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 إلنجازات سلطة األراضي 2019 السنوي التقر�ر 

 يالتنفیذالملخص  .1

معاملة) �ما بلغت 3508 بلغت المعامالت المفتوحة في اإلدارة العامة لتسجیل األراضي والعقارات (

اإلیرادات  إجماليبلغ  ، �مامستخرج)13977 عقد) ، بینما بلغت مستخرجات القید (7622العقود المبرمة (

المعامالت المیدان�ة التي تمت في اإلدارة )، بلغت ش�كل 12,200,993 االدارة العامة لطابو ( فيالمحصلة 

 إجماليبینما بلغ  ،)معاملة 404( بلغت المساحة فيبینما المعامالت المرسومة معاملة) 517 (العامة للمساحة

 اإلدارة العامة ألمالك الحكومة فقد، أما في ش�كل)379,776 اإلدارة العامة للمساحة ( فياالیرادات المحصلة 

 249تم إزالة تعد�ات �مساحة (و  )جولة  1694الحكوم�ة ( األراضيغت عدد الجوالت التفت�ش�ة على بل

ش�كل)  1,621,422.36اإل�جارات( مناإلیراد المحصل  إجمالي، بینما بلغ ) عن األراضي الحكوم�ةدونم

 عام ل األراضيسلطة  إیرادات إجمالي بلغ �ما ،ش�كل) 5,224,304.74األقساط ( االیراد المحصل منبینما 

 ).ش�كل 19,413,544.7( 2019

 )یوميمراجع  500( 2019 لعام  األراضيسلطة  فيالخدمة  لمتلقي الیوميالمعدل بلغ 

قرارات ف�ما بلغت  8 الصادرة من مجلس الوزراء االستمالكبلغت قرارات  .)ي مراجع سنو   132000(

 على قرارات من مجلس الوزراء.ناًء ب 4م�ادالت  وعدد، قرارا 15التخص�ص 

وقلة المعدات التخصص�ة  ي قلة الكادر ال�شر  فيتكمن  األراضيسلطة  فيمن اهم معوقات العمل 

، حیث یتم العمل یواكب التطور الحدیث األراضيعمل و�ذلك ضعف البیئة القانون�ة لعدم وجود قانون ناظم ل

 واالنجلیز�ة والمصر�ة.�موجب القوانین العثمان�ة 
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 نجازاتأهم اإل  .2

 معامالت المواطنین 2.1

معاملة ،بینما  3508والعقارات األراضياإلدارة العامة لتسجیل  فيتم فتحها  التيبلغت المعامالت  •

 معامله. 3314 بلغت  التامةعدد المعامالت 

 عقد. 7622والعقارات بلغت  األراضياإلدارة العامة لتسجیل  فيعدد العقود المبرمة  •

 مستخرج.13977 والعقارات  األراضيالعامة لتسجیل  اإلدارة فيبلغ عدد مستخرجات القید   •

 معاملة.  92 ولم یتم لها عقد محضر الب�ع  مكتملةبلغ عدد المعامالت الغیر  •

 معاملة. 404  اإلدارة العامة للمساحة  فيیتم رسمها و�صدار خرائط لها  التيبلغ عدد معامالت  •

 معاملة 51اإلدارة العامة للمساحة المعتمدة من قبل اللجنة  فيبلغ عدد معامالت التسو�ة  •

 عقد.  29الحكومة  ألمالكتم ابرامها في االدارة العامة  التيعدد العقود  •

 ة العامة ألمالك الحكومة اإلدار  في�طلبها المواطنون والجهات الرسم�ة  التيبلغ عدد اإلفادات  •

 إفادة.1603

 .�التعاون مع نقا�ة المهن الهندس�ة األراضيسلطة  في عقد امتحانات مزاولة مهنة المساحة •

 العمل المیداني 2.2

 جولة. 1694الحكوم�ة  األراضيبلغ عدد الجوالت التفت�ش�ة على  •

 الحكوم�ة.خطارات میدان�ة لألشخاص المتعدین على األرض إ 322 تم توز�ع  •

 .دونم 249   عنها التعديتم إزالة  التيمساحة األرض  •

 طلعة مساح�ة. 517  اإلدارة العامة للمساحة فيبلغ عدد الجوالت المیدان�ة للفرق المساح�ة  •

 

 

 



 

4 | P a g e 
 

 دولة فلسطني

 

