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 لسلطة األراضً  سنوي ال التقرٌر

 31/12/2112 إلى1/1/2112 من الفترة

 اإلنتاجً        القطاع سلطة األراضً      الوزارة اسم

 11/1/2113      التارٌخ نارٌمان القزاز      التقرٌر معد اسم
 

  الخارجٌة العالقات مجال فً الوزارة إنجازات زأبر
 
 

عالقات تعاون وعمل  واالستفادة من الخبرات والمساعدة فً مجال عمل سلطة  إقامةٌتم التواصل مع جهات ومؤسسات متعددة من أجل 
 . األراضً

 

 المتحققة والنتائج اإلنجاز تفصٌل
 
 
( حٌث تم تزوٌد  اإلماراتٌةالخٌرٌة  األعمالٌرٌة ) مؤسسة قطر الخٌرٌة ( ) هٌئة مع العدٌد من الهٌئات والمؤسسات الخ نالتعاوتم  -

 الالزمة للعمل.والحواسٌب  األجهزةبعدد من  األراضًسلطة 
األراضً عقد دورات تدرٌبٌة للمساحٌٌن وزٌارة سلطة لالمساحٌة واالتحاد العربً للمساحة  لألعمالالتنسٌق مع شركة المحور  -

 عملها .واالطالع على 
 .18/7/2112حتى  9/7/2112التواصل مع دائرة األراضً والمساحة فً األردن وتنسٌق زٌارة لرئٌس سلطة األراضً من تارٌخ  -
تقدٌم و شخص ضمن المشروع 21تنفٌذ مشروع األرشفة االلكترونٌة لسجالت البلدة القدٌمة بتموٌل من اإلغاثة اإلسالمٌة، وتشغٌل  -

 .$ 210111بقٌمة ً بأجهزة مكتبٌة مشروع تجهٌز سلطة األراض
 التواصل مع )جمعٌة قطر الخٌرٌة( للحصول على تموٌل لبناء مقر لسلطة األراضً وتقدٌم مقترح مشروع بذلك. -
 .15/7/2112لسلطة األراضً بتارٌخ  UNRWAتنسٌق زٌارة مسئول القوى البشرٌة فً  -

، وعقد وإصدار البٌانات التوضٌحٌة وإجراء المقابالت بالخصوص المتابعة اإلعالمٌة ألنشطة سلطة األراضً وإزالة التعدٌات -
 عمل فً فندق "موفنبٌك" لمناقشة إزالة التعدٌات عن األراضً الحكومٌة.ورشة 

 عمل مسابقة ألفضل تصمٌم لشعار سلطة األراضً، والتً حاز علٌها المتسابق/ برهم القرا -
 جهودهم المبذولة خالل حمالت التعدٌات على األراضً الحكومٌة. تكرٌم الموظفٌن فً دائرة التفتٌش والمتابعة على   -
 جئٌن ومنظمة أوتشا العالمٌة ومناقشة موضوع إزالة التعدٌات ال سٌما إزالة تعدٌات آل أبو عمرة.استقبال وفد من المجلس النروٌجً لال -
ة فلسطٌن" من خالل بعض المخطوطات واألوراق المشاركة فً المعرض الذي نظمته وزارة السٌاحة واآلثار بعنوان "أوراق من ذاكر -

 الخاص بسلطة األراضً.
 ضع خطة ونشر إعالن لتفعٌل قانون تسجٌل الشقق والطبقات.والشروع فً  -
 تسوٌق مشروع تسوٌة أراضً غزة. -

 التخطٌط مجال فً الوزارة إنجازات أبرز
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ٌوم الخاصة  111خطة إعداد ، كما تم 2111/2112 اإلستراتٌجٌةأهداف الخطة  المتفرعة من   2112إعداد الخطة التشغٌلٌة للعام  

 .2113خطة سلطة األراضً للعام  عدادالبدء فً إوبسلطة األراضً، 

 المتحققة والنتائج اإلنجاز تفصٌل
 
 

 ونشرها على موقع سلطة اإلستراتٌجٌةالموضوعة فً الخطة  األهدافبناء على  2112الخطة التشغٌلٌة للعام  إعدادتم  -

الدوائر حسب  كلٌفالموضوعة وت األهدافتحقٌق  إلىللعمل بموجبها للوصول  األراضًوعلى الموظفٌن فً سلطة  األراضً
عن طرٌق عقد  وحل المشاكل والصعوبات التً تواجه التنفٌذ األهدافمن تحقٌق  للتأكدومتابعة العمل  ،للتنفٌذ االختصاص

 ألراضً ومدراء الدوائر.اجتماعات المتابعة الدورٌة بٌن رئٌس سلطة ا
 ترتٌب وتنظٌم بعض اإلجراءات المتبعةوالتً تستهدف إعادة  2112ٌوم الخاصة بسلطة األراضً للعام  111خطة تم إعداد  -

