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 كممة رئيس سمطة األراضي 

 حلبعػػ رهلل الػػعهللح عػػسحللفهللسػػل  سهللشػػ ؼهللق ػػؽهلل اهللأبسػػـهلل اهلل حػػ الفهلل حػػ الـهللهلل  حلػػم هلل  حسػػمـهلل  ػػ هلل
هلللال هللل يهلل اهلل  لههلل س ـهلل بع هلل.

تت  ح هلل أللسـهلل  حس لفهلل تز   هلل أل بسءهلل لهسـهلل حعلؿهلل حل قس هلل   هللأ  سق ػسهللهلل  أللس ػعهلل حتػيهلل ال هػسهللب ػؿهلل
" قػػػػػؿهلل  ل ػػػػػ  هللمسػػػػػل لهلل اهلل ل  ػػػػػـهلل  سػػػػػ حههلللػػػػػب هلل ألس ػػػػػعهلللستشػػػػػع لفهلللسػػػػػتعل لفهللبق حػػػػػههللتعػػػػػسح هللهلل

هلل  حلؤل  ف"

للس ػسهللل ػػسهلل بقطػػ   هلل حعلػػؿهللمػػيهللسػػ طعهلل أل  الػػيهلل لػفهللقػػمؿهللقلس ت ػػسهللحهػػيةهلل حلؤسسػػعهلل حا  للػػعهلل  ػػ هلل   
ل   هللأ بعهللس   تهلل ل  سهللجسه لفهلل   هللتط ل هلل حعلؿهلل حلؤسسستيهلل حا  ليهلل  ال تقسءهللألالًسهللبلست لهلل
 حقػ لستهلل حلق لػعهللح لػ  طفهللبس تبػس ةهلل حقللػعهلل ألسسسػلعهللمػيهلل حلجتلػعهلل لػفهللهػي هلل حل ط ػؽهلل ػسفهللشػػعس  سهلل

حهػي هلل حشػعس هلل لػ  سهللقػمؿهللهللسهلًل"ق لستهللأمالػؿهللحلػ  طفهلللسػتاؽهلل ألمالػؿهلل تاقلقػهللـ3102قمؿهلل حعسـهلل
 حجػػ   هللسػػػ  ءهللمػػػيهللهللهػػي هلل حعػػػسـهللإحػػ هللتطػػػ ل هلل حعلػػػؿهلل تاسػػلفهلل حقػػػ لستهلل حلق لػػػعهلل لػػ اًلهللإحػػػ هللتاسػػػلف

طبلععهلل حعلؿهلل ت ظلـهلل إلج  ء تهلل  قؿهلل إل    تهلل حقسلعهللبس طعهلل أل  اليهللأ هللبتاسلفهللبلئعهللهلل حعلؿهلل
هلل  هللأ  ءهلل  طسءهلل حل ظؼهللهلل.هلل هلل لسهللتع سههللإلجسبسهلًل

 أل  سهللميهللس طعهلل أل  اليهلل الع سهللهػ مسهللحلسػل ت سهللمػيهللهػي هلل حلالػلس هلل حلػعاهلل هػيهلل حلاسمظػعهلل  ػ هلل
 حل  ط لفهلل  حل  لستهلل حعسلعهلل   ـهللإ طسءهللأيهللي لععهللالستػمحهسهللأ هلل الستفس  هللل هسهلل  فهلل جههللهللاق ؽ

عهللهػ مًسهللحطل اػؾهللح ػفهللاؽهلل...هلل  سع هللجسهػ لفهللحتاقلقػههللل ط قػلفهلللػفهللقس ػ  هللحػليهلل حجللػؿهللأفهللتالػ
هلل ألجلؿهللهللأفهلللثل هللهي هلل حه ؼهللطل اسهلللسس يهللطل اؾهلل..

 مػػيهللقتػػسـهلل  لتػػيهللهػػيةهللأتقػػ ـهللبػػ  م هلل حشػػ  هلل  حتقػػ ل هللحجللػػعهلل إلقػػ  هللهلل  ألقػػ  تهلل حعػػسل لفهللمػػيهللسػػ طعهلل
 أل  الػػيهلل  ػػ هللجهػػ  هـهلل حطلبػػعهلل ح   لػػعهلل  حلسػػس   هللح ػػسهللمػػيهلل حعلػػؿهلل حتػػيهللح الهػػسهلللػػسهلل سػػتطع سهللتاقلػػؽهلل

                  ,,,أه  م سهلل حل ج  هللهلل

 اهلل من وراء القصدو 



4 

 

 

 رؤية سمطة األراضي

سػػػػػعيهلل حسػػػػػ طعهللألفهللت ػػػػػ فهلل حل جػػػػػعهلل حت ظللػػػػػيهلل إل   يهللح ػػػػػؿهلللػػػػػسهلل أل  الػػػػػيهللمػػػػػيهللهلل حسػػػػػ طعهللتتلثػػػػػؿهلل ؤلػػػػػعهلل

هلل( أله ػػػػػػػي(هلل  حقػػػػػػػس هلل  حلؤسسػػػػػػػستيهلل حا ػػػػػػػ لي حعػػػػػػػسـهلل هلللتع ػػػػػػػؽهللبسأل  الػػػػػػػيهلل حف سػػػػػػػطل لعهلل  ػػػػػػػ هلل حلسػػػػػػػت ل

هلل  لهػػػػػػسهلل أفهللتشػػػػػػ ؿهلللػػػػػػعهلل حجهػػػػػػستهلل ألقػػػػػػ لهلل حلع لػػػػػػعهلل هللبا سػػػػػػسءهلل حق   ػػػػػػ هلل  ألسػػػػػػيهلل حتػػػػػػيهللتقػػػػػػـ   أفهللتقػػػػػػـ 

هلل ح  لز هلل ألسسسلعهللإل سسءهلل  العهلل حق   لفهلل حقسلعهللبسأل  اليهلل  آلحلعهلل حمزلعهللحت فليهس.

 رسالة سمطة األراضي

لت تبػػػػعهللتتلثػػػػؿهلل سػػػػسحعهللسػػػػ طعهلل أل  الػػػػيهللمػػػػيهلل حلاسمظػػػػعهلل  ػػػػ هللاػػػػؽهللل  لػػػػعهلل أل  الػػػػيهلل  حاقػػػػ ؽهلل ألقػػػػ لهلل ح

،هلليحػػػػػػػؾهلللػػػػػػػفهللقػػػػػػػمؿهلللسػػػػػػػ هلل تسػػػػػػػجلؿهللهلل  لهػػػػػػػسهللح لػػػػػػػ  ط لفهلل  حا  لػػػػػػػعهلل  حلؤسسػػػػػػػستهلل أله لػػػػػػػعهلل  ح سػػػػػػػللع

 أل  الػػػػػػػيهللمػػػػػػػيهللسػػػػػػػجمتهلل أل  الػػػػػػػيهلل ألالػػػػػػػًسهللاػػػػػػػؿهلل حقممػػػػػػػستهلل  ح ز  ػػػػػػػستهلل حلتع قػػػػػػػعهللباػػػػػػػ   هلل أل  الػػػػػػػيهلل

هلل.  حلاسمظعهلل   هلل أل  اليهلل  أللمؾهلل حا  للعهلل اسفهلل حتل ؼهللملهس

 القيم الجوهرية لسمطة األراضي

 .ثقعهلل إل    هلل حع لسهلل لت قيهلل حق لعهللل العس طعهلل أل  اليهلل:هللل ظف هللهلل أللس عهلل  ح ز هعهلل-0

هلل.لسس   هللبلفهلللت قيهلل حق لػػعهلل ح حلسس   هللبلفهلل حل ظفلفهللميهلل حاق ؽهلل  ح  جبستهلل هلل هللهلل حع  حعهلل-3

هلل.بأقؿهللجه هلل  قتهلل إلب  عهلل  البت س هللإل جسزهلل حلهسـهللتتلثؿهللميهلل:هللتق لـهللأم س هلل ستبسقلعهللهلل حلبس   هلل-2

 حعلؿهللب  حهلل حف لؽ:هللت سثؼهلل حجه  هلل ا هللتاقلؽهلل حه ؼ،هلل ات  ـهللآ  ءهلل آلق لف،هلل حتعس فهلل  الات  ـهللهلل-4
هلل حلتبس ؿ.

