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 كلمة رئیس سلطة االراضي   

 الزمالء  كافةلھا بھمة وبإصرار    ومخطط  مدروسة  ثابتةونكمل بخطى    نمضي  هللا  بركة  وعلى  هللا  بسم
 .األراضي سلطة في العمل ووحدات  وادارات  فروع كافة في

وتطلعاتھا المستقبلیة، بعد   االراضي  لسلطة  ممیزة  انجازات موضحا    2021  للعام  السنوي  التقریر  یأتي
بالنشاطات  زاخر  عام  تحقیق    ،والجھود   انقضاء  نحو  الواضحة  الرؤیة   والسیاسات   األولویات ولیعكس 

 . اختصاصھا حسب بمسؤولیة تنفیذھا  كغیرھا من المؤسسات الوطنیة األراضي سلطةالتي تتحمل  طنیةالو

الموضحة    واإلداریة  القانونیة  الفنیة،  التكنولوجیة في كافة المجاالت    بإنجازاتھااألراضي    سلطة  تفخر
بمواردھا    التمیز من    اعلى  لمستوىفي المستقبل ان ترتقي سلطة األراضي    ملینآمن خالل ھذا التقریر،  

 . سواء حد  على  والموظفین الخدمات  لمتلقي الرضىاعلى من  مستویات شریة وانجازاتھا لتحقیق الب

طواقم    میع لتتحقق لوال التعاون المشترك والعمل بروح الفریق الواحد من ج   كانت   ما ھذه اإلنجازات    كل
العام والخاص والدولیین، لالرتقاء بنوعیة وتمیز الخدمات   القطاعین  فيالمحلیین    األراضي وشركائناسلطة  

 التي تقدمھا سلطة األراضي. 

  االستراتیجیة   اھدافناخالل    من  الفلسطینیة  القیادة  تطلعات   نحقق  ان  في  واضحة  وخططناكبیرة    طموحاتنا 
 . 2023- 2021األولویات والسیاسات الوطنیة في الخطة الوطنیة للتنمیة  مع المتسقة

 فیھ،   الموضحة  اإلنجازات   لتحقیق  المبذولة  الجھود   یعكس  الذي  التقریر  ھذا  ایدیكم  بین  اضع  ذ ا  واني
على    طاقم  الى  واالحترام  بالشكر  أتقدم  وانني الدولیة  والعالقات  المشاریع  ھذا   جھودھموحدة  اعداد  في 

المتمیزة وانجازاتھم   العاملین في سلطة األراضي على جھودھم  الزمیالت والزمالء  التقریر والى جمیع 
 في سبیل خدمة الوطن والناس.  2021المتحققة في العام 

 التوفیق  ولي وهللا

 التمیمي  عالء المستشار

 .أ رئیس سلطة األراضي الفلسطینیة ق
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 مقدمة 

سلطة   قطاع تعتبر  إدارة  تتولى  فھي  الفلسطینیة،  الدولة  في  الحكومیة  المؤسسات  أھم  من  األراضي 
الوطني   االقتصاد  بناء  ركائز  من  مھمة  وركیزة  الحقیقیة  الثروة  مصادر  أھم  من  یعتبر  الذي  األراضي 
 والقطاع الخاص، لذلك وضعت العدید من القوانین واألنظمة التي توثق وتحمي ملكیة األراضي والتصرف 
بھا. لذلك تعتبر سلطة األرضي الجھة الرئیسیة التي تعمل على تثبیت حقوق ملكیة األموال غیر المنقولة  
وتوثیقھا والحفاظ علیھا، حیث تتم فیھا جمیع معامالت التصرف في األراضي األمیریة والموقوفة واألمالك 

رث والتخارج والتامین والحجز.  من بیع وھبھ ومبادلة وتخصیص وتفویض ومغارسھ وافراز، واالنتقال باإل
 وتتم ھذه األعمال جمیعھا في دوائر التسجیل والمساحة وغیرھا. 

لتقدم خدمھ عقاریة ممیزة    على الدوام  تتكون سلطة االراضي من العدید من الدوائر التي تسعى جاھدة 
دقة   ذات  وسریعة  باستمرا  وشفافیةوفعالة  األراضي  سلطة  تسعى  لذلك  للمواطنین.  تطویر  عالیة  إلى  ر 

وتحسین نوعیة الخدمة العقاریة المقدمة، وذلك من خالل توفیر قاعدة بیانات ومعلومات دقیقة، كما تقدم 
بالمؤسسات   العالقة  ذات  الرسمیة  وغیر  الرسمیة  الجھات  بین  والمتبادل  الفني  الدعم  األراضي  سلطة 

الل ھذا التقریر سیتم تسلیط الضوء  الحكومیة، وتقدیم أسرع وأفضل الخدمات للمواطن الفلسطیني. ومن خ
الروتینیة    باألعمالمتعلقة  ومنھا انجازات    2021سلطة األراضي في العام   التي انجزتھاعلى أھم األعمال  

تقدم التي  االراضي  ھوالخدمات  متعلق  ا سلطة  االخر  االستراتیجیة    باإلنجازات والشق  بالخطة  المرتبطة 
 القطاعیة. 

 االراضي  سلطة  عن  نبذة

بتاریخ  أنشأ الفلسطینیة  ) الصادر 10بموجب المرسوم الرئاسي رقم (  5/6/2002ت سلطة االراضي 
عن الرئیس الراحل یاسر عرفات رئیس دولة فلسطین. على أن یتم تحدید مھامھا واختصاصاتھا بموجب  

طنیة  الذي نص على تبعیتھا لرئیس السلطة الو  2010) لسنة  6قانون. وقد صدر قانون سلطة االراضي رقم (
الفلسطینیة وتحدید مھامھا واختصاصاتھا وتمتعھا بالشخصیة االعتباریة المستقلة واألھلیة القانونیة الكاملة  

 لمباشرة جمیع األعمال والتصرفات التي تكفل تحقیق األغراض التي قامت من أجلھا.

ت السیاسیة  تشرف سلطة االراضي على إدارة االراضي المسجلة في المناطق (أ، ب) بحسب التقسیما
زمن السلطة الوطنیة الفلسطینیة،   )ج(التفاق أوسلو، یضاف الیھا المساحات التي تم تسجیلھا في مناطق  

% من مجمل مساحة الضفة 54وتبلغ نسبة االراضي المسجلة في الضفة الغربیة لمناطق (أ، ب، ج) حوالي  
 ). 1ضیحي رقم (ملیون دونم كما ھو موضح بالرسم التو 5,7الغربیة البالغة حوالي 
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 الشمالیة  المحافظات في المسجلة وغیر المسجلة للمساحات:1 توضیحي رسم

 
 االراضي  سلطة  مھام

بشأن سلطة االراضي المھام المنوطة بھا    2010) لسنة  6من القرار بقانون رقم (   5حددت المادة رقم  
 كما یلي: 

 ملكیة األموال غیر المنقولة والمحافظة علیھا والعمل على تسھیل ممارستھا. تسجیل وتوثیق حقوق  .1
 انجاز معامالت تسجیل األموال غیر المنقولة وتحقیق واستیفاء الرسوم المترتبة علیھا. .2
 إنشاء شبكة مثلثات وطنیة دقیقة ومتجانسة وإدامتھا.  .3
 إدارة أمالك الدولة والمحافظة علیھا.  .4
 لتأجیر والتفویض والتخصیص لألراضي الحكومیة.متابعة تنفیذ قرارات ا .5
 متابعة تنفیذ قرارات استمالك األراضي للمنفعة العامة.  .6
 إجراء تقدیر شامل لقیم األموال غیر المنقولة وتعدیلھ لغایات إجراء المعامالت التسجیلیة. .7
 توثیق وحفظ معلومات الملكیة العقاریة.  .8
 العقاریة وتحدیثھا العتمادھا أساساً للنظام الجغرافي الوطني. تطویر قاعدة معلومات البیانات  .9

 تنظیم مھنة المساحة والمكاتب العقاریة. .10
 أیة مھام أخرى تناط بھا بمقتضى أحكام القوانین واألنظمة. .11

 األراضي  سلطة  عمل  یحكم الذي القانوني اإلطار

 علیھا في القوانین والتشریعات التالیة: تقوم سلطة األراضي بممارسة صالحیاتھا ووظائفھا المنصوص  

 

3,100,000
2,500,000 مساحة األراضي المسجلة 

)ا،ب،ج(مساحة األراضي الغیر مسجلة 
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 االراضي  سلطة عمل تحكم التي والتشریعات القوانین:1 جدول

 ھـ / ساري غزة  1331قانون وضع األموال غیر المنقولة تأمیناً للدین العثماني لسنة  •
 ھـ  1331قانون انتقاالت األموال غیر المنقولة   •
 ھـ / ساري غزة 1331قانون التصرف باألموال غیر المنقولة المعدل لسنة  •
 / ساري غزة 1329قانون تقسیم األموال غیر المنقولة لسنة   •
 1858لسنة قانون األراضي العثماني  •
 وتعدیالتھ   1920لسنة  81قانون انتقال اراضي الباب رقم   •
 1921لسنة   79قانون األراضي المیراث الباب  •
أحكام بشأن التراث المتوفین في القضایا الخارجة  1923لسنة  135الباب قانون الوراثة  •

عن اختصاص محاكم الطوائف الدینیة بشأن تراث المتوفین الذین یخلفون أمواالً منقولة 
 وغیر منقولة في فلسطین وتعدیالتھ 

 1926لسنة  126قانون تنظیم الطوائف الدینیة الباب رقم  •
 وتعدیالتھ / ساري غزة   1928لسنة   80حقوق ملكیة األراضي الباب  قانون تسویة •
 / ساري غزة والضفة  1929لسنة  136قانون المساحة الباب   •
 1932لسنة  76قانون منازعات وضع الید على األراضي رقم  •
 1934لسنة   19قانون منازعات وضع الید المعدل رقم  •
 وتعدیالتھ/ ساري غزة    1936لسنة  28قانون تنظیم المدن رقم  •
 1938لسنة  2قانون مجالس الطوائف الدینیة رقم  •
 / ساري غزة  1939لسنة  48قانون تسویة حقوق ملكیة األراضي المعدل رقم  •
 1941لسنة  8قانون التركات لألجانب وغیر المسلمین رقم  •
 1942لسنة  6قانون األراضي العمومیة رقم  •
 / ساري غزة  1942لسنة  12المعدل رقم  ية األراضیقانون تسویة حقوق ملك •
 وتعدیالتھ  1943لسنة  24(استمالكھا للغایات العامة) رقم  قانون األراضي •
 / ساري غزة 1944لسنة  18المعدل رقم  ية األراضیقانون تسویة حقوق ملك •
 / ساري غزة 1946لسنة   1المعدل رقم  ية األراضیقانون تسویة حقوق ملك •
 / ساري غزة 1946لسنة   34(استمالكھا لغایات عامة) المعدل رقم  قانون األراضي •
 / ساري غزة 1946لسنة  64رقم  نمرة(استمالكھا لغایات عامة) المعدل  قانون األراضي •
 / ساري غزة والضفة  1946لسنة  2قانون المساحة المعدل رقم •
 وتعدیالتھ/ ساري غزة    1947لسنة  34قانون مثمني األراضي رقم   •
   1948لسنة   7قانون منظم لمھنة المساحین المرخصین رقم   •
 وتعدیالتھ    1952لسنة  6قانون تحصیل األموال األمیریة رقم  •
 1952لسنة   30قانون سجالت األراضي رقم  •
 40  لسنة 1952  وتعدیالتھ قانون تسویھ األرض والمیاه رقم  •
 وتعدیالتھ   1952لسنة  24قانون االعفاء من األموال األمیریة رقم  •
 وتعدیالتھ   1953لسنة   2قانون استمالك االراضي للمشاریع العامة رقم   •
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  1953لسنة   42رقم   مسحھا وتثمینھاقانون تحدید األراضي و  •
 1953لسنة   2معدل لقانون االستمالك رقم   1960لسنة  4قانون رقم  •
 ھ و تعدیالت  1953لسنة  41ك رقم لقانون تحویل األراضي من نوع المیري إلى م •
 وتعدیالتھ    1953لسنة   49نون التصرف في األموال غیر المنقولة رقم  قا •
 1953لسنة  46قانون وضع األموال غیر المنقولة تأمیناً للدین وتعدیالتھ رقم  •
 وتعدیالتھ    1953لسنة  40قانون ایجار وبیع االموال غیر المنقولة من األجانب رقم  •
   1953لسنة  61غیر المنقولة رقم   قانون تصرف األشخاص المعنویین في األموال •
 1953لسنة  48األموال غیر المنقولة المشتركة رقم   قسیمقانون ت •
 1954لسنة  11قانون ضریبة األبنیة واألراضي داخل البلدیات والمجالس رقم  •
 وتعدیالتھ    1955لسنة  30رقم  ي قانون ضریبة االرض •
ضریبة األبنیة واألراضي داخل مناطق البلدیات والمجالس المحلیة  معدل لقانون قانون •