فً سلطة األراضً من خالل استخدام النظام المحوسب فً جمٌع الدوائر والعمل على برامج خاصة ومتطورة تساعد فً 
واستكمال ملفات التسجٌل قة فً خدمة المواطن، كما سٌتم تسلٌم بعض المشارٌع فً مناطق مختلفة تسهٌل العمل والسرعة والد

 الطابو المحوسب روع األرشفة االلكترونٌة لسجالت البلدة القدٌمة إلدخالها ضمن برنامجـٌذ مشـتنفو المجدد العالقة
لى األهداف المرجو الوصول إلٌها خالل العام المقبل .، والتً تحتوي ع2113عام للإعداد خطة عمل سلطة األراضً البدء فً  -

 واآللٌة المتبعة للتمكن من تحقٌقها.

 واإلجراءات العملٌات تحسٌن مجال فً الوزارة إنجازات أبرز

 
بة حسب طبٌعة وإعداد البرامج المحوسومتابعة المعامالت إلكترونٌا الطابو / أمالك الحكومة / المساحة / التحول االلكترونً  ألٌهمراجعة 

 عمل سلطة األراضً
 

 المتحققة والنتائج اإلنجاز تفصٌل
 
 

 ربط البرامج المحوسبة الخاصة بأمالك الحكومة فً برنامج موحد متكامل لتسهٌل العمل وسرعة ودقة البٌانات. -
ٌة وتسجٌل المهام لكل برنامج خاص ) خدمات الموظفٌن ( ٌحتوي على المراسالت الصادرة والواردة الداخلٌة والخارج إعداد  -

 بما ٌضمن السهولة والدقة فً تقدٌم الخدمات للمواطنٌن . اإلجراءاتتطوٌر وتحدٌث  إلىموظف  والمواعٌد  مع السعً الدائم 
 للتواصل مع الجمهور بخصوص معامالتهم فً الطابو .  smsتقدٌم خدمة رسائل  -
 ت المتعلقة بأراضً سلطة األراضً.وربطه بكافة قواعد البٌانا GISاالنتهاء من تشغٌل سٌرفر  -
 .إلكترونٌا   متابعة أرشفة ملفات البلدة القدٌمة -
 إعداد برنامج محوسب لمتابعة معامالت وطلبات المواطنٌن بٌن الدوائر. -
 لتسهٌل التواصل بٌن الموظفٌن والدوائر وتسهٌل إنجاز العمل. محوسب إعداد برنامج برٌد داخلً -
 ة حسب متطلبات العمل المستجدة.إعادة تشكٌل اللجان المتخصص -
 تشغٌل برنامج التقدٌر المحوسب فً الطابو الختصار الوقت والجهد فً إنجاز المعامالت. -

 البشرٌة الموارد مجال فً الوزارة إنجازات زأبر
 
 

 وحسب الحاجةومناقشة مستجدات العمل بشكل دوري كل شهر فً حل المشاكل والصعوبات  ظفٌنمشاركة الموبتم عقد ورشات عمل 
 

 المتحققة والنتائج اإلنجاز تفصٌل

 

 
ورشات عمل  3خاصة باستخدام النظام المحوسب فً المراسالت الداخلٌة وتنفٌذ المهام للموظفٌن ، وعقد تم عقد ورش عمل للموظفٌن   -

  GISخاصة بنظم المعلومات الجغرافٌة 

 .2112ٌوان الموظفٌن ووزارة التخطٌط خالل لقاء تم فً شهر أغسطس تم مناقشة "مؤشرات التدرٌب واالبتعاث" بالتعاون مع د -

لمناقشة مستجدات العمل ومتابعة التنفٌذ والمشاركة  أسبوعٌنكل  ومدراء الدوائر  األراضًدورٌة  بٌن رئٌس سلطة  تم عقد اجتماعاتٌ - 
 .فً اتخاذ القرارات 

عند تعدٌل الهٌكلٌة وتطبٌق ذلك على هٌكلٌة دائرة الشئون اإلدارٌة وشئون  االجتماع مع وزارة التخطٌط لمناقشة اآللٌات المتبعة -
 الموظفٌن كمثال.