State of Palestine   
 Land Authority ُسلطــــــــة األراضـي

 Planning & Projects Units                        وحدة التخطيط و املشاريع

 األراضيسلطة  فيالبیئة المكان�ة   2.3

 األراضيتوس�ع مكاتب سلطة  •

 دهان جم�ع المكاتب •

 األراضيتر�یب ستائر لجم�ع مكاتب سلطة  •

 الطوابق المالصقة للجیران فيما�ة للش�اب�ك حتر�یب  •

 .األراضيترتیب البیئة المكان�ة الخاصة �مبني سلطة  •

 .األراضيالبدء بتنفیذ مشروع وم�ادرة تأهیل صالة استق�ال الجمهور الخاص �سلطة  •

 مواطنین ى شكاو  2.4

 معها.و�تم التعامل 91 عدد  األراضيبلغت الشكاوى المقدمة لدى سلطة  •

 معامالت التخص�ص 2.5

 قرارات التخص�ص 2.5.1

، ومر�ز شرطة، مضحة م�اه، مضخة مدارس 7تخص�ص منها  15بلغت قرارات التخص�ص  •

 لجمع�ات ومؤسسات، وتخص�ص لشر�ة �هر�اء. �جارهإ 3ا�جار لمواطنین، و 1ترحیل، وعدد 

مساجد، وارض مخصصة لطاقة  3منها  4الحكوم�ة  األراضيبلغت قرارات الم�ادالت على  •

 الشمس�ة.

، وطاقة  2، مر�ز شرطة، مدارس عدد3منها استمالك خزان م�اه عدد  8بلغت قرارات االستمالك  •

 شمس�ة.

 تسل�م تخص�ص 2.5.2

مقسم لصالح  2مقاسم لصالح وزارة الداخل�ة،   3مدرسة لصالح  وزارة التر��ة والتعل�م،   17تم تسل�م  •

لصالح وزارات أخرى مقسم  19إلى  �اإلضافةمقسم لصالح وزارة الصحة،  2الشؤون االجتماع�ة، 

 ومؤسسات والجمع�ات أهل�ة.
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 معامالت مع المحاكم 2.6

 قرار حجز ومنع تصرف لألرض، و 688 منها  2695من المحاكم  الواردةبلغ عدد القرارات  •

 أمر فك حجز عن األرض.559

 56 قض�ة تجدید، و  290المحاكم وساهمت بز�ادة اإلیراد  فيتم متا�عتها  التيومن قضا�ا التنفیذ  •

 قض�ة استرداد أوامر ح�س.  25أوامر ح�س، و 84قض�ة تسدید، و

 و تدر�ب اجتماعات وورش عمل 2.7

حین بلغ عدد  في  األراضيعقدت من قبل رئ�س سلطة  التيواللجان  الداخل�ةبلغ عدد االجتماعات  •

 اجتماع. األراضيالخارج�ة لرئ�س سلطة  االجتماعات

 )5( األراضيبلغت عدد ورش العمل المنعقدة �التعاون مع سلطة  •

 )7( األراضيسلطة  فيبلغت عدد الدورات التخصص�ة المنعقدة  •

 .األراضيإیرادات سلطة   2.8

 .ش�كل)19413544( 2019خالل شهر نوفمبر من عام  األراضيایرادات سلطة  إجماليبلغ  •

حین بلغ ق�مة  فيش�كل) 1621422.36العامة ألمالك الحكومة بلغ ایرادها ( اإلدارة في اإل�جارات •

ش�كل) و�لغت  5224304.74اإلیراد المحصل من قسم األقساط على األرض الحكوم�ة نقدا ( 

 ش�كل). 3772843.88امالك الحكومة ( فيق�مة االیراد المحصل من خالل مستحقات الموظفین 

 .ش�كل)12200993المواطنین (من معامالت  الطابوبلغ ایراد  •

 ش�كل).379776بلغ ایراد اإلدارة العامة للمساحة للمعامالت المساح�ة ( •
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 العمل علیها ومتا�عتها. الجاري  المشار�ع 2.9

 من المشروع.  %80استكمال مشروع تجدید سجالت الطابو حیث تم انجاز ما نسبته  •

وما  التجهیز�ة% من المرحلة 100استكمال مشروع تسو�ة عشوائ�ة عز�ة بیت حانون حیث تم انجاز  •

