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V 

 

 تقديم

-26-إكمةا  متطلبةا  البحةل المةدعم رقةم  أ  ي ةدف  ة ا التقريةر الفنةي الن ةا ي إلة 
(، وقةةد تةةةم 010/08/1430-01/01/1428( والةة ز اسةةتمر لمةةدة عةةامين ونصةةف  12

الن ا يةةة ل ةة ا  جميةةع أجةةزاج وفصةةو  الدراسةةة وانت ةة  الكتابةةة والطباعةةة إنجةةازبحمةةد هللا 
وبعةد التحكةيم الن ةا ي تمة   .م2009يوليوو  4الموافق  هـ 1430رجب  11التقرير يوم 

ويحتةةوز ، م2010يوليووو  31هوـ/1431شووعبان  20الموافقةة الن ا يةةة علةة  التقريةر يةةوم 
يحتةوز علة  المةادة كمةا كام  متطلبا  المشروع البحثةي، عل    ا التقرير الفني الن ا ي 

مكةةون مةةن أربعةةة لكتةةاب علمةةي تةةم تجميع ةةا موضةةوعة فةةي اإلطةةار الكامةة  العلميةةة التةةي 
 مالحق. عدد من الأجزاج وعشرة فصو  و
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VI 

 

 شكر وتقدير

ت ةدف إلة  تطةوير نظةام  التيالدراسة  ب  ه ال ز أكرمنا تعال سبحانه و هللا نبدأ بشكر
لالرتقةاج بفعاليةا  وتطبيةق  ة ا النظةام كة داة فاعلةة  اإللكترونيةةللترميز والعنونة المكانية 

 .في المملكة عمرانيةالتنمية الأنشطة عملية 

صةةةانعي القةةةرار والممططةةةين با تمةةةام نتةةةا ج الدراسةةةة مةةة  أن تحظةةة  ويحةةةدونا اأ
 اأنشةطة إنجةازتسة ي  فةي وأن تسةا م  فةي المملكةة ين عن إدارة عملية التنميةة مسؤولوال

علةةة  كافةةةة مسةةةتويا  البي ةةةة  والمعةةةامال  اليوميةةةة بةةةين أطةةةراف عمليةةةة التنميةةةةالبشةةةرية 
، وماصةة فةي المؤسسةا  المدميةة واإلنتاجيةة المعنيةة بقضةية العنونةة والتسةمية والمجتمع
   .المكانية

فريق البحل بالشكر والعرفةان لجميةع مةن سةا م فةي إمةراا الدراسةة بالمسةتو  يتقدم 
نقاشةاً موضةوعياً  تمويالً سمياً أو إثراًج فكريةاً أو سواج كان  لبالمطلوب وتحقيق أ داف ا 
 أو مالحظا  تطويرية. 

مدينة الملب عبد العزيز للعلةوم والتقنيةة علة  دعم ةا السةمي  ؤالج جميعاً في مقدمة و
، كمةا ال ننسة  تقةديم الدراسةة ة ا الجةزج مةن من إكما   -بعد توفيق هللا تعال  -ال ز مكننا

ن تسةة يال  إداريةةة لمةةا قدمتةةه مةة  ومةةن ثةةم جامعةةة الةةدمام( الشةةكر لجامعةةة الملةةب فيصةة 
 .  المشروعإنجاز ولوجستية وتشجيع معنوز كان ل ا أكبر اأثر في 
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تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية في 
 المملكة العربية السعودية

 حمد عبد اللطيفاألستاذ الدكتور/ محمود أ الدكتور/ عبدهللا بن حسين القاضي
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 قسم التمطيط الحضرز واإلقليمي، كلية العمارة والتمطيط، جامعة الدمام
 الدمام، المملكة العربية السعودية

يم نظةةام للترميةةز والعنونةةة المكانيةةة اإللكترونيةةة فةةي المملكةةة اسةةت دف المشةةروع تصةةم
العربيةةة السةةعودية، ثةةم تطبيةةق النظةةام المقتةةر  باعتبةةاره لغةةة عنونةةة موحةةدة تسةةمح بةة داج 
المعامال  الحضرية المتبادلة بين أطراف عملية التنمية عل  كافة مستويا  المجتمةع مةن 

  الماصة والعامة وعل  كافةة مسةتويا  مستو  الفرد واأسرة مروراً بمستو  المؤسسا
 البي ة من مستو  الحي والقرية والمدينة واإلقليم والدولة وصوالً إل  مستو  العالم.

وقد اشتم  المشروع عل  مقدمة وأربعةة أجةزاج ر يسةةن تناولة  المقدمةة ال ةدف مةن  
المسةةت دفة، الدراسةةة والمن جيةةة المتبعةةة، ونطةةاق وحةةدود الدراسةةة، ثةةم اأ ميةةة والنتةةا ج 
 والمد  المتوقع تحقيقه من ا، وأميراً توصيف  يكلية الدراسة وحالة اإلنجاز. 

ن فكان التركيةز فيةه علة  عةره من جيةة الدراسةة مةن حيةل عةره الجزج اأو أما 
المشكلة البحثية ومد  الحاجة والضرورة إل  عالج ةا بشةك  نةاجع، بحيةل يفةي فةي عةدد 

 ثةةم وضةع أرضةةية اآلليةة البحثيةةة الم مطةط ل ةةا مةن حيةةل مةن المتطلبةا  العمليةةة للدراسةة،
وال ز شم  معن  الترميز/  العنونةة الجغرافيةة( وإسةقاط  العنونة لمف وم النظرز الت صي 

  ا المعن  عل  عدد من المؤسسا  المدميةة، والتةي ية تي فةي مقةدمت ا العنونةة البريديةة، 
 العالقةة  ا  اأدبيةا  مراجعةةال  وإظ ار حجم ما تالقيه   ه العنونة من عراقي  مةن مة

. وبعةد وفرنسا والجزا ر وتركيةا وإنجلترافي عدد من الدو  مث ن اليابان والصين وألمانيا 
، وطنيةةة كانةة  أو محليةةة، و ةةي Gazetteersالعنونةةة البريديةةة تجةةيج السةةجال  الجغرافيةةة 

المجةةا  حجةةم المعنيةةة بعنونةةة قطةةع اأراضةةي واأمةةالب القا مةةة علي ةةا. ويبةةرز فةةي  ةة ا 
مثل ةا فةي  لةب مثة  المملكةة  -علة  سةبي  المثةا  -الصعوبا  التي عانت ا المملكةة المتحةدة

العربيةةة السةةعودية والجزا ةةر، فةةي انكسةةار سةةيرورة العنونةةة بةةين الممططةةا  الحضةةرية 
القديمة والممططا  الحديثة التي واكب  التزايد السكاني وتسارع معدال  التنمية، وكيةف 

المشكلة يقع بعمومه عل  المستو  العالمي في كون أنظمة العنونة قد قامة  أن أص    ه 
علةة  التوصةةيف النسةةبي والمواضةةعة االعتباطيةةة. يلةةي  لةةب اسةةتعراه بعةةه محةةاوال  
تطةةوير نظةةم عنونةةة مكانيةةة إلكترونيةةة مثلمةةا  ةةو الحةةا  مةةع طالشةةبكة اأرضةةية الوطنيةةة 

تةم شةر  فكةرة نظةام الترميةز والعنونةة . وفةي ن ايةة  ة ا الجةزج USNGللواليا  المتحدةط 
المقترحة في   ه الدراسة، و لب بمعية ما سبق ا من محاوال  علة  نفةس المنةوا ب فبةد  

 المقارنة جلية في التمييز بين مقتر  الدراسة ومالصة اأدبيا   ا  العالقة.
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ه وعةةر اإللكترونيةةة المكانيةةة للعنونةةة المقتةةر  لنظةةاما بنةةاجً  الجةةزج الثةةانيوحةةاو  
 علة  تطبيقةهوآليةة  المف وم الترميزز للنظام في قالبه العلمي الرياضي والفنةي التفصةيلي،

 . الدمامأماكن جغرافية واقعية، ممتارة في حاضرة 

وقةةد ابتةةدأ  ةة ا الجةةزج بتم يةةد تنظيةةرز يشةةر  كيفيةةة االسةةتفادة مةةن إحةةداثيا  الموقةةع 
ن ا عنةوان أبجةدز قابة  للقةراجة، المطلوب عنونته، وإدما    ه اإلحداثيا  كنواة يتشك  م

و و قريب الشبه لحدِّ كبير من اأرقةام المسةتحدثة مةؤمراً للسةيارا  فةي المملكةة، أز أنةه 
في الحقيقة اأص  اإلحداثي للموقع صاحب العنونة، و لةب بعةد  ملكانيتركب من جزأين ي

يةة إلة  ؤدلمعملية تحوي  رقمي آلي مقولب في موارزمية رقمية. وقةد تةم شةر  اآلليةا  ا
ة  بكامة  معةادال  التحوية ، مةع شةر  بيةاني لمسةتويا     ه الموارزمية علة  نحةو مفص 
العنونة وإسقاطات ا الجغرافية ومساحا  الماليا الجغرافية اأرضية المقابلة لك  مسةتو ، 

 و لب عل  مسطح الكرة اأرضية جميعاً. 

يمصةة ا مةةن  ةة ه الماليةةا  وفيمةةا يمةةص المملكةةة العربيةةة السةةعودية فقةةد تةةم تعيةةين مةةا
اأرضية بمساحات ا الممتلفة، وأسماج   ه الماليا من أكبر ةا الة ز تتسةع مسةاحة المملكةة 

 1.7متةر    3.4س  ماليا من ا فقط، إل  أصغر ا والتي ال يزيد أبعاد الملية من ا عةن  
لةق والعنةوان متر(، وأميراً تم في   ا الجزج النظرز التمييز بين ما أسميناه بالعنوان المط

النسبي، ويرجع الفرق بين مةا إلة  امتصةار العنةوان واالسةتغناج عةن  لةب الجةزج العةالمي 
منه في حالة التعام  المحلي، و لب مثلما  و الحا  مع أرقةام ال ةاتف عنةد االسةتغناج عةن 

 مفتا  المط الدولي في االتصاال  المحلية.

بعين ا في حاضرة الدمام، و لب بعد يلي  لب تطبيق نظام العنونة المقتر  عل  مواقع 
تعيين نقطة مرجعية للمنطقة يتم عند ا التمييز بين العنوان المطلق والعنوان النسةبي، وقةد 
شم  التطبيق المواقع اآلتيةن مطار الدمام، مسجد اأميةر سةلطان بةن عبةد العزيةز بةالمبر، 

تراً إلة  الغةرب مةن كيلةوم 200مصفاة نفط في رأس تنورة، نقطة بعيدة تقةع علة  مسةافة 
الدمام، ثم مسةكنين متجةاورين مةن مسةاكن  ي ةة التةدريس بجامعةة الةدمام، ثةم بنايةة سةكنية 

 بالدمام متعددة الوحدا ، وأميراًن مبن  إدارز بإمارة المنطقة الشرقية.

وقد انت     ا الجزج بشر  كمي للنظام اإلحداثي المستمدم وسعة العنوان، ثم مقارنة 
، ثةم British National Gridعالمية أمر  مثة  الشةبكة الجغرافيةة البريطانيةة  لب مع أنظمة 

أشد النظم العالمية شةب اً بالنظةام المعةروه فةي  ة ا الدراسةة، والمسةم  بةل نظةام العنونةة 
، وإظ ةةار الفةةروق المميةةزة The National Area Coding System (NAC)المكانيةةة العالميةةة 

 لنظامنا عل    ا النظام.

علة  عةدد  الميةداني التطبيةق مةال  مةن المقتر  النظام متبارال الجزج الثالل صِّصم  
مةةن الج ةةا  الحضةةرية والمتوقةةع أن تسةةتفيد مةةن النظةةام. ويعتبةةر  ةة ا الجةةزج مةةن الدراسةةة 
اأشةةد حيويةةة لسةةريان الةةرو  العمليةةة ومسةةتويا  اإلنجةةاز العاليةةة فةةي كةة  مراحلةةه  أز 

قمنةا بتحلية  عينةة عمليةة مةن   -زن الفصة  السةادس أ –فصوله(. ففي الفصة  اأو  منةه 
نظم العنونة المكانيةة بةبعه المؤسسةا  الحضةرية بالمنطقةة الشةرقية مثة  البلةديا . فبعةد 
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استعراه نظم تسمية قطةع اأراضةي القديمةة فةي عةدد مةن المةدن بالمنطقةة الشةرقية ومةا 
ت ا الفرعيةةة، وإظ ةةار مةةد  تشةةمله التسةةمية مةةن أكةةواد النطاقةةا  العمرانيةةة ب حيا  ةةا وبلةةديا

اإلرباب وعدم النظاميةة فةي التسةمية، تةم إظ ةار اأسةماج المقابلةة فةي النظةام الجديةد الة ز 
سع   ة ه الدراسةة فةي بنا ةه، وجةاج  لةب علة  عينةا  حيةة مةن قطةع اأراضةي فةي أحةد 
ة اأحياج بمدينة الدمام  حي الز ةور(، ومثلةه بمدينةة المبةر  حةي الحةزام الة  بي(، ومدينة

للة   لةب إجةراج تةرقيم  الظ ران  حي الدانةة الشةمالية(، ومدينةة القطيةف  حةي الجزيةرة(، تل
والتي جةاج  -إلكتروني شام  لك  قطع اأراضي بتلب اأحياج، بتطبيق موارزمية الترقيم 

علةة  قاعةةدة بيانةةا  قطةةع أراضةةي تلةةب اأحيةةاج وتغ يةةة  –شةةر  بنيت ةةا الرياضةةية الحقةةاً 
و  معلوماتية مناسبة صمم  مصيصةاً وأضةيف  فةي قاعةدة البيانةا . التسمية الجديدة بحق

وبإجراج مقارنة بين التسةمية الجديةدة والقديمةة تجلة  الفوا ةد التةي اسةت دفت ا الدراسةة بمةا 
 يقطع بجدو  المشروع فيما سع  إليه. 

وفيما مال قطع اأراضي، فقد تم تطبيق من ج التسمية الجديدة عل  أنةواع أمةر  مةن 
نةةا ، مثةة ن الشةةوارع، واأمةةالب  العقةةارا (. وفةةي كةة  نةةوع تةةم اسةةتعراه الوضةةع العي

الرا ن بك  إشكاالته ومعضالته، مع بيانا  إيضاحية ولقطا  فوتوغرافية مسةاعدة تعةين 
عل  تف م الصورة القديمة بك  أطياف ةا، تلةي  لةب تطبيةق نظةام التسةمية الجديةد وآليتةه فةي 

التحوي  مرة أمر  وإنتةاا اأسةماج الجديةدة إلكترونيةاً  ك  نوع. ثم تم تطبيق موارزميا 
 عل  امتداد جغرافي بمدينة الدمام لك  لوحا  أسماج الشوارع التي توفر  لنا.

نطةاقين مةن المةدما  شةديدز اأ ميةة  مةان شةبكة ك ربةاج  تةم التطبيةق علة بعد  لةب 
من مةةةا  المنطقةةةة الشةةةرقية، وشةةةبكة الميةةةاه والصةةةرف الصةةةحي. وفةةةي كةةة  نطةةةاق مةةةدمي

استعرضنا النظام الشا ع اآلن لترقيم عناصر ك  شبكة بمةا أمةدتنا بةه الج ةا  المعنيةة مةن 
معلوما ، ثم أجرينا تطبيق موارزميا  التسمية علة  كامة  شةبكة الك ربةاج فةي حاضةرة 
الدمام بك  عناصر ا، وعل  طفايا  الحريق الموزعةة فةي أحةد أحيةاج مدينةة الةدمام. وقةد 

ر لقطةةا  مرا طيةةة توضةةيحية لكيفيةةة ظ ةةور التسةةمية الجديةةدة صةةاحب نةةوع كةة  عنصةة
ببرنةةامج أنظمةةة المعلومةةا  الجغرافيةةة بمةةرور المشةةار إلةة  العنصةةر المطلةةوب وإظ ةةار 
معلوما  العنصر الكاملة شاملة للعنوان/التسمية الجديدة. وكمثا  تطبيقي أمير، أتينا عل  

مملكةةة وقمنةةا بالتسةةمية اإللكترونيةةة بف تي ةةا  أ( و ب(، والمطةةارا  فةةي ال –مواقةةع المةةدن 
 لمجموع ا وإظ ار ا كعناصر مسماة في قا مة معلوما  ك  عنصر.

بعةةره نتةةا ج  الباحثةةان ماقةة –الفصةة  السةةابع  –وفةةي الفصةة  التةةالي مةةن  ةة ا الجةةزج 
اسةةتطالع عينةةة مةةن المؤسسةةا  التةةي تحتةةاا لةةنظم عنونةةة مكانيةةة، مثةة ن إمةةارة المنطقةةة 

د بك رباج الشرقية، وإدارة اإلمداد بالمياه ومدما  الصرف الصحي الشرقية، إدارة اإلمدا
بالشرقية، و لب كنتيجة عدد من المقابال  مع المسؤولين ب ا، وقد شةم  االسةتطالع، ومةا 
ب البيانا ، عةدداً مةن المسةا   الكبةر   ا  التفصةيال   بلو  صاحبه من استبيان مطبوع وم 

 المتعددة، و  ه المسا    ين 

 .واصفا  نظام العنونة الحالي بك  مؤسسةنوع وم -
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 .سلبيا  نظام العنونة الحالية -
 مصا ص نظام العنونة المنشود مستقبالً. -
 ومستويا  الدقة المطلوبة في النظام المنشود. -

وفةةي الفصةة  اأميةةر مةةن  ةة ا الجةةزج، تناولنةةا اآلليةةا  الفنيةةة التفصةةيلية التةةي تتبعنا ةةا 
قيقةةاً عمليةةاً. فمررنةةا بمن جيةةة العنونةةة التةةي ابتةةدأ  لتحقيةةق المطةةة النظريةةة للمشةةروع تح

بتعريف الملية الدنيا للعنوان، ودقت ةا المكانيةة، ثةم العالقةة بين ةا وبةين مسةاحا  العناصةر 
المطلوب عنونت ا عل  تنوع ا، ثم الكيفية التي يمكةن ب ةا بنةاج الشةبكة الجغرافيةة للعنونةة. 

سةةم علةة  مسةةتو  سةةطح  30ي ةةا المطةة  عةةن ولتحقيةةق الدقةةة المطلوبةةة  والتةةي ال يزيةةد ف
اأره جميعةةاً( اسةةتمدمنا نظامةةاً لرفةةع المواقةةع يعمةة  علةة  آليةةة طالمعالجةةة التفاضةةليةط 

differential processing  وقد تطلب  لةب إنشةاج محطةة قاعديةةBase Station   ال يزيةد المطة 
لوبة ب ج زة متجولةة سم فقط(. وقد تم رفع المواقع المط 2في موقع ال وا ي اإلحداثي عن 

، وبةالعودة إلة  المحطةة Trimbleمةن إنتةاا شةركة  GeoXTمةن نةوع  GPS’sلرصد المواقع 
القاعةةدة بعةةد كةة  جولةةة ميدانيةةة، ونقةة  بيانةةا  الرفةةع المسةةاحي للمواقةةع، تمةة  معالجت ةةا 
بالبرمجيا  المرفقة بالمحطة، وإعادة مفاضلة المواقع المرفوعةة بة ج زة الرصةد الجوالةة 

صحيح ا( بالنسبة لموقع المحطة، والتي تكون عل  اتصا  باأقمار الصناعية وقة   أز ت
رفع البيانا ، فإ ا ما تم  لب ترتفع الدقة، أز ينمفه المط  في المواقع المرفوعة إل  مةا 

 سم.  30دون 

وقد تم تطبيةق  ة ه اإلجةراجا  علة  عينةا  مسةاحية علة  عةدة نطاقةا  مةن المحطةة 
 لترتيبنالقاعدة جاج  عل  ا

 كيلومتر(. 1منطقة المحطة القاعدية  نطاق  -
 كيلومتراً(. 4حي الز ور بالدمام  نطاق  -
 كيلومتراً(. 16حي الحزام ال  بي بالمبر  نطاق  -
 كيلومتر(. 36جزيرة جسر الملب ف د عل  حدود المملكة مع دولة البحرين  نطاق  -

رصةةاد المحطةةة عية أضةةوأميةةراً تةةم تصةةدير ملفةةا  الرصةةد المصةةححة ببرمجيةةا  و
حيةةل تةةم تطبيةةق موارزميةةا  تحويةة   Excel Sheetsإلةة   shape filesالقاعديةةة مةةن نةةوع 

اإلحداثيا  وإنشاج التسمية/العنوان الجديدة لكة  عنصةر بشةك  إلكترونةي لكامة  العناصةر 
 م ما كان عدد ا.

إلةة  المةةرا ط اأرضةةية  ArcMapوبعةةد  لةةب تمةة  إضةةافة المواقةةع المصةةححة ببرنةةامج 
Base Maps  فظ ةةر  تلةةب العناصةةر المعنونةةة بعالمةةا  مميةةزة ممتةةارة، وحيثمةةا ينبغةةي أن

 تكون، وشاملة كام  معلوما  العناصر المعنونة جميعاً بما في ا العنوان الجديد.

 محةددة من جيةةواأمير مةن الدراسةة تةم التركيةز علة  اسةتمالص  الجزج الرابعوفي 
فةي المملكةة العربيةة  جغرافةي عنصةر أز علة  المقتةر  اإللكترونيةة العنونةة نظام لتطبيق

 أو غير ةةا، نظةراً لعالميةةة النظةام(. وفةي  ةة ه المن جيةة تةم تعيةةين آليةة للعنونةةة   السةعودية
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وضوابط يجب اتما  ا، مث  المواضعة عل  نقطة العنونة دام  مساحة العنصر، وتعيةين 
 ي النقطةة المرجعيةة فةي نوع العنوان من حيل كونه مطلق أو نسبي، وإ ا كان نسبياً فما 

نطاقةةه الجغرافةةي، ثةةم االنتقةةا  بعةةد  لةةب إلةة  آليةةة العنونةةة، ويةةتم في ةةا تصةةنيف العناصةةر 
الجغرافيةةة إلةة  ف ةةا  مشةةتركة الصةةفا  الجغرافيةةة، وإنشةةاج الموارزميةةة المعياريةةة التةةي 
تعم  عل  اشتقاق العنةوان مةن إحةداثيا  نقطةة العنونةة، وأميةراً إدراا العنةوان كماصةية 
في قا مة مصا ص العنصر الجغرافي في قاعدة بيانا  العنصر. وفةي الن ايةة استعرضةنا 

 نتا ج تطبيق النظام المقتر  وممرجاته المعملية. 

وقةةد اعتمةةد  الدراسةةة فةةي جمةةع المعلومةةا  علةة  أسةةاليب مكتبيةةة تتضةةمن مراجعةةة 
الرصةةةد الدراسةةةا  والتقةةةارير السةةةابقة، وأسةةةاليب ميدانيةةةة تضةةةمن  المسةةةح الميةةةداني و

اإللكترونةةي للمواقةةع باسةةتمدام أسةةاليب المسةةح المكةةاني الممتلفةةة مثةة  نظةةام تحديةةد المواقةةع 
تحليةة  المعلومةةا  بتوظيةةف  وغير ةةا. وقةةد تةةم Global Positioning System (GPS)العةةالمي 

 Geographic Information Systems (GIS) الجغرافيةةةنظةةم المعلومةةا   بةةرامج بعةةه حةةزم
 Statistical Package for Social Sciences حصةا ي للعلةوم االجتماعيةة وحزمةة التحلية  اإل

(SPSS) . 

ويؤم  أن يس م النظام المقتر  في االرتقاج بفعاليا  وأنشطة عملية التنميةة العمرانيةة 
وفةةي دعةةم عمليةةة التطةةوير والتنميةةة المتسةةارعة فةةي المملكةةةب و لةةب بتةةوفير نظةةام العنونةةة 

ز يةةؤدز إلةة  تيسةةير التعامةة  مةةع المعلومةةا  المكانيةةة وتحليل ةةا اإللكترونيةةة الموحةةد الةة 
وإبراز ةةا للمسةةتمدمين مةةن أفةةراد ومؤسسةةا  فضةةالً عةةن المسةةؤولين وأصةةحاب القةةرار 

التنموية لتحقيق مسةتويا  كفةاجة حيةاة   لتسمير ا في توجيه المطط والسياسا  والقرارا
 وبي ة أعل  وأفض .
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DEVELOPING A GLOBAL GEOGRAPHIC CODING SYSTEM FOR 

SITE ADDRESSING AND APPLYING IT IN MANAGING SPATIAL 

DEVELOPMENT IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

 
Dr. Abdullah Hussain Al Kadi  Prof. Mahmoud Ahmed Abdellatif 

aalkadi@uod.edu.sa  mlatif@uod.edu.sa  

Department of Urban and Regional Planning, College of Architecture and Planning,  

University of Dammam, Dammam 

The project aimed to propose a Global Geographic Coding and Addressing System 

(GGCAS) in the Kingdom of Saudi Arabia. The main objective is extended to applying the 

proposed system in managing spatial development activities occurring among various 

societal actors (individuals, families, private and public institutions and agencies). The 

application is supposed to cover all levels of the physical environment starting from the 

building level reaching to the global level passing through the neighborhood, the district, 

the village, the urban, the regional, and the national levels.  

The research is comprised from a general introduction and four main parts: 

 The Introduction explores the objective of the study, the methodology used, the domain 

and estimates of measures applied, the benefits and outcomes sought, an explanatory 

skeleton of the study, and limits of achievements. 

 Part I concentrates on exposing the methodology to be used in the study, the research 

problem addressed, and the need and necessity of having a workable solution. That 

solution should satisfy a number of requirements, the first of which is to have a theoretical 

framework for the concept of “Addressing.” This concept should satisfy the symbolic 

meaning of the geographic location, and the way this meaning is dealt with by different 

civil service agencies. The most prominent of these agencies is the Postal Service. By 

surveying different Postal services in a number of countries, like Japan, China, Germany, 

UK, France, Algeria, and Turkey, it became clear that a number of difficulties were 

common to all of them. When moved to local and national geographic Gazetteers, that is 

dealing with land parcels and properties, it became clear how hard it was for some 

countries like UK, for instance, to continue the addressing process across the archaic-

modern addressing process discontinuity. A discontinuity that was clearly manifested by 

fast population growth and unprecedented developmental planning. The same difficulty 

has been clearly present in many other countries like Saudi Arabia and Algeria. This 

problem is globally rooted in the inherited process of addressing systems that are largely 

locally conventional, with no anticipation of extendable developmental horizons. Next, a 

number of Grid addressing projects were reviewed, especially, the United States National 

Grid (USNG). The last exposition of part I explained the new proposed system of 

addressing in this research work, which when compared with the aforementioned projects, 

the distinctions became clear for the support of our new system. 

 Part II is devoted for building the proposed system by suggesting the main concept of 

the system and articulating its scientific and technical components as well as the details 

explaining its technical characteristics (the mathematical bases of coding and 

mailto:aalkadi@uod.edu.sa
mailto:mlatif@uod.edu.sa
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addressing, the main database, etc.). This part provides several applications of the 

proposed system on real geographic elements in Dammam Metropolitan Area (DMA).  

 In the first section of this part, a theoretical introduction explained the usefulness of the 

geographic coordinates of the geographic element to be addressed, and how to 

transform this dual-number to a readable alphabetic address, in a form that is largely 

resembling car numbers recently applied in the kingdom. This form of addressing is 

composed of two parts that actually digest the original coordinates in a more compact 

form, and transformed by an algorithm. The detailed mathematical form of the 

algorithm is explained, together with graphical exposition to addressing levels and its 

geographic projections, and the measures of the actual geo-cells linked with each level 

all over the Globe.  For Saudi Arabia, the corresponding Geo-cells have been identified 

by name and measure with its different levels. It is found that for the highest level, only 

six Geo-Cells are needed to engulf the map projection of the Saudi Land. As for the 

lowest level Geo-cells, areas as small as 3.4m x 1.7m can be addressed with a unique 

address all over the Globe. Next, a practical procedure is introduced to simplify 

addresses for local usage, this procedure is to invent out of each address what we called 

a relative address, which is more compact and excludes the redundant part of the 

address that is needed only for global identification. A process that is familiar with 

phone numbers, when excluding country codes to use it locally.  

 The next step was to practically apply the proposed addressing system to specified 

geographic elements in the Dammam Metropolitan Area. A local reference point should be 

identified to make use of the additional simplification of the local address, a process that is 

considered as an Add-On facility to the system and not an essential part of it. The practical 

part of the new addressing system is applied to: Dammam airport; a mosque in Khobar; an 

oil facility in Ras Tanoura; A 200km distant point west of Dammam; two adjacent houses 

in King Faisal University Housing Complex; a block of flats in Dammam; and finally, an 

administration building in the local Governance complex in Dammam.  

 The final section of this part explained how to quantify the geo-system used in the 

process and the metric of the addressing code. A comparison was made with other 

addressing systems like the British National Grid, as well as a very close system in the 

logic of the theory of addressing used, known as: The National Area Coding System 

NACS. The benefits of our system is exposed and justified. 

 Part III presents a test of the proposed system by applying it to real geographic elements 

from a number of urban agencies which are expected to make use of the new system. This 

part of the study is the most dynamic one, with a high level of productivity in all its 

chapters. In chapter 6, we analyzed a field sample of some urban service agencies in the 

Eastern Province. We started with the municipality and reviewed its system of land parcel 

coding in old and new districts and sub-districts in the Dammam Metropolitan Area. It 

became apparent that irregularities and non-systematization is the standard schema inherited 

along several decades of fast growth of urban development.  In the meantime, we applied 

our pilot samples of coding on four selected districts; Zohoor, Hezam Zahaby , North Dana, 

Jazeera in the cities of Dammam, Khobar, Dhahran and Qatif, respectively. By using our 

mathematical algorithm encoded as a macro-module and applying it to all land parcels for 

these districts in their databases, and saving the resulted code/names/addresses in specific 

inserted fields, we could easily get the old and new addresses face to face to comparison, 

and hence, we verified the added values anticipated from the new system. 
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 Apart from land parcels, the new generic methodology of addresses is also applied to 

samples of other types; buildings, street names, street signs, and in each of which 

implications of the older addresses is reviewed and problems are highlighted. Maps and 

photographic shots were captured to reflect real-life in the chosen samples. Then, the 

new addresses are again generated for these samples with the designated symbols for 

different available sample types.   

 Two other domains of civil services are then added to our pilot project, The Electric 

Power Supply Network, and Water and Drainage Systems, in each of which we 

reviewed the current system of relevant elements identification through available data, 

then we applied our generic coding algorithm for the new addresses to the full Electric 

power supply network elements, and to a specific type of Water Supply elements, that is 

fire hydrant distributed in a given district in the city of Dammam. Shots of maps for the 

generated addresses are included to expose the GIS-tools properties that reflect the new 

address for each element of the system. 

 As a final application, we applied the system to cities of the kingdom, which came in 

two types according to population size: type (a) and type (b), and applied also to 

airports. The new address of each element is manifested in the property list of the 

element in the GIS application displaying its map. 

 In the following section, chapter 7, we included the results of a questionnaire that was 

distributed to a sample respondents from civil service agencies; the local governance of 

the Eastern Province, the Electric Power Supply company, and the Water and Drainage 

System Agency. The printed questionnaire reflected four main areas of interest with 

several detailed questions for each of them. The main enquiries were: type and 

specifications of the current addressing system, disadvantages of addresses currently 

used, requirements and specifications the developed system should satisfy, and accuracy 

of elements dimensions. 

 In the final chapter of this Part we explained the detailed technical ingredients we used 

to justify the theoretical basis of the project. In doing so, we defined the smallest 

addressing cell, its geographic accuracy, and its relation to the dimensional extension of 

the element to be addressed. Based on minimal cell concatenations, the addressing grid 

is built. In order to reach the level of accuracy we planned for, which is 30 cm for any 

address globe wide, we used a geographic processing system based on what is called 

“Differential Processing”. This system required a fixed Base Station with high 

coordinate accuracy of the order of only 2 cm, and roaming GPS Units of type GeoXT 

manufactured by Trimble. For Each Planned field survey, the Base Station, with its 

Antenna is set to collect Satellites data. The roaming GPS units collect geographic data, 

and upon returning to the Base Station, Data is transferred to the local database and 

processed – with the relevant accompanying software - for corrections that level down 

inaccuracies of collected geo-data from several meters down to 30 cm only.  

This methodology was applied to a number of sample geographic extensions away 

from the Base Station as follows: 

 1- Neighborhood of the base station (1 km of the base station). 

 2- Zohoor district in the city of Dammam (4 km of the base station). 

 3- Hezam Zahaby in the city of Khobar (16 km of the base station). 
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  4- Central Island along King Fahd Bridge, on the Saudi-Bahain border (36 km of the 

base station). 

After corrections are made to the collected survey data, files were transferred to 

ArcMap and converted from ShapFile Type to Excell Type. After being layered with local 

Base maps the newly addressed elements were added with its new properties to the older 

list of properties, and appear on the displayed maps with chosen designations as shown 

through several snapshots. 

 In Part IV, the last part of the study, a generalization of the process of addressing is 

encapsulated to be applicable to any geographic element in Saudi Arabia (or any other 

country, since the system is country-independent). In the process of standardizing the 

methodology, a list of conditions and specifications is prescribed. The prominent of 

which are the following: 

o The convention on the exact location of an addressing point within the specified 

element. 

o The clear distinction between absolute and relative Addressing for global and 

local usage respectively. 

o Identification of reference points for relative Addressing 

o Categorizing geographic elements, and conventions on Categorical symbols in a 

bi-lingual language. 

o Creating the standard algorithm in a modularized digital form. 

o Creating a standard convention for the added address properties to be included in 

GIS applications 

These prescriptions are then applied to the data samples, and the results were reviewed 

and justified to comply with the theory behind the study. 

In the process of collecting data and relevant information, this study depended on 

reviewing written document and official reports. It also made use of data collected in field 

surveys according to the planned program of data sampling. An integrated part of the 

process relied upon new technologies in the Geographic Information and Positioning 

Systems. These technologies included hardware, for the base station and roaming 

detectors, all of which are driven by relevant software. In addition, a number of GIS 

packages for data manipulation and SPSS for statistically analyzing data, as well as MS 

Office applications.  

 It is our hope that this study participate in elevating the efforts of urban development, 

and in supporting the fast upgrade of civil services by presenting this global addressing 

system that facilitate manipulating spatial information. By offering proposed coding 

system, the study is envisaged to contribute to the ongoing development efforts in the 

Kingdom. The system and the accompanying analysis resulting from the study will provide 

individuals and institutions with better method to conduct their daily interaction and 

activities; and as such to direct their development decisions toward better levels of quality 

of life and environment. 
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تعتبر القدرة عل  االستدال  عل  العناوين ضرورة مةن ضةروريا  الحيةاة اإلنسةانية، 
ممتلفةة وتطةور  تلةب الةنظم بمةا يكفة  دقةة  وعل  مر العصور استمدم البشر نظم عنونةة

وسرعة وس ولة تواصل م وتنقل م وإرسال م أشيا  م ومتعلقات م من مكان إل  آمر. وفةي 
نظم العنونة من قب  المؤسسةا  الحضةرية فةي إدارة معامالت ةا  مالمدينة المعاصرة تستمد

ا للمسةت لكين، وأعمةا  اليومية الممتلفة من تج يز وإعداد للمدما  أو المنتجةا  وتوريةد 
الصةةيانة والمتابعةةة الدوريةةة للتوصةةيال  مةةن المنبةةع إلةة  محطةةا  التوزيةةع ونقةةاط الن ايةةة، 
فضةةالً عةةن أعمةةا  مدمةةة مةةا بعةةد البيةةع، وكةة لب أنشةةطة متابعةةة المعةةامال  المحاسةةبية 

 والتنظيمية مع المستفيدين وغير  لب.

عتمةةةاد علةةة  أسةةةاليب وفةةةي عصةةةر العولمةةةة وثةةةورة المعلومةةةا  ومةةةع تزايةةةد حجةةةم اال
أصةةبح  كفةةاجة أداج فعاليةةا  وأنشةةطة عمليةةة التنميةةة العمرانيةةة  اإللكترونيةةةاالتصةةاال  

تعتمةةد بدرجةةة كبيةةرة علةة  قةةدرة أطةةراف العمةة  التنمةةوز  اأفةةراد والمؤسسةةا  الماصةةة 
والعامة( عل  توصي  المدما  والمنتجا  بين المواقةع واأمكنةة الممتلفةة المنتشةرة علة  

لمكاني للبي ةة  صةغيرة كانة  أم كبيةرة( ومةن ثةم ظ ةر  أ ميةة وجةود نظةم فاعلةة الحيز ا
تسةةا م فةةي التعةةرف علةة  المواقةةع والمواضةةع الممتلفةةة بشةةك  دقيةةق  اإللكترونيةةةللعنونةةة 
 وسريع.

في المدينة السعودية يالحظ أن لك  مؤسسة من المؤسسا  الماصة والعامة المتعاملة 
جيةة المتعةددة نظةام ممتلةف للعنونةة، تسةتمدم المؤسسةة  لةب في اأنشطة المدميةة أو اإلنتا

النظام في إدارة معامالت ا اليوميةة وفةي التحديةد المكةاني لمواقةع المسةتفيدين مةن أنشةطت ا 
 لتوصي  المعامال  ل م أو لمتابعة أعما  الصيانة والمراقبة أو لغير  لب من المعامال . 

 إشكالية الدراسة

يالحظ أن ا تعاني مةن  في المملكةة المكانية المستمدمة حالياً إن المتفحص لنظم العنون
 عدد من أوجه القصور، من ا عل  سبي  المثا  ال الحصرن

االفتقار إل  التوحيد القياسي بين اأنظمةة الممتلفةة، إ  يالحةظ أن كة  مؤسسةة تسةتمدم  -
لكثيةر نظام عنونة ممتلف ب  إن بعه المؤسسا  ب ا أكثر مةن نظةام ممةا يتسةبب فةي ا

 من التعارضا  عند االستدال  عل  العناوين المكانية.
انعةةدام االرتبةةاط بةةين نظةةم العنونةةة المسةةتمدمة بالمؤسسةةة وبةةين الةةنظم المسةةتمدمة فةةي  -

 فةةي إحةةد  ومةةن ثةةم ال يمكةةن ربةةط الةةنظم المسةةتمدمة  ،المسةةتويا  اأصةةغر واأكبةةر
مة مةةع المؤسسةةا  المؤسسةةا  بمسةةتويا  البي ةةة اأصةةغر أو اأكبةةر وماصةةة المسةةتمد

العالميةةة علةة  مسةةتو  الةةدو  المليجيةةة والعربيةةة المحيطةةة وعلةة  مسةةتو  دو  العةةالم 
 اأمر  النامي من ا والمتقدم.

ضعف الكفاجة ومحدودية الدقة في صيغة العنونةة ومةن ثةم طةو  وقة  االسةتدال  علة   -
للمصةالح العناوين مما يتسبب في تة مير أداج اأنشةطة وضةياع للج ةد والمةا  وتعطية  
عقةد أو  قبة وفقدان الثقةة فةي التعامة  بةين المؤسسةا  واأفةراد، وإن كةان  لةب مقبةوالً 

فةإن معطيةا  العصةر الحةديل والتنافسةية الكبيةرة بةين المؤسسةا   ،عقدين مةن الزمةان
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المحلية والعالمية المتوقع دمول ا إل  اأسةواق المحليةة فةي ظة  مبةادج التجةارة الحةرة 
 مح ب لب.والعولمة لم تعد تس

يدويةةة الوسةةا ط التةةي توضةةع علي ةةا الةةنظم، إ  أن معظةةم نظةةم العنونةةة المسةةتمدمة فةةي  -
العربيةةة السةةعودية  ةةي يدويةةة وصةةفية وليسةة  رقميةةة  فةةي المملكةةةالمؤسسةةا  المحليةةة 

مما يفقد ا الكثير من المميزا  التي توفر ا المعلومةا   بمحوسبة بصفة كلية أو جز ية
مةةن دقةةة وسةة ولة وسةةرعة وكفةةاجة فةةي  اإللكترونيةةةلرقميةةة المتداولةةة علةة  الوسةةا ط ا

 فرص التعام  السليم مع المعلوما . تزيد مع االتمزين واالسترجاع 

 فةي المملكةةتؤدز أوجه القصور الم كورة في نظم العنونة المكانيةة المسةتمدمة حاليةاً 
  اأساسةية عديةدة علة  كفةاجة أداج التعةامال (مباشةرة وغيةر مباشةرة إل  تة ثيرا  سةلبية 

ب  وللمواطن متلقةي المدمةة، ويةنعكس  لةب كلةه فةي  ،اليومية للمؤسسا  العامة والماصة
. فةي المجتمةعالن اية سلباً عل  كفاجة نظم الحياة عل  كافة المستويا  الفردية والمؤسسةية 

والعكس أيضاً صحيح، فإن أمكن تحسين نظم العنونة المكانية فسترتقي وتتحسةن معةدال  
 .في المملكةالمعامال  في المجتمع ومن ثم ترتقي معدال  كفاجة نظم الحياة كفاجة 

 الهدف من الدراسة:

ثةةم تطبيةةق  اإللكترونيةةةي ةةدف المشةةروع إلةة  تطةةوير نظةةام للترميةةز والعنونةةة المكانيةةة 
أداة فاعلةةة تسةةا م فةةي االرتقةةاج بفعاليةةا  وأنشةةطة عمليةةة التنميةةة باعتبةةاره النظةةام المقتةةر  

لغةة موحةدة عل  أنه النظام المقتر     ا يستمدموالعربية السعودية.  في المملكةالعمرانية 
ومن ثم تس ي  أداج المعامال  الحضةرية المتبادلةة بةين أطةراف  ،لالستدال  عل  العناوين

عمليةةة التنميةةة علةة  كافةةة مسةةتويا  البي ةةة والمجتمةةع مةةن مسةةتو  الفةةرد واأسةةرة مةةروراً 
الحةةي والقريةةة والمدينةةة واإلقلةةيم والدولةةة مسةةتو  لعامةةة والمؤسسةةا  الماصةةة وامسةةتو  ب

 والعالم. 

