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 مبادئ عامة أوالً: 

نتيجة االعتداءات  على كافة الحاالت المتضررة و في كافة أنحاء فلسطين حكام هذا الدليل تنطبق أ .1
  . والكوارث ررةكالمت  اإلسرائيلية

القانون األساسي الفلسطيني وكافة القوانين واألنظمة الفلسطينية ذات العالقة   إلى  هذا الدليل أحكامتستند  .2
 .الحكم الرشيد وحقوق الفرد دون تمييز أو تحيز وبشفافية وعدالة مبادئ وإلى 

مع مراعاة الحد المالئم   لوحدته السكنية 1الضرر  قيمة يكون وفق المتضرر و  حق للمواطن  العماراإعادة  .3
 . إعادة البناءالمقيمين في الوحدة السكنية عند  فراداأل مالءمة المساحة لعدد  بما فيها  للسكن

 . يتم إعادة بناء وحدة جديدة مقابل كل وحدة هدمت وليس حسب عدد األسر المقيمة في الوحدة المتضررة  .4
  له  اتباعهاسيتم  آلية إعادة االعمار التي حق له بغض النظر عن الفعلية تسجيل جميع خسائر المواطن  .5

 سائر الفعلية. وللوزارة الحق في التحقق من الخ   ،وفقًا لإلمكانيات المتاحة
يتاح للمواطن فرصة لمدة شهر للمراجعة وطلب تسجيل أضراره ابتداًء من تاريخ اإلعالن عن وقف   .6

االعتراض عليها، وتضع  و ما تم توثيقه من أضرار  حصر األضرار، كما يتاح للمواطن االطالع على 
حق للحكومة تمديد فترة التسجيل واالعتراضات  ، وي آليات عادلة لدراسة االعتراضات الحكومة الفلسطينية

 ه مناسبا. ا حسب ما تر 
المسجلة والمعتمدة بوزارة األشغال العامة واإلسكان  حق المواطن في الحصول على كامل قيمة خسائره  .7

 .ووفق اإلمكانيات المتاحة حق أصيل ال يسقط بالتقادم ويحق له المطالبة به ولو بعد حين
وعلى حسابه الخاص فإن له الحق  ألضراراه المسجلة والمعتمدة أو اإلصالح بنفسه  بإعادة البناء  من قام .8

 المستحق له حسب أحكام هذا الدليل. و اإلصالح وفقإعادة البناء أبأن يتم صرف قيمة 
وذلك من خالل تدقيق عادل   ولو بعد حين والمراجعة للمساءلةعلى ما ال يستحق فإنه قابل من حصل  .9

 . وشفاف
في حال أخل المواطن بالتعاقد العمار أضراره من حق الجهات العاملة في االعمار تجميد ملف   .10

 بالتزاماته.المواطن لحين إيفائه 

 
ت قبل قيمة الضرر للهدم الكلي: هي المبلغ المطلوب إلعادة البناء إلرجاع المبنى المهدم أو الوحدة السكنية المهدمة بنفس المساحة والمواصفا 1

 الهدم ولكن كبناء جديد.
إلصالح األضرار بنفس المواصفات قبل الضرر ولكن باستخدام مواد جديدة، وحسب االسعار قيمة الضرر لألضرار الجزئية: هي المبلغ الالزم 

 الدارجة.
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ه من قبل وزارة االشغال  ر لما يتم اقراقابلة للتعديل وفقًا  للمتضرر  و اإلصالحإعادة البناء أتقديرات  .11
 . حسب أسعار السوق   العامة واالسكان وبالتنسيق مع الجهات المختصة

تلك  ل صالحاإل ء أو إعادة البناقيمة  تحسب إعاقة  ي في الوحدات السكنية المتضررة التي لديها ذو  .12
 تالئم حاجاتهم ما أمكن. تهيئة خاصة   بحيث تشمل قيمة أعمال لوحداتا
بالتنسيق مع وزارة االشغال العامة   اعمار قطاع اإلسكاناعادة أعمال تلتزم جميع الجهات العاملة في  .13

 وشفافية ونزاهة وجودة العمل.  المواطنين بما يضمن حقوق واالسكان 
هذا الدليل تقوم وزارة األشغال العامة واإلسكان بالتعامل معها   وغير مشمولة في أي حاالت قد تطرأ  .14

 بالقياس على أحكام هذا الدليل.
 

 ألضرار ثانياً: حصر ا

العدوان ما أمكن وبعده مباشرة وفق الخطة المعتمدة لدى  الكارثة / يتم عمل حصر أولي لألضرار خالل 
  تعليمات ": 1" رقم جرائياإلدليل ال  إلى انظر  للتفاصيلالوزارة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة )

  (. وتعتبر مخرجات الحصر األولي األساس الذي ستعتمد عليه المرحلة الخاصة باإلغاثة الحصر األولي
،  ساس للحصر النهائي للخسائر أالعاجلة واإليواء، والتقديرات األولية لحجم األضرار وإعادة البناء واإلصالح، و 

 . لألضرار النهائي الحصر ونماذج تعليمات: " 2للدليل اإلجرائي رقم "انظر 
 

 اإليواءغاثة واإل: ثالثاً 

 اإلغاثة واإليواء:يتم استهداف الشرائح التالية من المتضررين بمنح 
 حاالت الهدم الكلي.  •
 حاالت الضرر الجزئي غير الصالح للسكن.  •

 بحيث:   الكارثة /العدوان بعدتستهدف إغاثة المواطن إلغاثة: ا  .1
ين من الشرائح المستهدفة بحيث تراعي اإلغاثة بنود الحاجات  للمتضرر  عاجلة صرف مساعدة نقدية إغاثية ت

منحة  قيمة ": 3"رقم جرائي اإلدليل إلى ال للتفاصيل انظر  ومأكل ومشرب ومسكناألساسية للحياة من ملبس 
 اإلغاثة وتفاصيلها للشرائح المختلفة". 
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حين خروجهم  ل ن في مراكز اإليواء دون احتساب بدل االيجار يتم صرف مبلغ االغاثة للمواطنين المتواجدي
 . من مراكز اإليواء

 اإليواء .2
 . البناء أو اإلصالحإعادة هدفة لحين ت للمتضررين وفق الشرائح المسعتمد صرف بدل ايجار ي •
 لخ لعدم مناسبتها للمجتمع الغزي. ال يتم التعامل مع أي آلية أخرى لإليواء مثل الخيام، الكرفانات، ... إ •
 يتم صرف بدل االيجار وفق التالي: •

، أو مجموع عدد أفراد  عدد أفراد األسرةية بشرائح تتناسب مع شهر  بقيمة اإليجاربدل  يصرف -أ
أو  اختيار مكان االستئجار  للمتضررعلى أن يتاح  األسر التي كانت تقيم في وحدة مشتركة، 

االنتهاء من  لحين  تحسب من وقت الهدم المبلغ على دفعاتدفع  على أن يتم و االيواء المؤقت 
 . وحدته السكنيةعمار إ 

للسكن   غير صالحةمهدمة أو مأهولة وحدة سكنية واحدة عن كل  ايجاربدل  ةقيم تصرف -ب 
": 4" رقم جرائياإلليل أنظر إلى الدللتفاصيل  .بغض النظر عن عدد األسر في الوحدة السكنية

  فراداأل عدد حسب للسكن الصالح غير الجزئي الضرر او الكلي للهدم االيجار بدل شرائح
 . السكنية " الوحدة  في (األسرة أو األسر)

 . هاتواجدهم في  يلةط للذين يتواجدون ضمن مراكز اإليواء يتم احتساب بدل االيجار  ال  -ت 
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 ً  اإلعمار: إعادة رابعا

 على األراضي الخاصة أو المملوكة كليا المهدمة المباني بناءإعادة  .1

تاوفر  عادم) عاائق مثالماا لام يحاول دون ذلاك  ماا أمكانمكانهاا األصالي  مباني في ال يتم إعادة بناء .1
 الملكية،...إلخ(.مشاكل في الشروط التنظيمية، التعارض مع األرض، 

 حد أدنى.كبالقيمة  لبناءباالستناد إلى تقديرات تكلفة إعادة ا بناءالتم إعادة ت .2
 .  البناء إعادة  عند  البناء ونوع   مساحة ناحية  من  التنظيمية  الشروط  مراعاة  يتم .3

، جميع الوحدات السكنية المهدمة المأهولة وليس لذويها بديل مالئم للساكنالبناء لإعادة ن ييتم تحس .4
 لاو حتاى  ،األسار /األسارة أفاراد لعادد وفقاً و للوحدة السكنية  الئمةموالمواصفات ال معاييرلوفقا لوذلك 
 غيار أو االسبسات أو الصاا  مان ساقفها كاان أن مثال مالئماة غيار الهادم قبال الوحادات تلاك كانت

 عنالمحسن  بناءال إعادة  قيمة  تقل ال  أن على   شابه،  ما أو  براكية  أو  الخار  أو الداخل  من  مشطبة
 شددرائح يوضددح الدد   ":5" رقددم اإلجرائددي الدددليل إلاى  انظار. الهدم الكلاي لهاذه الوحادات ضرر قيمة

 إعاادة البنااءوتحساب قيماة  ،األفددراد لعدددد وفقددا  البندداء إعددادة مددن لالسددتفادة األدنددى الحددد مساحات
 وحساباألسر  /األسرة أفراد لعددووفقا السكنية  للوحدة المالئمة والمواصفات للمعايير وفقا المحسن
 :كالتالي  المختلقة للحاالت البناء إعادة تكلفة تقديرات": 6" رقم اإلجرائي الدليل

وساامكهان أو ذات الوحاادات السااكنية المهدمااة ذات االسااقف الخرسااانية نمهمااا كااان نوعهااا  .1
، ومهما كان نوع ومدى تحمل االساسات، يتم إعاادة بنائهاا وفاق األسقف القرميد األحمر

 : التالي 
سامك  أعصااب خرساانة ساقفذات ) يتم احتساب قيمة الطابق األرضاي علاى أناه .أ

 طواباق علوياة(، 4)طابق أرضاي    طوابق 5وأساساته تتحمل  ،(سم25إجمالي 
 ماع قصاارة تشاطيب الخاار  مان ومشاطب ،متوساط تشاطيب الاداخل من مشطبو 

  .رشقة
 ساامك أعصاااب خرسااانة سااقف ذات) علااى أنااه العلااوي يااتم احتساااب قيمااة الطااابق  .ب 

 الخااار  ماان ومشااطب متوسااط، تشااطيب الااداخل ماان ومشااطب ،(ساام25 إجمااالي 
 .رشقة مع قصارة تشطيب
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 ،كيااات ومااا شااابهاذات االسااقف األسبساات أو الصااا ، أو البر  المهدمااة الوحاادات السااكنية .2
 : يتم إعادة بنائها وفق التالي 

مصامتة سامك  خرساانة ساقفذات ) يتم احتساب قيماة الطاابق األرضاي علاى أناه .أ
 )حاازام أرضااي( أو كمااا كاناات قباال الهاادم أيهمااا أكباار، وأساسااات بساايطة ،(ساام12

 ماع قصاارة تشاطيب الخاار  مان ومشاطب متوساط، تشاطيب الاداخل من ومشطب
  .رشقة

خرسااانة مصاامتة ساامك  ذات سااقف) علااى أنااه العلااوي يااتم احتساااب قيمااة الطااابق  .ب 
 تشااطيب الخااار  ماان ومشااطب متوسااط، تشااطيب الااداخل ماان ومشااطب ،(ساام12

 .رشقة مع قصارة
التجارياة والمخاازن والحواصال  والمحاالتالمصايف و المأهولة  غير السكنية الوحدات إعادة بناءيتم  .5

والمظااالت واألقبيااة )الباادروم( والطوابااق التجاريااة )فااي حالااة العمااارات السااكنية التجاريااة( والمالحااق 
واألسااااوار حااااول المناااازل والمخااااازن والكراجااااات وأعماااادة وأسااااوار السااااطح إن وجاااادت وخالفااااه بقيمااااة 

 .البناء للحاالت المختلقة إعادة تكلفة ": تقديرات6الدليل اإلجرائي رقم " انظر إلى  .الضرر
علااى والمالحااق التااي هاادمت  المباااني إعااادة بناااء  اسااتخدام أساالوب التنفيااذ الااذاتي مااا أمكاان فااي  يااتم .6

 .": أسلوب التنفي  ال اتي7لدليل اإلجرائي رقم "ا  ة او مملوكة، انظر إلىً أراضي خاص

 إلعادة عائق يوجد أو للغير ملك أراض علىكليا  المهدمة المباني بناء إعادة آلية .2

 عليها البناء

وقاد  ملاك للغيار أو خاصاةأو وقاف تعادي علاى أرض حكومياة  مقاماةفي حال كانت الوحادة الساكنية  .1
 بناها المتضرر بنفسه:

أو ساااطح فااي مبناااى  مالئمااةبديلااة تاااوفير أرض ب مساااكن بااديل وقااام لمتضااررل يكاانلااام  فااي حااال .أ
أو  على األرض البديلة وحدته السكنية يتم إعادة بناءوبشكل قانوني  يتحمل إضافة طابق/طوابق

علااى أن يقااوم بتسااليم األرض  بنااءماان إعااادة ال 1 -رابعاا  وفقااًا للسياسااة المتبعاة فااي البنااد الساطح
 .التي يتعدى عليها للجهات المختصة
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أو سااطح فااي مبنااى يتحماال إضااافة مالئمااة بديلااة أرض المتضاارر ماان تااوفير  فااي حااال لاام يااتمكن .ب 
ضامن عماارات ساكنية  منحاه شاقةوهو حالة إجتماعياة ولايس لاه مساكن باديل ياتم طابق/طوابق، 

 مسكن.مبلغ إعادة البناء المستحق له لشراء ، أو إعطائه يتم بناؤها في مشاريع اإلسكان
وقاماات الحكومااة ببنائهااا سااابقًا ماان خااالل فااي حااال كاناات الوحاادة السااكنية مقامااة علااى أرض حكوميااة  .2

 مشاريع إسكان يتم التعامل وفق التالي:
إن كااان المتضاارر لديااه عقااد ماان الااوزارة للوحاادة السااكنية سااواء )بيااع ابتاادائي أو نهااائي أو  بااة أو  .أ

وتساليم الوحادة الساكنية لاه له ضمن عمارات ساكنية  البناء( فسيتم إعادة إيواء دائم أو قيد التسوية
 تراعى شروط العقد األصلي بعد عمل التسويات المالية المطلوبة. بحيث

إن كان المتضرر مستأجرًا للوحدة السكنية من الحكومة أو تم إيوائه بشكل مؤقت أو مقايم بشاكل  .ب 
فاااي حاااال كاااان و  ية علاااى أنهاااا )وحااادة ساااكنية حكومياااة(،غيااار قاااانوني فيهاااا تساااجل الوحااادة الساااكن

 مشااريع فاي  تبناى بديلاة  سكنية عمارات ضمن إيوائه يتموليس له بديل المتضرر حالة اجتماعية 
 .بعقد إيواء وليس تمليك محددة معايير وفق اإلسكان

 البنااءلم يكن المتضرر حالة إجتماعية أو متوفر له مسكن بديل فاال يوجاد لاه حاق فاي إعاادة إن  .ت 
 .أو اإليواء

 

 المباني السكنية متعددة الطوابق والملكياتإعادة بناء أو تدعيم وإصالح  .3

 . الضرر البالغ قرار باإلزالة أم اإلصالح في حالإجراء دراسة جدوى التخاذ اليتم  .1
المتضررة والملكيات  الطوابق متعددة السكنية المبانيلعملية إصالح  الدراسات الفنية تجرى  .2

 .لها القدرة على إجراء مثل هذه الدراسات  استشارية هندسية جهات بواسطة 
البناء من خالل يتم  ،سلوب التنفيذ الذاتياق المالكين على إعادة االعمار بإ في حال عدم اتف .3

 .وبإشراف هندسي كامل ينمؤهل ينمقاول
بما عند الهدم المبنى بأساسات تتحمل عدد طوابق يتم تأسيس المباني متعددة الطوابق والملكيات  .4

 رض مع الشروط التنظيمية. ال يتعا
ختيار  ال وطرحهالكل مرحلة إعداد وثائق العطاءات بوزرة الوبالتنسيق مع  تقوم الجهة المنفذة .5

 المنفذين.  المقاولينالمكاتب االستشارية الهندسية و 
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ما   في المباني المتعددة الطوابق والملكيات بأسلوب التنفيذ الذاتيضرار الجزئية يتم التعامل مع األ .6
أما أضرار األجزاء والخدمات المشتركة يتم اإلشراف على   ،لكل متضرر على حدةأمكن 

 اصالحها من خالل ممثلي المتضررين في البناية. 
 

 جزئياً غير الصالحة للسكنالمتضررة الوحدات السكنية  إصالحتدعيم و .4

 إلى قسمين: للسكنغير الصالحة جزئيًا تقسم الوحدات السكنية المتضررة  .1
لعناصر إنشائية تشكل خطورة بوضعها المتضرر وال   اطارئ ايحتا  تدعيم مبنى ،القسم األول -أ

يمكن إحالة المعالجة للمتضرر، وفي هذه الحالة يتم العمل من خالل مؤسسات رسمية 
ما  التنفيذ الذاتيوبإشراف هندسي نوعي لحين إزالة الخطر فقط، وبعد ذلك يتم اتباع منهجية 

من خالل المستفيد إلكمال عملية إصالح األضرار بعد إجراء عملية تقييم عادلة لكلفة   أمكن
 . إن تطلب األمر إصالح األضرار وبوجود إشراف هندسي

وفقا للتقارير الفنية من جهات   متضرر لكن ال يوجد خطر يهدد بانهيار البناء ، مبنىالقسم الثاني .2
من خالل المستفيد   ما أمكن التنفيذ الذاتيالح بمنهجية ، ويخضع هذا القسم لإلصاالختصاص 

  .إن تطلب األمر وبوجود إشراف هندسي
وحسب حجم  حسب نسب التنفيذ وتقديرات الكلفة  دفعات على يتم دفع المبالغ المالية الالزمة  .3

 اكتمال اإلصالحات. بعد األخيرة  وتكون الدفعة  ،األعمال
 .تعاقدي ملزم للمستفيد إلنهاء األعمال المطلوبة  إطاروضع ي .4

 
 الجزئية الصالحة للسكنإصالح األضرار  .5

عملية إصالح هذا النوع   تتممن الوحدات المتضررة، و  عددا هذه الحالة تشكل إحصائيًا األكثر .1
لكلفة من خالل المستفيد بعد إجراء تقييم عادل ما أمكن  التنفيذ الذاتيبمنهجية من األضرار 

 . إصالح األضرار
 تقدم الجهات المنفذة الدعم الفني وتقوم بالتوجيه والمراقبة. .2
 . يتم دفع المبالغ المالية الالزمة على دفعات حسب حجم األعمال .3
 .تعاقدي ملزم للمستفيد إلنهاء األعمال المطلوبة  إطاروضع ي .4
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 ً  المهدمة الوحدات السكنيةإزالة أنقاض : خامسا

إال بعااد االنتهاااء ماان الحصاار  أو مبااانيهم وحااداتهم السااكنيةالقيااام بإزالااة أنقاااض  لمتضااررينل ال يساامح .1
 .وزارة األشغال العامة واإلسكانذن من اإلالميداني واعتماد الحصر وأخذ 

إال بعاااد صااادور إذن رسااامي مااان وزارة أو أي جااازء مناااه تم إزالاااة أي مبناااى مااان المبااااني الخطااارة ال تااا  .2
 واإلسكان.األشغال العامة 

قباال تسااجيل اضااراره أو دون التنساايق مااع وزارة األشااغال  بإزالااة أنقاضااه بنفسااه المتضااررفااي حااال قااام  .3
 فإنه يتحمل تبعات ذلك. العامة واإلسكان

  .التنسيق مع وزارة األشغال العامة واإلسكانبالجهات الراغبة بالعمل في إزالة األنقاض تقوم  .4
 .   الحكومة الفلسطينيةتضعها مخلفات اإلزالة عبر الخطة التي يتم استغالل  .5
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 األدلة اإلجرائية

 األدلة اإلجرائية هي أدلة مقترحة، ويمكن تعديلها. 

 فهرس األدلة اإلجرائية

صفحة من رقم ددددددددد  اسم الدليل رقم الدليل
 إلى رقم ددددددددد

 16-10 األولي الحصر تعليمات "1دليل إجرائي رقم "

 47-17 لألضرار النهائي الحصر ونماذج تعليمات "2دليل إجرائي رقم "

 48-48 المختلفة للشرائح وتفاصيلها اإلغاثة منحة  قيمة "3دليل إجرائي رقم "

 الصالح غير الجزئي الضرر او الكلي للهدم االيجار بدل شرائح "4دليل إجرائي رقم "
 السكنية الوحدة في( األسر أو األسرة ) األفراد عدد حسب للسكن

49-49 

 لعدد وفقا البناء لالستفادة من إعادة األدنى الحد مساحات  شرائح "5دليل إجرائي رقم "
 األفراد 

50-50 

 51-51 المختلقة للحاالت البناء إعادة تكلفة تقديرات "6دليل إجرائي رقم "

 79-52 ال اتي التنفي  أسلوب "7دليل إجرائي رقم "
 "8دليل إجرائي رقم "

 80-80 الترشيح أولويات
 "9دليل إجرائي رقم "

 83-81 بديل مكان على البناء إعادة نقل إجراءات
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 ": تعليمات الحصر األولي 1دليل إجرائي رقم "

 تعليمات مختصرة للحصر األولي لألضرار

 الحصر األولي للهدم الكلي

 األدنى للهدم الكلي )مباني سكنية(:بيانات الحد 

 مطلوب تعبئة نموذ  التفريغ الخاص بالهدم الكلي للمباني السكنية والذي يحتوي على:

 بيانات تخص معلومات عن العنوان والمبنى وغيرها. بيانات عن المبنى:

البيانات معلومات عن بيانات تخص الوحدات السكنية في المباني السكنية وتشمل هذه  بيانات الوحدات السكنية:
 مساحة الوحدة وعدد أفراد األسرة وغيرها.

