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 م2022( لسنة 11قرار بقانون رقم )

 بشأن دعاوى الدولة
 نيفـلـسـطـــــــــــــــــــــــــرئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  

 نظمة التحرير الفلسطينيةمرئيس اللجنة التنفيذية ل

 لمنظمة التحرير الفلسطينية، األساسياستناداً للنظام 

 ،وتعديالتهم 2003المعدل لسنة  األساسيوللقانون 

 ،وتعديالتهم 1958لسنة ( 25)ع على قانون دعاوى الحكومة رقم الطاالوبعد 

 ،وتعديالته م2001 ( لسنة2)وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

 م،07/02/2022الوارد بتاريخ  األعلىعلى رأي مجلس القضاء االطالع وبعد 

 على الصالحيات المخولة لنا، وبناءً 

 وتحقيقًا للمصلحة العامة،

 

 أصدرنا القرار بقانون اآلتي:

 (1) مادة

هذا القرار بقانون، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصصصصصصصة ل ا   لغايات تطبيق أحكام
 :أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك

 .دولة فلسطين الدولة:

الفلسصصصصصصصصصصصصصصطينيصصصصصصصة  الرئـيس: التحرير  لمنظمصصصصصصصة  التنفيصصصصصصصذيصصصصصصصة  اللجنصصصصصصصة  رئيس  فلسصصصصصصصصصصصصصصطين،  دولصصصصصصصة   .رئيس 
 :الدولةجهات دعاوى 

 .مؤسسات الدولة، وسلطات ا، وهيئات ا. 1
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 .الحكومة، والوزارات، والسلطات، وال يئات، والمؤسسات الحكومية وأج زت ا المدنية أو العسكرية. 2

 .امة للدولة، ما لم ينص قانون آخر على خالف ذلكأي مؤسسة أدرجت كبند على الموازنة الع. 3

 .الدعاوى المدنية أو قضايا التحكيم التي تكون إحدى ج ات دعاوى الدولة طرفا في ا دعاوى الدولة:

 .المحاكم النظامية المختصة، على اختالف أنواع ا ودرجات ا، ودوائر التنفيذ التابعة ل ا المحكمة:

 (2) مادة

أحكصصام هصصذا القرار بقصصانون، تعصصامصصا الصصدعصصاوى المتعلقصصة بمنظمصصة التحرير الفلسصصصصصصصصصصصصصصطينيصصة،  لغصصايصصات تطبيق  
ودوائرها، ومؤسصصسصصات ا، والمؤسصصسصصات التابعة ل ا كافة، معاملة دعاوى الدولة وتعتبر في حكم ا، مد ية  

 .كانت أم مدعى علي ا

 (3) المادة

 .ائب العام باإلضافة إلى وظيفتهتقام الدعاوى ضد ج ات دعاوى الدولة ومن في حكم ا، على الن.  1
يتولى النصائصب العصام بصاإلضصصصصصصصصصصصصصصصافصة إلى وظيفتصه إقصامصة الصدعصاوى التي لج صات دعصاوى الصدولصة ومن في .  2

 .كان وفق اإلجراءات المنصوص علي ا في هذا القرار بقانون  حكم ا، على أي  

 (4) المادة

ما بين ج ات دعاوى الدولة ومن في   تقام الدعاوى بشصصصصصصصصصصصصصأن الخالفات أو النزاعات المدنية أو التجارية
حكم صا وبين الغير، إذا مصا تعصذر حل صا، من قبصا النصائصب العصام بطلصب من الرئيس أو رئيس الوزراء أو 

 :وزير المالية وفقًا لآلتي

بطلب من الرئيس أو من يفوضصصصصصصصصصصصه بذلك، في الدعاوى التي تخص منظمة التحرير الفلسصصصصصصصصصصصطينية،  . 1
 .ؤسسات التابعة ل ا كافة، ومؤسسات الدولة وسلطات ا وهيئات اودوائرها، ومؤسسات ا، والم

بطلصب من رئيس الوزراء، في الصدعصاوى التي تخص الحكومصة، والوزارات، والسصصصصصصصصصصصصصصلطصات، وال يئصات، .  2
 .والمؤسسات الحكومية

بطلصصصب من وزير المصصصاليصصصة، في الصصدعصصاوى التي تخص الخزينصصصة، والنزاعصصات الضصصصصصصصصصصصصصصريبيصصصة، والمتعلقصصة  .  3
 .والمكوس وغيرها من قضايا الجبايةبالجمارك 
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 (5المادة )

 . لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يمارس النائب العام الم ام والصالحيات اآلتية:1

. تمثيصصا ج صصات دعصصاوى الصصدولصصة ومن في حكم صصا، فيمصصا يرفا من صصا أو علي صصا من دعصصاوى أمصصام  أ
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضصصصصصصصصصمان مصصصصصصصصصصالح ا المحاكم المختصصصصصصصصصصة بأنواع ا ودرجات ا كافة، 

 والدفاع عن ا.

 ب. تقديم الطلبات واللوائح والدفوع الالزمة والمرافعات في تلك الدعاوى.

ج. تبليغ وتبلغ سصصصصصائر األوراض القضصصصصصائية نيابة عن ج ات دعاوى الدولة ومن في حكم ا وفقًا 
 ألحكام القوانين ذات العالقة.

