
٢٠٢٢صادر في أكتوبر  



1
الصالحيات

1...1
ــة تســيير مشــروع إنشــاء شــبكات  ــة عــن لجن اب ي ن ال ب
ــاؤها  ــم إنش ــي ت ــة الت ــة القطري ــكك الحديدي الس
ــري رقــم )39( لســنة ٢٠11،  بموجــب القــرار األمي
ــة  ي ال ت ــن ال ي ــد والقوان ــل القواع ّري ــركة ال ــت ش وضع

ــبكات. ــق بالش ــا يتعل فيم

2...1
ــن  ي ــن تحــت مســمى »قوان ي ــدرج تلــك القوان تن

.»٢٠18 ــة  القطري ــد  الحدي لســكك  المســتخدم 

3...1
ــاًرا مــن  ب ــذ اعت ــز التنفي يــن حي ــح هــذه القوان تصب
ر. ــيي ــة التس ــس لجن ــل رئي ــن قب ــا م ــخ توقيعه اري ت

4...1
ــة  القطري ــة  الحديدي الســكك  شــركة  تحتفــظ 
بالحــق فــي تعديــل أي شــرط أو حــق وارد فــي 
ــواء  ــبق س ــعار مس ــدون إش ــتخدم وب ــن المس ي قوان
علــى أســاس مؤقــت لحــدث )أحــداث( خــاص أو 

ــم. علــى أســاس دائ

ماهو دليل قوانين المستخدم

ــن المســتخدم الشــروط العامــة  ي ــل قوان يصــف دلي
ا االلتزام  ن التــي يتوجــب علــى مســتخدمي شــبكات
ــي  ــة الت ــذ اللحظ ــروط من ــذه الش ــق ه ــا، و تطب به
ــا المحطات و حتــى مغادرتها. يدخــل فيهــا عمالؤن

ــالمة  ــان س ــروط لضم ــذه الش ــع ه ــم وض ــد ت و ق
ــة نقــل  ــا ولنقــدم لكــم تجرب ن ــا وموظفي ن عمالئ

آمنــة وسلســة.



2
التعاريف

تابعة« »الخدمات ال
ــة  ــل وهــي إضافي ّري ــل شــركة ال ــل مقدمــة مــن قب خدمــات توصي

ــرام لوســيل. ــرو الدوحــة أو ت ــر مت ــركاب عب ــل ال ــب توصي بجان

»الممثل المفوض«
ــكك  ــركة س ــتخدم لش ــن المس ي ــذ قوان نفي ت ــوض ب ــخص المف ــو الش ه

ــل(. ّري ــة )ال ــد القطري الحدي

»األطفال« أو »الطفل«
ــغ ســن الخمــس ســنوات )اســتكمل عامــه  ل ــذي ب هــو الشــخص ال
انــي عشــر  ث ــم يســتكمل عامــه ال الخامــس( حتــى ســن الحــادي عشــر )ل

ــد(. بع

»شروط النقل«
ــم إصدارهــا أو  ت ــى الشــبكات، وي ــركاب عل ــل ال هــي شــروط تحمي

ــل. ّري ــل شــركة ال لهــا مــن وقــت آلخــر مــن قب تعدي

»مترو الدوحة«
ــات  ــك المحط ــي ذل ــا ف ــه )بم ــزء من ــرو أو أي ج ــام المت ــو كل نظ ه
ــد  ــث ق ــر حي ــة قط ــي دول ــة ف ــي الدوح ــار( ف ــة للمس ي تحت ــة ال ي ن ب وال

ــر. ــت آلخ ــن وق ــه م ل ــام أو تعدي ــد النظ ــم تمدي ت ي

ر الكترونية« »سكوت
رًا. ًا صغي ي ائ الطاقة، وعادة ما يستخدم محركًا كهرب ر يعمل ب سكوت

»القسم العائلي«
ــى  ــف عل ــيل مصن ــرام لوس ــة ت ــة أو عرب ــرو الدوح ــة مت ــن عرب ــم م قس

