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 الممخص
 

 غغاداادار ددباغغ دالتلالنغغ د1421الغغلدارغغلر دد2014بنغغعددغغدددامالتغغلالي داماغغاداغغمدااللزمغغلد غغادامتغغلمد

صدارد غ 9567امتلال دماسلالداألراضادوامترلرا ددوامدوا  نط دالساخرجدقادد،دوقغددبنػغ دإاغرادا دس 

واسغت دالناغوندواسغتالل  دداثاغلندوثالغلاون)د–لداغدشغاللدد82969588األراضاددخيلدمغذادامتغلمد

،دلاللدامداافاذدحالي دالساالر دازام داماتدال د(لدادشاللدوخالسالل  دوثاللندوثاللاوندأمفددوساون

د.التلالنغ دالسغلحا د غاداادار دامتلالغ دمنالسغلح د560،دوقددامداافاذددوامد182حاثدبنػ دامالسلح د

إمغغادا نددحغغادامبغغرا مإملاروااغغل ددرغغددد100دألثغغردالغغنداداالغغلدداألرشغغف دااملاروااغغ دحاغغثداغغمدأرشغغف 

دد.واللدزالدامتاللدالساالر
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 مكتب رئيس ُسمطة األراضي
 الهدف العام

دااشرافددناداحرا داألمدافدااااللا دواماطوارا دوالالبت داماافاذدوامااسا دامداخنادوامخلرلا.
 أبرز اإلنجازات

د.بي الندالواداددوزالرا دوالرلدس نط داألراضاااظامدش وندر اسد .1
 .احداددوااظامدامالواداددمنالرالت اساربللداملالهوردود .2
 الالبت دامبراددامصلدردوامبرادداموارددماللا در اسدس نط داألراضا. .3
 ااشرافدوالالبت داافاذدقرارا دواوصال در اسدس نط داألراضا. .4
 صالغ دامالللابل داميزال دامداخنا دوامخلرلا دماساردامالتلالي دوامردددناداالسافسلرا . .5
 الالبت دامنللندامداخنا دوااشرافددناهل. .6
 امااسا دامداخنادوامخلرلادوامتيقل دامتلال . .7
د

داملدولدامالماداوضحدحلمدامالتلالي دامالالز دالندخيلداللا در اسدس نط داألراضاد
 

 العدد البند م     
د1240دامصلدردامبراد  .1
د4622داموارددامبراد  .2

 
 العالقات العامة

   الهدف العام
اماواصلدامداخنادوامخلرلادال دامالوظفاندوامالؤسسل دواموزارا دماحساندصور دامالؤسس دواماػطا د

دااديالا دملل  دأاشطاهلدووض دامخططدااديالا دمنحالي دامااداافذملدس نط داألراضا.
 أبرز اإلنجازات

 ااظامدورشدامتاللدوامدورا دامادرابا دامداخنا . .1
 غغغغغادداماشغغغغغػالدامالؤقغغغغغ اماواصغغغغغلدالغغغغغ دامالؤسسغغغغغل دواشغغغغغػالددغغغغغدددالغغغغغندامتغغغغغلالناندوامخغغغغغرالانددنغغغغغادباغغغغغدد .2

 س نط داألراضا.
د.امالشلرل د اداو اردالسلددا دمنالوظفاند ادس نط داألراضا .3
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 القانونية
 الهدف العام

امخلصغ دداردامدامخدالل داالساشلرا دامرلاوااغ دملالاغ دامالغتلالي دوامتالغلددنغاداطواغرداماشراتغل 
دبلألراضغا.

