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نبذة عن هذا الكتيب
يتضمن هذا الدليل اللوائح والمعايير الوقائية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية ،التي يتعين على المقاولين واالستشاريين
والشركاء االستراتيجيين ،وجميع المعنيين اتباعها عند العمل على أو بالقرب من شبكات نقل الكهرباء التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وتوفر النسخة الثالثة من الدليل أحدث اإلجراءات والمتطلبات الصادرة عن قسم دوريات صيانة النقل في الهيئة ،إضافة إلى المعلومات
الضرورية لضمان استيفاء المشاريع المكتملة لهذه المعايير والمعلومات والوثائق والمعايير الستكمال المشاريع بنجاح.
أهمية هذا الدليل
يساعدك هذا الدليل على معرفة ما يتعين عليك القيام به والمستندات والوثائق المطلوبة لضمان تنفيذ أعمالك بصورة آمنة تماماً،
وتجنب الحوادث أو التسبب في انقطاع التيار الكهربائي ،أو أي مخاطر أخرى.
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الفصل األول
خطوط النقل والملحقات

خطوط النقل والملحقات
 1.1أنواع الكابالت

أ.كابل  XLPEقدرة  400كيلوفولت

هناك نوعان من الكابالت األرضية :الكابالت الكهربائية،
وكابالت االتصاالت
الكابالت الكهربائية
ئ
 ) 1من جهة الجهد الكهربا ي ،هناك نوعان من الكابالت
الكهربائية 400 :كيلوفولت و 132كيلوفولت
 ) 2من جهة التركيب ،هناك عدة أنواع من الكابالت الكهربائية:
تستخدم الهيئة حاليا ً كابالت  XLPEشكل (أ) و (ب)
ملحوظة:
ال يمكن الكشف عن الكابالت الكهربائية بواسطة كاشف الكابالت
عندما تكون مغلقة أو خارج الخدمة.
ب .كابل  XLPEقدرة  132كيلوفولت

دليل

كابالت االتصاالت
هناك نوعان من كابالت االتصاالت هما:
 .1كابالت األلياف البصرية شكل (ث)
 .2الكابالت اإلرشادية (( )pilot cablesشكل ج)
ملحوظة :ال يمكن الكشف عن كابالت األلياف البصرية أو الكابالت اإلرشادية بواسطة كاشف الكابالت حتى أثناء الخدمة.
ث .كابل األلياف البصرية

ج .مقطع عرضي للكابالت اإلرشادية

Pair - 14/20 Nos.

24/48
18mm
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خطوط النقل والملحقات
 2.1أبراج خطوط نقل الطاقة الهوائية
من جهة الجهد الكهربائي ،لدى الهيئة نوعان من الخطوط الهوائية 400 :كيلوفولت و 132كيلوفولت .ومن جهة التركيب ،هناك نوعان
من الخطوط الهوائية:
 .1برج أنبوبي أحادي 400 -كيلوفولت (شكل -ب).
 .2برج شبكي فوالذي  400كيلوفولت (شكل -أ)؛ وبرج قنطري  400كيلوفولت و  132كيلوفولت (شكل -ت)؛ برج شبكي فوالذي
 132كيلوفولت (شكل –ث)
أ .برج نقل هوائي شبكي  400كيلوفولت

مزدوج الدائرة

ت .برج قنطري  400 /132كيلوفولت
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ب .برج نقل أنبوبي أحادي  400كيلوفولت

فردي الدائرة

ث .برج شبكي فوالذي  132كيلوفولت (برج مزدوج الدائرة)

 3.1خدمات الظغط العايل األرضية
كابالت  400و  132كيلوفولت  -الجهد الكهربائي/األلياف البصرية/اإلرشادية:
أ .وضع كابل  400كيلوفولت في نفق
ب .وضع كابل  132كيلوفولت في حوض خرساني بعرض
مترين و  1.5متر  132 -كيلوفولت
ج .وضع كابل  132كيلوفولت في حوض قياس  50سم
متر في المناطق المزدحمة

د .وضع كابالت  132كيلوفولت في أنابيب بالستيك بولي إيثيلين
عالي الكثافة ( )HDPE ductباستخدام طريقة الحفر المكشوف
ه .في أنابيب من البالستيك ( )PVC ductsوقناة (أنبوب) احتياطي
محاط بالخرسانة 132 -كيلوفولت
و .تمديد الكابالت تحت األرض مباشرة 132 -كيلوفولت

أ .نفق كابالت  132/ 400كيلوفولت

)طريقة تركيب الكابل في مجرى مسبق الصنع(

معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية
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خطوط النقل والملحقات
ب .كابل  132كيلوفولت في حوض خرساني

كابل  132كيلوفولت على جانب الطريق
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ج .كابل كهربائي وكابل ألياف بصرية  132كيلوفولت في حوض عرض  50سم

كابالت كهربائية وكابالت األلياف البصرية  132كيلوفولت في حوض عرض  50سم في المناطق المزدحمة بسبب المساحات الضيقة
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13

خطوط النقل والملحقات
د .في أنبوب بالستيكي بولي إيثيلين عالي الكثافة ( )HDPE ductباستخدام طريقة الحفر المباشر 132 -كيلوفولت
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هـ .كابالت كهربائية وكابالت األلياف البصرية  132كيلوفولت في أنابيب من البالستيك ()PVC ducts

كابل ألياف بصرية -كابل كهربائي  132كيلوفولت موضوع في أنابيب (عدد  11أنبوب)
(طريقة الحفر المكشوف في المناطق غير الممهدة)

معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية
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خطوط النقل والملحقات
و .دفن كابالت ألياف بصرية وكابالت كهربائية-إرشادية  132كيلوفولت تحت األرض مباشرة

التفاصيل القياسية لتمديد كابالت  132كيلوفولت (كهربائية/ألياف بصرية/إرشادية)  -الدفن المباشر
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التفاصيل القياسية لتمديد كابالت ألياف بصرية  132كيلوفولت  -الدفن المباشر

معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية
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خطوط النقل والملحقات

التفاصيل القياسية لتمديد كابالت إرشادية  132كيلوفولت  -الدفن المباشر
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 4.1الملحقات
أ .ملحقات الكابالت
1.4.1
وصالت الكابالت جزء ال يتجزأ من نظام نقل الطاقة للخطوط تحت
األرض بشكل عام.
ملحوظة :الوصلة هي نقطة حساسة في نظام كابالت النقل،
ويجب صيانة وحماية منطقة الوصلة بشكل سليم لضمان
اعتمادية إمدادات الطاقة.
عادة ما تكون وصلة الكابل الكهربائي داخل حوض خرساني
عرض  2.4متر ،حيث يتم وضع عدد قليل من الوصالت في غرف
تحت األرض ويتم تحديد موقع الوصالت باستخدام عالمات
طريق ملونة باللونين األبيض واألحمر ،لجميع أنواع التمديدات.
(شكل  1.4.1أ)
 2.4.1علب الوصل األرضية
عبارة عن ملحقات لنظام النقل المستخدمة للوصول بسهولة
الختبار أغلفة الكابالت.

.1
.2

تركيب سطحي  /عمود (شكل )6.4.1
تركيب مسطح (شكل )7.4.1

ب .يتم تركيب عالمات المسار السطحي /العمود لتحديد
الكابالت المدفونة مباشرة وأحواض الكابالت تحت المناطق
غير الممهدة.
ت .يتم تركيب عالمات مسار كابالت المسطح (اسمنتي)
للكابالت المدفونة مباشرة وأحواض الكابالت تحت المناطق
المعبدة أو الطرق ،أو مواقف السيارات ،الخ ،مع استخدام
العالمات المناسبة للخطوط المستقيمة والزوايا ،ووصالت
الكابالت ،وغيرها.
ث .يجب تركيب جميع أنواع عالمات المسارات على بعد  50مترا ً
من بعضها البعض بالنسبة للمسارات المستقيمة.
 1.4.1أ موقع وصلة كابالت  132كيلوفولت

 2.4.1أنواع تركيبات علب الوصل
أ .تركيب عمودي
ب .تركيب مسطح (تحت األرض)
3.4.1عالمات مسار الكابالت
(الكهربائية ،األلياف البصرية ،اإلرشادية)
أ .تستخدم هذه العالمات لتحديد مسار الكابالت وتساعد في اإلشارة
إلى وجود كابالت نقل أرضية في المنطقة المحددة .هناك نوعان
من تمديدات عالمات المسارات:

موقع تركيب وصلة كابالت  132كيلوفولت مع عالمة تحديد المسار
معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية
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 4.4.1علبة وصل عمودية محمية بواسطة أعمدة من الفوالذ

 5.4.1علبة وصل عمودية محمية بواسطة حاجز فوالذي بجانب الطريق

 5.4.1أ عالمة مسطحة لعلب الوصل

 6.4.1عالمات مسار سطحية /أعمدة مثبتة على بعد  50مترا ً عن بعضها
البعض

دليل

ب .ملحقات الخطوط الهوائية
 7.4.1عالمة مسار مسطحة في منطقة معبدة

 8.4.1تركيب قنطرة ( )Gantryلتحديد االرتفاع الدائم في موقع تقاطع
األبراج مع الطرق

 9.4.1تركيب قنطرة ( )Gantryلتحديد االرتفاع الدائم في موقع تقاطع
األبراج مع الطرق

معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية
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خطوط النقل والملحقات
 10.4.1لوحة توضح الممنوعات في حرم الخطوط الهوائية

 11.4.1يجب أال يقوم المقاولون خالل عمليات الحفر بإلحاق األذى والضرر بأنظمة التأريض على مسافة  5أمتار من أساسات األبراج الهوائية.