 وتعدیالتھ   1957لسنة  11رقم 
 1958لسنة   8تطبق على الضفة الغربیة رقم  ین قانون التركات لألجانب وغیر المسلم •
لسنة  9قانون مجالس الطوائف الدینیة غیر المسلمة تطبیق على الضفة الغربیة رقم  •

1958 
  1958لسنة   51األحكام المتعلقة باالموال غیر المنقولة وتعدیالتھ رقم   قانون معدل •
االعتباریة العامة  شخاص قانون بشأن تملك األموال الخاصة المملوكة للحكومة أو لأل •

 1960لسنة   5عیني علیھا أو التعدي علیھا رقم  حق وأموال األوقاف الخیریة أو كسب 
  وتعدیالتھ

 / ساري غزة 1962لسنة  13جبة رقم قانون بشأن الوصیة الوا •
   1964لسنة 26قانون رسوم تسجیل األراضي مع كافة تعدیالتھ رقم   •
  وتعدیالتھ  1964لسنة    6التي لم یسبق تسجیلھا رقمقانون تسجیل األموال غیر المنقولة  •
   1965لسنة  32قانون ادارة أمالك الدولة رقم  •
  1قانون تطبیق أحكام المواریث في الشریعة اإلسالمیة على األراضي األمیریة كافة رقم  •

 / ساري غزة  1965لسنة 
 1965لسنة  48تقسیم ضمن مناطق البلدیات المؤقت رقم للقانون  •
   1966لسنة   79قانون تنظیم المدن والقرى واألبنیة المؤقت وتعدیالتھ رقم  •
 1967لسنة  9ضي معدل مؤقت رقم قانون ضریبة األبنیة واألرا  •
 بشأن تملیك الطبقات والشقق والمحالت   1996لسنة  1قانون رقم  •
 ئحة التنفیذیة لقانون تملیك الطبقات والشقق والمحالت البشأن ال  1997لسنة  1قانون رقم  •
 بشأن الھیئات المحلیة الفلسطینیة وتعدیالتھ    1997لسنة  1قانون رقم  •

 قرارات بقانون:  •
 بشأن سلطة األراضي    2010لسنة   6قرار بقانون رقم   •
 1953لسنة  2بشأن تعدیل قانون اإلستمالك رقم   2011لسنة   3قرار بقانون رقم   •
 وانتقال األراضي بشأن رسوم تسجیل   2012لسنة   2قرار بقانون رقم   •
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بشأن اعفاء الطوائف المسیحیة المعترف بھا من    2014لسنة   9قرار بقانون رقم   •
 الضرائب والرسوم 

 بشأن المحافظة على أراضي وأمالك الدولة  2018لسنة   22قرار بقانون رقم   •
بشأن تعدیل قانون ضریبة األبنیة واألراضي داخل  2018لسنة   12قرار بقانون رقم   •

 وتعدیالتھ   1954لسنة  11مناطق البلدیات والمجالس المحلیة رقم 
 بشأن إدارة أمالك الدولة. 2021لسنة   43قرار بقانون رقم   •
بشأن المحافظة على    2018لسنة   22بتعدیل قرار بقانون    2022لسنة   3قرار بقانون رقم   •

 أمالك الدولة 
میة لجمعیات اإلسكان بشأن تخصیص أراضي حكو 1997لسنة   45قرار بقانون رقم   •

 التعاونیة 

 قرارات مجلس الوزراء: •
 

بشأن نظام معدل لنظام رسوم تسجیل    2007لسنة  137قرار مجلس الوزراء رقم  •
 األراضي والمیاه 

بشأن التصرف باألراضي الحكومیة في نظام   2015لسنة   13قرار مجلس الوزراء رقم  •
 المحافظات الجنوبیة 

 األنظمة  •
 

 ھـ 1291باعطاء سندات الطابو لسنة نظام   •
 ھـ 1275نظام الطابو لسنة  •
 1952لسنة   1نظام تسجیل األراضي والمیاه في مناطق التسویة رقم  •
 1952لسنة   1نظام تسجیل األراضي والمیاه في مناطق التسویة رقم  •
 1952لسنة   2نظام رسوم تسجیل االراضي والمیاه رقم   •
 1953لسنة   1نظام تسجیل األراضي رقم   •
 1965لسنة   84نظام معدل لنظام تسجیل األراضي والمیاه في مناطق التسویة رقم  •
 1967لسنة  6نظام المساحة رقم  •

 األصول •

 
 ھـ1284أصول انتقاالت األراضي األمیریة والموقوفة الحاصل التصرف بھا بالطابو  •

 التعلیمات : •

 
 ھـ  1276تعلیمات بحق سندات الطابو لسنة  •
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بشأن الالئحة التنفیذیة لقانون تملیك الطبقات   1997لسنة  2وزیر اإلسكان رقم قرار  •
 والشقق 

 1997لسنة  2لتعدیل بعض أحكام القرار رقم  1998لسنة  1قرار وزیر اإلسكان رقم  •
 بشأن الالئحة التنفیذیة لقانون تملیك الطبقات والشقق والمحالت 

 األوامر  •

 
/ ساري 1954بشأن قانون الغاء الوقت على غیر الخیرات المعدل لسنة  317أمر رقم  •

 غزة  
 / ساري غزة 1954بشأن قانون الغاء الوقت على غیر الخیرات لسنة  297أمر رقم  •
 / ساري غزة 1957لسنة   575أمر بشأن مباشر إدارة تسجیل األراضي أعمالھا رقم   •
   1980لسنة  847أمر بشأن قانون تعدیل األحكام المتعلقة باألموال غیر المنقولة رقم   •

 المراسیم الرئاسیة: •

 
   2002لسنة   10مرسوم بإنشاء سلطة األراضي رقم  •
بشأن منع قبول تعدیل أو تغییر قیود األراضي المملوكة للحكومة   2006لسنة   7مرسوم   •

 واألشخاص االعتباریة العامة في المحافظات الجنوبیة 
 

 المؤسسي  التنظیم 

إلى تاریخ الیوم لسلطة األراضي من عدد من الوحدات   2010یتكون الھیكل التنظیمي المعد منذ عام 
التنظیمیة مقسمة إلى إدارات عامة ووحدات إضافة إلى دیوان رئیس سلطة األراضي ومكتب نائب رئیس 

 سلطة األراضي.  

 
 دیوان رئیس سلطة األراضي  -1
 مكتب نائب رئیس سلطة األراضي -2
 لعامة لتسجیل األراضي اإلدارة ا -3
 اإلدارة العامة للمساحة  -4
 االدارة العامة ألمالك الدولة  -5
 اإلدارة العامة لنظم المعلومات  -6
 اإلدارة العامة للشؤون المالیة  -7
 اإلدارة العامة للشؤون اإلداریة   -8
 اإلدارة العامة للشؤون القانونیة   -9

   الشكاوىوحدة - 10
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 وحدة شؤون مجلس الوزراء  - 11
 وحدة العالقات العامة واالعالم - 12
 وحدة الرقابة الداخلیة  - 13
 وحدة المشاریع والعالقات الدولیة- 14

 

البرنامج  العامة، األول  الموازنة  البشري في سلطة االراضي من خالل برنامجین على  الكادر  یتمثل 
  505،  2021الكادر البشري حتى نھایة عام    عدد مالي  اإلداري، والثاني برنامج إدارة االراضي وبلغ اج

 . ینموظف 
 
 

 2021للعام    اإلدارات العامة والوحدات  اھم إنجازات 

ترتبط ھذه اإلنجازات بالخدمات التي تقدمھا كل إدارة/وحدة بما یناط بسلطة االراضي من مھام بحسب  
 . 2010) لسنة 6قانون سلطة األراضي رقم (

 
 : للتسجیل  العامة اإلدارة -1

 

 
 االراضي  تسجیل مكاتب :2 جدول

 عدد المعامالت المنتھیة  عدد المعامالت المفتوحة  المكتب 

مكتب دائرة تسجیل أراضي رام 
 هللا

9459 6630 

مكتب دائرة تسجیل أراضي  
 بیرزیت 

3545 2878 

مكتب دائرة تسجیل أراضي  
 أریحا 

2101 1969 
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دائرة تسجیل أراضي  مكتب 
 الخلیل

1693 1679 

مكتب دائرة تسجیل أراضي  
 دورا

1387 1336 

مكتب دائرة تسجیل أراضي بیت  
 لحم 

1971 1946 

مكتب دائرة تسجیل أراضي  
 طوباس 

2177 2084 

مكتب دائرة تسجیل أراضي  
 سلفیت 

1999 1924 

مكتب دائرة تسجیل أراضي  
 نابلس 

8738 8431 

تسجیل أراضي  مكتب دائرة 
 طولكرم 

3562 3338 

مكتب دائرة تسجیل أراضي  
 قلقیلیة 

1158 1117 

مكتب دائرة تسجیل أراضي  
 جنین 

6301 6037 

مكتب دائرة تسجیل أراضي  
 قباطیة 

3387 3021 

مكتب دائرة تسجیل أراضي  
 عرابة 

3720 3383 

 45773 51198 المجموع 
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 : للمساحة العامة اإلدارة -2

اإلدارة العامة للمساحة على متابعة كافة المعامالت الواردة الیھا من خالل جمیع المكاتب عملت  
 المنتشرة    في جمیع الوطن وھي كالتالي: 

 
 المكاتب   جمیع في المساحة  عمل انجازات :3 جدول

 عدد المعامالت نوع المعاملة  اسم الدائرة/المكتب

 

 

 

 المساحة العقاریة دائرة 

 1086 معامالت التسجیل بأنواعھا 

تنفیذ معامالت قرارات  
 قاضي التسویة 

173 

 أمر تصحیح  56 أوامر تصحیح 

 

 معامالت تثبیت حدود 

 

 معاملة  23

 

 

دائرة الجیودیسیا  
 والتطبیقات الحدیثة 

  

 حوض  566 أحواض تسویة منتھیة 

 2881 حوسبة جداول الحقوق 

جمیع االعتراضات ادخال 
على قاعدة البیانات 

 الجغرافیة

 % من مجموع القطع 12

 

 

 

 

  

 معاملة  19 معامالت افراز شقق

 معاملة  11 معامالت افراز 
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مكتب مساحة القدس 
 وأریحا

 1 معامالت توحید 

 معامالت  5 معامالت توحید وافراز

 معامالت تثبیت حدود 

 

 معامالت  6

 290 معامالت افراز  هللا مكتب مساحة رام 

 75 معامالت توحید 

 تسجیل مجدد 

 

12 

 

مكتب مساحة شمال رام  
 هللا 

 3 معامالت تثبیت حدود 

 1 اوامر تصحیح 

 معامالت مساحة 

 

6 

 

 مكتب مساحة الخلیل

 2 معامالت تسجیل اراضي 

 114 معامالت افراز 

 4 طلبات تثبیت حدود 

 3 معامالت توحید 

 912 موقع مخطط 

 84 مخطط م.م 

 12 حسابات 

 413 احداثیات 
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 41 تجدید رخص 

 بطاقة مساح 

 

15 

 

 

 

 

 مكتب مساحة طولكرم 

معامالت افراز  
 األرض+توحید 

4 

 1 معامالت افراز الشقق 

طلبات ألمالك الحكومة  
 ودوائرھا 

6 

طلبات تسویة األراضي  
 ودوائرھا 

3 

طلبات مخطط مساحة  
مصدق ألصحاب العالقة + 
 صورة م.م+ حسابات فنیة 

 

13 

 

 

 

 

 مكتب مساحة بیت لحم 

 

 

 

 

 

 14 معامالت االفراز والتوحید 

 118 معامالت االفراز

 6 معامالت التوحید 

 4 تثبیت حدود مساحة 

طلب دلیل موقع ودلیل 
 حسابات 

1000 

 140 میداني كشف 
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 مكتب مساحة بیت لحم 

صورة طبق األصل  
 (رسمي) 

20 

 15 كتاب مطابقة 

 20 تجدید رخصة مساحة 

 

 

 

 مكتب مساحة دورا الخلیل 

 743 مخطط دلیل موقع 

 453 حسابات 

 119 معامالت افراز وتوحید 

 7 صورة طبق األصل 

 1 اصدار شھادة مساحة

 تجدید مساح مرخص 

 

6 

 

 

 مكتب مساحة سلفیت 

 716 مخططات الموقع 

 130 معامالت افراز وتوحید 

 308 تصویر المخططات 

أوامر التصحیح وقرارات 
 قاضي 

38 

 احداثیات النقاط الجیودیسیة 

 

101 

 

 