 بفةةي المملكةةةيؤمةة  أن تسةةا م الدراسةةة فةةي دعةةم عمليةةة التطةةوير والتنميةةة المتسةةارعة 
الموحةةد الةة ز سيسةة   التعامةة  مةةع المعلومةةا   اإللكترونيةةةو لةةب بتةةوفير نظةةام العنونةةة 

ين مسةةؤولفضةةالً عةةن ال ،اد ومؤسسةةا المكانيةةة وتحليل ةةا وإبراز ةةا للمسةةتمدمين مةةن أفةةر
التنمويةةة لتحقيةةق   وأصةةحاب القةةرار لتسةةمير ا فةةي توجيةةه المطةةط والسياسةةا  والقةةرارا

 مستويا  كفاجة حياة وبي ة أعل  وأفض .

 منهجية الدراسة:

المعلومةا  مةن مصةادر ا  تستمدم الدراسة أساليب مكتبية وميدانيةة متنوعةة فةي جمةع
لترميةةز hنظةةم جميةةع العوامةة  والمتغيةةرا  التةةي تصةةف ة عةةن الثانويةةة واأساسةةية المتاحةة

ومحليةةةاً مةةةن قبةةة  المؤسسةةةا  الممتلفةةةة  المطبقةةةة عالميةةةاً  اإللكترونيةةةةوالعنونةةةة المكانيةةةة 
التةةي تحتةةاا إلةة  البيانةةا  تلةةب المشةةاركة فةةي قطاعةةا  عمليةةة التنميةةة العمرانيةةة ماصةةة 

 .في المجتمعالمؤسسا  اأمر  فراد ومع اأ ت ا اليومية الممتلفةتعامالفي المكانية 
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لبنةةاج نظةةام العنونةةة المكانيةةة الرياضةةي الوصةةفي وأسةةاليب التحليةة  توظةةف الدراسةةة و
ونظةةام تحديةةد المواضةةع العةةالمي  (GIS)نظةةم المعلومةةا  الجغرافيةةة  المقتةةر ، كمةةا تسةةتمدم

(GPS)  تشةتم  علة  مةرا ط وجةداو  توضةح التةي  العنونةة المكانيةةنشاج قاعةدة بيانةا  إل
المحليةة مؤسسةا  عينة ممتارة من الالربط المكاني للمعلوما  الماصة باالستدال  وكيفية 

 ميةةاهب ومؤسسةةا  اإلمةةدادالتةةي تعمةة  فةةي قطاعةةا  مدميةةة  مؤسسةةا  اإلمةةداد بالك ربةةاج 
فةي الفصة  اأو  أسةاليب جمةع وتحلية  المعلومةا  وسةيتم تفصةي   (الشرب مثا  تطبيقةي

 من الدراسة. من الجزج اأو 

 الدراسة: نطاق وحدود

تركةةز علةة  ت ةةتم الدراسةة بمجةةا  التحليةة  المكةاني لحنشةةطة الحضةرية، و :موضووعيا
المطبقة عالمياً ومحليةاً و ةو موضةوع  اإللكترونيةلترميز والعنونة المكانية اموضوع نظم 

فةي تسة ي  المعةامال  اليوميةة التةي تةدور ويسةا م فةي  كفةاجة نظةم الحيةاة الحضةريةيمس 
 .لحمكنة ةتحديد دقيقنظم وتتطلب  المدينة

كامةة  النطةةاق الجغرافةةي للمملكةةة العربيةةة السةةعودية بشةةك  تغطةةي الدراسةةة   جغرافيووا :
ثم فةي  المحلية ا الميداني للوضع الحالي لنظم العنونة المكانية تحليلولكن ا تركز في  ،عام

الةةدمام اضةةرة فةةي ح عينةةة مةةن المؤسسةةا  المدميةةةعلةة  لةةنظم تطبيق ةةا وامتبار ةةا لتلةةب ا
 .(1-1 شك   بالمنطقة الشرقية

لنظم العنونة المكانية العالميةة والمحليةة  تم الدراسة بتوصيف الوضع الرا ن ت زمنيا:
المسةةتمدة مةةن والبيانةةا   الدراسةةا  والبحةةول المنشةةورة بالةةدوريا  العالميةةةطبقةةاً آلمةةر 

ين والقةا مين مسةؤولر الوالمدعمةة بتصةوالدراسة الميدانية االستطالعية لعينةة المؤسسةا  
 .تلب النظم بك  مؤسسةعل  

 للدراسة نتا ج متوقعة يمكن أن تستفيد من ا عدد من الج ا  محلياً وإقليمياً وعالميان

سةةةتطور الدراسةةةة نظةةةام ترميةةةز لعنونةةةة المواقةةةع الجغرافيةةةة يسةةةا م فةةةي تحسةةةين إدارة  -
لشةركا  والمؤسسةا  اأنشطة التنموية التةي تةدور علة  اأره ويقةوم ب ةا اأفةراد وا

الماصةةة والعامةةة وأج ةةزة الدولةةة اإلداريةةة الممتلفةةة باأقةةاليم والمحافظةةا  والمراكةةز 
 الحضرية والريفية وال جر. 

فضةةالً عةةن  لةةب سةةيقتر  المشةةروع من جيةةة عمةة  لتوظيةةف نظةةام العنونةةة المطةةور بمةةا  -
للمملكةة  يس   تطبيق النظام المقتر  عل  أز عنصر جغرافي في إطار الحيز المكةاني

 العربية السعودية.
يؤم  أن يس م النظام المقتةر  فةي االرتقةاج بفعاليةا  وأنشةطة عمليةة التنميةة العمرانيةة  -

وفةةةي دعةةةم عمليةةةة التطةةةوير والتنميةةةة المتسةةةارعة فةةةي المملكةةةة وتسةةة ي  التعامةةة  مةةةع 
المعلومةةا  المكانيةةة وتحليل ةةا وإبراز ةةا للمسةةتمدمين مةةن أفةةراد ومؤسسةةا  فضةةالً عةةن 

  ولين وأصةةحاب القةةرار لتسةةمير ا فةةي توجيةةه المطةةط والسياسةةا  والقةةراراالمسةةؤ
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التنموية وفي إدارة اأنشطة التنموية المدميةة واإلنتاجيةة لتحقيةق مسةتويا  كفةاجة حيةاة 
 وبي ة أعل  وأفض .

 
 
 
 
 

المصدرن اإلدارة العامة للتمطيط 
م. 2006العمراني. 

الممطط المحلي لحاضرة 
ر، الدمام  الدمام، المب

 الظ ران(.
 

حدود منطقة الدراسة  1-1 شكل 
في : حاضرة الدمام التطبيقية
 العربية السعودية المملكة

 

 هاالنتائج المتوقعة منأهمية الدراسة و

 نالبحل، لع  أ م ا   االتي يمكن أن تستفيد من نتا ج العديد من الج ا    ناب -
وزارة االقتصاد والتمطيط، ووزارة الشة ون البلديةة والقرويةة،  نالمستو  الوطنيعل   -

المدميةةةة ووزارة الدامليةةةة، مجلةةةس الشةةةور ، كمةةةا ستسةةةتفيد مةةةن الدراسةةةة الةةةوزارا  
 .الماليةووزارة  تربية والتعليمالوزارة الصحة، وزارة  مصوصاً 

لةديا ، ومجةالس المنةاطق، أمارا  المناطق، واأمانا ، والب نوعل  المستو  اإلقليمي -
العامةةةة للمنةةةاطق  المنةةةافعلةةة  الج ةةةا  الم تمةةةة بتوصةةةي  إإضةةةافة والمجةةةالس البلديةةةة. 
 . الصحي والصرف، ومصلحة المياه واالتصاال كشركا  الك رباج، 

فضةالً عةن  لةب سةتكون الدراسةة محة  ا تمةام القطةاع المةاص والمسةتثمرين فةي كافةةة  -
  زراعة، التجارة، وقطاع المدما .المجاال ، الصناعية، التعدين، ال

فةةي مجةةا   والطةةالبللبةةاحثين  مرجعةةاً  -بةةإ ن هللا تعةةال  -فسةةتكون الدراسةةة من جيةةة أمةةا -
يمكةن توظيف ةا فةي كثيةر مةن التحلي   وأساليبطرق  حيل إن التنمية اإلقليميةدراسا  

 الدراسا  التمطيطية.

 نجازوحالة اإل هيكل الدراسة

 نمتتاليةةة ر يسةةةأجةةزاج  دمةةة عامةةة باإلضةةافة إلةة  أربعةةة ةة ه المقمةةن  دراسةةةال كةةونتت
اأو  يحةةاو  بنةةاج ملفيةةة نظريةةة لموضةةوع الدراسةةة مةةن مةةال  مراجعةةة اأدبيةةا  الجةةزج 
، ثةةم اإللكترونيةةيتبعةه الثةاني ويركةةز علة  بنةاج النظةام المقتةةر  للعنونةة المكانيةة السةابقة، 
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المحليةة مةن مةال   اإللكترونيةةالمكانيةة  الثالل وي تم بامتبار النظام المقتر  لنظم العنونةة
 اإللكترونيةةالتطبيق الميداني، ويليه الجزج الرابع ويتضمن من جيةة لتطبيةق نظةام العنونةة 

 .المقتر  عل  أز عنصر جغرافي

 محتويات الدراسةوهيكل  1جدول 

 الـفـصـول األجزاء

 .......................................... مقدمة عامة

من جية  الجزج اأو ن 
الدراسة ومراجعة 

 اأدبيا 

 الفص  اأو ن من جية الدراسة

 العالقة  ا  اأدبيا  ومراجعة العنونة لمف وم النظرز الت صي الفص  الثانين 

الجزج الثانين بناج النظام 
المقتر  للعنونة المكانية 

 اإللكترونية

 العم  ومن جية للمشروع البحثية الفكرة ت صي الفص  الثاللن 

 الدمامفي حاضرة  أماكن عل  المقتر  العنونة لنظام عملي تطبيقالفص  الرابعن 

 المستمدم اإلحداثي والنظام العنوان سعة تحديدالفص  المامسن 

الجزج الثاللن امتبار 
النظام المقتر  لنظم 

العنونة المكانية 
اإللكترونية المحلية من 

 ال  التطبيق الميدانيم

في  الحضرية المؤسسا  ببعه المكانية العنونة نظم من لعينة تحلي الفص  السادسن 
 المملكة

 مكانية عنونة لنظم تحتاا التي المؤسسا  من عينة آراج استطالعالفص  السابعن 

 المؤسسا  من ممتارة عينا  عل  المقتر  للنظام الميداني االمتبارالفص  الثامنن 
 قاعدية بمرا ط ومواج ته

ن المالصةالجزج الرابعن 
 أز العنونة من جية
  جغرافي عنصر

 في المملكة العربية السعودية جغرافي عنصر أزمن جية العنونة الفص  التاسعن 

 الفص  العاشرن نتا ج تطبيق نظام العنونة المقتر  وممرجاته العملية

 كتابة التقرير الن ا ي
 ل يك  في صورة أجزاج وفصو ضبط التنسيق وا

 إعداد التقرير الن ا ي وإنجازه
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 منهجية الدراسة ومراجعة األدبيات األول: الجزء

  

 

 

 

يسةةلط  .فصةةلين و ةةو يتكةةون مةةنمن جيةةة البحةةل وأدبيةةا  الدراسةةة الجةةزج  ةة ا ينةةاق  
ق جمةةع الفصةة  اأو  الضةةوج علةة  من جيةةة الدراسةةة حيةةل يحةةدد  ةةدف ا وغايات ةةا وطةةر

اأدبيةةا  السةةابقة مصةةص الفصةة  الثةةاني لمراجعةةة يبينمةةا  ،المعلومةةا  وأسةةاليب تحليل ةةا
المتعلقةةة بموضةةوع المشةةكلة البحثيةةة وتلمةةيص الجوانةةب التةةي غطت ةةا وتحديةةد المتغيةةرا  

 .الم مة وأساليب التحلي  المستمدمة في تلب الدراسا 
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 الدراسة يةمنهجل: والفصل األ -1

 تقديم 1-1

البيانةةا  مةةن ج الدراسةةة  كيفيةةة جمةةع توضةةيح   الدراسةةة علةةالفصةة  مةةن  اركةةز  ةة ي
  ،المنشةودة( البحثيةة اأ دافوعرض ا عل  امتداد سنوا  الدراسة للوصو  إل    اوتحليل

من جيةة يوضةح ثةم الدراسةة،  نطةاقثةم يحةدد  دف وغايا  الدراسة، تحديد بالفص  يبدأ و
والمطةة  العمة  لعم ، وأميراً يوضةح مراحة ، ويحدد الم ام وتوزيع ا عل  فريق االبحل

  .الدراسة نجازالزمنية إل

 هدف وغايات الدراسة 1-2

ثةةم تطبيةةق  اإللكترونيةةةي ةةدف المشةةروع إلةة  تطةةوير نظةةام للترميةةز والعنونةةة المكانيةةة 
أداة فاعلةةة تسةةا م فةةي االرتقةةاج بفعاليةةا  وأنشةةطة عمليةةة التنميةةة باعتبةةاره النظةةام المقتةةر  

يستمدم النظةام المقتةر  كلغةة موحةدة لالسةتدال  والعربية السعودية.  ملكةفي المالعمرانية 
ومةةن ثةةم تسةة ي  أداج المعةةامال  الحضةةرية المتبادلةةة بةةين أطةةراف عمليةةة  ،علةة  العنةةاوين

مسةتو  التنمية عل  كافة مسةتويا  البي ةة والمجتمةع مةن مسةتو  الفةرد واأسةرة مةروراً ب
 والقرية والمدينة واإلقليم والدولة والعالم.  الحيمستو  المؤسسا  الماصة والعامة و

 ،فةةي المملكةةةيؤمةة  أن تسةةا م الدراسةةة فةةي دعةةم عمليةةة التطةةوير والتنميةةة المتسةةارعة 
الموحةةد الةة ز سيسةة   التعامةة  مةةع المعلومةةا   اإللكترونيةةةو لةةب بتةةوفير نظةةام العنونةةة 

ين مسةةؤولعةةن ال فضةةالً  -المكانيةةة وتحليل ةةا وإبراز ةةا للمسةةتمدمين مةةن أفةةراد ومؤسسةةا 
التنمويةة لتحقيةق   لتسةمير ا فةي توجيةه المطةط والسياسةا  والقةرارا -وأصحاب القةرار

 إنجةةازمسةةتويا  كفةةاجة حيةةاة وبي ةةة أعلةة  وأفضةة . سةةيتحقق  ةةدف الدراسةةة مةةن مةةال  
 اأ داف التفصيلية التاليةن

م اسةةتمالص أ ةةو العالقةةة  ا  اأدبيةةا  ومراجعةةة العنونةةة لمف ةةوم النظةةرز الت صةةي  -
اأسةةةس العلميةةةة والفنيةةةة والتقنيةةةة التةةةي تبنةةة  علي ةةةا نظةةةم الترميةةةز والعنونةةةة المكانيةةةة 

 العالمية.  اإللكترونية

 وتحديد من جية العم .  اإللكترونيةبناج النظام المقتر   للترميز والعنونة المكانية  -

 .الدمامفي حاضرة  محددة أماكن عل  المقتر  العنونة لنظام عملي تطبيق -
 .في النظام المقتر  المستمدم اإلحداثي والنظام العنوان عةس تحديد -
 .مكانية عنونة لنظم تحتاا التي المؤسسا  من عينة آراج استطالع -
 ومواج تةةه المؤسسةةا  مةةن ممتةةارة عينةةا  علةة  المقتةةر  للنظةةام الميةةداني المتبةةارا -

 .قاعدية بمرا ط

1 
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المكةاني للمملكةة  كامة  الحيةز يوجةد علة  جغرافةي عنصةر أزمن جيةة العنونةة وضع  -
 العربية السعودية.

 للنظةةام التشةةغي  ضةةوابطمناقشةةة أ ةةم و العمليةةة وممرجاتةةه التطبيةةق نتةةا جاسةةتمالص  -
 .المقتر 

 منهجية البحث تصميم و 1-3

تعتمةةد متتاليةة  ر يسةةأجةزاج  ةأربعةةمقدمةة عامةة ومةن  أ ةةداف احسةب  دراسةةال تكةونت
يقوم بتوضةيح من جيةة الدراسةة اأو  الجزج  ننتا ج ك  جزج من ا عل  الجزج ال ز يسبقه

مةن مةال  مراجعةة اأدبيةا   عةن المشةكلة البحثيةة المدروسةةيحاو  بناج ملفية نظريةة ثم 
ثةةم ، اإللكترونيةةالسةابقة، يتبعةه الثةاني ويركةةز علة  بنةاج النظةام المقتةةر  للعنونةة المكانيةة 

المحليةة مةن مةال   لكترونيةةاإلالثالل وي تم بامتبار النظام المقتر  لنظم العنونةة المكانيةة 
 اإللكترونيةةنظةام العنونةة لتطبيةق من جيةة ويليه الجزج الرابع ويتضمن التطبيق الميداني، 

 .المقتر  عل  أز عنصر جغرافي

 منهجية الدراسة ومراجعة األدبيات  الجزء األول: 1-3-1

 فصلينن من  ا الجزج  يتكونو

ة البحثيةة، وأ ةداف وغايةا  ويتضةمن عةره للمشةكلن منهجية الدراسوةالفصل األول:  -
الدراسةةة، وطةةرق جمةةع المعلومةةا  وتحليل ةةا وعرضةة ا، م ةةام ومراحةة  العمةة  و يكةة  

 الدراسة. 
ن العالقووة ذات األدبيووات ومراجعووة العنونووة لمفهوووم النظوور  التأصوويلالفصوول النوواني:  -

لتصميم نظةم الترميةز والعنونةة المكانيةة. نظرز ال اأساستكوين ي دف   ا الجزج إل  
للدراسا  النظرية والتطبيقيةة  التفصيليةالمراجعة النقدية  من مال يتحقق   ا ال دف و

المسةتمدمة فةي  اإللكترونيةةتصميم وتطوير نظم الترميز والعنونة المكانية التي تناول  
إضةافة  .وإيجابيات ةاعدد مةن دو  العةالم المتقةدم وتقييم ةا والتعةرف علة  أ ةم سةلبيات ا 

تمكن البةاحثين مةن تحديةد أنسةب طةرق جمةع المعلومةا   النقديةعة إل   لب فإن المراج
 .الممتلفة البحلمراح   إنجاز وتمكن من ف المشروعا دأتحقق  التيالتحلي   ومنا ج

 حاضرة على وتطبيقه اإللكترونية المكانية للعنونة المقترح النظام بناءالجزء الناني:  1-3-2
 الدمام

 مةةال  يره بصةةورة أكثةةر تفصةةيالً مةةنبعةةد تطةةوللبحةةل  النظةةرزاإلطةةار  علةة  ضةةوج
فةي  ة ا سةيتم  ،فةي الجةزج اأو العالميةة والتطبيقيةة  المراجعة النقديةة للدراسةا  النظريةة

فصلين  الفص  الثالل والفص   مد  ويتحقق   ا ال دف عل  ،الجزج بناج النظام المقتر 
 الرابع(. 

ويشةةم  معنةة   :موولالع ومنهجيووة للمشوورو  البحنيووة الفكوورة تأصوويلالفصوول النالووث:  -
 يحة  مةا( عنةوان/اسةم  في الموقع إدما  في المشروع فكرة جو ر ،الجغرافي الترميز
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 أمثلةة، اإلحةداثيا ن وعروضة ا البلةدان أطةوا  الجغرافي، للموقع ال ندسي التعيين، فيه
 اإلحةداثيا ، الجغرافيةة العناصةر أسماج إشكالية، ف م جغرافيا تسميته/ترميزه ينبغي لما

 إلةةةة ( العةةةةره مةةةةط الطةةةةو ، مةةةةط  الثنةةةةا ي اإلحةةةةداثي حويةةةة ، كيفيةةةةة تزيةةةةةالكارتي
 النظةةام فةةي اأرضةةية لإلحةةداثيا  ال ندسةةي التمثية  معنةة ، تداولةةه يتيسةةر( عنةةوان/اسةم 

 .     النسبي والعنوان المطلق العنوان، ف م الفرق بين والعشرين السادس
: الودمامفوي حاضورة  اكنأمو علوى المقتورح العنونوة لنظام عملي تطبيقالفصل الرابع:  -

ثمانيةةة مواقةةع نسةةبية حقيقيةةة بالمنطقةةة  علةة  المقتةةر  للنظةةام العملةةي لتطبيةةقويشةةم  ا
الشةةرقية بمةةدن الةةدمام، المبةةر، الظ ةةران، ورأس تنةةورة، ونقطةةة مةةارا حةةدود المنطقةةة 

 الشرقية إل  الغرب من مدينة الدمام.
ويشةةم  مناقشةةة : سووتخدمالم اإلحووداني والنظووام العنوووان سووعة تحديوودالفصوول الخووام :  -

، تحديةد المرجعيةة النقطةة وبةين بين ةا المسةافة علة  النسةبية النقطة عنوان سعة عتمادال
  ة ا فةي المعتمد اأرضي اإلحداثي النظام، وتحديد المستمدم اأرضي اإلحداثي النظام

، ومقارنةةة مةةع اإلحةةداثيا  نظةةام مسةة لة فةةي النظةةام تطبيةةق متطلبةةا ، وتحديةةد المشةةروع
 .اإلنترن  عل  شبي ة ترميز  محاوال

جمعةة  المعلومةةا  فةةي  ةة ا الجةةزج مةةن الدراسةةة مةةن المصةةادر الثانويةةة المتمثلةةة فةةي 
التقارير الرسمية واأبحال والدراسا  المنشورة مصوصاً اإلحصا يا  الرسمية المحليةة 

علةةة  اسةةةتمدام المةةةرا ط والجةةةداو   -أيضةةةا  -ودراسةةةا  المنظمةةةا  الدوليةةةة، وسةةةيركز 
 Statistical Package for) كما سيستمدم برنةامج  (GIS)نظم المعلوما  الجغرافية  وستوظف

Social Sciences, SPSS) . في التحلي 

 الميداني التطبيق خالل من المقترح النظام ختباراالجزء النالث:  1-3-3

ومةا سةبق  ،والتطبيقية فةي الجةزج اأو  المراجعة النقدية للدراسا  النظرية مال  من
 مةن المقتةر  النظةام متبةارالثاني من بناج للنظام المقتر  سيتم في  ة ا الجةزج ا جفي الجز
ويتحقق   ا ال دف عل  ثالثة فصةو   الفصة  السةادس والفصة   ،الميداني التطبيق مال 

 السابع والفص  الثامن(. 

موون المسسسووات فووي عوودد  تحليوول لعينووة موون نظووم العنونووة المكانيووةالفصوول السوواد :  -
والعنونة في ممس  تسميةال نظمويشم  دراسة ل :تلفة بالمنطقة الشرقيةالحضرية المخ
 عنونةةنظةم  ،الشرقية بالمنطقة المدن منفي عدد  اأراضي قطع تسمية نظممؤسسا ن 
 الصةةحي والصةةرف الميةةاه شةبكة، نظةةم عنونةةة الشةةرقية المنطقةة ك ربةةاج شةةبكةعناصةر 
 المةدن مواقةع للتسمية ومن ا تحديد ، وأميراً بعه التطبيقا  المتنوعةالشرقية بالمنطقة

 .     في المملكة والمطارا 
: مكانيوة عنونوة لونظم تحتاج التي المسسسات من عينة آراء استطال الفصل السابع:  -

عدد من المؤسسا  المدمية بالمنطقة الشةرقية والتةي  آراجويشم  محاولة سريعة لتف م 
 دمام، إدارة الك رباج، وإدارة المياه.أمانة ال نتحتاا لنظم عنونة وتسمية مكانية، و ي
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 المسسسوات مون مختوارة عينات على المقترح للنظام الميداني االختبار: النامنالفصل  -
 علةة  القا مةةة العنونةةة ومن جيةةة أغةةراهويشةةم  تحديةةد ة: قاعديوو بخوورائط ومواجهتووه

 نةةا لبيا التفصةةيلية والمعالجةة والرصةةد جمةةعال آلليةة عملةةي تطبيةةق، ثةم الميةةداني المسةح
 .العنونة

جمعةة  المعلومةةا  فةةي  ةة ا الجةةزج مةةن الدراسةةة مةةن المصةةادر الميدانيةةة المتمثلةةة فةةي 
 -المحطة القاعديةة في  -المسوحا  الميدانية المعتمدة عل  اأج زة الثابتة التي تم تركيب ا

واأج زة المتحركة التي اسةتمدم  للقيةاس أو للتةدقيق، ومةن مةال  البرمجيةا  المتنوعةة 
 ت مين ا لرصد وتوقيع المعلوما  المكانية للنقاط الممتارة. التي تم

 عنصر أ  على المقترح اإللكترونية العنونة نظام لتطبيق منهجية: الجزء الرابع 1-3-4
 جغرافي

 العنونةة نظةام لتطبيةق محةددة من جيةةإلة  اسةتمالص   ة ا الجةزج مةن الدراسةةي دف 
ويتم  لب فةي  .ة العربية السعوديةفي المملك جغرافي عنصر أز عل  المقتر  اإللكترونية

 ن(العاشر، والفص  التاسع الفص   فصلين

 يوجةد جغرافةي عنصةر أز لعنونةةلمقترحةة ا من جيةةلل التاسع يتضةمن عرضةاً الفص   -
 .السعودية العربية للمملكة المكاني الحيز كام  عل 

 .العملية وممرجاته التطبيق نتا جيحتوز عل  العاشر والفص   -

 وهيكل الدراسة العملحل ومراالمهام  1-4

مةن جتمةع أعضةاج الفريةق اشترب الباحثون في إدارة وإعداد المشروع كفريق عمة . ا
الباحةل  ماقةشةترب فريةق البحةل فةي تحةديل اأدبيةا . ا باأسةبوع.مرة إل  ثالل مةرا  

 الممتلفةةة للمشةةروع الم ةةاممتابعةةة إدارة وبةةالةةدكتور عبةةدهللا بةةن حسةةين القاضةةي الةةر يس 
المشةةروع كفريةةق  إنجةةازالمشةةارب أ. د. محمةةود عبةةد اللطيةةف فةةي  الباحةةل همعةةشةةترب او

   عم .

علة  امتةداد فتةرة  البةاحثين يا  حسةب تمصصةا  ومبةرا مسةؤولالعباج واأ  قسم
موافةق عليةه مةن اإلدارة العامةة  (أش ر تمديد لظروف طار ةة 6+  ش راً  24 المشروع  

  كالتالين، موزعة عل  س  مراح  والتقنية لبرامج المنح بمدينة الملب عبد العزيز للعلوم

واسووتخالص األسوو  العلميووة  األدبيووات ومراجعووة الدراسووة منهجيووة :ولووىالمرحلووة األ -
دبيةا  لجمةع اأشة ر أ أربعةة  ن وتطلبةوالفنية والتقنية لنظم العنونة المكانية العالمية

 ب كملةهلبحةل فريةق ا شةترباو، (اأدبيا أربعة أش ر أمرز لتحديل   متدا المبد ية 
 التقريةروتسةليم إعةداد تةم مةال   ة ه المرحلةة وقد  ،طار النظرز للدراسةاإلتكوين  في

تةةم تضةةمين و ةةل، 1/7/1428 إلنجةةازه يةةومالمحةةدد  للمشةةروع الةةدورز اأو  المةةوجز
لالنت ةاج منةه المستملصة في التقريةر الفنةي الثةاني المفصة  والمحةدد  مراجعة اأدبيا 

 .المرحلة هية   مسؤولترب فريق البحل في تولي شاو .  ل1/1/1429 يوم
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 علووى وتطبيقووه اإللكترونيووة المكانيووة للعنونووة المقتوورح النظووام بنوواء :يووةالنانالمرحلووة  -
 قبة   ه المرحلة  كان من المفروه أن تنت يو أش ر ثمانية  تطلب ": الدمام حاضرة

بطبيعةة ين اأج ةزة وبتة منظراً لعدم اكتمال ا لظروف ماصة وبش رين،  التقرير الثاني
تةم تضةمين ا فةي التقريةر قةد في الشركا  الممتةارة كعينةا  للدراسةة، ف الميداني البحل

ية مسةؤول تةول  د. عبةدهللا القاضةيقةد و . ةل1/7/1429 لالنت اج منه يومالثالل المحدد 
 متطلبا    ا الجزج. إنجاز

 ةثمانية  سةتغرقا :ميودانيال التطبيوق خالل من المقترح النظام اختبار :المرحلة النالنة -
محمةةةود  د.أ. ن ا، وكةةةالفنةةةي الن ةةةا ي  الشةةةام ( التقريةةةر تةةةم تضةةةمين ا فةةةيأشةةة ر، و
 . عن إن اج متطلبا    ه المرحلةمسؤوالً  عبداللطيف

 عنصور أ  علوى المقتورح اإللكترونيوة العنونوة نظام لتطبيق منهجية :المرحلة الرابعة -
المرحلةة   نت ةاأش ر، و ثمانية  وتطلب مقتر تم مالل ا بناج امتبار النظام ال :جغرافي
 إنجةةازية مسةةؤول جميعةةهفريةةق البحةةل ، وتةةول  التقريةةر الفنةةي الن ةةا ي  الشةةام (بتقةةديم 

 .متطلبا    ا الجزج
، شة رأ أربعةةسةتغرق او المرحلة األخيرة "مراجعة نهائية وكتابوة التقريور النهوائي": -

 أ. د. محمةةود عبةةد اللطيةةف، وتةةول  التقريةةر الفنةةي الن ةةا ي  الشةةام (بتقةةديم   نت ةةاو
 متطلبا    ا الجزج. إنجازية مسؤول

 البرنامج الزمني ومطة العم  في الدراسة  باأش ر(. 1-1ويوضح جدو  
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 اأدبيا  ومراجعة الدراسة من جية المرحلة اأو ن

ستمالص اأسس العلمية والفنية والتقنية لنظم او
 ية  فريق البحل كله(العنونة المكانية العالم

                        
      

 المكانية للعنونة المقتر  النظام بناجالمرحلة الثانيةن 
ن مسؤو  ال الدمام حاضرة عل  وتطبيقه اإللكترونية

  د.عبدهللا القاضي(.
                        

      

 مال  من المقتر  النظام امتبارالمرحلة الثالثةن 
د. محمود عبد أ. ن مسؤو  ال الميداني قالتطبي

 اللطيف(
                        

      

 العنونة نظام لتطبيق من جيةالمرحلة الرابعةن 
 فريق  جغرافي عنصر أز عل  المقتر  اإللكترونية
 البحل كله(

                        
      

 ومراجعته الن ا ية التقرير تحريرن المامسالجزج 

                               (أ. د. محمود عبد اللطيفن مسؤو  السقه وتن

 
 الوق  الفعلي المستغرق في إن اج الم مة اأصلية 

 الوق  اإلضافي الالزم لمراجعة وتحديل المعلوما  المتعلقة بالم مة

 المهمة البحنية

 عن أدائها والمسئول

 السنوات

 واألشهر
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مراجعة التأصيل النظر  لمفهوم العنونة و: النانيالفصل  -2
 ذات العالقة األدبيات

 تقديم  2-1

لدراسةةة ومراجعةةة الدراسةةا  الجةةزج مةةن البحةل إلةة  تكةةوين إطةةار نظةرز   ةة ا ي ةدف
 التفصةيليةالمراجعةة النقديةة تركةز و ،السابقة  ا  العالقة بنظم العنونةة والترميةز المكةاني

نظم العنونة المكانيةة وتطبيقات ةا فةي إدارة لدراسا  النظرية والتطبيقية التي تناول  عل  ا
مةن  أ ةم أسةس ومكونةا  النظةام المقتةر  تحةددو ،التنمية العمرانيةة الشةاملة أنشطة عملية

إضةافة إلة   لةب فةإن المراجعةة  بيةتم تصةميم النظةامضةو  ا  علة والتةي  اأدبيةا مالل ا 
التةي  واإليجابيةا أ ةم السةلبيا  سةتمكن البةاحثين مةن تحديةد للنظم المطبقةة عالميةاً  النقدية

 .إعداد النظام وتطبيقهيلزم أم  ا في االعتبار عند 

يسةةتعره المحةةور اأو   محةةاور،  ثالثةةةأدبيةةا  الدراسةةة مةةن مةةال   ةناقشةةوتةةتم م
 نظةموأ ميةة وتطبيقةا  النظريةة موضةوع الترميز/العنونةة الجغرافيةة  التعاريفالمفا يم و

بعةةه الثةةاني  المحةةور يسةةتعرهبينمةةا  .الترميز/العنونةةة الجغرافيةةة فةةي المدينةةة الحديثةةة
 المتقدمةةمةن الةدو  فةي عةدد  العالميةة طةوير نظةم العنونةة المكانيةة اإللكترونةيمحاوال  ت

تصةميم وتطبيةق نظةم عنونةة  ماصة الدراسا  ركز  علة  محةاوال  أمريكا، وأوروبا( 
 .  عره المحور الثالل فكرة نظام الترميز والعنونة المقتر ي. وأميراً مكانية حديثة

 أساسية تعاريفو الترميز/العنونة الجغرافية: مفاهيم 2-2

 العنونة )المكانية( وداللة االصطالح الدارج 2-2-1

الماص بج ة ما، أو شمص ما، فال يمتلف اثنةان علة  أن  Addressإ ا قي  طالعنوانط 
المقصود  و العنوان السةكني المكةاني لتلةب الج ةة، أو  لةب الشةمص، والممكةن الوصةو  

 Postalب ا. و  ا  و نظام العنونة البريديةة تباع القا مة التفصيلية للعنوان وتبعاً لترتياإليه ب

Addressing   المعمةةو  بةةةه فةةي كةةة  بةةالد العةةةالم اآلن، وإن كانةة  جةةة وره تمتةةد ربمةةةا إلةةة
الحضارا  السابقة في عمق التاريخ بما يصعب تحديد بداية بعين ا له
1
 . 

                                           
 
  المناطق الماضعة الحاملون أوامره إل Couriersأرجع علماج التاريخ أن الفرعون في مصر القديمة كان اقدم من أرس  سعاة الرسا    1

ق.م. في  550سنة قب  الميالد. وتعود أقدم سجال  الفرس إل  استمدام نظام بريدز عام  2400لنفو ه وأن أقدم ما سج  في  لب يرجع إل  
مرون أن ، بينما يعتبر آSargon IIق.م. في ع د سارجون الثاني  722، وعند السريان إل  عام Cyrus the Greatع د الملب سيروس الكبير 

 & The British Postal Museum ق.م.، كان أسبق إل   لب. ي نظر في  لب أيضاًن  1700في الحضارة البابلية  Hammurabiع د حمورابي 

Archive, http://www.postalheritage.org.uk/,  

2 
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ال غيةةر أن مشةةروع طالعنونةةة المكانيةةة والترميةةز الجغرافةةيط المقةةدم فةةي  ةة ا التقريةةر، 
ينحصةةر فةةي العنونةةة البريديةةة التقليديةةة، بةة  يشةةمل ا، ويمتةةد إلةة  غير ةةا مةةن أنظمةةة شةةبكية 
متعةةددة تتطلةةب العنونةةة ويةةتم تصةةنيف ا ضةةمن المةةدما  المدنيةةة. مثةة  البلةةديا  وشةةبكة 
ممططا  المدن وقطع اأراضي التفصيلية ب  ه الممططا ، ويشم  أيضاً إدارا  الميةاه 

. .دما  التابعة ل ةا، ويشةم  شةبكا  الك ربةاج وتمديةدات ا،والصرف الصحي وشبكا  الم
إلةة  آمةةر مةةا  نالةةب مةةن شةةبكا  يمكةةن إسةةقاط ا فةةي الن ايةةة إسةةقاطاً أرضةةياً تةةؤو  في ةةا 
عناصةةةر ا أو مالمح ةةةا المفةةةردة فةةةي  ياكل ةةةا الشةةةبكية إلةةة  مواقةةةع أرضةةةية مميةةةزة. لةةة ا 

بمةا يعكةس قيمةة مف ةوم  (أز البريةد  سنستعره مف وم العنونة في أصل ا الوظيفي اأو 
طالعنونةط كدا  عل  مدلو  يرج  الوصو  إليه. وبف م اآللية المتبعة في  لب يمكن عند ة  

 حم    ا المدلو  وتعميمه عل  ك  ما يمكن طلب عنوان له.

 معنى الترميز/العنونة الجغرافية 2-2-2

 عنونةةة المواقةةع ةةو تعبيةةر يسةةتعم  لوصةةف عمليةةة  Geo-codingلترميةةز الجغرافةةي ا
يطلةق لة لب  بالجغرافيةة للمواقةع بيانات ا اأساسية وربةط تلةب البيانةا  باإلحةداثيا  بتحديد
ي و ةة ،Address Geo-codingط  للعنةةوان الجغرافةةي الترميةةزطاسةةم  أيضةةاً   ةة ه العمليةةة علةةي
عتبةةر أن ةةا ت، بةة  GISتمصةةص نظةةم المعلومةةا  الجغرافيةةة ببشةةك  أصةةي   ةمرتبطةة عمليةةة

بيانةا  ال نةاب العديةد مةن قةد يكةون  ،GISمشةروع أز العمة  فةي  المطوة اأول  قبة  بةدج
موضوع في مكان ما عل  سطح الكةرة اأرضةية  قطعةة  Objectعن أز غره المتوفرة 

أره، مبنةة ، طريةةق، ن ةةر، محةةو  توزيةةع ك ربةةاج، مةةوزع كبةةا ن تليفونةةا  ثابتةةة، بةةرا 
رافةي مةن إضةافة قيمةة لكةن لكةي يةتمكن أز نظةام معلومةا  جغك رباج، عداد مياه، الخ(، 
كام  جميع تلب البيانا  تمن الّضرورز أن ت عن   ا الغره فإنهحقيقية للبيانا  المعّينة 

عل  إحةداثيا  الموقةع التةي تربط جغرافياً ومكانياً واأ م من  لب أن  ،مع بعض ا البعه
والةة ز يسةة    ةة ا الةةربط  ةةو نظةةام توضةةح مكانةةه بالنسةةبة أقةةرب مطةةي طةةو  وعةةره، 

 .يز الجغرافيمنة والترالعنو

 ؤدز إلة  ملةق نظةام معلومةا   كةةيالسةليمة البةد وأن تة إن عمليةة الترميةز الجغرافةي
فةي الحيةاة العمليةة ب وجةه متعةددة فةي تسة ي  التعةامال  اليوميةة لعةدد  يمكن االستفادة منةه

 .(AFRIGIS. 2006)كبير من المؤسسا  واأفراد 

 يحةةدد  لةب نوعيةةة سةجال  الترميةةز ،تلفةةيمكةن ترميةز العنةةاوين  علة  مسةةتويا  ممو
شةةركة بيةةع ينحصةةر ا تمةةام ، علةة  سةةبي  المثةةا  قةةد المتاحةةة والغةةره مةةن نظةةام العنونةةة

جم المبيعا  لك  منطقة أو ضاحية وليس بالضرورة العنوان المفص  للشارع، حبالمفرد ب
اسم  ع أوالتجز ة بمعرفة عنوان شارع معّين وليس رقم الشار ةشرك في الوق  ال ز ت تم

عملية الترميةز الجغرافةي التةي تنةتج بيانةا  ل المطلوب إّن مستو  التفصي ل لب فالتقاطع. 
. إجراج تلب العمليةة تكلفةمن ثم والمب و  الج د المباشر الغره المطلوب وب يرتبط جيدة

 ن(AFRIGIS. 2006) يلي امومن مستويا  العنونة الجغرافية 

 محافظةال اسم  1مستو   -
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 بلدةأو المدينة / ال اسم   2مستو   -

 الحي اسم  3مستو   -

 شارع اسم  4مستو   -

 التقاطع،اسم  رقم الشارع،  5مستو   -
 البنايةرقم   6مستو   -

وتعتبةةر جميةةع المسةةتويا  الموضةةحة عاليةةه مةةن البيانةةا  بيانةةا  وصةةفية  مكتوبةةة(، 
إلحةةداثيا  تتحةةو  تلةةب البيانةةا  الوصةةفية إلةة  بيانةةا   ا  قيمةةة جغرافيةةة أكبةةر بتوقيةةع ا

 .الجغرافية للعنوان المربوط عليه البيانا 

 العنونة البريدية 2-2-3

البريةةةةةةد  اتحةةةةةةادطئ عنةةةةةةدما أنشةةةةةة Postal Addressingعرفةةةةةة  العنونةةةةةةة البريديةةةةةةة 
 Universal Postal Union (UPU)العةةالميط
م ومقةةره فةةي مدينةةة بيةةرن 1874فةةي عةةام  1
ن بةةين أعضةةا ه المؤسسةةين وكانةة  بدايتةةه أقةةرب مةةا تكةةون إلةة  منتةةد  للتعةةاو بسويسةةرا.

بغره ت سيس شبكة عالميةة مةن المةدما  البريديةة. وتقةوم  ة ه الج ةة اآلن والبةال  عةدد 
بةةدور ترابطةةي  (وبصةةفت ا مفوضةةية متمصصةةة تابعةةة لةةحم المتحةةدة  دولةةة 191أعضةةا  ا 

وتنسيقي واستشارز، حيل تقدم المدما  الفنية أعضا  ا حيثما ووقتما يطلةب من ةا  لةب. 
ام  ةة ه المفوضةةية وضةةع القةةوانين التةةي يةةتم بواسةةطت ا تنفيةة  إجةةراجا  التبةةاد  ومةةن م ةة
كمةةا أن ةةا تقةةدم أعضةةا  ا التوصةةيا  التةةي تحفةةز نمةةو حجةةم التبةةادال  البريديةةة  ،البريةةدز

وبحكةةم أن  ةة ه المفوضةةية ليسةة  ج ةةة سياسةةية فإن ةةا ال تتةةدم  فةةي  بوجةةودة المةةدما 
بالبريد الدولي. فمثالً تضةع  ي ةا  البريةد فةي كة  النطاقا  المحلية دام  الدو  والمتعلقة 

دولة تعريفت ا الماص بتكلفة اإلرساليا  البريدية وعدد طوابع البريد وكيفية معالجة نظةام 
 ي ةةا  البريةةد مةةن القةةو  العاملةةة ومةةا ب ةةا مةةن كةةوادر وظيفيةةة   كيشةةالبريةةد الةةداملي، وت

 . وت  يل ا وتوزيع العم  الداملي بين فروع ا وأقسام ا

كمةا وأن شةك  العنةوان و ي تةه
2
 Formatting of the Address  المرسة  دوليةاً يوضةع مةن

قب  توصيا  دو  المنش   الراسة ( والمسةتقب   المرسة  إليةه( للعناصةر المرسةلة بريةدياً. 
ويتعةةين علةةة  وجةةةه المصةةةوص  لةةةب الجةةةزج مةةةن العنةةةوان المةةةاص بشةةةك  كتابةةةة الج ةةةة 

ةط أمةةا مةةا عةةدا  لةةب فيتعةةين مةةن قبةة  الج ةةة المسةةتقبلة المسةةتقبلة، بتوصةةية طالج ةةة المرسةةل
 للعنصر البريدز.

