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 دليل السياسات واإلجراءات
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 حماية أمالك الدولةسياسة 

 

 

 الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسة: 

 حماية أمالك الدولةالعامة لدارة اإل -1 

 المهام و اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة مع المواطنين واضعي اليد:   

  والمتضممن ييماا اادارة لالتصمرا لمالليإل لااتاماب الملاامر لواضم   اليمد  2006لسنة  148صدر القانون

الم اينماا اللينيمة  ملمان   وللمك لقيماا القسما الانم  لمااداراا لم  را  -على أراض  أمالك الدولة )زراعمة 

المسمما   وال ممرى علممى الل ممان الماممللة لنمملا القممانون مممن تسمم ير ولمما وت ريممر عقممود إلتدا يممة  رفممإلوال

للمواطنين م دد لنا عدد االيساط التى يقموا الممواطن لسمدادها وتماريا سمدادها ويمتا ت صميل االيسماط عمن 

 يالً على المواطن. طريب الصراا المختص لالنا ية وموظا اايراداا لاادارة تسن

  والمتضمن تقنين وضإل اليد على أراض  أمالك الدولة لم رفة الممواطنين  2017لسنة  144صدر القانون

  طلما مسم لين علمى المنظوممة 26129ثا فمت  لماا التقنمين وتلقم  طللماا ممن الممواطنين ل مدد ا ممال  )

والمتضممن تامليل  2018لسنة  11115ا االللترونية وياا م الى السيد م افظ الاريية لاصدار القرار ري

ل ان لتسنيل عملية تقنين أراضى الدولة لصال  المواطنين واض   اليمد علمى أممالك الدولمة تسمنيالً علمينا 

علممى المممواطنين ل خطممار  والمتضمممن تاممليل ل ممان م اينممة تسمم ير ولمما وتقمموا اادارة مممن  انلنمما تسممنيالً 

الممواطن علمى الت اممل ممإل همله ال نماا وتقموا  يمدرة)المسا ة ال سملرية   وللمك ل مدا  لانيةالمتغيراا الم

اادارة لنمملا ال مممل لخدمممة المممواطن وتقمموا ل ممان الم اينممة اللتيممة ل سممتلمال لافممة اا ممرا اا والمسممتنداا 

رسمموا ف ممص  -ايصمماالا  -المطلولممة المقدمممة مممن المممواطن وهممى )خريطممة مسمما ية م ممدد علينمما المويممإل 

 إ داثياا للمويإل   -لطاية ريا يومى للمواطن  -صورة  قيقية للملان  -وم اينة 

 لال رى على ل نة التس ير ثما ل مد ت ديمد السم ر يمتا  لانيةتقوا اادارة ل د الم اينة وموافقة المتغيراا الم

لا ثا ت رير ال رى على ل نة اللا وفى  الة الموافقة على الس ر الم دد له وإعادة ال رى على ل نة ال

 ال قود ل د يياا المواطن لدفإل م مل الثمن ولتالة ال قود وإعتمادها من السلطة المختصة.

 دارة من  انلنا لت صيل مست قاا الدولة عن  ميإل اللياناا والمديوناا المست قة علمى الممواطنين تقوا اا

 .طلقاً لما هو مدون لال قدمن أيساط 

  طلا يط ة أرى أمالك دولة ايامة ماروعاا لاا ناإل عاا لصال  المواطنين أو الم افظة وتقوا اادارة

لت ديممد المويممإل مممن  يممو ال مموى وال ممرا والقط ممة والمسمما ة وعمممل للممك علممى خريطممة مسمما ية ورفممإل 

 عداد م ضر م اينة على الطلي ة وال رى على السلطة المختصة اعتمادهاإالمويإل و

 الخدمات المقدمة من اإلدارة
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

  

إعادة تقدير السعر للبيعات )طلب الموواطن( التوي تموت مون هيئوة التعميور أو هيئوة التنميوة ( 1-1)

