
عن •  تحدثنا  لــو   .. الــبــدايــة  يف 
هيئة  ــرع  ــف ل ـــن  ـــراه ال الـــوضـــع 
العاصمة؟وماهي  بأمانة  األرايض 
منذ  انهاها  التي  السلبية  الظواهر 

اضطالعكم بمهام إدارة الفرع؟
يخص  فيما  األداء  يف  تحسنا  يشهد  -الوضع 
فرع  نشاط  لتسيري  تكليفي  بعد  الحايل  الوضع 
التي  السلبيات  إلنهاء  محددة  لفرتة  األمانة 
شكاوى  وحل  تدهور  أي  وتاليف  موجودة  كانت 

املواطنني.
السلبيات  عــىل  القضاء  يخص  فيما  ــا  أم
والسمرسة والتطويل يف معامالت املواطنني فقد 
قطعنا شوطاً كبرياً يف القضاء عليها والعمل بروح 
مع  جديدة  صفحة  وفتح  إداريا  الواحد  الفريق 

املواطنني.
نحن نركز حاليا يف عملنا عىل السعي لكسب 
ــة  واإلداري الرتابة  عن  واالبتعاد  الناس  رضا 
بهدف جعلهم يسارعون إىل الفرع لتعميد وثائق 
فال  الدولة  وأمالك  بأرايض  واالعرتاف  أراضيهم 
الدولة  أرايض  تكون  عندما  مشكلة  هناك  توجد 
بيد أناس يعرفون القانون، والدولة هي الحامي 
من  وذلك  القانون  وتنفيذ  لــألرايض  والحارس 
الدولة  من  لالستئجار  الناس  يأتي  أن  خالل 
مساحات بحيث يكون منها موارد تعود للدولة 
باإليرادات  الهيئة  وترفد  املحلية  وللسلطة 

وتساعد يف إنعاش املجال االقتصادي.
وبسط •  اعتداءات  قضايا  هناك 

واغتصاب ألرايض وأمالك الدولة..
لردع  ذلك  الهيئة  ستواجه  كيف 

مثل هؤالء؟
فيما  كثرية  فهي  للقضايا  بالنسبة  -لألسف 
يتعلق باالعتداءات والبسط عىل أمالك وأرايض 
الدولة خاصة يف ظل الوضع الذي تعيشه البالد 
بشكل عام .. ونحن ال نخفي أن هناك اغتصابات 
كبري  عدد  ولدينا  الدولة  أرايض  عىل  واعتداءات 
من القضايا أمام املحاكم والنيابات ونتيجة لذلك 
ونظرا لقلة إمكانيات الفرع والتي يف الحقيقة ال 
تكفي ملتابعة هذه القضايا املتشعبة فإن الجانب 
إمكانيات  يتطلب  باملحاماة  عالقة  له  الــذي 
متوسطة .. وبالرغم من ذلك لدينا محامون وبدأنا 
من  العديد  توفري  يف  جديدة  وجبهة  مرحلة  يف 
املحامني لكي يغطوا ويحرضوا جلسات املحاكم 
الدولة  ــالك  وأم أرايض  عن  للدفاع  والنيابات 

املغتصبة .
عىل سبيل املثال الحارض هناك اعتداءات يف 
وهناك  الرتكية  املدرسة  جوار  الخمسني  شارع 
اعتداءات وأعمال شبه مستمرة يف هذه املنطقة 
لهم  ستكون  الــدولــة  لكن  متنفذين  قبل  من 
أراضيها, كما  تتقاعس يف حماية  باملرصاد ولن 
أن هناك اعتداءات عىل املراهق العامة والحدائق 
االعتداء  يف  جديدة  ظاهرة  وهناك  واملنتزهات 
عىل أمالك الدولة فيما يتعلق بمواقف السيارات 

وادعاء امللكية يف األرض.
هناك أرايض الجمعيات السكنية • 

ومنها   .. الــدولــة  تمنحها  التي 
والكتاب  ـــاء  األدب اتــحــاد  أرضــيــة 
العام  بالرأي  أثريت  التي  اليمنيني 
من  للمستفيدين  تسليمها  لعدم 

