
 نظام بشأن األبنية المتعددة الطوابق
 

رئيس اللجنة التنفيذية ملنطقة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اإلطالع على 
قانون تنظيم املدن رقم 82 لسنة 1491 م وتعديالته. وعلى نظام رخص املباين لسنة 1491م. وبناء 
على الصالحيات املخولة لنا. وعلى ما عرضه علينا وزير اإلسكان. وبناء على مقتضيات املصلحة 
 :العامة. قررنا ما هو آيت

 (مادة )1
 ."يطلق على هذا النظام اسم "نظام األبنية املتعددة الطوابق بقطاع غزة
 
 

 (مادة )8
يكون للعبارات واأللفاظ الواردة يف هذا النظام املعاين املخصصة هلا أدناه: البناء: هو البناء العايل املتعدد 
الطوابق الذي يتجاوز ارتفاعه مخسة عشر مرتا حمسوبة من منسوب حمور الشارع إىل منسوب أرضية أعلى 
طابق فيه، وحبيث ال يقل عدد طوابقه عن أربع طوابق علوية باإلضافة إىل الطابق األرضي وال يدخل يف 
هذا التعريف الدور أو األدوار املقامة حتت مستوى منسوب الشارع أو الشوارع الواقعة عليها البناء. رسوم 
والتأمينات: املبالغ الالزم الوفاء هبا حلساب جلنة التنظيم املختصة لقاء الرتخيص بالبناء مضافا إليها أية 
أمانات مالية أخرى لضمان االلتزام بتنفيذ شروط الرتخيص. لب الرتخيص: املالك املسجل للقسيمة أو 
من ميثله قانونا أو مشرتي القسيمة مبوجب عقد شراء صحيح وقابل للتنفيذ العيين دون معارضة - أو 
احملكوم له بالتنفيذ العيين حكما هنائيا - أو مشرتي العقار مزاولة علنية بقرار احملكمة املختصة - أو 
الشريك باملشاع شريطة موافقته باقي الشركاء - أو املمثل الشرعي للقصر بقرار من احملكمة املختصة - 
أو أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري مينحه القانون هذه الصفة. الطريق العام: هو احليز أو األرض 
الفضاء املخصصة للمرور العام والذي يستخدمه األشخاص للوصول إىل أماكنهم أو حمال أعماهلم سواء 
أكانت ملكيته مسجلة للسلطة أم مل تسجل. الطريق اخلاص: هو احليز أو األرض الفضاء اململوكة لفرد 



أو جمموعة أفراد واملعد للوصول إىل مبىن أو جمموعة مباين. حمور الطريق: هو مسار اخلط الذي حيدد 
منتصف عرض الطريق. د الطريق: هو اخلط الذي حيدد عرض الطريق عاما كان أو خاصا. ط التنظيم 
هو اخلط املعتمد الذي حيدد الطريق ويفصل بني األمالك اخلاصة واملنفعة العامة. خط البناء: هو اخلط 
املعتمد املسمو  بالبناء عليه. مرفق البناء: أي غرفة مهيأة للمعيشة أو اإلقامة وتستعمل يف أوقات 
متقطعة مثل: املطبخ واحلمام واملرحاض وتعترب الصالة يف حكم مرفق البناء. الفناء: هو الفراغ املتصل 
بالفضاء اخلارجي من أعاله خمصص لإلنارة والتهوية وميتد من أسفل إىل أعلى دون عائق. الفناء 
اخلارجي: هو الفراغ املتصل بالفضاء اخلارجي من أعاله ومن أحد جوانبه على األقل على حد الطريق. 
الفناء الداخلي: هو الفراغ املتصل بالفضاء اخلارجي من أعاله وحماط باحلوائط من مجيع اجلهات أو 
بعضها والبعض اآلخر على حد ملكية اجلار. الفناء املشرتك: هو فراغ يدخل ضمن أكثر من ملكية 
متجاورة. الشرفة: هو الفراندة أو البلكونة. أصول الرسومات: هو النسخ املطبوعة اليت يوقع عليها 
املهندس املصمم. االرتداد: هو الفراغ املتصل بالفراغ اخلارجي من أعاله - وبالفناء - أو الطريق من أحد 
جوانبه وتفتح عليه فتحات التهوية واإلنارة للغرفة ومرافق البناء اليت ال يتيسر إيصاهلا مباشرة بالفناء أو 
الطريق. السلم الرئيسي: هو السلم األساسي للمبىن املستخدم للوصول إىل مجيع أدوار املبىن. السلم 
الثانوي: هو السلم اإلضايف يف مبىن به سلم رئيسي، ويستخدم للتوصيل إىل مجيع األدوار. السلم 
اخلارجي املكشوف: هو السلم املكشوف من جانب واحد، أو أكثر وامللتصق جبسم البناء من اخلارج. 
التشطيبات اخلارجية: هو تغطية واجهات املباين القائمة سواء املطلة على الطريق العام أو غري املطلة عليه 
باستخدام القصارة بأنواعها أو التكسيات باحلجر الصناعي أو احلجر الطبيعي أو الطوب الظاهر أو 
الرخام أو اجلرانيت أو أية تكسيات أخرى، وكذلك أعمال احلليات أو الكرانيش، وال تشمل أعمال 
الدهانات. دورة املياه: الغرفة املخصصة للتخلص من الفضالت اآلدمية واملركب هبا مرحاض وحوض 
لغسيل األيدي. احلمام: الغرفة املخصصة لالستحمام ومركب هبا حوض غسيل لأليدي ودش وبالوعة 
لتصريف املياه وقد يركب هبا وعاء لالستحمام وقد تشمل أيضا مرحاض. املطبخ: الغرفة املخصصة 
إلعداد وطهي الطعام واملركب هبا حوض لغسيل األواين ورف جانيب. الكرنيش: أي عنصر زخريف يربز 
عن احلوائط. األجهزة الصحية: وتعين مجيع األدوات واألجهزة اليت تستعمل أو تصرف املياه املستعملة يف 
أنابيب املياه املخصصة للتصريف من أحواض وخالفه. الرتكيبات الصحية: وتعين أنابيب لتوزيع املياه 