 

 بيانات الحد االدنى للهدم الكلي )مباني غير سكنية(:

 .وغيرها والمبنى والوزارة ذات العالقة العنوان عن معلومات تخص بيانات  بيانات عن المبنى:

 

 الحصر األولي لألضرار الجزئية

 لألضرار الجزئية للوحدات السكنية:بيانات الحد األدنى 
 تنقسم االضرار الجزئية إلى:

 مثل أضرار زجا  و/أو شبابيك و/أو أبواب و/أو شقوق خفيفة شعارية. :طفيفة

مثل أضرار زجا  و/أو شبابيك و/أو أبواب و/أو شقوق خفيفة شعارية باإلضافة إلى شقوق كبيرة و/أو  متوسطة:
 ي الحوائط أو السقف.هدم جزء من حوائط و/أو فتحات ف

باإلضافة إلى ما ذكر في األضرار المتوسطة انهيارات وهدم كبيرة في جزء أو أجزاء أو عناصر مهمة من  بالغة:
 المبنى مثل  الحوائط و/ أو أعمدة و/ أو السقف و/ أو الحزامات، أو حرقت الوحدة السكنية بالكامل ... ألخ.
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على  يحتوي  )كأعداد فقط( والذي ضرار الجزئية للوحدات السكنيةباأل الخاص التفريغ نموذ  تعبئة مطلوب
 معلومات عن العنوان وسبب األضرار وتصنيف االضرار )طفيفة/متوسطة/بالغة( وغيرها.

 يتم التعامل مع األضرار كوحدات سكنية وليس كمبنى أو عمارة بالكامل.

 

  للسكن" للوحدات السكنية:بيانات الحد األدنى لألضرار الجزئية "غير صالح 

 Severeال يمكن السكن في الوحدة السكنية، أضرار بالغة و  – نغير صالح للسكنناألضرار الجزئية مفهوم 
Damages: 

هي أضرار حدثت في الوحدة السكنية وكانت تلك األضرار بالغة ولكن يمكن إصالحها، وأصبحت تلك 
يمكن السكن فيها، وال يمكن إجراء احتياطات مؤقتة فيها لحين الوحدة السكنية غير صالحة للسكن وال 

إصالح األضرار أو إجراء تلك االحتياطات غير مجدية، والعيش فيها مستحيل، وتستوجب الخرو  منها 
بسبب تلك األضرار، كما تستوجب منحة اإلغاثة واإليواء، وتلك األضرار غير مرتبطة بمبلغ محدد، وهي 

 ألضرار بالنسب لوظيفة الوحدة السكنية المتضررة.مرتبطة بحجم ونوع ا

 وأمثلة على تلك األضرار )غير الصالحة للسكن(: 

أصرار إنشائية جعلت الوحدة السكنية غير آمنة، أو أصبحت غير مستقرة  عدم األمان اإلنشائي: •
 إنشائيا، وهناك خطر للعيش فيها.

الوحدة السكنية بحيث أصبح الجزء  وهو هدم كلي أو ضرر بالغ جدا لجزء من الهدم الجزئي: •
 المتبقي منها غير كاف للسكن فيه بالنسبة لحجم األسرة، وأمثلة على ذلك الحاالت التالية:

في حال كانت مساحة الوحدة السكنية بالكاد تكفي حجم األسرة وهدم أو تضرر أضرار   ✓
أفراد االسرة بالغة جزء مهم من الوحدة السكنية وأصبح الجزء المتبقي ال يكفي عدد 

غرف نوم وكان عدد  3حتى ولو كان صالح للسكن. ومثال كانت الوحدة تتكون من 
وأصبحت غرفتين من الثالثة غرف غير صالحة للسكن وتبقى غرفة  6أفراد األسرة 

واحدة صالحة للسكن، لذلك توجب على االسرة الخرو  للسكن في منزل بديل وتوجب 
 منحها منحة اإلغاثة واإليواء.

 دم كلي أو أضرار بالغة جدا للمطبخ فقط بحيث أصبح من المستحيل استخدامه.ه ✓
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هدم كلي أو أضرار بالغة جدا فقط للحمامات ودورات المياه، لكن لو بقي حمام واحد  ✓
يمكن استخدامه ال تصنف تلك األضرار غير صالحة للسكن وتصنف بأنها صالحة 

 للسكن.
 ة السكنية غير ممكن ومستحيال.هدم بيت الدر  بحيث أصبح الوصول للوحد ✓

تطاير أو انهيار السقف كامال، أو أضرار بكل السقف وتستوجب إزالته، مثال على ذلك  السقف: •
تطاير أو تكسير أو انهيار كل سقف األسبست او الصا ، أو انهيار أو تضرر سقف الخرسانة 

 وكانت األضرار تستوجب إزالته بالكامل.
 ل للوحدة السكنية.حاالت الحرق الكام الحريق: •
 وجود متفجرات أو مخلفاتها في المبنى، وذلك لحين إزالتها. المتفجرات: •

وهناك أمثلة يمكن أن تكون أضرارها بالغة ولكن ال تصنف ضمن األضرار )غير الصالحة  مالحظة:
 للسكن( ومن تلك الحاالت التالي: 

هدم بالسور وقدر إصالح تلك فيال أو منزل أو وحدة سكنية كبيرة وتضررت أضرار بالغة أو  •
ولكن ما زالت الفيال أو المنزل أو الوحدة السكنية هذه يمكن السكن فيها  كبيراألضرار بمبلغ 

 عندئذ تصنف االضرار أنها صالحة للسكن وال يتم إعطاء منحة اإلغاثة واإليواء.
كن يمكن وحدة سكنية هدم جزء منها أو تضرر أضرار بالغة وبقي جزء ولو كان متضررا ول •

غرف نوم وعدد أفراد  3العيش به بالنسبة لعدد أفراد األسرة، مثال على ذلك وحدة سكنية بها 
هدم منها أو تضرر أضرار بالغة غرفتين وبقيت غرفة واحدة ولكن صالحة للسكن ولو  2االسرة 

نية كانت متضررة، فهذه الغرفة كافية لعدد أفراد تلك األسرة وبذلك تعتبر هذه الوحدة السك
 صالحة للسكن.

على  يحتوي  والذي باألضرار الجزئية نغير صالح للسكنن للوحدات السكنية الخاص التفريغ نموذ  تعبئة مطلوب
 معلومات عن العنوان والمساحة وهل تحتا  إلى تدعيم أم ال، وغبرها.

 يتم التعامل مع األضرار كوحدات سكنية وليس كمبنى أو عمارة بالكامل.
 

يطلب تسجيل تاريخ الهدم/ الضرر وتاريخ المعاينة في خانة المالحظات في جميع نماذ   عامة/مالحظة 
 الحصر األولي.
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 نماذج الحصر األولي  

 السكنية للمباني الكلي للهدم أولي حصر كشف -1

 

 

 السكنية غير للمباني الكلي كشف حصر أولي للهدم -2

 

ي للهدم الكلي للمباني السكنية في حرب ..........................                                                         كشف حصر أول

وحدة السكنية                                                   بيانات عن المبنى                                    بيانات ال

هويةاسم المبنىرقم ظةرقم ال
اف

ح
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 م
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تأ
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هو
مأ
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فر

األ
د 

عد

2
 م

دة
ح
و
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حة

سا
م

مالحظات

توقيع:اسم مجري الحصر: تاريخ:ال توقيع:اسم مسئول مجموعة الحصر:ال توقيع:                ال تاريخ:ال ال

ي للهدم الكلي للمباني غير السكنية في حرب ..............................                                                         كشف حصر أول

هويةاسم المبنىرقم جوالرقم ال ظةرقم ال
اف

ح
لم

ا

ية
لد

لب
ا

ي
ح

ال

ن
 م

ب
قر

بال

قة
ال
لع

 ا
ت

دا
ة 

ار
وز

ال

نوع المبنى 

)بركس/غرفة 

زراعية/غرفة 

بئر/مسجد/ 

مدرسة/مصنع/ 

مزرعة 

دجاج/أخرى 

ق...........(
واب

ط
 ال

دد
ع

2
 م

ي
ض

ألر
 ا
ق

طاب
 ال

حة
سا

م

نوع السطح 

)خرسانة/ 

أسبست/صاج

/قرميد/ 

أخرى 

مالحظات........(

توقيع:اسم مجري الحصر: تاريخ:      ال توقيع:اسم مسئول مجموعة الحصر:ال تاريخ: ال                 ال
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 السكنية  للوحدات" للسكن صالحة غير" الجزئية لألضرار أولي كشف حصر -3

 

 

 السكنية للوحدات" للسكن صالحة" الجزئية لألضرار أولي كشف حصر -4

 

جزئية "غير صالحة للسكن" للوحدات السكنية في حرب .......................... ي لألضرار ال                                                         كشف حصر أول

هويةاالسم )رباعي(رقم جوالرقم ال ظةرقم ال
اف

ح
م
ال

ية
لد

لب
ا
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بة

س
ن

هل تحتاج 

إلى تدعيم 

)نعم/ ال(

هل تشكل 

خطورة 

)نعم/ ال(

هل تحتاج 

إلى لجنة 

تقييم     

مالحظات)نعم/ ال(

توقيع:اسم مجري الحصر: تاريخ:ال توقيع:اسم مسئول مجموعة الحصر:ال تاريخ:ال                 ال

جزئية "صالحة للسكن" للوحدات السكنية في حرب ........................../ أعداد فقط ي لألضرار ال كشف حصر أول

بلديةالمحافظةرقم حيال ضرربالقرب منال سبب ال

األضرار 

طفيفة  ال

)عدد(

األضرار 

المتوسطة

 )عدد(

األضرار 

بالغة  ال

مالحظات)عدد(

تاريخ:اسم مجري الحصر: توقيع:            ال تاريخ:                    اسم مسئول مجموعة الحصر:ال توقيع:      ال ال
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 ": تعليمات ونماذج الحصر النهائي لألضرار 2الدليل اإلجرائي رقم " 

 أوال/ الهدم الكلي

 تعليمات تعبئة استمارة تدقيق أضرار هدم كلي لمبنى سكني 

 نتيجة االعتداءات اإلسرائيلية 

 

 :   مقدمة

هذه التعليمات لتكون األساس المتفق عليه لألسلوب الصحيح لتعبئة االستمارة  في جميع المحافظات ولكي ال يحدث   إعدادلقد تم 

تم العمل على   فقد .  التعويضات الالزمة لكل وحدة سكنيةإلتباس في طريقة تقدير األضرار بين المهندسين وتيسيرا في عملية تقدير 

 تقسيم العمل إلى مناطق للحصر داخل كل نفوذ بلدية لسهولة توزيع العمل واإلشراف عليه.  

 أمور يجب مراعاتها قبل البدء في العمل : 

 تم اعدد االستمارة للمباني السكنية فقط أما المباني الغير سكنية فيتم تعبئة النموذج الخاص به.  -1

 أي من المعلومات ويتم التعديل بوضع خطين // على الكلمة المراد شطبها   في شطب  المزيليمنع استعمال  -2

  ( في تعبئة االستمارة  0123456يتم استعمال األرقام العربية ) -3

 في تعبئة االستمارة .   يتم استعمال القلم األزرق الجاف  -4

 فتترك فارغة . األسئلة التي ال يوجد لها إجابة نهائياً نضع )ـــ( في الفراغات أما االختياري   -5

 يجب أن يتم وضع نقطة البداية من الجهة الشمالية للمنطقة قدر المستطاع .  -6

 خطوات العمل :       

 بآلية الترقيم المطلوب العمل عليها .االلتزام  •

 تعبئة االستمارة وفق التعليمات. •

 االجتماع مع لجان األحياء والبلديات لتأكيد صحة المعلومات. •

 االنجاز اليومي .تعبئة نموذج  •

 رفع تقارير يومية حول أي مشاكل أو عقبات إدارية أو فنية.  •

 :  آلية العمل أثناء الترقيم والحصر في الميدان 

 : يجب كتابة جميع األرقام في اتجاه الشمال مثال  مالحظة 

 

 

 التي تحمل أصغر رقم. تحديد منطقة الحصر التي سيتم العمل فيها، بحيث يتم البدء بمنطقة العد   .1

 مراجعة الخريطة قبل االنطالق إلى الميدان. .2

 االنطالق إلى الميدان وتوجيه الخريطة نحو الشمال وتحديد موقع المهندس على الخريطة.  .3

 تحديد نقطة البداية لعملية الترقيم على الخريطة والميدان باالستعانة بالمباني والمعالم.  .4

2 1 
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 عقارب الساعة داخل منطقة الحصر. يقوم المهندس بالدوران مع  .5

 للمبنى المهدوم األول  عند نقطة البداية   1الرقم   ةيقوم المهندس بكتاب  .6

يقوم بوضع الرقم على المبنى  وبعد أن يضع المهندس رقم تعداد المبنى على الخريطة بشكل واضح بقلم ازرق جاف.  .7

 المهدم باستخدام بخاخ باللون األزرق . 

 قة الحصر على شكل بلوكات. يتم السير داخل منط .8

البلوك هو عبارة عن مربع )بلوك( يشمل مجموعة من المباني التي ال يفصل بينها أي طرق مفتوحة بحيث يمكن الدوران   مالحظة: 

 حول المربع والعودة إلى نفس نقطة البداية. 

اني المجاور له وهكذا وذلك حسب  بعد االنتهاء من ترقيم وحصر المباني بالمربع األول ينتقل المهندس إلى المربع الث  .9

 الرسم التالي: 

 

 

 لزم األمر. يقوم المهندس بتحديث الخريطة إذا   .10

 

 :  والتي يجب االحتياط منها   في عملية الترقيم والحصر  لمتوقعة األخطاء ا

 خطأ في تحديد نقطة البداية .  -1

   .خطأ في طريقة سير المهندس داخل منطقة الحصر -2

 سقوط مبنى أو أكثر من الترقيم والحصر.   -3

 المربع األول المربع الثاني المربع الثالث

 المربع التاسع المربع الخامس المربع الرابع

 المربع الثامن المربع السابع المربع السادس

 نقطة البداية

 نقطة النهاية
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 سقوط رقم أو أكثر.  -4

 تكرار رقم مبنى. -5

 تابعة لمهندس أخر. مباني في منطقة حصر  ترقيم -6

 

 -تعبئة االستمارة : 

 لقد تم تقسيم االستمارة لثالثة أقسام. 

 ( معلومات العنوان وسبب الهدم .1القسم )

 ( معلومات المبنى .2القسم )

 .( معلومات الوحدة السكنية واألسرة 3القسم )
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 نوان وسبب الهدم : ع( معلومات ال1القسم )

بند توضح كل ما يلزم لتحديد موقع األرض والمبنى ومساحتها . وفيما يلي توضيح لهذه   16إلى هذا القسم تقسيم  تم ولقد

 من االستمارة : األول البنود  جدول يوضح القسم 

 المنطقة  رقم المبنى رقم 

     صفحة ....... من .......        

 ( معلومات العنوان وسبب الهدم 1القسم ) 

 تاريخ المعاينة 7.1  تاريخ الضرر    6.1   الرقم التنظيمي 5.1 الشارع   4.1  الحي 3.1  البلدية 2.1  المحافظة  1.1

           

 بالقرب من :  8.1 

 ..................................

 ..................................

 ..................................

 .................................. 

 9.1 

رقم 

 القطعة 

  

1
0
.1

 
مة 

سي
الق

م 
رق

 

1
1
.1

 
سم 

مق
 ال

قم
ر

 

 12.1 

مساحة 

 (2)ماألرض

 14.1  األرض   13.1

حدود  

 المبنى

 الشمال................................. 

 الجنوب:............................... 

 الشرق:................................ 

            الغرب:................................ 
 ملك

   
 حكومة

   
 أوقاف

 مفتعل بنسبه ........ %     تجريف   تفجير       قصف مجاور ل............      قصف مباشر      سبب الهدم الكلي  15.1 

 حالة المبنى عند المعاينة 16.1

 قائم ويحتاج  

 إزالة بالكامل      

 قائم ويحتاج  

 إزالة جزء منه     

يشكل خطر    

 على المواطنين
 تمت االزالة   ركام  

 أخرى   

 ..................... 

 رقم المبنى ومنطقة العد : 

( ويتم ترقيم كل المباني في كل  1999( إلى )1001تم تقسيم كل تجمع بلدي إلى مناطـق حصر وتم ترقيمهـا بخانتين تبــــدأ من ) 

 لليسار ولقد تم وضع فراغ منطقة العد من ثالث خانات وهي على الترتيب من اليمين .  ه منطقة على حد

 رمز المحافظة (.   –رقم البلدية  –)رقم منطقة العد  

موجودة في المحافظة الوسطى ضمن   05في منطقة الحصر رقم  1033يعني أن المبنى رقم   M-60-05-1033مثال : الرمز 

 نفوذ بلدية دير البلح .  

 : المحافظة  1.1

 قسم قطاع غزة إلى خمس محافظات وإعطاء كل محافظة رمز يدل عليها وهي على الترتيب من الشمال إلى الجنوب : 

 (. (Kمحافظة خانيونس  -M) .) 4محافظة الوسطى  -G) .)3محافظة غزة  -N) .  )2محافظة الشمال  -1 

 ( .    (Rمحافظة رفح -5 

 البلدية : 2.1 
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تجمع سكني وهي البلديات ولقد تم إعطاء كل تجمع رقم من مضاعفات العشرة على يمين   25تم تقسيم كل محافظات القطاع إلى عدد 

 رمز المحافظة وهي كما يلي: 

 

 (   (Nمحافظة الشمال 

 التجمع رمز  اسم التجمع )البلدية(  التسلسل 

 N10 أم النصر )القرية البدوية (  1

 N20 بيت حانون   2

 N30 جباليا  3

 N40 بيت الهيا   4

 ( (Gمحافظة غزة 

 رمز التجمع  اسم التجمع )البلدية(  التسلسل 

 G10 غزة   1

 G20 جحر اليك  2

 G30 المغراقة  3

 G40 مدينة الزهراء    4

 

 ( (Mمحافظة الوسطى 

 رمز التجمع  التجمع )البلدية( اسم  التسلسل 

 M10 النصيرات    1

 M20 البريج  2

 M30 المغازي   3

 M40 المصدر  4

 M50 وادي السلقا   5

 M60 دير البلح   6

 M70 الزوايدة  7

 ( (Kمحافظة خانيونس 
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 رمز التجمع  اسم التجمع )البلدية(  التسلسل 

 K10 خانيونس  1

 K20 القرارة  2

 K30 بني سهيال  3

 K40 عبسان الجديدة )الصغيرة(  4

 K50 عبسان الكبير   5

 K60 خزاعة   6

 K70 الفخاري     7

 ( (Rمحافظة رفح 

 رمز التجمع  اسم التجمع )البلدية(  التسلسل 

 R10 رفح 1

 R20 النصر  2

 R30 الشوكة 3

 

 

 الحي :  3.1

 والذي يدل على المنطقة الموجود فيها المبنى المراد حصره.   المشهور به الحيوهو االسم 

 

 الشارع:  4.1

 المطلوب كتابة اسم الشارع المتعارف عليه في المنطقة أو اسم الشارع ورقمه التنظيمي. 

 

 :الرقم التنظيمي  5.1

وعادة تكون بسط على المقام ،البسط هو رقم  والمقصود به هو رقم المبنى التنظيمي لدى البلدية )اللوحة الحديد على جدار المبنى ( 

 المبنى والمقام رقم الشارع التنظيمي لدى البلدية . 

 

 تاريخ الضرر:   6.1



 دولة فلسطين 
 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 

State of Palestine 
Ministry of Public Works and Housing 

 

22 
 

م وحتى  2014/ 08/07في الفترة من   2014حرب والمقصود فيه هو الوقت الذي تم فيه االعتداء على المبنى بالهدم خالل 

 م . 2014/ 26/08

 

 تاريخ المعاينة :  7.1 

 صود فيه هو الوقت الذي قامت فيه اللجنة بزيارة المكان وتعبئة االستمارة . والمق

 

 بالقرب من :  8.1 

 كتابة اسم ألبرز معالم موجودة بالقرب من المكان . 

 

 رقم المقسم :  11.1  /رقم القسيمة10.1 رقم القطعة /9.1 

 .    ه يتم كتابته من خريطة البلديةالشك في   أويتم سؤال المواطن عنه وفي حال لم يتمكن المواطن من معرفته 

 مالحظة : 

 ( في الفراغ الخاص به -رقم المقسم غير موجود دائما وفي حالة التأكد تماما من عدم وجوده يتم وضع عالمة )

 يجب اإلجابة على سؤال القطعة والقسيمة من خالل البلدية وعدم تركها فارغة حتى وإن كان البناء متعدي على ارض حكومية .   

 

 ( : 2مساحة األرض)م12.1 

 .    ويتم التأكد من المساحة من خالل أوراق الملكية  وهي مساحة كامل القسيمة الموجود عليها المبنى المهدم

 مالحظة : 

 في حالة كانت األرض حكومية )متعدى عليها( يتم قياس المساحة في الميدان من قبل الفريق الميداني قدر المستطاع .  

 

 حكومية / أوقاف : ملك / هل األرض 13.1 

ومستندات الملكية  وسلطة األراضي يتم سؤال المواطن مباشرة وفي حال الشك في اإلجابة يتم التحقق من لجان ألحياء في المنطقة. 

 المقدمة من المواطن . 

 

 حدود المبنى :  14.1 

 أصحاب األرضي  الذين يحدون المبنى من جهاته األربعة .  أوكتابة أسماء الجيران أو المباني المحيطة 

 

 سبب الهدم الكلي : 15.1 

 . المبنى قد استهدف بقذيفة أو أكثر أدت إلى تدمير المبنى بالكامل . قصف مباشر:   

المبنى تعرض لشظايا من قصف أو تفجير أو تجريف لمبنى مجاور أدت إلى تدمير المبنى بالكامل . وهنا يجب   قصف مجاور:   

 كتابة اسم المبنى أو السبب الذي تم استهدافه للمبنى المجاور  . 
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 المبنى قد تم تلغيمه بالمتفجرات أدت إلى تدمير المبنى بالكامل. تفجير : 

 تجريفه في أثناء توغل قوات االحتالل أدت إلى تدمير المبنى بالكامل .  المبنى قد تمتجريف :

 : المبنى تم هدمه بشكل مفتعل وليس من الحرب ويتم ذكر نسبه الهدم المفتعل. مفتعل

% فقط وقام المواطن بهدم المبنى بشكل كلي يتم احتساب نسبة الضرر الكلي المفتعل كــ/  20بيت تضرر بشكل جزئي حوالي  مثل/ 

 %. 100% أما ان لم يحدث أي ضررفي البيت وقام الموطن بهدم البيت بشكل كلي فيكون نسبه الهدم المفتعل  80

 

 : حالة المبنى عند المعاينة 16.1

 ونقصد من هذا السؤال تحديد أولوية إزالة األنقاض واإلمكانيات المطلوبة لإلزالة وتكون اإلجابة احد الخيارات التالية :  

 : مبنى آيل للسقوط وال يشكل خطر على السكان المجاورين إزالة بالكامل قائم ويحتاج 

والمقصود انه يوجد طابق أو جزء من طابق)وحدة سكنية ( تعرض للتدمير ويحتاج إلى إزالة هذا  قائم ويحتاج إزالة جزء منه : 

 الجزء من المبنى فقط . 