 رارات الصادرة عن المحاكم في دعاوى الدولة أمام الج ات المختصة.د. متابعة األحكام والق

. للنائب العام أن ينيب أحد أعضصصصصصصاء النيابة العامة للقيام بأي من الم ام والصصصصصصصالحيات المحددة في 2
( من هصذه المصصادة، في أي دعوى من ج صصات دعصاوى الصدولصة ومن في حكم صصا وفي أي مرحلصصة 1الفقرة )

 يتعارض ما أحكام القوانين ذات العالقة. من مراحل ا، بما ال

. يجوز لرئيس أي من ج ات دعاوى الدولة ومن في حكم ا، بموافقة النائب العام والتنسصصصصصصصصصصصصيق معه، 3
ا أي موظف قصصصانوني في صصصا، أو في الصصصدائرة ذات العالقصصصة، ليتولى أمر تقصصصديم اللوائح أن ينتصصصدب خطيصصصً 

 في ا. حكام الصادرة لمصلحت ا في كا دعوى تكون طرفاً والمذكرات القانونية عن ا، ومتابعة تنفيذ األ

 (6المادة )

ال تسصما المحاكم أي دعوى ضصد ج ات دعاوى الدولة ومن في حكم ا سصواء كانت أصصلية أو متقابلة،  
 إال إذا كانت ألي من الغايات اآلتية:

 . الحصول على أموال منقولة أو التعويض عن ا بمقدار قيمت ا.1

غير منقولة أو التصصرف ب ا أو نزع اليد عن ا أو اسصتردادها أو التعويض عن ا بمقدار . تملك أموال  2
 قيمت ا أو بدل إيجارها.
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. الحصصصول على مبالغ مالية أو تعويضصصات نشصصأت عن عقد كانت أي من ج ات دعاوى الدولة ومن  3
 في حكم ا طرفًا فيه.

ه في صصصصندوض المحكمة أو أن يقدم كفالة  . منا المطالبة، بشصصصرن أن يودع المدعي المبلغ المطالب ب4
 مصرفية أو عدلية.

 (7المادة )

تعفى الدعاوى المقامة من ج ات دعاوى الدولة ومن في حكم ا على الغير من رسصصصصصصصصصصوم ومصصصصصصصصصصصاري  
 الدعاوى، كما تعفى من تقديم كفالة من أي نوع.

 (8المادة )

العام أو من ينيبه من أعضصصصاء النيابة العامة على ج ات دعاوى الدولة ومن في حكم ا، تزويد النائب 
 بكا ما يلزم الدعوى من أوراض ومستندات وبينات ومعلومات.

 (9المادة )

للمحكمة بقرار من ا أو بناًء على طلب النيابة العامة، النظر في دعاوى الدولة على صصصفة االسصصتعجال  
 م وتعديالته.2001( لسنة 2وفقًا ألحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )

 (10المادة )

ال يجوز إجراء صصصصلح أو تسصصصوية في دعاوى الدولة، إال بعد أخذ موافقة الج ة صصصصاحبة الصصصصالحية في 
 طلب إقامت ا وفقا ألحكام هذا القرار بقانون.

 (11المادة )

ا صصصصورة  . عند اكتسصصصاب الحكم الصصصصادر ضصصصد ج ات دعاوى الدولة ومن حكم ا الدرجة القطعية، ترف1
مصصصصصصصصصصدقة من الحكم الن ائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، وال يجوز لدوائر التنفيذ أن 

 تقوم بأي معاملة تنفيذ ل ذه الغاية.

. على الرغم مما ورد في أي تشصصصصصصصصصريا آخر، إذا تأخر المحكوم له في رفا الحكم المكتسصصصصصصصصصب الدرجة 2
ذه المصادة لطلصب تنفيصذه، مصدة تزيصد على سصصصصصصصصصصصصصصتين يومصا من تصاريخ  ( من هص1القطعيصة، وفق أحكصام الفقرة )



 

5 
 

اكتسصابه الدرجة القطعية، يوقف سصريان الفائدة القانونية المحكوم ب ا طيلة المدة من تاريخ انقضصاء مدة 
 ا وحتى تاريخ رفا الحكم لطلب تنفيذه.الستين يومً 

 (12المادة )

 قانون آخر بعبارة "دعاوى الدولة".تستبدل  بارة "دعاوى الحكومة" أينما وردت في أي 

 (13المادة )

تنطبق أحكام هذا القرار بقانون على دعاوى الدولة المنظورة أمام المحاكم المختصصصصصصصصصة من النقطة التي  
 وصلت إلي ا.

 (14المادة )

 م وتعديالته.1958( لسنة 25. يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم )1

 القرار بقانون.. يلغى كا ما يتعارض ما أحكام هذا 2

 (15المادة )

على الج ات المختصصصصصصصصة كافة، كا فيما يخصصصصصصصصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعما به من تاريخ  
 نشره في الجريدة الرسمية.
 ميالدية 18/02/2022صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 

 هجرية 1443/رجب/17الموافق:                           

 محمود عباس                                                                                                 
 رئيس دولة فلسطين                                                                                                  

 الفلسطينية  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
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   م2021( لسنة 43قرار بقانون رقم )

 بشأن إدارة أمالك الدولة
  

 نــــــــــطيـــــــــــــــــلســــــــــة فــــــــــــــــــــيس دولـــــــــــــــــــــــــرئ
 الفلسطينيةرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

 استناًدا للنظام األساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
 م وتعديالته،2003وللقانون األساسي المعدل لسنة 