 % من المرحلة التنفیذ�ة.10نسبته 

الحكومة على البرنامج  ألمالكاالدارة العامة  فياستكمال مشروع حوس�ة ملفات دائرة االنتفاع  •

% من ملفات 51% من ملفات البیوع، و 71حیث تم حوس�ة وتدقیق ما نسبته  المحوسب الجدید

 % من ملفات الجمع�ات.81اال�جارات، و 

% من ال�حث 100الحكوم�ة حیث تم انجاز ما نسبته  الزراع�ة األراضياستكمال مشروع حصر  •

 .الحكوم�ة الزراع�ة لألراضي المیداني والرفع  % من المسح 100 المشروع فياالجتماعي 

 المنطقة الواقعة شرق شارع صالح الدین. فيتحدید حدود وادى غزة  •

 .الس�ع أراضي ارشفة خرائط •

 الحكومة. ألمالكاإلدارة العامة  فيتطو�ر البرامج المحوس�ة العاملة  •

 اإلدارة العامة للمساحة. فيحوس�ة جم�ع مراحل العمل  •

 .متا�عة اعداد المكت�ة القانون�ة •

 لتشج�ع المواطنین على التسجیل.التعدیل على قانون تسجیل الشقق والط�قات وذلك  •

 �افة محاكم القطاع فيمتا�عة فتح قضا�ا التنفیذ  •

 خدمة المجتمع 2.10

من  2، وعدد UNDPد التشغیل المؤقت الممول من من الخرجین على بن)(76است�عاب وتشغیل عدد  •

 .من و�الة الغوث 38برنامج طموح، 
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 المعوقات  والتحد�ات .3

 النقص الحاد �عدد الموظفین. •

مناس�ة مكان بیئة العمل للق�ام �المهام الوظ�ف�ة للموظفین، وعدم مالئمة المبنى لتقد�م الخدمات عدم  •

 للمواطنین.

 .المساح�ة واالجهزة الحاسو��ة �األعمالوالمعدات الخاصة  �األجهزةالنقص الحاد  •

 . األراضيعدم توفر ��اش خاص �سلطة  •

 .الرقا�ة على االرض الحكوم�ةالتفت�ش و  ألعمالعدم توفر س�ارات حدیثة مالئمة  •

لتر) ولضمان ض�ط العمل  140یتم صرفها لمر��ات التفت�ش والمتا�عة والمقررة ( التينقص �كم�ات السوالر  •

 لتر) شهر�ا.220نحتاج (

 .واإلزالةجوالت التفت�ش  فيللمتا�عة المیدان�ة  األراضيالحاجة إلى قوة شرط�ة خاصة �سلطة  •

 التوص�ات .4

 اإلدارات.ز�ادة عدد الموظفین الرسمیین وذلك �سبب نقص الكادر ال�شري في معظم  •

 .األراضيانجاز معاملة الحصول على ��اش خاص �سلطة  فيالتسر�ع  •

 خالل حمالت اإلزالة والتفت�ش. األراضيسلطة  لموظفيالتعاون مع الشرطة لتوفیر قوة حما�ة  •

 والمكتب�ة للموظفین الذى ینعكس على اتمام المهام.توفیر االجهزة المساح�ة والحاسو��ة  •

على االرض الحكوم�ة و�ذلك نشر ثقافة تسجیل االرض  التعديف�ما �خص  الحكومي اإلعالميتفعیل الدور  •

 لدى المواطنین.

 العمل على توفیر حوافز ومكافئات للموظفین. •

 .األراضيتوفیر مبنى خاص �سلطة  •

 .األراضيشراء ��اش خاص �سلطة  •

 . 2عدد  total stationو  GPSتوفیر اجهزه مساح�ة مثل  •

 شراء درجات نار�ة لتسهیل متا�عة التعد�ات على االرض الحكوم�ة. •
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 جدول فيملخص التقر�ر  .5

 
معامالت      

 للمواطنین:
 

 

  

 معامالت للمواطنین البند م.

 3508 معامالت تم فتحها 1

 3314 معامالت تامة 2

 7622 (طابو)عقود مبرمة  3

 13977 مستخرجات القید 5

 92 معامالت ُدققت ولم ُتدفع 6

 404 معامالت مرسومة 7

 1603 إفادات 8

 
خروج      

 میداني:
 

 

  

 خروج میداني    البند م.

