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نشرة تعريفية
شروط منح رخص البناء في بلدية رام اهلل

املواطنون الكرام

شهدت مدينة رام الله في العقد األخير تطورا كبيرا شمل جميع مناحي احلياة اإلقتصادية اإلجتماعية و الثقافية رافقه تطور سريع 
للنسيج العمراني في املدينة مع بروز حاجات وظيفية جديدة للمدينة و يستفيد منها بشكل مباشر و غير مباشر سكان احملافظة و 

احملافظات األخرى للوطن, وذلك بحكم كون مدينة رام الله مركزا إقتصاديا و مركزا إداريا ملعظم مؤسسات دولة فلسطني.

ومن خالل رؤية بلدية رام الله لدورها في قيادة هذه املدينة لتحقيق األهداف املطلوبة منها في خدمة املجتمع و زيادة رفاهيته كونها 
مدينة مركزية, ارتأت نقاش واقرار العديد من السياسات والتوجهات العامة و وضع اخلطط الالزمة للحفاظ على جمالية املدينة و 

طرقها و تطوير بيئة صديقة للمجتمع احمللي

حرصا من بلدية رام الله تقدمي خدمة نوعية للمواطن, ضمن اجراءات تتسم بالشفافية وتوفر اجلهد والوقت على املواطنني بكل الطرق 
املتاحة, يدويًا والكترونيًا وفق منهجية واضحة ومعلنة للجميع.

لذا تهيب بلدية رام الله باملواطنني الكرام االستفسار عن اي عقار ضمن حدود البلدية قبل االستئجار او الشراء وذلك 
لضمان استكمال اجراءاتهم القانونية دون اية اشكاليات.

ندعوكم بااللتزام باالمور التالية:
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المتطلبات الواجب توفرها الستكمال اجراءات ترخيص بناء على ارض خالية:
	.سند تسجيل , وفي حالة وجود شركاء يطلب موافقة الشركاء
	.صورة إثبات شخصية مقدم الطلب أو املالك
	. )مخطط موقع جديد ) ال يزيد عن سنة
	.براءة ذمة من ضريبة االمالك
	 مخطط مساحة حديث مصدقا من مساح مرخص ) ال يزيد عن سنة( إال

التي مت  املرجعية  النقاط  املوقع  مراعيا  تغيير حديث في  في حال وجود 
تزويده بها من قبل البلدية.

	.املنسوب التصميمي للشوارع غير املعبدة احملاذية للقطعة املنوي البناء عليها
	 مخططات البناء املقترح مصدقًا من نقابة املهندسني, تشمل مقطعًا يوضح

عالقة مداخل البناء مع مناسيب الشارع.
	.صّور لقطعة األرض املنوي البناء عليها قبل اعمال اجلرف
	.الكميات التقديرية ألعمال اجلرف مع توضيح املدة الزمنية الالزمة النهاء اعمال اجلرف
	.تقدم طلب رخصة بناء من خالل سكرتيرة دائرة الهندسة
	.يتم تسديد رسوم دراسة معاملة لدى الصندوق في دائرة الشؤون املالية
	 يتم دراسة وتدقيق مخطط املساحة واملخططات املقدمة للبناء وربط مناسيب البناء مبناسيب الشوارع وخطوط املجاري العامة

ومدى مطابقتها لألنظمة والقوانني , و االلتزام بتأهيل مداخل البناء لذوي اإلعاقة بعمل منحدر ال يزيد ميالنه عن 8%.
	.تأمني %10 من مساحة القطعة مساحة خضراء حسب تعليمات البلدية
	.تأمني بئر ماء حسب النظام
	 احلفرة لتحديد حجم  5كوب/شقة  احتساب  يتم  ان  على  الصحي  الصرف  بشبكة  املخدومة  غير  للمناطق  تأمني حفرة صماء 

الصماء , على ان تكون املعلومات التالية موضحة على مخطط الوضعية و مخططات امليكانيك:
تصريف مياه االمطار بشكل حر, أما ماهو بحاجة لضخ كمنحدر السيارات فيتم حصره وضخه مع مياه االمطار.. 1
تصريف مياه املصعد مع مياه االمطار.. 2
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ربط املجاري اخلاصة مع املجاري العامة على ان يتم توضيح ارتفاعات املناهل . 3
وان تكون ارضية املنهل اخلاص أعلى من غطاء املنهل املراد الشبك عليه في الشارع .