منتسبي االتحاد؟
أراٍض  برصف  تقوم  الجانب  هذا  يف  -الدولة 
وفقا  الدولة  وملوظفي  السكنية  للجمعيات 
الدولة لجمعية  للقانون ومنها ما تم منحها من 
 .. تقع خلف مطار صنعاء  والتي  األدباء  اتحاد 
وقد اعتمدتها الهيئة ورصفها لهم بحيث تقسم 
مع  نزلنا  ما  ولكن كل  الجمعية  أعضاء هذه  بني 
قبل  من  اعرتاضنا  يتم  املوقع  إىل  املهندسني 
األرض  لهذه  امللكية  يدعون  مسلحني  مواطنني 
رغم أن هذه األرض ملك للدولة ولدينا عقود تثبت 

ملكيتها للدولة ,
وهنا أود ومن خاللكم أن أطمنئ منتسبي هذه 
هذه  تسليم  سيتم  بأنه  العام  والرأي  الجمعية 
األرض للجمعية وأعضائها ألن إمكانيات الدولة 
قوية وتستطيع وضع اليد عليها بشتى الطرق، 
ولكن نحن ال نريد املواجهة مع هؤالء املسلحني 
االدباء  التحاد  األرض  تسليم  عىل  املعرتضني 
أخرى  وسائل  لدينا  أن  هنا  وأكــرر   .. والكتاب 
إلستعادة هذه األرض .. فالقانون معنا والوثائق 
بحوزتنا والحق للدولة ، ونحن يف مثل هذه الحالة 
متعارف  قانونية  وبطرق  معهم  إجراءات  نتخذ 

عليها بما يتعلق برفع اليد.
من  الدولة  يمنع  األجري  أن  هذا  يعني  ال  لكن 
أن  الدولة  عىل  يجب  وعليه   ،، األرض  استثمار 

تبسط نفوذها عىل األرض وتسري حسب الالئحة 
يتعلق  وبما  الدولة  بــأرايض  الخاص  والقانون 

بحقوق اآلخرين وحفظ حقوق الجميع.
مواطنني •  شكاوى  إلينا  وصلت 

من  وسمرسة  وتعسف  بطش  من 
قبل العاملني بفرع الهيئة باألمانة 
.. ما هي اإلجراءات املتخذة حيال 

هذه الظاهرة؟
 .. السابق  يف  شكاوى  هناك  كانت  -صحيح 
قبل تكليفي بإدارة الفرع إضافة إىل عميل كوكيل 
مساعد لشؤون السجل العقاري بالهيئة العامة 
تتجاوز  ال  محددة  فرتة  ويف  اآلن  أما   .. لألرايض 
الظاهرة  هذه  ضبط  استطعنا  فقد  الشهرين 
املواطنني  آراء  تستطلعوا  أن  كصحافة  وعليكم 
أننا  .. كما  أقسامه  كافة  الفرع يف  املرتددين عىل 
العالقة  وامللفات  القضايا  كل  تحريك  استطعنا 
ولكن  لنا  مديحاً  أو  شهادة  ليست  وهذه  بالفرع 

بإمكانكم أن تستشعروا هذا األمر من الناس .
املواطنني  قضايا  مع  التعامل  استطعنا  كما   
اآلن  ونحن   .. بسالسة  تسري  واألمور  بشفافية 
نعاني من بعض األمور التي تساهم يف التطويل 
ملعامالت املواطنني وهي من اإلجراءات الرضورية 
لدى  امللكية  تصحيح  عن  البحث  عملية  وهي 
املواطنني والسبب أنه ليس كل من يحرض ليطلب 
أن  منا  يتطلب  األمر  فهذا   , له  نوافق  التسجيل 
نقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية يف تتبع األوراق 
والوثيقة   .. املواطنني  لحقوق  بامللكية  الخاصة 
املطلوب تسجيلها يجب أن تكون مؤيدة بحيازة 
من  نتأكد  قائمة  مباني  كانت  إذا  فمثال    ، فعلية 
الثابت  والهاتف  والكهرباء  املياه  فواتري  خالل 
خاللها  من  نستطيع  قرائن  هي  الوثائق  وهذه 
الترسيع يف معاملة تسجيل أمالك املواطنني لكن 
إذا لم توجد أصول امللكية مع املواطنني فاليشء 
الطبيعي هو أن ينتظر املواطن حتى نتحقق من 