ماذا بعد؟
نستعرض في الفصل التالي المخاطر المختلفة التي تؤثر على خطوط النقل والتدابير االحترازية الواجب اتخاذها.
يجب على كافة الفرق إجراء تقييم للمخاطر عند التخطيط ألي إجراء يؤثر على خطوط النقل.
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الفصل الثاني
مخاطر العمل بالقرب من خطوط
النقل الهوائية

مخاطر العمل بالقرب من الخطوط الهوائية
الخطر األكثر شيوعا ً هو إتالف خطوط نقل الجهد العالي بسبب أعمال اإلنشاءات والبناء غير اآلمنة التي يقوم بها المقاولون:

 1.2عوامل الخطر
أ .العمل أسفل خطوط النقل أو بالقرب منها دون الحصول
على شهادة عدم ممانعة ( ،)NOCأو تصريح عمل من إدارة
صيانة خطوط نقل الجهد المنخفض في الهيئة ،أو عدم
االلتزام بشروط الشهادة أو المعايير المذكورة فيها.
ب .العمل دون التحقق من مواقع الكابالت األرضية.

24

دليل

ج .العمل دون التحقق من األبعاد عن الخطوط الهوائية.
د .استعمال آالت الحفر فوق خطوط نقل الطاقة أو بالقرب منها.

 2.2مستويات المخاطر
مسلسل

أ

ب

المخاطر

مستوى
الخطر

العمل أسفل خطوط النقل أو حولها دون إخطار مسبق أو الحصول على شهادة عدم
ممانعة ( ،)NOCأو عدم االلتزام بشروط الشهادة أو طريقة العمل أو عدم الحصول على
إذن فرق الدوريات.

مرتفع

العمل دون التحقق من مواقع الكابالت األرضية

مرتفع

ت

العمل دون التحقق من البعد عن الخطوط الهوائية

مرتفع

ث

استعمال آالت الحفر فوق خطوط نقل الطاقة أو بالقرب منها

مرتفع

معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية
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مخاطر العمل بالقرب من الخطوط الهوائية
 3.2تدابير وقائية لمنع المخاطر
رقم

تدابير وقائية

مستوى
الخطر

يسمح للمقاولين بالعمل أسفل خطوط النقل أو حولها بعد
أ

26
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إخطار مسبق أو الحصول على شهادة عدم ممانعة ( )NOCسارية،
وااللتزام بالشروط والمعايير المذكورة فيها

منخفض

ب

يجب تحديد جميع أماكن الكابالت األرضية وحمايتها في مناطق العمل

منخفض

ج

التأكد من البعد الرأسي واألفقي من خطوط الضغط العالي مع إضافة قنطرة تحديد االرتفاع
للمركبات تحت الخطوط الهوائية

منخفض

د

التأكد من إجراء عمليات الحفر يدويا ً فوق وبالقرب من خطوط النقل

منخفض

صور من المواقع مع التدابير الوقائية

إقامة الحدود والمتاريس

التأكد من خلو المكان ومعرفة ارتفاع البرج

أعمال الحفر اليدوية

معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية
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مخاطر العمل بالقرب من الخطوط الهوائية
ماذا بعد؟
في الفصل التالي ،نعرض أنواع شهادات عدم الممانعة الضرورية لألعمال الميدانية وأعمال المشروع.
نوضح أيضا ً متطلبات عمليات التحقق من الحفرة التجريبية والتحقق من خطوط نقل الطاقة الهوائية.
نعرض أيضا ً اإلرشادات التي يجب اتباعها حتى االنتهاء من األعمال.
تعد هذه التفاصيل ضرورية والخطوة األولى نحو استالم شهادة عدم الممانعة.
كما أنه يغطي مرحلة التحقق قبل إصدار شهادة عدم الممانعة ،وهو إجراء وقائي مهم للغاية للقضاء على عوامل الخطر .وهذا يشمل
دراسة وتخفيف المخاطر التي ينطوي عليها تنفيذ أي أعمال بطريقة آمنة في حرم خطوط نقل الطاقة.
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الفصل الثالث
شهادات عدم الممانعة وإرشادات التحقق
من خطوط النقل الهوائية

شهادات عدم الممانعة وإرشادات التحقق من خطوط النقل الهوائية
 1.3نبذة عن شهادات عدم الممانعة
 1.1.3تعاريف
شهادة “عدم الممانعة” أو ( )NOCعبارة عن إذن كتابي صادر عن
إدارة معلومات وتصاريح البنية التحتية وإدارة خدمات التوصيل
في هيئة كهرباء ومياه دبي للجهة التي ترغب في تنفيذ مشروع
بناء مقترح وفقا ً للمخططات والرسومات والمستندات المعتمدة
التي يتم تقديمها.
 2.1.3الغرض
يعد إصدار شهادة “عدم ممانعة” قبل مباشرة أعمال البناء،
خط الحماية األول لممتلكات هيئة كهرباء ومياه دبي في مواقع
اإلنشاءات المقترحة ،حيث تتضمن مجموعة من المتطلبات
التنظيمية والقواعد الوقائية والتدابير االحترازية ومعايير البناء
والهندسة وغيرها ،والتي تتطلب من المقاولين بضرورة االلتزام
بجميع الشروط واألحكام الواردة في شهادة عدم الممانعة.
 3.1.3النطاق
تغطي شهادة عدم الممانعة الموافق عليها المناطق أسفل
أو بالقرب من شبكات خطوط النقل (خطوط 132 / 400
كيلوفولت الهوائية ،والكابالت األرضية)

 2.3أنواع شهادات عدم الممانعة
 1.2.3شهادة “عدم ممانعة” خاصة بالتصميم

شهادة عدم الممانعة الخاصة بالتصميم عبارة عن تصريح يتم منحه
لالستشاري للبدء في المشروع المقترح كما هو مبين في الرسومات
المعتمدة ،والتي توضح المواقع التقريبية والبعد عن الكابالت األرضية
والخطوط الهوائية القائمة.
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 2.2.3شهادة “عدم ممانعة” للحفر التجريبي
شهادة عدم الممانعة للحفر التجريبي عبارة عن إذن يمنح
للمقاول للشروع في تنفيذ عدد من الحفر التجريبية في حدود
نطاق موقع العمل المقترح حسب توجيهات مشرف الهيئة.
أ .الغرض من الحفر التجريبي
الحفر التجريبية هي أفضل طريقة لتأكيد المكان والموقع
الحقيقي والدقيق ألصول هيئة كهرباء ومياه دبي .ضمن مواقع
اإلنشاءات المقترحة ،وهي ضرورية في عملية التقييم والموافقة
على استصدار شهادة “عدم ممانعة” بالبناء الحقاً.
ومع ذلك ،يمكن أيضا ً اإلشارة إلى مخططات نظم المعلومات
الجغرافية وما تم تنفيذه مسبقا ً في الواقع (في معظم الحاالت)
اعتمادا ً على ظروف الموقع.
ب .متطلبات االستعداد لتنفيذ الحفر التجريبي
أ .ال يجب الشروع في الحفر التجريبي إال بإشراف مندوب عن
هيئة كهرباء ومياه دبي (فريق دوريات إدارة صيانة خطوط
النقل وشهادات عدم الممانعة) .وسيتم وضع عالمة ابتدائية
للحفر من قبل المشرف وفقا ً لموقع العمل.
ب .يتم طلب إجراء عملية اإلشراف اإللزامية المحددة في النقطة
السابقة من خالل ملء نموذج طلب اإلشراف على العمل
وإرساله بالبريد اإللكتروني إلى الهيئة قبل يومين على األقل من
البدء بأعمال الحفر (راجع الملحق )1.1.3
ج .الحفر التجريبية عبارة عن حفر خندق بطول المواقع التي
يحتمل أن تكون بها كابالت أرضية (شكل)2.1.3 :
د .يجب أن تتم عملية الحفر التجريبية يدويا ً فقط لضمان
عدم إتالف كابالت قد تكون مدفونة في مواقع غير مؤكدة
(شكل )3.1.3

ملحق  1.1.3طلب اإلشراف على عمل الحفرة التجريبية

معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية
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شكل  2.1.3تحديد مكان كابل  132كيلوفولت في الحفرة التجريبية.

شكل  3.1.3الحفر اليدويّ للحفر التجريب ّية

تحديد مكان الخدمات وفق شهادة عدم الممانعة

الحفر اليدوي للحفر التجريبية لتحديد مكان الكابالت

ت .التحقق من الحفر التجريبية

بعد الكشف عن جميع الكابالت ،والوصالت ،واألحواض
،.........الخ .يقوم مندوب الهيئة (المشرف  -إدارة صيانة
خطوط النقل) بالتأكد من الموقع الدقيق للكابالت ،وعمقها،
وإحداثياته وخلوه (أفقيا ً-عمودياً) والبعد عن حدود المنطقة
المقترحة للعمل .يقوم المراقب بكتابة التأكيد وتوقيعه
وختمه بنفسه.
ويتعين على المقاول تقديم تفاصيل الحفرة التجر يب ّية عند
تقديم طلب الحصول على شهادة عدم الممانعة الخاصة
بالبناء.

إلى أنّه لم يتم العثور على الكابل ضمن العمق المتوقع.
 .2إضافة إلى ذلك ،يمكن للهيئة توفير اإلحداثيات الخاصة
لكل حفرة تجريب ّية.
بالرسومات البنائية للموقع المحدّد
ّ
 .3كما يمكن ،كحل أخير ،استخدام أجهزة االستشعار لتحديد
مواقع كابل  132كيلوفولت.
شكل  4.1.3التحقق من الحفر التجريبية

خاصة:
حاالت ّ
 .1إذا لم يتم العثور على كابل  132كيلوفولت (منطقة )HDD
يقوم مراقب الهيئة بكتابة ذلك في تقرير التحقق ،مشيرا ً
معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية
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ج .التحقق من األبعاد الرأسية واألفقية عن الخطوط الهوائية

 -أثناء التحقق وبعد الحفر التجريبية:

يهدف هذا اإلجراء إلى التحقق من المسافة الرأسية واألفقية
المذكورة في مقترح مجال العمل عن الخطوط الهوائية ،ويوضح
للمقاول الحد األقصى للمسافة التي يمكنه العمل فيها بعيدا ً
عن الخطوط الهوائية .ويقوم المراقب بكتابة التفاصيل والتوقيع
عليها.

