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نبذة عن دائرة نظم المعلومات الجغرافية ببلدية غزة



غزة ببلدية الجغرافية المعلومات نظم دائرة عن نبذة عن دائرة نظم المعلومات الجغرافية ببلدية غزةنبذة
عام غزة ببلدية الجغرافية المعلومات نظم دائرة بيانات1996تأسست توفير بھدف بھدف توفير بيانات  1996تأسست دائرة نظم المعلومات الجغرافية ببلدية غزة عام

.سليمة ودقيقة ومحدثة لدعم متخذ القرار

 نظم بيانات قواعد على تعتمد غزة ببلدية للعمل منظومة تأسست 2007 العام في
.الجغرافية المعلومات

 في للدائرة مندوبين وأربع موظفين خمسة من الجغرافية المعلومات نظم دائرة تتألف
ات ا األخاإل .األخرىاإلدارات

معبالتعاملالخاصةالبرامجمنالعديدالجغرافيةالمعلوماتنظمدائرةتستخدم  مع بالتعاملالخاصةالبرامجمنالعديدالجغرافيةالمعلوماتنظمدائرةتستخدم
:مثل الھندسية والرسومات البيانات قواعد
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غزة ة لد ة اف غ ال ات ل ال نظ ة دائ ن ذة نبذة عن دائرة نظم المعلومات الجغرافية ببلدية غزةن

المواقع تحديد Leica(نوعمن)DGPS(العالميةمنظومة  Leica(نوع من )DGPS(العالميةمنظومة تحديد المواقع
GS15(

أل
المعدات

شبكة حاسوب مركزية يتصل بھا العديد من األجھزة في 
األقسام واإلدارات المختلفة

).HP Design jet 5500(نوع من ) Plotter(طابعة 

.(DPI 600)ودرجة وضوح ) A3(بحجم  سكانرجھاز 



غزة ة لد ة اف غ ال ات ل ال نظ ة دائ ن ذة نبذة عن دائرة نظم المعلومات الجغرافية ببلدية غزةن

ل طط ط ل ل أل ط .شبكة إحداثيات لضبط األعمال المساحية وربطھا بمخططات المدينةل

نفذة ال شا ال كذلك نة ال نا ال كة ة اق ل ة
يتوفر أيضا

.صور جوية لمراقبة حركة البناء بالمدينة وكذلك المشاريع المنفذة

قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لمباني وشوارع المدينة وحدود األراضي 
، دقيقة سليمة وشبكات البنية التحتية لدعم متخذ القرار ببيانات 

.ومحدثةومحدثة



تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ببلدية غزة



غزة ة لد ة اف غ ال ات ل ال نظ قات تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ببلدية غزةتط

ترقيم شوارع ومنشآت ومباني المدينة

د د اضبط ائ(األ داثيات)الق باإل باإلحداثيات)القسائم(األراضيربط حدود



ترقيم شوارع ومنشآت ومباني المدينة



نة د ال ان نشآت ع ا ش ق ترقيم شوارع ومنشآت ومباني المدينةت

الحاجة لترقيم الشوارع والمباني

قي الت ائد فوائد الترقيمف

آلية الترقيم



المدينة ومباني ومنشآت شوارع يترقيم ي ا ب وارع و و يم  ر

والمباني الشوارع لترقيم الحاجة لترقيم الشوارع والمبانيالحاجة

.الطبيعة وعلى البيانات قواعد في ذلك وانعكاس للمبنى البريدي العنوان إنشاء

.وتجارية سكنية وحدات من فيھا بما المدينة ومنشآت مباني حصر

.المخططات وعلى الجغرافية بمواقعھا والمنشآت المباني ھذه ربط

.الجغرافية بمواقعھا وبالتالي بالمباني المباني لھذه المقدمة الخدمات ربط



المدينة ومباني ومنشآت شوارع يترقيم ي ا ب وارع و و يم  ر
الترقيم يمفوائد ر وا ا

:القرار متخذ ودعم التخطيط إحتياجات تحديد

للسكان العمرية الفئآت مؤشر

Building( البنائية السعة مؤشر Capacity(.