املستعملة يف خمتلف األغراض. جلنة التنظيم املختصة: هي اللجنة املشكلة مبوجب نص املادة السادسة 
من القانون رقم 82 لسنة 1491 أو أية جلنة أخرى يعهد إليها مبهمة تطبيق هذا النظام بصفة أساسية 
 .أو بأية صفة أخرى ضمن مناطق نفوذ اهليئات البلدية كلها أو بعضها أو املناطق اإلقليمية
 
 

 (مادة )9
يشرتط يف البناء أن ال يزيد ارتفاعه عن واحد ومخسة وسبعون من املائة )1..1( مثل البعد ما بني 
حدي الطريق العام أو اخلاص الذي يقع عليه. ويستثىن من ذلك ما يلي: أ- بيت الدرج وغرف آالت 
املصاعد وأجهزة التكييف وخزانات املياه، وعلى أن يقتصر االستعمال فيها على هذه األغراض. ب- 
االرتفاع داخل مستوى ومهي تكون زاوية ميله اثنني أفقي إىل ثالثة رأسي مع املستوى الرأسي املار 
 .بواجهة البناء املطلقة على الشوارع اخلارجية. ج- القباب واملآذن واألبراج يف دور العبادة واملباين العامة
 
 

 (مادة )9
جيب أن ال يقل احلد األدىن لالرتدادات اجلانبية جلسم البناء الفوقي عن حدود القسيمة عن %11 
)عشرة باملائة( من ارتفاع البناء اهليكلي الكلي لكل جانب وحبد 8م. كذلك جيب أال يقل احلد األدىن 
لالرتدادات اخللفية جلسم البناء الفوقي عن حدود القسيمة عن 11% )مخسة عشر باملائة( من ارتفاع 
البناء الكلي وحبد أدىن 8م. أما بالنسبة لالرتدادات األمامية فتخضع لقواعد العامة أما بالنسبة للدور أو 
األدوار املقامة حتت مستوى منسوب الشارع أو الشوارع الواقع عليها البناء فتطبق القواعد العامة املعمول 
 .هبا يف االرتدادات
 
 

 (مادة )1



أن تكون القسيمة املراد إقامة البناء عليها مفرزة وواقعة ضمن املناطق املسمو  بإقامة مثل هذا البناء فيها 
 .طبقا للتخطيط اهليكلي املعتمد
 
 

 (مادة )1
مع عدم اإلخالل بالشروط املنصوص عليها يف هذا النظام فإنه ال جيوز إضافة طوابق علوية ألبنية قائمة 
إال إذا كان اهليكل اإلنشائي للبناء القائم وأساساته تسمح بإمجال األعمال املنوي إقامتها مع وجوب 
 .االلتزام بالرسومات اإلنشائية اخلاصة بالبناء املقام حىت ولو كانت شروط االرتفاع تسمح بالتعلية املطلوبة
 
 

 (مادة ).
ال جيوز استعمال أو استغالل البناء يف غري الغاية أو الغايات اليت أنشئ ألجلها إال مبوافقة مسبقة من 
 .جلنة التنظيم املختصة
 
 

 (مادة )2
جيوز للجنة التنظيم املختصة عدم منح الرتخيص املطلوب إذا كان البناء املنوي إقامته يقع يف املناطق أو 
الشوارع اليت ترى اللجنة بقرار مسبب من هيئة البلدية وقف الرتخيص فيها مراعاة لظروف العمران أو 
إعادة التخطيط اهليكلي أو التفصيلي لكل أو لبعض مناطق النفوذ، على أال اجاوز مدة التوقيف سنة 
 .واحدة قابلة للتجديد ملدة سنة أخرى فقط
 
 

