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 هدف البحث.(1.1)

ٌّة ٌّات الخدم ٌّة من المدٌر ٌّة المصالح العقار والتً لها صلة مباشرة مع الّدوابر , تعتبر مدٌر

ٌّة العاّمة والخاّصة , وترتبط ارتباطاً مباشراً مع  ي مواطن ٌرؼب بشراء عقار  وبٌعه, الحكوم

ٌّة  خرى ًّ والفّنً,  و حتى  ي ترخٌص كان فً  ي مؤّسسة حكوم , فهً ُتمّثل المركز الحقوق

ولّما كانت هذه المؤّسسة ُمرتبطة بكافة . وشكله الهندسً, سواء لجهة تسجٌل العقار  و وضعه

ٌّة األخرى ارتباطاً وثٌقاً  وحرصاً على اإلسراع فً انجاز المعامالت , المؤّسسات الحكوم

ٌّة بمختلؾ  نواعها ٌّة بالمخّططات, العقار فقد قُمنا , وللتخلّص ما  مكن من الّروتٌن واالزدواج

ٌّة ٌُعطً جمٌع المعلومات , بهذا البحث باقتراح تشكٌل مكتب مركزّي فً المصالح العقار

ٌّن ٌّة, وإشارات, وحقوق, من مخطط, العقارٌة الخاّصة بعقار مع , ورهونات, ومعلومات مال

  . GISبتطبٌق برنامج , ومالكٌن

 مشكلة البحث.(2.1)

ٌّة ًّ , إّن تعّدد الّدوابر الحكوم ًّ - وحاجة المواطنٌن لمراجعتها بششن ترخٌص زراع -صناع

 ًّ ٌّة,..... سكن وللحصول على بٌان , وجمٌع هذه المعامالت بحاجة إلى مراجعة المصالح العقار

ٌّة ٌّة, بٌان مساحً, قٌد عقاري, ملك مّما , لموقع العقار المراد الّترخٌص له, مخططات مساح

لدرجة  ّنه ٌصل , وجمع األوراق الالزمة لذلك, جعل المواطن حابراً  مام هذا الّروتٌن الُمّمل

ٌّة ٌُوقؾ معاملته نتٌجة لبعض الّتعقٌدات فً الدوابر العقار ولحل هذه المشكلة , لمرحلة  ّنه 

ٌُبسّطها دون  ي تعقٌد ٌُبّسط اإلجراءات و ًّ وبشكل  ٌّة بشكل علم فقد عمدنا بهذا البحث , العقار

ٌّة وضرورة إدخالها إلى النظام , إلى تطوٌر الّنظام العقارّي فً سورٌا بفضل تطور المعلومات

ٌّة ٌّة والحقوق  . العقاري ألتمتة سجاّلتها ووثابقها العٌن

 محتوٌات البحث.(3.1)

وهدؾ , ٌتضّمن الفصل األول فكرة عن ُمشكلة البحث, ٌحتوي البحث على ثمانٌة فصول

ٌّة البحث, البحث ٌتمُّ فٌه شرح ُمقّدمة عن الّتطوٌر ,  ّما الفصل الّثانً, ومحتوٌات البحث, ومنهج

ٌّة, العقاريّ  ٌّة اتخاذ , ونظام دعم القرار, وشرٌح ُمفّصل عن نظام المعلومات األرض وعمل

ٌّة, وطرق اّتخاذ القرارات, القرار  .والّتنمٌة الُمستدامة, والّنظام العقاريّ , وُنظم المعلومات اإلدار
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واإلطار , والخرابطً, والّجٌودٌزي, فٌحتوي تعرٌفاً لألساس الكارتوؼرافً,  ّما الفصل الّثالث

 ًّ ًّ , القانون ٌّة, باإلضافة إلى الّجهاز الّتنفٌذي, والّتنظٌم والّسجّل العقارّي , والّتعرٌؾ بسجّل الملك

 .و هّمٌته فً سورٌا

ٌّة,  ما الفصل الّرابع ٌّة, فٌحتوي على شرح المؤّسسة العقار والمؤّسسات , وهً المصالح العقار

ٌّة فً إدارة األراضً , والهٌبة العاّمة لالستشعارعن بعد, وهً المؤّسسة العاّمة للمساحة, المعن

ٌّة ٌّة, ووزارة اإلدارة المحل ٌّة الّسجل العقاريّ ,والمصرؾ العقاريّ , ووزارة المال  .ومدٌر

ٌّة والمؤسّسات المرتبطة swotٌحتوي الفصل الخامس على شرح تحلٌل للمصالح العقار

 . لهذه المؤسّساتswotوشرح مصفوفة ,بها

 .ٌحتوي الفصل الّسادس على توصٌات لتطوٌر الّنظام العقاري

ٌّة وتطبٌق ,  ما الفصل الّسابع فٌحتوي على تطبٌق عملً لتشارك البٌانات بٌن المصالح العقار

ٌّة والمؤّسسات المرتبطة بهاGISبرنامج  والحصول على تقرٌٍر مفّصٍل ,  بٌن المصالح العقار

وٌحتوي  ٌضاً على شرح , عن المعلومات التً سٌتّم إنتاجها فً المكتب المركزّي الُمقترح

ٌّة الخاّصة بعقار ٌّة والمال ٌّة للحصول على جمٌع المعلومات العقار ودراسة , الّطرٌقة الّتقلٌد

ٌّة وطرٌقة تشارك البٌانات  لطرٌقة تشارك SWOTمع تحلٌل , مقارنة بٌن الّطرٌقة الّتقلٌد

 .البٌانات

, والّجداول, وفهرس لألشكال, والمصطلحات, وٌحتوي الفصل الّثامن على الّنتابج والّتوصٌات

 .والمراجع الُمعتمدة فً البحث, والمخّططات

 منهجٌة البحث.(4.1)

ٌّة  :تّم فً البحث اّتباع المنهجٌة التال

واستعماالت , والذي ٌحوي الّنظام العقاريّ , التعرٌؾ بمفهوم نظام إدارة األراضً -

ثّم تّم دراسة الوضع الّراهن للّنظام العقارّي فً , SWOTوالضرابب وتحلٌل  , األرض

, واإلطار القانوّنً, والكارتوؼرافً, سورٌا والذي ٌتشلؾ من األساس الخرابطً

 ًّ  .باإلضافة إلى الكادر البشرّي والّتجهٌزات, وُجمل االرتسام, والّتنظٌم

ٌّة والمؤّسسات المرتبطة بها -  SWOTثّم قمنا بتحلٌل, تّم التعّرؾ على المصالح العقار

ٌّة ,  لهاSWOTوتشكٌل مصفوفات , لها واقترحنا تشارك البٌانات بٌن المصالح العقار

 وإخراج تقرٌر مفّصل ٌحوي GISوذلك بتطبٌق برنامج , والمؤّسسات الُمرتبطة بها

 ًّ ٌّة باإلضافة للمخّطط المساح ٌّة والمال  . جمٌع المعلومات العقار
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ٌّة وطرٌقة تشارك البٌانات - للطرٌقة SWOTوتحلٌل , قُمنا بمقارنة بٌن الّطرٌقة الّتقلٌد

 .الُمقترحة
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 مقدمة .(1.2)
 

ٌّة المؤّسسة الم ٌّةسؤولةُتعتبر المصالح العقار فكان من  , عن الّتسجٌل العقارّي فً سور

ومن الُمهم  ن ٌحّل نظام إدارة األراضً مكان الّنظام  ,الّضروري البحث عن سبل تطوٌرها

ٌّةٍ  ,العقارّي القدٌم ٌُعتبر نظام إدارة , ومخّططات ُمنفصلة,الُمعتمد على سجاّلٍت ورق  ,األراضً و

حٌث ٌدعم  ,وهو  داة لصناعة القرار ,الّنظام الُمساعد فً عملٌة الّتطوٌر والّتخطٌط

بهدؾ  ,والموارد علٌها ,إدارة األراضً بواسطة تقدٌم معلومات عن األرض (LIMS)نظام

ؾ  ,إدارة األرض ٌُعرَّ :  بشّنهLIMSو

ٌّة معاً  ٌّة والتقن ُتنتج معلومات داعمة ,ُمنظّمة مع مجموعة إجراءات ,مجموعة الموارد البشر

من ((LIMSوٌتشلؾ  (,(Dale&McLaughline1990 .لبعض االحتٌاجات اإلدارٌة

ٌّةالعناصر  : التال

ٌّة:العنصر المؤسساتً .1 ٌّة للمؤّسسة العقار  .ٌشمل البنٌة القانون

ٌّة:اإلجراءات المنظمة .2  .تنّظم العالقة بٌن العناصر األساس

ٌّةhardware,softwareوٌشمل:العنصر التكنولوجً .3  .داخل المؤّسسة العقار

ة الُمفٌدة الُمستطاع  ,العنصر الذي ٌشمل قاعدة بٌانات مخزنة .4 ٌّ والمعلومات األرض

 [5].إنتاجها وتحلٌلها

ٌّة عاّمة حول األرض  ,وُمشاركة األشخاص داخل المؤّسسة ,باإلضافة إلى معلومات إحصاب

ٌّة إدارة األراضً حٌث ربط  ,باإلضافة إلى الحصول على خطط واضحة حول كٌف

(Williamson 1999)ٌّة  :إدارة األراضً باألمور التال

ؾ : (Globalization)العولمة .1 ٌّة التً تجعل المجتمعات  :  بشّنهاالعولمةوُتعرَّ اآلل

ٌّة ٌّة , كثر اّتصاالً بعضها البعض من وجهة نظر اجتماع ٌّة ,اقتصاد ٌّة  ,وسٌاس وتشمل هذه اآلل

 والذي ٌملك قدرات  كثر للتشثٌر على الّناس والُمجتمعات فً , حداثاً فً جزء واحد من العالم

ًّ االنتشار فً مداه  و تطبٌقهو , جزاء  خرى من العالم  وهً  ,تعنً العولمة جعل الشًء عالم

اً  ٌّ ٌّة التً تقوم من خاللها المؤّسسات بجعل الشًء دول اً فهو  ,العمل ٌّ  ّما معنى جعل الشًء دول
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وتمّتد العولمة لتكون  ,ُمتناول مختلؾ دول العالم  و فً, و مفهوماً  ,ٌعنً جعل الشًء ُمناسباً 

م وسٌطرة بٌن الدول   مع إزاحة  سوار وحواجز ُمحّددة, وروابط, ووضع قوانٌن,عملٌة تحكُّ

[ 2].بعضها البعض

ٌّة ٌّة بالطرق التال ٌّة المستقبل    :وال ننسى تشثٌر العولمة على تصمٌم األنظمة العقار

ٌّة دقٌقة  ,الحاجة للمسح  .1  .ولبٌانات عقار

ٌّة  .2  .انتقال التركٌز من عقارات األرض إلى  جزاء الملك

 .الحاجة لمعلومات االرتفاع والوقت  .3

ٌّةولّتحدٌث لالحاجة  .4  . الوصول لقواعد بٌانات عقار

ٌّة  .5  .السلع الُمعقَّدة فً سوق األرض والّتجارة العالم

ٌّة  .6  .الحاجة لنمذجة البٌبة الطبٌع

تكون الّتنمٌة الُمستدامة :(sustainable development)الّتنمٌة الُمستدامة .2

ؾ الّتنمٌة الُمستدامة بشّنها ,مرتبطة بالعولمة  والُمجتمعات والُمدن األرض عملٌة تطوٌر :وُتعرَّ

ٌّة بشرط  ن ُتلبً احتٌاجات الحاضر بدون المساس بقدرة األجٌال  القادمة وكذلك األعمال التجار

ٌّر لتعزٌز تكنولوجٌا المعلوماتالدوٌر هاٌم فً مة لتنمٌة المستدال.[1]على تلبٌة حاجاتها مثل , ّتطو

ٌّة, تطوٌر المدن حٌث تلعب تكنولوجٌا المعلومات دوراً هاّماً فً , وؼٌرها, والمؤسّسات العقار

وتحسٌن  داء المؤّسسات ,اعتماد آلٌات قابلة لالستدامةمن خالل , تحقٌق الّتنمٌة الّمستدامة

ٌّنة فضالً عن استحداث  نماط , ُمستندة إلى الّتكنولوجٌا الحدٌثة, الخاّصة من خالل ُمدخالت ُمع

وتلعب دوراً فً تعزٌز بناء القدرات فً , مؤّسسة جدٌدة تشمل المدن وحاضنات الّتكنولوجٌا

 ]5].العلوم والّتكنولوجٌا واالبتكار بهدؾ تحقٌق  هداؾ الّتنمٌة الُمستدامة فً االقتصاد

ٌّة التً ٌقوم من :  بشّنها تنمٌة القدراتوُنعّرؾ , حٌث البد من تنمٌِة القدراِت فً المؤّسسات العمل

باكتساب وتعزٌز القُدرات الالزمة واالحتفاظ بها , والُمجتمعات, خاللها األفراد والمنّظمات

 ]10[.وبلوؼهم عبر الزمن, لوضع  هداؾ إنمابٌة خاّصة بهم

ٌّة ألي مجتمع ٌّة هً الّثروة الحقٌق ٌّة ألي بلد مرتبطة بما , وُتعتبر الّطاقة البشر فالقدرات الّتنمو

ٌّة مؤّهلة ٌّؾ, ومدّربة, تملكه من طاقات بشر والتعامل مع  ي جدٌد بكفاءة , وقادرة على التك

ٌّة ٌّة, ومن  جل تطوٌر  ي مؤّسسة.[10]عال وهو ما ٌسّمى , ٌجب إعادة هٌكلة الموارد البشر

ٌّة ٌّة ُمهّمة فً الّتطوٌر المؤّسساتً, بالتنمٌة البشر ولها دور فً إعداد . حٌث ُتعتبر الّتنمٌة البشر

ٌّة جدٌدة للتكنولوجٌا مع الّتركٌز على تكنولوجٌا المعلومات , سٌاسات وطنٌة لالبتكار وإستراتٌج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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ٌّة, واالتصاالت ٌّة إلى مؤّسسة معلومات من خالل وضع خطط , وبالتالً تحوٌل المؤّسسة العقار

ٌّة مع  ٌّة واالقتصاد حٌث ٌتم دمج الّتكنولوجٌا الحدٌثة فً خطط واستراتٌجٌات الّتنمٌة االجتماع

ٌّةٍ  بشن ٌتم تحوٌل المصالح , وهو ما سٌتم دراسته واقتراحه, العمل على تحقٌق  هداٍؾ عالم

ٌّة ٌّة إلى معلومات ٌّة, العقارٌة من مؤّسسة تقلٌد وربطها مع , وذلك من خالل  تمتة الصحٌفة العقار

ًّ ُمستقِّر, المؤّسسات المرتبطة بها حٌث ٌحتاج ضمان , وٌحتاج ذلك إلى إٌجاد مناخ سٌاس

ٌّة ٌّات إلى قاعدة قانون ٌّة,الحقوق فً الملك ٌّة, واجتماع ٌّة قو ٌحتاج .(Cadastre2014)وسٌاس

 الوثابق Cadastre2014))وٌجب  ن ٌوفر, تطوٌر الّنظام العقارّي إلى تؽٌٌر بعض القوانٌن

ٌّة الُموثّقة على الخرابط للعموم, الالزمة للمواطنٌن , حٌث ال ٌتمُّ نشر بعض القرارات القانون

حتى ال , فمن الّضروري  ن ٌشعر المواطن بالّثقة بالمعلومة, وتبقى فً  ٌدي جهاٍت ُمّختصةٍ 

ٌّة , العشوابٌة, الفساد, والرهونات, بهدؾ تشمٌن الّدٌون, ٌنعكس سلباً على شفافٌة الّسوق العقار

 ًّ فعندما نقوم بتطوٌر الّنظام العقارّي واقتراح نافذة واحدة فً مؤّسسة , االضطراب الّسٌاس

ٌّة, عقارٌة ٌّة باإلضافة إلى توفٌر كافة , ولتكن المصالح العقار ُتوّضح كافة النواحً القانون

ٌُوّفر المال والّجهد والوقت, المعلومات المتعلّقة بالعقار الصادر عن Bogerوحسب نص , مّما 

وٌتناسب مع زٌادة عدد , ٌجب  ن ٌكون الّنظام العقارّي بسٌّطاً وفّعاالً , 1996األمم الُمتحدة عام 

ٌّات الخاّصة والعاّمة, الّسكان ٌُمّكن الوصول إلى قطع األراضً, وٌحتوي على جمٌع الملك , و

ٌّة آمنة وتبادل الحقوق على األرض وٌكون هنا الّنظام العقارّي جزء من نظام , وضمان ملك

ٌّة ٌّة, وهو نظام دعم القرار, المعلومات الجؽراف  [4].وبالّتالً ٌوّفر الكاداستر الُمرونة والفاعل

 

 .الّتعدٌل االقتصاديّ  .3

مخّططات ُمنفصلة ومكتوب )ٌعتمد النظام العقارّي على سجاّلت األرض الّقدٌمة وؼٌر الّرقمٌة 

ٌّةوٌعتبر. LISوالبدٌل عن هذا الّنظام هو (علٌها معلومات عن األرض   نظام المعلومات اإلدار

ٌّة   فً المكان والزمان المناسبٌن,األسلوب الّرسمً لتوفٌر المعلومات الّدقٌقة والموضوع

 من القٌام بوظابؾ الّتخطٌط والّتنظٌم ناوالتً ُتمّكن ,القرارات لتسهٌل عملٌة اّتخاذ ,لإلدارة

ٌّة , المؤّسسةوالّتشؽٌل والّرقابة فً  [3].حتى تتمكن من تحقٌق  هدافها بكفاءة وفاعل

 

وظائف نظم المعلومات اإلدارٌة  (.2.2)

. جمع البٌانات  .1
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 .معالجة البٌانات  .2

 .إدارة البٌانات  .3

 .استخدام البٌانات  .4

 .تجدٌد البٌانات  .5

 .إنتاج وتولٌد المعلومات  .6

 . رقابة و من المعلومات  .7

 النظام العقاري.(3.2)

ٌّة (Cadastre)ٌُعتبر الّنظام العقارّي   وُنعّرؾ الّنظام العقاري, جزء من نظم المعلومات األرض

ٌّة تنظٌم امبشّنه  ٌّة لقوابم العاّمة للبٌانات المهتّمة بشجزاء األرضنهج  ضمن بلد  و منطقة ,القانون

ٌّة ٌّة للملك  .معٌّنة معتمدة على مسح الحدود الخارج

ٌّة ,حٌث توّضح هوٌة العقار على خرابط ذات مقٌاس كبٌر  والتً ُتري مع الّسجالت لكل ملك

ٌّة المرتبطة بالعقار, والطبٌعة, والمساحة,منفصلة القٌمة  . والحقوق القانون

 :نعّرفه كما ٌلً((Cadastre 2014حسب 

ٌّة وُمّتصل مع  نظمة إدارة األرض األخرى مثل , هو جزء من نظام المعلومات األرض

نظام إدارة  (LIMS)ُمحّملة على وتكون  (SWOTتحلٌل – األرض استعمال – الّضرابب )

ٌّة كما هو مبٌن فً الشكل  [5](.1 )المعلومات األرض

ٌّة , من هذه المؤّسسات,وتعتبر بعض  المؤّسسات هاّمة فً إدارة األراضً المصالح العقار

ٌّة واالستشعار عن بعد, والمؤّسسات المرتبطة بها , والمؤّسسة العاّمة للمساحة, مثل اإلدارة المحل

ٌّة الّسجل العقاريّ   .وهذا ما سٌتم شرحه فً فصل الحق,  GDLRومدٌر

 

 الضرائب(.4.2 )

ا الّضرابب ٌّة,  مَّ ٌّة المال , المساحة, وٌمكن تصنٌؾ الّضرابب حسب الموقع, فُتحسب من مدٌر

ٌّة على حدا ٌّة لكل عقار, االستعمال لكل ملك وتكون قٌمة الّضرٌبة ُمنخفضة , ُتعطى القٌم المال

ٌّة ٌّة الحقٌق ٌّة من , ُتحّدد القٌم حسب المنطقة, بالنسبة لقٌمة الّسوق العقار  GDLRمعلومات الملك

ٌّة ٌّة باالعتماد , وباالتصال بالزبابن الذٌن ٌدفعون ضرابب نقل الملك ٌّات العقار ن قٌم الملك وُتخمَّ

 .على نفس المبادئ
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 استعمال األرض(.5.2 )

هً األعمال التً ٌقوم بها اإلنسان على مساحة معٌّنة من  : استعمال األرض تعرٌف(.1.5.2 )

ٌّة, األرض ٌّة ,ُمستؽالً إمكاناته الّطبٌع .   عن طرٌق استؽالل  فضل اإلمكانات البشر

ؾ  ٌضاً بشّنها متطلبات اإلنسان من األرض للعٌش علٌها  واستعمالها ألؼراض الحٌاة ,وُتعرَّ

. األخرى ؼٌر الّسكن 

ٌُحّدد استعماله, ٌرتبط بهاذيوهً  ٌضاً نشاط اإلنسان فً األرض ال  الوسابل ,وهً  ٌضاً ,  و

 الحصول على تلبٌة متطلباتهم ,هدؾ منهاالو ,المّتبعة من قبل مجموعة من الّسكان

ٌّة  [9].الّضرور

 

وظائف استعماالت األراضً للمدن  (.2.5.2 )

ة  .1 ٌّ : استعماالت األرض الّسكن

 ًّ ٌّة بششكال هندس ٌّة و الجو حٌث  ,ةحٌث ٌبرز استعمال األرض للسكن من خالل الّصور الفضاب

ٌّة ,تتنّوع الّتصنٌفات التً تناولت استعماالت األرض ألؼراض الّسكن  حسب العوامل االجتماع

ٌّة الموجودة  . و االقتصاد

: استعماالت األرض للنقل  .2

ٌّة عن بعضها ,حٌث تكون الشوارع كالشراٌٌن داخل المدٌنة وتتّنوع  ,تفصل المناطق السكن

ٌّة  ,الشوارع بعدة  نواع ًّ -ة دابريّ – شوارع رباع ٌّة – ة شعاع . عضو

: استعماالت األرض للترفٌه .3

ٌّة مثل ٌّة والترفٌه ٌّة حسب الخدمات العاّمة الثقاف  المناطق  :تتنّوع استعماالت األرض الترفٌه

ٌّة,الخضراء لنوادي ا و, والفنون, والمالعب, والمسرح, ودور السٌنما, والحدابق المنزل

ٌّة .  والّتلوث داخل المدن , وتقلٌل الحرارة, مما ٌساعد فً بث جو من االرتٌاح,الرٌاض

ة  .4 ٌّ  :استعماالت األرض التجار



16 

 

من مساحة األرض بالنسبة إلى المدن 5 %إنَّ نسبة األراضً المخصّصة للّتجارة ال تتجاوز

ٌّة الكبٌرة لهذا االستعمال من خالل عملٌات الّتبادل ,الكبرى عالقتها و, ولكن هذا ال ٌلؽً األهم

ٌّة ,بالّسكان  وهً ,ولدٌنا بعض المعاٌٌر التً ٌمكن من خاللها  تصنٌؾ استعمال األرض التجار

ٌّة,اإلٌجارات,سعر األرض ارتفاع  ,رؤوس األموال الُمستثَمرة , وعددها,نوع المحاّلت التجار

 .ُطرق الّنقل ,المبانً

 :استعماالت األرض للصناعة  .5

ٌجب  ن تكون األرض واضحة حتى تكون لها مرونة فً الّتخطٌط وقرٌبة من مصادر الّطاقة و 

ٌّة المدٌنة  ٌّة و ٌنبؽً توفُّر وسابل االّتصال الّسرٌعة و طبوؼراف  .خاّصًة الؽذاب

 :                            استعماالت األرض للتعلٌم و الصحة والثقافة  .6

ٌَّة للمدٌنة % 8إلى % 4تشخذ حوالً   [9].من مجموع المساحة الكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنٌة نظم إدارة األراضً(1)الشكل 
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 تكنولوجٌا المعلومات
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 استعمال األرض الّنظام العقاريّ 
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17 

 

 

نظام جمع ومعالجة وتخزٌن : بشّنه ((LIS Land Information Systemُنعّرؾ نظام 

ًّ , ومعلومات عن األراضً ٌُبنى هذا الّنظام فوق نظام موّحد لإلرجاع المكان  [5].و

ٌُعّرؾ  ٌّة هٌئةحسب LISو ٌّة: بشّنه  المّساحٌن الدول ٌّة,  داة لصناعة القرارات القانون و , و اإلدار

ٌّة ٌّة لها صلة , والُمساعد لعملٌتً الّتطوٌر و الّتخطٌط, االقتصاد و ٌتشلؾ من قاعدة بٌانات مكان

و , و تقنٌات منظّمة لعملٌات  جمع البٌانات و تحدٌثها, و من إجراءات, باألراضً من جهة

ٌّة ببٌانات , معالجتها و توزٌعها من جهة  خرى ٌُسهِّل عملٌة ربط البٌانات المكان وهذا الّنظام 

ٌّة, خاصة باألراضً ,  خرى ٌّة الكترون ٌّة عقار حٌث ٌتم , وبالتالً ٌجب تشسٌس بنٌة تحت

ٌّة LISٌحوي نظام, LISاستخدام األدوات و الطرق و المفاهٌم التً تشمل   الُمقترح األمور التال

ٌّة ٌّة  ي قاعدة بٌانات واحدة رقم  .  مصدر واحد للبٌانات المركز

 .حفظ كل البٌانات فً شكل واحد .1

 . توحٌد البٌانات ومعاٌٌر العمل .2

 . تجنب تكرار البٌانات .3

 . الكلفة وحفظ الوقت .4

 .تجنب فابض البٌانات .5

 .تشارك البٌانات الكترونٌاً  .6

ٌّة وسٌكون من السهل GDLR بواسطة LISٌُدار نظام   حٌث ٌحوي هذا الّنظام قاعدة بٌانات مركز

وهذا , الوصول واالتصال بشصحاب المصالح المهتمٌن المسؤولة عن تنظٌم إدارة األرض

 :ٌشمل

ٌّة .1  .وهً المسؤولة عن القضاٌا المتعلقة بضرابب األرض و الّدخل:وزارة المال

ٌّة والمؤّسسة العاّمة لتولٌد الكهرباء والّنقل .2 ٌُستعمل هذا , المؤّسسة العاّمة للسكك الحدٌد و

, والمراد استمالكها والعقارات المجاورة لهذا الطرٌق, الّنظام لتحدٌد العقارات المار بها الطرٌق

 .وآلٌات استمالكها

ٌّة  المعنٌة بتنظٌم حالة األرض .3  .وبعض النشاطات , وزارة اإلدارة المحل

ًّ لتحسٌن بٌبات البناء واالقتصاد والمجتمع .4 ٌّة الّتخطٌط العمران  .مدٌر

 .المصرؾ العقارّي لتحدٌد الّرهونات على العقارات .5

ًّ لتحدٌد رهونات األراضً .6  .المصرؾ الزراع
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ٌّات ؼٌر الُمعترض علٌها  ثناء عملٌات الّتحدٌد والّتحرٌر .7 ٌّة لتثبٌت الملك ومتابعة , المحكمة العقار

تثبٌت العقارات الُمعترض علٌها لحٌن صدور القرارات الالزمة للتسجٌل بعد تحدٌد اسم المالك 

ٌّة LISوٌحتاج تنفٌذ , وتنفٌذ هذه القرارات فً الّسجل العقاريّ , الحقٌقً ٌّة وقانون  قضاٌا تقن

ٌّة قبل القضٌة  ٌّة و السٌاس ٌّة و القانون ٌّة وبالّتالً فإّنه ٌجب إعادة حل القضاٌا التقن وسٌاس

ٌّة ٌُزودنا , االقتصاد ٌّة مثلLISكما  البٌع و -  الّصفقات– الّضرابب–اإلٌجار : بالمعلومات القانون

ٌّة –الّرهونات - الّشراء ٌّة– األحكام القضاب ٌّة-  والّنفقات المال القٌود الموثّقة - والّتبلٌؽات القضاب

ٌّة لمثل هذه , من  جل المشتركٌن المستقبلٌٌن و الذٌن سٌكونون فرحًٌن جداً لدفع  عباء مال

 .LISٌُوّضح القضاٌا الُمراعاة فً  (1)والمخطط .[5] (BRIG 2006)المعلومات 

 

        سٌاسٌة 

  

 

 قانونٌة     تقنٌة
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      بٌانات سجالت الملكٌة
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 LISالقضاٌا المراعاة فً  (1)مخطط 

 
وهذا التعدٌل ال ٌكون إال من خالل ,ولكً نطور الّنظام العقاري الّتقلٌدي ٌجب تعدٌل القوانٌن

ًّ والّتقنً, الجهة القضابٌة فً الّدولة ثمَّ نحتاج إلى , وبعد هذا الّتؽٌٌر نحتاج إلى الّتؽٌٌر القانون

ٌّة جدٌدة, مثل تكالٌؾ التطوٌر الذي نقوم به من معّدات, التؽٌٌر االقتصادي , و جهزة مساح

 .و حٌاناً تحدٌد  جور العاملٌن,وكبٌرة, باإلضافة إلى مكاتب جدٌدة

 إلى معلومات األراضً الموجودة فً UGISوال ننسى دور التكنولوجٌا فً ذلك فمثالً  ٌحتاج 

LISًٌّة,  كما فً دراسة استعماالت األراض و كٌفٌة وصولها إلى , و دراسة البنٌة التحت

ٌُستخدم برنامج , و مجموعات األبنٌة, المناطق و , و األمالك,  كشداة إلدارة األراضGISًو

ٌّة, إّن تكنولوجٌا المعلومات, الّتخطٌط الحضريّ  ٌّة, والبنٌة التحت لها , و نظمة المعلومات األرض

 :وٌؤّثرتقّدم التكنولوجٌا على إدارة األراضً من خالل, الّدور األهم فً الّتنمٌة الُمستدامة

 ٌّة  .إدارة قاعدة البٌانات المكان

  تكنولوجٌاGPS. 

