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 المقـــدمـــظ

 

اىؾَد هلل رة اىؼبىَِٞ .ٗاىؼبقجخ ىيَزقيِٞ ٗاىظي ح ٗاىضي ً ػييٚ  اؼيو اىَ صييِٞ ٗليبرٌ اىْجٞيِٞ 

 زٔ األم ٍِٞ ٗاىزبثؼِٞ ىٌٖ ثئؽضبُ إىٚ ًٝ٘ اىدِٝ  ٍب ثؼد صٞدّب ٍؾَد ٗػيٚ اىٔ اىطٞجِٞ .ٗطؾبث

ػييٚ ٍي  األاٍيبُ ٗاىؼظي٘ر ىقد مبّذ األراػيٜ ٗزااىيذ ٍظيدرا ٕبٍيب ٗراٞضيٞب ىيضي ٗح اىؾقٞقٞيخ 

ٍيييدٙ اىزيييبرٝر رؼزجييي  األراػيييٜ ٍظيييدراة  صبصيييٞبة ىيضييييطخ ٗاىضييي ٗح ٗؽزيييٚ ٗقزْيييب اىؾبػييي  اؼييييٚ 

خ ىيَأٗٙ ٗاىَأمو ٗاىْشبؽ ازقزظبدٛ ٕٜٗ  ٌٕ ٍ٘رد ٗاى٘عبٕخ ازعزَبػٞخ، اٖٜ األصبس ثبىْضج

ىيؼَو اٜ اىَْبؽق اى ٝفٞخ، مَب  طجؾذ ٍ٘رداة ّبدراة  مض  اأمض  اٜ اىَْيبؽق اىؾؼ ٝخ.ابىؾظي٘ه 

ػيييٚ اىَٞييبٓ ٗاىَيي٘ارد األليي ٙ ٗ ٝؼييبة اىسييدٍبد األصبصييٞخ ٝيي رجؾ اييٜ  ييييت األؽٞييبُ ثييبىؾق اييٜ 

درح ػيييٚ اىقٞييبً ثبصييزضَبراد ؽ٘ٝيييخ األعييو اييٜ اىؾظيي٘ه ػيييٚ األراػييٜ، مَييب  ُ اى يجييخ ٗاىقيي

األراػٜ اىظبىؾخ ىيزراػخ ٗاٜ ٍش ٗػبد اإلصنبُ ر رجؾ اررجبؽبة ٍجبش اة ثبىؾَبٝخ اىزٜ ر٘ا ٕيب 

اىدٗىخ ٗاىَغزَغ ألطؾبة اىؾقي٘،، ٕٗني ا ّغيد  ُ  ٛ ٍفٖيً٘ ىيزَْٞيخ اىَضيزداٍخ ٝؼزَيد اػزَيبداة 

يييـٚ ػييَبُ ٕييـ ٓ اىؾق٘،.مَييب  ُ اىز ٞيي اد مجٞيي اة ػيييٚ اىؾظيي٘ه ػيييٚ ؽقيي٘، ٍينٞييخ األرع ٗػ

اىدَٝ  ااٞخ ٗازقزظبدٝخ ٗازعزَبػٞخ اىٖبايخ ٗاىزٜ رؤص  ػيٚ اىَغزَؼبد اىؾؼ ٝخ ٗاى ٝفٞخ ايٜ 

ٍغزَؼبرْب عؼيذ ٍيِ اىؼي ٗرٛ األلي  ثؼيِٞ ازػزجيبر ٕي ٓ اىز ٞي اد ػْيد إدارح األراػيٜ، انبّيذ 

ٞفٞيخ ازصيزفبدح ٍيِ ٕي ٓ األراػيٜ ٗاىؼَيو صيطخ األراػٜ ٕٜ اىغٖخ اىَس٘ىخ ثٖ ٓ اىََٖيخ ايٜ م

ػيٚ ؽو اىَشن د اىزٜ رزؼ ع ىٖب، ٗاٜ مٞفٞخ اىَؾباظخ ػيٚ ٕي ٓ اىَي٘رد اىٖيبً ٗؽفيو ؽقي٘، 

اىدٗىخ ٗاىَ٘اؽِْٞ.اجؼيد طيدٗر قي ار ٍغييش اىي٘اراي ثزؼٞيِٞ د.ايبرس  ثي٘ ٍؼَي  راٞضيبة ىضييطخ 

دٍبرٖب ريييٌ اىظييؼ٘ثبد ً اصييزَ د صيييطخ األراػييٜ ثزقييدٌٝ ليي2007/7/2األراػييٜ اييٜ رييبرٝر 

ٗاىظ ٗف اى ٞي  ؽجٞؼٞيخ ٗمييٌ اىؾظيبر ٗاىؾي ة اى بشيَخ ػييٚ قطيبع يزح.ايٜ ميو رييل اىظي ٗف 

ػَيييذ صيييطخ األراػييٜ ػيييٚ رسفٞييع ٍؼبّييبح شييؼجْب ثزضييٖٞو اىؼَييو ٗاإلعيي اياد ىؾفييو ؽقيي٘، 

  اىَ٘اؽِْٞ ٗرؼ٘ٝؼٌٖ ػِ األػ ار اىزٜ ىؾقذ ثٌٖ، إىٚ عبّت ازصزَ ار اٜ اىؼَو ػيٚ اىزطي٘ٝ

 ٗاإلط ػ اٜ عَٞغ اىدٗاا  ٗاألقضبً ثَب ٝنفو رؾقٞق اىٖدف اٜ اىزط٘ر ٗاى قٜ.
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ىكلمظىرئوسىىدلطظىاألراضي

 

ىظيي ح ٗاىضيي ً ػيييٚ اشيي ف اىَ صيييِٞ صييٞدّب ٍؾَييد اىَجؼيي٘س رؽَييخ ثضييٌ ا اىيي ؽَِ اىيي ؽٌٞ  ٗ

 ىيؼبىَِٞ  ٍب ثؼد:  

خ اىفيضطْٞٞخ اىشي ػٞخ  ايٜ ثبى يٌ ٍِ اىظ ٗف اىظؼجخ ٗاىَؼقدح اىزٜ ٍ د ثٖب  اىؾنٍ٘

قطييبع يييزح ٍييِ ؽظييبر عييبا  ٗميي ٗف داليٞيئ يبٝييخ اييٜ اىزؼقٞييد رَضيييذ اييٜ اصييزْنبف  ٍؼظييٌ 

اىَ٘مفِٞ ػِ اىؼَو اٜ اى٘ااراد ٗاىَؤصضبد اىؾنٍ٘ٞخ اىَسزيفخ ٍِ ثْٖٞب صييطخ األراػيٜ   ز 

ِ  رسطييٜ ٕيي ٓ  ّْييب رَنْييب  ثبىظييج  ٗاىؼزَٝييخ اىق٘ٝييخ ٗثغٖيي٘د اىشيي ابي ٍييِ  ثْييبي ٕيي ا  اىيي٘ؽِ  ٍيي

 اىظؼبة ٍٗ٘اطيخ اىؼَو ٗرقدٌٝ عَٞغ اىسدٍبد إىٚ  ثْبي شؼجْب.

ٗثبى يٌ ٍِ قيخ اإلٍنبّٞبد ّٗقض اىنبدر اىجش ٛ اقيد اصيزطبػذ صييطخ األراػيٜ لي ه اىؼيبٍِٞ 

رؾقٞق اىؼدٝد ٍِ ازّغيبااد ٍيِ ٍشيبرٝغ    2009 ؽزٚ ّٖبٝخ 2007ّ٘ٞ٘ٝ ٍِ ٝ٘ىٞ٘  اىَْظ ٍِٞ

  ػِ رقدٌٝ اىسدٍبد اىََٞزح ىيغَٖي٘ر ؽفبميب ػييٚ ٍَزينيبرٌٖ ٗ ٍي٘اىٌٖ اصزضَبرٝخ ٗرَْ٘ٝخ اؼ

ٍِ اىؼٞبع . ٍِٗ اىغدٝ  ثبى م  اقد شٖدد ٕي ٓ  اىفزي ح إقجيبز يٞي  ٍضيج٘، ٍيِ قجيو اىَي٘اؽِْٞ 

ٗ طييؾبة اىَظييبىؼ ااد اىؼ قييخ ػيييٚ صيييطخ  األراػييٜ ٍَييب ػييبػع  ؽغييٌ اىؼَييو ٗ اىَؼييبٍ د 

 ٗ شنبىٖب.اىَطي٘ثخ ػيٚ الز ف  ّ٘اػٖب  

مَب رَٞزد ٕ ٓ اىفز ح ثئؽداس رط٘راد ٕبٍخ ٗػ ٗرٝخ ػيٚ طيؼٞد رطي٘ٝ   داي  اىؼيبٍيِٞ ّٗظيٌ 

اىؼَو ٗاىل ٍِ ل ه ؽ٘صجخ ّظٌ اىؼَو ٗق٘اػيد اىجٞبّيبد اىسبطيخ ثضيغ د األراػيٜ ٗاىؼقيبراد 

ٖيٌ ىيؾفبم ػيٖٞب ٍِ اىزيع ٗاىؼٞبع ٗىؼَبُ ؽق٘، اىَ٘اؽِْٞ ٗرؾضِٞ ع٘دح اىسدٍخ اىَقدٍيخ ى

 ٍِ ل ه دقخ اىسدٍخ  ٗ ص ػخ اّغبإب.

ريٌ اىَؼ٘قبد اىزيٜ اػز ػيذ  اىؼبٍِٞ ٕباِٝ  ٗٝضغو ٕ ا اىزق ٝ  اّغبااد صيطخ األراػٜ ل ه

ػَيْييب ىٞنييُ٘ شييبٕدا ػيييٚ ٍْغييزاد ٕيي ٓ اىَؤصضييخ اى٘ؽْٞييخ اىزييٜ رٖييدف ثدرعييخ  ٗىييٚ  ٗػييَِ 

 اىؾجٞت ايضطِٞ  ٗى٘ٝبرٖب اىْٖ٘ع ث٘اقغ اىؼَو اىَؤصضٜ  ٗثْبي ٗرط٘ٝ  ٗؽْْب 

" اي  ٝضيؼْٜ إز  ُ  رقيدً ثبىشين   ز ٝشين  اىْيبس ز ٝشين  ا ِ"ٍي ٗاٜ اىسزبً  ٗػَ  ثبىق٘ه 

 ٗاىزقدٝ  ىنو اى ِٝ صبَٕ٘ا اٜ رؾقٞق ٕ ٓ ازّغبااد  ٗىطبقٌ ػَو إػداد ٕ ا اىزق ٝ  

 رـمـارسىأبوىمطـفد.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىرئوسىدلطظىاألراضيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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 ٘ر صيطخ األراػٜ اٜ صط 

   بتأأأأارٌ  2002/10نشأأأألت سأأأألطة األراضأأأأً بنأأأأالر الأأأأى المرسأأأأوم الرئاسأأأأً رقأأأأم )

م حٌث أن هذه السلطة لهأا الشخصأٌة اتاتبارٌأة المسأتقلة واألهلٌأة القانونٌأة 2002/6/5

الكاملة لمباشرة جمٌع األامال والتصرفات التً تكفل تحقٌق األغراض التً قامت بها ومن 

 أجلها وفقار ألحكام القانون.

  .تم تعٌٌن السٌد/ فرٌـح أبـو مدٌـن رئٌسار لسلطة األراضً بدرجة وزٌر  من تارٌ  إنشائهـا 

   ٌم صدر قرار من مجلس الوزرال بإحالة السٌد/ فرٌـح أبـو مأدٌن إلأى 2007/7/1و بتار

 التقااد لبلوغه السن القانونٌة.

   ٌس أبأأـو معمأأـر صأأدر قأأرار مجلأأس الأأوزرال بتعٌأأٌن السأأٌد/ د. فأأار 2007/7/2و بتأأار

رئٌسار لسلطة األراضأً  وتحأت رااٌأة رئأٌس السألطة الجدٌأد اسأتمرت سألطة األراضأً بتقأدٌم 

خدماتها بطرٌقة ممٌزة وبكفالة االٌة رغم الصعوبات والظروف التً واجهتهأا فأً ذلأك الوقأت 

 . وحتى اآلن

 

 

 د. فــارس أبــو معمـر
 يـة األراضـيس سلطـرئ
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  مأأا سأألطة األراضأأً هأأً المرجأأع اإلداري والتنظٌمأأً لكأأل    -:ســلطة األراضــي رؤيــة

ٌتعلق باألراضً الفلسطٌنٌة الى المستوى الحكومً والمؤسساتً واألهلً  وأن تشأكل 

مأأأع الجهأأأات األخأأأرى المعنٌأأأة الركٌأأأزة األساسأأأٌة إلرسأأأال ووضأأأع القأأأوانٌن الخاصأأأة 

باألراضً واآللٌات الالزمة لتنفٌذهـا وامأتالك معلومأات وخأرائط محوسأبة تكأون دقٌقأة 

 لة وخدمة المتلقٌن بشفافٌة وادالة.شاملة لخدمة أغراض التنمٌة الشام

  صيطخ األراػٜ:رصبىخ 

تتمثل رسالة سلطة األراضً فً المحافظة الى حق ملكٌة األراضً والحقوق األخأرى المترتبأة 

الٌهأأا للمأأواطنٌن والحكومأأة والمؤسسأأات األهلٌأأة والرسأأمٌة  ذلأأك مأأن خأأالل مسأأح وتسأأجٌل 

والنزااأأات المتعلقأأة بحأأدود األراضأأً األراضأأً فأأً سأأجالت األراضأأً وأٌضأأار حأأل الخالفأأات 

 والمحافظة الى األراضً واألمالك الحكومٌة وحسن التصرف فٌها.

