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 م2015( لسنـة 2قانون رقم )
 1942لسنة  6قانون األراضي العمومية رقم بتعديل بعض أحكام 

 
 
 
 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 وبعد االطالع على مشروع القانون المعدل،

 وتعديالته، 2003على أحكام القانون األساسي لسنة و 
 وتعديالته، 1942( لسنة 6وعلى قانون األراضي العمومية رقم )

 م وتعديالته،1928( لسنة 9وعلى قانون تسوية حقوق ملكية األراضي رقم )
 وتعديالته،  1943( لسنة 24رقم ) (استمالكها للغايات العامة)وعلى قانون األراضي 

 وتعديالته،  1932( لسنة 12وعلى قانون منازعات وضع اليد على األراضي رقم )
 المنقولة وعلى قانون التصرف باألموال غير 
 وعلى قانون األراضي وتعديالته، 

 ،بشأن إزالة التعديات على األراضي الحكومية واألوقاف إداريا   1960( لسنة 5وعلى قانون رقم )
 م 1947( لسنة 34وعلى قانون مثمني األراضي رقم )

  م10/03/2015لتشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ وبناء على ما أقره المجلس ا
 نون التالي:أصدرنا القا

 ( 1مادة )
 ( مكرر على النحو التالي: 2مادة مستحدثة تحمل رقم ) 1942لسنة  6ضاف لقانون األراضي العمومية رقم ت  

قرارات التخصيص والتأجير والمبادلة واالنتفاع واالستمالك والتثمين  يجوز لرئيس سلطة األراضي التوقيع على .1
والمندوب واألقساط والتصررف بالزوائرد التنميميرة اري األراضري الحكوميرة و تسوية التعديات وأراضي المحلول 

؛على أن يلتزم اي ذلك بجميع القرارات واألنممة والمعايير والمحددات المقرة من قبل اللجنرة المشركلة بموجرب 
 ( من هذه المادة.2،3الفقرتين )

ضررروية كررل مرررن : وزارات الماليرررة و ت ّشرركل لجنرررة عليررا للراضررري الحكوميرررة برئاسررة رئررريس سررلطة األراضررري وع .2
التخطررريا والحكررررم المحلرررري واألشررررغال العامرررة والسرررركان والداخليررررة والزراعررررة وسرررلطة األراضرررري واألمانررررة العامررررة 

 لمجلس الوزراء.
 تتولى اللجنة المهام التالية: .3

ص وضرع األنممرة والمعرايير والمحرددات الالزمرة لررئيس سرلطة األراضري ايمرا يتعلر  بصرالحياته المنصررو  .أ
 ( من هذه المادة .1عليها اي الفقرة )

صدار القرارات الالزمة بشأنها. .ب  دراسة القضايا المراوعة إليها وا 
( من هذه المادة أن يكونوا من مومفي الفئرة العليرا بمرا ال يقرل 2يشترط اي أعضاء اللجنة المذكورة اي الفقرة ) .4

 عن درجة وكيل مساعد.
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 (2) المادة
 .القانون  هذا أحكام لتنفيذ الالزمة واألنممة اللوائح الوزراء مجلس صدري  

 ( 3مادة )
 .مع أحكام هذا القانون يلغى كل ما يتعارض 

 ( 4مادة )
تنفيرذ أحكررام هرذا القرانون، ويعمرل برره اعتبرارا مرن تراريخ صرردوره  -كررل ايمرا يخصره –علرى الجهرات المختصرة كاارة 

 وينشر الجريدة الرسمية.
  

ميالديرة 2015/    صردر بمدينرة غرزة بتراريخ:      /                                                         
هجرية 1435المواا :      /      /                                                                          

  
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                                                    