 1 معامالت تثبیت حدود 

 7 معامالت اقراز وتوحید 



 سلطة االراضي الفلسطینیة  –  2021التقریر السنوي 
 

 
14 

 

 

 

 مكتب مساحة طوباس 

معامالت المساحة المحوسبة 
 (احداثیات) 

1 

معامالت التسجیل  
 االفرازات م.م  -المحوسبة

3 

 30 معامالت مخطط موقع 

 4 المساحین المرخصین 

 معامالت ترخیص البناء 

 

349 

 

 

 

 

 

 مكتب مساحة نابلس 

 109 معامالت اخراج قید 

 173 مخطط موقع 

 95 طلب احداثیات 

 286 حسابات  م.م 

معامالت تجدید رخصة  
 مساح 

27 

 1 معامالت تثبیت حدود 

 8 معامالت تسجیل جدید 

 161 معامالت افراز وتوحید 

 44 معامالت افراز شقق

 220 كشف نھائي 

 253 تصدیق رسمي 

 6 أوامر تصحیح 
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 مكتب مساحة قلقیلیة 

معامالت تجدید رخصة  
 مساح 

5 

معامالت افراز وتوحید  
 وشقق 

15 

مخططات مصدقة ألصحاب 
 العالقة

14 

مخططات مصدقة بكتاب  
 رسمي

28 

 122 مخططات موقع 

 7 طلب مخطط مع احداثیات 

 12 طلب حسابات معامالت 

 15 معامالت اخراج قید 
 

 :  الدولة ألمالك  العامة اإلدارة -3

بالجدول عملت اإلدارة العامة ألمالك الدولة على متابعة إجراءات أراضي الدولة كما ھو موضح 
 التالي: 

 
 الدولة امالك انجازات:4 جدول

 دراسة ملفات التنظیم المحلي 
ملف 1791  

ملف 6027 دراسة مخططات بناًء المصادقة علیھا   
معامالت التسجیل المجدد مع دائرة تسجیل  

 األراضي 
معامالت  72  

كشف  633 كشوفات على أمالك الدولة  
االعتداءات المضبوطة عدد  اعتداء 224   

اعتداءات  2 إزالة االعتداءات   
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اعتداء 25 قضایا االعتداءات التي تم تحویلھا الى النیابة   
االعتداءات التي تم اتخاذ قرار بھا من قبل  

 المحكمة
 ال یوجد 

لجنھ  111 المشاركة في لجان تخمین   
لجنھ 156 المشاركة في لجان اقلیمیھ   

أراضي حكومیة تخصیص  طلب تخصیص  95   
طلب  27 تخصیص أراضي حكومیة الموافق علیھا   

معاملھ  20 معامالت التسجیل ألراضي الدولة  
ادعاء  387 عدد االدعاءات على أمالك الدولة  

اعتراض   138 عدد االعتراضات على أمالك الدولة  
شیكل  2,200 إیرادات أمالك الدولة / شیكل  

الدولة / دینارإیرادات أمالك  دینار  75,866   
 

 
 : اإلداریة للشؤون العامة اإلدارة -4

 
ة   • ـــن اـمة خالل ســ ا بحـیث تم  2021عمـلت اإلدارة الـع على إدارة أزـمة انتشــــار ـفایروس كوروـن

ــة اإلغالقات  ـــیاســ ـــحة الموظفین والمراجعین بـقدر عالي من خالل اتـباع ســ المـحافـظة على صــ
ما كان لھ األثر الواـضح في الحد من انتـشار الفایروس ،  الجزئیة وحجر المـصابین والمخالطین م

ین بیئة العمل عملت الـشؤون اإلداریة على اإلـشراف   وانطالقا من مـسؤولیتنا بالمـساھمة في تحـس
وتجھیز مقرات جدیده  تـساھم في تقریب الخدمة العقاریة للمواطنین من جھة وتحـسین بیئة العمل  

ـبالتـعاون مع البـلدـیات وـكان أخرـھا توقیع اتـفاقـیة تـعاون مع من جـھة أخرى وتم ذـلك بتعلیـماتكم و  
ــمال مدینة طولكرم على النھج الذي تم فیھ تجھیز   ــعراویة ش ــون لتجھیز مقر الش بلدیة دیر الغص
مقر ـسلطة األراـضي في بیرزیت ، عرابة و قباطیھ وعلى الجانب األخر ـضمن البرنامج الذي تم 

رة المحافظات وبناء على قرارات مجلس الوزراء والتعمیم  تنظیمھ من قبل الشـؤون اإلداریة لزیا
ــاحة   ــیص قطعة أرض بمسـ ــادر من طرفكم تم توقیع اتفاقیة لتخصـ ــلفیت من  1الصـ دونم في سـ

 األراضي المملوكة للبلدیة لصالح سلطة األراضي لبناء مقر دائم علیھ .
ــلطة األ • ــیص دونم لبناء مقر لســ ــط  وتم توقیع اتفاقیة مع بلدیة طوباس لتخصــ ــي في وســ راضــ

  المحافظة.
 والبیرة.مع بلدیة بیتونیا لتوفیر مقر یخدم قرى غرب رام هللا  االتفاقوكان  •
ــى  • ــاراإلشــراف عل ــع  اختی ــارة الموق ــم زی ــث ت ــابلس حی ــي ن ــجیل اراض ــدائرة تس ــد ل ــر جدی مق

 العامــة،وجــد انــھ مقــر مناســب وعملنــا علــى اســتكمال اإلجــراءات مــع اللــوازم  المعاینــةوبعــد 
 وسیتم نقل الدائرة الى المقر الجدید في وقت قریب جداً .
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  البشریة:دائرة الموارد 
علـــى جـــدول  المدرجـــةالتعیینـــات حســـب  اســـتكمالعملـــت دائـــرة المـــوارد البشـــریة علـــى  •

 الوظائف.تشكیالت 
 (مرفق) العقود.موظف من  74تثبیت عدد  •
 المحافظات.في كافة  84التعیین على بند العقود عدد  •
 رئیس قسم ، رئیس شعبة ) . (مرفق) دائرة،طرح عدة مراكز إشرافیة (مدیر  •
 . (مرفق) 3إعادة تسكین على مراكز إشرافیة عدد  •
 .9اعداد بطاقات وصف وظیفي لمناقشتھا من اجل طرحھا عدد  •
 (مرفق) المستحقة.الترقیات اعداد   •
 (مرفق) .80عدد  الخدمة اعداد معامالت مكافأة نھایة •
 (مرفق)  المراسالت.اعداد القرارات و  •
 مالیاً.متابعة تنفیذ المعامالت الصادة  •
 اعداد ھیكلیة سلطة األراضي . •
 محوسب .  HRادخال كافة البیانات من اجل اعداد برنامج •

 

 ري : دائرة التخطیط والتطویر اإلدا
 .  9اعداد وتنسیق دورات داخلیھ وخارجیھ استھدفت الفئات األولى والثانیة عدد  •
 .  5اعداد وتنسیق الورش التدریبیھ التي استھدفت الفئات األولى والثانیة عدد  •
 وجاري العمل على انجاز االتفاقیة الثالثة. 2توقیع اتفاقیات عدد  •
 المدراء العامون.اعداد وتنسیق دورات استھدفت  •
لبنك الدولي لمشـــروع التســـجیل العقاري الممول من ااعداد وتزوید كشـــوفات وبیانات الموظفین   •

 للتحضیر للدورات التدریبیة من طرفھم .
 حصر االحتیاجات التدریبیة بالتعاون مع اإلدارات العامة. •

 .2022اعداد خطھ تدریبیھ بناء على االحتیاجات 

 
 : المعلومات  ظم لن  العامة اإلدارة -5

عملت اإلدارة العامة لنظم المعلومات على انجاز العدید من المواضیع المھمة والتي تسھم بشكل فعال 
 خدمة للمواطن وھي:  أفضل في الوصول الى تقدیم 
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 %) 100انجاز خطوط مایكروویف /خطوط بدیلة. (تم انجاز   •

ى احدى  حیث تمت إحالة العطاء عل Main site storage + DR-siteعطاء  •

 %) 50الشركات وبانتظار التورید. (تم انجاز 

 %)100تقدیم خدمات الدفع االلكترونیة الحكومیة. (تم انجاز   •

 %)100(تم انجاز  Docwareتحدیث نظام ارشفة الوثائق   •

 %) 100إطالق البوابة االلكترونیة للنظم الجغرافیة. (تم انجاز   •

 %)100  إطالق الموقع الرسمي لسلطة األراضي. (تم انجاز •

 %) 80تطویر على الیة تشغیل األنظمة. (تم انجاز  •

طرح عطاء االرشفة االلكترونیة للصحائف والمعامالت وإدخال بیاناتھا (في   •

 .مرحلة استقبال العروض واستقبال الشركات من زیارة میدانیة واستفسارات)

تدقیق  متابعة تقریر دیوان الرقابة االداریة والمالیة بخصوص تفعیل سجل  •

االحداث حیث خلُص الى رفع كتاب لمعالي الوزیر بإدراج مخصص مالي  

 .لشراء برنامج خاص بتدقیق االحداث 

تم تعدیل ھیكلیة االدارة العامة لنظم المعلومات بما ینسجم مع السیاسة الوطنیة    •

وبما ینسجم مع السیاسة   ألمن المعلومات وذلك بإضافة دائرة أمن المعلومات 

حول الرقمي حیث تم إضافة كل من دائرة المعلومات ودائرة البوابة  الوطنیة للت

 .االلكترونیة

 .% 90تم انجاز االرشفة اإللكترونیة للصحائف على خطة الطوارئ بنسبة   •
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 overhead scanner scan snapتم اعداد الماسح الضوئي من نوع   •

600sv الخطوة   لیكون مالئم لعملیة المسح الضوئي للمعامالت المنتھیة وھذه

 عالجت مشكلة التصویر من خالل كامیرا دیجتال. 

) بتعلیمات من  HR Systemبرمجة نظام اداري جدید لشؤون الموظفین ( •

معالي الوزیر بسبب الحاجة الملحة، وبالتعاون مع دائرة الموارد البشریة /  

 . اإلداریةاالدارة العامة للشؤون 

 

 وحدة العالقات العامة واإلعالم: -6

 قامت وحدة العالقات العامة واإلعالم بأھم اإلنجازات التالیة: 

 اجتماعات ولقاءات وزیارات. تغطیة االحداث الخاصة في سلطة األراضي من  -

القیام على مدار الساعة بنقل اخبار المؤسسة ونشرھا على الصفحة الرسمیة والموقع الخاص  -

 ومشاركتھا مع وسائل اعالمیة اخرى.   كسبویعلى الف

 المشاركة في االجتماعات الدوریة وتغطیتھا اعالمیا.  -

 التواصل مع المؤسسات الحكومیة واألھلیة.  -

 اءات واجتماعات لجنة التواصل الحكومي.المشاركة في لق -

 والعالقات الوزاریة.  لإلعالمالمشاركة في االجتماعات الدوریة للجنة المشتركة  -

 عضو فعال في اللجنة الوطنیة لمكافحة التصحر.  -

 مشاركة لجان المقابالت للوظائف االشرافیة في مؤسسات الدولة.  -

 زیارات میدانیة اسبوعیة للمكاتب. -

 مؤسسات الرسمیة بالبیانات المطلوبة تحت مبدأ التعاون المؤسسي المشترك.تزوید بعض ال -

 التواصل مع الجمھور بالمحافظات. -

 التنسیق والمشاركة بكل ورشات العمل ذات العالقة، بالنوع االجتماعي والبروتوكول. -

 الدینیة. الوطنیة والمناسبات  المشاركة بالفعالیات  -
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 والتشبیك معھا. التواصل مع المؤسسات  -

 تغطیة والمشاركة في اعداد مذكرات التعاون والتفاھم مع المؤسسات. -

 التواصل مع وسائل االعالم المختلفة المحلیة.  -

 

 

  
 تحسین وتطویر الصفحة االلكترونیة وتفعیلھا.  -

 لة الجمھور واستفساراتھم. ئالرد على اس -

 تصمیم بطاقة الموظف الوظیفیة. -

 . bvcعلى بطاقة   اصدار رخصة مساحین مرخصین -

 رفع مالحظات واقتراحات ذات عالقة بعمل الوحدة لتطویر العمل. -

 استقبال الوفود خالل زیاراتھم لمكتب رئیس سلطة االراضي. -

 

 
 

 : الدولیة العالقات و  المشاریع وحدة -7

 قامت وحدة العالقات الدولیة والمشاریع بالعدید من المھام الموكلة الیھا من خالل: 

االستراتیجي للخطة االستراتیجیة   النتائج بإطارالمرتبطة السنویة الخطة التنفیذیة اعداد  :اوال

  ئةفي سلطة االراضي وھی بتحقیق تلك النتائج االدارات ذات العالقة  من قبل، ومتابعة تنفیذھا القطاعیة

 تسویة االراضي والمیاه.

