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  2018( لسنة     قرار رقم )  
 لقانون إشغال أرصفة الطرق والساحات اخلارجية بشأن الالئحة التنفيذية

 مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة

  1981بعد االطالع على قانون بلدية رأس الخيمة لسنة، 

  بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية. 2018لسنة  3وعلى القانون رقم 

 -التالية: قرر إصدار الالئحة وبناء عليه  
 

 مقدمة:

ومن التوجه العام إلمارات الحفاظ على املظهر الحضاري والجمالي لإلمارة متطلب حيوي هام يعد 

 والتي تزاول املسجلة في اإلمارة « .. محالت،شركات، مؤسسات، »يجب أن تتقدم املنشآت  ، لذاالدولة

 
ً
 أو اقتصاديا

ً
 تجاريا

ً
، بطلب إصدار تصريح إشغال رصيف الطريق إلى بلديأنشاطا

ً
ة رأس و سياحا

 للن
ً
 الخيمة وفقا

م
رخص لها في حال طلبها إلشغال جزء من رصيف الطريق عدموذج امل

م
، وتعتبر للنشاط امل

لزمة البهذا واإلجراءات املطلوبة الفنية  واالشتراطات والضوابطجميع املعلومات  ملنح التصريح الئحة مم

 املطلوب.

 (3) رقم القانون  نفاذواالجراءات التفصيلية الالزمة لتيسير  الضوابطعلى الالئحة التنفيذية  تحتوي و 

الصادر عن الديوان األميري في  والساحات الخارجيةبشأن إشغال أرصفة الطرق  2018لسنة 

 .2018فبراير//13

 :التعاريف

  .إمارة رأس الخيمة اإلمارة 

  .دائرة بلدية رأس الخيمة الدائرة 

  .رأس الخيمة مدير عام بلدية املدير العام 

 .االشغاالتلجنة مراقبة  اللجنة 

 .خاص الي إذنكل سبيل مفتوح للسير العام دون الحاجة  الطريق 

  .جانب من الطريق املستخدم يسمح فيه بسير املركبات نهر الطريق 

جزء الطريق املحاذي لنهر الطريق من الجانبين و املعد لسيييير املشييياة و تعتبر الجزر  الرصيف

 الكائنة في وسط الرصيف في حكم الرصيف.
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 أو بجوار كل فراغ عمراني معزول عن حركة السيييييييييييييارات يقع أمام او خالل املباني  الساحات الخارجية 

 ويمكن لألشييييييييييييخاص للمكان،من الشييييييييييييكل الحضيييييييييييياري  ويمثل جزءالطرق العامة 

  .ممارسة بعض االنشطة الحياتية فيه دون حاجة إلى إذن خاص

القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير أو الحد من استخدام األرصفة أو  اإلشغال 

  .الساحات الخارجية في األغراض املخصصة لها

 املشرفة الجهة :األولى املادة

  .العامة الصحة ادارة ممانعة عدم بشرط الخيمة رأس بلدية - املباني إدارة

 التصريح اسم :الثانية املادة

  .(سنوي  بشكل يجدد) الخارجية والساحات الطرق  أرصفة إشغال تصريح

 التطبيق نطاق :الثالثة املادة

 لالسيتعماالت واملكملة الخارجية والسياحات األرصيفة بإشيغال لها املصيرح الخفيفة األنشيطة جميع. 1.3

اجهزة الصراف والسداد  – األطفال ألعاب – املطاعم – رياتيالكافت/  )املقاهي .املرخصة التجارية

 وما في حكمها. (اآللي

  .العامة الصحة إدارة باشتراطات االلتزام يتم الشيشة تقديم في الرغبة حال في .2.3

  الجلسات من الرابعة: الغرض املادة

  .وما في حكمها أطفال ألعاب/  استراحة أماكن/  انتظار  أماكن/  أماكن جلوس وضع. 1.4 

تصييياريح ب الخاصييية لالشيييتراطات وفقا وأنواعها أشيييكالها بكافة متنقلة أو  ثابته اعالنية لوحات وضيييع .2.4

 .اإلعالنات

 .الصغيرة اإلنارة أعمدة أو  الثابتة وغير  املتنقلة الزهور  أو  النباتات أحواض وضع .3.4

  املوقع اشتراطات :الخامسة املادة

 .خارجية جلسات بعمل مسموح غير  :السكنياشتراطات املباني . 1.5

 والسياحي تجارى  والسكنى ةالتجارياشتراطات املباني . 2.5
ً
 لالشتراطات األتية: ة طبقا