 (مادة )4



جيوز للجنة التنظيم املختصة عند حبث طلب ترخيص أي من املشروعات العمرانية اليت ينطبق عليها هذا 
النظام املقدمة هلا من أي من الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية حملية كانت أم عربية أم دولية سواء 
أكانت خمصصة لإلسكان أو ألي من الغايات األخرى كالتجارية أو التعليمية أو الصحية أو األسواق أو 
غري ذلك أن: 1- تضع شروطا تنظيمية خاصة باملشروع موضوع الطلب. 8- تلزم طالب الرتخيص 
بتخصيص مساحة أو مساحات كافية من األرض تكفي لبناء املرافق العامة والالزمة خلدمة املشروع. 9- 
تكلف طالب الرتخيص بتقدمي اقرتا  احللول الفنية املالئمة للتغلب على العقبات اليت ترى اللجنة أهنا 
حتول دون تنفيذ املشروع. 9- تعدل يف املخطط التفصيلي للمشروع مبا يتفق واعتبارات املصلح العامة. 
 .1- ترفض منح الرتخيص بقرار مسبب
 
 

 (مادة )11
حيق ملن رفض طلبه التقدم للجنة مرة أخرى إلعادة النظر يف قرار الرفض السابق إذا زالت أسباب 
 .الرفض
 
 

 (مادة )11
إذا خالف طالب الرتخيص أي شرط من شروط الرتخيص املنصوص عليها يف هذا النظام فإنه حيق للجنة 
التنظيم املختصة مصادرة التأمينات املقدمة من طالب الرتخيص اخلاصة بالبناء مع عدم اإلخالل بأية 
 .عقوبة أخرى منصوص عليها يف أي قانون أو نظام آخر
 
 

 (مادة )18
على طالب الرتخيص أن يرفق مع طلبه املستندات اآلتية: 1- تقرير عن احلالة امليكانيكية لرتبة املوقع 
وذلك بناء على دراسة ميدانية ومعملية صادرة من خمترب موافق عليه من جلنة التنظيم املختصة مشتمال 



على البيانات التالية: )أ( الرتكيب الطبقي لرتبة املوقع - مبينا منسوب املياه اجلوفية إن وجدت - وبعمق 
ال يقل عن نصف ارتفاع املبىن أو عرض املبىن أيهما أكرب وباستخدام عدد من اجلسات ال يقل عن 
اآليت: - ثالثة جسات إذا كانت مساحة البناء أقل أو تساوي 811م8. - أربعة جسات إذا كانت 
مساحة البناء أكرب من 811م وأقل من أو تساوي 111م8. - مخسة جسات إذا كانت مساحة البناء 
أكرب من 111م8. )ب( قوة حتمل الرتبة ودراسة احتمالية هبوط الرتبة سواء الكلي أو النسيب واحتمالية 
يف حالة الزالزل. )ج( نوع األساسات وعمق التأسيس  (soil liquefaction) حدوث متيع للرتبة
املناسب حسب طبيعة الرتبة وحسب املنشأ املزمع تنفيذه. 8- الدراسة والتصاميم اإلنشائية للمبىن حبيث 
تشمل: )أ( النظام اإلنشائي املستخدم يف مقاومة كل من األمحال الرأسية واألفقية آخذا باعتبار تأثري 
الريا  والزالزل. )ب( تفصيل باألوزان امليتة واحلية اليت مت أخذها باالعتبار يف التصميم وكذاك حاالت 
التحميل املختلفة مبا فيها األمحال األفقية. )ج( عوامل األمان املستخدمة يف احتساب األمحال وحاالت 
التحميل وكذلك فيما يتعلق بقوة حتمل قطاعات البناء املختلفة. )د( طريقة التحليل اإلنشائي وكذلك 
مثال تفصيلي يبني طريقة حتليل العناصر الرئيسية باملنشأ إذا طلبت اجلهات املختصة ذلك. )ه( طريقة 
التصميم والكود املستخدم. )و( خرائط تفصيلية جلميع العناصر اإلنشائية الرئيسية منها والثانوية مع 
مقاطع تفصيلية وكذلك خرائط تفصيلية توضح املعاجلة اإلنشائية ألماكن الفتحات والتمديدات املوجودة 
 .بالبناء
 
 

 (مادة )19
باستثناء مقدار االرتفاع الداخلي للمحال على اختالف أنواعها فإنه ال جيوز أن يقل االرتفاع الداخلي 
اخلالص مقاسا بني السطح النهائي لألرضية وبطنية السقف يف مجيع طوابق البناء عن )1..8 مرت(. 
وجيوز أن يقل االرتفاع املذكور عن هذا القدر إىل 8.91 مرتا بالنسبة للمداخل واحلمام والطرق الداخلية 
 .واألجزاء املماثلة من األسقف العلوية
 
 