العامة  لألمانة ا خطة القطاعیة وتسلیمھ لنتائج الالمتابعة السنوي  التقاریر الربعیة وتقریر ثانیا: اعداد

 عمل الحكومة.  تقاریرفي  امن اجل تضمینھ الوزراء وذلكلمجلس 
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االتفاقیات   العدید منتوقیع  حیث تم، شركاء العملمتابعة اتفاقیات التعاون مع تنظیم واعداد و :ثالثا

 ویجري العمل على توقیع الباقي وذلك كما ھو موضح في الجدول االتي:  

 

 توقیعھا  على العمل جاري اتفاقیات الموقعة  االتفاقیات

 جامعة النجاح الوطنیة  ھیئة سوق راس المال  

 الحكم المحلي وزارة    الفلسطیني االحصاءمركز 

 سلفیت بلدیة  التنمیة االجتماعیة وزارة 

 وزارة الزراعة  واالمن الوطني وزارة الداخلیة

  ضریبة االمالكاالدارة العامة ل

  بلدیة البیرة 

  بلدیة رام هللا 

  دورا بلدیة 

 االتفاقیات:5 جدول

وكانت تدخالت وحدة من البنك الدولي ،  العقاري الممولمشروع التسجیل  عمل  متابعة سیر :رابعا

 :  المشاریع والعالقات الدولیة كما یلي

  .االرشفة االلكترونیة المشاركة في اعداد وثائق عطاء -1

 . لتحول الرقميااستراتیجیة اعداد  المشاركة في اعداد وثائق عطاء -2

 .الشبكة الجیویسیة عطاء انشاء   اعداد وثائقالمشاركة في  -3

 .) التخمین العقاريالتقدیر العقاري (اعداد وثائق عطاء انشاء منظومة المشاركة في   -4

 مشروع حوسبة امالك الدولة.   بشأن  GIZ للتنمیة االلمانیة الوكالة مع التعاون :خامسا
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على تمویل    GIZتم موافقة  قامت وحدة المشاریع بتقدیم مقترح مشروع حوسبة وتنظیم ادارة امالك الدولة و

في فلسطین، یتكون ھذا المشروع    IILGRP المحلي اصالح الحكم برنامج جزء من ھذا المشروع ضمن

اجزاء    من الدولة    )1عدة  امالك  ادارة  نظام  اجھزة    )2تحلیل وتصمیم  وتدریب بعض   )3مكتبیة  شراء 

، سنقوم  یورو  000,70المعلومات على التعامل مع النظام الجدید. تكلفة ھذا المشروع حوال    نظمموظفي  

بتحضیر وثائق المشتریات في النصف االول من العام القام ویتوقع البدء بالتنفیذ في النصف الثاني من العام  

   .2022 القادم

شاشات لضریبة االمالك تظھر براءة الذمة للعقارات التي یتم فتح    بتامین   UNDPالتعاون مع    :سادسا

معامالت علیھا في دوائر التسجیل، حیث یمكن لموظفي التسجیل من خالل یوزر الدخول لنظام  الضریبة  

وفحص براءة الذمة واستالمھا في حال كانت مدفوعة وارفاقھا في المعاملة وذلك لتوفیر الوقت والجھد 

تركیب الشاشات   ومن المتوقع  االدارة العامة لضریبة االمالك.ن . المشروع قید التنفیذ في  على المواطنی 

 . 2023الفرعیة خالل العام القادم  سلطة االراضي كافة مكاتب  مباشرة لدى دوائر التسجیل في

مھمة  الوزراء، حیث ان  مكتب رئیس  تنسیق المساعدات في    وحدةتم عقد العدید من االجتماعات مع    :سابعا

اھداف الوزارات  و  ضمن اولویات المانحین  المقدمة من  المساعدات    تنسیق وتوجیھفي    ه الوحدة تتمثلھذ 

 .مسبقا ضمن الخطط القطاعیة والعبر قطاعیة  الموضوعة

اجتماعات ومتابعة    والتي تھدف الي التحضیر  Core Group  االساسیةالمجموعة  تم عقد اجتماعات    -

SWG  اجتماعین  عقد  تممجموعة العمل القطاعیة.  وھي SWG  تم مناقشة عدة قضایا كان اھمھا تقدیم ،

والمشاریع القائمة    2021انجازات قطاع االراضي خالل    االستراتیجیة القطاعیة والثاني عن  االول  عرضین

 التحدیات واالولویات لقطاع االراضي.  اضافة الى

 ى وحدة الشكاو  -8

 : 2021خالل عام  ىیوضح إنجازات وحدة الشكاوفیما یلي جدول  
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 العدد ى الشكاو

 7 الشكاوى التي تم قبولھا  

 6 الشكاوى التي تم رفضھا 

 9 الشكاوى التي تم معالجتھا 

 9 مجموع الشكاوى المنظورة  

المتلقا  المركزي    هالشكاوى  النظام  باستخدام 

 الحكومي المحوسب للشكاوى 

13 

 2021انجازات وحدة الشكاوى :6 جدول

 

 
 وحدة الرقابة الداخلیة:  -9

سلطة   داخل  الداخلي  العمل  وسالمة  سیر  حسن  على  والمتابع  المشرف  بدور  الداخلیة  الرقابة  تقوم 
 الممارسات واالخطاء داخل المؤسسة. األراضي، وذلك للحد من 

یشمل دور الرقابة الداخلیة في عملیة یتم من خاللھا التأكد من ان كل اإلجراءات تسیر وفقا لمجموعة  
الخطط والتعلیمات الصادرة باإلضافة الى التنبؤ بالمشكالت التي ستحدث قبل وقوعھا ومحاولة تحدیدھا  

 وتجنبھا.

وات التصدي للمشكالت المختلفة التي تعاني منھا سلطة األراضي، حیث الرقابة الداخلیة واحدة من أد
لعام   التقاریر  بإعداد  الرقابة  وحدة  بعض   2021قامت  في  والمشاركة  الخارجیة  بالزیارات  تتمثل  والتي 

 المقابالت والنظر في الشكاوى المقدمة من الموظفین والمواطنین ومتابعتھا وكانت كالتالي: 
بعمل زیارات خارجیة لمكاتب سلطة األراضي على اختالف المحافظات من  قامت وحدة الرقابة •

 ) زیارة خارجیة.11مكاتب مساحة وتسجیل وامالك الدولة وبلغ عدد ھذه الزیارات (
 ). 4) وخارجیة عدد (3) شكاوى قدمت لوحدة الرقابة الداخلیة منھا داخلیة عدد (7تم التعامل مع ( •
 اص ومعاملة في مختلف المكاتب.) ملف خ34تابعت وحدة الرقابة ( •
 ). 4) ولجان شراء عدد (6شاركت وحدة الرقابة الداخلیة بلجان مقابالت عدد ( •
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تعاملت وحدة الرقابة الداخلیة مع ملف التزویر في محافظة رام هللا أثناء قیامھا بعملھا في مكتب  •
عة الملف للوقوف على  تسجیل أراضي رام هللا، تم اكتشاف ملف تزویر وقامت وحدة الرقابة بمتاب

حقیقة شبھة التزویر من خالل دراسة الملف وتدقیقھ والتواصل مع الجھات ذات العالقة، ومن  
خالل الرجوع الى تسجیل الكامیرات الخاصة بالمكتب ومراجعة الكامیرات بشكل دقیق االمر 

تقریر فریق  الذي أدى الى استمرار المھمة الى أكثر من أربع شھور في جمع البیانات وكتابة
 وحدة الرقابة وتحویلھا الى ھیئة مكافحة الفساد لمتابعتھا. 

 

 
 اإلدارة العامة للشؤون القانونیة: -10

 قامت اإلدارة العامة للشؤون القانونیة بالعدید من اإلنجازات نستعرضھا بالجدول التالي: 

 القانونیة  للشؤون العامة االدارة انجازات:7 جدول

 مالحظات  العدد اسم الوارد  الرقم

1.  
عقود الصیانة مع الشركات ذات العالقة الواردة من االدارات   واعتماد تدقیق   15 عقود الصیانة 

 العامة من الناحیة القانونیة. 

2.  
اعتماد اسم ورفع  

 التباین 

 المالكین حسب االصول والقانون.   بأسماءدراسة االستدعاءات لرفع التباین   40

3.  
دراسة االستدعاءات المقدمة من اصحاب العالقة ورفع التقاریر الى رئیس   30 استدعاءات مختلفة 

 الالزم. واتخاذ سلطة االراضي لالطالع  

4.  
یتناسب   35 استرداد رسوم  بما  القانونیة  الناحیة  تدقیق ودراسة معامالت استرداد الرسوم من 

 المعاییر الموضوعة بھذا الخصوص.مع 

5.  
مذكرات   14 مذكرات التفاھم  مع دراسة  الناحیة    التفاھم  من  واعتمادھا  الشریكة  المؤسسات 

 القانونیة بما ینسجم بالشروط المتفق علیھا بین االطراف.
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6.  
دعوى حقوقیة ودعوى  

 عدل علیا 

والرد علیھا لجھات االختصاص حسب االصول   30 الواردة  الدعاوى  دراسة 

 والقانون.

7.  
االجراءات المعمول بھا في سلطة تدقیق الوكاالت من الناحیة القانونیة ووفق   51 وكاالت 

 االراضي. 

8.  
وابداء   90 مشاریع قوانین  الوزراء  مجلس  من  الواردة  القوانین  مشاریع  على  االطالع 

 قانوني. الرأي ال

شاركت االدارة العامة في عدة لجان تحقیق داخلیة وخارجیة ومن ثم   -- لجنة تحقیق  
 سلطة االراضي.  رفع التوصیات الى رئیس

9.  
دراسة ملفات اذونات الشراء الخاصة بالشركات المتقدمة للحصول على اذن  -- اذونات الشراء

 االراضي. شراء من سلطة 
 

 

 : المالیة  للشؤون العامة االدارة -11

 2021إیرادات سلطة األراضي للعام 
 

 
 اإلیرادات المحصلة خالل الفترة  

 )1 /1 /2021 -31 /12 /2021 ( 
 

 والشیكل  الدینار،الدوالر، بعملة المحصلة  االیرادات:8 جدول

اإلیرادات  اسم المكتب رقم المكتب 
اإلیرادات  اإلیرادات بالدینار   بالشیكل 

 بالدوالر  

 0 789,167.00 72,190.00 مكتب قلقیلیة  1

 0 951,830.00 8,630.00 مكتب طوباس  2

 0 1,985,626.00 278,896.00 مكتب الخلیل  3
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 0 3,703,859.00 49,047.00 مكتب اریحا  4

هللا   5 رام  مكتب 
 6,204.00 10,860,327.00 368,190.00 والبیرة  

 0 1,607,929.00 49,985.00 مكتب طولكرم   6

 0 6,223,182.00 221,035.00 مكتب نابلس  7

 0 2,827,332.00 64,444.00 مكتب جنین  8

 0 2,439,355.00 317,755.00 مكتب بیت لحم  9

 0 1,164,280.00 120,610.00 مكتب سلفیت   10

 0 1,247,658.00 191,833.00 مكتب دورا  11

 0 1,189,563.00 0 مكتب عرابة   12

 0 1,319,903.00 0 مكتب قباطیة   13

شمال   14 مكتب 
 0 2,065,350.00 60,440.00 رام هللا (بیر زیت) 

 6204 38,375,361.00 1,803,055.00 المجموع 
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 بالشیكل  االیرادات : 2 توضیحي رسم

 
 

 

0.00
50,000.00

100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00

مكتب 
قلقیلیة

مكتب 
طوباس 

مكتب 
الخلیل

مكتب 
اریحا

مكتب رام
هللا 

والبیرة 

مكتب 
طولكرم 

مكتب 
نابلس

مكتب 
جنین

مكتب 
بیت لحم

مكتب 
سلفیت 

مكتب 
دورا

مكتب 
عرابة 

مكتب 
قباطیة 

مكتب 
شمال رام 

بیر(هللا 
)زیت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

اإلیرادات بالشیكل 

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

مكتب 
قلقیلیة

مكتب 
طوباس 

مكتب 
الخلیل

مكتب 
اریحا

مكتب رام 
هللا 

والبیرة 

مكتب 
طولكرم 

مكتب 
نابلس

مكتب 
جنین

ت مكتب بی
لحم 

مكتب 
سلفیت 

مكتب 
دورا

مكتب 
عرابة 

مكتب 
قباطیة 

مكتب 
شمال رام 

بیر(هللا 
)زیت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

اإلیرادات بالدینار 

 بالدینار االیرادات: 3 توضیحي رسم



 سلطة االراضي الفلسطینیة  –  2021التقریر السنوي 
 

 
28 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

مكتب 
ةقلقیلی

مكتب 
طوباس 

مكتب 
الخلیل

مكتب 
اریحا

مكتب رام
هللا 

والبیرة 

مكتب 
طولكرم 

مكتب 
نابلس

مكتب 
جنین

مكتب 
بیت لحم

مكتب 
سلفیت

مكتب 
دورا

مكتب 
عرابة 

مكتب 
قباطیة 

مكتب 
شمال 
رام هللا 

بیر (
)زیت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

اإلیرادات بالدوالر 

 بالدوالر االیرادات: 4 توضیحي رسم



 سلطة االراضي الفلسطینیة  –  2021التقریر السنوي 
 

 
29 

 

 

 

 الوطنیة للتنمیة   صلة بالخطة إنجازات واصالحات ذات  

نحو    : " الصمود المقاوم واالنفكاك والتنمیة بالعناقید 2023-2021  للتنمیة لألعوامشكلت الخطة الوطنیة  
االستقالل" محطة جدیدة من محطات اإلصالح اإلداري والمؤسسي في فلسطین، بحیث أنھا صممت لتعید 

امل فیھا الحكومة مع المواطنین، وتعزز من مشاركتھم وإدماجھم في قراراتھا التي  تشكیل الطریقة التي تتع
 تمس حیاتھم، وباآللیات التي تقدم فیھا الخدمات لھم. 