 نكاآلتيالدولة المستقبلة للعنصر البريدز بصورة صريحة اسم  ويجب أن ي كتب

 عل  السطر اأمير من العنوان. -
 وبحروف كبيرة. -

                                           
 

1 http://www.upu.int/ 
2 Formatting an international address, http://www.upu.int/post_code/en/formatting_an_international_address_en.pdf  

http://www.upu.int/post_code/en/formatting_an_international_address_en.pdf
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 ويفض  أن يكون بلغة الدولة المرسلة، أو بلغة معروفة عالمياً. -

  البريديةةة بةة ن يكتةةب كةةود الدولةةة المسةةتقب  المكةةون مةةن وقةةد توصةةي بعةةه اإلدارا
حرفين قب  نص العنوان تتبعه نقطتةان  ن( و ة ا الكةود  ةو المنصةوص عليةه فةي الال حةة 

 EN ISO 3166-1 Alpha 2 و لةب حسةب تصةنيف المنظمةة الدوليةة للمواصةفا  والمقةاييس )
International Organization for Standardization (ISO)توزيةع  1-2قةد أدرجنةا فةي جةدو  . و

 بعه اأمثلة لتوضيح استمدام النظام الكودز.  2-2  ه اأكواد، ونورد  نا في جدو  

كةةواد  ةةي المسةةتمدمة فةةي عنةةاوين اإلنترنةة  لتمييةةز الةةدو ، وجةةدير بالةة كر أن  ةة ه اأ
دا  (، الةsaعل  نمط موقع  ي ة المواصفا  والمقاييس  السةعودية(، حيةل ي الحةظ الكةود  

  http://www.saso.org.saعل  الدولة التابع ل ا الموقعن  

 المدرجة أمنلة لبعض األكواد حسب المنظمة العالمية للمواصفات والمقايي  1-2 جدول 

 الرمز الكود( ية(الدولة  اإلنجليز الدولة  العربية(

 Russian Federation RU يةتحادروسيا اال

 Rwanda RW رواندا

 Saudi Arabia SA المملكة العربية السعودية

 Solomon Islands SU جزر السلمون

 Seychelles SC جزر سيشي 

  الحق(. 7-2جدو  انظر، لبيان أكثر تفصي 

إل  استمدامه الحقاً في ترميز العنةوان وقد أدرجنا   ا الجدو  الكودز للدو  لحاجتنا 
 .ا إنجازإل  المشروع   ا البريدز الناتج عن آلية الترميز والعنونة التي يسع  

ورغم   ه المواضعة االتفاقية عل  صيغة العنوان إال أن ةا إرشةادية فقةط، ولكة  دولةة 
تمدام صةةيغت ا الماصةةة التةةي تصةةطلح علي ةةا فةةي كتابةةة العنةةوان، ويغلةةب علةة  الةةدو  اسةة

وي كتةب في ةا أصةغر  (و ي المتبعةة فةي معظةم الةدو  الغربيةة  اأول  نصيغتين منعكستين
الدولة إ ا كان البريةد دوليةاً، اسم  ال ز يمث  عناصر العنوان جغرافياً أوالً وينت ي ب كبر ا

 .2-2 جدو ومثا   لب 

 ة العنونة البريدية بكندامنال لصيغ 2-2 جدول 

Canada 

Name 

Street name, number, complements (if exists) 

Neighborhood 

Municipality - State 

Postal code 

وعكس  لب ما يتبع في اليابان وعةدد مةن الةدو  غير ةا، مثة  الصةين وإيةران، و لةب 
 3-2 جدو الغالب، ومثا   لب  في ر اب صغ وانت اجً بكتابة أكبر العناصر الجغرافية أوالً 

غيةر أن نفةس العنةوان يةنعكس  في طوكيو باليابان،ر يس ال ز يمث  عنوان مكتب البريد ال
 .الالتينيةليتالجم والتقليد الغربي إ ا كتب بالحروف 

 

http://www.saso.org.sa/
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 منال لصيغة العنونة البريدية باليابان 3-2 جدول 

Japanese 

〒100-8799 

東京都千代田区丸の内2-7-2 

東京中央郵便局 

Tokyo Central Post Office 

7-2, Marunouchi 2-Chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo 100-8799 

كمةةا  ةةو غيةةر أن الصةةينيين يبقةةون علةة  العنةةوان بترتيبةةه اأكبةةر جغرافيةةاً فاأصةةغر 
ترتيةب  . و نةاب امتالفةا  أمةر  فةي الصةياغا  الممتلفةة بمةالف4-2موضح بالجةدو  

 عناصر العنوان، إال أن ا أق  حدة. 

 منال لصيغة العنونة البريدية بالصين 4-2 جدول 

Chinese 
Country, Postal Code 

Province, City, District, Building Name, House Number 

Addressee 

 الرمز البريد  2-2-3-1

 ,Code postal ألمانيةةا أو  الةةدو  التةةي أدملةة  الرمةةز البريةةدز كانةة  1941فةةي عةةام 

Postal Code, Post Code, Postcode, ZIP, Code ثةم أمريكةا عةام 1959، تلت ةا إنجلتةرا عةام ،
وصة  عةدد الةدو  التةي تسةتمدم الرمةز البريةدز ضةمن صةيغة  2005وفي عةام  ،1963

الةةدولي  تحةةادأعضةةاج فةةي االدولةةة،  ةةم  190دولةةة مةةن أصةة   117العنةةوان لةةدي ا، فقةةط 
للبريةد
1
 Universal Postal Union ،ومةةن أمثلةة الةةدو  التةةي ال تسةتمدم  ةة ا الرمةةزن أيرلنةةدا .

  ونج كونج، وبنما.

 شمول الرمز البريد  لرمز الدولة 2-2-3-2

مانا  بين الدو  اأوربيةة والتبةاد   5أو  4نش  من تشابه الرمز البريدز المكون من 
شةيوع إدمةا  رمةز لكة  دولةة أوربيةة علة  ترتةب عليةه ديد، ممةا البريدز بين ةا ارتبةاب شة

و ة ا الرمةز  ةو نفسةه الرمةز  ،الرمز البريدز لك  من ا لتمييةز الرمةوز البريديةة الممتلفةة
فمةثالً يضةاف  ،license plate codesالكودز للوحا  السيارا  المصطلح عليه مارا دول ا 

، والكةةود إ ا كةةان فرنسةياً  Fب لمانيةا، والكةود  اً أمةام الرمةةز البريةدز إ ا كةان ماصةة Dالكةود 
ENG  البريد العالمي لم يوافق علة   ة ا اإلجةراج ونصةح اتحادإ ا كان إنجليزياً، غير أن

2
 

اعتبةاراً  -1-2المبةين فةي جةدو   –( ISO 3166-1 alpha-2باالبتةداج باسةتمدام نظةام أكةواد  
أوصة  اللجنةة اأوربيةة للمواصةفا  إال أنه لم ي شع استمدامه كثيراً. وقةد  1994من عام 

البريةةد العةةالمي منشةةوراً لتيسةةير  اتحةةادوالمقةةاييس باسةةتمدام  ةة ا النظةةام الكةةودز، وأصةةدر 
استمدامه
3
. 

                                           
 

1 http://www.upu.int/ 
2 "Frank's Compulsive Guide to Postal Addresses". Columbia University. 

http://www.columbia.edu/kermit/postal.html#europe  
3 "Formatting an international address, Universal Postal Union. 
http://www.upu.int/post_code/en/formatting_an_international_address_en.pdf,  

http://www.columbia.edu/kermit/postal.html#europe
http://www.upu.int/post_code/en/formatting_an_international_address_en.pdf
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 صياغات الرمز البريد  2-2-3-3

في صياغته، إال من  Numeralsتعتمد معظم الدو  المستمدمة للرمز البريدز طأرقاماًط 
كنةةدا، والمملكةةة المتحةةدة، و ولنةةدا، وفنةةزويال، قليةة  جةةداً مةةن الةةدو   ةةين اأرجنتةةين، و

، وبرونةةاز، وجاميكةةا، و نةةدوراس. وتملةةط  ةة ه الةةدو  اأميةةرة بةةين الحةةروف ةومالطةة
. أمةةا مةةن حيةةل داللةةة الةةرقم، فنجةةد أن المةةدن الكبةةر  تقسةةم إلةة  Alphanumericواأرقةةام 

كة  مدينةة. ويتضةح ( فصاعداً دامة  1نطاقا  بريدية، يتم ترقيم ا عادة اعتباراً من رقم  
نظام الرمز البريدز في مدينة لندن القديمة، ثم لندن الكبر  1-2في شك 

1
  . 

 
 

 نظام الرمز البريد  في مدينة لندن القديمة، نم لندن الكبرى 1-2 شكل 

 االتجا ةةةا رمةةةوز  ويالحةةةظ أن نظةةةام الترميةةةز فةةةي المدينةةةة القديمةةةة والمعتمةةةد علةةة 
( وتركيبا  مزدوجة من ةا مةع أرقةام متسلسةلة، قةد اسةت غني عنةه فةي E,W,N,Wالجغرافية  

( اآلتةي، وفيةه يمتلةف 5-2المناطق الممتةدة مةارا المدينةة القديمةة، ومثةا   لةب  الجةدو  
كةةود المنةةاطق الجديةةدة عةةن تلةةب الواقعةةة فةةي لنةةدن القديمةةة، و ةةو إجةةراج يسةةبب شةةرماً فةةي 

في آلية العنونة بشةك  عةام يظ ةر كثيةراً  االنكسارو  ا  ،يربب المستمدمين للنظامالتسمية 
في ك  مدن العالم التاريمية و لب ب ن يتغير نظةام التسةمية بةين المدينةة القديمةة وامتةداد ا 

 الحديل. و ي ظا رة ال يمكن تالفي ا إال بتغيير نظام العنونة بشك  ج رز.

فسةةنجد أن الرمةةوز  -ولةةتكن الجزا ةةر مةثالً  -لةةدو  العربيةةفةإ ا انتقلنةةا إلةة  نمةو ا مةةن ا
تتكةون مةن رمةز للواليةة  Province Capitalsالبريدية لعواصم الواليا  المقسمة إلي ا الدولة 

يرمةةز إلةة  واليةةة الجزا ةةر العاصةةمة،  16000مةةع ثةةالل نطاقةةا  بريديةةة، فمةةثالً الرمةةز 
الواليةة مةن مةدن وبلةدا  وقةر . و لةب  وتحم  المانا  الثالل اليمن  أرقام تميز ما يتبع

 ن  6-2كما يبينه المثا  اآلتي بجدو  

                                           
 

1 Richardson, J., 2000. The Annals of London. 

 HMSO, 1980. The Inner London Letter Post. 

Royal Mail, 2004. Address Management Guide.  

British Postal Museum and Archive - Information Sheet: Postcodes, 

http://www.postalheritage.org.uk/history/downloads/BPMA_Info_Sheet_Postcodes_web.pdf  

http://www.postalheritage.org.uk/history/downloads/BPMA_Info_Sheet_Postcodes_web.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/File:London_postcodes.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/London_Postal_District.png
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 إمكانية حدوث اختالف في نظامي العنونة القديم والحديث في مدينة واحدة 5-2 جدول 

Postcode area Post town Postcode districts 

BR 

BROMLEY BR1, BR2 

HAYES BR2 

BECKENHAM BR3 

WEST WICKHAM BR4 

ORPINGTON BR5, BR6 

CHISLEHURST BR7 

SWANLEY BR8 

CR 

CROYDON CR0 

SELSDON CR2 

CATERHAM CR3 

MITCHAM CR4 

COULSDON CR5 

 في الجزائرالرموز البريدية  6-2 جدول 

Post Code Code 

Algiers Gare: 16000 

Algiers Haute Casbah: 16017 

Algiers Khelifa Boukhalfa: 16021 

Algiers Malika Gaid: 16010 

Algiers Mohamed V: 16026 

مانةا ، تمثة   5لة مث  تركيا، فسنجد أن الرمز البريدز يتكةون مةن فإ ا انتقلنا إل  دو
( الموصة  بةه مةن ISO 3166-2:TRمن ا رمز الوالية في النظام الكةودز   اأولتانالمانتان 

المانتةةان اأولتةان مةةن  ما(، و مةةا نفسة ISO  قبة  المنظمةةة الدوليةة للمواصةةفا  والمقةاييس
يبةدأ بةرقم  إسةطنبو رمز البريدز في منطقة  واليةة( رقم لوحة السيارا . فمثالً نجد أن ال

. و ةو نظةام إسةطنبو . أما المانا  الثالثة الباقية فتمثة  المنةاطق الممتلفةة فةي منطقةة 34
 يشبه لحد ما النظام السابق في الجزا ر، إال من اعتباطية الترقيم كما  و م الحظ.

البريديةةة بةةين الةةدو   وتعطينةةا  ةة ه اأمثلةةة صةةورة جيةةدة عةةن طةةرق ترميةةز المنةةاطق
مث  الجزا ر وتركيا، والدو  التةي تةدمج الحةروف مةع اأرقةام   المقتصرة عل  أرقام فقط

فةةي قضةةايا الترميةةز  ةةو االعتباطيةةة فةةي  اسةةمغيةةر أن المشةةترب الح (مثةة  المملكةةة المتحةةدة
أعةالم علة  البقةع الجغرافيةة التةي  أسةماجالمواضعة علة  آليةة الترميةز، وأن ةا أقةرب إلة  

وأن ا ال عالقة في ا بين دولة وأمر ، وال يمكن الوصةو  إلة  العنةوان بداللةة  ،شير إلي ات
الرمةةز الجغرافةةي إال باسةةتعما  المةةرا ط الدالةةة اإلرشةةادية علةة  أن رمةةز بريةةدز مةةا يمثةة  

 . 7-2، جدو  منطقة جغرافية بعين ا

http://en.wikipedia.org/wiki/BR_postcode_area
http://en.wikipedia.org/wiki/BR_postcode_area
http://en.wikipedia.org/wiki/CR_postcode_area
http://en.wikipedia.org/wiki/CR_postcode_area
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( حسب المنظمة العالمية للمواصفات EN ISO 3166-1 Alpha 2البريدية للدول ) األكواد 7-2 جدول 
 (ISOوالمقايي  )

Decoding table of ISO 3166-1 alpha-2 codes 

AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ 

BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ 

CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ 

DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ 

EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ 

FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ 

GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ 

HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ 

IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX IY IZ 

JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ 

KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ 

LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ 

MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ 

NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NN NO NP NQ NR NS NT NU NV NW NX NY NZ 

OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ 

PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ 

QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ 

RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ 

SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ 

TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ 

UA UB UC UD UE UF UG UH UI UJ UK UL UM UN UO UP UQ UR US UT UU UV UW UX UY UZ 

VA VB VC VD VE VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ 

WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ 

XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ 

YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ 

ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ 

Color legend 

 
Officially assigned: assigned to a country, territory, or area of geographical interest 

 
User-assigned: free for assignment at the disposal of users 

 
Exceptionally reserved: reserved on request for restricted use 

 
Transitionally reserved: deleted from ISO 3166-1 but maintained transitionally 

 
Indeterminately reserved: used in coding systems associated with ISO 3166-1 

 
Not used at present stage: not used in ISO 3166-1 at the present stage 

 
Un-assigned: free for assignment by the ISO 3166/MA only 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CA
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CA
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CC
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CC
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CD
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CD
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CF
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CF
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CG
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CG
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CH
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CH
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CI
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CI
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CK
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CK
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CL
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CL
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CM
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CM
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CN
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CN
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CO
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CO
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CP
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CP
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CR
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CR
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CS
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CS
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CU
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CU
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CV
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CV
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#CX
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بةة ات ا. بةة  إن ةةا حقةة   digitalكمةةا أن طةةرق الترميةةز البريةةدز بعموم ةةا ليسةة  رقميةةة 
المنطقةةة الجغرافيةةة وحقةة  إحةةداثيا  الموقةةع الجغرافةةي اسةةم  معلومةةاتي يضةةاف إلةة  حقةة 

ليكون الحد اأدن  لسج  معلوماتي للبقعة الجغرافيةة المعنيةة. أمةا مةن حيةل قابليةة الرمةز 
أز   اب االمتةةةداد الجغرافةةةي للمنةةةاطق العمرانيةةةة الجديةةةدةالبريةةةدز إلةةة  التوسةةةعة واسةةةتيع

إضافة إل  زيادة الكثافة العمرانية  االمتةداد الرأسةي(، ف ة ه تمثة  مشةكلة  (االمتداد اأفقي
إل  حد كبير. وأوضح مظا ره كان في مدينة لندن القديمة والكبةر  لة لب فقةد تغيةر نظةام 

 الترميز.

 ليةالسجالت الجغرافية الوطنية والمح 2-2-4

1 تظ ر أ مية السجال  الجغرافيةة الوطنيةة والمحليةة
،2 

National and Local Gazetteers 
إ ا انتقلنا إل  العناوين الفعليةة لقطةع اأراضةي واأمةالب القا مةة علي ةا، فنجةد أنةه قةد نشة  
عن الثورة المعلوماتية التي لم يكتم  عقد ا الثاني بعد أن واج   اإلدارا  الحكومية فةي 

من الدو  إشكالية تصادم السجال  الجغرافية التةي نشة   علة  المسةتويا  المحليةة،  عدد
وأيضاً تلب التي في نفةس النطةاق المحلةي وامتلفة  عةن غير ةا فةي نةوع قطةاع المةدما  

 التي ت عن  ب ا. 

ل ةا قواعةد بيانةا  مرتبطةة جغرافيةاً بعناصةر  فك  إدارة محلية في قطاع مةدمي بعينةه
سةةجم بالضةةرورة أنظمت ةةا المعلوماتيةةة مةةع بةةاقي القطاعةةا  فةةي تعريةةف ال تن قةةد القطةةاع

أمةا أن نجةد بنيةة  ،العنوان المكاني، نا يب عن أن تلت م القطاعةا  علة  المسةتو  الةوطني
 infrastructureمعلوماتية جغرافية مشتركة للقطاعا  الممتلفة يمكةن أن تعمة  كبنيةة تحتيةة 

 الغامر فحدل وال حرا.تستطيع مواكبة االمتداد المعلوماتي 

ومةةن اأمثلةةة الواقعيةةة لمثةة   ةة ه الظةةروف، ثةةم محةةاوال  المةةروا مةةن  ةة ا المةة زق 
 Localالمرتبط ب ا معلوماتياً نجد ما يسم  بالسجال  المحلية لقطع اأراضي والممتلكا  

Land and Property Gazetteer (LLPG)   فةةي المملكةةة المتحةةدة، والتةةي تمثةة  قاعةةدة بيانةةا
  علةة  كةة  العنةةاوين التةةي ترعا ةةا كةة  إدارة مدنيةةة محليةةة. و ةة ه اإلدارا  ل ةةا مةةن تشةةتم

السلطة ما يسمح ل ا بإنشاج العناوين فةي نطةاق صةالحيات ا وإدارات ةا، غيةر أن نفةس  ة ه 
لم يكن لدي ا في قواعد بيانا  العناوين  ة ه نظةام موحةد  –ولوق  قريب جداً  –اإلدارا  

إلةة  أن   لةةبأد  قةةد المعلوماتيةةة  ا  الطةةابع الجغرافةةي. ومنسةةجم فةةي بيانةةا  عناصةةره 
أصبح  المدما  الممتلفة تقدم من مال  قواعد بيانا  تتنافر فيمةا بين ةا وتمتفةي مظةا ر 

وفي السنوا  اأميةرة جةداً طلبة  الحكومةة المركزيةة مةن اإلدارا  المحليةة  ،الوحدة في ا
ل إجراجات ةةا وتسةةتفيد مةةن التقنيةةا  الم علوماتيةةة الجديةةدة كةةي تقةةدم مةةدما  أكثةةر أن ت حةةدِّ

ارتباطاً ببعض ا سواج للمواطنين أو أصةحاب اأعمةا . وكةان أحةد أ ةم الوسةا   لتحقيةق 
ويعني   ا فةي الن ايةة أن  ،  ا ال دف تطوير عنوان مرجعي موحد لكام  اإلدارة المحلية

                                           
 

1 …………….. Evaluating the benefits of the LLPG and NLPG, http://www.nlpg.org.uk/documents/CEBR_LLPG_report.pdf  
2  …………… National Land and Property Gazetteer, http://www.nlpg.org.uk/  

http://www.nlpg.org.uk/documents/CEBR_LLPG_report.pdf
http://www.nlpg.org.uk/
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لِّ  عن تغير عنوانه فقط أحد تلب الج ا  بد ون تكرار نفس اإلجةراج المواطن يمكنه أن يبل
عبر ك  مقدمي المدما  المرتبطة بعنوانه في نطاق اإلدارة المحلية.  ة ا بةالطبع باعتبةار 

و ةة ا الشةةرط  ،أن تكةةون صةةيغة العنةةوان قةةد أصةةبح  موحةةدة بةةين  ةة ه الج ةةا  الممتلفةةة
ِت ا.  م   اأمير  و محب النظر في المس لة بر 

ن  ةة ا الطلةةب الجديةةد، وتطلةةب اأمةةر وكةةان أحةةد اإلجةةراجا  الضةةرورية الالزمةةة عةة
ةمِّ ل بةل طالسةجال  الوطنيةة  National Land andط لقطةع اأراضةي واأمةالب إنشةاؤه، مةا س 

Property Gazetteer (NLPG) وإ ا مةةا تحقةةق  ةة ا النظةةام سةةيكون لةةد  الحكومةةة المركزيةةة .
ة وال ج ةا  تقةديم قا مة موحدة بك  العناوين في الدولة، و  ا يعني أنه بدونةه، ال الحكومة

المدما  يمكن أن تت كد من أن العناوين اآلتية مةن مصةادر ممتلفةة مةن الدولةة تةؤو  إلة  
نفس المواقع الجغرافية، أو إل  مواقع ممتلفةة. إنةه بحةق المسةتودع المعلومةاتي المركةزز 

والتابعةةةة  لكةةة  قواعةةةد البيانةةةا  المحليةةةة  ا  المرجعيةةةة الجغرافيةةةة ر يس أو المحةةةور الةةة
كمةةا أنةةه يضةةطر اإلدارا  المحليةةة الممتلفةةة إلةة  أن  (،دارا  المحليةةة والمنسةةق بين ةةالةةإل

تنصةةةاع للمعةةةايير والمقةةةاييس المعلوماتيةةةة الموضةةةوعة ل ةةة ا النظةةةام الموحةةةد  المقيةةةاس 
(، وإال مرا عن النظام. ورغم لجوج الحكومة البريطانية إل  استمدام BS7666البريطاني 

جعةةي الةة ز رأ  أنةةه يمثةة  البنيةةة المعلوماتيةةة التحتيةةة لقاعةةدة نفو  ةةا إلقةةرار العنةةوان المر
معلومةةا  وطنيةةة، إال أن تطةةوير النظةةام قةةد أعيةةق بالجةةدا  الناشةةئ بةةين اإلدارا  المحليةةة 

ال ز تطلةب اأمةر دمول ةا كج ةة وسةيطة،  Ordnance Surveyوطال ي ة الجغرافية الوطنيةط 
المتحدة. وأد   لب إلة   في المملكة ط الوطنية ة عن إنتاا المرامسؤولعلماً ب ن ا ال ي ة ال

أن النظام الجديةد لةم يسةتطع إرغةام اإلدارا  المحليةة علة  رعايةة قواعةد بيانات ةا المحليةة 
 عل  النحو المطلوب، إضافة إل  المفاوضا  المطولة حو  ملكية بيانا  العنونة.

ةّميل ا فةي المملكةةوق عة  اإلدارا  المحليةة  2005وفي مايو من عةام  لمتحةدة اتفاقةا  س 
(، و لةةب مةةع مةةوردز البيانةةا  Mapping Services Agreementباتفةةاق المةةدما  الجغرافيةةة 

، وشةم   ة ا االتفةاق طال ي ةة الجغرافيةة الوطنيةةط Suppliers of Geographic Dataالجغرافيةة 
مةن  عةدد  لّةوب ة ا االتفةاق ح   ،(NLPGوم دراج مشةروع طالسةجال  الجغرافيةة الوطنيةةط  

المشةةاك  مثةة  ملكيةةة بيانةةا  العنةةوان. وأد  االتفةةاق أيضةةاً إلةة  تقييةةد اسةةتمدام اإلدارا  
  ا في الوق  ال ز ألزم  فيه  ة ه  ،(LLPG’sالمحلية لقواعد البيانا  الجغرافية المحلية  

 اإلدارا  بدعم واستدامة مدمة نفس قواعد البيانا . 

مقتةةةر  تطةةةوير بنيةةةة  Ordnance Surveyوفةةةي سةةةياق  لةةةب نشةةةر  ال ي ةةةة الجغرافيةةةة 
معلوماتيةةة بديلةةة للعنونةةة المكانيةةة واسةةمت ا طالبنيةةة المعلوماتيةةة الوطنيةةة للعنونةةة المكانيةةةط 

National Spatial Address Infrastructure (NSAI).  ويتضةةمن  ةة ا المقتةةر  امةةتالب ال ي ةةة
س اإلدارا  المحليةة التةي ( ثةم إعةادة بيع ةا لةنفNLPGالجغرافية لقاعدة البيانةا  الوطنيةة  

( التةةي تتركةةب من ةةا القاعةةدة الوطنيةةة LLPGsقواعةةد البيانةةا  المحليةةة   أنشةة  كانةة  قةةد 
 NLPG)، و  ا ما أثار موجة أمر  من الجد  بةين ال ي ةة الجغرافيةة واإلدارا  المحليةة، 

نيةةةط وعنةةد  ةة ه النقطةةة تعلةةق اقتةةرا  مشةةروع طالبنيةةة المعلوماتيةةة الوطنيةةة للعنونةةة المكا
 NSAI.) 
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 -بموجةب االتفةاق المشةار إليةه أنشة  والتةي  –(NLPGأما القاعدة الجغرافية الوطنية  
 Intelligent Addressingطالعنونةة ال كيةةط اسةم  تحمة وفت دار اآلن مةن قبة  إحةد  الشةركا  

 Improvement and Development Agencyولمصةةلحة  ي ةةة التطةةوير وتحسةةين المةةدما  

(IDeA) ةةة تعمةة  تحةة  مظلةةة الحكومةةة المركزيةةة وتسةةع  إلةة  تحسةةين المةةدما  و ةةي  ي 
 المحلية. 

( ال تحتةةوز فقةةط علةة  عنةةاوين NLPGوجةةدير بالةة كر أن القاعةةدة الجغرافيةةة الوطنيةةة  
المةةواطنين حيةةل يعيشةةون ويعملةةون، أو العنةةاوين التةةي ل ةةا رمةةز بريةةدز، بةة  تحتةةوز  ةة ه 

انية ربما تكون غير م عنونة، وما من فا ةدة فةي القاعدة المعلوماتية الوطنية عل  مالمح مك
ترميز ا بريدياً، إال أن ا قد تكون  ا  أ مية حيويةة لعوامة  طار ةة، مثة  تة مين اأصةو  

Asset Insurance أو شة ون التمطةيط ،Planning Issues أو اإلصةال  والصةيانة، أو أنشةطة ،
 أمر  عديدة.

تةةي اعةةدة المعلوماتيةةة، فةةإن المعلومةةا  الوأيمةةا كةةان المنظةةور الةة ز نطةةالع بةةه  ةة ه الق
ب ا تعبر أفض  تعبير عةن التشةميص الةواقعي لةحره والممتلكةا  والتج يةزا   ي احتوت

 المدمية المرتبطة ب ا عل  مستو  الدولة.

 ةة ا وقةةد بةةدأ تشةةغي  طقاعةةدة المعلومةةا  الجغرافيةةة الوطنيةةةط طبقةةاً للمعيةةار البريطةةاني 
BS7666  م2008 إبريةة  30اعتبةةاراً مةةن

1
. وأصةةبح  متاحةةة لكةة  القطاعةةا  المعنيةةة بمةةا 
في ا القطاع الماص، و لب في إطار رسوم استمدام لتغطية نفقا  استدامة وحيويةة قاعةدة 

 (.  NLPGالبيانا  الوطنية  

للمرجعية األرضية للعنونة المكانية  BS7666 المعيار البريطاني 2-2-5
2
  

لية  الشةوارع والطةرق، والثةانين دلية  يتكون   ا المعيار مةن أربعةة أجةزاج، اأو ن د
وال  ،قطع اأراضي واأمالب، والثاللن معةايير العنونةة، والرابةعن تسةجي  حقةوق الطةرق

يميةةز  ةة ا المعيةةار بةةين اأمةةالب السةةكنية واأمةةالب التجاريةةة، وال بةةين قطةةع اأراضةةي 
المعنونةة  المشغولة والشةاغرة، وال بةين اأراضةي الحضةرية والريفيةة، وال بةين العناصةر

 (. Communication Mastsوغير المعنونة  مث  أعمدة االتصاال  

 Basic Land and Property Unitويقوم   ا المعيار عل  مف وم طقطعةة اأره الوحةدةط 

(BLPU) وي عةةرف  ةة ا المف ةةوم فةةي الجةةزج الثةةاني مةةن المعيةةار .BS7666 part 2  علةة  أنةةه
لملكيةةط. وفةي حالةة غيةاب دلية  الملكيةة، أو طقطعة متصلة مةن اأره ل ةا نفةس حقةوق ا

حيثما يتطلب اأمر معلوما  أمر  أغةراه إداريةة، يةتم تعريةف مف ةوم قطعةة اأره 
 من إنشاجا ، أو نوع االستمدام. يقوم علي اعل  مالمح ا الجغرافية، أو ما  بناجً  المعنية

                                           
 

1 http://www.nlpg.org.uk/nlpg/link.htm?id=2071  
2 British Standard BS7666 for Geographical Referencing,  http://xml.coverpages.org/bs7666.html  

http://www.nlpg.org.uk/nlpg/link.htm?id=2071
http://xml.coverpages.org/bs7666.html
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 unique reference number( رقةم مرجعةي فريةد BLPUويعطة  لكة  طوحةدة أرضةيةط  

(UPRN)  يميز ةةا عةةن غير ةةا، ومرجعيةةة جغرافيةةة إحداثيةةةspatial reference (grid co-

ordinate)،  فلةا  قطعةة اأره والملكيةة القا مةة علي ةا  Land andوواحدة أو أكثةر مةن م عرِّ

Property Identifiers (LPI)  عةةةّرف (  ةةةو فةةةي اأسةةةاس عنةةةوان طالوحةةةدة PLI. و ةةة ا الم 
 ( التقليدز التةي تميةز طالوحةدة اأرضةيةط فةي عالقت ةا المكانيةة بالنسةبةBLPUاأرضيةط  

 National Streetإلةة  شةةارع مةةا، كمةةا  ةةو منصةةوص عليةةه فةةي طدليةة  الشةةوارع الةةوطنيط 

Gazetteer (NSG)  ف ةرِّ عل ( مكونةا  أساسةية  يطالةرقم المرجعةي PLI. وعل   لب يكون للم 
(، وطالةةةرقم المرجعةةةي الفريةةةد BLPUضةةةيةط  العا ةةةد إلةةة  طالوحةةةدة اأر (UPRN)الفريةةةدط 
والمةةة مو  مةةةن طالةةةدلي  الةةةوطني  Unique Street Reference Number (USRN)للشةةارعط 
، باإلضةةافة إلةة  معلومةةا  أمةةر  كافيةةة مةةن شةةبكة المالمةةح الجغرافيةةة (NSG)للشةةوارعط 

 Primary and Secondary Addressable Objects (PAON and SAON)اأساسةةية والفرعيةةة 
 الضرورية لتمييز الوحدة اأرضية تمييزاً فريداً.

فةي اصةطالحا   Addressable Objectويتم تعريةف طالملمةح الجغرافةي القابة  للعنونةةط 
علةة  أنةةه طملمةةح حقيقةةي لةةه موقةةع ثابةة ، ويمكةةن تمييةةزه والرجةةوع إليةةه   BS7666المعيةةار 

اأساسةةي القابةة  للعنونةةة الملمةةح الجغرافةةي اسةةم  بواحةةد أو أكثةةر مةةن العنةةاوينط. وي عةةرف
Primary Addressable Object Name (PAON)  علةة  أنةةه ببسةةاطةن طاالسةةم الم عطةة  للملمةةح

القابةة  للعنونةةة والةة ز يمكةةن عنونتةةه دون الرجةةوع إلةة  ملمةةح آمةةر قابةة  للعنونةةةط. ومثةةا  
 Secondary Addressableمبنةة  أو رقةةم شةةارع. أمةةا الملمةةح الجغرافةةي الثةةانوز اسةةم   لةةبن

Object Name (SAON) فيعطةة  للملمةةح القابةة  للعنونةةة بةةالرجوع إلةة  طملمةةح جغرافةةي ،
، ومثةةا   لةةبن الطةةابق اأو  مةةن أحةةد اأبنيةةة. وكةة  مةةن طاسةةم الملمةةح (PAON)أساسةةيط 
 يمكن أن يتركب من أرقام وحروف. (SAON)والثانوز  (PAON)اأساسيط 

 سبي والمواضعة االعتباطيةأنظمة العنونة العالمية واعتمادها على التوصيف الن 2-2-6

ي الحةةظ فيمةةا سةةبق مةةن عنونةةة اأراضةةي أو البنايةةا  أو المالمةةح العمرانيةةة فةةي النظةةام 
البريطاني، أو البريد في صورة صيغة العنوان البريدز والرمةز البريةدز ومعنةاه، وغيةره 

ظ ويالحة ،في معظم دو  العالم أنه ي تي عل  صورة شبي ة بين الدو  علة  نحةو مةا رأينةا
في ك   لب أن التوصيف نسبي اعتباطي في المواضعة، وأنه عديد العناصر بمةا يسةتحي  
معه دمج نظامي دولتين أو إقليمين نش ا مستقلين، عل  اأق  في نظام واحد، إال فةي محةو 

 نظام أحد ما وإقرار الثاني. 

جريةةداً والحظنةةا أيضةةاً أن نظةةام العنونةةة ال يمكةةن أن يةةؤو  إلةة  منطةةق للعنونةةة أكثةةر ت
more abstract  وال يمكن أن يكون  اتي التوليدgeneric. 
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  استعراض لبعض محاوالت تطوير نظم العنونة المكانية اإللكتروني 2-3

 اإللكترونيةة ناب العديد من المحاوال  التي ركز  عل  تطوير نظم العنونة المكانية 
تطبيقيةةة لموضةةوع نتعةةره ل ةةا سةةريعاً فةةي  ةة ا الجةةزج لتقةةديم بعةةه اأطةةر النظريةةة وال

 الدراسة. 

 عنونة األماكن النابتة 2-3-1

لتطةوير أنظمةة العنونةة الحديثةة إلة  مةا بعةد الحةرب العالميةة ولة  تعود المحاوال  اأ
ويرجةةع  لةةب أسةةباب عةةدةن من ةةا مةةا  ةةو عسةةكرزب بسةةبب عمةةوم الحةةرب  بالثانيةةة مباشةةرة

 ةو جغرافةي التسةاع العالمية الثانية علة  غالةب النطةاق المعمةور مةن اأره، ومن ةا مةا 
نطاق اأراضي المطلةوب شةمول ا بنظةام العنونةة المةرتبط بالمةدما  المدنيةة، وكةان  لةب 

 بالواليا  المتحدة اأمريكية.

يسم  النظام المدني للترميز الجغرافي اأمريكي طالشبكة اأرضية الوطنيةة للواليةا  
 United States National Grid “USNG” (ArcUser Magazine, 2005; Surveyorالمتحةةدةط 

Magazine, 2004: 12) وقةةد اسةةتق   ةة ا النظةةام مرجعيتةةه مةةن طالنظةةام اإلحةةداثي للشةةبكة .
. وطبقةةاً للجنةةة ”Military Grid Reference System “MGRSاأرضةةية العسةةكرية اأمريكيةةة 

 Federal Geographic Data البيانةةا  الجغرافيةةة الفيدراليةةة بالواليةةا  المتحةةدة اأمريكيةةة  

Committee, 1998: 30 طيو تةي إمط مسم  فإن نظام اإلحداثيا  المعتمد في  لب  و النظام ال
Universal Transverse Mercator “UTM”.    ومةةن اأمثةةللة التةةلطبيقية ل ةةل ا النظةةام مةةا  ةةو

 .(Federal Geographic Data Committee, 2001: 8,12)  8-2موضح بجلدو  رقم 

 منال تطبيقي لنظام الترميز الجغرافي 8-2 جدول 

 المساحة األرضية المشار إليه الرمز
18SUJ20 10 كم مربع 

18SUJ2306 1 كم مربع 

18SUJ234064 100 متر مربع 

18SUJ23480647  10 متر مربع 

18SUJ2348306479  1 متر مربع 

18SUJ2348316806479498  1 مليمتر مربع 

ورغم أن   ا النظام ما زا  مستمدماً لدواعي الحفاظ عل  البيانةا  المسةجلة تاريميةاً 
وعولمةةةة المعلومةةةا  التةةةي يجةةةب أن تمةةةرا عةةةن  يةةةتالجماعتمةةةاداً عليةةةه، إال أنةةةه لةةةم يعةةةد 

المرجعيا  لدو  بعين ةا. كمةا أن سةعة الرمةز الةدا  علة  المكةان تصةبح غايةة فةي التعقيةد 
متةةر مربةةع  1ر  مسةةاحة الرقعةةة المطلةةوب تحديةةد ا علةة  اأره، فمسةةاحة كلمةةا صةةغ
مليمتةر مربةع عةدد  1رمزاً  ما بين رقةم أو حةرف( بينمةا تتطلةب مسةاحة  15تتطلب عدد 

 رمزاً. 21
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م  أكةةد  أالن ريتشةةتير 1968العشةةرين المةةيالدز  نمةةن القةةر السةةتينا أوامةةر وفةةي 
(Richter, 1968) للعنونةة والترميةز الجغرافةي للبيانةا  ة عاليةة  ا  كفةاجنظةم  تطوير أ مية

 علة  ر يسةةواللمساعدة الحكومةا  المركزيةة للةدو  واإلدارا  المحلّيةة للمةدن المركزيةة 
الكبير في تطوير اأراضةي الة ز يملةق  االنفجار( 1عّدة مشاك  أساسية أ م ان    ةمواج

لمستمرة الممتلفةة لحفةراد فوض  في حفظ السجال  المدنية للتعامال  الحضرية اليومية ا
والمؤسسةةا  ويضةةعف مةةن قةةدرا  أنظمةةة  ةة ه الكيانةةا  الحكوميةةة المحلّيةةة فةةي اإلدارة 

( تعةةداد السةةكان 2والتنظةةيم والمتابعةةة بسةةبب الزيةةادة المطلقةةة فةةي حجةةم تلةةب المعةةامال ب  
يةدفع ضةرا ب عاليةة ومةن ثةم يتوقةع مةدما  حكوميةة والة ز المتزايد بالمناطق الحضرية 

 .وأفض  لتحسين مستو  معيشته أكثر

للترميز والعنونة الجغرافية وأوضح تفاصيله علة  مةرا ط   اً وقد اقتر  ريتشتير نظام 
. وتتلمص فكرة  ة ا النظةام فةي االعتمةاد علة  3-2وشك   2-2كما  و موضح في شك  

ليةة نظام المرا ط المساحية اأمريكية في التقسيم الشبكي من مستو  الدولة بشةبكية موديو
وأبعةةاده التةةي  Urban Blockمةةن المربعةةا  حتةة  تصةة  إلةة  مسةةتو  البلةةوب الحضةةرز 

م(، ويقسةةم البلةةوب إلةة  أربعةةة 83.3× م 83.3قةةدم   2500× قةةدم  2500يقترح ةةا  ةةي 
رقةةةةم لكةةةة    م(، يعطةةةة41.7× م 41.7قةةةةدم   1250× قةةةةدم  Quadrant  1250أجةةةةزاج 

لوب أربعةة مصةا ص جغرافيةةن مةن ستمدم لترميز العنوان المطتمستو  من التقسيما  و
اليسةةار إلةة  اليمةةينن رقةةم المريطةةة، ورقةةم البلةةوب، ورقةةم المربةةع، ثةةم رقةةم قطعةةة اأره 

(Richter, 1968). 

