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والتقدير الشكر

مد اهلل عز وجل حمدًا كثيرًا.نح

نتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى سعادة األستاذ الدكتكر المشرؼ "أ.د. عثماف التكركرم" األب 

تكجييات كمعمكمات قيمة ساىمت في إثراء مكضكع  كاإلنساف كالقاضي عمى كؿ ما قدمو لي مف

 اء لجنة المناقشة المكقرة.الدراسة في جكانبيا المختمفة، كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى أعض

جامعة العاصمة الذم خرج  –أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى البيت القانكني األكؿ كمية الحقكؽ 

 العدالة.خيرة القانكنييف الذيف يمثمكف نبراس 

كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لسعادة المستشار قاضي التسكية أ. محمد غانـ المحتـر



ت   

 الممخص

كالتي تعتبر  1952لسنة  40ذه الدراسة الضكء عمى صالحيات مأمكر التسكية في قانكف تسمط ى

محؿ بحث في المحافظات الشمالية، سيما كأف ىذا القانكف ىك القانكف المطبؽ في ىذه 

السارم في المحافظات الجنكبية في  1928لسنة  80مع اإلشارة الى حكـ قانكف  المحافظات،

حيث أف مأمكر التسكية ىك صاحب  كمما اقتضت المصمحة الثراء البحث،بعض المسائؿ لممقارنة 

اليد األكلى كالطكلى في عممية التسكية، كبحث في ىذه الدراسة صالحيات مأمكر التسكية مف 

 كأىميتياناحية القانكف المطبؽ كالكاقع العممي عمى األرض كسمط الضكء عمى ىذه الصالحيات 

و ال يكجد ىذه الدراسة ان مبرراتلكاقع العممي كالقانكني، كمف اىـ مف ناحية عممية كنطاقيا في ا

دراسات سابقة أك اجتياد مبني عمى أساس عممي سميـ األمر الذم يغدك معو ىناؾ ضركرة لمدراسة 

يجاد اجتياد كاضح كعممي كتسميط الضكء عمى أكجو القسكر في التشريع  في ىذا المجاؿ كا 

ماشى مع النص المكجكد كالضركرات العممية، كتـ اتباع المنيج كالخركج بتعديالت كتفسيرات تت

الكصفي التحميمي مف خالؿ تحميؿ النصكص الناظمة لممسألة كتطبيقيا عمى أرض الكاقع، كمف 

اىـ النتائج أف جؿ اعماؿ مأمكر التسكية فيما يتعمؽ بصالحياتو ال تعدك ككنيا تكصيات ترفع 

ف دليؿ اإل جراءات المكحد تضمف بعض اإلجراءات كاجبة االتباع اال انيا لرئيس ىيئة التسكية، كا 

ف إجراءات سماع الشيكد دكف عمـ الخصكـ كدكف تحميؼ اليميف يعتبر مخالؼ  غير كافية، كا 

لممفيكـ الشيادة، كمف اىـ النتائج انو البد مف تعديؿ القانكف الناظـ كتطكيره بحيث يتماشى مع 

 عمؿ القانكني لمأمكر التسكية لكي يخرج بقرار سميـ ك صحيح .الكاقع العممي كيكاكب متطمبات ال
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Powers of Land and Water Settlement Officer 

Prepared by:  Anas Nafeth Abdelghaffar Yaghmour 

Supervisor: Prof. Othman Takruri 

Abstract 

This study sheds light on the powers of Land and Water Settlement Officer 

under Law No. 40 of 1952, which is considered the subject of research in 

the Northern Governorates, especially since this law is the law applied in 

these governorates, with reference to the rule of Law No. 80 of the year 

1928 in force in the Southern Governorates in some cases for the purpose 

of comparison whenever necessary to enrich the research, as the Settlement 

Officer is the first and foremost hand in the settlement process. 

The study examined the powers of the Settlement Officer in terms of the 

applicable law and the practical reality on the ground. It highlighted these 

powers and their importance in terms of practicality and scope in the 

practical and legal reality. 