 :التالية بالشروط يسمح بترخيص الجلسات

 القسيييييييييائم خصيييييييييوصيييييييييية على وال تؤثر  التجارية الرئيسيييييييييية الشيييييييييوارع على األبنية تقع أن. 1.2.5

 .سكنيةال

 بنطاق األبنية السكنية مداخل عن( مقهى/مطعم) الخارجية الجلسات تبعد أن يجب. 2.2.5

 .متر( 10) عن يقل ال 

 حد بين املسافة تقل أال  وبيئي يجب سمعي تلوث مصدر  تشكل األنشطة كون  حال في. 3.2.5

 والكليات واملعاهد واملدارس األطفال وبين رياض ،(شابهها وما كاملقاهي)املرخص  النشاط

 .متر( 100) عن بالنساء خاصة تجمعات أو  وأي مراكز  العبادة ودور  واملساجد والجامعات
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  العامةاالشتراطات  :السادسة املادة

 الطريق حيد بين عوائق أي من خيالي مشييييييييييييياة كممر  األقيل على متر ( 1.80) مسيييييييييييييافية على الحفياظ. 1.6

 .متجاورتين جلستين بين أي و أوالجلسة 

  ينفذ رصيف وجود عدم حال وفى البلدية، من املنفذ الرصيف نوعية تعديل عدم .2.6
ً
 ةييييلرخص وفقا

 .املتبعة االشتراطات حسب البلدية من اصدارها يتم لوك نتر إ

 وذات ثابته غير  مواد من سيييياج أو  زهور  أحواض بوضيييع ويسيييمح ثابتة إنشييياءات أي إحداث عدم .3.6

 .املحل حدود خارج املحيطة املنطقة مع وتتناسب عالية جودة

 فيه املصييييييييييييرح الحد الخارجية املظالت أو  الخارجية االضيييييييييييياءة وحدات ارتفاع تجاوز  عدم مراعاة .4.6

 .التجاري  للمحل

 عرض شيييياشييييات أو  الرؤية يعوق  أثاث أو  اآلالت أو  أجهزة من واملشيييياة املركبات حركة عرقلة عدم .5.6

 .العام النظام يخالف ال  بما

 مكشيييوف بشيييكل شيييابه ما أو  العرض لشييياشيييات أو  الخارجية لإلضييياءة االسيييالك بتمديد يصيييرح ال  .6.6

 .وغير آمن

 بالدولة، بها املعمول  والقوانين السيييييييييائد العرف على الحفاظ مسيييييييييؤولية التصيييييييييريح حامل يتحمل .7.6

 .الخارجية الجلسة تصريح سحب يتم وتكرارها شكوى  أي حدوث حال وفي

القائم  النشيياط ملزاولة بها املصييرحة السيياعات على واسييتغاللها بناء الجلسيية عمل سيياعات تحدد .8.6

  عشر  الثانية الساعة وبحد أقص ى
ً
 .للمنطقة العام بالنظام تضر  أال  على ليال

 عالية جوده ذات مادة ومن الجلسيييييية لتحديد متر  0.8 أقصيييييي ى بحداملحيط السييييييياج يكون ارتفاع  .9.6

 .الرؤية يحجب وان ال  املحيطة املنطقة مع وتتناسب جيد ومظهر 

 أي وجود حال في تصيييياريح االعالنات الجهة املختصيييية بتدقيق قبل من وافقهالسييييياج مل يخضييييع .10.6

 .عليه اعالنية مادة

 الصحية االشتراطات :السابعة املادة

 مكافحة شييييييييييييان في 2009 لسيييييييييييينة( 15) رقم االتحادي القانون  عليها نص التي شييييييييييييتراطاتاال  إتباع .1.7 

 .التبغ

 حة العامةوالص وشروط النظافة التجارية الرخصة في املصرحة باألنشطة التصريح حامل يلتزم. 2.7

 .النشاط ممارسة وأثناء وبعد قبل

 .للتصريح املطلوبة املخططات تقديم عند للمدخنين مخصصة أماكن تخصيص يتم. 3.7

 4. ال يصيييييييرح بتقديم الشييييييييشييييييية في الجلسيييييييات الخارجية التابعة الفنادق ذات التصييييييينيف أقل من 4.7

 نجوم.