ــر. ــت آلخ ــن وق ــو م نح ــذا ال ه

»الغرامة«
ــركة  ــتخدم لش ــن المس ي ــًا لقوان ــة وفق ــة مفروض ي ــة مال ــي عقوب ه
ــاه  ــل( كمــا هــو موضــح فــي الملحــق أدن ّري ــة )ال ــد القطري ســكك الحدي

ــر(. ــت آلخ ــن وق ــا م له ــن تعدي ــا يمك )كم

»تصريح الرحالت الذهبية«
ة. ي تنقل على الدرجة الذهب ال راكب ب ل لرحالت يسمح ل هو تصريح ل

»الدرجة الذهبية«
قسم من عربة المترو مصنف على هذا النحو من وقت آلخر.      

»األطفال الرضع«
ــتكمل  ــم يس ــنوات )ل ــن 4 س ــى س ــوالدة حت ــر ال ــن عم ــخص م ــو ش ه

ــس(. ــه الخام عام

»ترام لوسيل«
ــك المحطــات  ــه )بمــا فــي ذل ــرام أو أي جــزء من ت هــو كل نظــام ال
ــم  ت ــد ي ــث ق ــر حي ــيل، قط ــة لوس ن ــي مدي ــار( ف ــة للمس ي تحت ــة ال ي ن ب وال

ــر. ــت آلخ ــن وق ــه م ل ــام أو تعدي ــد النظ تمدي

»الشبكات«
ــرام لوســيل و أي مســارات نقــل تقــدم الخدمــات  ــرو الدوحــة وت مت
ــك  ــل وأي أجــزاء منهــا )بمــا فــي ذل ّري ــي تقدمهــا شــركة ال ت ابعــة ال ت ال

ــات(. ــي والعرب ان المب

»المنطقة المدفوعة« 
ــح رحــالت  راكــب الحصــول علــى تصري ــى ال ــي يتوجــب عل ت المنطقــة ال

ســاري المفعــول.

»الراكب«
تنقل على الشبكات. تنقل أو ينوي ال هو شخص ي

»الشرطة«
ــأن  ــنة 1993 بش ــم )٢3( لس ــون رق القان ــرف ب ــو مع ــا ه ــرطي كم ش

ــون: ــذا القان ــن ه ــادة 1 م ــت الم ــرطة. نص ــوة الش ق
ــؤدي  ــة، ت ي ــوزارة الداخل ابعــة ل ــة مســلحة ت »الشــرطة، قــوة نظامي

ــة.« ي ــر الداخل اشــر اختصاصاتهــا تحــت رئاســة وزي ب وظائفهــا وت

»المباني«
ــك مســارات وجســور المشــاة  ــكل )بمــا فــي ذل ــى أو هي ن أي مب
ــركاب. وال للجمهــور  احــة  المت ارات(  الســي ومواقــف  والمحطــات 

»سكوتر« 
ــالت  ــالث عج ــن أو ث ي ت ــرية بعجل ــة البش الطاق ــل ب ــوارع تعم ــة ش مركب

ــن األرض. ــع ع ــب يدف ــا راك ــطح، بدفعه ــود وس ــع مق م

»المستأجر«
ــل بتشــغيل مرافــق خدمات  ّري ــل شــركة ال ــه مــن قب الشــخص المصــرح ل

نه.  انــي وموظفي ــع داخــل المب ي ب ال

»تصريح الرحالت«
ــرة  ــكل تذك ــذ ش أخ ــد ي ــذي ق ــبكات، وال ــر الش ــل عب نق ت ــي ال ــق ف الح
ــى  ــة مصنوعــة مــن البالســتيك أو ســجل عل ــة أو بطاقــة ذكي ورقي

ــي. رون ــاز إلكت جه

»العربة«
ــوع  ابعــة أو أي ن ت اصــات الخدمــات ال ــرام أو ب ت ــات القطــار أو ال هــي عرب
الشــبكات مــن  ــط ب ب رت ــى أو ت ــي تعمــل عل ت مــن وســائل المواصــالت ال

وقــت آلخــر.