المحور فان السیاسة العامة "اصالح قطاع االراضي" بتدخالتھا السیاساتیة تقع ضمن  وفي ھذا اإلطار،   
ویوضح    عامة،، یتكون من أولویات وسیاسات  "ي خدمة الناسالتمیز ف"من ھذه الخطة وھو محور    الثاني

 : ) االھداف االستراتیجیة القطاعیة لقطاع االراضي وعالقتھا مع خطة التنمیة الوطنیة 6الجدول رقم (
 

 

  

االولویات 
 االھداف االستراتیجیة القطاعیة  التدخالت السیاساتیة السیاسات العامة الوطنیة 

في 4 الحكومة   .  
 الناسخدمة 

. اصالح وتطویر  9
 قطاع االراضي 

استكمال تسجیل 
االراضي وتسویة  

االموال غیر المنقولة  
 وحمایة حقوق ملكیتھا. 

تثبیت وحمایة حقوق ملكیة االموال  
 غیر المنقولة 

رفع كفاءة وفعالیة 
معامالت  انجاز

االراضي وتنظیم  
 السوق العقاري. 

رفع الكفاءة والقدرة االنتاجیة 
 لمعامالت االراضي

اجراء التقدیر العقاري الشامل 
 لألموال غیر المنقولة المسجلة

 توحید المرجع الجیودیسي 

االدارة الكفؤة 
الدولة   ألراضي

 واراضي االوقاف.
 حمایة وتنمیة امالك الدولة 

 الوطنیة التنمیة  خطة مع وعالقتھا االراضي لقطاع القطاعیة االستراتیجیة االھداف : 9 جدول
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 2023- 2021  القطاعیة   االستراتیجیة   للخطة   النتائج   إطار 
النتائج االستراتیجي للخطة القطاعیة بالتعاون مع االدارة العامة للتخطیط في االمانة    إطاریتم تطویر  

الموضوعة في    رات االداء واالنجاز نادا الى مؤشالعامة لمجلس الوزراء لمتابعة تنفیذ الخطة القطاعیة است 
وتقوم االمانة العامة بتضمین  لكل من سلطة األراضي كقائد للقطاع وھیئة تسویة األراضي والمیاه  الخطة  

المرحل تقریر  ة  ی النتائج  للقطاع وفي  البیان االستراتیجي  یلي نوضح  وفیما  لدیھا؛  الحكومي  طار  إاالداء 
  الموضحة في   2021العام  واالنجازات المتحققة في    ) 7جدول رقم (  لقطاع االراضي  االستراتیجي  النتائج 

 . ) 8جدول رقم (

 
 االراضي   قطاع رؤیة  

 والعقارات  لألراضي االمثل واالستخدام الكفؤة االدارةعقاري محفز لالستثمار یضمن  قطاع

 االراضي   قطاع   رؤیة   بیان 

یقدمھا القطاع وتبدأ بحوسبة اعمال التسویة االراضي الى قطاع عقاري محوسب بكافة الخدمات التي  

حوسبة كافة الخدمات التي تقدمھا سلطة االراضي، للوصول لخدمات عقاریة عصریة مستجیبة الحتیاجات 

المواطن في سوق عقاري منظم وشفاف مشجع ومحفز لالستثمار، وضمان االدارة الكفؤة واالستخدام االمثل  

 .ئة مقاومة للتزویر والتحایل وغسیل االموالألراضي الدولة، في بی 

 ة قطاع االراضي رسال 

تسجیل وتوثیق حقوق ملكیة االموال غیر المنقولة والمحافظة علیھا واالستمرار في تحسین وتطویر 

 . كافة الخدمات المتعلقة بھا بكوادر مؤھلة وبأحدث التقنیات لمتلقي الخدمة بنزاھة وشفافیة
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 :القطاعیة والنتائج  االستراتیجیة االھداف  

     االستراتیجیة   للخطة  المتاحة  الموارد   ضمن  االستراتیجي  النتائج  إطار  تنفیذ   على   األراضي  سلطة  عملت 
سلطة   بأعمالفي ما یتعلق    مدرج اھداف االستراتیجیة القطاعیة واالنجاز لكل ھدف  یلي  وفیما  القطاعیة
(اطار  )  7(بالجدول رقم    2023- 2021  لألعوامواالستھدافات    النتائج  إلطارمع توضیح كامل    االراضي

 النتائج االستراتیجي): 

 ة غیر المنقول االموال ملكیة حقوق القطاعي االول: تثبیت وحمایة االستراتیجي الھدف

مشروع على  االراضي  سلطة  (  عملت  المنقولة  غیر  االموال  لصحائف  االلكترونیة  المسح االرشفة 

وحفظھا واالطالع علیھا من خالل ارشیف الكتروني مركزي، الضوئي لصحائف االموال غیر المنقولة  

وربطھا بعناصر الفھرسة الخاصة   لحمایتھا والحفاظ علیھا من التلف والضیاع وضبط الوصول الیھا

االراضي   تسجیل  نظام  في  تسجیل  بھا  نظام  بیانات  قاعدة  في  المالكین  بیانات  وادخال  المحوسب 

، ویعنى ھذا %)30الى    2021(علما ان نسبة فعالیة االرشیف وصلت في سنة    االراضي المحوسب)

الھدف ایضا بإدراج ارقام بطاقات المالكین على سجالت األموال غیر المنقولة لتعزیز وتحسین حمایة  

العقاریة. و الملكیة  بیانات مكانیة مركزیة، وأیضا االرشفة  حقوق  ارشفة الخرائط وحفظھا في قاعدة 

وتحمیلھا على نظام ادارة    2020  -1952المسح الضوئي للمعامالت  االلكترونیة للمعامالت المنتھیة (

المحوسب وربطھا بعناصر الفھرسة الخاصة الراضي  ا  تسجیلالوثائق المركزي المتكامل مع نظام  

عدد المالكین المدرجة ارقام بطاقاتھم   ر%، ومؤش30شر نسبة فعالیة االرشیف الى  وصل مؤ  ث حی  .)بھا

 .مالك  235000في السجالت الى 

 القطاعي الثاني: رفع الكفاءة والقدرة االنتاجیة لمعامالت االراضي  االستراتیجيالھدف  

الخدمات في سلطة االراضي  تسارع اعمال تسویة االراضي تتزاید معامالت التسجیل والطلب على  مع  

تتعلق بفتح واتمام مختلف   تبعا لذلك فتقدم االدارات العامة (التسجیل، المساحة، وامالك الدولة) خدمات 

انواع معامالت تسجیل االراضي كالبیع، واالنتقال باإلرث، االفراز، التجزئة، الرھن، فك الرھن، تنفیذ  

وا بالمساحة  تتعلق  معامالت  الخ،  تتعلق  الدین.....  واخرى  الدولة   بتأجیرلحدود،  امالك  وتخصیص 

وتكون المعاملة منتھیة بعد ان یتم اصدار السندات النھائیة من قبل دوائر تسجیل االراضي بالمحافظات، 

او اصدار مخطط مساحة مصدق، او توقیع عقود االیجار واتمام عملیات تخصیص االراضي للنفع  
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ونشاط السوق العقاري وزیادة نسبة تداوالت العقارات المسجلة بواقع التسویة    بأعمالمع التقدم  والعام،  

ھذا یتطلب زیادة القدرة االنتاجیة في تقدیم الخدمات وانھاء المعامالت، وتمكین فان  النمو الطبیعي،  

وقت واقرب مسافة، من خالل استحداث مكاتب لتوزیع ضغط   بأسرعالمواطن من الوصول للخدمة  

ولمواكبة اعمال تسویة االراضي والمیاه واالخذ بعین االعتبار العوامل الجیوسیاسیة  العمل في المواقع،  

في اختیار المواقع، وتقدیم بعض الخدمات االلكترونیة، وتحسین انظمة المعلومات لتكون جمیعھا تعمل 

بعض االصالحات  وادخال  یوم عمل واحد،  في  تنتھي  التي  المعامالت  بشكل مركزي، وزیادة عدد 

. كما انھ وبسبب  توحید االطار القانوني الناظم لقطاع االراضينونیة التي تتمثل على المدى البعید بالقا

فتح    منالمستفیدین من خدمات سلطة االراضي  ظھور جائحة كورونا تم تطویر أنظمة محوسبة تمكن  

الكترونیا من خالل الصفحة االلكترونیة لسلطة األراضي دون ان یضطر لزیارة   معاملتھ ومتابعتھا 

وبالتالي فان ھذا الھدف لھ عدة مؤشرات وكانت نسبة    .العقود المكتب اال عند دفع الرسوم وامضاء  

ل، مساحة، امالك) انجاز كل مؤشر على النحو التالي: نسبة المعامالت المنتھیة في نفس العام (تسجی

خدمة اخراج    -1%، وبخصوص عدد الخدمات الفعالة المقدمة الكترونیا كان ھناك خدمتین  96بلغت  

خدمة اخراج قید اراضي، وكان عدد المكاتب المستحدثة الفعالة لسلطة   -2قید شقق واجزاء مشتركة  

ملة للمواطنین، ومن مكاتب وھي عرابة، قباطیة وبیرزیت وھي فعالة وتقدم خدمات كا  3االراضي  

 بشان ادارة امالك الدولة. 2021لسنة   43حیث التعدیالت كان ھناك قرار بقانون رقم 

 الھدف االستراتیجي القطاعي الثالث: اجراء التقدیر العقاري الشامل لألموال غیر المنقولة المسجلة 

اعتماد معاییر   بد من اوالً:  من اجل اجراء تقدیر عقاري شامل مبني على القیمة السوقیة للعقار فانھ ال

سیتم اعداد واعتماد معاییر واسس للتقدیر العقاري من خالل التعاون    حیث واسس التخمین العقاري (

مع ھیئة سوق راس المال وخبراء محلیین ودولیین وستكون المعاییر قریبة الى حد كبیر من معاییر  

اعداد دلیل اجراءات التقدیر العقاري بما ت التخمین ()،ثانیاً: اعداد دلیل اجراءا  التقدیر العقاري الدولیة

یشمل اجراءات وعملیات التقدیر العقاري الشامل، مصادر المعلومات والبیانات الیات وطرق جمعھا  

وتحدیثھا فور حدوث تغیرات على واقع وطبیعة العقار او المنطقة الواقع فیھا العقار، ویوضح الدلیل 

و القیمة  احتساب  الیات  والمنھجیات)ایضا  االنظمة    طرقھا  مع  وربطھ  المحوسب  النظام  وتطویر 

سیتم تصمیم وانشاء نموذج محوسب للتقدیر العقاري الشامل بدعم من البنك  والمؤسسات ذات العالقة (

الدولي ضمن مشروع التسجیل العقاري والھدف من النموذج اختبار االسس والمعاییر ودلیل االجراءات 
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وا اعتمادھا  تم  جمعھا  التي  تم  التي  للبیانات  التحلیل  نتائج  على  بناء  والتعدیالت  التصحیحات  جراء 

تصمیم   یتم  واالجراءات  والمعاییر  االسس  على  التعدیالت  اجراء  وبعد  العلمیة،  االحصائیة  بالطرق 

او    2022منظومة التقدیر العقاري المحوسبة لیتم انشاءھا بتمویل من الموازنة العامة للدولة في عام  

البد ھنا من االشارة الى ان ھذا الھدف )، وھنا  2023ویل اضافي الحق من البنك الدولي في عام  بتم 

یتم اجراء تخمین    سیتم تنفیذه جزئیا من خالل مشروع التسجیل العقاري الممول من البنك الدولي بحیث 

لتجربة وتجنید  لألراضي والعقارات في مناطق مختارة في محافظات الضفة الغربیة، لیصار الى تعمیم ا

% من خالل  10وصلت نسبة االنجاز المحققة الى    ث تلیھا. حیاالموال لذلك خالل ھذه الدورة او التي  

 اعداد وثائق عطاء التخمین العقاري وطرح العطاء.