 .1توافر أرقام الحفرة التجريبية (مثال حفرة  01و 02و، ......
وما إلى ذلك) مع اإلحداثيات للمواقع ويجب توضيحها
على المخططات لتشمل نطاق العمل المقترح

يجب على المقاول إبراز هذه التفاصيل أمام هيئة كهرباء ومياه
دبي عند تقديم الطلب للحصول على شهادة عدم الممانعة
الخاصة بالبناء ،في حال وجود منطقة العمل المقترحة ضمن
حدود الخطوط الهوائية.
ح -إرشادات إعداد الرسم إلجراء التحقق من قبل
مشرف الهيئة.
يجب على المقاولين إعداد تفاصيل رسم حفرة تجريبية في ورقة
مقاس  ، A1توضح ما يلي:
قبل الحفر التجريبية:
 .1يجب على المقاولين ،عند إدخال بيانات نظام المعلومات
الجغرافية ألصول الهيئة في رسوماتهم المقدمة،
استخدام لون واحد إلظهار األعمال المقترحة ولون آخر
إلظهار خطوط  400/132كيلوفولت.
	.2يجب توفير الرسومات الملونة في الموقع إلجراء التحقيق
عليها.
 .3يقوم مشرف هيئة كهرباء ومياه دبي بمراجعة الرسومات
ويحدد مواقع الحفر التجريبية على الرسم ويضع عالمة
عليها أيضا ً في الموقع الفعلي.
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 .2على المقاول توضيح جميع إحداثيات الخدمات الموجودة
بالموقع ،في المخططات
على سبيل المثال:
أ-

حوض  132كيلوفولت  -يتم توفير إحداثيات لحافتي
الحوض الخرساني

ب -في مناطق وصالت الكابالت يجب توفير إحداثيات لـ  4أركان
من الوصلة
ج -في حالة حفرة الدخول والخروج لمنطقة –HDDيجب
توفير إحداثيات الدخول والخروج على التوالي
د -إحداثيات منطقة علبة الوصالت
هـ -إحداثيات قواعد أساسات البرج للخطوط الهوائية
رسم المقطع العرضي:
يجب تقديم رسوم منفصلة توضح وجود مسافة أفقية وعمودية
عن نطاق العمل المقترح لخطوط  400/132كيلوفولت.
مالحظة :يجب إضافة أي تفاصيل (بما في ذلك تفاصيل مقاول
الباطن) إذا طلبها مشرف هيئة كهرباء ومياه دبي؛ بنا ًء على ظروف
الموقع.

خ  -متطلبات الحفرة التجريبية (حسب الجدول أدناه):

تسلسل

كابل

البعد األفقي من حافة الحفر لألعمال

المسافات المطلوبة
بين الحفر

أقل من  2متر

 10أمتار كحد أدنى

أ كبر من  2متر

 20مترا ً كحد أدنى

أقل من  2متر

 30مترا ً كحد أدنى

أ كبر من  2متر

 50مترا ً كحد أدنى

1

الكابالت المدفونة مباشرة /
الحفر الموجه

2

الحوض الخرساني المفرغ/
المصمت

3

نفق  400كيلوفولت

4

بالنسبة لمناطق دوران الكابالت والوصالت ومناطق  HDDوالمسافات المركبة ،سيتم تحديد الحفر التجريبية
بنا ًء على كل موقع

مطلوب حفرة تجريبية على فترات  30مترا ً على األقل

شهادة عدم الممانعة الخاصة باإلنشاءات
3.2.3
تتيح شهادة عدم الممانعة الخاصة باإلنشاءات للمقاول البدء
بأعمال اإلنشاءات التي طلبها.
 3.2.3أ .التصميم والبناء  -نظام تراخيص البناء
بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة التصميم والبناء  -نظام
تراخيص البناء من هيئة الطرق والمواصالت ،يجب على
المقاولين إ كمال التحقق من حفرة مسار هيئة كهرباء ومياه دبي

والحصول على موافقة رسم متجر هيئة كهرباء ومياه دبي ،كما
هو مذكور في شروط تصميم وبناء شهادة عدم ممانعة عند
العمل بالقرب من كابالت  132كيلوفولت .يشمل نطاق وتصميم
فئة شهادة عدم الممانعة هذه األسوار ،ومكتب الموقع ،ولوحة
المشروع ،والوصول المؤقت ،والرصف الخارجي ،وأعمال التدعيم.
بعد استالم شهادة عدم الممانعة ،يجب على المقاولين إخطار إدارة
صيانة خطوط النقل قسم الدوريات في هيئة كهرباء ومياه دبي،
قبل بدء العمل في الموقع.
معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية
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 3.2.3ب .شهادات عدم الممانعة الصادرة تلقائيا ً من هيئة
الطرق والمواصالت
تصدر هيئة الطرق والمواصالت هذا النوع من شهادات عدم
الممانعة لتوصيالت الكهرباء والمياه للمنازل .يجب على
المقاولين إخطار هيئة كهرباء ومياه دبي بأنهم قد استلموا شهادة
عدم الممانعة هذه ،ويعتزمون بدء األعمال في الموقع.
إعادة تصديق أو تجديد شهادة عدم الممانعة
4.2.3
المنتهية صالحيتها
شهادة عدم الممانعة صالحة لمدة  6أشهر فقط ،ويجب تجديد
صالحيتها قبل  15يوما ً من تاريخ االنتهاء.
تذكر ،من األسهل طلب إعادة التحقق من صحة شهادة عدم
الممانعة بدال ً من متابعة اإلجراء الكامل مرة أخرى.

 3.3معلومات
للتقدم بطلب ناجح للحصول على شهادة عدم ممانعة ،يرجى
الرجوع إلى إرشادات التقديم لشهادة عدم الممانعة الصادرة عن
إدارة معلومات وتصاريح البنية التحتية.
للحصول على التالي يرجى زيارة موقعنا:

https://www.dewa.gov.ae/en/builder/useful-tools/user-manual

 .1دليل مستخدم شهادة عدم الممانعة للبنية التحتية
 .2إرشادات تقديم شهادات عدم الممانعة للبنية التحتية
 .3إرشادات تقديم الخدمات الفنية لمشاريع البنية التحتية
 .4دليل مستخدم الخدمات الفنية لمشاريع البنية التحتية

ماذا بعد؟
بمجرد استالم شهادة عدم الممانعة الخاصة بك ،تحتاج لمعرفة الخطوة التالية لتلبية متطلباتها .يسلط الفصل التالي الضوء على
هذه المتطلبات لتجنب أي خروقات.
هذا لضمان صحة وسالمة الجميع في الموقع ،وتقليل وتخفيف أي مخاطر داخل أو بالقرب من خطوط النقل التابعة لهيئة كهرباء
ومياه دبي.
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الفصل الرابع
المتطلبات قبل وأثناء العمل بالقرب
من خطوط النقل

المتطلبات قبل وأثناء العمل بالقرب من خطوط النقل
 1.4إخطار بدء العمل
إخطار إدارة صيانة خطوط النقل – قسم الدوريات :يجب على
المقاولين أو الفرق العاملة بالقرب من خطوط النقل إخطار إدارة
صيانة خطوط النقل – قسم الدوريات قبل بدء العمل بيومين
على األقل.
ينطبق هذا اإلجراء على جميع أنواع شهادات عدم الممانعة التي
تصدرها الهيئة.
يجب على المقاولين أو الفرق العاملة بالقرب من خطوط النقل
إخطار قسم الدوريات في إدارة صيانة النقل باستخدام نموذج
طلب اإلشراف على العمل الموضح في الصفحة .29
إجراءات إدارة صيانة خطوط النقل – قسم الدوريات:
العمل للتأكد من الموقع وإعطاء التعليمات والنصائح الالزمة
إلكمال اإلجراءات المطلوبة قبل بدء العمل ،مثل اللوحات
التحذيرية والحواجز والفتات السالمة.

 2.4اإلجراءات المطلوبة قبل بدء العمل
أ .التحقق من مواقع الكابالت األرضية/الخطوط الهوائية
التحقق من مواقع الكابالت األرضية:
يجب على المقاولين أو الفرق العاملة بالقرب من خطوط النقل
التأكد من مواقع الكابالت األرضية بعد الحصول على شهادة عدم
الممانعة وقبل بدء العمل مستندين إلى الحفر التجريبية التي
اعتمدها قسم الدوريات في إدارة صيانة خطوط النقل والتأكد من
اإلحداثيات .للمزيد من المعلومات ،يمكن االطالع على شهادة
عدم الممانعة الصادرة عن الهيئة.
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من الممكن أن يقوم مشرف الهيئة بطلب حفر تجريبية أخرى
عند الضرورة .حالما يقوم المقاول بهذا ،يتعين عليهم تحديد
إحداثيات الحفر التجريبية وإدراج التفاصيل التالية:
•
•
•
•
•
•

إحداثيات حافة الحوض الخرساني للكابالت األرضية
نوع الكابل
تحديد إذا كان العمل مواز ٍ أو متقاطع مع الكابل من األعلى/
األسفل
المسافة بين الكابل ومنطقة العمل إذا كان موازيا ً للكابل
إحداثيات بداية ونهاية موقع العمل
وتفاصيل العمل.