 (مادة )19
جيب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية تطل على طريق أو 
على فناء. وال جيوز بأي حال من األحوال أن يقل مسطح الفتحة عما يلي: 1- 2% )مثانية يف املائة( 
من مسطح أرضية الغرف املخصصة للسكىن أو املكاتب بشرط أال يقل مسطح الفتحة عن مرت واحد. 
8- 11% )عشرة يف املائة( من مسطح أرضية املطبخ واحلمام واملرحاض وبئر السلم بالطابق وغريها من 
مرافق البناء غري املعدة للسكىن أو املكاتب بشرط أال يقل مسطح الفتحة عن مصف مرت مربع. ويف 
حالة تعدد الفتحات حتسب مساحة الفتحة الالزمة على أساس جمموع مساحات الفتحات وبشرط أال 
يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف مرت مربع بغرف السكن واملكاتب وآبار السالمل، وعن ربع مرت 
مربع بالنسبة للمطابخ أو احلمامات أو املراحيض. وجيوز مبوافقة جلنة التنظيم املختصة إنارة وهتوية 
املكاتب ومرافق البناء غري املعد للسكن بطريقة صناعية، وذلك فيما عدا مطابخ الوحدات السكنية. وال 
تسري أحكام هذه املادة على الصاالت والطرقات واملداخل وآبار املصاعد وغرف تشغيل املاكينات 
 .واألجهزة واملضخات واخلزانات والغاليات واحملوالت ولوحات التوزيع وما يفي حكمها
 
 

 (مادة )11
جيب أن تكون األفنية املخصصة لتهوية وإنارة غرف ومرافق البناء عند إقامة املباين أو تعليتها أو إجراء 
تعديل يف املباين القائمة مطابقة لالشرتاطات اآلتية: أوال: األفنية املخصصة لتهوية وإنارة الغرف السكنية 
ِأو املكاتب: الفناء اخلارجي: ال جيوز أن يقل البعد بني املستوى الرأسي املار حبائط الفناء ألي فتحة 
وبني املستوى الرأسي باحلائط املواجه له عن ثالثة أمتار. الفناء الداخلي: ال جيوز أن تقل مساحته عن 
مربع عشر ارتفاع أعلى واجهة للبناء مطلة عليه، وحبد اثين عشر مرتا مربعا. كما ال جيوز أن يقل أصغر 
أبعاده عن ثالثة أمتار. ثانيا: األفنية املخصصة للتهوية وإنارة مرافق البناء غري املعدة للسكن واملكاتب  
كاملطابخ واحلمامات واملراحيض وآبار السالمل. الفناء اخلارجي: ال جيوز أن يقل البعد بني املستوى 
الرأسي املار حبائط البناء ألية فتحة وبني املستوى الرأسي املار باحلائط املوجه له عن مرتين. الفناء 
الداخلي: ال جيوز أن يقل البعد املذكور يف الفقرة السابقة عن مرتين وأال تقل مساحة الفناء عن: - 2 



مرت مربع إذا كان ارتفاع أعلى وجهات البناء املطلة على الفناء ال يزيد عن 81 مرتا. - 11 مرت مربع إذا 
زاد ارتفاع أعلى وجهات البناء املطلة على الفناء عن 81 مرتا. على أنه جيوز يف حالة الفنادق 
واملستشفيات واملباين العامة واملباين اإلدارية اليت ال تتوفر فيها هتوية صناعية أن يكون الفناء املخصص 
لتهوية وإنارة احلمامات واملراحيض امللحقة بالغرف مبسطح 1.11 مرت مربع وال يقل أي من بعديه عن 
مرت واحد. وتقاس األبعاد السابق ذكرها يف هذه املادة من سطح احلائط البنائي إىل سطح احلائط 
 .املواجهة له عند منسوب مرت واحد أعلى من أرضية الطابق ألية نافذة منتفعة بالفناء ومطلة عليه
 
 

 (مادة )11
جيوز يف األفنية وكذلك واجهات البناء املطلة على الطرق العامة أو اخلاصة عمل ارتدادات )دخالت( 
بقصد إنارة وهتوية غرف معدة للسكىن أو املكاتب أو أي مرفق آخر من مرافق البناء ال يتيسر به فتح 
نفاذة مطلة على الطريق أو البناء مباشرة، ويشرتط يف هذه احلالة أال يتجاوز عمق االرتداد ضعف أدىن 
عرضه، وأن تكون النافذة يف اجلانب املواجه للطريق أو الفناء املباشر. وجيوز عمل شرفات باالرتداد يف 
حدود نصف عرضه األدىن فقط. وال جيوز تغطية أي فناء من األفنية بأي طريقة ما، وجيوز عمل كرنيش 
ال يتجاوز بروزه 91سم يف األفنية اخلارجية فقط. كما ال جيوز إقامة سالمل ثابتة أو مصاعد أو أية 
منشآت يكون من شأهنا تقليل كمية الضوء أو التهوية يف األفنية أو إنقاص أبعادها أو مساحتها عن 
 .احلدود املنصوص عليها سابقا
 
 

 (مادة ).1
جيب أن يتوافر يف السالمل الشروط التالية: - أن يكون هيكل ودرج السالمل الرئيسية أو الثانوية من مادة 
غري قابلة لالحرتاق. - أال يقل الطول الظاهر لدرج السالمل الرئيسية عن 1.11 مرت إذا كان السلم 
خيدم أربع وحدات سكنية يف الدور على األكثر وبطول 1.91 مرت إذا زادت الوحدات السكنية بالدور 
على ذلك. وتكون نائمة الدرج بعرض ال يقل عن 8.1 مم من واجهة القائمة إىل واجهة القائمة، وال 



