
ألرصفة ا على للبیع واللوائح العامة القواعد   
 

 
ً لدعم ، أعد مكتب على األرصفةبیع لبخصوص ا S5-1493-13لملف المجلس رقم (المدینة)  سونجلألوس  ةقانون مدینا

بائعي  لجمیع لحق المرور العام القواعد العامة واللوائح التالیة   (Bureau of Street Services, BSS)خدمات الشوارع
 القواعد.ا لھذه فصاعدً  2019ینایر  1من ى الرصیف عل كل البیع خضعی. ساألرصفة

 
 الحتواءبما یكفي ة حاویات قمامة كبیرة بمجھزأن تكون بیع المواد الغذائیة أو أكشاك جمیع عربات على  القمامة: .1

كل كشك التقاط البیع المواد الغذائیة أو عربة شغل مُ على كشك، والعن تشغیل ھذه العربة أو ناتجة الكل القمامة 
العربة. یجب فصل تحریك كشك قبل القدم من العربة أو  50طر ضمن نصف ق العملیةعن ھذه ناتجة الالقمامة 

ة التدویر الحالیة لمدین ةعادإتتسق مع سیاسة  ةاألخرى والتخلص منھا بطریق قمامةجمیع المواد القابلة للتدویر عن ال
 لمدینة).(الوس أنجلوس 

 
البائعین ومشغلي سوق المزارعین االمتثال للمادة لى : یجب عغیر القابلة إلعادة االستخدامیة البالستیك اتالقش .2

 .LAMCمن الفصل التاسع عشر  ،3
 

على أو یطل یبرز أو كشك بیع  ةأي عرب على  اإلبقاءأو استخدام أو  ركیب: ال یجوز ألي شخص تتعیین المكان .3
األشخاص  ةسالماإلبقاء مثل ھذا التركیب أو االستخدام أو یھدد عندما  ریق رئیسيطي رصیف أو داخل أو فوق أ

ألغراض المرافق العامة أو أغراض النقل العام أو غیرھا من المكان استخدام ھذا الموقع أو  أو الممتلكات، أو عند 
المشاة أو  ةر معقولة أو تعیق تدفق حركغی ةاالستخدامات الحكومیة، أو عندما تتدخل ھذه العربة أو الكشك بصور

أو المداخل الدعامات أو  األعمدةي سكن أو مكان عمل، أو استخدام أالمركبات، أو دخول األماكن أو الخروج من 
مسموح بھا في  المواقع  أشیاء أخرى أو إشارات المرور أو اإلشارات أو صنابیر المیاه أو علب البرید أو 

 ىتقل مساحة واضحة لمرور المشاة عل حیثكشك بضع عربة بیع أو یمكن وال منھا. المذكورة  أو  بالقرب 
التسبب في أو  ةعرقلفي الشارع متجول أو جوال قدام. ال یجوز ألي بائع أ ةخمسیقل عن الرصیف إلى عرض 

تجمع  التسبب فيعن طریق  آخر،ي مكان عام أأو زقاق أو  ةي رصیف أو شارع أو جاد أعلى مرور عرقلة ال
تباع  نوع أوأي من أو البضائع الغذائیة أو المواد سلع أو ال حاجیاتلباع فیھ امن المكان الذي تُ  الناس في أو بالقرب

 عرض للبیع.تُ أو 
 

a(  فوق األرضیةالمسافات من المرافق ) التالیةAGFabove ground facilities,  تقل  أال) یجب
 قدام:أ ثالثةعن 

 أضواء الشوارع )1(
 اآلبار الشجریةحواف  )2(
 عدادات وقوف السیارات )3(
 خدمات فوق األرضمرافق  )4(

b(  قدام.ة أقل عن خمسأال تالمسافات من صنابیر الحریق یجب 
c(  قل عن قدمین.ت أالتحت السطح یجب موجود صندوق خدمة أو صمام أو قبو ي أالمسافات من 
d(  انظر الرسم  ةبوص 18تقل عن  أالالمداخل الموجودة یجب  ةومن حافواجھة الرصیف المسافة من)

 ). 1 البیاني
e(  انظر الرسم البیاني أ ثالثة نالبائعین تكون المسافات بین أیجب) 2قدام .( 
f(  ُأو في المواقع التي توجد فیھا وسائل الراحة  الحافالتتوقف سمح بأي أماكن للبیع في مواقع لن ی