 أبرز اإلنجازات 
غغغغغنط داألراضغغغغغادوارغغغغغدامدامغغغغغرأ دامرغغغغغلاوااد -1 الرالتغغغغغ دلل غغغغغ دامالتغغغغغلالي دامالاتنرغغغغغ دبتالغغغغغلدامغغغغغدوا رد غغغغغادس 

د اهل.
غغغغنط دد -2 غغغغنط داألراضغغغغاد غغغغادامغغغغددلوادامالر ودغغغغ دأالغغغغلمدامالحغغغغللمدواماغغغغادارغغغغلمدالغغغغندأوددنغغغغادس  االثاغغغغلدس 

 األراضا.
 األطرافدامخلرلا .لالب دامتروددامالبرال دباندس نط داألراضادودد -3
دامالشلرل د ادامنللندامفاا دامخلص دبدراس دامطنبل دامالردال دمناخصاصدوامنلا دامرلاواا . -4
دنغغغغغغغادامرضغغغغغغغلالدوامشغغغغغغغهلد دأالغغغغغغغلمددصغغغغغغغالغ دامالغغغغغغغذلرا دامرلاوااغغغغغغغ دواا غغغغغغغلدا دمناالبغغغغغغغ دامتلالغغغغغغغ دوامغغغغغغغرد -5

 امالحللم.
 امالخانف.اردامداالساشلرا دامرلاواا دمر اسدس نط داألراضادولالا دامدوا رد -6

 
 الرقابة وضبط الجودة

 الهدف العام
دالراقب دلل  داألاشط د ادسنط داألراضادواماألددالندسارداالراءا دو  داماظلم.

 أبرز اإلنجازات
امراغغغغغلمدبلغغغغغوال درقلباغغغغغ ددنغغغغغادلالاغغغغغ دامغغغغغدوا ردواألقسغغغغغلمدبهغغغغغدفداماألغغغغغددالغغغغغنداطباغغغغغ داالغغغغغراءا د .1

د.والتلملاهلدإندولد دبشللدصحاحدواملشفددنداالاحرا ل 
غغغغنط داألراضغغغغادوارغغغغداالهلدمنلهغغغغل د .2 إدغغغغداددامارغغغغلراردامشغغغغهرا داالغغغغلزا دامغغغغدوا ردواألقسغغغغلمد غغغغادس 

 .م30/10/2014مػلا دالراخددامالتاا 
امالشغغغغغغغغلرل د غغغغغغغغادملغغغغغغغغلنداماحراغغغغغغغغ دامخلصغغغغغغغغ دبلالاحرا غغغغغغغغل دامسغغغغغغغغنبا دوامشغغغغغغغغللوادامالردالغغغغغغغغ دالغغغغغغغغند .3

 امالواطاان.
الغغغغلددامحنغغغغولددرغغغغددورشغغغغل ددالغغغغلدمالالقشغغغغ دامصغغغغتوبل دوامتوا غغغغ داماغغغغاداوالغغغغ ددالغغغغلدا .4 مغغغغدوا ردوا 

 مهل.
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 الحاسوب
 الهدف العام

وامالحل ظ ددنادأالنددامالتلالي د ادس نط داألراضادحوسب داظلمدامتاللدواألرشف داالملارواا دملالا د
دوحاللا دامالتنوالل .

 أبرز اإلنجازات
داطواردبرالالجدامالسلح دوالالبت دامبراالجدامخلص دبلمطلبودبلساالرار. .1
د.امخلص دبلمطلبودلدد دامبالال قداِاشرافددنادأالندوحاللا  .2
دالالبت دبرالالجداألرشف داالملارواا دمسلي دوثل  دأاليكدامحلوال . .3
د.2015مس نط داألراضاداطيق دال دبداا دامتلمددامالوق داالملارواااطوارد .4
غغغغغغغنط داماواصغغغغغغغلدالغغغغغغغ دامحلسغغغغغغغو دامحلغغغغغغغوالاد .5 ماغغغغغغغو اردقلدغغغغغغغد دبالاغغغغغغغل دخلصغغغغغغغ دبلالاغغغغغغغ دالتغغغغغغغلالي دس 

د.األراضا
دملالا دبالال دس نط داألراضادوحفظداسخداحاالطا .اسخددور د .6
دامرالمدبأدالللدامصالا دملالا دألهز دامحلسو دوامشبل . .7
دامددمدامفاادوامالالبت دمالساخدالادامحواسا د ادلالا دامدوا ردواألقسلم. .8
 

 الدائرة المالية
 الهدف العام

أداللمهلدبأ ضلدصور دالاللا داو اردلالا داالحااللل داميزال دمااللاندس نط داألراضادالنداافاذد
دواحرا دااارادا .