  تكنولوجٌاGIS. 

  تكنولوجٌا االتصاالت مثلWWW. 

 ٌّة ٌّة نحو , قواعد البٌانات الرقم باإلضافة إلى بعض الخطط الواضحة  و الضمن

ٌّة, المستخدمٌن ٌّة, ولكً نقوم بتطوٌر المصالح العقار وهً ما , فالبّد من إنشاء قاعدة بٌانات رقم

ٌّة ٌّة, تسعى إلٌه المصالح العقار وهو مشروع , من خالل تطبٌق تجربة  تمتة المصالح العقار

فٌجب علٌنا دراسة البٌبة المحٌطة بالمؤّسسة , وجهٍد كبٌرٍ ,وٌحتاج إلى وقٍت طوٌلٍ , تجرٌبً

ٌّة وذلك من  جل إٌجاد بدابل ُمتاحة من  جل الّتطوٌر , مع دراسة المؤّسسات المرتبطة بها, العقار

  فبعد تحلٌل , حٌث من األجدر استخدام نظام دعم القرار, وهو ما سٌشرح الحقاً , العقارّي 

SWOTٌّة والمؤّسسات المرتبطة بها نستنتج  ن تشارك البٌانات بٌن المؤّسسات , للمصالح العقار

ٌّة ُتسّمى ,  ٌساهم بتطوٌر الّنظام العقارّي فً سورٌاGISبتطبٌق برنامج  ة اّتخاذ وهذه العمل ٌّ عمل

ٌّة بشّنها, القرار ؾ هذه العمل ٌّة لبدٌل واحد من عدة بدابل :وُنعرَّ االختٌار القابم على  سس موضوع

ٌّة ,متاحة   و الّتصرؾ الذي ٌعتقد ُمّتخذ القرار  ّنه ٌقّدم الحل , و الحكم باختٌار اإلستراتٌج

 لتحقٌق هدؾ  و مجموعة من , ي اختٌار بدٌل واحد من بدٌلٌن  و  كثر ,األنسب للُمشكلة 

ٌّة,األهداؾ ٌّة وخارج ٌّة ُمحّددة فً ضوء معطٌات بٌبة داخل وفق الموارد ,  خالل فترة زمن
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نحصل ,  وجود بدٌلٌن  و  كثر لالختٌار بٌنهمالقرارات عملٌة اّتخاذ وتتطلّب,ؤّسسةالُمتاحة للم

ٌّة مثل الكلفةو, SWOTعلى البدابل من تحلٌل   ,الربح ,ٌكون االختٌار مبنٌاً على  سس موضوع

تكون عملٌة اتخاّذ القرار مرحلة من مراحل . ن ال تكون كل البدابل مناسبة ن الطبٌعًوم, الوقت

 وتنتهً عملٌة اتّخاذ القرار إلى الوصول إلى اإلداريّ وهً من وظابؾ القابد  ,صنع القرار 

القرار المطلوب عن طرٌق استخدام معلومات مجمّعة وٌكون الوقت المستؽرق قصٌر بالنسبة 

 [3].إلى الوقت المستؽرق فً صنع القرار

ٌّة ٌّة خاّصة فً المصرؾ العقاريّ , وٌسبق ذلك  تمتة الصحٌفة العقار , وإنشاء قواعد بٌانات رقم

ٌّة ٌّة, والمال  .وجمٌع سجاّلت الملك

 
 نظام دعم القرار(.6.2)

ٌّن:نظام دعم القرار والتً , بالمعلومات الّدقٌقة, هو الّنظام الذي ٌزّود القادة والمدراء اإلدارٌ

, ومن خصابص هذا النظام, ُتساهم فً اّتخاذ القرارات لحّل المشكالت التً تواجه اإلدارٌٌن

 [3].والمساهمة فً تحسٌن كفاءة اتّخاذ القرار, المرونة

 

عناصر نظم دعم القرار (.1.6.2)

ٌّة :مجموعة األدوات الُمساعدة  .1 ٌّة  و الخارج الموجودة فً المصالح , مثل شبكة الحواسٌب الداخل

ٌّة ٌّة والمؤّسسات المرتبطة بها, العقار  .ونقترح الحقاً إنشاء شبكة اتصاالت بٌن المصالح العقار

ٌّة,ُتمّثل قواعد البٌانات : البرمجٌات .2  والّتفاعل مع , وبرامج إدارة الّتشؽٌل, والّنماذج اإلدار

ٌّات, والُمخرجات,الُمدخالت  . والعمل

ٌّة المسؤولة عن تنسٌق الّنظام وتشؽٌله .3 ًّ , العناصر البشر  .والموّظفٌن المؤّهلٌن للعمل المساح

 . لتنفٌذ العملالقواعد واألسس الّناظمة لتشؽٌل األجهزة الُمتوفِّرةوتتضّمن  : إلجراءاتا .4

ٌّةقواعد البٌانات المسؤولة عن حفظ المعلومات والبٌانات .5 وفً المؤّسسات ,  فً المصالح العقار

ٌّة, التً سٌتم ربطها بها ٌّة, مثل المصارؾ الّزراع ٌّة, والعقار ٌّة, والّصناع ٌّة , والمال ومدٌر

ٌّة,الّسجل العقاريّ   .وسجاّلت الملك
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مراحل عملٌة اتخاذ القرار (2)مخطط 

 :ٌضم الكاداستر ما ٌلً

 ًاألساس الكارتوؼراف 
 األساس الجٌودٌزي 
 ًاألساس الخرابط 
  ًّ ًّ والّتنظٌم  اإلطار القانون
 الجهاز الّتنفٌذي 

 .وهذا ما سٌتم شرحه فً الفصل القادم

 

 

 

 

 

 

 

تحدٌد وتشخٌص 

 المشكلة

تطوٌر واكتشاؾ  تحلٌل المشكلة

 الحلول

 المتابعة

 

 

 تحدٌد الهدؾ بدقة

وضع القرار موضع 

 التنفٌذ

 تقٌٌم البدابل اختٌار البدٌل األمثل
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 Cadastre: الفصل الثالث  

 .األساس الكارتوؼرافً.  (1.3)

 .جمل االرتسام.  (1.1.3(

 .الكادر البشري.(2.1.3)

 .التجهٌزات.(3.1.3)

 .األساس الجٌودٌزي.   (2.3)

 .األساس الخرابطً.   (3.3)

(4.3)   . ًّ ًّ والّتنظٌم  .اإلطار القانون

 .186نظام الّتحدٌد والّتحرٌر الصادر بالقرار .(1.4.3)

 . 188نظام الّتسجٌل العقارّي الصادر بالقرار .(2.4.3)

ٌّة الصادرة بالقرار .(3.4.3)  .189الّتعلٌمات الّتنفٌذ
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 الكاداستر(3)مخطط 

 األساس الكارتوغرافً.(1.3)

ًّ , جمل االرتسام: ٌشمل األساس الكارتوؼرافً ما ٌلً  .والّتجهٌزات الُمستخدمة, والكادر الفن

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الشبكات الجٌودٌزٌة السورٌة(4)مخطط

 
 

 :جمل االرتسام.(1.1.3)

Cadastre 

 

 

 اإلطار القانونً والتنظٌمً األساس الخرابطً األساس الكارتوؼرافً األساس الجٌودٌزي

 الجهاز التنفٌذي

        الشبكة العقارٌة      الشبكات السورٌة  الجٌودٌزٌة        الشبكة العسكرٌة

 1958تشسست عام 

المخططات طبوؼرافٌة  

المرجع هاٌفورد 

 TM-3Zonesاإلسقاط 

    1958تشسست عام 

المخططات طبوؼرافٌة 

   1880المرجع كالرك 

اإلسقاط المبٌر 

    1920تشسست عام 

المخططات عقارٌة  

 1880 المرجع كالرك 

اإلسقاط  الستٌرٌوؼرافً  



24 

 

ٌّة وتعتمد , والمخّططات, ٌوجد ثالث جمل إسقاط معتمدة فً سورٌا إلنتاج الخرابط الطبوؼراف

ٌّة(4)والمخطط, هذه الخرابط على االرتسام المطابق ٌّة الّسور ٌّن الّشبكات الجٌودٌز  .ٌُب

والخرابط الُمستخدمة هً خرابط ,  تّتبعها المؤّسسة العاّمة للمساحة:الجملة العسكرٌة  - أ

ٌّة  .1880واالهلٌلج الُمستخدم هو اهلٌلج كالرك , واإلسقاط الُمستخدم المبٌر, طبوؼراف

ٌّة - ب ٌّة,  تّتبع فً المؤّسسة العاّمة للمساحة( :(STMالجملة العسكر , والخرابط الُمستخدمة طبوؼراف

وهً ُتؽّطً , 1880و االهلٌلج الُمستخدم اهلٌلج هاٌفورد,TM-3ZONESواالسقاط الُمستخدم 

ٌّة  . درجات تمتد باتجاه جنوب شمال3األراضً الّسور

ة  - ت ٌّ ٌّة: الجملة العقار ٌّة العاّمة للمصالح العقار ٌّة, وُتّتبع للمدٌر , الخرابط الُمستخدمة خرابط عقار

وقد اعتمد االهلٌلج , الذي ٌحافظ على الّزواٌا, اإلسقاط الُمستخدم هو اإلسقاط الستٌرٌوؼرافً

حٌث سطح االرتسام هو مستو قاطع لسطح االهلٌلج وفق دابرة مركزها مركز .1880كالك 

ٌقع مركز . عندما ٌكون المقٌاس على حدودها ٌساوي الواحد,  كم275ونصؾ قطرها , االرتسام

عامل  ,grado=λ,o= 38,0 gradφ 43,5مركز االرتسام   , االرتسام جنوب شرق تدمر

 .K o=0,9995341ارجاع المقٌاس 

 

 :الكادر البشريّ .(2.1.3)

ٌّةهم مّمن تخرّج من  ٌّة الهندسة المدن ٌّة,كل ٌّجً المعاهد المتوّسطة الهندس ومعاهد ,  وخر

ٌٌّن  وخرٌّجً مدرسة المساحة , وخرٌّجً المساحة من جامعة حلب وتشرٌن,المراقبٌن الفن

ٌّة فً دمشق وحلب ٌّة المصالح العقار  ومهندسً المساحة المتخّرجٌن من ,التابعة لمدٌر

ٌّة ٌُعتبر الكادر , (حلب)وخرٌّجً الّدراسات العلٌا من الُمهندسٌن المدنٌٌن  ,الجامعات األجنب حٌث 

ٌّة  و ؼٌرها  ّن (ماري باكر)حٌث تعتبر , البشرّي حجر األساس فً بناء المؤّسسات سواء العقار

 :حٌث تعّرؾ ماري باكر المؤّسسة بشّنها, الجماعة حجر األساس فً بناء المؤسّسات

,  عبارة عن تجّمع بشرّي مكّون من العاملٌن واإلدارٌٌن الذٌن ٌجب  ن ٌعملوا فٌه بتناؼم وتناسق

 .دون هٌمنة طرؾ على آخر بهدؾ تحقٌق مصالح مشتركة

ٌّة للمؤسّسة طرداً مع , ٌتشلّؾ الكادر البشرّي من الّتعلٌم والمهارات وتتناسب زٌادة الّطاقة اإلنتاج

ٌّة ٌّة ألي مجتمع, زٌادة الّطاقة البشر ٌّة ثروة حقٌق فبقدر ما ٌكون , حٌث تعتبر الّطاقة البشر

وٌعمل بإتقان وبشكل صحٌح بقدر ما ٌكون مردود المؤسّسة , الكادر البشري مدّرب ومتعلم
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ٌّة جٌداً  ٌّة مؤّهلة, العقار ٌّة ألي بلد تكون مرتبطة بما تمتلكه من طاقات بشر , فالقدرات الّتنمو

ٌّؾ, ومدرّبة  [16].والتعامل مع  ي جدٌد بكفاءة عالٌة, وقادرة على التك

 :الّتجهٌزات(.3.1.3)

ٌّة ٌّة,تقسم الّتجهٌزات إلى تجهٌزات حقل  . وتجهٌزات مكتب

ة  • ٌّ الّتجهٌزات الحقل

ٌّة كمحّطات الّرصد ٌّة و جهزة القٌاس االلكترون ٌّد ٌّة,وهً األجهزة التقل  , و جهزة التّسوٌة اللٌزر

ٌّة  جهزة التٌودولٌت والشرٌط, لم تستخدم لتارٌخه GPSو جهزة   ما , ُتستخدم فً المصالح العقار

 . GPSومؤخراً , فً المحافظة فٌستخدمون التوتال ستٌشن

ة   • ٌّ الّتجهٌزات المكتب

والوصول  ,وهً عبارة عن الحواسٌب المستخدمة فً  مور اإلدخال والمعالجة واإلخراج

 ًّ  تحدٌث هذه الّتجهٌزات لتالءم نظام المعلومات , فإّنه من الُمفترض,بالمنتج إلى الّشكل الّنهاب

ٌّة   .الجؽراف

 األساس الجٌودٌزي.(2.3)

ٌّة: األساس الطبوؼرافً  وهو األساس الذي ٌجب , هو عبارة عن ُمخطّطات وخرابط طبوؼراف

 .وتوطٌن الّناس فً الواقع الذي ٌؤّمن شروط الحٌاة, توفٌره من  جل تنظٌم العمران

ٌّة فً سورٌة منذ بداٌة القرن العشرٌن وذلك بإشراؾ الجنرال شوقً , بد ت األعمال المساح

ٌّة مؤّسس العمل (دورافور-كمٌل)وٌعتبر السٌد , باشا ربٌس المكتب الكارتوؼرافً للدولة العثمان

ٌّة وهو الذي بد  بإنتاج الُمخّططات فً الّنصؾ الّثانً من عشرٌنات القرن , المساحً فً سور

ٌّة الّطبوؼرافٌا فً وزارة .والذي لم تزل المخّططات ممهورة باسمه, العشرٌن كما تقوم مدٌر

ٌّة بانجاز مخّططات طبوؼرافٌة بمقٌاس     1/5000 - 1/2000  -1/1000اإلدارة المحل

ًّ والمرافق العاّمة  صرؾ -مٌاه شرب)للتجمعات السكنٌة الستخدامها فً  عمال الّتخطٌط العمران

 ًّ ٌّة فً المحافظات المختلفة, (........صح ٌّات الخدمات الفن وشركات , وذلك من خالل مدٌر

اشتركت جهات القطاع الخاّص من خالل , و خٌراً , القّطاع الخاص ذات الخبرة فً هذا المجال



26 

 

ٌّة لتنفٌذ , المكاتب الهندسٌة المتخصصة الحّرة ًّ التابعة للجامعات السور ووحدات العمل المهن

 ًّ ٌّة المشّكلة فً فروع الّنقابة بإعداد ,  عمال المسح الطبوؼراف ٌّة المساح وتقوم اللّجنة الهندس

ٌّة مقٌاس  ٌّة للتجّمعات السكن ٌّة الرقم دفاتر الّشروط الخاّصة إلنجاز المخّططات الطبوؼراف

ٌّة,2001 والمقاٌٌس األخرى عام1/1000 ٌّة الرقم , ودفتر المصطلحات والّرموز الطبوؼراف

ٌّات الحدٌثة مثل   والُمخّططات والخرابط GPS-GIS-RSوعروض عملٌة فً مجاالت الّتقن

ٌّة ًّ الرقمً ألول مرة لصالح محافظة دمشق, الرقم من قبل , وقد تّم انجاز المخّطط الطبوؼراف

وبمقٌاس ,  هكتار220000لمدٌنة دمشق ومحٌطها الحٌوي بمساحة , المؤّسسة العاّمة للمساحة

 . لمدٌنة دمشق1/1000 هكتار بمقٌاس 14000 وبمساحة 1/5000

 األساس الخرائطً .(3.3)

 ًّ ٌّة, ٌتضمن األساس الخرابط ٌّة, الخرابط العقار  .والخرابط الطبوؼراف

 ًّ  :نعّرؾ بداًٌة المخّطط العقارّي  و المساح

لة فً الّسجّل العقاريّ  ٌّن موقع العقار وحدوده, هو وثٌقة من الوثابق المكمِّ ٌُب , ومساحته, الذي 

ٌّة ٌّة فً سور ٌّة العاّمة للمصالح , وهو جوهر المساحة العقار وٌصدر هذا المخطط عن المدٌر

ٌّة  .العقار

ٌّة ٌّة العقار ٌّة البٌانات الجٌومكانٌة المتعلّقة بالملك ل الخرٌطة العقار وتحوي الخرابط , ُتحمَّ

ٌّة ٌّات, العقار  ثناء تنفٌذ  عمال  (الخ......., طرٌق,تصوٌنة,بٌت)وتفاصٌل السواء, حدود الملك

وُتلحق مجموعة من الخرابط التً تضّم الّتؽٌٌرات التً ُحدّثت ضمن عقار , الّتحدٌد والّتحرٌر

وعادة ال تتّم  ي تحدٌثات على تفاصٌل السواء , بعد انجاز  عمال الّتحدٌد والّتحرٌر, محّدد

ٌّة وال ٌمكن إظهار الّتمثٌل االرتفاعً على الخارطة , األخرى ؼٌر الُمتعلِّقة بالحدود العقار

ٌّة ٌّة, العقار وال تحوي الخارطة , بٌنما تنتمً تفاصٌل السواء إلى مفهوم الخارطة الطبوؼراف

ٌّة الناتجة عن  عمال  الّتحدٌد لعقارات ؼٌر مجّسدة على األرض  ٌّة البٌانات المكان الّطبوؼراف

ٌّة   حجار  و ما )وإّنما مجموعة نقاط , (الخ-........سلك شابك-تصوٌنة- بناء)بكٌانات ماد

 [18] .(ٌشبهها

 :كما ٌتّم المسح العقارّي بتنفٌذ  عمال القٌاس بطرٌقتٌن

 . القٌاس المتعامد باستخدام الموشور وشرٌط القٌاس -
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ًّ باستخدام شرٌط القٌاس وجهاز التاكٌومتر والتٌودولٌت و قابس المسافات  - القٌاس القطب

ٌّة بفترة .وسابقاً استخدام جهاز اللوحة, االلكترونً حٌث تّم البدء بصناعة الخرابط العقار

ٌّة من  جل , GDLRاالنتداب الفرّنسً واآلن ٌتّم ذلك بواسطة  وتكون عملٌة الّتكثٌؾ ضرور

ٌّة ٌّة المذكورة سابقاً , األعمال العقار ٌّد  ّما اآلن فهناك , وتتّم عملٌات المسح العقارّي باآلالت التقل

لذلك ٌجب , وتتّم عملٌة الّتسجٌل بواسطة القلم والورقة, GPS,Total Station جهزة حدٌثة 

 .بهدؾ رقمنة جمٌع الخرابط, علٌنا استخدام الكمبٌوتر

فٌتم حساب اإلحداثٌات بدون  ي تعدٌل , وبالنسبة لطرق المسح المستخدمة فً المصالح العقارٌة

ٌّة,(نقاط القاعدة)لألرصاد ٌّلً بالطرٌقة القطب وبدون تحّقق من األرصاد , وٌتّم المسح التفص

وٌوجد فجوة كبٌرة بٌن طرق اإلنتاج , سنة60ولم ٌتم تجدٌدها منذ , وتسجٌلها بواسطة الحبر

ٌّة,الحدٌثة ٌّة.والّطرق الّتقلٌد وٌكون الحصول على , وتقوم كل مؤّسسة بعمل شبكات محل

اً  ٌّ  .فعند استخدام بٌانات ومخّططات من  كثر من مؤّسسة تحصل  مشاكل كثٌرة, اإلحداثٌات سر

ٌّة فً رسم الخرابط من خالل وجود عدد قلٌل من , لم ٌتم استخدام تكنولوجٌا األقمار الصناع

ٌّة,  جهزة االستقبال ٌّة دابمة لقٌاس تشوهات القشرة األرض وقد تّم إنشاء , وٌوجد محّطة مرجع

ٌّة38  :ومن المشاكل التً نحصل علٌها مما سبق .  نقطة مراقبة فً جمٌع  نحاء سور

 .تعطً دّقة منخفضة,وطرق رسم الخرابط,طرق المسح المتبعة .1

ٌّة .2 ٌّة  خطاء, اإلحداثٌات والخرابط سر وٌجب إعادة حساب اإلحداثٌات , وتحوي الشبكة الجٌودٌز

ٌّة.على  ساس مرجعً موّحد ٌّة فُتقّدم الّدعم للخرابط العقار ٌّة والفضاب والتً ,  ما الّصور الجو

, تكون األساس للمشارٌع الالحقة لتلبٌة احتٌاجات العدٌد من الخدمات الهاّمة مثل تقٌٌم الضرابب

ًّ , األشؽال العاّمة ٌّة, الّتخطٌط العمران وبالّتالً , األعمال لرفع ر س المال الُمعتمد على قٌم الملك

ٌّة مع , فهناك دور كبٌر لتكنولوجٌا االستشعار عن بعد  لتساهم فً تسجٌل GISواألقمار الصناع

ٌّة ٌّة ورسم الخرابط العقار ٌّة, الملك ٌّات العقار وتوفٌر , والوصول إلى البٌانات, تقٌٌم الملك

 .وإجراء تقٌٌم دقٌق, تحسٌن بٌانات الخرٌطة وعملٌات الّتحوٌل, األدوات إلحصاء  كثر كفاءةً 

, بحٌث ٌكون مطابقاً لواقع العقار, ٌكون لكل عقار مخطط عقارّي ٌتم تحدٌده وتحرٌره

ٌّة ٌّة جرت على العقارات, وللصحٌفة العقار حٌث  ّن كل تعدٌل على , بحٌث  خر عملٌة فن

تنتهً إلى تسجٌله بالّسجّل العقارّي وتعدٌل المخطط ,  وصاؾ العقار ٌتم طلبه من المالك
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حٌث ٌختص كل فرع , وذلك لكً تتم المطابقة بٌن المخّطط العقارّي والّسجّل العقاريّ , العقاريّ 

ٌّة ٌّة بقسم من  راضً الجمهور  .من فروع المدٌر

 ًّ ٌّة بالشكل الورق -1/2000-1/1000-1/500وبمقاٌٌس محددة, توجد المخّططات العقار

ٌّة,1/5000-1/10000 ٌّة المنطقة العقار وقد تّم اعتماد اإلسقاط , وذلك حسب  هم

ًّ إلنتاج هذه المخططات ٌّة موجودة على المخطط , الستٌرٌوؼراف من خالل شبكة إحداثٌات تربٌع

ٌّة, بشرقامها , وحدود العقارات و رقامها, كما ٌحوي المخّطط العقارّي حدود المناطق العقار

ٌّة لألبنٌة, (مضلعات,مثلثات)ونقاط الضبط المساحٌة  نوع , الّطرق بشنواعها, الحدود الخارج

ٌّة األخرى, حدود االستمالك, استعمال األرض بحٌرات - نهار)بعض الّتفاصٌل الجؽراف

ًّ فهو ٌحوي تفاصٌل حدود السواء,(....... ٌّة,  ّما المخّطط الطبوؼراف ونقاط , ومنحنٌات الّتسو

ٌّة , بٌنما ٌحوي المخّطط العقارّي تفاصٌل حدود السواء, المناسٌب ٌّة العقار وحدود الملك

 .للمواطنٌن والّدولة

, بسبب الحاجة إلى المعلومات الموجودة فً كال المخططٌن, ونحتاج فً سورٌا إلى  ساس موّحد

ٌّة ٌّة , دون وجود  ي اختالؾ من  جل المشارٌع الّتنمو كما تبلػ دّقة تمثٌل نقطة الّسواء الّتفصٌل

اً  ٌّ ًّ ورق اً ,±%25فً المخّطط الطبوؼراف ٌّ  وتكون هذه الدّقة فً المخّطط العقارّي  ,± %12ورقم

 وقد ٌنتج هذا االختالؾ فً الّدقة نتٌجة استخدام  جهزة  كثر تطوراً عند إنشاء ,±%50-40ورقٌاً 

 ًّ ٌّة  كثر دّقة وانسجاماً فً اختٌار نقاط المثلثات, المخّطط الطبوؼراف , مع وجود شروط هندس

مع وجود شروط إؼالق  دق فً قٌاس ومعالجة شبكة نقاط , وفً معالجة الّشبكات الجدٌدة

تمثٌل بٌانً ألحكام 1926 لعام 186وٌعطً المخّطط العقارّي حسب القرار , المراصد

ٌّة ٌّة,حقوق ٌّة للملك ًّ , وهو لٌس صورة للحالة الواقع فهو ال ٌتضّمن تمثٌل ,  ّما المخّطط الطبوؼراف

ٌّة المواطن للعقار ال ٌمكن  ن ٌرسم المخطط الطبوؼرافً تفصٌال ),بٌانً لحكم حقوقً بملك

ٌّاًؼٌر مجّسد على الطبٌعة ًّ , (افتراض كً , ولذلك ٌجب  ن نقترح إكمال المخّطط الّطبوؼراف

ٌّة ًّ , ٌحوي تفاصٌل الملك ٌّة, وذلك لٌكون ألهداؾ الّتخطٌط العمران , وجمٌع األعمال التنفٌذ

ًّ اإلنشاءات الحدٌثة حتى زمن إعداد المخّطط وهو الذي ال ٌحوٌه , وٌحوي المخّطط الّطبوؼراف

ًّ , المخطط العقاريّ  ًّ تفاصٌل  كثر من حٌث الّتوّضع الجؽراف كما ٌنتج المخّطط الطبوؼراف

ٌّة ٌّة المواطنٌن ضمن األبنٌة الطابق  .باإلضافة إلى إمكانٌة تنفٌذ مشارٌع اإلفراز , لملك

 

 

 اإلطار القانونً والتنظٌمً.(4.3)
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ًّ للكاداستر السورّي بناءاً على ثالثة قرارات هاّمة وهً ذوات األرقام , تشّسس اإلطار القانون

186-188-189 

 1926 لعام 186نظام الّتحدٌد والّتحرٌر الصادر بالقرار.(1.4.3)

ٌّن حدود  ي عقار من جهاته األربعة:الّتحدٌد مع مخّطط إجمالً , ومساحته, هو وضع مخّطط ٌب

ٌّة  .ووضع  حجار ثابتة فً األرض عند رؤوس العقار, للعقارات الواقعة فً المنطقة العقار

ٌّة العقار, هو تنظٌم وثٌقة تدعى محضر الّتحدٌد:الّتحرٌر ٌّن وضع العقار من ناحٌة ملك , ُتب

وما على مالك العقار من حقوق , وما للعقار وما علٌه من حقوق, وحدوده, ونوعه, و وصافه

 . ٌضاً 

 :محضر الّتحدٌد والّتحرٌرومنه نعّرؾ 

ٌّة ٌّة تدّون فٌه الحالتٌن القانون ٌّة للعقار, وثٌقة  ساس وهو , وكاّفة الحقوق المترّتبة له وعلٌه, والماد

ٌّة وٌجب  ن ٌشمل محضر الّتحدٌد و الّتحرٌر , األساس فً تسجٌل العقارات فً الّسجاّلت العقار

 /:186/من القرار /16/على ما ٌلً حسب المادة 

من حٌث موقعه الذي ٌجب  ن ٌكون داخل المكان الُمفتتح فٌه  عمال الّتحدٌد :وصف العقار .1

ٌّة, والّتحرٌر ًّ للعقار, هل هً  رض  و بناء, ومن حٌث  وصاؾ العقار الداخل , والّنوع الشرع

ًّ ,  م متروك مرفق,  م  مٌري, هل هو ملك و ّما حدود العقار ,  و خالً مباح,  م متروك محم

ًّ متّمم لمحضر الّتحدٌد والّتحرٌر, فال داعً لذكرها ٌُعّرؾ , وذلك لوجود مخّطط مساح والذي 

 .حدود العقار

ة  .2 ٌّ وعند , المالكٌن  و الشركاء فً الملك المصرح بهماسم وشهرة وعمر ومهنة وجنس

 .االقتضاء تعٌٌن الحصص المشاعة

ٌّة األخرىذكر االعتراضات  .3 ٌّة  و الحقوق العٌن  .على الحدود وعلى وجود ومدى حّق الملك

 .واالنتفاع المترّتبة على العقار  وله, وحقوق االرتفاق, ذكر الحقوق العٌنٌة .4

 .تعداد الوثائق والسندات التً ٌبرزها ذوو الشأن .5

والمعترضٌن ومّدعً الحقوق فً المنطقة ,تعٌٌن محل اإلقامة للمالكٌن والشركاء فً الملك .6

ٌّة  .  العقار

ٌّات الّتحدٌد والّتحرٌر للعقارات , واألموال ؼٌر المنقولة, ٌنّظم نظام الّتحدٌد والّتحرٌر عمل

ٌٌّن بهذه األعمال واإلجراءات , وافتتاح  عمال الّتحدٌد والّتحرٌر, وٌشمل تحدٌد األشخاص المعن
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ٌّات الفّنٌة ٌّة لإلعالن والّتبلٌػ واآلل ٌّة, القانون ٌّة, واإلدار المتّبعة لوضع خرابط المساحة , والقانون

ٌّة لحٌن وضع الخرابط لدى  مانة الّسجل العقاريّ  ٌّة , ودابرة المساحة, الّنهاب واإلجراءات الّتفصٌل

 .ألعمال الّتحدٌد والّتحرٌر

 

  وتعدٌالته1926لعام /188/نظام التسجٌل العقاري الصادر بالقرار .(2.4.3)

وٌحّدد آلٌات التعامل , ٌنّظم هذا القانون عملٌات تسجٌل وتوثٌق األمالك والحقوق ضمن سجالّت

ٌّات ومهام القابمٌن علٌها, معها ٌّة الّتالٌة, وصالح  : وٌتضّمن البنود الربٌس

 تعرٌؾ الّسجل العقارّي ومكوّناته. 