Building( معني ما Capacity(؟

Building( دور Capacity( القرار؟ متخذ دعم في



المدينة ومباني ومنشآت شوارع يترقيم ي  ب رع و و و يم  ر
المختلفة المدن في الترقيم ن آلية ي  يم  ر ي 

المدن الساحليةالمدن الجبلية



المدينة ومباني ومنشآت شوارع يترقيم ي  ب رع و و و يم  ر
الشوارع رعتصنيف و ي 

وھو أي طريق يؤدي لمبنى أو أكثر ويقع ضمن الملكية العامة بغض النظر الشارع
.عن طوله وعرضه

بغض النظر  م750وھو أي شارع يصل بين أحياء المدينة وطوله يزيد عن الشارع الرئيسي
أو عرضه إستخدامهعن ي .إستخدامهعن عرضه أو ع

الشرياني م  1000وھو أي شارع يخترق المدينة من الحدود للحدود وطوله يزيد عن الشارع
أ ظ اال إ .إستخدامهبغض النظر عن عرضه أوالشارع الشرياني



المدينة ومباني ومنشآت شوارع يترقيم ي  ب رع و و و يم  ر
رعتركيبة رقم الشارع م ر يب ر

حيث تألف رقم الشارع من أربعة خانات وتدل تركيبة 
التال ت الت فق الشا ف ن ت ق ل قا :األرقام على موقع وتصنيف الشارع وفق الترتيب التالياأل

X X X X

1350رقم شارع رئيسي مثل  :صفر
متعامد مع البحر :رقم زوجي

يوازي مع البحر :رقم فردي

2110,4653: مثال
1354,5215: مثال

2721رقم شارع مثل  :أرقام

5000رقم شارع شرياني مثل  :أصفار
.يقع جنوب شارع عمر المختار وشارع بغداد :رقم زوجي

2210:مثال 4453
.يقع شمال شارع عمر المختار وشارع بغداد :رقم فردي

2210,4453: مثال

1354,7515: مثال
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المدينة ومباني ومنشآت شوارع مخطط ترقيم شوارع المدينةترقيم ي ي  ب رع و و و يم  رعر م ر



المدينة ومباني ومنشآت شوارع مخطط لترقيم مباني منطقةترقيم ي ي  ب رع و و و يم  ير م ر
.ىرخأ ةرم اھجاردإ مث ةروصلا فذح ىلإ رطضت دق ،رھظت ءارمحلاx ةمالع تلظ اذإ .ىرخأ ةرم فلملا حتفا مث ،رتويبمكلا ليغشت ةداعإب مق .ةفلات ةروصلا نوكت دق وأ ةروصلا حتفل رتويبمكلا ىلع ةركاذلل ةيفاك ةحاسم كانھ نوكت ال دق .ةروصلا ضرع نكمي ال



المدينة ومباني ومنشآت شوارع جمع بيانات المبانيترقيم ي ي  ب رع و و و يم  ير ع



المدينة ومباني ومنشآت شوارع جمع بيانات السكانترقيم ي ي  ب رع و و و يم  عر



المدينة ومباني ومنشآت شوارع إحصائيات المدينةترقيم ي ي  ب رع و و و يم  إر

1953 عدد الشوارع المعتمدة بالمدينة

2738 اق ال أ ل ة ال ا الش

شارع

شا 2738 عدد الشوارع الموجودة على أرض الواقع

231 بالتعدي ومغلقة بالبلدية المعتمدة الشوارع عدد

شارع

شارع 231 عدد الشوارع المعتمدة بالبلدية ومغلقة بالتعدي

38018 2010عدد مباني مدينة غزة حتى يناير 

شارع

مبنى

700 مبنى2010عدد المباني العشوائية بالمدينة حتى يناير 

27299 مخزنعدد المخازن بالمدينة

86816 وحدةعدد الوحدات السكنية المشطبة

78500 وحدةعدد الوحدات السكنية المستخدمة



باإلحداثيات) القسائم(األراضي ربط حدود 



د د اضط ائ(األ ات)الق داث اإل باإلحداثيات)القسائم(األراضيربط حدود

قة ا ال ة ا ال ال ائاأل للق

ا اث اإل ا األ ل قط ططا ط

.للقسائماألعمال المساحية السابقة

.ربط مخططات قطع  تسجيل األراضي باإلحداثيات

ط ط المدينة؟كيف تعاملت بلدية غزة في تخطيط منطقة توسعة نفوذط

.فوائد التخطيط بالطريقة المستخدمة في منطقة توسيع نفوذ المدينة

.المدينة كيف تعاملت بلدية غزة في باقي أنحاء 



باإلحداثيات)القسائم(األراضيربط حدود إل)م(ي
للقسائماألعمال المساحية السابقة 

:بصورة يتم تحديد حدود األراضي

.لنقاط اإلحداثيات المسجلة على قطع تسجيل األراضي إعتبارفيھا إعطاء  اليتم

زوايا ومسافات من ما تم تحديده سابقا على الطبيعة وقياس  إنطالقايتم التحديد 
ة للطبي ا نقل اض األ يل ت قط عل .مسجل على قطع تسجيل األراضي ونقلھا للطبيعةل

إلى المتر ) Link(قياسعند نقل األبعاد يتم تقريب معامل التحويل من وحدة1. ى)(م
)  1m = 4.9709695 link(كل مع العلم بأن ) 1m = 5 link(كل باعتبار أن 