One of the most important conclusions of this study is that most of the 

Settlement Officer’s work pertinent to his powers is nothing more than 

recommendations to the Chairman of the Settlement Commission 

The most important justification of this study is that there is no previous 

studies or judgments based on sound scientific basis, which makes it 

necessary to research this area to arrive to clear and practical judgments, to 

highlight the shortcomings in the existing legislation and to come up with 
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amendments and interpretations in line with the existing text and practical 

necessities. The research followed the analytical descriptive approach 

through the analysis of the texts governing the issue and its application on 

the ground. 

 

The most important results are that most of the work of the settlement 

commissioner in relation to his powers is nothing more than a 

recommendation to the Chairman of the Settlement Authority. Also, The 

Guide to Unified Procedures guarantees certain procedures that are to be 

followed but that are not sufficient. Furthermore, the procedure of hearing 

of witnesses without the knowledge of litigants and without sworn oath is 

contrary to the concept of witnesses hearing. 

 

Another important result of the study is that the existing applicable Law 

have to be modified and developed to conform with the practical reality 

and to keep pace with the legal requirements of the work of the Settlement 

Officer in order to enable him to make sound and valid decisions. 
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 المقدمة
بدأ مشركع تسجيؿ األراضي في سجؿ عقارم فمسطيني اليكية كالمنشأ بعد دخكؿ السمطة الكطنية 

ة إلى األراضي التي انسحب منيا االحتالؿ في ظؿ االتفاقيات االستثنائية التي تمت في الفمسطيني

بداية تسعينيات القرف العشريف كالتي مازالت آثارىا قائمة عمى األرض كالشعب، كمف ىنا كانت 

كمازالت  2007أىمية تسكية األراضي كالمياه كالتي بدأت فعميا كمشركع فمسطيني في أكاخر عاـ 

 ليا مستمرة إلى اآلف.أعما

 :أىمية الدراسة

تكمف أىمية الدراسة في بياف إجراءات التسكية كتسميط الضكء عمى صالحيات كسمطات مأمكر  

التسكية كالتي تعد كظيفتو ىي الكظيفة األكلى بصفتو صاحب الحكـ األكؿ عمى قطعة األرض عند 

ا في إغناء المكتبة القانكنية باجتياد قيدىا في سجالت االدعاءات كسجالت الحقكؽ فيما بعد، كأيض

كرأم حكؿ مكضكع تسكية األراضي كالمياه  حيث جاءت الدراسات فيو قميمة كقد يككف السبب في 

جاء في فترة الخمسينات كتـ العمؿ بمكجبو مباشرة ككاف الحس  1952لسنة  40ذلؾ أف قانكف 

؛ كما  أف ذات القانكف تعطؿ العمؿ بو في عاـ القانكني لممكاطنيف ليس كبيرا كما ىك الحاؿ اليـك

 إلى أف تـ إعادة العمؿ بو في التسكية القائمة. 291بمكجب أمر عسكرم يحمؿ الرقـ  1967

 :إشكالية الدراسة

تتمثؿ إشكالية الدراسة ابتداء بعدـ كجكد دراسات سابقة ألف المكضكع يتعمؽ بإجراءات عممية، كعدـ 

ف بعد تعميؽ جدكؿ الحقكؽ كىك إجراء الحؽ النتياء كجكد أحكاـ قضائية ألف الطعف يكك 

صالحيات مأمكر التسكية. كما أف اإلشكالية قائمة في التبايف بيف صالحيات مأمكر التسكية في 
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الكاقع العممي كما نص عميو القانكف نظرا لعدـ كضكح بعض نصكص القانكف، لذلؾ فإف أسئمة 

 الدراسة تتمثؿ في:

 راضي كالمياه  ما ىك المقصكد بتسكية األ -1

 كتعديالتو  1952لسنة  40مف ىك مأمكر التسكية كفؽ قانكف تسكية األراضي كالمياه رقـ  -

