دليل سياسات تخصيص
األراضي اإلستثمارية
مجلس أبوظبي الرياضي 2018 -

إدارة المنشآت والتراخيص  -االصدار األول

تنـويــه
يسري دليل سياسات استثمار األراضي المخصصة للمنفعة الرياضية وإرشاداتها على األراضي الخاصة جميعها في إمارة أبوظبي.
ويجب على مستخدمي هذا الدليل مراعاة اآلتي :
• إن النسخة العربية من الالئحة التنظيمية لألراضي اإلستثمارية المخصصة للمنفعة الرياضية في إمارة أبوظبي لسنة  2018يلزم على المستثمر
العمل بما ورد في بنودها  ،وفي حال وجود أي تعارض بين النسخة العربية والنسخة اإلنجليزية التي يصدرها المجلس تعتمد النسخة العربية.
• سيتم تحديث هذا الدليل بشكل دوري حسب الحاجة استجابة لتطورير االحتياجات  ،وسيعلم بذلك أصحاب العالقة.
• لمزيد من المساعـدة حول هذا الدليل ،يرجى التواصل مع مجلس أبوظبي الرياضي.

إدارة المنشآت والتراخيص  -االصدار األول

تمهيد
إن التطــور الــذي وصلــت إليــه رياضــة اإلمــارات واإلنجــازات التــي تحققــت خــال الســنوات الماضيــة ،لــم تكــن لتتحقــق لــوال اهتمــام صاحــب
َ
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» ،ورؤيتــه الحكيمــة التــي أرادت التفــوق والنجــاح ألبنــاء الوطــن واعــاء
شــأنهم بيــن األمــم.
كمــا شــكل دعــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة لشــريحة
الرياضــة والرياضييــن ،مصــدر فخــر واعتــزاز للشــباب ليقدمــوا كل مــا لديهــم مــن عطــاء فــي ســاحات التنافــس الدوليــة.
وجــاء هــذا الدعــم ليمثــل عالمــة فارقــة فــي ســنوات مضــت فيهــا رياضــة اإلمــارات نحــو العالميــة حيــث نــال أبنــاء الوطــن أرفــع األوســمة
وحصــدوا العديــد مــن النجاحــات فــي مختلــف المحافــل اقليميـ ًـا وقاريـ ًـا وعالميـ ًـا.
إن إنشــاء مجلــس أبوظبــي الرياضــي منــذ ســنوات عــدة ،هــو تجســيد لــرؤى وأفــكار القيــادة الرشــيدة التــي حــددت المالمــح العامــة،
ووضعــت األهــداف التــي مــن شــأنها االرتقــاء بالعمــل الرياضــي والشــبابي فــي إمــارة أبوظبــي ،والوصــول بــه إلــى أعلــى المراتــب ،ليمهــد
هــذا العمــل الطريــق إلــى نجاحــات عديــدة تتوارثهــا األجيــال لبلــوغ الغايــات واألهــداف ،بخطــوات علميــة مدروســة ووفــق خطــط منهجيــة
تطمــح لجعــل أبوظبــي  ...عاصمــة عالميــة للرياضــة.
نهيان بن زايد آل نهيان

إدارة المنشآت والتراخيص  -االصدار األول

الرؤية

أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة  ..ممارسة  ..منافسة ..استضافة

الرسالة

خلق بيئة رياضية تساهم في التوعية بأهمية الرياضة ،وتوفير
البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع ،وتطبيق
أفضل النظم العالمية المؤهلة للتنافس الرياضي باحترافية
على المستويين المحلي والدولي ،واستضافة أهم البطوالت
الدولية.
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لماذا اإلستثمار في أبوظبي

موقع
استراتيجي

حوافز جاذبة
لألعمال التجارية
وفرص واعدة
لالستثمار

اإلقتصاد القوي
والبيئة االستثمارية
المالئمة
مستوى معيشة
مرتفع وإمكانية
الشراكة بين
القطاع العام
والخاص

مناخ سياسي
مستقر آمن

بنية تحتية على
مستوى عالمي
ومصادر للطاقة
منخفضة التكلفة
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مستندات تخصيص أرض إستثمارية:
ً
إلكترونيا عن طريق موقع المجلس .adsc.ae
 .1تعبئة نموذج الطلب
 .2صورة الهوية سارية المفعول.
 .3صورة جواز السفر سارية المفعول.
 .4دراسة جدوى للمشروع.
 .5دراسة المالءة المالية.
 .6صورة من الرخصة التجارية للشركة.