هلل:هللاللسفهلل قعهلل إلج  ء تهلل ج   هلل إل تسج.هلل ح قعهلل-5

هلل حتش لعست. قيهلل حق لعهللبسإلالسمعهللإح هلل حتقل هللبسحق   لفهلل هلل:هلل حتز ـهلل حل ظؼهلل ا هلل ح  ئ  هلل لتهلل ال البسطهلل-6

هلل ههللبسستل   .لاسل ةهلل تط هللعلؿهلل   هللت سهلل  ءل :هلل   جعهلل  قلـهللأ   حتاسلفهلل حلستهلل-7
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هللهـهللميهللل عهلل حق   هلل.  ش هلل  هلل  ءهلللت قيهلل حق لعهلل هللآللسعهللتس لتاقؽهللبسال ال فتسحهلل  حتعس ف:هللهلل-8

هللتعقل هس.هللهللسه حعهلل إلج  ء تهلل حت فليلعهلل   ـ هللسحق   لفهللبسالحتز ـهللب:هللهلل حشفسملعهلل-9

 ة العامة لسمطة األراضيالسياس

هلللسهؿهلل ست جس هس،هلل اللسفته ؼهلل هلل شسل ع هلل قلقع هلل أل  اليهللإح هللت مل هلللع  لستهلل قس لع  سلسسعهللس طع
هلل هلل  حق لست هلل  حتط ل  هللبسحل  جعع هلل  الحتز ـ هلل  لهس هلل  حلاسمظع هلل حا  لع هللأللمؾ هلل حفعسحع  حلستل لفهلل إل    

 تق ل هللقللتهسلجسالتهللإ شسءهلل تثبلتهللاق ؽهلل حل  لعهلل حعقس لعهلل افظهسهلل     لتهسهلل هلل ح ق لستهلل حتيهللتق لهسهللمي
 تسهلؿهلل حتعسلؿهلللعهسهللاللفهلل حتش لعستهلل  حق   لفهلل حتيهللتا ـهلل ل هس،هلل هللتسع هللس طعهلل أل  اليهللحتاقلؽهلل
هللهيةهلل حسلسسعهلل تعلؿهلل   هللل  جعتهسهلل تط ل هسهللبسستل   هلللفهللأجؿهللتاقلؽهللأه  مهسهللبسح فسء هلل  حج   هلل حل ج  .

هللح ل  ط لفهللس طعهلل أل  اليهللتع يهللبسحلاسمظعهلل   هللاؽهللل  لعهلل أل  اليهلل  حاق ؽهلل م ألق لهلل حلت تبعهلل  لهس
  حا  لعهلل  حلؤسسستهلل أله لعهلل  ح سللع,هلل يحؾهللبلساهسهلل تسجل هسهللميهللسجمتهلل أل  الي,هللبسإلالسمعهللحاؿهلل
هلل اسفهلل هلل حا  للع هلل  أللمؾ هلل أل  الي هلل    هلل  حلاسمظع هلل أل  الي هللبا    هلل حلتع قع هلل  ح ز  ست  حقممست

هللإح هللجس اهلل حت سلؽهلللعهلل حجهستهلل حلع لعهللب هلللق ـهللتق لـهللق لعهللشسل عهللتسسهـهللميهللتاقلؽهلل حتل ؼهللملهس, لس
هلل حله لع هلل  حع  حع هلل حشسل عهلللعهلل حافسظهلل   هلل حشفسملع هلل هللهلل حت للع هلل أل  اليهللبق   هلللفهلل ح ئليهلل,  شأتهللس طع

هللبا شسءهللس طعهلل أل  اليهلللفهلل ح   ئ هلل حتسحلعهلل:.هلل2002 ح  اؿهلللسس هلل  مستهلل العهلل اهللهللميهلل حعسـهلل

سلعهلل   ئ  هلل حتس لعهلل حتيهلل س تهللتتبعهلل ز   هلل إلس سفهللميهللال ههلل تـهلل  ئ  هللألمؾهلل حا  لعهلل   ئ  هلل حلسساعهلل حع
الـهلل  ئ  هللتسجلؿهلل أل  اليهلل هلل حطسب (هللإحلههلل حتيهلل س تهللتتبعهلل ز   هلل حع ؿهلل يحؾهللبه ؼهلل حتقل هلل  حله لعهلل

هلل زلس  هلل حفس  لعهلل تق لـهلل حق لعهلل أللثؿهللح ل  ط لفهلل حف سطل للفهلل.
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 الهدف الرئيس لسمطة األراضي 

 ألل  ؿهللغل هلل حل ق حعهلل حعسلعهلل  حقسلعهلل ت ثلقهسهلل  حلاسمظعهلل  لهسهلل ت مل هللقس   هلل حبلس ستهللهللتثبلتهللاؽهللل  لع
هلل حمزلعهللإل شسءهلل ظسـهلللع  لستهلللت سلؿ.

 األهداف الفرعية

 .هللإتلسـهللأ لسؿهلل حلسساعهلل  حتسجلؿهللميهلل حل سطؽهلل حتيهللحـهللتشل هسهللأ لسؿهلل حتس لع
 .ا سبعهلل ظسـهلل حعلؿهلل    شسءهللقس   هللبلس ستهللتق هلل أل  الي 
 .لجس هللآحلستهللج ل  هللحيحؾ ز حعهلل حتع لستهلل  هسهلل      حلاسمظعهلل   هلل أل  اليهلل حا  للعهلل   
 .أ شفعهللإح ت   لعهللحجللعهلل حسجمتهلل  ح ثسئؽهلل حق للعهلل  حا لثع 
 ـ.0996حس عهللهلل0 حتشجلعهلل   هللتسجلؿهلل حطبقستهلل  حشقؽهللبل جاهلل حقس  فهلل قـهلل 
 ا سبتهسهللبسستق  ـهللأ ظلعهلل ح  ـهللهلل حعلؿهلل حلستل هلل   هللتاسلفهلل حق  ئطهلل حل ج   هللح لهلل  ئ  هلل حلسساع 

 .هللGIS حجػ  ميهلل
 لتسبععهللإل   هللقس  فهلل أل  اليهلل قس  فهلل حلسساعهللح لهلل حلج يهلل حتش لعي,هلل تط ل هلل حتش لعستهلل حقسلعهلل

 بسأل  الي.
 . معهلل ح فسء هلل حت  لبلعهلللفهللقمؿهللتط ل هلل تاسلفهلل فسء هلل حعلؿهلل أ  ءهلل حعسل لفهللبسحت  لاهلل حلستل  
 هلللاقؽهلل ل هلل قتلس يهلل لعلؿهلل   هلل معهلل ح ستجهللهللتقلل هلل أل  اليهلل حا  للعهللمي شت هلل حلجسالتهللبلس

 حق ليهلل حلا يهللبأس  اهللمعسؿهلل ل لؼهلللاقؽهلل حل فععهللح جلؿهلل حاسحيهلل لاللفهلل ستل   لعهللهيةهلل حل فععهلل
 حألجلسؿهلل حلستقب لع.