 1694 جوالت تفت�ش�ة على أراضي حكوم�ة 1

 322 خطارات میدان�ةإ 2

 249 إزالة تعد�ات (دونم) 3

 517 میدان�ة للمساحةجوالت   

 
شكاوي      

 مواطنین
 

 

  

 شكاوي مواطنین البند م.

 91 شكاوي ُمقدمة 1
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 محاكم     
 

 محاكم البند م.

 2695 قرارات محاكم واردة 1

 688 قرارات حجز 2

 599 قرارات فك حجز 3

 
      

 

   اجتماعات وورش عمل:

 اجتماعات وورش عمل البند م.

 192 اجتماعات إدار�ة داخل�ة ولجان 1

 12 دورات تدر�ب�ة (داخل�ة) 2

 32 اجتماعات خارج�ة 3

 
      

 

   التخص�صات

 تخص�صات البند م.

 8 استمالك 1

 15 تخص�ص 2

 4 م�ادلة 3
 

 إیرادات:     
 

 

 النصف السنوى االول

 إیرادات �الش�كل البند م.

 19,413,545 سلطة األراضي (�الش�كل) تإیرادا 1

 12,200,993 ایراد الطابو �الش�كل  

 379,776 ایراد المساحة �الش�كل  

 1,621,422 إ�جارات ُمحصلة (�الش�كل)  

 5,224,305 أقساط ُمحصلة (�الش�كل) 3
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 رسومات ب�ان�ة فيملخص التقر�ر  .6

 

 هيفأن أكثر خدمة یتم طلبها من قبلهم  األراضيسلطة  فيالشكل الموضح أعاله وف�ما �خص معامالت المواطنین  في

 فيیتم طلبها من المساحة  التيالطابو، أما المعامالت  في�عدها المعامالت والعقود المنفذة  و�أتيخدمة مستخرج القید 

 نزاع على الحدود.تأتى معظمها على خلف�ة  انهألقلیلة ومحدودة جدا 

 

 األراضيفان الجوالت التفت�ش�ة على  األراضيسلطة  فيالشكل الموضح أعالها ف�ما �خص األعمال المیدان�ة  في

الحكوم�ة  لألراضيعمل�ة التفت�ش والمتا�عة الیوم�ة  ألهم�ةتتر�ع على عرش العمل المیداني وذلك  التي هيالحكوم�ة 

دونم ثم تلیها الجواالت   249عن  التعديالتعد�ات حیث تم ازالة  إلزالةمن عمل�ة وما یتم �عدها  ،والرقا�ة علیها

 المیدان�ة المساح�ة وهى مرت�طة �الطلب من قبل المواطنین وحر�ة السوق العقار�ة.
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ف�ما �خص معامالت المحاكم بلغت عدد قرارات الماكم الواردة من قبل المحاكم المختصة  الشكل الموضح أعاله  في

 .معاملة فك حجز عن االرض 599قرارات حجز ومنع تصرف و  688معاملة منها  2695

 
ان جمن اجتماعات وولجان داخل�ة فن�ة ول األراضيالموضح أعاله بلغت االجتماعات الداخل�ة لرئ�س سلطة  لالشك في

 .32حین بلغت االجتماعات الخارج�ة لرئ�س السلطة  فياجتماع،  192تثمین 
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 أراضيقرارات وهى قرارات استمالك  8الشكل الموضح أعاله، بلغت قرارات االستمالك الصادرة من مجلس الوزراء  في

 قرار م�ادلة. 4قرار تخص�ص لصالح جمع�ات والمنافع عامة، و   15مواطنین لصالح الحكومة، و 

 

 12,200,993ش�كل، منها ایراد لطابو  19,413,545 األراضيالشكل الموضح أعاله بلغت ایرادات سلطة  في

، و�لغت ایرادات االدارة العامة   1,621,422ایراد اال�جارات�لغت و  5,224,305 حین بلغت ایرادات االقساط في

 379,776للمساحة 
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 مع تبر�ر االنحرافات أن وجدت 2019تقر�ر نس�ة اإلنجاز من الخطة المعتمدة لعام 

 99.52 ممیزة �أسالیب وتقن�ات تكنولوج�ة حدیثة تلبي احت�اجات متلقي الخدمة.تقد�م خدمات عقار�ة الغا�ة: 

 
 76.8 تطو�ر البیئة القانون�ة المتعلقة �العقاراتالهدف: 

 
 76.8 .األراضيسلطة  فيتطو�ر الكوادر ال�شر�ة    البرنامج

 
 100 تجو�د الخدمات المقدمة  الهدف:

 

 البرنامج 

 90.8 تحسین بیئة العمل المكان�ة الوزن  

 
 100 اتاحة المعلومات للموظفین لتقد�مها للمواطن 

 
 100 توفیر ودعم البنود المال�ة لتلب�ة احت�اجات المؤسسة  

 
 100  األراضياعداد مشروع الموازنة العامة لسلطة  

 
 85.8 تعمیق مفهوم خدمة الجمهور 

 
 100 خالفه  وأرقا�ة وتحقیق  ألغراضاتاحة الوثائق لجهات الرسم�ة خارج�ة  

 
 84.85 الخدمة الوزن  لمتلقي اإللكترون�ةتوفیر الخدمات 

 
 85 تحقیق األمن والسالمة للمبنى و الوثائق والمستندات

 
 100 األراضيتقی�م وضع ایرادات سلطة  

 
 95.5 اتاحة الوثائق للموظفین �الجودة والسرعة المناس�ة 

 
 94.6 تلب�ة احت�اجات اإلدارات من األصناف المخزونة حسب األصول والقواعد المت�عة

 
 96.4 تحفیز الموظفین ورفع مستوى الرضا الوظ�في 

 
 97.6 جعل إجراءات الدائرة واضحة و سهلة و محددة و موثقة 

 
 100 اتاحة الفرصة للمواطن لتصو�ر الوثائق حسب النظم المت�عة �كفاءة وفعال�ة  

 
 84.2 توفیر احت�اجات الوزارة   

 
 81.45 تعز�ز العالقة مع الجهات القضائ�ة و التنفیذ�ة الهدف:  

 
 89.5  الشرعيتوثیق العالقة مع مجلس القضاء   البرنامج 
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 73.4 الدخول ضمن المنظومة الحكوم�ة اإللكترون�ة 

 62.04 قواعد ب�انات الملك�ات العقار�ة موثوقة ومحدثة ومتطا�قة الكترون�ًا وخرائط�ا مع سجالت آمنة ومستقرة الغا�ة:

 
 23.58 الوصول إلى معلومات عقار�ة مطا�قة ألرض الواقع  الهدف:

 
  البرنامج

 26.55 المكونة للقطاعتحدید إحداث�ات القسائم 

 
 20 المتوفرة  �اإلمكان�اتقطاع غزة  راضيأتسو�ة 

 
 21 تحدید إحداث�ات القسائم المكونة للقطاع 

 
 69.49 حوس�ة المعلومات العقار�ة �شكل متكامل الهدف: 

 البرنامج  
 55.01 توفیر معلومات عقار�ة محوس�ة و دق�قة  

 
 91.2 تراعي احت�اجات متلقي الخدمةالخطط والدراسات التطو�ر�ة 

 
 78.16 شامل للحفاظ على أمالك الحكومة. رقابيتطو�ر نظام الهدف:  

 
 البرنامج 

 47.6 الحكومة المتعدى علیها أراضيتحدید وحصر  

 
 89.5 تطو�ر آل�ة التعامل مع العشوائ�ات  

 
 93.6 دائرة التفت�ش و المتا�ع فيتطو�ر ال�ات العمل 

 84.7 بناء القدرات المؤسس�ة الغا�ة: 

 
 84.7 تطو�ر القدرات المؤسس�ةالهدف: 

 

 البرنامج

 100 وضع آل�ة لتدر�ب وتنم�ة الموارد ال�شر�ة وتمكینهم من تنم�ة مهاراتهم  

 
 83.5 تطو�ر  نظام المعلومات اإلدار�ة

 
 100 توفیر الموارد ال�شر�ة لجم�ع ادارات ودوائر سلطة األراضي

 
 76 تطو�ر اله�كل التنظ�مي والوصف الوظ�في �ما �حقق المرونة في اتخاذ القرارات اإلدار�ة.
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  78.04 ةالتشغیل�الخطة  فيبلغت نس�ة اإلنجاز % 

إلى وضع نشاطات مرت�ط تنفیذها �جهات خارج�ة و �ذلك  نس�ة االنجاز المتدن�ة ل�عض اإلدارات  تعود

الرغم من لى وهذه النشاطات لها وزن نسبي �بیر واولو�ة  اولى ولكن لم یتم تنفیذها ع الماليیتطلب الدعم 