 : تتكون سلطة األراضً من ادة إدارات رئٌسٌة وهً  -  

 .)اإلدارة العامة تسجٌل األراضً والعقارات  الطابو 

   .اإلدارة العامة المساحة 

  .اإلدارة العامة أمالك الحكـومـة 

دوائر أخرى مثل: دائرة الشئون اإلدارٌة  الدائرة المالٌة  مكتأب رئأٌس سألطة األراضأً وهناك 

 ووحداته المساندة.

 األهـداف العـامـة لسلطـة األراضـً:

 إتمام أامال المساحة والتسجٌل فً المناطق التً لم تشملها أامال التسوٌة  -1

 حوسبة جمٌع مناطق السلطة الوطنٌة بخرائط جوٌة حدٌثة. -2

 مل الى إنشال قاادة بٌانات لألراضً.لعا -3

 العمل الى إزالة التعدٌات الى األراضً الحكومٌة بالطرق اإلدارٌة أو القضائٌة. -4

 تفعٌل آلٌات جدٌدة للمحافظة الى األراضً الحكومٌة.  -5

 .1996لسنـة  1لتشجٌع الى تسجٌل الطبقات والشقق بموجب القانون رقم ا -6
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التسأأجٌل وحوسأأبتها ووضأأع آلٌأأات لتشأأجٌع تسأأجٌل  حأأدٌث السأأجالت الموجأأودة فأأً دوائأأرت -7

 األراضً فً السجالت.

العمأأل المسأأتمر الأأى تحسأأٌن الخأأرائط الموجأأودة لأأدى دائأأرة المسأأاحة وحوسأأبتها باسأأتخدام  -8

 . GISأنظمة الدام الجغرافً 

 العمل الى حصر األراضً الحكومٌة والمحافظة الٌها والعمل الى إزالة التعدٌات الٌها. -9

 ار قانون األراضً وقانون المساحة لدى المجلس التشرٌعً.متابعة إصد -10

 وضع آلٌات لتشجٌع تسجٌل األراضً فً السجالت. -11

 تطوٌر وتحسٌن كفالة العمل وأدال العاملٌن من خالل التدرٌب المستمر والدورات والتقنٌات. -12

 ٌمٌة.مشاركة سلطة األراضـً فً المنظمات والمحافـل الدولٌة والمؤتمرات الدولٌة واإلقل -13

ضمان توفٌر أراضً حكومٌة لمن هم فً حاجة إلٌهأا مأن أجأل اإلنتأاز الزرااأً أو السأكن أو  -14

اتستثمار  باألراضً الحكومٌة فً شتى المجاتت  زرااٌة  اقتصادٌة  خدمٌأة وتنموٌأة  ...... 

 ال ( بما ٌحقق نمو اقتصادي  ورفع الناتج القومً المحلً.

بٌعٌأة بلسألوب فعأال ومنصأف ومتواصأل بمأا ٌحقأق المنفعأة دارة قطاع األراضً والموارد الط -15

 للجٌل الحالً وٌضمن استمرارٌة هذه المنفعة لألجٌال المستقبلٌة.

 تنمٌة بٌئة اقتصادٌة وسٌاسٌة داامة إلٌجاد سوق لحقوق ملكٌة األراضً.  -16

 تطوٌر القدرات المهنٌة القانونٌة فً القطااٌن العام والخاص. -17

صأحة البٌئٌأة الناتجأة اأن اسأتخدام وتنظأٌم شأئون األراضأً لضأمان وضع إجرالات مراقبة ال -18

 استدامة هذه المصادر.

 توفٌر وسائل إثبات الى األراضً. -19

 .  التخلص من الضبابٌة الى الملكٌة ان طرٌق جعل السجل جامعار ومانعا -20
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 احتواجاتىدلطظىاألراضي

ٌأأة كافأأة أامالهأأا المٌدانٌأأة داأأم إدارات المسأأاحة بمأأا تحتاجأأه مأأن المسأأاحٌن والفنٌأأٌن لتغط -1

والمكتبٌأأة بقأأدرات فاالأأة تسأأتطٌع بهأأا توزٌأأع هأأذه القأأدرات فأأً المنأأاطق والمواقأأع لتلبٌأأة 

 المتطلبات الناتجة ان أامال التسوٌة ومعامـالت تسجٌـل الشقـق والطوابق واألامال األخرى.

 دام إدارات تسجٌل األراضً بالكوادر الوظٌفٌة المؤهلة. -2

الحدٌثأأة وكأأذلك تأأوفٌر الحواسأأٌب المناسأأبة ألغأأراض تطأأوٌر إدارات سأألطة تأأوفٌر األجهأأزة  -3

 األراضً  وذلك للوصول إلى حوسبة أامالها بشكل الكترونً.

إاأأداد بأأرامج تأأدرٌب لتحسأأٌن القأأدرات وإاأأداد كأأوادر مؤهلأأة فنٌأأار وإدارٌأأار لمأأوظفً إدارات  -4

 المساحة وإدارات تسجٌل األراضً وإدارات الحكومة.

ئل النقأل المناسأبة ألغأراض تطأوٌر إدارات المسأاحة وتسأجٌل األراضأً وأمأالك تأوفٌر وسأا . -5

 الحكومة.

 توفٌر وسائل وأجهزة اتتصاتت لخدمة أامال المساحة والتسجٌل وأمالك الحكومة. -6

حشد الطاقات واإلمكانٌات لبعض الجهأات الحكومٌأة وخاصأة وزارة األشأغال العامأة واإلسأكان  -7

ٌابة العامة والشأرطة مأع جهأود سألطة األراضأً لمعالجأة موضأوع ووزارة الحكم المحلً والن

 التعدٌات الى األراضً الحكومٌة والقضال الٌها سوال بالطرق اإلدارٌة أو القضائٌة.

 

 

 

 

 

 



 

2009وولووىى-2007التقرورىالدنويىمنىوولووىىىى-انجازاتىومطوقاتىى–دلطظىاألراضيى  

         
 

 
 8 

ى2oo9ى6/30/ى2007/7/1   - انجازاتىالىبدىمنىذكرهاىخاللىالفترة

برنامج ٌتم من خالله إدخأال اتنتهال من مشروع أرشفة وثائق الطابو   وذلك من خالل إاداد  -1

كافأأة بٌانأأات الطأأابو وتوثٌقهأأا لٌسأأهل التعامأأل معهأأا وحفاظأأار الأأى السأأجالت الثمٌنأأة  وذلأأك 

بالتنسٌق مع األمانة العامـة  دائرة الحاسوب الحكومً ودائأرة تكنولوجٌأـا المعلومأـات التابعأة 

 لوزارة الداخلٌـة.

فأً التخطأٌط واتخأاذ القأرارات المختلفأة   والذي ٌسأااد GISالبدل فً تنفٌذ مشروع برنامج  -2

وذلك من خالل إدخال المعلومات الجغرافٌة والوصأفٌة ومعالجتهأا وتحلٌلهأا مكانٌأار وإحصأائٌار  

 ومن ثم استخراز خرائط أو تقارٌر أو رسم بٌانً ان طرٌق الحاسوب.

الخاصة بإدارة البدل فً تنفٌذ مشروع المرحلة األولى من برنامج أرشفة الوثائق والمستندات  -3

أمأأالك الحكومأأة للمحافظأأة الٌهأأا مأأن التلأأف ولتطبٌأأق مفهأأوم الحكومأأة اتلكترونٌأأة  وذلأأك 

بالتنسٌق مع األمانة العامة  الحاسوب الحكومً  ودائرة تكنولوجٌا المعلومات التابعأة لأوزارة 

 الداخلٌة.

مشأارٌع  تخصٌص ادد كبٌر من األراضً للوزارات والمؤسسأات والجمعٌأات مأن أجأل إنشأال -4

 تنموٌة وخدمٌة وكان من أبرزهـا:

 .مدٌنة أصدال اإلاالمٌة 

   .جمعٌة النور الخٌرٌة 

 .جامعـة األمـة 

 .وزارة الشباب والرٌاضة 

 .وزارة الزرااة 

 .الهٌئة األهلٌة لرااٌة األسرة 
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البأأدل فعلٌأأار بتأألجٌر بعأأض أراضأأً المحأأررات لأأبعض الجمعٌأأات والمؤسسأأات وذلأأك مأأن خأأالل  -5

غالل واستثمار األراضً الزرااٌأة  وذلأك بالتنسأٌق مأع اإلدارة العامأة للمحأررات مشروع است

 ووزارة الزرااة.

اتستمرار فً حملة إزالة التعدٌات الى األراضً الحكومٌة  التً تم من خاللها إزالأة التعأدي   -6

  الى ما ٌقارب

 ( من األراضً الحكومٌة. 2م44825  

لألراضأً الحكومٌأة للمتخلفأٌن اأن الأدفع منأـذ سأنوات وضع آلٌات جدٌدة لتحصٌل اإلٌجارات  -7

ادٌدة  وتـم اسـتجـابة العـدٌد مـن المواطنٌن المتخلفٌأـن وذلأـك بالتنسٌأـق مأع قسأـم التفتٌأـ  

 التابع لسلطـة األراضً وجهــاز الشرطـة

 

 

 

 

 

 

 





 

2009وولووىى-2007التقرورىالدنويىمنىوولووىىىى-انجازاتىومطوقاتىى–دلطظىاألراضيى  

         
 

 
 11 

 الكوكلوــظىالمقترحــظىلدلطظىاألراضي
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األقسـام انموهـودة تقوم سلطة األراضـي بـاداو واهب ـا انـوطني مـن إلـال ا دارات انعامـة وانـدوائر و 
 -ب ا حيث أن سلطة األراضي تتكون من:

o .مكتب رئيس سلطة األراضـي 

o .ا دارة انعامة نتسهيل األراضي 

o .ا دارة انعامة ألماك انحكومة 

o .ا دارة انعامة نلمساحة 

o ا دارة انعامة نلشئون ا دارية وانمانية. 

 :الوحداتىالمداندةىلمكتبىرئوسىدلطظىاألراضيىوهي 

 ى قبثخ اىداليٞخ.ٗؽدح ا 

  .ٗؽدح اىزسطٞؾ ٗاىضٞبصبد ٗاىَشبرٝغ 

  .ٗؽدح اىشئُ٘ اىقبّّ٘ٞخ 

  .ٗؽدح اىؼ قبد اىؼبٍخ 

مأأن الفتأأرات التأأً حأأدثت فٌهأأا انجأأازات مهمأأة تمٌأأزت بهأأا اأأن  2007مأأن ٌولٌأأو وتعتبأأر الفتأأرة 

ٌر إنجازات األاوام السابقة بالرغم من النقص فً ادد الموظفٌن والمعوقات  حٌث ٌبٌن هذا التقر

والذي من خاللأه تطمأح سألطة  2009حتى نهاٌة ٌونٌو  2007 سلطة األراضً للفترة من ٌولٌو

 لخدماتاألراضً إلى تطوٌر العمل بشكل مستمر للوصول إلى أفضل مستوى فً تقدٌم ا
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ىمكتبىرئوسىدلطظىاألراضيى-أوالى:

 

 

ٌعتبأأأأأر مكتأأأأأب 

رئأأأأٌس سأأأألطة 

  حٌأأأث ٌأأأتم مأأأن خاللأأأه إنجأأأـاز المعأأأامالت المتعلقأأأـة األراضأأأً القلأأأب النأأأابض لسأأألطة األراضأأأً

بالمواطنٌن والجهات الرسمٌة الحكومٌة واألهلٌة والعمل الى حلها واالجها إن  أمكن ذلأك وحأل 

المشاكل العالقة بكافة أنواع المعامالت  حٌث ٌعمل فً مكتب رئٌس سلطة األراضأً فرٌأق متمٌأز 

وتنظٌمها وترتٌبها لضمان السراة فً اإلنجأاز وبمأا ٌقوم باستقبال المعامالت وشكاوى الجمهور 

ٌحقق خدمة المواطنٌن والجهات األخرى وتذلٌل المعوقأات والصأعوبات التأً تواجأه أي نأوع مأن 

 .المعامـالت

 

 

 

 اجتماع رئٌس سلطة األراضً  بالشرطة لمناقشة إزالة التعدٌات الى األراضً الحكومٌة
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ى-:يوتتخلصىأهـمىالمكـامىوالمدئولواتىالملقاةىرلىىراتقىالمكتبىفوماىول

هم و الأأرد الأأى استفسأأاراتهم بشأأكل ٌأأومً مقابلأأة الجمهأأور طٌلأأة أٌأأام العمأأل واسأأتقبال طلبأأات -1

 وتوجهٌهم حسب طبٌعة معامالتهم.

حل المشاكل التً تواجه المواطنٌن من خالل تحدٌد مواأد واتسأتماع لهأا وحلهأا إن أمكأن الأى  -2

 الفور أو فً وقت تحق.

 استقبال البرٌد الوارد وارضه الى رئٌس سلطة األراضً للتوجٌه والتحوٌل للجهات المختصة. -3

تصأأال بالأأدوائر والمأأوظفٌن إلنجأأاز المهأأام واألامأأأال الموكلأأة إلأأٌهم بخصأأوص إنجأأاز معأأأامالت ات -4

 المواطنٌن ومتابعتها.

