الالئحة التنفيذية
لقانون إشغال أرصفة الطرق والساحات اخلارجية
رقم ( )3لسنة 2018

قرار رقم (

) لسنة 2018

بشأن الالئحة التنفيذية لقانون إشغال أرصفة الطرق والساحات اخلارجية
مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة


بعد االطالع على قانون بلدية رأس الخيمة لسنة ،1981



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

وبناء عليه قرر إصدار الالئحة التالية- :
مقدمة:
يعد الحفاظ على املظهر الحضاري والجمالي لإلمارة متطلب حيوي هام ومن التوجه العام إلمارات
الدولة ،لذا يجب أن تتقدم املنشآت «شركات ،مؤسسات ،محالت ».. ،املسجلة في اإلمارة والتي تزاول
ً
ً
ً
ً
نشاطا تجاريا أو اقتصاديا أو سياحا ،بطلب إصدار تصريح إشغال رصيف الطريق إلى بلدية رأس
ً
م
م
الخيمة وفقا للنموذج املعد في حال طلبها إلشغال جزء من رصيف الطريق للنشاط املرخص لها ،وتعتبر
جميع املعلومات والضوابط واالشتراطات الفنية واإلجراءات املطلوبة بهذا الالئحة مملزمة ملنح التصريح
املطلوب.
وتحتوي الالئحة التنفيذية على الضوابط واالجراءات التفصيلية الالزمة لتيسير نفاذ القانون رقم ()3
لسنة  2018بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية الصادر عن الديوان األميري في
/13فبراير.2018/
التعاريف:
اإلمارة
الدائرة
املدير العام
اللجنة
الطريق
نهر الطريق
الرصيف

إمارة رأس الخيمة.
دائرة بلدية رأس الخيمة.
مدير عام بلدية رأس الخيمة.
لجنة مراقبة االشغاالت.
كل سبيل مفتوح للسير العام دون الحاجة الي إذن خاص.
جانب من الطريق املستخدم يسمح فيه بسير املركبات.
جزء الطريق املحاذي لنهر الطريق من الجانبين و املعد لسييير املشيياة و تعتبر الجزر
الكائنة في وسط الرصيف في حكم الرصيف.
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الساحات الخارجية

اإلشغال

كل فراغ عمراني معزول عن حركة السي ي ي يييارات يقع أمام او خالل املباني أو بجوار
الطرق العامة ويمثل جزء من الشي ي ي ييكل الحضي ي ي يياري للمكان ،ويمكن لألشي ي ي ييخاص
ممارسة بعض االنشطة الحياتية فيه دون حاجة إلى إذن خاص.
القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير أو الحد من استخدام األرصفة أو
الساحات الخارجية في األغراض املخصصة لها.