أحقية هذه امللكية.
وأراض •  مشهورة  أماكن  هناك 

تعرضت  الدولة  أمــالك  من  كبرية 
للنهب والبسط خاصة يف بيت زاهر 
وشمالن  ورصف  ســعــدان  وبــيــت 
وبني  القابل  وقرية  القييض  وقاع 
الحارث.. ما الذي يعيق اسرتجاع 

الدولة لها؟
-لألمانة إنه لوطبق قانون التخطيط ملا وجدت 
هذه املشاكل وملا زادت عمليات النهب والبسط، 

وملا زادت عملية السطو عىل املرافق العامة.
فقانون التخطيط ينص عىل أنه يجب أن تكون 
املخططات  تنفذ  من  هي  قضائية  لجنة  هناك 
معينة  منطقة  يف  وتعويضهم  املالك  وتستدعي 
هذه  قبل  من  املخطط  تنفيذ  ــراءات  اج وتبدأ 
يف  العقاري  والتسجيل  الطبيعة  عىل  اللجنة 
املالك  ومعرفة  العقاري  فالتسجيل  واحد،  آن 
التأكد من األمالك، بحيث يتم خصم  لهم مهمة 
بالتخطيط  يتعلق  فيما  للدولة  الخاصة  النسبة 
الدولة  أمالك  ومعرفة  التعويضات  ــراءات  وإج
من عدمها، فلو تم تطبيق عمل اللجنة القضائية 
لقانون التخطيط ، ملا حصلت املشاكل القائمة يف 

البسط الحاصل وملا تجرأ املعتدون عىل التمادي 
يف االعتداء عىل أمالك الدولة ألن القانون واضح 
وينص عىل أنه قبل أن ينزل التخطيط وقبل إنزال 
وحدة الجوار  يجب إلزاما معرفة املالك املواطنني 
ولكن  ــاف،  األوق وأمــالك  الدولة  أمالك  ومعرفة 
التخطيط  قانون  يف  معطلة  املواد  هذه  لألسف 
هي  الكربى  واملشكلة  موجودة  الظاهرة  وهذه 
أن الهيئة العامة لألرايض تقوم بإعداد املخطط 
كورقة مرقمة وتسليمها لوزارة األشغال،  فنحن 
لسنا املعنيني بتنفيذ هذه املخططات عىل أرض 
الواقع،  ألن وزارة األشغال تستلم املخطط لكنها 
تظل سنوات لتنفيذه بحيث ال تبدأ بشق املخطط 
عىل الطبيعة .. ولهذا تظهر مشكلة يف االزاحات 

ويف التعديل.
السكنية •  للجمعيات  ـــودة  ع

هذه  هل   .. تزايد  يف  أنها  لوحظ 
الحصول  لها  يحق  الجمعيات 
العقود  وكم   .. الدولة  أرايض  عىل 
من  الجمعيات  لهذه  منحت  التي 
األرايض  تذهب  األمانة..وهل  فرع 

للمستفيدين؟ 
املناطق  -الجمعيات السكنية ال تنشط إال يف 
جمعيات  توجد  ال  صنعاء  يف  لكن  الساحلية،  
املناطق  يف  املــوجــودة  الجمعيات  مثل  كبرية 
 .. املهولة  وجمعياتها  الحديدة  مثل  الساحلية 
أما يف صنعاء يأتي كبار املسؤولني ليستخدموا 
سلطتهم ويستدعوا مواطنني لعمل لهم جمعيات 
بهدف االستيالء عىل هذه األرايض لينتفعوا منها.