 .تط ل هلل حق   تهلل حله لعهلل  إل   لعهللح ل ظفلفهللميهللس طعهلل أل  الي 
 
 

 م3102قامت بها سمطة األراضي خالل عام بقعة ضوء حول أبرز المشاريع التي 

ـهللإز حػػػػػػػعهللتعػػػػػػػ لستهلل ػػػػػػفهلل أل  الػػػػػػػيهلل حا  للػػػػػػػعهللالػػػػػػػرهللب ػػػػػػػػتهلللسػػػػػػػساعهلل3102حقػػػػػػ هللتػػػػػػػـهللمػػػػػػػيهلل حعػػػػػػػسـهللهللهللهللهللهللهلل
ـهلل يحػػػػػؾهللبػػػػػسحت  زيهلللػػػػػعهلل حت  لػػػػػعهلل إل مللػػػػػعهلل3103%هلل ػػػػػفهلل حعػػػػػسـهلل79   ػػػػػـهللبزلػػػػػس  هللقػػػػػ  هسهللهلل292 إلز حػػػػػعهلل

لػػػػسهللب ػػػػعهلل ػػػػ  هلل حعقػػػػ  هلل حتػػػػيهللبأهللػػػػعهللإجػػػػ  ء تهللسػػػػ طعهلل أل  الػػػػيهللمػػػػيهللسػػػػبلؿهلل حلاسمظػػػػعهلل  ػػػػ هلل حاقػػػػ ؽهلل,هلل 
%هلل53 قػػػػػ هللأيهللبزلػػػػػس  هللهلل6949تػػػػػـهللتسػػػػػجل هسهللمػػػػػيهلل حطػػػػػسب هلل قلػػػػػسهللقلسسػػػػػلسهللالػػػػػرهللب ػػػػػػتهلل حعقػػػػػ  هلل حلسػػػػػج عهلل

 قػػػػػػػ هللمػػػػػػػيهللألػػػػػػػمؾهلل حا  لػػػػػػعهلل,هلل قػػػػػػػ هللب ػػػػػػػػتهللإلػػػػػػػ    تهللسػػػػػػػ طعهللهلل237 ػػػػػػفهلل حعػػػػػػػسـهلل حلسالػػػػػػػي,هلل تػػػػػػػـهللإبػػػػػػ  ـهلل



7 

 

 

%هلل ػػػػػفهلل حعػػػػػسـهلل حلسالػػػػػيهللبسػػػػػباهلل33ل لػػػػػ فهللشػػػػػل ؿهللب سػػػػػبعهلل قػػػػػ 37 أل  الػػػػػيهللهػػػػػي هلل حعػػػػػسـهللالػػػػػرهللاػػػػػ  حي
لشػػػػػ  عهلل ألقسػػػػػسطهلللؤقتػػػػػًسهلل   قطػػػػػسعهلل ح ه بػػػػػسءهلل حلت ػػػػػ  هلل تلجػػػػػعهلل حالػػػػػس هلل حظػػػػػسحـهلل حلفػػػػػ   هلل  ػػػػػ هللهلل قػػػػػؼ

غػػػػػػز هلل,هلل لػػػػػػسهللتػػػػػػـهللتطػػػػػػ ل هللب  ػػػػػػسلجهلل حطػػػػػػسب هلل ا سػػػػػػبعهلل ظػػػػػػسـهلل حعلػػػػػػؿهللملػػػػػػههللبشػػػػػػ ؿهلل سلػػػػػػؿ,هلل جػػػػػػس يهلل حت فلػػػػػػيهلل
أل شػػػػػػفعهللجللػػػػػػعهللسػػػػػػجمتهللألػػػػػػمؾهلل حا  لػػػػػػعهلل,هلل ت فلػػػػػػيهلللشػػػػػػ  عهلل ظػػػػػػـهلل حلع  لػػػػػػستهلل حجػ  ملػػػػػػعهللمػػػػػػيهلل إل    هلل

هللحا سبعهلل ح ظسـهلل  إلج  ء تهللبش ؿهلل سلؿهللميهللجللعهللإ    تهللس طعهلل أل  الي. حعسلعهلل حلسساعهلل

 أل شػػػػػػفعهلل الح ت   لػػػػػػعهللحجللػػػػػػعهلل حسػػػػػػجمتهلل  ح ثػػػػػػسئؽهللمػػػػػػيهلل حطػػػػػػسب ,هلل ا سػػػػػػبعهللإجػػػػػػ  ء تهلل حعلػػػػػػؿهلل .0
هلل ب هللب  سلجهللقس هللبه.

ت تلػػػػػػػاهلل ت ظػػػػػػػلـهلل أل شػػػػػػػلؼهلل حعػػػػػػػسـهللح طػػػػػػػسب هلل ح ت   لػػػػػػػسهلل مػػػػػػػيهلل حسػػػػػػػجمتهللحافظػػػػػػػههلللػػػػػػػفهلل حت ػػػػػػػؼهلل .3
 س لقههلل.ات هللتهلل0959  حاللسعهلللفهلل حعسـهلل

ت فلػػػػػػيهللالػػػػػػمتهللإلز حػػػػػػعهلل حتعػػػػػػ لستهلل ػػػػػػفهلل أل  الػػػػػػيهلل حا  للػػػػػػعهللمػػػػػػيهلللقت ػػػػػػؼهلللاسمظػػػػػػستهللقطػػػػػػسعهلل .2
    ـ.هلل292غز هللالرهللب ػتهلللسساستهلل إلز حعهللهلل

تقلػػػػػػػػل هللأ  الػػػػػػػػيهللا  للػػػػػػػػعهللح لشػػػػػػػػس لعهلل إلسػػػػػػػػ س لعهللبسحت سػػػػػػػػلؽهلللػػػػػػػػعهلل ز   هلل ألشػػػػػػػػػسؿهلل حعسلػػػػػػػػعهلل .4
 اللفهلل السءهلل حب  ؽهلل  الس  ءهلل بلسسفهللهلل  إلس سف

جػػػػ  ء تهللتسػػػػ لعهللأ الػػػػسعهلل حلتعػػػػ لفهلل  ػػػػ هلل .5  أل  الػػػػيهلل حا  للػػػػعهلل بػػػػ هللحجػػػػسفهللقسلػػػػعهللبشػػػػ  طهلل   
 .اللفهلل السءهلل حف قسفهلل  حل  بطلفهلل طب لسهلل  ال  حيهلل  ح ب ةهلللا   

هللتاسلفهللبلئعهلل حعلؿهلل ح  ق لعهللاساهلل إلل س لستهلل حلتساع .6
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هللالـمقـدـمة
 

لػػػػػػػعهلللػػػػػػػ   هلل ػػػػػػػؿهلل ػػػػػػػسـهلل  ػػػػػػػ هللسػػػػػػػ طعهلل أل  الػػػػػػػيهللتسػػػػػػػع هلل إل    هلل حع لػػػػػػػسهللإحػػػػػػػ هللتطػػػػػػػ ل هلل حعلػػػػػػػؿهلل  أل  ءهلل

بلػػػػسهلللت سسػػػػاهلللػػػػعهلل حتطػػػػ   تهلل حت   ح جلػػػػعهلل  الح ت   لػػػػعهلل حا لثػػػػعهلل بلػػػػسهلللالػػػػلفهللتسػػػػهلؿهلل حعلػػػػؿهللهلل حا ػػػػ لي

   جػػػػػػسزةهللبسحسػػػػػػ  عهلل حلل  ػػػػػػعهلللػػػػػػعهللل   ػػػػػػس هلل ح قػػػػػػعهللمػػػػػػيهلل أل  ءهلل لػػػػػػ اًلهللإحػػػػػػ هللتاقلػػػػػػؽهلل حشػػػػػػفسملعهللمػػػػػػيهلل حعلػػػػػػؿهلل