 المحاوالت الحثیثة لتحق�قها مثل:

 توفیر ��اش •

 توفیر اجهزة مساح�ة مثل العواكس، واجهزة التوتال ست�شن. •

 دعم االدارات �عدد من الموظفین المتخصصین مثل المساحین والمحاسبین. •

جهزة أع لعدم توفر موظفین و و من المشر  ءشي أيالمتوفرة ولم یتم تنفیذ  �اإلمكان�اتتسو�ة تنفیذ مشروع ال •

 مساح�ة.
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 2017/2018/2019تحلیل مقارن لمؤشرات األداء لألعوام 

 2019 2018 2017 مؤشر األداء #

 3508 3189 4574 المعامالت المنفذة (الطابو) 1

 404 1755 1808 المعامالت المرسومة 2

 517 766 802 جوالت میدان�ة مساح�ة 3

 7622 6908 9034 تنفیذ عقود 4

 13977 15098 14738 استخراج قید 5

 1694 1067 821 جوالت تفت�ش�ه 6

  217.57  161 99.39 (دونم) إزالة تعد�ات 7

 91 107 74 متا�عة و�نجاز شكاوي المواطنین 8

 

 

مقارنة  2018عام  فياإلدارة العامة لطابو تناقص  فيالشكل الموضح أعاله نالحظ ان عدد المعامالت المنفذة  في

وذلك  2019عام  فيمعامالت مشروع الموظفین وعادت ارتفعت  وذلك �عود إلى ان هذا العام تم تنفیذ 2017�عام 

 من المستحقات وترت�ط حر�ة المعامالت �حر�ة السوق العقار�ة وانتعاشها. لالستفادةلوجود تسه�الت من قبل الحكومة 
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 2019عام  فيالعامة للمساحة تقلصت �شكل �بیر  اإلدارة فيالشكل الموضح أعاله نجد ان المعامالت المرسومة  في

عمل حیث وصل عمل�ة تلبي ال التيو�عود ذلك إلى االنتهاء من مشروع الموظفین و�ذلك إلى قلة الكوادر المساح�ة 

 أشهر قادمة. 4الحجز لمعامالت المواطنین إلى 

 

 2019عام  فيالعامة للمساحة تقلصت �شكل �بیر  اإلدارة فيالشكل الموضح أعاله نجد ان المعامالت المیدان�ة  في

تلبي العمل حیث وصل عمل�ة  التيو�عود ذلك إلى االنتهاء من مشروع الموظفین و�ذلك إلى قلة الكوادر المساح�ة 

 أشهر قادمة. 4الحجز لمعامالت المواطنین إلى 
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على حر�ة السوق العقار�ة وحیث تعد  في الطابو تز�د وتنقص بناءً الشكل الموضح أعاله نجد ان العقود المنفذة  في

 .االقتصادي لالنتعاشالطابو وهى مؤشر  فيوتوث�قها  شراء األراضي مؤشر ألق�ال الناس على

 

 2019 فيالشكل الموضح أعاله نجد ان عدد مستخرجات القید وهو المعبر عن �شف الملك�ة تقلص �شكل �بیر  في

 وهى مؤشر لتحرك السوق العقار�ة. األراضيوذلك یؤشر إلى قلة العرض والطلب على 
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الحكوم�ة زات �شكل �بیر وذلك لوضع هذا  األراضيالشكل الموضح أعاله نجد ان عدد الجوالت التفت�ش�ة على  في

العل�ا وهى الحفاظ على االرض الحكوم�ة و�ذلك دعم الحكومة لم�ادرة مشروع ازالة التعد�ات  اإلدارةعلى سلم اولو�ات 

 الحكوم�ة.  األراضيوالحفاظ على 

 

ل �بیر وذلك لوضع هذا على عنها زادت �شك التعديالشكل الموضح أعاله نجد ان عدد الدونمات التي تم إزالة   في

العل�ا وهى الحفاظ على االرض الحكوم�ة و�ذلك دعم الحكومة لم�ادرة مشروع ازالة التعد�ات  اإلدارةسلم اولو�ات 

 الحكوم�ة.  األراضيوالحفاظ على 
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�قوم بها  التيوذلك لتسه�الت  الماضيالشكل الموضح أعاله نجد ان الشكاوى تز�د وتنقص ولكنها نقصت عن العام  في

 لتخف�ف عن المواطنین. األراضيرئ�س سلطة 
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