 الھدف االستراتیجي القطاعي الرابع: توحید المرجع الجیودیسي 

ین من خالل انشاء نظام احداثیات وطني  تطویر أعمال المساحة في فلسطیتمحور ھذا الھدف حول 

% في اعمال المساحة الناتجة عن استخدام  100جدید لتالشي الفروقات في الحسابات بنسبة 

ما یقلل من النزاعات ویحفظ  مواحد  المرجعیات بمرجعجمیع مرجعیات احداثیة متعددة وتوحید 

لدولیة التي تعنى بھذا الشأن ویضعھا  فلسطین بالدخول الى المنظمات ایساعد دولة الملكیات والحقوق  

 % من خالل طرح العطاء.10، وبلغت نسبة االنجاز في بناء ھذا النظام على الخارطة الدولیة

 الھدف االستراتیجي القطاعي الخامس: حمایة وتنمیة امالك الدولة

للتنمیة   الوطنیة  الخطة  التركیز في  الحكومة في خدمة   2023- 2021تم  الرابعة وھي  على االولویة 

من خالل حصر تخصیصات النفع العام التي    -  الدولة  ألمالكالمواطن والتي تركز على االدارة الكفؤة  

وحصر ودراسة  تمت على امالك الدولة غیر المستغلة لغایاتھا ورفع التوصیات بھا للجنة التخصیصات،  

وتصویب عقود االیجار والغاء العقود غیر مستوفیة الشروط. حمایة امالك الدولة المسجلة من التعدیات 

بشأن المحافظة على    2018لسنة    22علیھا ومن التصرفات غیر القانونیة من خالل القرار بقانون رقم  

الذي اعطى موظفیھا في اطاره صفة  المناط بسلطة االراضي بھذا القرار بقانون و  والدورامالك الدولة  

الضبط القضائي. وتسجیل كافة امالك الدولة من خالل تقدیم االدعاءات بھا في مكاتب تسویة   مأموري 

الحدود  و/او  المعالم  معلومة  الدولة  ألمالك  الجدید  التسجیل  معامالت  خالل  ومن  والمیاه  االراضي 

سویة لیتم تسجیلھا باسم خزینة الدولة في سجالت االموال والقیود المالیة في المناطق غیر المعلن فیھا الت

والمدفوع   والممتلكة  المسجلة  الدولة  امالك  تتبع  الدولة عن طریق  امالك  المنقولة وزیادة رقعة  غیر 
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التخصیصات التي لم تستغل   بإلغاءالتعویض عنھا في الحقب التاریخیة التي مرت على فلسطین وكذلك  

األراضي بإعداد خطة استراتیجیة تنمویة لھدف استغالل واستثمار أمالك من السابق. وستقوم سلطة  

المؤسسات الحكومیة وذات العالقة بما فیھا ھیئات و  الدولة واإلدارة األمثل لھا بالتعاون مع الحكومة  

الحكم المحلي، وكافة األطراف الشریكة بتنفیذ االستراتیجیة ونطاق تطبیقھا ضمن القطاعات االقتصادیة  

الستثماریة بالتركیز على فئة الشباب والمشاریع للخریجین واالعمال االستثماریة المستدامة بحسب  وا

، ومن الجدیر  رؤیة الحكومة وبرامجھا ذات العالقة التي ستترجم ضمن الخطة التنفیذیة لالستراتیجیة

مساحة امالك    بالذكر ان ھذا الھدف لھ عدة مؤشرات وكان االنجاز في كل مؤشر على النحو التالي:

عقد جمیعھا    11، وكان عدد العقود التي تم تصویب اوضاعھا  220الدولة المسجلة تسجیل نھائي (دونم)  

وكان عدد   نابلس،  محافظة  العامة    ت االعتداءافي  للنیابة  المحالة  الدولة  امالك  على    25المضبوطة 

مساحة امالك الدولة المستغلة  قطعة ارض، وكانت    30اعتداء، وعدد قطع اراضي الدولة المعتدى علیھا  

التخصیص   من خالل  االیجار    2420(دونم)  ومن خالل  تقریبا  قیمة    70دونم  وكانت  تقریبا،  دونم 

 دینار.  60000االیرادات التي عادت على خزینة الدولة بالدینار االردني 

 2023- 2021لألعوام  االستراتیجي النتائج إطار: 10 جدول

 الھدف االستراتیجي القطاعي االول: تثبیت وحمایة حقوق ملكیة االموال غیر المنقولة 

 المؤشر النتائج  الرقم
خط 
 االستھدافات  االساس 

2019 2021 2022 2023 

1 

ارشیف الكتروني  
فعال في دوائر 

تسجیل االراضي  
المنتھیة   للمعامالت 

وصحائف االموال 
 غیر المنقولة 

نسبة فعالیة  
االرشیف  

 االلكتروني 
10% 40% 90% 100% 

2 

كافة متلقي  
الخدمات من دوائر 

ارقام   التسجیل مدرجة
 بطاقاتھم في السجالت 

عدد المالكین  
المدرجة ارقام 

بطاقاتھم في  
 السجالت 

0 30000 90000 90000 
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3 
أعمال التسویة في  

  محافظة بیت لحم
 منتھیة 

نسبة األراضي  
التي تم مسحھا  

وتسویتھا في  
 محافظة بیت لحم 

18.5% 45.7% 72.8% 100.0% 

4 
أعمال التسویة في  
المحافظات الشمالیة 

 منتھیة 

نسبة األراضي  
التي تم مسحھا  

وتسویتھا في  
المحافظات 

الشمالیة عدا بیت  
 لحم 

20.5% 47.0% 73.5% 100.0% 

5 

االثار االجتماعیة 
لتسویة االراضي  

وخدمات االراضي تم  
دراستھا واعداد خطة  

 العمل المجتمعیة 

تعلیمات  
وقرارات للتخفیف  
من االثار السلبیة  
بحسب توصیات  

 الدراسة 

0 2 2 2 

تقاریر االنجاز 
لخطة العمل 

 المجتمعي 
0 - 2 2 

6 

خطة عمل للنوع  
االجتماعي بما یتعلق  

تسویة   بأعمال
االراضي وخدمات  
 االراضي تم اعدادھا 

تقاریر االنجاز 
لخطة عمل النوع  

 االجتماعي 
0 - 2 2 

       

 الھدف االستراتیجي القطاعي الثاني: رفع الكفاءة والقدرة االنتاجیة لمعامالت االراضي 

 المؤشر النتائج  الرقم
خط 
 االستھدافات  االساس 

2019 2020 2021 2022 

القدرة على انھاء   1
% من معامالت  100

نسبة  
المعامالت المنتھیة  

 في نفس العام 
87% 93% 97% 100% 
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التسجیل والمساحة  
 واالمالك 

2 

خدمات الكترونیة  
لمتلقي الخدمات 
المدرجة ارقام 

 بطاقاتھم في السجالت 

عدد الخدمات  
 2 2 2 3 االلكترونیة الفعالة 

الخدمات قریبة من   3
 المواطنین 

عدد المكاتب 
 17 16 15 12 الفعالة

 اصالحات قانونیة  4

عدد التعدیالت 
القانونیة على  

القوانین الناظمة  
 لألراضي

1 1 1 1 

5 

قواعد بیانات  
لحوسبة عملیات 

ومعامالت التسویة  
 فعالة

نسبة ما تم  
حوسبتھ من أعمال  

 التسویة 
6% 50% 95% 100% 

6 

مجتمع فلسطیني  
ویدرك مفھوم  یعي 

التسویة ونتائجھا  
اإلیجابیة على الوطن  

 والمواطن 

عدد حمالت  
 150 150 150 110 التوعیة المنفذة

7 
مكاتب التسویة  

المستحدثة مضبوطة  
 ومنظمة 

عدد المكاتب 
 150 150 150 110 التي یتم فتحھا 

إجراءات تنفیذ   8
 قانون التسویة مبسطة 

عدد 
اجراء تعدیل  0 اإلجراءات المعدلة 

1 
تعدیل اجراء 

2 
تعدیل اجراء 

3 

       

 الھدف االستراتیجي القطاعي الثالث: اجراء التقدیر العقاري الشامل لألموال غیر المنقولة المسجلة 

خط  المؤشر النتائج  الرقم
 االستھدافات  االساس 
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2019 2020 2021 2022 

1 
معاییر ومنھجیة  

تخمین عقاري موحدة  
 معتمدة

 %100 %90 %70 0 االنجاز نسبة 

2 

تقدیر (تخمین)  
عقاري شامل لألموال  
غیر المنقولة المسجلة  

 تسجیل نھائي 

عدد قطع 
االراضي واالبنیة  

التي تم تقدیر  
 قیمتھا (تخمینھا) 

0 25000 100000 50000 

3 
نظام ترخیص  

المخمنین  وتأھیل
 العقاریین 

اعداد نظام  
  وتأھیلترخیص 
المخمنین 

العقاریین، معتمد  
 ومصادق علیھ 

 مسودة - 0
مقدم لمجلس 
الوزراء 
 للمصادقة

       

 الھدف االستراتیجي القطاعي الرابع: توحید المرجع الجیودیسي 

 المؤشر النتائج  الرقم
خط 
 االستھدافات  االساس 

2019 2020 2021 2022 

1 
نظام احداثیات  

فلسطیني جدید موحد، 
 ومطبق منظم  

 %80 %60 %30 0 نسبة االنجاز 

       

 وتنمیة امالك الدولة الھدف االستراتیجي القطاعي الخامس: حمایة

 المؤشر النتائج  الرقم
خط 
 االستھدافات  االساس 

2019 2020 2021 2022 
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امالك الدولة   1
 مسجلة تسجیل نھائي 

مساحة امالك 
الدولة المسجلة 
تسجیل نھائي/  

 بالدونم 

360000 50000 60000 70000 

2 
امالك الدولة  

المؤجرة تم تصویب  
 عقود اجارتھا 

عدد العقود 
التي تم تصویب  

 اوضاعھا 
284 95 95 94 

3 

استراتیجیة  
استثمار وتنمیة امالك  
الدولة مقدمة للحكومة  

 للمصادقة علیھا 

مسودة 
استراتیجیة  

استثمار وتنمیة  
امالك الدولة  

2021-2026   

%0 %100 - - 

4 

الخطة التنفیذیة  
الستراتیجیة استثمار  
وتنمیة امالك الدولة  
 وضعت حیز التنفیذ 

الخطة التنفیذیة  
الستراتیجیة  

استثمار وتنمیة  
امالك الدولة  

مصادق علیھا من  
الحكومة ووضعت  

 حیز التنفیذ 

50% 50% 65% 75% 

5 

االعتداءات  
الواقعة على امالك 

الدولة مضبوطة 
 ومحالة للنیابة العامة 

عدد 
االعتداءات  

المضبوطة على  
امالك الدولة  

المحالة للنیابة  
 العامة

214 150 100 80 
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 الموضوعة في إطار النتائج اإلستراتیجي: المخطط لھا مسبقا مقارنة باإلستھدافات  2021فیما یلي یوضح الجدول إنجازات سلطة األراضي في العام 

 
 2021باالستھداف للعام  مقارنة  2021 العام في األراضي  سلطة إنجازات: 11 جدول

 األموال ملك�ة حقوق  وحما�ة تثبیت: األول االسترات�جي الهدف
 المنقولة غیر

 ش�قل 000: 2021خز�نة الصرف المالي للهدف من ال
 1,760,400: 2021انحین الصرف المالي للهدف من قبل الم

 ش�قل   

 المؤشر النتائج 
مصادر 

المعلومات 
 والتحقق 

خط 
الب�انات  
المرجعي  

2019 

االستهدا 
 ف

2021 

 الق�مة المحققة

2021 

اإلنجازات المحققة على أبرز 
مستوى النتائج خالل العام 

2021 

 1مالحظات

 
 2021 العام في لھ المخطط االستھداف عن_ وجدت  إن_ 2021 للعام المحققة القیمة انحرافات تفسیر المالحظات تتضمن  1
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نظام ارش�ف مر�زي  
فعال وقواعد ب�انات  
مالكین محدثة إلدارة 

وثائق وسجالت  
 االراضي  

 األرش�ف االلكتروني  فعال�ة نس�ة

سلطة  
 االراضي  

10 % 40 % 30 % 

تم شراء سیرفرات وتوسعة للوسائط 
التخز�ن�ة لمر�ز الب�انات الحالي 

الى شراء مر�ز  �اإلضافةالرئ�سي 
ب�انات التعافي من الكوارث لیتم 

تنصی�ه في مر�ز الحاسوب 
الحكومي حیث ان هذه الخطوة  

متطلب سابق لتعز�ز فعال�ة 
 االرش�ف االلكتروني.