 يحػػػػػػػؾهلل بػػػػػػػ هلل حلتسبعػػػػػػػعهلل حلت  لػػػػػػػ عهلل  ح  ئلػػػػػػػعهللح سمػػػػػػػعهلل إل    تهلل  ألقسػػػػػػػسـهلل تقلػػػػػػػلـهللأ  ئهػػػػػػػسهلل لتسبعػػػػػػػعهلللػػػػػػػ لهلل

هللز ـهللبسحتع للستهلل  حق    ت. الحت

 مػػػػػيهللسػػػػػعلهسهللإحػػػػػ هلل حلاسمظػػػػػعهلل  ػػػػػ هلل أل  الػػػػػيهلل حا  لػػػػػعهللقسلػػػػػتهللسػػػػػ طعهلل أل  الػػػػػيهللبعػػػػػ  هللالػػػػػمتهللإلز حػػػػػعهلل

 حتعػػػػ لستهلل  ػػػػ هلل أل  الػػػػيهلل حا  للػػػػعهلل لػػػػمهللبت لػػػػلستهلللج ػػػػيهلل حػػػػ ز  ءهللتػػػػـهللتشػػػػ لؿهللحجػػػػسفهلللشػػػػت  عهلللػػػػفهلل

اػػػػؽهلل حا  لػػػػعهللهلل ػػػػ  هلل ز   تهللحتطبلػػػػؽهلل حا ػػػػ ؿهلل حلط  اػػػػعهلل آحلػػػػعهلل حتعسلػػػػؿهلللػػػػعهللهػػػػيةهلل حلشػػػػ  عهللبلػػػػسهلللالػػػػلف

هلل ت مل هلل حس فهلل حلمئـهللح ل  ط لف.

 لػػػػػػػسهللتل  ػػػػػػػتهللسػػػػػػػ طعهلل أل  الػػػػػػػيهلللػػػػػػػعهللب  لػػػػػػػعهلل حعػػػػػػػسـهلل حجػػػػػػػس يهلللػػػػػػػفهللا سػػػػػػػبعهلل ظػػػػػػػسـهلل حعلػػػػػػػؿهلل  أل شػػػػػػػفعهلل

الػػػػػػسمعهللقػػػػػػ لستهلل ح ت   لػػػػػػعهللح جلهػػػػػػ  هلل  ػػػػػػ هللل قػػػػػػعهللسػػػػػػ طعهلل  الح ت   لػػػػػػعهللمػػػػػػيهلل حطػػػػػػسب هللبشػػػػػػ ؿهلل سلػػػػػػؿهلل   

   تهلل حعسلػػػػػعهلل  حػػػػػ   ئ هلل أل  الػػػػػيهلل لػػػػػسهللتسػػػػػع هللإحػػػػػ هللا سػػػػػبعهلل ظػػػػػسـهلل حعلػػػػػؿهلل  إلجػػػػػ  ء تهللمػػػػػيهللجللػػػػػعهلل إل 

هللميهللس طعهلل أل  اليهلل  حييهلللاقؽهلل ح ؤلعهلل حلستقب لع.
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هلل

 انجازات اإلدارات العامة في سمطة األراضي 

ىأواًل:ىمكتبىرئوسىدلطظىاألراضيىوالوحداتىالمداندةى:.

ى

 الـــــبـوان م

  حلشس  عهللميهلللؤتل هلل ألسلسءهلل حجػ  ملعهللميهلل حعسللعهلل أل   لعهلل لسف .0

لعهلل حل  زهلل حجػ  ميهلل حل  يهلل أل   يهللبقل  هللت قلعهلللي   هللتفسهـهلل تفعلؿهلل لؿهللحج عهلل ألسلسءهلل حجػ  ملعهللهلل حت  لؿ .3
 ميهللقطسعهللغز .

هلل حت  لؿهلللعهلللجل  عهلللفهلل حلؤسسستهلل حعسحللعهلل  حجهستهلل حقل لعهلللثؿ: .2
  أل     هلل  حلؤسسستهلل حقل لعهللحب سءهللل سزؿهللحعسئ عهللآؿهللأب هلل ل  . -
- UNDPحقس   لعهللح ل  ط لفهللميهللتسجؿهلل حشقؽهلل  حطبقستهلل حس  لع.ح بارهللميهلللجسؿهلل حت  لعهللهلل  
هللبقل  هلل - هلل حقل لع هللقط  هلل جلعلع هلل ح  لت هللمي هلل  الجتلس ي هلل القتلس ي هللحإل لسء هلل حع بي  حل   ؽ

 لب  هللس طعهلل أل  اليهلل    سسؿهلل حلش  عهللحهـ.
  حب ؾهلل ح  حيهللحتفعلؿهلللش  عهللتس لعهللأ  اليهللغز . -

 س طعهلل أل  الي حب ؾهلل إلسمليهللح ت للعهللبقل  هللتل لؿهلللشس لعهلل

هلل حلقت فعهلل .1 هلل إلي  ستهلل ق   تهلل حت فزل ف هلللف هلللجل  ع هلل ب  هلل ل   هللأب  هللتع لستهللآؿ هللبقل  هللإز حع هللإ مللع تػطلع
هللبلسفهلل هللإل    هللتـ هلل لس هللحألقبس ( هلللعًس هلل  سحع ، هلل حلـ  هللم سطلف هللت فزل ف هلل ألقل ، هلل ت فزل ف هللإي  ع هلل حق ي،  إي  ع

 لع لع.بسحقل  هلل تـهلل ش ةهلل   هللجللعهلل حل  قعهلل الح ت   لعهلل ح
هلل حعسحليهلل حقس هللبػهلل .5   ميهلل حجسلععهلل إلسمللعهلل   لعهلل حلجتلعهللGIS حلشس  عهللميهللمعسحلستهللإالسءهلل حلـ 

 حت  لؿهلللعهلل حجلعلعهلل حت  سلعهللحإل مـهلل حجػ  ميهلل ح قليهللبقل  هلل ال لعهلل حلؤتل هلل ح  حيهللجل ت  يهللميهلل   تههلل .6
   ست لسؿهللإج  ء تهلل حعال لع. حثسل عهلل    سسؿهلل حسل  هلل حي تلعهلل حقسلعهللب ئليهللس طعهلل أل  اليهلل

 سف هللـ.هللإب  هلـهلل ال  فهلل ئليهللس طعهلل أل  اليهللإح هللت  يهللح لشس  عهللميهلللؤتل هللجل ت  ي. .7
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 إ    هلل ؿهلللف: .8
ـهلل  حتيهللتسع هللس طعهلل أل  اليهلللفهلل3104تـهللإ    هلل حقطعهلل حت فليلعهلل حقسلعهللبس طعهلل أل  اليهللح عسـهلل -

  حلع  لستيهللهللح ؿهلللسهلللتع ؽهللبسأل  اليهلل حف سطل لعهللقمحهسهللإح هللأفهللت  فهلل حل جعهلل إل   يهلل  حت ظلليهلل
هللب ؾهلللع  لستهلل هللح الع هلل ألسسسلع هلل أفهللتش ؿهلللعهلل حلؤسسستهلل ألق لهلل حقس    هلل حلست لست،    هلل سمع
هللح ل  ط لفهلل هلل  حلسسالع هلل حعقس لع هلل حق لست هلل سمع هللتق لـ هللإح  هلل تسع  هلل لس هلل ل ثقع، هلل قلقع  قس لع

هلل السهلللت قيهلل حق لع.هلل  حلؤسسستهللبش ؿهللس لعهلل  قلؽ،هللللسهلللؤ يهللإح هللزلس  

ـهلل  حتيهلل الاتهلل3106هلل–ـهلل3104تـهللإ    هلل حقطعهلل إلست  تلجلعهلل حقسلعهللبس طعهلل أل  اليهللح فت  هلل -
لفهللقمحهسهللأهـهلللشس لعهللس طعهلل أل  اليهلل حتيهللته ؼهللإح هللإ جسزهسهلل تاقلؽهللأه  مهسهلللفهللقمحهسهلل يحؾهلل

هلللت سساهلللعهلل حتط   تهلل حت   ح جلعهللهلل  الح ت   لع هللبلس  حا لثعهللهلل بلسهلللاللفهللهللهللحتط ل هلل حعلؿهلل  أل  ءهلل
تسهلؿهلل حعلؿهلل    جسزةهللبسحس  عهلل حلل  عهللهلللعهللل   س هلل ح قعهللهللميهلل أل  ءهلل ل اًلهللإح هللتاقلؽهلل حشفسملعهللهللميهلل

  حعلؿ.