 وط ويشكل خطر على السكان المجاورين . مبنى أو جزء من المبنى آيل للسق يشكل خطر على المواطنين : 

   مبنى قد سوي باألرض وبقيت أنقاضه في المكان .ركام : 

 . المقصود ان كامل االنقاض تمت ازالتهاتمت االزالة: 

 أخرى : يتم كتابة أي حالة غير الموجودة مثل تم إزاحته إلى مكان أخر أو جاري العمل على االزالة. 

 

 ( معلومات المبنى:  2القسم ) 

 وفيما يلي توضيح لهذه البنود : ،يلزم لتحديد مواصفات المبنى ومساحته توضح كل ما بند 21تقسيمه إلى  تم ولقد

 ( معلومات عن المبنى  2القسم ) 

 اسم المبنى   1.2

 أو المالك)رباعياً( 
 ................................................. 

 رقم الجوال /اقرب رقم  3.2  ية / جواز السفر رقم الهو  2.2

                

 رقم الهاتف /اقرب رقم 4.2 
 خيمة    براكية    عمارة    دار   فيال    نوع المبنى :  5.2 

       

مساحة  6.2 

الطابق  

 (  2األرضي )م

 
مساحة  7.2

الطابق  

 ( 2المتكرر )م

 
عدد  8.2

  الطوابق 
نوع  9.2

 سطح المبنى

 قرميد   

 2..........م 

 باطون   

 2..........م 

 اسبست   

 2.........م 

 صاج   

 2..........م 

 أخرى.   

 2..........م 

استخدام  10.2

 المبنى

 أخرى     للعمل والسكن     للسكن    

 ................. 

عدد الوحدات  11.2

 السكنية

 الخالية  المشغولة  

   مصيف    للعمل   
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ملحقات  12.2

 المبنى

 طوله............م  سور   

 ارتفاعه)م.ط( ............ م 
 2.........م ..اخرى …   2............م  حديقة    2كراج........م   2مخزن  .........م  

 هل يوجد 13.2

 بدروم ؟
 ال    نعم    

مساحة  14.2 

 ( 2م(البدروم 

استخدام   15.2 

 البدروم

 للعمل    للسكن   
للسكن    

 والعمل 

 أخرى    خالي   

….……… 

 تحت المتوسط    متوسط    فاخر     غير مشطب    تشطيب البدروم  16.2 

استخدام الطابق  17.2 

 األرضي  

 للسكن .   

 2..........م 

 للعمل .   

 2..........م 

 مظلة  .   

 2..........م 

 أخرى  .   

2..........م 
 

18.2 

استخدام 

 منطقة العمل

   
مستغلة من 

 قبل المالك  

   

 خالية 

   

 مستأجره  

تشطيب منطقة   19.2

 العمل/ المظلة 
 تحت المتوسط      متوسط      فاخر       غير مشطب     

 

 مالحظات عامة  20.2 

 

 

 

 على المستندات المرفقة :  × يرفق ما أمكن صورة عن كل من المستندات التالية مع وضع إشارة 21.2 

 أخرى ............................      رخصة البلدية       إثبات ملكية األرض      صورة الهوية      

 اسم المبنى أو المالك : 1.2

يجب كتابة االسم المشهور به المبنى او صاحبه في حال كان المبنى يحتوي على أكثر من وحدة سكنية واحدة يتم كتابة اسم المسؤول  

 اسم الشخص( عن المبنى وفي حالة كان المبنى ملك لعائلة واحدة يتم كتابة)عمارة ابناء ثم 

 ثم اسم الشخص( ورثة  كان صاحب المبنى متوفي وكان الذين يسكنون في المنزل أبناءه نكتب )عمارة  إذا أما

 رقم الهوية / جواز السفر: 2.2 

رقم   يتم كتابة رقم الهوية من اليسار إلى اليمين سواء الهوية االصلية أو الهوية التعريفية الصادرة من وزارة الداخلية وإذا لم يوجد 

 هوية وكان يوجد رقم جواز السفر يتم كتابة الرقم من اليسار إلى اليمين ووضع ـــ في الخانات المتبقية . 

 رقم الجوال /اقرب رقم : 3.2 

رقم الجوال أو اقرب رقم يمكن الوصل من خالله لصاحب المبنى  ويكتب من سبع خانات من اليسار إلى اليمين  من دون المقدمة     

#######059   

 رقم الهاتف /اقرب رقم :  4.2 
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رقم الهاتف )خط ارضي ( أو اقرب رقم يمكن الوصل من خالله لصاحب المبنى  ويكتب من سبع خانات من اليسار إلى اليمين دون  

 . 08الفتحة الخاصة بالقطاع ####### 

 نوع المبنى :   5.2 

    استخدامه الحالي. الهندسي أو المعماري للمبنى بصرف النظر عن كيفية الشكل 

 الفيال: 

مبنى مشطب من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكون من طابق واحد بجناحين أو من طابقين أو   

أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص أحد األجنحة في حالة الطابق الواحد أو الطابق الثاني للنوم، والجناح اآلخر أو الطابق  

ضي لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب للفيال حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها  األر

باإلضافة إلى سور يحيط بها من الخارج، وكراج للسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيال بمادة القرميد على األغلب، ويمكن أن  

   أو المالحق ويكون من مكوناتها. يوجد ضمن حدود الفيال أحد المباني

 دار: 

مبنى معد أصالً لسكن أسرة واحدة أو أكثر، ويمثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد تتكون الدار من طابق واحد أو طابقين  

ل منها أسرة  وتستغلهما أسرة واحدة، وقد تكون الدار مقسمة إلى وحدات سكنية منفصلة كل منها تشمل المرافق الخاصة بها ويقيم بك

 .  مستقلة، في هذه الحالة تعتبر كل وحدة سكنية شقة، اال ان نوع المبنى يبقى دار

 عمارة: 

مبنى مكون من طابقين أو أكثر بما فيها الطابق األرضي الذي قد يكون مخازن أو دكاكين أو شقق أو كراجات ويحتوي كل طابق   

 واحدة، وال يجمع بين الشقة واألخرى إال الدرج والممر المؤدي إلى الطريق العام. أكثر ، أعدت كل شقة لسكن أسرة شقة او على 

من   أكثر مالحظة : الفرق بين الدار والعمارة في حالة كان المبنى مكون من طابقين فيكون الفرق ان العمارة تم تأسيسها لتحمل 

 عليها .   أخرىطوابق  إضافة الدار فال يمكن  أماطابقين 

 : براكية

 تكون المادة الغالبة للجدران الخارجية والسطح من الزنك )الصاج( أو التنك أو االسبست، وتتكون من غرفة واحدة أو أكثر.  مبنى 

 :  خيمة

 مبنى قائم بذاته مصنوع من القماش أو الوبر أو الشعر وعادة ما توجد في التجمعات البدوية.   

 : الطابق األرضيمساحة 6.2 

 . ويمكن تحديده بالحزام األرضي الخارجي للمبنى نى المقام على الموقع )المقسم( مساحة الطابق األرضي للمب 

 :  الطابق المتكرر مساحة 7.2 

   ويمكن تحديده بالقياس على الطبيعة او عن طريق الصور الجوية. للمبنىالعلوية المتكررة ق واب مساحة الط 

 عدد الطوابق : 8.2 

 ض بدون البدروم . يكتب مجموع عدد الطوابق المرتفعة فوق األر

 نوع سطح المبنى : 9.2 
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 . من المبنى  األخير المادة التي تغطي الطابق نوع و مساحة 

 استخدام المبنى:  10.2 

أو مصيف   هل هو للسكن او العمل )حواصل أو مخازن أو مكاتب (قبل الهدم ماهي الطريقة التي كان يستغل فيها المبنى 

 .  )غرفة/غرف ومطبخ وحمام ( أو أخرى 

 عدد الوحدات  السكنية : 11.2  

، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر   أكثر أومبنى أو جزء من مبنى معد لسكن أسرة واحدة  هي نقصد بالوحدة السكنية )الشقة( : 

 من مدخل يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى. 

)قيد االنشاء(   هؤاو الدار وفي حالة كان المبنى المهدوم لم يكتمل بنا ه :هو عدد الشقق الموجودة داخل العمار نقصد بعدد الوحدات

 .   ويتم وصف المبنى في المالحظات الوحدات المشغولة والخالية )ـــــ( ة(.وفي خان  0يوضع في الخانة الرقم )

 ملحقات المبنى :  12.2

 الملحقات ليست من مساحة المبنى األصلية ويمكن اختيار أكثر من إجابة . مساحة جميع 

 

 : هل يوجد بدروم 13.2 

 ( من نفس القسم ويتم وضع عالمة )ــ( في الفراغات .  16  - 15  -14إذا كانت اإلجابة  ب)ال( فال يتم اإلجابة على األسئلة ) 

 (:  2مساحة البدرم) م  14.2

 درم وتكون عاده اقل او تساوي مساحة الطابق االرضي. هي المساحة المقام عليها الب  

 استخدام البدروم:  15.2

 .  أو خالي أو أخرى  لعمل ) مخازن أو مكاتب ( ل او )وحدة سكنية(  هل هو للسكن  البدرمماهي الطريقة التي كان يستغل فيها  

 تشطيب البدروم : 16.2 

 : يعني انه لم يتم عمل أي تشطيبات .  غير مشطب 

 ...الخ ، أبواب زان درجة )أ((  ورسالن ب    : وتعني أن مواد التشطيبات المستخدمة هي من الدرجة األولى مثال) بالط  فاخر

 : ويعني أن التشطيبات المستخدمة هي مما هو متعارف عليه في التشطيب عادة .   متوسط

مثال األرضيات مدة أرضية ،الحوائط قصاره   . غير مكتملة أو تحت المتوسطالمستخدمة ويعني أن التشطيبات  : تحت المتوسط 

 فقط األسقف اسبست ...الخ . 

 : استخدام الطابق األرضي 17.2 

 إلى  ويصنف إنشائه من األساسي الغرض عن النظر بصرف قبل الهدم الطابق استخدام  كيفية به يقصد

 .:التالية الحاالت  إحدى
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 : استغالل الطابق األرضي للسكن فقط وال يوجد أي استعمال أخر ويتم كتابة المساحة  .  للسكن

 : استغالل الطابق األرضي للعمل فقط وال يوجد أي استعمال أخر ويتم كتابة المساحة  .  للعمل

 مظلة : استغالل الطابق األرضي مظلة . 

 حاالت وتقدير مساحة كل قسم . وفي حال كان الطابق مستغل ألكثر من حالة  يتم اختيار ال

 مثال : الطابق األرضي  يتكون من قسمين األول للعمل )حواصل ( والثاني شقة  للسكن خلف الحواصل .  

 : والمقصود هنا أنها ليست مستغله ألي من الحاالت السابقة . أخرى 

 : استخدام منطقة العمل   18.2 

 )الحاصل(  ملك ويتم استغالله لنفس صاحب المبنى . : وتعني بأن المكان    مستغلة من قبل المالك 

 : وتعني أن الحواصل غير مستعملة    خالية

   : وتعني أن المنتفع منها هو شخص غير صاحب العقار .إيجار 

 : تشطيب منطقة العمل  19.2 

 : يعني انه لم يتم عمل أي تشطيبات .  غير مشطب 

 ...الخ ، أبواب زان درجة )أ((  ورسالن ب    الدرجة األولى مثال) بالط : وتعني أن مواد التشطيبات المستخدمة هي من  فاخر

 : ويعني أن التشطيبات المستخدمة هي مما هو متعارف عليه في التشطيب عادة .   متوسط

مثال األرضيات مدة أرضية ،الحوائط قصارة فقط األسقف اسبست   .  غير مكتملة  ويعني أن التشطيبات المستخدمة   :  تحت المتوسط 

 .الخ . .. 

   أي مالحظات عامه عن حاله المبنى او المالك او المقيمين او االستخدام او أي مالحظات اخرى.مالحظات عامة :  20.2

 يرفق ما أمكن صورة عن كل من المستندات التالية مع وضع اشارة × على المستندات المرفقة : 21.2 

ل اسمه في االستمارة ويجب أن تكون واضحة يظهر فيها المرافقين : وتكون الصورة لمالك العقار والذي تم تسجي  صورة الهوية 

 )الزوجة واألبناء( . 

 : عقد الشراء أو الملكية أو طابوا األرض .    األرضإثبات ملكية 

 :  رخصة البناء الصادرة من البلدية للبناء واالنتفاع باألرض .  رخصة البلدية 

 : أي وثائق تثبت ملكية األرض أو العقار مثل حصر ارث أو صور للمبنى قبل وبعد العدوان .  أخرى 
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 ( معلومات الوحدة السكنية واألسرة 3القسم ) 

 . . وفيما يلي توضيح لهذه البنود امواصفات الوحدة السكنية وساكنيهبند توضح كل  23تقسيمه إلى   تم ولقد

 

 جدول يوضح القسم الثالث : 

 المنطقة  رقم المبنى رقم                     

     صفحة ....... من .......        

 ( معلومات االسرة والوحدة السكنية   3القسم ) 

  رقم الطابق  1.3 
رقم الوحدة    2.3

 السكنية
 

عدد األسر   3.3

 ة النووي 
  األفراد: عدد  4.3 

اسم مالك  5.3

 الوحدة

 العائلة مسجلة كالجئة مع االنروا  7.3  رقم الهوية / جواز السفر  6.3  اسم العائلة  اسم الجد   اسم األب  االسم األول  

 

 

 ال      نعم                 

 رقم جوال / هاتف المالك10.3  المقيم في المنزل وقت الضرر 9.3  رقم بطاقة االونروا الجديد/القديم8.3 

مساحة  11.3  

 (2الوحدة السكنية )م

 

عدد   12.3 

 الغرف 

 

        مستأجر     المالك              

 خالية     مقيم بدون مقابل              

 أخرى............          احد األقارب    كرافان    خيمة      شقة مستأجرة      منزل أخر للمالك     مكان السكن الحالي  13.3 

اسم  14.3 

 المستأجر/المقيم

 رقم جوال/ هاتف المستأجر  16.3  رقم هوية المستأجر/ جواز السفر15.3  اسم العائلة  اسم الجد   اسم األب   االسم األول  

                

 أخرى ........................                          ال يعمل          مهني               تاجر                موظف                  طبيعة العمل    17.3

تشطيب 18.3  

الوحدة من  

 الخارج

 حجر      

 قدسي      

 قصارة     

 باطون      

 قصارة     

 ناعمة      

 قصارة          

 مع رشقة      

 قصارة رشقة                    

 مع دهان     

 قصارة ناعمة    

 مع دهان     

 بدون    

 تشطيب     

 اخرى   

 

تشطيب  19.3  

 الوحدة من الداخل 
 تحت المتوسط    متوسط    فاخر     غير مشطب   

نسبة تدمير  20.3  

 األثاث %
 

 األشخاص الذين كانوا يقيمون في المنزل وقت الضرر : 21.3 

صلة  االسم الرقم الهوية القرابة صلة االسم الرقم

 القرابة
 الهوية
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 مالحظات عامة عن الوحدة  22.3 

 

 

 

 

 على المستندات المرفقة :  ×يرفق ما أمكن صورة عن كل من المستندات التالية مع وضع اشارة   23.3 

 أخرى .............................      رخصة البلدية       إثبات ملكية الشقة       صورة الهوية      

 

 

 

 رقم المبنى ومنطقة العد : 

يتم كتابة نفس الرقم الموجود في أول االستمارة ويتم تكراره في كل وحدة سكنية تابعة لنفس المبنى  وذلك للربط بين الوحدات  

 والمبنى الواحد داخل نفس منطقة الحصر .  

 

 رقم الطابق :  1.3

لمبنى الواحد إذا كان يوجد في الطابق أكثر  ويتم كتابة رقم الطابق الذي تقع فيه الوحدة السكنية ويتكرر هذا الرقم في نفس إستمارة ا

 ( في حالة كانت في البدروم  .  1-( في حال أن الوحدة كانت تقع في الطابق األرضي والرقم ) 0من وحدة سكنية .ويأخذ الرقم )

 

 رقم الوحدة السكنية :   2.3

 وحدات الخالية والمشغولة (. ونقصد بهذا الرقم هو رقم الوحدة السكنية داخل المبنى )يتم تعبئة االستمارة لل

 في القسم الثاني من االستمارة . 11.2 مالحظة : أخر رقم تصل له الوحدة السكنية )اكبر رقم ( = عدد الوحدات السكنية في السؤال 

 

 :  ةعدد األسر النووي3.3   
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 يتم كتابة عدد األسر النووية التي كانت تسكن داخل الوحدة السكنية حسب التعريف التالي :  

 من أو فقط من زوجين مؤلفة أسرة من وتتشكل واحدة، أسرية نواة من كافة تتكون التي المعيشية األسرة : وهياألسرة النووية  

 عدم مع أكثر، أو  ابنة أو ابن لديها ة( األسر  أم )رب  أو أكثر أو إبنة أو  ابن ة( لديه األسر )رب أب أو  أكثر أو إبنة أو إبن مع زوجين

 .غيرهم من أو اآلخرين األقرباء شخص من أي وجود 

مالحظة : يتم سؤال المواطن كالتالي : هل يسكن معك أبناء أو بنات متزوجين إذا كانت اإلجابة نعم يتم سؤاله عن عددهم مثال :   

 ابن متزوج وبنت مطلقة مع أبنائها الثالثة ،فكم هو عدد االسر النووية . شخص متزوج ولديه 

( وتكون موزعة كالتالي األب المتزوج أسرة ، واالبن المتزوج أسرة . والبنت المطلقة مع أبنائها الثالثة 3يكون عدد األسر النووية ) 

 أسرة  . 

 

 عدد األفراد:   4.3

 السكنية .  الذين يسكنون داخل الوحدة د مجموع اإلفرا

 

   اسم مالك الوحدة :  5.3

ويتم كتابة اسم صاحب الوحدة السكنية وفي حال كان المبنى كله عبارة عن وحدة سكنية واحدة يكون اسم مالك المبنى هو نفسه  

ويستطيع  صاحب الوحدة أما اذا كان المبنى ملك لعائلة واحدة أي لكل ابن شقه فيكتب اسم كل وحدة بإسم الشخص الذي يسكن فيها 

 إثبات ملكيته للوحدة )الشقة( . 

    

 رقم الهوية / جواز السفر : 6.3 

 ( في القسم الثاني . 2.2سبق اإلشارة لطريقة كتابته في بند رقم )

 

 العائلة مسجلة كالجئة مع االونروا : 7.3 

 هل يحمل بطاقة تسجيل الجئين )بطاقة تموين( التابعة لوكالة االمم المتحدة ؟ نعم أو ال   

 رقم بطاقة االونروا الجديد/القديم:  8.3 

 أرقام ويتم كتابته من اليسار إلى اليمين .  9أرقام أو رقم التموين الجديد المكون من   8ونقصد به رقم كرت التموين القديم المكون من 

 22107676رقم تموين قديم :  /   مثال 

 102220677رقم تموين جديد:  

 المقيم في المنزل وقت الضرر:9.3 

نقصد به من الذي كان يستغل المسكن قبل تعرض المبنى للهدم  هل هو المالك نفسه او مستأجر أو مقيم بال مقابل أو كان المسكن  

 خالي )سواء معروض لإليجار أو ال( . 
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 رقم جوال / هاتف المالك : 10.3 

في القسم الثاني ولكن هنا في حالة كان ال يوجد جوال يتم كتابة رقم الهاتف ووضع   ( 3.2يتم كتابته كما سبق اإلشارة إليه في السؤال)

 دائرة على كلمة هاتف في السؤال  . 

 ( :2مساحة الوحدة السكنية )م 11.3

 ويتم كتابة مساحة الشقة كاملة شاملة الخدمات )المناور واألدراج(  

 عدد الغرف :  12.3

 الضيافة ،الصالة ( بدون المطبخ والحمام . وهو عدد جميع الغرف تشمل )النوم ، 

 مكان السكن الحالي : 13.3 

 ونقصد به ما هو البديل الذي يسكن به صاحب المنزل بعد هدم منزله ؟ ويكون إحدى الحاالت التالية : 

 منزل أخر للمالك او شقة مستأجرة أو خيمة أو كرافان أو احد األقارب . 

 اسم المستأجر/المقيم: 14.3 

 المقيم في المنزل وقت الضرر( هي مستأجر أو مقيم بال مقابل. 10.3جابة على هذا السؤال إذا كانت إجابة السؤال )يتم اإل

 رقم هوية المستأجر/ جواز السفر : 15.3 

 ( في القسم الثاني . 2.2سبق اإلشارة لطريقة كتابته في سؤال رقم )

 تشطيب الوحدة من الخارج : 18.3 

 لتشطيب للوحدة السكنية )الشقة ( من الخارج وتكون إحدى الحاالت التالية : ونقصد به هو ماهي مادة ا

 حجر قدسي ، قصارة باطون ، قصارة ناعمة ، قصارة رشقة مع دهان ،قصارة ناعمة مع دهان ،بدون تشطيب ، أخرى. 

 تشطيب الوحدة من الداخل : 19.3  

 ( في القسم الثاني . العمل تشطيب منطقة   19.2)سبق اإلشارة لطريقة كتابته في سؤال رقم  

 نسبة تدمير  األثاث % : 20.3  

 والهدف من السؤال هو معرفة نسبة األثاث المدمر )إذا كان المالك قد استطاع إخراج األثاث قبل هدم المنزل( . 

