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  :المقدمة

تكنولوجيـة  وااللكترونيـة الحديثـة  وبمـا مع مرور كل عام على  سلطة  األراضي تسعى اإلدارة العليـا إلـى تطـوير العمـل واألداء الحكـومي بمـا يتناسـب مـع التطـورات ال
إلـى تحقيـق الشـفافية  فـي العمـل  وذلـك عبـر  المتابعـة المتواصـلة  والدائمـة لكافـة   يضمن  تسهيل العمل وانجازه بالسرعة الممكنة  مع مراعاة الدقة  فـي األداء وصـوالً 

 .والقرارات اإلدارات  واألقسام وتقيم أدائها ومتابعة مدى  االلتزام بالتعليمات 

مجلس  الوزراء  تم وفي سعيها إلى المحافظة على األراضي الحكومية قامت سلطة األراضي بعدة حمالت إلزالة التعديات على األراضي  الحكومية عمال  بتوصيات 
  .الحكومة وتوفير  السكن المالئم للمواطنينتشكيل لجان مشتركة من عدة وزارات  لتطبيق  الحلول المطروحة  والية  التعامل مع هذه المشكلة بما يضمن حق  

ونيـة للجمهـور علـى كما تمكنت سلطة األراضـي مـع بدايـة  العـام الجـاري مـن حوسـبة نظـام العمـل واألرشـفة االلكترونيـة فـي الطـابو بشـكل كامـل وٕاضـافة خـدمات الكتر 
    .ات العامة والدوائر في سلطة األراضي والذي يحقق الرؤيا المستقبليةموقع سلطة األراضي كما تسعى إلى حوسبة نظام العمل واإلجراءات في جميع اإلدار 

  :واقع سلطة األراضي

، وذلـك بمسـحها  سلطة األراضي تعنى بالمحافظة على حق ملكية األراضي والحقوق األخرى المترتبة عليها للمواطنين والحكومة والمؤسسـات األهليـة والرسـمية
لحل الخالفات والنزاعات المتعلقة بحدود األراضي والمحافظة على األراضي واألمالك الحكومية وحسن التصرف فيها، إلى  ضافةيلها في سجالت األراضي، باإلوتسج

م وقــد تــم فــي العــا .يــةجانــب التنســيق مــع الجهــات المعنيــة بمــا يخــدم تقــديم خدمــة شــاملة تســاهم فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة مــع الحفــاظ علــى الشــفافية والعدالــة المهن

معاملـة فـي  2935عـدد المعـامالت مـا يقـارب مـن كمـا بلـغ  ، دونـم 250بلغت مساحة اإلزالـة تعديات عن األراضي الحكومية حيث إزالة  2012

معاملـة مـن  168شهادة تسجيل،وانجاز  10200مستخرج قيد، و 10330اإلدارة العامة لتسجيل األراضي والعقارات وقد تم إصدار ما يقارب من 

  .المساحة اإلدارة العامة سجالت أمالك الحكومة، وتنفيذ مشروع نظم المعلومات الجغرافية في جميع التنفيذ ألرشفة متابعة وجاري .سبعالقديم وال
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  :التحديات التي تواجه عمل سلطة األراضي

 .تضاعف حجم العمل بشكل مستمر والذي ال يتناسب مع حجم اإلمكانيات المادية والبشرية الموجودة  .1

 .اسبلتجهيزات والمعدات الثقيلة الخاصة بإزالة التعديات واالعتماد في توفيرها على جهات خارجية مما يؤثر على سرعة األداء وفي الوقت المننقص ا .2

 .مناسبة مع حجم العمل المتزايد وضيق المكان خاصة في اإلدارة العامة لتسجيل األراضي والعقاراتالبيئة العمل الداخلية غير  .3

  .لى موظفي التشغيل المؤقت في كثير من المهام لسد النقص في الموارد البشريةاالعتماد ع .4

 .تأخر صرف األوامر المالية الشهرية والتي تؤثر على سرعة تلبية االحتياجات والوفاء بااللتزامات .5