لألرايض  العامة  الهيئة  تقوم  أن  واملفروض 
الدولة  ملوظفي  السكنية  الجمعيات  باستدعاء 
الدولة  موظفي  وتستدعي  بإعدادها  وتقوم 
هذه  مــن  أراٍض  عــىل  ليحصلوا  املستحقني 
الجمعيات وبحسب مدة وخدمة املوظف بحيث 
تقوم الهيئة بتحديد مرافق الدولة وتحديد أماكن 

لتسكينهم.
الهيئة يجب عليها السري يف تأجري أرايض الدولة 
الجمعيات  عرب  واملوظفني  املواطنني  وتسكني 
ونحن  السكن،   لغرض  بسيطة  انتفاع  بعقود 
من خالل الشفافية يف التعاطي يف هذا املوضوع  
نسعى من هذا التوجه إىل استقطاب رأس املال 
واستثمار ذلك يف العقارات التي تعود بتحصيل 
الهيئة  عىل  يجب  وبالتايل  للدولة،   إيــرادات 
العامة لألرايض قانونا السري من تلقاء نفسها يف 
إعالن جمعيات يف أماكن محددة،  وتهيئ األمر 
واملرافق  العامة  للمنشآت  وبالذات  الدولة  لحق 
وتسجيل املواطنني من أصحاب الدخل املحدود 
أماكن  لهم  تحدد  بحيث  الدولة،  مرافق  كل  يف 
لهم  ترصف  كجمعيات  وتخصيصها  ومساحات 
خمس  فرد  كل  منح  يتم  لكي  العاصمة،  خارج 
بدًال  بكرامة   الناس  يعيش  لكي  األقل  عىل  لنب 
من أن يظل املوظف يف الوظيفة العامة ويتقاعد 
ويعود إىل محافظته هروبا من اإليجارات وهذا 
اإلجراء سيمكنهم من السكن وأبناءهم بدال من 

اإليجارات.
التباب •  موضوع  إىل  انتقلنا  لو 

والكسارات .. يالحظ وجود تهاون 

تحت  كانت  التي  األرايض  يف  كبري 
ترصف متعهدي الكسارات؟

الهيئة  فرع  أداء  تقييم  إعــادة  بصدد  -نحن 
وبحسب   .. الجانب  هذا  يخص  ما  يف  باألمانة 
الهيئة ممثلة برئيسها  توجيهات وإرصار قيادة 
الـــذي يعطي هذا  الــعــزانــي  أحــمــد  الــقــايض 
هذه  أداء  تقييم  إعادة  يف  خاصا  اهتماما  األمر 
الكسارات،  فالقانون واضح يف أنه عندما تنتهي 
متعهدي  لدى  النشاط  وينتهي  الخدمة  هذه 
لألسف  ولكن    . الدولة  أرايض  تعود  الكسارات 
البعض يستغل هذه التعهدات ويقومون بالسطو 
عىل أرايض الكسارات ويقومون بالبيع والترصف 
وهناك  أطرافها,  يف  منشآت  استحداث  أو  فيها 
والنيابات  املحاكم  أمام  مثارة  القضايا  من  كثري 
والكسارات،   واملساقي  املحاجر  أصحاب  عىل 
ونحن نعمل جاهدين وبصدد إنهاء هذه الظاهرة 
نشاط  ينتهي  عندما  الدولة  أمالك  واستعادة 