 .املحل حدود خارج واعداد الطلبات تجهيز  أو  بتحضير  يصرح ال  .5.7
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 للتصريح املطلوبة املستندات :الثامنة املادة

 انشييييطة ضييييمن متضييييمنة تكون  أن يجب الشيييييشيييية تقديم حال في) التجارية عن الرخصيييية صييييورة. 1.8

 ( التجارية الرخصة

 (.البلدية مراقب قبل من صورة) املطلوب للموقع فوتوغرافية صور . 2.8

  باملتر  األبعاد مع للجلسيية توضييي ي هندسيي ي مخطط. 3.8
ً
 وأماكن عدد: وتشييمل الجلسيية تصييميم مبينا

 اإلنارة، أعمدة أماكن الرصيييييييييييييف، عرض املشيييييييييييياة، ممرات املطلوبة، املسيييييييييييياحة الكراسيييييييييييي ي، الطاوالت،

 وجدت. إن الحريق والسياج وفوهة االعالنية واللوحات العالمات

  املفعول  ساري  إيجار  عقد. 4.8
ً
  وموثقا

ً
 (.صورة)لألصول  وفقا

 .العقار صاحب من املمانعة عدم رسالة. 5.8

 .الص ي والصرف واالتصاالت واملياه الكهرباء –املدني الدفاع: من ممانعة عدم رسالة. 6.8

 (.صورة) روكيكال أو  املوقع خريطة. 7.8

 .املنفذ بالرصيف تعديل وجود او  منفذ رصيف وجود عدم حال في انترلوك رخصة. 8.8

 .الخارجية بالجلسة وجودها حال في لإلعالنات رخصة. 9.8

  .للفندق تصنيف الفندق عند طلب تقديم الشيشة في الجلسة الخارجية درجة .10.8

 الذي تم التنازل له )و الرصيف إلى الغير  بإشغاليجوز التنازل عن التصريح . 11.8
ً
رخصة عن مسبقا

وعقد بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى دائرة البلدية مرفقا به رخصة النشاط  (نشاط األصليال

 .البيع

لغي تصريح اشغال الرصيف املمنوح في حال تم تغيير النشاط املصرح به إلى نشاط أخر غير  12.8. يم

 مصرح به ملنح التصريح.

 والجزاءاتالعقوبات  التاسعة: املادة

 للقرار  الفعلي التطبيق لبدء ،الالئحة صييييييييييييدور  قبل القائمة لألنشييييييييييييطة أشييييييييييييهر  6 مهلة إعطاء يتم .1.9

  االوضاع وتصويب
ً
 .الالئحةهذه ب الواردة شتراطاتلال  طبقا

 يوم كل عن غرامة احتسييياب يتم بعد املهلة املمنوحة املفعول  سييياري  تصيييريح وجود عدم حال في .2.9

 وضييييييع تصييييييويب لحين املخالفة تحرير  تاريخ من املخالف نفقة على درهم 100 للجلسيييييية بقيمة اشييييييغال

 مدة في الوضييييييييع تعديل يتم ريثما الخارجية الجلسيييييييية نشيييييييياط ايقاف ويتم املتبع للنظام وفقا الجلسيييييييية

  .يوم 30 اقصاها

 

 كما املخالف نفقة على غرامة فرض يتم بالالئحة الواردة االشييييييييييييتراطات من أي مخالفة حال في .3.9

 :يلي

 .درهم( 2000) بقيمة تغريم االولى املخالفة. 1.3.9
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 30بعد انتهاء مدة  فرضيييييييهايتم ) درهم( 5000) إلى الغرامة تتضييييييياعف الثانية املخالفة. 2.3.9

 (.ولم يتم تصويب وضع املخالفة املخالفة األولىتاريخ تحرير يوم من 

يوم من  30بعد انتهاء مدة  هارضييييييييييف)يتم  درهم( 10000) بقيمة تغريم الثالثة املخالفة 3.3.9

 (.املخالفة ولم يتم تصويب وضع املخالفة الثانيةتاريخ تحرير 

 نفقة على الجلسيييييييييييية إزالة مع التصييييييييييييريح إلغاء االجراء يكون  واالخيرة الرابعة املخالفة. 4.3.9

ولم يتم  لثيييةاملخيييالفييية الثييياتييياريخ تحرير يوم من  30)يتم تطبيقهيييا بعيييد انتهييياء ميييدة  املخيييالف

 (.تصويب الوضع

 املساحة لرسوم باإلضافة املخالفة غرامة فرض يتم بها املصرح باملساحات االلتزام عدم حال في .4.9

  يتم االضافية حيث املخالفة
ً
 تحرير  تاريخ من( املادة التاسعةمن  .2.9) رقم للبند احتسابها وفقا

 .به املصرح ضمن املخالفة

إمكانية التصريح وتكون تكاليف . يتم إزالة املساحة املخالفة على نفقة املخالف في حال عدم 5.9

 االزالة باإلضافة إلى الغرامة املقررة.