 األشخاص الذين كانوا يقيمون في المنزل وقت الضرر :  21.3

 يتم كتابة اسماء وهويات جميع أفراد األسرة المنتفعين من الوحدة السكنية قبل وقوع الضرر   

 مالحظة : 

 ابن)شهيد(. يتم كتابة أفراد األسرة الذين استشهدوا مع كتابه كلمه )شهيد(بين قوسين بجانب صله القرابه مثل أب )شهيد(, 
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 يتم كتابة رب األسرة في البداية ثم الزوجة ثم األبناء غير المتزوجين ثم األبناء المتزوجين .  

 يتم الفصل بين كل أسرة نووية ويتم كتابة صلة القرابة حسب القرب من رب األسرة .   

 مثال : 

 مالحظات عامة عن الوحدة :  22.3 

 يتم كتابة أي مالحظات مهم  تفيد في معرفة حالة الوحدة قبل الهدم وكيانها القانوني . 

 

 : القانوني لرأي ا

 يترك فارغ الستعمال الوزارة . 

    

 : القانوني الرأي 

 

 

 االسم :...................................... 

 التوقيع:..................................... 

 التاريخ:..................................... 

 

 مالحظات عامة : 

   8.2اذا كانت السدة على طابق كامل يتم عدها من ضمن طوابق المبنى في بند رقم   ❖

اذا كانت السدة مساحتها أقل من مساحة الطابق األرضي و كانت من ضمن الحواصل ال يتم احتسابها طابق و اذا كانت   ❖

  12.2عتبر كملحق في بند رقم وحدة سكنية يتم عمل استمارة وحدة سكنية لها أما اذا كانت تستخدم من ضمن الحواصل ت 

 وفي أي حال يتم االشارة لها في المالحظات مع ذكر مساحتها. 

 الهوية القرابة صلة االسم الرقم

 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــــــــ (1األســــــــــرة)  ـــــ

 9 0 7 8 9 7 4 3 2 أب  عبد العزيز عبدهللا محمد احمد 1

 9 0 7 8 9 7 4 3 2 أم محمد عبدهللا كريمة عبدا هلل 2

 ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــــــــ (2األســــــــــرة)  ـــــ

 9 0 7 8 9 7 4 3 2 ابن محمد عبد العزيز عبدهللا احمد 3

 9 0 7 8 9 7 4 3 2 زوجة ابن كريمة عبدهللا محمد عبدهللا 4
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ولكن تبقى وحدة سكنية واحدة في بند   8.2اذا وجدت وحدة عبارة عن دوبلكس من طابقين يتم احتسابها طابقين في بند رقم  ❖

 طابق االرضي + مساحة الطابق العلوي(. وتحسب مساحتها بمجموع مساحتي الطابقين كالتالي ) مساحة ال   11.2رقم  

  11.3يتم كتابه بند رقم  2م 140ومساحة الطابق العلوي  2م 120مثال: وحدة سكنية دوبلكس مساحة الطابق األرضي  ❖

 علوي(.   140أرضي +  120كالتالي )
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   استمارة تدقيق أضرار هدم كلي لمبنى سكني نتيجة اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي   

 

 المنطقة  رقم المبنى رقم 

     صفحة ....... من .......        

 معلومات العنوان وسبب الهدم( 1القسم )

 تاريخ المعاينة 7.1  تاريخ الضرر    6.1   الرقم التنظيمي 5.1 الشارع   4.1  الحي 3.1  البلدية 2.1  المحافظة  1.1

           

 بالقرب من :  8.1 

 ..................................
 ..................................
 ..................................
 .................................. 

 9.1 

رقم 
 القطعة 

  

1
0
.1

 
م 

رق مة
سي

لق
ا

 

1
1
.1

 
م 

رق سم 
مق

ال
 

 12.1 

مساحة 
 (2)ماألرض

 14.1  األرض   13.1
حدود  
 المبنى

 ....................... الشمال.......... 
 الجنوب:............................... 
 الشرق:................................ 
            الغرب:................................ 

 ملك
   
 حكومة

   
 أوقاف

 مفتعل بنسبه ......... %    تجريف   تفجير         قصف مجاور ل..................      قصف مباشر      سبب الهدم الكلي  15.1 

 حالة المبنى عند المعاينة 16.1
 قائم ويحتاج  
 إزالة بالكامل      

 قائم ويحتاج  
 إزالة جزء منه     

يشكل خطر    
 على المواطنين

 تمت االزالة   ركام  
 أخرى   

 ..................... 

 

 ( معلومات عن المبنى 2القسم )

 اسم المبنى   1.2

 أو المالك)رباعياً( 
 ................................................. 

 رقم الجوال /اقرب رقم  3.2  رقم الهوية / جواز السفر   2.2

                

 رقم الهاتف /اقرب رقم 4.2 
 خيمة    براكية    عمارة    دار   فيال    نوع المبنى :  5.2 

       

مساحة  6.2 

الطابق  
 (  2األرضي )م

 
مساحة  7.2

الطابق المتكرر  
 (2)م

 
عدد  8.2

  الطوابق 
نوع  9.2

 سطح المبنى

 قرميد   
 2..........م 

 باطون   
 2..........م 

 اسبست   
 2.........م 

 صاج   
 2..........م 

 أخرى.   
 2..........م 

استخدام  10.2 

 المبنى 

 أخرى     للعمل والسكن     للسكن    
 ................. 

عدد الوحدات  11.2 

 السكنية المهدمة
 الخالية  المشغولة  

   مصيف    للعمل   

ملحقات  12.2

 المبنى

 طوله............م  سور   
 ارتفاعه)م.ط( ............ م 

 2.........م ..اخرى …   2............م  حديقة    2كراج........م   2مخزن  .........م  

 هل يوجد 13.2

 بدروم ؟
 ال    نعم    

مساحة  14.2 

 ( 2م (البدروم 

استخدام   15.2 

 البدروم

للسكن     للعمل    للسكن   
 والعمل 

 أخرى    
……...……… 

 تحت المتوسط    متوسط    فاخر     غير مشطب    تشطيب البدروم  16.2 

استخدام الطابق  17.2 

 األرضي  

 للسكن .   
 2..........م 

 للعمل .   
 2..........م 

 مظلة  .   
 2..........م 

 أخرى  .   
2..........م 

 

18.2 

استخدام 
 منطقة العمل

   
مستغلة من  

   قبل المالك 

   
 خالية 

   
 مستأجره  

تشطيب منطقة   19.2

 العمل/ المظلة 
 تحت المتوسط      متوسط      فاخر       غير مشطب     

 

 مالحظات عامة  20.2 

 
 

 
 
 

 على المستندات المرفقة :  × يرفق ما أمكن صورة عن كل من المستندات التالية مع وضع إشارة 21.2 



 دولة فلسطين 
 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 

State of Palestine 
Ministry of Public Works and Housing 

 

35 
 

 أخرى ............................      رخصة البلدية       إثبات ملكية األرض      صورة الهوية      

 

 

 المنطقة  رقم المبنى رقم 

     صفحة ....... من .......        

 ( معلومات االسرة والوحدة السكنية  3القسم )

  رقم الطابق  1.3 
رقم الوحدة    2.3

 السكنية
 

عدد األسر   3.3

 ة النووي 
  عدد األفراد:  4.3 

اسم مالك  5.3

 الوحدة

 العائلة مسجلة كالجئة مع االنروا  7.3  السفر رقم الهوية / جواز  6.3  اسم العائلة  اسم الجد   اسم األب   االسم األول  

 
 

 ال      نعم                 

 رقم جوال / هاتف المالك10.3  المقيم في المنزل وقت الضرر 9.3  رقم بطاقة االونروا الجديد/القديم8.3 
مساحة  11.3  

 (2الوحدة السكنية )م

 
عدد   12.3 

 الغرف 

 

        مستأجر     المالك             

 خالية     مقيم بدون مقابل             

 أخرى............      كرافان     خيمة       احد األقارب       شقة مستأجرة      منزل أخر للمالك     مكان السكن الحالي  13.3 

اسم  14.3 

 المستأجر/المقيم

 اسم العائلة   اسم الجد   اسم األب   االسم األول  
 رقم جوال/ هاتف المستأجر 16.3  رقم هوية المستأجر/ جواز السفر15.3 

                     

 أخرى ........................                         ال يعمل         مهني              تاجر               موظف                    طبيعه العمل 17.3

تشطيب 18.3  

 الوحدة من الخارج

 حجر      
 قدسي      

 قصارة     
 باطون     

 قصارة     
 ناعمة   

 قصارة         
 مع رشقة     

 قصارة     
رشقة مع      

 دهان

 قصارة     
 ناعمة       
 مع دهان     

 بدون    
 تشطيب     

 اخرى   
 .................
 .................

 . 

تشطيب الوحدة  19.3  

 من الداخل 
 تحت المتوسط    متوسط    فاخر     غير مشطب   

نسبة تدمير  20.3  

 األثاث %
 

 األشخاص الذين كانوا يقيمون في المنزل وقت الضرر : 21.3 

 الهوية صلة القرابة االسم الرقم الهوية القرابة صلة االسم الرقم

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 مالحظات عامة عن الوحدة 22.3 
 

 

مدقق خرائط التصوير   المهندس:................  المهندس:................  التواقيع:
 ......................... الجوي:

 منسق التدقيق: 
 .................................... 

 :مسئول المديرية 
 ................................... 

 التوقيع:.....................  التوقيع:.....................  التوقيع:..................  التوقيع:..................  التوقيع:.................. 
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 على المستندات المرفقة :  ×يرفق ما أمكن صورة عن كل من المستندات التالية مع وضع اشارة   23.3 

 أخرى .............................      رخصة البلدية       إثبات ملكية الشقة       صورة الهوية      

    

 :القانوني الرأي

 
 
 

 
 :...................................... االسم  

 التوقيع:..................................... 
 التاريخ:..................................... 

 التواقيع:
 منسق التدقيق:   المهندس:................  المهندس:................ 

 ............................ 

 :مسئول المديرية 
 ................................... 

 التوقيع:.....................  التوقيع:.....................  التوقيع:..................  التوقيع:.................. 
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  استمارة تدقيق أضرار هدم كلي للمنشآت غير السكنية نتيجة اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي  

 

 المنطقة  رقم المبنى رقم 

     .......  من ......  الصفحة        

 ( معلومات العنوان وسبب الهدم1القسم )

 تاريخ المعاينة  7.1  تاريخ الضرر    6.1   الرقم التنظيمي 5.1 الشارع   4.1  الحي 3.1  البلدية 2.1  المحافظة  1.1

           

 بالقرب من :  8.1 

 ..................................
 ..................................
 ..................................
 .................................. 

9.1 

رقم 
 القطعة 

1
0
.1

 
م 

رق مة
سي

لق
ا

 

1
1
.1

 
م 

رق سم 
مق

ال
 

 12.1 

مساحة 
 (2)ماألرض

 14.1  األرض   13.1
حدود  
 المبنى

 الشمال................................. 
 الجنوب:............................... 
 الشرق:................................ 
            الغرب:................................ 

 ملك
   
 حكومة

   
 أوقاف

 مفتعل بنسبه ....... %     تجريف   تفجير       قصف مجاور ل...........      قصف مباشر      سبب الهدم الكلي  15.1 

 تمت االزالة  ركام    يشكل خطر على المواطنين   قائم يحتاج ازالة جزء منه   قائم ويحتاج إزالة بالكامل    حالة المبنى عند المعاينة 16.1

 

 ( معلومات عن المبنى 2القسم )

 اسم المبنى أو المالك1.2

 )رباعياً(
 ................................................. 

 رقم الجوال /اقرب رقم  3.2  رقم الهوية / جواز السفر 2.2

                

 رقم الهاتف /اقرب رقم 4.2 
 نوع المبنى :   5.2   

غرفة /غرف    
 زراعية

 بركس    مبنى   غرفة بئر  
أخرى    

 ..................        

مساحة  6.2 

 ( 2مسطح البناء )م
 

عدد  7.2 

 الطوابق 
 

نوع   8.2

 سطح المبنى 

 قرميد   
 2..........م 

 باطون   
 2..........م 

   
 اسبست 

 2.........م 

 صاج   
 2..........م 

 أخرى.   
 2..........م 

 أخرى ..................     تجاري    صناعي     زراعي    استخدام المبنى  9.2 

ملحقات  10.2 

 المبنى 

 سور طوله............ م   
 ارتفاعه)م.ط( .............م  

 2.........م ..اخرى …   2............م  حديقة    2كراج........م   2مخزن  .........م  

 هل يوجد 11.2

 بدروم ؟
 ال    نعم   

مساحة  12.2 

 (2م(البدروم 
استخدام   13.2  

 البدروم  

 للعمل   
 

    للسكن والعمل   
 ……….…أخرى 

 تحت المتوسط    متوسط    فاخر     غير مشطب    تشطيب البدروم   14.2

الوزارة ذات   15.2 

 العالقة . 
 وزارة الزراعة    

وزارة االقتصاد    
 الوطني 

وزارة النقل    
 والمواصالت 

وزارة السياحة    
 واآلثار

أخرى    
 .................. 

16.2 

استخدام 
 منطقة العمل

   
مستغلة من 
 قبل المالك 

 
 خالية 

 
 مستأجره 

تشطيب المبنى من   17.2

 الداخل 
 متوسط    فاخر     غير مشطب   

تحت    
 المتوسط 

تشطيب    18.2 

 المبنى من الخارج 

 صاج  
 2..............م

قصارة   
 باطون

 2..............م

 قصارة  
 ناعمة

 2..............م

 قصارة  
 مع رشقة

 2..............م

 قصارة  
 رشقة مع دهان
 2..............م

قصارة   
 ناعمة مع دهان
 2..............م

بدون   
 تشطيب

 2..............م

 أخرى   
 ................. 

19.2  

 اسم المستأجر 
 رقم جوال/هاتف المستأجر  21.2  رقم هوية المستأجر/ جواز السفر   20.2  اسم العائلة  اسم الجد   اسم األب   االسم األول  

                    

 

 مالحظات عامة  20.2 
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 على المستندات المرفقة :  × يرفق ما أمكن صورة عن كل من المستندات التالية مع وضع اشارة 21.2 

 أخرى ............................      رخصة البلدية       إثبات ملكية االرض      صورة الهوية      

 

 مدقق الخرائط الجوية المهندس:................  المهندس:................  التواقيع:
 ............................... 

 منسق التدقيق:
 ............................ 

 مسئول المديرية. 
 ................................... 

 التوقيع:.....................  التوقيع:.....................  التوقيع:..................  التوقيع:..................  التوقيع:.................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االحتالل اإلسرائيلي نموذج تعديل بيانات لمبنى هدم كلي نتيجة اعتداءات 

 ........................................... رقم الهوية :  .................................... اسم المبنى او المالك )رباعيًا(:
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 تعديالت عامه:
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
.. 

 المنطقة  رقم المبنى رقم م  200اليوم : ..................           التاريخ :   /     /      

     المحافظة : ...................      البلدية : ..........................     

 ( معلومات العنوان وسبب الهدم1القسم )

الرق

 م
 مالحظات/السبب التعديل على البند البند قبل التعديل البند  رقم البند 

1      

2      

3      

4      

 ( معلومات المبنى 2القسم )

الرق

 م
 مالحظات/السبب التعديل على البند البند قبل التعديل البند  رقم البند 

1      

2      

3      

4      

 ( معلومات الوحدة3القسم )

الرق

 م

رقم 

 الوحدة 
 مالحظات/السبب التعديل على البند البند قبل التعديل البند رقم البند

1       

2       

3       
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4       

5       

6       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا/ األضرار الجزئية 

 تصنيف األضرار الجزئية  

 تصنيف األضرار الجزئية للوحدات السكنية 

المهندس:...........................  التواقيع:

 ....... 

المهندس:........................... 

 ....... 

منسق التدقيق:  
 ............................ 

  :مسئول المديرية 
 ............................. 

التوقيع:............................. 

 ...... 

التوقيع:............................. 

 ..... 

التوقيع:............................. 

 .... 

التوقيع:............................. 

 ..... 
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 :Minor Damagesيمكن السكن في الوحدة السكنية،  – األضرار الجزئية الطفيفة الصالحة للسكن -1

هي أضرار حدثت في الوحدة السكنية أو قسم من المبنى السكني بحيث تضرر بعض المكونات اإلنشائية ولكن 

تبقى الوحدة السكنية صالحة للسكن ويمكن السكن فيها ولو بإجراء احتياطات مؤقتة لحين إصالح األضرار،  

ا ال تستوجب منحة اإلغاثة  وغير مستحيل العيش فيها، وال تستوجب الخروج منها بسبب تلك األضرار، كم

دوالر   5,000دوالر أمريكي )مبلغ ألـ  5,000واإليواء، ومبلغ تقدير إصالح تلك األضرار يكون أقل من 

إلصالحها  الالزم المبلغ يقدر التي األضرار جميع: األضرار  تلك على وأمثلةأمريكي غير ملزم ويمكن تغييره(، 

  للسكن الصالحة غير  األضرار  في الموصوفة الحاالت أو  األضرار  تلك عدا ما أمريكي دوالر 5,000  أقل من

 . أدناه  3 البند في  الواردة

 :Major Damages السكنية، الوحدة  في السكن يمكن – للسكن الصالحة البالغة الجزئية األضرار -2

اإلنشائية ولكن هي أضرار حدثت في الوحدة السكنية أو قسم من المبنى السكني بحيث تضرر بعض المكونات 

تبقى الوحدة السكنية صالحة للسكن ويمكن السكن فيها ولو بإجراء احتياطات مؤقتة لحين إصالح األضرار،  

  اإلغاثة منحة تستوجب ال كما ،وغير مستحيل العيش فيها، وال تستوجب الخروج منها بسبب تلك األضرار

دوالر أمريكي   5,000ر أمريكي فأكبر )مبلغ ألـ دوال 5,000ومبلغ تقدير إصالح تلك األضرار يكون واإليواء، 

  5,000غير ملزم ويمكن تغييره(، وأمثلة على تلك األضرار: جميع األضرار التي يقدر المبلغ الالزم إلصالحها 

دوالر أمريكي فأكبر ما عدا تلك األضرار أو الحاالت الموصوفة في األضرار غير الصالحة للسكن الواردة في  

 . أدناه 3البند 

 :Severe Damages السكنية، الوحدة في السكن  ال يمكن – للسكن غير الصالحة البالغة الجزئية األضرار -3

هي أضرار حدثت في الوحدة السكنية وكانت تلك األضرار بالغة ولكن يمكن إصالحها، وأصبحت تلك الوحدة 

احتياطات مؤقتة فيها لحين إصالح األضرار  السكنية غير صالحة للسكن وال يمكن السكن فيها، وال يمكن إجراء 

  كما ،أو إجراء تلك االحتياطات غير مجدية، والعيش فيها مستحيل، وتستوجب الخروج منها بسبب تلك األضرار

وتلك األضرار غير مرتبطة بمبلغ محدد فيمكن ان تكون أقل أو أكبر من ألـ  واإليواء،  اإلغاثة منحة تستوجب

 ي مرتبطة بحجم ونوع األضرار بالنسب لوظيفة الوحدة السكنية المتضررة.دوالر أمريكي، وه 5,000

 (:  للسكن الصالحة  غيروأمثلة على تلك األضرار )

أصرار إنشائية جعلت الوحدة السكنية غير آمنة، أو أصبحت غير مستقرة  عدم األمان اإلنشائي: •

 إنشائيا، وهناك خطر للعيش فيها.

وهو هدم كلي أو ضرر بالغ جدا لجزء من الوحدة السكنية بحيث أصبح الجزء المتبقي  الهدم الجزئي: •

 منها غير كاف للسكن فيه بالنسبة لحجم األسرة، وأمثلة على ذلك الحاالت التالية: 
o    في حال كانت مساحة الوحدة السكنية بالكاد تكفي حجم األسرة وهدم أو تضرر أضرار بالغة

نية وأصبح الجزء المتبقي ال يكفي عدد أفراد االسرة حتى ولو كان  جزء مهم من الوحدة السك

  6غرف نوم وكان عدد أفراد األسرة  3صالح للسكن. ومثال كانت الوحدة تتكون من 

وأصبحت غرفتين من الثالثة غرف غير صالحة للسكن وتبقى غرفة واحدة صالحة للسكن،  

وتوجب منحها منحة اإلغاثة لذلك توجب على االسرة الخروج للسكن في منزل بديل 

 واإليواء.
o  .هدم كلي أو أضرار بالغة جدا للمطبخ فقط بحيث أصبح من المستحيل استخدامه 
o  هدم كلي أو أضرار بالغة جدا فقط للحمامات ودورات المياه، لكن لو بقي حمام واحد يمكن

 استخدامه ال تصنف تلك األضرار غير صالحة للسكن وتصنف بأنها صالحة للسكن. 
o .هدم بيت الدرج بحيث أصبح الوصول للوحدة السكنية غير ممكن ومستحيال 



 دولة فلسطين 
 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 

State of Palestine 
Ministry of Public Works and Housing 

 

42 
 

تطاير أو انهيار السقف كامال، أو أضرار بكل السقف وتستوجب إزالته، مثال على ذلك تطاير  السقف: •

أو تكسير أو انهيار كل سقف األسبست او الصاج، أو انهيار أو تضرر سقف الخرسانة وكانت 

 ه بالكامل. األضرار تستوجب إزالت

 حاالت الحرق الكامل للوحدة السكنية. الحريق: •

 وجود متفجرات أو مخلفاتها في المبنى، وذلك لحين إزالتها. المتفجرات: •

(  للسكن  الصالحة غيروهناك أمثلة يمكن أن تكون أضرارها بالغة ولكن ال تصنف ضمن األضرار ) مالحظة:

 ومن تلك الحاالت التالي:  

فيال أو منزل أو وحدة سكنية كبيرة وتضررت أضرار بالغة أو هدم بالسور وقدر إصالح تلك   •

لمنزل أو الوحدة السكنية هذه دوالر أمريكي ولكن ما زالت الفيال أو ا 5,000األضرار بمبلغ أكير من 

 يمكن السكن فيها عندئذ تصنف االضرار أنها صالحة للسكن وال يتم إعطاء منحة اإلغاثة واإليواء.