الزراعية بقصد أستطالع وأستزراع إلقاموة مشوروعات صوناعية عليهوا إجوراء المعاينوات الالزموة 

ومراجعووة المسووتندات والعوورال موون خووالل اللجووان المختصووة وتحصوويل مسووتحقات فوور  السووعر 

 لعامةوإيداعها بالخزينة ا

 األورا  المطلوبة:

 .مستنداا المللية 

 .عقود الليإل المقدمة من ال نة الت  ياما لالتصرا لالليإل للمواطن لقصد ااستزراع 

 طلب فصل الحد بين أمالك الدولة الخاصة والملكية العامة( 1-2)

 األورا  المطلوبة:

 ت ديممممد موعممممد لم رفممممة  خريطممممة مسمممما ية م ممممدد علينمممما المويممممإل المطلمممموا فصممممل ال ممممد عليممممه وتمممما

المسمما ة لت ديممد موعممد لاصممل ال ممد وتمما أاممتراك عضممو مممن إدارة اسمممالك مممإل عضممو مممن المسمما ة 

 لرفإل المويإل على خرا ط مسا ية وت ديد مسا ة المواطن من مسا ة أمالك الدولة.

بيعووووة علوووون القووووانون وسووووداد أقسوووواطها والتعاموووول  2006 /148طلووووب تسووووجيل قووووانون ( 1-3)

 عقاريمع الشهر ال

 اإلجراءات المتبعة:
 .مخاطلة الانر ال قاري لالقسيمة والريا وسدادها 

  ملنمم  سمملن  ثمما التصممرا فيممه لممالليإل وسممداد مسممت قاا الدولممة وتمما طلمما المممواطن لمم  الل وت ديممد

 /119أخطممممار الو ممممداا الم ليممممة أو الزراعممممة للت امممممل مممممإل المويممممإل م ممممل الطلمممما طلقمممماً للقممممانون 

 .2016 /615والقرار  2008

  أخطمممار مديريمممة الني مممة ال اممممة للتنميمممة ال مرانيمممة وطلممما ت نيمممز اللي ممماا التممم  تمممما عمممن طريمممب

 ل ننا  اسيساط وت نيز المواطن للت امل علينا.الزراعة 
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 

 

 األورا  المطلوبة:

 خطمممار مديريمممة الزراعمممة لصمممورة ممممن مسمممتنداا الملليمممة عقمممد الليمممإل الم مممرر ممممن الممممواطن لتقديممممه إ

 المطلوا الت امل م ه.لل نة 

   طلممما ممممن الو مممدة الم ليمممة مقمممدا لخصممموص المويمممإل م مممل الطلممما إلا لمممان داخمممل ال يمممز ال مرانممم

ممممن عدممممه ويمممتا الا مممص والمممرد علمممى الو مممدة الم ليمممة طلقممماً لل صمممر والم اينمممة التممم  تمممما لصمممال  

 المواطن

 :السجالتقسم  - 1
  ي تلر يسا السم الا همو يسما الملليمة لماادارة  يمو انمه يمتا درل  ميمإل المسما اا المواردة ممن  نماا

أمالك  لمو ما أممر 2-1أمالك ويتا ت ليتنا على س ل  3مسا ة ودر نا لس ل  375الوالية لاستمارة 

ردة لخمرا ط وسم الا الممالك الت لية الواردة من القسما الانم  لماادارة لااضمافة إلمى أممالك الدولمة الموا

 )أمالك دولة خاصة .

  يممتا عمممل إ ممرا اا الليممإل ومرا  تنمما علممى سمم الا الملليممة للتوييممإل علممى لامما المقارنممة الخمماص لليممإل

 المسا اا الم روضة للليإل ل ميإل مرالز ومدن الم افظة.

 ا التممى إعتمممدا ل ممد إتممماا عمليممة الليممإل يقمموا يسمما الليممإل ل خطممار )يسمما السمم الا  لمم وامر اممطا اللي مما

 لاطلنا من الس ل والت اير علينا لريا اللي ة الملاعة والم تمدة.