لسنة  40ما ىي صالحيات مأمكر التسكية كفؽ قانكف تسكية األراضي كالمياه رقـ  -

1952  

 ما ىك التكييؼ القانكني لألعماؿ التي يجرييا مأمكر التسكية   -

 لدل مأمكر التسكية ما ىي األصكؿ التي تتبع  -

ىؿ يممؾ مأمكر التسكية اتخاذ قرارات في المسائؿ الداخمة في صالحياتو كبالتالي يمكف  -

 الطعف فييا  أـ أف ما يتخذه ال يعدك أف يككف تكصيات غير قابمة لمطعف 

 :أىداف الدراسة

لتبايف بيف اتيدؼ الدراسة إلى تحديد صالحيات مأمكر التسكية بصكرة كاضحة في محاكلة إلزالة 

صالحيات مأمكر التسكية في الكاقع العممي كما نص عميو القانكف نظرا لعدـ كضكح بعض 

؛ ظؿ قمة الطعكف التي كصمت لممحاكـ العميا، كالكصكؿ إلى اقتراح لممشرع بتعديؿ نصكص القانكف

كلحسف  بعض النصكص لمخركج مف اإلشكاليات العممية بما يتفؽ مع صريح القانكف كمكافقا لمعدالة

 سير المرفؽ العاـ.

 :حدود )نطاق( الدراسة

تقتصر ىذه الدراسة عمى بياف صالحيات مأمكر التسكية كفؽ نصكص قانكف تسكية األراضي 

كتعديالتو، السارم في المحافظات الشمالية )الضفة الغربية(، كسيتـ  1952لسنة  40كالمياه رقـ 
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الخاص بإنشاء ىيئة  2016لسنة  7ر بقانكف رقـ اإلشارة لو في الدراسة بقانكف التسكية، كالقرا

تسكية األراضي كالمياه، كدليؿ اإلجراءات المكحدة ألعماؿ التسكية الصادر عف ىيئة تسكية 

السارم المفعكؿ في  1928لسنة  80األراضي كالمياه الفمسطينية. مع اإلشارة إلى حكـ القانكف رقـ 

سائؿ لممقارنة كمما كجد الباحث في ذلؾ فائدة إلثراء المحافظات الجنكبية )قطاع غزة( في بعض الم

 البحث. 

 :منيج الدراسة

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، حيث قاـ بتحميؿ نصكص قانكف تسكية األراضي  

كالمياه؛ كتطبيقيا عمى ما ىك كاقع في التطبيؽ العممي عمى أرض الكاقع، ليصؿ إلى مدل صحة 

 مأمكرم التسكية كتفسير النصكص بما يزيؿ كؿ لبس كغمكض فييا. تطبيؽ القانكف مف قبؿ 

 خطة الدراسة:

 الفصل التمييدي

 التعريؼ بتسكية األراضي كالمياه.  -

 تعريؼ مأمكر التسكية.  -

 المراحؿ التي تمر بيا عممية التسكية.  -

 أكال: تحديد منطقة التسكية

 ثانيا: إصدار أمر التسكية.

 ثالثا: إعالف التسكية.

 ا: تقديـ االدعاءات.رابع

 خامسا: مرحمة التدقيؽ كالتحقيؽ )إعداد جدكؿ االدعاءات(. 
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 سادسا: إعداد جدكؿ الحقكؽ.

 سابعا: االعتراض عمى جدكؿ الحقكؽ.

 . ثامنا: جدكؿ الحقكؽ النيائي كجدكؿ التسجيؿ

 الفصل األول: صالحيات مأمور التسوية التمييدية 

 لتسكية التي ال يجكز تفكيضيا.المبحث األكؿ: صالحيات رئيس ىيئة ا

 المبحث الثاني: صالحيات رئيس ىيئة التسكية التي يجكز تفكيضيا.

 المبحث الثالث: صالحيات مأمكر التسكية في معامالت تسجيؿ األراضي في مناطؽ التسكية.