وحدة سكنية هدم جزء منها أو تضرر أضرار بالغة وبقي جزء ولو كان متضررا ولكن يمكن العيش  •

هدم   2غرف نوم وعدد أفراد االسرة  3ها به بالنسبة لعدد أفراد األسرة، مثال على ذلك وحدة سكنية ب

منها أو تضرر أضرار بالغة غرفتين وبقيت غرفة واحدة ولكن صالحة للسكن ولو كانت متضررة، 

 فهذه الغرفة كافية لعدد أفراد تلك األسرة وبذلك تعتبر هذه الوحدة السكنية صالحة للسكن. 

 

 تصنيف األضرار الجزئية غير السكنية

بالمباني غير السكنة، هي المباني المسئول عن حصرها وزارة األشغال العامة واإلسكان مثل المباني الحكومية المقصود 

 والمؤسسات العامة، والحواصل، والمخازن، .......ألخ. 

 :Minor Damagesاألضرار الجزئية الطفيفة،  -4

مباني السكنية، وكان مبلغ تقدير هي أضرار حدثت في المباني غير السكنية، أو األقسام غير السكنية في ال

 .دوالر أمريكي غير ملزم ويمكن تغييره( 5,000دوالر أمريكي )مبلغ ألـ  5,000إصالح تلك األضرار أقل من 

 :Major Damages البالغة، الجزئية األضرار -5

 تقدير ومبلغ وكان السكنية، المباني في السكنية غير  األقسام أو السكنية، غير المباني في حدثت أضرار هي

 .(تغييره ويمكن ملزم غير أمريكي دوالر 5,000 ألـ مبلغ) فأكبر أمريكي دوالر 5,000األضرار  تلك إصالح
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Palestinian  National  Authorityالسلطـة الوطنيـة الفلسطـينيـة

Ministry of Public Works & Housingوزارة األشغـال العامـة واإلسكـان

                               استمارة حصر أضرار جزئية- مباني سكنية
رقم الحالة

            رقم المنطقة    رقم المبنىاسم 

Pالحدث

                                          القسم )1( معلومات عن العنوان والمبنى

 3.1رقم الجوال/اقرب رقم   2.1رقم الهوية/ جواز السفر 1.1اسم المبني الذي يضم

القسم المتضرر/اسم المالك

 9.1بالقرب من 8.1الرقم التنظيمي 7.1الشارع6.1الحي    5.1البلدية 4.1المحافظة

12.1تاريخ المعاينة11.1تاريخ الضرر10.1األرض

اعتداءات إسرائيلية ) قصف مباشر     قصف مجاور لـ…………………….   تفجير      تجريف     أخرى…………..(            13.1سبب

أسباب أخرى.........................................................................................................................األضرار

16.1عدد الوحدات15.1عدد الطوابقفيال       دار     عمارة      براكية      خيمة    14.1نوع المنشأة

             من الغرب        من الشرق        من الجنوب        من الشمال 17.1حدود

المبنى 

قسم المتضرر قسم )2( معلومات عن المالك واالسرة المقيمة وال 2.2رقم القسم1.2رقم الطابق  ال

 5.2مكان القسم4.2الجهة التي يقع بها القسم3.2عدد الشقق في الطابق

بالنسبة للمبني وحدة سكنية     مظلة       حواصل      )خدمات أو أعمال( مشتركة          أخري............6.2القسم المتضرر

9.1رقم الجوال/الهاتف 8.2رقم الهوية/ جواز السفر   االسم العائلة االسم الجد االسم ااألب  االسم األول 7.2اسم

مالك القسم

   اسم العائلة  اسم الجد  اسم األباالسم األول 13.2اسم12.2رقم بطاقة األنروا للمالك  11.2المالك 10.2رقم الهاتف/أقرب رقم

الزوج/ةمواطن        الجئ

                 17.2المقيم وقت الضرر16.2رقم بطاقة األنروا للزوج/ ة  15.2الزوج/ة 14.2رقم الهوية/ جواز السفرالزوج/ة

خاليةمقيم بال مقابلمستأجرالمالكمواطن     الجئ

20.2رقم الجوال/الهاتف 19.2رقم الهوية/ جواز السفر االسم العائلة االسم الجد االسم ااألب  االسم األول 18.2اسم المستأجر أو

  اسم المقيم بال مقابل

   اسم العائلة  اسم الجد  اسم األباالسم األول 24.2اسم23.2رقم بطاقة األنروا للمالك22.2المستأجر/المقيم بال مقابِل 21.2رقم الهاتف/أقرب رقم

الزوج/ةمواطن     الجئ

 30.2حجم29.2عدد28.2هل لألسرة شهداء27.2رقم بطاقة األنروا للزوج/ة  26.2الزوج/ة25.2رقم الهوية/ جواز السفر الزوج/ة

األسرة المقيمةالشهداء      نعم          المواطن         الجئ

 حجم األسرة رقم بطاقة األنروا للمالك رب األسرةرقم الهوية/ جواز السفر  اسم رب األسرة )رباعي(  31.2العائالت

مواطن     الجئالممتددة في نفس

مواطن     الجئالوحدة السكنية

مواطن     الجئ

….............................32.2سقف القسم
2
……     أخرى م

2
…….     قرميد م

2
…….     صاج م 

2
……    أسبست م

2
   باطون م

   آمن     غير آمن     يحتاج لجنة فنية لتقرر34.2أمان القسم للسكن          للعمل          أخرى…………….......33.2استخدام القسم

   يحتاج تدعيم      ال يحتاج تدعيم       يحتاج لجنة فنية 36.2تدعيم القسم   يوجد بنسبة…….%          ال يوجد35.2الحريق في القسم

ة العناصر الخطرة38.2الخطورة يحتاج لجنة    اليحتاج لجنة 37.2لجنة الفحص/التقييم يشكل خطورة     ال يشكل خطورة     يحتاج إلى إزال

    نعم        ال40.2هل تم اإلخالء بسبب الضرر؟    صالح لالستخدام       غير صالح لالستخدام39.2المالئمة لالستخدام

ارب        أخري...................41.2مكان السكن الحالي  نفس الوحدة       وحدة آخري للمالك      وحدة مستأجرة      خيمة      أحد األق

  ال  نعم  44.2هل تنطبق عليه شروط منحة اإلغاثة واإليواء المالك     للمستأجر    للمقيم بال مقابل   %42.2نسبة تدمير األثاث

مالحظات

مسئول المديرية:............................المهندس:...................................التواقيع

التوقيع:.....................................التوقيع:.....................................

43.2األثاث تابع

 ملك    أوقاف    حكومية تعدي    ايجار   مخيم
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Palestinian  National  Authorityالسلطـة الوطنيـة الفلسطـينيـة

Ministry of Public Works & Housingوزارة األشغـال العامـة واإلسكـان

                           استمارة حصر أضرار جزئية- منشآت غير سكنية
رقم الحالة

            رقم المنطقة    رقم المبنىاسم 

Uالحدث

                                                        القسم )1( معلومات عن العنوان والمنشأة

 3.1رقم الجوال/اقرب رقم  2.1رقم الهوية/ جواز السفر 1.1اسم المنشأة التي تضم

القسم المتضرر/اسم المالك

 9.2بالقرب من 8.1الرقم التنظيمي 7.1الشارع6.1الحي    5.1البلدية 4.1المحافظة

12.1تاريخ المعاينة11.1تاريخ الضرر10.1األرض

اعتداءات إسرائيلية ) قصف مباشر     قصف مجاور لـ…………………….   تفجير      تجريف     أخرى…………..(            13.1سبب

أسباب أخرى.........................................................................................................................األضرار

 غرفة/ غرف زراعية     غرفة بئر     مبنى      بركس      بركس ومبنى     سور فضاء      أخرى.......................14.1نوع المنشأة

             من الغرب        من الشرق        من الجنوب    من الشمال 17.1حدود 16.1عدد 15.1عدد

المنشأة األقسامالطوابق

                                                القسم )2( معلومات عن مالك ومستخدم القسم في المنشأة

3.2رقم القسم2.2رقم الطابق محل   مكتب   مصنع   ورشة   مخزن   )خدمات أو أعمال( مشتركة    أخرى......................1.2القسم المتضرر

5.2رقم الجوال/الهاتف 4.2رقم الهوية/ جواز السفر   االسم العائلة االسم الجد االسم ااألب  االسم األول 3.2اسم

مالك القسم

 االسم العائلة اسم الجد  االسم األب االسم األول 9.2اسم8.2رقم بطاقة األنروا للمالك7.2المالك 6.2رقم الهاتف /أقرب رقم

الزوج/ةمواطن     الجئ

            13.2المستخدم للقسم وقت الضرر12.2رقم بطاقة األنروا للزوج/ة  11.2الزوج/ة10.2رقم الهوية/ جواز السفر الزوج/ة

  المالك       مستأجر        مستخدم بال مقابل      خاليةمواطن     الجئ

16.2رقم الجوال/الهاتف 15.2رقم الهوية/ جواز السفر   اسم العائلة اسم الجد اسم ااألب  االسم األول 14.2اسم المستأجر

المقيم بال مقابل

   اسم العائلة  اسم الجداسم األباالسم األول20.2اسم   19.2رقم بطاقة األنروا18.2المستأجر/المقيم بال مقابل17.2رقم الهاتف /أقرب رقم

الزوج/ة    مواطن     الجئ

23.2رقم بطاقة األنروا للزوج/ة  22.2الزوج/ة21.2رقم الهوية/ جواز السفر الزوج/ة

مواطن     الجئ

   باطون م2……    أسبست م2…….     صاج 2…….     قرميد م2……     أخرى م2….............................24.2سقف القسم

   صناعي       تجاري       زراعي       صحي       سياحي        تعليمي      أخرى…………….......25.2استخدام القسم

     وزارة االقتصاد الوطني    وزارة الزراعة      وزارة السياحة واألثار      وزارة الصحة      وزارة التعليم      26.2الوزارة ذات العالقة

     وزارة النقل والمواصالت       أخرى...................

      يوجد بنسبة…….%          ال يوجد28.2الحريق في القسم   آمن     غير آمن     يحتاج لجنة فنية لتقرر27.2أمان القسم

 يحتاج لجنة    اليحتاج لجنة 30.2لجنة الفحص/التقييم   يحتاج تدعيم      ال يحتاج تدعيم       يحتاج لجنة فنية لتقرر29.2تدعيم القسم

     يشكل خطورة       ال يشكل خطورة        يحتاج إلى إزالة العناصر الخطرة31.2الخطورة

    نعم        ال33.2هل تم اإلخالء بسبب الضرر؟    صالح لالستخدام       غير صالح لالستخدام32.2المالئمة لالستخدام

مالحظات

مسئول المديرية:............................المهندس:...................................التواقيع

التوقيع:.....................................التوقيع:.....................................

 ملك    أوقاف    حكومية تعدي    ايجار   مخيم
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 نماذج من بنود الحصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المختلفة للشرائح وتفاصيلها اإلغاثة منحة قيمة": 3دليل إجرائي رقم "

تابع أعمال البالط واألرضياتأوالً:- أعمال الهدم واإلزالة

م.طبانيل مزايكو بارتفاع 7 سم حصمة بلدي.5.7م3هدم وإزالة أنقاض جدران من الطوب وأجزائها الخرسانية. 1.1

ة أنقاض أعمدة الخرسانية.1.2 م.طبانيل سيراميك بارتفاع 7 سم.5.8م3هدم وإزال

م.طبانيل برسوالن بارتفاع 7 سم.5.9م3هدم وإزالة أنقاض أعمدة الخرسانية بعد تدعيم األسقف.1.3

ة أنقاض أسقف الخرسانية.1.4 سادساً:- أعمال الرخام و األدراجم3هدم وإزال

م.طموزايكو "حصمة كسر رخام" لكسوة الدرج.6.1م3هدم وإزالة أنقاض أحزمة أرضية/ أدراج/ شواحط/ بسطات.1.5

م.طموزايكو "حصمة بلدي" لكسوة الدرج.6.2ثانيا:- أعمال الخرسانة المسلحة

م.طرخام محلي "خليلي" لكسوة الدرج.6.3م3خرسانة مسلحة لألرضيات. 2.1

م.طمزايكو "حصمة كسر رخام" لجلسات الشبابيك.6.4م3خرسانة مسلحة للقواعد. 2.2

م.طمزايكو "حصمة بلدي" لجلسات الشبابيك .6.5م3خرسانة مسلحة لألحزمة األرضية. 2.3

م2رخام محلي "خليلي" لجلسات الشبابيك.6.6م3خرسانة مسلحة لألعمدة والرقاب. 2.4

م.طخزانة رخام لزوم مجلي المطبخ والوجه جرانيت "أورز".6.7م3خرسانة مسلحة لقمصان األعمدة. 2.5

م.طخزانة رخام لزوم مجلي المطبخ والوجه رخام خليلي.6.8م3خرسانة مسلحة للدرج والشواحط والبسطات وأحزمة بيت الدرج. 2.6

م.طجرانيت "أورز" للوجه العلوي لخزانة مجلى المطبخ شامال الكنت.6.9م3خرسانة مسلحة للكشفات/سالحات/شرابات/ديكورات. 2.7

م2رخام محلي "خليلي".لزوم خزانة مجلى المطبخ.6.10م2خرسانة مسلحة ألسقف أعصاب سمك 25 سم . 2.8

سابعاً:- أعمال الدهانم3خرسانة مسلحة ألسقف مصمتة بسمك 10-15سم وأحزمتها. 2.9

م2دهان سوبركريل للحوائط الداخلية.7.1م2خرسانة مسلحة لفتحة متضررة بأسقف أعصاب سمك 25 سم. 2.10

م2دهان بوليسيد لألسقف.7.2م2خرسانة مسلحة لفتحة متضررة بأسقف مصمتة سمك 12 سم. 2.11

م2دهان حوائط داخلية بطمبورتكس والوجه األخير بوية زيت.7.3ثالثا:- أعمال المباني
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1 
 الوحدات السكنية المهدمة كليا )المأهولة بالمالك أو ذويه مثل أسر أبنائه(:

 المبلغ $       البند 

 1,350     أشهر(   6بدل إيجار )لمدة  

 1,500     أشهر(  3بدل معيشة )لمدة  

 500     بدل عفش مؤقت 

 250       بدل مالبس 

 400       أخرى  

 4,000 المجموع       

2 
 

 أبنائه(:الوحدات السكنية المتضررة جزئيا وغير صالحة للسكن )المأهولة بالمالك أو  أو ذويه مثل أسر 

      

 المبلغ $       البند 

 675     أشهر(   3بدل إيجار )لمدة  

 1,500     أشهر(  3بدل معيشة )لمدة  

 0     بدل عفش مؤقت 

 0       بدل مالبس 

 325       أخرى  

 2,500 المجموع       

      

 المنحة للمستأجر وليس المالك: -الوحدات السكنية المهدمة كليا )المأهولة بمستأجر(  3

 المبلغ $       البند 

 450     شهر(   2بدل إيجار )لمدة  

 500     شهر(  1بدل معيشة )لمدة  

 1,800       بدل عفش   

 250       بدل مالبس 

 0       أخرى  

 3,000 المجموع       

      

4 
 المنحة للمستأجر وليس -صالحة للسكن )المأهولة بمستأجر( الوحدات السكنية المتضررة جزئيا وغير 

 :يالمالك

 المبلغ $       البند 

 450     شهر(   2بدل إيجار )لمدة  

 500     شهر(  1بدل معيشة )لمدة  

 0       بدل عفش   

 0       بدل مالبس 

 50       أخرى  

 1,000 المجموع       
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 حسب للسكن الصالح غير الجزئي الضرر او الكلي للهدم االيجار بدل شرائح ": 4دليل إجرائي رقم "
 السكنية  الوحدة في( األسر أو األسرة) األفراد عدد

 

     حسب عدد االفراد في الوحدة السكنية:

      

      

 عدد األفراد في الوحدة السكنية
مبلغ بدل اإليجار للوحدة 
     السكنية )دوالر أمريكي(

1-5 200     

6-9 225     

     250 فأكثر 10ع

      

      

 بدل اإليجار يصرف عن الوحدة السكنية وليس حسب عدد األسر الموجودة في الوحدة السكنية، مالحظة:

   وإذا كان أكثر من أسرة في داخل الوحدة السكنية يتم جمع أفراد األسر كأسرة واحدة.
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 وفقا البناء إلعادة األدنى الحد مساحات شرائح": 5دليل إجرائي رقم "
 األفراد لعدد

 

     شرائح مساحات االستفادة للهدم الكلي

     االفراد في الوحدة السكنية:حسب عدد 

      

      

 عدد األفراد في الوحدة السكنية

مساحة االستفادة إلعادة 
أرضي أو علوي  -البناء 

     )متر مربع(
1-2 60     
3-5 80     
6-8 100     

9-12 120     
     140 فأكثر 13ع

      

      
 مساحة االستفادة إلعادة البناء تمنح عن الوحدة السكنية وليس حسب عدد األسر الموجودة في الوحدة   مالحظة:

  السكنية، وإذا كان أكثر من أسرة في داخل الوحدة السكنية يتم جمع أفراد األسر كأسرة واحدة. 
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طابق( هدم الكلي )دوالرأمريكي/ م2 من مساحة ال التاريخ: 15/2/2017ش/طنسعر الحصمة  شيكل/طنسعر حديد التسليح  شيكل/طن سعر االسمنتشيكل   سعر الدوالر  تقديرات تكلفة إعادة بناء ال

تشطيب خارجيتشطيب داخليالهيكلالبند#
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3.528.033.146.593.94.415.010.512.98.440.09.314.411.016.08.010.034.038.746.130.835.725.730.67.05.011.018.085.070.060.070.062.055.048.055.035.030.025.030.040.035.030.035.065.060.050.060.058.03.27.09.03.95.77.37.0

أرضي سكني )سقف خرسانة( مؤسس 5 طوابق مشطب من الداخل 1

22811111111111111تشطيب متوسط ومشطب من الخارج تشطيب قصارة مع رشقة.

1391111111111أرضي سكني )سقف خرسانة( مؤسس 5 طوابق عظم مقطع.2

131111111111أرضي سكني )سقف خرسانة( مؤسس 5 طوابق عظم غير مقطع.3

علوي سكني )سقف خرسانة( مشطب من الداخل تشطيب متوسط 4

144111111ومشطب من الخارج تشطيب قصارة مع رشقة.

671111علوي سكني )سقف خرسانة( عظم مقطع.5

59111علوي سكني )سقف خرسانة( عظم غير مقطع.6

72.2111111أساسات فقط وتتحمل 5 طوابق7

أساسات تتحمل 5 طوابق مع أعمدة فقط )بدون سقف( - لمبنى سكني - 8

81.51111111لطابق أرضي شقة.

أرضي حواصل )ضمن مبنى سكني( مشطبة من الداخل تشطيب 9

20011111111111متوسط ومشطبة من الخارج تشطيب قصارة مع رشقة.

138111111111أرضي حواصل )ضمن مبنى سكني( عظم مقطعة.10

12811111111أرضي حواصل )ضمن مبنى سكني( عظم غير مقطعة.11

3.806002400125

 للحاالت المختلقة البناء  إعادة تكلفة ": تقديرات6الدليل اإلجرائي رقم " 

 

هذا الدليل عبارة عن صفحة إكسل مبرمجة لتسهيل عملية تقدير التكلفة، مع إمكانية تعديل مالحظة/ 
 سعر الدوالر األمريكي/شيكل وأسعار األسمنت وحديد التسليح والحصمة. 
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 ال اتي  التنفي  أسلوب": 7دليل إجرائي رقم "

 يعتمد األسلوب طريقة التنفيذ الذاتي من قبل المتضرر مقابل دفعات مالية يستلمها من الجهة التي تتابع التنفيذ.  