  أمممالك ل ميممإل  193يممتا إخطممار الضممرا ا ال قاريممة لنقممل التلليمما لللي مماا الم تمممدة لمو مما اسممتمارة

 المرالز لت صيل الضرا ا ال قارية المقررة لللك.

  ال ناا والمصال  ال لومية وطللاا المواطنين.الرد على  ميإل الملاتلاا الواردة للقسا من  ميإل 

 القسم الفني: - 2

  المس ول من يلل اادارة ل مل الم ايناا الانية الالزمة لطللاا ال صر والامرا  اراضم  اممالك الدولمة

الخاصة ولللك المرد علمى الملاتلماا المواردة ممن الم افظمة و ميمإل المصمال  ال لوميمة وهي مة عمليماا 

 المسل ة ولللك ملاتا خلرا  الاريية واااتراك مإل مديرية المسا ة فى طللاا التس يل.القواا 

 المسا ة فى اللروتولول المويمإل لمين الم افظمة والمسما ة لت ديمد  ي ةيقوا الملتا الان  لاااتراك مإل ه

ى القمانون مطلولة وإدار نا فى س الا اسمالك وعمل م ايناا ل ميإل الطللاا المقدمة علمالالقطإل غير 

الدولة ل ميإل مرالز الم افظة وعرضمنا   والمدر ة على المنظومة استرداد أراض 2017لسنة  144

 على الل ان المختصة.

 تقوم اإلدارة بهذة المهام من خالل األقسام التالية:
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 المنظومة اإللكترونية: - 3

 2017لسمنة  144أراضمى أممالك الدولمة طلقماٌ للقمانون  التقنمين لواضم ى اليمد علمىهى المختصة لقلول طللماا 

 وتس يلنا.

 2017لسنة  144المستندات المطلوبة للتقنين علن القانون 

 .طلا مقدا من المواطن .1

 .خريطة مسا ية م دد علينا المويإل م تمدة .2

  .صورة ضو ية من اللطاية الاخصية والريا القوم .3

 .للمويإل لم رفة المواطن ة دثياا مقدمإ .4

 .2018لسنة  11115ر الم اينة يتا لم رفة ل ان الا لية الماللة لالقرار ريا  ضم .5

 .لن رسوا الا ص والم اينةإايصاالا  .6

 للملان .   هيصال مياإاو  –يصال لنرلا  إسند م تمد وضإل يد المواطن على المويإل )  .7

 قسم اإليجارات: - 4

 الم مد لم رفمة  ياليمد وإدرال ال صمر السمنو  اع لواضم امنتت صيل الريإل مقالل اا هوط لنهو القسا الم

ع ح فممى  33مممن وايممإل يسمما ا  سمم الااايصمماالا المسممددة فمى    وتسمم يل31)إسممتمارة لمماادارة الانم  

 لنا   افظة توريد. دفاتر ااي ار

  2006لسممنة  148السممير فممى إتممماا إ ممرا اا الليممإل لاللامممل وت ريممر لامما  سمماا اللي ممة علممى يممانون 

ل ممى المسمما اا اليممد عممن   تنممازالا لممين واضمم  يلااضمماية إلممى إدرال أ 2017 ةلسممن 144ويممانون 

عمن  الرسموا المسمت قة لم رفة المنندس المختص ل د الم اينة علمى الطلي مة وت صميل لم اضر تنازل 

 .لل  الة

 ة ممن  ميمإل ال نماا والمصمال  ال لوميمة ولمللك المرد علمى الطللماا دالرد على  ميمإل الملاتلماا الموار

 المقدمة من المواطنين .

 قسم اإليرادات: - 5

أمالك ويتلخص  76المنوط به تحصيل األقساط المستحقة علن البيعات المباعة والمدرجة بسجالت هو القسم  

 -عمل القسم فن األتي :

 .عمل رلط سنوي لللي اا المدونة فى الس الا ل ميإل المرالز 

 أيساط سنوية لللي اا  متال ة الت صيل السنوي(. 