ّريل« »نحن«، »لنا«، »شركة ال
ــة )ســجل تجــاري رقــم 44931( ( أو  ــد القطري هــي شــركة ســكك الحدي

مــن يخلفهــا، كونهــا مشــغل الشــبكات مــن وقــت آلخــر.
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نطاق التطبيق

ــال  ــع مســتخدمي الشــبكات االمتث ــى جمي يجــب عل  1...3
ــد  ــكك الحدي ــركة س ــة بش ــتخدم الخاص ــن المس ي لقوان

ــل(. ّري ــة )ال القطري
ــا لشــروط  ًض ــال أي ث ــركاب االمت ــع ال ــى جمي يجــب عل  2....3

نقــل.  ال

4
تصاريح الرحالت 

ــل المفــوض، ال  ــى إذن مــن الممث اء الحصــول عل ن باســتث  1..4
ــم  ــا ل ــة م ــى أي عرب ــول إل ــخص الدخ ــى أي ش ــب عل يج

ــه:  ــن لدي يك
)أ(    تصريح رحالت صالح،

ــى  ــول عل ــي الحص ــق ف ــراء أو الح ــى الش ــل عل ي دل )ب( 
ا. ــك مناســًب ثمــا كان ذل ــح الرحــالت حي تصري

ــة  ــة المدفوع ــي المنطق ــاء ف بق ال ــخص ب ــمح للش ال يس  2..4
ــح الرحــالت  ــه تصري ــم يكــن لدي ــة مــا ل أو داخــل العرب

ــك. ــه بذل ــمح ل يس
ــح  زييــف أو التالعــب أو تعديــل تصري ال يســمح للشــخص ت  3..4
ــه باســتخدام أو  ل لة، وال يســمح  ــأي وســي ب الرحــالت 
ــم  ــف أو ت ــح الرحــالت مزي ــة اســتخدام أي تصري محاول

ــأي طريقــة. ــه ب ل ــه أو تعدي التالعــب ب
ند  ــح الرحــالت )مــع مســت ــراز تصري يجــب علــى الشــخص إب  4..4
عندمــا  يــش  لتفت ل االقتضــاء(  ــد  عن الشــخصية  ــات  ب إث
ــوض  ــل المف ــق للممث ــوض. ويح ــل المف ــه الممث ب يطل
ــه، أو  ت ــح الرحــالت فــي حــال انتهــاء صالحي مصــادرة تصري

ــيلة. ــأي وس ــه ب ل ــه، أو تعدي ــب ب ــه أو التالع زييف ــم ت ب
ــب مــن الشــخص الموجــود فــي المنطقــة  قــد يطل
ــح الرحــالت  ــراز تصري ــم يتمكــن مــن اب ــذي ل المدفوعــة ال
ــل  ــن قب ــك م ــه ذل ــب من ــا ُيطل ــول عندم ــاري المفع س
ــعر  ــد، بس ــالت جدي ــح رح ــراء تصري ــوض ش ــل المف الممث
ــة  ي الذهب الدرجــة  الرحــالت  ــح  تصري ســعر  تجــاوز  ي ال 

ــوم واحــد. ي لراشــدين ل ل

4
تصاريح الرحالت

ال يحق للشخص أن:  5..4
يعيد بيع أو يحاول إعادة بيع أي تصريح رحالت؛ )أ( 

رحــالت  ــح  تصري أي  شــراء  يحــاول  أو  يشــتري  )ب( 
أو ــة؛  ي جزئ بصــورة  مســتعمل 

يحــول أو يســتلم أو يحــاول تحويــل أو اســتالم تصريح  )ج( 
ــة.  ي رحــالت مســتعمل بصــورة جزئ

ــح  ــدون تصري ــة ب ي ــة الذهب ــى الدرج ــل عل نق ت ــوز ال ال يج  6..4
ــة. ي الذهب الدرجــة  ب خــاص  رحــالت 

إعــادة  ــب  لطل الغــش  اســتعمال  للشــخص  يحــق  ال   7..4
الرحــالت. ــح  لتصري المدفــوع  ــغ  ل المب