 أهم االنجازات 
د ددلم دخيل داألراضا دماسلالدد2014حرر دس نط  دامتلال  د)اادار  دامدوا ر دملل   إارادا دإلاللما 

دندامتلمداماللضادبألثردالنددازادد 82969588NISاألراضا،دامالسلح ،دأاليكدامحلوال (داردردبغد
ددد NISالناون(د50) دباسب  داماللضادد%282.75أ  دامتلم دخيل دااارادا  دبنػ  حاث

دإمادد.NISد29598992 د ادااارادا دبلاضل   ددا ر  دلل دالسلمال  داوضح دامالما دامبالاا امرسم
 ساوا .د4الرلرا دباند
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 مساهمة كل دائرة في اإليراد العام

 
 

 سنوات 4 إيرادات مقارنة بين

 
 

 
 
 
 
 

NIS 
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 دائرة األرشيف
 الهدف العام

أرشف دوحفظدلالا داموثل  دوامسلي د ادس نط داألراضادوامالحل ظ ددناهلدالندأللداو اردامالتنوال د
د.داددامحلل د اداموق دامالالس دوامدق دامالاالما 

 أهم االنجازات 
 استحداث دائرة األرشيف 
  دائرة في أربع اتجاهاتتم العمل في الحيث 

 لموثائق في فمسطيناالتجاه األول: االطالع عمى التشريعات المنظمة 
 االتجاه الثاني: اإللمام الشامل لمتسيير العممي لألرشيف

 سة واقع األرشفة في سمطة األراضياالتجاه الثالث: درا
 )الفني واإلداري( الجانب التطبيقي :االتجاه الرابع

 من الناحية اإلدارية
دوض دالسود دأوما دماظلمدداخنادمدا ر داألرشاف. .1
دم .2 دإدارا  دااللذج داصالام دوضبط دأرشافددمتاللاسهال د ا داماوالا داااللز داررار داالوذج الثل

دامطلبو.
حالنددرواشدد/اخاالردللدالنداألخ/إالددأبوددا ددنداادار دامتلال دألاليكدامحلوال دواألخ  .3

دالوظفاند دولود دمتدم داخصدأرشافدإدارااهم د االل دمناواصلدالتهم دمنالسلح  دامتلال  دنداادار 
دالس ومانددنداألرشافد ادانكداادارا د.

د.ر ددناداصالامدخامدمدا ر داألرشافامالوا  .4

 من الناحية الفنية
اامداصوارملد ادداماادممداسالالللداماصواردامفواوغرا اد اداادار دامتلال دألاليكدامحلوال دمنالنفل د-

دد.امالراحلدامسلبر 
دالالبت داألرشف د اداادار دامتلال دماسلالداألراضادوامترلرا د"امطلبو"دد-
اداللندا دواتدالددنادالشلن د اداألرشف دااملارواا دمنصوردالندضػطدوالالا د امتاللددنادحلدد-

د.لود دامصور
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 الشؤون اإلدارية
 الهدف العام

 اماللدا دوامبشرا دوامحفلظددناهلدواحساندبا  دامتاللدمنالسلمال د اداحرا داألمدافدامتلال .إدار دامالواردد
 تأبرز اإلنجازا

 قسم شؤون الموظفين: .1
 الالبت دإلراءا دامالوظفاند)اتااال ،دارقال ،داػااردحلم دالااللدا د،دبدلدالواصي ،...(د

 وذمكدبلمااسا دال دداواندامالوظفاندووزار داماللما .
 الالبت دحضوردوااضبلطدامالوظفاند االلدااتن دبلمدوامدوااللزا دالندخيلدبرالالجدالاظوال دد