يزيد ارتفاع القائمة على 1.1 مم. - أال يقل الطول الظاهر لدرج السلم الثانوي عن 1.21 مرت. - 
أال يزيد عدد الدرجات املتوالية على 19 )أربعة عشر( قائمة يليها بسطة ال يقل عرضها عن عرض 
ثالث نائمات. - جيب أن يتوافر يف السالمل الدائرية الشروط املنصوص عليها يف البنود السابقة، وتقاس 
النائمة على بعد 1.91 مرت من طرف الدرجة عند املنحىن الداخلي، وإذا وجد درج مروحة فتنطبق عليه 
الشروط املذكورة يف هذا البند. وتستثىن السالمل اليت تستعمل ألغراض خاصة أو صناعية أو سالمل املآذن 
واألبراج من الشروط املنصوص عليها سابقا يف هذه املادة. - أال يقل ارتفاع درابزين السالمل عن 1.41 
 .مرت مقاسا عموديا من منتصف النائمة
 
 

 (مادة )12
على طالب البناء االلتزام بعمل اخلزانات املضخات الالزمة لتوفري املياه جلميع أدوار البناء وأن  -1
يستخدم أنابيب مياه ذات أقطار كافية تسمح مبرور القدر الكايف املناسب لالستهالك. 8- يلتزم طالب 
جيب أن ال  -الرتخيص بربط البناء بشبكة املياه العمومية طبقا لنظام املياه املعمول به بالسلطة احمللية. 9
تكون مصادر املياه املستخدمة ألغراض الشرب واالستخدام املنزيل معرضة بأي شكل من األشكال 
ألخطار التلوث بأية مادة أخرى. 9- يزود البناء مبخزون مياه أرضي وعلوي بكمية كافية لالستعمال 
العادي. 1- يزود البناء بنظام مستقل إلطفاء احلريق ومبخزون مياه كاف هلذه الغاية. 1- جيب أال يقل 
ارتفاع أرضية اخلزان العلوي عن ثالثة أمتار عن أعلى سطح للوحدات السكنية، كما جيب أن تتوافر يف 
اخلزان خاصية عدم الرشح وأن يكون سقفه حمكما وال ميسح بدخول األتربة واحلشرات. .- يكون ملء 
اخلزان األرضي ذاتيا. 2- جيب اجهيز اخلزان العلوي بأنبوب فائض يزيد قطرها على قطر أنبوب املليء 
وتركيب هذا األنبوب على مستوى يناسب منسوب سطح املياه داخل اخلزان وأن يتم ربطه بنقطة 
تصريف األمطار أو أي فتحة تصريف أخرى. 4- جيهز خزان املياه بسلم للوصول إىل سطحه ويف حالة 
وجود سلم داخل للخزان فيجب أن يكون من احلديد اجمللفن أو من مادة مناسبة أخرى غري قابلة 
 .للصدأ



 
 

 (مادة )14
جيب أال يقل احلد األدىن للمساحات املخصصة للمرافق التالية حسبما هو مبني قرين كل منها: 1- 
 .دورة املياه 1.8 مرت مربع. 8- احلمام 1.9 مرت مربع. 9- املطبخ 1 مرت مربع
 
 

 (مادة )81
يلتزم طالب الرتخيص بتخصيص موقع مناسب لتجميع النفايات الصلبة أسفل املبىن تتناسب مع عدد 
الوحدات السكنية املشتمل عليها البناء وال مينح طالب الرتخيص شهادة إمتام البناء إال بعد موافقة اجلهة 
 .املسئولة عن شؤون النظافة العامة بالسلطة احمللية
 
 

 (مادة )81
على طالب الرتخيص تزويد البناء مبولد كهربائي احتياطي ذو قوة مناسبة لتشغيل املصاعد وإنارة غرفة 
 .السلم وغرف اخلدمات األخرى وتشغيل مضخة املياه االحتياطية
 
 

 (مادة )88
يلتزم طالب الرتخيص بتزويد البناء بعدد مناسب من املصاعد لنقل األشخاص واملنقوالت حبيث ال يتم 
ترخيص البناء الذي يتجاوز عدد طوابقه عن أربعة طوابق ما مل يكن مركبا به مصعد واحد وحىت الطابق 
التاسع أما إذا زاد عن ذلك فيجب أن يتوفر به مصعدين على األقل. ويف مجيع األحوال فإنه ال جيوز 
تركيب مصعد يف البناء حبمولة تقل عن سبعة أشخاص وإذا صار استخدامه لرفع املنقوالت فيجب أال 
 .يزيد وزن املنقوالت يف املرة الواحدة عن متوسط إمجايل أوزان اأِلشخاص



 
 