بالتنسٌق مع جمٌع الدوائر، وتجهٌز الكتب الخاصة  2113تجهٌز كتاب بمؤشر القٌاس فعالٌة التدرٌب واالبتعاث والخطة التدرٌبٌة لعام  -

 بذلك وإرسالها إلى دٌوان الموظفٌن العام.
 اإلعداد لعمل امتحان منح تراخٌص خاصة بالمساحٌن. -
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  والمجتمع بالمواطن ٌتعلق فٌما المؤسسة إنجازات أبرز
 

للمواطنٌن  وتأجٌرعقود  وإبراممن الخرٌجٌن والعاطلٌن عن العمل بالتعاون مع مؤسسات حكومٌة وغٌر حكومٌة،  تشغٌل مؤقت لعدد
  . اإلسكانٌةالمشارٌع  قامةإل أراضًحسب الحالة االجتماعٌة  وتخصٌص 

 المتحققة والنتائج اإلنجاز تفصٌل
 
 
 وبٌع مع المواطنٌن  إٌجار(عقد 630) إبرام -
 .موظف من جهات مختلفة "وزارة العمل، عقود مالٌة، اإلغاثة اإلسالمٌة، وكالة الغوث"( 232تشغٌل مؤقت لعدد ) -
 لمشارٌع خدماتٌه تهم المجتمع . أراضًتخصٌص  -
 ألصحاب الحاالت االجتماعٌة. باإلٌجارةراضً منح قطع أ -
التواصل مع وزارة الشئون االجتماعٌة وبعض المؤسسات من أجل توفٌر بعض المستلزمات المعٌشٌة والمساعدة بالبناء لبعض  -

 ستثمار العقاري(.(، )شركة فلسطٌن لالIHHالحاالت االجتماعٌة التً أزٌل تعدٌها عن األراضً الحكومٌة مثل )جمعٌة الرحمة الكوٌتٌة 
 الحكومٌة من قبل المواطنٌن . األراضًفً الطابو  ومنع التعدي على  األراضًتسجٌل   بأهمٌة إعالمٌهعمل حمالت توعٌه  -
، وتعوٌض البعض منهم فً مناطق مختلقة فً محافظة رفح اوإزالتهدراسة ومناقشة تعدٌات آل أبو عمرة على األراضً الحكومٌة  -

 والوسطى والشمال.
 واقتراحاتهم فً الدائرة المختصة ومن خالل الموقع االلكترونً . نالمواطنٌ اويلرد والمتابعة لشكا -

 

 

  إنجاز مؤشر أبرز
 
 

 عدٌن من ذوي الحاالت االجتماعٌة  والتشغٌل المؤقت للخرٌجٌن والعاطلٌن عن العمل المت أوضاعوتسوٌه  وتأجٌرها األراضًتخصٌص 
 

 البٌانً والرسم اإلحصائٌة باألرقام اإلنجاز تفصٌل
 
 

 -والوحدات المساندة له: مــكــتـــب رئـــٌــس ســـلــطـــة األراضــــً -1

 
معاملة فً مكتب رئٌس سلطة األراضً ، والكتب الخاصة بإزالة   4857والمعامالت الواردة  معاملة، 2116بلغت معامالت الصادرة  -1

وصادر إلى المحاكم  ،قرار   1944المحاكم   واردة منوقرارات قرار،  79 رات الداخلٌة والقرا،تخصٌصات   61و 65عدد  التعدٌات

 . 137 واالجتماعات واللجان 828عدد 

 قضٌة فً المحاكم والنٌابة العامة. 115عقد ومتابعة    655وتم إبرام   511عدد االستشارات القانونٌة المقدمة   -2

 التقارٌر السنوٌة والشهرٌة النجازات سلطة األراضً .ٌن ، وإعداد اوي المواطنمتابعة والرد على شكال -3

 
 الدائرة المالٌة -2

  ( شٌكل 37,467,943.02)  2112لعام ل األراضًسلطة  إٌراداتبلغت 
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 2112سلطة األراضً للعام دوائر الرسم البٌانً التالً ٌوضح إٌرادات                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الوزارة تخصص مجال فً اإلنجازات أبرز

 
 

 اإلدارات العامة الرئٌسٌة
 
 دارة العامة لتسجٌل األراضً والعقاراتاإل -1

 
ومعامالت القدٌم ،شهادات تسجٌل  11211ومستخرج قٌد  11331معاملة ، وإصدار  2935المعامالت المقدمة للتسجٌل فً الطابو 

 معاملة. 168والسبع 

 
  الحكومة إلدارة العامة ألمالكا -2

 
معاملة فً قسم  1211 حوالً إخطار على المتعدٌن ، كما تم تنفٌذ 1117وتم توزٌع ،دونم  251تم إزالة التعدٌات عن األراضً الحكومٌة 

 .العقود والمعامالت
 
  اإلدارة العامة للمساحة -3

طلب تخصٌص ورفعها للجنة  92معاملة للمساحة ، وتم دراسة   463 معاملة وأرشفة 511معاملة مسح مٌدانً ، ورسم  1112تم تنفٌذ 

 .الوزارٌة
 

 