 

 م  للترميز الجغرافي لقطع األراضي على الخريطة1968فكرة نظام  ريتشتير عام  2-2 شكل 
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 منال لنظام الترميز الجغرافي لعنونة المعالم الحضرية  لريتشتير 3-2 شكل 

تفاعلي يسة   الوصةو   تطوير معجم  لغوز جغرافيومن المحاوال  الحديثة الجادة ل
شةام وريةد ، حيةل اعتبةر كة  مةن دينإسةكتلنداإل  اأمةاكن الممتلفةة تلةب التةي أجرية  فةي 

(Densham, Ian and Reid, James. 2003) تعةةد مسةة لة  ن تطةةوير معجةةم  لغةةوز جغرافةةيأ
لمجموعا  كبيةرة للربط  المكاني/الجغرافي  واأكيد واضحالاا  تيحمن اال ضرورية تنبع

 إشةارا علة   التةي تحتةوز حاليةاً  -العامة للسكان   اإلحصا يا بيانا  مثالً  -البيانا  من 
اج سةمأ  عل  سبي  المثةا   implicit geo-referencesفقط   المرجعية ضمنية فيةمكانية/جغرا

ترميةز لل مدمةةل ا قام الباحثةان بةاقترا   اثيات ا الجغرافية(،حدإفي عير المربوطة  ماكناأ
 geo-parsing toolجغرافةةي  تعريةةفأداة  فةةي رأي مةةاتشةةك   Geo-coding service جغرافةةيال
 ،integrated digital gazetteer serviceتكاملةة مة جغرافيةة رقميةة مدمةة ف رسةتمثة  أسةاس لو

باسةةتمدام المدمةةة المقترحةةة تتحةةو  المرجعيةةة الضةةمنية للبيانةةا  إلةة  مرجعيةةة جغرافيةةة 
 في المكان. دقيقالتوقيع للتحديد والقابلة  explicit geo-referencesصريحة 

كجةزج مةن ببريطانيةا معةة أدنبةرة مكتبة بيانةا  جا البحثي لدينشام وريدالمشروع دعم 
تفاصةةةيله مشةةةروحة علةةة  الموقةةةع   geoXwalkمشةةةروع أكبةةةر يسةةةمي جيةةةو إكةةةس ووب 

، ي ّدف المشروع إل  تطوير  مدمةة ف رسةة جغرافيةة (www.geoXwalk.ac.uk) اإللكتروني
يسةةتعم   ،(ADL, OGC and Z39.50) يطلةق عليةةه رقميةة بريطانيةةة تعتمةةد علةة  بروتوكةةو 

يعتبةر  إلدارة عمليةة تعريةف مسةميا  اأمةاكن. geoXwalkافةي مةادم شةبكة  المعجم الجغر
أكثةر مةن مجةرد وسةيلة مشةا دة بسةيطة للمعةالم الجغرافيةة لحمةاكن كمةا   GeoXwalkنظام 

 detailed geometryولكةةن كةةون  ندسةةت ا المفصةةلة للمكتبةةة مزنةة  فةةي الف ةةرس الجغرافةةي 
أفضةة   البحةةل بشةةك  قةةد أصةةبح مةةن الممكةةن الةةروابط الجغرافيةةة الرقميةةة( ف مزنةة  مع ةةا

22N-MAP 
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الممتلفةةة للموقةةع  العالقةةا  بةةين المصةةا ص اشةةتقاق تحسةةن  إمكانيةةة، كمةةا تفصةةيالً أكثةةر و
، ويةزّود النظةام نتةا ج أكثةر دقّةة مةن تلةب التةي الحسةاب ال ندسةي أفضة  استمدام أسةاليبب

ما في الف ةارس معاني كاللمشا دة البسيطة المستندة عل  قواميس مجرد احقق بتتيمكن أن 
العديةد  منهيوجد  و ةوسيلة دمو  بديلة للمعالم الجغرافي  النظامالجغرافية التقليدية. يزّود  

المةدن البريطانيةة و ةو فةي إحةد  مةا مكةان اسةم  في المملكة المتحةدة(. علة  سةبي  المثةا 
'Knowsley يمكن أن يحّ  محله رمز 'BX 003 كة فةي ' باإلضافة إل  إشارة إلحداثيا  الشب

 .397660 ,347217 392300 ,340900 الموقع و ي

ماصةةية  Location-enhanced Applicationsتسةةتعم  تطبيقةةا  تحديةةد المواقةةع المطةةورة 
 واأشةةياج لتوليةةد التفاعةة  بيةةن م واأمةةاكن اأشةةماصمواقةةع القةةدرة علةة  التعةةرف علةة  

، محةدودة مجاال  متنوعة في بدايًة تلب التطبيقا   استمدم   وقد ، لب التفاع  تطويرول
عتقةد أن يؤكةدون أنةه مةن الم (Li, Hong, Landay. 2004)مةن لةي و ةونج والنةدز  إال أن كةالً 

بنةةاج ويعتبةةرون أن  ةة ا النةةوع مةةن التطبيقةةا  سةةيواجه نمةةواً كبيةةراً فةةي المسةةتقب  القريةةب. 
 بمبةرة التقنيةةمةن الجةداً  اً مستو  عالي قع يتطلب حالياً اتطبيقا  جيدة ومتقدمة لتحديد المو

 لمعالجةة  ة ه المشةكلةو ،المصةممين التقنيةينيجع  تلب الم مة صعبة عل  العديد مةن  مما
 ةة ه   تسةةمح. Topiaryتطبيقةةا  تحديةةد الموقةةع تسةةم  مبتكةةرة لنم جةةة يقةةدم البةةاحثون أداة 

قةةةع امول Interactive digital mapإلكترونيةةةة تفاعليةةةة  مريطةةةة بابتكةةةارلمصةةةممين ل اأداة
تسةتعم   ة ه المريطةة النشةيطة لعةره السةيناريو ا  ثم شياجب اأماكن وواأ صاأشما

عةةدد مةةن موقةةعب تسةةتعم   ةة ه السةةيناريو ا  فةةي ملةةق متعةةددة للصةةور سةةياقا  تي تةةال
علة   القصةص  ة ه  تبةلوبعةد  لةب  ،بكة  سةيناريو التي تصف سالس  التفاعة  القصص

 اأشةماصقةع امو يلدبتحة wizard برنةامجاأوتومةاتيكي لل يقوم المساعدوالنقّالة، ج زة اأ
مةن سةبعة  للنمو ا المقتر  علة  اً تقييمالباحثون أجر  وقد . ج از منفص  واأشياج عل 

بالنسةبة لتقبة   إيجابيةاً  ةم ردفكةان  interface designersواج ةا  تطبيةق حاسةوبية  مصممي 
 المطرو . لمف وما

طبيقةةا  المدميةةة المفيةةدة فةةي مجةةا  مةةن الت التفاعليةةةط اإللكترونيةةةتعتبةةر طالمريطةةة 
 نقة فةي  فا ةدةأكثةر الوسةا ط   حةدإتعتبةر قةد  المريطةةالترميز والعنونة الجغرافية، فتلب 

 ومثةا  علة  حا  وقوع ةا دل في المواقع الجغرافية الممتلفة حالمعلوما  الطار ة التي ت
التوصةةي   ، الحةةوادل، الحرا ةةق، أواالزدحةةام المةةرورزعةةن الطار ةةة  معلومةةا ال لةةبن 

ولكةةةن يةةةرز كةةة  مةةةن  وسةةةوكاموا وكيمةةةورا وتاكا اشةةةي   (. السةةةريع للبضةةةا ع والطةةةرود
(Hosokawa, Yoshihide; Kimura, Naoki and Takahashi, Naohisa. 2005) مةن الّصةعب نةه وإ

 باستعما للمعلوما  المستعجلة المكانية الدقيقة المصا ص الجغرافية  بمكان التعرف عل 
قةادرة المحمولةة نظةراً لعةدم تةوفر تقنيةة والحاسةبا   أج زة االتصاال   المرا ط في بي ا

 ةالعةره الصةغيرشاشةة ضمن إطار  اأماكن( عل  المناطق  اأوتوماتيكيز يتركعل  ال
لتحويةة  وإنتةةاا تطبيةةق نظةةام ليقةةّدم البةةاحثون طريقةةة لةة لب  بالمسةةتمدمة المحمولةةةلةةحداة 

 location-based active map transformationمريطةةة تفاعليةةة نشةةطة  ا  مرجعيةةة مكانيةةة 

system، ا  الصةةةبغة ترسةةة  منةةةه المعلومةةةا   زلمعلومةةةا  أساسةةة ا الموقةةةع الةةة  طبقةةةاً و 
 ا  العالقةةةة علةةة  لمنةةةاطق ل النظةةةام المقتةةةر  بالتحديةةةد اأوتومةةةاتيكي ، يقةةةومالمسةةةتعجلة
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المقتةر  فةي  للنظةامالر يسةة  ةميةزوتظ ةر ال ،الج از شاشة في إطارالمريطة المعروضة 
فةي مةع المحافظةة  العةره فةي إطةارالمرسةلة عةره المعلومةا  المسةتعجلة  قدرته عل 

 سةةتراتيجيةاال. تمفّةةه اأصةةليةالمعلومةةا  الجغرافيةةة عةةره نفةةس الوقةة  علةة  جةةودة 
 بأيضةاً  عدد اأغراه الجديدة في إطار العره وعدد اأغراه المح وفة منه المقترحة

الحاسةةةبا   أج ةةةزة يمسةةةتمدم قةةةادراً علةةة  تزويةةةد مقتةةةر النظةةةام ال يصةةةبح لةةة لب تيجةةةون
. ويوضةةح الف ةةم عةيسةة لة وسةةرموقةةع علي ةةا معلومةةا  بمةةرا ط  واالتصةةاال  المحمولةةة

 .الباحثون عملية وفعالية   ه الطريقة من مال  استعراه عّدة تجارب

م نظام عنونة مكانية وقام بتطبيقه عل  مدينة جةدة أ ةل اً ( تصور2007وقد قدم كبارة  
 مصا ص التصور تتمث  في اآلتين

إيجاد عنةوان رقمةي سة   ومنةتظم ودينةاميكي ووحيةد لجميةع  المقتر  إل نظام الي دف  -
 .ليةآعل  مستو  العالم بطريقة  اأراضيالمساكن وقطع 

عنةوان  وضعالمطلوب  اأرهعبارة عن إحداثيا  قطعة  و  العنوان الرقمي العالمي -
أجزاج و ي رقةم القطعةة ورقةم المربةع ورقةم المنطقةة كمةا  إل  ثالثة  العنوان قسمل ا، 

 ، حيلن2388605صن  ،518374سن   و موضح في المثا  التالين

 من ص( اأو  الرقم اأو  من س والرقم  52المنطقة  -

 .   الرقمين الثاني والثالل من س والثاني والثالل والرابع من ص( 18 388المربع  -

 .ص(و من س اأميرة قاماأر الثالثة  374 605القطعة  -
 نوبالتالي يصبح عنوان المسكن -
 المملكة العربية السعودية ( جدة18 388  2البوادز  374 605 -
 ق اآلتينقويعتقد كبارة أن النظام ال ز اقترحه يح -

الحةةي أو اسةةم  الشةةارع أواسةةم  سةة  ن يحتةةوز علةة  سةةتة أرقةةام فقةةط مةةع إمكانيةةة إضةةافة -
 ع المسكن جغرافياً أو وصفياً.مع إمكانية تحديد موق ،أقرب مدمة

 بطريقة تصاعدية أو تنازلية. اً ليآمنتظمن يحدد الموقع وطريقة الوصو   -

 ن استمراا معلوما  العنوان من قواعد البيانا .يكيدينام -

علة  المسةتو  أره  وحيد ومميزن إمكانيةة اسةتمدامه كةرقم تعريفةي مميةز لكة  قطعةة -
 .العالمي

 عنونة األماكن المتحركة 2-3-2

نتشةةار إال أن اعنونةةة وترميةةز المعةةالم الثابتةةة غم مةةن تركيةةز  ةة ه الدراسةةة علةة  وبةةالر
 إلكترونيال  وتقنيا  تحديد الموضع Wireless Communicationsالالسلكية  وتطور االتصاال 

Geo-Positioning Techniques  تطبيقا  الترميةز والعنونةة الجغرافيةة من المنتظر أن تتطور
لتصةةةةبح قةةةةادرة علةةةة  متابعةةةةة وتحديةةةةد مواقةةةةع   المصةةةةاحبة ل ةةةةا اإللكترونيةةةةةالمةةةةدما  و

المسةةةتمدمين الةةة ين يتحركةةةون بشةةةك  مسةةةتمر وتزويةةةد م بوظةةةا ف ومعلومةةةا  مكانيةةةة 
ونظةراً أن التطةور فةي سةعة القةرص المسةتمدم  بوجغرافية دقيقة عن كّ  مستعم  منفةرد
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كةّ  معلومةا  الموقةع  أن يتم تمةزين ، يصبح من العملي جداً دا ماً  ستمرملتمزين البيانا  
 .  عل  اإلنترن  المتحركين اإللكترونيةالتي حصلنا علي ا من مستعملي المدمة 

يةر  كة    I/O speedsالبيانةا   وإمةراافةي سةرعة عمليةا  إدمةا  البطةيج مع التقةّدم و
تقنيةةا  الف رسةةة أن  (Pelanis, Saltenis, and Jensen 2006)مةةن بةةيالنس وسةةالتينس وجينسةةن 

تقنيا  الف رسة الحالية علة  شةكلينن  توجد فيما في   ا السيناريو اً جو ريصراً أصبح  عن
د موقع الجسم المتحرب إلة  وقة  يتحدتركز عل  بعه التقنيا  الشك  اأو  يتمث  في أن 

، بينما تمّث  التقنيا  اأمر  موقةع الجسةم المتحةرب كدالةة ثابتةة تم تسجيل ا آمر عّينة موقع
عةره ي ،دد الموقع مةن الوقة  الحةالي وإلة  أقةرب نقطةة فةي المسةتقب طية للوق  وتحمأو 

تقنية ف رسة قةادرة علة  تسةجي  مواقةع اأجسةام المتحّركةة فةي  الباحثون مقترح م في شك 
عل  تقنيا  التحديةد الجز ةي  الف رس المقتر  يقدم تعديالً جو رياً و ،الزمنية المراح جميع 

partial persistence techniques التعامةة  مةةع وقةة  إمكانيةةة تحديةةد محةةدودة تغطةةي تةةي تةةدعم ال
فةي  لمراقبة التطبيقةا  التةي تحةدل اً كافي اً وقتالتقنية المقترحة م قدوت، الغره المتحرب فقط

ال  ،التةةي تةم تمزين ةةا لجسةم متحةةربو جمع ةا ةالسةةابقعينةا  العةةن  ةعتبةةر مسةتقلالحاضةر وت
 .المقترحة المصا ص بمث توجد ف ارس حالية تتصف 

ومةةن التطبيقةةا  العديةةدة لةةنظم الترميةةز والعنونةةة الجغرافيةةة ابتكةةر كةة  مةةن  ةةوكنبيرز 
 Semanticتحلي  الداللي لمعلوما  الموقع نظاماً لل (Hockenberry and Selker 2006)وسيلكر 

Analysis of Location Informationا   طبيعيةة  . يقوم النظام المقتةر  بجمةع مةدمال  لغةة 
 Rankingويسةةتمدم نظةةام ترتيةةب   Natural Language Inputعةةن الموقةةع  وصةةفية( طبيعةةة

System   ثةةم تةةربط  عةةن الموقةةع، ودالال  محةةددة معةةانإلنتةةاا بطاقةةا  بيانةةا   ا  مقتةةر
الفعليةة  الجغرافيةة تواجةد ا  بمواقةعمكانياً عل  مريطةة إلكترونيةة تلب المعاني والدالال  

مةدلوال  سمح للمشا د بالحصو  عل  إحساس جيد ببشك  ي إحداثيا  الموقع الجغرافية( 
 نة والفراغا  الحضرية وحقيقة ما تحتويه من أنشطة وما يدور في ا من أحدال.مكاأ

نظام العنونة البريدية السعود  الجديد )خدمة واصل( 2-4
1
: 

 :(واصل)نبذة عن العنوان البريد  لخدمة  2-4-1

 سةةتراتيجيةاأ ةةداف االالسةةعودز علةة  تحقيةةق  مؤسسةةة البريةةد  مةةن حرصةة انطالقةةاً 
فقةةد حةةرص البريةةد مةةؤمراً علةة  إيجةةاد نظةةام  بالطموحةةة لمشةةاريع التوزيةةع بمحةة  اإلقامةةة

موحد للعنونة البريدية و لب باستمدام أحدل ما توصل  إلي ا التقنيةا  العالميةة فةي مجةا  
د أنظمة المعلوما  الجغرافية و لب إدراكا من ا ب  مية ربط العنةوان بموقةع جغرافةي محةد

فةةي كافةةة المجةةاال  سةةواًج كانةة  فةةي مجةةاال  اأعمةةا  البريديةةة المرجةةوة مةةن المؤسسةةة 
والمتمثلة في تقديم المدما  البريديةة لمحة  اإلقامةة أو فةي المةدما  اأمنيةة أو المجةاال  

                                           
 
. نب ة تعريفية عن العنوان البريدز  مدمة واص (. ويمكن أيضاً الرجوع إل  الموقع اإللكتروني لمؤسسة 2011مؤسسة البريد السعودز.  1

 http://www.sp.com.sa/Arabic/ProductsandServices/Pages/numberingandaddressing.aspxالبريد السعودزن 

http://www.sp.com.sa/Arabic/ProductsandServices/Pages/numberingandaddressing.aspx
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المدمية اأمر  التي ت دف جميع ا إل  مواكبة الن ضة الشاملة التي تش د ا المملكةة فةي 
ال شب أن عدم وجود عنوان واضح وس   وشةام  وموحةد يعةد التحةدز كافة المجاال . و

اأو  واأكبر لما تصبو ال ي ة إل  تحقيقه من أ داف وتطلعا  كبيرة لمدمة ك  مةن يقةيم 
 الوطن المعطاج.   اأره  عل 

السةعودز أنظمةة العنونةة الموجةودة  مؤسسةة البريةدوبعد دراسا  مستفيضةة أجرت ةا 
عشرا  السنين، فقد  مال  ا ؤالمتقدمة في   ا المجا  والتي تم بنا في ممتلف دو  العالم

وجد  المؤسسة أن التقنيا  المتاحةة حاليةاً تتةيح ل ةا بنةاج نظةام أكثةر تطةوراً إ ا مةا قامة  
المؤسسة باستمدام أحدل اأنظمة المتاحة في مجاال  أنظمة المعلوما  الجغرافية، و ة ا 

بنةةةاج نظةةةام طالتةةةرقيم الةةةوطني الموحةةةد للعنونةةةة  بالفعةةة  مةةةا حرصةةة  عليةةةه المؤسسةةةة فةةةي
 البريديةط.

نظةةةام طالتةةةرقيم الةةةوطني الموحةةةد للعنونةةةة  قامةةة  مؤسسةةةة البريةةةد السةةةعودز بتطةةةوير
البريديةةةط باالعتمةةاد كليةةاً علةة  أنظمةةة المعلومةةا  الجغرافيةةة، يةةتم مةةن ماللةةه بنةةاج طبقتةةين 

تةم اأمة  بعةين االعتبةار عةدة  ر يستين، حيةل تمثة  الطبقةة اأولة  الرمةوز البريديةة التةي
أسةةةس وعوامةةة  فةةةي بنا  ةةةا، ومن ةةةا  العوامةةة  الجغرافيةةةة والكثافةةةا  السةةةكانية والتكةةةاليف 

سواًج كان  الطرق السةريعة التةي  االقتصادية والحدود البحرية وشبكا  الطرق الممتلفة 
، (نيةةتربط أرجاج   ا الوطن ببعض ا أو شةبكا  الطةرق الممتلفةة دامة  النطاقةا  العمرا

وكةةة لب النطاقةةةا  العمرانيةةةة للمةةةدن والقةةةر  وال جةةةر وغير ةةةا مةةةن العوامةةة  الجغرافيةةةة 
الممتلفة، و  ا ما يؤكد حرص المؤسسة عل  مراعاة جميع المعلوما  الجغرافية المتاحة 
لدي ا في بناج وتوفير الرموز البريدية لكافة نطاق المملكة العربية السعودية، وقةد أسة م  

ترميةز كامة  المملكةة مةؤمراً بريةدياً ممةا يجعة   ة ه  إنجةازاالنت ةاج مةن    ه السياسة فةي
 الرموز البريدية أصوالً وطنية ثابتة مبنية عل  أسس وآليا  واضحة ومعلومة ومقننة.

أمةةا الطبقةةة الثانيةةة مةةن الطبقةةا  الجغرافيةةة التةةي تقةةوم المؤسسةةة بتطوير ةةا فةةي نظةةام 
 ي طبقة العنونة البريدية التي ت دف المؤسسة فيةط طالترقيم الوطني الموحد للعنونة البريد

مةةن مالل ةةا إلةة  تةةوفير عنةةوان بريةةدز لكةة  موقةةع دامةة  الرمةةوز البريديةةة، وقةةد قامةة  
المؤسسة بتطوير آليا  محددة لبناج   ا العنوان بحيل تةم تطةويره وفةق نظةام اإلحةداثيا  

لمؤسسةةة أن تقةةدم نظةةام تةةرقيم نظةةام اإلحةةداثيا  العالميةةة الةة ز أتةةا  ل إلةة المحليةةة المسةةتند 
دقيق جداً يصة  فةي دقتةه إلة  المتةر الواحةد، وفةي  ة ه الطبقةة تحديةداً تظ ةر أ ميةة تةوفر 
قاعةةدة بيانةةا  جغرافيةةة لكةة  موقةةع م مةةا كانةة  طبيعةةة  ةة ا الموقةةع أو اسةةتمداماته و لةةب 
  لضرورة توفير عنوان بريدز ل  ه المواقع. وقد قام  المؤسسة باالسةتناد إلة  مصةورا

قاعةدة المعلومةا  الجغرافيةة والمةرا ط الرقميةة  ببنةاجاأقمار الصناعية  ا  الدقة العاليةة 
 لممتلف الطبقا  التي من أجل ا تحقيق  دف بناج الطبقتين الماصة ب ا.

 اآلليات المتبعة لبناء العنوان البريد : 2-4-2

 باالعتمةادآ  سيتم التعرف عل  الطريقة التي تةتم ب ةا عنونةة المبةاني والمنشةيلي فيما 
ن العنةوان البريةدز تةم فةإوكمةا  كرنةا سةابقاً  ،كلياً عل  تقنيةا  نظةم المعلومةا  الجغرافيةة
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، و مةةا طبقةةة الرمةةوز البريديةةة وطبقةةة عنةةاوين المبةةاني تينتكوينةةه مةةن طبقتةةين جغةةرافي
والمنشةةآ  وبالشةةر  التةةالي سةةوف نوضةةح تفاصةةي  ودالال   ةة ه العناصةةر مةةن العنةةوان 

 ن  (واص  البريدز لمدمة 

 

 مفهوم الطبقات الجغرافية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية 4-2 شكل 

اعتمد  سياسة العنونة البريدية إنشاج رمةز بريةدز رقمةي يتكةون مةن ممسةة مانةا ، 
ملكةةة و لةةب حيةةل يمثةة  كةة  رقةةم معنةة  ودالال  مكانيةةة محةةددة بحيةةز جغرافةةي دامةة  الم

باالعتمةةةاد علةةة  المعلومةةةا  الجغرافيةةةة والمصةةةورا  الفضةةةا ية كمرجةةةع أساسةةةي لحةةةدود 
 ومناطق المملكة، ويتم التقسيم لك  لمانة من مانا  الرمز البريدز من اليمين إلة  اليسةار

رقم المنطقة يليه رقم القطاع ثم رقم الفرع ثم رقةم القسةم  ن5-2عل  النحو الموضح بشك  
 بع.ثم رقم المر

 

 رقم المنطقة   رقم القطاع    رقم الفرع    رقم القسم     رقم المربع

 كل رقم يمنل معنى ودالالت مكانية محددة بحيز جغرافي داخل المملكة 5-2 شكل 

 المناطق البريدية: 2-4-2-1

منةاطق  إل  ثمةان قسيم المملكةحيل تم ت  ي المانة اأول  من مانا  الرمز البريدز،
باإلضةافة  فةي المملكةةعلة  تقسةيما  المنةاطق اإلداريةة الموجةودة  باالسةتنادبريدية و لب 

شةةبكة الطةةرق والعوامةة  الجغرافيةةة اأمةةر ، لتصةةبح المنةةاطق  االعتبةةارإلةة  اأمةة  بعةةين 
يةة أرقةام المنةاطق البريد 9-2ويوضةح الجةدو   .6-2شةك  البريدية كما توضح المريطةة 
 والمناطق اإلدارية التي تغطي ا.

 أرقام المناطق البريدية والمناطق اإلدارية التي تغطيها 9-2 جدول 

 منقطة التغطية اإلدارية المنطقة البريدية منقطة التغطية اإلدارية المنطقة البريدية

 القصيم وحا   5 الرياه 1

 عسير ونجران والباحة 6 لمكرمةمكة ا 2

 الحدود الشمالية والجوف 7 الشرقية 3

 جازان 8 المدينة المنورة وتبوب 4
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 العربية السعودية في المملكة خريطة المناطق البريدية 6-2 شكل 

 القطاعات البريدية: 2-4-2-2

رمز البريدز، حيل تم تقسيم كة  منطقةة مةن المنةاطق و ي المانة الثانية من مانا  ال
قطاعا  بريدية كحد أقص ( وعلة  أسةس  8من القطاعا   لك  منطقة  إل  عددالبريدية 

تقسةةيم القطاعةةا  التةةي تةةم مةةن مالل ةةا إعطةةاج عاصةةمة القطةةاع الةةرقم اأو  مةةن أرقةةام 
ة التةةي تقةةع جنةةوب ، ومةةن ثةةم تةةم تقسةةيم القطاعةةا  البريديةة1الةةرقم  اسةةتثناجالقطاعةةا  بعةةد 

قطاع عاصمة المنطقة أرقاماً زوجية والتقسيما  التي تقةع شةما  قطةاع عاصةمة المنطقةة 
  أرقامةةاً فرديةةة و لةةب بحسةةب اإلمكانيةةة المتاحةةة فةةي  ةة ه تقسةةيم  ةة ه القطاعةةا ، كمةةا تمةة

 ن(7-2 شك   مراعاة العوام  الجغرافية التالية عند تقسيم القطاعا  جغرافياً 

 افظا  اإلدارية التي بدام  نطاق المناطق.حدود نطاق المح -

 العوام  الطبيعية والجغرافية، مث  الجبا  والس و  واأودية التي بين المحافظا . -

 المترتبة عل  تقديم المدما  مث  مدما  التوزيع البريدز. االقتصاديةالتكاليف  -

 التوزيع السكاني والكثافا  السكانية للقطاعا . -
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 تقسيم المنطقة البريدية األولى إلى قطاعات  7-2 شكل 

 الفرو  البريدية: 2-4-2-3

مةن  ز، حيل تم تقسيم كة  قطةاع إلة  عةددو ي المانة الثالثة من مانا  الرمز البريد
فةةروع بريديةةة كحةةد أقصةة ( وعلةة  أسةةس تقسةةيم الفةةروع  8الفةةروع البريديةةة  لكةة  قطةةاع 

مةن أرقةام الفةروع المتاحةة( تحديةد نقطةة  1الرقم  استثناجتم من مالل ا  بعد البريدية التي 
لك  قطاع يتم من مالله االنطالق لترقيم الفروع البريدية بحيةل يةتم إعطةاج  ر يسةمحور 

من التقسيما   ابتداجالفروع التي تكون غرب نقطة المحور أرقاماً فردية بشك  تصاعدز 
تم إعطاج اأرقام التي تكون شرق المحور أرقامةاً زوجيةة اأقرب لمركز المحور ومن ثم 

أمةا بالنسةبة لتقسةيم الفةروع  ،من التقسيما  اأقرب لمركز المحةور ابتداجبشك  تصاعدز 
علة   بنةاجً  البريدية في المدن السةاحلية فتمتلةف سياسةة التةرقيم الماصةة بةالفروع البريديةة

فةي بعةه المةدن السةاحلية يةتم بشةك   تةرقيم الفةروع حيةل إنطبيعة وقوع ا عل  البحر، 
فةي الةبعه اآلمةر مةن المةدن  أمةامن التقسيما  اأقرب لمركز المحور،  ابتداجتصاعدز 

زوجيةة والتقسةيما  اأبعةد ت مة   ب رقامالساحلية فإنه يتم ترقيم التقسيما  اأقرب للساح  
لحةدود  ة ه   يسةةرتم في ك  اأحوا  مراعةاة حةدود الطةرق والشةوارع التو ،القيم الفردية

شةك   العوام  الجغرافية الموجود فةي دامة  القطةاع  االعتبارم  بعين تؤوك لب  ،الفروع
2-8). 
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 مدينة الرياض -تقسيم الفرو  البريدية للقطا  البريد  الناني بالمنطقة البريدية األولى  8-2 شكل 

 :األقسام البريدية 2-4-2-4

إلة  و ي المانة الرابعة من مانا  الرمز البريةدز، حيةل تةم تقسةيم كة  فةرع بريةدز 
أقسةام بريديةة كحةد أقصة (، وقةد تةم مراعةاة تقسةيم  9لك  فرع  من اأقسام البريدية  عدد

العديةد  االعتبةار، مع مراعاة اأمة  بعةين (قدر اإلمكان   ه اأقسام البريدية بشك  منتظم 
 إن  اأحيةاجيةة التةي تكةون علة  نفةس مقيةاس رسةم المريطةة كحةدود من العوام  الجغراف

وجةةد ( وكةة لب يةةتم مراعةةاة الكثافةةة العمرانيةةة للفةةرع البريةةدز، كمةةا يةةتم مراعةةاة الطةةرق 
أقسام البريديةة بعةد اويتم ترقيم  ،والشوارع لتكون  ي الفاص  بين حدود اأقسام البريدية

قطاعةا  حيةل يةتم إعطةاج اأرقةام اأصةغر  ا عل  أساس القسةم اأقةرب لمحةور الفيصنت
لحقسام البريدية اأقةرب لمطةوط المحةور وتزيةد  ة ه اأرقةام تصةاعدياً كلمةا ابتعةدنا عةن 

 .(9-2 شك   المحور
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اني بالمنطقة البريدية األولى تقسيم األقسام البريدية في الفر  البريد  الناني للقطا  البريد  الن  9-2 شكل 
 بمدينة الرياض

 )الرمز البريد (: المربعات البريدية 2-4-2-5

و ي المانة المامسة واأميرة من مانا  الرمز البريةدز، ويعتبةر المربةع  ةو أسةاس 
مةن المربعةا  البريديةة  لكة   إلة  عةددكة  قسةم بريةدز  تجز ةةتم يةحيل  ،الرمز البريدز

مراعةاة الحجةم الن ةا ي للرمةز البريةدز    (، وقةد تمةمربعا  بريدية كحةد أقصة 9قطاع 
وتق    ه المساحة بدام  النطاقا  السةكنية التةي  ،( كم4×4زيد مساحته عن  تال  و لب ب

ن تق    ه المساحة كلمةا شة د  المنةاطق التةي يةتم تقسةيم ا  أويمكن  ،تش د كثافة عمرانية
بمعنة  انةه قةد تكةون مسةاحة الرمةز كثافة عمرانية أكثر، وال يشترط التسةاوز للرمةز  أز 

 ة ه المربةع الحجةم الن ةا ي للضةلع  أضةالعحةد أال يتجاوز أكم شريطة  1×2كم أو  3×4
كما تم الترقيم ل  ه المربعا ، عل  أساس اأقةرب لمحةور  .كم كحد أقص ( 4والمحدد بل 

قةةام القطاعةا ، حيةةل يةتم إعطةةاج اأرقةةام اأصةغر للمربعةةا  اأقةةرب للمحةور وتزيةةد اأر
 .  (10-2 شك   عن المحور االبتعادتصاعدياً كلما تم 
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الرموز البريدية للقسم البريد  السابع الفر  البريد  الناني للقطا  البريد  الناني بالمنطقة  10-2 شكل 
 حي الملك فهد بمدينة الرياض –البريدية األولى 

 ناء العناوين البريدية لمواقع المباني والمنشآت:آليات وأس  ب 2-4-3

بعد أن يتم بناج الرموز البريدية وفةق اأسةس الموضةحة فةي المرحلةة السةابقة يةتم فةي 
( دامةة  أو منشةة ة ةة ه المرحلةةة بنةةاج العنةةاوين البريديةةة الماصةةة بتةةرقيم كةة  موقةةع  مبنةة  

مع ةا كسياسةة عامةة للتةرقيم، أسةس وقواعةد يةتم التعامة   لعةددالرموز البريدية و لب وفقاً 
 من مطوا . يليويتم القيام بالمطوا  الموضحة فيما 

 آلية ترقيم المواقع: 2-4-3-1

علةة   بنةةاجً  العنةةاوين البريديةةة و لةةب  رقةةامتةةم بنةةاج نظةةام اإلحةةداثيا  المحليةةة الماصةةة ب
نظةةةام اإلحةةةداثيا  العالميةةةة، حيةةةل يةةةتم التةةةرقيم علةةة  أسةةةاس حسةةةاب المعادلةةةة الماصةةةة 

المحلية البريدية المبنية عل   ة ه نظةام اإلحةداثيا  العالميةة و لةب لكة  موقةع  باإلحداثيا 
في دام  الرمز البريدز، ويتم حساب   ه المعادلة لك  محور مةن محةاور الموقةع المةراد 

 ( ومن ثم يتم القيام بالتالينYوالمحور الصادز  Xترقيمه  المحور السيني 

( مةع حسةاب معادلةة فةرق المسةافة مةن Xي  ( لمحور اإلحداثي السةين2000البدج من   -
الموقع المراد ترقيمه إل  بدايةة الرمةز البريةدز عةن طريةق نظةام اإلحةداثيا  العالميةة، 

في أكبر رمةز بريةدز،  5999وب  ه الطريقة لن تزيد قيمة اإلحداثي السيني عن القيمة 
 ( كم قمنا بالتوضيح مسبقاً.4×4و لب أن مساحة الرمز ال تزيد عن  
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( مع حساب معادلةة فةرق المسةافة مةن Y( لمحور اإلحداثي الصادز  6000لبدج من  ا -
الموقع المراد ترقيمه إل  بدايةة الرمةز البريةدز عةن طريةق نظةام اإلحةداثيا  العالميةة، 

في أكبر رمةز بريةدز،  9999وب  ه الطريقة لن تزيد قيمة اإلحداثي السيني عن القيمة 
 ( كم قمنا بالتوضيح مسبقاً. 4×4عن  و لب أن مساحة الرمز ال تزيد 

اإلحداثيا  المحليةة الماصةة بالعنونةة البريديةة للمحةورين  استمراا االنت اجبعد أن يتم  -
فإنةه  ،السيني والصادز لك  موقع من مواقع المباني والمنشآ  بدام  الرمةوز البريديةة

حةداثي المحةورين إز أتحديةد  يتم في الفقرة التالية تصنيف   ه المواقع و لةب حتة  يةتم
 كرقم للمبن  وأي ما يصبح الرقم اإلضافي. استمدامهسيتم 

 آلية تصنيف المواقع: 2-4-3-2

بعد أن تم ترقيم المباني وأصبح  اإلحداثيا  المحليةة معلومةة لةدينا مةن مةال  الفقةرة 
 يلين  السابقة، يتم في   ه المطوة تصنيف المباني والمنشآ  وفق ما

غرب/شرق، وتكةون  ة ه  باتجاهن واج ت ا عل  شوارع يتم تصنيف المباني التي تكو
الةرقم اأساسةي ل ة ا المبنة   ةو  اعتبةاريتم  حيلالشرق  باتجاهالمباني عل  يمين الشارع 

الةةرقم  إ ا لةةم يكةةن - اإلحةةداثي المحلةةي السةةيني( مةةع تقريةةب القيمةةة إلةة  أقةةرب رقةةم فةةردز
.  عليةه فةإن المبةاني التةي تنطبةق للقيمة اأصلية 1ويتم  لب بطر  أو جمع  -فردياً الحالي 

(. 5999إلةة   2000علي ةةا نفةةس  ةة ه الحالةةة تكةةون أرقام ةةا  ةةي القةةيم الفرديةةة مةةا بةةين  
 .(11-2 شك   ويعتبر اإلحداثي الصادز  و الرقم اإلضافي للمبن 

 

 

 

 

 

 

 التي تكون واجهتها على شوار  باتجاه غرب/شرق على يمين الشار تصنيف المباني  11-2 شكل 

وتكةون  ة ه  نغرب/شةرق باتجاهيتم تصنيف المباني التي تكون واج ت ا عل  شوارع 
العنةوان اأساسةي ل ة ه المبةاني  اعتبةارالشةرق فإنةه يةتم  باتجةاهالمباني عل  يسار الشارع 

في حةا  أن الةرقم  -وجي و  اإلحداثي المحلي السيني( مع تقريب القيمة إل  أقرب رقم ز
للقيمة اأصلية. عليه فةإن المبةاني التةي تنطبةق  1ويتم  لب بطر  أو جمع  -لم يكن زوجياً 

(. 5999إلةة   2000علي ةةا نفةةس  ةة ه الحالةةة تكةةون أرقام ةةا  ةةي القةةيم الزوجيةةة مةةا بةةين  
 .(12-2 شك   ويعتبر اإلحداثي الصادز  و الرقم اإلضافي للمبن 

 غرب شرق

 شما 

 جنوب
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 تصنيف المباني على يسار الشار  التي تكون واجهتها على شوار  باتجاه غرب/شرق 12-2 شكل 

تكةون  ة ه  نجنوب/شةما  باتجةاهيتم تصنيف المباني التي تكون واج ت ا عل  شوارع 
ي ل  ه المباني  و العنوان اأساس اعتبارالشما  فإنه يتم  باتجاهالمباني عل  يمين الشارع 

فةي حةا  أن الةرقم لةم  -اإلحداثي المحلي الصادز مع تقريب القيمة إلة  أقةرب رقةم فةردز
للقيمةةة اأصةةلية. عليةةه فةةإن المبةةاني التةةي تنطبةةق  1ويةةتم  لةةب بطةةر  أو جمةةع  -يكةن فرديةةاً 

(. 9999إلةة   6000علي ةةا نفةةس  ةة ه الحالةةة تكةةون أرقام ةةا  ةةي القةةيم الفرديةةة مةةا بةةين  
 .(13-2 شك   اإلحداثي السيني  و الرقم اإلضافي للمبن ويعتبر 

 

 

 

 

 

 

 

 جنوب/شمالالتي تكون واجهتها على شوار  باتجاه  على يمين الشار تصنيف المباني  13-2 شكل 

ن  ة ه تكةو نجنوب/شةما  باتجةاهيتم تصنيف المباني التةي تقةع واج ت ةا علة  شةوارع 
العنوان اأساسي ل  ا المبنة   ةو  اعتبارالشما  فإنه يتم  باتجاهالمباني عل  يسار الشارع 

 اإلحداثي المحلي الصادز( مع تقريب القيمة إل  أقرب رقم زوجي في حةا  أن الةرقم لةم 
( للقيمةة اأصةلية. عليةه فةإن المبةاني التةي تنطبةق 1يكن زوجياً  ويتم  لب بطر  أو جمةع 

(. 9999إلةة   6000فةةس  ةة ه الحالةةة تكةةون أرقام ةةا  ةةي القةةيم الزوجيةةة مةةا بةةين  علي ةةا ن
 .(14-2 شك   ويعتبر اإلحداثي السيني  و الرقم اإلضافي للمبن 

 

 غرب شرق

 شما 

 جنوب

 غرب شرق

 شما 

 جنوب
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 وب/شمالجنالتي تكون واجهتها على شوار  باتجاه  على يسار الشار تصنيف المباني  14-2 شكل 

بالنسبة للمباني التةي تكةون علة  شةوارع بزاويةة ما لةة فإنةه يةتم قيةاس درجةة الميةو ، 
 باتجةةاهواج ةةة المبةةاني في ةةا  اعتبةةارفإنةةه يةةتم  °135 إلةة   °45ه إ ا كةةان أكثةةر مةةن حيةةل إنةة
-2شةةك    غرب/شةةرقالمبةةاني علةة  واج ةةة  اعتبةةار(، وفيمةةا عةةدا  لةةب يةةتم /شةةما  جنوب

15). 

 

  

 التي تكون على شوار  بزاوية مائلةتصنيف المباني  15-2 شكل 

 تصنيف ا وفق اأسس التاليةن عل  واج تين فإنه يتم تكونبالنسبة للمباني التي 

بحيل يتم إعطاج اأولوية للطريق/الشةارع اأكبةر ويةتم  تصنيفاً، مراعاة الشارع اأكبر -
 .ن  عليهتصنيف المب

يف علة  الشةارع نيتم التصةف، تصنيالإ ا كان المبن  يقع عل  شارعين متساويين في   -
 .اأطو  مسافة من بين م

 غرب شرق

 شما 

 جنوب
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فةةي حةةا  وجةةود المبنةة  علةة  شةةارعين متسةةاويين كةة لب فةةي الطةةو  فإنةةه يةةتم الرجةةوع  -
 .أساس اويتم التصنيف عل   لواج ة المبن 

أو الزوايا العكسةية ل ةا، والشةارع °( 135أو  °45وية  اإ ا كان  واج ة المبن  تقع بز -
فإنةةه فةةي  ةة ه الحالةةة يمكةةن الةة ز يقةةع عليةةه المبنةة  متسةةاوز فةةي التصةةنيف واأطةةوا ، 

مةع مراعةاة القةيم الفرديةة أو  المبن  علة  أز واج ةة وسةيعتبر تصةنيفه صةحيحاً  اعتبار
 الزوجية لرقم المبن .