 (مادة )89
مع عدم اإلخالل مبا ورد يف الفقرة اخلامسة من املادة 12 من هذا النظام يلتزم طالب الرتخيص بتزويد 
البناء بكافة املرافق الوقائية الكفيلة حبماية البناء وشاغليه من أخطار احلريق واألخطار األخرى وجيب 
أعلى جلنة التنظيم املختصة عدم البت يف طلب الرتخيص ما مل يكن مشتمال على موافقة مسبقة من 
إدارة الدفاع املدين وفرقة املطافئ، كما ال جيوز منح طالب الرتخيص شهادة إمتام البناء إال بعد احلصول 
 .على شهادة من اجلهات املذكورة أو أية جهات أخرى مينحها القانو ن هذه الصفة تفيد التزامه مبا ذكر
 
 

 (مادة )89
جيب أن يتيسر لشاغلي البناء مغادرة البناء يف حاالت الطوارئ بواسطة سلمني منفصلني ويسمح بأن 
يكون أحد السلمني سلم جناة خارجي ومكشوف إذا مل يزد ارتفاع أرضية على طابق عن 82 مرتا، فإذا 
زاد ارتفاعه ن ذلك وجب أن يشتمل البناء على سلم رئيسي ثاين وال يعترب سلم النجاة اخلارجي يف حالة 
 .وجوده بديال عن السلم الثاين
 
 

 (مادة )81
يراعى بالنسبة للبناء الذي ال يقع مدخلة على الشارع العام مباشرة ما يلي: 1- توفري مواطئ مناسبة 
القرتاب السيارات واملعدات العائدة لإلطفاء والدفاع املدين واإلسعاف وغريها حبيث تتحمل هذه املواطئ 
أثقال هذه السيارات واملعدات، وحبيث تسمح من حيث اتساعها وختطيطها حبركة هذه السيارات 
وقيامها باملناورة الالزمة. 8- إذا كان الوصول إىل مدخل املبىن يستلزم املرور على طريق خاص أو كوبري 
خاص تابع للمبىن أو جملموعة مباين مشرتكة من ضمنها البناء فيجب أن يصمم هذا الطريق أو الكوبري 
حبيث يتحمل حركة أثقل سيارة أو معدة مستخدمة لدى إدارة الدفاع املدين واحلريق. 9- جيب مراعاة 



عدم وجود أي عوائق طبيعية أو صناعية حتول دون وصول سيارات أو معدات اإلطفاء والدفاع املدين 
 .للبناء وبدرجة تكفي لقيامها بعملها دون أن يتسبب العائق يف تعطيلها أو احلد من قدرهتا
 
 

 (مادة )81
يلتزم كل صاحب بناء بعمل وقاف حريق على نفقته بقرب مدخل البناء أو يف املكان الذي حتدده اجلهة 
 .املختصة
 
 

 (مادة ).8
جيب تغطية أرضية دورات املياه واحلمامات واملطابخ بطبقة من مادة عازلة للمياه ويفضل أن تعمل  -1
من طبقتني متعامدتني وترفع على احلوائط اجلانبية مبقدار )811مم( أعلى مستوى األرضية. 8- تغطى 
األرضيات مبادة صلدة ال متتص املياه ويسهل غسلها وتنظيفها دون إتالفها مثل البالط السرياميك أو 
البالط األمسنيت أو الرخام أو ما مياثله ويفضل عمل وزرة من نوع بالط األرضية بارتفاع ال يقل عن 
)111مم(. 9- جيب تغطية حوائط الدورات أعلى األرضية بارتفاع )1.1 مرت( مبادة مصقولة مانعة 
للمياه والرطوبة مثل القصارة اإلمسنتية املخدومة جيدا ودهاهنا بالبوية أو تكسيتها برتابيع القيشاين أو 
الرخام األبيض اإلمسنيت املطعم بتكسريات الرخام "موزايكو". 9- ال جيوز وضع أجهزة صحية يف بدروم 
ال يسمح منسوب أرضيته بالصرف باالحندار الطبيعي إىل اجملاري العامة ما مل تستعمل وسائل آلية لرفع 
املخلفات تتفق مع األصول املهنية املقررة. 1- يراعى يف الرتكيبات اخلاصة بأجهزة التربيد والتكييف 
وأجهزة تسخني املياه ومضخات ورفع املياه إىل األدوار العليا شروط األمان وعدم اإلزعاج واالهتزاز عند 
التشغيل وعدم زيادة الضغوط داخلها للدرجة اليت قد تؤدي إىل انفجار األنابيب وأن يتم تثبيت هذه 
 .الرتكيبات بطريقة فنية سليمة
 
 