الرد الأى المعأامالت الأواردة ومخاطبأة الأوزارات والمؤسسأات واألفأراد لحأل المشأكالت و الأرد  -5

 الى استفساراتهم إلفادتهم.

اضأأً مأأن خأأالل قٌأأام مأأوظفً مكتأأب رئأأٌس إاأأداد محاضأأر اتجتمااأأات المنعقأأدة فأأً سأألطة األر -6

 سلطة األراضً بحضور اتجتمااات المنعقدة وإاداد محاضر اتجتمااات.

العمل الى تحدٌث موقع سلطة األراضً الأى اتنترنأت وتزوٌأده بكافأة المسأتجدات فٌمأا ٌخأص  -7

 القرارات واإلاالنات واألخبار المتعلقة بسلطة األراضً بالتعاون مع دائرة الحاسوب.

إصدار اللوائح والتعلٌمأات والتوجٌهأات إلأى جمٌأع مأوظفً سألطة األراضأً بنأالر الأى تعلٌمأات  -8

 رئٌس سلطة األراضً.

تشأأكٌل اللجأأان الخاصأأة بمتابعأأة أامأأال دوائأأر سأألطة األراضأأً لتسأأٌٌر العمأأل وإنجأأاز المهمأأات  -9

 المنوطة بتلك اللجان بنالر الى تعلٌمات وتوجٌهات رئٌس سلطة األراضً.
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 انجازات مكتب رئٌس سلطة األراضً

 معاملة.  3885استقبال المعامالت الواردة والتً بلغت  -1

 معاملة .  1938إاداد وإرسال المعامالت الصادرة والتً بلغت  -2

والبلأدٌات    اجتمااار تأم اقأدهم فأً سألطة األراضأً مأع العدٌأد مأن الأوزارات   15التحضٌر لـ  -3

 .جهات الرسمٌة والمؤسسات و ال

عة إزالأة التعأدٌات وتوجٌأه العدٌأد مأن الكتأب الرسأمٌة لجهأاز الشأرطة للمسأاادة فأً وقأف متاب -4

 وإزالة التعدٌات الى األراضً الحكومٌة.

إاأأأداد المكاتبأأأات الخاصأأأة بتسأأأجٌل ومبادلأأأة واألراضأأأً لتنفٌأأأذها فأأأً اإلدارة العامأأأة للتسأأأجٌل  -5

 والعقارات حسب األصول.

 26الوزارٌة لتخصٌص األراضً الحكومٌة والتً بلغت  المساادة فً اإلاداد تجتمااات اللجنة -6

 اجتمااا . 

حل بعض المشاكل العالقة منذ قٌام سلطة األراضً تتعلق بتعوٌض المواطنٌن ان أراضً صأدر  -7

بها قرارات اسأتمالك مأن رئأٌس السألطة الوطنٌأة الفلسأطٌنٌة وقأرارات مبادلأة مأن قبأل مجلأس 

 الوزرال. 
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 ػ اثٜ  ث٘ شؼجبُ -  

ٍيييخ ىضراػيييٜ ٍيييدٝ  اإلدارح اىؼب

 ٗاىؼقبراد
 

ىضيىوالطقاراتاإلدارةىالطامظىلألرا

الى الرغم من الظروف الصعبة التً مرت بها سألطة األراضأً كمأا هأً 

الحال مع بقٌة المؤسسات الحكومٌة نتٌجة استنكاف معظم الموظفٌن فأً 

م  فقأأد قامأأت اإلدارة العامأأة لتسأأجٌل األراضأأً والعقأأارات 2007ٌولٌأأو 

 اجٌها منعمل وتقدٌم الخدمات لمحتببذل جهود جبارة من أجل استمرار ال

مؤسسات حكومٌأة وأهلٌأة مأواطنٌن  والأى الأرغم مأن الحأرب الشرسأة 

م إت أنهأأا اسأأتطاات 2009التأأً وقعأأت الأأى قطأأاع غأأزة مطلأأع العأأام 

اتستمرار فً العمل وتقدٌم الخدمات لجمٌع الفئات وخاصأة المتضأررٌن 

الٌومٌأة المتعلقأة  من العدوان الى قطاع غزة  حٌث تتركز مهام هذه اإلدارة فً إنجأاز المعأامالت

بلمالك المواطنٌن من بٌع وانتقال وإرث ومستخرجات قٌد ومعامالت   وذلك من خالل ثالث دوائر 

 هـً:تتكون مها اإلدارة العامة لتسجٌل األراضً والعقـارات و

 دائرة اتستقبال.

 دائرة التدقٌق.

 دائرة التسجٌل 
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 ىزبىٞخرؼبا د مو اىغٖ٘د زّغبا اىَؼبٍ د ا ؽٞش 

 

 

 

 

 

 

 

 اىَؼبٍ د اىَْغزحّ٘ع  ٗاىغدٗه اٟرٜ

 اىؼـدد اىَؼبٍيخ ً

 2175 ثٞغ 1

 1085 رجدٝو ثؼد اىجٞغ 2

 1330 اّزقبه إرس 3

 313 ر٘ؽٞد ؽظض 4

 36 رظؾٞؼ ثأٍ  اىيغْخ 5

 84 ال رِٕ 6

 9 اّزقبزد 8

 53 رضغٞو ثأٍ  اىَؾنَخ  10

 31 رجدٝو ثؼد اىزضغٞو  11

 25 اّزقبه إرس ثبىَسبرعخ 14

 21 ٍجبدىخ 15

 4 إى بي رضغٞو 16

 9 ال إػبشخ 19
 

 اىؼـدد اىجْـد ً

 2281 ازؼ ٍؼبٍ د رض٘ٝخ .1

 4090 إّغبا ػق٘د رض٘ٝخ ٍسزيفخ .2

 19249 إطدار ٍضزس عبد قٞد .3

 9948 إطدار شٖبداد رضغٞو .4

 564 رْفٞ   ٗاٍ  ؽغ٘ااد .5

 104 رْفٞ  ٗمبزد ٗاػز اػبد .6

 12712 اصزقجبه ٍؼبٍ د اىغَٖ٘ر .   7

 جانب من املٌة حوسبة وإدخال سجالت اإلدارة العامة لألراضً والعقارات 
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( ٝ٘ػـؼ اإلٝـ اداد اىَؾقـقخ ىـدٙ إدارح رضغٞـو األراػٜ لـ ه اىفزـ ح ٍـِ ) 2ٗاىشنـو رقـٌ )

1/7/2007- 30/06/2009) 

 (2) شنو رقٌ 

2,019,642.98

2,707,230.04

3,610,733.02

4,399,507.09

0.00
500,000.00

1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
4,500,000.00

االيرادات المحققة

1/7/07 -

31/12/07

1/1 /08 -

30/6/08

1/7/08 -

31/12/08

1/1/09 -

30/6/09

المدة الزمنية

توزيع ايرادات االدارة العامة لتسجيل االراضى خالل الفترة من ) 01/07/2007 - 

) 30/06/2009

 

  من الشكل السابق نالحظ أن إٌرادات اإلدارة العامة لتسجٌل األراضً فً نمو مستمر من فترة

خالل العامٌن   وهذا نتٌجأة العمأل الأدلوب لأدى مأوظفً اإلدارة وحرصأهم الشأدٌد  إلى أخرى

الأأى تقأأدٌم اكبأأر خدمأأة للمأأواطنٌن وانجأأاز اكبأأر اأأدد مأأن المعأأامالت والتأأً تركأأز جلهأأا فأأً 

معأأامالت البٌأأع وانتقأأال اإلرث والمبادلأأة وكأأذلك مسأأتخرجات القٌأأد والتأأً تعتبأأر مسأأتندا هامأأا 

من المعامالت المتعلقة باألرض خصوصا فً فترة مأا بعأد الحأرب ضروري تنجاز أي معاملة 

الغاشمة الى قطاع غزة وٌلتً ذلك كله رغم النقص الحأاد فأً الكأوادر الوظٌفٌأة واإلمكانٌأات 

 . المادٌة

 

 

 عبّت ٍِ ػَو داا ح اىزضغٞو اٜ اإلدارح اىؼبٍخ ىضراػٜ ٗاىؼقبراد
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 ػجد اىؼزٝز ػفبّخ

 ٍدٝ  ػبً  ٍ ك اىؾنٍ٘خ

ىظرابطاى:ىاإلدارةىالطامظىألمالكىالحكوم

 

لأأى التعأأدٌات مأأن اإزالأأة  ظأأة األكبأأر فأأً المحاف لمسأأئولٌةا تتحمأأل اإلدارة العامأأة ألمأأالك الحكومأأة 

منأأاطق واسأأعة منهأأا  وتعمأأل الأأى حأأل   األراضأأً الحكومٌأأة المنتشأأرة فأأً

المشأأاكل التأأً أدت إلأأى حأأدوث تلأأك التعأأدٌات والصأأعوبات والمعوقأأات التأأً 

مرتبطأة بألمالك نأاك مسأئولٌات أخأرى تواجه سلطة األراضً فً حلهأا  وه

مٌأأة  وتخصأأٌص أراضأأً الحكومأأة منهأأا إقامأأة المشأأارٌع اإلسأأكانٌة الحكو

حكومٌأأة لمؤسسأأات حكومٌأأة إلقامأأة المشأأارٌع الٌهأأا وأٌضأأار المؤسسأأات 

كمأأأا تعمأأأل اإلدارة العامأأأة ألمأأأالك الحكومأأأة الأأأى  األهلٌأأأة والخاصأأأة 

-2-1استكمال إجرالات التعاقدات القدٌمأة   أرض األقسأاط والقراأات 

لحكومٌة لالنتفاع بهأا  آخأذةر بعأٌن باإلضافة إلى اإلشراف ومتابعة تلجٌر بعض األراضً ا  . 3-4-5

  ٌبةاتاتبار حاجة األجٌال القادمة من الشعب الفلسطٌنً لالستفادة من هذه األرض الط

 -هم:  ثالثة دوائر وتشتمل اإلدارة العامة ألمالك الحكومة الى

 أوتر: دائرة غزة والشمال وتتكون من األقسام اآلتٌة:

 قسم المعامالت والعقود. .1

 ل والتوثٌققسم التسجٌ .2

 ثانٌار: دائرة محافظات جنوب غزة وتتكون من األقسام اآلتٌـة:

 قسم المعامالت والعقـود. .1

 قسم التسجٌل والتوثٌق .2
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 ثالثا : دائرة التفتٌ  والمتابعة  وتتكون من األقسام اآلتٌة 

 قسم اإلخطارات  -1

 قسم اإلزالة  -2

، لحكومٌأة وإزالأة التعأدٌات الٌهأاوتتركز مهام هأذه اإلدارة فأً المحافظأة الأى رصأٌد األراضأً ا

قامـة انمشـاريا ا سـكانية وانتلتـيش وانمتابعـة ،  وانعمل على تنظـيم عمليـة انتـاهير وانتإل ـيص واة

   يانللسطيناألهيال انقادمة نلشعب  مما يلي بحاهة

 وتتلخصىأهمىانجازاتىاإلدارةىالطامظىألمالكىالحكومظىفوماىولي

ى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اىؼدد اىجْـد ً

 ٗاىَؼبٍ د:قضـٌ اىؼقـ٘د  -1

 

 1853 ٍزبثؼخ ٍؼبٍ د األا اد

 596 ٍزبثؼخ ٍؼبٍ د اىَؤصضبد

 110 ٍزبثؼخ اىغَؼٞبد اإلصنبّٞخ 

 328 ؽيجبد اىزسظٞـض اىَقدٍخ

 142 طدٗر ق اراد رسظٞض 

 27 إى بي رسظٞض

 83 رؾظٞو إٝغبراد قدَٝخ

 67 ازؼ ٍيفبد ٍضزأع ِٝ عـدد

 66  ِٝػَو رض٘ٝبد ٍبىٞخ ىيَضزأع
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قدمىالتدجولىوالتوثوقى-2  

 اىؼـدد اىجْد ً

 536 عدٗىخ اىزؼبقداد اىَظ ٝخ ألراػٜ  قضبؽ راـؼ  -1

 1400 إػبدح  رشفخ ٗر رٞت ٍيفبد اىق ػخ اىسبٍضخ  -2

ٍزبثؼييخ ٍؼييبٍ د ٍشييزجٔ اييٜ رزٗٝ ٕييب ٍييغ ٗؽييدح اىشييئُ٘   -3

 اىقبّّ٘ٞخ
12 

 35 إػداد رض٘ٝبد ٍبىٞخ ألصؼبر اىزسَِٞ  -4

 24 ؽؼ٘ر اعزَبػبد اىيغْخ اىَ مزٝخ اٜ ٗاارح اىؾنٌ اىَؾيٜ  -5

اصييزقجبه ٗدراصييخ اىطيجييبد اىَقدٍييخ ٍييِ اىَزؼبقييدِٝ اٍييِ   -6

ازّزييداة اىج ٝطييبّٜ ٗاىؾنٍ٘ييخ اىَظيي ٝخ ثشييأُ  اصييزنَبه 

 األقضبؽ اىَزجقٞخ

190 

رضيييٌٞ قضييباٌ ٍييِ اىق ػييخ اىسبٍضييخ ثبىزْضييٞق ٍييغ اإلدارح   -7

 اىؼبٍخ ىيَضبؽخ
3 

ٞع ٍؼبٍ د ٍِ قضباٌ اىَْيدٗة اىضيبٍٜ ىدراصيخ اضير ر٘ق  -8

 اىؼق٘د اٍِ اإلدارح اىَظ ٝخ
10 

 805 إطدار شٖبداد إابدح ىيَ٘اؽِْٞ  -9

اىزْضييٞق ٍييغ داايي ح اىَضييبؽخ اىؼبٍييخ ىزقييدٝ   صييؼبر  راػييٜ   -10

 األقضبؽ
35 

اصيييزقجبه ٍ اعؼيييبد اىَييي٘اؽِْٞ ٗدراصيييخ اىَيفيييبد ٗاؾيييض   -11

 خ ٗردقٞق اىَدا٘ػبد ٗاألقضبؽ اىَضزؾق
1300 

 3 رضيٌٞ قضباٌ اٜ اىق ػخ اىسبٍضخ   -12

 10 ّقو ٍينٞخ   راػٜ ؽنٍ٘ٞخ ىيَزؼبقدِٝ ثؼد رضدٝد  قضبؽٖب   -13

 