 
تـهللتش لؿهللحجسفهلللقت فعهللاساهللق    تهلللس   هلل فهلللج يهلل ح ز  ءهلل يحؾهللح   سعهللط بستهلل حل  ط لفهلل اؿهلللشس  هـهللهلل .9

   حتس لعهلللعهـ.

(هللهلللعسل عهللميهللل تاهلل ئليهللس طعهلل أل  اليهلل4558(هلللعسل ع،هلل  حلعسلمتهلل ح     هلل 0911 حلس   هلل ب ػتهلللعسلمتهلل .01
(هللق   ،هلل ق    تهلل     هلل45(هللتقلللستهلل،هلل  حق    تهلل ح  ق لعهللهلل 41(هلل  55،هلل  ح تاهلل حقسلعهللباز حعهلل حتع لستهلل   هلل 

 (.95(هللهللق   هلل  الجتلس ستهلل  ح جسفهلل 3348لفهلل حلاس ـهللهلل 

هلل

هلل
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ىالرقابظىالداخلوظىوضبطىالجودةى:.ىثانواىى:ىىدائرة

 الـــــبـوان م

(هللبأ    هسهلل تس لعهلل العهلل تسجلؿهلللج  هلل  ستمـهللأ اليهلل  قؿهللل  لعهلل404لتسبععهلللعسلمتهللح ل  ط لفهلل     .0
هلللست   تهلل هلل هلل تل ل  هلل ق   هلل تج ل  هلللا لع هللا ـ هلل ت فلي هللأقسسطهلل مؾهللاجز هلل تع لستهلل  ست لسؿ  تس لع

هلللبسحعهلللسحلعهلل  حال ؿهلل هلل الح ت   يهلل  يهللش س يهلل   ت  الستهلل ست     هلل ح   هلل لتسبعع   يهلللستق جستهللقل 
  ط بستهلل حل  ط لفهللهلل.

 

هلل  حل  بطلفهلل .3 هلل بلسسف هلل  إلس  ء هلل حف قسف هللل فست هلل ت قلؽ هلل حا  لع هللبألمؾ هلل حقسلع هلل إللجس  هللل فست ت قلؽ
 لتسبععهلل حلستاقستهلل حلسحلعهلل  يهلل حلستأج لفهلل  حلتعسق لفهلل  حل  بطلفهلللعهلل  ئ  هللألمؾهلل حا  لعهلل  حل   حعهلل

 .هللتا ل هلل  س ل هـهلللعهلل لسبعهللقسفهللل  يهلل حجزئلعهللبقل  هلل حلستأج لفهلل حلتق فلفهلل فهلل معهلل إللجس هلل هلل

 

هللـ.2013أ    هللتقس ل هللأسب  لعهلل شه لعهلل  بعلههلل  لؼهللس  لعهللإل جسز تهللس طعهلل أل  اليهللقمؿهلل سـهلل .0

هلل ستلعساهلل حلب لجلفهللميهلل حل سفهلل .3  هللتـ هلل حاسس اهللالرهللأ ه هللحت سععهللل سفهلل  ئ   هلل قؿهللأ شلؼهللألمؾهلل حا  لع لتسبعع
  بس تظس هللقلسـهللألمؾهلل حا  لعهللب قؿهلل أل شلؼ.

هللميهلل .2 هلل  إلجسز ت هلل حعلؿ هللبسحله هلل الحتز ـ هللبال     هلل  حل ظفلف هلل ح   ئ  هللل   ء هلل  ي هلل  حتعللـ هلل حل ظفلف هللإجسز ت لتسبعع
هلل حل ظفلفهلل هللأ  ء هلل لاال  هلل حل ظفلف هلل  ي هللبج التهللتفتلشلع هلل  حقلسـ هلل أي  ستهلل حعلؿ  إللجس  تهلل  ألي  ستهلل حقسلع

 حعلؿهللبسحش ؿهلل أللثؿهلل. لتسبععهلل حلتأق لفهلل فهلل ح   ـهلل أ    هللتقس ل هللبيحؾهللحاللسفهللسل هلل 

هلل حلق   هلللفهلل ز   هلل ح  ق لعهللحلعسلمتهلل حطسب هلل .1  لتسبععهللت قل هلل حلاسللفهلل  تبعهلل حع  ئ هلل  حتأ  هلللفهلل حتز لهـهللبسح سـ 
 لتسبععهلل حتز ـهلل ح تبعهللبسحتسعل  هلل حا  للعهلل  ح  هلل  يهلل حتسعل  هلل حج ل  هلل حقسلعهللبلعسلمتهلل حطسب هلل لتسبععهلل  تلس هسهلل

 عهلل.لعهلل ز   هلل ح  ق ل

لتسبعػعهللأ لػسؿهلل حلػلس عهللمػيهللسػػ طعهلل أل  الػيهلل لشػ  عهللقز  ػستهلل حللػسةهلل   قطس ػػههلل لتسبعػعهللت  لػ  تهلل  سػتهمؾهلل حسػػ ال هلل .5
 لعهلل ز   هلل ح قؿهلل  حل  لمتهلل  أللس عهلل حعسلعهللحلج يهلل ح ز  ءهلل.

  إل الءهللبسحشهس  تهللميهلل حلاس ـهللبجللعهللأ    هسهلل  قتمؼهللل سطقهسهلل. .6

  تاهلل    لستهللس طعهلل أل  اليهللحتسهلؿهلل حتعسلؿهللبهسهلل.ت تلاهلل تب لاهلل مه سعهلل .7

  ش هللأسلسءهلل حلسسالفهلل حل قللفهلل  يهللل قعهللس طعهلل أل  اليهللحق لعهللز   هلل حل قعهلل تسهلؿهلللعسلمتهـهلل. .8
 لتسبععهلل ستبلسفهلل ح السهلل ح ظلفيهلل+هللل تقيهلل حق لع. .9

 لتسبععهللق  هللط ؼهللح ل ظفلفهلل حلتقس  لفهلل. .01
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 حلشس  عهللميهللحج عهلل ستمـهلل ه  هلل ح  ئ  هلل حلسحلعهلللفهللل ل هسهلل حسسبؽهلل تس للهسهللحل ل هسهلل حج ل هلل  حلشس  عهللميهلل جتلسعهلل .00
حل سقشعهلل تبعهلل حع  ئ هلل  حلشس  عهللميهللحج عهللتط ل هللهل  لعهللس طعهلل أل  اليهلل حج عهلل حج  التهلل  حلشس  عهللميهلل  شهلل