  المنموط لنما  للصمياراعمل إنلاراا لللي اا المت خرة فى السداد على عنموان السمادة الممواطنين ولمللك

 ت صيل اايساط على الطلي ة .
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

  ال يمازاا الزراعيمة لللي ماا الملاعمة لالتقسميط ل مد الت لمد ممن خطالاا لإلداراا الزراعية ل مل ت رير

 ا اللي ة.اادارة الزراعية وال م ية الزراعية التالإل لن

 .موافاة أي  نة ريالية فى الدولة لاللياناا الالزمة فى  الة طللنا 

  إ الة اللي اا المتاخرة فى السداد عن يسطين متتالين الى الل نة القضا ية الماللة لقمرار السميد الم مافظ

 لللا فى فسا اللي اا فى  الة ت خر السداد.

 مية أو ريالية والرد على إاستاساراا القسا النندسى فى الرد على الملاتلاا الواردة له من أى  نة  لو

  الة أي إستاسار عن اللي اا.

 عمل يتا التلليما لمه ممن يلمل الممدير ال ماا لمإلدارة لالمسماعدة فمى عممل المنظوممة  يلااضافة ان از أ

 . االلترونية أو القسا الان

 قسم البيع: - 6

 التن يمكن تلخيصها فن النقاط االتيه :يقوم قسم البيع بإنجاز العديد من المهام 

  أمالك. 5،75إعطا  أرياا لللي اا وإدرا نا فى س الا 

  أمالك لللي اا الم رر عقود لنا على  ميإل القوانين المواردة لمإلدارة والم ممول لنما  15ت رير استمارة

  الياً.

  الخاصممة لنمما لممما فينمما عمممل التنممازالا والسممير فممى إ را اتنمما وعمممل التسمم يالا وإننمما  اال ممرا اا

 الانري.

  عمل اا را اا الخاصة لاللي اا م ل تغيير الغرى من  يو  سماا ييممة المقمدا واسيسماط وت ريمر

 .لاسيساط المست قة15إستمارة   

  ن للنسخة الخاصمة لنما وللمك  ص اا الاأاا تااظ لالنسختين المتلقيتين من ال قود الم ررة ل د إستالا

 .لاللي ةفى الملا الخاص 

 الرد على ملاتلاا اادارة التى تخص عمل القسا. 

  إخطار القسا الان  ويسا الس الا وللا ااي اراا لاللي اا التى تا ت رير عقمود لنما وللمك اسمتل ادها

 من ال صر السنوي للمسا اا وضإل اليد.

 قسم المراجعين: - 7

  ت ريرها ومرا  ة يسا ا توريد الصيارا من يقوا القسا لمرا  ة  ميإل ال قود والملاتلاا التى يتا

  ميإل أيساا اادارة.
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 قسم الخزينة: - 8

  ااي اراا. –اايراداا  -إستالا النقدية من  ميإل اسيساا الليإل 

  ع ح.33درل النقدية فى دفتر 

 .درل النقدية ف  س الا اادارة وتسويتنا وتسليمنا إلى ديوان عاا الم افظة 

  ع .ح وتوريدها فى  ساا لنلى والتوريد يلون يوم . 37ثا در نا لدفتر 

  .إستالا النقدية من الصارفة وتسويتنا فى الس الا 

 ل  مالى مت صالا  يعمل ليان انري  ل  مالى الصيارفة وت صلينا لما يقوا أيضا ل مل ليان انر

 .الخرينة

 قسم الصيارف: - 9

  ع .ح وفمى  المة عمدا  33و ريإل وللمك لالقسميمة يقوا القسا لت صيل  ميإل مست قاا الدولة من أيساط

 الت صيل يقوا لتوييإل ال  وزاا اادراية على المتقاعسين  ااظاً على أموال الدولة.