 (مادة )82
جيري تقييم األعمال الكهربائية الواجب تنفيذها يف البناء إىل: أوال: األعمال التصميمية: جيب أن  -
يشتمل خمطط األعمال الكهربائية يف البناء على: 1- خمطط تأريض األساس وتفاصيل تنفيذه. 8- 
خمطط موانع الصواعق وتفاصيل تنفيذه فوق املبىن وطريقة اتصاله باألرضي. 9- بيان موقع غرفة الكهرباء 
موضحا عليها موقع لوحة الكهرباء الرئيسية وتفاصيل املعابر واملمرات والداخلة واخلارجة للوحة الكهرباء 
وجيب أن تكون الغرفة بأبعاد مناسبة مع عمل فتحات للتهوية وأن يكون باب الغرفة مصمما حبيث يفتح 
للخارج. 9- خمطط جلميع أماكن اللوحات الفرعية وطريقة ربطها باللوحة الرئيسية. 1- أن يوضح 
املخطط أماكن صناديق املرور والتوزيع لكل من نظام اهلاتف - اهلاتف الداخلي اإلذاعة املرئية وطريقة 
اتصاهلم عرب األدوار والوحدات السكنية أو التجارية ونقاط االتصال اخلارجية ومقاطع عدد املواسري. 1- 
جيب أن يرفق مع املخطط حساب أمحال للوحدات السكنية أو التجارية باملبىن حىت احلمل اإلمجايل 
املتوقع للبناء وبيان مقاطع األسالك والكوابل واملواسري. .- جيب أن يشتمل خمطط األعمال الكهربائية. 
موقع وأبعاد ومعابر ومواسري الكوابل وخزان الوقود ولوحة الكهرباء و كامت الصوت ومكان خروج العادم 
وطريقة عزل الصوت. لغرفة املولد االحتياطي. 2- جيب عمل خمططات تفصيلية للوحة الكهرباء الرئيسية 
مع ضرورة بيان  (single line digram) ومجيع اللوحات الفرعية مبينا عليها طريقة الربط بينهما
طريقة عمل احلمايات الالزمة لألفراد موضحا عليه نقاط اإلنارة واألجهزة. 4- جيب عمل خمطط للتوزيع 
الداخلي لألعمال الكهربائية لكل وحدة سكنية أو اجارية مشمول بالبناء موضحا عليه نقاط اإلنارة 
واألجهزة. 11- جيب أن تشتمل األعمال الكهربائية على خمطط موضحا عليه أماكن لوحات الكهرباء 
وتفاصيلها لكل من )املصعد - مضخات املياه - مضخات اإلطفاء - مضخات الصرف الصحي - 
ِإنارة السالمل- واملرافق املشرتكة األخرى(. 11- خمطط مبينا عليه موقع أجهزة اإلنذار اخلاصة باحلريق 
مع توضيح موقع لوحة اإلشارة اخلاصة هبذا النظام. 18- خمطط ملوقع وحدات إنارة الطوارئ مع وضع 
أسهم تشري إىل ااجاه اخلرو ج يف احلاالت الطارئة اليت تستوجب مغادرة البناء أو لالسرتشاد هبا عند 
انقطاع التيار الكهربائي. ثانيا: األعمال التنفيذية 1- جيب أن يتوفر مبوقع العمل مهندس متخصص 
لإلشراف على تنفيذ األعمال الكهربائية. 8- جيب على طالب الرتخيص اختيار املواد الكهربائية ذات 
اجلودة العالية وعليه أن حيرتم رأي املهندس املشرف يف املواد اليت ينوي تركيبها يف البناء وللمهندس 



املشرف احلق يف رفض تركيب أية مواد كهربائية ال تتفق واملواصفات املتعارف عليها من حيث اجلودة 
وعوامل األمان. 9- إذا تطلبت ظروف العمل يف البناء تشوين املواد الالزمة لألعمال الكهربائية فيجب 
أن يتم ختزينها يف أماكن غري معرضة ألشعة الشمس مباشرة وكذلك للرطوبة أو احلرارة العالية أو 
الصدمات أو اخلدش. 9- عند متام العمل يف تأسيس ومتديد األعمال الكهربائية جيب أن تقدم للجنة 
 .التنظيم املختصة صرة عن املخططات التنفيذية التفصيلية وذلك لضمان سهولة الرجوع إليها وقت اللزو م
 
 

 (مادة )84
يتقدم طالب الرتخيص للجنة التنظيم املختصة بطلب على النموذج املعد مع ملف الرتخيص الذي جيب 
أن يتضمن ما يلي: 1- شهادة إثبات امللكية موضحا فيها اسم املالك ورقم بطاقته الشخصية وعنوانه 
وإذا كان مقدم الطلب شخصا آخر فعليه أن يبني صفته وعالقته مبالك القسيمة. 8- شهاديت املوقع 
العام واملوقع اخلاص للقسيمة أو القسائم املنوي إقامة البناء عليها موضحا عليها أبعاد القسيمة أو 
القسائم وعرض الشارع أو الشوارع الواقعة عليها وأبعاد أو قطر امليدان املطلة عليه إن وجد. وجيب أن 
يدون فيها أية مالحظات مساحية أو تنظيمية من شأهنا التأثري على قرار اللجنة. كما جيب أن يدون 
فيها االرتدادات القانونية املوضحة باملادة الرابعة من هذا النظام مع بيان موقع البناء على القسيمة وأبعاد 
البناء وعالقته حبدود القسيمة واملباين اجملاورة. 9- ثالثة صور للتصميمات اإلنشائية موضحا عليها أبعاد 
القواعد وتفاصيل أعمال التسليح للقاعدة واألحزمة واألعمدة واألسقف واملناور وغرف املصاعد 
واخلزانات األرضية والعلوية ومجيع التفاصيل األخرى اليت نصف عليها املادة 18 من هذا النظام. 9- 
ثالث صور للتصميمات املعمارية موضحا عليها تفاصيل األعمال املعمارية املنصوص عليها يف املواد 
.11،18،19،19،11،11،1 من هذا النظام. 1- ثالث صور للرسومات الكهربائية. 1- ثالث 
صور للتصميمات اخلاصة بشبكة الصرف الصحي واملياه وتصريف مياه األمطار. املنصوص عليها يف 
املادة 12 من هذا النظام. .- اخلطة املعدة لتوفري أماكن لوقوف سيارات شاغلي ورواد البناء. وجيب أن 
تكون مجيع التصميمات والرسومات املشار إليها يف البنود 9و9و1و1و. من هذه املادة معدة من قبل 
مهندسني نقابيني وممهورة بأختامهم وتوقيعاهتم ومصدقا عليها من مجعية املهندسني بقطاع غزة. 2- 