 

عدد المالكین المدرجة ارقام  
 �طاقاتهم في السجالت

181.
081 

3000
0 

235000 

قد تجاوز االنجاز المتحقق ما �ان  
مخطط له وذلك �سبب االجراءات 

التي قامت بها االدارة العامة 
للتسجیل من تعز�ز توثیق المالكین  

لرؤ�ة   ألهمیتهاهو�اتهم  �أرقام
سلطة االراضي المستقبل�ة بتقد�م  
خدمات الكترون�ة لمالكین موثقین 

 هو�اتهم.  �أرقام
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اعمال هیئة نس�ة ما تم حوسبته من 
 تسو�ة االراضي

هیئة تسو�ة 
 االراضي  

10 % 100 % 100 % 

قامت هیئة تسو�ة االراضي والم�اه 
  إلدارةبتصم�م نظام محوسب 

المعلومات في الهیئة وهو االن في 
المراحل النهائ�ة من التطو�ر وتقدر 

نس�ة االنجاز لمرحلة التصم�م  
والتحلیل التي تمت خالل عام  

% من النت�جة 50ب  2021
ومتوقع استالم النظام من المطور 

  .2022منتصف العام 

 

اعمال التسو�ة في  
المحافظات الشمال�ة 

 منته�ة. 

االراضي التي تم مسحها نس�ة 
 وتسو�تها من اراضي بیت لحم

هیئة تسو�ة 
 االراضي  

18.5
% 

45.7
% 

%22.16 

% خالل  1.79تم انجاز ما نسبته 
وذلك من المساحة   2020عام 

وتم   ،2019المت�ق�ة نها�ة عام 
% خالل  1.87انجاز ما نسبته 

من المساحة المت�ق�ة  2021عام 
حیث بلغ   ،2020نها�ة عام 

مجموع إنجاز الخط المرجعي 
)  2021+2020+2019للسنوات (
وذلك لنها�ة  %22.16ما نسبته 

�ما ان خط الب�انات المرجعي    
سجلت النس�ة �ه  2019في عام 

% و�عد االعتماد  18.5 سا�قاً 
على حد المفاوضات للضفة  

الغر��ة أص�حت النس�ة  
% وهذه هي النس�ة 15.65

 المعتمدة. الصح�حة  
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من أراضي محافظة   2021عام 
و�هذا �ص�ح مجموع اإلنجاز   بیت لحم

للخط المرجعي للسنوات  
) ما  2021+ 2020+ 2019(

% وذلك لنها�ة  19.32نسبته 
من أراضي محافظة   2021عام 

 بیت لحم

نس�ة االراضي التي تم مسحها   
وتسو�تها من المحافظات الشمال�ة عدا  

 بیت لحم

20.5
% 

47 % 36.46% 

  % خالل6.29تم انجاز ما نسبته 
وذلك من المساحة   2020عام 

وتم   ،2019المت�ق�ة نها�ة عام 
% خالل  9.67انجاز ما نسبته 

من المساحة المت�ق�ة  2021عام 
حیث بلغ   ،2020نها�ة عام 

مجموع إنجاز الخط المرجعي 
)  2021+2020+2019للسنوات (
% وذلك لنها�ة 36.46ما نسبته 

من أراضي المحافظات  2021عام
 الشمال�ة عدا محافظة بیت لحم

�ما أن خط الب�انات المرجعي 
سجلت النس�ة �ه  2019في عام 

% و�عد االعتماد  20.5سا�قًا 
على حد المفاوضات للضفة  

الغر��ة أص�حت النس�ة  
هي النس�ة  وهذه 21.34%

 المعتمدة. الصح�حة  

و�هذا �ص�ح مجموع اإلنجاز  
للخط الرجعي للسنوات  

) ما  2021+ 2020+ 2019(
لنها�ة   وذلك %37.31نسبته 
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أراضي   من 2021عام 
محافظة  المحافظات الشمال�ة عدا

 بیت لحم

رفع الكفاءة والقدرة اإلنتاج�ة الهدف اإلسترات�جي الثاني: 
 لمعامالت األراضي 

: 2021لخز�نة الصرف المالي للهدف من ا
 ش�قل 180000

 100,000: 2021الصرف المالي للهدف من قبل المانحین 
 ش�قل 

 المؤشر النتائج 
مصادر 
المعلومات 

 والتحقق 

خط 
الب�انات  
المرجعي  

2019 

االستهدا 
 ف

2021 

الق�مة  
 المحققة

2021 

اإلنجازات المحققة على أبرز 
مستوى النتائج خالل العام 

2021 

 مالحظات 

خدمات معامالت 
األراضي المقدمة  

للمواطنین ذات جودة 
 عال�ة 

  نس�ة المعامالت المنته�ة في نفس العام
 تسجیل، مساحة، أمالك)(

سلطة  
 االراضي

87% 93 % 96 % 

تتحدث هذه النس�ة عن المعامالت 
(المنته�ة) مقارنة  المنجزة

�المعامالت المفتوحة في نفس 
العام ومن الجدیر �الذ�ر ان �افة 
معامالت المساحة وامالك الدولة 

% في نفس 100قد انتهت بنس�ة 
العام و�لغت نس�ة االنجاز لدى  
االدارة العامة للتسجیل علما ان  
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ة العامة  عدد المعامالت لدى االدار 
بلغت  2020للتسجیل في 

) 26202) وتم انجاز (30567(
منها في نفس العام اي بنس�ة  

86 .% 

بلغت معامالت  2021وفي عام  
) وتم  51171تسجیل االراضي (

) منها في نفس 45052( انجاز
% مما �عني 88العام اي بنس�ة 

ان االدارة العامة للتسجیل قد  
خصصت العدید من الموارد  

هود من اجل االنجاز وضاعفت الج
% للعامین من  87والوصول لنس�ة 

االنجاز �الرغم من الز�ادة في عدد  
المعامالت مقارنة �السنوات 

السا�قة. و�التالي فإن ق�مة المؤشر 
، مساحة،  (تسجیلللثالث ادارات 
 %. 96وامالك) تبلغ 
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 المقدمة إلكترون�اً  عدد الخدمات الفعالة 
سلطة  

 االراضي
3 2 2 

جدیدة  firewallتم تر�یب اجهزة 
وتجدید تراخ�ص القد�مة ومن ثم تم 

تر�یب خطوط بدیلة ما�كروو�ف 
وتوسعة مر�ز الب�انات الحالي  

وذلك لضمان عدم انقطاع الخدمة  
خدمتین   إطالقوفي هذا الس�اق تم 

 وهما:جدیدتین 
خدمة اخراج قید شقق   .1

 مشتر�ة.واجزاء 
 خدمة اخراج قید اراضي  .2

 

المكاتب المستحدثة الفعالة لسلطة  عدد 
 االراضي

سلطة  
 االراضي  

12 15 15 

في سنة االساس بلغ عدد  
مكتب �ما فیها   12المكاتب 

المقر الرئ�سي وقامت سلطة  
  2020االراضي خالل العام 

  3�استحداث  2021والعام  
مكاتب لها في عرا�ة وق�اط�ة  

و�یرز�ت وهي فعالة وتقدم  
 للمواطنین. خدمات �املة 
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عدد مكاتب تسو�ة االراضي المستحدثة 
 الفعالة 

هیئة تسو�ة 
 االراضي  

110 150 96 

 2021والعام    2020خالل العام  
جدید لتكون  مكتب 66تم افتتاح 

مكتب فعال   175النت�جة المتحققة 
خالل الفترة، وفي ذات الفترة تم 
االنتهاء من العمل في مناطق 

مكتب ل�ص�ح  79عدیدة واغالق  
العدد للمكاتب الفعالة في نها�ة  

مكتب تسو�ة  96 2021العام 
اراضي موزعة في محافظات  

 الوطن الشمال�ة. 

 

اصالح اإلطار 
القانوني الناظم لقطاع  

 االراضي وتطو�ره 

عدد التعدیالت القانون�ة على القوانین 
 الناظمة لألراضي 

سلطة  
 االراضي  

1 1 1 
  43تم اصدار قرار �قانون رقم  

ادارة امالك  �شأن  2021لسنة 
 الدولة 

 

 

رفع الوعي المجتمعي  
�أهم�ة التسو�ة  

 ونتائجها  
 عدد حمالت التوع�ة المنفذة

هیئة تسو�ة 
 االراضي  

110 150 96 

تم تنفیذ حمالت توع�ة لكافة  
المكاتب التي تم بدأ أعمال  

التسو�ة فیها خالل �ٍل من عام  
وال�الغ عددها   2021و 2020
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حیث بلغ   )،مكتب تسو�ة 96(
مجموع عدد المكاتب التي تم 
تنفیذ حمالت توع�ة فیها من 
بدا�ة اعمال الهیئة لنها�ة عام  

 مكتب تسو�ة) 175( 2021

 

إجراء التقدیر العقاري الشامل  اإلسترات�جي الثالث:الهدف 
 لألموال غیر المنقولة المسجلة

: لم یتم 2021خز�نة الصرف المالي للهدف من ال
 الصرف حتى االن 

 ش�قل  144,000: 2021الصرف المالي للهدف من قبل المانحین 

 المؤشر النتائج 
مصادر 
المعلومات 

 والتحقق 

خط 
الب�انات  
المرجعي  

2019 

االستهد
 اف 

2021 

 الق�مة المحققة

2021 

اإلنجازات المحققة على أبرز 
مستوى النتائج خالل العام 

2021 

 مالحظات 

معاییر ومنهج�ة 
تخمین عقاري موحدة 

 معتمدة
 نس�ة اإلنجاز المحققة

سلطة  
 االرضي  

0 70 % 10 % 

تم اعداد وثائق عطاء التخمین  
العقاري وتم االتفاق علیها مع 
المانح �ون هذا العطاء تحت 

اجراء الموافقة المس�قة من البنك 
الدولي وتم طرح العطاء دول�ا  

االهتمام وهو االن في   إلبداء
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مرحلة استق�ال العروض الفن�ة 
والمال�ة من قبل الشر�ات 

�خصوص نس�ة   المختصة. ما
متدن�ة في هذا المؤشر  االنجاز ال

فهي تعود لطول االجراءات مع 
البنك الدولي التي تتطلب الموافقة 

المس�قة من البنك قبل االنتقال 
 الالحقة  لإلجراءات

 )تخمین (تقدیر
عقاري شامل لألموال  

غیر المنقولة 
المسجلة تسجیل 

 نهائي 

عدد قطع األراضي واالبن�ة التي تم 
 ) تخمینها(تقدیر رق�متها 

سلطة  
 االراضي  

0 
2500

0 
0 

تم توق�ع مذ�رات تفاهم مع  
البلد�ات التي سیتم العمل ضمن  

البیرة –رام هللا –حدودها وهي دورا 
 سلفیت. –

وع  وسیتم العمل على هذا المشر 
 من قبل الشر�ات الفائزة �العطاء 

 

نظام ترخ�ص  
وتأهیل المخمنین 

 العقار�ین 

نس�ة اإلنجاز في اعداد نظام ترخ�ص 
 وتأهیل المخمنین العقار�ین

سلطة  
 االراضي  

0 %30 0 

تم توق�ع مذ�رة تفاهم مع هیئة 
واالدارة العامة   سوق راس المال
لتنظ�م هذا  لضر��ة االمالك

 .القطاع
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وع  وسیتم العمل على هذا المشر 
 الفائزة �العطاء من قبل الشر�ات 

 توحید المرجع الجیود �سيالهدف اإلسترات�جي الرا�ع: 
: 2021خز�نة الصرف المالي للهدف من ال

 ش�قل    1,083,500
لم یتم الصرف  :2021الصرف المالي للهدف من قبل المانحین 

 حتى االن

 المؤشر النتائج 
مصادر 

المعلومات 
 والتحقق 

خط 
الب�انات  
المرجعي  

2019 

االستهد
 اف 

2021 

 الق�مة المحققة

2021 

اإلنجازات المحققة على أبرز 
مستوى النتائج خالل العام 

2021 

 مالحظات 

نظام احداث�ات  
فلسطیني جدید موحد  

 ومنظم ومطبق
 نس�ة إنجاز بناء النظام

سلطة  
 االراضي  

0 %30 10 % 

تم طرح العطاء واستالم طل�ات 
ابداء االهتمام من قبل الشر�ات  

�شهر ایلول وفي شهر تشر�ن 
االول تم تقی�م العروض وفي شهر 
تشر�ن الثاني تم مراسلة الناجحین 