 ٌّة ٌّة ومستوٌاتها اإلدار  .فتح الّسجاّلت العقار

 ٌّن بمحتوٌاته  .كٌفٌة الّتسجٌل واألشخاص المبلؽ

 ٌّة ٌّة الخارطة المساح  .موثوقٌة الّسجّل وموثوق

ٌّة مرجع ثقة فٌما ٌتعلق بمساحته188وقد نّص القرار وقد  ّقر الفرق بٌن ,  بشن الخارطة المساح

ٌّد حدود الّتسامح , المساحة المذكورة فً الخرٌطة والمساحة الناتجة عن الكٌل الجاري وتّم تحد

ٌّة من مساحة العقار ٌّة موثوقة بها .المقبولة لهذه الفروق بطرٌقة نسب حٌث تعتبر الخارطة المساح

وتكون حدود العقارات ظاهرة بوضع إشارات لها على سطح , من حٌث الموقع والّشكل الهندسً

, وإذا وقع خالؾ على الحدود وحقوق االرتفاق واالنتفاع المتعلقة باألمالك المالصقة, األرض

ٌّة, فإذا كان احدهما مسجالً وكان اآلخر ؼٌر مسّجل , فٌوّثق بالحدود المعٌنة فً الخارطة المساح

وٌجب , كما ٌجب  ن ٌكون الّسجل مطابقاً لخرابط المساحة.وكذلك بمشروحات الّسجّل العقاريّ 

ٌّة جاهزة دابماً  مطابقة للصكوك  و الوقابع التً تدعو إلى تحوٌر ما ,  ن تكون الخارطة المساح

ٌّة الُمتعلّقة بالعقار, فً الرسوم على  ّن , بعد قٌد هذه الصكوك والوقابع فً الصحٌفة األساس

ًّ , األمر ٌتعلق بتصحٌح الحدود دون جوهر الحقّ  فٌمكن تحوٌر الخارطة بناءاً على طلب قانون

ٌُقّدم إلى المكتب العقارّي المعاون, ٌوّقع علٌه ذوي الششن  . و

 

ة للقرار .(3.4.3) ٌّ  :189 الّصادرة بالقرار رقم 188الّتعلٌمات الّتنفٌذ

 المختص بإنشاء الّسجل العقارّي مع 188ٌضّم القرار الّتفصٌالت المتعلّقة بتنفٌذ القرار رقم 

ٌّة ٌّة التً صاؼتها تلك القرارات الصادرة عن -إبراز العالقة القانون عندما صدرت .1926الهندس

ٌّن اسم المحلّة, القرارات المذكورة قدٌماً  ٌّة من حٌث  ّنها ناقصة ُتب , حسّنت طرٌقة الّسجل العثمان

وتكون مخمّنة من قبل  صحاب , حٌث المساحة المعٌنة ؼٌر مضبوطة, دون وصؾ طبوؼرافً
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ًّ واضح, العقار والتشتمل , والّسجالت والّسندات الُمعطاة لٌست موضوعة على  ساس قانون

على شهادات المالكٌن المتاخمٌن لتشٌٌد الحقوق التً ٌدعً بها كل مالك ٌطلب تسجٌل تلك 

ٌّة ٌّة جزءاً من  عمال الّتحدٌد , الحقوق فً الّسجاّلت الّرسم ٌّة النهاب وكانت الخارطة المساح

ٌّة المستخدمة فً .والتحرٌر و ساسا فً تهٌبة وثابق الّتسجٌل العقاريّ  وبالنسبة لألدوات المساح

ٌّة واستندت الخارطة إلى منظومة القٌاس , كانت  دوات متقدّمة فً حٌنه,إنشاء الخارطة المساح

 1:1000  ,1:500  ,1:200:وُنّفذت بالمقاٌٌس الّتالٌة, 1876المترٌة الموضوعة عام 

والمتكامل عبر , دون التقٌد بشروط المسح المستمر, واعتمدت  سلوب مسح الجزر,1:5000,

ٌّة ولكن ُتمثّل , وال ٌتم تراكب الخرابط, وكل عقار ٌمّثل على خارطة واحدة,  راضً الجمهور

ٌّة)نقاط الحد المشترك لعقارٌن متجاورٌن تمثٌالً مزدوجاً بدّقتٌن مختلفتٌن  [19].(الّدقة الّتخطٌط
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 المؤّسسات المعنٌة فً إدارة األراضً:الفصل الرابع

 

 .تعرٌؾ المؤسسة. (1.4)

 .التنظٌم والتخطٌط. (2.4)

 .القٌادة. (3.4)

 .الرقابة. (4.4)

 .الهٌبة العامة لالستشعار عن بعد. (5.4)

 .المؤسسة العامة للمساحة. (6.4)

 .وزارة المالٌة. (7.4)

 .وزارة االدارة المحلٌة والبٌبة. (8.4)

 .المدٌرٌة العامة للمصالح العقارٌة. (9.4)

ٌّة الّسجّل العقاريّ    .(10.4)  . مدٌر

 .الّسجّل العقاريّ    .(11.4)

 .تعرٌؾ الّسجّل العقاريّ .(1.11.4)

ٌّة الّسجّل العقاريّ .(2.11.4)  . هم

ٌّة   .(12.4)  .سجّل الملك
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ٌّة مؤسسة حكومٌة وهامة ٌّة العاّمة للمصالح العقار مسؤولة عن التسجٌل العقاري , تعتبر المدٌر

ٌّة, فً سورٌة , والمؤّسسة العاّمة للمساحة, واالستشعار عن بعد, باإلضافة إلى اإلدارة المحل

ٌّة الّسجل العقاري ٌّة, ومدٌر  .ووزارة المال

 

 تعرٌف المؤسسة(104)

 (:organization )المؤسسة

, وجدت لتحقٌق هدؾ محّدد, مصّممة بشكل ما, وحدة اجتماعٌة مكونة من عدد من األفراد

والحصول , والبد من إدارة المؤّسسة كخطوة لتطوٌرها, وبالّتالً ٌجب  ن نقوم بتنظٌم المؤّسسة

وكل مؤّسسة ,وتوفٌر الكلفة, واألداءّ , والتً تتمٌز بسرعة اإلنتاج, على المؤّسسة األكثر كفاءة

ورقابة , وقٌادة, وتنظٌم, عملٌات تخطٌط:  بشّنهاإدارة المؤّسسةونعّرؾ , تحتاج إلى إدارة

من  جل تحقٌق , التً توكل إلى  فراد المؤّسسة عبر استخدام الموارد المتاحة, األعمال واألنشطة

ٌّنة ٌّة كمؤّسسة,  هداؾ مع ٌّة , وبالتالً فلكً نطور المصالح العقار ٌجب علٌنا إعادة تخطٌط اآلل

ٌّة ٌّة, وقٌادتها بالشكل األمثل, وتنظٌم المؤّسسة, العقار وسنتعّرؾ , وثم رقابة المؤّسسة العقار

 [3].على مفهوم الّتنظٌم والتخطٌط والرقابة والقٌادة

 

 الّتنظٌم والّتخطٌط(204)

ٌتّم من خاللها تقٌٌم وتجمٌع األنشطة فً , العملٌة التً تقوم بها إدارة المؤّسسة:تعرٌف التنظٌم 

بما ٌؤّدي فً الّنهاٌة إلى  ن تعمل , وكذلك تحدٌد العالقات بٌن هذه الوحدات, وحدات معٌّنة

بهدؾ تحقٌق ؼاٌة المؤّسسة بشقل كلفة , مكّونة كلٌّ موّحد, كمجموعة معتمدة على بعضها البعض

الحٌلولة دون الّتدخل واالزدواجٌة بٌن األعمال :وبالتالً ٌعتبر الّتنظٌم مهّماً من خالل, ممكنة

ٌّة ٌّات, مثل إنتاج المخّططات من  كثر من جهة, العقار , ومنع التضارب والتنازع على الملك

ٌّة ووضع الّشخص , وذلك عن طرٌق تحدٌد مهام الموظّفٌن, واالستخدام األمثل للّطاقات البشر

ٌّة , المناسب فً المكان المناسب ٌّة ألي بلد مرتبطة بما تمتلكه من طاقات بشر فالقدرات التنمو

ٌّؾ والتعامل مع  ي جدٌد بكفاءة عالٌة, ومدرّبة, مؤّهلة الّطاقة على اعتبار  ن , وقادرة على التك

ة ٌّ ٌّة ألي مجتمعالبشر  . هً الثروة الحقٌق
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ٌّة, كما ٌجب التنسٌق بٌن األنشطة المختلفة وكذلك , حٌث ٌتم التركٌز على األنشطة األكثر  هم

ٌّة وتحدٌدها بصورة متوازنة تحقٌقاً ألهداؾ , بتقسٌم اإلدارات واألقسام فً المصالح العقار

ٌّة وهنا تكمن  همٌة االتصال بٌن مختلؾ اإلدارات واألقسام والفروع فً .المؤّسسة العقار

كما ٌمكن  ن نقوم بتجمٌع األنشطة , المؤّسسة من خالل تشارك البٌانات بٌن مختلؾ األقسام

ٌّنة ٌّة مع ٌّة واجبات .المتماثلة  و تجمٌعها فً  قسام  و وحدات إدار ٌُحّدد الّتنظٌم للمؤّسسة العقار و

ٌُحّدد معاٌٌر األداء, الموّظفٌن , وتشخٌص االنحراؾ والتصحٌح, وبذلك تسّهل مهمة الرقاّبة, و

ٌمكن , ومن جهة  خرى, وبالّتالً فإن ضعؾ التنظٌم ٌنعكس سلباً على مهامها وتحقٌق  هدافها

ٌّة من خالل آلٌة العمل  .إعادة تخطٌط المؤّسسة العقار

ٌُعّرؾ  ٌّة, الّتحدٌد الواعً لمسارات العمل: بشّنه الّتخطٌط و جرى , من اجل تحقٌق  هداؾ مستقبل

ٌّن ما ٌجب عمله, تحدٌدها مسبقاً  وٌعّرؾ الّتخطٌط , وكٌؾ سٌتّم عمله, ومتى ٌجب عمله, فهو ٌب

 :بشّنه((scot&haimonحسب

ٌّة التً تشمل جمع المعلومات التً تستخدم األهداؾ واالستراتٌجٌات , وتقرٌر السٌاسات, العمل

وسنتعّرؾ علٌه , swotوذلك من خالل تحلٌل , لتحقٌق تلك األهداؾ, التً ستتبعها المؤّسسة

ٌّة, بالفصل القادم  :وٌكون الّتخطٌط مهّماً لألسباب التال

وتساعد , تعتبر الخّطة  داة للرقابة على  عمال المؤّسسة حٌث ٌتم معرفة االنحرافات عن الهدؾ

ٌّة باتجاه واحد وهو الوصول إلى األهداؾ المحددة مستقبالً  حٌث ُتظهر ما , جمٌع األقسام اإلدار

ٌّة الوصول إلٌها وما هً االستراتٌجٌات التً تنوي , هً األهداؾ التً تحاول المؤّسسة العقار

ٌّة , استخدامها كما ٌكون الّتخطٌط ضرورٌاً من  جل مواجهة متؽٌرات البٌبتٌن الداخل

ٌّة ٌّة,والخارج والتخلّص من نواقص , وعواملهما المؤثرة فً رسالة و هداؾ المؤّسسة العقار

ٌّة فٌها ٌّة, المثال ٌّة إذا كانت قادرة على بلوغ  هدافها بكفاءة عال وتكون , حٌث تعتبر المؤّسسة مثال

اً  ٌّ اً بٌروقراط ٌّ ٌّةوتعّرؾ [7],كذلك عندما ٌكون تنظٌمها إدار  : بشّنها المؤّسسة البٌروقراط

وحسب , وتقسٌمات واضحة ألعمالها, المؤّسسة التً تعمل بموجب  هداؾ ونشاطات عقالنٌة

ٌّة كما ٌلً (ماكس فٌبر)  :نصّنؾ مبادئ البٌروقراط

 specialization of workالتقسٌم الواضح للعمل .1

ٌّة ٌّة تبعاً لكل مدٌر  والعمل بشكل واضح ومحّدد مما ,حٌث ٌتّم تقسٌم وظابؾ المؤّسسة العقار

ٌُسهم فً زٌادة مهارات األفراد عند  دابهم للعمل,ٌؤّدي إلى الّتخّصص  . و
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لطة   .2   hierarchy of authorityهرمٌة السُّ

ٌّة كل موقع وظٌفً بشكل متدرج  و كل موقع ٌجب  ن ٌعرؾ إلى  ي ,هو تحدٌد سلطة ومسؤول

. جهة ٌقدم تقارٌره

 formal of rules and proceduresقواعد وإجراءات رسمٌة .3

ٌّة محّددة  فً سلوكهم , واألفرادراء ٌلتزم بها الُمد,ٌجب  ن ٌتّم العمل وفق خطوات وقواعد رسم

 .وقراراتهم 

 impersonalityالال شخصٌة فً التعامل .4

ٌجب  ن تطبق جمٌع القواعد على الكل دون استثناءات شخصٌة وال معاملة تفضٌلٌة ألي من 

وتحددها ,  بٌن الربٌس والمرؤوس عالقة ؼٌر شخصٌة فً المؤسساتوتكون العالقة ,العاملٌن

 . القوانٌن واألنظمة دون تمٌٌز

 careers based on meritالّتدرج الوظٌفً .5

ٌّةٌتم اختٌار العاملٌن  وترقٌتهم فً ضوء , فً المؤّسسات الّسورٌة المهتّمة باألعمال العقار

ٌّة  ٌؤّدي إلى وهذامما ٌجعلهم  كثر اندفاعاً للعمل  ,ومستوى  دابهم السابق للعمل ,إمكاناتهم الفن

ٌّةاإلنتاجزٌادة   . فً المؤّسسة العقار

ٌّة  .6 فصل اإلدارة عن الملك

ٌّة المالكٌن ,لضمان  داء  فضل وتحقٌق لألهداؾ المؤّسسة )ٌتم فصل إدارة المؤّسسة عن ملك

ٌّة لكل المواطنٌن ٌّة هً مؤّسسة حكوم  .(العقار

االعتماد على الخبراء من الكوادر المؤّهلة   .7

 و ,ٌجب وضع اإلنسان المختص فً مكانه مثالً المهندس المختص بإنتاج الخرابط فً مكانه

ًّ قوم ي,المهندس المّساح  ذو ٌرالمدٌجب  ن ٌكون و,  باإلشراؾ على عملٌات المسح الحقل

ٌّة ٌّة قٌاد  .وذلك لضبط العمل والموّظفٌن , شخص
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ضع نظام للخدمة  و .8

 خرٌجً كلٌة الهندسة ٌتم بناء هذا النظام على القوانٌن من حٌث التعٌٌن حٌث ٌتوجب تعٌٌن

ٌّة ٌّة وخرٌجً المعاهد المتوسطة الهندس ومعاهد المراقبٌن الفنٌٌن وخرٌجً المساحة من , المدن

ٌّة فً دمشق  جامعة حلب وتشرٌن وخرٌجً مدرسة المساحة التابعة لمدٌرٌة المصالح العقار

ٌّة وخرٌجً الدراسات العلٌا من  ,وحلب ومهندسً المساحة المتخرجٌن من الجامعات األجنب

 و ذلك حسب الفبة , و الّرواتب, وفٌه سلَّم األجور,تدرٌبهممن حٌث  ,(حلب)المهندسٌن المدنٌٌن 

ٌّة  و البقاء , و ٌهدؾ ذلك إلى تشجٌع العاملٌن على االستقرار, و قانون العاملٌن الموّحد,الوظٌف

 . و تقدٌم األفضل دابماً ,فً الخدمة

 رشفة الّسجاّلت المكتوبة   .9

ًّ ,ٌجب  ن ٌتم االحتفاظ باألوراق والمعامالت فً  رشٌؾ خاص  وٌفّضل  ن ,  و بشكل رقم

ًّ من  جل تطبٌق  .  تعدٌل المعلومات بهدؾ إمكانٌةGISتكون بشكل رقم

ٌّة  .10  طابع السر

ٌّة ٌّة وفً االجتماعات اإلدار ٌّة ما ٌحصل فً المؤّسسة العقار  [3].وهو عبارة عن سر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

المؤسسة البٌروقراطٌة         

 المثالٌة

 

 تقسٌم العمل

 التسلسل الهرمً

 قواعد وإجراءات

 الال شخصٌة فً العمل 

 التدرج الوظٌفً

 فصل اإلدارة عن الملكٌة 

استخدام الخبراء من الكوادر 

 المؤهلة

 وضع نظام للخدمة

  رشفة السجالت المكتوبة

 السرٌة
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مبادئ ماكس فٌبر للبٌروقراطٌة المثالٌة (7)مخطط 

 

: ولكن هذا النموذج ٌحوي بعض االنتقادات

اً , ّرسمٌةال هملت التنظٌمات ؼٌر  .1 ٌّ كّتاب )وبالتالً إهمال العقارات ؼٌر المسّجلة نظام

 وبالتالً ٌجب إدخال هذه الّسجاّلت مع سجاّلت الملكٌة للحصول على ,حكم المحكمة ,(العدل 

ٌّةمعرفة مدى و,  فضل النتابج  . تشثٌرها على  داء المؤّسسة العقار

على الرؼم من  ,الروتٌن واآللٌة فً العمل بسبب االلتزام بالقواعد واإلجراءات المحددة .2

ٌّة االلتزام بها ًّ  , من المهّم مواكبة التطور دابماً ,إال  ّنه , هم مثالً االنتقال من الشكل الورق

 ًّ  تجدٌد اإلجراءات بما ,وعلٌنا دابماً , و تمتة سجاّلت الملكٌة ,للمخّططات إلى الشكل الرقم

  GISوإدخال تقنٌات حدٌثة مثل ,إدخال  جهزة حدٌثة للعمل الحقلً)ٌتناسب مع هذا التطور 

 . جدٌدة SOFTWARE , HARDWARE وبرامجGPSونظام

ٌّة ,  ألّنها لم تشخذ فً الحسبان ظروؾ البٌبة المحٌطة,المثالٌة .3 نتخلّص من نواقص المثال

 وندرس البٌبة المحٌطة من خالل تحلٌل للمؤسسة العقارٌة وهو ,ونحصل على  فضل النتابج,

حٌث ٌتم تطوٌر الخطط واالستراتٌجٌات التً . وهنا سنتعرؾ على هذا التحلٌل SWOTتحلٌل 

, تحقق  هداؾ المؤسسة وذلك من خالل التنبؤ بالفرص المناسبة فً المستقبل المدروس

لكً نطور المؤسسة العقارٌة ٌجب  ن نعٌد تخطٌط اآللٌة العقارٌة فً  ,وتهدٌداته المحتملة  ٌضاً 

وهو النظام الذي (open system)تعتبر المؤسسة العقارٌة نظاماً مفتوحاً .المؤسسة العقارٌة 

حٌث ٌظهر دور العنصر البشرّي فً التنبؤ , ٌؤّثر وٌتشثر بها, ٌتفاعل مع البٌبة المحٌطة

, بالّتهدٌدات  و تؤثر إٌجاباً من خالل التنبؤ بالفرص المتاحة فً البٌبة المحٌطة على هذا الّنظام

 ّما عوامل البٌبة , وبالتالً إمكانٌة التعامل معها من خالل اتخاذ مجموعة من القرارات المناسبة

ٌّة  ٌّة (القوى والّضعؾ)الداخل ٌّة والّسٌاس ٌّة والّتقن تؤّثر على المؤّسسة مثل البٌبة التشرٌع

ٌّة ٌّة ندرس البٌبة المحٌطة للمصالح العقار ٌّة والسكان ٌّة واالجتماع ونعٌد تخطٌط , واالقتصاد

ٌّة وبالّتالً نتوّصل من خالل تحلٌل  ٌّة و للمؤسسات swot اآللٌة العقار للمصالح العقار

ٌّة الُمّتبعة ٌّات وخطط تكون بدٌلة عن اآللٌات العقار  .المرتبطة إلى الّتوصل إلى استراتٌج

ٌّة نظام مفتوح  .فهو مكّون من مدخالت وعملٌة تحوٌل وُمخرجات, وبما  ن المصالح العقار
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  المدخالت(inputs:) 

,  وهً جمٌع اآلالت, تتمّثل فً البٌانات والمعلومات عن موارد المؤّسسة والبٌبة المحٌطة

ٌّة, والّتجهٌزات ٌّة, والموارد البشر المتواجدة فً , وؼٌرها, والّطاقة, والمعلومات, والموارد المال

ٌّة ٌّة, المصالح العقار ٌّة العقار  .والتً تدخل فً اآلل

  عملٌة التحوٌل(transformation process:) 

وتحدٌد العالقات فٌما بٌنها , وطرٌقة تحلٌلها, وتشٌر هذه العملٌة إلى طرٌقة معالجة تلك البٌانات

ونقترح  ن نسعى , توصلنا إلى األهداؾ المحددة فٌها, بهدؾ توجٌهها نحو صٌاؼة خّطة فّعالّة, 

ٌّة ٌّة إلى رقم ٌّة )إلى تحوٌل الصحابؾ العقار وإعداد قاعدة بٌانات , ( تمتة الصحابؾ العقار

ٌّة وهو , وبٌانات اإلشارات, وبٌانات  وصاؾ العقار, وتحوي هذه القاعدة بٌانات المالكٌن, رقم

 .ما سٌتّم الّتعّرؾ علٌه فً الفصل الّسابع

 المخرجات(output:) 

ٌّة,تتمثل فً الخّطة العاّمة للمؤّسسة ٌّة على مستوى الوحدات اإلدار والتً تعطً ,والخطط الفرع

ٌّة محّددة  [3].وهً سبب الّنظام واستمراره,فترات زمن

وبالتالً التخلّص من األوراق المكتوبة , حٌث نحصل على  وراق مطبوعة بواسطة الحاسب

 .والتً تكون ؼالباً مكتوبة بخط مقروء بصعوبة,بخط الٌد

 التؽذٌة العكسٌة(feedback:) 

ٌّة حول مخرجات النظام ومدى ,تتمّثل فً جمٌع المعلومات التً نحصل علٌها من البٌبة الخارج

ٌّة عن هذه المؤسسة حٌث ٌتم اّتخاذ مجموعة من ,رضا المراجعٌن للمصالح العقار

والكفاءة , وتزٌد من مستوى الجودة,وهً التً تصّحح سلبٌات المخرجات,(دعم القرار)القرارات

فعند مراجعة المصالح العقارٌة فإن المراجع ٌحتاج إلى وقت طوٌل ٌتم عرضه , للنظام ككل

, مثل الوقت الطوٌل, اما عندما نطبق تشارك البٌانات فإننا نتخلص من هذه السلبٌات, الحقاً 

 .  باإلضافة للجودة, مراجعة  كثر من مؤسسة, الروتٌن
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عناصر , تعتبر المدخالت والمخرجات وعملٌة التحوٌل باإلضافة إلى الّتؽذٌة العكسٌة

وإجراء تشارك للبٌانات بٌن ,والمقترح هنا هوإدخال معلومات من مؤّسسات  خرى,النظام

ٌّة والمؤّسسات المرتبطة بها  .المصالح العقار

 

 القٌادة(304)

ٌّة  ن ٌتمّتع العاملٌن فً المؤّسسة , ٌشترط لنجاح  ي مؤّسسة, بالنسبة للقٌادة فً المؤّسسة العقار

ًّ , بسلوك  خالقً جٌد ًّ والّشخص وٌجب اختٌار مدٌر للمصالح , وهذا مرتبط بتكوٌنهم العابل

ٌّة متمّتع بالنزاهة تساعد هذه العوامل ,واحترام النفس, واالستقامة, والكرامة, والعدالة, العقار

ٌّة للمدٌر فً عملٌة اّتخاذ القرار وتجعله  كثر صواباً فٌما لو كانت ظروؾ المؤّسسة , الشخص

 .والضؽوطات التً تتعّرض لها كبٌرة , ؼٌر واضحة

 :وال ننسى المشاكل التً ٌمكن  ن ٌواجهها المدٌر وهً

 تضارب المصالح: 

ٌّة مع مصالح الفرد مثل تقدٌم ,ٌحصل هذا الّتضارب عندما تتضارب مصالح المؤّسسة العقار

وكذلك األمر عند وجود عمل خاص ٌمتلكه  و ٌدٌره  حد العاملٌن  و المدٌر , الهداٌا والرشاوى

ٌّة, حٌاناً  مما ٌشّجع الزبابن  حٌاناً على التعامل , وهو مشابه للعمل الذي تقوم به المؤّسسة العقار

ٌّة ٌّة على حساب مصلحة المؤّسسة العقار  .مع العمل الخاص لتحقٌق المصلحة الشخص

 ثقة المراجعٌن: 

ٌّة, مثل تسرٌب بعض المعلومات المتعلّقة بالمالكٌن  .ونشاطاتهم إلى  طراؾ خارج

 التمٌٌز: 

بؽض ,عندما ٌكون اختٌار بعض األشخاص لبعض المناصب حسب الدٌن  و العرق  و العمر

 .النظر عن الكفاءة

 العبث بموارد المصالح العقارٌة: 

ٌّة ٌّة, وهً استخدام موارد المؤّسسة الماد ٌّة, والمال مثل استؽالل , وتسخٌرها لألؼراض الشخص

ٌّة, االنترنٌت  و الهواتؾ  .البٌانات الخاّصة للزبابن, الخرابط, والّتجهٌزات المكتب
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 االتّصاالت: 

مثل , هً نقل المعلومات بٌن مختلؾ األطراؾ بطرٌقة تؤّدي إلى إلحاق الضرر بالمؤّسسة

 .والتً تعتبر من  كبر المشاكل فً مجال االّتصاالت, وبّث اإلشاعات, الكذب والمبالؽة

 التجاوزات: 

مما ٌنعكس سلباً إنتاجٌة , فً مكان العمل, هً مجمل الّتصرفات التً تسبب الشعور بعدم الراحة

 [3].الموّظؾ

 

 الرقابة(404)