 امشؤونداادارا .
د

 داالستقطاب والتعيين: 
 حااداو ارداالحااللل دامالطنوب دالندامالوظفان،دحاثدبنعدددددالوظفادسنط داألراضادد

يلدامتلمد(دالوظفانددا الاندخ4،دحاثدامداتااند)(دالوظف100)د31/12/2014الراخد
 سلراارد(.د1إدار دللالتاد،دد1الحلس د،دد2)د2014

 د2014او ارداالحااللل دامالطنوب دالنداماشػالدامالؤق دوبنعدددددامتلالناند اددلمد
 (دالوظف.116)

 تقييم األداء :. 2
 د2014داالملارواادمتلمحضوردورشدامتاللد ادداواندامالوظفاندامتلمددندآما داراامداألداءد

 .حس داتناالل دداواندامالوظفاندامتلمواافاذداالراءا د
 اسلاندامالوظفانددنادامهالنا داماافاذا دماراامداألداءددنادالوق دامداواندو رل دمااري د

 امالوظفان.
 التدريب والتطوير: .4
 دواحااللل دامالوظفاند2013بالء ددناداال جداراامداألداءدمنتلمدد2014إدداددامخط دامادرابا دمنتلمد

 حس داوصال دملا دامادرا .دوارشاحهم
 (دالوظف.دد12مالشلرل د ادامدورا دامادرابا دامالاترد د ادداواندامالوظفاندوقددشلركددددد)دا 
 دردددور دادرابا دمالوظفادسنط داألراضادبتاواند"دقلاونداألراضاد"دوذمكدماترافدامالوظفاند

 .وظف(دال28هلددددد)اسافلددالاقددبرلاونداألراضادامالتالولدب د اد نسطان،دود
د
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 :والصيانة شعبة الخدمات .5
 .ااشرافددنادامسالرا دوالتدااهلدوصالااهل 
 أدالللدامصالا دمنالبلاادواألثلثدوامالتدا اافاذد 
  ددددد(1127بنعدددددامطنتل دمرسمدامحرل د)وقددداوصالدامبراددإمادامالؤسسل،

د(.39544املانوالارا د)
 هيكمية سمطة األراضي:. 6

 اطبا دامهالنا دودد داماخطاطدوداواندامالوظفاندامتلماللنسداموزراءدووزاردادااللددامهالنا دالندقبلد
امالتاالد ددنادالوظفادسنط داألراضادباللدااالس دال دالؤمي دالوظفادسنط داألراضاد

 وامشواغردامالالح .
 مهام أخرى:. 7

a)  حول مواضيع تتعمق بعمل الدائرةورش عمل واجتماعات في المشاركة. 
b) في لجان سمطة األراضي المشاركة: 
  امنلا داادارا دامدا ال د،دودملا دامادرا ،دملا دلود داألداءدامحلوالا،دمللنداماحرا

 منالالبت .
 
 ألراضي والعقاراتلتسجيل ا اإلدارة العامة 

 الهدف العام
اسلالدوداوثا دوادقا دلل  داماتداي ددنادامسلي دوحفظهلدوأرشفاهلداملارواال دواردامدامخدالل د

دامترلرا دبالء ددناهل.
 أبرز اإلنجازات

دامردددنادلل  دامالللابل دامداخنا دوامخلرلا داموارد دإماداادار . .1
 الالبت داافاذدبراالجداألرشف داالملارواا دوحوسب دامبالال . .2
 اساربللدامالتلالي دواافاذداالراءا دحس داألصول. .3
 اسايمدامحلوزا دالندامالحللمدواثبااهلدواسلانهل. .4
 التلالي داماسلالدوالرالت داالداراضل .ادقا د .5
 إصداردشهلدا داماسلالدوالساخرلل دامراد. .6
            اافاذدامالتلالي دحس داودهلد"با ،دااارللدإرث،دالبلدم ،درمند...دإمخ". .7
     ااظامدداللدلاب دامترا ضدوالالبت دحصومهمددناداماراخاصداميزال دمنتالل. .8
      امنلا دامفاا ،د.....دإمخ".امالشلرل د ادامنللند"اردارداألراضا،د .9
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 اافاذدامررارا داموارد دالندامالحللم. .10