يجب أن تكون التفاصيل السابقة موضحة في عالمة الخطر
الموضحة في الصفحة .32
التحقق من مواقع الخطوط الهوائية:
تحتوي شهادة عدم الممانعة على البعد الرأسي واألفقي بين
أصول الهيئة ونطاق العمل .يجب أن تكون هذه األبعاد موضحة
في جميع اللوحات التحذيرية في موقع العمل.
ب .وضع حواجز وتثبيت عالمات وقنطرة تحديد االرتفاع
الكابالت االرضية:
يجب على المقاولين أو الفرق العاملة بالقرب من خطوط النقل
وضع أقماع السالمة وحواجز األمان والحواجز الخرسانية .في حال
وضع حواجز بالستيكية ،يجب تعبئتها بالمياه .ويمكن استخدام
الحواجز الخرسانية عند الضرورة.
يجب وضع العالمات التحذيرية على مسافات منتظمة على طول
مسار الكابالت الموجودة ضمن منطقة العمل ،ويجب أن يفهمها
جميع العاملين في المكان.

تمنع حركة المركبات واآلليات بالقرب من الكابالت المحمية
بالحواجز .وستحدد العالمات التحذيرية حدود العمل كما هي
محددة في شهادة عدم الممانعة.
الخطوط الهوائية:
في حال استعمال اآلليات ،يجب ذكر المسافات الرأسية والقطرية
المذكورة في العالمات التحذيرية على حدود ارتفاع القناطر،
وعرضها بوضوح لتكون مرئية للجميع.
يمنع استخدام طريق حرم خطوط النقل التابعة للهيئة إال إذا كان
مصرحا ً بذلك في شهادة عدم الممانعة .يجب حظر حركة جميع
المركبات واآلليات ومنعها باستخدام الحواجز للحد من دخولها
إلى موقع العمل.
يرجى إشعار قسم الدوريات التابع إلدارة صيانة خطوط النقل في
حالة استخدام الطريق لترسل اإلدارة مفتشا ً يحدد نطاق حركة
المركبات واآلليات .يجب وضع عالمات تحذيرية وتحديد موقع
بدء وانتهاء نطاق العمل ،كما هو محدد في شهادة عدم الممانعة.
يجب على جميع الفرق العاملة بالقرب من خطوط النقل الحصول
على نسخة من شهادة عدم الممانعة ورسومات الحفر التجريبية
المعتمدة ومسار العمل والمقطع العرضي وبيان طريقة العمل
والموافقات الخاصة بمقاولي الباطن المعتمدين ،ويجب أن تكون
موجودة في موقع العمل ،مما يتيح للمقاول العودة إليها عند
الحاجة ،واستكمال العمل ،كما يمكن فريق الهيئة من منح اإلذن
بالعمل ،كما هو وارد في شهادة عدم الممانعة.
يجب تطبيق اإلجراءات االحترازية والشروط الواردة في شهادة عدم
الممانعة بمنتهى الصرامة في موقع العمل .وسيحرص فريق
الدوريات التابع إلدارة صيانة خطوط النقل على فرض تطبيق
اإلجراءات يومياً.
في حال وجود نية إلحداث أي تغيير يخالف ما هو وارد في شهادة
عدم الممانعة ،يجب مناقشة األمر مع المهندس المسؤول في

قسم الدوريات أو مركز شهادات عدم الممانعة أو قسم معلومات
وتصاريح البنية التحتية قبل بدء العمل.
ث .اإلجراءات االحترازية العامة
المعلومات المختصرة المذكورة أدناه المتعلقة بموقع العمل
مهمة ويجب تأمين شروط السالمة كما هو وارد في شروط شهادة
عدم الممانعة.
 .1حركة المركبات واآلليات:
فوق مسار الكابالت  -يجب توفير طبقة حماية مطابقة للشرط
الموضح في شهادة عدم الممانعة
أسفل الخطوط الهوائية  -دون تجاوز حدود ارتفاع القنطرة ،كما
يطلب أيضا ً في الموقع اإلشارات التوجيهية الرأسية المعتمدة،
لتدل على المدخل ،دون المساس بالكابل/الخطوط الهوائية.
 .2تخزين المواد/تفريغ التربة:
كما هو وارد في شهادة عدم الممانعة أو المناطق المخصصة
فوق مسار الكابالت  -يمنع منعا ً باتا ً ويجب عدم فعل ذلك
بالقرب من مسار الكابالت.
أسفل الخطوط الهوائية  -يمنع منعا ً باتا ً
يجب وضع إشارات تحذيرية في الموقع لتدل على مناطق التخزين.
 .3المواد القابلة لالشتعال/سريعة االشتعال
فوق /بالقرب من الكابالت  -يمنع منعا ً باتا ً
داخل ممر الخطوط الهوائية  -يمنع منعا ً باتا ً
يرجى الحصول على الموافقات الالزمة من مركز شهادات عدم
الممانعة قبل البدء بأي عمل أو اتخاذ أي إجراء.
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المتطلبات قبل وأثناء العمل بالقرب من خطوط النقل
ج .توفر عمالة متمكنة
يجب على المقاولين والفرق العاملة ضمان توكيل مشرفين
ومهندسين ومسؤولي سالمة أ كفاء في الموقع ،ممن يدركون
أهمية األعمال الجارية في حرم خطوط النقل.
يجب على المقاولين والفرق العاملة بالقرب من خطوط النقل
فهم مضمون شهادة عدم الممانعة للعمل بالقرب من خطوط
النقل ،ومراعاة متطلبات السالمة واإلجراءات االحترازية الالزمة
عند استخدام اآلليات .ويجب عليهم أيضا ً إطالع فرق العمل في
الموقع يوميا ً على هذه المعلومات.
إن االلتزام بقوانين الهيئة وتعليماتها يساهم في حماية خطوط
النقل ،وضمان إنجاز األعمال بمنتهى األمان.

3.4الحصول على إذن بدء العمل من
قسم الدوريات
ح .إذن بدء العمل
بعد اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية قبل البدء بالعمل ،يقوم أحد
مهندسي قسم الدوريات أو أحد ممثلي الهيئة بزيارة موقع عمل
المقاول للتأكد من تطبيق جميع اإلجراءات.
خ .التأكد من تأمين مسافة رأسية وأفقية عن خطوط النقل
يجب على المقاولين والفرق العاملة بالقرب من خطوط النقل
التأكد من إحداثيات جميع خطوط النقل ،باستخدام نظام تحديد
المواقع الجغرافية ( )GPSوجهاز المحطة الشاملة ،والتحقق من
اإلحداثيات بالتعاون مع مهندس قسم الدوريات .ويتعين عليهم
أيضا ً إزالة أي مخالفة يشير إليها المهندس أو إدارة معلومات
وتصاريح البنية التحتية أو مركز شهادات عدم الممانعة في إدارة
خطوط النقل.
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الموافقات المنفصلة:
يجب على الفرق العاملة بالقرب من خطوط النقل إدراج جميع
تفاصيل ومتطلبات األعمال المرتبطة باستخدام اآلليات في موقع
العمل ضمن الرسومات المقدمة للهيئة مع توضيح مواقع
جميع خطوط النقل ،لتجنب أي تأخير في إنجاز األعمال بعد
استالم شهادة عدم الممانعة.
في حال ا كتشف مهندس قسم الدوريات أن الفرق العاملة في
الموقع تستخدم آليات غير موجودة في الرسومات ،سيجري
إيقاف كافة األعمال .وحالما يتم تحديث الرسومات وإضافة
اآلليات ،يمكن للفرق العاملة حينها الحصول على الموافقة
الستئناف العمل.
د .اإلشراف االحتياطي
في حال الحظ فريق الدوريات وجود مخاطر متوسطة أو عالية
على خطوط النقل ،يمكن للفرق العاملة حينها الطلب من الهيئة
تعيين مشرف احتياطي في الموقع.
ستقوم الهيئة بتعيين المشرف بعدما ترسل الفرق العاملة
طلبا ً كما هو موضح في الصفحة  .29ويمنع القيام بأي أعمال في
الموقع إن لم يكن المشرف موجوداً.
حالما تطبق الفرق العاملة جميع اإلجراءات االحترازية المذكورة
في شهادة عدم الممانعة ،سيسمح لهم حينها استئناف العمل.

ذ .صور مواقع العمل
تقييد حركة المركبات بالقرب من خطوط النقل

تحديد وتركيب الحواجز والعالمات التحذيرية

تحديد منطقة تخزين المواد باستخدام العالمات التحذيرية

تركيب قناطر مؤقتة لتحديد االرتفاع

توفير اإلرشادات للمقاولين المعتمدين في الموقع

حماية أساسات األبراج باستخدام الحواجز الخرسانية

معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية
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المتطلبات قبل وأثناء العمل بالقرب من خطوط النقل
نموذج عالمة الخطر

 3.4معلومات

يرجى زيارة الموقع التالي للحصول على دليل المستخدم الفني لشهادات عدم الممانعة:
https://www.dewa.gov.ae/ar-AE/builder/useful-tools/user-manual
ف
يحتوي هذا الدليل على اللوائح الوقائية التي يتعين تطبيقها قبل بدء المقاول ي العمل.
ماذا بعد؟
سنتعرف في الفصل التالي على أنشطة قسم الدوريات في إدارة صيانة النقل.
سيركز هذا الفصل على اإلجراءات االحترازية لمراقبة العمل بالقرب من الخطوط ،وضمان إنجاز العمل بمنتهى األمان ،ومن هذه
اإلجراءات تعليمات موقع العمل ،إصدار مذكرات إيقاف العمل وعقد االجتماعات في الموقع.
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الفصل الخامس
تنفيذ شروط شهادات عدم الممانعة،
والتدابير االحترازية

تنفيذ شروط شهادات عدم الممانعة ،والتدابير االحترازية
لضمان تنفيذ جميع أحكام اللوائح الوقائية من هذا الدليل أثناء تنفيذ أي أنشطة قرب أو في محيط
خطوط الضغط العالي الهوائية القائمة وممرات خطوط النقل الكهربائي األرضية.