هلل حلتق ل هللم ز هلل حل ظفلفهلل حج ع هللتقللـ هللت قلؽ هللب جسف هلل    هلل لؿهللقسلع هلل حج ع هلل حقس   لع هلل ح ا   هللل ل  هللح ظلفع لف
هللبلعهللمسسئـهللا  للعهلل،هلل حج عهلل أسعس هلل  حلشس  عهللميهللحجسفهللبقل  هلل  شعهلل لؿهللتعزلزهلل   هلل ح قسبعهلل حج عهلللز    
هلل أل  اليهلل هلللقلؼهللميهللس طع هللإلقسلع هلل حلز     هلل أل  اليهلل حج ع هللحس طع هلل حثسبتع هلل ألل ؿ هللج   مت هلللظس لؼهلل حج ع

حلشس  عهلل    هلل حتللزهلل حا  ليهلل  حلشس  عهللميهللحج عهللإحػسءهلل حلعسلمتهلل حق للعهلل  حلشس  عهلل ت  ل هللإطس  تهلل حسلس  تهلل  
ميهللحج عهللأتمؼهللأقتسـهلل  حلشس  عهللميهلل،هلل  حلشس  عهللميهللحج عهلل   سعهللل فستهلل ل  فهلل حلاسسبعهلل  حلشس  عهللميهلل جتلس ستهلل

  ح جسفهلل ح  ق لعهلل.هلل

ى
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ىثالثًا:ىاإلدارةىالطامظىلتدجولىاألراضيىوالطقارات

 الطدد البند النوع

 لعسلمتهلل حتس لع

 3533 لعسلمتهلل حتس لعهلل حتيهللتـهللمتاهس
 3275 لعسلمتهلل حتس لعهلل حتيهللتـهللتسجل هس

 461 لعسلمتهلل حتس لعهلل حتيهللحـهلللتـهللتسجل هس

هلل حـهللت قعهلل حت قلعهلل حثس يهلل" حف  غ"  12 لعسلمتهلل حتس لعهلل حتيهللقسلتهللب معهلل ح سـ 

 لعسلمتهلل حسبع

 70  حتيهللتـهللمتاهسلعسلمتهلل حسبعهلل

 27 لعسلمتهلل حسبعهلل حتيهللتـهللتسجل هس

 43 لعسلمتهلل حسبعهلل حتيهللحـهلللتـهللتسجل هس

 لعسلمتهلل حب   هلل حق للع

 66 لعسلمتهلل حق لـهلل حتيهللتـهللمتاهس
 29 لعسلمتهلل حق لـهلل حتيهللتـهللتسجل هس

 37 لعسلمتهلل حق لـهلل حتيهللحـهلللتـهللتسجل هس

  حعق  

 6759 تسجل هس ق  هلل حتس لعهلل حتيهللتـهلل
 107  ق  هلل حسبعهلل حتيهللتـهللتسجل هس
 83  ق  هلل حق لـهلل حتيهللتـهللتسجل هس

 16012 لستق جستهلل حقل هلل حتيهللتـهللطبس تهس لستق جستهلل حقل 
 15683 شهس  تهللتسجلؿهلل حتيهللتـهللطبس تهس شهس  تهللتسجلؿ

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

هلل
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هلل

هلل

 رابطًا:ىاإلدارةىالطامظىألمالكىالحكومظ

ى:والتوثوقىالتدجولىىقدمى-أ

ىنـوع
 الـمـطــامـلـظ

 مذروحات إفادات

ىدرادظ

 ملفات

ىإرداد
 تقارور

ىأرذفظ

 بوانات

ىحضور
 محاكم

ىتدووظ
 مالوظ

 8 3 414 42 360 35 72 عدد

 

ى:واإلوجاراتىالطقودىقدم.ىب

 التخمونات إخطارات دفعىإوصاالت تقارورىإرداد مالوظىتدووظ الـمــطــامـلـظىنـوع

 21 707 895 407 239 عدد

ى

ى.:ىوالمتابطظىالتفتوشىدائرةىإنجازاتى-:ج

ىنـوع
 الــمــطــامـلــظ

ىكذف
 موداني

 (متطدون)إخطارات
ىإخطارات

 (دفع)

ىتطدواتىإزالظ

 (دونم)

 تقارورىإرداد

 305 392.6 839 658 1198 عدد

ى

ى

ى

ى

ى



16 

 

 

ى

ى:ىالتخصوصاتىلجنظىإنجازاتى-د

ى

ى:الجمكورىمعىالتطامل-هـ

 الــمـطــامــلـظىنـوع

ىدرادظ

 الملفات

 طرفىخلو إفادات

ىأرذفظ
 البرود

ىأرذفظ
 ملفات

 4282 3155 455 143 2050 عدد

ى

ى

ىللمداحظىالطامظىاإلدارة:ىخامدًا

 محفوظظمطامالتى ىردمىخرائط ىالمودانيالمدحىمطامالتى

981 889 317 

ى
هلل

هلل

هلل

هلل

هلل

 المدتقبلظىالملفات الــمـطــامـلـظىنـوع
ىاللجنظىرلىىالمطروضظىالملفات

 الفنوظ

ىاللجنظىرلىىالمطروضظىالملفات
 الوزاروظ

 95 200 426 عدد
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هلل

ىداددًاى:ىالدائرةىالمالوظى

ى

ى

 اإلجمالي بالشيكل   األشهر 

  1,831,510   3102يناير  

  2,022,651   3102فبراير  

  3,064,858   3102مارس  

  2,318,032   3102أبريل  

  2,971,459   3102مايو  

  2,742,738   3102يونيو  

  2,695,068   3102يوليه  

  1,339,157   3102أغسطس  

  2,516,840   3102سبتمبر  

  1,796,202   3102أكتوبر  

  1,692,233   3102نوفمبر  

  1,950,137   3102ديسمبر  

  26,940,883   إجمالي األيردات 
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ى

ى

ى

ى
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ى
ى

 لإلوراداتجدولىووضحىالندبىالدنووظى

 2010 اسم الدائرة
النسبة 
 المئوية

2011 
النسبة 
 المئوية

2012 
النسبة 
 المئوية

2013 
النسبة 
 المئوية

 اإلجمالي

دائرة تسجيل 
 األراضي

10,412,055 100% 12,896,686 24% 17,269,652 34% 18,340,919 6% 58,919,312 

اإلدارة العامة 
 للمساحة

377,317 100% 485,390 29% 321,585 -34% 396,696 23% 1,580,988 

 
اإلدارة العامة 

 لألمالك
12,221,693 100% 20,248,482 66% 17,108,859 -16% 8,203,268 -52% 57,782,302 

 118,282,602 %22- 26,940,883 %3 34,700,096 %46 33,630,558 %100 23,011,065 اإلجمالي

ى
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ىدابطًا:ىالدائرةىالقانونوظ

 إنجازها تم معامالت المعـامـمة نــوع م

 311     هلللعسلمتهلللا حعهلللفهللل تاهلل ئليهللس طعهلل أل  الي .0

3. 

 العـامـة والنيابة المحاكم قضايا

 27 .هلللي   تهللقس   لعهلل  ً هلل   هللقالسلس.0

 77 .هلللقسطبستهلل ح لسبعهلل حعسلع.3

 9 .هللشهس  تهللألسـهلل حلاس ـهلل.2

2. 

 

 المجـان في المشاركة

 32 تلال هلل ألسلػسء..هللحج عهلل0

 12 .هللحج عهللتسجلؿهلللجػ  .3

 7 .هللحج ػعهلل حقس   لفهللميهللس طعهلل أل  الي.2

 8 .هلل ح ج عهلل ح  ق لعهللح لتسبعع.4

 24 .هللحجسفهللأق ل:هلل5

 7 .حج عهللقس   لعهلل ستشس لع6

 17 .هللحج عهللإ   لعهلل7

ى

 ثامنًاى:ىدائرةىالذؤونىاإلداروظ
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 حلهس  تهلل  حقب  تهللالقتلس هلل حل ظفلفهلل حلؤه لفهلل  حقس  لفهلل   هلل حلشس  عهللميهلل  تقسءهلل حل ظفلفهلل تقللـهلل
 ت بلعهلل اتلسجستهلل حعلؿ.