املادة األولى :الجهة املشرفة
إدارة املباني  -بلدية رأس الخيمة بشرط عدم ممانعة ادارة الصحة العامة.
املادة الثانية :اسم التصريح
تصريح إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية (يجدد بشكل سنوي).
املادة الثالثة :نطاق التطبيق
 .1.3جميع األنشيطة الخفيفة املصيرح لها بإشيغال األرصيفة والسياحات الخارجية واملكملة لالسيتعماالت
التجارية املرخصة( .املقاهي  /الكافتيريات – املطاعم – ألعاب األطفال – اجهزة الصراف والسداد
اآللي) وما في حكمها.
 .2.3في حال الرغبة في تقديم الشيشة يتم االلتزام باشتراطات إدارة الصحة العامة.
املادة الرابعة :الغرض من الجلسات
 .1.4وضع أماكن جلوس  /أماكن انتظار  /أماكن استراحة  /ألعاب أطفال وما في حكمها.
 .2.4وضييع لوحات اعالنية ثابته أو متنقلة بكافة أشييكالها وأنواعها وفقا لالشييتراطات الخاصيية بتصيياريح
اإلعالنات.
 .3.4وضع أحواض النباتات أو الزهور املتنقلة وغير الثابتة أو أعمدة اإلنارة الصغيرة.
املادة الخامسة :اشتراطات املوقع
 .1.5اشتراطات املباني السكني :غير مسموح بعمل جلسات خارجية.
ً
 .2.5اشتراطات املباني التجارية والسكنى تجارى والسياحية طبقا لالشتراطات األتية:
يسمح بترخيص الجلسات بالشروط التالية:
 .1.2.5أن تقع األبنية على الشي ي ييوارع التجارية الرئيسي ي ييية وال تؤثر على خصي ي ييوصي ي ييية القسي ي ييائم
السكنية.
 .2.2.5يجب أن تبعد الجلسات الخارجية (مطعم/مقهى) عن مداخل األبنية السكنية بنطاق
ال يقل عن ( )10متر.
 .3.2.5في حال كون األنشطة تشكل مصدر تلوث سمعي وبيئي يجب أال تقل املسافة بين حد
النشاط املرخص (كاملقاهي وما شابهها) ،وبين رياض األطفال واملدارس واملعاهد والكليات
والجامعات واملساجد ودور العبادة وأي مراكز أو تجمعات خاصة بالنساء عن ( )100متر.
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املادة السادسة :االشتراطات العامة
 .1.6الحفياظ على مس ي ي ي ييافية ( )1.80متر على األقيل كممر مش ي ي ي يياة خيالي من أي عوائق بين حيد الطريق
والجلسة أو بين أي جلستين متجاورتين.
ً
 .2.6عدم تعديل نوعية الرصيف املنفذ من البلدية ،وفى حال عدم وجود رصيف ينفذ وفقا لرخصي ية
إنتر لوك يتم اصدارها من البلدية حسب االشتراطات املتبعة.
 .3.6عدم إحداث أي إنش يياءات ثابتة ويس ييمح بوض ييع أحواض زهور أو س ييياج من مواد غير ثابته وذات
جودة عالية وتتناسب مع املنطقة املحيطة خارج حدود املحل.
 .4.6مراعاة عدم تجاوز ارتفاع وحدات االض ي ي ي يياءة الخارجية أو املظالت الخارجية الحد املصي ي ي ييرح فيه
للمحل التجاري.
 .5.6عدم عرقلة حركة املركبات واملش يياة من أجهزة أو اآلالت أو أثاث يعوق الرؤية أو ش يياش ييات عرض
بما ال يخالف النظام العام.
 .6.6ال يص ييرح بتمديد االس ييالك لإلض يياءة الخارجية أو لش يياش ييات العرض أو ما ش ييابه بش ييكل مكش ييوف
وغير آمن.
 .7.6يتحمل حامل التصي ي ييريح مسي ي ييؤولية الحفاظ على العرف السي ي ييائد والقوانين املعمول بها بالدولة،
وفي حال حدوث أي شكوى وتكرارها يتم سحب تصريح الجلسة الخارجية.
 .8.6تحدد سيياعات عمل الجلسيية واسييتغاللها بناء على السيياعات املصييرحة بها ملزاولة النشيياط القائم
ً
وبحد أقص ى الساعة الثانية عشر ليال على أال تضر بالنظام العام للمنطقة.
 .9.6يكون ارتفاع السي ييياج املحيط بحد أقص ي ي ى  0.8متر لتحديد الجلسي يية ومن مادة ذات جوده عالية
ومظهر جيد وتتناسب مع املنطقة املحيطة وان ال يحجب الرؤية.