 الفصل الثاني: صالحيات مأمور التسوية في مرحمة تقديم االدعاءات وتحقيقيا

 ؿ تقديـ االدعاءات كالتحقيؽ فيياالمبحث األكؿ: أصك 

 المبحث الثاني: تقديـ االدعاءات مف قبؿ أصحاب الحقكؽ

عداد جدكؿ االدعاءات  المبحث الثالث: التحقيؽ في االدعاءات كا 

 الفصل الثالث: الرقابة القضائية عمى صالحيات مأمور التسوية 

 المبحث األكؿ: التكييؼ القانكف لصالحيات مأمكر التسكية 

 بحث الثاني: االعتراض عمى قرارات مأمكر التسكيةالم
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 فصل تمييدي


البحث في صالحيات مأمكر التسكية كتحديدىا؛ يتطمب أكال أف نبيف المقصكد بتسكية األراضي 

كالمياه، كمأمكر التسكية، كالمراحؿ التي تمر فييا التسكية، لكي نتمكف مف تحديد صالحيات مأمكر 

 ىذه المراحؿ.التسكية في كؿ مرحمة مف 

 .التعريف بتسوية األراضي والمياه 

عمى أنو يقصد بعبارة  1952لسنة  40نصت المادة الثانية مف قانكف تسكية األراضي كالمياه رقـ 

)تسكية األراضي كالمياه( تسكية جميع المسائؿ كاالختالفات المتعمقة بأم حؽ تصرؼ أك حؽ تممؾ 

 أك أية حقكؽ متعمقة بيا كقابمة لمتسجيؿ. في األرض أك المياه أك حؽ منفعة فييا 

كما نصت عمى أنو تعني كممة )األرض( األراضي األميرية كالمكقكفة كالمممككة كاألبنية كاألشجار 

  (1)كأم شيء آخر ثابت في األرض. 

كما عرفت كممة )المياه( بأنيا تعني أية أنيار أك جداكؿ أك مجارم أك برؾ أك عيكف أك بحيرات أك 

ع أك آبار أك شالالت أك سدكد أك خزانات أك أم قناة أك خندؽ أك مجرل ماء أك مجفؼ أك ينابي

ضفة أك جسر أك عب ارة أك بناء لتنظيـ الماء أك تحكيمو أك بئر )بكر ىكؿ( أك كاسطة الستخراج 

                                                           
مف مشركع القانكف  68العقار، كعرفت المادة يطمؽ الفقو عمى األرض كفؽ تعريفيا الكارد في القانكف مصطمح  (1)

المدني الفمسطيني العقار بأنو كؿ شيء مستقر بحيزه ثابت فيو ال يمكف نقمو منو دكف تمؼ أك تغيير ىيئتو. كيقسـ 
الفقو العقار إلى نكعيف: األكؿ ىك العقار بطبيعتو كىك يشمؿ األراضي كاألبنية كاألشجار كالنباتات ما دامت متصمة 

رض. كالنكع الثاني ىك العقار بالتخصيص كىك المنقكؿ بطبيعتو الذم يضعو مالكو في العقار كيخصصو باأل
لخدمة ىذا العقار كاستغاللو. يرجع في تفصيؿ ذلؾ إلى عثماف التكركرم، المدخؿ لدراسة عمـ القانكف، المكتبة 

مكجز أحكاـ القانكف المدني األردني، . سعيد عبد الكريـ مبارؾ، 325 – 321، صفحة 2017األكاديمية، الخميؿ، 
 . 234، )د.ف( صفحة 1996-1995الحقكؽ العينية، الطبعة األكلى، 
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الماء أك رفعو أك دفعو أك عمؿ فرعي مف أم نكع مستعمؿ لمحصكؿ عمى الماء كرفعو كنقمو 

 مف أجؿ غايات الرم أك التجفيؼ األكلية. كاستعمالو

عمى أنو:  1928لسنة  80بينما نصت المادة الثانية مف قانكف تسكية حقكؽ ممكية األراضي رقـ 

تشمؿ لفظة )األرض( كؿ حقكؽ ناجمة عف األرض كاألبنية كاألشياء الثابتة في األرض بصكرة 

أك يجكز تسجيمو بمقتضى ىذا  دائمة ككؿ حصة في أرض غير مفرزة ككؿ حؽ في أرض يقتضي

 القانكف.