 دائرة االستقبال
 المجموع نوع المعاممة الرقم المجموع نوع المعاممة الرقم
د58داصحاحداسم .11د49داوحاددامحصص .1
د273دااارلل .11د54د كدرمن .2
د48دااارللدإرثدالللاا .12د110درمن .3
د133داسلالدبأالردامالحلال  .13د1534دبا  .4
د9داسلالداللدد .14د421دااارللدوبا  .5
د4داصحاحدقاد .15د20دالبلدم  .6
د7دإمػلءداسلال .16د5د كدإدلش  .7
د1دإ راز .17د2دقسال درضل ا  .8
د2د- .18د5دأخرا .9

 2735 المجموع
 في دائرة االستقبال تمتالمعامالت التي 

 
 دائرة التسجيل

 المجموع نوع المعاممة الرقم المجموع المعاممةنوع  الرقم
د57داصحاحداسم .11د49داوحاددامحصص .1
د224دااارلل .11د53د كدرمن .2
د43دااارللدإرثدالللاا .12د107درمن .3
د91داسلالدبأالردامالحلال  .13د1421دبا  .4
د9داسلالداللدد .14د368دااارللدوبا  .5
د4داصحاحدقاد .15د14دالبلدم  .6
د5دإمػلءداسلال .16د5د كدإدلش  .7
د1دإ راز .17د-دقسال درضل ا  .8
د-د- .18د3دأخرا .9

 2454 المجموع
 في دائرة التسجيل تمتالمعامالت التي 

 أنشطة أخرى
 .2114مستخرج قيد لعام  9567إجمالي المستخرجات  -1
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 اإلدارة العامة لممساحة
 الهدف العام

واافاذداالدالللدامالسلحا دامالادااا دوحسمدأ دخي ل دااتن دااظامدامتاللدامالسلحاد ادقطلعدغز د
 بلمحدود

 أبرز اإلنجازات
 اساربللدالتلالي داملالهوردامالردال دمنحصولددنادخدالل دامالسلح . .1
لراءدالتلالي دامالسحدامالادااادبلالا دأاوادهل. .2  امخروجددنادامطبات دوا 
 اسلالدواوثا دوأرشف دامالتلالي . .3
 االجدورسمدامخرا طدبتددامخروجدإمادامالادان.دإ .4
 ادقا دالتلالي داماسوا دوامخرا طدولالا دامالتلالي دامالسلحا داألخرا. .5
 اساربللدودراس دطنبل داماخصاصدودرضهلددنادامنلا دامفاا دواسلالداماوصال . .6
 ر  دالنفل داماخصاصدامالربوم دإمادامنلا داموزارا دوالالبت دامالنفل . .7
 امالتلالي دامالسلحا دحس داألصول.احصالدإارادا د .8

 

 المجموع نوع المعاممة الرقم المجموع نوع المعاممة الرقم
د28داسلالداللدد .5د220داتااندحدود .1
د5دادقا دوا  رازدالسلحا .6د120در  ددندامطبات  .2
د41دادقا دالتلالي دالسلح .7د84داسنام .3
د14داوقا دلاران .8د72دصادمال دوالساوددل  .4

 584 المجموع
 المعامالت الميدانية

 المجموع نوع المعاممة الرقم المجموع نوع المعاممة الرقم
ر  دصادمال د .4د77در  ددندامطبات  .1

دوالساوددل 
د59

د4دالبلدم  .5د77دالوق ددلمدوخلص .2
د11دإ رازداللدد .6د28داخصاصدواسنام .3
 23داتااندحدودد.7د18داسلالداللدد .7

 297 المجموع
 المعامالت المرسومة
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 المجموع نوع المعاممة الرقم المجموع نوع المعاممة الرقم
د27داخصاصدواسنام .4د65در  ددندامطبات  .1
د53در  دصادمال دوالساوددل  .5د74دالوق ددلمدوخلص .2
د9دإ رازد .6د8داسلالداللدد .3