بيان الشبك مستقبال)الوصلة( مع حفرة جتميع وبيان لوحة الكهرباء في حال الضخ.. 4
الوصلة احلالية مسارها في الشارعفي حال الضخ.. 5
في حال تصريف املياه من اراضي املجاورين يجب تقدمي مخطط مساحي. . 6
	 عليها البناء  اقامة  املنوي  القطعة  حدود  ضمن  القمامة  جتميع  حلاوية  موقع  تأمني 

ويسهل الوصول اليها من قبل عمال البلدية وذلك حسب املواصفات التالية:
حاوية جتميع نفايات /7 شقق وتكون بحجم 1.1م3 وتكون باللون االخضر.. 1
ان يكون موقع احلاوية ضمن حرم القطعة وفي االرتداد االمامي.. 2
ان يتوفر في موقع احلاوية مصرف مشبوك على شبكة الصرف الصحي.. 3
توفير مصدر مياه لغسيل موقع احلاوية واحلاوية وتكون مسؤولية مالك البناء.. 4
ان تكون ارضية موقع احلاوية مع منسوب االسفلت احملاذي.. 5
	.تزويد البلدية مبخطط يوضح توزيع احلمامات الشمسية للبناء
	.تأمني كامل العدد املطلوب من مواقف السيارات ودراسة حركة املواقف مبا ال يتعارض واالنظمة وقوانني السير
	.)تزويد البلدية مبخطط إدارة موقع )ورشة البناء
	.يتم عرض املعاملة على اللجنة احمللية لألبنية والتنظيم التخاذ قرار باملوافقة أو الرفض أو التعديل
	.حتضير كتاب من قبل سكرتيرة دائرة الهندسة للمصادقة على املخططات للصحة والدفاع املدني بعد املوافقة
	.على املواطن إحضار إشراف هندسي من مكتب هندسي مجاز ومسجل لدى نقابة املهندسني
	احتساب رسوم الترخيص وتسديدها
	تسديد التأمينات
	. احلصول على إذن جرف وتأمينات اجلرف والطمم وذلك بعد اجراء ما يلزم

وضع حواجز حماية على حدود القطعة املنوي البناء عليها.. 1
توقيع اتفاقية اجلرف من قبل متعهد اجلرف والبلدية.. 2
	.إصدار الرخصة وتسليمها للمواطن بعد عملية صب االساسات
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المتطلبات التنظيمية الواجب توفرها بمخطط المساحة لمعاملة الترخيص:

منسوب غطاء املنهل.. 1

خطوط الصرف الصحي.. 2

اعمدة الكهرباء والضغط العالي ان وجدت.. 3

لشجر املوجود في القطعة.. 4

الشجر املوجود في الرصيف.. 5

مناسيب ارضية القطع املجاورة.. 6

نقطة مرجعية.. 7

بيان خط االرتداد.. 8

ربط املخطط مع االحداثيات الفلسطينية.. 9

مخطط شبكية االرض منفصل عن مخطط املساحة.. 10

مناسيب الرصيف /االسفلت احملاذي لواجهة القطعة/املناسيب التصميمة للشارع.. 11

رصد االسواراملجاورة وارتفاعات االسوار على حدود القطعة.. 12

ترسيم االبنية املجاورة وارتداداتهاومناسيبها بحدود 10م عن احلدود املجاورة ومسافة 3م بعد الشارع احملاذي.. 13
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اللوحة التعريفية لكل بناء:
تسهيال على املواطنني مبعرفة معلومات اي بناء 
ينوون شراءه اوإستئجار جزء منه , ليتم بعدها 

االستفسار من قبل مهندسي البلدية 

	 املثبتة احلماية  حواجز  باستغالل  يسمح 
على  العامة  السالمة  متطلبات  حسب 
حدود القطعة الغراض تعريفية )دعائية( 
باملشروع املقترح واملنوي اقامته على نفس 