املستثمرين من متعهدي الكسارات.
يف •  التزوير  الهيئة  تواجه  كيف 

يف  الــدولــة  ــالك  أم وبصائر  عقود 
محاولة من البعض لالستيالء عىل 

أرايض الدولة؟
ملكية  بوثائق  األرايض  تمتلك  ــة  ــدول -ال
وبمسودات موجودة لدى الهيئة، ولكن الظاهرة 
السلبية التي توجد يف الهيئة يف هذا الجانب هي  
لساعدنا  وجد  لو  الذي  املعلومات  نظام  انعدام 
هذه  عرب  والوثائق  املعلومات  استخراج  عىل 
الطريقة  من  تخلصنا  التي  الحديثة  األجهزة 
التقليدية لحفظ املعلومات. ألن املعلومات الزالت 
تم  سنوات  وقبل  بدائية  وسجالت  مسودات  يف 
البنك  من  الدولة  وثائق  من  تبقى  ما  استخراج 
املركزي، وعملنا لها مرشوع حرص لوثائق الدولة 
والوثائق  املسودات  غالبية  مازالت  ذلك  ومع 
هذه يف خزائن مثلها مثل اآلثار بانتظار التظهري 
والعرض، ويجب أن ترقم وأن تكون هناك وسائل 
استخراج  لرسعة  "كمبيوتر"  آيل  وعمل  آلية 

املعلومات ومالحقة املزورين.
ــات قــضــايــا •  ــف ــل ـــن م ـــــاذا ع م

التعويضات التي نعلم أنها أصبحت 
قضايا شائكة خصوصاً مع انعدام 

املوازنة الخاصة بالتعويض؟
-لألسف قضايا التعويضات تعترب من املصائب 
الكبرية عىل الهيئة وعىل املواطن، فهناك ملفات 
عرشات  منذ  تداولها  يتم  بالتعويضات  خاصة 
السنني .. وحقيقة فإن هذه امللفات ومنذ خمس 
سنوات وبعد انعدام املوازنة العامة للدولة فيما 
لو  -سابقا  تحدثت  وكما  التعويضات-  يخص 
طبقت مادة وقانون اللجنة القضائية املنصوص 
عليها يف قانون التخطيط لوجدنا حلوًال ملشكلة 
الدولة  ملوازنة  الرجوع  دون  من  التعويضات 

املنعدمة فيما يتعلق بالتعويضات.
يمكن حل قضايا التعويضات من خالل تقسيم 
األرايض وتوزيعها بني املواطنني وخصم النسبة 
تفعل  لم  ولكن  مستفيدين  يكونوا  الناس  وكل 

الهيئة هذه الحلول بعد رغم سهولة ذلك.
لكننا إن شاء الله يف األيام القادمة سنعمل عىل 

الخاصة  الظاهرة  هذه  معالجة  يف  النظر  إعادة 
رئيسا  مؤخرا  تكليفي  تم  حيث  بالتعويضات،  
مقرتحا  طرحت  وقد  التعويضات  قضايا  للجنة 
ودراسة ورفعتها للهيئة إلقرارها.. اقرتحت فيها 
أن يتم تخصيص الجمعيات ملواجهة التعويضات 
أن  وأعتقد  الدولة،  أمالك  من  بــأراٍض  العينية 
الهيئة العامة بصدد إقرار هذا املقرتح وتخصيص 
يف كل جمعية مكان معني ملواجهة قضايا وتزايد 

طلبات التعويضات.
ـــل حق •  هــل تــعــمــلــون مــن أج

وحماية  التملك  يف  املــواطــنــني 
ملكيتهم من أي اعتداءات؟

يف  املواطنني  حق  مفهوم  من  انطالقا   .. -نعم 
التملك وحقهم يف حماية امللكية ضد أي اعتداء 
امللك  وتــداول  والــرشاء  البيع  يف  وحقهم  عليها 
الهيئة  فإن  إنكار،   أي  من  مأمن  يف  العقاري 
تذليل  يف  تسعى  التي  الهيئة  وقيادة  وفروعها 

كافة املصاعب والدفع باتجاه التهيئة لالستثمار 
واالستغالل األمثل لألرايض وكسب رضا الناس 
وتشجيع  العقارية  ملكياتهم  تسجيل  باتجاه 
العقاري  التمويل  ومؤسسات  التجارية  البنوك 
ملزيد من االستثمار يف هذا املجال وفيما يخص 
الهيئة  فــإن  الدولة  وعــقــارات  أرايض  حماية 
يكفل  بما  األداء  تطوير  إىل  اآلن  تسعى  العامة 
إيجاد وسائل عدة ملواجهة ظاهرة البسط عىل 
أمالك الدولة وتوفري املزيد من الدعم إلنهاء هذه 