 آلية ترقيم الوحدات الداخلية للمواقع: 2-4-4

مةن تةرقيم المواقةع الماصةة بالمبةاني والمنشةآ  وتةم تصةنيف ا وفةق  النت اجابعد أن تم 
تحتةوز علة  مجموعةة مةن الوحةدا ،  مبةاني ناب  إنأسس التصنيف، وكما  و معروف 

وعل    ا اأساس يةتم مراعةاة  ة ه الوحةدا  فةي العنونةة البريديةة و لةب بترقيم ةا بشةك  
 المبن .عدد الوحدا  دام  حسب  الخ( ،2،3، 1تسلسلي  

الموحةد للعنونةة البريديةة( مكةتمالً لةه  الةوطنيوب لب يصبح العنةوان البريةدز  التةرقيم 
مميزاتةةةه المتعةةةددة والتةةةي حتمةةةاً سةةةوف تسةةةا م فةةةي بنةةةاج وتطبيةةةق التعةةةامال  الحكوميةةةة 

، باإلضافة إل  استمدامه كطريقة حديثةة لالسةتدال  علة  العنةاوين بكة  يسةر اإللكترونيةو
للوصو  إل  تحديةد  اً مرجعمن استمدام آلية العنوان ممتلف القطاعا  وس ولة مما يمكن 
 .(16-2 شك   المواقع الممتلفة

 

 آلية ترقيم الوحدات الداخلية للمواقع 16-2 شكل 



 تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعوديةقاضي ومحمود أحمد عبداللطيف، عبدهللا حسين ال

 الت صي  النظرز لمف وم العنونة ومراجعة اأدبيا   ا  العالقة نالثانيالفص             اأو ن من جية الدراسة ومراجعة اأدبيا   الجزج
 
 

46 

 فكرة نظام الترميز والعنونة المقترح 2-5

ة باعتمةةاد اإلحةةداثيا  الجغرافيةةة المتمثلةةة لقةةد نةةاد  عةةدة ج ةةا  بتةةدوي  قضةةية العنونةة
بمطوط الطو  والعره لتكون مرجعية لترميز العنونة عل  مستو  العالم، وتلب الفكةرة 
 ي التي نتبنا ا في   ا المشروع، غير أننا نحاو  وضع تصورنا الماص بما يةتالجم مةع 

روف اللغةة اإلنجليزيةة الثقافة المحلية من حيل إمكانية ازدواا حروف اللغة العربية أو ح
 نةر  في طريقة الترميز، كما نحاو  تقلي  سعة الرمز للوصو  إل  السةعة المعقولةة التةي 

إضةةافة إلةة  عةةدد مةةن التفاصةةي  اأمةةر  كمةةا سةةيتبين  ،مناسةةبت ا لطةةرق الترميةةز الممتلفةةة
 The Natural Area Coding Systemالحقاً في عره فكرة المشروع. ومن أ م   ه الج ةا  

. ويضةةاف إلةة  مةةا سةةبق تلةةب اأ ميةةة القصةةو  التةةي The Public XY Mapping Project و
 locationتحمل ا تكنولوجيا االتصةاال  لمةا أصةبح يسةم  المةدما  المعتمةدة علة  المكةان 

based services  .والتةةي بةةدأ يفرضةة ا االسةةتمدام الكثيةةف لل ةةاتف المتنقةة  كمةةا سةةبق التنويةةه
عل  المستو  العالمي بنظةام مةالص يكةون جةو ره اإلحةداثيا   وبغير تعميم نظام للعنونة

 ,Shenك  من   المكانية فال مفر من تبني مشروعنا أو ما كان عل  منواله. يراجع في  لب

 .Jagoe, 2002و 2003 

و ةو مةا يتفةق  -تبين مما سبق أ مية التوجه صوب فكرة توحيد نظم العنونةة والترميةز
ا في  لب من سرعة في تطويع أنظمتنا الجغرافية والمدنيةة لم -مع توجه مشروعنا الرا ن

لنظام عنونة جغرافي موحةد يعةد ضةرورياً للمجتمةع السةعودز، فتحقيةق  ة ا النظةام يعتبةر 
محفةةزاً ومسةةاعداً للمجتمةةع السةةعودز علةة  الن ةةوه واالنطةةالق سةةريعاً فةةي نمةةو وتطةةوره 

 م. عمرانياً واقتصادياً واجتماعياً ومسايرة العالم المتقد

ولما كان ال دف  و توحيد عنونة المواقع الجغرافية بنظام ترميةز يحظة  بةالقبو  مةن 
قبةةة  معظةةةم المؤسسةةةا   ا  العالقةةةة محليةةةاً ومعظةةةم الةةةدو  مارجيةةةاً  فةةةي حالةةةة تةةةدوي  

 لةةوو ،المشةةروع(، لةةزم لةة لب النظةةام أن يحقةةق شةةروطاً مطلوبةةة مةةن أغلةةب  ةة ه الج ةةا 
 ,Alkadi،  (Alkadi, 2004-a)أن ا ال بد أن تشم  اآلتي  وضعنا مقترحاً ل  ه الشروط لوجدنا

2004-bن) 

استقال  العنوان عن مصوصية الوظا ف المستفيدة من نظام العنونةن أز ما يشةير إلة   -
 زراعية، الخ.أره  كون العنوان لعداد مياه أو ك رباج أو مبن  سكني أو

ليةةة( تمنةةع إمكانيةةة اسةةتقال  العنةةوان عةةن أز رمةةوز  ا  صةةفة ماصةةة  محليةةة أو دو -
 تعميم ا.

 بساطة صياغة العنوان بما يس   معه استرجاعه وق  الحاجة دون عناج. -

 نعل  الشك  التاليوتحقيقاً ل  ه الشروط جاج فكرة الباحثين لترميز العنوان  -
وبة لب  ،أن ي بني العنوان ليشير إل  الموقع الجغرافي بداللة مةط الطةو  والعةره فقةط -

 ( أعاله.2 ،1يتحقق الشرطان  
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أن تتسع المانة الواحدة لنطاق الحروف المعجمية ثنا يةة اللغةة  العربيةة أو اإلنجليزيةة(  -
( 9-0( بةةدالً مةةن المةةد  العشةةرز  26-1. وبةة لب يكةةون مةةد  كةة  مانةةة  26وعةةدد ا 

 ( أعاله.3عره العنوان إل  أقص  حد. وب لب يتحقق الشرط   متصرفي

( 50.12926 ,26.32894لة ز مةط طولةه وعرضةه  ومثا  ل لب يكون الموقع الجغرافةي ا
( duwwt: dqdkz و ( بةةالحروف العربيةةة،د ع ه ه  ن د ق د ب زلةةه الرمةةز المكةةاني  

متر  3.4بطو  أره  بالالتينية. علماً ب ن   ه السعة من عدد الحروف ستشير إل  قطعة
اج متةةر  مضةةروباً فةةي معامةة  انكمةةا  يتناسةةب مةةع البعةةد عةةن مةةط االسةةتو 1.7وعةةره 

ويسةاوز الواحةد الصةحيح عنةده(، وفةي المحةة  الة ز تحةدد بمةط الطةو  والعةره المبةةين 
 أعل  و لب عل  نطاق الكرة اأرضية جميعاً.

تبةةين مةةن  لةةب بسةةاطة الرمةةز المكةةاني الممتةةار لنظةةام العنونةةة، وعموميتةةه بمعنةة  ت
لصةةغر  اسةةتقالله عةةن المميةةزا  المحليةةة والدوليةةة، وقدرتةةه علةة  ترميةةز أز موقةةع نظةةراً 

 المساحة اأرضية التي يشير نظام الترميز المكاني إلي ا.

 إسةةةقاط سةةةيتم اسةةةتمدم أسةةةلوبنظةةةراً لطبيعةةةة المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية الجغرافيةةةة 
حيةةل يحةةو   ةة ا  (WGS84) اأرضةةي( والمرجةةع UTMميركيتةةور المسةةتعره العةةالمي  

.  وقةد اأبعةادنةا ي ثمسةتو   سطح إل البيضاوز أو أز جزج منه  اأرهسطح  اإلسقاط
تقةةع المملكةةة حيةل   ،درجةا  طوليةةة 6منطقةةة يبلة  عةةره كة  من ةةا  60 إلة قسةم العةةالم 

 (.4-2 شك  رقم  .39و 38و 37العربية السعودية في المناطق 

 

 39و 38و 37 لمملكة العربية السعودية في المناطقالموقع الجغرافي ل 17-2 شكل 
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 مةةال  بعةةد تطةةويره بصةةورة أكثةةر تفصةةيالً مةةنللبحةةل  النظةةرزاإلطةةار  علةة  ضةةوج
فةي  ة ا سةيتم  ،فةي الجةزج اأو العالميةة والتطبيقيةة  المراجعة النقديةة للدراسةا  النظريةة

ويتحقق   ا ال دف عل  فصلينن الفصة  الثالةل الة ز يحةاو   ،الجزج بناج النظام المقتر 
 اً تطبيقةةوالفصةة  الرابةةع الةة ز يتضةةمن  ،العمةة  ومن جيةةة للمشةةروع البحثيةةة الفكةةرة ت صةةي 
 . الدمامفي حاضرة محددة  أماكن عل  المقتر  العنونة لنظام اً عملي
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 كرة البحنية للمشرو  ومنهجية العملتأصيل الف: النالثالفصل  -3

 تقديم 3-1

 الموقةع إدما  في المشروع فكرة جو ر، الجغرافي الترميزمعن   يتناو    ا الفص ن
 البلةةةدان أطةةةوا  الجغرافةةةي، للموقةةةع ال ندسةةةي التعيةةةين، فيةةةه يحةةة  مةةةا( عنةةةوان/اسةةةم  فةةةي

 أسةةماج اليةإشةةك، ف ةةم جغرافيةةا تسةةميته/ترميةةزه ينبغةةي لمةةا أمثلةةة، اإلحةةداثيا ن وعروضةة ا
 الطةو ، مةط  الثنةا ي اإلحةداثي حوية ، كيفية تالكارتيزية اإلحداثيا ، الجغرافية العناصر

 لإلحةةةداثيا  ال ندسةةةي التمثيةةة  معنةةة ، تداولةةةه يتيسةةةر( عنةةةوان/اسةةةم  إلةةة ( العةةةره مةةةط
 .النسبي والعنوان المطلق العنوان، ف م الفرق بين والعشرين السادس النظام في اأرضية

أيةةاً كةةان نوعةةهن طالمواضةةعة علةة  نظةةام  ،Coding Theoryظريةةة الترميةةز اأصةة  فةةي ن
رمزز لنق  المعلوما  بدقةة وسةالمة مةن مكةان إلة  آمةرط
1

، أو مةن مرسة  إلة  مسةتقب . 
للةم  علة  مكةان أو ج ةة، بة  يتمطة   لةب إلة  اسم  و  ا اأص  أرحب من مجرد وضع عل

  ب نواع ةةا الممتلفةةةن ال اتفيةةة، كةة  معلومةةة ممكةةن تةةداول ا بمةةا فةةي  لةةب أنظمةةة االتصةةاال
 Taxonomyوالالسةةلكية، واإلنترنةة  مةةؤمراً. ويشةةم  فيمةةا يشةةم  أنظمةةة التصةةنيف العلمةةي 

لقطةةاع عةةريه جةةداً مةةن العلةةوم وتسةةمية عناصةةر ا أو آحةةاد بيانات ةةا وعالقات ةةا البينيةةة 
م وكلمةا تشةعب  وتضةمم  البيانةا  المطلةوب تصةنيف ا كلمةا تطلةب اأمةر نظةا بالشةجرية

فنجةد المنظمةا  العلميةة الدوليةة تصةدر أنظمةة  بترميز أكثر تعقيداً وأشد انضةباطاً وحبكةة
الترميةةز العةةالمي الةة ز توصةةي بةةه وتنشةةر علةة  أساسةةه البيانةةا  المرصةةودة التةةي تجمع ةةا 
محطات ا العلمية تباعاً وعل  مدار الساعة. ومثا  لة لب، نجةد طالمنظمةة الدوليةة لحرصةاد 

الجويةط
2
 World Meteorological Organization  في قضايا المنةا  والطقةس والميةاه، ل ةا مةن

ط عةدة مجلةدا ب فتفصة  في ةا آليةا  Manual on Codes: International Codesاإلصةدارا  ط
وضةةع اأكةةواد، ونما ج ةةا ومةةا ينتجةةه عنةةه الرصةةد المتتةةابع مةةن جةةداو  محكومةةة ب ةة ه 

 اآلليا .

متفةق علي ةا بةين  protocolsب ن ةا طبروتوكةوال ط ف أنظمة الترميةز عامةة يويمكن تعر
ف Information Technologyالمتماطبين، و لب بلغةة تكنولوجيةا المعلومةا   ، غيةر أن ةا تعةر 

 3فةةي علةةم اللغةةة وأنظمةةة التماطةةب التةةي تشةةك  مع ةةا عا لةةة واحةةدة بةةلطاأنظمة السةةيميا يةط
Semantics، مةن أنظمةة لسةانية إال تفريعةا  وما لغا  اإلنسان وما تشمله علةوم اللسةانيا  

                                           
 

1 D. G. Hoffman et.al. 1991.  “Coding Theory, The Essentials”, Marcel Dekkar Inc., New York. 
 تصدر ا سكرتارية المنظمة في جنيف، سويسران .اد الجويةالمنظمة الدولية لحرص  2

http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes.html 
المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز دراسا  الوحدة العربية،  ترجمة أحمد اأصمعي.. طالسيميا ية وفلسفة اللغةط، 2005. أمبرتو إيكو  3

 بيرو .

3
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نظام ترميزز يتماطب به اإلنسان ويتلق  من مالله المعلوما  ويتداول اب ومةن ثةم، فكة  ل
لةه. ومثلمةا أن  لينواالمواضةعة عليةه بةين المتةد  مفردة من مفردا  اللغا   ةي رمةز تمة
لمعبةرة عن ةا الرمةوز ا تحةد، فك لب ينبغي أال حدودعدد المفردا  في اللغة الواحدة غير م

والتي  ي مؤشرا  علي ا إال بما يقيده به نظام الترميز، وآلية االشتقاق الداملي في بنيته، 
 system، وبمةا يحقةق اقتصةادية النظةام صةرفي وانضةواج الةبعه فةي كة د واحةدونظامه ال

parsimony  وتقلي  درجة اإلج اد فةي اسةتمدامه. و ة ه الرمةوز غيةر فريةدة، وتتعةدد بتعةدد
ممتلفة تقاب  ك  صورة من ةا  imagesة كتابة اللغا ، غير أن اأص  في ا أن ا صور أنظم

مفردة من مفردا  اللغة الواحةدة، وربمةا عةدة مفةردا  منطوقةة تتةآلف علة  اإلشةارة إلة  
 شيج واحد. 

ومةةةن اللغةةةا  المعاصةةةرة التةةةي حافظةةة  علةةة  صةةةورية الرمةةةز بشةةةك  جلةةةي طاللغةةةة 
غير أن صةعوبة االسةتكثار مةن  ،في اللغة المصرية القديمةالصينيةط، ونجد نظير ا قديماً 

المفردا  الدالة عل   ي ة الصةور دفةع اإلنسةان إلة  البحةل عةن بةدي  للصةور الصةريحة 
أز أن يةؤو   ،photenticsالرامزة إل  معاني اأشياج، فكان امتراع الصوتيا  أو الفونةا  

دالةةة علةة  شةةيج، بةة  يةةؤو  إلةة  الرمةةز الصةةورز لةةيس إلةة  المفةةردة أو جمةةع المفةةردا  ال
وقةد  ،الحروف المنطوقة المميزة، أز األفبا ية، أو اأبجدية. نظةراً النحصةار ا لحةد بعيةد

من أصحاب   ا االمتراع اإلنساني ال ز تطةور  بةه  –عل  الراجح –الفونا اسم  اشتق
اللغا  تطةوراً حاسةماً، أال و ةم الفينيقيةين
1

ب ةا الكلمةا   ، أز الرمةوز الفينيقيةة التةي تكتةب
م    ا التقليد إل  باقي اللغةا  وحملة  ،المنطوقة بداللة آحاد ا الصوتية، أز الفونا   وح 

 ممترعي ا. اسم 

عةن نظةام تسةمية لمةا يقةع تحة  ناظريةه مةن شةيج، حتمةاً يستغن  ال فإ ا كان اإلنسان 
، وبالقةدر وجب عليه أن يؤلةف  لةب النظةام بمةا يحقةق غاياتةه فيةه بوينبغي له التعام  معه

ثل . يالتي تتعاظم معه عوا د المنفعة وي    سر االستمدام واقتصادياته الم 

التي نحن بصدد ا في   ا المشروع، أال و ي الترميز الجغرافةي،  ةمس لالفإ ا تناولنا 
اتةه، وعوا ةق إنجازوقمنا بموه غمار   ا النوع من الترميز، واستطلعنا أ دافه، وحدود 

لوجةدنا أننةا إزاج قضةية تصةنيفية كبةر  تشةبه إلة  حةد كبيةر  ببيقةهتطويره، وإشةكاال  تط
مسةة لة تصةةنيف الكا نةةا  الحيةةة مةةن حيوانةةا  ونباتةةا  وجمةةادا ، وماصةةة فةةي القةةرون 
الميالدية الحديثة المواكبة للكشوف الجغرافيةب من القرن المامس عشر وإل  الثامن عشر 

والرصد العلمي المصاحب ل ةا إلة  كةم  فقد أد    ه الكشوف الجغرافية البعيدة بالميالدز
 ا   من المعلوما  عن ك  مةا  ةو مكتشةف مةن أنةواع نباتيةة وأشةكا  حيوانيةة وصةمور 

ولكي يكون ل  ه الكشوف معنة  وقيمةة وجةب تصةنيف ا وترميز ةا وتسةميت ا، ثةم  بأرضية
اد فةي وك    ا في إطار من النزعة العلمية التصنيفية التي تحقق االطر ،جدولت ا وحفظ ا

 التسمية، وانفتا  أنظمة الترميز الستيعاب سيو  الكشوف المتالحقة. 

                                           
 
غير أن عباس العقاد يدل  عل  أن الفينيقيين قد اقتبسو ا من مرحلة من مراح  تطوير الكتابة  بي، جورا طرابيشي،نقد نقد العق  العر  1

 المصرية تل  ال يروغليفية.
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والحق أن   ا الج د التصنيفي مازا  متالحقاً حت  يومنا   ا. وما تقوم بةه المنظمةا  
الشة ن و ي ةا  المواصةفا  والمقةاييس الدوليةة مةن   لةبالعلمية العالميةة المتمصصةة فةي 
مةن  ة ا المسةلب اإلنسةاني فةي ف ةم محيطةه مةن الكةون  ج د ممتد لةيس إال حلقةا  متتابعةة

( مةن 31قةو  هللا تعةال  طوعلةم آدم اأسةماج كل ةاط البقرةن  ت وية والملق. وربما  ة ا  ةو 
وما أودع فيه من ملكة التسمية إنما  و بما ب ةل  فيةه  –وبنيه من بعده  –تعليم آدم  حيل إن

رمزيةةة. ثةةم ترتةةدز  ةة ه العالمةةا  أرديةةة مةةن فطةةرة الةةتعلم بآليةةة تسةةمية اأشةةياج بعالمةةا  
مف ومية يمكن بواسطت ا أن يعي اإلنسان محيطه من الملةق والكةون وموجوداتةه، وتناولةه 

 بالدرس والتمحيص، ثم التسمير وجني الفا دة منه.

 الترميز الجغرافي  3-2

بمةةا يشةةير إلةة  موقعةةه  ،(، بشةةيج مةةااسةةمنقصةةد بةةالترميز الجغرافةةين إلحةةاق  رمز/
ةم   بةه، الجغرافي.  سل وبما يحقق أن   ا الشيج كا ن مكاني ال ينفب عن   ا المكان ال ز تل

ف صةةبح طمكةةان الشةةيجط بةة لب صةةفة  اتيةةة مةةن صةةفاته، وبتةة مر بةةاقي  بأز ال ينةةزا  عنةةه
الصفا  في سلم اأولويا  وتبعيت ا لمكان الشيج أصبح المكان  ةو المعتبةر وحةده، ومةن 

 ثم تصدر التسمية. 

 /عنوان( ما يحل فيهاسمشرو  في إدخال الموقع في )جوهر فكرة الم 3-3

يمكن تجريد مالصةة  ة ا المشةروع فةي فكةرة اقتبسةنا ا مةن تطةور علةم الرياضةيا . 
و لب عندما دمل  اأرقام العربيةة مسةر  اأحةدال العلميةة فقلبة  مةوازين الفكةر العلمةي 

 الالتينيةةد اأرقةام ولف ةم  ة ه الفكةرة نقةارن بةين أحة بوفتح  أبواب العلم علة  مصةراعيه
 ن1-3جدو   ولنبدأ المقارنة اآلتية ،واأرقام العربية

 واألرقام العربية الالتينيةمقارنة بين األرقام  1-3 جدول 

   عربي روماني

I 1 آحاد 

X 10  عشرا 

C 100  م ا 

ي عندما احتة  المانةة  أزن المكةان( اأو  كةان ( في النظام العرب1نالحظ أن الرمز  
(، وعنةدما 10(. وعندما احت  المانة  المكان( الثاني، كان قيمتةه العدديةة  1قيمته عدديال  

(. أز أننةا اسةتفدنا مةن تنقة  الةرقم 100احت  المانة  المكان( الثالل، كةان قيمتةه العدديةة  
القيمةةة العدديةةة قةةد تعينةة  بمكةةان الةةرقم، مةةن مكةةان إلةة  آمةةر لتغييةةر قيمتةةه العدديةةة، أز أن 

-Placeو  ا ما جع  النظام الرقمةي العربةي الرقمةي ي سةم   أرقةام تتعةين قيمت ةا بمكان ةا( 

Valued Numeric System  . 

 6000+  400+  3=  6403مثا ن الرقم 
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أز دمةةو   ،أز أن  موقةع( الةرقم دمةة  فةي تعيةةين قيمةة الةرقم. و ةة ا  ةو بيةة  القصةيد
المكةان عنةدنا  ةو القيمةة التةي نسةعي إلة   اسةم حيةل إنالمكةان(،  اسةمي تعيةين  الموقع فة

أز ترتيبةةه المطلةةق بالنسةةبة لبةةاقي  .تعيين ةةا لكةة  مكةةان. ومةةن ثةةم نشةةتق ا مةةن الموقةةع  اتةةه
وفةةي المثةةا  السةةابق  ،و ةة ا الترتيةةب  ةةو اإلحةةداثيا  الجغرافيةة المتعةةارف علي ةةا ،المواقةع

لةة ا  بتملةةو مةةن  ةة ه الفا ةةدة الكبةةر  الالتينيةةةنجةةد أن اأرقةةام لحرقةةام العربيةةة والرومةةاني، 
سةةقط  كنظةةام رقمةةي يمكةةن أن ت بنةة  عليةةه العمليةةا  الحسةةابية ومةةن ورا  ةةا كامةة  الفكةةر 

 العلمي الرياضي.  

 التعيين الهندسي للموقع الجغرافي، أطوال البلدان وعروضها: اإلحدانيات 3-4

 و اإلجابة عةن السةؤا ن أيةنذ و لةب لِمةا مةن التسمية أو العنونة أو الترميز الجغرافي 
فالدابةة المتحركةة بعادت ةا، والريةا  التةي ت ةب مةن  نةا و نةاب ومةا  ،ش نه أال يتغير مكانه

عضة ا غيةر مسةتقرة فةي بتحم  من سةحب وغيةوم، وإن جةاز علي ةا السةؤا ن أيةنذ إال أن 
تسةميته جغرافيةاً. أمةةا قةع بعين ةا النتقال ةا الةدا م، ومةن ثةةم تمةرا عمةا يتطلةب ترميزه/وامو

البلدة اآلتية من ةا الدابةة أو ال ا بةة إلي ةا أو رأس الن ةر الة ز تجةرز فيةه الميةاه، أو الج ةة 
المميزة بعالما  والتي ت تي من ا أو تتجه إلي ةا الريةا  والسةحاب المحمةو  علة  عاتق ةا، 

ة فةي موقةع ال ف ي من اأشياج التي تتطلب تسمية جغرافية. وكما  و واضح أن ا إمةا كا نة
تتركةه، كالبلةةدة والن ةةر، و ة ا يتطلةةب بعةةدين  ندسةةيين متعامةدين يتعةةين بتقاطع مةةا الموقةةع 

أتي إلي ا أو من ا، و  ا ال يتطلب أكثر من بعد  ندسي واحد. و ة ا ا الجغرافي، أو ج ة م
أن تعيةةين موقةةع بعينةةه مةةن  ،اأميةةر  ةةو اأصةة  ومةةا يتطلةةب بعةةدين  ندسةةيين فةةرع  عليةةه

 .ةاثنين الشب ال يت ت  إال بعد تعيين ك  ب عد مفرد عل  حدبعدين 

 (منة  بطليمةوس ومةن بعةده المالحةين العةرب والمسةلمين ورغم أن العةرف قةد جةر  
علةة  تعيةةين الموقةةع علةة  اأره، وماصةةة البلةةدان والمةةدن وبعةةه المعةةالم الجغرافيةةة 

ب( ومةط العةره ال امة، بداللة طول ا وعرض ا، أز مط الطو   مةن الشةرق إلة  الغةر
قةد بةدأ مةع ديكةار  يلي  ابتعادا أو اقترابا من مط االستواج(، إال أن التمثي  ال ندسي التحل
ةة  موقةةع اأشةةياج بداللةةة ب عةةدين علةة  محةةورين متميةةزين . ورغةةم أن (1-3 شةةك   بعةةدما مث 

إال أن  (فةي وضةةع ديكةار  اأو  للتحلية  ال ندسةةي  ة ين المحةورين لةم يكونةةا متعامةدين 
 بلبا  التحلي  الميكانيكي لحشةياج المتحركةة أوجةب أن يكةون المحةورين علة  التعامةدمتط

فةةةانطبق عند ةةة  محةةةورز التحليةةة  ال ندسةةةي المتعامةةةدين مةةةع محةةةورز الطةةةو  والعةةةره 
وأصبح تعيين أز موقع عل  اأره يتطلب معرفةة بعةدين عةن  ،المتعامدين عل  اأره

تقر اأمر عل  أن يكون   ان المطان  مان واس ،two meridiansن أساسيين يمطين مرجعي
مط جرينت 
1
ك ساس مرجعي لقياس مط الطةو  بمقةدر االبتعةاد عةن مةط جةرينت ، أمةا  

 لالبتعاد عن مط االستواج.  اً الثاني ف و مط االستواج، ويكون مط العره مقياس

                                           
 
يقع أقص  الغرب المعروف عل  اأره. ويمر بما كان يسم   ياً أساس اً اتم  الفلكيون العرب مط طو  مرجعي  1

 1500و ي اآلن تتبع البرتغا  وتبعد عن لشبونة  – Azoresسم  اآلن جزر اأزور جزر المالدا  أو السعادا   وت
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 الفرنسي( للمواقع الجغرافية كارتالكارتيز : نسبة إلى د  التمنيل الهندسي ) 1-3 شكل 

 أمنلة لما ينبغي ترميزه/تسميته جغرافيا : 3-5

واآلن إ ا عرفنا ما  و الترميز الجغرافي، وما  ي آلية معرفة اإلحداثيا  الجغرافيةة، 
ن الترميةةز الجغرافةةي  ةةو مةةا تعةةين لةةه إحةةداثيا  إفلنةةا أن نمضةةع الثةةاني لةةحو ، ونقةةو  

 ية  متمثلة في مط الطو  ومط العره( ثابتة مستقرة ال تغير ل ا مع الزمن. جغراف

وعل   لب فك  عنصر أو كا ن أو ملمةح ولةه موقةع يجةوز أن يحتمة  رمةزاً جغرافيةاًن 
 ،واأمثلة عل   لب عديدة، فمن ان المدن وما عل  شاكلت ا مةن بلةدا  وقةر  وإن صةغر 

بمحطا  التغ ية الك ربية  ابتداجً كا  الك رباج وشب ،وقطع اأراضي ب نواع ا وإن تعدد 
ن التوزيةةع وصةةوالً إلةة  أعمةةدة اإلنةةارة العامةةة ا ومةةا يتشةةعب عن ةةا مةةن عناصةةر مثةة  كبةة

وعةةدادا  الك ربةةاج الماصةةة لصةةغار المسةةت لكين، وشةةبكا  الميةةاه بعناصةةر ا، وشةةبكا  

                                                                                                                                
 

 عالم سلسلة ،"العرب عند البحار وعلوم المالحة" العليم، عبد أنور دام  المحيط اأطلنطي ج ة الغرب من ا( كيلومتراً 
)أي  األطوال بطليموس أخذ - الخالدات أي – الجزائر هذه ومن(، وقد قي ن ]52ص م،1979 ،13 العدد المعرفة،

 ص ،"الجغرافيا" في المغربي سعيد أبو[  (العرض خطوط أي.)العروض االستواء خط من أخذ كما خطوط الطول(
(. وفي نفس الوق  اتم  العرب مطاً مرجعياً آمر للطو  يقع ج ة الشرق ويقيسون به أطو  البالد ج ة الشرق و  ا 7

ي طمط بلدة اأرينط، وقي ن ] أرين أو قبةالمط يمر ببلدة بال ند كان  تسم  ا مِّ  العرب كاناأرين، فحم  اسم ا وس 
 عند البحار وعلوم المالحة" العليم، عبد أنور [بالهند األرين بلدة زوال خط من بداية الطول خطوط يحسبون األوائل
 (. .193 ص 1 وهامش ،52 ،40ص م،1979 ،13 العدد المعرفة، عالم سلسلة ،"العرب

ندهند حساب عليها وضع التي القبة]: يقول حيث( القبة: )األرين يسمى الهمداني أن دوويب [ "السندهند" كتاب أي) السِّ
 وعلوم المالحة كتاب في" األرين قبة" صورة على وردت أنها ونالحظ. (15 ص ،"العرب جزيرة صفة" الهمداني،)

 كانوا أنهم نجد حيث العرب، من إبداعا   تكن ولم دهندالسن كتاب من مأخوذة أنها ويبدو ،(52ص)العرب عند البحار
. السعادات/الخالدات جزر إلى بالنسبة وغالبا   الغرب، في العمران أقصى إلى بالقياس بطليموس بطريقة كثيرا   يقيسون
: أي(: 15ص) درجة 13.5 قدره ا  فرق بينهما أن وجد وقد( والسندهند بطليموس) النظامين بين يقارن الهمداني وكان
 هذا]": ظفار" مدينة طول خط عن كالمه في يقول حيث القياسين، بكال موقعه قيس إن بعينه لموقع القياس في خطأ

ندهند أصحاب بقول أخذ ومن بطليموس، بقول أخذ لمن المقدار  ثالث ذكرناه الذي ظفار طول من ينقص فإنه السَّ
 .[ونصفا   درجة عشرة

 أ

 ب

أطوا   مطوط طو ( المواقع 
 الجغرافية

عروه 
 مطوط 
عره( 
المواقع 
 الجغرافية

 (1ص، 1س 

 (2، مط عره2  مط طو 

 (2ص، 2س 

 (1، مط عره1  مط طو 

ط م

مط 
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المةةرور،  البريةةد، وإشةةارا  والصةةرف الصةةحي، والمواقةةع البريديةةة حيثمةةا يقطةةن مسةةتلم
وعالما  الطريق، واأشجار، ورؤوس الطرق وما يتفرع عن ا من شبكة الطةرق بالمةدن 

تشةم  وما بين ا من طرق سريعة وما علي ا من محطا  استراحة وتموين، وتمتد القا مةة ل
الةدا   هاسةمك  ما من ش نه أن يتمركز جغرافياً وتظ ر الحاجة لمعرفة مكانه محتوً  فةي 

 عليه.

لةة  بيةة  إعلةة  الموقةةع الجغرافةةي نةة تي  سةةمتعريةةف اآلمةةر، أز احتةةواج االفةةي  ةة ا ال
 القصيد من جو ر   ا المشروع. 

 إشكالية أسماء العناصر الجغرافية وعدم انحصارها وتعدد صورها  3-6

وتصة  إلة  عةدة ماليةين  -لو علمنا أن قطع اأراضي في دولة ما تقدر بم ةا  اآلالف
ك رباج والمياه أضعاف مضاعفة من   ا التقدير، ولو ولو علمنا أن عدادا  ال -في غير ا

أدركنةا أن ترميةز  ة ه العناصةر الجغرافيةة لةن يجةد بةديالً  بقسنا عل   لب باقي العناصةر
عةةن اأرقةةام المتسلسةةلة، بسةةيطة كانةة  أو مركبةةة، تحتضةةن بين ةةا حروفةةاً أبجديةةة أو تبقةة  

 مجردة.

تتبةد  مةن عقةد إلة   -رميةز الجغرافةي أز الت –ولو علمنا أن أنظمة التسةمية والتةرقيم 
مةةا يتطلبةةه تطةةوير أنظمةةة الدولةةة المدنيةةة، وتوسةةعة أنظمت ةةا المعلوماتيةةة، ز يليةةه تبعةةاً ل الةة

وإ ا أم نا بالحسبان أن  ة ه  ،واندماا مناطق ا المنعزلة سابقاً وك ن ا جزر معرفية مستقلة
  أن انةةدماا نظةةامين يعنةةي أدركنةةا عند ةة بالعزلةةة تعنةةي امةةتالف أنظمةةة التسةةمية والتةةرقيم
ثةم تحوية   -إن لةم يكةن طرح مةا جميعةاً  -بالضرورة ظ ور أحد اأنظمة وطةر  مةا سةواه

ه مةن مشةروعا  سةابقة إنجةازقواعد البيانا  واأنظمة الحاسةوبية القا مةة علي ةا، ومةا تةم 
محفوظةةة أو ممطوطةةة، رقميةةة أو ورقيةةة، وإعةةادة إنتاج ةةا بةة لب النظةةام المنتمةةب فةةوق مةةا 

ل  شموسه، وطوي  أيامه. ويعلم المعنيون ب لب كم  ي با ظة تكلفة تحوية  أنظمةة مةن أف
   ا النوع عل  ميزانيا  اإلدارا  المدنية، ومن ثمن الدولة وقدرت ا المالية.

امةتالف أنظمةة الةدو ، وأن االنةدماا المعلومةاتي آ ح ال محالةة فةي  بدي يةةولو علمنةا 
ةةّب مةةا  قبل ةةا، وتمحةةو مالمةةح العصةةبيا ، ومظةةا ر المحليةةا ، إطةةار عولمةةة معلوماتيةةة تج 

وقسةةما  اأقليةةا ، وأن المنظمةةا  الدوليةةة تحةة  المظةةال  المعرفيةةة كةةاد  تفةةره علةة  
فةةي  ي ةةة رقميةةة وعلةة   مةةا لةةدي االةةدو  فروضةةاً واجبةةة بإعةةادة برمجةةة معلومات ةةا وإ اعةةة 

عةن  لةب  متملفوأن الرسوم معيارية ت بط عل  الدو  الممتلفة  بوط أمطار ال مانع له، 
أدركنةةا عند ةة  أن التسةةمية والتةةرقيم االعتبةةاطي زا ةة  بةةال  بسةةابح ضةةد التيةةار وال قةةوة لةةه

 ريب، م ؤق   بال جدا ، ال مناعة له ب ز حا ، وليس عليه لعولمة المعلوما  إال االمتثا .

دنا مالمح عبثية التسمية والترقيم الشا عة، وأشكا  الترميز الجغراف ي الجزافي ولو عد 
 ومةا الحة  فةي ذمةا الممةرا مةن  كة ا حةا ن الرا نة، لطا  بنا المقام، وألح علينا السؤا 

 ذ  اعضلا  ا اأمر 
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 اإلحدانيات الكارتيزية كمصدر للترميز الجغرافي 3-7

  ي ما نبسطه  نان (ولو طا  الع د ب جران ا  اإلجابة التي ال نر  غير ا

( السابق، من  مط طةو ، مةط 1-3 مبينة في  شك لما كان  اإلحداثيا  الكارتيزية ال
عنةه، أزن صةفة  اتيةة إ ا سةقط  يسةتغن  في الترميز الجغرافةي ال  أصيالً  اً عره( جزج

، كةان لزامةاً علة  أز سةالفاً من تعريف أز عنصر جغرافي سقط التعريةف الة ز قةدمنا لةه 
  العنصر، م مةا معلوما في قاعدةنظام معلوماتي معرفي أن يحتويه بالضرورة، ويشمله 

كان نظام التسمية، وم ما امتلف نوع العنصةر، أو مسةاحته الجغرافيةة، وم مةا كةان نظةام 
صحراج جرداج أو دولةة عةامرة،  :الترميز قديماً ورقياً أو حديثاً رقمياً، وفي أز مكان كان

 يابسًة كان  أو مياه، إقليمية، كان  أو دولية.

 لةةةب كةةة لب، فلمةةةا ا ال يكةةةون اإلحةةةداثي  والسةةةؤا  الةةة ز يطةةةر  نفسةةةه  ةةةون لمةةةا كةةةان
 الكارتيزز نفسه  مط طو ، مط عره(  و الرمز الجغرافيذ

( رمةزاً جغرافيةاذ إنةه 50.12926 ,26.32894كيةف يكةون إحةداثي موقةع مةا مثة ن   نولكن
رقمةةان اثنةةان، ال سةةبي  لتةةداول ما، وال لنطق مةةا علةة  الع ةةد المتةةداو  مةةن نمطيةةة التسةةمية 

والممتصةةين وقواعةةد البيانةةا   ةة ا المركةةب الثنةةا ي  اأشةةماصف يتنةةاو  إ  كيةة ،والتةةرقيم
 عل  مسم ذ اسماالرقمي العشرز بصفته 

 اً لةةيس إالّ متج ةة –ي فيةةه وحسةةب المحتةةو  الحسةةابي الرياضةة –ثةةم إن  ةة ا اإلحةةداثي 
vector  م لإلشارة إل  نقطة فريدة وحيدة بالنسبة لنقطةة مرجعيةة  ةي نقطةة التقةاج مةط مِّ ص 

 ( التالي. 2-3 االستواج بمط جرينت ، كما في  شك 

 

 (Euclidean vectorتعريف المتجه في الرياضيات )ويسمى المتجه اإلقليد    2-3 شكل 

أنةه يمكةن ترحيلةه، أز إزاحةة النقطةة المرجعيةة إلة   vectorيتمتع به المتجه  وأ م ما  
أز نقطة ممتارة أمر ، ويظ  المتجه اأصلي عل  عالقة رياضية بسيطة بالمتجةه الة ز 

 .3-3شك   انظرتم ترحي  مرجعيته. 

 أ

 ص(  س،

 0،0) 
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 المتجه األصلي والمتجه الذ  تم ترحيل مرجعيته عالقة رياضية بسيطة بين 3-3 شكل 

وباستمدام قاعدة جمع المتج ا   يمكن نق  المرجعية من تقاطع مط االسةتواج  ومةط 
وفةي  ،(’0,’0)إلة  أز موقةع مرجعةي آمةر يسة   القيةاس إليةه، مثة ن   (0,0)جةرينت ، أزن 

نسةةبي  ب(، ت سةةتمدم حالةةة الرغبةةة فةةي معرفةةة المتجةةه المطلةةق  أ( مةةن معرفتنةةا بالمتجةةه ال
 قاعدة جمع المتج ا ب أز الجمع االتجا ي. ويصبحن  

 متجه أ = متجه ب + متجه جل

والتةي سةنحتاا إلي ةا فيمةا   vectorsودون الدمو  في تفصةيال  مصةا ص المتج ةا  
( مربب لحد كبير السةتمدامه 50.12926 ,26.32894فإن الثنا ي اإلحداثي  عل  النمطن   (بعد
  عل  حاله الرقمي  ك ا. ولكن  ناب حة  يمكةن االسةتعانة بةه إلجةراج عمليةة إ ا ظ اسمك

 تحوي  من   ا الشك  إل  شك  مقبو ن

/عنوان( اسمالننائي )خط الطول، خط العرض( إلى )اإلحداني تحويل  3-8
 يتيسر تداوله:

نعلم جميعاً أن ك  رقم من رقمي الثنا ي اإلحداثي  و رقم عشرز. أزن رقم ت م  كة  
، 0،1 ةي   االحتمةاال ممكنةة. و ة ه  احتمةاال  10من ماناته واحداً فقةط مةن بةين  مانة
(، ومن ثم أطلةق عليةه النظةام العشةرز. فةإ ا أمة نا أحةد  ة ين 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2

 كان الناتج عندنا كاآلتين( وقمنا بتفكيكه 26.32894الرقمين، وليكن  

26.32894  =20  +6  +0.3  +0.02  +0.008  +0.0009  +0.00004 
 = 2   10

+2  + )6   10
+1  + )3   10

-1  + )2   10
-2  + )8   10

-3  + )9   10
-4  + )4   10

-5) 

( مرفوعةة إلة  10من قيمةة الةرقم   أسيةونالحظ أن ك  مانة عل  الترتيب تحت  قيمة 
بع   ا اأس، ول لب نسمي أو  مانة صحيحة عل  الشةما  مانةة العشةرا ، وقيمت ةا بةالط

10
10، يلي ةا مانةةة اآلحةاد وقيمت ةةا 2+

10رز اأو  وقيمتةةه ل، يلي ةا الكسةةر العشة1+
، و كةة ا. 1-

( والتةةي تسةةم  اأسةةاس، 10وبسةةبب  ةة ا التحليةة  حسةةب قيمةةة المانةةة علةة  أسةةاس القيمةةة  
 ي طلق عل    ا النظام الرقمي بالنظام العشرز.

انةا  الةرقم دون اأس المرفةوع وإ ا كان لدينا نظام رقمي يعتمةد علة  قيمةة المانةة مةن م
آمةر، كة ن  يير   ا الرقم أن نحص  عل  نظام رقمةين أز اأساس(، فيمكننا بتغ10إليه  الرقم 

 ب
 أ

ج
 ل

ج ب أ
 ل

(0’,0’) +
 ل

=
 ل

(0,0) 
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( و ةةو المسةةتمدم فةةي أنظمةةة الحاسةةب اآللةةي، أو رباعيةةاً 2يكةةون نظامةةاً ثنا يةةاً  أساسةةه الةةرقم 
 .(26ه  ( أو ما ش نا من أساس حت  لو كان   ا اأساس قيمت4 أساسه الرقم 

( 26.32894ونةةر  مةةا ا يحةةدل لةةو قمنةةا بتحويةة  الةةرقم   26نعةةم سةةنمتار أساسةةاً مقةةداره 
حةةروف أبجديةةة مشةةتركة مةةن اأبجديةةة العربيةةة فةةي عةةدد  وقةةد امترنةةا  ةة ا اأسةةاس ،إليةةه

 و لب كي يمكننا كتابة الرقم الجديد بحروف أبجدية م لوفة. بوالالتينية

نسةةتمدم المعادلةةة ، 26اأسةةاس  زإلةة  النظةةام  معادلةةة التحويةة  مةةن النظةةام العشةةرز 
 اآلتيةن

L= Latitude/180 

x1= Int. part of (L*26) 

x2= Int. part of ((L*26-x1)*26) 

x3= Int. part of (((L*26-x1)*26-x2)*26) 

x4= Int. part of ((((L*26-x1)*26-x2)*26-x3)*26)  

x5= Int. part of (((((L*26-x1)*26-x2)*26-x3)*26-x4)*26)  

ونجةةرز  Latitude( مكةةان المتغيةةر 26.32894ونعةةوه بةةالرقم المطلةةوب تحويلةةه و ةةو  
 . فيكون لدينانx1, x2, x3, x4, x5العمليا  الحسابية لنحص  عل  القيم 

L = (26.32894)/180 = 0.146272 

x1 = integral part of (L*26) = 3 

x2 = Int. part of ((L*26-x1)*26) = 20 

x3 =  … = 22 

x4 =  … = 22 

x5 =  … = 19 

( المقابةة  للةةرقم 26اأسةةاس   زوعلةة   لةةب يكةةون لةةدينا مفةةردا  الةةرقم فةةي النظةةام  
وللتحقق نجرز عملية التحوي  العكسةية للوصةو  إلة  ، [19 ,22 ,22 ,20 ,3(  و ]26.32894 

 الرقم العشرز مرة أمر  فنحص  عل ن 

(3    (26)
-1  + 20    (26)

 -2 + 22    (26)
 -3  + 22    (26)

 -4  + 19    (26)
 -5

)    180 

 =0.14627 * 180  

 =26.32894 
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 .االستدال و  ا يؤكد صحة 

علينةا أن فةإن لة ا  بولكننا نريد أن نعبر اآلن عن الرقم الجديد بداللة الحروف اأبجدية
( وأحةد الحةروف اأبجديةة 26نتواضع عل  عالقة مباشرة بين ك  رقم مفرد مةن النظةام  

( اآلتةةةي أحةةةد االمتيةةةارا  الممكنةةةة بةةةالحروف العربيةةةة، 2-3 ويمثةةة   الجةةةدو  ،متةةةارةالم
لكة  مانةة رقميةة  احتمةاالً  26النظةام السةادس والعشةرين مةن  ونويتكونظير ا بالالتينية. 