لقطعة.
	 للمشروع دعائية  لوحات  بوضع  يسمح 

اضافة للوحة التعريفية اعاله على ان تكون 
في ارض املشروع وترخيصها حسب النظام 

املعمول به لترخيص اللوحات الدعائية.
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مالحظات هامة للترخيص:

صدر الترخيص بعد دفع الرسوم املقررة وفق أحكام هذا النظام, وتعتبر الرخصة سارية املفعول من تاريخ دفع الرسوم. . 1
يترتب على حامل الرخصة العمل على وضع وسائل حماية تقع على حد القطعة مع الطريق العام وذلك بوضع حاجز من الصاج . 2

على ارتفاع 5.1م لوقاية املارة.
العمل على تقدمي مخطط ادارة موقع يوضح طريقة دخول وخروج االليات من والى املوقع. مكان تخزين املواد اخلاصة بالبناء )رمل- 

حجر- حديد.....(
العمل على تقدمي تامني عام عن املوقع مينع اغالق او استغالل الرصيف او الطريق العام دون احلصول على اذن مسبق.

 يتم استخدام طريقة االوتاد النشاء اجلدار الساند عند اجلرف على حد الشارع مباشرة.
يتم توجيه الطمم للقطعة في حال اجلرف وعدم املباشرة باعمال البناء خالل مدة 6 اشهر من تاريخ انهاء اعمال اجلرف

ال يجوز ان يزيد ارتفاع اي سور ما على احلدود عن مترين وثالثني سم فقط من منسوب االرض الطبيعيه.
يطلب تقدمي مخطط مساحة يوضح وضعية االساسات واالعمدة قبل صب الباطون باالضافة عند املباشرة ببناء اول مدماك حجر . 3

للمبنى ,على املالك وقبل صب االساسات احلصول على اذن صب من البلدية وذلك قبل 84 ساعة من ذلك وحسب اإلجراءات املتبعة 
مع نقابة املهندسني.

ال يجوز الشروع في بناء اساسات اي بناء يقع على جانب طريق عام اال بعد بيان عالمات الطريق من قبل مساح البلدية املسؤول . 4
الذي يظهر بتوقيعه بعد بيان العالمات التخطيطية.

غير موجودة ضمن . 5 والتعديالت  التغييرات  هذه  وكانت  البناء  اثناء  تعديالت  او  تغييرات  اية  ادخال  في  الرخصة  رغب حامل  اذا 
املخططات املصدقة فعليه التوقف عن العمل وتقدمي مخططات معدلة للنظر في امر ترخيصها ويتم دفع رسوم الترخيص خالل 

60 يوما من تاريخ املوافقة على الطلب وبعكس ذلك تصادر تامينات البناء املدفوعة.
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على حامل الرخصة ان ينشئ رصيفا على جانب الطرق العامة على امتداد بنائه وذلك مبوجب تعليمات وايضاحات مهندس . 6
البلدية ومن املواد التي يعاينها له ويجري تصليح االرصفة والطرق التي تتضرر بسبب انشاء اي بناء مرخص به على حساب 

حامل الرخصة.
على حامل هذه الرخصة ان يوصل مجاري البناء باملجرى العمومي عندما يصبح ذلك ممكنًا وعندما يطلب منه ذلك.. 7
يجب القيام باالشغال جميعها مبقتضى قوانني االبنية املرعية عند صدور الرخصة.. 8
باية حال من االحوال وال يجوز تشغيل . 9 او رصيف  ان ال يسببوا عرقلة طريق  او مستخدميه  بنائيه  او  الرخصة  على حامل 

ماكينات او خزن املواد او طرحها على اية طريق او رصيف من تالقي اتالف اشجار البلدية واقفاصها, وفي حال تعذر االمر عليه 
مراجعة البلدية.

اذا اكتشفت اثار قدمية )قبور- حيطان اثرية- .....الخ( اثناء القيام بعملية اجلرف املسموحة في هذه الرخصة فيلزم توقيف جميع . 10
االشغال التي تخصهم واخبار دائرة االثار

القانونية بحق . 11 العمارة عرضة للتوقف حاال وذلك بينما تتخذ االجراءات  العمل في  املذكورة يصبح  املواد  عند االخالل باحدى 
املخالف بطلب اي تعويض ينشـأ عن تنفيذ التوقيف.