كلـ يقصد المشرع في كال النصيف بعبارة )تعني كممة األرض( كعبارة )تشمؿ لفظة األرض( تعريؼ 

نما قصد في قانكف  بياف أنكاعيا  1952األرض أنيا معرفة بذاتيا كال تحتاج إلى تعريؼ. كا 

 كالحقكؽ التي ترد عمييا.بياف مشتمالتيا  1928كمشتمالتيا. في حيف قصد في قانكف 

لـ يفرؽ بيف المقصكد بكممة األرض كأنيا  1928كبالمقارنة بيف النصيف السابقيف نجد أف قانكف 

تشمؿ األبنية كاألشياء الثابتة فييا، كبيف الحقكؽ الناجمة عف األرض كالتي يجكز تسجيميا بمقتضى 

يف فيبيف أنكاع األرض كما تشممو في بينيما في فقرتيف مختمفت 1952القانكف. في حيف فرؽ قانكف 

فقرة كأفرد فقرة أخرل لمحقكؽ المتعمقة باألرض تحت عبارة )تسكية األراضي كالمياه(. كيرل الباحث 

 أشمؿ كأكثر كضكحا.    1952أف التعريؼ الكارد في قانكف 

ميرية كيتبيف مف ىذا التعريؼ أف تسكية األراضي كالمياه مف حيث األنكاع تشمؿ األراضي األ

كالمكقكفة كالمممككة، كسكاء كانت األرض مفرزة أك غير مفرزة، كما تشمؿ ما عمى األرض مف 

 أبنية كأشجار كأم شيء آخر ثابت فييا. 

 كمف حيث الحقكؽ كالتصرفات تشمؿ كال مف الحقكؽ التالية:
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حؽ الممكية، كىك سمطة مباشرة لشخص معيف عمى شيء معيف بالذات تخكلو في حدكد  -1

 (1)كف استعمالو كاستغاللو كالتصرؼ فيوالقان

حؽ التصرؼ، كىك نكعاف مف األعماؿ: العمؿ المادم الذم يرد عمى مادة الشيء كىك   -2

 (2)التصرؼ المادم، كالعمؿ القانكني الذم يرد عمى حؽ المالؾ كيسمى التصرؼ القانكني

ر كاستغالليا ما حؽ المنفعة، كيقصد باالنتفاع حؽ عيني لممنتفع استعماؿ عيف تخص الغي  -3

ف لـ تكف رقبتيا مممككة لممنتفع.   (3)دامت قائمة عمى حاليا كا 

الحقكؽ األخرل القابمة لمتسجيؿ، كىي تشمؿ حقكؽ االرتفاؽ مثؿ حؽ المركر كحؽ المسيؿ  -4

 (4)كحؽ المجرل كغيرىا مف حقكؽ االرتفاؽ التي يقرىا القانكف. 

مف القانكف المذككر تشمؿ جميع األشخاص  3أما مف حيث األشخاص، فإف التسكية كفؽ المادة 

كالييئات كالجمعيات الذيف ليـ حؽ التصرؼ أك حؽ التممؾ أك حؽ منفعة في األراضي كالمياه 

الكائنة في فمسطيف، سكاء أكاف ىذا الحؽ معترفا بو أـ متنازعا فيو. أم أنو يشمؿ كؿ شخص 

كاف مف أشخاص القانكف العاـ  طبيعي)الفرد العادم(، ككؿ شخص اعتبارم أك معنكم؛ سكاء

كالدكلة كالمجالس المحمية كاألكقاؼ كالنقابات، أـ مف أشخاص القانكف الخاص مثؿ الجمعيات 

 (5)كالشركات كغيرىا مف المجمكعات التي تثبت ليا الشخصية االعتبارية بنص في القانكف
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