ٌّز بقدرته العالٌة على كشؾ األخطاء واالنحرافات, ٌجب استخدام نظام متكامل للرقابة , ٌتم

والتشكد من . وتحدٌد  سباب االنحرافات وعالجها, ودور الرقابة هو كشؾ األخطاء.وتصحٌحها

 . ّن  هداؾ المشروع والخطط الموضوعة لتحقٌقها قد  ُنجزت على نحو اقتصادي وفّعال

 : ونعّرؾ الرقابة حسب فاٌول بشّنها 

ٌّة , والّتعلٌمات الصادرة والمبادئ المقررة, التحقق من  ن كل شٌا ٌسٌر وفقاً للخطط الموضوع

وهً تمارس , وتهدؾ للكشؾ عن  وجه ونقاط الضعؾ والخطش لتصحٌحها ومنع تكرار حدوثها

 [3].واألفراد واألفعال, على كل شٌا

, وهً الهٌبة العاّمة لالستشعار عن بعد, وسنتعرؾ على المؤّسسات الهاّمة فً إدارةاألراضً

ٌّّة والبٌبة ٌّة, والمؤّسسة العاّمة للمساحة, ووزارة اإلدارة المحل والمدٌرٌة العامة , ووزارة المال

ٌّة  . للمصالح العقار

 

 الهٌئة العامة لالستشعار عن بعد(504)

 :تعرٌف

ًّ رقم ,  حدثت الهٌبة تقوم هذه الهٌبة بشعمال المسح ,1986 لعام 8عام بموجب المرسوم الّتشرٌع

 ًّ ًّ , والجوٌذ,الفضاب وتحلٌل المعطٌات الناتجة ,الخاص بتقنٌة االستشعار عن بعد, واألرض

ٌّة,عنها والّدراسات , بهدؾ االستفادة منها فً مجاالت استكشاؾ واستثمار الموارد الطبٌع

, تدرٌب االختصاصٌن فً مجاالت تقنٌات االستشعار عن بعد:ومن مهامها, المتعلّقة بالبٌبة
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واقتراح ,والتنسٌق بٌن الجهات العاّمة فً هذا المجال, وتشمٌن وتداول االستشعار عن بعد

 .الّتشرٌعات الاّلزمة

وتحتوي الهٌبة ,ونشرها كتب ومطبوعات, تساهم هذه الهٌبة بالتعرٌؾ بتقنٌة االستشعار عن بعد

ٌّة ٌّة, على مخبر لمعالجة المعطٌات الرقم وٌحتوي المخبر على , ونظام المعلومات الجؽراف

الُمجّهز بوسابل طباعة , كما تحتوي الهٌبة على مخبر الّتصوٌر, وبرمجٌات حدٌثة, تجهٌزات

ٌّة ٌّة المتنوعة, الصور الفضاب لتحلٌل الصور , ومخبر التفسٌر البصريّ , ومخبر للكٌمٌاء,والجو

ٌّة ٌّة, الجو الذي , وبنك المعلومات, ومكتبة,  متدّرب32باإلضافة إلى مخبر ٌتسع ل, والفضاب

ٌّة, والوثابق, ٌقوم بشرشفة الدراسات ًّ , والصور الفضاب ًّ , بالشكل الرقم وتوجد  ٌضاً ,والورق

ٌّة  [6].التً تقوم باستقبال معطٌات التابع الصنعً, محطة استقبال المعطٌات المناخ

 

 المؤّسسة العاّمة للمساحة(604)

 :تعرٌف

ٌّة, تشسست بعد االستقالل وهً المسؤولة عن , وفً مطلع الستٌنات كان اسمها المساحة العسكر

اً  ٌّ ٌّة مدن ٌّة السور اً , تخطٌط كامل الجمهورٌة العرب ٌّ وهً الجهة الوحٌدة المخّولة اللتقاط , وعسكر

ٌّة ٌّة فوق األراضً الّسور ٌّة متشّددة,صور جو وكذلك  عمال ,تعمل فً مواقع  من

وتسمح المؤّسسة بتسلٌم ,وهً الجهة المسؤولة عن الّشبكة العاّمة للقطر,الفوتوؼرامتري للخرابط

X,Yٌّة األخرى ٌّةZوقٌم,للّجهات الحكوم وهذه الجهات هً وزارة اإلدارة ,للّجهات المعن

ٌّة ٌّة,وزارة الّدفاع,المحل  .وتبٌع المؤّسسة بعض الخرابط,وزارة الّري,وزارة المال

ٌّة  ٌّة الاّلزمة لنظام المعلومات الجؽراف ٌّة األساس وتساهم المؤّسسة فً انجاز القاعدة الّرقم

ٌّة,بمقاٌٌس مختلفة ٌّةبمقٌاس ,ومخّططات طبوؼراف -1/200000حٌث تقوم بإنتاج خرابط رقم

ٌّة1/1000وتؽطٌة سورٌا بخرابط بمقٌاس ,1/100000 وقد  نجزت , لعدد من المدن الّسور

ٌّة بمقٌاس  ٌّة1/50000  المؤّسسة خارطة رقم وتسعى المؤّسسة النجاز خارطة ,وبخبرات سور

ٌّة بقٌاس  وتفّرغ طاقم , ولكّنها تحتاج إلى  جهزة وتعوٌضات  و رواتب للموّظفٌن1/5000رقم

وثّم التدقٌق ,وطبوؼرافً ٌلٌه التصوٌر الّجويّ ,لما تحتاجه من مسح جٌولوجً,كامل للعمل

ٌّاّ ال ٌمكن تحقٌق ذلك, والتصحٌح و الرقمنة ٌّة لبنة لنظام [8].وحال  وتعّد الخارطة الرقم

ٌّة ٌّة المقترحة, و ساساً , المعلومات الجؽراف وكذلك العمل على تدقٌق الّشبكة ,للحكومة االلكترون
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ٌّة وبرامج حدٌثة للوصول إلى عمل , وإعادة ترقٌمها باالعتماد علىشجهزة كمبٌوترات,الجٌودٌز

 .مستخدمة  نظمة حدٌثة لمعالجة المعلومات,متجانس

ونسبتهم تقارب ,وتحوي المؤسسة نسبًة ضبٌلًة من الموّظفٌن الذٌن ٌحملون شهادة الّدكتوراة

ونسبة حملة شهادة المعهد , %8ونسبة الذٌن ٌحملون الماجستٌر والّشهادات العلٌا,الصفر

 .والموّظفٌن العادٌٌن,نسبة المتخّرجٌن من مدرسةالمساحة% 82و,%10المتوّسط

 

 وزارة المالٌة(704)

ٌّة ًّ ,ٌصدر عن وزارة المال ًّ على اسم المالك,إخراج قٌد مال وقٌمة ,وٌحتوي القٌد المال

ٌّة)والّتخمٌن المالً لقٌمة العقار ,و وصاؾ العقار,الّضرٌبة  .(القٌمة المال

 و  ن ٌكون المالك ,حسب إخراج القٌد العقاري,ٌمكن  ن ٌكون هو المالك األساسً:اسم المالك .1

 .مثل واضع الٌد الفعلً,هو المالك الفعلً

وتحّدد حسب ,178تحدد قٌمة الّضرٌبة المفروضة على العقار حسب القرار :قٌمة الّضرٌبة .2

ٌّة0,05:وهً كما ٌلً, وهً نسبة تصاعدٌة,الرٌع  0,07و,  للمشاف0,06ً,  للعقارات السكن

ٌّة  .للعقارات التجار

 .أوصاف العقار القائم حالٌاًا  .3

ٌّة .4 ًّ لقٌمة العقار:القٌمة المال وٌتم التخمٌن من خالل طلب ,وسنة نهاٌة اإلنشاء, و التخمٌن المال

 :وذلك عن طرٌق لجنة التخمٌن وتتشلؾ من,تخمٌن الملكٌة

 .ربٌس اللجنة -

ٌّة -  .خبٌر مالً لتحدٌد القٌمة المال

 .وظٌفته الداللة على موقع العقار ومساحته و وصافه,عضو عقاري -

ٌّة مطابقة لألوصاؾ ,كما ٌصدر عن وزارة المالٌة براءة ذمة مالٌة فإذا كانت األوصاؾ المال

ٌّة ًّ مطابق إلخراج القٌد العقاريّ )العقار فال ,هذا ما ٌجب  ن ٌكون,( ي إذا كان إخراج القٌد المال

فالبد من إجراء عملٌة تصحٌح , ما إذا كان هناك اختالؾ,ٌوجد مشكلة فً البٌع والشراء

وفً حال وجود ,وال ٌتم البٌع والشراء إال بعد التشكد من إخراج القٌد العقاري, وصاؾ العقار

 :إشارات على العقار مثل

ٌّة العقار بدون مشاكل:دعاوى -  .وهنا ممكن  ن تتم عملٌة نقل ملك
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ٌّة إال فً حال تحّمل الشاري النتابج:حجز -  .ال تتم عملٌة نقل الملك

 .ال ٌتم الفراغ حتى ٌتم فك الرهن:إشارة رهن -

 :وتنقسم المناطق عند التخمٌن المالً إلى ثالثة مناطق

ٌّة -  .زراع

 .ضمن التنظٌم -

 [14].خارج التنظٌم -

ٌّة ٌّة والمال نحصل عن كل المعلومات ,  وبالتالً فعند تطبٌق تشارك البٌانات بٌن المؤّسسة العقار

ٌّة معاً  ٌّة مع العقار وهذا ,والعمل على إنشاء قاعدة بٌانات فً المالٌة, وهذا ٌتطلب جهد كبٌر,المال

 .وتصحٌحها,ٌؤدي إلى كشؾ األخطاء

 وزارة اإلدارة المحلٌة والبٌئة(804)

 :تعرٌف 

ٌّة ٌّة الرقم ٌّة )والمسح الطبوؼرافً, الجهة المسؤولة عن الخرابط الطبوؼراف خرابط طبوؼراف

ٌّة والستخدامها فً  عمال 1/1000-1/2000-1/5000بمقٌاس (كبٌرة المقٌاس  للتجمعات السكن

وذلك من خالل , (الخ......,صرؾ صحً,مٌاه شرب)والمرافق العامة,التخطٌط العمرانً

ٌّة فً المحافظات المختلفة وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة فً هذا ,مدٌرٌات الخدمات الفن

ٌّة,المجال ولكً نستطٌع التطوٌر ٌجب ,وتعتبر هذه الوزارة مّنتجة ومستهلكة للخرابط الطبوؼراف

ٌّة ٌّة,(digitizing)تحدٌث المخّططات الطبوؼراف والّدمج بٌن ,ووضع شروط التطوٌر التقن

ٌّة وتعتبر البلدٌات الجهة المسؤولة عن حماٌة األساس الجٌودٌزي ,المخططات وسجل الملك

ٌّة فً البلدة,المعتمد فً المسح حٌث تتابع ,وتقوم بصٌانته لحٌن الحاجة إلٌه فً األعمال المساح

حٌث ٌتّم ,والتعدٌالت األخرى,البلدٌة تنفٌذ المخطط التنظٌمً للبلدة والمخالفات الواقعة علٌه

ًّ من مخططات المسح الطبوؼرافً باللون األحمر مع وضع , توثٌقها على المخطط الورق

ثم تقوم البلدٌة ,وتنّظم  ي تؽٌٌر وفق األلوان المعتمدة,الّطرق وشبكات الصرؾ الصحً وؼٌرها

ٌّة بشكل دوري فً المحافظة على التؽٌٌرات  .باطالع مدٌرٌة الخدمات الفن

ٌّة ٌّة تابعة لوزارة اإلدارة المحل بدالً من وزارة الزراعة واإلصالح ,   صبحت المصالح العقار

 .وسٌتم شرحها بشكل مفصل.الزراعً

 

ٌّة(904) ة العاّمة للمصالح العقار ٌّ  المدٌر
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ٌّة(1.9.4 ) ة المصالح العقار ٌّ  تعرٌف مدٌر

ٌّة مسؤولة عن الّتسجٌل العقارّي للعقارات فً سورٌا وتتشلؾ من دابرة ,هً مؤسسة حكوم

ومكتب , مكتب ربٌس دابرة المساحة,حٌث تضّم دابرة المساحة,ودابرة المساحة, الّسجل العقاريّ 

 ًّ والمكتب الفّنً فً دابرة المساحةفً الّرٌؾ  و , ومكتب الحسابات الطوبومترٌة, الّرسم القلم

ومكاتب التوثٌق ,  فتضم مكتب ربٌس دابرة الّسجل العقاريّ ,  ّما دابرة الّسجل العقاريّ ,المدٌنة

ٌّة, العقارّي فً مناطق الرٌؾ  و المدٌنة وتوثٌق , والّسندات, ومكاتب القوانٌن وسجاّلت الملك

ٌّة , العقود . وسندات الملك

ٌّة وتسجٌل الوقوعات الطاربة على العقارات  وتنّظم ,تقوم المدٌرٌة بتشسٌس الصحابؾ العقار

ٌّة  صوالً ,سندات التملٌك ٌّة وتصدر مختلؾ الوثابق العقار  إضافًة , وتعطً بٌانات القٌود العقار

 وتنظٌم سجاّلت ,إلى إعالم الجهات العاّمة بتسجٌل االستمالك لصالحها فً الّسجل العقاريّ 

ٌّة, والفهرس الهجابً,الممنوعٌن من التصرؾ ٌّة , وحفظ الوثابق العقار  وحساب الّرسوم العقار

ٌّة وتنفٌذ , والجهات الّرسمٌة صاحبة العالقة,لمصلحة الخزٌنة  وإعداد المخّططات المساح

ٌّة المطلوبة ,قرارات و وامر القضاة العقارٌٌن وتنظٌم نسخ المخططات  والبٌانات المساح

ٌّة ٌّة فً المناطق والّتجمعات السكن  .[15]واإلشراؾ على دوابر المصالح العقار

 

 الهٌكل التنظٌمً للمصالح العقارٌة(20904)

ٌّة ٌّة من األجهزة التال ًّ للمصالح العقار  :ٌتشلؾ الهٌكل الّتنظٌم

 ٌّة  .اإلدارة المركز

 ٌّات فً المحافظات  .المدٌر

ٌّة  اإلدارة المركز

ٌّة من  :تتشلؾ اإلدارة المركز

ٌّة الّتشرٌع والّتسجٌل العقارّي  .1  .مدٌر

ٌّة .2 ٌّة الشؤون اإلدار  .مدٌر

ٌّة .3 ٌّة الشؤون المال  .مدٌر

ٌّة .4 ٌّة الرقابة الداخل  .مدٌر

ٌّة .5  .مدٌرٌة المعلومات
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ٌّة  التشهٌل والّتخطٌط .6  .مدٌر

ٌّة .7 ٌّة الشؤون الفن  .مدٌر

 .مكتب المدٌر العام .8

ٌّة التً ُتحدث بقرار الوزٌر .9  .الوحدات الّتنظٌم

ٌّوٌتشلؾ من  .10 ٌّة الّسجّل العقارّي المركز  :مدٌر

 ٌّة ٌّة,الدابرة الفن  .وشعبة المٌكروفٌلم,وتتشلّؾ من شعبة األرشفة االلكترون

 ٌّة  .وشعبة المستودع العقاريّ ,والحفظ,وتتشلّؾ من شعبة المراقبة, دابرة األرشفة العقار

ٌّة المساحة .11  :وتتشلّؾ من:مدٌر

 ٌّة,وتشمل شعبة المثلثات:دابرة الحسابات ,  ودابرة الّتجمٌل,شعبة الحسابات الّسطح

 .وإزالة الشٌوع

 وتشمل شعبة الّتحدٌد والتحرٌر:دابرة الّتحدٌد والّتحرٌر, ًّ وشعبة ,وشعبة الّتدقٌق النهاب

 ًّ وشعبة  مانة ,وشعبة الحفظ الفّنً ألعمال الّتحدٌد والّتحرٌر,وشعبة التصوٌر,الّتحبٌر النهاب

 .المساحة

 المدٌرٌات فً المحافظات

 :تتشلؾ من المدٌرٌات التالٌة

ٌّة فً المحافظة .1 ٌّة المصالح العقار  :وتتشلّؾ من,مدٌر

  ّمدٌر السجّل العقاري. 

  ّمكتب ,شعبة الّتسجٌل العقاريّ ,شعبة الّتدقٌق العقاريّ : وتتشلؾ من,دابرة السجّل العقاري

ًّ ,التوثٌق العقاريّ  شعبة المحفوظات ,شعبة الحجوز,شعبة اسناد الّتملٌك,شعبة الفهرس الهجاب

ٌّة  .شعبة الدٌوان,العقار

 وتتشلّؾ من,وتتشلّؾ من شعبة الّتحدٌد والّتحرٌر والّتجمٌل, دابرة المساحة: 

ًّ والّتدقٌق, مكتب حساب اإلحداثٌات, مكتب الّتحدٌد والّتحرٌر - , مكتب الّرسم القلم

ٌّة,ومكتب الّتجمٌل وإزالة الشٌوع   .إتمام النواقص,تجمٌل,فَرق مثلثات,ومكتب الحسابات السطح

ًّ :وتتشلّؾ من,شعبة  مانة المساحة - ومكتب ,ومكتب الّرسم,ومكتب التدقٌق,المكتب الفن

ًّ ,سحب المخّططات  .وفَرق  مانة المساحة,ومكتب المراجعات,ومكتب الحفظ الفن

 .شعبة الدٌوان -
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 ٌّة ٌّة فً المناطق  و الّتجّمعات الّسكن  :وتتشلّؾ من,دابرة المصالح العقار

وشعبة  مانة ,وشعبة التوثٌق العقاريّ ,وشعبة الّتسجٌل العقاريّ ,شعبة الّتدقٌق العقاريّ 

وتسلٌم  سناد ,وشعبة المراجعات,والممنوعٌن من الّتصرؾ, وشعبة الحجوز,المساحة

 .وشعبة الدٌوان,التملٌك

  ٌّة  .(قسم المحاسبة)إدارة الّشؤون المال

  ٌّة ٌّة)شعبة الّشؤون اإلدار  .(الذات

 ٌّة  .شعبة الّشؤون الفن

 ٌّة  .شعبة المعلومات

 شعبة الّتشهٌل والّتخطٌط. 

 ٌّة  .شعبة األرشفة االلكترون

ٌّة .2 ٌّة, وقد تكون محكمة  و عّدة محاكم, المحكمة العقار  .موزّعة حسب المناطق اإلدار

ٌّة التً ُتحدث بقرار وزٌر .3  .الوحدات الّتنظٌم

ٌّة(8)والمخطط ًّ للمصالح العقار  ٌبٌن الهٌكل التنظٌم
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 الهٌكل التنظٌمً للمصالح العقارٌة(8)مخطط 

 

 GDLRمدٌرٌة السجل العقاري (1004)

 :السجل العقاري(11.4)
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والمسح ,  فً نفس وقت إصدار قوانٌن تسجٌل األراض1926ًمؤسسة حكومٌة تشسست عام 

ًّ مّرات عّدة,األولً وتعتبر منذ ,GDLRاألنشطة فً , وتحّدد القوانٌن,وقد تؽٌر الهٌكل الّتنظٌم

إّن مراجعٌن ,  األساس المنظم لألمور والقوانٌن وجمٌع تفاصٌل اإلجراءات التقنٌة1926عام 

GDLRٌّات  .شركات التشمٌن الخاّصة,البنوك,وفً بعض األحٌان,والبلدٌات,  هم مالكً الملك

 :GDLRالمشاكل المؤَثرة على

 .عدم اتصال سجاّلت األرض بالتكنولوجٌا الحدٌثة .1

 .جزء كبٌر من اإلدخاالت للسجّل ال تعكس الواقع .2

ٌّة إلى تراكمات .3  .صعوبة التعامل مع زٌادة عبء العمل المؤد

ٌّة فً سورٌة بطرٌقة متجانسة .4  .التعالج المشاكل الجٌودٌز

ومستوى تعلٌم الموظفٌن ال ٌتماشى مع ,بدء األخذ بالتكنولوجٌا الحدٌثة بطًء جداً  .5

 .متطلبات التكنولوجٌا الحدٌّثة

 .افتقارالتكنولوجٌا الحدٌثة ٌعنً  نه لٌس باإلمكان تبادل البٌانات فٌمابٌن المؤّسسات .6

 .المكاتب لٌست مناسبة من حٌث الحجم والّتجهٌز .7

 و ماٌسمى الكرت ((the green card موثوقة من جهة تسجٌل الملكٌة GDLRولكن تعتبر 

 .األخضر

 . وٌعتبرمردود المؤّسسة كبٌراً وٌعود ذلك اٌجابٌاً للدولة, من مٌزانٌة الدولةGDLRٌتم تموٌل 

وتبٌن  وصاؾ كل , هو مجموعة الوثابق التً تبٌن  وصاؾ كل عقار: السجل العقاري (11.4)

وتبٌن المعامالت والتعدٌالت ,وتنّص على الحقوق المترتبة له وعلٌه,تبٌن حالته الشرعٌة, عقار

 [1].المتعلقة به 

ٌّة  .1 ٌّة وٌسبب تراكم األعمال لفترات ,الروتٌن  ثناء تسجٌل الملك مما ٌؤّخر المهام العقار

. طوٌلة

 .نقاط التحكم المدمرة .2

ٌّة بالّشكل الورقً ولٌس الرقمً .3  مما ٌجعله ٌواجه قصوراً ,ال تزال المخّططات العقار

 .وضعفاً من حٌث تزوٌد البٌانات المتعلقة بالعقارات

ٌّة مؤتمت .4  .عدم وجود سجل ملك
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ٌّة نتٌجة االستخدام المتكّرر ولفترات طوٌلة باإلضافة إلى صعوبة  .5 تلؾ الّسجالّت الورق

 .قراءة بعض خطوط الموّظفٌن مع احتمال  خطاء  ثناء الّتسجٌل

ٌّة بالشكل الالبق والسرعة المطلوبة .6 ٌّات الحدٌثة النجاز المهام العقار  .عدم استخدام التقن

ٌّة .7  .البطء فً تحدٌث البٌانات والخرابط العقار

ٌّة .8  .ٌوجد مناطق كثٌرة لٌست ممسوحة ولٌس لدٌها مخّططات مساح

 , بطرٌقة صحٌحةDCDBدقة التو ضع المنخفضة لزواٌا عقار األرض لبناء  .9

ٌّة و المعّرفة بالورقة والقلم ؼٌر لسجل العقارٌة البنٌة التنظٌمٌة ل .10 ٌّة الحال ٌّات العقار و اآلل

ٌّة للّنظام العقاري االلكترونً   وبالتالً , ((e-cadastreمالبمة  لمواجهة االحتٌاجات الحال

 . ٌجب تعدٌل القوانٌن واإلجراءات التً تسمح بتحوٌل النظام العقاري الحالً إلى الشكل الرقمً 

 أهمٌة السجل العقاري (2.11.4)

 :تكمن  همٌة السجل العقاري بماٌلً

. ٌحفظ السجل العقاري الملكٌات ألصحابها من كل معتد علٌها  .1

 .ٌساعد  جهزة الدولة ومؤسساتها لتحصٌل الضرابب المفروضة على كل عقار  .2

ٌعتبر مرجعا موثوقا به من قبل الجمٌع بسبب الرقابة القانونٌة على جمٌع الوثابق  .3

 .والعقود

 .ٌحافظ على جمٌع حقوق الملكٌة العابدة للجهات العامة والخاصة ولكل  فراد المجتمع .4

وهً القٌام بشعمال التحدٌد ,توجد بعض األعمال التً تسبق تسجٌل الملكٌة فً السجل العقاري

بهدؾ إحصاء الملكٌة العقارٌة إلدخالها فً قٌود , والتحرٌر التً تجري فً منطقة عقارٌة ما

تبٌن ,و عمال  خرى تنتهً بإعداد مخططات عقارٌة مساحٌة دقٌقة,السجل العقاري من جهة

وبالتالً فإن تسلسل األعمال التً ٌمر بها التسجٌل , موقع العقار وشكله الهندسً ومساحته

 :العقاري هو كالتالً 

 .لربط المضلعات الربٌسٌة,حٌث ٌتم تكثٌؾ الشبكة إلى الدرجة الخامسة, عمال المثلثات .1

 . عمال الكشوؾ العقارٌة  .2

 . عمال التحدٌد والتحرٌر لألراضً الزراعٌة والمناطق السكنٌة .3

 .إعداد المخططات العقارٌة المساحٌة النهابٌة  .4
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 :وهذه المرحلة تتضّمن الخطوات التالٌة بالترتٌب 

وٌتم باستخدام الشرٌط , عمال المسح العقاري للمناطق التً تم تحدٌدها وتحرٌرها .1

وٌتم إنشاء شبكة مضلعات للمنطقة العقارٌة المدروسة , ومؤخراً بالتوتال ستٌشن, والتٌودولٌت

وذلك حسب اتساع المنطقة ,1/1000,1/2000قبل  عمال التحدٌد و التحرٌر بمقٌاس 

 .والتً تعتبر  ساساً للمسح التفصٌلً, وكثافة المضلعات فٌها, العقارٌة

وذلك فً , (رؤؤس العقارات)نقاط الحدود, عمال حساب إحداثٌات نقاط المضلعات .2

 .مكتب الحسابات الطبومترٌة فً المصالح العقارٌة

ٌُرسم المخطط وفق اإلحداثٌات المحسوبة, (الكروكً) عمال الرسم الٌدوي .3 حٌث ,حٌث 

وحدٌثاً ٌستخدمون , وكانت ترسم قدٌماً بالمسطرة والمنقلة,ٌرسم كل مخطط على الكانسون

, والمقٌاس, وتوضع على المخطط  رقام العقارات المرسومة مع اتجاه الشمال,  األوتوكاد

وٌسلَم , وربٌس الفرقة الذي قام بالعمل مع توقٌعه,والمدٌنة التً تتبع لها المنطقة, والمنطقة

 :ربٌس الفرقة لدابرة المساحة ما ٌلً

 .المخططات المساحٌة المنّفذة فً مكاتب األراضً (1

ونضع  رقام النقاط ,حٌث ُترصد نقاط المثلثات باألجهزة االلكترونٌة,دفاتر المراصد (2

 .ونرصد زاوٌة ومسافة,التفصٌلٌة

 .دفاتر النقاط التفصٌلٌة (3

 .  وملحقة بها الدفاتر(مسافات- زواٌا)مخطط المراصد (4

 . عمال التدقٌق النهابً .4

فً مكتب الحسابات وتوضع فً الجعبة فً مستودع , عمال التحبٌر وحساب المساحات .5

محاضر ,(دفتر الٌومٌة)وٌتشلؾ هذا السجل من دفتر الملكٌة والوثابق المتممة , المخططات

 .األوراق المثبتة,ورسوم المسح,الصور المصورة بالطٌارات,خرابط المساحة,التحدٌد والتحرٌر
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cadastre                                         

 

 

 بنٌة النظام العقاري فً سورٌة (5)مخطط 

 

 تحدٌد وتسجٌل الملكٌة 

  الوثٌقة العقارٌة   بٌانات المسح

   سجالت األرض

     سند التملٌك

 

 مخططات عقارٌة
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 إجراءات التحدٌد والتحرٌر(6)مخطط
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 سجل الملكٌة .(12.4)

ؾ  ٌّةٌُعرَّ ٌّة  ي شخص: بشّنهسجلّ الملك , مؤسّسة عاّمة ٌمكن  ن ٌبحث فً سجالتها عن ملك

إّن الهدؾ من .ومٌةلدوابرحك المعلومات تزوٌد وسٌلة استخدام والتً تشمل معلومات عاّمة عن

ٌّة ٌّة للحابزٌن على الملك ٌّة والشرع بواسطة تسجٌل حقوقهم علناً , سجل الملكٌة هو الحماٌة القانون

ٌّة وتكون هذه الّسجاّلت هً المسؤولة عن التوثٌق ,وكل شًء مهم متعلق بهذه الملك

حٌث الدوراألكثر همٌة ,لمرتبطة بالملكٌةوالحقوق ا,لحقوق واألسهما, الحجوزات,والمالحظات

ٌّة المالكٌن ٌّة هو صٌانة ملك ٌّة مثل القرض العقارّي و ,لسجّل الملك  باإلضافة ألؼراض مال

 عام 189 حسب قانون الّسجل العقارّي الصادر بالقرار رقم و, الرهونات المناسبة لذلك

ٌّة فً كل منطقةي,1926 ٌّة تشلّؾ سجّل الملك  العابدة لعقارات ,من مجموعة من الصحابؾ العٌن

ٌّة وهً عبارة عن ,المنطقة ٌّة )مجموعة من الصحابؾ العقار بحٌث تختص كل , (سجاّلت  ساس