 1.5تسيير الدوريات
يتم تسيير دوريات لمراقبة جميع ممرات خطوط الضغط العالي
الهوائية ،والكابالت وفق جدول زمني لحماية خطوط نقل هيئة
كهرباء ومياه دبي من أي أضرار ،أو أي أنشطة يقوم بها طرف ثالث
من خالل المراقبة واإلبالغ واتخاذ إجراءات وقائية.
 1.1.5دوريات روتينية
تم تقسيم شبكات نقل هيئة كهرباء ومياه دبي إلى عدد من المناطق
التي يتم المرور على كل منها مرتين في اليوم الواحد.
 2.1.5دوريات الطوارئ
يتم تسيير هذا النوع من الدوريات عند الضرورة لمنطقة معينة عند
حدوث تلف أو انقطاع في الكهرباء ،أو عندما تكون منشآت النقل
بحاجة إلى اهتمام خاص ،أو إجراءات عاجلة لتقليل أو منع وقوع
أضرار.
 3.1.5دوريات مكثفة
يتم تسيير هذا النوع من الدوريات بنا ًء على طلب من أطراف معنية
من أجل مزيد من االهتمام (تخصيص دورية إضافية) إلى منطقة
معينة وذلك:
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لضمان التغذية الكهربائية إذا كانت واحدة أو أ كثر من حلقات
الشبكة المغذية الدائرية متوقفة ألعمال الترميم أو الصيانة أو
ألسباب مطلوبة وموافق عليها مسبقاً.
 4.1.5دوريات خاصة
يتم تسيير هذا النوع من الدوريات بنا ًء على طلب من أطراف
معنية من أجل مزيد من االهتمام (تخصيص دورية إضافية) إلى
منطقة معينة وذلك:
لضمان سالمة جميع خطوط النقل وكابالت تزويد المحطات
الفرعية ،التي تعمل أثناء الزيارات المهمة ،وزيارات الشخصيات
المهمة إلى اإلمارة.

 2.5عمليات الفحص قبل التسليم
يجري هذا النوع من التفتيش استجابة لطلب تفتيش مشترك
على مشروع تم إنجازه ،لضمان تركيب جميع مكونات نظام النقل
الكهربائي وفقا ً لمعايير هيئة كهرباء ومياه دبي.

 3.5اإلشراف على عمل المقاولين
تشرف إدارة صيانة النقل بشكل مباشر على تنفيذ جميع أنشطة
البناء في حرم أو بالقرب من ممرات الخطوط أو الكابالت للتأكد
من تنفيذ عمليات اإلنشاء وفقا ً لشروط شهادة عدم الممانعة،
وطريقة التنفيذ .وينبغي تحديد مواعيد مناسبة ألنواع متطلبات
العمل وفقا ً لما يلي( :راجع الملحق  3.1.1ص.)29 .
 1.3.5طلب اإلشراف على العمل
يجب تنفيذ جميع األعمال في حرم أو بالقرب من الخطوط
الكهربائية الهوائية أو األرضية ،إذا كانت حاصلة على شهادة “عدم
ممانعة” ،بإشراف ممثل عن قطاع صيانة خطوط الضغط العالي
ويمكن طلب خدمات مشرف الموقع عبر الخطوات التالية:
أ -الحصول على نموذج طلب اإلشراف على العمل بالموقع من
إدارة صيانة النقل من قسم الدوريات /شهادات عدم الممانعة في
هيئة كهرباء ومياه دبي ،أو من موظفي الدوريات في الموقع .كما
يتوافر النموذج على الموقع اإللكتروني للهيئة حسب الرابط أدناه.

 2.3.5اإلشراف الدقيق على الموقع
أي تنفيذ للعمل بالقرب من حرم الكابالت األرضية أو الموصالت
الهوائية ،والذي يحتاج على األرجح إلى إجراءات خاصة لحماية
الشبكة من خالل إرشادات إضافية وإجراءات صارمة .حيث
يتطلب التنسيق مع المقاولين واالستشاريين أو إدارات المرافق
الحكومية ،فقد يستغرق ذلك المزيد من الوقت.
 4.5مخالفة تعليمات الموقع
خالل سير الدوريات ،يقوم المشرف بفحص موقع عمل المقاول،
وإذا وجدت أية انتهاكات غير حرجة ،يتم إصدار إشعار مخالفة
تعليمات الموقع ،للمقاول التخاذ اإلجراءات الالزمة في الحال .وإذا
لم يقم المقاول باتخاذ اإلجراءات الالزمة ،يتم إصدار إشعار آخر
من المشرف لوقف العمل( .مرفق النموذج شكل )5.4

https://www.dewa.gov.ae/en/builder/useful Links & guides / forms.

 -2تقديم الطلب بعد تعبئته
أ  -يجب تقديم الطلبات قبل يومي ( 2يوم) عمل من بدء
األعمال المقترحة عبر رقم فاكس إدارة صيانة خطوط
النقل )04( 322 9095
ب  -أو يمكن في الحاالت المستعجلة ،للمقاول تقديم النموذج
المكتمل باليد مع المرفقات المطلوبة قبل يوم واحد من
بدء العمل ،إلى مكتب قسم شهادات عدم الممانعة بإدارة
صيانة النقل.

معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية

45

 والتدابير االحترازية،تنفيذ شروط شهادات عدم الممانعة
 مخالفة تعليمات الموقع- 4.5 الشكل

	
  

TRANSMISSION LINES MAINTENANCE – PATROLLING & NOC
SITE INSTRUCTION NOTE

Date: ………………………….

Engineer/
Foreman

M/s

Contact No.

Construction Work Type

Present Activity
Zone / Location

Affected Circuit
Please follow (√) marked instruction very strictly to avoid work stop notice
1.

Prior intimation to be given DEWA –TLM for works commencement at least 2 working days in advance in the work supervision
request format by fax – 04-3229095 or by email – tp.tlm@dewa.gov.ae.

2.

NOC with approved method of statement. Trial pit verification/OHL clearance details & drawings must be available at work
site throughout the project completion.

3.
4.
5.

6.

NOC is valid for 6 months only & should be revalidated within 15 days before expiry by submitting the original stamped NOC
copy.
Responsible Engineer/Supervisor should be available at site while working close to Tr. Lines.

Cross-sectional drawings with horizontal and vertical clearances & method of statement to be approved by TLMD for cable /
OHL crossing works.

Works should be carried out during DEWA working hours only. Works at night, holidays & beyond office hours are not

allowed. Special approval to be obtained for emergency and very urgent works with justification to work beyond working
hours.

7.

Trial holes to be taken to locate existing 400/132KV Cable at proposed work area by hand shovel excavation only.

8.

Before starting of drilling/boring/shoring/piling work, site location shall be confirmed by GPS coordinates and approved

9.

Height limit gantry/Danger sign board/safety & crash barrier to be provided for the Cable/OHL route/tower at working area.

10.

method of statement to be ensured by DEWA TLM Supervisor.

Existing route markers can be removed only after taking GPS co-ordinates and reinstalled at the same location after the

completion of work as per the previously taken GPS co-ordinates. Displaced /damaged/missing route marker/bollard to be

re-instated at the previous location as per the GPS coordinates.
11.

New 400 / 132 kV Cable and OHL circuit is energized in the working area and shall obtain separate NOC from TLM for

12.

Parking of Vehicle/Heavy machinery movement, excavated soil dumping, material storage should not be carried out over

13.
14.
15.
16.
17.

remaining works showing the newly energized Cable/OHL circuits.
the Cable route, Joint & Link box Location/under OHL.

Existing cables coming under the proposed road crossings shall be provided with suitable protection along with spare ducts
(if existing available then to be extended).

Steel sheet piling/shoring with dewatering arrangement should be provided for the deep excavation works in the close
proximity of the Transmission lines after the approval of location and method of statement.

Separate NOC to be obtained for the utility services/street lighting, signal, plantation works, dewatering works and other
works which are not included in the issued NOC.

Adequate manpower to be arranged while working near to the 400/132KV Cable/OHL network.
The undersigned (contractor/utility depts. representative) is agreed to follow all the above-ticked instructions and any
failure will cause DEWA to issue Stop Work Notice. And necessary action shall be taken as per law 06/15.

Any other comments:
………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISSUED TO (CONTRACTOR STAFF)

ISSUED BY (DEWA SUPERVISOR)

DEWA ENGINEER

Name: ……………………………………………….

Name: ……………………………………..

Name: …………………………………………..

Signature ………………………......................

Signature: ……………………………….

Contact Details: 04-3221546/04-3221500

Signature: …………………………………….
Email – tp.tlm@dewa.gov.ae
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 إشعار بإيقاف العمل- 5.5 الشكل

1st

2nd

3rd

ISSUE

NOTICE TO STOP WORK (UNDER LAW NO. 06/15)

Route :____________________________________________________________

To M/s._______________________________________________________________________________________

Type :_____________________________________________________________

Engineer / Foreman:_____________________________________________________________________________

Location :__________________________________________________________

Vehicle No. / Operator:___________________________________________________________________________

Please stop the work for the following reason

Tel No. : ______________________________________________________________________________________

Not having NOC

Fax No. : ______________________________________________________________________________________

Not following NOC conditions as ticked below

GENERAL CONDITIONS:

DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY UNDERGROUND/OVERHEAD TRANSMISSION NETWORK - NOC VIOLATION & CONDITIONS

1. PRIOR INTIMATION TO BE GIVEN TO DEWA AT LEAST 02 WORKING DAYS IN ADVANCE BY FAX NO. 04-3229095 OR BY E-MAIL: tp.tlm@dewa.gov.ae. AND TO BE CONFIRMED BY TELEPHONE - 04-

2.