 5
االمتيازات

ال يحق للشخص أن:  1..5
ــح  تصري ــازات  ي امت اســتخدام  يحــاول  أو  يســتخدم  )أ( 

أو ــك؛  بذل مخــواًل  يكــن  ــم  ل إذا  الرحــالت 
ــح  ــازات تصري ي ــى امت ــول عل ــاول الحص ــل أو يح يحص )ب( 
ــه االســتفادة مــن  الرحــالت    لشــخص آخــر ال يحــق ل

ــازات.  ي ــذه االمت ه
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السلوك على الشبكات

الشــبكات  داخــل  المتواجــد  الشــخص  ــى  عل يجــب   1..6
اع  ب ــن وات ــرام ومراعــاة أمــن وســالمة اآلخري احت التصــرف ب

ــل المفــوض. ــع إرشــادات الممث جمي
ال يحق للشخص أن:  2..6

ــة أو  ــة أو هجومي ــة أو تهديدي ئ )أ(    يســتخدم لغــة بذي
ــة أو مهــددة  ئ يقــوم بأعمــال شــغب أو تصرفــات بذي
أو  ــن  لآلخري إزعاجــًا  تســبب  أو  منظمــة  ــر  غي أو 

اإلســاءة إليهــم؛
أو  ــي  ان المب ــاث  وأث مقاعــد  ــى  عل قدمــه  يضــع  )ب( 

ــات؛ العرب
ــات أو  فعــل أي شــيء يتســبب فــي وقــوع إصاب )ج( 

ــن؛ ــق أو إزعــاج لآلخري قل
يلصــق أو يعــرض أو يــوزع أي مــادة مطبوعــة أو  )د( 
النشــر؛ أو  ــة  الدعاي بهــدف  مصــورة  أو  ــة  مكتوب

ــيقية أو  ــة موس ــى آل ــزف عل ــص أو يع ــي أو يرق يغن )ه( 
ــم  ــا ل ــن م ــج اآلخري زع ــن أن ت ــوع يمك ــن أي ن ــة م آل
ــل؛ ّري ــركة  ال ــل ش ــن قب ــًة م ــك صراح ــا بذل ــن مصرًح يك
ــا لقواعــد  ــة اال وفُق ي يحمــل أي مشــروبات كحول )و( 
ــو  ــبكة وه ــى الش ــل إل ــع أو يدخ لتوزي ــر ل ــركة قط ش

ــل؛ ثم
ــة أو فــي المنطقــة  ــاول الطعــام داخــل العرب ن ت ي )ز( 

المدفوعــة؛
ــبكات  ــغيل الش ــع تش ــارض م تع ــل ي ــأي عم ــوم ب )ح(  يق

ــات؛ أو العرب
أدوات  أو  المتحركــة  الســالم  اســتخدام  يســيء  )ط( 

المصاعــد؛ أو  النقــل 
ــة أو  ــة للعرب ي رون ــواب اإللكت ــق األب ــح أو غل ــق فت يعي )ي( 

ــي؛ ان المب
ــل  يدخــن أو يحمــل أو يتخلــص مــن أي شــيء قاب )ك( 
والســيجار،  ــون،  ي والغل ر،  الســجائ ــل  مث لالشــتعال 
المضــاءة  ــة  الميكانيكي والوالعــات  والثقــاب، 
ــًا مكشــوفًا أو اســتخدام أي  ــي تظهــر لهب ت أو ال
ر  ــجائ ــل »الس ــن مث ــل التدخي ــكال بدائ ــن أش ــكل م ش

ــة؛ ي رون اإللكت

يبصق في أي مكان داخل الشبكات؛ )ل( 
اء  ن باســتث الشــبكات  ــى  عل يلقيهــا  أو  ــات  نفاي ال يضــع  )م( 

الغــرض؛ لهــذا  المخصصــة  ــات  نفاي ال ــات  حاوي
مسدســات  أو  ــة،  اري ن ال أســلحة  أو  مســدس  أي  يحمــل  )ن( 
أو  ســكاكين،  أو  الفلفــل،  رذاذ  أو  ومشــاعل،  الصــوت 
اقــل،  ن أمــان فــي ال ــر موجــودة ب معــول، أو أدوات عمــل غي
المــواد  أو  الوقــود،  أو  ــرة،  الذخي أو  ــة،  اري ن ال األلعــاب  أو 
الحارقــة، أو الغــازات المضغوطــة أو المســيلة أو مــا شــابه 