ٌّة , (سجاّلت ملحقة) ومجموعة من الملحقات ,صحٌفة بعقار حٌث تكون هذه الصحٌفة بمثابة هو

 وٌعرؾ كل شًء عن العقار من تارٌخ ,وٌحق لمن ٌشاء  ن ٌراجع القٌود المدوّنة علٌها,للعقار 

 وؼٌر ذلك من األمور التً ,واإلشارات المدوّنة, تسجٌله مروراً بكل التطورات التً جرت علٌه

ًّ لهذا العقار وتشمل هذه الصحٌفة , كاختالؾ  وصافه  و إفرازه, تؤّثر فً الوصؾ القانون

ٌّة ٌّة والواقع وهذه الصفحات األربعة توجد فً دفتر له نموذج ,وصؾ العقار من الناحٌتٌن القانون

ٌّة, خاص و تجّمع هذه , وتتشلّؾ هذه الدفاتر من خمسٌن  و مبة صحٌفة, ٌدعى سجّل الملك

ٌّة سجّل ,وتربط فٌه بصورة ثابتة  و متحركة, الصحابؾ فً شكل سجلّ  وٌكون لكل منطقة عقار

ٌّة,  و  كثر وإذا ,(3) المادة حسب وفقاً لتسلسل  رقامها ,تسّجل عقارات كل منطقة فً سجّل الملك

 و ٌسّجل على ؼالؾ كل سجّل فً ,ترّقم الّسجاّلت وفقاً لتارٌخ فتحها,كان للمنطقة عدة سجاّلت

 .رقم  ول صحٌفة وآخر صحٌفة فٌه  و,ظهره ووجهه

ٌّة باسمها و برقم متسلسل وحسب المادة , وفً كل قضاء  و محافظة ٌدل على كل منطقة عقار

: ٌكون لكل عقار صحٌفة مؤلّفة من  ربع صفحات  (4)

 ,  و الؽراس المترّتب علٌها حق مساحة,األبنٌة, وصؾ العقار:تخّصص الصفحة األولى لما ٌلً

 . و  جارتٌن  و حق مقاطعة

 .تدوٌن حقوق االنتفاع و االرتفاق .1

ٌّة .2  .منشش الصحٌفة العقار
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ٌّة الموضوعة الستٌفاء الضرابب .3  .قٌمة العقار التخمٌن

حٌث تحوي ,  و الحقوق الوقفٌة,وتخصص الصفحات الثالث الباقٌة لقٌد الملكٌة  و التصرؾ

والصفحة الثالثة تحوي حقوق االرتفاق واالنتفاع المترّتبة ,الصفحة الثانٌة بٌانات المالكٌن للعقار

ٌوجد  حٌاناً الصحٌفة .والصفحة الرابعة تختص باإلشارات والدعاوي المتعلقة بالعقار, للعقار

ٌّة و المسجل علٌها الحقوق المختلفة المفتوحة فً و,  و التً تسّجل فً الّسجل العقاريّ ,التكمٌل

ٌّة ٌّة البٌانات .  وتكون ملحقة بصحٌفة العقار العابدة له,سجّل الملك ٌدّون فً الصحٌفة العقار

ٌّة التالٌة   كما هً على , وصاؾ العقار,رقم العقار ومساحته,المنطقة العقارٌة ورقمها:الوصف

ًّ للمالك ,(إلخ......تنظٌم,إفراز,قرار قاضً عقاري ) هذا العقار سبب وجودو,الواقع االسم الّثالث

ٌّة,سبب التملك  و الترقٌن,مع اسم األم وتارٌخ المٌالد وعنوان اإلقامة حقوق ,الحّصة السهم

. اإلشارات والدعاوي المترتبة على العقار,االنتفاع واالرتفاق

 :189وهً تعدٌالت القرار21حسب المادة 

ٌّة ال ٌمكن  ن ٌضم سوى قطعة  ر ض واحدة  و عدة قطع مجتمعة ٌعطى كل عقار صحٌفة عقار

ٌّة واألرض التً  قٌمت علٌها األبنٌة والملحقات التابعة لها ٌشكل عقاراً ,من نفس الطبٌعة القانون

والتطبق .واحداً حتى لوكانت العقارات والمنشآت المقامة علٌها من طبٌعة قانونٌة مختلفة

ٌّة إال على عقار لشخص  و عدة  شخاص لهم حقوق ( جري علٌها حق الملكٌة)الصحٌفة العقار

 .مشتركة وبدون تمٌٌز على جمٌع  قسام العقار
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 SWOT        تحلٌل :الفصل الخامس

 .SWOTتعرٌؾ تحلٌل  .   (1.5)

 .     SWOTعوامل تحلٌل .   (2.5)

 . SWOTمصفوفة.   (3.5)

 .SWOTاستراتٌجٌات مصفوفة .   (4.5)

 .  إستراتٌجٌة الهجوم.(1.4.5)

 .إستراتٌجٌة عالجٌة. (2.4.5)

 .إستراتٌجٌة دفاعٌة.(3.4.5)

 .إستراتٌجٌة االنسحاب.(4.4.5)

 .SWOTتحلٌل  .(5.5) 

 .GDLR لدابرة السجل العقاري SWOTتحلٌل .(1.5.5)

 . لإلدارة المحلٌةSWOTتحلٌل .(2.5.5)

 .  للمؤسسة العامة للمساحةSWOTتحلٌل .(3.5.5)

 . لالستشعار عن بعدSWOTتحلٌل .(4.5.5)
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 SWOTتحلٌل 
 :SWOTتحلٌل(1.5)

وقام به  لبرت , 1970-1960نتٌجًة لبحث تّم بمعهد ستانفورد من عام SWOT ظهر تحلٌل 

 لتحدٌد , والمعلومات من مصادر مختلفة داخل المؤّسسة,جمع و تحلٌل البٌاناتو هو , وآخرون

ٌّة, المؤّسسةنقاط القوة التً تتمٌز بها  , و جوانب الّضعؾ التً تعانً منها فً مواردها البشر

ٌّة ٌّة, والماد ٌّة, و هٌاكلها الّتنظٌم ٌّة, والوظٌف ٌّة, والمعلومات الّظروؾ   وتحلٌل,و سالٌبها اإلدار

ٌّة ٌّة,الّسٌاس ٌّة,  و االجتماع  لتحدٌد الفرص التً ,والّتكنولوجٌا الُمحٌطة بها, واالقتصادٌة, والثقاف

كما ٌستعمل فً . والّتهدٌدات التً ٌجب االستعداد لمواجهتها,  و االستفادة منها,ٌمكن استؽاللها

دون االعتماد على , وٌساعد على اّتخاذ القرار على  ساس منطقً, مجاالت الّتخطٌط العمرانً

 .[10] فً المراحل األولى من المشروعSWOT  وٌتم عمل تحلٌل , مجرد الحدس

حٌث ٌشمل الّتخطٌط االستراتٌجً للمؤّسسة , جزء من الّتخطٌط االستراتٌجً swot ٌعتبر تحلٌل

ٌّة ما ٌلً  :العقار

ٌّة .1  .الوضع الّراهن للمؤّسسة العقار

ٌّة .2  .كٌفٌة الوصول إلى الوضع األفضل للمؤّسسة العقار

ٌّة .3  .وضع رؤٌة جدٌدة للمؤّسسة العقار

 : SWOTومن شروط نجاح تحلٌل 

  ًّ  .الواقعٌة فً تحلٌل الوضع الّراهن للتنبؤ بالوضع المستقبل

 ٌّة فً تحلٌل نقاط القوة ونقاط الّضعؾ  .الواقع

 سهولة التحلٌل والبعد عن التعقٌد. 

ٌُستخدم تحلٌل  ٌّة بدٌلة عن الخطط الّراهنةSWOTو ؾ كلمة ,  لوضع خطط إستراتٌج وُنعرِّ

ٌّة للوصول إلى , مجموعة من الخطط توضع لتنفٌذ هدؾ  و  هداؾ المؤّسسة:  بشّنها إستراتٌج

ٌّة , تنفٌذ رسالة المؤّسسة التً ُوضع الهدؾ من  جلها حٌث ٌجب الّتفرٌق بٌن اإلدارة العاد

ٌّة ٌّة, والتً تهتّم بالمؤسّسة من الّداخل, للمؤسّسة العقار والتً تهتّم بالعمالء , واإلدارة اإلستراتٌج
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ٌّة ؾ , والبٌبة الخارج ٌّةوُنعرِّ ٌّة التً تتضّمن تصمٌم وتنفٌذ وتقٌٌم :  بشّنها اإلدارة اإلستراتٌج العمل

 [11].القرارات ذات األثر الطوٌل األجل من وجهة نظر المنتفعٌن والمجتمع ككل

 

ٌّةswotقمنا بإجراء تحلٌل  ودراسة الوضع الّراهن , والمؤسّسات المرتبطة بها,  للمؤسّسة العقار

ًّ swotوتشكٌل مصفوفة , لها واقتراح تشارك بٌانات ,  وبالّتالً استنتاج بدٌل عن الوضع الحال

 .وهو ما سنشرحه الحقاً , بٌنها

 
 

Swot                              
 
 

    عوامل خارجٌة                                 عوامل داخلٌة 
 

 
التهدٌدات       الفرص المناسبة              القوى          الضعؾ 

 

 SWOTعوامل  تحلٌل (9)مخطط

 :swotوهً عوامل تحلٌل , هً األحرؾ األولى من الكلمات التالٌةSWOTوكلمة 

Strength, Weakness, Threats, opportunities    

 SWOTعوامل تحلٌل (205)

ٌّة   ٌّة ,internal factorsهً عبارة عن عوامل داخل  external factors وعوامل خارج

ٌّة لتحلٌل   .swotوتدعى هذه العوامل بالعوامل اإلستراتٌج

 القوىstrengths)  :)

ٌّة التً تؤّثر إٌجاباً مثل توّفر الّسٌولة المطلوبة  و وجود العمالة ذات الخبرة  هً العوامل الداخل

 وتكون قادرة , التً تمتلكها المؤّسسة,ملموسةالوؼٌر  وهً األشٌاء الملموسة, [12]و الكفاءة

 [13]. النجاز  هدافها مما ٌجعلها فً المقّدمة,على استخدامها بشكل اٌجابً
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  الّضعفweakness) ): 

ٌّة التً تؤّثر سلباً على نشاط المؤّسسة وهو الّنقص فً اإلمكانات و القُدرات  ,هً العوامل الداخل

مما ٌنعكس ,  قٌاساً لؽٌرها من المؤسّسات,التً تمّكن المؤّسسة من بلوغ ما تسعى إلى تحقٌقه

 [13].على مستوى األداء المتحّقق فٌها

  الفرص المناسبةopportunities) :)

 ؼٌر اعتماد خّطة ,هً المجاالت واألحداث التً ٌمكن  ن تستثمرها المؤّسسة لتحقٌق  هدافها

ٌّة  [13]. للمؤّسسةّنقديالوؼالباً ما تقاس الفرص بالعابد  ,إستراتٌج

ًّ  و سهولة  ٌّة التً تصّب فً مصلحة المؤّسسة مثل وجود الّدعم الحكوم هً العوامل الخارج

ٌّة وتطبٌقها  [12].إٌجاد التقن

 التهدٌدات(threats): 

ٌّة التً تؤّثر سلباً على  داء  المؤّسسة  مثل المنافسة  و المؤّشرات ,هً العوامل  الخارج

ٌّة ٌّة السلب  [12].االقتصاد

ًّ ,هً األحداث التً تحول دون تحقٌق  هداؾ المؤّسسة بالّشكل المطلوب  وٌكون لها  ثر سلب

 [13]. المؤسسةعلى المؤّسسة و ُتقاس بمقدار النقود التً خسرتها

 

 :SWOTمصفوفة  (305)

ٌّة، وهذه األداة  ٌّة من  جل الّتخطٌط لخطط إستراتٌج هً  داة عاّمة مهمة جداً للمؤّسسات الحكوم

هاّمة فً عملٌات الّتسوٌق ألّنها سرٌعة وسهلة، كما ُتساعد صانعً القرار لٌرّكزوا على القضاٌا 

 [1].الهاّمة جداً فً تولٌد خطط بدٌلة لتطوٌر اآللٌات الّراهنة

ٌّة  وهً المصفوفة المسؤولة عن اختٌار اإلستراتٌجٌة  المناسبة فً ضوء تحلٌل البٌبة الداخل

ٌّة و المتمثلة بعنصرٌن قوة المؤّسسة و مكامن ضعفها وما ٌقابلها من تحلٌل  للمؤسسة العقار

ٌّة المتمثلة بالفرص المناسبة الُمتاحة و الّتهدٌدات التً قد تواجهها  .البٌبة الخارج

 

ٌّات الُمستنتجة  من  مصفوفة  (405)  sowtاالستراتٌج
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ٌّات الّناتجة من تحلٌل  ٌّات  و خططSWOTإن االستراتٌج ٌّة ,  هً  ربعة استراتٌج اإلستراتٌج

ٌّة الهجوم وتكون المؤّسسة بشفضل حاالتها , الّناتجة من القوى والفرص الُمناسبة ُتدعى إستراتٌج

ٌّة ٌّة الّناتجة من القوى والّتهدٌدات ُتدعى إستراتٌجٌة دفاع واإلستراتٌجٌة الّناتجة ,  ّما اإلستراتٌج

ٌّة ٌّة عالج ٌّة الّناتجة من , من الفرص الُمناسبة والّضعؾ ُتدعى إستراتٌج وُتدعى اإلستراتٌج

ٌّة االنسحاب ٌّات بالّتفصٌل , الّتهدٌدات والّضعؾ إستراتٌج وسٌتّم الّتعرؾ على هذه االستراتٌج

 .فً الفقرة القادمة

ة الهجوم  (10405) ٌّ  strategy  attackإستراتٌج

 ألّنها ُتعّبر عن توافق ,وهً اإلستراتٌجٌة التً تعتمدها المؤّسسة عندما تكون فً  فضل حاالتها

. و انسجام مابٌن نقاط القّوة و الفرص الُمناسبة القادرة على استثمارها 

ة  (20405) ٌّ  treatment  strategy     إستراتٌجٌة عالج

ٌّة التً ُتمّثل انعكاس العالقة بٌن نقاط الّضعؾ الموجودة فً وهً والفرص , المؤّسسةاإلستراتٌج

ٌّة حالة  المؤّسسة فً ظل االنتعاش االقتصاديّ , الُمتاحة ونمو , حٌث تعكس هذه اإلستراتٌج

ٌّة ٌّة, الّسوق العقار ٌّاتها الّداخل حٌث ُسّمٌت  ,حٌث تعانً المؤّسسة من ضعؾ فً قدراتها و إمكان

ٌّة لمواجهة نقاط الّضعؾ و تصحٌحها ٌّة عالج ٌّة ألّن المؤّسسة تعتمد إستراتٌج  .عالج

ة  (30405) ٌّ ة دفاع ٌّ  defensive  strategyإستراتٌج

 ولكّنها ؼٌر قادرة على الّتشثٌر ,بالّتالً فإنها تعمل على الّتكٌؾ معها قدر الُمستطاع و مواجهته

ٌّة تملكه من قوة  حٌث ُتمّثل هذه اإلستراتٌجٌة العالقة بٌن ما ,بها كما هو حاصل فً بٌبتها الّداخل

ٌّة  الّدفاع من خالل تعزٌز و  وبالّتالً فإّن المؤّسسة تنتهج إست,وما تواجهه من تهدٌدات راتٌج

ٌّة محدودة,تقوٌة مكامن القوة لمواجهة الّتهدٌدات  و تستطٌع , والّتً قد تكون ذات فترة زمن

ٌّة الهجوم على اعتبار  ن تجاوز المؤّسسة للّتهدٌدات ٌفتح لها  تجاوزها لكً تنتقل إلى إستراتٌج

 .المجال القتناص الفرص الُمتاحة

  retreat  strategyإستراتٌجٌة االنسحاب (40405)
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ٌّة  خطر الحاالت التً تكون بها المؤّسسة ألنها ُتمّثل حالة التوافق بٌن  ,ُتمّثل هذه اإلستراتٌج

وسبب ذلك هو عدم الكفاءة  , وما قد تواجهه من تهدٌدات فً البنٌة,نقاط الّضعؾ التً تعترٌها

ٌّة ٌّة,الّتشؽٌل ٌّة فً المؤّسسة, واإلنتاج ٌّة التً تواجهها,  والتسوٌق  و ,فضاًل عن الّضؽوط الّتنافس

ٌّة الّسٌبة  ٌّة االنسحاب  و التراجع,الّظروؾ االقتصاد  من خالل تقلٌص ,وستعتمد هذه اإلستراتٌج

ٌٍّن لكً تعاود الّنشاط  و العمل  ٌّاتها فً مجال معٌن إلى زمٍن مع  .عمل

ٌّة االنكماش لكونها تحّد من  نشطتها  و تقلّصها بما ٌؤّدي إلى تقلٌل ,و تسّمى   ٌضاً إستراتٌج

 ومن ثم ُتعاود الّنشاط وال تقوم بعملٌة االنسحاب , وتشثٌر المنافسٌن علٌها إلى حٌن,الّتكالٌؾ

 ًّ . الكل

 

  swotتحلٌل (505)

  تحلٌلswot ّة الّسجل العقاري ٌّ   لمدٌر

 القوى

ٌّة .1 ٌّة العقار  .سجاّلت موثوقة للملك

 .الموّظفٌن مؤّهلٌن ُكلٌّ ضمن اختصاصه .2

 . عمال المسح العقاري وسجاّلت األرض ضمن المدٌرٌة .3

 

 الضعف

 .القوانٌن التً تحكم سجاّلت األرض لٌست ُمتَّصلة مع الّتكنولوجٌا الحدٌثة .1

 .الّسجاّلت ؼٌر مطابقة للواقع .2

 .عدم وجود موّظفٌن مدّربٌن جٌداً للتعامل مع العمل المساحً الّشاق .3

 .إدخال الّتكنولوجٌا الحدٌثة بطًء جداً  .4

 .حجم المكاتب صؽٌر والمكاتب ؼٌر مجّهزة بشجهزة حدٌثة .5

ٌّة .6 مثل الذهاب عّدة مرات للحصول على , الّتقنٌات القدٌمة الُمستخدمة فً المصالح العقار

ٌّة  .المعلومات العقار

 الفرص المناسبة   
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ٌّة للمجتمع السوري .1 ٌّة واالجتماع ٌُمكن تجهٌز ,  همٌة إدارة األراضً من  جل الّتنمٌة االقتصاد و

ٌّة بالموارد الالزمة للتحدٌث لمواجهة طلبات الزبابن  .المدٌر

ٌّة لدعم األنشطة مثل  .2 ٌّة  و الّصٌانة ألّن , ITاالستعانة بمصادر خارج ٌُمكن  ن تقٌم هذه الُمدٌر

 .الّنشاطات بشكل  سرع وبكلفة  قل

 التهدٌدات

ٌّة قادرة على رقمنة المعلومات بالوقت الحاضر .1 ٌتحول ذلك إلى عواقب , إذا لم تكن المدٌر

ٌّة ٌّة والّتشؽٌل  .وخٌمة من  جل قدرتها لمواجهة االحتٌاجات القانون

 GDLRلمدٌرٌة السجل العقاريSWOT    تحلٌلمصفوفة

 

 الضعف  القوى  

 تمتة سجالت الملكٌة العقارٌة  - الفرص المناسبة

 .بواسطة الموظفٌن المؤهلٌن لذلك

استخدام  جهزة مطورة للمسح  -

 .العقاري

 

تجهٌز المكاتب باألجهزة الحدٌثة والتقنٌات  -

الحدٌثة واإلسراع بإدخال تكنولوجٌا المعلومات 

 .لدعم العملٌات العقارٌة

تشؽٌل الموظفٌن المؤهلٌن باألتمتة  - التهدٌدات

 GDLRعلى  رقمنه   المعلومات بال

اإلسراع بإدخال التكنولوجٌا لمواجهة  -

 .االحتٌاجات القانونٌة والتشؽٌلٌة

 GDLR لمدٌرٌة الّسجلّ العقاريّ SWOTمصفوفة (2)الشكل

 

  تحلٌلswotلوزارة اإلدارة المحلٌة  

 القوى

فً جمٌع وقراءة الُمخّططات , بشعمال المسح الّتقلٌديّ وجود عدد كبٌر من الموّظفٌن الُمختّصٌن  .1

 .المحافظات

 .TOTAL STATIONو جهزة GPSوجود  جهزة متطورة مثل  .2
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 .تستعمل جمٌع البٌانات من شبكات المثلّثات والّنقاط المرجعٌة فً المخّططات .3

ٌّة .4 ٌّة لكّل الُمدن والقرى فً سورٌة فً اإلدارة المحل والمخّططات , وجود المخّططات الّطبوؼراف

ٌّة ٌّة فً المصالح العقار  .العقار

ٌّة .5 ٌّة, المٌل لتسوٌق المخّططات فً المصالح العقار  .وإعطاء المعلومات العقار

 الضعف

ٌّة فً تنفٌذ  .1 ٌّة هو القضٌة الّربٌس االختالؾ بٌن المخّططات الطبوؼرافٌة والمخّططات العقار

 .الّتخطٌط

 .الّصعوبات فً الحفاظ وجذب الموّظفٌن الُمؤّهلٌن .2

 .ٌعمل بعض الموّظفٌن بعقد وهم فً القطاع الخاص .3

ٌّة .4  .االزدواجٌة فً  عمال المسح بٌن المحافظة والمصالح العقار

 الفرص المناسبة 

ٌّةالتعاون الجٌد بٌن المحافظة و .1  .المصالح العقار

ٌّة .2  .الّسعً ألتمتة الصحٌفة العقار

ٌّة .3  .تجدٌد طرق العمل من خالل استخدام خبراء  جانب فً اإلدارة المحل

 .الّنظام العقارّي ال ٌحوي كل العقارات الموجودة .4

ٌّة .5  .وجود فرٌق عمل مؤّهل لسن قوانٌن جدٌدة ألتمتة المصالح العقار

 التهدٌدات

 .GDLRفشل توسٌع الّتعاون بٌن المحافظة و .1

ٌّة مشارٌع المسح .2  .انخفاض مٌزان

 .فساد بعض الموّظفٌن .3

ٌّة .4  .اقتراح بعض الموّظفٌن األجانب ؼٌر المناسبٌن للحالة الّسور

 .الّدراسات ما تزال ؼٌر مطّبقة ومركونة على الّرفوؾ .5
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 لوزارة اإلدارة المحلٌةSWOTمصفوفة 

 الضعف القوى 

تدرٌب الموظفٌن المحلٌٌن من قبل  - الفرص المناسبة

 .الخبراء األجانب

استخدام األجهزة المتطورة بالعمل  -

 .المساحً

 

 .GDLRالتشارك بٌن اإلدارة المحلٌة و -

 

 

انتقاء الموظفٌن المؤهلٌن وتدرٌبهم بدالً  - التهدٌدات

 .من الخبراء األجانب

 وضع كل موظؾ بالمكان المناسب -

 .تسرٌح الموظفٌن الؽٌر كؾء للعمل العقاري -

زٌادة التعوٌضات للموظفٌن المؤهلٌن بدالً من  -

الخبراء األجانب الؽٌر مناسبٌن للحالة 

 .السورٌة

 

 

ٌّةSWOTمصفوفة (3)الشكل   لإلدارة المحل

  تحلٌلswotللمؤسسة العامة للمساحة  

 القوى

 .تتمّتع المؤسّسة بالخبرة الواسعة فً إنتاج الخرابط .1

ٌّة .2  .تستطٌع المؤّسسة العاّمة للمساحة  ن تعمل فً المناطق األمن

ٌّزة فرٌدة .3 حٌث ُتعتبر الوحٌدة المسؤولة عن جمٌع األمور المرتبطة , ٌعطً القانون المؤسّسة م

 .بإنتاج الخرابط

 الضعف 

مع وجود صعوبات لتقلٌص العدد بسبب قانون العاملٌن , العدد الكبٌر الموجود من الموّظفٌن .1

 .الموّحد
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 .األرباح القلٌلة التً ٌمكن  ن ُتستخدم لالستثمار فً نشاطات  خرى .2

 .الخبرة ؼٌر الكافٌة للموّظفٌن بشعمال المسح .3

 .األجهزة القدٌمة الُمستخدمة .4

 .القدرة المحدودة لتسوٌق الخرابط .5

ٌّة, عدم وجود اّتصاالت مع المؤّسسات األخرى الُمنتجة .6 وخاّصة فً , الكتساب الخبرة الدول

 ًّ  .مجال اإلنتاج الرقم

 الفرص المناسبة

حٌث ٌخلق ذلك فرصة , ٌستند إلى نظام مرجعً عالمً, استخدام نظام إرجاع جٌودٌزي جدٌد .1

ٌّة, لبٌع الخرابط بشكل  كبر  .وٌخدم االستخدامات المدن

 .صدور قرارات لتشكٌل إدارة األراضً .2

ٌّة, الّتعاون مع الشُّركاء الّدولٌٌن .3  .مع تسهٌل تطوٌر المؤسّسة تماشٌاً مع االّتجاهات الّدول

 .مراجعة المخططات التً تنتجها المؤّسسة كل خمس سنٌن بناءاً على احتٌاجات السوق .4

 التهدٌدات

 .حٌث ٌجب إجراء تشارك بٌن  عمال المسح والّسجل العقاريّ , تناقص  همٌة المؤّسسة .1

  للمؤسسة العامة للمساحةswotمصفوفة

 الضعف القوى 

إنتاج خرٌطة عقارٌة تستند إلى مرجع  - الفرص المناسبة

 .جٌودٌزي موحد

 

 .ازدٌاد القدرة لتسوٌق الخرابط -

صدور بعض القرارات من  جل تشارك  -

 .البٌانات من خالل االتصال بمؤسسات  خرى

 

صدور بعض القرارات النتاج الخرابط  - التهدٌدات

المساحٌة بواسطة عاملٌن خبراء مؤهلٌن 

بشعمال المسح من المصالح العقارٌة 

بالتعاون مع خبراء من المؤسسة العامة 

 .للمساحة

تخفٌض سن التقاعد للتخلص من بعض  -

 .ونقل البعض لمكان آخر,الموظفٌن
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  للمؤسسة العامة للمساحةSWOTمصفوفة (4)الشكل

 

  تحلٌلswot  لالستشعار عن بعد  

 القوى

ٌّات وبرامج  .1  .GISوبرامج  ,HARDWARE وSOTWAREوجود تسهٌالت وبرمج

ٌّة .2  .الوصول إلى بٌانات األقمار الصناع

ٌّة .3 ٌّة والفضاب  .الخبرة الّجٌدة فً تفسٌر الّصور الجو

 .±3mm+1ppm لتحدٌد المواقع مع دقة عالٌة GPSوجود محطتان  .4

 .الخبرة فً مجال تقنٌة االستشعار عن بعد .5

 الضعف

ٌّة فً بنك للمعلومات .1  .عدم وجود  رشٌؾ للبٌانات الرقم

 .مشكلة فً الحفاظ على الخبراء .2

 .مشكلة إنشاء فرٌق عمل مؤّهل .3

 .ضعؾ الكفاءة فً بعض المناطق .4

ٌّة فً الهٌبة العاّمة لالستشعار عن بعد .5  .االفتقار لخطط استراتٌج

 الفرص المناسبة

ٌّة .1 إلنتاج الخرابط , ٌساعد الّنظام المرجعً الجدٌد فً تسهٌل الّتعاون بٌن المنّظمات الربٌس

 .الّدقٌقة

ٌّة .2 ٌّة الوطن مع وجود فوابد , تبادل البٌانات والمعلومات بٌن الّسلطات, ُتمّكن البنٌة التحتٌة السور

 .كثٌرة للمجتمع السوري

سٌحقق زٌادة استخدام بٌانات االستشعار ,تدرٌب ونقل التكنولوجٌا الحدٌثة إلى المؤسسات الهامة .3

 .عن بعد

من  جل تنفٌذ العمل , بناء القدرات من  جل الحصول على موظفٌن مختصٌن فً إدارة المشارٌع .4

 ًّ  .باإلضافة إلى اإلدارة, الّتقن
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ٌّة لألبحاث العلمٌة لتكون قادرة على االتصال  .5 تهٌبة الظروؾ المناسبة لالتصال بالشبكة الدول

 .بسهولة وبشكل مباشر

ٌّة ٌمكن الوصول إلٌها بشبكة, إنشاء قاعدة بٌانات فً االستشعار عن بعد .6  .من خالل شبكة وطن

 التهدٌدات

 .ال ٌوجد تهدٌدات بشكل مباشر

 للهٌئة العامة لالستشعار عن بعدSWOTمصفوفة 

 الضعف القوى 

 من اجل تشارك GISتطبٌق  - الفرص المناسبة

 البٌانات

 ال ٌوجد -

اختٌار فرٌق مؤهل علمٌاً ومن  - التهدٌدات

 جل انشاء قاعدة بٌانات رقمٌة 

 .وانتاج الخرابط الرقمٌة

 .الدعم المادي للفرٌق المؤهل -

 .التخلص من الروتٌن -

 ال ٌوجد -

  للهٌئة العامة لالستشعار عن بعدSWOTمصفوفة (5)الشكل

ٌّة,   همٌة تشارك البٌانات بٌن الّسجّل العقاريّ  SWOTنستنتج من تحلٌل  والمصرؾ , والمال

ولكً نطور النظام , وهو ما سنحاول تطبٌقه فً الفصل السابع, GISبواسطة برنامج , العقاريّ 

 :وهً , نتعرؾ على بعض المقترحات فً الّتطوٌر العقاريّ , العقاري

 ٌّة  .تطوٌر المخّططات العقار

 تطوٌر سجاّلت األرض. 