األحكام العامة لتخصيص أرض استثمارية:
 .1اإللتزام بالالئحة التنفيذية لتخصيص األراضي االستثمارية لمجلس أبوظبي الرياضي.
 .2اإللتزام بالالوائح التنفيذية لألندية الصحية الرياضية واألكاديميات الرياضية.
 .3اإللتزام بجميع إجراءات و إشتراطات الجهات ذات األختصاص.
 .4اإللتزام بالواجهة الخارجية المعتمدة للمبنى من قبل مجلس أبوظبي الرياضي.
 .5تنفيذ أي استحداث جديد إلجراءات وإشتراطات تخصيص االراضي االستثمارية.
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خطوات طلب تخصيص أرض إستثمارية
5
أيام عمل

25
يوم عمل

تقييم الطلبات

إستالم
الطلب

التأكد من
اكتمال المستندات
وعمل مقابلة لمقدم
طلب االستثمار

دراسة الطلب
وتقييمه

6
أشهر

توقيع عقد االستثمار

تعرض جميع
الطلبات على
أعضاء اللجنة

توقيع
عقد المساطحة
مخاطبة دائرة
التخطيط العمراني
والبلديات

الموافقات
من الجهات
المعنية

تنجز مرحلة البناء
حسب المدة
المتفق عليها في
عقد المساطحة

يتم التدقيق على
استيفاء التصميم
واالشتراطات
الهندسية حسب
المتفق عليها

توفير متطلبات
الترخيص

رأي لجنة االستثمار

2
شهر

مرحلة البناء

مرحلة االنجاز

5
أيام عمل

حسب المتفق
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شروط ومعايير تخصيص االراضي األستثمارية
 .1استيفاء شروط الترخيص المطلوبة من الجهات الحكومية.
 .2توافق الطلب المقدم مع احتياجات المخطط الشامل المعتمد من قبل مجلس أبوظبي الرياضي . LAND USE
 .3اعطاء األولوية للمناطق حسب األحتياجات ومدى مواءمتها مع الخطط االستراتيجية لألمارة.
 .4تقديم دراسة للعائد األقتصادي واألجتماعي للمشروع وحجم فرص العمل التي يوفرها ونسبة الفرص المتاحة للمواطنين.
ً
تماشيا مع رؤية وإستراتيجية اإلمارة والمجلس لتلبية إحتياجات المناطق.
 .5اإللتزام بنوع المبنى الرياضي والتخصصات وذلك
 .6تقديم المستندات واألدلة التي تثبت المالءة المالية للمستثمر.
 .7توافق الطلب المقدم مع التصميم المعتمد من مجلس ابوظبي الرياضي.
 .8تلبية الحد األدنى من معايير الجهة الحكومية والجهات الحكومية األخرى ذات الصلة .
 .9تلبية المتطلبات الفنية والمالية وغيرها على النحو الذي يحدده مجلس أبوظبي الرياضي.
 .10االلتزام ببنود عقد المساطحة.
 .11االلتزام بالجدول الزمني لبناء وتشغيل المشروع.
 .12تقديم ضمان بنكي لضمان االلتزام بشروط المجلس بحيث تستمر صالحيته حتى مرور سنة كاملة على المباشرة من
تشغيل المشروع ،وبالقيمة والشروط المحددة في عقد المساطحة.
 .13التعهد بتقديم ببوليصة تأمين على المبنى طيلة فترة المساطحة .10%
 .14ملف الشركة.
 .15يجب اإللتزام بإشتراطات المساحات بأن تكون مساحة النشاط الرياضي  70%من مساحة األرض و 30%لألنشطة التجارية
المصاحبة.
 .16اإللتزام ببنود الئحة تخصيص األراضي اإلستثمارية التابعة للمجلس.
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التصميم المعتمد لألراضي األستثمارية لمجلس أبوظبي الرياضي

المرافق التي
يجب توافرها في
األرض المخصصة
لالستثمار

المرافق الداخلية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

االستقبال
المكاتب االدارية
االسعافات األولية
المصلى
المطبخ التحضيري
صالة اللياقة البدنية  -كمال األجسام
صاالت متعددة االستخدام
مدرجات الجمهور لعدد  2000متفرج
حوض السباحة وغرفة المتدربين ومخزن لألدوات
غرف االيروبيك
محالت التأجير ( كافتيريا  ،مطعم  ،مطبخ ومخزن )
غرف تبديل المالبس ودورات المياه
مساحات تخزين اخرى
مساحات الغرف الميكانيكية  ،الكهربائية والصرف الصحي
غرفة النفايات
الممرات الداخلية
غرفة الحارس

المرافق الخارجية
18
19

المالعب الخارجية
المالعب الخارجية المغطاة متعددة االستخدام

المساحات الخارجية الفرعية
20
21
22

مواقف السيارات  -الزوار
مواقف السيارات – الموظفين

الزراعة الخارجية