  والتحدٌات الصعوبات  
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زٌادة الموارد المادٌة والبشرٌة حتى  إلىالمتاحة لدٌها رغم الحاجة الملحة  باإلمكانٌاتتنفٌذ خطتها التشغٌلٌة ل األراضًتسعى سلطة  -

 إزالةومتابعة والفائدة الكبٌرة لهذا المشروع ،  لألهمٌةالسبع (  أراضًا وخاصة مشروع ) تسوٌة هتوضع التًانجاز المشارٌع  تستطٌع
 الحكومٌة  األراضًالتعدٌات عن 

 قلة الحوافز المادٌة والمعنوٌة للموظفٌن مقابل ضغط العمل المتزاٌد وتأثٌر ذلك على أداء الموظفٌن. -
 األخٌرةتضاعف حجم العمل فٌه فً السنوات حٌث  األراضًسبته لطبٌعة عمل سلطة ضٌق المكان وعدم منا األخرىمن الصعوبات  -

 .ٌتسع للموظفٌن والستقبال الجمهور فً مختلف الدوائر  مبنى مستقل خاص بها  إلىوحاجتها 
 

  التوصٌات

 

 
فً الخطة  إلٌهاالتً تسعى  األهدافتحقٌق النجاز المشارٌع المخططة لتتمكن من  الكافٌةوتزوٌدها بالموارد  األراضًمساندة سلطة  -

 والتشغٌلٌة  اإلستراتٌجٌة
تعزٌز التعاون بٌن سلطة األراضً والوزارات والمؤسسات األخرى فٌما ٌتعلق بالتعدٌات على األراضً الحكومٌة حتى تتمكن من  -

 اإلزالة بشكل كامل.
ٌة الالزمة إلظهار إنجازات سلطة األراضً وتنفٌذ عدد من مساندة الجانب اإلعالمً لسلطة األراضً بتوفٌر الموارد المالٌة والماد -

 الحمالت اإلعالمٌة لتوعٌة الجمهور بدور سلطة األراضً بما ٌنعكس إٌجابٌا  على عملها.
 .والستقبال الجمهور البٌئة المناسبة للموظفٌن تناسب مع طبٌعة وحجم العمل فٌها تتوفر فٌه ٌ األراضًتوفٌر مبنى مستقل لسلطة  -
 لها  اإلعالمٌةالحكومٌة والمساندة  األراضًالتعدٌات عن  إزالةوالجهات المختصة لالستمرار فً  األراضًٌف الجهود بٌن سلطة تكث  -

 ورفدها باألجهزة والمعدات الالزمة لذلك .
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 التشغٌلٌة بالخطة مقارنة المؤسسة انجازات حول رقمً إنجاز تقرٌر

 

 

 

 

 

 اإلنجاز مؤشر التنفٌذ جهة النشاط/ البرنامج الهدف
 نسبة

 االنجاز

 
 
 
 

توفٌر خدمات ومعلومات محدثة 
وشاملة ودقٌقة تراعً احتٌاجات 

 متلقً الخدمة

عقد ورشات عمل لدراسة تطوٌر 
 اإلجراءات

مكتب رئٌس سلطة 
 األراضً

وسرعة فً تحسن 
 اإلجراءات

81% 

 %51  جمٌع الدوائر ء وتحسٌنهاإعداد برنامج لتقٌٌم األد

 الرقابة الداخلٌة ل استطالع  حول رضا متلقً الخدمةعم
تحسن نتائج 

 %75االستطالع 
91% 

 %91 تحسن اإلجراءات جمٌع الدوائر تطوٌر وتنظٌم أنظمة العمل واإلجراءات

حوسبة وتحدٌث شامل لجمٌع 
 البٌانات والمعلومات واإلجراءات

مشروع األرشفة االلكترونٌة لجمٌع 
 السجالت والوثائق

 
 

ائرة الحاسوب بالتنسٌق د

 مع جمٌع الدوائر

قاعدة بٌانات 
للسجالت فً جمٌع 

 الدوائر

91% 

مشروع حوسبة نظام العمل واإلجراءات 
 فً جمٌع الدوائر

81% 

مشروع ربط البٌانات بٌن السجالت 
 والحاسوب

91% 

 GIS 71%مشروع ربط السجالت بالخرائط 

 
 

 ةالبٌانات آمنة وموثوقة ومتطابق

برنامج لحماٌة المعلومات والمحافظة على 
 الحقوق

 
 

جمٌع اإلدارات العامة 

والدوائر بالتنسٌق مع 

 الحاسوب

 %81 نسخ احتٌاطٌة آمنة

 %111 تحدٌث دوري باستمرارتامٌن قاعدة البٌانات وتحدٌثها 

 %81  برنامج خاص بشؤون الموظفٌن

 برنامج النظام المالً المحوسب
نظام تقدٌر 
 األراضً
 المحوسب

111% 