 ويمكن تلخيص مراحل هذا األسلوب المقترح كالتالي:

يكلاااف صااااحب البيااات بتقاااديم مخططاااات للمنااازل وبالمسااااحة المعتمااادة مااان الاااوزارة، وكاااذلك يجاااب أن يقااادم  •
 ل على موافقة البلدية على بناء المنزل.المستندات التي تد

 يتم تحديد قيمة المبنى حسب المخططات المعتمدة من الوزارة والبلدية. •
ماانح المتضااارر ب يااتم تنفيااذ إعااادة المناازل المهااادم تنفيااذا ذاتيااا أي بواسااطة المتضاارر نفساااه، حيااث تقااوم الااوزارة  •

ه وبااين بيناا  المباارم  حسااب العقااد منزلااه المهاادم  بإعااادة بناااء بنفسااهبشااكل مباشاار ليقااوم  المقدر إلعادة البناء مبلغال
ة التالياا  النسااب المقترحااةحسااب  علااى دفعااات لبناااءتكاااليف اتم منحااه ياا ، ولضاامان التاازام المتضاارر بالعقااد الااوزارة 

 :)يمكن تغيير مقدار النسب، وعدد الدفعات و المراحل وماهيتها(
 دفعات(: 5النسب المقترحة إلنشاء طابق أرضي )

 المقرر له وذلك إلنشاءمبلغ ال% من 20 وقيمتها (مقدمة) أولى يحصل المتضرر على دفعة .1
 .ية وأرضية الباطون األساسات بما فيها الحزامات األرض

 %.30 يحصل على الدفعة الثانية وقيمتها بإنشاء األساساتبعد قيام المتضرر  .2
ماان أعماادة، وسااقف، وبناااء جاادران  أعمااال العظاام يقوم المتضرر بعد حصوله علااى الدفعااة الثانيااة بإكمااال  .3

 %.20خارجية، وداخلية ليحصل على الدفعة الثالثة وقيمتها 
وباااالط ، وقصاااارة بعاااد حصاااول المتضااارر علاااى الدفعاااة الثالثاااة يقاااوم بأعماااال التشاااطيبات مااان تأسيساااات،  .4

 % من مبلغ التعويض.15بعدها على الدفعة الرابعة وقيمتها  ليحصل
بعد حصول المتضرر على الدفعة الرابعة يقوم بإكمال التشطيبات ماان أعمااال الاادهان، وتركيااب األبااواب  .5

ع الصحية، وتجهيز شبكة الكهرباء بشكل كاماال، وتنظيااف الموقااع حااول المناازل والشبابيك، وتركيب القط
 %.15وقيمتها  (ةختاميال) الخامسة ليحصل على الدفعة

 دفعات(: 4النسب المقترحة إلنشاء طابق علوي )

 المقرر له وذلك  مبلغ ال% من 45 وقيمتها (مقدمةأولى )يحصل المتضرر على دفعة  .1
 من أعمدة، وسقف، وبناء جدران خارجية، وداخلية ليحصل على   للقيام بأعمال العظم 

 %.20وقيمتها  نيةالثا الدفعة
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 ة يقوم بأعمال التشطيبات من تأسيسات،  نيبعد حصول المتضرر على الدفعة الثا .2
 % من مبلغ التعويض.20ة وقيمتها ثالثبعدها على الدفعة ال وبالط ليحصل، وقصارة 

 ة يقوم بإكمال التشطيبات من أعمال الدهان،  ثالثال بعد حصول المتضرر على الدفعة .3
 وتركيب األبواب والشبابيك، وتركيب القطع الصحية، وتجهيز شبكة الكهرباء بشكل كامل، 

 %.15وقيمتها  )الختامية( ةرابعوتنظيف الموقع حول المنزل ليحصل على الدفعة ال

 

 يلتزم المتضرر بإعادة بناء المنزل حسب العقد المبرم بينه وبين الوزارة، وأهم ما يشمله العقد اآلتي:   •
 مساحة المنزل المراد بناؤه.   ✓
الحااد األدنااى ماان المواصاافات الفنيااة المطلوبااة منااه والااواردة فااي ملحااق العقااد، والمخططااات المقدمااة  ✓

 من المتضرر.  
 المدة الزمنية الالزمة للتنفيذ. ✓
 المسئولية الفنية ومسئولية السالمة واألمان تكون على عاتق المتضرر. ✓
 أي زيادة على المساحة أو المواصفات أو األساسات تتم على حساب المتضرر. ✓
 شروط أخرى تراها الوزارة. ✓

 

 ميزات أسلوب التنفي  ال اتي

البناااء، والمبلااغ الااالزم للبناااء أقاال ماان المبلااغ المبالغ الالزمة للتنفيذ مقبولة خاصة في ظل الحصار وغالء مااواد  •
 عموميين(.   نالالزم للبناء بالطريقة التقليدية )طرح مناقصات والتنفيذ بواسطة مقاولي

التااي تصاااحب الطريقااة التقليديااة فااي  ةالماادة الزمنيااة الالزمااة للتنفيااذ قصاايرة، حيااث يااتم االبتعاااد عاان البيروقراطياا  •
 أساالوب التنفيااذ الااذاتيطاااءات وترساايتها ثاام التنفيااذ عاان طريااق مقاااول، ففااي تجهيز المخططات ومن ثم طرح الع

يااتم تجهيااز المخططااات بساارعة وصاالت إلااى أقاال ماان أساابوع فااي بعااض الحاااالت وكااذلك ساارعة فااي التاارخيص، 
وتاام إلغاااء الماادة الالزمااة لطاارح وترسااية العطاااء، وهناااك أيضااا ساارعة فااي التنفيااذ، حيااث هناااك حاااالت اسااتلمت 

لى لتنفيذ األساسات ولكنها نفذت السااقف أيضااا فااي نفااس الماادة الممنوحااة لألساسااات، وقااد لااوح  أن الدفعة األو 
 المدة اإلجمالية الالزمة للتنفيذ حسب هذا األسلوب أقل من نصف المدة الالزمة للتنفيذ بالطريقة التقليدية.  
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والمواصاافات بمااا ال يقاال عاان يعطي هذا األسلوب مرونة للمتضاارر فااي إجااراء أي تغيياارات علااى مساااحة البناااء  •
الحاااد األدناااى المطلاااوب مناااه فاااي العقاااد، وباااذلك يمكااان تجناااب المناقشاااات والجااادل الاااذي يحصااال باااين المشااارف 

 والمستفيد والمقاول في الطريقة التقليدية عندما يطلب المستفيد إجراء أي تعديل أو تغيير.
صااة عناادما يكااون عاادد المنااازل المااراد إعااادة المتابعااة فااي تلااك الطريقااة أسااهل بكثياار ماان الطريقااة التقليديااة خا •

بناؤها كبير، وعدد الطواقم المطلوب للمتابعة أقل بكثياار ماان العاادد الااالزم فااي الطريقااة التقليديااة، وبالتااالي تكلفااة 
 المتابعة واإلشراف تكون قليلة.

داد مخططااات فااي هااذا األساالوب يااتم تشااغيل المكاتااب الهندسااية ولاام يااتم إغفالهااا، حيااث يطلااب ماان المااواطن إعاا  •
 للمبنى.   

 يعمل هذا األسلوب على خلق فرص عمل متنوعة. •
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 عرض لبناء وحدة سكنية طابق أرضي )على نفس األرض(

حيث منزلك هدم كليا من قبل قوات االحتالل في حرب الفرقان وتم حصره في وزارة األشغال العامة واإلسكان 
ة ستقوم بمنحك مبلغ مالي لتقوم بنفسك ببناء وحدة سكنية ، نود إعالمكم أن الوزار ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتحت رقم 

طوابق على األقل وسقفها من الخرسانة المسلحة ومشطبة من الداخل والخار ،  3طابق أرضي مؤسسة لتتحمل 
(، وعلى نفس األرض التي هدم المنزل عليها، 2(   طاير مساحته )       م 2ومساحتها بحد أقصى )        م 

تك على هذا العرض تطلب الوزارة منك تجهيز مخططات هندسية للوحدة السكنية حسب ما ذكر وفي حال موافق
أعاله، كما تطلب منكم موافقة )أو عدم ممانعة( من البلدية على بناء المنزل، وبعد أن تستلم منك الوزارة 

مقابل أن تدفع لك مبلغ مالي، المخططات وموافقة البلدية ستقوم بإبرام اتفاقية معك لتنفيذ الوحدة السكنية بنفسك 
علما أنه سيتم حساب المبلغ المالي الذي ستستلمه لبناء المنزل بناء على أن تكلفة المتر المربع المقرر من الوزارة 

 وطبقا للمساحة المطلوبة منك، و ستقوم الوزارة بتسليمك المبلغ المالي على دفعات كالتالي: 

 رقم الدفعة
نسبة  
 استحقاق الدفعةوقت  الدفعة

 بعد توقيع االتفاقية وقبل التنفيذ. % 25 الدفعة األولى  

 % 35 الدفعة الثانية
بعد االنتهاء من إنشاء خرسانة األساسات والحزام األرضي، وإكمال أعمال الردم واألرضية  

 الخرسانية.
 .واالنتهاء من القصارة الداخلية والبالطبعد صب خرسانة األعمدة والسقف وبناء الجدران،  % 25 الدفعة الثالثة 

 % 15 الدفعة الرابعة 
بعد إكمال التشطيبات )قصارة خارجية ودهان و األعمال الصحية والكهربائية...( أي بعد 

 تجهيز المنزل كامال ومشطبا من الداخل والخار . 
 

 نرجو منك الرد خالل أسبوع من تاريخه.

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  مدير أشغال وإسكان محافظة                                                                    

 اااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسم المدير:                                                              

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتوقيع المدير:                                                                    

 رد المواطن:



 دولة فلسطين 
 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 

State of Palestine 
Ministry of Public Works and Housing 

 

54 
 

 قرأت ما ورد أعاله و:اااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أنا المواطن/ا

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الجوال  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا التاريخ: اااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالتوقيع: اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أوافق / ال أوافق على العرض، 

                                                              

 

 نسخة: 

 رئيس وحدة الصيانة وشئون المحافظات -
 الملف -

 

 التاريخ: 
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 عرض لبناء وحدة سكنية طابق أرضي )على أرضي بديلة(

حيث منزلك هدم كليا من قبل قوات االحتالل في حرب الفرقان وتم حصره في وزارة األشغال العامة واإلسكان 
، نود إعالمكم أن الوزارة ستقوم بمنحك مبلغ مالي لتقوم بنفسك ببناء وحدة سكنية  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تحت رقم 

من الخرسانة المسلحة ومشطبة من الداخل والخار ، طوابق على األقل وسقفها  3طابق أرضي مؤسسة لتتحمل 
(، وعلى األرض البديلة الموافق عليها من قبل 2(   طاير مساحته )      م 2ومساحتها بحد أقصى )       م 

 شارعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  حيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  بلدية اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالوزارة والواقعة ضمن محافظة 

وفي حال  اااااااا،اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقسيمة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  قطعة رقم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بالقرب من ااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا العرض تطلب الوزارة منك تجهيز مخططات هندسية للوحدة السكنية حسب ما ذكر أعاله، كما موافقتك على هذ

تطلب منكم موافقة )أو عدم ممانعة( من البلدية على بناء المنزل، وبعد أن تستلم منك الوزارة المخططات وموافقة 
تدفع لك مبلغ مالي، علما أنه سيتم حساب البلدية ستقوم بإبرام اتفاقية معك لتنفيذ الوحدة السكنية بنفسك مقابل أن 

المبلغ المالي الذي ستستلمه لبناء المنزل بناء على أن تكلفة المتر المربع المقرر من الوزارة وطبقا للمساحة 
 المطلوبة منك أعاله، و ستقوم الوزارة بتسليمك المبلغ المالي على دفعات كالتالي: 

 رقم الدفعة
نسبة  
 استحقاق الدفعةوقت  الدفعة

 بعد توقيع االتفاقية وقبل التنفيذ. % 25 الدفعة األولى  

 % 35 الدفعة الثانية
بعد االنتهاء من إنشاء خرسانة األساسات والحزام األرضي، وإكمال أعمال الردم واألرضية  

 الخرسانية.
 .واالنتهاء من القصارة الداخلية والبالطبعد صب خرسانة األعمدة والسقف وبناء الجدران،  % 25 الدفعة الثالثة 

 % 15 الدفعة الرابعة 
بعد إكمال التشطيبات )قصارة خارجية ودهان و األعمال الصحية والكهربائية...( أي بعد 

 تجهيز المنزل كامال ومشطبا من الداخل والخار . 
 

 نرجو منك الرد خالل أسبوع من تاريخه.

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  مدير أشغال وإسكان محافظة                                                                    

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسم المدير:                                                              

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتوقيع المدير:                                                                    
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 رد المواطن:

 قرأت ما ورد أعاله و:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأنا المواطن/ا

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الجوال  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا التاريخ: ااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا التوقيع: اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أوافق / ال أوافق على العرض، 

                                                              

 

 نسخة: 

 رئيس وحدة الصيانة وشئون المحافظات -
 الملف -

 التاريخ: 
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 عرض لبناء وحدة سكنية طابق علو  

حيث منزلك هدم كليا من قبل قوات االحتالل في حرب الفرقان وتم حصره في وزارة األشغال العامة واإلسكان 
، نود إعالمكم أن الوزارة ستقوم بمنحك مبلغ مالي لتقوم بنفسك ببناء وحدة سكنية اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تحت رقم 

( فوق 2طابق علوي وسقفها من الخرسانة المسلحة ومشطبة من الداخل والخار ، ومساحتها بحد أقصى )   م 
ى هذا العرض تطلب الوزارة منك تجهيز اا، وفي حال موافقتك علاااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامنزل 

طلب منكم موافقة )أو عدم ممانعة( من البلدية على مخططات هندسية للوحدة السكنية حسب ما ذكر أعاله، كما ت
بناء المنزل، وبعد أن تستلم منك الوزارة المخططات وموافقة البلدية ستقوم بإبرام اتفاقية معك لتنفيذ الوحدة السكنية 

على بنفسك مقابل أن تدفع لك مبلغ مالي، علما أنه سيتم حساب المبلغ المالي الذي ستستلمه لبناء المنزل بناء 
أن تكلفة المتر المربع المقرر من الوزارة وطبقا للمساحة المطلوبة منك أعاله، و ستقوم الوزارة بتسليمك المبلغ 

 المالي على دفعات كالتالي: 

نسبة    رقم الدفعة  
 وقت استحقاق الدفعة                            الدفعة

 .المستفيد وقبل التنفيذبعد توقيع االتفاقية مع  % 40 الدفعة األولى 
 بعد االنتهاء من جميع أعمال الخرسانة والبناء وأعمال التشطيبات الداخلية ما عدا الدهان.  % 40 الدفعة الثانية
 بعد االنتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والتشطيبات الخارجية وتنظيف الموقع. % 20 الدفعة الثالثة 

 تاريخه.نرجو منك الرد خالل أسبوع من 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  مدير أشغال وإسكان محافظة                                                                    
 ااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسم المدير:                                                                   

 ااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتوقيع المدير:                                                                    

 رد المواطن:

 قرأت ما ورد أعاله،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أنا المواطن/
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الجوال  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا التاريخ: اااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالتوقيع: اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أوافق / ال أوافق على العرض 

                                                              

 نسخة: 
 رئيس وحدة الصيانة وشئون المحافظات -
 الملف -
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 )االتفاقيات( العقود لتوقيع تعليمات

على جميع المهندسين االلتزام بجميع التعليمات التالية عند توقيع عقود اعادة االعمار لضمان صحة  
 العقد:

استمارة الحصر )المساحات و المالحظات( قبل ان يقوم المهندس/ الموظف المختص بتدقيق  .1
توقيع العقد و مطابقتها مع المساحات الموجودة في العقد مع العلم أن المساحات الموجودة في 

 العقد يمكن أن تقل عن المساحات الموجودة في االستمارة واليمكن ان تزيد.

المهندس/ الموظف المختص وال يجوز أن يوقع  ان يقوم المواطن نفسه بالتوقيع على العقد أمام  .2
 عن المواطن أي شخص بديل.

بالتوقيع على كل ورقة في  يقوم كل من المواطن والمهندس/ الموظف المختص ومدير المديرية  .3
 4+ 3+ 1العقد باالضافة الى الملحقات 

الورثة  .في حال كان المستفيد متوفي فيجب احضار حصر ارث وتوكيل )من كاتب العدل( من  .4
 لشخص معين باجراءات االعمار للمنزل المهدوم.

في حال كان المستفيد غير موجود فيجب احضار توكيل رسمي من كاتب العدل لشخص معين   .5
 باجراءات االعمار للمنزل المهدوم.

في حال  قام المواطن بتوقيع العقد فإنه اليحق له المطالبه بإعادة تقييم قيمة استحقاقه حتى ولو   .6
 االمعايير.  اختلفت 

 مرفقات ضرورية عند التوقيع :

ارفاق موافقة مالك الوحدات في المبنى على أن يقوم المستفيد باستالم التعويض عن الطابق  ✓
: حيث تعتبر االساسات وجميع االجزاء تحت االرض مشتركة في  األرضي شامال االساسات
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االولى من االعمار عند انشاء   التعويض لجميع المقيمين في المبنى ويتم تعويضها في المرحلة
 الطابق االرضي. 

في حالة رغبة المواطن بنقل مكان االعمار يلزم تقديم  ارفاق موافقه األشغال على نقل البناء :  ✓
طلب مسبق لنقل مكان االعمار يحدد فيه عنوان ورقم القطعة والقسيمة لألرض التي هدم عليها  

 مع توضيح مبررات نقل مكان االعمار . المنزل واالرض المراد النقل للبناء عليها 

:  في حالة رغبة المواطن بنقل  ارفاق موافقه مالك الوحدات على نقل بناء الطابق األرضي ✓
مكان اعمار المنزل األرضي المهدوم فيجب أن يتم ذلك بالتوافق بين جميع المالكين للوحدات في 

 ع. المبنى المهدوم وعلى المواطن احضار مايثبت موافقه الجمي
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ً إتفاقيـة   منحة إلعادة بناء منزل مهدم كليا

  مشروع _________________________________ 

 __________________________________  تمويل                  

 

 ميالدية اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الموافق ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا في يوم  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافي مدينة حررت هذه االتفاقية

 فيما بين 
 فاً أوالً ، طروزارة األشغال العامة واإلسكان

 ........................................................................................ /يمثلهاو 

 ( المجمع اإليطالي األول  -النصر  –)غزة  وعنوانها

 وبـيـــن
   هوية رقم ......................            .   حافظةمن سكان مالسيد/ة.................................................................... 

  ....................................... 

 ..........................................................................................  وعنوانه الكامل للتبليغ  

 والمسمى فيما يلي )المستفيد(، طرفًا ثانياً 

 :المقدمة ومرفقات االتفاقيةأواًل :   

 منها وأحد بنودها وأركانها األساسية.تعتبر مقدمة هذه االتفاقية ومالحقها وجميع الوثائق المرفقة بها جزءاً ال يتجزأ 

وزارة األشغال العامة واإلسكان هي المسئولة عن ملف اعادة اعمار ما تم تدميره من مسـاكن خـالل الحـرب االخيـرة علـى وبما أن 

ـم  بقطعة االرض رقم )........( قسيمة ة أو منازعةا أن المستفيد يّصرح بأنه يملك ويتصرف دون أي معارضم، وب قطاع غزة رقــــ

 والواقعــــة فــــي محافظــــة ).........................................( ضــــمن حــــدود بلديــــة (..............)مقســــم  (..............)

....( والواقـع عليهــا البيـت المــدمر كليــاً والمسـجل ضــمن كشــوف حصـر األضــرار فــي الـوزارة تحــت رقــم ).......................

وبما أن المستفيد يّصرح بأن العقار غير مرهون و/أو محجوز وال يوجد أي حق أو إدعاء لطـرف ).................................(، 

 لى ما يلي:فإن هذه االتفاقية تشهد ع لذا ثالث فيه و/أو عليه.

 ا:قيمة المنحة والغاية منه  ً: ثانيا

 أمريكي  ( دوالر...........) وقدرهًا مبلغعلى منح المستفيد  ت الوزارةوافق .1
كمساعدة لبناء مبنى مكون من وحدة سكنية طابق )طابق   (..................................................دوالر أمريكي)

ا ).............( مترًا مربعًا شاملة طاير مساحته )...........( مترًا مربعًا في الموقع المذكور  أرضي/ طابق علوي( مساحته
 في مقدمة االتفاقية، 

والواقعة في منطقة   (..............)مقسم  (..............رقاااام ) أو على األرض البديلة قطعة رقم )........( قسيمة
 )...........................(.   / بلدة / قرية مدينة).........................................( ضمن حدود 
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 وفق شروط هذه االتفاقية. وزارةمن ال ةووافق المستفيد على استالم المنحة المذكور 

 .(1بناء المبنى المذكورة في البند رقم )ثانيًا/ لقة وكاملة من اجلللمستفيد هو استعماله بصورة مط مبلغإن الغاية من منح ال  .2
 اإلخالل بأحكام هذه االتفاقية. تؤدي الىألية غاية أخرى  ايتعهد المستفيد ويلتزم بعدم استعمال المنحة أو أي جزء منه .3

 :دفع قيمة المنحة للمستفيد  ً:ثالثا 

وذلك وفقا للبيانات والنسب والشروط الواردة  دفعات )         ( للمستفيد علىقيمة المنحة موضوع هذه االتفاقية  وزارةدفع الت  .1
 (.1في ملحق رقم )

قـد قـام بـأن المسـتفيد  الـوزارةال يتم دفع الدفعات األخرى الباقية أو أي منها للمستفيد إال بعد توصية المهنـدس المخـتص لـدى  .2

تجزئة أية دفعة  وزارة،  كما يحق لل(, وانه يواصل البناء باستمرار دون انقطاع1باالعمال المطلوبة لكل دفعة حسب الملحق )

 ب األمر ذلك.من الدفعات المتبقية إذا تطل

للمستفيد بموجب وثائق أو سندات رسمية يوقع عليهـا المسـتفيد إثباتـاً السـتالمه الوزارة  دفعها ت توثق جميع دفعات المنحة التي  .3

ويكون للوزارة الحق في تأجيل و/أو تمديد مواعيد الصرف المشـار اليهـا أعـاله وبغـض النظـر عـن تقـدم الدفعات المذكورة، 

 عملية بناء المسكن لدى المستفيد.مراحل العمل في 

 :العملة  : ً ارابع

 يتم التعامل في هذه االتفاقية بالدوالر األمريكي.

 يلتزم المستفيد بما يلي:    :التزامات المستفيد  ً:  اخامس

رقـم  لحـقم، وفـق البناء المسكن موضوع العقد بالكامل على ان يكون جاهز للسكن ومشطب بالكامل من الداخل والخارج وذلـك .1

  .في هذه االتفاقية رفق( الم1)

( طوابـق علـى األقـل، ويتعهـد بتقـديم المخططـات وموافقـة البلديـة 3اعداد التصاميم الالزمة بحيث يتم تأسيس المينـى ليتحمـل ) .2

ن الزيادة في ( طوابق تكو3الالزمة )أو عدم ممانعتها( للبناء وذلك على نفقة المستفيد، وفي حال تأسيس المبنى ليتحمل أكثر من )

 .التكاليف على نفقة المستفيد

 شهور من تاريخ استالم المستفيد للدفعة األولى من هذه االتفاقية. ستةان ال تزيد مده التنفيذ الكلي للبناء عن  .3

لفنيـة المنشـأة وبالمواصـفات اضـمنها ة ي المنطقـة القائمـ أو المعمول بها فـ المطبقة قوانين وأنظمة ولوائح وشروط اإلنشاء  كافةب  .4

 المعمول بها في فلسطين.

 باالتفاقية. رفق( الم1رقم ) ملحقبطريقة ومواعيد طلب الدفعات وفقًا لل .5

يتعهد المستفيد باكمال البناء وتشطيبه بالكامل على حسابه الخاص في حال رغبته في زيادة المساحة الكلية للمسكن او زياده قدرة  .6
( والـذي أعـده المسـتفيد بمعرفتـه وبمسـئوليته 2حسب المخطط الوارد في الملحق رقم )البناء على تحمل مزيد من االدوار وذلك 

 الكاملة.

يتحمل المستفيد المسئولية الكاملة عن جميع االعمال ومواصفاتها باالضافة الـى أمـان المبنـى مـن جميـع المخـاطر المحتملـة فـي  .7

الفنيين والزائـرين والغيـر ويتحمـل التعـويض عـن أي ضـرر جميع المراحل وكذلك أمان المباني المجاورة والجمهور والعمال و

( يوضـح الحـد األدنـى للمواصـفات التـي 3ينتج عن تلك المخاطر سواًء للمبنى او المباني المجاورة أو الجمهور. والملحق رقم )
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 يجب على المستفيد االلتزام بها.