ي.خطأ تراكميوعند تحديد قطعة األرض بالزوايا والمساقات فإن ذلك يسبب 

خطأ في تحديد حدود األراضي ونقلھا إلى الطبيعة: الناتج



باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
.ربط مخططات قطع  تسجيل األراضي باإلحداثيات

إل)م(ي

القيم اإلحداثية لنقاط 
كة الشبكةالش

قام البريطانيون يتقسم الشبكة 
م250كل

القيم المسجلة على : المصدر
ل ت قط مخططات قطع تسجيلخططات

)Blocks(األراضي 



باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
.ربط مخططات قطع  تسجيل األراضي باإلحداثيات

إل)م(ي

عتحتوي قطع تسجيل ي
األراضي على نقاط 
مرجعية لشبكة
اإلحداثيات 

الفلسطينية التي 
إعتمدھا اإلنجليز 

1923عام 



باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
.ربط مخططات قطع  تسجيل األراضي باإلحداثيات

إل)م(ي

شبكة اإلحداثيات 
يبالمدينة ب

تم تحديد أماكن نقاط 
عاإلحداثيات المسجلة على قطع
تسجيل األراضي  وتجميعھا 

كما ھو موضح

القيم المسجلة على: المصدر
مخططات قطع تسجيل 

)Blocks(األراضي 



باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
.ربط مخططات قطع  تسجيل األراضي باإلحداثيات

إل)م(ي

شبكة اإلحداثيات 
يبالمدينة ب

وصوال لتحديدھا لكافة مناطق 
مالمدينة مع حدود وأرقام ع

القطع

القيم المسجلة على:المصدر
مخططات قطع تسجيل 

)Blocks(األراضي 



.ىرخأ ةرم اھجاردإ مث ةروصلا فذح ىلإ رطضت دق ،رھظت ءارمحلاx ةمالع تلظ اذإ .ىرخأ ةرم فلملا حتفا مث ،رتويبمكلا ليغشت ةداعإب مق .ةفلات ةروصلا نوكت دق وأ ةروصلا حتفل رتويبمكلا ىلع ةركاذلل ةيفاك ةحاسم كانھ نوكت ال دق .ةروصلا ضرع نكمي ال .ىرخأ ةرم اھجاردإ مث ةروصلا فذح ىلإ رطضت دق ،رھظت ءارمحلاx ةمالع تلظ اذإ .ىرخأ ةرم فلملا حتفا مث ،رتويبمكلا ليغشت ةداعإب مق .ةفلات ةروصلا نوكت دق وأ ةروصلا حتفل رتويبمكلا ىلع ةركاذلل ةيفاك ةحاسم كانھ نوكت ال دق .ةروصلا ضرع نكمي ال

باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
.ربط مخططات قطع  تسجيل األراضي باإلحداثيات

إل)م(ي

تركيب مخططات 
على ) Blocks(القطع 

القيم اإلحداثية للشبكة

قة ط ا باستخدام طريقةا
)Polynomial transformation(

التي يتم فيھا تعديل حدود الصورة 
إعتمادا على ربط النقاط بمواقعھا على 

برامج نظم المعلومات الجغرافية



.ىرخأ ةرم اھجاردإ مث ةروصلا فذح ىلإ رطضت دق ،رھظت ءارمحلاx ةمالع تلظ اذإ .ىرخأ ةرم فلملا حتفا مث ،رتويبمكلا ليغشت ةداعإب مق .ةفلات ةروصلا نوكت دق وأ ةروصلا حتفل رتويبمكلا ىلع ةركاذلل ةيفاك ةحاسم كانھ نوكت ال دق .ةروصلا ضرع نكمي ال .ىرخأ ةرم اھجاردإ مث ةروصلا فذح ىلإ رطضت دق ،رھظت ءارمحلاx ةمالع تلظ اذإ .ىرخأ ةرم فلملا حتفا مث ،رتويبمكلا ليغشت ةداعإب مق .ةفلات ةروصلا نوكت دق وأ ةروصلا حتفل رتويبمكلا ىلع ةركاذلل ةيفاك ةحاسم كانھ نوكت ال دق .ةروصلا ضرع نكمي ال

باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
.ربط مخططات قطع  تسجيل األراضي باإلحداثيات

إل)م(ي

رسم حدود القطعة 
)( )Block(



باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
.ربط مخططات قطع  تسجيل األراضي باإلحداثيات

إل)م(ي

تركيب مخطط
)Block sheet (

ة لقط على حدود القطعةل
)Coordinated Block(



باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
.ربط مخططات قطع  تسجيل األراضي باإلحداثيات

إل)م(ي

رسم حدود القسائم 
مخطط ى على

)Block sheet(



باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
.ربط مخططات قطع  تسجيل األراضي باإلحداثيات

إل)م(ي

رسم حدود القسائم 
مخطط ى على

)Block sheet(



باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
.ربط مخططات قطع  تسجيل األراضي باإلحداثيات