ىدائرةىالمتابطظىوالتفتوش

 اىؼدد اىجْد ً

 1474 اإللطبراد .1

 دٌّٗ   251 إااىخ اىزؼدٝبد  .2

 390 اىنشع اىَٞداّٜ .3
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ـخ ىييـدٙ إدارح  ٍييـ ك اىؾنييـٍ٘خ لييـ ه اىفزييـ ح ٍييـِ ) ٗاىشنييـو اىزييبىٜ ٝ٘ػييـؼ اإلٝييـ اداد اىَؾققيي

1/7/2007- 30/06/2009 : )- 

311,068.60 2,006,620.65

59,688,057.65

8,901,101.53
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االيرادات المحققة

1/7/07 -

31/12/07

1/1 /08 -

30/6/08

1/7/08 -

31/12/08

1/1/09 - 30/6/09

المدة الزمنية

توزيع ايرادات ادارة أمالك الحكومة  خالل الفترة من ) 01/07/2007 - 30/06/2009 (

 

 مستمر إلٌرادات إدارة أمالك الحكومة من فترة إلى أخرى  ارتفاع:  من انشكل انسابق ناحظ

بنسب متفاوتة رغم الزٌادة الكبٌرة فً المدة الزمنٌة الثالثة وٌعأود ذلأك إلأى تخصأٌص قطعأه 

ملٌأون دوتر   وهأذا كلأه ٌألتً مأن خأالل الجهأود  14صأدال اإلاالمٌأة بمبلأ  ارض لمدٌنة أ

الجبارة التً ٌبذلها فرٌق العمل فً اإلدارة واآللٌات الجدٌدة التأً تأم وضأعها وذلأك لتحصأٌل 

مسأأتحقات الحكومأأة مأأن اإلٌجأأارات القدٌمأأة والتأأً تخلأأف أصأأحابها اأأن الأأدفع الأأى فتأأرات 

 طوٌلة.
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 ً. ػَ  ااٝدح

 ٍدٝ  اإلدارح اىؼبٍخ ىيَضبؽخ
 

ىالطامظىللمداحظىىرابطاى:ىاإلدارة

 

تعتبر إدارة المساحة من اإلدارات الهامة التابعة لسلطة األراضً  نظرار ألهمٌة 

طبٌعة املها واالقتها المباشرة مع اإلدارات األخرى التابعة لسألطة األراضأً 

ودورهأأا الحٌأأوي فأأً إنجأأاز المعأأامالت مأأن حٌأأث تثبٌأأت الحقأأوق الأأى خأأرائط 

معٌن  فلامال المساحة تهدف إلى المساادة كادسترائٌة بدقة بمقٌاس رسم 

فً التخلص مأن طأرق وأسأالٌب التسأجٌل المجأدد وتثبٌأت حقأوق الملكٌأات 

ثأالث الى أساس جدول الحقأوق النهأائً  جأدول التسأجٌل( واللوحأة األصألٌة.  وهأً تنقسأم إلأى 

 -: إدارات رئٌسٌة هً

 دائرة إاداد المخططات. -1

 دائرة المسح المٌدانـً. -2

 وٌة .دائرة التس -3

 تتركز أهم مهامها فً النقاط اآلتٌـة:و

 تجهٌز خرائط تفصٌلٌة وخرائط رفـع واقع الحال الى الطبٌعة. -1

 تجهٌز شبكة اإلحداثٌات الالزمة لربط المشارٌع وكذلك تلسٌس نقط المناسٌب. -2

 حساب كمٌات المقاطع وتحدٌد المناسٌب الالزمة للتسوٌة.  -3

 .حة ترخٌص المساحٌن لمزاولة أامال المسا -4

 حوسبة جمٌع الخرائط المحفوظة لدٌها فً األرشٌف. -5

 المساحٌن المرخصٌن بالقطاع الخاص مراجعة وتدقٌق أامال  -6
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 ( ٝ٘ػـؼ اإلٝـ اداد اىَؾققـخ ىـدٙ اإلدارح اىؼبٍـخ ىيَضبؽـخ لـ ه اىفزـ ح ٍـ4ِٗاىشنـو رقٌ )

 (1/7/2007- 30/06/2009 . ) 
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االيرادات المحققة

1/7/07 -31/12/071/1 /08 - 30/6/08 1/7/08 -

31/12/08

1/1/09 - 30/6/09

المدة الزمنية

توزيع ايرادات ادارة المساحة خالل الفترة من ) 01/07/2007 - 30/06/2009 (

 

 

 

 صيطخ األراػٜ  ث اقخ ٍدٝ  ػبً اىَضبؽخ  صْبي  ع٘ىخ ٍٞداّٞخراٞش 
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ىداراةىالطامظىللمداحظىفوماىوليوتتلخصىأهمىانجازاتىاال

 
 

 اىؼدد اىجْد ً

 138 ٍؼبٍ د راغ ػـِ اىطجٞؼخ ٗرضغٞو ٍغدد -1

 206 ٍؼبٍ د رؼٞٞـِ ؽـدٗد -2

 35 ٍؼبٍ د رسظٞـض  رع -3

 69 ٍؼبٍ د ٍ٘اقغ ػبً ٗلبص -4

 35 ػدد (GPS)ٍؼبٍ د رطـد  -5

 56 قٞبس طٞدىٞبد ٍٗضز٘دػبد ى٘اارح اىظؾخ -6

 419 جبه ؽيجبد اىغَٖ٘راصزق -7

 241 ٍؼبٍ د اىؼَو اىَٞداّٜ -8

 173 اىَؼبٍ د اىَ صٍ٘خ -9

 132 اىَؼبٍ د اىَؤرشفخ -10

 99 اصزقجبه ٍيفبد اىزسظٞض -11

 120 ٍؼبزد اىزسظٞض اىَؼ ٗػخ ػيٚ اىيغْخ اىفْٞخ -12

 34 ٍؼبٍ د اىزسظٞض اىَ ا٘ػخ ىيغْخ اى٘اارٝخ -13

 98 د ٗاىس ااؾردقٞق اىَؼبٍ  -14
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ىالمالوظىوىاإلدارةىالطامظىللذئونىاإلداروظىى-خامدًاى:

تعتبر الأدائرة المالٌأة مأن الأدوائر الحٌوٌأة لأدى سألطة األراضأً نظأرار لحساسأٌة  :الدائـرة المالٌـة

املها  وكما هو معلأوم بألن الأدائرة المالٌأة تمثأل شأرٌان الحٌأاة لأدى أي مؤسسأة ورغأم الأنقص 

كوادرها كونها تضم فً الوقت الحأالً فقأط  مأدٌر الدائرةامحاسأب( إت أنهأا اسأتطاات الحاد فً 

القٌام بالمهام المطلوبة منها الى أكمل وجـه رغم العبل الكبٌأر فأـً العمأـل والمسأتوٌات الكبٌأرة 

 التً تتحملها.

 وتتمثل مهام اإلدارة المالٌة فٌما ٌلً:

  خأالل مراجعأة الفأواتٌر والمتحصأالت الٌومٌأة مراجعة وتدقٌق إٌأرادات سألطة األراضأً مأن

 وااتماد التقارٌر بذلك.

 .مراجعة وتدقٌق نفقات ومصروفات سلطة األراضً وتسجٌلها حسب األسس العلمٌة 

  العمل الى خلق التوازن فً توزٌع مبال  السلف التً ترد من وزارة المالٌة حسب الحاجات

 واألولوٌات

 ألراضً لطة االموازنة السنوٌة لس إاداد مشروع
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 ( 2009/ 6/  30– 01/07/2007ىضيطخ األراػٜ ل ه اىفز ح ٍِ ) *إؽظباٞبد  إٝ اداد اإلداراد اىؼبٍخ 

 

 األشٖ    

 

 اىجْــد                 

األشيييييييييييٖ  ٍيييييييييييِ       

(7-12 /2007 ) 

 األشٖ  ٍِ      

   (1- 6/2008 

) 

 األشٖ  ٍِ   

   (7- 12/2008 ) 

 األشٖ  ٍِ

 (1- 6/2009 ) 
 اىَغَ٘ع

 1269356109.68 465976507.09 366106729.57 267076230.04 260196642.98 اىطبثــــ٘

 7069066848.43 869016101.53 5966886057.65 260066620.65 3116068.6  ك اىؾنٍ٘خ ٍــ

 1986970 656510 516863 456325 366272 اىَضبؽخ

اعَبىٚ اإلٝ اداد 

 اىشٖ ٝخ

2,366,983.58 

 

4,759,175.69 

 

63,350,653.67 

 

13,366,118.62 

 

83,842,931.56 
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ادارات سلطة 

اتراضى

المساحةأمالك الحكومةالطابو

اتٌرادات المحققة بالشٌكل

تابعه لسلطة اتراضى  فنٌة الثالث ال اتٌرادات المحققة لدى اتدارات ال

فترة من   01/07/2007 - 30/06/2009 ( خالل ال

 

 ٍِ اىشنو اىضبثق ّ ؽو ٍب ٝيٜ :

ارتفاع قٌمأة إٌأرادات اإلدارة العامأة ألمأالك الحكومأة بفأارق كبٌأر اأن بأاقً اإلدارات الفنٌأة  -1

وٌرجع السبب الرئٌسً إلى وجود مبال  كبٌرة نتٌجأة القٌأام بتخصأٌص مسأاحات كبٌأرة مأن 

ألراضأأً للمؤسسأأات والجامعأأات والجمعٌأأات والجأأدول التأأالً ٌبأأٌن أهأأم التخصٌصأأات خأأالل ا

 الفترة .

  30/6/2009ً -1/7/2007ًعدٗه ٝ٘ػؼ ٍجبىغ إٝ اداد  ٌٕ اىزسظٞظبد ل ه اىفز ح 

 

 

 

 

اىَضـبؽيييييييـخ/  اىغٖـخ ً

 دٌّٗ

 $اىَجيـغ/ NISاىَجيـغ/

 14.000.000 53.260.000 1000 ٍدْٝخ  طداي اإلػ ٍٞخ 1

 210.000 850.500 30 عـبٍؼـخ األٍـخ 2

 588.000 2234400 80 عَؼٞخ اىْ٘ر اىسٞ ٝـخ 3
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ىدائرةىالذئونىاإلداروظ

 

وتتكأأون مأأن وهأأً تعتبأأر كغٌرهأأا مأأن اإلدارات الضأأرورٌة فأأً أي مؤسسأأة نظأأرار ألهمٌأأة املهأأا 

 : األقسام التالٌة

  قسم شئون الموظفٌن والخدمات 

  قسم المشترٌات والمخازن 

  قسم الحاسوب 

 وٌتلخص امل دائرة الشئون اإلدارٌة فً المهام اآلتٌة 

  متابعة إجرالات الموظفٌن  تعٌٌن  تغٌٌأر حالأة اجتمااٌأة  بأدتت  اأالوات( وذلأك بالتنسأٌق

 مع دٌوان الموظفٌن ووزارة المالٌة.