 

 :وااللتزامات  ً:   اإلخالل بالشروط ادسسا

 ، و/أوإعـادة اإلعمـارالتزام أخر من التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية، و/أو إذا لم يتقيد بشروط  إذا أخل المستفيد بأي .1
(  يوًما على حصول المستفيد علـى الدفعـة االولـى مـن المنحـة ولـم يقـم بالمباشـرة باالعمـال 30في حالة مضي مدة تزيد على )

دفعات المنحة واعتبار الدفعة التي حصل عليها المستفيد مستحقة الدفع فـوًرا المطلوبة فإنه يحق للوزارة التوقف عن صرف بقية 
فـي  اوما سـيتكبده وزارةال تهاتكبد ذيوالضرر الوستقوم الوزارة بتحصيلها من المستفيد مضافًا اليها كامل الرسوم والمصاريف 

 سبيل تحصيل المبالغ التي دفعت له.

ر من المنحة وتوقفه أو انقطاعه عن مواصلة أعمال الترميم مدة متواصلة تزيـد علـى في حالة حصول المستفيد على دفعتين فأكث  .2
( يوما من تاريخ آخر دفعة تسلمها دون عذر تقبله الوزارة فإنه في هذه الحالة يحـق للـوزارة التوقـف عـن صـرف الـدفعات 30)

 ذيوالضـرر الـ افًا اليهـا كامـل الرسـوم والمصـاريف المتبقية من المنحة ومطالبة المستفيد بإرجاع كافة المبالغ التي استلمها مض
 تكبده في سبيل تحصيل المبالغ التي دفعت له.ت وما س الوزارة تهتكبد

 إن إخالل المستفيد بهذه االتفاقية يعطي الوزارة الحق في إلغاء االتفاقية من جانبه فقط دون أي التزام تجاه المستفيد. .3

بتنفيذ أي بند من بنود هذه االتفاقية ال يعتبر بأي شكل من األشكال تنازال مـن قبلـه عـن أي  بمطالبة المستفيدعدم قيام الوزارة إن  .4
عن أي حق له بموجب هذه االتفاقية يجب أن   وزارةحق من حقوقه بموجب هذه االتفاقية وان أي ادعاء من قبل المستفيد بتنازل ال

 لك التنازل.يثبت ذ وزارةيكون مدعوما ومثبتا بكتاب خطي موقع من قبل ال

 : :   أحكام عامةسابعًا
 تعتبر كافة المالحق والمرفقات بهذه االتفاقية جزءاً ال يتجزأ منها وأحد أركانها وبنودها األساسية. .1

 تسويته بموجب القانون الفلسطيني.أي نزاع و/أو خالف ينشأ بين الطرفين بخصوص هذه االتفاقية أو تفسير أي من بنودها يتم  .2

على المستفيد العمل باعادة االعمار في حدود مبلغ االتفاقية فقط, وفي حال زيادة قيمة االعمال عن مبلغ االتفاقيـة فإنـه تقـع عليـه   .3
لغ اضافية من موارده الخاصة مع التزامه ببناء المنـزل وتشـطيبه بالكامـل )تسـليم مفتـاح( بمـا ال يقـل عـن مسئولية تدبير اية مبا

 ( من هذه االتفاقية.1المساحة المذكورة في )ثانياً/

لمـه من المفهوم والمتفق عليه ان الوزارة تقوم بمساعدة المسـتفيد فـي بنـاء منزلـه، وان المسـتفيد يقـوم بـادارة جميـع االعمـال بع .4
 ومعرفته ومسئوليته الكاملة، وال تقع على الوزارة أية مسئولية فنية ناتجة عن عيوب في التصميم أو التنفيذ أو الي سبب كان.

 :مالحق العقد   :ثامنًا 
 ( : المواصفات الفنية.3( : مخططات البناء. ملحق)2( : كشف الدفعات المالية للمستفيد. ملحق )1ملحق)

 التوقيع،،وعليه جرى 

 طرف ثانــي طرف أول

 المستفيد وزارة االشغال العامة واإلسكان

 -------------------------االسم :        ----------------------- االسم : 

 -----------------------التوقيـع :  -----------------------التوقيـع : 

 

 كلياً منحة إلعادة بناء منزل مهدم إتفاقيـة 
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  مشروع _______________________________ 

  ________________________________  تمويل

 

 ميالدية »السنه« سنة »الشهر«من شهر  »تاريخ_اليوم«الموافق  »اليوم«في يوم  »المدينة«في مدينة  حررت هذه االتفاقية

 فيما بين 
 ، طرفاً أوالً وزارة األشغال العامة واإلسكان

 ........................................................................................ /يمثلهاو 

 ( المجمع اإليطالي األول  -النصر  –)غزة  وعنوانها

 وبـيـــن
  هوية رقم   حافظة من سكان م  ( 1

  هوية رقم   حافظة من سكان م  ( 2

  هوية رقم   حافظة من سكان م  ( 3

  هوية رقم   حافظة من سكان م  ( 4

  هوية رقم   حافظة من سكان م  ( 5

  هوية رقم   حافظة من سكان م  ( 6

  هوية رقم   حافظة من سكان م  ( 7

  هوية رقم   حافظة من سكان م  ( 8

 

 ..........................................................................................   الكامل للتبليغب  نهموعنوا

 (، طرفًا ثانياً ون والمسمى فيما يلي )المستفيد

 :أواًل :   المقدمة ومرفقات االتفاقية

 منها وأحد بنودها وأركانها األساسية.تعتبر مقدمة هذه االتفاقية ومالحقها وجميع الوثائق المرفقة بها جزءاً ال يتجزأ 

وزارة األشغال العامة واإلسكان هي المسئولة عن ملف اعادة اعمار ما تم تدميره من مسـاكن خـالل الحـرب االخيـرة علـى وبما أن 

ـ ، وب قطــاع غــزة رحي  ينا أن المســتفيدـم ـ  مبــأنه ونصــّ ـ  ونويتصــرف ونيملـك بقطعــة االرض رقــم  ة أو منازعــةدون أي معارـض

 ( ضـمن حـدود بلديـة»المحافظـة«والواقعة فـي محافظـة ) («مقسم»رقم_ال)مقسم  (»رقم_القسيمة«رقــــم  ( قسيمة»رقم_القطة«)

(، »رقم_المبنـى_«( والواقع عليها البيت المدمر كلياً والمسجل ضمن كشوف حصر األضرار فـي الـوزارة تحـت رقـم )»البلدية«)

فـإن  لذا بأن العقار غير مرهون و/أو محجوز وال يوجد أي حق أو إدعاء لطرف ثالث فيه و/أو عليه. ونيّصرح ينوبما أن المستفيد

 هذه االتفاقية تشهد على ما يلي:
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 ا:قيمة المنحة والغاية منه  ً: ثانيا

كمساعدة لبناء  (»المبلغ_بالحروف«( دوالر كتابة )»مبلغ_العقد_بعد_التقريب_«) وقدرهًا مبلغعلى منح المستفيد  ت الوزارةوافق .4
( مترًا مربعًا في الموقع المذكور في مقدمة «»مجموع_المساحة( مساحتها )»عقدأرضي_علوي«مبنى مكون من وحدة سكنية )

 وفق شروط هذه االتفاقية. وزارةمن ال ةووافق المستفيد على استالم المنحة المذكور االتفاقية, 

ووحدة سكنية ثانية )طابق أرضي/ طابق علوي( مساحتها )...........( مترًا مربعًا شاملة طاير مساحته )...........( مترًا 
ووحدة سكنية ثالثة )طابق أرضي/ طابق علوي( مساحتها )...........( مترًا مربعًا شاملة طاير مساحته )...........( مربعًا. 

 مترًا مربعًا. وذلك في الموقع المذكور في مقدمة االتفاقية، 
والواقعة في منطقة   (..............)مقسم  (..............رقاااام ) أو على األرض البديلة قطعة رقم )........( قسيمة
 )...........................(.   / بلدة / قرية مدينة).........................................( ضمن حدود 

، ووافقوا على تفويض وفق شروط هذه االتفاقية وزارةمن ال ةعلى استالم المنحة المذكور  ون ووافق المستفيد
 ............................. هوية رقم.............................. الستالم مبلغ المنحة.................................

 .(1بناء المبنى المذكورة في البند رقم )ثانيًا/ هو استعماله بصورة مطلقة وكاملة من اجل ينللمستفيد مبلغإن الغاية من منح ال  .5
 اإلخالل بأحكام هذه االتفاقية. تؤدي الىألية غاية أخرى  ابعدم استعمال المنحة أو أي جزء منه ون ويلتزم ون يتعهد المستفيد .6

 :دفع قيمة المنحة للمستفيد  ً:ثالثا 

وذلك وفقا للبيانات والنسب  دفعات (  4)    على ين أو للمفوض عنهمقيمة المنحة موضوع هذه االتفاقية للمستفيد وزارةدفع الت  .4

 (.1والشروط الواردة في ملحق رقم )

بأن  الوزارةإال بعد توصية المهندس المختص لدى  ين أو المفوض عنهمال يتم دفع الدفعات األخرى الباقية أو أي منها للمستفيد .5

،  كما يحـق ناء باستمرار دون انقطاع(, وانهم يواصلون الب 1قد قاموا باالعمال المطلوبة لكل دفعة حسب الملحق ) ونالمستفيد

 تجزئة أية دفعة من الدفعات المتبقية إذا تطلب األمر ذلك. وزارةلل

بموجـب وثـائق أو سـندات رسـمية يوقـع عليهـا  ين أو المفـوض عـنهمللمستفيدالوزارة  دفعها ت توثق جميع دفعات المنحة التي  .6

ويكون للوزارة الحق في تأجيل و/أو تمديد مواعيـد الدفعات المذكورة،  هم/الستالمإثباتاً الستالمه ون أو المفوض عنهمالمستفيد

 الصرف المشار اليها أعاله وبغض النظر عن تقدم مراحل العمل في عملية البناء لدى المستفيدين.

 :العملة  : ً ارابع

 يتم التعامل في هذه االتفاقية بالدوالر األمريكي.

 بما يلي: ونيلتزم المستفيد    :التزامات المستفيد  ً:  اخامس

رقـم  ملحـق، وفـق البناء المبنى موضوع العقد بالكامل على ان يكون جاهز للسكن ومشطب بالكامل من الـداخل والخـارج وذلـك .8

  .في هذه االتفاقية رفق( الم1)
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األقل، ويتعهـدون بتقـديم المخططـات وموافقـة البلديـة ( طوابق على 3اعداد التصاميم الالزمة بحيث يتم تأسيس المبنى ليتحمل ) .9

( طوابق تكون الزيـادة 3الالزمة )أو عدم ممانعتها( للبناء وذلك على نفقة المستفيدين، وفي حال تأسيس المبنى ليتحمل أكثر من )

 .في التكاليف على نفقة المستفيدين

اسـتالم المسـتفيدون أو المفـوض عـنهم للدفعـة األولـى مـن هـذه شهور مـن تـاريخ  ستةان ال تزيد مده التنفيذ الكلي للبناء عن  .10

 االتفاقية.

المنشـأة وبالمواصـفات الفنيـة ضمنها ة ي المنطقة القائمأو المعمول بها فالمطبقة قوانين وأنظمة ولوائح وشروط اإلنشاء  كافةب  .11

 المعمول بها في فلسطين.

 باالتفاقية. فقر( الم1رقم ) ملحقبطريقة ومواعيد طلب الدفعات وفقًا لل .12

يتعهد المستفيدون باكمال البناء وتشطيبه بالكامل على حسابه الخاص في حـال رغبـتهم فـي زيـادة المسـاحة الكليـة للمسـكن او  .13
( والذي أعده المستفيدون بمعرفتهم 2زيادة قدرة البناء على تحمل مزيد من االدوار وذلك حسب المخطط الوارد في الملحق رقم )

 املة.وبمسئوليتهم الك

يتحمل المستفيدون المسئولية الكاملة عن جميع االعمال ومواصفاتها باالضافة الى أمان المبنى من جميع المخاطر المحتملة في  .14

جميع المراحل وكذلك أمان المباني المجاورة والجمهور والعمال والفنيين والزائرين والغير ويتحملون التعـويض عـن أي ضـرر 

( يوضـح الحـد األدنـى للمواصـفات التـي 3 للمبنى او المباني المجاورة أو الجمهور. والملحق رقم )ينتج عن تلك المخاطر سواءً 

 يجب على المستفيدين االلتزام بها.

 :وااللتزامات  ً:   اإلخالل بالشروط ادسسا

، إعادة اإلعمـاربشروط  واالمنصوص عليها في هذه االتفاقية، و/أو إذا لم يتقيد مبأي التزام أخر من التزاماته ونإذا أخل المستفيد .5
ا علـى حصـول المسـتفيدين علـى الدفعـة االولـى مـن المنحـة ولـم يقـم بالمباشـرة 30في حالة مضي مدة تزيد على ) و/أو (  يومـً

الدفعـة التـي حصـل عليهـا المسـتفيدون أو  باالعمال المطلوبة فإنه يحق للوزارة التوقف عن صرف بقية دفعات المنحـة واعتبـار
المفوض عنهم مستحقة الدفع فـوًرا وسـتقوم الـوزارة بتحصـيلها مـن المسـتفيدين أو المفـوض عـنهم مضـافًا اليهـا كامـل الرسـوم 

 .مفي سبيل تحصيل المبالغ التي دفعت له اوما سيتكبده وزارةال تهاتكبد ذيوالضرر الوالمصاريف 

ن أو المفوض عنهم على دفعتين فأكثر من المنحة وتوقفهم أو انقطاعهم عـن مواصـلة أعمـال التـرميم في حالة حصول المستفيدي  .6
( يوما من تاريخ آخر دفعة تسلموها هم أو المفـوض عـنهم دون عـذر تقبلـه الـوزارة فإنـه فـي هـذه 30مدة متواصلة تزيد على )

ومطالبة المستفيدين أو المفوض عنهم بإرجـاع كافـة المبـالغ  الحالة يحق للوزارة التوقف عن صرف الدفعات المتبقية من المنحة
تكبده فـي ت ومـا سـ  الوزارة تهتكبد ذيوالضرر الالتي استلموها أو إستلمها المفوض عنهم مضافًا اليها كامل الرسوم والمصاريف 

 .م أو للمفوض عنهمسبيل تحصيل المبالغ التي دفعت له

 ي الوزارة الحق في إلغاء االتفاقية من جانبه فقط دون أي التزام تجاه المستفيدين.إن إخالل المستفيدين بهذه االتفاقية يعط .7

عـن  مبتنفيذ أي بند من بنود هذه االتفاقية ال يعتبر بأي شكل من األشكال تنازال مـن قـبله ينبمطالبة المستفيدعدم قيام الوزارة إن  .8
بموجب هذه االتفاقية  معن أي حق له وزارةبتنازل ال ينالمستفيدبموجب هذه االتفاقية وان أي ادعاء من قبل  مأي حق من حقوقه

 يثبت ذلك التنازل. وزارةيجب أن يكون مدعوما ومثبتا بكتاب خطي موقع من قبل ال

 : :   أحكام عامةسابعًا
 األساسية.تعتبر كافة المالحق والمرفقات بهذه االتفاقية جزءاً ال يتجزأ منها وأحد أركانها وبنودها  .5

 تسويته بموجب القانون الفلسطيني.أي نزاع و/أو خالف ينشأ بين الطرفين بخصوص هذه االتفاقية أو تفسير أي من بنودها يتم  .6

على المستفيدين العمل باعادة االعمار في حدود مبلغ االتفاقية فقط, وفي حال زيـادة قيمـة االعمـال عـن مبلـغ االتفاقيـة فإنـه تقـع  .7
تدبير اية مبالغ اضافية من مواردهم الخاصة مع التزامهم ببناء المبنى وتشطيبه بالكامل )تسليم مفتاح( بما ال يقل عليهم  مسئولية 

 ( من هذه االتفاقية.1عن المساحة/ المساحات المذكورة في )ثانياً/

( مـن هـذه االتفاقيـة، وان 1انيـاً/من المفهوم والمتفق عليه ان الوزارة تقوم بمساعدة المسـتفيدين فـي بنـاء المبنـى المـذكور فـي )ث  .8

المستفيدين يقومون بادارة جميع االعمال بعلمهم ومعرفتهم ومسئوليتهم الكاملة، وال تقع على الوزارة أية مسئولية فنية ناتجة عـن 
 عيوب في التصميم أو التنفيذ أو الي سبب كان.
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 :مالحق العقد   :ثامنًا 
 ( : المواصفات الفنية.3( : مخططات البناء. ملحق)2للمستفيد. ملحق )( : كشف الدفعات المالية 1ملحق)

 وعليه جرى التوقيع،،

 طرف ثانــي طرف أول

 المستفيد وزارة االشغال العامة واإلسكان

 

 -----------------------  االسم : 

 -----------التوقيـع :  -------------------االسم : 

 -----------التوقيـع :  -------------------االسم : 

 -----------التوقيـع :  -------------------االسم : 

 -----------التوقيـع :  -------------------االسم :  -----------------------التوقيـع : 

 -----------التوقيـع :  -------------------االسم :  

 -----------التوقيـع :  -------------------االسم :  

 -----------التوقيـع :  -------------------االسم :  

 -----------التوقيـع :  -------------------االسم :  

  

  

  

 

 

 

 (1ملحق رقم )

 نسب الدفعات المالية للمستفيد 
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 بناء وحدة سكنية طابق أرضي : ❖

 رقم الدفعة
 المالية

نسبة  
 وقت استحقاق الدفعة الدفعة

 بعد توقيع االتفاقية وقبل التنفيذ. % 25 الدفعة األولى  

بعد االنتهاء من إنشاء خرسانة األساسات والحزام األرضي، وإكمال أعمال الردم واألرضية   % 30 الدفعة الثانية
 الخرسانية.

 . بعد صب خرسانة األعمدة والسقف وبناء الجدران، واالنتهاء من القصارة الداخلية  % 30 الدفعة الثالثة 

 % 15 الدفعة الرابعة 
قصارة خارجية ودهان و األعمال الصحية والكهربائية...(  بالط و بعد إكمال التشطيبات )

 أي بعد تجهيز المنزل كامال ومشطبا من الداخل والخار . 
 

 رقم الدفعة
 البناءلمواد 

نسبة  
 وقت استحقاق الدفعة الدفعة

 .بعد توقيع االتفاقية % 40 الدفعة األولى  
 واألرضية الخرسانية.   بعد االنتهاء من إنشاء خرسانة األساسات والحزام األرضي % 30 الدفعة الثانية
 السقف . بعد صب خرسانة  % 30 الدفعة الثالثة 

  بناء وحدة سكنية طابق علو  : ❖

 الدفعةرقم 
 المالية

نسبة   
 وقت استحقاق الدفعة                            الدفعة

 .بعد توقيع االتفاقية مع المستفيد وقبل التنفيذ % 40 الدفعة األولى 
 . القصارة الداخليهبعد االنتهاء من جميع أعمال الخرسانة والبناء وأعمال   % 40 الدفعة الثانية
 بعد االنتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والتشطيبات الخارجية وتنظيف الموقع. % 20 الدفعة الثالثة 

  

 رقم الدفعة
 لمواد البناء

نسبة   
 وقت استحقاق الدفعة                            الدفعة

 .بعد توقيع االتفاقية مع المستفيد وقبل التنفيذ % 70 الدفعة األولى 
 السقف . بعد صب خرسانة  % 30 الدفعة الثانية

 (  3ملحق رقم ) 

 ( طابق أرضي) المواصفات الفنية  لألعمال
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يلبي المتطلبات الفنية، على المستفيد االلتزام باستخدام مواد من أجل تحقيق مصلحة المشروع وبناء مسكن آمن 

بناء جديدة وجيدة وعدم استخدام أي مواد بناء أو أي عناصر سبق استخدامها واختيار النوعيات الجيدة حتى تقلل 

 من تكاليف الصيانة مستقبالً وااللتزام بما يلي كحد أدنى للمتطلبات الفنية )وليس كلها(:

خرسانة المنزل عبارة عن طابق أرضي يتم بناؤه باستخدام الخرسانة المسلحة والبلوك األسمنتي مع سقف  •
طوابق كما يتم تشطيب  5ويتم عمل أساساته لتتحمل مسلحة وجميع العناصر اإلنشائية حسب التصميم، 

 المنزل تشطيبا كامال من الداخل والخارج أي تسليم مفتاح.
 منتهية صالحيته والمحفوظ بعيداً عن الرطوبة.الاستخدام االسمنت غير  •

 استخدام الحصمة ذات مصدر طبيعي وعدم استخدام الحصمة الناتجة من مخلفات األبنية. •

 استخدام الحديد المورد حديثاً وال يجوز استخدام الحديد المستعمل أو سبق تعديله. •
 :أكبر أيهما اإلنشائية تالمخططا حسب أو كالتالي الخرسانة أعمال •

 عادية نظافة تحت القواعد.B200خرسانة  -

مسلحة للقواعد والحزامات األرضية واألرضيات واألسقف واألدراج والشواحط  B250خرسانة  -

 والبسطات والحزامات الساقطة أو المقلوبة والكشفات والشرابات والديكورات.
 مسلحة لرقاب األعمدة واألعمدة. B300خرسانة  -

 ائط تبنى باستخدام البلوك المصنوع ميكانيكاً ومن خلطة خرسانية جيدة.الحو •

وباب مدخل الشقة وأبواب  لألبواب الداخلية سويدالعة من خشب واستخدام وتركيب أبواب جديدة ومصن •
 وأبواب ألمونيوم للحمامات والدورات.رئيسية.لألبواب الجديدة  يةحديد ، وأبوابالبلكونات

 سم. 1.3خلية مستوية على القدة والميزان وسمكها ال يقل عن أعمال القصارة الدا •

سم والوجوه كالتالي: وجه  2.0وجوه سمكها اإلجمالي ال يقل عن  عدة قصارة خارجية التشطيب الخارجي:  •

أوشلختة  رشقة مسمار ثم قصارة عادية ثم وجهين رشقة بيضاء من األسمنت األبيض والكوارس.ثم باطون 
 وجه قصارة باطون ثم رشقة مسمار ثم وجه قصارة عادية ثم شلختة إيطالية.إيطالية كالتالي: 

لجميع أو سيراميك أرضيات أعمال البالط والرخام والمزايكو: البالط األرضي مزايكو )حصمة بلدي(  •
، أما بالط الحوائط فهو أرضياتالحمامات والدورات فيتم تبليطها بسيراميك و ا المطابخاألرضيات ما عد

. ويتم تركيب على كامل ارتفاع الحائطالحمامات والدورات و المطابخ بالط سيراميك يتم تبليطه لحوائط
جلسات رخام أو مزايكو للشبابيك وحوائط البرندات. كما يتم تركيب خزانة سفلية لزوم مجلي المطبخ 

والقواطع ، الوجه من الجرانيت واألرفف سم وبطول أحد حوائط المطبخ90سم وارتفاع 60بعرض 

 الخليلي. واألرضية من الرخام

 أعمال الدهان: مواد الدهان جيدة، ويتم دهان األسقف بالبوليسيد والحوائط الداخلية بالسوبرجريل. •

أعمال األلمونيوم: استخدام األلمونيوم المدهون باألفران، وشبابيك الغرف والصالونات والمطبخ هي شبابيك  •
ما شبابيك الحمامات والدورات وبيت الدرج هي شبابيك ألمونيوم مع مجري، أ 2ألمونيوم سحاب مع حلق 

 أباجور زجاج أو بالستيك.
األعمال الصحية )أعمال السباكة(: وتشمل التأسيس والتشطيب ألعمال الصرف الصحي وأعمال المياه  •

حتوي الباردة والساخنة، وكل حمام يحتوي على دش ومغسلة وكرسي مع القطع والخالطات، وكل دورة ت
 على كرسي ومغسلة، والمطبخ يحتوي على مجلى مع خالط.