 263 المجموع
 المعامالت المؤرشفة

 
 اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

 الهدف العام
حلماهلدإمادامنللندامالخاص دوالالبت دداهام أاليكدامحلوال دبدراس دواوثا دوالالبت دطنبل داااللردوا 

زام داماتدال ددناداألراضادامحلوالا  داحصالدأقسلطداااللرا دوالالبت دوا 
 أبرز اإلنجازات

 

داألراضادامالؤلر دواحصالدااارادا دالالبت  .1
اسغغغغغغغاالراردامتالغغغغغغغلد غغغغغغغادالشغغغغغغغروعداألرشغغغغغغغف داالملاروااغغغغغغغ دمنوثغغغغغغغل  دوامالسغغغغغغغاادا دامخلصغغغغغغغ دبلألرشغغغغغغغف د .2

 %"داررابل دالندامالساادا د60االملارواا دحوسب د"
 الالبت دالااللدل دامنلا دامالرلزا . .3
 حصردحلمداالداداءا ددناداألراضادامحلوالا دواوزا دااخطلرا ددناهل. .4
 بلمطر داادارا دامرلاواا .إزام داماتدال ددنداألراضادامحلوالا د .5
 اوزا دااخطلرا دامرسالا ددنادامالاتداندوامالخلمفانددناداألراضادامحلوالا . .6
 إصدارداا لدا دمنالواطااندامخلص دبأراضاداألقسلطدوامالشلرا دااسللاا  .7

 
 ج
د
 

 

 المجموع نوع المعاممة الرقم
د1024دقسمدامتروددوامالتلالي  .1
د878دقسمداماسلالدواماوثا  .2
د695دالتلالي داملشفدامالادااا .3
د261دإخطلرا  .4
د182دزام داماتدال د)دوام(إ .5

  المجموع
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 الصعوبات والمعوقات
 

حسغغغغغغ دطباتغغغغغغ دامتالغغغغغغلدامخلصغغغغغغ ددامغغغغغغارصدامحغغغغغغلدد غغغغغغاداملغغغغغغوادردامبشغغغغغغرا دامالاخصصغغغغغغ دوامالؤمنغغغغغغ  .1
 األراضا.بس نط د

امغغغغارصد غغغغادامالهاغغغغزا دوامالتغغغغدا داميزالغغغغ دمنتالغغغغلدبالغغغغلداغغغغايءمدالغغغغ دزاغغغغلد دحلغغغغمدامتالغغغغلدامالنرغغغغادد .2
ددناددلا دس نط دداألراضا.

ضغغغغغغا داماللغغغغغغلندبشغغغغغغللددغغغغغغلمد غغغغغغادلالاغغغغغغ دامغغغغغغدوا ردوبشغغغغغغللدخغغغغغغلصد غغغغغغاداادار دامتلالغغغغغغ دماسغغغغغغلالد .3
األراضغغغغغغغادوامترغغغغغغغلرا دودغغغغغغغدمدالي الغغغغغغغ دظغغغغغغغروفدبا غغغغغغغغ دامتالغغغغغغغلدخلصغغغغغغغ دبتغغغغغغغددحوسغغغغغغغب داألدالغغغغغغغغللد

 اماسلانا .
غغغغغغنط داألراضغغغغغغاد غغغغغغادبتغغغغغغضدامغغغغغغدوا ردو غغغغغغادبتغغغغغغضداألدالغغغغغغللددنغغغغغغادالغغغغغغوظفاداماشغغغغغغػالد .4 اداالغغغغغغلددس 

 امالؤق دواللداصلح دذمكدالندالشلللدوداو .
ارغغغغغغغغصداماالواغغغغغغغغلدامغغغغغغغغيزمدألدالغغغغغغغغللدامصغغغغغغغغالا دم لهغغغغغغغغز دوامالتغغغغغغغغدا دخلصغغغغغغغغ د غغغغغغغغاداادار دامتلالغغغغغغغغ د .5