الظاهرة.
حماية •  تــكــون  مــن  مسؤولية 

األمالك العامة ومن هي الجهة التي 
من مهامها حمايتها؟

مناطة  مهمة  هي  وحمايتها  العامة  -األمالك 
لوحدها  فحسب  الهيئة  وليست  بالجميع 
فاملجتمع والصحافة والقضاء والرشطة واألمن .. 
الجميع معني بهذه الحماية كل من موقعه ويف كل 
األحوال وكقاعدة عامة ومهما عبث العابثون فإن 
التقادم  الدولة ال يرسي عليها  أرايض وعقارات 
املكسب للملكية مهما جرى عليها من تغيريات أو 
حجز أو بناء باملخالفة لقانون األرايض والئحته 

التنفيذية.
لوحظ منذ فرتة استغالل البعض • 

بــاالعــتــداء  وقيامهم  ــاع  ــألوض ل
العامة  ــق  ــراف امل ــىل  ع والــبــســط 
الدولة  العامة ومزارع  واملساحات 
والحدائق  الــســيــارات  ومــواقــف 
الهيئة  ستحد  كيف  واملنتزهات.. 

من هذه الظاهرة؟
-هذه ظاهرة غريبة عىل مجتمعنا لكن الهيئة 
باملرصاد  واألمن  والرشطة  والنيابات  واملحاكم 
ملن تسول له نفسه املساس أو االعتداء والبسط 
النافذة،  واللوائح  للقوانني  باملخالفة  والبناء 
وإزالة  وإيقاف  لرصد  التفتيش  من  فرق  وهناك 
املحامني  عرشات  ولدينا  االعتداءات  هذه  مثل 
ملواجهة الخصوم لدى النيابات والقضاء عموما.

الدولة •  أن  عليه  املتعارف  من 
أراٍض  ملكية  يف  املستندات  تمتلك 
الدولة  تضع  ال  ملــاذا  ــة..  ــي زراع
هي  ما  وتستثمرها..  عليها  يدها 

معوقات ذلك؟
فالدولة  فعال،  املزعجة  الظواهر  من  -هــذه 
تمتلك املستندات يف ملكية أرايض زراعية  لكن كل 
ما حاولنا استثمار مثل تلك األرايض رسعان ما 
يظهر ما يعكر صفو امللكية وهدوءها واستقرارها.

وكل ما رصفت الدولة موقعاً كانتفاع  ويتوجه 
التحديد  بهدف  األرض  هذه  من  املستفيدون 
والتوزيع يظهر  بالتقسيم  والبدء  املعالم  ووضع 
وسائلها  الهيئة  ولدى  لالعرتاض..  املسلحون 
تتحاىش  لكنها  الدولة  هيبة  لفرض  املتاحة 
املواجهات كون مثل هذه املهمة منوطة بجهات 

الضبط.
ــق •  ــوائ ــع ـــي ال ـــا ه إجـــمـــاالً م

والصعوبات التي تقف أمام الهيئة 
يف  وفرعها  عموماً  لألرايض  العامة 

األمانة خصوصاً؟
الهيئة  ملنع  عقبة  تشكل  فعال  ظاهرة  -هناك 
والفرع من القيام بمهامهما وواجباتهما  وتتعلق 
هذه العوائق بالسلطات املحلية ومكاتب األشغال 
للمخططات  وفقا  الشق  تنفيذ  بها  مناط  التي 
العامة وإرسالها لألشغال للتنفيذ والشق إال أنها 
تظل حرباً عىل ورق وتبدأ  بعدها البناء العشوائي 
واملساحات  املرافق  عىل  البسط  إىل  ويتوسع 
املخصصة للخدمات .. وتبدأ مرحلة جديدة من 
بتعديل  واملطالبة  للتظلم  الهيئة  يف  املواجهات 
املخططات والتعويضات .. وتظل األمور يف أخذ 
ورد لسنوات وهذا ناتج عن عدم الشق للشوارع 
ونزوله  املخطط  اعتماد  فور  الخدمات  وحجز 
خصبة  بؤرة  ويشكل  بل  املواطنني  بني  للتداول 
مع  التعاطي  خالل  من  الفساد  ظاهرة  لتنامي 
بعض املطالب لذوي الوجاهات والنفوذ يف أكرث 