 الصحفأكشاك بیع و )رفوف الدراجات المقاعد،وارع (الموجودة فوق األرض مثل أثاث الش
 ). 3(انظر الرسم البیاني  واألرصفة الحمراء

g(  ُلدراجات.ومسار ا وجزر المشاةمنصفات في الطرق والسمح بأي أماكن للبیع لن ی 
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h(  على . یجب وضع جمیع مواقع البیع الثابتة ةمباشر أي مبنى مام أ موقع بیع ثابتي أال یجوز وضع

 .واجھة الرصیفمن  ةبوص 18بعد 
i(  إغالق الشوارع أو  ىاالقتصار علودون المسموح بھا بما في ذلك  األنشطةالمسافة من  تقل أالیجب

وأسواق المزارعین  والتصویرالمتبادلة االجتماعات والمناسبات الخاصة و الحارات المتعلقة بالبناء
 لنشاط المسموح بھ.اخط حدود  منقدم  500عن 

j(  أو حأو مسرمخزن  مبنى أوي أمن مدخل الطریق إلى قدماً  20لمسافة لن یكون الحد األدنى أیجب 
 بیت عبادة أو مكان تجمع عام.  أو دار سینما

k(  أنجلوس في لوس  قانون البلدیة محدد فيكما ھو  حظورمموقع بیع  من أيقل المسافة تال أیجب
 .حظورخط الممتلكات من الموقع الممن قدم   500) عن c( 42.13القسم 

 
 

 :المحظورة عمواقع البی .4
 

a(  قدم من:  500 ضمنیحظر البیع 
 (Universal Studios) یونیفرسالاستودیوھات  ھولیوود،ممشى المشاھیر في  )1(

ومقر  ،  (El Pueblo de Los Angeles)شعب لوس أنجلوسالتاریخي ل والنصب
من  22من الشعبة  25(كما ھو موضح في الفصل   (Staples/ LA Live)ستابلز 

 البلدي) ؛ أنجلوسقانون لوس 
 (Hollywood Bowl)بوولوھولیوود  (Dodger Stadium)دوغلر ملعب  )2(

           كالیفورنیابنك اوف استاد  /) (LA Coliseumلوس أنجلوس مدرج و
Banc of California Stadium)  (؛األحداث في أیام 

 و الدولي؛أنجوس  مطار لوس )3(
 .شغال العامةي مكان آخر یحدده مجلس األأ )4(

b(  یقتصر البیع في شاطئ البندقیة(Venice Beach) لتعدیل النشاطات التعبیریة المحمیة با على
 األول.

c(  ریاض  ة بثانویون أو مرافق خاصي مرفق للتعلیم ما بعد الثانوي یحضره تالمیذ أالمدارس أو
 األطفال أو المدارس االبتدائیة أو الثانویة.

 
 عدم البیع في ھذه المواقع.عالمة المناسبة مع شارات اإل لكل موقع. سیتم نشر الحدود خریطة ستصور 

 
والزراعة في كالیفورنیا  األغذیة ةوزار لمضبوطة من قبلمیع المنتجات اج: یتم التعامل المنتجات بیع .5

)California Department of Food and Agriculture, CDFA أو نقلھا أو عرضھا أو التخلص منھا (
ما  ىتقتصر عل ال ھاكما ھي موجودة اآلن أو بصیغتھا المعدلة من وقت ألخر، ولكن CDFA ةوفقا لجمیع أنظم

 یلي: 
 

a(  من قبل منطقة المحددة تخضع للسیتم حمایة جمیع المنتجات أو السلع التيCDFA  أو حمایتھا
ي عرض أیحظر  اإلصابة؛فحصھا لمنع وضعھا في أكیاس أو تتم الموافقة علیھا من خالل  ةبطریق

 مفتوح. 
b( في  مختومةیجب ان تكون  بذورجمیع المنتجات أو السلع أو قشورھا أو النوى أو الرواسب أو ال

 أكیاس بالستیكیة قبل التخلص منھا.
c(  جمیع المنتجات  لمنشأإیصال أو فاتورة أو بولیصة شحن أو دلیل آخر مقبول  لألغذیةیكون لكل بائع

 .منطقة المحددةأو السلع الخاضعة لل
d(  منطقة لان تكون جمیع المنتجات أو السلع المباعة أو المعروضة للبیع أو المنقولة داخل أویجب

 تجاري.  منشأذات المحددة 
e(  األساسیةالمنتجات أو السلع  مصادرةوأي انتھاك لھذا القسم قد یؤدي إلى. 