 ٌّة  .تطوٌر وزارة المال

  ّتطوٌر األساس الجٌودٌزي. 

  ّتطوٌر الكادر البشري. 

 ًالتطوٌر المؤّسسات. 

 .وسنشرح بعض توصٌات الّتطوٌر فً الفصل القادم
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 توصٌات لتطوٌر النظام العقاري فً سورٌا:الفصل السادس

 . توصٌات لتطوٌر المخططات العقارٌة.(1.6)

 . GDLRتوصٌات لتطوٌر السجل العقاري .(2.6)

 . توصٌات لتطوٌر وزارة المالٌة.(3.6)

 . توصٌات لتطوٌر األساس الجٌودٌزي.(4.6)

 . توصٌات للتطوٌر المؤسساتً.(5.6)

 .توصٌات لتطوٌر الكادر البشري.(6.6)
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ٌّة(106)  توصٌات لتطوٌر المخّططات العقار

 :نقترح ما ٌلً

1.  ًّ  :عدم إدخال نتائج المسح الجدٌد على المخّطط األصل

ٌّة بواسطة العاملٌن وٌتم  رشفتها , والمّساحٌن العاملٌن فً الّدولة,  ٌتم تقدٌم المخّططات العقار

ٌّة. والّتصدٌق, بعد الّتدقٌق ٌّن  قسام األرض الحال ٌُب , وٌتم إدخال نتابج المسح على المخّطط الذي 

ٌؤدي ذلك إلى عدم قراءة المخطط األصلً بشكل , فعندما ٌكون الّتعدٌل على المخّطط األصلً

وٌكون ملحقاً بالمخّطط , سٌتم حفظه جانباً , وعندما ٌتمُّ الّتعدٌل على مخّطط منفصل, سهل

 .وسٌتم نسٌانها عندما ٌحتاج  حد األشخاص  ن ٌرى الحالة الراهنة للمنطقة, األصلً

ٌّة أصلٌة .2  :إنتاج خرٌطة عقار

والّسجل , واالستشعار عن بعد, ٌشرؾ على إنتاجها اللجنة المؤلفة من المؤسسة العامة للمساحة

بواسطة , وٌتم إنشاء هذه الخرٌطة وفق نظام مرجعً جٌودٌزي ُموّحد, GDLRالعقاري 

ٌّة مرقمنة وٌتم الّتخلص , وٌتم مسح الّنقاط المتاخمة للملكٌة فً الّنظام الجدٌد, مخّططات عقار

 .من المخّططات القدٌمة

 GDLRتوصٌات لتطوٌر الّسجل العقارّي (206)

ٌّات ٌّة للحقوق المختلفة المتعلقة بالملك وٌجب بذل جهود , ٌحوي الّسجل العقارّي الّسجاّلت القانون

ٌّات المسّجلة, كبٌرة ٌّة للمعلومات عن الملك مّما ٌؤدي , حتى تعكس هذه الّسجاّلت الحالة الواقع

 :وبالّتالً نقترح, وتوظٌؾ الستثمار األموال, ؼلى تطوٌر اقتصادي

ٌّة .1 ة العقار ٌّ ة, أتمتة سجاّلت الملك ٌّ ٌُؤدي إلى , واستبدالها بقواعد بٌانات رقم وذلك 

ٌّة, تحّسن حفظ ومعالجة معلومات الّسجل العقاريّ  وسٌتم , و بالّتالً تحسٌن المعامالت العقار

 ًّ ٌّة من خالل الّتعدٌل القانون والذي ٌحتاج إلى تعدٌل من الّسلطات , استبدال الّسجاّلت الرقم

 .ووضع معاٌٌر  مان للمعلومات, الُمختّصة

ٌّة .2 لرفع جودة المعلومات والحصول على معلومات عن قٌمة , االتصال بمدٌرٌات المال

ٌّة معلومات مشابهة لمعلومات الّسجل , الضرٌبة المفروضة على العقار حٌث تحوي مدٌرٌة المال

هذا ٌؤّدي إلى اكتشاؾ األخطاء , حٌث نحصل على معلومات من مصدرٌن, GDLRالعقارّي 

وبالّتالً فإّن الّسجاّلت ,  ٌفتقر للمعلومات عن قٌمة الضراببGDLRوبالتالً فإن , وتصحٌحها
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ٌّة ٌّة المال ٌّة لها سُتكّمل بمعلومات عن قٌمة الّضرابب بشكل مباشر من سجاّلت مدٌر فً , الرقم

 . حال تشارك البٌانات

ٌّة بالّسجّل العقاريّ  .3 ٌّة, الّتحضٌر للعالقات المستقبل ٌّة األصل , والخرٌطة العقار

ٌّة ضمن سجاّلت الملكٌة ٌّة , والمعلومات الرقم سٌكون ذلك  فضل عندما تكون ُمتصلة مع مدٌر

ٌّة ٌّات , من  جل القروض والرهونات, المال ٌّة للملك ٌّة والوصف وٌمكن  ن توضع المعلومات المكان

ٌّة, وٌجب بحث المالحظات الحقلٌة, مع بعضها وهذا ما , والعالقة المباشرة بٌن الّسجاّلت الرقم

 .سنطبقه فً الفصل القادم

ٌّة وقٌمتها  (306) ة العقار ٌّ ٌّة وسجاّلت ضرائب الملك ة المال ٌّ  توصٌات لتطوٌر مدٌر

 :نقترح ما ٌلً

 .وطرق حساب ضرابب العقارات, إنتاج نماذج لتقدٌر ثمن العقارات .1

ٌّة, GDLRالعالقة بٌن بٌانات  .2 ٌّة المال ٌّة, ومدٌر , وذلك إلعطاء جمٌع معلومات الملك

 . والّضرابب للُمراجع

حٌث تساهم الكلفة العالٌة لمعامالت البٌع والّشراء بمشكلة : التؽٌٌر القانونً للضرابب  .3

ٌّة, عدم الّتسجٌل فً سجاّلت األرض وٌوجد سببٌن للتؽٌٌر , وُتسهم فً ترد بالمعلومات العقار

ًّ للضرٌبة وهما  :القانون

 تشجٌع الناس لتسجٌل التؽٌٌرات. 

 وهذا بإنتاج ضرٌبة ازدٌاد ر س , تشجٌع الناس للتصرٌح عن الّسعر الحقٌقً للبٌع

ٌّة, المال ٌّة العقار حٌث الربح ٌساوي سعر البٌع , بواسطة فرض ضرٌبة على سعر بٌع الملك

 .مطروحاً منه سعر الشراء

 توصٌات لتطوٌر األساس الجٌودٌزي(406)

 :ٌتم تطوٌر األساس الجٌودٌزي بتحدٌث الهٌكل الربٌسً لألساس الجٌودٌزيّ 

, فً جملة االرتسام الستٌرٌوؼرافً, ضبط شبكة نقاط مثلثات الدرجتٌن األولى والثانٌة .1

بحٌث , حٌث تقوم المؤسسة العامة للمساحة بتنفٌذ مشروع وطنً), GPSبعد انجاز شبكة نقاط 

ٌّة, تستفٌد منه جمٌع الجهات ٌّة ُمستندة لألرصاد الفضاب من ( GPS)وهو إنشاء شبكة نقاط جٌودٌز

ٌّة حّتى الّدرجة الّثانٌة ٌّة من الّدرجة األولى , الّدرجة الّصفر حٌث ٌوجد ربط بٌن الّنقاط الُمثلثات
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ٌّة والّنقاط الُمستندة ألرصاد  ٌّة من بٌن نقاط ,GPSوالثان حٌث ٌتّم انتقاء نقاط الّدرجة الّصفر

ٌّة فً , الدرجة األولى ولكً ٌتم ربطها باألساس الجٌودٌزّي الُمستند إلٌه فً األعمال المساح

ٌّة استنادا ألرصاد , (سورٌة ٌّة من GPSفعندما ٌتّم إنشاء شبكة جٌودٌز  تستفٌد المصالح العقار

باالضافة إلى الحصول على قٌاسات ,الّشبكة الجدٌدة فً رفع دقة األساس الجٌودٌزي االساسً

ٌّة القادمة, جٌودٌزٌة دقٌقة وسرٌعة باالضافة إلى , تتمّتع بدّقة موضعٌة عالٌة للمشارٌع المساح

ٌّة األفقٌة   ضبط الّشبكات الجٌودٌز

 

 توصٌات للتطوٌر المؤسساتً(506)

 :نقترح ما ٌلً

ٌّة ٌُعتبر هذا المكتب المركزّي الُمزّود للمعلومات , إٌجاد مكتب مركزي فً المصالح العقار

ٌّة ٌّة وبٌانات ,العقار ٌّة على كل المعلومات من بٌانات مال بحٌث ٌحصل المراجع للمصالح العقار

ٌّة للعقار وجمٌع اإلشارات والحقوق المترتبة علٌه , و الّرهونات إن ُوجَدت من هذا المكتب, ملك

ولكن قبل ذلك ٌجب إنشاء هٌبة , مقابل حصوله على هذه المعلومات, مقابل مبلػ ٌدفعه المراجع

ٌّة نقترح  ن تكون على مستوى وزاريّ  تقوم هذه الوزارة بالّتنسٌق بٌن االستشعار عن , سٌاس

ولكن , وٌتم اختٌار مدٌر كؾء لهذه الوزارة, بعد والمؤّسسة العاّمة للمساحة وسجاّلت األرض

: حٌث ٌجب اّتخاذ بعض اإلجراءات , دمج هذه المؤّسسات مكلؾ وٌحتاج إلى وقٍت طوٌٍل جداً 

وٌجب , من  جل الحفاظ علٌهم, ورفع  جور الموّظفٌن المؤّهلٌن, مثل تقلٌل عدد الموّظفٌن

ًّ فً كل مؤّسسة وذلك , وكذلك تطوٌر الكفاءات والّتكنولوجٌا الحدٌثة, تطوٌر آلٌات العمل الداخل

 :ومن مهام الوزارة الّجدٌدة, للتخلص من حالة الفوضى الُممكن حدوثها

  تخطٌط العملٌات االستراتٌجٌة لقضاٌاLA. 

 تخصٌص التموٌل الالزم لتحقٌق التطوٌر السرٌع. 

  التشكد من الّتنسٌق وتشارك البٌانات بٌن المؤّسسات المشتركة فً إنتاج منتجاتLA ,

ٌّات و هداؾ و نشطة حول كٌفٌة تحقٌق هذا الّتنسٌق باإلضافة إلى االهتمام , ووضع استراتٌج

وذلك من خالل إنشاء لجنة خاّصة بالمعلومات , والّتركٌز على الجٌودٌزٌا وتشارك البٌانات

ٌّة ٌّة , الجٌودٌز ٌتم فٌها انتقاء  عضاء وهم مستخدمً ومزّودي معلومات المؤّسسات العقار

مع , باإلضافة إلى إنشاء هٌبة مؤّقتة من  جل تنفٌذ اإلطار الجٌودٌزيّ , والمؤّسسات المرتبطة بها
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ٌّة ل اختٌار الموّظفٌن من المؤّسسة , لتنفٌذ اإلطار الجٌودٌزيّ , موّظفٌن مؤّهلٌن وموارد مال ٌُفضَّ و

ٌّة, والجامعات, العاّمة للمساحة ٌّة, والعمل على إنشاء قاعدة بٌانات رقم ٌّة, لسجاّلت الملك ,  والمال

ٌّة واالستشعار عن بعد, والمؤّسسة العاّمة للمساحة , ثم الّربط بٌنهم, ووزارة اإلدارة المحل

من  جل إنتاج خرابط ذات دّقة , باإلضافة إلى ضرورة إٌجاد  طار مرجعً جٌودٌزّي موّحد

ٌّة ٌّة, عال ٌّات العقار من  جل تخطٌط استعمال , وتكون هذه الخرابط مهّمة, من  جل إدارة الملك

ٌّة ٌّة, األراضً الوطن ًّ , واإلقلٌم ٌّة , والمٌاه, و عمال الّصرؾ الصح واالتصاالت الّسلك

ٌّة ًّ , والالسلك  .وحماٌة البٌبة واألمن القوم

 توصٌات لتطوٌر الكادر البشري(606)

ٌّة فً المؤّسسة ٌّة وظٌفة من الوظابؾ األساس وقد برزت  همٌتها فً الفكر , تعتبر الموارد البشر

ٌّات إدارة , بسبب اّتساع حجم المؤّسسات ودورها فً خدمة المجتمع, اإلداريّ  وتتّركز مسؤول

ٌّة الكؾء ٌّة فً كٌفٌة الحصول على الموارد البشر وتعٌٌنها وتكلٌفها بانجاز , الموارد البشر

ثّم العمل على تطوٌر قدرتها وصٌانتها وتدرٌبها بشكٍل مستمر , المهمات المطلوبة فً المؤّسسة

ٌّة الحدٌثة الممكن استخدامها فً  عمال المسح , مثل البرامج, على كل جدٌد واألجهزة المساح

 ًّ ٌّةGISوبرامج , الحقل ٌّة داخل المصالح العقار ٌّة العقار والحفاظ على األشخاص ,  لتطوٌر اآلل

ٌّة, الخبراء  و إرسالهم إلكمال دراستهم , وبعث البعض اآلخر للحصول على دورات تدرٌب

ٌّة فً المؤّسسة, بتخّصصات مهّمة إدارة حٌث نعّرؾ , وهذا ما ٌسمى إدارة الموارد البشر

ة ٌّ  : بشّنها المؤّسسة العقار

ٌّة, مجموعة من األنشطة والممارسات بدءاً من عملٌة الّتخطٌط , التً تهتّم بالموارد البشر

واالهتمام بظروؾ , وتقوٌم األداء, واالختٌار والتعٌٌن والتدرٌب وفتح األجور والّتعوٌضات

ًّ , العمل وبالتالً فإّن الهدؾ من إدارة , وصوالً إلى الخروج إلى الّتقاعد, وبالمسار الوظٌف

ٌّة هو تكوٌن قوة عاملة مؤّهلة ومدّربة ومحفّزة قادرة على الوفاء باحتٌاجات  الموارد البشر

ٌّة, المؤّسسة بمختلؾ  نشطتها ووظابفها ٌُسّمى بالفاعلٌة الّتنظٌم وهً قدرة المؤّسسة , إلى ما 

ٌّة المؤّهلة لدٌها  .[3]على تحقٌق  هدافها من خالل الموارد البشر

ٌّة وهً  :وٌوجد نوعٌن من الوظابؾ إلدارة الموارد البشر

  وتتمّثل بالّتخطٌط والّتنظٌم والّتوجٌه والّرقابة: وظابؾ إدارٌة. 

 .تهتّم هذه الوظٌفة بتخطٌط احتٌاجات المؤّسسة من قوى عاملة كّماً ونوعاً : الّتخطٌط  .1
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ٌّات: التنظٌم  .2 لطات بٌن األفراد, وهو تقسٌم وتحدٌد الواجبات والمسؤول وتحدٌد , والسُّ

ٌّات  .وٌكون المدٌر مسؤوالً عن  تحدٌد العالقات بٌن األفراد, العالقات التً تربط هذه المسؤول

والهدؾ من هذه , وٌقصد بها توجٌه جهود األفراد نحو تحقٌق  هداؾ المنظّمة: التوجٌه  .3

ٌّة, الوظٌفة  .هو حّث األفراد على العمل برضاء تام وفعال

بناءاً على , تتعلّق بتنظٌم األنشطة والّتنسٌق بٌنها طبقاً لخّطة العمالة المحددة: الرقابة  .4

ٌّة للّتنظٌم بحٌث تضمن تنفٌذ الخّطة العاّمة للمنظّمة بكفاءة , تحلٌل األهداؾ  و األنشطة األساس

ٌّة  [17].عال

  ٌّة ٌّة ما ٌلً: وظابؾ فن ٌّة إلدارة الموارد البشر  :تشمل الوظابؾ الفن

وهو نشاط ٌتضّمن مهام العمل ومواصفاته من جهة ومواصفات شاؼل :تحلٌل العمل .1

 . حٌث ٌتم وضع الشخص المناسب فً المكان المناسب.الوظٌفة من جهة  خرى

ٌّة .2 ٌّة المطلوبة :تخطٌط االحتٌاجات من الموارد البشر وهو نشاط ٌهدؾ إلى توفٌر الكم

ٌّة للفترة القادمة ٌّة, من الموارد البشر  .ٌجب إعادة تنظٌم  عداد الموّظفٌن فً المصالح العقار

وهو نشاط ٌهدؾ إلى الّتعرؾ على نوعٌة الموارد : االستقطاب والتعٌٌن واالختٌار .3

ٌّة ٌّة المتوفرة فً المؤّسسة العقار و ي نقص , وتعوٌض الّنقص الموجود بالمورد البشريّ , البشر

 .ببعض االختصاصات ٌجب تعوٌضه

ٌّة .4 وهو نشاط ٌهدؾ إلى إكساب العاملٌن فً المؤّسسة :تدرٌب وتنمٌة الموارد البشر

ٌّات الزمة ألداء العمل وٌشمل تدرٌب العاملٌن على الّتدرٌب فً موقع  العقارٌة مهارات وسلوك

 ًّ ٌّة وتقنٌات  ,العمل  و المؤّسسة سواء بالتدرٌب على األجهزة حقلٌا  و الّتدرٌب على برامج مساح

ٌّة ٌّة ,حدٌثة داخل المؤّسسة العقار مثالً من خالل  , و الّتدرٌب خارج العمل  و المؤّسسة العقار

ٌّة لخارج القطر للتعّرؾ على كل جدٌد ٌّة للعاملٌن فً , البعثات العلم وٌمكن القٌام بدورات تدرٌب

 .الهٌبة العاّمة لالستشعار عن بعد

ٌّة العاملة فً :تقوٌم األداء .5 هو عملٌة تهدؾ إلى تقٌٌم مستوى  داء الموارد البشر

ومقارنة األداء الفعلً مع األداء  ,المؤّسسة من خالل معرفة نقاط القوة والّضعؾ فً األداء

ٌّزٌن و ,  ي محاسبة المقّصرٌن والفاسدٌن, ثم الُحكم علٌه ,المعٌاريّ  ومكافبة العاملٌن المتم

 .ووضع ضوابط للتقٌٌم, ترفٌعهم

ٌّة والتً :تقوٌم الوظائف .6 وتشمل مجموعة األنشطة التً تقوم بها إدارة الموارد البشر

ٌّة ٌّة والخبرة وظروؾ العمل ,تهدؾ إلى تحدٌد القٌمة واألهم  . بناءاً على المهارة والمسؤول
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بحٌث تكون متناسبة مع الجهود المبذولة  ثناء :تحدٌد سٌاسات األجور والتعوٌضات .7

 .باإلضافة إلى  مور  خرى مثل الّتشمٌن الّصحً  ,العمل

ٌّة .8 تهدؾ إلى توفٌر الّسالمة  ثناء العمل وذلك من خالل  : وظٌفة سالمة الموارد البشر

ٌّة إدارٌة مشتركة لحماٌة العاملٌن من الحوادث ٌّة  ,تصمٌم برامج فن ٌّة وطب وتوفٌر برامج صح

مثل آالم  سفل الظهر الناتجة عن ,المساحًتحمً العاملٌن من األمراض الناتجة عن العمل 

وللتخفٌؾ من هذه األمراض ٌمكن اتخاذ بعض . [3]الوقوؾ المستمر  و الجلوس  مام الحاسب 

وتوفٌر استراحات للعمال  ,تشمٌن  جهزة كمبٌوتر محمولة للعاملٌن :  وهً كالتالً,اإلجراءات

ٌّة للمؤّسسة مع وجود تكٌٌؾ للمكاتب مع وجود ضمان ,الذٌن ٌعملون طوٌال فً المكاتب اإلدار

ًّ فً حال وجود إصابة عمل مثل  مراض العمود الفقري الّناتج عن الّجلوس  و الوقوؾ  صح

  ثناء المسح العقارّي ,وتوفٌر حماٌة العاملٌن الذٌن ٌعملون خارجاً تحت  شعة الشمس ,طوٌالً 

 توفٌر وسٌلة نقل لهم تنقلهم من وإلى المشروع مع توفٌر الحماٌة من  شعة الّشمس مثل  :مثل

 وهنا توجد حاجة لتطوٌر مهارات العاملٌن فً مجال .,..............المظاّلت و خوذ العمل

ٌّة نحتاج إلى عاملٌن عادٌٌن من حملة , اإلدارة والمحاسبة واالقتصاد ونحن فً المؤّسسة العقار

 ًّ  , و تسجٌل األراضً على الحاسب,وذلك مّمن ٌعملون فً جمع البٌانات, شهادة الّتعلٌم األساس

ٌّة ٌّة متطّورة و.وإنشاء قاعدة بٌانات طبوؼراف  وواضحة ,فّعالة والهدؾ هو إنشاء مؤّسسة عقار

ٌّة ,ومرنة : بحٌث تعّزز األهداؾ التال

 :المستخدم مثل/زٌادة التوجه نحو الزبون .1

 .تحسٌن المعرفة بالّسوق •

 .زٌادة القدرة على توفٌر الخدمات المطلوبة •

 .العمالء وتوجٌه العملٌات والتنظٌم •

ًّ مثل .2  :زٌادة الّتعاون الخارج

 ي , زٌادة الّتركٌز على الّتعاون بٌن المؤّسسات المختلفة فً الحصول على البٌانات •

ٌّة  والهٌبة , مثل المؤّسسة العاّمة للمساحة: التعاون بٌن المؤّسسات المرتبطة بالمصالح العقار

ٌّة,  العاّمة لالستشعار عن بعد  .واإلدارة المحل

 .باإلضافة إلى المواصفات والمعاٌٌر, رزٌادة التركٌز على الّتطوي •

ٌّات معاً مع  • داخل وخارج  ,اآلخرٌنزٌادة التركٌز على توفٌر المعلومات والعمل

ٌّة  .المؤّسسة العقار
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ًّ مثل .3 ٌّةتحسٌن إمكانٌات تخطٌط ا زٌادة الّتعاون الداخل ٌّات داخل المصالح العقار , لعمل

ٌّةمتابعة القٌاساتو  . المساح

ٌّة .4 ٌّةزٌادة المرونة الّتنظٌم  : مثل داخل المؤّسسة العقار

طة •  . والحكٌمةاإلدارة الُمبسَّ

ٌّات العمل والخدمات • لتحسٌن احتٌاجات الحكومة  و  ,رفع مستوى الّتشهب لتعدٌل آل

ٌّة فً لوتحتاج هذه األهداؾ , العمالء ٌّات إستراتٌج , LAمؤّسسة جدٌدة من خالل عمل

ٌّة , GDLR,GES ,GORSتضم  وهً بدورها تحتاج إلى تطوٌر فً ,وٌتطلّب هذا مهارات إدار

 :ٌلً نقترح هنا ما و,جمٌع مستوٌات اإلدارة

ٌّات,بعض الندواتنقوم ب ن  كما , وتوضع فٌها الخطط البدٌلة,وورش العمل التً ٌتم إدخال التقن

ٌّةات وإّتباعهم دور,ٌجب تدرٌب العاملٌن على البرامج جل تشهٌلهم   وكمبٌوتر من , لؽة انكلٌز

ًّ والتعّرؾ على ,  GISللعمل على برنامج  وهو ما ,البرامج الجدٌدة والتً تخدم العمل المساح

ؾ ببناء القدرات والهدؾ من .خّطة لتحسٌن كفاءة الموّظفٌن:  بشّنه بناء القدراتوُنعّرؾ , ٌُعرَّ

ٌّة فً رسم الخرابط بواسطة  ٌّة ودّقة عال  GISبناء القدرات هو جعل الموّظفٌن ٌعملون بكفاءة عال

platform,  مع استخدام معّدات مثل  جهزةGPS,  والطابعة والسكنر و دوات حدٌثة مثلtotal 

station, ٌُعّزز مهارات العاملٌن فً إدارة البٌانات ,وهذا بدوره ٌدٌر الوقت بشكل  فضل  ,و

ٌّات مختلفة للدوابر  ,وتطوٌر نظام المعلومات ونشاطاتهم فً رسم الخرابط الحدٌثة ودعم مدٌر

ٌّة فٌما ٌخص سجاّلت األرض ٌّة ,الحكوم تتطلب الّتؽٌٌرات الّتً  .والخرابط والمعلومات المكان

تنتج عن تنفٌذ عملٌات إعادة الهندسة إحداث تؽٌٌرات فً ُمتطلّبات الّتوظٌؾ فً مختلؾ 

ًّ إلى ,المجاالت فً المؤّسسة   :حٌث ٌؤّدي الّتطوٌر الّتقن

. تخفٌض عدد الموّظفٌن المطلوبٌن فً األجزاء المختلفة من المؤّسسة  •

ٌّة و الّتدرٌب •  .قدراً  على من المهارة الفن

ٌّة من حٌث العدد و الّتوزٌع و  • ٌّر فً الّصفات الواجب توافرها فً الموارد البشر تؽ

ٌّة, الّتدرٌب ٌّة عن , ومن الّضروري إعادة هٌكلة الموارد البشر ألّن تخلُّؾ المهارات البشر

ٌّة, الّتعامل مع الّتكنولوجٌا الحدٌّثة , وبالّتالً تتفاقم معّدالت البطالة, ٌُولّد نوعاً من البطالة الفن

ًّ فً المعلومات واالتصاالت حٌث , و سالٌب اإلنتاج المحلًّ, وهذه الهٌكلة تتطلب تقّدم تكنولوج

 ولكً ٌكون ,ٌكون ر س المال والّتكنولوجٌا والعمل هً العوامل الُمحّركة لالقتصاد المحلًّ

ٌّة تعتمد على تكامل ثالثة عناصر  ر س المال قادراً على  داء المهام السابقة فالبد من تنمٌة بشر

حٌث ٌعتمد الّتعلٌم والّصحة على درجة الّنمو ,وهً الّتعلٌم والّصحة وحقوق اإلنسان ,هاّمة
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ًّ  ,االقتصادي ًّ والّسٌاس وذلك ٌعتمد على  ,وتعتمد حقوق اإلنسان على درجة الّنمو االجتماع

ٌّة والّتنمٌة الشاملة  ,شكل اإلطار المؤّسساتً للتنمٌة ٌُشّكل المناخ للّتنمٌة البشر و هم  ,فهو الذي 

: عناصر اإلطار

. الدٌمقراطٌة والتعددٌة والمركزٌة اإلدارة  .1

االستقالل الفكري للجامعات ووسابل اإلعالم فً إطار االنتماء الوطنً  والعمل على  .2

 .إزالة معوقات نشر العدالة 

 .مقاومة  شكال الفساد اإلدارّي والّسٌاسً  .3

ٌّة  .4 ٌّاً وراقٌاً ألّنهما  ساس للقدرات البشر ٌّة والّتعلٌم وجعله مجان  االهتمام بالخدمات الصح

سٌادة القانون وتخلٌص القانون من الجوانب المنافٌة لحقوق اإلنسان من ناحٌة والمعرقلة  .5

 .لجوانب الّتنمٌة من ناحٌة  خرى 

ٌّة الّتعبٌر والّتنظٌم فً إطار القانون ولمصلحة الوطن والمواطن  .6  .حر

 . تقوٌة عناصر المجتمع لكونه مشاركاً فً عملٌات الّتنمٌة ومستفٌداً من تبعاتها .7

 .إنشاء نظام ضرٌبً عادل  .8

ٌّة ٌّة ضمن المصالح العقار  نالحظ  ّن عدد الموّظفٌن, وبالتالً وبعد إعادة هٌكلة الموارد البشر