 هص،1274وبعد االطالع على قانون األراضي العثماني لسنة 
 م،1956( لسنة 32وعلى قانون إدارة أمالك الدولة المؤقت رقم )

 م بشأن سلطة األراضي،2010( لسنة 6وعلى أحكام قرار بقانون رقم )
 م وتعديالته،2003( لسنة 2وعلى أحكام قانون الزراعة رقم )

 م،08/02/2021وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 
 وعلى الصالحيات المخولة لنا،

 وتحقيًقا للمصلحة العامة،
  

 أصدرنا القرار بقانون اآلتي:
 (1مادة )

 تعاريف 

والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصصصة ل ا أدناه، ما لم تدل القرينة  يكون للكلمات 
 على خالف ذلك:

 دولة فلسطين. الدولة:
 رئيس دولة فلسطين. الرئيس:
 مجلس الوزراء الفلسطيني. المجلس:
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 سلطة األراضي الفلسطينية. السلطة:
 رئيس سلطة األراضي. السلطة: رئيس
 مدير عام اإلدارة العامة ألمالك الدولة في سلطة األراضي. العام:المدير 
 لجنة إدارة أمالك الدولة المشكلة وفًقا ألحكام هذا القرار بقانون. اللجنة:
جميا األموال العامة غير المنقولة المسصصصصجلة باسصصصصم الخزينة العامة أو باسصصصصم سصصصصواها، بما   الدولة: أمالك

وكة للدولة ومؤسصصسصصات ا باألصصصالة أو بالنيابة عمن ل م منفعة في ا، المقيدة في ا العقارات واألموال الممل
في السصصصصصصصصصصصجالت المخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة لذلك أو غير المقيدة في ا، وأي أموال غير منقولة تعتبر ملًكا للدولة  

 بموجب أي تشريا آخر.
دد تقصدره  منح حق االنتفصاع بجزء من أمالك الصدولصة لتحقيق هصدف معين، مقصابصا بصدل إيجصار محص الـتأجير:

 اللجنة، وفًقا للغايات واإلجراءات الواردة في أحكام هذا القرار بقانون.
منح جزء من أمالك الدولة لشصصصخص طبيعي أو اعتباري مقابا دفا قيمت ا المقدرة، على أن  التفويض:

 تبقى رقبة األرض ملًكا للدولة إلى حين تسصصصصصديد كاما قيمت ا، وتكون األفضصصصصصلية لمن كان مسصصصصصتأجًرا أو
مسصصتثمًرا لذلك الجزء أو بعضصصه وملتزًما بالشصصرون العقدية معه قبا تفويضصصه، على أن تسصصتخدم للغايات 

 المحددة في هذا القرار بقانون، ومستوفًيا للشرون التي نص علي ا.
ــي : منح المؤسصصصصصصسصصصصصصات الحكومية والعامة حق االنتفاع بجزء من أمالك الدولة تحقيًقا لمنفعة   التخصــ

قى أمالك الدولة غير المنقولة مسصصصجلة باسصصصم الدولة وفق اإلجراءات المحددة في هذا عامة، على أن تب
 القرار بقانون.
ا ألحكصام هصذا القرار  المـبادـلة: اسصصصصصصصصصصصصصصتبصدال ملصك خصاص بصالغير بجزء من أمالك الصدولصة عنصد االحتيصاج وفقصً
 بقانون.
واالستفادة من ا في تحقيق  توظي  وتشغيا أمالك الدولة ب دف المحافظة علي ا وتطويرها   االستثمار:

 إيرادات مالية أفضا للخزينة العامة، وفق الشرون واإلجراءات المحددة في هذا القرار بقانون.
كا شصخص طبيعي أو اعتباري يرغب في االسصتثمار منفرًدا أو بالشصراكة ما الدولة، وتتوفر  المـستثمر:

 في الدولة وفًقا للقانون.فيه الشرون المطلوبة لذلك قانوًنا، أو سبق له أن استثمر 
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 (2مادة )

 األهداف 

 ي دف هذا القرار بقانون إلى تحقيق اآلتي:
 حصر وتحديد أمالك الدولة وإدارت ا على نحو أفضا وأكثر إنتاجية. .1
تحديد وتنظيم آليات التصصصصصصصصصصرف بأمالك الدولة، بما يكفا حسصصصصصصصصصن اسصصصصصصصصصتغالل ا واسصصصصصصصصصتثمارها وتنمية   .2

 مواردها.
 ارة أمالك الدولة.تنمية وإد   .3

 (3مادة )

 التصرف بأمالك الدولة 

 ال يجوز التصرف بأمالك الدولة بأي شكا من األشكال غير الوارد ذكرها في هذا القرار بقانون. .1
ال يجوز الحجز على أمالك الدولة أو تملك ا سصصصصصصصصصصواًء بالتقادم أو بكسصصصصصصصصصصب أي حق عيني علي ا أو  .2

 ألي سبب آخر، إال في األحوال والشرون الواردة في هذا القرار بقانون.
 (4مادة )

 أشكال التصرف

 يكون التصرف في أمالك الدولة بإحدى األشكال المحددة أدناه:
 التأجير. .1
 التفويض. .2
 التخصيص. .3
 االستثمار. .4
 المبادلة. .5
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 (5مادة )

 لجنة إدارة أمالك الدولة

تشصصصصصصصصصصكا لجنة فنية دائمة تسصصصصصصصصصصمى "لجنة إدارة أمالك الدولة" برئاسصصصصصصصصصصة مدير عام اإلدارة العامة      .1
 ألمالك الدولة في السلطة، وعضوية كا من:

 نائًبا للرئيس.            ممثا عن وزارة المالية  أ.
 ممثا عن وزارة الحكم المحلي.. ب 
 ممثا عن وزارة األشغال العامة واإلسكان. ج.
 ممثا عن وزارة الزراعة. د.

