
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1186(

وزارة البلديــات الإقليميـة ومــوارد امليــاه

قــــرار وزاري

رقـــم 63/ 2017

ـالت ال�سيـارات اأمـا املنـازل خـار حـدود قطعـة الأر�س يـم اإقامـة م  بتن

ا�ستنادا اإ قـانون تنظيــم البلديات الإقـليميــة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـــانـي رقم 2000/96 ، 

واإ لئحة تنظيم املبا ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2000/48 ، 

واإ موافقة وزارة املالية  

وبناء عل ما تقت�سي امل�سلحة العامة 

تقــــــــرر

املــادة الأولـــــ

يعمل فـي �سـاأن تنظيــم اإقـامــة مظـالت ال�سيارات اأمــام املنازل باأحــكـام الالئحــة املرفقة .

انيــــة املــادة ال

ه الالئحة  اأو يتعار�ض م اأحكامها . ال ه يل كل ما ي

ــــة ال املــادة ال

ـــة اأ�سـهــــر  ال  3 ا القـــرار فـي اجلـريــدة الر�سميــــة  ويعـمـــل بـــ بعـــد م�ســي  ين�ســر هــ

مــن تاريـــ ن�ســـره . 

انيـة 1438هـ �سدر فـي  16 من جمـادى ال

املوافــــق  15 من مـــــــــــــــــــــــار�س 2017

 اأحمـد بن عبدالـله بن مـحـمد ال�سـحـــي

 وزيـــــر البلديـــــات الإقليميــــــة ومــــــوارد امليــــاه
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يــــم حـــــة تن   ل

ـالت ال�سيـارات اأمــا املنــازل خــار حــدود قطعــة الأر�س  اإقامـة م

املــادة  1 (

ه الالئـحـة يكون للكـلمـات والعبارات التيــة املعن املبيـــن قريـــن كـــل  فـي تطبيـق اأحـكام ه

منها ، ما  يقت�ض �سياق الن�ض معن اخر :

البــلـديــة :

ت�سة التي يق الت�سري فـي نطاق دائرتها . البلدية امل

الـت�سريــ  

املوافـقـة التي ت�سدر من البلدية لإقـامة مظـلـة ال�سيارات اأمام املنزل .

املـ�ســر لــه  

ي �سدر ل الت�سري . مالك املنزل ال

احلديــد املجلفــن 

ـطـ بطبقـة واقـيـة من الزنـك ، ملنعـ من الـ�ســـداأ والتاكل . حـديد م

املــادة  2 (

�سول  ل يـجــوز اإقـامـة مـظـالت الـ�سيارات اأمـام املنزل خارج حـدود قـطـعـة الأر�ض ، اإل بعد ا

عل الت�سري من البلدية .    

املــادة  3 (

يكون الت�سري باإقـامـة مظـالت ال�سيـارات اأمـام املنزل  وفقـا لل�سوابط التية :

ات ا�ستعمال �سكني .  اأ - اأن تكون الأر�ض القائم عليها املنزل 

ـراء ال�سـيانة الدورية للمـظـلـة . ب - اأن يلتزم امل�سـر لـ باإ

ات املنطقة من املواق العامة . ر اإقامة املظلة عل احتيا ج - األ تو

د - تر م�سافـة )1( مرت واحد عل الأقل بني حافة ال�سارع واملظلة .
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ائة مرت مرب . ما هـ - األ تتجـــاوز م�سـاحــة الأر�ض القـائــــم عليهـــا املنـــزل )800 م2( 

و - األ تقل امل�سـافـة بني حـدود الأر�ض املبيــنة فـــي الر�ســــم امل�ساحي وال�سارع عــن )6م( 

�ستــة اأمتار . 

ز - األ يتـجــاوز عـدد املواقـ لأكـÌ من )2( �سـيارتـني فـي املظــلــة الواحـدة ، واأن تكون 

ة اأمتــــار فــــي �سـتــــة اأمـتــــار �ســــواء ب�سـكــــل طـولــــي  ال م�سـاحـة كل موقـ )3 × 6( 

اأو عر�سـي ح�سـب امل�سـافـة املتوفـرة اأمـام قطعـة الأر�ض .