 ائر.متابعة حضور وانضباط الموظفٌن فٌما ٌتعلق بالدوام واإلجازات من خالل مدٌري الدو 

 .التنسٌق والمتابعة مع الوزارات ذات العالقة فٌما ٌتعلق بالموظفٌن 

 .توفٌر اتحتٌاجات المطلوبة من موظفٌن  متطواٌن وغٌرها بالتنسٌق مع الوزارات 

  توفٌر اتحتٌاجات والمستلزمات لسلطة األراضً ان طرٌق الصرف من المخزن أو الشرال 

  والمعدات بما فً ذلك السٌارات  والمعدات امل صٌانة للمبنى واألجهزة 

   تقدٌم خدمات إدارٌة أخرى لمن ٌحتاجها . 
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ٍ٘مفبة ٍ٘اػِٞ ػيٚ اىغدٗه  (78) 30/6/2009 ٗزة: ثيغ ػدد ٍ٘مفٜ صيطخ األراػٜ ؽزٚ ربرٝر 

 اٟرٜ

 

ى

ى

 ػدد اىَ٘مفِٞ اىـدٗااـ اإلداراد ٗ  ً

 5 مكتب رئيس سلطة األراضي  -1

 16 ا دارة انعامة نلمساحة  -2

 13 انحكومة )غزة( ا دارة انعامة ألماك  -3

 7 ماك انحكومة )انهنوب(ا دارة انعامة أل  -4

 17 "انطابوا دارة انعامة نألراضي وانعقارات "  -5

 10 انشؤون ا دارية  -6

 3 اندائرة انمانية  -7

 3 دائرة انحاسوب  -8

 2 وحدة انرقابة انداإللية  -9

 - وحدة انتإلطيط وانسياسات وانمشاريا  -10

 2 وحدة انشئون انقانونية  -11

 78 وعانـمهمـــ
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 أهمىانجازاتىدائرةىالذئونىاإلداروظوتتخلصى

 اىجْد ً

.1 

 *ٍؼبٍ د اىدٝـ٘اُ

 

  ًإىيٚ اىؼيبً  2008ٍٗيِ ػيبً   2008إىٚ اىؼيبً 2007ر ؽٞو اإلعبااد اىؼبدٝخ ىيؼب

2009  

  ٌٍْٖٞزبثؼخ ٍ اص د اىدٝ٘اُ اىسبطخ ثبىَ٘مفِٞ ٗرضن 

 2008- 2007قبرٝ  رقٌٞٞ األداي ىيؼبً إرصبه ر  

  إرصبه اىنزت اىسبطخ ثئّٖبي لدٍخ اىَ٘مفِٞ اىَضزْنفِٞ ػِ اىؼَو 

  اؽزضبة صبػبد اىؼَو اإلػباٜ ىَ٘مفٜ اإلدارح اىؼبٍخ ىضراػٜ ٗاىؼقبراد 

 اىزْضٞق ىؼقد دٗراد ردرٝجٞخ ىيَ٘مفِٞ اٜ ٍغبزد ٍسزيفخ 

 ٍٖبراد اىطجبػخ اىض ٝؼخ. -  

 اىزسطٞؾ ازصز ارٞغٜ. - ة

 اىَ٘مع اىغدٝد. - د

 ثْبي ٗإدارح ا ، اىؼَـو. - س

 اىْظـبً اىَـبىـٜ  صـش ٗإعـ اياد - ط

.2 

 ٍؼـبٍـ د ٗاارح اىؼـَـو

 اىز٘اطو ٍغ ٗاارح اىؼَو ىززٗٝدٕب ثَب رؾزبط ٍِ ٍ٘مفٜ ث ّبٍظ اىزش ٞو اىَؤقذ 

 اىزؼْٞٞبد 

  ٜ2008ً ٍ٘مع عدٝد ٍِ ٍسزيع اىزسظظبد ػبً (25)ػدد إؽداص 

  2009ًٍِ ٍسزيع اىزسظظبد. ػبً د عد ِٞ( ٍ٘مف 4) ثده شبي ػدد 

 األرشفخ

   رشفخ ٍيع اصزَبراد اى ارت. 

 2007/7ً  رشفخ ٍيفبد ؽؼ٘ر ٗاّظ اف األػ٘اً اىضبثقخ قجو  

   رشفخ ٍيفبد اىَ٘مفِٞ )قدٍبي، عدد(. 

 

  ٙ ّشطــخ  لـ  

4- 

 اقجيييخ ػييييٚ اٍزؾبّيييبد اىز٘مٞيييع اىزبثؼيييخ اّزيييداة ٍ٘ميييع اىشيييئُ٘ اإلدارٝيييخ ىي َ

 ً.2008/3ىيدٝ٘اُ ؽجقبة ىإلػ ُ رقٌ 

  ٍشيبرمخ ٍ٘ميع اىشيئُ٘ اإلدارٝيخ ايٜ ىغيبُ اىفي ا ٗاىَزبثؼيخ ىيَزقيدِٝ ى٘مٞفيخ

 2008/9/12ٍضبػ ثزبرٝر 

  ٗاىَزدرثِٞ ٗاىَجؼي٘صِٞ ٍيِ اىغبٍؼيبد ٗاىَؤصضيبد ىيزيدرٝت ايٜ ٍزبثؼخ اىطيجخ

 صيطخ األراػٜ 

5-  ز ٝبد ٗاىَسباُقضٌ اىَش 

 

 

ٝؼَييو ٕيي ا اىقضييٌ ػيييٚ ريي٘اٞ  مباييخ ٍييب ٝيييزً صيييطخ األراػييٜ ٍييِ  دٗاد رشيي ٞيٞخ 

 ٍٗضزيزٍبد ، ٗاىل ؽضت اىَقدراد اىَزبؽخ.
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ىدائرةىالحادوب

فً ضول العمل الى تطوٌر نظام العمل فً سلطة األراضأً والهأادف إلأى حوسأبة النظأام بالكامأل 

جمٌع البٌانات من التلف والضٌاع  فقد بدأت دائأرة الحاسأوب لتحدٌث نظام العمل والمحافظة الً 

فً مشارٌع األرشفة لجمٌع الوثائق والمستندات فً سلطة األراضً واتستمرار فأً تحوٌأل نظأام 

العمأأل مأأن النظأأام الٌأأدوي إلأأى النظأأام المحوسأأب  ورغأأم المعوقأأات وقلأأة اإلمكانٌأأات وقلأأة اأأدد 

 ن إنجاز العدٌد من المهـام تتلخص فً اآلتً:الموظفٌن  فقد تمكنت دائرة الحاسوب م

 مجال الشبكات

تجهٌأأز سأأٌرفر مركأأزي وربطأأه بكافأأة دوائأأر سأألطة األراضأأً وتحدٌأأد صأأالحٌات المستخدمٌأأـن  .1

 والمشاركـات حسـب الحاجـة

 تمدٌد وتوسٌع الشبكة لتشمل مكاتب جدٌدة فً اإلدارة العامة ألمالك الحكومة. .2

 لطابق الخامس حٌث تم نقل الدائرة القانونٌة.تمدٌد وإاادة تخطٌط الشبكة با .3

صأٌانة ومتابعأة أاطأأال الشأبكة وتركٌأأب مأوزاً شأبكة بأأدل التأالف فأأً اإلدارة العامأة للمسأأاحة  .4

 العامة.

تنظٌم العدٌد من كوابل الشبكة والتً تربط كافة طوابق مبنى سلطة األراضً وفصلها اأن وزارة  .5

 رٌع.النقل   والمواصالت ودٌوان الفتوى والتش

 معالجة الخلل فً توصٌالت الكوابل فً دائرة الشئون اإلدارٌة واستبدالها بوصالت أخرى. .6

 زٌادة ادد نقاط الشبكة فً دائرة الحاسوب. .7

 إدارة وصٌانة وتحدٌث كامل الشبكة وحماٌتها من اتختراقات والقرصنة .8

 مجال الصٌـانـة

اسٌب وحل مشكالتهم وتقدٌم العون لهم تقدٌم المساندة والدام الفنً والمتابعة لمستخدمً الحو .1

 والرد الى استفسارتهم لما فٌه مصلحة العمل.

جهاز حاسوب والتً  36صٌانة العدٌد من أجهزة الحواسٌب فً سلطة األراضً والبال  اددها  .2
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معظمهأأا قدٌمأأة ومسأأتهلكة وكانأأت تحتأأاز لقطأأع غٌأأار وتبأأدٌل  باإلضأأافة إلأأى صأأٌانة الطابعأأات 

 ً.وأجهزة المسح الضوئ

 وتركٌب قطع غٌار لها. LCDصٌانة شاشات من النوع العادي و  .3

 مجال البـرمـجـة

 .mysqlوربطه بقاادة بٌانات  phpتطوٌر موقع سلطة األراضً وااتماد لغة  -1

نشر وتحدٌث الموقع بكافة األخبار والمواضٌع واإلاالنات التً تحٌلهأا إلٌنأا وحأدة العالقأات  -2

 ضً.العامة أو مكتب رئٌس سلطة األرا

تغطٌأأة معظأأم فعالٌأأات أنشأأطة سأألطة األراضأأً المٌدانٌأأة مأأن إزالأأة تعأأدٌات وورشأأات امأأل  -3

 .داخلٌـة بالصـوت والصـورة وتحمٌلها الى موقع سلطة األراضً

 :تطلعات دائرة الحاسوب

العمل الى أرشفة كافة قطااات سلطة األراضً وأتمتة سٌر العمل للوصول إلأى مرحلأة ٌأتم  -1

ت ان طرٌق الحاسوب باإلضافة إلى املٌأة تخأزٌن الملفأات بشأكل آلأً  فٌها إنجاز المعامال

حتأأى نأأتمكن مأأن الرجأأوع إلٌهأأا بسأأراة تفأأوق اأأدة مأأرات سأأراة الرجأأوع الٌأأدوي للملفأأات 

 الورقٌة.

العمأأل الأأى تأأوفٌر نسأأ  احتٌاطٌأأة لجمٌأأع الملفأأات والسأأجالت بالطأأابو وأمأأالك الحكومأأة  -2

رها بالمسأأح الضأأوئً تحسأأبار ألي تلأأف أو والمسأأاحة والشأأؤون اإلدارٌأأة اأأن طرٌأأق تصأأوٌ

 حرٌق أو استهداف من قبل اتحتالل.

امل دراسة كاملة للوزارة من حٌث التزوٌأد بخأادم اإلدارة والأتحكم باتنترنأت وفأرض قٌأود  -3

 وصالحٌات للتلكد بلن الموظف ٌستغل هذه الخدمة بما ٌتماشى ومصلحة العمل.

 لحكومٌة األخرى ان طرٌق الشبكة الالسلكٌة.التحضٌر لربط المؤسسة بكافة المؤسسات ا -4

اقد دورات إرشادٌة فً مجاتت الحاسوب لتزوٌد الموظفٌن بأالخبرات وكٌفٌأة التعامأل مأع   -5

 . األاطال البسٌطة الحاجة لوقف العمل

تطوٌر خدمات التفااأل مأع المأواطنٌن والمأراجعٌن وتعمٌمهأا الكترونٌأار اأـن طرٌأـق موقأـع  -6

 سلطة األراضً
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  ؽَد  ث٘ ّؼَخ

 ٍدٝ  اى٘ؽدح اىقبّّ٘ٞخ

 

  ؽَد  ث٘ ّؼَخ

 ٍدٝ  اى٘ؽدح اىقبّّ٘ٞخ

ىالوحداتىالمداندةىلمكتبىرئوسىدلطظىاألراضيى-:ىداددًا

فً سبٌل اترتقال بالعمل وتطوٌر األدال, قامت سلطة األراضً بإنشأال الوحأدات المسأاندة لمكتأب 

رئٌس سلطة األراضً لكً تكون  الطرٌأق الأذي ٌسأااد الأى التطأوٌر واإلصأالي وتحسأٌن العمأل 

 :باستمرار  وتتكون الوحدات من

 ة الشئون القانونٌـة.. وحـد1        

 .وحدة الرقابة الداخلٌة والشكاوى.2        

 .وحدة التخطٌط والسٌاسات والمشارٌع.3        

 . وحدة العالقـات العـامـة.4        

ىوحدةىالذئونىىالقانونوظى-أوالى:

لطالما كان الدور القانونً له أهمٌته الخاصة فً إرسال قوااد 

ذي ٌفأرض النظأام والعأدل وفأق مأنهج العمل الصحٌح المنظم ال

القأأانون  9مأأادة  الفلسأأطٌنٌون أمأأام القأأانون سأأوال ...  

                                                                 األساسً

شأأكٌلها إلأأى اتلتأأزام وقأد امأأدت الوحأأدة القانونٌأأة مأأن لحظأأة ت

حٌزهأا  امهأا وٌأدخلتجاه كأل مأا ٌعأرض أم بمبد سٌادة القانون

لتقدٌم اتستشارة القانونٌة الالزمأة بكأل  وإبدال الرأيللدراسة 

موضأأواٌة وحٌادٌأأة.فتعتبر الوحأأدة القانونٌأأة مرجعأأا ر هامأأار وضأأرورٌار لكافأأة  اإلدارات و الأأدوائر 

العاملأأة والتابعأأة لسأألطة األراضأأً   ووفقأأا للهٌكلٌأأة الجدٌأأدة المطروحأأة لألخٌأأرة تنأأدرز الوحأأدة 

تبعٌات مكتب رئٌس سلطة األراضً وهأً المرجأع القأانونً واتستشأاري  الوحٌأد القانونٌة تحت 

 .بشكل إلاص  لسلطة األراضً بشكل اام  ولرئٌس سلطة األراضً
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ىانجازاتىوحدةىالذئونىالقانونوظ

القانونٌأأة لأأرئٌس سأألطة األراضأأً فٌمأأا ٌتعلأأق بطلبأأات أو شأأكاوى  اآلرال واتستشأأارات تقأأدٌم  .1

 كرة قانونٌة تقدم له مباشرة من خالل مذالمواطنٌن 

لأأأردارات المختلفأأأة لسأأألطة األراضأأأً  الطأأأابو   الالزمأأأة  القانونٌأأأةواتستشأأأارات  اآلرالتقأأأدٌم  .2

( فٌمأا ٌخأتص بمعأامالت تسأجٌل األراضأً والتألجٌر   الشأئون اإلدارٌأة المساحة  أمالك الحكومأة

 والمؤسسات. واطنٌن تقدٌمها من قبل الموالتخصٌص والتعدٌات وأٌة معامالت أخرى ٌتم 

جأأرال إزالأأة التعأأدٌات الأأى  القضأأال  أمأأام متابعأأة كافأأة الملفأأات والقضأأاٌا للمأأواطنٌن المتظلمأأٌن .3

نظر بأالأمأام المحكمأة القضأائٌة الرسأمٌة المطلوبأة  األراضً الحكومٌة من خالل تقدٌم الشهادات 

العامأة بنأال الأى طلأب األخٌأرة من خالل كتابة المذكرات القانونٌة الالزمة التً ترفع للنٌابأة فٌها 

 فضال ان التواصل واتتصال المستمر مع النٌابة العامة فٌما ٌخص بعض القضاٌا العالقة .