وسٌكون على األؼلب تؽٌٌر فً القدرات والمعارؾ واالتجاهات المطلوبة لتنفٌذ , سٌنخفض

ولن تكتسب المؤّسسة  ي شًء , العمل بفعالٌة فً جمٌع المواقع التً ٌتم إنشاؤها فً المؤّسسة

كلٌة إذا لم ٌتم دعم هذه العملٌات بتكٌؾ العنصر الجدٌد البشرّي مع بتنفٌذ عملٌات إعادة الهً

ٌّة للعاملٌن فً  ي مؤّسسة, المتطلبات الجدٌدة فلكً نحصل على , فلكً نحصل على تنمٌة بشر

ٌّة ٌّة للعاملٌن فً المصالح العقار ٌّة الحٌاة, تنمٌة بشر وهذا ٌتطلّب دخالً , فال بد من تحسٌن نوع

ٌّة, عالٌاً  ٌّة ؼن فقراً , بٌبة نظٌفة, صحة جٌدة, مستوى تؽذٌة عالٌة, مستوى تعلٌم عالً, حٌاة ثفاف

 .عدالة فً الفرص,  قل

ٌّة  :من  هم مصادر دعم عملٌات اآللٌة العقار

ٌّة والمؤّسسات  .1 األفراد الذٌن ٌقومون بالّتحسٌن الُمستمر للعملٌات داخل المصالح العقار

 .المرتبطة بها

ٌّات وتشمل .2  :األفراد الذٌن ٌقومون بالعمل

 ٌّة ٌّة والمؤّسسات المرتبطة بالمصالح العقار  .األفراد الذٌن ٌعملون داخل المصالح العقار
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  نظم المعلومات وتطبٌق برنامجGIS من  جل تبادل البٌانات بٌن المؤّسسات الُمرتبطة 

ٌّة  .بالمصالح العقار

  ٌّة الُمستخدمة فً المسح العقارّي األدوات المستخدمة وهً عبارة عن األجهزة المساح

 .والكمبٌوترات والراسمات والعملٌات الُمستخدمة فً رقمنة الخرابط
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 بٌن المصالح العقارٌة والمؤسسات المرتبطة بهاتشارك البٌانات :الفصل السابع 

 .مقدمة.(1.7)

 .البٌانات الوصفٌة.(2.7)

ٌّة.(3.7)  .إنشاء قاعدة البٌانات المكان

ٌّة.(4.7) ٌّة للحصول على المعلومات العقار  .الطرٌقة التقلٌد

 .مقارنة بٌن الطرٌقة التقلٌدٌة وطرٌقة تشارك البٌانات.(5.7)

 . لطرٌقة تشارك البٌاناتSWOTتحلٌل .(6.7)
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 مقدّمة.(1.7)

ٌّة والمؤّسسات المرتبطة بهاswotبعد تحلٌل  نستنتج  ّنه ٌجب إجراء تشارك , للمصالح العقار

ٌّة والمؤّسسات المرتبطة بها هذا التشارك ٌكون ُمهّماً بٌن المصالح , بٌانات بٌن المصالح العقار

ٌّة ٌّة والبٌبة, واالستشعار عن بعد, والمؤّسسة العاّمة للمساحة, العقار والننسى  ّن , واإلدارة المحل

ٌّة ٌّة  صبحت تابعة لوزارة اإلدارة المحل بعد  ن كانت تابعة لوزارة الّزراعة , المصالح العقار

 ًّ ٌّة, واإلصالح الزراع وإنشاء شبكة اتصاالت بٌن المصالح , نقترح بداًٌة  تمتة الصحٌفة العقار

ٌّة والمؤّسسات المرتبطة بها ٌّة, العقار ٌّة, مثل وزارة المال وهذا ٌتطلّب إنشاء , والمصارؾ العقار

ٌّة المتعلّقة بعقار  ٌّة والمال مكتب مركزّي ٌكون مسؤوالً عن إعطاء جمٌع المعلومات العقار

ٌّن وذلك لقاء مبلػ محّدد ٌدفعه , وبذلك نوّفر الوقت والّجهد والمال للمواطن المراجع, مع

ٌضّم هذا المكتب المركزّي موظّفٌن مؤّهلٌن قد تّم انتقاؤهم من المصالح , المواطن المراجع

ٌّة ٌّة, والمؤّسسات المرتبطة بهم,العقار ٌّة فً المصالح العقار , ونقترح إنشاء قاعدة بٌانات رقم

ٌّن وهذه البٌانات ٌتّم , وبٌانات  وصاؾ العقار, وبٌانات اإلشارات, تتشلؾ من بٌانات المالك

ٌّة المفترض بشّنها ُمؤتمتة هذه البٌانات سٌتم تشاركها مع , الحصول علٌها من الصحٌفة العقار

ٌّة الخاّصة بالعقار ٌّة للحصول على المعلومات المال ٌّة, وزارة المال و ٌضاً , وتسّمى بٌانات المال

ومعرفة , والحجوزات, التشارك مع المصرؾ العقارّي وذلك من  جل الحصول على الّرهونات

 .وتسمى بٌانات المصرؾ العقاريّ , ومدّتها, قٌم القروض

ة.(2.7) ٌّ  البٌانات الوصف

 :  ٌحوي جدول بٌانات المالكٌن ما ٌلً

ٌّة,الّرقم الوطّنً للمالك,تارٌخ والدة المالك,ووالدته, اسم والد المالك,اسم المالك رقم ,طرٌقة الملك

ٌّة,رقم المقسم,العقار ٌّة,رقم عقد الملك ٌّة,رقم عقد ترقٌن الملك الحّصة ,تارٌخ عقد ترقٌن الملك

ٌّة ٌّة, السهم ٌّة تحوي ,وٌمكن  ن ُتعّد بالمصالح العقار وقاعدة البٌانات الخاّصة بسجل الملك

 (:1)البٌانات الموضحة بالجدول

 
اسم 

 المالك
اسم 

 الوالد
اسم 

 الوالدة
تارٌخ 
 الوالدة

الرقم 
 الوطنً

طرٌقة 
 الملكٌة

رقم 
المنطقة 
 العقارٌة

رقم 
 العقار

رقم 
 المقسم

رقم عقد 
 الملكٌة 

الحصة 
 السهمٌة

 مالحظات

            

            

 المالكٌن (1)جدول
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حٌث ٌتم إدخال اسم المالك فً هذا ,ٌجب تعٌٌن موّظؾ خاص ٌقوم بإدخال البٌانات لكل مالك

 .وتبقى موجودة فٌه,عند ورود اسمه عند شراء  ي عقار,الّسجل

NewOwner 

اسن  اسن الوالك

 الىالد
اسن 

 الىالدج
تارتخ 

 الىالدج
هكاى 

رقن  القيد الرقن الىطٌي الىالدج

 القيد
رقن 

 العقار
رقن 

 الوقسن
طريقح 

 الولكيح
رقن عقد 

 الولكيح

رقن عقد 

ترقيي 

 الولكيح

الحصح 

 السهويح

ِذّذ تشاس 

 اٌىاذة
ِذّذ 

 هشاَ
ػّاسج  1010282025 دِشك 1963 سجاء

 ألصاب
 2400 2011 4635 ششاء 36 3699 85

 2400 2014 1321 ششاء 3 3366 50 لُّشَح 1021234682 دِشك 1960 هُفاء لغطرطُٓ تاصُالسوٍُى

صاٌذُح  1020039548 دِشك 1953 صثذُح ِأِىْ ًٌٍُ شىسي

 جغش
ذشلُٓ دك  8 3451 173

االٔرفاع ٌها 

 دك اٌشلثح

1487 2012 2400 

 2400 2012 2179 ششاء 9 1119 1278 لُّشَح 1010482955 دِشك 1949 ِاسعًُ ِرشٌ أطىْ ٔفش

جىسض 

 لُىِجُاْ
لغطً  2030077231 دٍة 1976 صاغُه وشوىس

 دشاٍِ
 2400 2012 308 ششاء 25 3731 86

 1200 2012 2314 ششاء 3 4095 170 شهثا 1010249813 شهثا 1975 عهُال عاسٌ صهُح اٌثُطاس

 1200 2012 2876 ششاء 3 4095 170 شهثا 1305000786 شهثا 1954 صهُح خًٍُ عاٍِ اٌثُطاس
دػاء 

 اٌططشٌ
لُّشَح  1010375376 دِشك 1985 هاٌح فإاد

 طثاٌح
 2400 2012 3832 ششاء 40 3652 165

ِذّذ  أدَثح اٌثىشٍ

 شفُك
أدَثح  1010505574 دِشك 1939 صهشَح

 اٌثىشٍ
 375 2012 2928 ششاء 11 3665 43

ُِغىْ 

 اٌثىشٍ
ِذّذ 

 ذُغُش
لُّشَح  1010505629 دِشك 1972 أدَثح

دّاَ 

 اٌماسٌ

 365 2012 2928 ششاء 11 3665 43

ِذّذ عؼُذ 

 اٌثىشٍ
ِذّذ 

 ذُغُش
لُّشَح  1010261833 دِشك 1964 أدَثح

دّاَ 

 اٌماسٌ

 300 2012 2928 ششاء 11 3665 43

ِذّذ  خٍىد اٌثىشٍ

 ذُغُش
لُّشَح  1010505662 دِشك 1977 أدَثح

دّاَ 

 اٌماسٌ

 365 2012 2928 ششاء 11 3665 43

ُِغاء 

 اٌثىشٍ
ِذّذ 

 ذُغُش
لُّشَح  1010066667 دِشك 1970 أدَثح

دّاَ 

 اٌماسٌ

 240 2012 2928 ششاء 11 3665 43

ِذّذ  هٕادج اٌثىشٍ

 ذُغُش
عاسوجح  1010393630 دِشك 1962 أدَثح

ذذد 

 اٌّأرٔح

 130 2012 2928 ششاء 11 3665 8

ِذّذ  تاعّح اٌثىشٍ

 ذُغُش
صاٌذُح  1020102521 دِشك 1968 أدَثح

 عىح
 100 2012 2928 ششاء 11 3665 149

 2400 2008 7119 ششاء 19 17 1130 لُّشَح 1010472954 دِشك 1968 فشَاي ئدواس ئَاد تٕذق
تغاَ 

 ِىصٍٍٍ
 2400 2004 493 ششاء 21 3620 7 َثشود 326985 دِشك 1967 اترغاَ دثُة

صهُش 

 اٌخىسٌ
 480 2012 1787 أرماي 20 3818 105 صُذٔاَا 1090024761 دِشك 1958 ذمال ٔثُه

َىعف 

 اٌخىسٌ 
 480 2012 1787 أرماي 20 3818 105 صُذٔاَا 1090023656 دِشك 1960 ذمال ٔثُه

وهُة 

 اٌخىسٌ
 480 2012 1787 أرماي 20 3818 105 صُذٔاَا 1090010849 دِشك 1952 ذمال ٔثُه

دثُة 

 اٌخىسٌ
 480 2012 1787 ِشجأج 20 3818 105 صُذٔاَا 1090012731 دِشك 1955 ذمال ٔثُه

فشصج 

 اٌخىسٌ
 480 2012 1787 أرماي 20 3818 105 صُذٔاَا 1090024751 دِشك 1956 ذمال ٔثُه

 بٌانات المالكٌن (2)جدول
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ٌّة ٌّة, ما بٌانات اإلشارات ُتعّد  ٌضاً فً المصالح العقار نقترح تصمٌم ,وُتؤخذ من الصحٌفة العقار

ٌّة خاّصة باإلشارات , تحوي بشكل تسلسلً ما ٌلً, new Singleنسمٌها , قاعدة بٌانات رقم

ورقم العقار الخاص بهذه , وتارٌخها, وتضم رقم اإلشارة, ونّصاإلشارة,  رقام اإلشارات

 .وتارٌخ اإلشارة,ورقم المقسم,اإلشارة

 (:3)وتحتوي على البٌانات الموّضحة فً الجدول

 

رقم المنطقة  نص اإلشارة رقم اإلشارة
 العقارٌة

 مالحظات الجهة واضعة اإلشارة تارٌخ اإلشارة رقم المقسم رقم العقار

        

 اإلشارات (3)جدول
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new single 

رقن 

 االشارج
 ًص االشارج

رقن 

 العقار
رقن 

 الوقسن
تاريخ 

 االشارج

 1955 9 1119 الَغّخ تاٌثٕاء 1691

 2011 9 1119 ِىٍف ِماتً ذذغُٓ ششفُح 5

 1957 3 3366 ذذفظاخ اٌّذافظح 3840

 1968 3 3366 ِىٍف ِماتً ذذغُٓ ششفُح 4240

 1959 8 3451 ذجاوص 1664

 1978 8 3451 ِىٍف ِماتً ذذغُٓ ششفُح 1457

 2010 19 3538 دجض وتُغ اٌؼماس الصاٌح اٌشُىع 1390

 2013 21 3620 دجض ذٕفُزٌ ٌصاٌخ اٌّصشف اٌؼماسٌ 4220

 2011 40 3652 ذجاوص 1013

 2005 11 3665 (اٌفشع اٌرؼاؤٍ)دجض ذٕفُزٌ ٌصاٌخ اٌّصشف اٌؼماسٌ  5431

 2011 11 3665 دجض ادرُاطٍ ٌصاٌخ ِذّذ تٓ ِّذوح اٌؼُذ 4110

 2011 11 3665 دجض ادرُاطٍ ٌصاٌخ هُصُ اٌؼماد 4805

 2011 11 3665 دػىي ٌصاٌخ ِذّذ أعؼذ اٌذّصٍ 5127

 2011 11 3665 دجض ادرُاطٍ ٌصاٌخ ػّاد اٌذَٓ خاٌذ 5220

 2011 11 3665 دجض ذٕفُزٌ ٌصاٌخ جاعُ اٌصثاح  5399

 2012 11 3665 دجض ذٕفُزٌ ٌصاٌخ اٌّصشف اٌؼماسٌ 970

 2012 11 3665 دجض ذٕفُزٌ ٌصاٌخ اَهاب صغٍىي 621

 2013 11 3665  ِال4,1َُٓذأُِٓ ِٓ اٌذسجح األوًٌ ألِش اٌّصشف اٌؼماسٌ ٌماء  2935

 0 36 3699 الَىجذ 0

 1957 25 3731 ال َغّخ تثٕاء غشف غغًُ 3283

 2005 25 3731 اػالَ ِخاٌفح تٕاء 211

 2009 25 3731 ذؼهذ ِذافظح 5475

ئْ اٌذذائك واٌمثى تىافح ِشرّالذه واٌغطخ ِشرشوح تُٓ جُّغ األلغاَ اٌطاتمُح  1280

 ٌٍثٕاء اٌزٌ عىف َٕشئ ػًٍ هزا اٌؼماس
4095 3 2011 

 بٌانات االشارات (4)جدول

 

فاقترح  ن تحوي رقم العقار , والصناعً, والزراعً,  ما بٌانات المصرؾ العقاري

وتارٌخ بداٌته ,وقٌمة القرض مع الفابدة وبدونها,ورقم الهوٌة,واسم والدٌه, واسم المالك,والمقسم

وهً ,وقد اكتفٌنا بالمصرؾ العقاري ألن العقارات المدروسة هً عقارات سكنٌة, ونهاٌته

 ( 5)موضّحة بالجدول
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رقم 
 العقار

رقم 
 المقسم

رقم 
 الهوٌة

اسم 
 المالك

اسم 
 األب

اسم 
 األم

سبب 
 القرض

قٌمة 
القرض 

بدون 
 فابدة

قٌمة 
القرض 

مع 
 الفابدة

تارٌخ 
بداٌة 

 القرض

تارٌخ 
نهاٌة 

 القرض

 مالحظات

            

            

 المصرف العقاري(5)جدول

Bank 

رقن 

 العقار

رقن 

الوقس

 م

 اسن األم اسن األب اسن الوالك رقن الهىيح

سثة 

القر

 ض

قيوح القرض 

 تدوى فائدج

قيوح القرض 

 هع الفائدج

تاريخ تدايح 

 القرض

تاريخ ًهايح 

 القرض

االشارا

خ 

لصالح 

الوصر

ف 

 العقاري

353
8 

19 101047256
8 

495000 ششاء فشَاي ئدواس ئَاد تٕذق
0 

818244
0 

04/05/200
4 

04/04/201
4 

دجض 

و تُغ 

اٌؼماس 

إلصاٌح 

 اٌشُىع

362
0 

تغاَ  326985 21

 ِىصٍٍ
111468 800000 ششاء اترغاَ دثُة

0 
09/03/200

3 
09/02/201

3 
دجض 

 ذٕفُزٌ

111
9 

9 101048280
8 

ِاسعٍ ِرشٌ أطىْ ٔفش

 ي
      

369
9 

36 101028210
4 

ِذّذ تشاس 

 اٌىاذة
ِذّذ 

 هشاَ
       سجاء

365
2 

40 101037528
8 

دػاء 

 اٌططشٌ
       هاٌح فإاد

345
1 

8 102003928
9 

       صثذُح ِأِىْ ًٌٍُ شىسي

336
6 

3 102123429
7 

تاصُألسوًُ

 و
لغطٕطٍ

ْ 
       

373
1 

25 203007741
2 

جىسض 

 لُىِجُاْ
       صاغُه وشوىس

409
5 

3 130500024
7 

عاٍِ 

 اٌثُطاس
       صهُح خًٍُ

409
5 

3 101024984
8 

صهُح 

 اٌثُطاس
       عهُال عاسٌ

366
5 

11 101023397
6 

ِذّذ عؼُذ 

 الصاب
       ٔذَّح أدّذ

 بٌانات المصرف العقاري(6)جدول

ٌّة ٌّة:  ما بٌانات المال ٌّن رقم العقار ورقم المقسم والرٌع ,ُتعّدها وزارة المال هذه البٌانات ُتب

ٌّة للعقار,المالً ٌّة,والقٌمة المال  ما , ووصؾ العقار, ونوع الحق,مع اسم المالك,والحّصة الّسهم

ٌّرة حسب القوانٌن الصادرة  (.7)وهً موّضحة بالجدول,الضرٌبة فهً متؽ
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الرٌع  القٌمة المالٌة رقم المقسم رقم العقار
 المالً

الحصة  الضرٌبة
 السهمٌة

وصؾ  نوع الحق اسم المالك
 العقار

         
         

 
 المالٌة(7)جدول

 
 

Finincial 

رقن 

 العقار
رقن 

 الوقسن 
القيوح 

 الواليح
الريع 

 الوالي
 الضريثح 

الحصح 

 السهويح
 اسن الوالك

ًىع 

 الحق
وصف 

 العقار

   اٌُاط أٔطىْ ٔفش 1800  1430 28650 9 1119

   أوٌغا أٔطىْ ٔفش 600  1430 28650 9 1119

ِذّذ تشاس تٓ ِذّذ هشاَ  2400  3150 63000 36 3699

 اٌذَٓ اٌىاذة
  

دك  أُِّح عٍُّاْ اٌخش 2400  1850 37000 40 3652

 سلثح
 

دك  ًٌٍُ ِأِىْ شىسي 2400  2800 56000 8 3451

 سلثح
 

دك  ِأِىْ ِذّذ سضا شىسي 1200  2800 56000 8 3451

 أرفاع
 

دك  صثذُح ػثذ اٌمادس إٌمشثٕذٌ 1200  2800 56000 8 3451

 أرفاع
 

   صوُح ُِخائًُ َىٔشٌ 2400  400 8000 3 3366

   تغاَ دثُة ِىصٍٍٍ 2400  1000 20000 21 3620

   جىسض شفُك فشٔغُظ 2400  850 17000 25 3731

   ِذّذ عؼُذ أدّذ لصاب 2400  1700 34000 11 3665

   خًٍُ ٔغُُ اٌثُطاس 1200  1150 23000 3 4095

   صهُح تٓ عؼذٌ اٌثُطاس 1200  1150 23000 3 4095

   هٕادج ػثذ اٌمادس اٌضتُثٍ 600  700 14000 19 3538

   عاسج ػثذ اٌمادس اٌضتُثٍ 1200  700 14000 19 3538

   تاعّح ػثذ اٌمادس اٌضتُثٍ 600  700 14000 19 3538

   ٔثُه َىعف اٌخىسٌ 2400  1450 29000 20 3818

 
 المالٌة(8)جدول

 
 

ٌّة لمعرفة معلومات عن  ونقترح  ن ٌكون المصرؾ العقاري مرتبطاً بوزارة الّداخل

, واسم األب, بٌانات عن الرقم الوطّنً, تحوي هذه القاعدة,لمعرفة معلومات عن المالك,المالكٌن

ومعلومات , بحٌث ٌمكن الوصول للمالك بسهولة فً حال وجود رهونات, وتارٌخ الوالدة, واألم
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هذه القاعدة تحوي البٌانات .عن الّسكن والقٌد ومكان اإلقامة وممكن آن نضٌؾ المهنة  ٌضاً 

 (:9)التالٌة الموّضحة فً الجدول

 

الرقم 
 الوطنً

تارٌخ  اسم األم الكنٌة اسم األب االسم
 الوالدة

مكان 
 الوالدة

مكان  المهنة رقم القٌد
 السكن

          

          
 

 الداخلٌة(9)جدول

 
Ntionaldata 

 رقن القيد القيد هكاى الىالدج تاريخ الىالدج اسن األم الكٌيح اسن األب االسن الرقن الىطٌي

 85 ػّاسج ألصاب جادج  دِشك 1963 سجاء اٌىاذة ِذّذ هشاَ ِذّذ تشاس  1010282025

 50 لُّشَح دِشك 1960 هُفاء اسوٍُى لغطٕطُٓ تاصًُ 1021234682

 173 صاٌذُح جغش  دِشك 1953 صثذُح شىسي ِأِىْ ًٌٍُ  1020039548

 165 لُّشَح طثاٌح  دِشك 1985 هاٌح اٌططشٌ فإاد دػاء 1305000786

 43 لُّشَح دّاَ اٌماسٌ  دِشك 1939 صهشَح اٌثىشٍ ِذّذ شفُك أدَثح 1010505574

ِذّذ  1010261833

 عؼُذ
 43 لُّشَح دّاَ اٌماسٌ  دِشك 1964 أدَثح اٌثىشٍ ِذّذ ذُغُش

 43 لُّشَح دّاَ اٌماسٌ  دِشك 1972 أدَثح اٌثىشٍ ِذّذ ذُغُش ُِغىْ 1010505629

 43 لُّشَح دّاَ اٌماسٌ  دِشك 1977 أدَثح اٌثىشٍ ِذّذ ذُغُش خٍىد 1010505662

 95 عاسوجح وسد  دِشك 1970 أدَثح اٌثىشٍ ِذّذ ذُغُش ُِغاء 1010066667

 8 عاسوجح ذذد اٌّأرٔح  دِشك 1962 أدَثح اٌثىشٍ ِذّذ ذُغُش هٕادج 1010393630

 149 صاٌذُح عىح  دِشك 1968 أدَثح اٌثىشٍ ِذّذ ذُغُش تاعّح 1020102521

 86 لغطً دشاٍِ  دٍة 1976 صاغُه لُىِجُاْ وشوىس جىسض 2030077231

 170 شهثا  شهثا 1954 صهُح اٌثُطاس خًٍُ عاٍِ 1305000786

 170 شهثا  شهثا 1975 عهُال اٌثُطاس عاسٌ صهُح 1010249813

 1278 لُّشَح دِشك 1925 ػفُفح ٔفش أطىْ اٌُاط 1010541580

 1278 لُّشَح دِشك 1949 ِاسعًُ ٔفش ِرشٌ أطىْ  1010482955

 105 صُذٔاَا  دِشك 1960 ذمال اٌخىسٌ ٔثُه  َىعف 1090023656

 105 صُذٔاَا  دِشك 1958 ذمال اٌخىسٌ ٔثُه صهُش 1090024761

 105 صُذٔاَا  دِشك 1956 ذمال اٌخىسٌ ٔثُه فشصج 1090024751

 105 صُذٔاَا  دِشك 1952 ذمال اٌخىسٌ ٔثُه وهُة  1090010849

 105 صُذٔاَا  دِشك 1955 ذمال اٌخىسٌ ٔثُه دثُة 1090012731

 7 َثشود  دِشك 1967 اترغاَ ِىصٍٍ دثُة تغاَ  326985

 1130 لُّشَح دِشك 1968 فشَاي تٕذق ئدواس ئَاد 1010472568

 بٌانات الداخلٌة(10)جدول

 
ورقم , وتشمل وصؾ العقارcadastredata))ونقترح إعداد قاعدة بٌانات تشمل بٌانات العقار

 .وتارٌخه, ورقم عقد الوصؾ, العقار
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رقم عقد  نص الوصؾ رقم المقسم رقم العقار المنطقة العقارٌة

 الوصؾ
 تارٌخ عقد الوصؾ

      
 أوصاف العقار (11)جدول

 
Cadastredata 

رقن 

 العقار

رقن 

 الوقسن
 ًص الىصف

رقن عقد 

 الىصف

تاريخ عقد 

 الىصف

َذرىٌ ػًٍ ,ٍِه داس ٌٍغىٓ ِٓ اٌطاتك األسضٍ تٕاؤها دجش اعّٕد ِغٍخ 9 1119

ِّشَٓ وصىفا وخّظ غشف وِطثخ ته دسض ِٓ اعّٕد ودّاَ وِشداض 

وِغغٍح وتٍىىْ وعمُفح وششفح واٌغطخ َصؼذ ئٌُه ِٓ دسض خاص ِٓ االعّٕد 

 .واٌذجش

1342 28/11/1968 

َذرىٌ ػًٍ ِذخً وصىفا ,ٍِه داس فٍ اٌطاتك األوي تٕاؤها دجش اعّٕد ِغٍخ 3 4095

وأستغ غشف وِّشً وِطثخ ودّاَ وِشداض وعمُفح ؤصفُح وشالز ششفاخ 

ودذَمرُٓ فٍ اٌطاتك ذذد األسضٍ و عطخ رو ِمطؼُٓ فٍ اٌطاتك اٌشاتغ 

  16. ئًٌ 1ِشرشوُٓ تُٓ اٌّماعُ ِٓ 

1460 17/07/1988 

ٍِه داس ٌٍغىٓ فٍ اٌطاتك اٌصاٌس تٕاؤها دجش واعّٕد ِغٍخ ذذرىٌ ػًٍ  25 3731

صاٌىْ رو ِمطؼُٓ وغشفرُٓ وِىصع ته ِغغٍح وِطثخ ودّاَ وِشداض وعمُفح 

 .وششفح شُ عطخ فٍ اٌطاتك اٌخاِظ ِشرشن تُٓ جُّغ األلغاَ

3598 19/09/1968 

داس عىٓ فٍ اٌطاتك ذذد األسضٍ تٕاؤها دجش اعّٕد ِغٍخ َذرىٌ ػًٍ  36 3699

 ِّشَٓ وصىفا وغشفرُٓ وِطثخ ودّاَ وِشداض وعمُفح ودذَمح
2606 20/10/1995 

داس عىٓ فٍ اٌطاتك ذذد األسضٍ تٕاؤها دجش اعّٕد ِغٍخ َذرىٌ صىفا  3 3366

 .وشالز غشف وِطثخ ودّاَ وِشداض ودذَمرُٓ
3840 15/12/1957 

ٍِه داس عىٓ فٍ اٌطاتك األوي تٕاؤها دجش اعّٕد ِغٍخ َذرىٌ صىفا وشالز  8 3451

 .غشف وِطثخ ودّاَ وِشداض ودذَمرُٓ
1234 21/07/1993 

ٍِه داس عىٓ فٍ اٌطاتك اٌصاٌس تٕاؤها دجش اعّٕد ِغٍخ َذرىٌ ػًٍ ِذخً  40 3652

 . وصىفا وخّظ غشف وِطثخ وعمُفح وِغغٍح ودّاَ وِشداض
1398 19/06/1965 

ٍِه داس عىٓ فٍ اٌطاتك األوي تٕاؤها دجش اعّٕد ِغٍخ َذرىٌ ػًٍ ِذخً  20 3818

وصىفا وشالز غشف وِىصع وِطثخ ودّاَ وِشداض وشالز عماَف وششفح 

 .وعطخ فٍ اٌطاتك اٌصأٍ

3871 15/11/1970 

ٍِه داس عىٓ فٍ اٌطاتك األوي تٕاؤها دجش اعّٕد ذذرىٌ ػًٍ ِذخً و صىفا  11 3665

 .و أستغ غشف و ِطثخ و دّاَ و ِشداض و ِىصع و عمُفرُٓ وششفح
95 24/01/1967 

داس فٍ اٌطاتك اٌصاٌس تٕاؤها دجش واعّٕد ِغٍخ ذذرىٌ ػًٍ ِّش ته ِغغٍح  19 3538

وصىفا وشالز غشف وِطثخ ودّاَ وِشداض وعمُفح وِٕشش ٌٍغغًُ شّاٌٍ 

 فٍ اٌطاتك اٌشاتغ ِشرشن 

7119 22/11/1988 

داس ٌٍغىٓ فٍ اٌطاتك اٌصأٍ تٕاؤها دجش اعّٕد ِغٍخ ذذرىٌ ػًٍ ِّش وصىفا  21 3620

وغشفرُٓ وِطثخ ودّاَ وِشداض وعمُفرُٓ وششفرُٓ ووعطذُٓ ِشرشوُٓ فٍ 

 اٌطاتك اٌخاِظ ِشرشوُٓ تُٓ جُّغ اٌّماعُ 

493 02/11/2004 

 
 بٌانات العقار(12)جدول

 