لتقد�م العروض الفن�ة والمال�ة  
  تشر�ن \ 14 تار�خ خالل شهر من

 2021\ الثاني
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و�تم  2022\1\ 20وتم التمدید ل 
 االن دراسة العروض الفن�ة

 وتنم�ة أمالك الدولةحما�ة  الهدف اإلسترات�جي الخامس:
 : 2021الصرف المالي للهدف من الخز�نة 

 ش�قل  1,003,693
: لم یتم الصرف حتى 2021انحین الصرف المالي للهدف من قبل الم

 االن

 المؤشر النتائج 
مصادر 

المعلومات 
 والتحقق 

خط 
الب�انات  
المرجعي  

2019 

االستهد
 اف 

2021 

 الق�مة المحققة

2021 

اإلنجازات المحققة على أبرز 
مستوى النتائج خالل العام 

2021 

 مالحظات 

أمالك الدولة مطورة  
ومحافظ علیها  

ومحم�ة من  
 االعتداءات 

مساحة امالك الدولة المسجلة تسجیل 
 (دونم) نهائي 

سلطة  
 االراضي  

0 
4000

00 
220 

دونم  220تم تسجیل �ما مساحته 
في منطقة الخلیل المعن فیها 

 اعمال التسو�ة  
اما �خصوص االستهداف 

دونم فهو �قع في   400000
االحتالل  اما �سمیهمناطق 

محم�ات طب�ع�ة تمتد من جنوب 
ار�حا مرورا �ال�حر المیت وصوال 

الى جنوب الخلیل التقاء �خط 
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�ة الهدنة ولم �علن فیها اعمال التسو 
الفلسطین�ة حتى االن ل�كون 

 تسجیلها.  �اإلمكان

 

 

 عدد العقود التي تم تصو�ب أوضاعها
سلطة  

 االراضي  
284 95 11 

عقد في محافظة  11تم تصو�ب 
  ةالدارسنابلس و�اقي العقود قید 

وهي �حاجة للتصو�ب من الناح�ة  
المال�ة من قبل اللجنة المشكلة  

للعام    43بناء على قرار �قانون 
 امالك الدولة   إدارة�شأن  2021

 

عدد االعتداءات المضبوطة على 
 العامة للن�ا�ة المحالة أمالك الدولة 

سلطة  
 االراضي  

214 150 25 
اعتداء محالة الى الن�ا�ة  25

 العامة  
 

 عدد قطع اراضي الدولة المعتدى علیها 
سلطة   

 االراضي  
42 30 30 

قطعة ارض  30تم االعتداء على 
ملك خز�نة الدولة من خالل  

الكشوفات المیدان�ة او التبل�غ من 
 قل المجالس او المواطنین 
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استغالل أمثل ألمالك  
 الدولة

مساحة أمالك الدولة  
 (�الدونم)المستغلة 

 تخص�ص

سلطة   
 االراضي  

607
1   

6374   8491.10 

تم دراسة طل�ات التخص�ص  
المقدمة الى لجنة التخص�صات  

وتم رفع التوص�ات من قبل اللجنة  
الى مجلس الوزراء وتنسیبها الى 

 القرار بها    إلصدارالرئ�س 

 

 ا�جار
494

31   
5190

2   
49501.2

6 

تم دراسة طل�ات اال�جار المقدمة 
الى لجنة اال�جارات وتم رفع 

التوص�ات من قبل اللجنة الى  
 القرار بها    إلصدارمجلس الوزراء 

 

ق�مة اإلیرادات التي تعود على خز�نة 
 الدولة (دینار أردني) 

سلطة  
 االرضي

15,9
70   

155,7
06   

75,866 
دینار ق�مة اجراء   75866

 االیرادات لدى امالك الدولة  
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 االراضي   سلطة  في القائمة  المشاریع 

 
 القیاس مؤشرات  من العدید  تحقیق خاللھا من یتم التي والمبادرات   األدوات  من المشاریع تعتبر

  حتى القائمة المشاریع عمل سیر نوضح  یلي وفیمااالستراتیجي   ئجالنتا إطارفي   2021للعام   الموضوعة
 : التقریر  ھذا اعداد  تاریخ

 

  وزارة   من  ممول/    بیانات  مركز  وبناء  والخرائط  والمعامالت  للوثائق  االلكترونیة  االرشفة  مشروع .1
 الدولي البنك + المالیة
 

 ): المالیة  وزارة(بتمویل  انجازه تم ما
 DCشراء مركز بیانات    •
 .م).مالمساحة (المخططات  ومعامالت الخرائط (طبقة االساس)  حوسبة من االنتھاء •

ادناه االرشفة االلكترونیة وادخال البیانات  المذكور 3: یغطي البنك الدولي ضمن المشروع رقم مالحظة
ویتبقى  معاملة؛الف  800الف معاملة من مجموع   100  ولكافة الصحائف البالغ عددھا ملیون صحیفة 

 الف معاملة خالل السنوات القادمة. 700ضمن ھذا المشروع انجاز االرشفة االلكترونیة لـ 
 

 الدولي البنكوزارة المالیة + مشروع الشبكة الجیودیسیة الوطنیة / ممول من  .2
 : قسمین حالیا تم تقسیم المشروع الى  

 
) وھو لوضع مواصفات عط الدولي البنك( دوالر  200000ھو ممول من البنك الدولي بقیمة   :االول القسم 

وربطھا بالنظام االحد   لإلحداثیات الفنیة  اجراء الحسابات للنقاط االرضیة الثابتة وایضا  المیدانياء الرصد 
 النظام الجیودیسي الجدید في المؤسسات العالمیة.  )، وتسجیلالكاسیني( اثي االنجلیزي القدیم

 
ملیون شیكل تشمل   2وھو تنفیذ عطاء الرصد وسیتم بتمویل من الحكومة حیث تم رصد   :الثانيالقسم 

 . اخرىتنفیذ للعطاء وایضا شراء سیارات وامور 
 

االول   .3 المشروع  المخرجات من  بعض  ویغطي  الدولي  البنك  ممول من   / العقاري  التسجیل  مشروع 
 والثاني 

 : مكونات  3ویقسم الى 
 

  كما   تحتھ  المنضویة  االنشطة  خالل  منالمكون الثاني: التحدیث المؤسسي لسلطة األراضي الفلسطینیة  

 : یلي

   :(Transformation Strategy ) تقییم انظمة المعلومات وإعداد إستراتیجیة التّحول الّرقمي  1.3
 . نشاطلل المخصصة للموازنة المالیة العروض  تجاوزت  حیث  االولىالعطاء للمرة  طرح تم •
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 المعلومات  انظمة تقییم فصل على البنك مع االتفاق وتم 6/ 12  بتاریخ الشراء اجراءات  الغاء تم •
 ذلك، على  بناءً منھما  لكل مرجعیة شروط وثیقتي واعداد  الرقمي التحول استراتیجیة اعداد  عن

 . منفصلین  العطاءین طرح یتم  ان على
  19 بتاریخ  االنجاز یتم ان على 2023 آذار 5  بتاریخ  المشروع بتنفیذ   الشروع المتوقع من •

 .2023  حزیران
 

 رشفة االلكترونیة للسجالت في سلطة األراضي: اال 2.3
  عادةطرح العطاء للمرة االولى وكانت عروض االسعار اعلى من التكلفة التقدیریة، ثم تم ا تم  •

  مع متناسبة كلفةالت لتكون والمعامالت  السجالت  عدد  خفض  بعد  2022/ 5/ 10  بتاریخ العطاء طرح
، یشمل ھذا العطاء ارشفة 2022 حزیران 23 بتاریخ العطاء فتح  تم حیث . المقترحة الموازنة
معاملة تسجیل من مجموع المعامالت التي  ألف 100صحیفة ملكیة وارشفة   ملیون بیانات وادخال 

 معاملة.   ألف 800تبلغ حوالي 

  المشروع   بطاقة  ضمن  تبقى  معاملة  ألف  700  والبالغة  تاریخھ  حتى  المتبقیة  المعامالت   :مالحظة 
 . اخر مانح من تمویلھ او. اعاله بواحد  والمرقوم  المالیة وزارة من الممول

 
النّسخ    3.3 التخزینیة ونظام  البیانات الحالي في سلطة األراضي   االحتیاطيالوسائط  وتوسعة مركز 

   :االحتیاطي وشراء مركز البیانات 
 DRتوسعة مركز البیانات الحالي+ شراء مركز بیانات بدیل شراء تم •
 . 2022 تموز شھر نھایة قبل التركب  یتم ان على  2022 حزیران 12  بتاریخ التسلیم تم •

 كافة في تركیبھا تم ) (Microwave back up lineالبدیلة  لالتصاالت   المیكرویف  خطوط  4.3
 . 2021 آب  شھر نھایة مع االراضي سلطة مكاتب 

 
 حیث   االراضي  وسلطة  التسویة  ھیئة  في  القدرات   وبناء  التدریب   خطتي  اعداد   تم  خطة التدریب:  5.3

. للتنفیذ   تدریبیة  مؤسسة  مع  للتعاقد   المرجعیة  الشروط   تحضیر  على العمل  وتم  دمجھما  على  العمل  تم
 2022تموز شھر نھایة مع العقد  توقیع  یتوقع حیث 

 
: عملت دائرة المساحة مع  Reference Framework) (Geodeticانشاء الشبكة الجیودیسیة    6.3

وثائق الشروط المرجعیة لتوظیف الشركة التي ستعمل على اجراء  إلعداد فریق المشروع بشكل وثیق 
الرصد   عطاء  وثائق  واعداد  الفنیة  وتمالحسابات  و  المیداني  دولي.  كعطاء  العطاء   تقییم تمطرح 

االن في    وھو الموازنة ضمن العروض  وكانت  2022 حزیران 16 بتاریخ والمالیة  الفنیة العروض 
 . 2023 ثاني تشرین 31 بتاریخ واالنتھاء 2022 تموز 14بـ   التنفیذ ب  الشروع یتوقعمرحلة الترسیة و

 
وثائق العطاء وتم طرحھ دولیا وھو االن في  بإعداد التثمین/التخمین العقاري: قام فریق المشروع  7.3

 وحالیا ، 2022حزیران شھر خالل البنك مع ومشاركتھ  التقریر واعداد  الفنیة  العروض  تقییممرحلة  
علما ان ھذا العطاء ھو الوحید في   البنك مالحظات  على بناء التقریر  على بالتعدیل التقییم  لجنة تقوم

الشراء.   لكل مرحلة من مراحل  البنك  المسبقة من طرف  المراجعة  لشروط  الخاضع   منالمشروع 
 . 2023 ثاني تشرین 31 بتاریخ واالنتھاء ایلول 14 بالتنفیذ  الشروع المتوقع
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 GIZ للتنمیة االلمانیة الوكالة  من/ممول  الدولة امالك ادارة: الرابع المشروع .4

الى تدریب مجموعة من الموظفین لضمان    باإلضافة  الدولة،المشروع الى حوسبة اجراءات امالك    یھدف
 استدامة النظام الجدید.

 .  مكتبیةالى واجھزة  باإلضافةمعرفة مكتسبة للموظفین  محوسب،المشروع: نظام  مخرجات 
 

 مكونات: حیث یتكون ھذا المشروع من ثالث  ،GIZالبدء في تنفیذ ھذا المشروع من قبل   تم
 : المشروع مكونات 

 امالك الدولة. یتم تطویره الحقا بتمویل اخر.  إلجراءات نظام محوسب  تصمیم -1
 المعلومات  ونظم دولةال امالك موظفي من لمجموعة القدرات  بناء -2
 ) ماسحات ضوئیةو كمبیوتر(اجھزة  مكتبیة اجھزة -3
 یورو.  ألف 70تبلغ موازنة المشروع  

تنفیذ     GIZخالل  من  تتم  والصرف  الشراء  عملیات   كافة:  مالحظة االراضي على  دور سلطة  ویقتصر 
 العملیات فقط.

 
 TEC والمساءلة واالدلة الشفافیة: الخامس المشروع .5

ھذا المشروع الى تزوید سلطة االراضي (دوائر التسجیل) بشاشات عرض لبراءة الذمة الكترونیا    یھدف
من خالل نظام حكومتي. جاء ھذا المشروع تنفیذا التفاقیة التعاون التي وقعت مع ضریبة االمالك لتبادل 

 .UNDPمن  البیانات بتمویل
اقرار وتنفیذ عملیة الدفع االلكتروني والتي وعدت تنفیذ متطلبات المشروع من الطرفین، ولكن بانتظار    تم

 . 22/ 8في شھر  بإقرارھاالحكومة 
 : المشروع  مخرجات 

 الذمة براءةعرض  شاشات -1
 . االستخدام كیفیة  على  للموظفین عمل ورشة-2

 

 التقریر  انتھى
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