 ه. ممثا عن هيئة تسوية األراضي والمياه.
 و. ممثا عن األمانة العامة لمجلس الوزراء.

 تتولى اللجنة الم ام اآلتية: .2
أشصصصكال التصصصصرف في أمالك الدولة والمحددة أ. دراسصصصة كافة الطلبات المتضصصصمنة أي شصصصكا من 

( من هذا القرار بقانون، التي تحال إلي ا من قبا رئيس السلطة وترفا توصيات ا  4في المادة )
في الطلبات المنظورة أمام ا إلى مجلس الوزراء بواسصصصصصصصصصصصطة رئيس السصصصصصصصصصصصلطة، وفًقا ألحكام هذا 

 القرار بقانون.
د التصصرف به وتحديد رقمه وموقعه وحدوده وأوصصافه إجراء الكشصف على ملك الدولة المرا ب.

 ومشتمالته ومساحته، ووضا النماذج الخاصة بكا شكا من أشكال التصرف بأمالك الدولة.
تقييم وتخمين قيمة ملك الدولة المراد التصرف به أو بدل إيجاره، ما األخذ بعين االعتبار   ج.

لخدمات ومسصصصصصصصصصاحت ا وتصصصصصصصصصصني  األرض موقا األرض والشصصصصصصصصصوارع المحيطة ب ا، ومدى توفر ا
 وطبيعة استخدام ا وسعر السوض.

 أي م ام أخرى واردة في أحكام هذا القرار بقانون.  د.
 للجنة االستعانة بمن تراه مناسًبا للقيام بم ام ا الواردة في أحكام هذا القرار بقانون. .3
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ضصصور ما ال يقا عن خمسصصة أعضصصاء، تجتما اللجنة بدعوة من رئيسصص ا، ويكون اجتماع ا قانونًيا بح .4
على أن يكون من بين م الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتتخذ توصصصصيات ا بأكثرية أصصصصوات أعضصصصائ ا  

 الحاضرين على األقا.
توثق جلسصصصصات وقرارات اللجنة كتابًة في محاضصصصصر رسصصصصمية توقا من رئيس اللجنة أو نائبه في حال  .5

 غيابه واألعضاء الحاضرين.
لرئيس السصصصلطة قبا رفا اللجنة توصصصصيات ا إعادة أي طلب أو تقرير للجنة السصصصتكمال التحقق    يجوز .6

 أو إجراء الكشف إذا لزم ذلك.
 تضا اللجنة الئحة تحدد آليات عقد اجتماعات ا، ودعوات ا، وكافة المسائا ذات العالقة. .7

 (6مادة )

 التأجير وغاياته 

 ئيس السلطة بناًء على توصية اللجنة.يجوز تأجير أمالك الدولة بقرار من ر  .1
 يكون التأجير لغايات زرا ية أو تجارية أو صنا ية أو تطويرية. .2

 (7مادة )

 شروط التأجير

 يتم التأجير وفًقا للشرون اآلتية: .1
 أن يكون مقدم طلب االستئجار فلسطينًيا. أ.

 أجل ا طول مدة اإليجار.ب. أن تبقى األمالك المؤجرة مخصصة لألغراض التي أجرت من 
 ج. أال يتنازل المستأجر عن حقوقه بالتأجير ألي شخص أو يشركه فيه.

د. األراضصصصصصصصصصي المسصصصصصصصصصجلة حراًجا والخالية من األشصصصصصصصصصجار الحرجية، تؤجر بعد أخذ موافقة وزير  
الزراعة لرفا يد الحراج عن ا، شصصصصريطة أال تكون هذه األراضصصصصي واقعة بين األراضصصصصي المكسصصصصوة  

 ار الحرجية، إال إذا كانت الغاية من تأجيرها غير زرا ية.باألشج
صصصصصصنا ية، تؤجر األرض على أسصصصصصاس   تجارية أو إذا كان العقار مؤجر لغايات زرا ية أو ه.

 سعر ثابت للدونم الواحد تقدره اللجنة وفًقا لمحددات اإلنتاج، ويدفا سنوًيا في بداية كا سنة.
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ر تحدد نسصصصبته من قبا اللجنة وفًقا لقيمة عقد التأجير أو دفا مبلغ تأمين من قبا المسصصصتأج و.
أجرة سصصصصصصصصصصصصصصنتين أي ما أكثر، وال يرد هذا التأمين إال في ن اية مدة عقد اإليجار وبعد اسصصصصصصصصصصصصصصتالم  
العقار المؤجر في الحالة التي اسصصصصصتلم ا المسصصصصصتأجر ما مراعاة غايات اسصصصصصتخدام العقار الواردة 

 في العقد.
المنوي تأجيرها، ويسصصصتخدم أسصصصلوب المزايدة العامة في التأجير وفًقا اإلعالن عن األراضصصصي  ز.

 لألسس التي تقرها اللجنة ل ذه الغاية.
تحدد إجراءات التأجير ومعامالته بموجب نظام يصصصصصصدر عن مجلس الوزراء بناًء على تنسصصصصصيب من   .2

 رئيس السلطة وبتوصية من اللجنة.
 (8مادة ) 

 مدة عقد اإليجار 

يجوز تأجير أمالك الدولة لمدة ال تزيد على عشصصصر سصصصنوات، وتحدد مدة عقد التأجير وفًقا لتقديرات   .1
 اللجنة.