 قسم الحجوزات اإلدارية: - 10

  ٌسممتلمال اا ممرا اا الخاصممة إفيممما يخصممه و يقمموا القسمما لتسمم يل ال  مموز الممواردة مممن الصممارا لممل

 .النيالاا المختصةلال  وز وإرسالنا الى 

 ن الممواطن يماا لسمداد إد ممن القسما المويمإل ال  مز  لم وز ل د سداد ييمة ال  ز والت عمل مخالصاا لل

 .تا ال  ز عليه لسللنا  لافة المست قاا الت

 متال ة خطوط سير الصيارا وتس يلنا فى الدفتر الخاص لنا. 

 شئون العاملين: - 11

  المواطن عند اا الة على الم اش أو فى  الة القياا ل  ازة سنوية ورصد يقوا القسا ل مل إخال  طرا

 . نة  لومية ياا ازاا خالل ال اا لما يقوا القسا لالرد على  ميإل الملاتلاا الواردة إليه من أ

  خطار ال ناا القادمين مننا ل سمتالمنا ال ممل إستالا ال مل للموظاين القادمين لإلدارة وإإيراراا  عمل

 .وإخطار الر اسة اسعلى

 قسم القضايا: - 12

  يقوا القسا ل ستالا  ميإل الملاتلاا الواردة من الديوان ال اا للم افظة وهي ة يضمايا الدولمة وغيرهما ممن

 .ستالا الردود مننا ال ناا وتسليمنا إلى السادة المنندسين ولاي  أيساا اادارة ولللك يقوا ل

  لالقضايا وتس يلنا فى الملااا الخاصة لنا. اظ  ميإل الملااا الخاصة 
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 واإلجراءات دليل السياسات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 

 

  صياغة الردود إلى المديوان عماا الم افظمة وهي مة يضمايا الدولمة وغيرهما ممن ال نماا ال لوميمة ولمللك

للت لممد مممن أن اللي مماا  144ولممللك القممانون  148القيمماا لاللامما علممى  ميممإل اللي مماا ضمممن القممانون 

  تى يتا السير ف  اا را اا.الم روضة للليإل ليس علينا أي نزاع يضا ى 

 قسم المعلومات: - 13

  يقوا لتقييد الطللاا التى تا م اينتنا ممن الملتما الانم  وتسمليمنا علمى المنظوممة االلترونيمة اسمتلمال

 إ را اا الليإل.

 قسم الحفظ الفني: - 14

 ل اظ الخرا ط و اظ لاوا الت ديد الخاصة لاادارة لغرفة ال اظ الان  يقوا القسا الان.  

 قسم المراجعة الفنية: – 15

 المرا  ة الانية سوراب اللي ة ل مل أوامر ت لية ادرا نا لس الا اادارة. 

 عمل رسوماا الانر ال قاري لطللاا التس يل. 

  إعمال الاطا لللي اا التى تما من خرا ط ا ادارة. 

 قسم العقود: - 17

  يقوا القسا ل ستالا الملااا التى تما الموافقمه علينما ممن السملطاا المختصمة ول مان الليمإل علمى القمانون

 .2006لسنه  148

 . عمل إخطاراا للسادة  أص اا الملااا لالتقدا إلى إدارة اسمالك لالاريية اننا  إ را اا الارا 

  يسا ال ماية لالزراعة.عمل خطالاا  ماية للزراعة وتقوا لنا 

  2006لسنة  148ت رير ال قود االتدا ية على القانون. 

  المنظومة االلترونية . 2017لسنة  144ت رير ال قود االتدا ية على القانون( 

  لسممنة  144والقممانون  2006لسممنة  148عمممل لامموا مقارنممة لالنسمملة للطللمماا الاممرا  علممى القممانون

2017. 

  التوييإل على ال قود من السلطاا المختصة للتوييإل علينا.إننا  إ را اا 

  إخطممار السممادة أصمم اا ال قممود اسممتالا عقممودها ل ممد أخممل ريمما لي ممة للممل عقممد علممى مسممتوى مرالممز

 الم افظة. 