0. 

 .3 إ    هلل ح لؼهلل ح ظلفيهللحل ظفيهلل  ئ  هلل حشؤ فهلل إل   لع.

 .2 إ    هللتقس ل هلل   لعهلل فهلل شسطستهلل ح  ئ  هلل    جسز تهسهلل  قت  استهللتط ل هلل حعلؿهللبهس.

 حللس عهلل حعسلعهللبلقت ؼهللل ج   تهللس طعهلل أل  اليهللت ظلـهللا  عهلل حسلس  تهلل أ لسؿهلل لست زلستهلل
   حعلؿهلل   هللتاسلفهللأ  ئهس.

4. 

تاسلفهللبلئعهلل حعلؿهلللثؿهلل هسفهلل   ئ هللس طعهلل أل  اليهلل ت  لاهللقط طهلله  تؼهلل للس عهلل ألثسرهلل
  حل تبيهلل  حلع  ت.

5. 

 .6 ت ظلـهللل فستهللشؤ فهلل حل ظفلفهلل افظهلل ح لسيجهلل  حلست   تهلل  حسجمت.

 .7  الجتلس يهللحت طل هلل حعمقستهللبلفهلل حل ظفلف.إ شسءهللل   ؽهلل حت سمؿهلل

 .8  ق هلل جتلس ستهلل حقسء تهلل لؿهلللعهلللؤسسستهللا  للعهللبقل  هللتط ل هللب  لجهلل حشؤ فهلل إل   لع.

 .9  ق هلل    هللحػعهلل  ج لزلعهللحل ظفيهللس طعهلل أل  الي.

(هلل   هللب  هلل حتشػلؿهلل098ل ظفلفهللج  هلل هلل هلل01ت مل هلل     هللبش لعهللحس طعهلل أل  اليهللالرهللتـهللتعللفهلل
 حلؤقتهلللفهلل ز   هلل حعلؿهلل   سحعهلل حػ رهللحس هلل اتلسجستهلل   ئ هللس طعهلل أل  الي. 

01. 

 .00 إ    هللج  ؿهللتش لمتهلل ح ظسئؼهلل لتسبععهلل إلج  ء تهلل حلتع قعهللبت فليةهللبع هللإق   ةهلللفهلللج يهلل ح ز  ء.

 .03 إ    هللقطعهللت  لبلعهللشسل عهللح سمعهلل حل ظفلف.

 .04  قسلعهللب  سلجهلل حاال  هلل  ال ل  ؼ.تا لرهلل أل ظلعهلل حلاس بعهللميهللشؤ فهلل حل ظفلفهلل

 .05 لس ل ستهللح لش  بستهلل حسسق ع.هلل2تق لـهللق لستهللح ل ظفلفهلل  حجله  هللبت مل 
هلل

 
 

  

 تادطًاى:ىدائرةىالحادوب
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ى

ى

هلل

 .0 تجهلزهللسل م  تهللج ل  هللحتق ـهللبلئعهلل ح لاهلل  ظـهلل حلع  لستهلل حجػ  ملسهلل  أل    ؿ.
 .3 تط ل هلل ظسـهلل حل  سمتهلل ح  ق لع.

 .2  ظسـهللب لجيهللحال هللأجهز هلل حل ظفلفهلل ل اقستهس.تط ل هلل
 .4  بطهللب  سلجهلل حشئ فهلل إل   لعهلللعهلل ل  فهلل حل ظفلف.
 .5  لؿهللط اهلل إلجسز هلل حقسلعهللبسحل ظفلفهلل ح ت   لًس.

 .6 ت مل هللبلئعهللتل فهلللفهلل لؿهلل حسل م  تهلل غـهلل  قطسعهلل حتلس هلل ح ه بسئي.
 .7 إ    هللب  سلجهللح ج عهللتلال هلل ألسلسء.

 .8 ب  لجهللألمؾهلل حا  لعهلل هلل حطسب .تط ل هلل
 .9 تط ل هلل   هللب  سلجهلل حتق ل هلل ألسب  ي.

 01  لؿهللب  سلجهلل ق  هلل إللجس  تهللقس هللبسح  ئ  هلل حقس   لع.
 .00 ا سبعهلل حعلؿهللميهلل إل    هلل حعسلعهللح لسساع.
 .03 تط ل هلل حعلؿهلل   هللب  سلجهلل حب ل هلل ح  ق ي.
بت زلؿهللجللعهلل حب  لجهلل حمزلعهلل  بطههلللعهللق    هلل حبلس ستهللتجهلزهللسل م هلل ظـهلل حلع  لستهلل حجػ  ملسهلل

   حق لطع.
02. 

 .04  بطهللأ شلؼهلل حلاس ـهلل  حاج ز تهلللعهلل الستعمـهلل حقس هللبسحطسب .
لشس  عهللس طعهلل أل  اليهللميهللبلس ستهسهلللفهللاللفهللحج عهللت سلؿهلل حبلس ستهلللفهللأجؿهلل ستفس  هلل حلؤسسستهلل

  ألق لهلل هلل حا  لعهلل الح ت   لعهلل(.
05. 

 .06 آحلعهللب لجلعهللحت قلؽهللبلس ستهلل ق  هلل حطسب .تط ل هلل
 .07 تط ل هلل أل شفعهللميهلل حطسب .

 .09 تط ل هلل ظسـهلل حاج ز تهلل  حلاس ـ.
 .31 تطبلؽهلل ظسـهلل ح سسئؿهلل حقلل  هلل   هلللعظـهلل حب  لجهللإل مـهلل حل  جعلفهللبسل هلللعسلمتهـ.
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ى

ىالصطوباتىوالمطوقاتى

هلل0 هللال هلل  حيي هلللستل  هللبش ؿ هلل حعلؿ هللاجـ هللتالس ؼ هلل  حبش لعهلل. هلل حلس لع هلل إلل س لست هللاجـ هلللع لت سسا
  حل ج   .

.هلل ق هلل حتجهلز تهلل  حلع  تهلل حثقل عهلل حقسلعهللباز حعهلل حتع لستهلل  ال تلس هللميهللت مل هسهلل   هللجهستهللقس جلعهلل3
 للسهلللؤث هلل   هللس  عهلل أل  ءهلل ميهلل ح قتهلل حل سسا.

هللبلئعهلل حعلؿهلل ح  ق لعهللغل هللل سسبعهلللعهللاجـهلل حعلؿهلل حلتز ل هلل اللؽهلل حل س2 هلل حعسلعهلل. فهللقسلعهللميهلل إل    
 حتسجلؿهلل أل  اليهلل  حعقس  ت.

 .هلل ال تلس هلل   هللل ظفيهلل حتشػلؿهلل حلؤقتهللميهلل ثل هلللفهلل حلهسـهللحس هلل ح ق هللميهلل حل    هلل حبش لعهلل4

 .هللتأق هللل ؼهلل أل  ل هلل حلسحلعهلل حشه لعهلل  حتيهللتؤث هلل   هللس  عهللت بلعهلل الاتلسجستهلل  ح مسءهللبسالحتز لست.5

هلللع  لعهللح ل ظفلفهلل  حتيهللحهسهللأث هللس بيهلل   هلل أل  ءهلل  حاسحعهلل حلع  لعهللح ل ظفلف..هللق عهلل حا  مزهلل حلس لعهلل  ح6

هلل

هلل
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ىالتوصوـــــــــاتىالنتائجىو

هلل .0 هللب سبع هلل حعسـ هللحهي  هلل الل    ت هللهلل38  قفس  هلل   قطسعهلل% هلللؤقتًس هلل ألقسسط هلللش  ع هلل قؼ بسبا
هلل هللتجس ز هللتـ هلل ق  هللغز  هلل حلف   هلل    هلل حظسحـ هلل حالس  هلل تلجع هلل حلت    هلل حقس هلل ح ه بسء  حجزء

هلل هلل حعسـ هللقمؿ هلل  لهس هلل حلتعسق  هلل أل  الي هلل    هلل ألقسسط هللاؿهلل3104بسست لسؿ هللب الع هلل   لي ـ
ال قطسعهلل ح ه بسءهلل حلت   هللبت مل هلل ح ق  هللحس طعهلل أل  اليهللح افسظهلل   هلل ستل   لعهلل حعلؿهلل زلس  هلل

  إلل    تهلل.