على المسصصصصصصصصصتأجر تقديم طلب لرئيس السصصصصصصصصصلطة في حال رغبته في تجديد العقد قبا مدة ال تقا عن   .2
جرة بما ال يقا عن  ثالثة أشصصص ر من انت اء مدة عقد اإليجار األصصصصلي، وفي هذه الحالة يجوز زيادة األ

 %( من أجرة المدة األصلية.10)
 (9مادة )

 التفويض

يجوز تفويض أمالك الدولة بقرار من الرئيس بناًء على تنسصصيب من مجلس الوزراء وفًقا لتوصصصيات   .1
اللجنصة، وفي حصال عصدم التزام المفوض إليصه بشصصصصصصصصصصصصصصرون التفويض المقرة من اللجنصة، يتم إلغصاء التفويض  

 ا.بالطريقة ذات 
يمنح التفويض إلقامة مشصصصصاريا صصصصصنا ية أو سصصصصياحية أو زرا ية أو مشصصصصاريا إسصصصصكان، وأي مشصصصصاريا   .2

 أخرى مماثلة ل ا.
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تكون األفضصصصصصصلية في تفويض أمالك الدولة للغايات الزرا ية لمن اسصصصصصصتأجرها مدة ال تقا عن خمس  .3
 سنوات من السابق لغايات إحيائ ا وأوفى بالتزاماته.

إجراءات التفويض ومعامالته بموجب نظام يصصدر عن مجلس الوزراء بناًء على تنسصيب من  تحدد  .4
 رئيس السلطة وبتوصية من اللجنة.

 ( 10مادة )

 التصرف بأمالك الدولة المفوضة 

يمنا بيا أو هبة أو تفويض أي ملك من أمالك الدولة ألي شصصصصصصصخص طبيعي أو اعتباري من دولة  .1
 معه.أو ج ة معادية أو مبادلته 

يجوز نقا ملكية األراضصصصصصصي التي فوضصصصصصصت قبا نفاذ أحكام هذا القرار بقانون أو سصصصصصصتفوض فيما بعد  .2
 إلى جمعيات إسكان تعاونية عند نقا ملكيت ا بما أنشئ علي ا من مساكن إلى أعضائ ا.

يجوز نقا الطرض واألموال غير المنقولة المخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة للمنافا العامة عند إلغائ ا أو تفويضصصصصصصصصصص ا   .3
 للمالكين الذين تقا تلك الطرض واألموال غير المنقولة ضمن أراضي م.

يجوز نقصا األمالك التي يجري التصصصصصصصصصصصصصصصرف ب صا بصالبيا أو ال بصة والمبصادلصة والتخصارج بين األصصصصصصصصصصصصصصصول  .4
 والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين األخوة واألخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة.

 ( 11مادة )

 تخصي ال

يجوز تخصصصصصصصصصيص قطا أراض من أمالك الدولة لمنفعة المؤسصصصصصصصصسصصصصصصصصات الحكومية والعامة بناًء على   .1
 طلب من رئيس الدائرة الحكومية المختص.

 يكون التخصيص بقرار من الرئيس بناًء على تنسيب من مجلس الوزراء وفًقا لتوصية اللجنة. .2
رض التي خصصت له ومن قبا الج ة طالبة  ال يجوز استخدام قطا األراضي المخصصة إال للغ .3

 التخصيص.
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إذا تركت قطا األراضصصصصصصصصصصصي المخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة دون اسصصصصصصصصصصصتخدام لمدة عامين من تاريخ صصصصصصصصصصصصدور قرار  .4
التخصصيص، تتولى السصلطة اسصترجاع ا بعد إخطار الج ة طالبة التخصصيص، ويلغى قرار التخصصيص  

 ( من هذه المادة.2وفًقا لآللية المحددة في الفقرة )
 عين على الج ة المخصص ل ا أن تعيد قطا األراضي المخصصة عند انتفاء حاجت ا ل ا.يت .5

 ( 12مادة )

 االستثمار 

يجوز اسصصتغالل جزء من أمالك الدولة لغايات إقامة أنشصصطة أو مشصصاريا اسصصتثمارية مؤقتة بقرار من   .1
 الرئيس بناًء على تنسيب من مجلس الوزراء وفًقا لتوصية اللجنة.

 اإلعالن عن توفر قطا أراض من أمالك الدولة لالستثمار وفق أسس تضع ا اللجنة.يتم  .2
يجوز أن تسصصصصتثمر أمالك الدولة عن طريق اتباع أسصصصصلوب المزايدة العامة من خالل المفاضصصصصلة بين   .3

العروض المقدمة لغايات االسصصصصصتثمار، على أن تحدد شصصصصصرون وأسصصصصصس المفاضصصصصصلة بين العروض المقدمة 
 ثمار من قبا اللجنة، ما مراعاة ما يحقق أعلى إيراد للخزينة العامة.لغايات االست

يجب أن يكون المسصتثمر فلسصطيني، وفي حال كان هناك شصريك أجنبي أو أكثر يتم تنظيم الشصراكة  .4
 وفًقا للقانون.