صورة عن الشروط القانونية لالرتباط املرب م بني طالب الرتخيص واملهندس أو املكتب اهلندسي إلثبات 
اإلشراف اهلندسي على أعمال البناء مصحوبا بتعهد خطي من املهندس املشرف يلتزم فيه بإبالغ للجنة 
عن أية خمالفات لشروط التنظيم أو مواصفات املواد املستخدمة أو أية اجاوزات قد حتدث خالل مرحلة 
التنفيذ وعليه إبالغ اللجنة عن حتلله من اإلشراف مع بيان أسباب ذلك. 4- صورة عن الشروط 
 .القانونية للعقد املربم بني طالب الرتخيص واملقاول
 
 

 (مادة )91
يسلم طالب الرتخيص طلب ومستندات الرتخيص املرفقة به إىل املوظف املختص مقابل إيصال  -1
باالستالم موضحا فيه كافة املستندات املستلمة وتار يخ االستالم ويعطى الطلب رقما مسلسال بعد سداد 
رسم املعاملة. 8- بعد إجازة املعاملة حيال امللف للمحاسب ليقوم باحتساب الرسوم والتأمينات املطلوبة 
 .طبقا لنظام رسوم ترخيص املباين املعمول به ويكلف طالب الرتخيص بسدادها حسب األصول املرعية
 
 

 (مادة )91
بعد سداد الرسوم والتأمينات مينح طالب الرتخيص إذنا ابتدائيا بالشروع يف البناء ومتتد صالحية هذا 
 .اإلذن حىت االنتهاء من صب األساسات األرضية
 
 

 (مادة )98
بعد معاينة أعمال املرحلة األوىل والتأكد من تنفيذها حسب األصول مينح طالب الرتخيص إذنا ثانيا 
 .الستكمال األعمال ومتتد صالحية هذا اإلذن حىت االنتهاء من أعمال اإلنشاءات بالطابق الرابع
 
 



 (مادة )99
بعد معاينة أعمال املرحلة الثانية والتأكد من تنفيذها حسب األصول مينح طالب الرتخيص إذنا ثالثا 
الستكمال باقي األعمال. ومتتد صالحية هذا اإلذن حىت االنتهاء من مجيع أعمال البناء خالل مدة 
 .سنتني من تاريخ منح هذا اإلذن قابلة للتجديد لسنة واحدة يف كل مرة وطبقا لألصول
 
 

 (مادة )99
بعد االنتهاء من مجيع أعمال البناء حسب األصول وشروط الرتخيص مينح طالب الرتخيص شهادة رمسية 
 .بإمتام البناء
 
 

 (مادة )91
مينح طالب الرتخيص مع اإلذن االبتدائي املنصوص عليه يف املادة 91 من هذا النظام اشرتاكي   -1
كهرباء ومياه مؤقتني. 8- تتوىل جلنة التنظيم املختصة مسؤولية اإليعاز بفصل اشرتاكي الكهرباء واملياه 
املؤقتني وذلك بعد تنفيذ ما نصت عليه املادة 99 من هذا النظام. 9- مينح طالب الرتخيص اشرتاك  
كهرباء واحد بقوة )9( فاز مشروطا باستخدامه لتشغيل املرافق العامة املخصصة خلدمة البناء ككل مع 
أخذ تعهد عليه بعدم استخدامه ألية غايات أخرى. 9- متنح كل وحدة من وحدات البناء اشرتاك  
كهرباء واحد حتدد طاقاته حسب احلاجة وطبقا لنظام الكهرباء املعمول به السلطة احمللية. 1- يتم ربط 
البناء بشبكة املياه العمومية طبقا لنظام توريد املياه املعمول به بالسلطة احمللية. 1- مينح البناء اشرتاك يف 
 .شبكة اجملاري العمومية طبقا لنظام اجملاري املعمول به يف السلطة احمللية
 
 

 (مادة )91



تبقى أحكام القانون رقم 82 لسنة 1491 وتعديالته وأية أنظمة أخرى صادرة بشأن املباين سارية فيما 
 .لو مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا النظام
 
 

 (مادة ).9
 .يبدأ سريان هذا النظام اعتبارا من .1449/4/1م
 

 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنطقة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 
 .عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني - املقتفي -، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت


