
بشأن تخصيص أراض حكومية لجمعيات  7991( لسنة 54قرار رقم )
 اإلسكان التعاونية

 
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اإلطالع على 
قانون مجعيات التعاون رقم 05 لسنة 3311 املعمول به يف حمافظات غزة، وعلى قانون مجعيات التعاون 
رقم 31 لسنة 3301 املعمول به يف حمافظات الضفة الغربية، وعلى نظام مجعيات اإلسكان التعاونية 
رقم 24 لسنة 3303م املعمول به يف حمافظات الضفة الغربية. وبناء على عرض وزير اإلسكان. قررنا ما 
 :يلي

 (مادة )3
يف تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاين املبينة هلا أدناه ما مل تدل القرينة 
على خالف ذلك، الوزارة: وزارة اإلسكان الوزير: وزير اإلسكان اجلمعية: كل مجعية إسكان تعاونية 
 .مسجلة طبقاً للقانون
 
 

 (مادة )4
جيوز مبقتضى هذا القرار ختصيص أراض حكومية جلمعيات اإلسكان التعاونية إلقامة جممعات سكنية 
 .عليها ألعضائها وذلك مبقابل وفقاً ألحكام املادة )1( من هذا القرار
 
 

 (مادة )1
يكون ختصيص األرض للجمعية بواقع قطعة أرض واحدة لكل من جمموعة ال تقل عن ستة عشر عضواً 
 .وال تزيد على أربعني، وحتدد الوزارة موقع ومساحة القطعة وفقاً للمعايري اليت تضعها



 
 

 (مادة )2
كل مجعية ترغب يف االنتفاع بأحكام هذا القرار عليها أن تقدم طلباً إىل الوزارة بالشكل وبالطريقة اليت 
حتددها الوزارة مشتماًل على املعلومات املطلوبة ومرفقاً به املستندات اليت تقررها الوزارة ال سيما ما يثبت 
عدم ملكية أي من أعضاء اجلمعية أو زوجاهتم ألية أراض تزيد مساحتها على 340م4 أو بيت صاحل 
 .للسكن تزيد مساحته عن 15 م4
 
 

 (مادة )0
أ- تبحث الوزارة الطلب وترفعه بعد موافقة الوزير مرفقاً برأيها اىل رئيس السلطة الوطنية، الختاذ ما يراه 
مالئماً. ب- يف حالة املوافقة تقوم الوزارة بإبرام عقد بيع ابتدائي مع اجلمعية وفقاً ألحكام هذا القر ار 
وأية شروط تضعها الوزارة ويفوض الوزير يف توقيع العقد االبتدائي. ج- يف حالة الرفض جيوز للجمعية 
 .التقدم بطلب آخر بعد 35 يوماً من تاريخ إخطارها بالرفض، ويكون قرار الرئيس يف هذا الطلب هنائياً 
 
 

 (مادة )1
ضماناً لقيام اجلمعية بالبناء وتنفيذ تعهداهتا والتزاماهتا جتاه الوزارة تضع الوزارة األسس والقواعد الالزمة 
لذلك، ويف حالة إخالل اجلمعية بأي من هذه التعهدات أو االلتزامات، جيوز للوزارة إلغاء العقد 
 .االبتدائي دون اللجوء إىل اإلجراءات القضائية
 
 

 (مادة )1



تسدد اجلمعية للوزارة مقابل األرض بداًل يساوي قيمتها يف حمافظات غزة، و45% من قيمتها يف  -1
 .حمافظات الضفة الغربية، وذلك وفقاً للتقدير الذي تضعه جلنة ختمني األراضي
 
 

 (مادة )8
ضماناً لسداد األقساط حيرر بني الوزارة واجلمعية عقد رهن ترهن مبوجبه األرض واملباين املقامة عليها رهناً 
 .رمسياً لصاحل الوزارة وتقع على عاتق اجلمعية مصاريف هذا الرهن ورسومه
 
 

 (مادة )3
تنقل ملكية األرض واملباين املقامة عليها إىل اجلمعية بعد سداد البدل املنصوص عليه يف املادة )1(  -1

وجيري تسجيلها باسم اجلمعية. 4- حيظر على أي عضو قبل انتقال امللكية إىل اجلمعية التصرف 
بالوحدة السكنية املخصصة له بالبيع أو اإلجيار أو اهلبة أو أي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية أو 
 .املرتبة حلق شخصي أو عيين مبقابل أو بغري مقابل
 
 

 (مادة )35
اجلمعية وأعضاء كل جمموعة مسئولون متكافلون و متضامنون عن تنفيذ أية التزامات تقررت مبوجب هذا 
 .القرار أو أية قرارات أو تعليمات صادر ة تنفيذاً له
 
 

 (مادة )33
إذا خالفت اجلمعية أحكام هذا القرار أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له فللوزارة يف ضوء 
 .القوانني املعمول هبا اختاذ أية إجراءات قانونية تراها مالئمة



 
 

 (مادة )34
 .للوزير إصدار أي قرارات أو تعليمات الزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
 
 

 (مادة )31
على مجيع اجلهات كل فيما خيصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر يف اجلريدة 
 .الرمسية
 

صدر مبدينة غزة بتاريخ 3331/2/4 ميالدية املوافق 42/ من ذي القعدة/ 3231 هجرية ياسر 
 عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

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