داخــل الشــبكات.
ــوض  ــل مف ــق أي ممث ــة أو يعي ــائق العرب ــاه س ب ت ــرف ان )س( يص

ــه. ــاء أداء مهام ن أث
ــاز  ــك أي جه ــي ذل ــا ف ــبكات )بم ــن الش ــزء م ــف أي ج ل ت ي )ع( 
ــركاب، أو نظام  ــة ال ــح الرحــالت، أو نظــام مخاطب ــع تصاري بي
ــوارئ  ــح الط ــوارئ، أو مكاب الط ــال ب ــام االتص ــذار، أو نظ اإلن

ــات(. ــي العرب ــودة ف الموج
مــن  والخــروج  الدخــول  ــة  محاول أو  والخــروج  الدخــول  )ف( 

ــة: ي ال ت ال الحــاالت  ــة إال فــي  العرب
1. داخل المحطة

العربة أو المباني ااًل لتعليمات الخاصة ب ٢. امتث
ااًل لتعليمات الممثل المفوض  3. امتث

ــل  ــاه الممث ــدي تج ــي أو الجس ــف اللفظ ــتخدم العن )ص( يس
ــوض. المف

تعليمــات  ــاع  ب ات دون  لوســيل  ــرام  ت مســار  علــى  يمــر  )ق( 
ــى  ــاه إل ب ت ــة واالن اي ــة ودون العن ــورة صحيح ــالمة بص الس

ــات. ــة اإلشــارات أو العرب أي
ــعاف  ــوت اإلس ــق أو ص ــوب الحري ــئ بنش ــذار خاط ــدر إن يص )ر( 

ــر. ــوارئ آخ ــذار ط ــة أو أي إن ل ب ــار قن أو انفج
ــك  ــم يكــن ذل ل الشــبكات مــا  يتســلق أي جــزء فــي  )ش( 

المفــوض. ــل  الممث توجيهــات  بموجــب 
ــت  ــن وق ــون م ــذي يك ــبكات وال ــن الش ــزء م ــل أي ج يدخ )ت( 

ــر: آلخ
ــس  ــن الجن ــخص م ــري لش ــتعمال الحص ــص لالس 1. مخص

ــر؛ أو اآلخ
ر مخصص لدخول الجمهور. ٢. مشار عليه بإخطار غي
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السلوك على الشبكات

ــح  ــح أو بطاقــات أو تصاري ي لــك أي مفات يحمــل أو يمت )ث( 
ــة دون  ــي أو العرب ان دخــول ألي مــكان فــي المب

ــا؛ يه ل ــن ممث ــل أو أي م ري ــى إذن ال ــول عل الحص
اني. التسكع داخل المب يقوم ب )خ( 

ــر منضبطــة أو بطريقــة مــن  يتصــرف بطريقــة غي )ذ( 
المحتمــل أن تســيء أو تعرقــل أو تســبب إزعاجــًا 

ألي راكــب آخــر.
ــأي مــن أدوات أو  ــث ب ال يحــق للشــخص اســتخدام والعب  3..6
ــة طــوارئ  ــة عــدم وجــود حال أنظمــة الطــوارئ فــي حال

ــبكات. ــل الش داخ
ــة  العرب فــي  ــي  ل العائ القســم  باســتخدام  يســمح   4..6

فقــط: ــة  ي ال ت ال للحــاالت 
ــل   ــن قب ــع م ــال الرض ــال أو األطف ــاب األطف اصطح )أ( 
ــادس  ــه الس ــتكمل عام ــنة )اس ــره 16 س ــخص عم ش