 .قلة الحوافز المادية والمعنوية للموظفين .6
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 .ولة العامة والخاصة وتوثيقها والمحافظة عليها وتوفير قاعدة البيانات الالزمة إلنشاء نظام معلومات شاملتثبيت حق ملكية األموال غير المنق

�:א��دא	�א����� �

  .إتمام أعمال المساحة والتسجيل في المناطق التي لم تشملها أعمال التسوية .1

 .حوسبة نظام العمل وٕانشاء قاعدة بيانات تخص األراضي .2

 .ي الحكومية وٕازالة التعديات عنها وٕايجاد آليات جديدة لذلكالمحافظة على األراض .3

  .أرشفة إلكترونية لجميع السجالت والوثائق القديمة والحديثة .4

 .1996لسنـة  1التشجيع على تسجيل الطبقات والشقق بموجب القانون رقم  .5

 . GISأنظمة الدعم الجغرافي لعمل المستمر على تحسين الخرائط الموجودة لدى دائرة المساحة وحوسبتها باستخدام ا .6

 .متابعة إصدار قانون األراضي وقانون المساحة لدى المجلس التشريعي، وتطوير التشريعات الخاصة باألراضي .7

 .رفع الكفاءة التدريبية من خالل تطوير وتحسين كفاءة العمل وأداء العاملين بالتدريب المستمر .8

تخصيص األراضي الحكومية في شتى المجاالت بما يحقق نمو اقتصادي ويعمل على رفع الناتج القومي المحلي   بأسلوب فعال ومنصف  .9

 .يحقق المنفعة للجيل الحالي ويضمن استمرارية هذه المنفعة لألجيال المستقبلية

 .تطوير القدرات المهنية القانونية للعاملين في سلطة األراضي .10
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  واألنشطة المشاريع

  توفير خدمات ومعلومات عقارية محدثة وشاملة ومتطورة تلبي احتياجات متلقي الخدمة): 1(الهدف الفرعي

  جات متلقي الخدمةاتقديم الدراسات والخطط التطويرية التي تراعي احتي): 1(مستهدف ال

  الجهة المسئولة  النشاط/ المشروع

المدة 

/ الزمنية

  شهر

  النشاط التشغيلي

  )دوالر(

المشروع 

  التنموي

  )دوالر(

التكلفة 

  اإلجمالية

  )دوالر(

  مالحظات

مش��روع تس��وية أراض��ي قط��اع غ��زة الغي��ر 
 مسجلة 

    700000    700000  12  المساحة

مش����روع إزال����ة التع����ديات ع����ن ا�راض����ي 
  الحكومية

    300000    300000  12  أمالك الحكومة

مشروع تجليد الوث�ائق التاريخي�ة القديم�ة ف�ي 
 سلطة ا�راضي

    25000    25000  6  األرشيف

    2000    2000  12  جميع الدوائر تطوير وتنظيم  ا,جراءات وآليات العمل

    20000    20000  12  الطابو تفعيل قانون تسجيل الشقق والطبقات

    100000    100000  6  المساحة  مشروع توحيد ا�سماء الجغرافية
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  ة وشاملة ومتطورة تلبي احتياجات متلقي الخدمةتوفير خدمات ومعلومات عقارية محدث): 1(الهدف الفرعي