احتمةاال   10( عل  الترتيب، مثلما أن النظام العشرز يتركب مةن 25-0القيم    حدإلت م  
(. ويظ ةةر الجةةدو  الرمةةوز المقترحةةة بةةالحروف 9-0د القةةيم  لكةة  مانةةة رقميةةة لت مةة  أحةة

اأبجدية العربية ومقابالت ا الالتينية  علة  سةبي  المواضةعة( وإن كانة  تصةح أز رمةوز 
 أمر .

 عالقة الحروف األبجدية العربية والالتينية باألرقام العربية 2-3 جدول 

M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  Latin  

  Arabic  ا  ب     ا        د     ر  ز  س     ص

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  value  

 

Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  Latin  

  Arabic  ه  ط  ظ  ع  ف  ق  ب     م  ن   ل و  ز

25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  value  

 

 نوعل   لب نجد أن العالقة

 (DUWWT( =  ب ن ن   ا( =  19 ,22 ,22 ,20 ,3 

 ( في النظام العشرز 26.32894وعل   لب يكون مط العره  

 =  ب ن ن   ا( في النظام السادس والعشرين  بالحروف العربية(

  =DUWWT بالحروف الالتينية(( في النظام السادس والعشرين  

بةةةنفس الحسةةةابا  إليجةةةاد التحويةةة  المةةةاص بمةةةط الطةةةو   موبالمثةةة  يمكننةةةا أن نقةةةو
 50.12926) 
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معادال  التحوي  في   ه الحالة تطةابق مثيل ةا فةي حسةاب مةط العةره، إال  حيل إن
مطةاً كمةا فةي حالةة  180مطاً ولةيس  360من فرق استمدام عدد مطوط الطو  وعدد ا 

  ا نجد أن معادال  التحوي   ينل بمطوط العره

T= Longitude/360 

Y1= Int. part of (L*26) 

Y2= Int. part of ((L*26-Y1)*26) 

Y3= Int. part of (((L*26-Y1)*26-Y2)*26) 

Y4= Int. part of ((((L*26-Y1)*26-Y2)*26-Y3)*26)  

Y5= Int. part of (((((L*26-Y1)*26-Y2)*26-Y3)*26-Y4)*26)  

 ننا  لب لوجدنا أنفعل لوو

 ( في النظام العشرز 50.12926مط الطو   

 =  ز س ا ع ا( في النظام السادس والعشرين بالحروف العربية

  =DQDKZفي النظام السادس والعشرين بالحروف الالتينية ) 

   (50.12924 ،26.32896 أز أن اإلحداثي 

   ز س ا ع ا(ن =  ب ن ن   ا

 =(DUWWT: DQDKZ)  

 منيل الهندسي لإلحدانيات األرضية في النظام الساد  والعشرينمعنى الت 3-9

لتوضةةيح المعنةة  ال ندسةةي للنظةةام السةةادس والعشةةرين علةة  سةةطح الكةةرة اأرضةةية، 
سنعمد إل  إسقاط سطح اأره الكروز الشك  إسقاطاً مسةطحا كمةا  ةو الحةا  بةالمرا ط 

ضةه  ةو طةو  (. وعند ة  يكةون سةطح اأره علة  شةك  مسةتطي  عرUTM عل  نظةام 
وارتفاعةةه  ةةو المسةةافة بةةين القطبةةين  (مليةةون متةةر تقريبةةاً  40أز   محةةيط الكةةرة اأرضةةية

. وبمالف الوضةع الةرا ن والة ز يةتم علة  (مليون متر تقريباً  20أز   الشمالي والجنوبي
مةط عةره،  180مط طو  و 360أساسه تقسيم   ا المستطي  إل  ماليا منحصرة بين 

مةط  26مطةوط فةي عةدد  ولكةن ،لمسةطح اأرضةي إلة  ماليةاسنعم  علة  تقسةيم نفةس ا
مط عره. وعند   ستكون مساحة ك  ملية من   ه الماليةا  علة  مةط  26طو  فقط، و

 االستواج مباشرة(  ين

 كم( 769كم    1538(، أز  26مليون متر /  20(    26مليون متر/  40 



 تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعوديةومحمود أحمد عبداللطيف، عبدهللا حسين القاضي 

 ع ومن جية العم  صي  الفكرة البحثية للمشروت الفص  الثاللن     الجزج الثانين بناج النظام المقتر  للعنونة المكانية اإللكترونية وتطبيقه عل  حاضرة الدمام 
 
 

62 

 (  يالعرض عامودتيب الالطولي، تر عامودويكون الرمز الدا ر لك  ملية  ترتيب ال

 أ( التالين-5-3شك  انظر=  ن، ب( مثالً  

مط عره، فتتكةون  26و مط طو ، 26ثم نعمد إل    ه الملية ونقسم ا داملياً بل  -
 شبكة من ماليا مستطيلة الشك  تعط  مساحة ك  ملية كاآلتين 

 ب( 5-3 شك   كم(      29.6كم    59( =  26كم/ 769   26كم/ 1538 

 ح رمز الملية  ن ن، ب ب(ويصب

وبتكةةرار التقسةةيم الةةدام  نحصةة  علةة  المسةةتويا  الثالةةل والرابةةع والمةةامس مةةن  -
 التقسيم كاآلتين

 (  29.6/26   26كم/59مساحة الملية في المستو  الثالل =  

 جل(-5-3 شك    كم( 1.14كم   2.7=  

 ويصبح رمز الملية المستو  الثالل  ن ن ن، ب ب ب(

 د(-5-3 شك     متر( 43.7متر    87.5ية في المستو  الرابع =  ومساحة المل

 ورمز ا  ن ن ن ن، ب ب ب ب(

-5-3 شةةةك      متر( 1.7متر    3.4ومساحة الملية في المستو  المامس =  
  ل(

 ب( حروفةةةاً و ورمز ةةةا  ن ن ن ن ن، ب ب ب ب ب(  حيةةةل كةةة  حةةةرف مةةةن  ن(،
 لسابق( ا2-3دا رة، أز قد يكون أز حرف من  جدو 

أن نص  إل  دقة أعل  باالنتقا  إل  المستو  السادس. و  ه الدقةة  -لو ش نا -]ويمكننا
سم(. غير أن   ه الدقة لن تفيةدنا كثيةراً لغةره العنونةة المكانيةة فةي  6.5سم    13 ي  

 الحدود التي نطلب ا.
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 المعنى الهندسي وتمنيله على سطح األرض.  4-3 شكل 

أو  كيةةةةةةف أن الرمةةةةةةز   ن ن ن ن ن، ب ب ب ب ب(  4-3ويتضةةةةةةح مةةةةةةن الشةةةةةةك  
 NNNNN, KKKKK ًمتر( 1.7متر    3.4أطوا  أضالعه    ( يكافئ مستطيال 

 ,N)ك( = )ن، ك( = ----ن،----)

K) 

 (NN, KK)( = ك ك--- ،ن ن ---)

 

 (NNNN, KKKK)( = -،ك ك ك ك-ن ن  )ن ن

 )ن ن ن ن ن، ك ك ك ك ك(

(NNNNN,KKKKK) 

 أ

 ب

ج
 د ل

  ل
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 حدة وأبعادهااالخلية الو 3-9-1

ابق وأبعاد ةةةا ( السةةة5-3المليةةةة التةةةي وصةةةلنا إلةةة  تعريف ةةةا والمبينةةةة فةةةي  شةةةك   
 متر( ليس  ثابتة المساحة عل  الحقيقة.1.7متر 3.4 

وأز دا ةةرة تمثةة  مةةط  ، ةةي أكبةةر الةةدوا ر علةة  اأره االسةةتواجفمعلةةوم أن دا ةةرة 
ادة مةط العةره. والعالقةة بةين محةيط دا ةرة يةعره غير مط االسةتواج يقة  محيط ةا بز

 (  ين90، 0مط العره وقيمة نفس المط وال ز يتراو  بين  

محيط دا رة مط العره = محيط دا رة االستواج   جتا  مط العره(
1
 

 نيكون وعل   لب

 26= محيط دا رة االستواج   جتا 26محيط دا رة مط العره 

   محيط دا رة االستواج 0.899=            

قد تم حسةاب طولةه علة  مةط  (متر 3.4ساوز  ز يال طو  الملية الوحدة  حيل إنو
ب أن يتم تعدي  طو  الملية في ك  مط عره بنفس المعادلةة السةابقة. يجإنه االستواج، ف

 ليصبحن 26وعل   لب ينكم  طو  الملية الوحدة عند مط عره 

 متر 3.06متر =  3.4   0.899( = 26طو  الملية الوحدة  عند مط عره 

 وبالمث ن 

 متر =  3.4   60( = جتا 60طو  الملية الوحدة  عند مط عره 

 متر 1.7متر =  3.4   0.5 

 متر =  3.4   75( = جتا 75طو  الملية الوحدة  عند مط عره 

 متر 0.85متر =  3.4   0.25 

 اآلتين 5-3 في الشك أز أن شك  الملية سيتغير عل  النحو المبين 

                                           
 
 (4أنظر ملحق   1
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 خط العرض حدة وكيف تتغير أبعادها مع زيادةاالخلية الو 5-3 شكل 

 

 حجم الخلية بمستوياتها الخم  على النطق الجغرافية 3-9-2

لمعاينةةة المليةةة بمسةةتويات ا الممةةس علةة  رقعةةة المملكةةة العربيةةة السةةعودية وتفاصةةي  
 التمطيط العمراني نجرز المعاينا  اآلتيةن

 المستو  اأو ن 

 متةةةر( 769متةةةر  1538(( والتةةةي أبعاد ةةةا-----، ب-----تغطةةةي المليةةةة الكبةةةر   ن
ونالحةظ  (،في الشةك كما يظ ر  ( وأماكن ا الحقيقية أيضاً 6-3المساحة المبينة في  شك  

 . ب = ا(و  نا أن  ن = ا(،

 

 

75مط عره   

60عره  مط  

0مط عره   
متر 3.4  

متر 1.7  

متر 1.7  

متر 1.7  

متر 1.7  

متر 0.85  
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 المستوى األول للخلية المكانية: يصلح لتوضيح النطاق اإلقليمي  6-3 شكل 

كيةف  ةو حجةم المليةة المسةاحية فةي المسةتو    ي لنةرفإ ا انتقلنةا إلة  المسةتو  الثةان
كةم   59.2  ا( والتي مسةاحت ا  ---ع ا، ---( وفيه الملية  7-3 الشك   الثاني، فسنجد

 .كم( 29.2

41.53846 55.38462 

27.69231 

20.76923 

13.84615 

  ج، ج

 ح،ج ح، ت

 ج، ت

 ت، ج ت، ت

متر  769,231  

متر  1,538,462   

خطوط    

 عرض 

خطوط طول   

( جالمساحة الفردية )ج،  
يناسبها أن تكون علم على 
منطقة جغرافية كبرى 

 )قارة(
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 المستوى الناني للخلية المكانية: يصلح لتوضيح النطاق الحضر  7-3 شكل 

( كمةا متةراً 1138 متةراً 2276ية في المسةتو  الثالةل فمسةاحت ا تةتقلص إلة   أما المل
 .8-3 في الشك 

 

 المستوى النالث للخلية المكانية: يصلح لتوضيح النطاق المحلي )الحي( 8-3 شكل 

مك   29,5  

كم  59,2  

ج(  ج، ل)ع المساحة الثنائية 
 وتغطي المساحة المبينة

متر  1,138  

متر  2,276  

 المساحة الثالثية 
(جل  نج،  ع)ج   
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فةي ( كما متراً 44 تراً م88وفي المستو  الرابع نجد حجم الملية المساحية يص  إل   
 .9-3 الشك 

 

 المستوى الرابع للخلية المكانية: يصلح لتوضيح النطاق المحلي )الحي( 9-3 شكل 

وفةةي المسةةتو  المةةامس، نصةة  إلةة  أدنةة  مسةةاحة يمكةةن تسةةميت ا/ترميز ا جغرافيةةاً، 
 متر( 1.7متر    3.4و ي  

 

 المستوى الخام  للخلية المكانية: يصلح لتوضيح نطاق الموقع الصغير 10-3 شكل 

متر  44  

متر  88  

 المساحة الرباعية
ج( مذ  ج، طع  ت)ب   

 

متر  1.7  

متر  3.4  

 المساحة الخماسية

 ( جم  ذط  ضج،   عت  ب)ج 

   ن تكون َعلَْم علىويناسبها أ

 /)قطعة أرض(مبنى
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 تبسيط هيئة العنوان/الرمز الجغرافي: العنوان المطلق والعنوان النسبي 3-10

يتكون فيةه الترميةز الجغرافةي  العنةوان( مةن  سابقاً النظام المقتر  حسب ما تم شرحه 
الغةرب  و ةو المقابة  لمةط -أحد ما للرمةز المعبةر عةن الموقةع علة  مةط الشةرق نينأجز

الجنةوب  و ةو المقابة  -طو  المكان(، واآلمر للرمز المعبر عن الموقع عل  مط الشةما 
 وي م  العنوان الصورة  ن ن ن ن ن، ب ب ب ب ب(. ،لمط عره المكان(

عل  اأره لك  موقع يمكةن اإلشةارة و  ا الشك  للعنوان يعطينا بحق اإلحداثي المطلق 
أز الةة ز ينسةةب  ةة ا  ،م(. ونقصةةد باإلحةةداثي المطلةةق1.7م   3.4إليةةه بحجةةم مليةةة أبعاد ةةا  

الموقع إل  مركز اإلحةداثيا  المطلةق علة  اأره الة ز  ةو نقطةة التقةاج مةط االسةتواج مةع 
منةةه أيضةةاً  وأن  ةة ا اإلحةةداثي مطلةةق ب ةة ا المعنةة ، أصةةبح العنةةوان المشةةتق بمةةط جةةرينت 

ب( العنةةوان المطلةةق. وأنةةه مطلةةق. ول ةة ا يمكةةن تسةةمية العنةةوان  ن ن ن ن ن، ب ب ب ب 
إلةة   –شةةرح ا سةةابقاً  التةةي تةةم بالطريقةةة –فإنةةه يمكةةن بإعةةادة تحويلةةه رياضةةياً  عنةةوان مطلةةق

 نحص  عل  اإلحداثي المطلق الحقيقي عل  اأره. أنإحداثيا  الطو  والعره، 

الة ز علة  الصةورةن  ن ن ن ن ن،  (العنوان  الترميةز الجغرافةيوب  ا المعن  يكون 
 ب ب ب ب ب( عنواناً مطلقاً.

 العنوان النسبي: مقترح بديل لتبسيط قراءة العنوان المطلق: 3-10-1

 بالنظر إل  العنوان اآلتين 

 في صورته العربيةن  ا ب   ع ان ه ط   م ا(، 

 (dqcbd: dvhonأو في صورته الالتينيةن  

مانةةا (، وعةةدم القةةدرة السةةريعة علةة  حفظةةه، أو  10  مانةةا  العنةةوان  نجةةد أن طةةو
لة ا سةعينا إلة   بنطقه ككلمةة أو كلمتةين لغةويتين، قةد يةدفع الةبعه إلة  اسةتثقا  اسةتمدامه

ولف ةم العالقةة بين مةا  بفكان أن رأينا تحويلةه إلة  عنةوان نسةبي بالبحل عن طرق للتيسير
، و ةي جمةع vectorر  معنة  المتجةه الرياضةي نعود لماصية سبق  اإلشةارة إلي ةا فةي شة

 .( أعل 3-3  شك  انظرالمتج ا . 

 العنوان النسبي وقيمته المعلوماتية في اكتناز حجم العنوان المطلق 3-10-2

ال بد أن ي نتبه إل  أن ك  بعد من ب عدز العنوان، أز ك  من قيمة مط طةو  الموقةع أو 
 ةةو مقيةةاس  وإن كةةان أبجةةدياً(  فمةةط الطةةو  ،عةةن مسةةافة اً مةةط عرضةةه، لةةيس إال تعبيةةر

للمسةةافة بةةين الموقةةع ومةةط جةةرينت ، ومةةط الطةةو   ةةو أيضةةاً المسةةافة بةةين الموقةةع ومةةط 
المسةةافتين تعةةد بةةآالف الكيلةةومترا ، كانةة  كةة  المانةةا   اتينمةةن  ةة وأن كةةالً  باالسةةتواج

المعبةةرة عةةن رمزيةةة مةةط طةةو  الموقةةع  أزن ا ب   ع ا(، والمعبةةرة عةةن مةةط عةةره 
 ن ه ط   م ا( معب ة  أز غير صفرية( كما  و واضح من الرموز.الموقع  أز
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ا ، ولةيس اآلالف كيلةومترولكن إ ا كان القياس من نقطة قريبة فةي حةدود عشةرا  ال
لمسةافة سةيملو مةن  ز يشةير إلة  اأن الرمةز الة-لمةا اذ  .من ا، فإن اأمر سةيمتلف كثيةراً 

 ب ةة  سةيتقلص الرمةز كثيةةراً كمةا سةةنر وعند ،اأرقةام المقابلةة آلالف وم ةةا  الكيلةومترا 
وإ ا كان اأمر ك لب، فيمكن عند   أن نتملص من كبر حجم الرمةز لمجموعةة كبيةرة مةن 

في الشك   البيضاجالعناوين ب ن ننسب   ه النقاط إل  نقطة مرجعية وسيطة بين م  النقطة 
لي الةة ز (، ثةةم ننسةةب  ةة ه النقطةةة الوسةةيطة بمفرد ةةا إلةة  المركةةز المرجعةةي اأصةة3-11

 كان  ك  النقاط ت نسب إليه.

 

 الفرق بن العنوان المطلق والعنوان النسبي 11-3 شكل 

ويمكةةن مقارنةةة الج ةةد الترميةةزز بةةين طريقتةةي العنونةةة  المتفقتةةين فةةي اأصةة  فةةي 
أ( سةتؤدز -11-3ية  شةك  منش  ما( بمجموع أطوا  المتج ةا . بمعنة  أن العنونةة النسةب

إلةةة  امتصةةةار ضةةةمم فةةةي مجمةةةوع أطةةةوا  القياسةةةية للمتج ةةةا  الرامةةةزة إلةةة  المواضةةةع 
و ةة ا يعنةةي أن مجمةةوع أحجةةام العنونةةة فةي حالةةة العنونةةة النسةةبية سةةتكون أقةة   ،المقصةودة

مشقة في ال اكرة، وفي الكتابة، ومن ثم في سةي  التةدفق المعلومةاتي الناقة  للعنونةة. و ة ا 
( أعلة . إ  ب-11-3فاجة عالية للغايةة دامة  البقعةة العمرانيةة المبينةة فةي الشةك   يحقق ك

البقعة في التعام  بين  هستنعدم الحاجة إل  اإلشارة إل  النقطة المرجعية المطلقة دام    
فقط بنسبة كام  المواقع إل  النقطة المرجعية الممتارة  يكتف وسقطاعا  المدمة المدنية، 

الة تداو  معلوما  العناوين بين عدة بقع عمرانيةة، فعند ة  سةيكون عنةوان دامل ا. وفي ح
عنةةوان النقطةةة المرجعيةةة و كةة  موقةةع  ةةو مجمةةوع عنوانةةه النسةةبي دامةة  بقعتةةه العمرانيةةة

النسبية إل  اأص  المطلق  تقاطع مط االستواج ومط جرينت (. ونظراً إل  اشتراب كة  
مرجعيةةة نسةةبية واحةةدة، فاإلشةةارة إلي ةةا لجملةةة  المواقةةع الماصةةة ببقعةةة عمرانيةةة فةةي نقطةةة

 اً ضممة من المواقع مرة واحدة فيه مةن التيسةير مةا يجعة  رمز ةا المطلةق الحقيقةي مةدفون
في اإلشارة إلي ا برمز ممتصر جداً، ك ن تكون مثالً مدينة  يكتف وفي الحسابا  القاعدية 

اة  ة ا الرمةز يحمة  معةه ( وبمنةادRDالرياه، فيكون رمز ا العربةي  ره( والالتينةي  
عنةةوان النقطةةة المرجعيةةة النسةةبية فةةي مدينةةة الريةةاه بشةةكل ا المطلةةق  ز العشةةرة رمةةوز. 
وبإضافة   ا الرمةز المطلةق  الواحةد والفريةد( إلة  كة  رمةز نسةبي فةي منطقةة الريةاه، 

= 
 عناوين مطلقة -ب 

 
 عناوين نسبية -أ 

 

بقعة عمرانية عرضها 
غرب( ال يزيد -)شرق
 كيلومتر 118.4عن 
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ر  كِّ نحص  مرة ثانية عل  العنوان المطلق لكة  موقةع فةي منطقةة الريةاه. ومةرة ثانيةة ن ة ل
، ومطةةي حةةدةب أز تجمةةع فيةةه قةةيم مطةةي الطةةو  علةة  اتجةةا يجمةةع   ةةو  لةةب الجمةةع بةة ن

 .حدةالعره عل  
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 الفصل الرابع: تطبيق عملي لنظام العنونة المقترح على أماكن  -4
 الدمامفي حاضرة محددة 

 تقديم 4-1

الواقةع، لة لب يةتم أره  علة  المقتةر  للنظةام العملةي لتطبيةقي دف   ا الفص  إلة  ا
ثمانية مواقع نسبية حقيقية بالمنطقة الشرقية بمدن الةدمام، المبةر، الظ ةران،  ل عالتطبيق 

 ورأس تنورة، ونقطة مارا حدود المنطقة الشرقية إل  الغرب من مدينة الدمام.

 

 التطبيق العملي للنظام المقترح 4-2

تطبيقاً عمليةاً علة  حاضةرة الةدمام بصةفت ا البقعةة العمرانيةة المشةار  فيما يليسنجرز 
عل . وسنمتار ل لب نقطة مرجعية  أز  ا  المرجعيةة النسةبية(، والتةي أ 8-3 لي ا بشك إ

سيتم قياس عناوين المواقع جميع ةا دامة  حاضةرة الةدمام بالنسةبة إلي ةا. ويتبةين فةي شةك  
 أسف  مطة العم  التي سنطبق ا عل  أكثر من موقع في محيط النقطة المرجعية.  4-1

 

 قاعدة تحديد العنوان: عنوان نسبي لنقطة مرجعية نسبية معرف عنوانها المطلق 1-4 شكل 

ار ةةا المتبةةار ييعةةرف النقطةةة المرجعيةةة لحاضةةرة الةةدمام التةةي تةةم امت 1-4الجةةدو  
وتمثة  الصةورة  .صالحية نظام العنونة النسبي والتي سيتم قياس باقي نقةاط المنطقةة إلي ةا

 لقطة جوية لموقع النقطة المرجعية. 2-4ك  ش

      لموقع ما العنوان المطلق

أز موقع في محيط  العنوان النسبي
            حاضرة الدمام

 نقطة مرجعية نسبية 
         مسجد إمارة المنطقة الشرقية(  قبة

4
6 
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 تعريف النقطة المرجعية لحاضرة الدمام 1-4 جدول 

 البقعة العمرانيةن حاضرة الدمام

 مركز قبة مسجد أمارة المنطقة الشرقية النقطة المرجعية

 (°26.44560، °50.10590  اإلحداثيا 

 (3، 21، 8، 6، 23(،  3، 16، 2، 7، 8  النظام السادس والعشرين المقاب كود 

  ر     ع ان  ل د ر م ا( المقاب  الرمزز العربين  طو نعره(

 (Long.: Lat.)  DQCHI: DVIGXالمقاب  الرمزز الالتينين  

 

 لمرجعيةلقطة لموقع النقطة ا 2-4 شكل 

 .واآلن سنمتار عدد من المواقع النسبية في البقعة العمرانية لحاضرة الدمام

 )مطار الدمام( 1 -الموقع النسبي 4-2-1

الةدمام، وتمثة  الصةورة شةك  فةي حاضةرة  1يعرف الموقع النسبي رقم  2-4الجدو  
 ية.وموقعه بالنسبة للنقطة المرجع مطار الدمام(  1لقطة جوية للموقع النسبي رقم  4-3

 (الدمام )مطار 1تعريف الموقع النسبي رقم  2-4 جدول 

 1موقع نسبي رقم

 مطار الدمام تعريف الموقع

 مركز قبة مسجد مطار الدمام النقطة النسبية

 متر 30،689 المسافة المطية من النقطة المرجعية

 (°26.46870، °49.79890  اإلحداثيا 

 (3، 21، 10، 13، 14(، 3، 15، 13، 7، 16  كود النظام السادس والعشرين المقاب 

 ط ه س م ا( ن ع   ه ظ ا المقاب  الرمزز العربين  طو نعره(

 (Long.: Lat.)  DPNHQ: DVKNOالمقاب  الرمزز الالتينين  
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 (الدمام )مطار 1للموقع النسبي رقم طة لق 3-4 شكل 

 كاآلتين 1النسبية  واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك  من النقطة المرجعية والنقطة

 النقطة المرجعية لحاضرة الدمام =  ر     ع ان  ل د ر م ا(

 ط ه س م ا( ن مطار الدمام( =  ع   ه ظ ا 1النقطة النسبية رقم 

 اإلجابة  ين اإلشارة إليهذ   ز سبقفما  و العنوان النسبي ال

 متجه النقطة المرجعية المطلقة –( المطلقة1العنوان النسبي = متجه النقطة النسبية رقم  

  ر     ع ان  ل د ر م ا( -ط ه س م ا(  ن=  ع   ه ظ ا     

 وبإجراج فرق المتج ين في النظام السادس والعشرين نحص  عل ن

 أ أ، ع د   أ أ(ق ز ط  -العنوان النسبي =  

( أز الصةفر، ومعلةوم أن الصةفر علة  0ولكن حةرف  أ( يقابة  فةي النظةام العشةرز  
 أقص  الرقم ال قيمة له، فيكون العنوان النسبي عند    ون

 ع د  ( ،ق ز ط-العنوان النسبي =  

وبإضافة تعدي  بسيط، و و استبدا  الجزج الثةاني المةاص بمةط العةره بداللةة قيمةة 
 لنسبي العشرز، حيلنمط العره ا

 (°00.02310ع د   =  

 حاضرة الدمام

 كم 30.689
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 40المتوقعة في نطاقا  عمرانية ال تزيد عةن  ةونظراً إل  أنه في ك  العناوين النسبي
(، لة ا °00.50000كم لن يص  مةط العةره النسةبي إلة  أكبةر مةن نصةف درجةة، أز  

المامسةة سنقرأ فقط الكسر العشرز من الدرجة، والناتج عن الفةرق حتة  المانةة العشةرية 
 دوماً، وعل    ا يكون لدينان

 2310 >ع د   =

وب لب يكون العنوان النسبي بين مطار الدمام والنقطةة المرجعيةة التةي  ةي مركةز قبةة 
 مسجد إمارة المنطقة الشرقية كاآلتين

 2310ق   ط:-العنوان النسبي لمطار الدمام = 

 وبإجراج نفس اآللية بالحروف الالتيني، يكونن 

 -OZS:2310لنسبي لمطار الدمام = العنوان ا

ونالحةظ العالمةةة السةةالبة قبةة  الحةةروف، والحةروف  ةةي الجةةزج المتعلةةق بمةةط الطةةو  
النسبي، ويكون معنا ا إ ا ورد  عل    ه الصورة أن الموقةع النسةبي يقةع غةرب النقطةة 

 ولةو ،و  ا  و الحا  مع مطار الدمام ال ز يقةع غةرب إمةارة المنطقةة الشةرقية ،المرجعية
ظ ر  العالمة السالبة قبة  اأرقةام التةي تشةير إلة  مةط العةره النسةبي، فإن ةا تعنةي أن 
الموقع النسبي يقع إل  الجنوب من النقطة المرجعية، و  ا غير حاصة  مةع مطةار الةدمام 

 ال ز يقع إل  الشما  قليالً بالنسبة إلمارة المنطقة الشرقية.

ب أز اإلجراج الرياضي التحويلي، Algorithm( الموارزميةوبالمث  يمكن إجراج نفس  
 عل  أز موقع في النطاق العمراني للنقطة المرجعية. وأمثلة  لبن

 )مسجد األمير سلطان بن عبدالعزيز بالخبر( 2 -الموقع النسبي 4-2-2

سنمتار نقطة نسبية تقع في مدينة المبر القريبة من مدينة الدمام والتي تمث  مع ا أ ةم 
 ةي الدمام. والنقطة الممتارة في حاضرة  طاق العمراني الم سم  تجمعين عمرانيين في الن

، ويوضح جةدو  الميريديان(فندق  أمام  مركز مسجد اأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمبر
لقطةة جويةةة للموقةةع  4-4، وتمثةة  الصةورة شةةك  2الموقةةع النسةبي رقةةم المواصةفا   4-3

 وموقعه بالنسبة للنقطة المرجعية. 2النسبي رقم 

 )مسجد األمير سلطان بن عبدالعزيز بالخبر( 2الموقع النسبي رقم تعريف  3-4 جدول 

 2موقع نسبي رقم

 موقع عشوا ي بمدينة المبر تعريف الموقع

  أمام الميريديان( مركز مسجد اأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمبر النقطة النسبية

 متر 19،703 مسافة المطية من النقطة المرجعيةال

 (°26.30107، °050.2214  اإلحداثيا 

 (3، 20، 20، 3، 25(، 3، 16، 7، 24، 23  كود النظام السادس والعشرين المقاب 

 ز ا     ا( ن  ع او   ل عره( ن المقاب  الرمزز العربين  طو 

 (Long.: Lat.)  DPNHQ: DQHYXالمقاب  الرمزز الالتينين  
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 )مسجد األمير سلطان بن عبدالعزيز بالخبر( 2للموقع النسبي رقم لقطة  4-4 شكل 

 ( كاآلتين2واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك  من النقطة المرجعية والنقطة  النسبية 

 ن  ل د ر م ا(النقطة المرجعية لحاضرة الدمام =  ر     ع ا

 ز ا     ا( ن  ع او =   ل ( مسجد 2النقطة النسبية رقم 

 اإلجابة  ين فما  و العنوان النسبي ال ز سبق اإلشارة إليهذ

متجةةه النقطةةة المرجعيةةة –( المطلقةةة1العنةةوان النسةةبي = متجةةه النقطةةة النسةةبية رقةةم  
 المطلقة

 م ا(  ر     ع ان  ل د ر -ز ا     ا( ن  ع او =   ل      

 وبإجراج فرق المتج ين في النظام السادس والعشرين نحص  عل ن

 14453-ظ   خ العنوان النسبي لجامع اأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمبر = 

 :FQP-14453=              لالتينيةوالعنوان بالحروف ا

وب مةن الحظ اإلشارة السالبة مع الرقم والتي تعني أن الموقع النسبي يقةع إلة  الجنةتو
إلةة    ةةوأن الموقةةع  عنةةيممةةا ية، بيةةة، أمةةا الحةةروف فةةال تحمةة  إشةةارة سةةالعالنقطةةة المرج
 الشرق من ا.
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 (مصفاة نفط في رأ  تنورة) 3 -الموقع النسبي 4-2-3

. والنقطةة (في منطقة اسةتمراا الةنفط سنمتار نقطة نسبية تقع في منطقة رأس تنورة 
انا  الةةنفط الكبةةر  علةة  البةةر. مصةةافي/مز  حةةدالممتةةارة تشةةير إلةة  مركةةز اإلسةةقاط إل

لقطةة  5-4، وتمثة  الصةورة شةك  3مواصفا  الموقةع النسةبي رقةم  4-4ويوضح جدو  
 وموقعه بالنسبة للنقطة المرجعية. 3جوية للموقع النسبي رقم 

 نورة()مصفاة نفط في رأ  ت 3 الموقع النسبي رقمتعريف  4-4 جدول 

 3موقع نسبي رقم

 نقطة عشوا ية برأس تنورة تعريف الموقع

 مصفاة نفط في رأس تنورة النقطة النسبية

 متر 82610 المسافة المطية من النقطة المرجعية

 (°027.0462، °049.6125  اإلحداثيا 

 (3، 23، 14، 23، 17(، 3، 15، 4، 5، 0  كود النظام السادس والعشرين المقاب 

 ف  ل ط  ل ا( ن أ     ظ ا اب  الرمزز العربين  طو نعره(المق

 (Long.: Lat.)  DPEFA:DXOXRالمقاب  الرمزز الالتينين  

 

 

 )مصفاة نفط في رأ  تنورة( 3لقطة الموقع النسبي رقم  5-4 شكل 

 ( كاآلتين3قطة المرجعية والنقطة  النسبية واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك  من الن

 النقطة المرجعية لحاضرة الدمام =  ر     ع ان  ل د ر م ا(

 ف  ل ط  ل ا( ن=  أ     ظ ا ( مصفاة نفط رأس تنورة 3النقطة النسبية رقم 
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 60060ر  ون  -وبإجراج نفس العمليا  الحسابية نحص  عل ن 

 60060رت و:  -في راس تنورة =  العنوان النسبي لمصفاة النفط الممصصة

 -YCI:60060=              العنوان بالحروف الالتينية

 كم إلى الغرب من الدمام( 200)نقطة بعيدة  4 -الموقع النسبي 4-2-4

كةةم،  200سةةنمتار نقطةةة نسةةبية بعيةةدة إلةة  درجةةة بالغةةة مةةن النقطةةة المرجعيةةة وتبعةةد 
، 4صةةفا  الموقةةع النسةةبي رقةةم موا 5-4ويوضةةح جةةدو   ،ولةةيكن اسةةم ا النقطةةة البعيةةدة

وموقعةةه بالنسةةبة للنقطةةة  4لقطةةة جويةةة للموقةةع النسةةبي رقةةم  6-4وتمثةة  الصةةورة شةةك  
 المرجعية.

 كم إلى الغرب من الدمام( 200)نقطة بعيدة  4تعريف الموقع النسبي رقم  5-4 جدول 

 4موقع نسبي رقم

 كم إل  الغرب من الدمام  200نقطة بعيدة  وقعتعريف الم

 النقطة البعيدة النقطة النسبية

 متر 200000 المسافة المطية من النقطة المرجعية

 (°26.3617، °48.0993  اإلحداثيا 

 (3، 0،21، 1، 23(، 3، 12، 8، 8، 4  كود النظام السادس والعشرين المقاب 

  ل ب أ م ا( ن   ر ر ص ا المقاب  الرمزز العربين  طو نعره(

 (Long.: Lat.)  DMIIE:DVABXالمقاب  الرمزز الالتينين  

 

 ( كاآلتين4واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك  من النقطة المرجعية والنقطة  النسبية 

 النقطة المرجعية لحاضرة الدمام =  ر     ع ان  ل د ر م ا(

  ل ب أ م ا( ن=    ر ر ص ا (النقطة البعيدة  4النقطة النسبية رقم 

 8390-ا ز ب ان  -وبإجراج نفس العمليا  الحسابية نحص  عل ن 

 8390-ن ا ا ز ب -=  للنقطة البعيدةالعنوان النسبي 

 -DTZT:-8390=   العنوان بالحروف الالتينية
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 كم إلى الغرب من الدمام( 200)نقطة بعيدة  4لقطة الموقع النسبي رقم  6-4 شكل 

 (KFUسكن هيئة تدري   -1)منزل  5 -الموقع النسبي 4-2-5

كم، ولةيكن اسةم ا منةز   8.582سنمتار نقطة نسبية قريبة من النقطة المرجعية تبعد 
 7-4، وتمثةة  الصةةورة شةةك  5مواصةةفا  الموقةةع النسةةبي رقةةم  6-4ويوضةةح جةةدو  . 1

 وموقعه بالنسبة للنقطة المرجعية. 5م لقطة جوية للموقع النسبي رق

 (KFUسكن هيئة تدري   -1)منزل  5تعريف الموقع النسبي رقم  6-4 جدول 

  5 موقع نسبي رقم

 بناية سكنية  تعريف الموقع

 KFUسكن  ي ة تدريس  -1منز   النقطة النسبية

 متر 8582 ة المرجعيةالمسافة المطية من النقط

 (°26.40420،°50.17870  اإلحداثيا 

 (3، 4،21، 5، 21(، 3، 16، 5، 21، 18  كود النظام السادس والعشرين المقاب 

 م     م ا( ن ق م   ع ا المقاب  الرمزز العربين  طو نعره(

 (Long.: Lat.)  DQFVS: DVEFVالمقاب  الرمزز الالتينين  
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 (KFUسكن هيئة تدري   -1)منزل  5 لقطة الموقع النسبي رقم  7-4 شكل 

 ( كاآلتين5واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك  من النقطة المرجعية والنقطة  النسبية 

 النقطة المرجعية لحاضرة الدمام =  ر     ع ان  ل د ر م ا(

 م     م ا( ن=  ق م   ع ا (منز  سكني  5النقطة النسبية رقم 

 4140-وبإجراج نفس العمليا  الحسابية نحص  عل ن س ط ان 

 4140-  ط ج: =       العنوان النسبي 

 DOK:-4140=   العنوان بالحروف الالتينية

 (KFUسكن هيئة تدري   -1)منزل  6 -الموقع النسبي 4-2-6

 كةم، ولةيكن اسةم ا  منةز  8.58د سنمتار نقطة نسبية قريبة من النقطة المرجعية تبعة
السةابق مباشةرة  مالصةق لةه مةن ج ةة  1( ويقع   ا المنز  في جوار المنةز  رقةم 2رقم 

-4، وتمث  الصةورة شةك  6مواصفا  الموقع النسبي رقم  7-4ويوضح جدو  (. الشرق
 وموقعه بالنسبة للنقطة المرجعية. 6لقطة جوية للموقع النسبي رقم  8
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 (KFUسكن هيئة تدري   -2)منزل  6تعريف الموقع النسبي رقم  7-4 جدول 

 6موقع نسبي رقم

 بناية سكنية  تعريف الموقع

 (KFU سكن  ي ة تدريس  -2منز   النقطة النسبية

 متر 8597 المسافة المطية من النقطة المرجعية

 (°26.4043 ،°50.179  اإلحداثيا 

 (3، 4،21، 6، 1(، 3، 16، 5، 22، 2  كود النظام السادس والعشرين المقاب 

 ب د   م ا( ن   ن   ع ا المقاب  الرمزز العربين  طو نعره(

 (Long.: Lat.)  DQFWC: DVEGBالمقاب  الرمزز الالتينين  

 

 ( كاآلتين6واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك  من النقطة المرجعية والنقطة  النسبية 

 النقطة المرجعية لحاضرة الدمام =  ر     ع ان  ل د ر م ا(

 ب د   م ا( ن=    ن   ع ا ( منز  سكني 6النقطة النسبية رقم 

 4130-وبإجراج نفس العمليا  الحسابية نحص  عل ن   ط ان 

 0341-ط ج:  ل=       العنوان النسبي  

 DOU:-4130=    العنوان بالحروف الالتينية 

 

 (KFUسكن هيئة تدري   -2)منزل  6 لقطة الموقع النسبي رقم  8-4 شكل  
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 بالدمام( 1بناية سكنية ) 7 -الموقع النسبي 4-2-7

، ولةيكن اسةم ا اً متةر 731سنمتار نقطة نسبية أشةد قربةاً مةن النقطةة المرجعيةة وتبعةد 
، وتمثة  الصةورة 7مواصفا  الموقةع النسةبي رقةم  8-4و  ويوضح جد(. 1 بناية سكنية 

 وموقعه بالنسبة للنقطة المرجعية. 7لقطة جوية للموقع النسبي رقم  9-4شك  

 بالدمام( 1)بناية سكنية  7تعريف الموقع النسبي رقم  8-4 جدول 

 7موقع نسبي رقم

 اية سكنية بن تعريف الموقع

  1بناية سكنية  النقطة النسبية

 متر 731 المسافة المطية من النقطة المرجعية

 (°26.43910 ،°50.10750  اإلحداثيا 

 (3، 7،21، 16، 10(، 3، 16، 2، 9، 9  كود النظام السادس والعشرين المقاب 

 س ع   م ا( ن ز ز   ع ا المقاب  الرمزز العربين  طو نعره(

 (Long.: Lat.)  DQCJJ: DVHQKالرمزز الالتينين   المقاب 

 

 

 بالدمام( 1)بناية سكنية  7لقطة الموقع النسبي رقم  9-4 شكل 

 ( كاآلتين7واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك  من النقطة المرجعية والنقطة  النسبية 

 ة الدمام =  ر     ع ان  ل د ر م ا(النقطة المرجعية لحاضر

 س ع   م ا( ن=  ز ز   ع ا ( بناية سكنية 7النقطة النسبية رقم 
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 650 -أ  ن  نوبإجراج نفس العمليا  الحسابية نحص  عل 

 650 -أ ت: العنوان النسبي لمصفاة النفط الممصصة في راس تنورة = 

 CA:-650=              العنوان بالحروف الالتينية

 تظ ر لقطة   ا الموقع وعالقته المكانية بالنسبة للنقطة المرجعية (وفي  شك 

 (مبنى إدار  بإمارة المنطقة الشرقية) 8 -الموقع النسبي 4-2-8

علة   متةراً  79سنمتار نقطة نسبية قريبة للغايةة مةن النقطةة المرجعيةة وتبعةد أقة  مةن 
اسةم  ولةيكن ،ا االمتيارعل  مط العره، وستبين قيمة    متراً  44مط الطو ، وأق  من 

، 8مواصةفا  الموقةع النسةبي رقةم  9-4ويوضح جدو  (. 8  ه النقطة  موقع نسبي رقم 
وموقعةةه بالنسةةبة للنقطةةة  8لقطةةة جويةةة للموقةةع النسةةبي رقةةم  10-4وتمثةة  الصةةورة شةةك  

 المرجعية.