ــر؛ ــر( أو أكب عش
تاســع  ال عامهــم  اســتكملوا  الذيــن  األطفــال  )ب( 

بمفردهــم؛ يســافرون 
)ج(   السيدات المسافرات بمفردهن؛

ا؛ ًع رافق طفاًل أو رضي أي رجل أو امرأة ت )د( 
أزواج – رجل وامرأة – يسافرون معًا. )ه( 

7
إعاقة الشبكات

7..1  ال يحق للشخص أن:
يعرقل أي عربة؛ أو )أ( 

القــرب  ــى أو ب ــوان عل ــة أو شــيء أو حي يضــع أي عرب )ب( 
ــبكات؛ أو ــة أو الش ــن أي عرب م

ــكل  ــق أو يش ــأنه أن يعي ــن ش ــل م ــأي فع ــوم ب يق )ج( 
خطــورة علــى ســالمة تشــغيل الشــبكات.

ــأي فعــل قــد يشــكل خطــًرا  ال يحــق للشــخص أن يقــوم ب  2..7
ــى أمــن وســالمة الشــبكات أو أمــن وســالمة أي  عل

ــر. ــخص آخ ش
ــيء أو  ــة أو ش ــك أي عرب ــوض تحري ــل المف ــق للممث يح  3..7
تداخــل  ــق أو ي ــم وضعــه علــى الشــبكات أو يعي ت ــوان ي حي
ــؤولية  ــى مس ــغيلها، دون أدن ــة تش ي ــالمة وفعال ــع س م
ــاع أو  ــل المفــوض عــن الضي ــل أو الممث ري علــى شــركة ال

ــك. ــن ذل ــم ع ناج ــرر ال الض
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 حمل األمتعة والدراجات الهوائية

على الشبكات

ال يحق للشخص أن يحمل معه أو استخدام على متن   1..8
اني: العربات أو المب

ية )بما في  أي نوع من أنواع الدراجات الهوائ )أ( 
ر  ر أو السكوت ارية أو السكوت ن ية( أو ال ائ ذلك الكهرب

ائي )الهوفر  تنقل الكهرب االلكتروني أو لوح ال
اء  ن بورد( أو أي وسيلة نقل تعمل بمحرك، باستث

الكراسي المتحركة والدراجات القابلة للطي أو 
ر. السكوت

أية أمتعة أو عنصر آخر قد يتسبب في إعاقة أو  )ب( 
إزعاجًا أو خطًرا ألي شخص أو ضررًا ألية ممتلكات.  
ترك أي أمتعة أو ممتلكات العربة  ال يجوز للشخص أن ي  2..8

أو المباني دون رقابة.
يجب على كل شخص يحمل أمتعة أو أية ممتلكات   3..8

أخرى تجنب التسبب في عرقلة أو إزعاج أو خطر على 
الممتلكات. أي شخص وتجنب إلحاق الضرر ب

يجب على كل شخص يحمل أمتعة أو أية ممتلكات   4..8
الحجم المصرح به لألمتعة و بأي  تقيد ب أخرى أن ي

توجيهات من الممثل المفوض.
يحق للممثل المفوض أن يعمل على إزالة أية أمتعة   5..8

أو ممتلكات أخرى من العربة أو المباني دون أدنى 
اع أو الضرر  ريل عن الضي مسؤولية عليه أو على شركة ال

ناجم عن ذلك. ال
يحق للممثل المفوض إزالة أي دراجات متروكة، أو   6..8

ام. زيد عن 7 أي تركت متوقفة لمدة ت

9
نقل الحيوانات داخل الشبكات

ال يجوز نقل الحيوانات على متن العربة أو داخل   1..9
اء الكالب اإلرشادية المصاحبة للركاب  ن اني باستث المب
المكفوفين أو كالب السمع المصاحبة للركاب الصم.
ا على  يجب على الشخص الذي يصطحب معه حيواًن  2..9

اني أن يضمن أن ال يسبب هذا الحيوان  المركبة أو المب
ا أو خطًرا على أي  راًضا أو إزعاجًا للشبكات أو إزعاًج اعت