  التأمينات :العاشرة املادة

 التصييييييييييييريح انهاء عند لالسييييييييييييترداد قابلة /فقط درهم أالف ثالث /3000 /تأمينات رسييييييييييييوم تحدد. 1.10

 .بالتصريح املرتبطة اإلنشاءات وإزالة كل الجلسة وبعد اغالق

في حال الغاء املعاملة من قبل مقدم الطلب أو من ينوب  (درهم 750)مين أالت% من 25يخصم . 2.10

 .عن صاحب الترخيص

 الرسوم :عشر الحادية املادة

 .درهم (300) ب تقدر  للتجديد أو  إصدار  الطلب تقديم الطلب رسوم رسوم. 1.11

 .درهم (100تقدر ب ) للتصريح فاقد أو  تالف بدل اصدار رسوم . 2.11

 للتصريح:  السنوية الرسوم. 3.11

الرسيييييوم السييييينوية تحدد قيمة مربع  متر  25 من اكبر في حال كانت مسييييياحة اإلشيييييغال  .1.3.11

تقدر املسيييييييييييياحات باملتر  التالية:  وفق املعادلة يجار املحل التابع للرخصيييييييييييية الرئيسييييييييييييية تبعا إل 

 املربع(

  %10  × للمحل الداخلية املساحة / املطلوبة املساحة x بالدرهم السنوي  إليجار  قيمة ا

متر  100) ترخيصهااملطلوب  الجلسة مساحة × درهم (300,000) إيجار املحل: توضي ي مثال 

=  السنوية التصريح رسوم تكون   =  %10 ×متر مربع(  200مساحة املحل ) /مربع( 

  درهم.15000
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قدر  قلأ او  مربع متر  25 املساحة كانت حال في. 2.3.11  الجلسة من مربع متر  لكل درهم 200فتم

 .درهم 2000 عن ال تقل رسوم التصريح السنويةيجب أوبحد أدني 

  االجراءات عشر: الثانية املادة

 .العمالء خدمة إدارة إلى املطلوبة الوثائق تقديم. 1.12

 .املراقبين والتأمين وخروج الطلب رسوم دفع. 2.12

  الطلب راسة. د3.12
م
 .واتخاذ القرار املختصة اللجنة من قدمامل

 .املعتمدة املخططات على بناء التصريح( رسوم) ةاملقرر  الرسوم دفع. 4.12

 .واملخططات املعتمدة التصريح ستالم. ا5.12

 :االشغاالتلجنة مراقبة  :عشر ةلثالثا املادة

 وتتكون منبقرار من املييييدير العييييام،  الرئيس(أعضيييييييييييييييا هييييا )بمييييا فيهم  ويتم تعييناللجنيييية تتييييألف . 1.13

 :االختصاصات التالية

 )تفتيش( مهندس رقابة مهندس صحة (2عدد ) مهندس تراخيص

 مستشار قانوني مستشار مالي مهندس تخطيط

 يصدر القرار بأغلبية أصوات الحاضرين. . 2.13

 . تختص اللجنة بما يلي:3.13

 .والساحات الخارجيةشغال االرصفة . متابعة اصدار تراخيص ا1.3.13 

 .والساحات الخارجيةبإشغال االرصفة  والتظلمات املرتبطة الشكاوى . تلقي 2.3.13

 البت في طلبات االزالة. 3.3.13.

 حسب تكليف املدير العام.باإلشغاالت  أخرى تتصل. اي مهام 4.3.13

  عشر: رابعةال املادة

بشأن  2018لسنة  (3رقم )تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ القانون 

 اشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية.

 

 حدأل اصدر عنا في يوم   

 2018لسنة  ليو يو من شهر والعشرون الثاني : املوافق

 

 كرشمنذر محمد بن                                                                                

 البلدية مدير عام دائرة                                                                              