 )مبنى إدار  بإمارة المنطقة الشرقية( 8رقم تعريف الموقع النسبي  9-4 جدول 

 8موقع نسبي رقم 

 مبن  إدارز  تعريف الموقع

 مبن  إدارز بإمارة المنطقة الشرقية  النقطة النسبية

 متراً  58 المسافة المطية من النقطة المرجعية

 (°26.4451 ،°50.1061  اإلحداثيا 

 (3، 8،21، 5، 16(، 3، 16، 2، 7، 14  كود النظام السادس والعشرين المقاب 

 ع   ر م ا( ن ط     ع ا المقاب  الرمزز العربين  طو نعره(

 (Long.: Lat.)  DQCHO: DVIFQالمقاب  الرمزز الالتينين  

 

 

 ة()مبنى إدار  بإمارة المنطقة الشرقي 8رقم لقطة الموقع النسبي  10-4 شكل 
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 ( كاآلتين8واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك  من النقطة المرجعية والنقطة  النسبية 

 النقطة المرجعية لحاضرة الدمام =  ر     ع ان  ل د ر م ا(

 ع   ر م ا( ن=  ط     ع ا ( بناية إدارية 8النقطة النسبية رقم 

 50 -دن  نوبإجراج نفس العمليا  الحسابية نحص  عل 

 50 -د:النسبي للبناية اإلدارية =  العنوان

 G:- 50=     العنوان بالحروف الالتينية

 

 خالصة الفصل 4-3

تضمن   ا الفص  ثمانية تطبيقا  عملية أسلوب العنونة المكانية المقتر  علة  نقةاط 
نقطةةة  ا  وعالقتةةه بالوقةةد تةةم توضةةيح بيانةةا  كةة  موقةةع  ،الةةدمامفةةي حاضةةرة  متنوعةةة

تةم قيةاس امتير  في نطاق الحيز العمراني لحاضرة الةدمام والتةي التي  المرجعية النسبية
مطةةة العمةة   وقةةد أوضةةح الفصةة حاضةةرة بالنسةةبة إلي ةةا. العنةةاوين المواقةةع جميع ةةا دامةة  

 ق ا عل  أكثر من موقع في محيط النقطة المرجعية.يطبت المقتر 
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 الفصل الخام : تحديد سعة العنوان والنظام اإلحداني المستخدم  -5

 تقديم 5-1

ويشةم  عةدة  ،المسةتمدم اإلحةداثي والنظةام العنةوان سةعة تحديدإل     ا الفص  ي دف
 وبةين بين ةا المسةافة علة  النسةبية النقطةة عنةوان سةعة اعتمةاددراسةة مةد  مطوا  أول ا 

 النظةامتحديةد  لةب يلةي ، المسةتمدم اأرضةي اإلحةداثي النظةامتحديةد ثم ، المرجعية النقطة
 مسة لة فةي النظةام تطبيةق متطلبا تحديد ، ثم المشروع   ا في عتمدالم اأرضي اإلحداثي

 .اإلنترن  عل  شبي ة ترميز محاوال مقارنة مع وأميراً عقد ، اإلحداثيا  نظام

 اعتماد سعة عنوان النقطة النسبية على المسافة بينها وبين النقطة المرجعية: 5-2

علة   بنةاجً مةن جز يةه. وج جزمانا  لك   5تكون من تنعلم مما سبق أن سعة العنوان 
كحةةد  –لكةة  مانةةة مةةن مانةةا  الةةرقم  اأفقيةةة تحليلنةا السةةابق أن المسةةافة اأرضةةية المطيةةة

 نبالنسبة لمطوط العره 1-5الموضحة في شك  تتعين بالعالقة البيانية  -أقص  لسعت ا 

 

 خانات لخطوط العرض 5ن سعة العنوان المكون م 1-5 شكل 

مةن النقطةة المرجعيةة  متةراً  88يمكننا أن نعبر عةن مسةافة ال تزيةد عةن  هو  ا يعني أن -
 غرب بحرف واحد فقط.-في اتجاه شرق

 .بحرفين اثنين فقط متراً  2276ويعني أننا يمكن أن نعبر عن مسافة ال تزيد عن  -
 .بثالثة حروف فقط راً مت 59200ويعني أننا يمكن أن نعبر عن مسافة ال تزيد عن  -
 .ب ربع حروف فقط متراً  1،538،462ويعني أننا يمكن أن نعبر عن مسافة ال تزيد عن  -

 متر 3.4*  26
 

 متر 88*  26
 

 متر 2276*  26

 
 متر 59200*  26

 

 متر   1538462* 26

 

 متر 88
 

 متر 2276
 

 مليون متر 40 متر   1538462 متر 59200

 1خانة 
 

 2خانة 
 

 3خانة 
 

 4خانة 
 

 5خانة 
 

5
6 



 تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعوديةومحمود أحمد عبداللطيف، عبدهللا حسين القاضي 

 يد سعة العنوان والنظام اإلحداثي المستمدم تحد الفص  المامسن          الجزج الثانين بناج النظام المقتر  للعنونة المكانية اإللكترونية وتطبيقه عل  حاضرة الدمام
 

88 

بممةس حةروف فقةط.  متراً مليون  40ويعني أننا يمكن أن نعبر عن مسافة ال تزيد عن  -
 ، فنحن لسنا في حاجة أكثر من  لب.متراً مليون  40وأن محيط اأره  و 

بية صحيحة فقط عند مط عره صفر، أز مةط االسةتواج. ولكةي و  ه العالقا  النس
 مةةط  تكةةون صةةحيحة عنةةد أز مةةط عةةره، فيجةةب ضةةرب كةة  القةةيم السةةابقة فةةي جتةةا

العره(، أز جيب تمام زاوية مقدار ا بالدرجا   و مقدار مط العره. وعل   لةب إ ا 
 فيكونن °26كان مط العره = 

   متةةراً  88حةةرف أبجةةدز واحةةد = الحةةد اأقصةة  للمسةةافة اأرضةةية المعبةةر عن ةةا ب
 متراً  79،1=             (26جتا 

بةالطبع أز مةط  لةب ونفس الحساب ينطبق عل  سةعة بةاقي مانةا  العنةوان. ويصةح 
 عره م ما كان.

وال ز عبرنا عنه بداللة اأرقةام ولةيس  أما عن سعة مانا  الجزج الثاني من العنوان 
 .99999مانا   و  5فسعة الرقم المكون من  (الحروف لتحسين طريقة قراجة العنوان

وأن   ا الرقم  و الجزج العشرز من قيمة الدرجا  عل  مط العره، فمعنة   لةب 
 20وأن المسافة بين القطبين  ةي  ،(°1أن أقص  سعة للرقم  و سعة درجة كاملةب أز  

 ين. فتكون سعة الدرجة الكاملة  180، وعدد مطوط العره بين ما = متراً مليون 

. أز أننةةا نسةةتطيع أن نقةةرأ بةةرقم  ز سةةعة متةةراً  111،111=  180/ متةةراً مليةون  20
ممس مانا  مسافة ال تزيد عن   ه المسافة. وعل   لب تكون سةعا  مانةا  الةرقم علة  

 كما  و مبين أسف ن تواليال

 

 خانات لخطوط الطول 5سعة العنوان المكون من  2-5 شكل 

 متر 1,1*  10
 

 متر 11*  10

 
 متر 111*  10

 
 متر 1111*  10

 

 متر   11111* 10

 

 متر 11
 

 متر   111

 

 متر   1111

 
 متر  111111 متر  11111

 

 1خانة 
 

 2خانة 
 

 3خانة 
 

 4خانة 
 

 5خانة 
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( يمكةةن ترجمتةةه علةة  أن  ةة ه 50-(، أز  د8ومعنةة   لةةب أن العنةةوان النسةةبي رقةةم  
=  متةراً  3.4 و ةي قيمةة د(    6ة المرجعية إل  الشرق بمسةافة = قطالنقطة تبعد عن الن

. فتكةون المسةافة متةراً  55=  1،1 50، وتقع إل  الجنوب عل  مسافة قةدر ا متراً  20،4
(20.4= ]  المطية

2
   +55)

2
   متراً  58[√ ≈ 

إلة   3-4 مةن ومعن   لب مرة أمر  أن سعة مانا  الرقم سةتتحدد كمةا فةي اأشةكا 
  مط العره( للحروف اأبجدية(ن  مع مراعاة أن يتم الضرب في جتا 4-5

ونر  أن االكتفاج ب  ه الحدود للحةروف اأبجديةة  أزن ثالثةة حةروف( يغطةي أقصة  
كةةم  شةةرق عةةرب(. غيةةر أن  118.4البقةةع العمرانيةةة و ةةي مسةةاحة متوقعةةة لمرجعيةةا 

كيلةومتراً  إ ا امةتح  كة   111الجنوبي يمكةن أن يمتةد لمسةافة  -عره الشريط الشمالي
كةةم(، وعند ةة  يكةةون مسةةاحة البقعةةة 222.2ماناتةةه الممةةس وحتةة  أقصةة  مةةد  ل ةةا و ةةو 

غةرب النقطةة حةروف أبجديةة لقيةاس مةا بةين شةرق و 3العمرانية القصو  والمتكونة مةن 
المرجعيةةةةة، وممسةةةةة أرقةةةةام لقيةةةةاس مةةةةا بةةةةين وشةةةةما  وجنةةةةوب نفةةةةس المرجعيةةةةة  ةةةةو 

 كم، ويكون تمثيله كاآلتين222.2كم 118.4

 (ZZZ:99999(، أو  99999حجم الرمز اأقص  المقتر   ون  ز ز زن 

 ن6-5وامتداد   ه البقعة يكون كما  و موضح في الشك  

 

 المسافة األرضية الخطية للعنوان المكون من حرف واحد ورقم واحد 3-5 شكل 

 

 ك  موقع في   ا الشريط
  م176متر(= 88   2 وعرضه 

 يتطلب حرف أبجدز واحد

  ك  موقع في   ا الشريط
  م22.2متر(= 11.1   2 وعرضه 
 مانة رقمية واحدةيتطلب 

 النقطة المرجعية

 شما 
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 المسافة األرضية الخطية للعنوان المكون من حرفين أبجديين وخانتين رقميتين 4-5 شكل 

 

 

 المسافة األرضية الخطية للعنوان المكون من نالنة حروف أبجدية ونالث خانات رقمية 5-5 شكل 

 

  ك  موقع في   ا الشريط
 كم 4.5متر(= 2276   2 وعرضه 
 اثنين ينأبجدي ينيتطلب حرف

  ك  موقع في   ا الشريط
م  222.2=  متر( 111.1   2 وعرضه 

 مانتين رقميتينتطلب ي

 النقطة المرجعية

 شما 

  ك  موقع في   ا الشريط
 كم 118.4كم(= 59.2   2 وعرضه 
  ةأبجدي ثالثة حروفيتطلب 

  ك  موقع في   ا الشريط
 كم2.2كم(= 1.1   2 وعرضه 
 ثالل مانا  رقميةيتطلب 

 النقطة المرجعية

 شما 
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حروف أبجدية لقيا  ما بين شرق وغرب  3مساحة البقعة العمرانية القصوى المكونة من  6-5 شكل 
   ما بين وشمال وجنوب النقطة المرجعيةالنقطة المرجعية وخمسة أرقام لقيا

إ ا أضفنا الحرف اأبجدز الرابةع  يمكننا لو ش نا أن نمد   ه البقعة أفقياً أبعد من  لب
. و ة ا  ةو متراً كيلو 1539.2=  26 59.2فسيص  سعة أربعة حروف أفقية إل  مسافة 

    ن لول  ا لجتبق معالل( التي س4بية رقم  لطة النسللالنق عنوانبب ال ز جع  لالس
كةةم غةةرب النقطةةة المرجعيةةة. وأن ةةا  200(. إ  أن ةةا تبعةةد مسةةافة 8390-: ج ج   ك- 

 ةكةم، كةان مةن الةالزم أن ينتقة  العنةوان إلة  ف ةة أربعة 53(، أز 26جتا 59.2تزيد عن  
 .وليس ثالثة حروف أبجدية

ن طولةه حروف أبجدية جع  مة 3ورغم أن مث    ا العنوان جا ز، إال أن زيادته عن 
حةروف أبجديةة  3النسةبية عةن العنةاوين لة ا نوصةي بة ال تزيةد  بعودة إلة  مشةقة معالجتةه

جنوب( و ك ا يكون سةعة البقعةة العمرانةي القصةو  -غرب( وممسة أرقام  شما - شرق
كةم. و ةو مبةين فةي شةك   222.4 جتةا مط العةره(، وطولةه 118.4مستطيالً عرضةه 

 .أعاله 5-6

 المستخدم النظام اإلحداني األرضي  5-3

لإلحةداثيا   اً يتضح بجالج عل  النحو الة ز عرضةنا بةه  ة ا النظةام أنةه يسةتمدم نظامة
ن أنظمةةةة اإلحةةةداثيا  المسةةةتمدمة فةةةي المسةةةح فةةةإ -وكمةةةا  ةةةو معلةةةوم -الجغرافيةةةة. ولكةةةن

بمعنةة  أن الةةدو  الممتلفةةة قةةد  بليسةة  وحيةةدةو الجغرافةةي للمواقةةع علةة  اأره متعةةددة،
ثيةةة ماصةةة بةةالرجوع إلةة  نقةةاط إحداثيةةة مرجعيةةة فةةي نطق ةةا اتمةة   أنفسةة ا أنظمةةة إحدا

 النقطة المرجعية

 شما 

 كم 59.2 كم 59.2

 كم 111.1

 كم 111.1

 البقعة العمرانية القصو 
 كم x 222.2كم  118.4

يعبر عنه بعنوان نسبي 
 (99999زن ز أقصاه  ز
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المحلية. ومن أمثلةة  لةب أن المرجةع اإلحةداثي لشةرق المملكةة العربيةة السةعودية ومنطقةة 
علةة  نظةةام إحةةداثيا   عةةين العبةةد(. وقبةة  توضةةيح متطلبةةا   ومةةازا (  الملةةيج اعتمةةد

 اإلحداثيا  الممتلفة. مشروعنا فيما يمص نظام اإلحداثيا ، نوجز الفرق بين أنظمة 

 تنقسم أنظمة اإلحداثيا  الجغرافية إل  نوعين أساسيينن

ويطلةق  ،global or spherical coordinate systemحةداثيا  أرضةية أو كرويةة إنظةم  -1
 .geographic coordinate systemsعلي ا عامة طأنظمة اإلحداثيا  الجغرافيةط 

 map مةةةة علةةة  أنظمةةةة إسةةةقاط المةةةرا ط قا projectedنظةةةم إحةةةداثيا  م سةةةقطة  -2

Projection ومن أمثلت ان ، 

Transverse Mercator Projection  ن و و تعةدي  علةMercator Projection  الة ز  ةو أقةدم
عةةةةام  Gerardus Mercatorمحةةةةاوال  إسةةةةقاط للمةةةةرا ط، وضةةةةعه جيةةةةرادوس ميركيتةةةةور 

 ط المالحية لزمن طوي .م.وقد أصبح   ا النظام اإلسقاطي المعتمد في المرا 1569

 Projection Albers equal area
ن
 كولومبيةةا بةريت ط واليةةة فةي بةةه المعمةو  النظةةام و ةو 

British Columbia  المةةةوارد تنميةةةة إدارة وزارة قبةةة  مةةةن و لةةةب الكنةةةدز، الغةةةرب أقصةةة 
 المسةةةةةاحة  ي ةةةةةة أيضةةةةةاً  النظةةةةةام نفةةةةةس  وي سةةةةةتمدم ،/http://geobc.gov.bc.ca واسةةةةةتدامت ا

  اأمريكةةي اإلحصةةاج ومكتةةب ،United States Geological Survey اأمريكيةةة وجيةةةالجيول
United States Census Bureau. 

Robinson Projection ن والةةة ز اسةةةتمدمته الجمعيةةةة الجغرافيةةةة اأمريكيةةةة بةةةين عةةةامي
ن وقية Winkel Tripel Projectionإسقاط يسةم  مؤمراً بل واستبد  1998و 1988

1
أن  ة ا  

  .قاط  و اأفض  عل  اإلطالق لحره جميعاً عل  مريطة واحدةاإلس

، وغرضةة ا Map Projectionsو ةة ه الةةنظم وأمثال ةةا يطلةةق علي ةةا إسةةقاطا  المةةرا ط 
سطح اأره إل   ي ة مسطحة  ا  بعدين اثنين فقط بمةا لتحوي   إسقاط( ال ي ة الكروية 

ة، وبمةةا ال ي مةة  بمواصةةفا  يمكةةن معةةه رسةةم المريطةةة علةة  الةةورق أو الشاشةةة الحاسةةوبي
وتطةةو  القا مةةة بةة نواع اإلسةةقاطا ، و نةةاب مةةةن  ،المريطةةة ال امةةة لمسةةتمدم المريطةةة
أحصا ا حسب الغره من االستمدام
2
. 

 النظام اإلحداني األرضي المعتمد في هذا المشرو : 5-4

، وينتمي إلة  النةوع اأو  فةي التصةنيف WGS 84سيتم في   ا المشروع اعتماد نظام 
النظام المعيارز المستمدم اآلن فةي كة  مةنن علةم  WGS84السابق عرضه. ويعتبر   ولاأ

. ويتركةب navigation، والمالحة Geodesy، والقياسا  اأرضية cartographyرسم المرا ط 

                                           
 

1 Flexion and Skewness 2007, V42 N4. in Map Projections of the Earth, David M. Goldberg & J. Richard Gott III, ed.: 

http://www.physics.drexel.edu/~goldberg/projections/goldberg_gott.pdf  
2 Radical Geography: http://www.radicalcartography.net/?projectionref  

http://www.physics.drexel.edu/~goldberg/projections/goldberg_gott.pdf
http://www.radicalcartography.net/?projectionref
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، وسةطح مرجعةي كةروز coordinate frame  ا النظام من إطار مرجعةي إحةداثي لةحره 
 gravitational equipotentialثةةاقلي متسةةاوز الج ةةد ، وسةةطح تreference ellipsoidنةةاقص 

surface  يتعةين بةه مسةتو  سةطح البحةر االتفةةاقي. وآمةر إصةدار لنظةامWGS84   يعةود إلةة
. 2010عم  ب  ا التعدي  حت  عةام أن ي المقرر ، ومن2004وتم تعديله سنة  1984عام 

 ةو  – WGS84 أز –. و ة ا النظةام WGS60، وWGS66، وWGS 72ه إصةدارا  توقد سةبق
 Global Positioningالنظةةام المرجعةةي المسةةتمدم فةةي أنظمةةة المواقةةع الجغرافيةةة اأرضةةية 

System. 

وال يزيةةد  ،فةةي مركةةز ثقةة  اأره WGS84ويقةةع المركةةز المرجعةةي للنظةةام اإلحةةداثي 
سةم حسةب مةا أعلةن عنةه 2المط  في إحةداثيا   ة ا النظةام عةن 

1
. و ة ه النتيجةة اأميةرة 

 ام جداً في مشروعنا الرا ن. ا  اعتبار  

 متطلبات تطبيق النظام في مسألة نظام اإلحدانيات: 5-5

لنا أن نتساج ن لو إن اإلحداثيا  المرصودة لموقع بعينه تعين  بنظام إحداثيا  معتمد 
(، وبعةةد إجةةراج التحويةة  50.12926 ,26.32894وكانةة  علةة  النحةةو   -ولةةيكن نظةةام كةة ا –

ب ن ن   ا(. ثةةم ن  ةة ا الموقةةع تبةةين أنةةه  ز س ا ع اواسةةتمالص الترميةةز الجغرافةةي ل
يحةةةدل أن يتعةةةد  نظةةةام اإلحةةةداثيا  نفسةةةه وفةةةي عةةةام تةةةا  يحةةةدل إزاحةةةة للنظةةةام  أز 

أمتةةار مةةثالً، فمةةا ا تكةةون  5لإلحةةداثيا ( جةةراج  ةة ا التعةةدي  إلةة  الشةةما  الشةةرقي بمقةةدار 
 النتيجةذ 

ل ن ن ل : أ ش ج   جي إلة   النتيجة أن تتعد  اإلحداثيا  ومن ثم الترميز الجغراف
 (!  ج

 إن ا أزمة حقيقية لو حدث ،

مةن  فةإن كةان ال بةد (وأال يتم تغييةره  ومن ثمن يجب أن يتم امتيار نظام ترميز عالمي
، فيجب أن يتم حساب الفروق بةين اإلحةداثيا  اأولة  واأميةرة فةي مرجعيةة القيةاس  لب

ا فةي عنةد التحوية . و ة ا  ةو العةال (، ويراعةي  ة ا الفةرق0، 0اإلحداثيب أز المرجةع  
 .أول  أسوأ الظروف. غير أن تجنبه

 محاوالت ترميز شبيهة على اإلنترنت: 5-6

 العنونة المكانية للشبكة الجغرافية الوطنية للواليات المتحدة األمريكية  5-6-1

 USNG Unitedيتشةةابه نظةةام الشةةبكة الجغرافيةةة الوطنيةةة للواليةةا  المتحةةدة اأمريكيةةة 

States National Grid  Spatial Address (USNG)    مةةع مبةةدأ مشةةروعنا فةةي االعتمةةاد علةة

                                           
 

1 The EGM96 GEOID Undulation with Respect to the WGS84 Ellipsoid, 

http://cddis.nasa.gov/926/egm96/doc/S11.HTML  

http://cddis.nasa.gov/926/egm96/doc/S11.HTML
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متلةةف يمطةةوط الطةةو  والعةةره، إال أن تقسةةيم العمةة  وحجةةم الماليةةا وطريقةةة العنونةةة 
علةةة   USNGطريقةةةة عمةةة   ويمكةةةن اسةةةتعراهامتالفةةةاً جةةة رياً عمةةةا عرضةةةناه سةةةابقا . 

اإلنترن 
1

 تطبيق ا.  ندعكم  ي شاقة وعسيرة  ، وسوف يتضح عل  الفور

 

 (USNG)نظام الشبكة الجغرافية الوطنية للواليات المتحدة األمريكية  7-5 شكل 

 

 العنونة المكانية للشبكة الجغرافية البريطانية  5-6-2

 British National Gridيسةم   يطبق أيضاً في بريطانيا نظةام وطنةي للعنونةة الجغرافيةة

Reference System BNGR
 2

م المملكةة ييعتمد   ا النظام علة  تقسةو. 1-5، يلمصه الجدو  
 اً ميةة . يعطةة  كةة  مربةةع كةةود100ميةة    100المتحةةدة إلةة  مربعةةا   وحةةدا  اأسةةاس( 

ال يتكةرر الحرفةان مةن منطقةة و ةة بالدولةنةمن حةرفين يرمةزان لمنطقةة معي اً ( مكوناً  رمز
لوحدا  اأصغر عناوين معتمدة عل  رمز المربع الوحةدة وتعط  المناطق وا ،إل  أمر 
 اأساس.

                                           
 

1  Federal Geographic Data Committee: http://www.fgdc.gov/usng/how-to-read-usng/index_html 

ESRI Corporation: http://www.esri.com/news/arcuser/0705/usng1of2.html 
 
2See  the Links: Ordnance Survey: 

http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/gps/information/coordinatesystemsinfo/guidetonationalgrid/index.html 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/British_national_grid_reference_system  

http://www.fgdc.gov/usng/how-to-read-usng/index_html
http://www.esri.com/news/arcuser/0705/usng1of2.html
http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/gps/information/coordinatesystemsinfo/guidetonationalgrid/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/British_national_grid_reference_system
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 النظام الوطني البريطاني للعنونة الجغرافية 1-5 جدول 

 

 NACنظام العنونة المكانية العالمية  5-6-3

العنونةةة  طنظةةاماسةةم  روجةة  إحةةد  الشةةركا  الغربيةةة نظامةةاً للعنونةةة المكانيةةة تحةة 
 The Natural Area Coding System (NAC)المكانية العالميةةط 

1
عةن  بعيةداً . وقةد عثرنةا عليةه 

مةن عسةاه أن أدبيةا  فكةرة المشةروع، والبحةل ع تطويرنةا ل ة ا النظةام فةي ثنايةا ت صةيلنا
، ورغم أن مبدأ الفكرة يكاد يتطابق في النظامين، إال أن  نةاب  ه الفكرةيكون قد تطرق ل 

 الفروق ما به يتميز مشروعنا عن  لب النظام. من

( كما سبق  اإلشارة، في حةين 26يعتمد مشروعنا عل  نظام عددز أساسه العدد   -1
 (.30عل  أساس   NACيعتمد النظام 

بين نمبة منتقةاة مةن الحةروف اأبجديةة، مةع  NAC( في النظام 30يجمع اأساس   -2
يبةةة واحةةدة، و ةةو إجةةراج يزيةةد مةةن صةةعوبة ( فةةي ترك9876543210اأرقةةام العشةةرية  

 قراجة الرمز/العنوان في حالة دمج اأرقام مع الحروف العربية.

علةة  أربةع مسةةتويا  فقةةط مةن الترميةةز فةةي حةين يصةة  عةةدد  NACيقتصةر النظةةام  -3
مستويا  الرمز في مشروعنا إل  ممس مستويا . و  ا يحد من قةدرة الرمةز فةي النظةام 

                                           
 

1 ------------- Natural Area Coding System Extended to Mobile Location Based Services Network. https://mlbs.net/ 

https://mlbs.net/
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NAC وفي حالةة متراً  25   متراً  50قة أفض  من ماليا مساحت ا  عل  الوصو  إل  د .)
مانةا   5+5مستويا  ستتحسن الدقة في الرمز المركةب مةن  5عل   NACشمو  النظام 

(، ورغةةم أن ةةا أصةةغر مةةن المسةةاحة التةةي متةةراً  0.82 متةةراً  1.64إلةة  مليةةة مسةةاحت ا  
إلة   26لنظةام العةددز مةن % إال أن  لب متوقع الرتفةاع أسةاس ا50وصلنا إلي ا بحوالي 

. وكمةةا  كرنةةا فةةإن  ةة ه الزيةةادة كانةة  علةة  حسةةاب قةةراجة رمةةز ممةةتلط مةةن الحةةروف 30
واأرقام. كما وأن   ا الدقة في مساحة الملية لن تةؤدز إلة  منفعةة عمليةة أكبةر مةن التةي 

 نظامنا.مال    علي ا من وحصيتم الس

الحةروف الرمزيةة التةي تسةتمدم  يعمد إل  توحيد كلي للنظةام بمةا فيةه NACالنظام  -4
فةةي تسةةمية الرمةةز، و ةةي بةةالطبع الحةةروف الالتينيةةة، ويقتصةةر علي ةةا. و ةة ا ال يةةتالجم مةةع 
ثقافتنا العربية، وما من سةبي  إلة  اعتمةاد مثة   ة ا النظةام ومنتجاتةه الحاسةوبية علة   ة ا 

 النحو.

عنوان النسةبي. و ةو النظام في مشروعنا  نا بالتمييز بين العنوان المطلق وال ينفرد -5
في تبسيط قةراجة العنةوان فةي النطةق العمرانيةة المحليةة.  ة ا  –كما الحظنا  -إجراج را ع 

في الوق  ال ز يحافظ النظام علة  طالقةة العنونةة علة  مسةتو  اأره جميعةاً إ ا دعة  
كمةةا رأينةةا و ن،الحاجةةة إلةة  أز مقارنةةا  مةةع عنونةةة مارجةةة عةةن النطةةاق العمرانةةي. ولكةة

 االتجا ي بين العنوان النسبي وعنوان النقاط المرجعية التابع ل ا العناوين النسبية.بالجمع 

علة  سةطح اأره، و ةو امتةداد  باالرتفةاعيضيف بعداً ثالثاً يمةتص  NACالنظام  -6
 توسعة النظام لثالل أبعاد.  طبيعي أيضاً في نظامنا إ ا تم

كةةن التحويةة  مةةن أز من مةةا إلةة  ورغةةم  ةة ه االمتالفةةا  بةةين النظةةامين، إال أنةةه يم -7
 رياضية للتحوي  المحوسب إ ا دع  الحاجة إل   لب. موارزميةاآلمر بكتابة 
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اختبار النظام المقترح من خالل : لثالنا الجزء
 التطبيق الميداني

 

 

 

 

 

، ويتحقةق  ة ه الميداني التطبيق مال  من المقتر  النظام متباراي دف   ا الجزج إل  
فصةلين  الفصة  السةادس، والفصة  السةابع(، يمصةص الفصة  السةادس دف من مال  ال 
المسةةتمدمة فةةي عةةدد مةةن  اإللكترونيةةةدراسةةة ميدانيةةة لعينةةة مةةن نظةةم العنونةةة المكانيةةة ل

العربيةة السةعودية  مؤسسةا   في المملكةالمؤسسا  الحضرية الممتلفة بالمنطقة الشرقية 
 آراج سةةتطالعيمصةةص ال ف ةةو أمةةا الفصةة  السةةادسالك ربةةاج، والميةةاه، كعينةةة دراسةةية(، 

 .مكانية عنونة لنظم تحتاا التي المؤسسا  من عينة
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 ونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعوديةتطوير نظام ترميز جغرافي لعنومحمود أحمد عبداللطيف، عبدهللا حسين القاضي 

 الفص  السادسن تحلي  لعينة من نظم العنونة المكانية ببعه المؤسسا  الحضرية بالمملكة      ن امتبار النظام المقتر  من مال  التطبيق الميدانيالثاللالجزج 
 
 

99 

: تحليل لعينة من نظم العنونة المكانية ببعض الساد الفصل  -6
 بالمنطقة الشرقية المسسسات الحضرية

 تقديم 6-1

 عينةةة مةةن نظةةم العنونةةة المكانيةةة بةةبعه المؤسسةةا تحليةة  ي ةةدف  ةة ا الفصةة  إلةة  
والعنونةة فةي ممةس مؤسسةا ن  تسةميةال نظمالحضرية بالمنطقة الشرقية، ويشم  دراسة لة

 شبكةعناصر  عنونةنظم  ،الشرقية بالمنطقة المدن منفي عدد  اأراضي قطع تسمية نظم
، الشةرقية بالمنطقةة الصةحي والصةرف الميةاه شةبكة، نظةم عنونةة الشرقية المنطقة ك رباج

فةةي  والمطةةارا  المةةدن مواقةةعنوعةةة للتسةةمية ومن ةةا تحديةةد وأميةةراً بعةةه التطبيقةةا  المت
 .المملكة

العربيةةة السةةعودية التةةي تتبةةع أنظمةةة عنونةةة.  فةةي المملكةةةتتعةةدد القطاعةةا  الرسةةمية 
بنظةةام العنونةةة مبةةدأ طالتسةةميةط وطالترميةةز الجغرافةةيط. ففةةي أغلةةب اأحيةةان تكةةون نقصةةد و

سةةم ال يشةةير بالضةةرورة إلةة  موقةةع التسةةمية بمعةةز  عةةن طالترميةةز الجغرافةةيط، أز أن اال
ينةدمج االسةةم، أو بةةاأحر ، يحمةة  االسةةم فةةي  (فةةي مشةةروعنا الةةرا ن  هالمسةم . غيةةر أنةة

م  .   بنيته متجه موضع الم سل

ن قيمةةة مشةةروعنا، ال بةةد مةةن مقارنةةة تةة ثيره عنةةد التطبيةةق علةة  عةةدد مةةن  ةةثمِّ ولكةةي ن 
لة ا سنسةتعره عةدداً مةةن  بيةةقاأنظمةة مةع نفةس اأنظمةة فةةي قطاعةا  ممتلفةة قبة  التطب

وطرق عنونت ا للعناصر المكانيةة التةي  ةي مفةردا  قواعةد   في المملكةالقطاعا  العاملة 
 بيانات ا و لب عل  النحو التالين

مةةن المةةدن بالمنطقةةة الشةةرقيةط، و ةةي م مةةة فةةي عةةدد  أوالًن طتمطةةيط قطةةع اأراضةةي
 .لبلدية والقرويةط ب مانا  المدن، وتابعة أيضاً لوزارة الش ون ا ةمنوط

ب ةا طوزارة الشة ون  ةثانياًن طتسمية الشةوارع وتةرقيم اأمةالبط، و ةي الم مةة المنوطة
 البلدية والقرويةط  ممثلة في طوكالة الوزارة لتمطيط المدنط

 تبع طوزارة االتصاال طيثالثاًن طنظام البريد الجديدن نظام واص ط، و

م مةةة التابعةةة لشةةركا  الك ربةةاج، وماصةةة رابعةةاًن طتوزيةةع شةةبكة الك ربةةاجط،  و ةةي ال
 بالمنطقة الشرقية.

مامساًن طشبكا  المياه والصرف الصحيط، وتتبع طوزراة المياه والصةرف الصةحيط 
 ووكالت ا بالمنطقة الشرقية.

6 
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 من المدن بالمنطقة الشرقيةفي عدد  قطع األراضي نظم تسمية 6-2

 استعراض الوضع الحالي لنظم تسمية/عنونة قطع األراضي 6-2-1

أز  ،الوقةوف علة  طريقةة تسةميت ا  ةو إن الغره من معرفة آلية تمطيط قطةع اأراضةي
كغير ةا مةن منةاطق  -عن غير ا برقم مميز. وأن المنطقة الشةرقيةأره  ك  قطعة تمصيص
تنقسم لنطاقا  عمرانية، يدم  رمز النطةاق العمرانةي كجةزج مةن الةرقم المميةز لقطعةة  -المملكة

 تنتمةي قطعةة اأره المكان ال زرمز النطاق العمراني يد  عل   اأره. وعل   لب فمعرفة
 يعرف عدد من النطاقا  العمرانية بداللة رمز ا الكودز. 1-6. والجدو  إليه

 تعريف النطاقات العمرانية بداللة رمزها الكود  1-6 جدول 

Dom_Admin_District   Dom_Admin_District 

Code Description    

 تارو  340  الدمام 100

 عنب 350  سمحة 1003

 صفو  360   اعبلوتن 1004

 راس تنورة 450  عراه 1005

 النابية 5005  أبو قميص 1006

 جسر الملب ف د 6001  البديع 1007

 الثقبة 6002  الظ ران 120

 العزيزية 6003  المبر 200

 شاطئ نصف القمر 6004  القطيف 300

    سي ا  330

وينقسم ك  نطةاق عمرانةي إلة  عةدد مةن اأحيةاج، لكة  حةي من ةا رمةز كةودز أيضةاً، 
 بعه اأحياج وأكواد ان 2-6يوضح جدو  و

 تعريف لبعض األحياء العمرانية بداللة رمزها الكود  2-6 جدول 

Dom_Admin_District   Dom_Admin_District 

Code Description  Code Description 

 الصدفة 11  الحسين 1

 المليج 110  المزامي 10

 الصناعية 111  الرما  100

 ضاحية الملب ف د 112  الغدير 101

 الصناعية 113  الشاطئ الغربي 102

 الجو رة 114  النور 103

 الرابية 115  الكوثر 104

 الز ور 116  غرناطة 105

 السالم 117  النابية 106

 البديع 118  الفردوس 107

 المليج 119  الحمراج 108
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وفي الوق  نفسه تتبع ك  مجمعة من اأحياج بلدية من البلديا ، و  ه أسماج البلةديا  
 ن(3-6 جدو   ورموز ا التي تدم  أيضاً في رقم قطعة اأره

 تعريف البلديات بداللة رمزها الكود  3-6 جدول 

Dom_Admin_District   Dom_Admin_District 

Code Description  Code Description 

 المبر الجنوبية 20  شرق الدمام 115

 المبر 210  الظ ران 120

 القطيف 310  غرب الدمام 130

 سي ا  331  الراكة 14

 تارو  341  ط الدماموس 150

 عنب 351  شرق المبر 16

 صفو  361  شاطئ نصف القمر 17

 القديح 371  المبر الشمالية 18

 رأس تنورة 451  المبر الغربية 19

 الثقبة 6  العزيزية 2

وفي الوق  ال ز تنقسم فيه المدينة إل  أحياج، فإن ةا مقسةمة أيضةاً إلة  ممططةا ب أز 
علة  عةدد  -وماصةة اأحيةاج القديمةة -الحةي الواحةد تةوزوقد يح تقسيما  مساحية كبر .

فةي جةدو   160من الممططا ، فمثالً يشتم  حي الز ور بمدينة الدمام، و و يحم  رقم 
، 417، 343، 102، 87، 82، 41اأحياج أعل ، عل  عدد مةن الممططةا  أرقام ةان   

682 ،836 ،915.) 

 تقسيم دام  أ، ب، ا وقد ال ينقسم.وقد ينقسم الممطط من   ه الممططا  إل  

 ب ا. اً ماص اً وتحم  قطعة اأره دام  ك  ممطط من   ه الممططا  رقم

 ة ه الرمةوز فةي بنيتةه، باإلضةافة  وروداأراضةي و قطةع  إلحةد واآلن، لنر  سجالً 
حةةي الز ةةور  –، وموقةةع القطعةةة مةةن الحةةي Centroidإلةة  إحةةداثيا  مركةةز قطعةةة اأره 

 ن  (1-6 شك   ArcMap 9.2كما تظ ر ببرنامج  -بمدينة الدمام 

ومعنة   لةةب أن الةةرقم الكامة  لقطعةةة اأره حسةةب بقةاج التقسةةيم اإلدارز واأرضةةي 
الةة ز تتبعةةه قطعةةة اأره  ةةو كامةة  حقةةو  السةةج  المبةةين، غيةةر أن العةةرف الةةداملي قةةد 

ره يكتف  ب كر اسم المدينة ورقم الممطط ورقم قطعةة اأره. فيقةا  أن رقةم قطعةة اأ
  و رمز المدينة. 100حيل رقم  100/1/82بمدينة الدمام. أو  1/82 و 

يوضةح سةج   2-6ونفس الشيج يقا  عل  قطع أراه في اأحياج اأمةر ن فالشةك  
 قطعة أره بحي الحزام ال  بي بمدينة المبر.
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 حي الزهور بمدينة الدمامباألراضي  قطع إلحدى سجل 1-6 شكل 

 

 بحي الحزام الذهبي بمدينة الخبراألراضي  قطع ىإلحد سجل 2-6 شكل  

فةي حةي طالدانةة أره  ومثا  ثالل في الظ ران، حيل يظ ر فةي الشةك  موقةع قطعةة
 لمبر.الشماليةط بمنطقة الظ ران الواقعة بين مدينتي الدمام وا

 أزن الظ ةران(  120( في مدينة رقم 16/م453ورقم قطعة اأره كما  و موضحن  
 .(3-6 شك    حي الدانة الشمالية( 188ورقم الحي  و  120والتابع لبلدية رقم 

CITY_CODE100المدينة

MUNICIPALIY150البلدية

DISTRICT_Code116الحي

PLAN_NO82المخطط

PARCEL_NO1رقم القطعة

x50.09631خط طول المركز

y26.4586خط عرض المركز 

CITY_CODE200المدينة

MUNICIPALIY210البلدية

DISTRICT_Code146الحي

PLAN_NO81المخطط

PARCEL_NO89رقم القطعة

x50.210117خط طول المركز

y26.315534خط عرض المركز 
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 هرانبحي الدانة الشمالية بمدينة الظاألراضي  قطع حدىإل سجل 3-6 شكل 

فةي أره  فإ ا انتقلنا إل  مدينة القطيف، ووصلنا لحةي الجزيةرة، و بطنةا علة  قطعةة
 ن4-6 في الشك   ا الحي، كما  و موضح 

  

 بحي الجزيرة بمدينة القطيفاألراضي  قطع حدىإل سجل 4-6 شكل 

 

 .في الشك كما  و مبين  نجد أن السج  التعريفي ل  ه القطعةس

CITY_CODE120المدينة

MUNICIPALI120البلدية

DISTRICT_C188الحي

PLAN_NO453المخطط

مPARCEL_NO16رقم القطعة

x50.137799خط طول المركز

y26.337264خط عرض المركز 

CITY_CODE300المدينة

MUNICIPALI310البلدية

DISTRICT_C86الحي

PLAN_NO284المخطط

PARCEL_NO122رقم القطعة

x50.01139خط طول المركز

y26.55342خط عرض المركز 
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( وتقةع فةي مدينةة 284/122ومعن    ا السةج  أن قطعةة اأره  ة ه تحمة  الةرقم  
، ويالحةةظ ذ حةةي الجزيةةرة( 86، ورقةةم الحةةي  ةةو 310 القطيةةف( وتتبةةع بلديةةة رقةةم  300

 .الطو  الكبير للعنوان إن تتبعنا السلسلة كل ا

 

 المقترحة اإللكترونيةيقة العنونة بطر األربعة األحياءفي إعادة ترقيم قطع األراضي  6-2-2

و ةةي عينةةة تكشةةف النقةةاب عمةةا وراج ةةا مةةن تسةةمية قطةةع   تبةةين مةةن اأمثلةةة السةةابقة
أن السج  التعريفي لقطعة اأره يتفاو  مةن مدينةة إلة  أمةر ، ( في المملكةاأراضي 

وحت  دام  المدينة الواحدة، وماصةة المةدن الكبةر ، نجةد أن الممططةا  القديمةة تحمة  
تطةابق فةي البنيةة المعرفيةة بالضةرورة يعريفاً في حقو  سجل ا المميةز لقطعةة اأره ال ت

 مع سجال  قطع أراضي الممططا  الجديدة.