شخص.
يجب على الشخص أال يسمح للحيوان بشغل مقعد   3..9

داخل العربة.
ترك الحيوان داخل العربة أو  يجب على الشخص أال ي  4..9

المباني دون رقابة.
يحق للممثل المفوض أن يعمل على إزالة أي حيوان   5..9

من العربة أو المباني دون أدنى مسؤولية عليه أو 
ناجم عن ذلك. اع أو الضرر ال ريل عن الضي على شركة ال

 10
الممتلكات المفقودة

ر على أية حزمة مفقودة  يجب على أي شخص يعث  1..10
على الشبكات أن يبلغها فوًرا للممثل المفوض. إذا 

كان الشيء المفقود غرًضا كهاتف الجوال أو محفظة 
نقدية يجب تسليمه إلى ممثل مفوض في أقرب 

الحالة التي وجد عليها. فرصة وب
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 التصوير الفوتوغرافي 

وتصوير الفيديو

ال يحق ألي شخص أن يقوم بتصوير الفيديو أو التصوير   1..11
الفوتوغرافي في الشبكات من أجل الكسب التجاري 

ريل. دون الحصول على إذن مسبق بذلك من ال
الشخص الذي يقوم بتصوير فيديو أو التصوير   2..11

رم  الفوتوغرافي الستخدامه الشخصي عليه أن يحت
اآلخرين.

يجب على الشخص أن يتوقف عن تصوير الفيديو أو   3..11
التصوير الفوتوغرافي إذا طلب منه الممثل المفوض 

ذلك.

12
 ضباط الشرطة
والمستأجرون

بنود رقم 4.1، 4.٢، 6.٢ و 7 على العربة )بما  ال تطبق ال  1..12
فيها عربات الطوارئ( التي يستخدمها أفراد الشرطة أو 
المسعفين أو رجال اإلطفاء لدى استجابتهم للطوارئ 

اد. في إطار عملهم المعت
أجر الذي  بنود رقم 4.1 و 4.٢ على المست ال تطبق ال  2..12
يحق له دخول المنطقة المدفوعة )وليس العربة( 

ببطاقة دخول خالف تصريح الرحالت، أو حسبما يسمح 
له الممثل المفوض

13
مواقف السيارات

ارات  ال يجوز للشخص أن يركن عربته في مواقف السي  1..13
ية التحقق من  التي تشكل جزًءا من المباني دون ن

تصريح الرحالت أو تسديد أجرة الموقف.
يجب على الشخص أن يركن عربته في منطقة   2..13

ارات فقط.  مخصصة لمواقف السي

14
الممثلون المفوضون

رز ما يثبت هويته حين  على الممثل المفوض أن يب  1..14
بات الهوية اسم  يطلب منه ذلك، على أن يتضمن إث

صاحب العمل ووسيلة إلثبات هوية الممثل المفوض.
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إنفاذ القوانين

أي شخص يشتبه فيه بشكل موضوعي بمخالفة أو   1..15
محاولة مخالفة قوانين المستخدم لسكك الحديد 

القطرية:

يجب عليه أن يدلي باسمه وعنوانه، حين يطلب  )أ( 
راز أي وثيقة  منه ذلك، ألي ممثل مفوض مع إب

لتفتيش؛ بات الهوية ل ائق إث رسمية من وث
معّرض لدفع غرامة حسبما هو موضح في ملحق  )ب( 

قوانين المستخدم لسكك الحديد القطرية )وأية 
تعديالت قد تطرأ عليها بين الحين واآلخر(؛

قد يتم حظره من استخدام الشبكات؛ أو )ج( 
اني أو يتم  قد يتم إخراجه من أي عربة أو مب )د( 

احتجازه من قبل الممثل المفوض أو من قبل 
الشرطة.

ر استخدام شخص محظور للشبكات انتهاكًا  ب يعت  2..15
لقوانين المستخدم لسكك الحديد القطرية. 

www. تنفيذ على يحق ألي شخص الطعن في قرار ال  3..15
qr.com.qa

16
 تشريعات السكك

الحديدية

يسري إنفاذ قوانين المستخدم لسكك الحديد القطرية   1..16
دون اإلخالل بأحكام القوانين والتشريعات القطرية 

الصادرة قبل نشرها.
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