 سوال المكتوبة أو الشفهٌة من خالل التحقٌق داخل النٌابة العامة.المطلوبة  تقدٌم كافة اإلفادات  .4

جنائٌأة كأالتزوٌر والتأً تأم اكتشأافها تقدٌم الكثٌر من الملفات التأً شأملت العدٌأد مأن الشأبهات ال .5

 بمساادة اإلدارات األخرى وتقدٌمها للمباحث الجنائٌة والنٌابة العامة.

تقدٌم اآلرال القانونٌة الالزمة حول الطلبات المقدمة لسلطة األراضً بغرض تخصأٌص األراضأً  .6

 ال.مع دراسة تلك الطلبات واألوراق الثبوتٌة المرفقة معها حسب قرار مجلس الوزر

كأأذلك تقأأوم بمتابعأأة قأأرار مجلأأس الأأوزرال بعأأد الموافقأأة الأأى التخصأأٌص وذلأأك مأأن خأأالل إبأأرام  .7

 العقود الالزمة مع الجهات طالبة التخصٌص.

تعتبر الوحدة القانونٌة طرف رئٌسً من أطراف اللجنأة الخاصأة بمعأامالت التسأجٌل المجأدد مأن  .8

 ألصول القانونٌة المعمول بها.خالل القٌام بدراسة األوراق والمستندات ومطابقتها ل

إنجاز العدٌد من معامالت تصحٌح األسمال بااتبارها أحد أطراف لجنة تصحٌح األسمال المسجلة  .9

لدى دائرة الطابو من خالل قٌامها بالتدقٌق فً األوراق الثبوتٌة وإبدال الأرأي القأانونً بعأد كتابأة 

 محضر بخصوص ذلك لتصحٌح األسمال.

 من اللجان التً شكلت بقرار من رئٌس سلطة األراضً. المشاركة فً العدٌد .10

بالتعأأاون مأأا بأأٌن النٌابأأة العامأأة والوحأأدة القانونٌأأة تأأم الفصأأل فأأً خمسأأة قضأأاٌا لصأأالح سأألطة  .11

 .األراضً 
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 -ثؼغ اإلؽظباٞبد ؽ٘ه اّغبااد ٗؽدح اىشئُ٘ اىقبّّ٘ٞخ:

 اىؼدد ٍ٘ػ٘ع اىَؼبٍ د ً

 اصزشبراد قبّّ٘ٞخ - ٗز :

 590 قبّّ٘ٞخ ى اٞش صيطخ األراػٜ اصزشبراد  -1

 180 اصزشبراد قبّّ٘ٞخ ىإلداراد اىَسزيفخ ثضيطخ األراػٜ -2

 ٍ م اد قبّّ٘ٞخ -صبّٞب :

 45 ٍ م اد قبّّ٘ٞخ ردا ػيٚ دػبٗٙ ٍ ا٘ػخ  ٍبً اىفؼبي 

 15 ٍ م اد قبّّ٘ٞخ ىيْٞبثخ اىؼبٍخ ىقؼبٝب ٍسزيفخ 

 20 شٖبداد  ٍبً اىَؾبمٌ ٗاىْٞبثخ اىؼبٍخ 

 اىؼق٘د -بىضب :ص

إثيي اً ػقيي٘د ٍييب ثييِٞ رسظييٞض إعييبرح ثقيي ار ٍييِ ٍغيييش اىيي٘اراي  ٗ رييأعٞ  

 ثَ٘عت ق ار ٍِ راٞش صيطخ األراػٜ

 ػقد 89

  اىيغبُ -راثؼب :              

اىَشييبرمخ اييٜ اىيغييبُ اىَشيينيخ ٍييِ قجييو صيييطخ األراػييٜ ىَزبثؼييخ قؼييبٝب  

 ٕب ٍِ اىَؼبٍ د اىزسظٞض  ٗرظؾٞؼ األصَبي  ٗاىزضغٞو اىَغدد ٗيٞ 

160   
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ىثانوًاىىوحدةىالرقابظىالداخلوظىوالذكاوي

فأً إطأأار تطأأوٌر العمأل فأأً سأألطة األراضأً ورفأأع مسأأتوى األدال فأً جمٌأأع اإلدارات العامأأة  قامأأت 

سلطة األراضأً بإنشأال قسأم الرقابأة الداخلٌأة والشأكاوي والأذي ٌهأدف إلأى متابعأة األدال وتحسأٌنه 

فأأات والنأأواقص واألخطأأال واإلهمأأال اأأن طرٌأأق التأأدقٌق والتفتأأٌ  وتقأأدٌم تقأأارٌر وتوضأأٌح اتنحرا

 للمسئولٌن بهدف التطوٌر اإلصالي  وٌمكن إنجـاز ذلك بالتـالـً:

 تنظٌم وتفتٌ  دقٌق واستقصال خاص بكل دوائر سلطة األراضً. -1

 تحدٌد أسباب ومسببً اتنحرافات والعمل الى تصحٌحها. -2

نسأأٌق مأع الأأدوائر التأً ٌأتم تفتٌشأأها إلصأالي األخطأأال ومنأع تكرارهأأا تقأدٌم اتقتراحأات بالت -3

 مستقبالر.

 تقدٌم تقارٌر ان األخطال والنواقص التً ٌتم اكتشافها إلى السٌد/ رئٌس سلطة األراضً. -4

 متابعة إصالي األخطال التً تم اكتشافها أثنال التفتٌ . -5

ىانجازاتىوحدةىالرقابظىوالذكاوي

اإلدارات العامة فً سلطة األراضً بهدف تعرٌف الدوائر بطبٌعة اقد ورشات امل لمختلف  -1

امأل وحأأدة الرقابأة الداخلٌأأة ودورهأا الهأأام فأً المتابعأأة والتأدقٌق الأأى أدال المأوظفٌن فأأً 

 جمٌع الدوائر واألقسام.

التنسٌق مع الدوائر المعنٌة لعمل ترتٌب وتنظٌم جدٌد لبعض األقسام لتسهٌل املٌة اتتصال  -2

 م وتسهٌل اإلجرالات.           بٌن األقسا

اإلدارٌأـة  امل جوتت تفتٌشٌة الى الأدوائر  الطابأـو  المساحأـة  أمأالك الحكومأة  الشأؤون -3

 وشؤون الموظفٌن والدائرة المالٌة(.

ااتماد آلٌات العمل لبعض المعامالت بعد تعدٌلها وااتمادها من رئٌس سألطة األراضأً مثأل  -4

 سٌر المعامالت فً الطابوآلٌة التخصٌص والتلجٌر وآلٌة 

متابعأأة ضأأبط الحضأأور واتنصأأراف للمأأوظفٌن بالتنسأأٌق مأأع شأأؤون المأأوظفٌن والتلكأأد مأأن  -5

 التزام الموظفٌن بموااٌد الحضور واتنصراف.
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إرسال تقأارٌر لأرئٌس سألطة األراضأً بنتأائج وتوصأٌات اأن جمٌأع الأدوائر واألقسأام التأً  -6

 تمت متابعتها.

 ان الخاصة.المشاركة فً اجتمااات اللج -7

 المشاركة فً اجتمااات فتح المظارٌف لعروض أسعار المشترٌات. -8

 .متابعة فرٌق العمل الخاص بمشروع أرشفة وتدقٌق وثائق الطابو -9
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ىوحدةىالتخطوطىوالدواداتىوالمذاروعىى:ىثالثًا

ة لسألطة تعد وحدة التخطٌط وحدة مستحدثة فً سألطة األراضأً تأم اقتراحهأا فأً الهٌكلٌأة الجدٌأد

األراضً بنالر الى تعلٌمات من رئٌس سلطة األراضً  وهً تعتبر من الوحدات المسأاندة لمكتأب 

رئٌس سلطة األراضً وقد قامت وحدة التخطٌط بالعدٌد من اإلنجازات فً مدة قصٌرة الى صأعٌد 

مأن  تقدٌم خأدماتها لجمٌأع أقسأام وإدارات سألطة األراضأً أو متابعأة المسأتندات والكتأب الأواردة

 رئٌس سلطة األراضً بشكل خاص رغم النقص الحاد فً الكوادر واإلمكانٌات

ىانجازاتىوحدةىالتخطوطىوالدواداتىوالمذاروع

الرد الى الكتب الواردة من رئٌس سلطة األراضً من مختلف الوزارات وتقأدٌم اتقتراحأات  -1

 الالزمة حول هذه الكتب.

 اإلٌجار التابع لسلطة األراضً. اقتراي آلٌة جدٌدة لتفعٌل تحصٌل مستحقات قسم -2

تقأأأدٌم رؤٌأأأة بخصأأأوص كٌفٌأأأة اسأأأتخدام أراضأأأً المحأأأررات بنأأأالر الأأأى طلأأأب مأأأن اللجنأأأة  -3

 اتقتصادٌة من المجلس التشرٌعً. 

إاداد تقرٌر مفصل حول آثار إضراب الموظفٌن ان سٌر العمل فأً سألطة األراضأً ورفعأه  -4

 إلى مجلس الوزرال.

اأن سألطة األراضأً  نبأذة اأن سألطة األراضأً  اأدد  إاداد تقرٌر مفصأل ٌشأمل معلومأات -5

 الموظفٌن  المكاتب الفراٌة  ادد الموظفٌن فً كل مكتب( ورفعه إلى مجلس الوزرال.

بنأالر الأى الكتأب الأوارد  2009/2010تقدٌم مقترحٌن لمشرواٌن حول خطة التنمٌة للعام  -6

اسأأتثمار الثأأروة  مأأن وزارة التخطأأٌط   وتأأم إاأأداد خطتأأٌن متوسأأطتً األجأأل اأأن  مشأأروع

 السمكٌة  السٌاسات والمشارٌع اإلسكانٌة كرافد للتنمٌة المستدامة للمدن(.

إاداد تقرٌر كامل ان إدارة الطابو ٌشمل  المشاكل والصعوبات  مسأئولٌات وصأالحٌات كأل  -7

موظأأأف  مأأأواطن اتنحأأأراف وطأأأرق معالجتهأأأا  ترتٌأأأب المكأأأان  آلٌأأأات العمأأأل والنتأأأائج 

 والتوصٌات(.

دام والمساندة وتقدٌم المعلومات الالزمأة لعأدد مأن األقسأام ولقسأم الرقابأة الداخلٌأة تقدٌم ال -8
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والعمل جنبأار إلأى جنأب مأن حٌأث أن كأال القسأمٌن ٌكمأالن بعضأهم الأبعض مأن حٌأث تزوٌأد 

 المعلومات الالزمة والتنسٌق فٌما   بٌنهم.

ترحأات المقدمأة المشاركة فً ورشة العمل التأً داأت إلٌهأا وزارة التخطأٌط بخصأوص المق -9

 تستغالل أراضً السراٌا.

متابعأأأة قسأأأم اإلٌجأأأارات فأأأً تنفٌأأأذه لسلٌأأأة المقدمأأأة ونسأأأبة اإلنجأأأاز والملتأأأزمٌن بالأأأدفع  -10

والمتخلفٌن  ووضع الحلول المناسبة واإلجرالات القانونٌة بما ٌتعلق بالتخلف ان الأدفع أو 

التنسأأٌق مأأع الشأأؤون الحضأأور أو مأأا ٌتعلأأق بالتعأأدٌات الأأى األراضأأً الحكومٌأأة وذلأأك ب

 القانونٌة.

حضور ورشتً امل دات إلٌهمأا وحأدة الرقابأة الداخلٌأة لتحسأٌن طأرق العمأل فأً كأالر مأن  -11

إدارتأأً الطأأابو وأمأأالك الحكومأأة وذلأأك مأأن خأأالل تقأأدٌم المقترحأأات المناسأأبة والمعلومأأات 

 الالزمة والتعلٌق الى بعض النقاط.
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 اىشٖٞد : ػ ي ٍ رغٚ
 ٍضئ٘ه اىؼ قبد اىؼبٍخ صبثقبة 

ىرابطًاىىوحدةىالطالقاتىالطامظ

تعتبر وحدة العالقات العامة مأن الوحأدات الهامأة والمسأاندة لمكتأب رئأٌس 

ى جنأأب مأأع الوحأأدات سأألطة األراضأأً  وتأأم تفعٌلهأأا مجأأددار لتقأأف جنبأأار إلأأ

قامأت بالعدٌأد مأن اإلنجأازات رئٌس سألطة األراضأً  وقأد المساندة لمكتب 

 م  ولكأن بعأأد2008خأالل الفتأرة الماضأأٌة خأالل األشأأهر األخٌأرة مأن اأأام 

الحأأرب الغاشأأمة الأأى قطأأاع غأأزة توقفأأت مؤقتأأار بسأأبب استشأأهاد مسأأئول 

وحدة العالقات العامة فً الحرب الشهٌد االل مرتجى  ولكأن بفضأل مأن   

از وجل تابعت الوحدة املها بعد تعٌٌن موظف جدٌأد لمتابعأة امأل الوحأدة 

 وتحقٌق أهدافها.

ىتطلطاتىوحدةىالطالقاتىالطامظ

طة األراضً وتوزٌعها الى الأوزارات والمؤسسأات تتضأمن مأا قامأت بأه إاداد نشرة دورٌة لسل .1

 سلطة األراضً من إنجازات.