تحدد إجراءات اسصصصصتثمار أمالك الدولة بنظام يصصصصصدر عن مجلس الوزراء بناًء على تنسصصصصيب رئيس    .5
  لطة وبتوصية من اللجنة.الس

 ( 13مادة )

 طرق االستثمار 

تختلف طرض االسصصتثمار تبًعا لطبيعة النشصصان أو المشصصروع االسصصتثماري المنوي إنشصصائه، وتتبا الدولة في 
 سبيا استثمار أمالك ا الطرض اآلتية:

فاض عليه  االمتياز: يتم ذلك من خالل إبرام عقود امتياز ما شصصصركات مختصصصصة إلقامة مشصصصروع واإلن .1
 وتشغيله وصيانته لمدة محددة وفًقا ألحكام القانون.
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إبرام اتفاقيات شصصصراكة أو تأسصصصيس شصصصركة ما مسصصصتثمر: يتم ذلك من خالل الشصصصراكة المباشصصصرة ما بين   .2
شصصصصصصركات حكومية تملك ا الدولة أو تؤسصصصصصصسصصصصصص ا ل ذه الغاية ومسصصصصصصتثمر من القطاع الخاص، بحي  تكون  

  جزًءا من مساهمة الدولة في المشروع. قطا األراضي محا االستثمار
 ( 14مادة )

 بدالت االستثمار 

تحدد بدالت اسصصصصتثمار أمالك الدولة السصصصصنوية وفًقا لمسصصصصاحت ا وطبيعت ا والظروف المكانية والبيئية وفق 
 تقديرات اللجنة، وتستوفى اعتباًرا من تاريخ تسليم العقار.
 ( 15مادة )

 المبادلة

 ولة بأمالك الغير في األحوال اآلتية:تجوز مبادلة أمالك الد  .1
 مبادلة أمالك الدولة بأمالك الغير في موقا واحد لغايات تجميع ا.  .أ
 أن يكون الغرض من المبادلة تحقيق منفعة عامة. .ب 

تتم المبادلة في جميا األحوال بقرار من الرئيس بناًء على تنسصيب من مجلس الوزراء وفًقا لتوصصية   .2
 اللجنة.

  
 ( 16دة )ما

 أحكام ختامية 

ال يجوز التصصصصصصرف بأي شصصصصصكا من أشصصصصصكال التصصصصصصرف، في أي جزء من أمالك الدولة المحتف  ب ا   .1
 ألغراض عسكرية أو ألي مشروع حكومي آخر.

إذا توفي المسصصصصصصصصصصصصصصتصأجر أو المفوض إليصه أو من ترتصب لصه حق وفقصًا ألحكصام هصذا القرار بقصانون، تنتقصا   .2
 حقوقه إلى ورثته من بعده.
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يجوز فسصصصصصصصصخ عقد إيجار أي أرض تم تأجيرها في حال إذا لم ينفذ المسصصصصصصصصتأجر جميا شصصصصصصصصرون عقد   .3
 اإليجار.

ال يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض عن التحسينات التي قام ب ا في األرض تنفيًذا لعقد اإليجار    .4
 الذي أجرت له بموجبه وتقرر فسخه.

 يشيدها المستثمر أو المستأجر على أمالك الدولة.تؤول إلى الدولة جميا المنشآت التي  .5
تتم اإلحالة القطعية للمستأجرين والمستثمرين بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسيب من رئيس   .6

 السلطة وفًقا لتوصية اللجنة.
 ال ترد أي تأمينات أو ضصمانات قدم ا أي مسصتأجر أو مسصتثمر حتى انت اء العقد وتسصليم العقار أو .7

 المشروع وفًقا لشرون العقد.
تنظم أحكام وشصصصصصصصصصصرون عقود االسصصصصصصصصصصتثمار من قبا اللجنة، ويتم توقيع ا من قبا الج ة المختصصصصصصصصصصصة   .8

 بتفويض من مجلس الوزراء وفًقا لطبيعة النشان أو المشروع االستثماري المنوي إقامته.
 ن أحكام هذا القرار بقانون.تستثنى المشاريا الخاضعة ألحكام قانون تشجيا االستثمار النافذ م .9
تتولى السصلطة إدارة أمالك الدولة ومتابعة تنفيذ القرارات المتضصمنة أي شصكا من أشصكال التصصرف  .10

 ب ا وفًقا ألحكام هذا القرار بقانون.
تخضصا إجراءات منح حقوض على أمالك الدولة لقاعدة تسصاوي الفرص وقواعد الشصفافية والحوكمة  .11

لتحقيق الحد األقصصصصصصى من المصصصصصصلحة العامة، وفًقا ألحكام القوانين واألنظمة ذات  واسصصصصصتدراج العروض 
 العالقة.

  
 ( 17مادة )

 أحكام انتقالية

تسصصصري أحكام هذا القرار بقانون على كافة القرارات المتضصصصمنة أي شصصصكا من أشصصصكال التصصصصرف بأمالك  
ات صا حتى تصاريخ نفصاذه من النقطصة  ( منصه، التي بصدأت ولم تسصصصصصصصصصصصصصصتكمصا إجراء4الصدولصة المحصددة في المصادة )

 التي وصلت إلي ا.
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 ( 18مادة )

 إصدار األنظمة 

 يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
 ( 19مادة )

 اإللغاء

 يلغى كا ما يتعارض ما أحكام هذا القرار بقانون.
 ( 20مادة )

 السريان والنفاذ 

فيما يخصصصصصصصصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعما به من تاريخ  على الج ات المختصصصصصصصصة كافة، كا 
 نشره في الجريدة الرسمية.