على حامل الرخصة ان يراجع قسم األبنية في البلدية ألخذ التعليمات الالزمة بخصوص انشاء املجاري وذلك قبل املباشرة بالعمل . 12
وعلى حامل الرخصة ان يدفع كافة رسوم املجاري السارية والتي تفرض في املستقبل عليه او على املالك.

يعمل بهذه الرخصة بالقدر الذي ال تتعارض فيه شروطها مع القوانني وانظمة التنظيم السارية املفعول.. 13
في حالة مخالفة صاحب الرخصة الي شرط من شروطها او في حالة انشاء اي بناء او جزء من بناء بصورة مخالفة للقوانني . 14

واالنظمة او شروط الرخصة فانه يتعهد بهدم هذه االنشاءات املخالفة و للبلدية في حالة امتناعه عن الهدم ان تقوم هي بذلك 
على نفقة صاحب الرخصة
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معلومات تنظيمية:

رسم مخطط املوقعرسم افراز كل قسيمةاحلد األدنى لطول واجهة القطعة )م(احلد األدنى للمساحة )م2 (فئة اإلستعمال

املناطق السكنية و تقسم إلى ما يلي:
2000401025أ.األبنية السكنية العالية

700201025ب.فلل

1000301025ت.سكن أ مرتفع

1000251025ث.سكن أ

1025 75018ج.سكن ب

500151025ح.سكن ج

100025515ر.السكن الزراعي

املناطق التجارية و تقسم إلى ما يلي:
2030حسب ماتقرره اللجنة املختصة1-التجاري احمللي

2400152030-التجاري الطولي

31000252030-املعارض التجارية 

4800222030-املركز التجاري الرئيسي

30 56002020-املركز التجاري الفرعي
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املناطق الصناعية و تقسم إلى ما يلي:
30 110002520-الصناعات

2-مجمعات الصناعات 
600202030اخلفيفة  و احلرفية

2030حسب ماتقرره اللجنة املختصةاملكاتب

2000402030املباني العامة

1000252030املرافق السياحية

فئة اإلستعمال
االحكام 

عددنسبة طابقيةنسبة مئويةارتداد جانبيارتداد خلفيارتداد امامي
االرتفاعالطوابق

املناطق السكنية و تقسم إلى ما يلي:

930%324%128836أ.األبنية السكنية العالية

39.5%90%55530ب.فلل

725%280%56640ت.سكن أ مرتفع

518%180%55436ث.سكن أ

518%210%54342ج.سكن ب

518%240%44348ح.سكن ج

310%75%55525ر.السكن الزراعي
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املناطق التجارية و تقسم إلى ما يلي:

حسب ماتقرره اللجنة املختصة1-التجاري احمللي

623%420%470بعد عمق14 204-التجاري الطولي

623%300%355550-املعارض التجارية 

4-املركز التجاري الرئيسي

5-املركز التجاري الفرعي

املناطق الصناعية و تقسم إلى ما يلي:

416%200%155450-الصناعات

2-مجمعات الصناعات 
623%350%54450اخلفيفة و احلرفية

حسب ما تقرره اللجنة املختصةاملكاتب

622%216%1010836املباني العامة

622%180%105530املرافق السياحية
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العدد المطلوب من مواقف السيارات لالستعماالت التنظيمية االكثر استخداما:

ورش صناعية مكاتبجتاريسكن جسكن بسكن  أاالستعمال التنظيمي
شقق نواديمطاعمقاعاتومستودعات

مباني بنوكفندقية
عامة

سيارة العدد املطلوب
شقة

سيارة 
شقة

سيارة 
شقة

سيارة 
50م

سيارة 
سيارة سيارة 200م70م

20م
سيارة 
20م

سيارة 
50م

سيارة 
100م

سيارة 
50م

سيارة 
50م

الرسوم المقرة للترخيص:

مساحة االستعمال التنظيمي
مواقف االقبيةاالسوارالبناء

السيارات
االبنية 
الفرعية

احواض 
السباحة

بدل مواقف 
السيارات

جتاوز 
االرتداد

جتاوز 
النسبة 
املئوية

جتاوز 
النسبة 
الطابقية

جتاوز 
احلجم

3.5000.2501.7501.001.002.500350050.0025.0012.50012.500سكن أ

3.000.2501.5000.7500.7502.00350045.0022.50012.50010.00سكن ب

2.500.2001.2500.5000.5000.00350040.0020.0010.0010.00سكن ج

2.000.1501.000.5000.5000.00350030.0015.007.5007.500سكن د- بلدة قدمية
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سكن ا مرتفع واالبنية 
3.5000.2501.7501.5001.5002.500350060.0030.0015.0015.00العالية

3.5000.2501.7501.001.002.500350050.0025.0012.50012.500سكن فلل

2.5000.2001.2500.5000.5002.500350030.0015.007.5007.500سكن زراعي

0.5000.1000.2500.1500.002.500700050.0025.0012.50012.500مباني عامة

اإلستعمال 
التنظيمي

مساحة 
الطابق 

األرضي  
والسدد )م2(

مساحة 
الطوابق

 األخرى )م2(

مواقف السيارات 
املسقوفة و األبنية  

الفرعية )م2(

األقبية 
)م2(

أحواض 
السباحة 

)م2(

األسوار و 
اجلدران 

اإلستنادية 
)م.ط(

بدل 
املواقف  

)لكل 
سيارة(

جتاوز 
االرتداد 

جتاوز 
النسبة 
املئوية

جتاوز 
النسبة 
الطابقية

جتاوز 
احلجم

املجمعات
الصناعية 
والصناعات

10.005.001.2503.5005.000.500700080.0040.0020.0020.00

الصناعات
اخلفيفة

 و احلرفية
7.003.7501.003.005.000.250700065.0032.50017.50015.00

املرافق
12.006.2501.5004.5005.000.5007000100.0050.0025.0025.00السياحية
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االستعمال 
التنظيمي

الطابق 
االرضي 
و السدد

الطوابق 
االخرى

بروزات 
جتارية 
على 

االرتداد 
االمامي

بروزات 
جتارية 
على 
حرم 
الشارع

شرفات 
على 

االرتداد 
االمامي

شرفات 
على حرم 

الشارع

احواض 
السباحة

مواقف 
السيارات 
املسقوفة

االسوار 
و اجلدران 
االستنادية

بدل االقبية
مواقف

جتاوز 
ارتداد

جتاوز 
نسبة 
مئوية 

جتاوز 
نسبة 
طابقية

جتاوز 
حجم

املعارض 
واملراكز 
التجارية

12.5006.25030.0050.0015.0025.005.001.5000.5004.007000100.0050.0025.0025.00

التجاري 
الطولي 
العادي

10.005.0022.50037.50011.25018.7505.001.2500.5003.500700080.0040.0020.0020.00

التجاري 
احمللي 
و املكاتب

7.5003.75015.0025.007.50012.5005.001.000.2503.00700065.0032.50017.50015.00

المتطلبات التي يجب انجازها لدراسة معاملة افراز الشقق:
	. امتام أعمال الكحلة للواجهات اخلارجية للبناء
	.إنشاء األسوار اجلانبية من الباطون وبإرتفاع اليتجاوز 2.3م من منسوب األرض الطبيعية واليقل عن 1.5م والسور األمامي من احلجر الطبيعي
	: تشطيب طابق مواقف السيارات حسب متطلبات التالية
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ن يكون طابق مواقف السيارات مقصورًا ومطليًا بدهان مناسب وذلك للجدران واألسقف .. 1
أن تكون اإلنارة و التهوية جيدة وموزعة بشكل مناسب وصحي .. 2
أن تكون جميع التمديدات مثبتة بعقد الطابق بشكل جيد وبعيد عن أي تشويه ملنظر الطابق وان التعيق احلركة داخل . 3

طابق مواقف السيارات .
أن تكون مواقف السيارات مرسمة ومرقمة حسب ارقام الشقق.. 4
أن تكون كافة وسائل األمان متوفرة حسب متطلبات الدفاع املدني.. 5
أن تكون أرضية الطابق مشطبة ومناسبة حلركة السيارات .. 6
توفير حل هندسي مقبول ملنع جتمع املياه والعمل على تصريفها .. 7

