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بـلديـــــــة م�سقــــــط
قـــرار
رقـم 2018/95
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيـم �إقامـة مظـالت املركبـات
�أمـــام املبانــي ال�سكنيــة خــارج حــــدود قطعـــة الأر�ض
ا�ستنادا �إلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إلى الأمر املحلي رقم  92/23ب�ش�أن تنظيم املباين مب�سقط ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش ـ�أن تنظيم �إقامة مظالت املركبات �أم ــام املبانــي ال�سكنية خـ ــارج ح ــدود قطع ــة
الأر�ض  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  20 :مـن رم�ضـــــان 1439هـ
املوافــــق  5 :مـن يونيـــــــو 2018م

املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئي ـ ــ�س بــلديـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط
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الئحـة تنظيـم �إقامـة مظـالت املركبـات
�أمـــام املبانــي ال�سكنيــة خــارج حــــدود قطعـــة الأر�ض
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
البلديـــة :
بلدية م�سقط .
الرتخيـــ�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من البلدية للمرخ�ص له لإقامة مظالت �أمام املباين ال�سكنية
خارج حدود قطعة الأر�ض .
املرخــ�ص لــه :
مالك املبنى ال�سكني ال�صادر له الرتخي�ص .
ال�شــوارع الرئي�سيــة �أو املزدوجــة :
ال�شوارع التي ال تقل �إحراماتها عن ( )30ثالثني مرتا .
املــادة ( ) 2
ال يجوز �إقامة مظالت املركبات �أمام املباين ال�سكنية خارج حدود قطعة الأر�ض �إال بعد
احل�صول على الرتخي�ص وفق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 3
ي�صدر الرتخي�ص مبراعاة ال�ضوابط الآتية :
�1 -1أن تكون الأر�ض القائم عليها املبنى ذات ا�ستعمال �سكني .
�2 -2أال يقل احلد الأدنى للم�سافة الفا�صلة بني ال�سور اخلارجي للمبنى واحلد الأدنى
لل�شارع عن ( 4٫5م) �أربعة �أمتار ون�صف  ،و�إذا قل احلد الأدنى عن ذلك فـيجب �أن
تتنا�سب م�ساحة املظلة مع امل�سافة الفا�صلة بني ال�سور اخلارجي للمبنى وحدود
ال�شارع  ،وفـي هذه احلالة يجب �أن تكون املظلة موازية لل�شارع .
�3 -3أال يتجاوز عدد املظــالت (� )4أربع مظالت لكل مبن ــى �سكنــي � ،أو م ــا يعــادل ()%50
خم�سني باملائة من طول واجهة ال�سور اخلارجي للمبنى � ،أيهما �أقل .
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املــادة ( ) 4
يج ــب �إقامـ ــة مظـ ــالت املركـ ـب ــات �أمـ ـ ــام املبان ـ ــي ال�سكنــية خ ـ ــارج ح ـ ــدود قطعـ ـ ــة الأر�ض ،
وف ــق اال�شرتاط ــات الآتيــة :
�1 -1أن يتم التنفـيذ ح�سب الت�صاميم والنماذج املعتمدة فـي هذا ال�ش�أن من البلدية .
�2 -2أن يتم �إقامـة املظلة على بع ــد (2م) مرتيــن من ال�سور اخلارجي للمبنــى  ،ويج ــوز
ا�ستثناء تقليل تــلك امل�سافــة �إلى (1٫5م) متــر ون�صــف ف ــي احل ــاالت التي تقررها
البلديــة  ،وتخ�صي�ص تلك امل�سافة ممــرا للم�شــاة  ،على �أن يكــون حماذيــا ل�سور
املبنى ال�سكني  ،ومنا�سبا ال�ستخدام املعاقني من حيــث املن�ســوب  ،وتوفـي ــر املنحدرات ،
و�أال يتم و�ضع �أي عوائق فـي داخله مبا فـي ذلك غر�س املزروعات .
3 -3ترك م�سافة ال تقل عن ( 0٫5م) ن�صف مرت بني حدي املظلة  ،وال�شارع .
�4 -4أن تتم �أعمال احلفر الالزمة لإقامة املظلة يدويا .
�5 -5أن يتـ ـ ــم ا�ستخ ــدام قمـ ــا�ش (البول ــي �إيثلـ ــني) عالـ ــي الكثافـ ـ ــة � ،أو مـ ــا ي�شابه ـ ــه ،
وباللون املحدد من قبل البلدية .
�6 -6أن يتم طالء �أعمدة املظلة باللون املحدد من قبل البلدية .
�7 -7أن يتـ ــم تركيـ ـ ــب بـ ـ ــالط الأر�ضيات بح�ســب املوا�صف ــات واال�شرتاطـ ــات املح ــددة
من البلدية .
�8 -8أن يتم تثبيت لوحة على كل مظلة حتمل رقم الرتخي�ص البلدي ح�سب النموذج
املحدد من البلدية .
املــادة ( ) 5
ال يعد الرتخي�ص �سببا لك�سب امللكية � ،أو �أي حق عيني للموقع املقامة عليه املظلة .
املــادة ( ) 6
ال يج ــوز �إقامــة مظ ــالت املركبــات �أمــام املبانـ ــي ال�سكني ــة الواقعــة علــى ال�ش ــوارع الرئي�سيــة
�أو املزدوجة .
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املــادة ( ) 7
يلتزم املرخ�ص له ب�إجراء ال�صيانة الدورية للمظلة .
املــادة ( ) 8
يلتــزم املرخــ�ص ل ــه بــ�سداد ر�ســم مقــداره (� )60ست ــون ريــاال عمانيا ع ــن املوقف الواحـ ــد
ملرة واحدة .
املــادة ( ) 9
يتحم ــل املرخـ�ص ل ــه امل�س�ؤولي ــة القانونيــة عن �أي �ضــرر يلحــق ب ـ�أي مــن خطــوط اخلدم ــة
ب�سبب الأعمال الالزمة لإقامة املظلة .
املــادة ( ) 10
يجوز للبلدية �أن تطلب من املرخ�ص له �إزالة املظلة لأ�سباب مربرة  ،ويحق لها  -فـي حالة
عدم الإزالة � -أن تقوم ب�إزالة املظلة على نفقته دون تعوي�ض .
املــادة ( ) 11
يعاقب كل من يخالــف �أحــكام هــذه الالئحة بغرامة �إدارية  ،مقداره ــا ( )100مائــة ري ــال
عماين  ،مع �إلزام املخالف بت�صحيح املخالفة  ،وفـي حالة عدم ت�صحيح املخالفة خالل
الأجل الذي حتدده البلدية تفر�ض غرامة ت�أخريية مقدارها ( )10ع�شرة رياالت عمانية
عن كل يوم  ،وبحد �أق�صى ( )100مائة ريال عماين .