 .10.6يخض ييع الس ييياج ملوافقه من قبل الجهة املختص يية بتدقيق تص يياريح االعالنات في حال وجود أي
مادة اعالنية عليه.
املادة السابعة :االشتراطات الصحية
 .1.7إتباع االشي ي ي ييتراطات التي نص عليها القانون االتحادي رقم ( )15لسي ي ي يينة  2009في شي ي ي ييان مكافحة
التبغ.
 .2.7يلتزم حامل التصريح باألنشطة املصرحة في الرخصة التجارية وشروط النظافة والصحة العامة
قبل وبعد وأثناء ممارسة النشاط.
 .3.7يتم تخصيص أماكن مخصصة للمدخنين عند تقديم املخططات املطلوبة للتصريح.
 .4.7ال يص ي ييرح بتقديم الش ي يييش ي يية في الجلس ي ييات الخارجية التابعة الفنادق ذات التص ي يينيف أقل من 4
نجوم.
 .5.7ال يصرح بتحضير أو تجهيز واعداد الطلبات خارج حدود املحل.
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املادة الثامنة :املستندات املطلوبة للتصريح
 .1.8ص ييورة عن الرخص يية التجارية (في حال تقديم الش يييش يية يجب أن تكون متض ييمنة ض ييمن انش ييطة
الرخصة التجارية)
 .2.8صور فوتوغرافية للموقع املطلوب (صورة من قبل مراقب البلدية).
ً
 .3.8مخطط هندس ي ي توضييي ي للجلسيية مع األبعاد باملتر مبينا تصييميم الجلسيية وتشييمل :عدد وأماكن
الطاوالت ،الكراس ي ي ي ي ي ،املس ي ي ي يياحة املطلوبة ،ممرات املش ي ي ي يياة ،عرض الرصي ي ي يييف ،أماكن أعمدة اإلنارة،
العالمات واللوحات االعالنية والسياج وفوهة الحريق إن وجدت.
ً ً
 .4.8عقد إيجار ساري املفعول وموثقا وفقا لألصول(صورة).
 .5.8رسالة عدم املمانعة من صاحب العقار.
 .6.8رسالة عدم ممانعة من :الدفاع املدني– الكهرباء واملياه واالتصاالت والصرف الص ي.
 .7.8خريطة املوقع أو الكروكي (صورة).
 .8.8رخصة انترلوك في حال عدم وجود رصيف منفذ او وجود تعديل بالرصيف املنفذ.
 .9.8رخصة لإلعالنات في حال وجودها بالجلسة الخارجية.
 .10.8درجة تصنيف الفندق عند طلب تقديم الشيشة في الجلسة الخارجية للفندق.
ً
 .11.8يجوز التنازل عن التصريح بإشغال الرصيف إلى الغير (والذي تم التنازل له مسبقا عن رخصة
النشاط األصلي) بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى دائرة البلدية مرفقا به رخصة النشاط وعقد
البيع.
 .12.8ميلغي تصريح اشغال الرصيف املمنوح في حال تم تغيير النشاط املصرح به إلى نشاط أخر غير
مصرح به ملنح التصريح.
املادة التاسعة :العقوبات والجزاءات
 .1.9يتم إعطاء مهلة  6أشي ي ي ييهر لألنشي ي ي ييطة القائمة قبل صي ي ي ييدور الالئحة ،لبدء التطبيق الفعلي للقرار
ً
وتصويب االوضاع طبقا لالشتراطات الواردة بهذه الالئحة.
 .2.9في حال عدم وجود تص ييريح س يياري املفعول بعد املهلة املمنوحة يتم احتس يياب غرامة عن كل يوم
اشي ييغال للجلسي يية بقيمة  100درهم على نفقة املخالف من تاريخ تحرير املخالفة لحين تصي ييويب وضي ييع
الجلسي ي يية وفقا للنظام املتبع ويتم ايقاف نشي ي يياط الجلسي ي يية الخارجية ريثما يتم تعديل الوضي ي ييع في مدة
اقصاها  30يوم.
 .3.9في حال مخالفة أي من االشي ي ي ييتراطات الواردة بالالئحة يتم فرض غرامة على نفقة املخالف كما
يلي:
 .1.3.9املخالفة االولى تغريم بقيمة ( )2000درهم.
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 .2.3.9املخالفة الثانية تتض ي يياعف الغرامة إلى ( )5000درهم (يتم فرض ي ييها بعد انتهاء مدة 30
يوم من تاريخ تحرير املخالفة األولى ولم يتم تصويب وضع املخالفة).
 3.3.9املخالفة الثالثة تغريم بقيمة ( )10000درهم (يتم فرضي ي ي يها بعد انتهاء مدة  30يوم من
تاريخ تحرير املخالفة الثانية ولم يتم تصويب وضع املخالفة).