  
 ميالدية 30/12/2021صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 

 هجرية 1443/جمادى األولى/26الموافق:              
 محمود  باس                                                     
 رئيس دولة فلسطين                                                      

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
  



 

 
 

 

 
  



 

17 
 

م بشأن المحافظة على أراضي وأمالك 2018( لسنة 22قرار بقانون رقم )
 وتعديالته  الدولة

 ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فلسطـــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــرئي
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
 م وتعديالته،2003المعدل لسنة  ياستنادًا ألحكام القانون األساس 
 ( منه،43ال سيما أحكام المادة ) 

م  1961( لسصصصصصصصصصصصصصصنة  14وبعد االطالع على أحكام قانون المحافظة على أراضصصصصصصصصصصصصصصي وأمالك الدولة رقم )
 النافذ في المحافظات الشمالية،  وتعديالته،

 م وتعديالته، 2001( لسنة 3واالطالع على أحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم )
 م، 2005( لسنة 23رقم )وعلى أحكام قانون التنفيذ 

 م، 03/07/2018وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 
 وعلى الصالحيات المخولة لنا، 

 وتحقيقًا للمصلحة العامة، 
 وباسم الشعب العربي الفلسطيني، 
 :أصدرنا القرار بقانون اآلتي

 

  1(1)مادة

المعاني المخصصصصة ل ا أدناه، ما لم تدل القرينة  يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون  
 على خالف ذلك:

العامة أو باسصصصصم سصصصصواها، بما    غير المنقولة المسصصصصجلة باسصصصصم الخزينة  العامة جميا األموال أمالك الدولة:
المقيدة   في ا العقارات واألموال المملوكة للدولة ومؤسصصسصصات ا باألصصصالة أو بالنيابة عمن ل م منفعة في ا،

سصصصصصصصصصصصجالت المخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة لذلك أو غير المقيدة في ا، وأي أموال غير منقولة تعتبر ملكًا للدولة  في ال
 بموجب أي تشريا آخر.

 
 188م، الوقائع الفلسطينية، العدد 2022( لسنة 3القرار بقانون رقم )( من 2المعدلة بموجب المادة ) 1
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 المحكمة المختصة بنظر الدعوى وفقًا للقانون. المحكمة:

 لجنة المحافظة على أمالك الدولة. اللجنة:

  2(2)مادة

،  الدولة الواقعة ضصصصصصمن دائرة اختصصصصصصاصصصصصص ا  أمالكتنظر المحكمة بالقضصصصصصايا المتعلقة باالعتداءات على  
( من قانون أصصصصصصصصول المحاكمات 259باعتبارها دعاوى تحوز صصصصصصصصفة االسصصصصصصصتعجال وفقًا ألحكام المادة )

 المدنية والتجارية النافذ.

  3(3)مادة

عتدى على أمالك الدولة بالحبس مدة ال تقا  ما عدم االخالل بأي عقوبة أشصصصصصصصصصصد، يعاقب كا من ا . 1
عن سصصصصصصنة وال تزيد على ثالت سصصصصصصنوات، أو بغرامة ال تقا عن عشصصصصصصرة آالف دينار أردني وال تزيد على  

 عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادل ا بالعملة المتداولة قانونًا، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

( من هصذه المصادة، وتضصصصصصصصصصصصصصصاعف  1بصالعقوبتين المحصددتين في الفقرة )في حصال التكرار تحكم المحكمصة . 2
 الغرامة.

 ( من هذه المادة يجب أن يتضمن قرار المحكمة أيًا من اآلتي:1إضافة الى ما ورد في الفقرة ). 3

إزالصة جميا مصا أحصدثصه المعتصدي على أمالك الصدولصة على نفقتصه، وإعصادة الحصال إلى مصا كصان عليصه  أ.  
 قبا االعتداء.

 ن عليه قبا االعتداء.االمصادرة وإعادة الحال إلى ما كب. 

. ال تتم مسصصصصصصصصصاءلة المعتدي على أمالك الدولة إذا ما بادر باإلبال  عن وقوع االعتداء وإزالة ما وقا 4
 منه من تعدي على أمالك الدولة، وأعاد الحال إلى ما كان عليه قبا وقوع االعتداء.

الصصصصصصصصصادرة في دعاوى االعتداء على أمالك الدولة بالتقادم، وتعتبر الغرامات . ال تنقضصصصصصصصصي العقوبات 5
ا بالطرض التي حددها القانون.  المشمولة في ا دين خزينة، ُيحص 
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  4(4)مادة

. تشصصكا لجنة دائمة تسصصمى " لجنة المحافظة على أمالك الدولة" برئاسصصة ممثا عن النيابة العامة، ال  1
 عد.تقا درجته عن نائب عام مسا

 وعضوية كا من:

 ممثا عن الشرطة الفلسطينية   نائًبا للرئيس. .أ
 ممثا عن ج از األمن الوقائي. .ب 
 ممثا عن ج از المخابرات العامة. .ج
 ممثا عن ج از االستخبارات العسكرية. . د 
 ممثا عن ج از األمن الوطني. .ه
 ممثا عن سلطة األراضي الفلسطينية. .و
 أمالك الدولة في دائرت ا.ممثا عن المحافظة التي وقا التعدي على  .ز
 ممثا عن وزارة الزراعة. .ح
 ممثا عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية. .ن
 ممثا عن هيئة تسوية األراضي والمياه. .ي

 . تتولى اللجنة الم ام اآلتية:2

دراسصة الملفات المحالة إلي ا من ج ات االختصصاص، المتضصمنة أي شصكا من أشصكال التعدي  .أ
 على أمالك الدولة.