	.إنشاء تصوينة السطح
	.تغطية املناور في طابق السطح والطابق السفلي
	:تشطيب كامل ملكرر الدرج يشمل

بالط الدرج. 1
جتهيز الواجهات الداخلية . 2
تركيب الدرابزينات. 3
اإلضاءة. 4
الشبابيك. 5
تأهيل املدخل لذوي االحتياجات اخلاصة. 6
املصعد جاهز. 7
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	. جتهيز مدة ميالن السطح
	 اتصال مكرر الدرج مع سطح البناء من شقة اخلدمات

فقط إن وجدت .
	 اجمالي من  خضراء  منطقة   10% زراعة  املاء,  بئر 

مساحة القطعة.
	 مناسب موقع  البريد,تأمني  صندوق  موقع  تنفيذ 

خلزانة عدادات املاء والكهرباء.
	.تنفيذ االرصفة حسب تعليمات البلدية
	. تنفيذ موقع حاوية جتميع النفايات
	. باب السطح ومدخل البناء ومدخل الكراج
	 اوشبك األصول  الصماءحسب  احلفرة  تنفيذ 

الصرف الصحي على شبكة املجاري العامة.
	 تقدمي مخطط افراز شقق حديث مصدق من مساح

موقع  ومخطط  محوسبة  بنسخة  مرفق  مرخص 
حديث وسند تسجيل.
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المباني التاريخية:
تتميز مدينة رام الله بوجود نسيج تاريخي في البلدة القدمية باالضافة الى عدد من 
املباني التاريخية ذات طابع معماري متميز, وقد يرغب السكان او املالكون مع مرور 
الزمن باجراء تغييرات او اصالحات او اضافات على مبانيهم القائمة ,ونظرا ألهمية 
فإنها تتطلب  التاريخي  املدينة  التي تعكس هوية وطابع  املباني  النسيج وتلك  هدا 

احلرص في التعامل معها,وعليه فأنه يطلب اإللتزام باإلرشادات التالية:
 او 	 ترميمات  او  تعديالت  أعمال  بأي  املباشرة  قبل  البلدية  مراجعة  يتوجب 

قبل  مسبق  أذن  على  احلصول  و  التاريخية,  املباني  على  مقترحة  اضافات 
املباشرة باي اعمال مقترحة.

 معماري 	 عنصر  اي  اوتشوية  ازالة  مينع  ,كما  التاريخية  املباني  هدم  مينع 
اوتاريخي في املبنى.

 يسمح بإضافة االجزاء الغراض خدمة البناء على ان التتجاوز نسبة التتجاوز %20 وال تغطي الواجهة الرئيسية او العناصر املعمارية 	
املهمة في املبنى ,وشريطة ان يتم انشاؤها مبواد تتماشى واملبنى القدمي وان تكون االضافات املقترحة منسجمة مع النسيج والتكوين 

العام للمبنى التاريخي من حيث احلجم والواجهات والفتحات ,-----(
 ال يجوز إضافة طوابق فوق املباني التاريخية .	
 عند املباشرة باعمال الترميم بعد احلصول على إذن من البلدية ,يجب مراعاة اصالح العناصر األصلية  املوجودة بدال من استبدالها 	

باخرى حديثة  ويجب ان يتم مراعاة استعمال العناصر واملواد و االساليب التقليدية املتبعة في املبنى التاريخي نفسه,مع مراعاة كافة 
التعليمات الواردة في دليل الترميم املعتمد من قبل بلدية رام الله. 

تحديد أوقات ومواعيد صب الباطون وأعمال الجرف:
 في فترة الشتاء الواقعة ما بني 1/12 ولغاية 31/3 من الساعة السابعة صباحًا ولغاية الساعة السابعة مساًء.	
 في فترة الصيف من 1/4 ولغاية 30/11 من الساعة السادسة صباحًا ولغاية الساعة الثامنة مساًء.	
 مع عدم السماح بالعمل أيام اجلمع.	



بلدية رام الله
رام الله - فلسطن

هاتف: 1111 295 02
فاكس: 2222 295 02
info@ramallah.ps