 منالسلح دامتلال دواللداشللدذمكدالنددل  دواأخارد اداااللزدبسب دلثر داألدطلل.
مدولغغغغغغوددامالتغغغغغغدا داملباغغغغغغر دامخلصغغغغغغ دبتالناغغغغغغ داازامغغغغغغ دالثغغغغغغل:داملرا غغغغغغل دوغارمغغغغغغلدوالغغغغغغلدااسغغغغغغب ددغغغغغغد .6

 ذمكد ادإدلق دامتاللدواأخاره.
اغغغغأخردصغغغغرفداألواالغغغغرداماللماغغغغ د غغغغادالواداغغغغدملدالغغغغندوزار داماللماغغغغ دواماغغغغاداسغغغغبب د غغغغاداغغغغأخردصغغغغرفد .7

 امالساحرل دواتطلدواأخارداافاذدبتضداألداللل.
 منالسلدد د اداسالالللداألرشف دااملارواا دمنوثل  .ددمداو ردألهز دحلسو دلل ا د .8
 ددمدولوددأسلسدسنامدوالوحددمنارالازدواماصاافد ادللددوا ردسنط داألراضا. .9

دإماد .10 دمنوصول دذمك دإما دوللالارا دوالل در وفدالاحرل  دبلألرشافدالن دمالهازا دخلص  االحاالج
 أرشافداللهزدآالن.

 
 
 
 
 
 
 



  
 4102التقرير السنوي لُسلطة األراضي 

   

 

 النتائج
 

دامدوا ردااال دااقبللددناداماسلالدمدادس نط داألراضا.زالد دحلمدامتاللد ادلالا د .1
غغغغغنط دبنغغغغغعددغغغغغ .2 مناسغغغغغغهاي داألراضغغغغغادأرقغغغغغغلمدقالسغغغغغا دوذمغغغغغغكدااالغغغغغ ددددامالتغغغغغغلالي دامالسغغغغغلن دمغغغغغغدادس 

 امااداردالهلدس نط داألراضادمنالواطاان.
 زالد دااارادا دبشللدالنحوظدااال دزالد دددددامالتلالي دامالسلن . .3
 مدوا ردس نط داألراضادلل  .لارواا داسالالللدالشروعداألرشف داالم .4
دغغغغدمداالسغغغغ دامزاغغغغلد د غغغغادحلغغغغمدامتالغغغغلدالغغغغ ددغغغغدددامالغغغغوظفاندامحغغغغلمااندالالغغغغلدأدادإمغغغغادضغغغغػطدشغغغغدادد .5

  ادامتاللدوامذ دااسب د ادحدوثدأخطلءدوالشلللد ادامتالل.
 الالبت داماتدال دبشللدالساالردوامتاللدإزاماهل. .6
دنغغغغادافسغغغغا دامالوظغغغغفدإضغغغغل   دإمغغغغادضغغغغػطدقنغغغغ دامحغغغغوا رداماللداغغغغ دوامالتاواغغغغ دمنالغغغغوظفاندالالغغغغلداشغغغغللد .7

 امتالل.
زاغغغغغغلد دودغغغغغغادامالغغغغغغواطااندوالانرغغغغغغادامخدالغغغغغغ دااالغغغغغغ دامراغغغغغغلمدبحالغغغغغغي دإديالاغغغغغغ دواودواغغغغغغ دمنالغغغغغغواطااند .8

 وامالسلمال د ادحلدامصتوبل دوامتوا  دامااداوال داملالا .
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 التوصيات
آماغغغغغل دامتالغغغغغلداماألاغغغغغدددنغغغغغاداسغغغغغهالدإلغغغغغراءا دامالتغغغغغلالي دوامتالغغغغغلددنغغغغغادإلغغغغغراءددراسغغغغغ ددنغغغغغاد .1