األعمال الكهربائية: استخدام األسالك ذات ألوان وأقطار مختلفة حسب األحمال وفقاً للمخططات في شبكة  •
ال تزيد  أنالتمديدات الكهربائية، ويتم تركيب طبلون داخلي وآخر رئيسي، ويتم تركيب نظام تأريض على 

أباريز المطابخ والحمامات والدورات يجب أن تكون ذات غطاء مانع لتسرب المياه و ،أوم  2المقاومة عن 

 .األباريز داخل إلى
 (  3ملحق رقم ) 

 علوي( طابق ) المواصفات الفنية  لألعمال
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من أجل تحقيق مصلحة المشروع وبناء مسكن آمن يلبي المتطلبات الفنية، على المستفيد االلتزام باستخدام مواد 

ء جديدة وجيدة وعدم استخدام أي مواد بناء أو أي عناصر سبق استخدامها واختيار النوعيات الجيدة حتى تقلل بنا

 من تكاليف الصيانة مستقبالً وااللتزام بما يلي كحد أدنى للمتطلبات الفنية )وليس كلها(:

يتم بناؤه باستخدام الخرسانة المسلحة والبلوك األسمنتي مع سقف  علويالمنزل عبارة عن طابق  •
ويتم تشطيب المنزل تشطيبا كامال من خرسانة مسلحة وجميع العناصر اإلنشائية حسب التصميم، 

 الداخل والخارج أي تسليم مفتاح.
 منتهية صالحيته والمحفوظ بعيداً عن الرطوبة.الاستخدام االسمنت غير  •

 ذات مصدر طبيعي وعدم استخدام الحصمة الناتجة من مخلفات األبنية.استخدام الحصمة  •

 استخدام الحديد المورد حديثاً وال يجوز استخدام الحديد المستعمل أو سبق تعديله. •
 :أكبر أيهما اإلنشائية المخططات حسب أو كالتالي الخرسانة أعمال •

زامات الساقطة أو المقلوبة ألسقف واألدراج والشواحط والبسطات والحلمسلحة  B250خرسانة  -

 والكشفات والشرابات والديكورات.
 مسلحة لرقاب األعمدة واألعمدة. B300خرسانة  -

 الحوائط تبنى باستخدام البلوك المصنوع ميكانيكاً ومن خلطة خرسانية جيدة. •

ب وباب مدخل الشقة وأبوا لألبواب الداخلية سويدالعة من خشب واستخدام وتركيب أبواب جديدة ومصن •
 وأبواب ألمونيوم للحمامات والدورات.رئيسية.لألبواب الجديدة  يةحديد ، وأبوابالبلكونات

 سم. 1.3أعمال القصارة الداخلية مستوية على القدة والميزان وسمكها ال يقل عن  •

سم والوجوه كالتالي:  2.0وجوه سمكها اإلجمالي ال يقل عن  عدة قصارة خارجية التشطيب الخارجي:  •

 رشقة مسمار ثم قصارة عادية ثم وجهين رشقة بيضاء من األسمنت األبيض والكوارس.ثم وجه باطون 
 أوشلختة إيطالية كالتالي: وجه قصارة باطون ثم رشقة مسمار ثم وجه قصارة عادية ثم شلختة إيطالية.

لجميع أو سيراميك أرضيات المزايكو: البالط األرضي مزايكو )حصمة بلدي( أعمال البالط والرخام و •
، أما بالط الحوائط أرضياتالحمامات والدورات فيتم تبليطها بسيراميك و ا المطابخاألرضيات ما عد

. ويتم على كامل ارتفاع الحائطالحمامات والدورات و المطابخ فهو بالط سيراميك يتم تبليطه لحوائط
سات رخام أو مزايكو للشبابيك وحوائط البرندات. كما يتم تركيب خزانة سفلية لزوم مجلي تركيب جل

، الوجه من الجرانيت واألرفف سم وبطول أحد حوائط المطبخ90سم وارتفاع 60المطبخ بعرض 

 الخليلي. والقواطع واألرضية من الرخام 

 د والحوائط الداخلية بالسوبرجريل.أعمال الدهان: مواد الدهان جيدة، ويتم دهان األسقف بالبوليسي •

أعمال األلمونيوم: استخدام األلمونيوم المدهون باألفران، وشبابيك الغرف والصالونات والمطبخ هي  •
مجري، أما شبابيك الحمامات والدورات وبيت الدرج هي شبابيك  2شبابيك ألمونيوم سحاب مع حلق 

 ألمونيوم مع أباجور زجاج أو بالستيك.
صحية )أعمال السباكة(: وتشمل التأسيس والتشطيب ألعمال الصرف الصحي وأعمال المياه األعمال ال •

الباردة والساخنة، وكل حمام يحتوي على دش ومغسلة وكرسي مع القطع والخالطات، وكل دورة 
 تحتوي على كرسي ومغسلة، والمطبخ يحتوي على مجلى مع خالط.

ً للمخططات في األعمال الكهربائية: استخدام األسالك ذات أ • لوان وأقطار مختلفة حسب األحمال وفقا
شبكة التمديدات الكهربائية، ويتم تركيب طبلون داخلي وآخر رئيسي، ويتم تركيب نظام تأريض على 

أباريز المطابخ والحمامات والدورات يجب أن تكون ذات غطاء مانع و ،أوم 2ال تزيد المقاومة عن  أن

 .يزاألبار داخل لتسرب المياه إلى
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 طابق أرضي –دفعة  اتطلب
 

  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتمويل  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامشروع 
 يةشهادة إنجاز أعمال المرحلة األولى/ طلب الدفعة المالية الثان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم العقد:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    رقم المبنى:ـــــــــــــــــــــــ  ـ التاريخ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ $         تاريخ إنجاز المرحلة األولى:  ــــــــــــــــــــــــــــــــ مبلغ العقد:

 حفظه هللا اااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااألخ/ 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

                 يرجى التكرم بالعلم أن المواطن/ااة                                           هوية رقم                    
المكلف بتنفيذ إعادة إعمار الوحدة السكنية حسب العقد رقم                          قد قام بإنجاز أعمال المرحلة 

نتهاء من إنشاء خرسانة األساسات والحزام األرضي، وإكمال أعمال الردم اإلاألولى من إعمار تلك الوحدة وهي )
 (.واألرضية الخرسانية

بالحروف  $(          إجراءاتكم لصرف الدفعة الثانية له طبقا لآللية المتبعة بمبلغ قدره )لذا يرجى 
 تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 وذلك ليتمكن من إنجاز األعمال المطلوبة منه في المرحلة الثانية.
 مالحظات: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع االحترام
                                                            ااااااااا           ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسم مدير المديرية:       ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اسم المهندس: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع:                         ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــالتوقيع:
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  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتمويل  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامشروع 
 شهادة إنجاز أعمال المرحلة الثانية/ طلب الدفعة المالية الثالثة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقم العقد:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    رقم المبنى: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ التاريخ:

ــ  مبلغ العقد:  ــ  لمرحلة األولى:$         تاريخ إنجاز ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حفظه هللا  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا األخ/ 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

 يرجى التكرم بالعلم أن المواطن/ااة                                           هوية رقم                                    
المكلف بتنفيذ إعادة إعمار الوحدة السكنية حسب العقد رقم                          قد قام بإنجاز أعمال  

صب خرسانة األعمدة والسقف وبناء الجدران، واالنتهاء اإلنتهاء من المرحلة الثانية من إعمار تلك الوحدة وهي )
 (.من القصارة الداخلية والبالط

بالحروف   $(          الدفعة الثانية له طبقا لآللية المتبعة بمبلغ قدره )  لذا يرجى إجراءاتكم لصرف
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 وذلك ليتمكن من إنجاز األعمال المطلوبة منه في المرحلة الثالثة. 
مالحظات: 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع االحترام 
                                                                       اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اسم مدير المديرية:                اااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اسم المهندس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     التوقيع:                   ،،،،ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،التوقيع:
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  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتمويل  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامشروع 
 شهادة إنجاز أعمال المرحلة الثالثة/ طلب الدفعة المالية الرابعة )الختامية(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقم العقد:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    رقم المبنى: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ التاريخ:

ــ  مبلغ العقد:  ــ  $         تاريخ إنجاز المرحلة األولى:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حفظه هللا  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا األخ/ 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

 يرجى التكرم بالعلم أن المواطن/ااة                                           هوية رقم                                    
ادة إعمار الوحدة السكنية حسب العقد رقم                          قد قام بإنجاز أعمال  المكلف بتنفيذ إع

قصارة خارجية ودهان و األعمال  "إكمال التشطيبات اإلنتهاء من المرحلة الثانية من إعمار تلك الوحدة وهي )
 (.والخارج تجهيز المنزل كامال ومشطبا من الداخل اإلنتهاء منأ   "الصحية والكهربائية...

بالحروف   $(          لذا يرجى إجراءاتكم لصرف الدفعة الثانية له طبقا لآللية المتبعة بمبلغ قدره ) 
 اااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مالحظات: 
 اااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع االحترام 
                                                                       اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اسم مدير المديرية:                ااااا ااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اسم المهندس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     التوقيع:                   ــــــــــــــــــــــ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ـــــــــــــ ــالتوقيع:
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 طابق علو   –طلبات دفعة 
 

  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتمويل  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامشروع 
 شهادة إنجاز أعمال المرحلة األولى/ طلب الدفعة المالية الثانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقم العقد:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ رقم المبنى: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ التاريخ:

ــ  مبلغ العقد:  ــ  $         تاريخ إنجاز المرحلة األولى:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حفظه هللا  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا األخ/ 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

 يرجى التكرم بالعلم أن المواطن/ااة                                           هوية رقم                                    
قد قام بإنجاز أعمال  المكلف بتنفيذ إعادة إعمار الوحدة السكنية حسب العقد رقم                          

االنتهاء من جميع أعمال الخرسانة والبناء وأعمال التشطيبات المرحلة األولى من إعمار تلك الوحدة وهي )
 (.الداخلية ما عدا الدهان

بالحروف   $(          لذا يرجى إجراءاتكم لصرف الدفعة الثانية له طبقا لآللية المتبعة بمبلغ قدره ) 
 ااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 از األعمال المطلوبة منه في المرحلة الثانية. وذلك ليتمكن من إنج
مالحظات: 

 اااااااااااااااااااااا اااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع االحترام 
                                                                       اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مديرية:اسم مدير ال                اااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اسم المهندس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     التوقيع:                   ،،،،،،،،،،،،ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ،،،،،،،،،،،التوقيع:
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  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتمويل  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامشروع 
 شهادة إنجاز أعمال المرحلة الثانية/ طلب الدفعة المالية الثالثة )الختامية(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقم العقد:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    رقم المبنى: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ التاريخ:

ــ  مبلغ العقد:  ــ  $         تاريخ إنجاز المرحلة األولى:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 حفظه هللا  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا األخ/ 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

 يرجى التكرم بالعلم أن المواطن/ااة                                           هوية رقم                                    
المكلف بتنفيذ إعادة إعمار الوحدة السكنية حسب العقد رقم                          قد قام بإنجاز أعمال  

االنتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والتشطيبات الخارجية وهي ) المرحلة الثانية من إعمار تلك الوحدة
 (.وتنظيف الموقع

بالحروف   $(          لذا يرجى إجراءاتكم لصرف الدفعة الثانية له طبقا لآللية المتبعة بمبلغ قدره ) 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
مالحظات: 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع االحترام 
                                                                       اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اسم مدير المديرية:                اااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اسم المهندس:

ــ ــــــــــــــــــــــــالتوقيع:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    قيع: التو                             ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سند إقرار استالم مبالغ نقدية 
 

اااة إشاااارة إلاااى  منحاااة رقااام )_______________( إلعاااادة بنااااء منااازل مهااادم كلياااًا بيناااي وباااين وزارة إتفاقيا
تمويااااااااااااااال ___________________االشاااااااااااااااغال العاماااااااااااااااة واإلساااااااااااااااكان مااااااااااااااان خاااااااااااااااالل مشاااااااااااااااروع 

____________________، 
أقر أنا الموقع أدناه ________________________________ هوية رقم___________ من  

قاد اساتلمت مان وزارة االشاغال العاماة واإلساكان كامال مباالغ المسااعدات  سكان _____________أنني
الماااااااااذكورة فاااااااااي اتفاقياااااااااة المنحاااااااااة الساااااااااابقة الاااااااااذكر إلعاااااااااادة بنااااااااااء منااااااااازل مهااااااااادم كلياااااااااًا ويحمااااااااال رقااااااااام 
__________________ لاااااادى وزارة األشااااااغال العامااااااة واإلسااااااكان  والبااااااالغ قاااااادرها )_______  ( 

 والر  أمريكي،______________________________ د 
وقماات ببنااااء وحااادة ساااكنية فااي محافظاااة ______ بلدياااة _______ حاااي ______ شاااارع _______  

بااالقرب ماان ____________ ومساااحتها __________ متاار مربااع فااي الاادور _____________ 
 على القسيمة رقم_____من القطعة رقم ______ بفضل هذه المساعدات.

 وهذا إقرار مني بذلك،،  

 تحريرًا في غزة بتاريخ    /   /     
 توقيع المقر 

 
 شاهد                                         شاهد 
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 أولويات الترشيح  ":8رقم " دليل إجرائي

 مقترح أولويات الترشيح حسب الترتيب التالي: 

 الوحدات السكنية المأهولة بالمالك وليس لهم بديل:  -1

 باالعتبار المعايير التالية: يتم األخذ 

 عدد األفراد الذين يسكنون الوحدة السكنية.  •
العائالت الهشة والضعيفة، مثل العائالت التي تعيلها أرملة، العائالت التي بها مطلقة أو   •

معاق، العائالت الفقيرة المسجلة في سجالت وزارة الشئون االجتماعية، العائالت الفقيرة،  
 ...ألخ.

 الوحدات السكنية المأهولة بالمالك ولهم بديل غير مالئم.  -2
الوحدات السكنية المشطبة من الداخل وغير المأهولة والمعدة للسكن الدائم، مثل أن يكون معدة ألسرة   -3

 ممتدة كانت تسكن في وحدة مشتركة أو معدة البن تزو  بعد حدوث الهدم.
 الئم.الوحدات السكنية المأهولة بالمالك ولهم بديل م -4
 الوحدات السكنية المأهولة بمستأجر.  -5
 الوحدات السكنية المشطبة من الداخل وغير المأهولة.  -6
 .الدائم للسكن والمنوي إعدادها المأهولة وغير الداخل من غير المشطبة السكنية الوحدات  -7
 المصايف. -8
 أخرى.  -9

 مالحظات: عند الترشيح يتم األخذ باالعتبار التالي: 

توزيع المنح المتوفرة إلعادة البناء أفقيا وليس رأسيا، بمعنى البدء مثال بإعادة بناء المباني   •
التي تحتوي على طابق واحد، والبدء بإعادة بناء طابق واحد أرضي من المبنى المتعدد 

 الطوابق وليس كل طوابقه ومن ثم تدريجيا يتم إعادة بناء الطوابق العليا. 
 متوفرة إلعادة البناء على المحافظات بحسب نسبتها من الهدم الكلي.يتم توزيع المنح ال •
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 على مكان بديل  البناء إعادة إجراءات نقل": 9دليل إجرائي رقم "

 :مقدمة

األصل في إعادة البناء أن تكون على نفس األرض المقام عليها المبنى قبل الهدم، ولكن في ظروف 
البناء على نفس األرض يتم دراسة نقل إعادة البناء على أرض بديلة،  معينة مثل أن يكون عائق إلعادة 

 ومن العوائق التي تستدعي نقل إعادة البناء اآلتي:

 المبنى المهدم كان مقاما على أرض حكومة تعدي، أو أوقاف، أو أرض ليس ملكا للمواطن. •
ن الجهات الرسمية هنالك مانع تنظيمي من قبل البلدية أو وزارة الحكم المحلي أو غبرهما م  •

 إلعادة البناء على نفس األرض األصلية المقام عليها المبنى قبل الهدم.
 ظروف أمنية.  •
 مشاكل بين الورثة.  •
 أخرى تقبل بها الوزارة.  أو أمور أي أمور عوائق •

 

 خطوات نقل إعادة البناء:

،  المتواجد الهدم ضمن منطقتهايقوم المواطن بتعبئة نموذ  )طلب نقل بناء( وتقديمه للمديرية  .1
 ويرفق بالطلب اآلتي: 

نسخة ملكية األرض البديلة للمواطن المتضرر أو السطح البديل، موافقة مالك آخر لألرض  •
 . البديلة أو السطح البديل على البناء على أرضه أو سطح مبناه

من وحدة  في حال أن المبنى مملوكا ألكثر من مالك )مثل المباني التي تحتوي على أكثر •
سكنية( أو هنالك ورثة، يرفق موافقة الورثة أو مالك المبنى على نقل إعادة البناء للمواطن  

 صاحب الطلب.
في حال إعادة البناء على سطح مبنى موجود ترفق شهادة تحمل للمبنى من مكتب هندسي   •

 مصنف في نقابة المهندسين على أن تكون تلك الشهادة معتمدة من نقابة المهندسين. 



 دولة فلسطين 
 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 

State of Palestine 
Ministry of Public Works and Housing 

 

78 
 

تقوم المديرية بالتأكد من الهدم وهل مسجل في لدى الوزارة والجهات األخرى إذا كان مرشحا  .2
 .عندها لإلعادة البناء

يتم التأكد من قبل المديرية أن المواطن مرشحا إلعادة البناء في الوزارة أو في أي جهة أخرى   .3
 .UNDPمثل وكالة الغوث وال 

 م.يتم التأكد من المديرية من إزالة الهد  .4
في حال أن المبنى مملوكا ألكثر من مالك )مثل المباني التي تحتوي على أكثر من وحدة  .5

سكنية( أو هنالك ورثة، يجب أن تتأكد المديرية من أن الورثة أو مالك المبنى موافقون على نقل  
 إعادة البناء ألحد المالك، وترفق هذه الموافقات مع طلب النقل.

 ته. تدرس المديرية الطلب ومرفقا .6
تعطي المديرية الموافقة على النقل بعد تحقيق الشروط والمتطلبات السابقة الذكر، ومن ثم يرسل   .7

الطلب مع مرفقاته إلى مكتب شئون المحافظات بالوزارة، ومن ثم تتم أخذ موافقة الدائرة القانونية  
من قبل مكتب بالوزارة على األرض أو المكان البديل، ومن ثم يتم إصدار الموافقة على النقل 

 شئون المحافظات.   
يتم تفريغ بيانات طلب النقل واألرض أو المكان البديل في سجالت إلكترونية للحف  والرجوع إليها  .8

 ولربطها في قاعدة بيانات الهدم وإعادة البناء. 
 .GISيتم توقيع المكان الجديد والمبنى الجديد على خارطة التصوير الجوي مع رطها بنقاط ألا  .9

 

 طلب نقل إعادة البناء. /مرفق

 

 

 

 

 على مكان بديل طلب نقل إعادة البناء 
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 ، ــــــــــــــــــــــــــــــ  مدير أشغال وإسكان محافظة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسيد/ 

ــ   وحدتي السكنية المهدمة بتاريخأرجو الموافقة على نقل إعادة بناء   الواقع في محافظة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ بلدية  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ حي  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شارع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــبلدية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــاألرض البديلة/ السطح البديل في محافظة إلى 

ــ حي   ــ  قطعة رقم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شارع   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ قسيمة رقم  ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ. ــــ

ــ وذلك لألسباب التالية:  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

ــ المرفقات:  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ اسم مقدم الطلب:   ــ ـــــــــرقم الجوال:   ـــــــــــــــــــــالتوقيع:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الهوية:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الستخدام المديرية:  

ــ رقم المبنى المهدم    أرض بديلة             سطح بديل     إعادة البناء على:      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  Xإحداثيات األرض البديلة/ السطح البديل:  ــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــ Y ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ  ـــــــــتـــــــــــــــــ

بعد دراسة طلب النقل نوافق على نقل إعادة البناء على المكان البديل المذكور أعاله وذلك لألسباب  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتالية:    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ التاريخ:  ــــــــــــــــــــــــــــــ  توقيعه:      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الموظف المسئول بالمديرية:   ــــــــــــــــــــ

ــ التاريخ:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   توقيع مدير المديرية:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الستخدام مكتب شئون المحافظات:  

 بعد الدراسة ال مانع من النقل

ــ التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــ  توقيعه:     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الموظف المسئول بالمكتب:   ـــــــــــــــــــــــ

ــ التاريخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اسم وتوقيع منسق شئون المحافظات أو من ينوب عنه:   ــــــــــــــــــــــــ
 :  الدائرة القانونية خدام الست

 المكان البديل مستوفي الشروط القانونية بعد الدراسة 

ــ اسم الموظف المسئول بالدائرة:   ــ التاريخ:  ــــــــــــــــــــــــــــــ  توقيعه:      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

ــ التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اسم وتوقيع مدير الدائرة أو من ينوب عنه:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


