرعية
 2 .2من هذه المادة.

المادة  TPCDR04/10تسوية الشكوى بالوساطة
 .1إذا أصدر رئيس الدائرة توجيهاته بأن:
 1.1الشكوى.
 1.2رفض الدائرة للتعرفة المقترحة ،يجب أن يتم حسمها عن طريق الوساطة عندها ،تقوم الدائرة
بتزويد الشركة وصاحب الشكوى (إذا وجد) بإخطار مدته  10أيام عمل على األقل بدعوة األطراف لعقد
اجتماع لبحث إمكانية اإلتفاق على حسم المشكلة أو اإلعتراض.
 .2إذا كانت إجراءات الوساطة تتعلق بالشكوى ،فستقوم الدائرة أو الوسيط الذي عينته الدائرة بترؤس االجتماع.
 . 3إذا كانت إجراءات الوساطة تتعلق برفض الدائرة للتعرفة المقترحة ،يتوجب على الدائرة والشركة باالتفاق
مع ًا على تعيين شخص مؤهل ومناسب للقيام بإجراءات الوساطة.
 . 4تستمر إجراءات الوساطة طالما أن الوسيط لديه األسباب المعقولة لالعتقاد بأنه يمكن التوصل إلى
نتيجة تفاوضية ،وتتبع الوساطة في هذا المجال مبادئ العدالة الطبيعية ،ويتم انعقاد اإلجراءات بصفة
سرية ،ويحق لألطراف اختيار الشخص أو األشخاص لتمثيلهم.
 . 5في حال:
 5.1تم حسم الشكوى أو االعتراض عن طريق االتفاق ،يجب على الوسيط تدوين النتيجة كتابي ًا ويقدم
تقريرا ً بذلك لألطراف وللرئيس.
 5.2لم يتم حسم الشكوى أو االعتراض عن طريق االتفاق ،بعد قيام الوسيط ببذل جهده المعقول
للوصول إلى حل تفاوضي للموضوع ،فيجب عليه إعداد تقرير بالنتيجة ويقدمه إلى الرئيس ،ويمكن
أن يقدم توصيه إلى الرئيس بإحالة الموضوع للتحقيق.

المادة  TPCDR05/10إشعار بوجوب التحقيق
بناء على توجيهات الرئيس ،بنشر إشعار بالتحقيق وفق الطريقة التي يحددها الرئيس.
 . 1تقوم الدائرةً ،
 . 2يجب أن يوضح اإلشعار ما يلي:
 2.1الغرض من التحقيق.
 2.2الفترة التي يستغرقها إجراء التحقيق.
 2.3الفترة التي يقوم خاللها األفراد من العامة بتقديم اإلفادات ،والنموذج المتعلق بذلك ،بما فيها
تفاصيل الجلسات العلنية ،إذا وجدت.
 2.4المواضيع التي ترغب الدائرة في أن تتناولها اإلفادات.
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المادة  TPCDR06/10إجراء التحقيق
بناء على مشورة الدائرة ،أن يقوم بتعيين شخص أو أكثر من األشخاص المختصين
 .1يجوز للرئيس،
ً
والمستقلين لهيئة يتم تشكيلها إلجراء التحقيق في الشكوى ،ويجوز للرئيس تعيين أحد األعضاء
لرئاسة هيئة التحقيق ،إذا كان ذلك ممكن ًا.
 .2يجوز لهيئة التحقيق ،عند إجراء التحقيق ،أن تحصل على المعلومات بخصوص أي موضوع بالطريقة التي
تراها مناسبة إذا لم يحدد لها الرئيس قواعد اإلجراءات التي يجب اتباعها أو إجراءات الحصول على األدلة
والبينات.
 .3يجوز لهيئة التحقيق استالم مواد وإفادات مكتوبة.
 .4هيئة التحقيق:
 4.1يجب على هيئة التحقيق إجراء جلسة علنية واحدة على األقل ،ما لم يقم الرئيس بإصدار توجيهاته
بناء على طلب أحد األطراف.
إلى هيئة التحقيق بالتعامل مع التحقيق بصورة سرية وذلك ً
 4.2لهيئة التحقيق محض االختيار في قبول أي شخص أمامها شخصي ًا أو عن طريق ممثل له.
 .5يجوز لهيئة التحقيق تحديد انعقاد أي جلسة أو جزء منها بصورة غير علنية إذا اقتنعت أن:
 5.1هذا سيكون للصالح العام.
 5.2الشهادة سرية أو ذات طابع تجاري حساس.
 .6ويجوز لهيئة التحقيق عند قيامها بإجراء التحقيق:
 6.1استشارة أي شخص تراه مناسب ًا.
 6.2عقد ندوات عامة وإجراء ورش عمل.
 6.3تكوين مجموعات عمل وفرق عمل خاصة.