  البيانات والمعلومات واإلجراءات محوسبة وشاملة وآمنة): 2(مستهدف ال

الجهة   النشاط/ المشروع

  المسئولة

/ المدة الزمنية

  شهر

  النشاط التشغيلي

  )دوالر(

  المشروع التنموي

  )دوالر(

  التكلفة اإلجمالية 

  )دوالر(

  مالحظات

ة ا4لكتروني����ة لجمي����ع الس����ج2ت مش����روع ا�رش����ف
 والوثائق

الحاسوب 
بالتنسيق 

والتعاون مع 
جميع 
  الدوائر

12  30000    30000    

العم����ل وا,ج����راءات ف����ي س����لطة  آلي����اتحوس����بة 
 ا�راضي

12 20000    20000    

نظ�م المعلوم�ات " شروع ربط السج2ت بالخرائط م
 " GISالجغرافية 

12 20000    20000    

ين قاع���دة البيان���ات وتح���ديثھا برن���امج حماي���ة وت���أم
 باستمرار

12 3000    3000    

    5000    5000 12  ا�راضي الحكومية اتبرنامج خاص لتخصيص

  "خدمة أفضل لمواطن يستحق أفضل" 2013رفع شعار سلطة األراضي للعام ) 3(المستهدف 

    5000    5000  12  جميع الدوائر  تحسين مستوى الخدمات والبيانات المقدمة للمواطن

رف���ع مس���توى أداء الع���املين ف���ي تق���ديم الخ���دمات 
  المطلوبة

    10000    10000  12  جميع الدوائر
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  تطوير وتحسين الموارد المادية والبشرية والمعرفية): 2(الهدف الفرعي

  تحديد اإلجراءات و آليات العمل وتحديد المعايير): 1(مستهدف ال

الجهة   النشاط/ المشروع

  المسئولة

المدة 

/ الزمنية

  شهر

  النشاط التشغيلي

  )دوالر(

المشروع 

  التنموي

  )دوالر(

التكلفة 

  اإلجمالية 

  )دوالر(

  مالحظات

وآلي��ات  تا,ج��راءاق��د ورش��ات عم��ل لتقي��يم ع
 العمل المتبعة

  12  2000    2000    

تق����ديم مقترح����ات مش����اريع لجھ����ات خارجي����ة 
للمساعدة في توفير أجھزة ومعدات لعمل سلطة 

 ا�راضي

العالقات 

  ةالعام
12 1000    1000  

  

 تطبيق برنامج خاص بمعايير الجودة
التخطيط 
  والرقابة

12 5000    5000  
  

ت����وفير وس����ائل ا�م����ن والس����2مة للم����وظفين 
  وللمبنى والمحافظة عليه

الشؤون 
  اإلدارية

12 5000    5000  
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  تطوير وتحسين الموارد المادية والبشرية والمعرفية): 2(الهدف الفرعي

  وتحفيزهم كفاءتهممية مهارات الموظفين ورفع تن): 2(مستهدف ال

الجهة   النشاط/ المشروع

  المسئولة

المدة 

/ الزمنية

  شهر

  النشاط التشغيلي

  )دوالر(

المشروع 

  التنموي

  )دوالر(

التكلفة 

  اإلجمالية 

  )دوالر(

  مالحظات

بـــــرامج تخصصـــــية لتـــــدريب المـــــوظفين مناســـــبة 
الشؤون  لطبيعة العمل

اإلدارية 
بالتنسيق 

اون مع والتع
  جميع الدوائر

12  10000    10000    

    1000    1000 12 ةالتدريبيقاعدة بيانات باالحتياجات 

ط���وير الق���درات المھني���ة للع���املين ف���ي س���لطة ت
 ا�راضي

12 5000    5000    

    5000    5000 12  برامج تحفيز مادية ومعنوية للموظفين
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  تراداتطوير وتفعيل وسائل تحصيل اإلي): 3(الهدف الفرعي

  إعداد الموازنة السنوية بمشاركة جميع الدوائر وتحسين اإليرادات): 1(مستهدف ال

الجهة   النشاط/ المشروع

  المسئولة

المدة 

/ الزمنية

  شهر

  النشاط التشغيلي

  )دوالر(

المشروع 

  التنموي

  )دوالر(

التكلفة 

  اإلجمالية 

  )دوالر(

  مالحظات

 قد ورشات عمل ,عداد الموازنة السنويةع

  دائرة الماليةال

  1000  1000      

      1000  1000   رنامج لزيادة وتحسين ا,يراداتب

رن���امج لتحص���يل المب���الغ المس���تحقة لس���لطة ب
 ا�راضي

          

  تطبيق نظام التقدير بعدالة وشفافية):2(مستهدف ال

      1000  1000    لجنة التقدير  حصيل الرسوم عن القيم المقدرة في المعام2تت

ت والمعلوم���ات الخاص���ة بالتق���دير ح���ديث البيان���ا
  المحوسب

      1000  1000    الحاسوب

            لجنة التقدير  ضمان العدالة والشفافية في تطبيق نظام التقدير

      1283000  1283000    $/المجموع الكلي