3221519/ 04-3221547.
THE PARTY WHO OBTAINED NOC FROM DEWA IS ONLY ALLOWED TO WORK AT SITE. SUB-CONTRACTOR IS NOT ALLOWED TO WORK IN THE VICINITY OF TRANSMISSION SERVICES WITHOUT PRIOR

3.
4.
5.

NOC IS VALID FOR 06 MONTHS ONLY & SHOULD BE REVALIDATED WITHIN 15 DAYS BEFORE EXPIRY.
CAPABLE ENGINEER/SUPERVISOR/ COMPETENT SAFETY OFFICER SHOULD BE AVAILABLE AT SITE WHILE WORKING CLOSE TO DEWA ED SERVICES.

6.

APPROVAL FROM DEWA TLM.
NOC WITH APPROVED METHOD OF STATEMENT & TRIAL PIT/OHL VERIFICATION (BY TLM) DRG. MUST BE MADE AVAILABLE AT THE WORK SITE THROUGHOUT PROJECT COMPLETION.

SAFETY MEASURES & PRECAUTION TO BE TAKEN BY CONTRACTOR AS PER NOC CONDITIONS/ TLM INSTRUCTION TO SAFE GUARD CABLES/OHL AT HIS OWN COST AND WILL BE LIABLE FOR ANY

DAMAGE AS PER LAW 06/15 AND ACTION WILL BE TAKEN AGAINST CONTRACTOR AS PER VOLATION(S)/BLACK POINT(S)/FINES(S).
7. ALL WORKS TO BE CARRIED OUT DURING NORMAL DEWA WORKING HOURS IN PRESENCE OF TLM STAFF. FOR ANY DEVIATION PRIOR APPROVAL FROM TLM IS REQUIRED.

THE CONTRACTOR SHOULD FULLY COMPLY WITH THE AGREED PROTECTION MEASURES FOR EXISTING OHLS/CABLES, METHOD OF STATEMENT, SAFETY CLEARANCES AND
RESTRICTION/LIMITATION IF USE OF EQUIPMENT.
9. SEPARATE NOC TO BE OBTAINED FOR THE WORK (SUCH AS: UTILITY SERVICES/STREET LIGHTING, PLANTATION, TILING, PILING, DRILLING, BORING, SHORING & SIGNAL FOUNDATION WORKS ETC.)
IS NOT INCLUDED IN THE ISSUED NOC.
10. NO CONSTRUCTION ACTIVITY IS ALLOWED WITHIN THE RESERVED CORRIDOR OF DEWA WITHOUT NOC (SUCH AS : ROAD CROSSINGS,UTILITY SERVICE CROSSINGS)
11. IF NEW 400/132KV OHL /CABLE ENERGIZED IN THE PROPOSED WORKING AREA BEFORE COMPLETION OF THE WORK OR ANY CHANGES ON THE APPROVED NOC DRAWING DURING THE VALIDITY OF
THE ORIGINAL NOC, A SEPARATE NOC TO BE OBTAINED FOR THE EFFECTED AREA. OTHERWISE WORK WILL BE STOPPED.
12. ANY OHL / CABLE LOCATED AT SITE , WHICH IS NOT MARKED IN THE NOC SHALL BE NOTIFIED TO DEWA & NEED TO RECTIFY THE NOC DRAWING ACCORDINGLY.
8.

13. ENTRANCE TO DEWA SUBSTATION & ACCESS TO DEWA CORRIDOR , KIOSK & TUNNEL ACCESS SHOULD NOT BE BLOCKED FOR THE PROPOSED PROJECT BY ANY MEANS EITHER TEMPORARY OR
PERMANENT.
14. DEWA RESERVES THE RIGHT TO STOP THE WORK, REVIEW/SUSPEND/CANCEL THE NOC IN CASE OF ANY NOC VIOLATION OR OTHER VIOLATIONS NOTICED AND ANY EMERGENCY ARISES IN DEWA
SYSTEM.
15. STORAGE AND DUMPING OF MATERIALS SUCH AS SOIL, WASTE MATERIALS, DISCHARGING/DISPOSAL OF WATER & CHEMICALS ARE STRICTLY PROHIBITED UNDER/NEAR & OVER TRANSMISSION
LINES (OHL & CABLES).
16. ANY HEAVY MAHINERY,VEHICLE OR OTHER EQUPMENT ARE NOT ALLOWED TO PARK/MOVE UNDER/NEAR & OVER TRANSMISSION LINES (OHL & CABLES)

UNDER GROUND CABLE CONDITIONS:

17. EXISTING 132KV CABLE ROUTE WITHIN THE VICINITY OF THE PROPOSED WORKING AREA TO BE BARRICADED AND DANGER SIGNBOARD TO BE FIXED BEFORE STARTING THE WORK AT SITE AS PER
NOC.
18. PROTECTION, BACKFILLING ETC. AS SPECIFIED ON NOC DRAWING / METHOD OF STATEMENT/ SITE INSTRUCTION TO BE CARRIED OUT UNDER UNDER DEWA TLM SUPERVISION.

19. TRIAL HOLES TO BE TAKEN BY HAND EXCAVATION IN THE PRESENCE OF DEWA PERSONNEL PRIOR TO COMMENCEMENT OF THE PROJECT TO IDENTIFY/CONFIRM CLEARANCES OF SERVICES MARKED
IN THE APPROVED NOC AND CHECK THE PRESENCE OF ANY MORE EXISTING CABLES NOT MARKED, WHICH NEEDS TO BE IDENTIFIED/VERIFIED BY TLMD STAFF. AFTER BACKFILLING OF THE TRIAL

PITS, TEMPORARY SIGNBOARDS SHOULD BE INSTALLED SHOWING NUMBERS, TYPES & DEPTH OF THE CIRCUIT.
20. DEWA RESERVES THE RIGHT TO EXCAVATE THE GARDEN/GRASS/TILED AREA AND ROAD WITHOUT INTIMATION IN CASE OF EMERGENCY. OWNERS FOR TILING/GARDENING/LANDSCAPING WORK
ETC. SHOULD GIVE AN UNDERTAKING BEFORE COMMENCEMENT OF THE WORK. NOC IN THIS REGARD TO BE OBTAINED.
21. CABLE CORRIDOR SHOULD NOT BE ENCLOSED BY FENCE & IF THE CORRIDOR IS INSIDE BOUNDARY OF PROJECT AREA, THEN IT SHOULD NOT BE USED FOR STORAGE/SITE OFFICES ETC.

22. NO CONSTRUCTION OF ROAD OR SERVICES WHERE JOINTS AND LINK BOXES EXIST AND JOINT BAY ACCESS TO BE AVAILABLE AT ALL TIMES. IF ANY ACTIVITY IN THIS AREA, SEPARATE NOC TO BE
OBTAINED.
23. ANY MACHINERY / EQUIPMENTS ARE REQUIRED TO CROSS OVER THE CABLE ROUTE, THAT AREA TO BE PROTECTED & SEPARATE NOC TO BE OBTAINED.

24. ANY CONSTRUCTION / STRUCTURES LIKE MANHOLE GULLIES, STREET LIGHT POLES, CRASH BARRIERS, ROAD SIGNBOARDS, EXCESSIVE FILLING ON CABLE CORRIDOR ARE PROHIBITED. ONLY GRASS
ALLOWED IN CABLE CORRIDOR. TREES SHOULD BE 5.0M AWAY.
25. MINIMUM CLEARANCE OF SERVICES, SUCH AS: CABLES, PIPES AND DUCTS ETC. TO BE 1 (ONE) METER AWAY AND 500MM ABOVE OR BELOW & NO SERVICES LAY ON TOP OF TROUGHS.
26. ALL CROSSINGS OF 400/132KV CABLE AND PASSING PARALLEL REQUIRE SEPARATE CROSS SECTION, PROTECTION AND METHOD OF STATEMENT TO BE APPROVED BY DEWA IN ADVANCE. NO
CROSSING ALLOWED OVER/UNDER THE CABLE JOINT/LINK BOX AREA.
27. MICRO TUNNELLING, THRUST BORING, DRILLING / PILING WILL BE APPROVED ONLY AFTER ALL SERVICES & CLEARANCES HAVE BEEN IDENTIFIED/VERIFIED WITH COORDINATES AND TO BE

ENSURED BEFORE STARTING BY TLP STAFF.
28. SHIFTING / SLEWING OR EXPOSING OF CABLES WILL NOT BE PERMITTED WITHOUT NOC EXPLICIT WRITTEN PERMISSION.
29. EXISTING CABLES COMING UNDER THE PROPOSED ROAD CROSSINGS SHALL BE PROVIDED WITH SUITABLE PROTECTION ALONG WITH SPARE DUCTS (IF EXTG. THEN TO BE EXTENDED)AND
TEMPORARY ROAD CONSTRUCTED ON TOP OF CABLES HAVE TO BE REMOVED ONCE USE IS OVER. AND EXISTING CABLE/TROUGH COMING UNDER & ALONG THE ROAD TO BE DIVERTED.
30. ROUTE MARKERS SHOULD NOT BE DISPLACED/DAMAGED (WILL BE CHARGED) AND TO BE REINSTATED IN THE SAME PLACE/POSITION TO ENSURE WITH GPS COORDINATE (GPS COORDINATE TO BE
TAKEN BEFORE REMOVING THE MARKER) AFTER COMPLETION OF WORKS WITH THE POLE OR FLUSH TYPE & TILED AREA TO BE PROVIDED WITH FLUSH TYPE MARKER.
31. NO HIGH PRESSURE PIPE JOINT UNDER / CLOSE TO CABLE. AND THE PIPE SHOULD BE ENCASED INSIDE STEEL SLEEVE AND TO BE EXTENDED AS PER APPROVED NOC.