التصصدابير الالزمصصة لمنا التعصصدي على أمالك الصصدولصصة والحصصد من صصا، بمصصا يضصصصصصصصصصصصصصصمن حمصصايت صصا  اتخصصاذ   .ب 
 والمحافظة علي ا.

اتخصاذ مصا يلزم من التصدابير لتنفيصذ قرارات إزالصة التعصديصات والمخصالفصات الواقعصة على أمالك الصدولصة  .ج
 بالتنسيق ما الج ات المختصة.

 بقانون.أي م ام أخرى واردة في أحكام هذا القرار  . د 

 
 188م، الوقائع الفلسطينية، العدد 2022( لسنة 3( من القرار بقانون رقم )5لة بموجب المادة )المعد 4



 

20 
 

( من هذه المادة، بقرار من رئيس اللجنة 1. يتم اختيار ممثلي اللجنة من الج ات الواردة في الفقرة )3
بناًء على تسصصصصصمية من رئيس الدائرة الحكومية التابا ل ا الممثا، على ان يكون موظفي الخدمة المدنية  

 من الفئة العليا، ومن الضبان لممثلي قوى األمن.

 عانة بمن تراه مناسًبا للقيام بم ام ا وفًقا ألحكام هذا القرار بقانون.. للجنة االست4

. تعقد اللجنة اجتماًعا عادًيا مرة واحدة كا شصصص ر على األقا، بدعوى من رئيسصصص ا، ويكون اجتماع ا  5
قانونًيا بحضور ما ال يقا عن ستة أعضاء، على أن يكون من بين م الرئيس أو نائبه في حال غيابه،  

 قرارات ا بأكثرية أصوات أعضائ ا الحاضرين على األقا.وتتخذ 

. يجوز للجنة عقد اجتماعات اسصصصصصصصتثنائية، كلما دعت الحاجة بدعوى من رئيس اللجنة أو بطلب من  6
 ثلثي أعضائ ا، ويكون االجتماع قانونًيا بحضور أغلبية األعضاء بمن في م رئيس اللجنة أو نائبه.

كتابة في محاضصصصصر رسصصصصمية توقا من رئيس اللجنة أو نائبه في حال . توثق جلسصصصصات وقرارات اللجنة 7
 غيابه، واألعضاء الحاضرين.

 (5) مادة

لزامات المدنية من  تتولى النيابة العامة تنفيذ كافة القرارات الصصصصصادرة عن المحكمة المختصصصصصة، وتنفذ اإل
 .خالل دوائر التنفيذ 

  5(6)مادة

  للقانون.تقام دعاوى االعتداء على أمالك الدولة، وتباشر من قبا النيابة العامة وفقًا  .1

تختص ب صا وفقًصا للقصانون، والتي تضصصصصصصصصصصصصصصمن ب صا . للنيصابصة العصامصة أن تتخصذ كصافصة التصدابير االحترازيصة التي 2
 وقف االعتداءات الواقعة على أمالك الدولة.

أي تعد ٍّ على أمالك الدولة من المحكمة، وتقوم ج ات إنفاذ  . للنيابة العامة اسصصصصصصصصصتصصصصصصصصصصدار قرار إزالة 3
 القانون بتنفيذ القرار.
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  6(7)مادة

ج ات إنفاذ القانون التي ل ا صصصصصفة الضصصصصابطة القضصصصصائية، تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات ا الوالئية بشصصصأن  ل
 المحافظة على أمالك الدولة.

 (8) مادة

بقانون، تخضصصصصصصصصصصصصا األمالك الوقوية اإلسصصصصصصصصصصصصالمية والمسصصصصصصصصصصصصيحية للحماية  لغايات تطبيق أحكام هذا القرار 
 .المنصوص علي ا في هذا القرار بقانون 

  7(9)مادة

. على الرغم ممصا جصاء في أي تشصصصصصصصصصصصصصصريا آخر، ال ترتصب جريمصة االعتصداء على أمالك الصدولصة أي حق 1
م به أو األسصصصصصاس  مكتسصصصصصب للمعتدي، بغض النظر عن طول أمد االعتداء أو ماهية التصصصصصصرف الذي قا

القانوني الذي اسصتند إليه في االعتداء من اتفاقيات عرفية أو عقود وعد بالبيا، أو أي طريقة أخرى لم 
 يرد النص علي ا في احكام القوانين ذات العالقة.

. تعتبر جريمة االعتداء على أمالك الدولة من الجرائم غير القابلة للتصالح علي ا في أي من شقي ا  2
 أو المدني. الجزائي

 (10) مادة

 م وتعديالته.1961( لسنة 14يلغى قانون المحافظة على أراضي وأمالك الدولة رقم ) .1

 .يلغى كا ما يتعارض ما أحكام هذا القرار بقانون . 2

 (11) مادة

 .يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره
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 (12) مادة

الج ات المختصصصصصصصصة كافة، كا فيما يخصصصصصصصصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعما به من تاريخ  على  
 .نشره في الجريدة الرسمية

 

 هجرية  1439/ذو القعدة/ 11ميالدية الموافق:  24/07/2018صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 

 محمود عباس                                                    
 رئيس دولة فلسطين                                                          

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
 