المادة  TPCDR07/10صالحيات هيئة التحقيق
 .1يجوز لهيئة التحقيق أن توجه ألي شخص أمر بالحضور وذلك من أجل.
 1.1تقديم معلومات محددة.
 1.2تقديم مستندات معينة.
 1.3المثول أمام هيئة التحقيق إلعطاء الشهادة.
 .2ال ترفع الدعاوي المدنية ضد أي شخص فيما يتعلق بالخسارة أو الضرر أو اإلصابة مهما كان نوعها والتي
يتكبدها شخص آخر بسبب إفادته بنية حسنة ،أو تقديمه وثيقة أو معلومات بنية حسنة إلى هيئة
التحقيق فيما يتصل بالتحقيق الذي تجريه بموجب هذه اللوائح التنظيمية ،سواء تمت اإلفادة أم ال،
وسواء تم تقديم المعلومات أو المستند أم ال وذلك فيما يتعلق باإلفادات الخطية أو الجلسة العلنية.
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المادة  TPCDR08/10رفع تقرير إلى الرئيس
 .1يجب على هيئة التحقيق أن تقدم صورة من تقريرها النهائي عن التحقيق إلى الرئيس.
 .2عند إجراء التحقيق في الشكوى ،فيجب على التقرير:
 2.1أن يتوصل إلى نتيجة سواء تم تأييد الشكوى أم ال ويرفق معه بيان كامل بأسباب التأييد أو الرفض.
 2.2إذا تم تأييد الشكوى ،إصدار أمرا ً قانوني ًا بتوجيه الشركة إلزالة أسباب الشكوى.
 2.3إصدار أمر قانوني بخصوص دفع األضرار والتكاليف.
 .3عند إجراء تحقيق حول التعرفة ،فيجب على التقرير:
 3.1أن يتوصل إلى النتيجة سواء تم تأييد اعتراض الدائرة أو الشكوى ضد التعرفة أم ال.
 3.2أن يحدد في حالة تأييد االعتراض ،التعرفة أو حدودها.
 3.3أن يعتمد التعرفة في حالة عدم تأييد االعتراض.
 .4إذا رأت هيئة التحقيق أن التقرير النهائي سيتضمن معلومات سرية أو معلومات ذات طابع تجاري حساس،
فيجب على هيئة التحقيق تقسيم التقرير إلى:
 4.1مستند يحتوي المعلومات السرية والمعلومات ذات الطابع التجاري الحساس.
 4.2مستند آخر يحتوي على بقية التقرير.
 .5يجب على الدائرة نشر التقرير أو ملخصه بالطريقة المناسبة التي تحددها الدائرة.

المادة  TPCDR09/10الطعون (االستئناف)
 .1يجوز رفع الطعن كتابت ًا وتقديمه للرئيس:
 1.1ضد أي قرار لهيئة التحقيق.
 1.2ضد قرار الدائرة برفض الشكوى ،وذلك خالل  10أيام عمل بعد نشر تقرير هيئة التحقيق أو استالم
أخطار برفض الشكوى حسب الحالة.
 .2يجوز للرئيس النظر في الطعن بالطريقة التي يراها مناسبة.
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تخطيط الموانئ