32. DEEP EXCAVATION IN CLOSE PROXIMITY OF CABLE/TROUGH/TOWER FOUNDATION SHOULD BE PROVIDED WITH STEEL SHEET PILING/PROTECTION WITH DEWATERING ARRANGEMENT ALONG THE
CABLE ROUTE. AFTER PROVIDING APPROVED METHOD OF STATEMENT/ NOC.
33. PROPOSED PROTECTION FOR THE CABLE / TROUGH, PIPE LINES, SLEEVE EXTENSIONS, NEW SPARE DUCTS, DUCT EXTENSIONS TO BE CONFIRMED AND VERIFIED BY TLM STAFF DURING /

COMPLETING THE PARTICULAR WORKS (BEFORE BACKFILLING THE AREA) AND THE VERIFIED DETAILS TO BE SUBMITTED WITH AS-BUILT DRAWING.
34. EXISTING SPARE DUCTS TO BE EXTENDED TO THE PROPOSED ROAD WIDENING CROSSING AREA, IF NOT POSSIBLE NEW SPARE DUCTS (END TO END) TO BE PROVIDED AND MAINTAIN MINIMUM
1.0M EITHER SIDE OF THE PROPOSED ROAD EDGE/ROAD SHOULDER/ FOOTPATH.
35. CLEARANCE FROM RETAINING WALL/PILING/PILLAR ETC. TO BE 2 METER AWAY FROM THE CABLE/TROUGH. THE WORKS TO BE CARRIED OUT AFTER IDENTIFYING THE CABLE / TROUGH. STEEL
PROTECTION BARRIER TO BE PROVIDED FOR LINK BOXES IN THE VICINITY OF ROAD.

OVERHEAD LINE CONDITIONS:
36.

EXCAVATION/DIGGING/DRILLING/TUNNELING ARE NOT ALLOWED WITHIN 5 METERS OF TOWER LEGS.

37. MINIMUM VERTICAL CLEARANCE OF 16.5/15 METERS FOR 400/132KV LINES RESPECTIVELY SHOULD BE MAINTAINED FROM FINISHED ROAD LEVEL AND THE SAME CLEARANCES TO BE CONFIRMED

WITH TLM PERSONNEL BEFORE STARTING THE WORK, DURING THE CONSTRUCTION AND AFTER COMPLETION OF THE WORK.
38. MINIMUM FALLING CLEARANCE OF 6/5 METERS FOR 400/132KV LINES RESPECTIVELY SHOULD BE MAINTAINED. IF POLES/STRUCTURE ERECTED IN THE VICINITY OF O/H LINE.
39. CRASH BARRIERS TO BE INSTALLED TO PROTECT THE TOWER IF THE PROXIMITY IS LESS THAN 25/40 METERS TO THE SECONDARY/MAIN ROAD EDGES.

40. DEWA ACCESS ROAD / TOWER EARTHING SYSTEM SHALL NOT TO BE DISTURBED OR DAMAGED.
41. HEIGHT LIMIT GANTRY (TEMPORARY /PERMANENT) TO BE INSTALLED AS PER NOC, INCASE VEHICLES AND EQUIPMENT REQUIRE TO PASS/APPROACH THE OHLS AS PER DEWA STANDARD.
42. ANY PLANTATION / TREES NOT ALLOWED INSIDE DEWA OHL CORRIDOR.

WORK DESCRIPTION:
REMARKS:

ISSUED TO (CONTRACTOR STAFF)

ISSUED BY (DEWA SUPERVISOR)

DEWA ENGINEER

Transmission Maintenance Department - Fax No. 04-3229095 Tel No. 04-3221546/04-3221500

47

معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية

TP/TMD/TLM/LP&N/QP-01.A02

 إشعار بإيقاف العمل5.5
 يقوم المسؤول بفحص موقع،خالل سير الدورية
 واالطالع على شهادات عدم الممانعة،عمل المقاول
 وفي حال ا كتشاف إخالل.والتأكد من التقيد بشروطها
 يصدر مسؤول،المقاول بأي من المعايير المحددة
الدورية إشعارا ً للمقاول للتوقف عن العمل في الحال
ويشرح سبب التوقف عن العمل للموظفين العاملين
ويغادر الموقع دون انتظار تصحيح الوضع من قبل
. وذلك الستكمال مسار الدورية المحددة له،المقاول
ويتم إضافة النقاط السوداء للمقاولين بنا ًء على أنواع
المخالفات في كل إشعار إليقاف العمل كان قد تسلّمه
.المقاول

تنفيذ شروط شهادات عدم الممانعة ،والتدابير االحترازية
 6.5حمالت وأدوات التوعية
واالجتماع مع المقاولين
يقوم مهندس صيانة النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي بعقد
جلسات تعريفية للمقاولين والمهندسين ومهندسي
السالمة والمشرفين ومشغلي اآلالت في المواقع لرفع درجة
الوعي حول سالمة اإلجراءات االحترازية المذكورة في شهادة
عدم الممانعة لتجنب التسبب بخلل أو ضرر للخطوط( .راجع
الشكل .)6.5
يمكن لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي أيضا ً حضور
االجتماعات التحضيرية بنا ًء على طلب من المقاولين.

ماذا بعد؟
يركز الفصل التالي على إجراءات هيئة كهرباء ومياه دبي بحق
المخالفين ...
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الشكل  - 6.5نموذج نقاش معدات السالمة

الفصل السادس
اإلجراءات بحق المخالفين

اإلجراءات بحق المخالفين
 1.6المتطلبات القانونية
يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية وفرض عقوبات على المقاول عن أضرار الكابالت والخطوط الهوائية وفقا ً لمواد القانون رقم ( )6لعام 2015
الصادر عن حكومة دبي.
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 2.6نظام النقاط السوداء
تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي نظام النقاط السوداء كإجراء وقائي
لمراقبة المقاولين ومنعهم من مخالفة بنود شهادة عدم الممانعة
وشروطها في الموقع ،األمر الذي قد يؤدي إلى إالحاق أضرار بشبكة
خطوط النقل الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي.
الفئات والعقوبات
 1.1.2.6اإلجراءات ضد المخالفين من الفئة (أ) :
تكرار حصول المقاول على مخالفات في الموقع وترا كم ما مجموعه
 18نقطة سوداء (خالل عام واحد) ،حسب الشروط واألحكام الخاصة
بشهادة عدم الممانعة ،يتم اتخاذ اإلجراءات التالية:
أ.1
أ.2
أ.3
أ.4

أ.5

إيقاف أعمال المقاول في المواقع التي حدثت بها المخالفة
إشعار اإلدارات المعنية في هيئة كهرباء ومياه دبي بالمخالفة التي
ارتكبها المقاول وطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
االجتماع بالمعنيين (من الهيئة أو الشركات الخاصة)،
والمقاولين والمستشارين لمناقشة المخالفات وتدوين
الخطوات التي ستتخذ لتجنب تكرارها مرة أخرى.
يتعين على المقاول/االستشاري واإلدارات المعنية في
هيئة كهرباء ومياه دبي إعداد خطة عمل لضمان إتمام
عمليات اإلنشاءات بطر يقة آمنة بالقرب من خطوط
النقل  132/400كيلوفولت الهوائية واألرضية ،وتقديمها
إلى إدارة صيانة النقل /للمراجعة والموافقة.
يتم إصدار إنذار بحق المسؤول عن الموقع.

اإلجراءات ضد المخالفين من الفئة (ب):
إن وصل إجمالي النقاط السوداء إلى  35نقطة أو تم إلحاق الضرر
بخطوط النقل  132/400كيلوفولت األرضية أو الهوائية دون التسبب
في الخروج من الخدمة (خالل عام واحد) ،يتم اتخاذ اإلجراءات التالية:
معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية
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اإلجراءات بحق المخالفين
ب .1يتم إيقاف جميع األعمال الخاصة بالمشروع.
ب .2إيقاف جميع شهادات عدم الممانعة التي صدرت
والخاصة بالمشروع إلى أن يتم اإليفاء بالمتطلبات
في الفقرة (ب).5
ب .3إشعار اإلدارات المعنية في هيئة كهرباء ومياه دبي بالمخالفة
التي ارتكبها المقاول وطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
ب .4االجتماع بالمعنيين (من الهيئة أو الشركات الخاصة)،
والمقاولين واالستشاريين لمناقشة المخالفات وتجنب
تكرارها مرة أخرى.
ب .5استبدال كل من مهندس المشروع ،ومهندس السالمة،
ومشرف الموقع في المشروع ،وتقديم السير الذاتية
لألشخاص الذين سيتم تعيينهم إلى إدارة صيانة خطوط
النقل للمراجعة والموافقة.
ب .6يتعين على المقاول/االستشاري واإلدارات المعنية في
هيئة كهر باء ومياه د بي إعداد خطة عمل لضمان إتمام
عمليات اإلنشاءات بطر يقة آمنة بالقرب من خطوط
النقل  132/400كيلوفولت الهوائية واألرضية ،وتقديمها
إلى إدارة صيانة خطوط النقل للمراجعة والموافقة لتجنب
تكرار المخالفة /الضرر.
3.1.2.6اإلجراءات ضد المخالفين من الفئة (ت):
إن تعرضت خطوط النقل  400/132كيلوفولت األرضية أو
الهوائية للضرر مع التسبب في الخروج من الخدمة ،ووصل إجمالي
عدد النقاط السوداء إلى  48نقطة (خالل عام واحد) ،يتم اتخاذ
اإلجراءات التالية:
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ت.1
ت.2
ت.3
ت.4
ت.5
ت.6