من جهة حكومية.
يف نهاية هذا اللقاء الشفاف .. هل • 

توجيهها.. تريد  ما  رسالة  لديك 
وملن؟

-نشكر الجهات الضبطية عىل تعاونها خاصة 
جهود  هناك  حقيقة  واملحاكم،  األوقــاف  نيابة 
حثيثة تبذل من قبلهم للحفاظ عىل أمالك الدولة.

بحجز  القيام   ــرضورة  ل الهيئة  ندعو  كما 
الجمعيات وتوزيعها عىل موظفي الدولة حسب 
العام  املوظف  تقاعد  قبل  خدمتهم،  سنوات 

واضطراره للعودة إىل محافظته ومسقط رأسه.

القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراين باألمانة لـ"الثورة":

الوكيل املساعد لقطاع التسجيل العقاري بالهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراني القائم بأعمال مدير فرع الهيئة باألمانة محفوظ سعيد ثابت كشف 
أن الهيئة بصدد إقرار دراسة أو الئحة خاصة بقضايا تعويضات املواطنني الذين تم اقتطاع أراضيهم للمصلحة العامة بأراض من أمالك الدولة بدال 

ــكنية ملواجهة تزايد قضايا وطلبات التعويضات.. مرجعا طول أمد قضايا  عن التعويض النقدي الذي كان معموال به قبل وذلك عرب الجمعيات الس
التعويضات النعدام مخصصات التعويض يف موازنة الدولة وعدم تطبيق قانون املخططات.

ــة  ــلحني بممارس ــداء عىل أمالك الدولة من أي نافذ أو مس ــاهل مع أي اعت ــمارسة وأن الدولة لن تتس ــوظ القضاء عىل الس ــل محف ــد الوكي وأك
ــجيل ملكيتها  ــكل األمثل من خالل تس ــتغالل أرايض الدولة بالش ــفاً عن أن الهيئة عازمة عىل اس االعرتاضات وتعكري صفو ملكية الدولة ، كاش

العقارية والبدء يف تشجيع البنوك التجارية ومؤسسات التمويل العقارية لالستثمار فيها وتحقيق عائدات مالية للدولة.
ــكنية  ــائكة حول قضايا أرايض الدولة وأرايض الجمعيات الس وتطرق القائم بأعمال مدير فرع الهيئة باألمانة إىل عدد من القضايا وامللفات الش

واملخططات وغريها من القضايا, يف هذا اللقاء: لقاء / 
محمد قايد العزيزي

املوظفون محرومون من أراضي الدولة رغم أحقيتهم

قضينا على السماسرة ولدينا جبهة من المحامين للدفاع عن أراضي الدولة المغتصبةقضينا على السماسرة ولدينا جبهة من المحامين للدفاع عن أراضي الدولة المغتصبة

05 لقاء

ئة باألمانة محفوظ سعيد ثابت 
ن أمالك الدولة بدال 

ايا 

ملفات التعويضات 
من القضايا الشائكة 

والهيئة بصدد الفصل 
فيها

البسط على 
املتنفسات ومواقف 

السيارات ظاهرة 
غريبة على املجتمع

نعاين من غياب 
نظام معلوماتي 

لحصر وثائق الدولة 
ومالحقة املزورين

لو طبق قانون 
التخطيط النتهت 

عملية السطو 
واالستيالء

أطمنئ األدباء بأن 
األرض ستسلم لهم 
بقوة الدولة ولدينا 
العقود التي تثبت 

ملكيتها
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