ميهللهي هلل حعسـهلل فهلل ماظهلل  تفسعهللميهلل حق لستهلل حلق لعهلللفهللقبؿهلل إل    هلل حعسلعهللحأللمؾهلل حا  لعهلل .3
%(هلل40ـهللب سبعهلل 3102%(هلل   قفس هللإقطس  تهلل حلتع لفهللميهلل سـهلل067 حعسـهلل حسسبؽهللب سبعهلل 

ـهلل ل جعهلل حسباهللميهلليحؾهللت ثلؼهلل شسطهلل  ئ  هلل حتفتلشهلل  حلتسبععهلل  إل    هلل حعسلعهلل3103 فهلل سـهلل
هللأللمؾهلل حا  لعهلل.

%(هلل04سب (هللب سبعهلل  ماظهلل  قفس هلل سبعهلل حلعسلمتهلل حلق لعهللإحيهلل  ئ  هللتسجلؿهلل أل  اليهلل  حط .2
  سفهلل حسباهلل ح ئلسيهللميهللهي هلل ال قفس هلل حقس هللبسحلعسلمتهلله هلل  تفسعهلل حال لبعهلللفهللقبؿهلل

ال لبعهلل ح قؿهللميهلل ؿهلللعسل عهلل     هللميهللس ؽهلل أل  اليهلل تلجعهلل حالس هلل  حظ  ؼهلل القتلس لعهلل
هلل حلعبعهلل.

 سبعهلل  يحؾهلل ج  هلل  قفس هللميهلللعسلمتهلل حتيهللتـهللمتاهسهللميهلل حب   هلل حق للعهلل أ  اليهلل حسبعهللب .4
%(هلل فهلل حعسـهلل حسسبؽهلل يحؾهللبسباهلل حق   هلل حلس  هلللفهلل ئليهللس طعهلل أل  اليهللقمؿهلل سـهلل09 

ـهللبالقسؼهلللعسلمتهلل حسبعهلل تلجعهللتالس اهلل أل   ؽهلل حلق لعهللحس طعهلل أل  اليهلل.هلل ه سؾهلل3102
ل   هللشهس  تهلل حتسجلؿهللب سبعهلل 55  تفسعهللميهللإل   هلل حلستق جستهللب سبعهلل  %(هلل54%(هلل   

هللجللعهلل حبلس ستهلل ح ت   لَس. ل جعهلل حسباهللميهلليحؾهللأ شفعهلل

%(هلل تلجعهللال    هلل ج  هلل حق  ئطهللميهلل74 ماظهلل  تفسعهللميهلللعسلمتهلل سـهلل حق  ئطهللب سبعهلل  .5
 حلعسلمتهلل حلق لعهللإح هلل  ئ  هللتسجلؿهلل أل  اليهلل,هلللعهلل  قفس هللميهلللعسلمتهلل حلس هلل حلل   يهلل

ؾهلل تلجعهللح0%(هللح لهلل إل    هلل حعسلعهللح لسساعهلل ي23%(هلل  حلعسلمتهلل حلاف ظعهللب سبعهلل 2ب سبعهلل 
هلل ح    هللميهللس ؽهلل أل  اليهلل تلجعهلل حالس هلل  حظ  ؼهلل القتلس لعهلل حلعبع.هلل
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%(هلل هيهلل سبعهللبسلطعهلل الل هلل حييهللل ؿهلل   هلل  ت  ؿهلل2 ماظهلل  تفسعهللميهلل حتقللستهللب سبعهلل  .6
 ميهلل حق    تهلل حلس   هلل فهللس طعهلل أل  الي.

هلل حل ظف .7 هلل حل ظفلفهللميهللجللعهلل ح   ئ هللحلت سساهلل    هلل    هللزلس   لفهلللعهللاجـهلل حتأ ل هلل   هللال    
هلل حعلؿهلل حلتز ل هللبش ؿهلللستل هللميهلل ؿهلل سـ.

هلل   هلل الستل   هللميهللتسهلؿهللإج  ء تهلل حلعسلمتهلل  حعلؿهلل   هللإج  ءهلل   سعهلل   هللآحلستهلل .8  حتأ ل 
ج  ءهلل حتع لمتهلل حمزلعهلللعهللاللسفهللافظهلل حاق ؽهللح جللع.   حعلؿهلل  إلج  ء تهللبش ؿهلل   يهلل   

هلل .9 هللحاللسفهلل ل ؿ هلل حلسحلع هلل ز    هللبش ؿهللل ثؼهلللع هلل   ـهلل حت  لؿ هللميهللل   هس  حا  التهلل حشه لع
 تعطؿهلل أل لسؿهلل  حتأق هللميهللس   هلل حلستاقست.

هلل لع  تهللس طعهلل أل  اليهللحاللسفهلل .01  حعلؿهلل   هللإ    هللب  سلجهللللس عهلل   يهللشسلؿهللحجللعهللأجهز 
 إ جسزهلل أل لسؿهللميهللل   هسهلل   ـهللتأقل هلل حلعسلمت.

 حلشس لعهلل حتط ل لعهلل حتيهللهلل حت  لؿهلللعهلل حلؤسسستهلل ح سللعهلل  أله لعهلل حقسلعهللح لسس   هللميهللت فلي .00
 ب أتهسهللس طعهلل أل  الي.

هلل فهلل .03 هلل حتع لست هللإز حع هللمي هللحمستل    هلل حلقتلع هلل  حجهست هلل أل  الي هللس طع هللبلف هلل حجه   ت ثلؼ
لجس هللا  ؿهللح لشس ؿهلل حتيهللت  جههلل حتع لست.   أل  اليهلل حا  للعهللبش ؿهلل  ئـهلل   

هلل حتع يهلل   هلل أل .02 هلل حل  ط لفهللا ؿ هللبلف هلل ح  ي هللح ش  هلل إل مللع هلل حا  للعهللت ثلؼهلل حجه     الي
   الستل   هللميهلل حالمتهلل إل مللعهللبش ؿهلل   ي.

 حتأ ل هلل   هللال    هللتاسلفهللبلئعهلل ظ  ؼهلل حعلؿهللقسلًعهللميهلل حطسب هلل  حسعيهللإللجس هللل سفهللب لؿهلل .04
 ح ل سفهلل حاسحيهللل  فهللأ ث هلللمئلعهللالستلعساهللاجـهلل حعلؿهلل حلتز ل .

هلللفهللأث هللإلجسبيهلل   هللأ  ءهلل حل ظفلف..هللزلس  هلل حا  مزهلل حلس لعهلل  حلع  لعهللح ل ظفلفهللحلسهللحيحؾهلل01هللهللهلل

هلل..هلل شل هللبسح ق عهلل ح   لعهلل  حلتللز هللبسأل شفعهلل الح ت   لعهللحجللعهلل   ئ هللس طعهلل أل  اليهلل00هللهللهللهلل