      املــادة  4 (

ا ال�ساأن  ج املعتمدة فـي ه يكـون الت�سـري باإقــامـــة مظــلـة ال�سيارات اأمام املنزل وفق النما

ووفق ال�سرتاطات الفنية التية :

اأ - الأ�سا�ســـــــــــــات  

60 ×60 ×100 �سم بداخــــل الأر�ض  تكون من اخلر�سانات الأ�سمنتية بحجم ل يقل عن 

5 �سم من اجلزء العلوي يكون فـــوق م�ستـــوى اأر�سيـــة املوقـــ  كما يتم  فـيمـــا عـــــدا 

2 �سم  وعددها )4 اأربعة  4 �سم وقطر  ـــي بطـــول  ا ال تثبيت امل�سامري املجلفنة 

لك لتثبيت اأعمدة املظلة . 35 × 35 × 2 �سم  و ديد املجلفن بحجم  م لوحة من ا

لــة   ب - اأعمــدة امل

15 �سم(  Class - C  بقطــــر ل يقـــل عن  ديــد املجلفن مـــن نـــوع   تكـــون مـــن ا

12 × 12 × 0.5 �سم للعمود مرب ال�سكل  للعمود دائري ال�سكل  اأو بحجـــم ل يقـل عن 

30 ×30 × 1.2�سم  علــ اأن  ـديد املجلفــن بحجــم ل يقـــل عـــن  م تثبيت لوحـة ا

ــــد اأي عمــــود اأو اأي عائق  تكـــون الأعمـــدة مال�سقــــة ل�ســـــور املبنـــ  �سريطـــة األ يو

مـــن اجلهتـــني الأماميـــة واجلانبيـة للمظلـــة  ويتــــم طــــالء الأعمـــدة باللون الأبي�ض 

ليبي . اأو ا

-15-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1186(

لــة   - �سقـف امل

طـــ بقمـــا�ض مـــن مـــادة البولــي اإيثلني عالـــي الكثافــــــة  HDPE  الواقيـــة مـــن  ي

ديد  ليبي  ويثبت عل ا الأ�سعة فوق البنف�سجية  عل اأن تكون باللون الأبي�ض اأو ا

5 �سم عل الأقل  واملثبـــت علـــ الدعامـــات املت�سلــة باأعمدة املظلة  املجلفــن بقطر 

الرئي�سية  عل اأن يكون ال�سـقـ ب�سكـل قبـة خمـروطيـة   اأو ن�سـ قـو�ض   وباأقـ�سـ 

1 مرت واحد . ارتـفـاع 

لــة  د - ارتفــا امل

260 �سم( .  امل�سـافة بني اأ�سـفل نقـطـة فـي �سـقـ املظـلـة وحت الأر�سية بارتفاع 

لــة   هـ - اأر�سيــة امل

6 �سم  وميل متج من ال�سور  الإنرتلو ب�سمك  يتم تركيب البال املت�سابك 

اإ ال�سارع نزول .

      املــادة  5 (

بة امل�سر ل فـي اإقامة مظـلـة ال�سيـارات من اخل�سب  يجب اأن تكون باملوا�سفات  فـي حالة ر

املحددة من قبل البلدية .

      املــادة  6 (

يحـظـر اإقـامـة مظـالت ال�سيارات اأمام املنازل عل ال�سوارع الرئي�سية . 

     املــادة  7 (

ون ريال عمانيا عن املظلة الواحدة ملرة واحدة . ال يلتزم امل�سر ل ب�سداد ر�سم قدره )30( 

      املــادة  8 (

لكا للمـوقـ املقام علي املظلة .  ل يعد الت�سري 
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     املــادة  9 (

ـ�سـول عل موافقـة اجلـهـات اخلدمية التــي لـهـــا خطـــو  يجب عل طالب الرتخي�ض ا

ـرير خطــو اخلدمات فـي املوق .  خدمـات خـارج حدود قطـعـة الأر�ض ، كـما يجوز 

     املــادة  10 (

رة ، ويحق لها - فـي حال عـدم الإزالـة -  للبلدية طلب اإزالة املظلة من امل�سر ل لأ�سباب م

اأن تقوم باإزالة املظلة عل نفقت دون تعوي�ض . 

      املــادة  11 (

رامة اإدارية قدرها )50( خـمـ�سـون ريال  ه الالئـحـــة ب ـالــــ اأحـكـــام هـــ يعاقب كل من ي

ـالفـة ، اأو اإزالتها عل نفقت ، وفـي حال تكرار  ـال بت�سحي املـ عمـانيــا ، مـــ اإلــــزام امل

رامة .  الفة ت�ساع ال امل
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