ت.7

يتم إيقاف جميع األعمال الخاصة بالمشروع.
إيقاف جميع شهادات عدم الممانعة التي صدرت
والخاصة بالمشروع.
إيقاف إصدار شهادات عدم ممانعة جديدة لمدة  3أشهر
بحق المقاول.
إشعار اإلدارات المعنية في هيئة كهرباء ومياه دبي بالمخالفة
التي ارتكبها المقاول وطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
االجتماع بالمعنيين (من الهيئة أو الشركات الخاصة)،
والمقاولين واالستشاريين لمناقشة المخالفات وتجنب
تكرارها مرة أخرى.
الستئناف العمل ،إما يتم تعيين مقاول جديد معتمد
من الهيئة ،أو يتم استبدال كل من مهندس المشروع،
ومهندس السالمة ،ومشرف الموقع في المشروع ،وتقديم
السير الذاتية لألشخاص الذين سيتم تعيينهم إلى إدارة
صيانة خطوط النقل للمراجعة والموافقة.
يتعين على المقاول/االستشاري واإلدارات المعنية
في هيئة كهرباء ومياه دبي إعداد خطة عمل لضمان إتمام
عمليات اإلنشاءات بطريقة آمنة بالقرب من خطوط
إلنقل  132/400كيلوفولت الهوائية واألرضية ،وتقديمها
إلى إدارة صيانة النقل /إدارة صيانة النقل للمراجعة
والموافقة .كما يتم تقديم طلب جديد للحصول على
شهادة عدم ممانعة للمشروع من خالل القنوات المناسبة.

ال يمكن استئناف العمل إال بعد الوفاء بالشروط والمتطلبات أعاله
حسب الفئات المذكورة.

الفصل السابع
خدمات إدارة صيانة النقل

خدمات إدارة صيانة النقل
1.7الحفر التجريبية  /التحقق
واإلشراف على الخطوط الهوائية:
تقدم وحدة الدوريات في إدارة صيانة خطوط النقل الخدمات
التالية للمقاولين واالستشاريين وغيرهم من العاملين في قطاع
المرافق في إمارة دبي ،بهدف التحقق من بعد خطوط النقل
وتحديد تفاصيل الموقع الجغرافي (الكابالت وخطوط الضغط
العالي الهوائية) وملحقاتها في مناطق العمل المقترحة الستصدار
شهادة “عدم ممانعة”.
اإلشعار المسبق ،اإلشراف على الحفر التجريبية،
1.1.7
والتحقق من الحفر التجريبية
يجب تعبئة نموذج طلب إشراف هيئة كهرباء ومياه دبي على
العمل ،وإرساله إلى إدارة صيانة خطوط النقل – قسم الدوريات
قبل يومي ( 2يوم) عمل عن طريق:
تسليم الطلب مباشرة إلى مكتب إدارة صيانة خطوط
أ)
النقل – قسم الدوريات في الطابق الثاني في مبنى
هيئة كهرباء ومياه دبي في الورسان (خالل ساعات
عمل هيئة كهرباء ومياه دبي من الساعة  7:30صباحا ً
حتى  2:30مسا ًء)
ب) البريد اإللكتروني  tp.tlm@dewa.gov.aeمرفق نموذج في
صفحة رقم 29
التأكيد عبر الهاتف
2.1.7
االتصال بالمهندس المسؤول في هيئة كهرباء ومياه دبي بعد
إرسال الفاكس أو البريد اإللكتروني لضمان تواجد مشرف الهيئة
في التاريخ المطلوب ،وذلك عبر االتصال بالرقم  043221547أو
043227929
ساعات العمل
3.1.7
يجب تنفيذ األعمال خالل ساعات العمل الرسمية لهيئة كهرباء
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ومياه دبي فقط .ويمكن الحصول على موافقة خاصة للحاالت
الطارئة واألعمال العاجلة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بعد
تقديم ما يبرر ذلك.

2.7اإلشراف على أعمال اإلنشاءات:

توفير مشرف خالل أعمال اإلنشاءات في حرم خطوط / 400
 132كيلوفولت أو في ممر خطوط هيئة كهرباء ومياه دبي لتقديم
المشورة والتوعية بطرق العمل اآلمنة:
اإلشعار المسبق ،واإلشراف على أعمال حماية
1.2.7
الخطوط الهوائية/الكابالت
يجب تعبئة نموذج طلب إشراف هيئة كهرباء ومياه دبي على
العمل ،وإرساله إلى إدارة صيانة خطوط النقل – قسم الدور يات
قبل يومي ( 2يوم) عمل عن طر يق:
تسليم الطلب مباشرة إلى مكتب إدارة صيانة خطوط
أ)
النقل – قسم الدوريات في الطابق الثاني في مبنى
هيئة كهرباء ومياه دبي في الورسان (خالل ساعات
عمل هيئة كهرباء ومياه دبي من الساعة  7:30صباحا ً
حتى  2:30مسا ًء)
ب) البريد اإللكتروني  tp.tlm@dewa.gov.aeمرفق نموذج في
صفحة رقم 29
التأكيد عبر الهاتف
2.2.7
االتصال بالمهندس المسؤول أو المنسق المسؤول في هيئة
كهرباء ومياه دبي بعد إرسال الفاكس أو البريد اإللكتروني لضمان
تواجد مشرف الهيئة في التاريخ المطلوب ،وذلك عبر االتصال
بالرقم  043221547أو 043227929
ساعات العمل
3.2.7
يجب تنفيذ األعمال خالل ساعات العمل الرسمية لهيئة كهرباء

ومياه دبي فقط .ويمكن الحصول على موافقة خاصة للحاالت
الطارئة واألعمال العاجلة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بعد
تقديم ما يبرر ذلك.
لالستفسارات والمتابعة ،يمكنكم التواصل معنا باللغتين العربية
واإلنجليزية عبر أرقام الهواتف التالية:
اللغة العربية 04-3221499 :أو 04-3221500
اللغة اإلنجليزية 04-3221547 :أو 043227929
 4.2.7أعمال إصالح المرافق يف الحاالت الطارئة
يجب على الفرق العاملة والمقاولين إبالغ مهندسي قسم
الدوريات في حال وجود ضرورة طارئة إلجراء بعض اإلصالحات،
وذلك عبر االتصال بالرقم  043221547أو 043227929
سيقوم المهندس أو الفريق بتقييم المخاطر المحدقة بخطوط
النقل وتقديم اإلرشادات إلى الفرق العاملة لتطبيق اإلجراءات
االحترازية في الموقع ،قبل البدء بإجراء اإلصالحات.
 5.2.7الجلسات التوعوية والتدريبية
توفر هيئة كهرباء ومياه دبي دورات تدريبية توعوية لموظفي
شركات المقاوالت لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في موضوعات
السالمة للعمل في حرم خطوط النقل  132 / 400كيلوفولت.

.3
.4
.5
.6

شهادة “عدم ممانعة” لألعمال اإلنشائية وعملية التحقق من
الحفر التجريبية واألبعاد المتعلقة بالخطوط الهوائية
المتطلبات قبل وأثناء العمل بالقرب من خطوط النقل
االلتزام بشروط شهادة عدم الممانعة والتدابير االحترازية
اإلجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المخالفين

ستساعد هذه البنود كل من المقاولين ،واالستشاريين ،وإدارات
المرافق ،والقطاع الخاص في الحصول على شهادة “عدم ممانعة”
ومعرفة وسائل ضمان األمن والسالمة في أعمال اإلنشاءات
بالقرب من خطوط النقل.
إضافة إلى التعرف على المعايير العامة والفنية الخاصة بخطوط
النقل الهوائية أو الكابالت األرضية والتدابير الوقائية اآلمنة لتجنب
حدوث أضرار غير مرغوب بها.
لالستعالمات واالستفسارات واالقتراحات ،ال تترددوا باالتصال بنا.
نأمل أن يلتزم المقاولون واالستشاريون وإدارات المرافق والقطاع
الخاص بالقواعد واللوائح الوقائية لهيئة كهرباء ومياه دبي،
والتعاون مع الهيئة في هذا اإلطار ،لتحقيق رؤية حكومة دبي في
توفير خدمات الكهرباء دون انقطاع.

في هذا الكتيب ،تم شرح العناصر التالية في فصول مختلفة من
أجل حماية الخطوط الكهربائية 132 / 400كيلوفولت على النحو
التالي:
 .1خطوط النقل ومعداتها
 .2عوامل الخطر أثناء العمل بالقرب من خطوط النقل
معايير الوقاية الخاصة بالخطوط الهوائية والكابالت األرضية
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قائمة االختصارات
Approx Approximate

MM Millimeter

DM Dubai Municipality

NDRC Non Disruptive Road Crossing

CS Connection Services
DUSUP Dubai Supply Authority
EHV Extra High Voltage
EXTG Existing

FO Fibre Optic
FIG Figure

FRL Finished Road Level

GIS Geographical Information System

MTR meter

NOC No Objection Certificate
OHL Overhead Line

OPGW Optical Ground Wire

RCC Reinforced Cement Concrete
ROW Right Of Way

RTA Road and Transport Authority
TBT Tool Box Talk

HDD Horizontal Directional Drilling

TLM - LP T
 ransmission Lines Maintenance Lines Patrolling

kV Kilo Volt

TP Trial Pit

GPS Global Positioning System

II&P Infrastructure Information & Permits

TMD Transmission Maintenance Dept

M Meter

UG Underground

XLPE Cross Link Poly Ethylene

دليل
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اتصل بنا
لالستفسارات أو المالحظات حول المعلومات المنشورة في هذا الكتيب ،يرجى التواصل معنا عبر الطرق التالية:
الهاتف

:

043221542 / 043227922

البريد اإللكتروني

:

tlm.supervision@dewa.gov.ae

الموقع اإللكتروني

:

www.dewa.gov.ae
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