 .4.3.9املخالفة الرابعة واالخيرة يكون االجراء إلغاء التصي ي ي ييريح مع إزالة الجلس ي ي ي يية على نفقة
املخ ييالف (يتم تطبيقه ييا بع ييد انته يياء م ييدة  30يوم من ت يياريخ تحرير املخ ييالف يية الث ييالث يية ولم يتم
تصويب الوضع).
 .4.9في حال عدم االلتزام باملساحات املصرح بها يتم فرض غرامة املخالفة باإلضافة لرسوم املساحة
ً
املخالفة االضافية حيث يتم احتسابها وفقا للبند رقم ( .2.9من املادة التاسعة) من تاريخ تحرير
املخالفة ضمن املصرح به.
 .5.9يتم إزالة املساحة املخالفة على نفقة املخالف في حال عدم إمكانية التصريح وتكون تكاليف
االزالة باإلضافة إلى الغرامة املقررة.
املادة العاشرة :التأمينات
 .1.10تحدد رسي ي ي ييوم تأمينات /3000 /ثالث أالف درهم فقط /قابلة لالسي ي ي ييترداد عند انهاء التصي ي ي ييريح
وبعد اغالق الجلسة وإزالة كل اإلنشاءات املرتبطة بالتصريح.
 .2.10يخصم  %25من التأمين ( 750درهم) في حال الغاء املعاملة من قبل مقدم الطلب أو من ينوب
عن صاحب الترخيص.
املادة الحادية عشر :الرسوم
 .1.11رسوم الطلب رسوم تقديم الطلب إصدار أو للتجديد تقدر ب ( )300درهم.
 .2.11رسوم اصدار بدل تالف أو فاقد للتصريح تقدر ب ( )100درهم.
 .3.11الرسوم السنوية للتصريح:
 .1.3.11في حال كانت مسي يياحة اإلشي ييغال اكبر من  25متر مربع تحدد قيمة الرسي ييوم السي يينوية
تبعا إليجار املحل التابع للرخص ي ي ي يية الرئيسي ي ي ييية وفق املعادلة التالية :تقدر املس ي ي ي يياحات باملتر
املربع)
قيمة ا إليجار السنوي بالدرهم  xاملساحة املطلوبة  /املساحة الداخلية للمحل × %10
مثال توضي ي :إيجار املحل ( )300,000درهم × مساحة الجلسة املطلوب ترخيصها ( 100متر
مربع)  /مساحة املحل ( 200متر مربع) ×  = %10تكون رسوم التصريح السنوية =
15000درهم.
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 .2.3.11في حال كانت املساحة  25متر مربع او أقل م
فتقدر  200درهم لكل متر مربع من الجلسة
وبحد أدني يجب أال تقل رسوم التصريح السنوية عن  2000درهم.
املادة الثانية عشر :االجراءات
 .1.12تقديم الوثائق املطلوبة إلى إدارة خدمة العمالء.
 .2.12دفع رسوم الطلب والتأمين وخروج املراقبين.
م
 .3.12دراسة الطلب املقدم من اللجنة املختصة واتخاذ القرار.
 .4.12دفع الرسوم املقررة (رسوم التصريح) بناء على املخططات املعتمدة.
 .5.12استالم التصريح واملخططات املعتمدة.
املادة الثالثة عشر :لجنة مراقبة االشغاالت:
 .1.13تت ييألف اللجن يية ويتم تعيين أعضي ي ي ي ييا ه ييا (بم ييا فيهم الرئيس) بقرار من امل ييدير الع ييام ،وتتكون من
االختصاصات التالية:
مهندس رقابة (تفتيش)
مهندس صحة
مهندس تراخيص عدد ()2
مستشار قانوني
مستشار مالي
مهندس تخطيط
 .2.13يصدر القرار بأغلبية أصوات الحاضرين.
 .3.13تختص اللجنة بما يلي:
 .1.3.13متابعة اصدار تراخيص اشغال االرصفة والساحات الخارجية.
 .2.3.13تلقي الشكاوى والتظلمات املرتبطة بإشغال االرصفة والساحات الخارجية.
 .3.3.13البت في طلبات االزالة.
 .4.3.13اي مهام أخرى تتصل باإلشغاالت حسب تكليف املدير العام.
املادة الرابعة عشر:
تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ القانون رقم ( )3لسنة  2018بشأن
اشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية.
صدر عنا في يوم األحد
املوافق :الثاني والعشرون من شهر يوليو لسنة 2018
منذر محمد بن شكر
مدير عام دائرة البلدية
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