إل)م(ي

مقارنة حدود القسائم 
دقيقة جوية ة صو مع صورة جوية دقيقةمع

:  الناتج

قطعة1 حدود تركيب تركيب حدود قطعة1.
تسجيل األراضي 

)Blocks ( على قيم
اإلحداثيات المسجلة 

.العمل بمرجععليھا 

الفروقات عن الطبيعة 2.
عبارة عن الخطأ 

زيادةبالتحديد دون دون زيادةبالتحديد
ناتجة عن الرفع 

.المساحي مرة أخري



باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
المدينة؟كيف تعاملت بلدية غزة في تخطيط منطقة توسعة نفوذ 

إل)م(ي

المباني من يذكر ال عدد بھا غزة مدينة نفوذ توسيع منطقة أن حيث أن منطقة توسيع نفوذ مدينة غزة بھا عدد ال يذكر من المباني حيث

:إعتمدت بلدية غزة العمل بھذه المنطقة من خالل

العمل على القسائم المربوطة بشبكة اإلحداثيات وتحديد أماكن  •
القسائم ھذه حدود عل بناء .الشوارع بناء على حدود ھذه القسائمالشوارع

على الطبيعة بناء  والقسائمبعد ذلك يتم توقيع حدود الشوارع •
ة طط ة .على إحداثياتھا المسجلة على المخططات الناتجة عن ما سبقث



باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
المدينة؟كيف تعاملت بلدية غزة في تخطيط منطقة توسعة نفوذ 

إل)م(ي

بناء الشوارع تخطيط الشوارع بناء تخطيط
على حدود القسائم



باإلحداثيات) القسائم(ربط حدود األراضي 

المدينة؟كيف تعاملت بلدية غزة في تخطيط منطقة توسعة نفوذ 

ا الق ل نا نة ال ذ نف نطقة ا ش ط تخطيط شوارع منطقة توسيع نفوذ المدينة بناء على القسائمخط
المربوطة بإحداثيات قطع تسجيل األراضي



باإلحداثيات) القسائم(ربط حدود األراضي 

المدينة؟كيف تعاملت بلدية غزة في تخطيط منطقة توسعة نفوذ 

تخطيط شوارع منطقة توسيع 
نفوذ المدينة بناء على القسائم 

قط ات اث إ طة المربوطة بإحداثيات قطعال
تسجيل األراضي



باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
.فوائد التخطيط بالطريقة المستخدمة في منطقة توسيع نفوذ المدينة

إل)م(ي

.األراضي لقطع الجغرافي بالموقع مباشر بشكل مرتبط الشوارع تخطيط

.باإلحداثيات والمخططات البلدية بيانات قواعد على البناء تنظيم خطوط أماكن تسجيل

: في ذلك يفيد

.بينھا فيما تعارض وجود عدم وضمان البناء تنظيم خطوط ضبط

 تراخيصمنحقبل الشوارعوفتحالطبيعةعلىالبناءتنظيم خطوطتحديدتسھيل
.بالمنطقة بناء



باإلحداثيات)القسائم(ربط حدود األراضي
المدينة؟كيف تعاملت بلدية غزة مع باقي مناطق 

إل)م(ي

سابقا شرحھا تم التي واألخطاء المشاكل بھا المدينة مناطق باقي أن حيث أن باقي مناطق المدينة بھا المشاكل واألخطاء التي تم شرحھا سابقاحيث

:إعتمدت بلدية غزة العمل بھذه المنطقة من خالل

العمل على تحديد حدود ھذه القسائم من الواقع ومطابقة   •
عند األراض لسلطة والعودة الملكية مستندات مع التحديد مع مستندات الملكية والعودة لسلطة األراضي عندالتحديد

.وجود مشاكل بالمساحات للعمل عي حل ھذه المشاكل
ق ف ة ط الحدود الموجودة على الطبيعة دون فروقات بالمساحاتإعتماد•

بين الطبيعة ومستندات الملكية وتحديد الشروط التنظيمية علي 
نا لل ة التنظ ط الش ا لة ا خالل ال .ھذه الحدود من خالل معاملة بيان الشروط التنظيمية للبناءذ



باإلحداثيات)القسائم(األراضيربط حدود إل)م(ي
.استحداث معاملة بيان الشروط التنظيمية للبناءكيف تعاملت بلدية غزة في باقي أنحاء المدينة 



استخدامات نظم المعلومات الجغرافية

في مجاالت الھندسة المعمارية

في مجال التخطيط العمراني

في مجال تصميم المباني وإدارة المشاريع

المباني تنفيذ على المعماري اإلشراف مجال يفي ب ي  ى  ري  ر  إل ل  ج ي 

المعماري الحفاظ الترمي مجال في مجال الترميم والحفاظ المعماريف



إستماعكمشكرا لحسن