المادة  TPP01/10بيان الغرض ونطاق التطبيق

 .1بيان الغرض :طبق ًا للمادة ( )2من القانون رقم ( )4لسنة  ،2006تم تفويض دائرة النقل«الدائرة» وأسندت
إليها مهمة اإلشراف على قطاع الموانئ البحرية التجارية في إمارة أبوظبي والتي تقوم شركة أبوظبي
للموانئ «الشركة» بإدارتها ،ويشمل هذا التفويض اعتماد دراسات التخطيط ،وتطوير وتحسين موانئ
اإلمارة التي تديرها الشركة طبق ًا للمادة  )6( 4من المرسوم األميري رقم ( )6لسنة .2006
 .2مجال التطبيق :يجب تفسير هذه اللوائح طبق ًا لقوانين ومراسيم إمارة أبوظبي وبموجب أي قانون
إتحادي معمول به وذلك تمشي ًا مع دستور اإلمارات العربية المتحدة.

المادة  TPP02/10غرض هذه اللوائح التنظيمية
 .1إن الغرض من هذه اللوائح التنظيمية هو:
 1.1وضع منهج تخطيط يساعد على التكامل بين وسائل النقل في اإلمارة.
 1.2تنسيق عملية التخطيط للموانئ لتناسب التطورات في القطاعات االقتصادية األخرى ،ودمج
تلك الخطط في إستراتيجيات شاملة للتنمية االقتصادية واستغالل األراضي وحماية البيئة،
 1.3وضع إجراءات تتسم بالكفاءة للتفاعل السريع والفعال بين الدائرة والشركة في إعداد واعتماد
خطط الميناء.
 1.4تأكيد مسؤولية الشركة األساسية تجاه التخطيط المادي وإنشاء وتشغيل البنية التحتية للميناء.

المادة  TPP03/10المراقبة
 .1يجب على الدائرة ،بالتنسيق مع الدوائر الحكومية األخرى ،مراقبة الخطط الرئيسية للموانئ التجارية في
إمارة أبوظبي وذلك من أجل:
 1.1ضمان التناسق بين تلك الخطط وإستراتيجية الحكومة الشاملة للنقل ،وخصوص ًا التكامل الفعال
بين وسائل النقل.
 2.1تقييم مدى تأثير التطورات والتحسينات في الموانئ على الطلب لخدمة النقل والخدمات اللوجستية
والبنية التحتية.
 3.1ضمان تطابق الخطط الرئيسية للموانئ مع اإلستراتيجيات الشاملة للحكومة بخصوص استغالل
األراضي وحماية البيئة.
 .2ولهذا الغرض ،يتوجب على الشركة إعالم الدائرة بصفة منتظمة عن التقدم في إعداد خطتها الرئيسية
أو الخطط األخرى وذلك من خالل تزويد الدائرة بالمعلومات التي تطلبها للقيام بعملية المراقبة المشار
إليها في الالئحة التنظيمية الفرعية (.)1

المادة  TPP04/10اعتماد الخطط
 .1عند انتهاء الدائرة من وضع خطتها الرئيسية ،أو قبل االنتهاء منها في أي وقت حسب تعليمات الدائرة
الكتابية ،ستقوم الشركة بتقديم خطة تطوير الميناء أو تحسينه إلى الدائرة لمراجعتها واعتمادها طبق ًا
للمادة  )6( 4من المرسوم األميري رقم ( )6لسنة .2006
 .2يجب على الشركة ،بغرض تسهيل عملية دراسة خططها ،إعالم الدائرة بأي تغيير جوهري على خططها
الرئيسية والتي كانت الشركة قد قدمتها الى الدائرة وحصلت على موافقة الدائرة عليها.

المادة  TPP05/10اللغة المعتمدة
صـدرت هـذه اللـوائـح التنـظـيمـية باللـغـة الـعربيـة واإلنـجلـيزيـة عـلى أن تـكـون اللـغـة الـعـربيـة هـي اللـغـة
المعتمدة دائم ًا.

األخطاء والتصويب
المقصود من هذا القسم مراجعة األخطاء و/أو تقديم اإليضاحات لهذه اللوائح.
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