اقد مؤتمرات لسلطة األراضً مع الأوزارات والمؤسسأات والوفأود الخارجٌأة تحأت شأعار  رفأع  .2

الحصأأار اأأن قطأأاع غأأزة( وتقأأدٌم الأأدام للمشأأارٌع الحٌوٌأأة لسأأكان قطأأاع غأأزة الأأذي ٌعأأانً مأأن 

 المؤلمة. الحصار وآثاره

استخدام وسائل تحفٌز مثل إجرال مسابقات بٌن الدوائر ألفضل امل الى مسأتوى السأنة وتقأدٌم  .3

 جوائز رمزٌة.

 تخصٌص أرض إلنشال نادي لموظفً سلطة األراضً وامل رحلأة ترفٌهٌأة الأى األقأل مأرة كأل .4

 اـام لعائالت الموظفٌن.
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ىهمىمدؤولواتىوحدةىالطالقاتىالطامظأ

 موااٌد اتجتمااات والمقابالت بأٌن الشخصأٌات والوفأود مأع رئأٌس سألطة  استقبال وترتٌب

 .األراضً

 ًتغطٌة اتجتمااات التً ٌقوم بها وٌحضرها رئٌس سلطة األراض. 

  نشأأر مقأأاتت ومواضأأٌع اتجتمااأأات واإلاالنأأات الصأأادرة اأأن رئأأٌس سأألطة األراضأأً أو

 .تلفةاألخرى فً الصحف والمجالت ووسائل اإلاالم المخ الدوائر

 ترتٌب موااٌد وزٌارة رئٌس سلطة األراضً للجهات الرسمٌة المختلفة.   

  إاداد وتجهٌز مواد بأٌن مأوظفً سألطة األراضأً ورئٌسأها فأً المناسأبات واألاٌأاد لتبأادل

 .التهانً

ىانجازاتىىوحدةىالطالقاتىالطامظ

جتمااٌأأة بأأٌن الأأى  الصأأعٌد الأأداخلً املأأت وحأأدة العالقأأات العامأأة الأأى تنمٌأأة العالقأأات ات -1

 .العاملٌن فً سلطة األراضً 

متابعة وسائل اإلاالم للرد الى أي استفسار ٌمكأن أن ٌوجأه مأن خاللهأا إضأافة إلأى ترتٌأب  -2

 موااٌد اللقالات التً تطلبها وسائل اإلاالم مع رئٌس سلطة األراضً 

المشأأاركة ضأأمن الحملأأة الشأأعبٌة لرفأأع الحصأأار اأأن قطأأاع غأأزة بإاأأداد تقرٌأأر شأأامل اأأن  -3

 األضرار التً لحقت بالسلطة جرال الحصار 

متابعة حملة إزالة التعدٌات الى شاطئ البحر بنشر اإلاالنات التواوٌة والدااٌة إلى إزالأة   -4

 .ابر فضائٌة األقصى   التعدٌات

 التغطٌة اإلاالمٌة لورشات العمل والنشاطات التً تقوم بها سلطة األراضً  -5

 ونشره فً جرٌدة الرأي الحكومٌة  إاداد تقرٌر شامل ان سلطة األراضً -6

 التابعة  لها  المباشرة فً إاداد برشورات تعرٌفٌة بسلطة األراضً واإلدارات العامة  -7

 . ترتٌب  جدول استقبال الضٌوف  واإلجرالات المصاحبة لذلك -8
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ىالصطوباتىوالمطوقاتىالتيىتواجهىدلطظىاألراضي

إت  2008 – 2007ها الأى مأدار العأامٌن التً استطاات سلطة األراضً  تحقٌقرغم اتنجازات 

انأأه ت زالأأت هنأأاك ثمأأة معوقأأات واقبأأات تحأأول دون إمكانٌأأة انجأأاز سأألطة األراضأأً لمهمتهأأا 

قسم هذه الصعوبات والمعوقات إلى وأامالها  بما ٌتناسب مع أهدافها وخططها اإلستراتٌجٌة   وتن

 -:تتمثل فً األتً  معوقات داخلٌة وخارجٌة

  شاكل والصعوبات الداخلٌة:أوت : الم 

تواجه سلطة األراضأً العدٌأد مأن المشأكالت  الداخلٌأة والتأً أثأرت بشأكل سألبً الأى املهأا  -أ 

 -وأااقته ولعل أهم هذه المعٌقات ما ٌلً :

الأأنقص الحأأاد فأأً الكأأوادر الفنٌأأة واإلدارٌأأة المؤهلأأة  وكأأذلك الأأنقص الحأأاد فأأً التجهٌأأزات  -1

ألراضً   بمأا ٌتناسأب مأع التطأورات الحدٌثأة وضأغط العمأل والمعدات الالزمة لعمل سلطة ا

 الشدٌد.

الترتٌب غٌأر المناسأب لأردارات المختلفأة لسألطة األراضأً وضأٌق المكأان  ممأا ٌأؤدي إلأى  -2

ادم إنجاز األامال بشكل منظم وسرٌع وذلأك أٌضأار مأن خأالل العمأل فأً ظأروف بٌئٌأة غٌأر 

 مالئمة.

عأض الأدوائر وااتمادهأا فأً بعأض أامالهأا الأى النقص الملحأوظ قأً اأدد المأوظفٌن فأً ب -3

 التشغٌل المؤقت    تشغٌل البطالة  

ادم مناسبة بعض األجهزة المستخدمة والمعأدات الالزمأة ألامأال المسأاحة والطأابو إلنجأاز  -4

أامأأالهم نظأأرار ألنهأأا قأأد اسأأتهلكت وأصأأبحت غٌأأر صأأالحة لالسأأتعمال فأأً وقتنأأا الحأأالً وت 

ار اأدم وجأود أجهأزة حاسأوب حدٌثأة وتوابعهأا لمعظأم اإلدارات تواكب التطور الحأدٌث  أٌضأ

والدوائر مما ٌؤدي إلى ادم إنجاز العمل بالسراة المطلوبة وبالوقت المناسأب  ممأا ٌضأطر 

 الكثٌر من الموظفٌن إلى إحضار أجهزتهم الخاصة لكً ت ٌتعطل العمل.

فات وغٌرها مما ٌضطر سلطة الكبٌرة الخاصة بعملٌات اإلزالة مثل الجرا ادم وجود المعدات -5

استعارة معدات من وزارات أخرى األمر الذي ٌعٌق سٌر العمل وٌعرقل  إلىاألراضً اللجول 
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 املٌات اإلزالة للتعدٌات .

ادم إتمام  مشروع الهٌكلٌة اإلدارٌة المقترحأة لسألطة األراضأً باإلضأافة إلأى اأدم تسأكٌن  -6

 الموظفٌن الى الهٌكلٌة .

 والمؤسسات األخرى: الوزاراتبمشاكل تتعلق   -ب- 

إضافة إلى كل ما سبق فإن هناك ادة مشاكل داخلٌة أخرى تعترض امأل سألطة األراضأً  تتعلأق 

  -بالوزارات والمؤسسات األخرى  تتمثل فً  األمور التالٌة :

اأأدم اتسأأتجابة لمطالأأب سأألطة األراضأأً المتعلقأأة بتأأوفٌر التموٌأأل والمعأأدات واألجهأأزة الالزمأأة  .1

أامال سلطة األراضً رغم أن سلطة األراضً تعتبر المرجع األساسً ألغلى ثأروة قومٌأة  إلنجاز

وألقأأٌم األصأأول الثابتأأة وهأأً األرض  وأٌضأأار لمأأا تحققأأه مأأن إٌأأرادات وخأأدمات ملموسأأة سأأوال 

 للحكومة أو للمواطنٌن.

 لألراضأأً حٌأأث أن القأأوانٌن المعمأأول بهأأا جأأالت معظمهأأا منأأذ زمأأن حأأدٌث  اأأدم وجأأود قأأانون .2

 اتنتداب اإلنجلٌزي دون إجرال أي تعدٌالت الٌها تقتضٌه متطلبات الوقت الحاضر.

اأدم وجأأود بأأرامج تدرٌبٌأأة لتأأدرٌب وتلهٌأأل المأأوظفٌن بمأأا ٌتناسأأب مأأع طبٌعأأة العمأأل فأأً سأألطة  .3

 .األراضً والتً تحتاز إلى مواصفات خاصة للتدرٌب لرفع مستوى األدال للموظفٌن

 لخارجٌة:ثانٌا : المشاكل والصعوبات ا- 

شأأانها كشأألن الأأوزارات والمؤسسأأات  الحكومٌأأة   صأأعوبات تتعلأأق بالوضأأع األمنأأً العأأام:

األخرى بل والمجتمع الفلسطٌنً بلكمله فً قطاع غزة  واجهة سلطة األراضً اأدة معوقأات 

أااقت املها  تمثلت فً  الوضع األمنً العام  السائد فً القطاع والتً ٌمكأن إٌضأاي تألثٌره 

 -مل فً النقاط التالٌة :الى  الع

اإلخاللات المستمرة من قبل أجهزة الشرطة واأدم وجأود أمأاكن ثابتأة لتواجأدهم  نتٌجأة لتأدمٌر  .1

معظم المقرات األمنٌة  أثر بدوره الى امل فرقة التفتأٌ  التابعأة لسألطة األراضأً والتأً تقأوم 

 بعملٌات إزالة التعدٌات بمساندة قوة تنفٌذٌة تابعة لجهاز الشرطة.

نتٌجأأة الحصأأار الظأأالم المفأأروض الأأى قطأأاع غأأزة أدى إلأأى إلغأأال تخصأأٌص نسأأبة كبٌأأرة مأأن  .2

التخصٌصأأات الالزمأأة إلنشأأال مشأأارٌع تنموٌأأة الأأى أراضأأً المحأأررات واألراضأأً الحكومٌأأة 
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والالزمة ألامال التنمٌة المستدامة  ٌلتً ذلك كله بسبب أن قرار التخصٌص ٌتم إلغاؤه بعأد سأتة 

عولأه وذلأأك لعأأدم قأدرة المؤسسأأة طالبأأة التخصأٌص مأأن تأأوفٌر اإلمكانٌأأات شأهور مأأن سأأرٌان مف

 الالزمة للمشروع من آتت ومعدات ومواد خام.

أٌضار نتٌجة الحصار الظأالم والوضأع السٌاسأً الصأعب الأذي تمأر بأه الحكومأة  نأتج انأه توقأف  .3

اصل مع المحافل العمل فً مشروع إدارة األراضً بالتعاون مع البنك الدولً  وكذلك صعوبة التو

 الدولٌأأأة والمأأأؤتمرات العالمٌأأأة الهادفأأأة إلأأأى التنمٌأأأة والتطأأأوٌر فأأأً مجأأأال األراضأأأً وأسأأأالٌب

 استخدامها وكٌفٌة إدارتها بالطرق السلٌمة والمدنٌة والمواكبة للتطور.
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ىالخطظىالمدتقبلوظ

 

لبأأرامج فقأأد حرصأأت ألن التخطأأٌط ركٌأأزة هامأأة وأساسأأٌة تسأأبق تنفٌأأذ أي امأأل مأأن األامأأال أو ا

سأألطة األراضأأً الأأى وضأأع الخطأأط اإلسأأتراتٌجٌة لضأأمان نجأأاي أامالهأأا وتطبٌقهأأا الأأى الوجأأه  

األمثل  حٌث وضعت سألطة األراضأً اأدة أهأداف وبأرامج ومشأارٌع  تسأعى إلأى تحقٌقهأا ضأمن 

 -أهمها : 2009خطتها المستقبلٌة للعام 

المجلأأس التشأأأرٌعً الفلسأأأطٌنً  رفأأع قأأأانون األراضأأً الفلسأأأطٌنٌة وسأأألطة األراضأأً إلأأأى  -1

إلقراره حٌث أن القوانٌن المعمول بها قدٌمة منذ زمن اتنتداب البرٌطانً وهً ت تتاللم مع 

 متطلبات الوقت الحاضر هذا ٌتطلب إقرار قانون جدٌد أو تعدٌل  القوانٌن المعمول  بها   

كترونأً تمهٌأدار لتطبٌأق تحوٌل نظام العمل فً جمٌأع إدارات سألطة األراضأً إلأى النظأام اتل -2

نظام الحكومة اتلكترونٌة فً المستقبل بما ٌضمن شفافٌة العمأل واإلنجأاز بالسأراة والدقأة 

 التكلفة المناسبة.

العمل الى إصدار أدلأه  مطبواأة والكترونٌأة لكافأة المعأامالت  الخاصأة بأالمواطنٌن لكافأة   -3

 إدارات سلطة األراضً 

ظأأٌم العمأأل مأأع لتن  Queuing systemف اآللأأًالعمأأل الأأى تركٌأأب نظأأام  اتصأأطفا  -4

ربأط جمٌأع بٌانأات سألطة األراضأً بقااأدة بٌانأات واحأدة  تشأمل كافأة الجمهور إضافة إلى 

 اإلدارات .

وضع إجرالات مراقبة لصحة البٌئة التارٌخٌة ان استخدام وتنظٌم شئون األراضأً لضأمان  -5

 استدامة هذه المصادر.