لراءداماتداي داميزال دال دضاللندحفظدامحرو دمنلالا . دواالراءا دبشللدالساالردوا 
اماألاغغغغدددنغغغغادضغغغغرور دزاغغغغلد ددغغغغدددامالغغغغوظفاند غغغغادلالاغغغغ دامغغغغدوا ردمااالسغغغغ ددغغغغدددامالغغغغوظفاندالغغغغ د .2

 حلمدامتاللدامالازااددبشللدالساالر.
 غغغغغادالودغغغغغدملدداماواصغغغغغلدبشغغغغغللداللثغغغغغفدالغغغغغ دوزار داماللماغغغغغ دمضغغغغغاللندوصغغغغغولدامحغغغغغواال دامشغغغغغهرا  .3

 وددمداتطلداألدالللدواماأخرد ادسداددامالساحرل .
غغغغغنط داألراضغغغغغاد .4 امتالغغغغغلددنغغغغغادإدغغغغغداددبراغغغغغلالجدصغغغغغالا ددور دشغغغغغلاللدملالاغغغغغ دألهغغغغغز دوالتغغغغغدا دس 

 مضاللندإاللزداألدالللد ادالوددملدوددمداأخاردامالتلالي .
اماواصغغغغغغغغلدالغغغغغغغغ دامالؤسسغغغغغغغغل دامرسغغغغغغغغالا دواألمناغغغغغغغغ دامخلصغغغغغغغغ دمنالسغغغغغغغغلدد د غغغغغغغغاداافاغغغغغغغغذدامالشغغغغغغغغلرا د .5

 ارا داماادبدأاهلدس نط داألراضا.اماطود
غغغغغنط دداألراضغغغغغادواملهغغغغغل دامالخاصغغغغغ دميسغغغغغاالرارد غغغغغادإزامغغغغغ داماتغغغغغدال د .6 الثاغغغغغفداملهغغغغغوددبغغغغغاندس 

اللددحنولدمنالشلللدامااداوال داماتدال .  دنداألراضادامحلوالا دبشللددا مدوا 
الثاغغغغغغفداملهغغغغغغوددااديالاغغغغغغ دماشغغغغغغردامغغغغغغودادبغغغغغغاندامالغغغغغغواطااندحغغغغغغولداماتغغغغغغد ددنغغغغغغاداألراضغغغغغغاد .7

 ا دواالساالرارد ادامحالي دااديالا دبشللددور .امحلوال
اماألاغغغغغغدددنغغغغغغادضغغغغغغرور داحسغغغغغغاندبا غغغغغغ دوظغغغغغغروفدامتالغغغغغغلدخلصغغغغغغ  د غغغغغغادامطغغغغغغلبودأودإالغغغغغغلددبغغغغغغدالد .8

 منالللندامحلمادمودأاللن.
زاغغغغغغغغلد دامحغغغغغغغغوا رداماللداغغغغغغغغ دوامالتاواغغغغغغغغ دمنالغغغغغغغغوظفاندمالغغغغغغغغلدمغغغغغغغغذمكدالغغغغغغغغندأثغغغغغغغغردإالغغغغغغغغلباددنغغغغغغغغادأداءد .9

 امالوظفان.
 إاللددحلدألزال درواا دامالوظفان. .10
 لءدالباادالسارلدمسنط داألراضا.با .11
 الداددسالرا دسنط داألراضا. .12
 زالد دلالا داموقوددمسالرا دسنط داألراضا. .13
 زالد دامالخصصل داماللما د)دامالوازا د(دمالصلرافدسنط داألراضا.د .14
اخصغغغغغغغاصدالاغغغغغغغافسدخغغغغغغغلصدمالغغغغغغغوظفادسغغغغغغغنط داألراضغغغغغغغاددنغغغغغغغادشغغغغغغغلط دبحغغغغغغغردغغغغغغغغز دماالغغغغغغغاحد .15

 امالوظفاندامراح دامافسا دمزالد داااالج.
 تاللددنادإاللددحوا زدمنالوظفاندماتاللدبافسدراضا .ام .16