ٌّة بواسطة , ّما بالنسبة للحصول على مساحة العقارفنحصل علٌها من المخّططات اإلفراز

ٌُدخل مساحة العقار ونوع ,نقترح إكمال عملٌات الّتحدٌد والّتحرٌر.البالنٌمتر ووضع موّظؾ 

 ًّ   .areasُنسّمً قاعدة البٌانات هذه باسم.العقار الشرع
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النوع الشرعً  رقم المقسم رقم العقار المنطقة العقارٌة
 للعقار

 مالك العقار مساحة العقار

      

 
 مساحة العقار(13)جدول

 
 

Areas 

 صاحة العقار الٌىع الشرعي للعقار هساحح العقار رقن الوقسن رقن العقار

 أطىْ ٔفش ٍِه 145 9 1119

 عاٍِ اٌثُطاس,صهُح ٍِه 120 3 4095

 جىسض لُىِجُاْ ٍِه 78 25 3731

 ِذّذ تشاس اٌىاذة ٍِه 110 36 3699

 تاصُألسوٍُى ٍِه 120 3 3366

 ًٌٍُ شىسي ٍِه 260 8 3451

 دػاء اٌططشٌ ٍِه 160 40 3652

 فشصج اٌذىسٌ,دثُة ,وهُة,َىعف ٍِه 84 20 3818

 تاعّح اٌثىشٍ,هٕادج,ُِغاء,خٍىد,ُِغىْ,ِذّذعؼُذ,أدَثح ٍِه 156 11 3665

 عاسج اٌضتُثٍ,هٕادج ٍِه 94 19 3538

 تغاَ ِىصٍٍٍ ٍِه 91 21 3620

 
 بٌانات المساحة(14)جدول

 
والمنطقة التً اخترناها هً المنطقة , سنطبق تشارك البٌانات على منطقة صؽٌرة

ٌّة ٌّة,(مسجد  قصاب)العقار ٌّن  رقام ,ونظمنا الجدول الّتالً, وقد تّم اختٌارعقارات عشواب ٌُب الذي 

 العقارات والمقاسم

 
الرقم 

 التسلسلً
 رقم المقسم رقم العقار رقم المنطقة العقارٌة

1  3538 19 

2  3366 3 

3  3451 8 

4  3652 40 

5  3699 36 

6  1119 9 

7  3620 21 

8  3665 11 

9  4095 3 

10  3731 25 

11  3818 20 
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  رقام العقارات المختارة(15)جدول

 

 
ٌّن مخّطط لمنطقة مسجد  قصاب (10)والمخطط   ٌُب
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 منطقة مسجد  قصاب(10)مخطط

 
ٌّة لكل عقار وبٌانات عن اإلشارات الموضوعة على , تّم الحصول على معلومات الملك

ٌّة لكل عقار, وحقوق االرتفاق,العقار كما تّم ,تّم الحصول على هذه البٌانات من الصحٌفة العقار

ٌّة ٌّة لكل عقارمن دابرة المساحة فً ,واإلفرازٌة,الحصول على المخّططات العقار والّتنظٌم

 (.6)والمخّططات الورقٌة اإلفرازٌة موّضحة بالشكل, المصالح العقارٌة
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ٌّة(6)الّشكل  المخّططات اإلفرازٌة الورق
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ٌّة ٌّة ٌتّم التقّدم له فً المصالح العقار ٌّة فتعطٌنا بٌان ملك فتكون بالّشكل ,   ّما سجاّلت الملك

 (.7)الورقً كما هو موّضح بالّشكل 
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ًّ (7)الّشكل ٌّة ورق  بٌان ملك
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 ًّ  وماقبل كان بالّشكل الّتالً كما هو موّضح 2014فً عام , ّما إخراج القٌد فٌكون بالشكل الورق

 (:8)بالّشكل 

 

 

 
 إخراج القٌد العقاري الورقً(8)الّشكل 

 
وٌبٌن إخراج القٌد ,ٌحتاج كل مراجع الحصول على إخراج قٌد عقاري للعقار المراد شراؤه

الرهونات والحجوزات , وحصصهم,  سماء المالكٌن, اإلشارات التً ٌحتاجها المراجع,العقاري

ٌجب علٌه الذهاب ,ولمعرفة قٌمة الضرابب على العقار المراد شراؤه, والدعاوي على العقار

بواسطة وزارة , لذلك عند الربط مع مدٌرٌة المالٌة,للمالٌة لمعرفة هذه األمور

وٌسبق هذه المرحلة  تمتة سجالت ,نحصل على هذه المعلومات بنفس اللحظة,االتصاالت
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ٌّة,وإٌجاد قاعدة بٌانات مالٌة,المالٌة وبالرجوع إلى هٌبة ,نّظمنا فً األسفل الجدول الخاص بالمال

ٌّة لكل عقار,الضرابب والرسوم ٌّة الخاصة ,حصلنا على بٌانات مال وذلك من الصحابؾ الورق

ٌّة وبالنسبة للمخّططات المنتجة من المصالح ,هذه الصحابؾ تشبه الصحابؾ العقارٌة,بالمال

 .والمخططات فً اإلدارة المحلٌة هً مخططات تنظٌمٌة,مخطط مساحً افرازي,العقارٌة

ومعرفة األرقام من مصنؾ , ثم الرجوع إلى دابرة المساحة,بعد الرجوع إلى الصحٌفة العقارٌة

نحصل على ,ومعرفة رقم المخطط والرجوع إلى دابرة المساحة المركزٌة,خاص بالعقار

وقد تم تنظٌم الجدول فً األسفل والذي ٌبٌن  رقام , وسٌتم شرحه بشكل مفّصل,المخطط

 . وثم الحصول علٌها من دابرة المساحة المركزٌة,المخططات فً دابرة المساحة

 

 

 رقم المخطط رقم المقسم رقم العقار الرقم التسلسلً

1 3366 3 6-6 

2 3451 8 4-5 

3 3620 21 6-6 

4 3652 40 6-6 

5 3665 11 7-6 

6 3699 36 2-6 

7 3731 25 3-6 
8 4095 3 8-7 

9 1119 9 2-5 

10 3538 19 1-1 

11 3818 20 2-5 
 

 أرقام المخططات فً أمانة المساحة (16)جدول
 
ة.(3.7) ٌّ  إنشاء قاعدة بٌانات مكان

 

ٌّة, GISنطبق برنامج, من  جل تطبٌق تشارك البٌانات وقاعدة بٌانات , وننشا قاعدة بٌانات مكان

ٌّة  .وصف

ٌّة  Access(2000)فً بٌبة تّم إعداد الجداول Attributesdataنسمً قاعدة البٌانات الوصف

 :وهً كما ٌلً
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ٌّة  ٌّة(New File Geodatabase)نقوم بإنشاء قاعدة بٌانات مكان  :من خالل الخطوات الّتال

 File ثم newنفتح , وبالماوس بالزر الٌمٌن, ونفتح مكان الّتخزٌن,ArcCatalogنفتح  .1

Geodatabase. 

ر الّطبقات التً نحتاجها من  .2  .AutoCadنصدِّ

ٌّة من  .3 ر الّشرابح الّتال الشرابح التً تم ,NewFileGeodatabase إلى AutoCadنصدِّ

 .و رقام الكادستر القدٌم, واألرقام اإلفرازٌة, العقاراتتصدٌرها هً 

 AutoCadصورة العقارات فً بٌئة (9)الّشكل

ٌّة التً تم إنشاؤهاAutoCadونصّدر الّطبقات من  وذلك من خالل , إلى قاعدة البٌانات المكان

ٌّة  :المراحل التال

 .ArcCatalogنفتح  .1
نضؽط بالٌمٌن على ,(ارقام الكادستر القدٌم)مثالً لتصدٌر طبقة النقاط ,Annotationمن  .2

Export. 
 .single))To GeodatabaseFثم نضؽط  .3
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 auotcadتصدٌر الطبقات من (10)الشكل

 .Feature Class To Feature Classثم إلى  .4

 .ArcMapثم نقوم بتصدٌر الطبقات إلى  .5
 .Attributedataنقوم بانشاء قاعدة بٌانات وصفٌة جدٌدة نسمٌها  .6
 .Excellنستورد من ,ثم من بٌانات خارجٌة,Accessنفتح  .7
 .Access إلى Excellونقوم باستٌراد البٌانات من  .8

  بٌانات المالكٌنowner. 

  بٌانات  وصاؾ العقاراتcadastredata. 

  بٌانات االشاراتnew Single. 

  بٌانات المالٌةFinincial. 

 بٌانات المساحاتareas . 

  بٌانات المصرؾ العقاريbank . 

  ًبٌانات الرقم الوطنnationaldata. 

 

 Accessتصدٌر البٌانات إلى (11)الشكل 
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 تصدٌر الطبقات(12)الشكل

 
وسنتعرؾ على الطبقات ,NewFileGeodatabaseثم نفتح قاعدة البٌانات ,ArcCatalogنفتح 

 :وهً

 .pointوهً طبقة  رقامالكادستر القدٌم من نوع Number Of Cadastreطبقة  .1

 

 طبقة أرقام الكادستر القدٌم(13)الشكل
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 .polylineوهً من نوع ,حدود مضلعات الكادسترالقدٌمcadطبقة 

 

 (cad)طبقة الكادستر القدٌم(14)الشكل

وقد تّم تصدٌرها من , هً طبقة العقارات اإلفرازٌة الجدٌدةCadastral_Polyطبقة  .2

وفً هذه الّطبقة نالحظ  ن األرقاماإلفرازٌة . polygon ومن نوعGIS إلى بٌبة AutoCadبٌبة 

فكان من الُمهّم الّتحوٌل من نص ,short integerوٌجب  ن نحولها إلى نوع ,textمن نوع 

text إلى رقم . numberٌّة للّطبقة فهو كما هو موّضح بالّشكل  ( .15) ما البٌانات الوصف

 

ة للطبقة (15)الّشكل  ٌّ  cadastral-polyالبٌانات الوصف
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3. NumberEfrazziوهً من نوع ,طبقة نقاط العقارات االفرازٌةpoint , وهً موّضحة

 (.16)بالشكل

 

 طبقة األرقاماإلفرازٌة(16)الّشكل

ٌّة(17)الّشكل ة لطبقة العقارات اإلفراز ٌّ  البٌانات الوصف
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ونرٌد تحوٌلها إلى النوع ,Text توجد فٌها  رقام العقارات من نوع Cadastral_Polyإن طبقة 

number , فنضٌؾ عمود من نوعshort-integer, نكبس على طبقةcadastral_poly من

proparties نضٌؾ حقل number ًف Field Name, ًونضع فDate Type نوع البٌانات

Short- Integer)), فنحصل على حقل إضافً باسمnumber, ُنصّدر الّطبقة إلىarc 

map, وُنصّدر الّطبقةNumberEfrazzi ًونربط بواسطة , ٌضاSpatial Join بٌنهم وفق 

ٌّة  : الخطوات التال

      AnalysisTools             ArcCatalog SpatialJoin            overlay          نضؽط

 spatialjoinشرح (18)الّشكل 

                     Target Features Cadastral_polyحٌث 

Join Feature             Number Efrazzi                   

Output Feature Class                   Cadastral_Poly_spatialjoin 

 .CadastralPoEf ونسمً الطبقة التً حصلنا علٌها okنضؽط 

 (.18)موّضحة بالّشكلspatialJoinوتكون البٌانات الوصفٌة بعد 
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ة بعد (19)الّشكل ٌّ  spatialjoinالبٌانات الوصف



101 

 

-Cadastralوهً الّطبقة الّناتجة من دمج, CadastralPoEf ُنسّمً الّطبقة spatialjoinوبعد 

Poly,وطبقةNomberEfrazzi.

 

ة لطبقة (20)الّشكل  ٌّ  CadastralPoEfالبٌانات الوصف

 قُمنا بتحوٌل البٌانات propertiesوبواسطة , ArcMap إلى CadastralPoEfُنصّدر الّطبقة

ٌّة باستخدام العالقة البرمجٌة ٌّة إلى رقم وبالزر الٌمٌن  OBJECTID=numberمن الصٌؽة الّنص

ٌّن بالّشكلnumber=[Text]ثم نضع Field Calculatorنضؽط   (.21) كما هو مب
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ٌّة من (21)الّشكل  number إلى textنقل قٌم األرقام اإلفراز

ٌّة من  okثم   .number إلى text فتنتقل قٌم األرقام اإلفراز

فقمنا ,مثالً لدٌنا بعض العقارات ؼٌر الموجودة فً المخطط,ولكننا صادفنا بعض المشاكل

 ونقوم attributes وidentifyثم ,نضؽط على العقار ونقوم بتحدٌده,editorمن ,بإدخالها ٌدوٌاً 

و دخلنا  ٌضاً العقار رقم , ثمstop editingثم , لم نجده فً المخطط3731بإدخال القٌمة مثالً 

 . موجودة مسبقاً 3818,3620,3652ولدٌنا العقارات الموجودة هً , 1119والعقار, 3665

 



103 

 

 

 numberإلىtextنقل أرقام العقارات من (22)الّشكل 

كما هو ,AutoCadثم نقوم بكتابة رقم العقار بعدما قمنا بالبحث عنه فً المخطط فً بٌبة 

 (. 23)موّضح بالّشكل
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 إدخال أرقام العقارات غٌر الموجودة(23)الّشكل

 
 .ArcMapثم نصدر الجداول الموجودة فً قاعدة البٌانات الوصفٌة إلى 

ربطنا  وال بٌن الطبقة , والجداولCadastralPoEfنقوم بإجراء الربط بٌن الطبقة الرسومٌة 

  areasثم الطبقة الرسومٌة مع جدول ,Relateبعالقة owner الرسومٌة و بٌانات المالكٌن 

وكذلك مفتاح , cadastredataثم ربط الطبقة الرسومٌة مع ,numberومفتاح الربط هو 

و ٌضا مفتاح الربط هو ,ثم ربطنا الطبقة الرسومٌة مع جدول المالٌة,numberالربط هو 

number, ما جدول المصرؾ العقاري bank فٌتم ربطه بواسطة مفتاح الربط number, وٌتم

وهنا الجزء الّرسومً , وذلك بواسطة الرقم الوطنً,nationaldata مع جدول  bankربط

 (.24)ٌظهر بالّشكل 
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 CadastralPoEfالجزء الرسومً للطبقة (24)الّشكل

 . كمثال للدراسة3620وسنختار العقار 

 Select By....ثمّ SQL,Selectionنختاروباستخدام مساءلة وصفٌة بواسطة لؽة

Attributes,فتظهر القابمة, من  جل عرض بٌانات العقار 



106 

 

اخرُاس اٌؼماس اٌّذسوط

 
 

 اختٌار العقار الُمحّدد(25)الّشكل

 
 

 .Apply,Okثم ,Verifyثم 

 

 
 

 اختٌار العقار من المخطط(26)الشكل 
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 Zoom To Selected Featuresثم نختار االمر 

 

 3620العقار الُمحّدد (27)الّشكل

 (.28)موّضح بالّشكل,نحصل على بٌانات العقار كاملةً identifyثم من األمر

 

 3620تعرٌف العقار(28)الشكل 
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 3620العقار (29)الشكل
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 3620البٌانات الوصفٌة للعقار(30)الشكل

 

 

ة للعقار   (31)الشكل ٌّ  3620البٌانات التفصٌل

 
ولمعرفة  ي معلومة من , فنالحظ وجود  كثر من مالك,ownerلمعرفة المالك نضؽط على 

 ownersالمالكٌن



110 

 

 بٌانات العقار التفصٌلٌة(32)الشكل

 

 1119بٌانات العقار  (35)الشكل



111 

 

 

 1119العقار (36)الشكل

 

 3538تقرٌر خاص بالعقار (34)الشكل
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ٌّة3620بالنسبة للعقار  ٌّة والمال مع المخّطط وفق , نحصل على جمٌع المعلومات العقار

وهو الشكل النهابً الذي ٌتّم الحصول علٌه من المكتب , (35)الّتقرٌرالموّضح فً الّشكل

ٌّة  .المركزي فً المصالح العقار
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 3620تقرٌر نهائً عن العقار (33)الشكل
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 الطرٌقة التقلٌدٌة للحصول على المعلومات العقارٌة.(4. 7)

ٌّة للحصول على إخراج قٌد عقاريّ   و بٌان , عندما ٌرٌد  ي مواطن مراجعة المصالح العقار

ٌّة ًّ ,ملك , فإّنه ٌحتاج إلى وقٍت طوٌٍل للحصول على ماسبق,  و بٌان مساحة,  و مخّطط مساح

ٌّة ٌحتاج إلى ثالثة  ٌام وذلك مروراً , فمثالً للحصول على إخراج القٌد العقارّي بالطرٌقة التقلٌد

ٌّة  :بالمراحل التال

ٌّة250وٌدفع المراجع مبلػ قٌمته , شراء طلب إخراج قٌد عقاري .1 ,  لٌرة سورٌة مع الّطوابع المال

ٌّن فً الّشكل  (.37)كما هو مب

ٌّة .2 ًّ , مثل اسمه, ٌمأل المراجع الطلب بمعلومات شخص باإلضافة إلى المنطقة , ورقمه الوطن

 .مع تحدٌد رقم العقار والمقسم, (مدٌنة  و رٌؾ)العقارٌة

(. 38)وٌشخذ المراجع وصل موضّح بالّشكل ,ٌُسّجل الطلب بدفتر خاص فً مكتب المراجعات .3

 

 وصل استالم إخراج القٌد(38)الّشكل

والدعاوي ,و سماء المالكٌن, وكتابة اإلشارات الخاّصة بالعقار,فتح الصحٌفة العقارٌة للعقار .4

لة على العقار  .الُمسجَّ
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واخذ إخراج القٌد العقارّي كما هو , وتقدٌم الوصل, مراجعة مكتب المراجعات بعد ثالثة  ٌام .5

(.39)موّضحاًبالّشكل

 

 إخراج القٌد العقاري النهائً (39)الشكل
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 طلب إخراج قٌد عقاري(37)الّشكل
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ودفع مبلػ , علماً  نه ٌمكن الحصول على إخراج قٌد عقاري سرٌع بواسطة  شخاص معٌنٌن

ٌّة1500  ما بعد تطبٌق تشارك البٌانات فإّن الحصول .  والحصول علٌه بٌوم واحد, لٌرة سور

وٌعود , والٌحتاج لدفع مبالػ كبٌرة ألشخاص, ال ٌحتاج لهذا الوقت الطوٌل, على هذه المعلومات

ٌّة  .الربح إلى المؤّسسة العقار

ٌّة  : ما للحصول على بٌان مساحة نّتبع الخطوات التال

 (.40)شراء طلب خاص ببٌان المساحة كما هوموّضح بالشكل .1
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 بٌان مساحة فارغ(40)الشكل

 .و خذ وصل,س لقاء شراء الطلب. ل250دفع مبلػ  .2

حٌث ٌتم حساب مساحة العقار المطلوب فً دابرة , الحصول بعد ثالثة  ٌام على بٌان المساحة .3

وهو موّضح , وختمه, ثم ٌتم توقٌعه من ربٌس دابرة الحسابات, بواسطة البالنٌمتر, الحسابات

 (.41)بالشكل 



119 

 

 

 بٌان مساحة نهائً(41)الشكل
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ٌّة ٌّةوفق الخطوات , كما نحصل على مخطط مساحً من المصالح العقار وذلك بالطرٌقة التقلٌد

ٌّة   :التال

 (.42)كما هو موّضح بالشكل, س. ل250شراء طلب مخطط مساحً بقٌمة  .1

 

 طلب مخطط مساحً(42)الشكل

فٌقومون بفتح صحٌفة , ثم ٌذهب الطلب إلى دابرة المساحة, تسجٌل الطلب فً مكتب المراجعات .2

وهذه الصحابؾ موجودة بالشكل الورقً كما هو موّضح ,(43)العقار الموّضحة بالّشكل

 (.44)بالّشكل
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 صحٌفة العقار فً دائرة المساحة(43)الشكل

وٌتم وضع طوابع وٌتم , نصور المخطط للعقار الموجود على ورق كالك,  وبعد تسجٌل الطلب .3

 . ثّم تجلٌدها, توقٌعها وختمها من ربٌس دابرة المساحة
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 الصحائف الورقٌة فً دائرة المساحة(44)الشكل
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.وبعد تقدٌمه بعد ٌومٌن نحصل على المخطط,(45)ٌشخذ المراجع  وصل موّضح بالشكل .4

 

 وصل استالم المخطط العقاري(45)الشكل

 (.46)مراجعة مكتب المراجعات والحصول على المخطط كما هو موّضح بالشكل .5
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 المخطط العقاري المساحً(46)الشكل

ٌّة المالٌة ٌّن فال بّد من مراجعة مدٌر ٌّة عن عقار مع فإذا كان , وللحصول على المعلومات المال

ٌّة , العقار فً مدٌنة دمشق نراجع مدٌرٌة مالٌة دمشق وإذا كان العقار تابعاً للّرٌؾ راجعنا مدٌر

ٌّن  وصاؾ العقار, رٌؾ دمشق واالشارات التً , واسم المالك, وحصلنا على اخراج قٌد مالً ٌب

ٌّة, تشتً من المحكمة ومن الدعاوي ومن السجل العقاري وللحصول على , والحصص السهم

 :إخراج قٌد مالً نتّبع الخطوات التالٌة

 .س . ل250ٌتّم شراء طلب بقٌمة  .1

 .نسّجل الطلب بالدٌوان وٌشخذ الطلب رقم وتارٌخ فً الدٌوان .2
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ٌّة التً ٌتبع لها العقار .3 وٌتّم مراجعة الصحٌفة الخاّصة وتسجٌل , ٌحّول الطلب إلى المنطقة العقار

ٌّة شبٌهة , اإلشارات واسم المالك والحصص والوصؾ للعقار وذلك من صحابؾ ورق

ٌّة الموجودة بالّسجل العقاريّ   .بالصحابؾ العقار

4.  ًّ ٌّة بعد ٌومٌن واخذ إخراج القٌد المال  . ٌتم مراجعة المال

 GISمقارنة بٌن الطرٌقة التقلٌدٌة وطرٌقة تشارك البٌانات باستخدام . (5.7)

      طرٌقة الحصول على المعلومات

 

 المعلومات العقارٌة

 طرٌقة تشارك البٌانات الطرٌقة التقلٌدٌة

ُتحفظ جمٌع البٌانات بصحابؾ  طرٌقة حفظ البٌانات
ٌّة قابلة لالهتراء  ورق

ٌّة  ُتحفظ جمٌع البٌانات بقاعدة بٌانات رقم
 صعبة االهتراء

شراء طلب إخراج قٌد  .1 إخراج قٌد عقاري
 .عقاري

تسجٌل الطلب فً مكتب  .2
 .المراجعات

 . خذ وصل .3
إصدار إخراج القٌد بعد  .4

وذلك بعد فتح ,ٌومٌن
ونقل , الصحابؾ العقارٌة

 .المعلومات منها

 .تقدٌم الطلب إلى المكتب المركزي .1
 .دفع رسوم معٌنة .2
إصدار المعلومات العقارٌة بعد دقابق  .3

. 

 . شراء طلب بٌان مساحة .1 بٌان مساحة
تسجٌل الطلب فً مكتب  .2

 .المراجعات
 اخذ وصل  .3
إصدار بٌان المساحة بعد  .4

ٌّام  .ثالثة  

 .تقدٌم الطلب إلى المكتب المركزي .1
 .دفع رسوم معٌنة .2
إصدار مساحة العقار بعد دقابق  .3

 .معدودة
 

 

شراء طلب المخطط  .1 المخطط المساحً
وتسجٌله فً , المساحً

 .مكتب المراجعات
فتح صحٌفة العقار  .2

وتصوٌر المخطط 
 .وتجلٌده

 توقٌع المخطط وختمه .3
تسلٌم المخطط للمراجع  .4

 .بعد ٌومٌن
 

الحصول على المعلومات بدقابق مع 
المعلومات العقارٌة والمالٌة كاملة مع دفع 

ٌّن  .مبلػ مع

الذهاب إلى مدٌرٌة  .1 اخراج قٌد مالً
والتً تكون بعٌدة عن ,المالٌة

 .المصالح العقارٌة
 .تقدٌم الطلب .2

الحصول على المعلومات المالٌة بدقابق 
من المكتب المركزي دون الذهاب خارج 

 .المصالح العقارٌة
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 .تسجٌل الطلب .3
الحصول على اخراج قٌد  .4

 مالً

 1500ٌمكن  ن ٌكلّؾ اخراج القٌد  الفساد

س  ي ستة  ضعاؾ الكلفة .ل
العادٌة إذا  راد المواطن الحصول 

 علٌه بٌوم واحد

 نتخلص من استؽالل بعض الموظفٌن

 طرٌقة الحصول على 

 المعلومات العقارٌة 

نحتاج لوقت طوٌل للحصول على 
ونحتاج ,ثم مالً,إخراج قٌد عقاري

إلى ثالثة  ٌام للحصول على 
 .مخطط مساحً وبٌان مساحً

ٌتم الحصول على جمٌع المعلومات المالٌة 
ومعلومات عن مالكً ,للعقار
ومعرفة مخطط ومساحة العقار ,العقار
 .بدقابق

   

 مقارنة بٌن الطرٌقة التقلٌدٌة وطرٌقة تشارك البٌانات (17)جدول 

 . لطرٌقة تشارك البٌانات SWOTتحلٌل .(6.7)

 القوى

 .الّسرعة فً الحصول على المعلومات العقارٌة والمالٌة الخاّصة بعقار .1

ٌّة بدالً من األشخاص .2  .المردود المادي ٌعود للمؤّسسة العقار

ٌّة, ومعرفة  مالكه, إمكانٌة معرفة  ي معلومة عن المالك .3  .ومقدار حّصته بكل ملك

 .الحد من فساد بعض الموّظفٌن .4

 .كشؾ األخطاء وإمكانٌة تصحٌحها .5

 الضعف

ًّ ٌؤّخر تطبٌق تشارك البٌانات .1 دة بالوقت الحال  .عدم وجود خارطة موحَّ

ٌّة فً الوقت الحالً .2 ٌّة فً المصالح العقار  .عدم وجود قاعدة بٌانات رقم

 الفرص المناسبة

ٌّة .1  .السعً للتخلص من الروتٌن والبٌروقراطٌة فً المؤسسة العقار

ٌّة .2  .ضرورة االسراع فً الحصول على طرٌقة لحفظ البٌانات العقار

 .توفُّر  جهزة لتطبٌق ذلك .3
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 التهدٌدات

 .بسبب سفر بعض المختصٌن,صعوبة تحقٌق ذلك فً الوقت الحالً .1

 .عدم وجود مٌزانٌة خاّصة إلرسال البعض للخارج من  جل الدراسة .2
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 النتائج والتوصٌات: الفصل الثامن 

 

 .النتابج والتوصٌات.(1.8)

 .فهرس األشكال.(2.8)

 .فهرس المخططات.(3.8)

 .فهرس الجداول.(4.8)

 .المصطلحات.(5.8)

 .المراجع.(6.8)
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 .البٌانات بٌن المصالح العقارٌة والمؤّسسات المرتبطة بها
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ABSTRACT 

For the development of the real estate in Syria, it has been proposed to 

replace traditional system with digital system, for  this we have to study 

the  current  situation of cadastral system in Syria, which includes used 

tools, and Cartographic basis, and human staff in the real estate 

establishment which responsible for the cadastral registry in Syria, we 

studied cadastral establishment, and all related organizations, and we 

made SWOT analysis for them, and formed SWOT matrix, to conclude 

alternative strategy instead current plan, then we proposed digital data 

for land registry and financial data, and set up a central office which 

provide us with all own real estate information (cadastral and financial 

and plan) that will saving money, and reduce the time, and human  

effort.   
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