 جدٌدة وذلك بالتنسٌق مع كافة الجهات ذات العالقة . العمل الى تنفٌذ مشارٌع إسكان  -6
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 يــة األراضــتعريف بأهم املعامالت واخلدمات املقدمة من قبل سلط

 

1-  
 اىجٞغ

"ّقيييو ٍينٞيييخ" ٍيييِ اىَبىيييل اىَضيييغو إىيييٚ اىَشيييز ٛ 

 ث ػبي اىَبىل ٗؽؼ٘رٓ.

2-  
 ازّزقبه ثبإلرس

ّقييو ٍينٞييخ ٍييِ اىَبىييل اىَضييغو اىَزيي٘اٚ إىييٚ ٗرصزيئ 

 اىش ػِٞٞ.

3-  
 اىزسبرط

ليي ٗط  ؽييد اى٘رصييخ  ٗ ثؼؼييٌٖ ٍييِ اىز مييخ ثبىز اػييٜ 

ٍييييغ مبٍييييو اى٘رصييييخ ٗريييي٘اع ؽظييييض اىَزسييييبرط  ٗ 

 اىَزسبرعِٞ ؽضت اىش ع  ٗ اىزقبصٌ اى ػباٜ ثٌْٖٞ.

4-  
 اإلا اا

رقضٌٞ األرع إىٚ قطغ  ٗ ٍقبصٌ ثأرقيبً ٍزفيق ػيٖٞيب 

ٍييغ داايي ح اىَضييبؽخ ثز اػييٜ عَٞييغ اىَيي ك ىزؾدٝيييد 

 ُ ؽظخ ٍف اح.ّظٞت مو ٍبىل ٗرن٘

5-  
 ثٞغ ثأٍ  اىَؾنَخ

ّقو اىَينٞخ ٍِ اىَبىل اىَضغو إىٚ اىَشز ٛ ثَ٘عيت 

ؽنيٌ قؼيباٜ ٗٝيزٌ اىزْفٞي  دُٗ ؽؼي٘ر اىَبىيل ٗرفيزؼ 

 اىَؼبٍيخ ٍِ اىَؾنً٘ ىٔ "اىَشز ٛ".

6-  
 اىز٘ؽٞد

شسض َٝيل  مض  ٍيِ ؽظيخ ايٜ قضيَٞخ ٗاؽيدح ٝقيً٘ 

ثز٘ؽٞد ؽظظٔ ىٞظجؼ ٍضغ ة ىَ ح ٗاؽدح ايٜ ّفيش 

 َٞخ.اىقض

7-  
 اىزغزاخ

 ػنش ٍظطيؼ ر٘ؽٞد اىؾظض. 

إا اا ثأٍ    -8

 اىَؾنَخ

رقضيييٌٞ قطؼيييخ ارع إىيييٚ ٍقبصيييٌ ثأرقيييبً ٗاػيييؾخ ٗ 

ٍؾيددح ثَؼ ايخ دااي ح اىَضييبؽخ اىؼبٍيخ ٗاىيل ثَ٘عييت 

 ؽنٌ قؼباٜ.
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9-  
 قضَخ اىغَغ

ٕييٜ قضييباٌ ٍَي٘مييخ ىَبىييل ٍضييغو رييٌ رغَٞؼٖييب اييٜ 

قضييَٞخ ٗاؽييدح ث يي ع رقضييَٖٞب إىييٚ ٍقبصييٌ عدٝييدح 

ً ٍٗضبؽبد ٍؾددح ؽضت ريجيخ اىَبىيل اىَضيغو ثأرقب

 ٗ ثبىزؼبُٗ ٗ اىزْضٞق ٍغ داا ح اىَضبؽخ اىؾنٍ٘ٞخ.

10-  
 ثٞغ ثقظد اإلػبشخ

ٍبىل ٍضغو ٝقً٘ ثبىجٞغ ألؽد األشسبص ىقبي إػبشيزٔ 

ػٞشييخ م َٝييخ ػيييٚ  ز ٝزظيي ف اىَْقيي٘ه إىٞيئ إز ثؼييد 

 ٗابح اىَبىل اىَضغو.

11-  
 ثده ابقد

 زة ٍِ شٖبدح اقدد.إطدار شٖبدح رضغٞو عدٝدح ثد

12-  
 ال إق اع اراػٜ

ٝقييً٘ اىَقزيي ع  ٗ طييبؽت اىَظيييؾخ ثييداغ اىقيي ع 

 اىَضغو ىدٙ اىطبث٘ ىيغٖخ طبؽجخ اىق ع.

13-  
 ؽ ٝق راغ

إػييييداد لبرؽييييخ ث٘اقييييغ اىؾييييبه  ػيييييٚ األرع ٗثٞييييبُ 

 رفبطٞئ

14-  
 رظؾٞؼ اصٌ

رظؾٞؼ اصَبة ٍضغ ة ىدٙ اىطبث٘ ثَؼ ازٔ شسظيٞبة  ٗ 

صجيي٘د ٗقيي٘ع لطييأ  صْييبي  ٗرصزيئ ثْييبية ػيييٚ ؽيييت ثؼييد

 اىزضغٞو.

15-  
 إا اا ثقظد اىجٞغ

رقضييٌٞ األرع إىييٚ ٍقبصييٌ اٗ  رقييبً عدٝييدح ىَؼ اييخ 

اىَضبؽخ اىؼبٍخ ٗىز٘ػٞؼ اىؾظيض اىَفي اح ث ي ع 

 ثٞغ إؽدٙ ريل اىؾظض.

16-  
  ٗاٍ  اىزظؾٞؼ

طييدٗر  ٍيي  ٍييِ ٍضييغو األراػييٜ ىيَ٘مييع اىَسييزض 

 ثزظؾٞؼ لطأ رٌ ثأؽد اىضغ د  صْبي اىزضغٞو.

ؾٞؼ قٞد رظ  -17

 ػقبرٛ

ثَؼ اييخ ٍبىييل اىؼقييبر  ٗ رػييبصٓ ٝييزٌ رظييؾٞؼ ثؼييغ 

اىَؼيٍ٘يييييبد ؽييييي٘ه اىؼقيييييبر دُٗ اىَضيييييبس ثؾقييييي٘، 

 اٟل ِٝ.

18-  
 ثٞغ شقق

ّقيييو ٍينٞيييخ اىشيييقخ اىَضيييغيخ ٍيييِ اصيييٌ اىَبىيييل إىيييٚ 

 اىَشز ٛ اىغدٝد ثَؼ اخ ٗؽؼ٘ر اىَبىل.
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19-  
 اإلٝغبرح

رضيييغٞو ػقيييد إٝغيييبر ػييييٚ األرع ثؾؼييي٘ر اىَبىيييل 

 زأع . ٗر٘ػٞؼ اصٌ اىَض

20-  
 اىَ برصخ

رضغٞو ػقد اىَ برصخ ػيٚ قطؼخ األرع ٍغ ػدً ّقو 

اىَينٞييييخ ثؾؼيييي٘ر ٍٗؼ اييييخ اىَبىييييل ٗر٘ػييييٞؼ اصييييٌ 

 اىَ برس.

21-  
 ال اإلٝغبرح

إى بي اإلٝغبرح اىَضغيخ ػيٚ األرع ثَؼ اخ ٗؽؼ٘ر 

 اىَؤع  ٗاىَضزأع .

22-  
 اىَجبدىخ

رجيييبده  رع ٍقبثيييو  رع  لييي ٙ ثؾؼييي٘ر ٍٗؼ ايييخ 

 اىَبىنِٞ.

23-  
 اى٘طٞخ

رْفٞيي  اى٘طييٞخ ثييأٍ  اىَؾنَييخ اىشيي ػٞخ ػيييٚ األرع 

 اىَضغيخ ثبصٌ اىَ٘طٜ. 

إا اا ثِٞ   -24

 اىش مبي"شقق"

رقضٌٞ اىؼقبر اىَضيغو إىيٚ شيقق اٗ  رقيبً ٗ  ٗطيبف 

ٗاػييؾخ ٗ رضييغٞو مييو شييقخ ثبصييٌ ٍبىنٖييب ثَؼ اييخ ٗ 

 ؽؼ٘ر ٍبىل اىؼقبر .

25-  
 ٗقع لٞ ٛ

ٗ ٝقً٘ اىَبىل ث٘قع  رػٔ اىَضغيخ ثبصَٔ هلل رؼبىٚ  

رؼٞييييِٞ ٍزيييي٘ىٜ ىي٘قييييع ثَؼ ازيييئ  ٗ ثَؼ اييييخ ٗاارح 

 األٗقبف.

26-  
 اصزَ ك

ّقيييو اىَينٞيييخ اىسبطيييخ إىيييٚ اىَينٞيييخ اىؼبٍيييخ ث ييي ع 

اىَْفؼييخ اىؼبٍييخ ٍييغ رؼيي٘ٝغ ػييبده ىظييبؽت اىَينٞييخ 

 اىسبطخ.

27-  
 ال اإلػبشخ

ٝزقييدً اىَبىييل اىَضييغو ثئى ييبي اىجٞييغ ثشيي ؽ اإلػبشييخ 

 ث ػباَٖب  ٗ ثأٍ  اىَؾنَخ  

28-  
 اىٖجخ

 اىَبىل ثْقو ٍينٔ اىسبص ٟل  ٕجخ دُٗ ٍقبثو.ٝقً٘ 



 
2009ونكاوظىوونوى-2007وىـقرورىالدنويىمنىوولوـالتىى–اتىـانجازاتىومطوقىى–يىـظىاألراضـدلط  

         
 

 
 

50  

29-  
 رظؾٞؼ اىضغو

ثَ٘عت  ٍ  اىيغْيخ اىَشينيخ ٍيِ ٍضيغو األراػيٜ  ٗ 

راٞش صيطخ األراػٜ  ٗ ثيأٍ  اىَؾنَيخ ٝيزٌ رظيؾٞؼ 

األلطبي اىي٘اردح ايٜ اىضيغ د دُٗ اىَضيبس ثؾقي٘، 

 اٟل ِٝ.

30-  
 إػبدح اىزضغٞو

ٗرا، إػبدح رضغٞو األرع ثبصٌ ٍبىنٖيب ثؼيد رقيدٌٝ األ

اى صَٞخ اىزٜ رؤٝد اىل ػيَبة ثأّٔ ز ٝنُ٘ اىزضغٞو إز 

 ىضراػٜ اىزٜ ىٌ رغ  ػيٖٞب رض٘ٝخ.

31-  
 إل اط قٞد

إطييدار مشييع رصييَٜ ثبصييٌ اىَبىييل اىَضييغو ىييضرع 

 ثطيت ٍْٔ شسظٞبة  ٗ  ؽد ٗرصزٔ  ٗ ٗمٞئ.

32-  
 رؾ ٛ اىضغو

ثْبية ػيٚ ؽيت ٕٞئخ ؽنٍ٘ٞخ ٝزٌ اؾض اىضغ د ػِ 

نشيع ػيِ ٗعي٘د  ٍي ك ٍضيغيخ اصٌ شيسض ٍؼيِٞ ىي

 ثبصَٔ ٍِ ػدٍٔ.

33-  
 اىزظدٝق

لييزٌ ٗرظييدٝق طيي٘رح ٍضييزْد ػييِ  طييو ٍيي٘دع ىييدٙ 

 اىغٖخ اىؾنٍ٘ٞخ.

34-  
 شٖبدح رضغٞو

شييٖبدح رضييغٞو ٝؾظييو ػيٖٞييب اىَبىييل اىغدٝييد ىييضرع 

ثؼد إرَبً اىَؼبٍيخ )ص٘اي مبّذ ثٞغ،  ٗ ٍجبدىخ  ٗ ٕجخ 

)...... 

35-  
 ال ؽغز اّزقبه

اىؾغييز اىَضييغو ػيييٚ األرع ثييأٍ  اىَؾنَييخ ٝييزٌ اييل 

 اىَ اد ّقيٖب ىي٘رصخ ثَ٘عت ٍؼبٍيخ اّزقبه.

36-  
 ال اىَ برصخ

ٝزقدً ؽ ف ػقد اىَ برصخ إلى بي رضغٞئ ػِ األرع 

 ص٘اي ثَؼ ازٖب ٗرػباٖب  ٗ ثأٍ  اىَؾنَخ اىَسزظخ.
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ىمـــظـــخـــاتال

حتـى  2007يـو تناول انتقرير إنهازات سلطة األراضي نلعام  بشـكل عـام مـن انلتـرة يون

فـي هميـا ا دارات انعامـة وانـدوائر واألقسـام في ـا بشـكل مل ـل،   2009ن اية يونيـ  

ــي وضــعت ا مــن أهــل  ــق هــزو مــن أعــداف ا انت ــث اســتطاعت ســلطة األراضــي تحقي حي

انمحافظة على عذا انمورد ان ام وانثمين وحسـن انت ـرب بـ ، وانعمـل علـى بـدو تنليـذ 

راضـي وذنـك مـن أهـل انتنميـة وانتطـوير انمسـتمر مشروع حوسـبة انعمـل فـي سـلطة األ 

مــــن أهـــــل رفــــا مســـــتو  األداو وانعمـــــل وفــــق انتطـــــورات ان ائلــــة وانمســـــتمرة مـــــن 

حوننا.وسيستمر انعمل في هميا انمهاالت من أهل تحقيـق بـاقي األعـداب حتـى ن ـل 

إنــى رفــا هميــا انمعوقــات انتــي تواهــ  ســلطة األراضــي وتقــديم انإلــدمات بهــودة عانيــة 

 هميا انمواطنين.  ترضي

ىهــــدىاللــــمــمىبحــت