قع ةا اوباعتماد اآللية التي شرحنا ا سةابقاً فةي إعةادة تسةمية قطةع اأراضةي بداللةة مو
   ليننيمكن أن ي م  شك فسوف نجد أن االسم الجديد لقطعة اأره بةالجغرافي

قطةةة مرجعيةةة مطلقةة  ةةي نقطةةة تقةاطع مةةط االسةةتواج نإمةا أن يكةةون مطلقةةاً منسةوباً ل -
مةط العةره( معبةراً عنةه فةي نظةام  ومط جرينت . و  ا العنوان لةيس إال  مةط الطةو ،

 –كمةةةا رأينةةا سةةةابقاً  –عةةددز جديةةد أسةةةميناه النظةةام السةةةادس والعشةةرين. وتسةةةتبد  فيةةه 
 دية.اإلحداثيا  الرقمية بحروف أبج

ن جةزج يشةير مةن الموقةع جزأينأو يكون عنواناً نسبياًن وفيه نقسم العنوان المطلق إل  
 لنطةاق عمرانةي محةدود، اً ممتةار اً المشار إليه إل  نقطة مرجعية محليةة كة ن تكةون مركةز

والجةةزج الثةةاني  ةةو العنةةوان المطلةةق لتلةةب النقطةةة المرجعيةةة. و ةة ه  ةةي الطريقةةة التةةي 
العنةةوان المطلةق الشةام  وأعطينةا أمثلةةة علة  آليةة تطبيق ةا علةة   حنا ا وفضةلنا ا عةنشةر

 سابقاً. الفص  الرابععينا  فردية في شر  النظام في 

بع مرة أمر  طريقة العنونة النسةبية، ولكةن لةيس لعينةا  فرديةة كمةا سةبق، نتوسوف 
ار ب  لعينا  جماعية تشم  في حالتنا  نا جميع قطع اأراضي أحد اأحياج. وسوف نمتة
 .ا نا اأربع أحياج السابق استعراه السج  التعريفي المميز لقطعة اأره في ك  من 

فةي الحةي الة ز تنةدرا أره  أما عن آلية تطبيق استمراا العنوان النسبي لك  قطعةة
في قاعدة بياناته، فتتم بواسطة موارزمية طبقنا ا عل  كام  قطع اأراضةي واحةدة وراج 

يقةةة البرمجةةة الحاسةةوبية. و لةةب حسةةب الممطةةط الحاسةةوبي بطر حةةددأمةةر  فةةي الحةةي الم
 Flow Chartاآلتين ) 

تعيةةين نقطةةة المركةةز المرجعةةي للنطةةاق العمرانةةي الواقعةةة فيةةه المواقةةع المطلةةوب  – 1
 x1x1.x1x1x1x1x , ا الجديةةةةةدة. ويكةةةةةون علةةةةة  صةةةةةورة مقننةةةةةة ولةةةةةتكنن   تعيةةةةةين أسةةةةةما

y1y1.y1y1y1y1y1) 
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 ول   حسب الترتيب الممتار(اإلشارة إل  قطعة اأره اأ -2

 بداللة قيمة مط الطو ، وقيمة مط العره Centroidقراج نقطة المركز  -3

 (yy.yyyyy و (xx.xxxxxحصر حجة القيمتين في عره محدد  و   -4

تعيةةين الفةةرق االتجةةا ي بةةين متجةةه موضةةع إحةةداثيي مركةةز قطعةةة اأره، و لةةب  -5
 وفرق اإلحداثيين عل  مط العره.ليس إال فرق اإلحداثيين عل  مط الطو ، 

 xx.xxxxx - x1x1.x1x1x1x1xفرق اإلحداثيين عل  مط الطو  = ط =  -6

 yy.yyyyy - y1y1.y1y1y1y1y1فرق اإلحداثيين عل  مط العره = ع =  -7

 .(2-3جدو  بواسطة دالة التحوي    (حروف أبجدية > -ط  إجراج التحوي   -8

بعملية حسابية بسيطة بضرب القيمة ع فةي  (عددية أرقام > -ع  إجراج التحوي   – 9
 ( إلسقاط العالمة العشرية بالكلية.100000العدد  

 إمراا العنوان النسبي في الصورةن  الحروف اأبجديةن اأرقام العشرية( – 10

بشةةك  حاسةةوبي مرجنةةا أره  علةة  كةة  قطعةةة Algorithm الموارزميةةةوبتطبيةةق  ةة ه 
 اأحياج اأربعة الممتارةن النتا ج اآلتية لك  حي منب

 حي الزهور بمدينة الدماماألراضي ب إحدى قطعتطبيق على  6-2-2-1

جيةةداً، يظ ةةر عنةةوان قطعةةة اأره المشةةار إلي ةةا فةةي صةةيغته  5-6بمالحظةةة الشةةك  
العربية والالتينية. والجدو  الظا ر فيه العنوان  و جدو  المعلوما  التلقةا ي الةدا  علة  

. والواقع أننةا قمنةا بإدمةا  العنةوان arcMapعل م في برنامج معلوما  ك  عنصر جغرافي م
الماص باستعراه ممطط الحةي بصةفت ما حقلةين  Shape Fileبصيغتيه في ملف البرنامج 

إضافيين. وفي الحقيقةة لةم تكةن  ة ه المطةوة يسةيرة علة  اإلطةالق أن ةا شةمل  كة  قطةع 
لجةة حاسةوبية معقةدة أنتجة  اأراضي بالحي الماص ب ا  حةي الز ةور(. فقةد تطلبة  معا

ويمكةن اسةتعراه محتوياتةه  shape Fileفي الن اية تمزين عنوان قطعة اأره فةي ملةف 
بسةةة م الفةةة رة، أره  ( علةةة  أز قطعةةةةiبةةةالوقوف بمؤشةةةر المعلومةةةا   ويحمةةة  العالمةةةة 

، فةةي الشةةك يظ ةةر الجةةدو  المبةةين  centroidوتحديةةداً علةة  النقطةةة الدالةةة علةة  مركز ةةا 
  الحقةةو  المعرفيةةة. وبعةةد إضةةافة العنةةوان بشةةقيه، ظ ةةر ضةةمن المعلومةةا  والشةةام  لكةة

 بصفته العنوان النسبي لقطعة اأره المشار إلي ا.
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 األراضي حي الزهور بمدينة الدمام  قطع حدىإل بنظام العنونة المقترحسجل  5-6 شكل 

 حي الحزام الذهبي بالخبر: األراضي ب إحدى قطعتطبيق على  6-2-2-2

 (ن6-6 شك   ل  مركز ا كاآلتيإر اوفيه نر  أن عنوان القطعة المش

 12557 –العنوان باأبجدية العربيةن ف     

 EUR: 12557 نوباأبجدية الالتينية     

 

 الحزام الذهبي بالخبراألراضي حي  قطع حدىإل حبنظام العنونة المقترسجل  6-6 شكل 



 ونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعوديةتطوير نظام ترميز جغرافي لعنومحمود أحمد عبداللطيف، عبدهللا حسين القاضي 

 الفص  السادسن تحلي  لعينة من نظم العنونة المكانية ببعه المؤسسا  الحضرية بالمملكة      ن امتبار النظام المقتر  من مال  التطبيق الميدانيالثاللالجزج 
 
 

107 

 حي الدانة الشمالية بالظهران: تطبيق على  6-2-2-3

 ن(7-6 شك   مركز ا كاآلتي المشار إل وفيه نر  أن عنوان القطعة 

 CAH: 12557 نوباأبجدية الالتينية      10695 –العنوان باأبجدية العربيةن   ا   

 

 الدانة الشمالية بالظهران بحي األراضي قطع حدىإل بنظام العنونة المقترحسجل  7-6 شكل 

 الجزيرة بالقطيف:  حيتطبيق على  6-2-2-4

 (ن8-6 شك   مركز ا كاآلتي المشار إل وفيه نر  أن عنوان القطعة 

 EMK: 10628 نوباأبجدية الالتينية10628س ص   -العنوان باأبجدية العربيةن 

 

 الجزيرة بالقطيفحي باألراضي  قطع حدىإل بنظام العنونة المقترحسجل  8-6 شكل 
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 اإللكترونيةفوائد تسمية قطع األراضي بالطريقة اإلحدانية  6-2-3

حةق كان  ناب إشكا  دا م في الترقيم الدارا لقطةع اأراضةي كةرقم مسلسة  متتةابع مل
اآلتةةي، والةة ز يمثةة  الةةركن الشةةمالي الغربةةي مةةن  فةةي الشةةك بةةرقم ممطةةط اأره كمةةا 

 (ن9-6 شك   المعروف ب  ا االسم كرقم ممطط وكحي 71ممطط 

 

 بمدينة الدمام 71الركن الشمالي الغربي من مخطط  9-6 شكل 

 عةةةطأن تنقسةةم ق (مةةراراً فةةي كةة  ممطةةط وكةة  مدينةةةوالتةةي تكةةرر    بةةع المشةةكلةيتو
و نا تنشة  المشةكلة فةي البحةل عةن  ،إل  قطعتين أو أكثر، أو تضم قطعتين أو أكثرأره 

رقةةم مسلسةة  دامةة  الممطةةط لحرقةةام الجديةةدة المطلوبةةة، فةةال يوجةةد إال رقةةم مةةارا عةةن 
علة  قطعةة صةغيرة  ع واالضطرار إل  حم  رقةم قةديمبالتتابع، أو إسقاط أرقام دام  التتا

 إل  القطعة اأكبر. 

وفي طريقة الترقيم اإلحداثي اإللكتروني التي يقوم علي ا   ا المشروع ال وجةود ل ة ه 
فةةإ ا قسةةم  قطعتةةين  بأرهأن رقةةم قطعةةة اأره تؤمةة  مةةن مركةةز قطعةةة  بالمشةةكلة

 بتةابعومةع  لةب ف مةا يحافظةان علةي الت بالقةديمفالمركزين الجديةدين يمتلفةان عةن المركةز 
 (وأيضةاً فةي التتةابع  عةن المركةزين اأقةدم اً وفي حالة الضةم يكةون المركةز الجديةد ممتلفة

 قطةةعتعاقةةب أبجةةدياً ورقميةةاً بطريقةةة ال تنيونقصةةد بالتتةةابع أن مسلسةة  تسةةميا  اأراضةةي 
االسم/الرقم الجديد يحجز مكةان لكة   حيل إنبإسقاط أرقام داملية أو إضافة أرقام جديدة، 

(. و ةةي مسةةاحة ال يحةةدل أن تنقسةةم قطةةع اأراضةةي 2م 1.7 3.4زيةةد عةةن  مسةةاحة ال ت
 دون ا. ومن ثم فال إشكا .
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 تسمية الشوار  وترقيم األمالك بمدن المملكة 6-3

يغيب عن مدن المملكة بشةك  عةام نظةام عنونةة فعةا  تعتمةد عليةه القطاعةا  الممتلفةة 
فةة مواقةع اأبنيةة معروغير ا من مدما  ماصةة تتطلةب  أمن وإطفاج وإسعافو من بريد

 واأمالب بشك  دقيق وطرق الوصو  إلي ا عبر شبكا  الطرق والشوارع والممرا .

 تسمية الشوار  وترقيم األمالكاستعراض الوضع الحالي لنظم  6-3-1

ورغةم محةاوال  التةرقيم والتسةةمية القا مةة منة  عقةود، إال أن لجةةوج العامةة مةن النةةاس 
ل  بدا   توصيفية، وعةدم شة رة  ة ه اأنظمةة للعنونةة، والج ا  الممتلفة المحتاجة إلي ا إ

 باالسةتمدام سة لةأو صعوبة التعام  مع ا، أد  إل  بقاج الحا  بال عنونة أمالب معياريةة 
ول  ا الغياب آثار سلبية عديدة، جةاج بعضة ا ضةمن تقةارير توالة  منة  عقةود
1
ومةا زالة   

 تلب السلبيا  قا مة، ومن ان

ي وصةةةو  سةةةيارا  الطةةةوارج، مثةةة  سةةةيارا  اإلطفةةةاج الصةةةعوبا  والتةةة ميرا  فةةة -
 واإلسعاف. 

 النفقا  اإلضافية في تسليم الطرود البريدية، والصحف. -
  .االتوزيع البريدز غير الفع -
 ماط ة. البضا ع والرسا   المعنونة بطريقفقد  -
 عن سا ق السيارا  الباحثين عن العناوين. والتعط  المرورز الناتجحوادل المرور  -
 توجيه الموظفين المدنيين الباحثين عن العناوين.صعوبة  -
 ن.ااإلحساس بالغربة والبعد، و  ا يتعاره مع معن  طموقعط، ال ز يوضحه العنو -
 شعور زوار المملكة بااللتباس والحيرة للوصو  إل  مبتغا م من العناوين. -
 صعوبة الحصو  عل  وثا ق قانونية صحيحة، مث  سجال  اأمالب ورمص القيادة. -
 عدم وجود نمو حضرز منظم لغياب شبكة عنونة، نا يب عن قابليت ا لالمتداد. -
الصةةعوبا  التةةي تواج  ةةا شةةركا  ال ةةاتف، والك ربةةاج، والغةةاز، والميةةاه والصةةرف،  -

وجمع القمامة، في الوصو  إل  مواقع الصيانة، وفةي وضةع سةجال  أعمال ةا، وتقةديم 
 مدمات ا الجديدة.

 ام تسمية الشوار  وترقيم األمالكأسلوب التسمية األساسية لنظ 6-3-1-1

 رغم أن أسلوب التسمية يشم  العنونةة البريديةة، إال أن تطةوير نظةام البريةد طواصة ط
، والةة ز سةةنتعره لةةه بشةةيج مةةن التفصةةي  فةةي الجةةزج الةة ز عةةره فةةي الفصةة  اأو 

 عن  لب  نا. سيغن الالحق، 

                                           
 
ة والقروية، وكالة الوزارة لتمطيط المدن، صفر عم  تسمية الشوارع وترقيم اأمالب بمدن المملكةط، وزارة الش ون البلدي لي دطنظام و 1

1407. 
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 تقسيمات المدينة والقرية 6-3-1-2

سةةمين أساسةةيين  مةةدن كبةةر  ومةةدن صةةغر (، تةةم تقسةةيم التجمعةةا  السةةكانية إلةة  ق
دون الف ةةة  ب( ينقسةةم كةة  من ةةا إلةة  ثةةالل وحةةدا  مةةا  ب(، وو وقسةةم  إلةة  ف ةةا   أ(،
 مساحية معروفة  ين

 District    منطقة -

 Neighborhoods     حي -
 Cluster     حارة -

حةةي، وتتةةراو  مسةةاحة  174و منطقةةة، 24لمدينةةة الريةةاه ولةة  وقةةد كةةان التقسةةيم اأ
كم 300إل   50طقة بين المن

2
 . 

 تقسيمات شبكة الطرق 6-3-1-3

عل   لب إل  ثالثة ف ا ،  ةي اعتماداً قسم  شبكة الطرق إل  تدرا  رمي وصنف  
ف ة الطرق، وف ة الشوارع، وف ة الممةرا . وتةم تعريةف كة  من ةا تعريفةاً طجامعةاً مانعةاًط. 

ريةةةق الملةةةب يتبةةةع النةةةوع، كةةة ن يقةةةا ن طط اسةةةموتةةةم تسةةةمية كةةة  طريةةةق وشةةةارع وممةةةر ب
 وممر طابن زيادط، ومقابال   لب باإلنجليزية.  ،عبدالعزيزط، وشارع طمالد ابن الوليدط

 ترقيم األمالك 6-3-1-4

 تشم  اأمالب قطع اأراضي المعمرة والفضاج والبنايا  والمساكن.  -
 ووجب ترقيم جميع اأمالب الواقعة بمحا اة الطرق والشوارع والممرا . -
لواقعة فةي الجانةب اأيسةر مةن الطريةق أو الشةارع أو الممةر وتم ترقيم جميع اأمالب ا -

 ... إلخ7، 5، 3، 1ب رقام فردية، مث  
 .. إلخ..،4، 2وتم ترقيم جميع اأمالب الواقعة في الجانب اأيمن ب رقام زوجية، مث   -
أمتار، وقد تصة  إلة   5وتم تعيين عره واج ة الملب الواجب ترقيمه بما ال يق  عن  -

 ماداً عل  معايير البلديا .اعت متراً  20
الطريق أو الشارع، دون اعتبار النت اج المنطقة أو الوصةو  اسم  ينت ي الترقيم بانت اج -

 إل  تقاطعا .
 اتجاه الترقيمن  يراع  فيه التنظيم اآلتين -

يتم تقسيم المدينة  كبيرة أو صغيرة( إل  أربعة أقسام برسم مطين أساسةيين متعامةدين 
 ن11-6و 10-6يكون للترقيم النظام المبين في الشك   قدر اإلمكان(. و
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 منال ألسلوب ترقيم األمالك الحالي بمدن المملكة 10-6 شكل 

 

 

 لكةمنال آخر ألسلوب ترقيم األمالك الحالي بمدن المم 11-6 شكل 
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م ةةام أمةةر   لحةةق بم مةةة طالتسةةمية والتةةرقيمط السةةابق توضةةيح مطوط ةةا العريضةةةتو
  ين

تركيب لوحةا  تعريةف بةالطرق  بةاللون اأزرق( والشةوارع  بةاللون اأمضةر(، كمةا  -
 .13-6 في الشك 

 ن12-6وإ ا كان  الشوارع ما لة يتبع نظام الترقيم الشك  

 

 أسلوب ترقيم األمالك الحالي بمدن المملكة في حالة الشوار  المائلة 12-6 شكل 
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 لوحات تعريف بالطرق )باللون األزرق( والشوار  )باللون األخضر( 13-6 شكل 

 في الشةك كما  ع ا، ومواض14-6 في الشك تركيب لوحا  أسماج مدام  اأحياج كما  -
 ن6-15

 

 تركيب لوحات أسماء مداخل األحياء 14-6 شكل 

 

 

 مواضع لوحات أسماء مداخل األحياء 15-6 شكل 
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 .17-6 في الشك كما ، ومواضع ا 16-6 في الشك تركيب اللوحا  اإلرشادية كما  -

 

 تركيب اللوحات اإلرشادية 16-6 شكل 

 

 مواضع اللوحات اإلرشادية 17-6 شكل 
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، ومواضةع ا كمةا 18-6 فةي الشةك تركيب لوحا  أسماج الشوارع دامة  اأحيةاج كمةا  -
 .19-6 الشك  في

 

 تركيب لوحات أسماء الشوار  داخل األحياء 18-6 شكل 

 

 مواضع لوحات أسماء الشوار  داخل األحياء 19-6 شكل 
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 (.21-6 شك   وتعيين مواضع ا( 20-6 شك  تركيب اللوحا  القنطرية  -

 

 

 تركيب اللوحات القنطرية 20-6 شكل 

 

 

  مواضع اللوحات القنطرية 21-6 شكل 

 
 
 
 



 ونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعوديةتطوير نظام ترميز جغرافي لعنومحمود أحمد عبداللطيف، عبدهللا حسين القاضي 

 الفص  السادسن تحلي  لعينة من نظم العنونة المكانية ببعه المؤسسا  الحضرية بالمملكة      ن امتبار النظام المقتر  من مال  التطبيق الميدانيالثاللالجزج 
 
 

117 

 
 .22-6شك   تركيب اللوحا  اإلرشادية ولوحا  المرور -

 

   

 

 

  تركيب اللوحات اإلرشادية ولوحات المرور 22-6 شكل 
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ورغةةم أن مشةةروع التسةةمية والتةةرقيم الةة ز تقةةوم بةةه أمانةةا  المةةدن بإشةةراف وزارة 
أال أن نجاحةةه كةةان محةةدود للغايةةة،  ب و أ ميةةة بالغةةة -كمةةا تبةةين -الشةة ون البلديةةة والقرويةةة

ال يستطيع أن يد  أحداً عل  عنوانه باسةتمدام رقةم  اأشماص حت  أن الغالب اأعظم من
 منزله، أو أنه ال يعرفه رغم أنه ممطط ضمن مطة الترقيم.

 ون بعه أسباب  لب إل  ما يلينمسؤولوقد عدد ال

 71،91اعتيةةاد النةةاس علةة  أسةةماج أحيةةاج  ا  مسةةميا  تعةةود إلةة  رقةةم الممطةةط مثةة   -
حياج ب سماج مالكي اأراضي ال ين قاموا ببيع ةا وغير م باإلضافة إل  تسمية بعه اأ

 للمواطنين.
قيةةام بعةةه ضةةعاف النفةةوس بالعبةةل باللوحةةا  عبةةر إضةةاعة معالم ةةا بةةد ان ا أو نةةزع  -

 الحروف. 
عةن  مسةؤوالً كة  مةواطن فيةه عدم تف م المواطنين أ مية  ة ا المشةروع بشةك  يصةبح  -

 مة المواطنين أوال وأميرا.أن ا تعتبر مكتسبا   امة و ي وجد  لمدب   ه للوحا 

 معالجة التسمية والترقيم بنظام العنونة والترميز الجغرافي 6-3-2

 ترقيم األمالك/المسسسات: 6-3-2-1

أن رقةم البنايةة  سةالفاً(التي تم استعراضة ا  يتبين من ترقيم اأمالب بالطريقة التقليدية 
ره مةةن ال عالقةةة ل ةةا بةةرقم قطعةةة اأره إال مةةن شةةمول ما بصةةب ملكيةةة اأره، أو غيةة

فعةادة  ،غير أن  ة ا أيضةاً غيةر ضةرورز ،اأوراق الرسمية، كمعلمين ممصصين للبناية
وقد تباع اأره وما علي ا من بنةاج دون تةرقيم  ،ما يصدر صب الملكية قب  ارتفاع البناج

وال عالقة تؤدز بالضةرورة مةن  ،للملب. والمالصة أن التسمية ممتلفة لحره عن البناج
الحاجةة إلة  توحيةد  حيةل إن  إال فةي ثنايةا قواعةد البيانةا  التفصةيلية. أحد ما إل  اأمر

 .حدة   ا الرقم لم ترد لالرتباب الحاص  في ترقيم ك  من ما عل 

قةا م علة  موقع ةا، والبنةاج موقعةه  ةو موقةع قطعةة اسةم  أما وقد تميةز لقطعةة اأره
ناج الواحد علة  قطعةة اأره ل ا فال مانع من اعتبار رقم الب بواحداً  بناجً  اأره إ ا كان

  و نفسه رقم قطعة اأره. 

أما إ ا كان  قطعة اأره تحم  فوق ا عدة أبنية تتبع ملكية مؤسسة واحةدة كالبنايةا  
الحكوميةةة والمستشةةفيا  والمةةدارس، فةةال مةةانع مةةن عنونةةة المؤسسةةة بةةنفس عنةةوان قطعةةة 

ة، ولةةةيس عنةةةوان موقةةةع ة، فعنوان ةةةا داملةةةي للمؤسسةةةيةةةأمةةةا عةةةن البنايةةةا  الدامل ،اأره
فتقةةوم حين ةة  مقةةام اإلدارة الدامليةةة. ويكةةون الحةةا  بتةةرقيم داملةةي مسلسةة   ،جغرافةةي عةةام

كة ن يقةا  مبنة   (كما  و الحا  ببعه الجامعةا  كجامعةة الملةب ف ةد بةالظ ران للبنايا  
 و ك ا. ،22ومبن   10

د  ةو نفسةه عنةوان وعل   لب فعنوان الِملب أو المؤسسة المقتر  في   ا النظام الجدية
بةة  متنةةاثرة  متصةةلة،أره  قطعةةة اأره، إال إ ا كانةة  المؤسسةةة ال تقةةوم علةة  قطعةةة
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 ةمتصةلأره  ال تتبع ا، ففي  ة ه الحالةة يجةب تسةمية كة  قطعةة تفص  بين ا قطع أراه
 أن الغره  و الوصو  مكانياً إل  ما يتم تسميته.  بمميز اسمب

لب/المؤسسة القا مةة علي ةا يكةون اه واسم المقطعة اأراسم  وعل   لب فالعالقة بين
  عل  سبي  المثا (ن 4-6كما  و موضح بجدو  

 قطعة األرض واسم المالك/المسسسةاسم  العالقة بين 4-6 جدول 

 Land Parcel [IBD: -2356] [2356-]رب ان  قطعة أره

 Building/Establishment [IBD: -2356] [2356-]رب ان  بناية/مؤسسة

 

 تسمية الطرق والشوار  6-3-2-2

يجةةب التنويةةه أوالً إلةة  أن  ةة ا النظةةام ال  لف ةةم طريقةةة التسةةمية حسةةب النظةةام المقتةةر 
يفرق بين الطريق والشةارع والممةر، ف ةم جميعةاً طةرق أرضةية، اتسةع  أعراضة ا أم لةم 

 تتسع وامتد  أطوال ا أم لم تمتد. 

 ميةمبدأ التس 6-3-2-3

وبدايةة الشةارع  ةي أولةه  ،لكة  شةارع بدايةة، فمةن حيةل يبةدأ تتحةدد التسةمية حيل إن
. وعنةوان أو  (23-6كمةا يوضةح  لةب الشةك   اأقرب لج ة الشما  مع عقارب السةاعة 

الشارع  و عنوان الملية الواقعة منتصف الشةارع تمامةاً فةي أولةه كمةا يتضةح مةن الشةك  
 أيضاً.

 

 تسمية الطرق والشوار  حسب النظام المقترح 23-6 شكل 

 
 

 
 

 شما 

 

 

 

 شما  شما 

 شما 
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 تسمية اللوحات اإلرشادية والمرورية 6-3-2-4

  ناب أنواع من اللوحا  اإلرشادية ن كر أمثلة ل ا  نان

 لوحا  أسماج اأحياج -
 لوحا  أسماج الطرق/الشوارع/الممرا  -
 اللوحا  البورسالنية -
 بيرةاللوحا  التوجي ية الك -
 اللوحا  القنطرية العلوية -
 اللوحا  نصف القنطرية -
 لوحا  المرور اإلرشادية -

وأن  ةةة ه اللوحةةةا  مدمةةةة تقةةةدم ا بلةةةديا  المةةةدن وترعا ةةةا وزارة الشةةة ون البلديةةةة 
والقروية، فيسرز علي ا ما يسرز عل  المدما  من صيانة وتجديد وإضافة فةي المنةاطق 

وال يصةلح  ،ت ا مةن مةال  نظةام صةيانة إلكترونةيابعتالجديدة. ومث    ه المدما  يجب م
اللوحةا  مواقةع  هل ة  حيةل إنو ،بناج نظام من   ا النوع إال بتسمية اللوحا  تبعاً لنوع ةا

جغرافيةةة فيشةةمل ا النظةةام المقتةةر  للعنونةةة فةةي  ةة ا المشةةروع، و لةةب حسةةب مةةا توضةةحه 
سمية ال ز أجريناه مةع قطةع ، والتي تتبعنا في ا نظام الت25-6إل   24-6م  اأشكا  اآلتية

تةةي يمكةةن معالجت ةةا لاو shape filesاأراضةةي و لةةب بإضةةافة عنةةوان اللوحةةا  فةةي ملفةةا  
 .ArcMap 9.2بنظام 

 

 عنونة لوحات أسماء الطرق والشوار  حسب النظام المقترح 24-6 شكل 
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 عنونة اللوحات البورسالنية حسب النظام المقترح 25-6 شكل 

ويشم   لةب  ،ما من ش نه متابعة وصيانة ويمكن تعميم نظام تسمية اللوحا  عل  ك  
اإلشارا  المرورية نفس ا لما ل ا من أ ميةة كبةر  وممةاطرة جسةيمة مةن تعطة  المةرور 

 ا  بقا  ا دون إصال  لبعه الوق .واحتما  الحوادل المرورية في ح

 شبكة كهرباء المنطقة الشرقيةنظام عنونة  6-4

لةةيس الغةةره حقيقةةًة اسةةتعراه تركيةةب شةةبكة الك ربةةاج وتفاصةةي  عناصةةر ا، وإنمةةا 
 يشةةمل ا اإللكترونيةةةوكيةةف أن نظةةام العنونةةة  ،الغةةره اسةةتعراه بعةةه  ةة ه العناصةةر

مةع  ة ه الشةبكة المدميةة المعلةوم قيمت ةا . ومن ثم يس   كثيراً التعامة  ويفيد ا بشك  كبير
لتسةةمية  اإللكترونيةةةوالمعلةةوم القيمةةة العظمةة  التةةي يمكةةن أن نجني ةةا مةةن تيسةةير البرمجةةة 

عناصر ا ومةا ينبنةي علة   لةب مةن متابعةة اأعطةا  والتمديةدا  الجديةدة وكة  مةا يتعلةق 
 بمدما  التوصيال  وصيانت ا.

 الكهرباء استعراض الوضع القائم لنظام عنونة شبكة 6-4-1

المسةتو  اأو   ةو  ويمكن إيجاز تركيب شبكة توزيةع الك ربةاج فةي أربةع مسةتويا ن
مسةةتو  محطةةة التوليةةد، والثةةاني  ةةو مسةةتو  محطةةا  التوزيةةع، والثالةةل  ةةو مسةةتو  

 موزعا  المدمة، والرابع  و مستو  عدادا  االست الب.
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 تركيب شبكة توزيع الكهرباء من مستويات أربعة 26-6 شكل 

  .محدودة العدد Power Stationsتعتبر محطا  التوليد 

لنةا مةن معلومةا  عةن منطقةة  وفرفعدد ا كبير وما تة Substationsأما محطا  التوزيع 
فيصة  في ةا عةدد محطةا   متراً كيلةو 40الدمام ومحيط ا في دا رة نصةف قطر ةا حةوالي 

توزيةةع  ةة ه المحطةةا ،  27-6محطةةة توزيةةع. ويظ ةةر فةةي شةةك   12304 التوزيةةع إلةة 
البيانا .   ا باإلضةافة إلة  الموقةع  في قاعدةومعلوما  موقع ك  محطة ورقم ا الكودز 

، وإن كةان نظةام اإلحةداثيا  المعمةو  بةه  ةو نظةام (كمةا  ةو مبةين اإلحداثي لكة  محطةة 
 عين العبد.

 

 تطبيق نظام العنونة المقترح على محطات توزيع الكهرباء بالمنطقة الشرقية 27-6 شكل 

 محطة توليد

Power Station 

1محطة توزيع   

Substation 

2محطة توزيع   

Substation 

3محطة توزيع   

Substation 

1موزع استهالك   

Manipular 

1عداد استهالك   

Consumer Meter 

2عداد استهالك   

Consumer Meter 

3عداد استهالك   

Consumer Meter 

4عداد استهالك   

Consumer Meter 

2موزع استهالك   

Manipular 

3موزع استهالك   

Manipular 

4موزع استهالك   

Manipular 

 الدمام

 المبر
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التةةي يصةة  عةةدد ا إلةة   Manipularsوتقةةوم محطةةة التوزيةةع بتغ يةةة موزعةةا  المدمةةة 
 ا أسةف  بيانةا  أحةد موزعة 28-6في نفةس المنطقةة. ويظ ةر فةي شةك   اً موزع 17840

 المدمة وموقعه.

 

 تطبيق نظام العنونة المقترح على موزعات خدمة الكهرباء بالمنطقة الشرقية 28-6 شكل 

بدور ا بتوزيع المدمة علة  عةدادا  المسةت لكين  Manipularsوتقوم موزعا  المدمة 
بيانةا  أحةد  29-6تضح فةي شةك  ت. ومشتركاً  194768والبال  عدد م في نفس المنطقة 

 المست لكين ورقمه، والموقع اإلحداثي للعداد.

 

 تطبيق نظام العنونة المقترح على عدادات المستهلكين للكهرباء بالمنطقة الشرقية 29-6 شكل 
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 المقترح معالجة شبكة الكهرباء بنظام العنونة والترميز الجغرافي 6-4-2

ثلمةةةا فعلنةةةا مةةةع قطةةةع اأراضةةةي والبنايةةةا ، يمكننةةةا عنونةةةة عناصةةةر شةةةبكة توزيةةةع وم
 (30-6كمةا فةي شةك   الك رباج بتحوي  الموقع اإلحةداثي لكة  عنصةر إلة  عنةوان نسةبي 

 عنونة عناصر الشبكة الك ربية.وال ز يوضح تطبيق النظام المقتر  في 

 

 

 

 

 

 عنونة عناصر شبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية 30-6 شكل 

 

أكثر من عداد است الب ك رباج يمكن أن يحت  نفس المليةة، أن وجدير بالمالحظة  نا 
بكتابةة برنةامج  التطبيةق الحاسةوبيويمكةن عمة   لةب فةي  ا،مميةز بين ةوجود و  ا يتطلب 

 . رباجمما سيزيد النفعية لمؤسسة الكيؤدز   ه الم مة بسيط 

 

 

 محطة توزيع
Substation 

 موزع
Manipular 

 عداد است الب
Meter 
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 شبكة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية  6-5

 بكة المياه والصرف الصحيشالوضع الراهن لنظام العنونة لعناصر  6-5-1

تسةةةتمدم المؤسسةةةة القا مةةةة علةةة  إدارة مةةةدما  الميةةةاه والصةةةرف الصةةةحي بالمنطقةةةة 
م النظةا 31-6ويوضةح شةك    الشرقية نظاماً مماثالً لنظام شةبكة الك ربةاج السةابق شةرحه

ويمكةن للنظةام اسةترجاع بيانةا   (بالمنطقةة الشةرقية المستمدم حاليا لعنونة عةدادا  الميةاه
، ويالحةظ أن ArcInfoأحيةاج مدينةة الةدمام مةن برنةامج  فةي أحةدمةا عدادا  المياه في بناية 

كما تعتبر طفايا  الحريق من العناصةر  ،نظام اإلحداثيا  المعمو  به  و نظام عين العبد
النظةةام المسةةتمدم حاليةةا لعنونةةة طفايةةا   32-6شةةبكة الميةةاه، ويوضةةح شةةك  ال امةةة فةةي 
 بمدينة الدمام. اأحياج في أحدالحريق 

 

 بالمنطقة الشرقية النظام المستخدم حاليا لعنونة عدادات المياه 31-6 شكل 

 العنونة والترميز الجغرافي معالجة شبكة المياه والصرف الصحي بنظام 6-5-2

يمكن أيضاً تطبيةق نظةام العنونةة المقتةر   ،وكما  و اأمر في عناصر شبكة الك رباج
في عنونةة عناصةر شةبكة الميةاه والصةرف الصةحي، ويةتم  لةب بتحوية  الموقةع اإلحةداثي 
المطلق لك  عنصر من عناصر الشبكة إل  عنوان رقمي نسبي كما  و موضح فةي شةك  

6-33  . 
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 مدينة الدمامب النظام المستخدم حاليا لعنونة طفايات الحريق 32-6 شكل 

 

 

 

 مدينة الدمامب على عناصر شبكة المياه والصرف الصحيتطبيق نظام العنونة المقترح  33-6 شكل 
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 في المملكةواقع المدن والمطارات م 6-6

ومن التطبيقا  العملية المفيدة لنظام العنونة المقتةر   ةو اسةتمدامه فةي عنونةة مواقةع 
يةةة والمطةةارا . مالمةةدن والقةةر  والمعةةالم ال امةةة مثةة  المةةوانئ والمعةةالم السةةياحية والتاري

، كمةةا ةالمملكةة مطةةارا تطبيةةق النظةةام المقتةةر  فةةي تحديةةد مواقةةع  34-6ويوضةةح شةةك  
تطبيق نظام العنونة عل  مدن المملكةة مةن الف ةة أ ومةن الف ةة  36-6و 35-6يوضح شك  

 ب، عل  التوالي.

 

 

 على مواقع مطارات المملكة المقترح لعنونةانظام تطبيق  34-6 شكل 
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 على مدن المملكة من الفئة )أ( المقترح لعنونةانظام تطبيق  35-6 شكل 

 

 

 على مدن المملكة من الفئة )ب( المقترح لعنونةانظام تطبيق  36-6 شكل 
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عينة من المسسسات التي تحتاج  آراءالفصل السابع: استطال   -7
 كانيةلنظم عنونة م

 تقديم 7-1

نظةةةم العنونةةةة المكانيةةةة  وإيجابيةةةا التعةةةرف علةةة  أ ةةةم سةةةلبيا    ةةة ا الفصةةة  يحةةةاو 
المسةتمدمة حاليةاً فةي بعةةه المؤسسةا  المدميةة التةةي يوجةد ب ةا نظةةم عنونةة، فضةالً عةةن  

بدرجةة  انظةم العنونةة اأمثة  التةي تحقةق احتياجات ة إلة المؤسسا  الممتةارة  تطلعا  تلب
 .أفض 

 

 الميداني للنظام المقترح  منهج االختبار 7-2

يحدد من ج المسح مجتمع الدراسة وحجم العينة وأسلوب امتيار ةا، وتصةميم اسةتمارة 
تحتةوز علة  أسة لة تسةاعد فةي تحديةد معةايير تقيةيم النظةام المطبةق  و ي التقييم ومحتوا ا

كيفيةةة المةةن ج ، وينةةاق  (1 رقةةم حاليةةاً ومصةةا ص النظةةام المةة مو  الوصةةو  إليةةه  ملحةةق
 ريقة  تنفي  االمتبار الميداني. طو

 مجتمع الدراسة وحجم العينة  7-2-1

الشةةركة  ن إمةةارة المنطقةةة الشةةرقية،مؤسسةةا  مدميةةة ثةةالليشةةم  مجتمةةع الدراسةةة 
بالمنطقةة الشةرقية، أمةا والصةرف الصةحي المياه ومصلحة  ، الشرقية( لك رباجل السعودية

عةةن نظةةم العنونة/التسةةمية ن يمسةةؤولالالعينةةة  التةةي تسةةت دف ا الدراسةةة فتشةةم  مجموعةةة 
 بالمؤسسا  الممتارة. 

 نتائج المقابالت: 7-3

 فيما يلين ابال  مع مندوبي المؤسسا  الثالليمكن تلميص أ م نتا ج المق

 حاليا   نظام العنونة المستخدمومواصفات حول نو   7-3-1

نةةوع فيمةةا يتعلةةق بمصةةا ص و منةةدوبي المؤسسةةا  الةةثالل آراجيمكةةن تلمةةيص أ ةةم 
 مؤسسات م فيما يلينفي حالياً  العنونة المستمدمنظام ومواصفا  

تميةز  ة ه اإلجابةا  ، النظام الحةالي تقليةدز  يعتمةد علة  الوصةف ومةرا ط ورقيةة(أن  -
 .بين درجة مواكبة ك  مؤسسة للتطور السريع في رقمنة أنظمت ا

7 
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تفيةةد اإلجابةةة  نةةا أن ، ورقمةةي  يعتمةةد علةة  بيانةةا  ومةةرا ط رقميةةة(الحةةالي النظةةام أن  -
جماع وارد عل  وجود انطالق فاع  للتطوير، ك  قد بدأ السير فيه وإن كان بمطة  اإل

 .متفاوتة
تميز  ة ه اإلجابةة اأسةبقية بةين ن يجمع بين النظامين السابقينالمستمدم حالياً النظام أن  -

 ة أسبق من الك رباج، تلي ما المياهإلمار  ه المؤسسا ، فا

بةرغم أن اإلجابةة كانة  ن GWS84ثي النظام اإلحدالنظام الرقمي الحالي يعتمد عل  اأن  -
 Starنظةام نعم من شركة الك رباج بالشةرقية، إال أن تغييةر نظةام  البرمجيةا  لةدي ا مةن 

أشد إشكاال مةن االنتقةا  مةن نظةام عةين العبةد  يعتبر اأمريكي ESRI نظام البلجيكي إل 
 .WGS84 نظام الجغرافي إل 

ون ب ةة ه مسةؤولأفادنةةا الن ثي  عةين العبةد(انظةام اإلحةةدالنظةام الرقمةي  يعتمةةد علة  الأن  -
المؤسسةةا  أن مؤسسةةا  الدولةةة تتجةةه إلةة  تطبيةةق تعمةةيم شةةام  يوجةةب توحيةةد النظةةام 

 .WGS84الجغرافي وتحويله إل  نظام 
إجابةة تعتمةد علة  فنيةا  اأنظمةة ممكنةةن و ةي  GWS84التحوي  إلة  نظةام  أن إمكانية -

 .فنية للتحوي  المطلوبالقا مة وتؤكد عدم وجود عوا ق 
 اً إجماعةةن ويعتبةةر  لةةب تمطةةط السةةتحدال نظةةام عنونةةة أحةةدل ممةةا لةةدي ا ا المؤسسةةأن  -

ة والمسةةةتقبلية أنظمةةةة حاليةةةيؤكةةةد أن أنظمةةةة العنونةةةة الرا نةةةة ال تفةةةي بالمتطلبةةةا  ال
 .المؤسسا 

تفيةةد  ةة ه اإلجابةةة ن المؤسسةةة فكةةر  فةةي تكلفةةة التحويةة  إلةة  نظةةام عنونةةة أحةةدلأن  -
عل  عدم وجود مطط قريبة اأج  لغره تحقيق استحدال نظام عنونة  ة ا  يةالجماع

 .في السؤا  السابقتبق  كما  ي كما رغم اإلجماع عل  الرغبة اأكيدة 

 حاليا   حول سلبيات نظام العنونة المستخدم 7-3-2

أما عن أ ةم السةلبيا  التةي تعةاني من ةا المؤسسةا  فةي أنظمةة العنونةة الحاليةة فةيمكن 
 يما يلينتلميص ا ف

 ةتفاعليةةة متقدمةة ال يتضةةمن قاعةةدة بيانةةا  رقميةةةالحةةالي لةةد  المؤسسةةا  النظةةام أن  -
 (100%. 

وتمية  المؤسسةا  لطلةب دقةة مكانيةة  ،ويمكةن زيادتةه مستو  الدقة المكانية محةدودأن  -
 %67). أعل  

   %33).  إدما  المعلوما في إل  حد ما صعوبة المستمدم حالياً توجد به النظام أن  -

 %67).  تحديل المعلوما عالية في صعوبة المستمدم حالياً توجد به النظام  أن -

 %67).  استرجاع المعلوما عالية في صعوبة الحالي توجد به النظام أن  -

 .متابعة مدمة العمالجعالية جداً في صعوبة  الحالي توجد بهالنظام أن  -
 %67).  المالية إن اج المعامال عالية في صعوبة  الحالي توجد بهالنظام أن  -

 (.%100  تقديم مدمة الصيانةفي  عالية جداً صعوبة المستمدم حالياً توجد به النظام أن  -

 االتصةا  بةالعمالجفةي عمليةة  علة  مسةتو  عةا ضةعف المستمدم حاليةاً بةه النظام أن  -
67%).) 
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 (.%100  ستمداماال بصعالحالي النظام أن  -

 .%50   لعمالجلصوصية مأن النظام الحالي يكف  درجة متوسطة من ال -
 %67).  التنسيق بين فروع ومستويا  المؤسسة عملية صعبي أن النظام الحالي -

 :مستقبال   حول خصائص نظام العنونة المنشود 7-3-3

تتحقةةق  والتةةي -مصةةا صعلةة  ضةةرورة تةةوافر عةةدد مةةن ال اتفقةة  المؤسسةةا  الةةثالل
 ه المصا ص اآلتينوأ م    -بدرجة كبيرة في نظام العنونة المطرو  في   ا المشروع

 .بيانا  رقمية قاعدةب االتصا يوفر أن  -
 .يحقق مستو  دقة مكانية كبيرأن  -
   .يكف  س ولة إدما  المعلوما أن  -

   .يكف  س ولة تحديل المعلوما أن  -

 .يكف  س ولة استرجاع المعلوما  -
 .يوفر متابعة جيدة لمدمة العمالجأن  -
 .يس   إن اج المعامال  الماليةأن  -
 . ولة وسرعة تقديم الصيانةيحقق سأن  -
 .يزيد من كفاجة االتصا  بالعمي أن  -

 .يحقق س ولة وبساطة االستمدامأن  -

 .يحافظ عل  مصوصية العمالجأن  -

 .يس   التنسيق بين فروع ومستويا  المؤسسة الممتلفةأن  -
 .GPSيتص  بنظام تحديد المواقع العالمي أن  -
   .في المملكةونة بالمؤسسا  اأمر  بباقي نظم العن اً به ومرتبط اً معترفأن يكون  -

 :حول مستوى الدقة المأمول 7-3-4

دقةةة عةا  مةن المسةتو  علة  ضةرورة تحقيةق ب و المؤسسةا  الةثاللوقةد أجمةع منةدوب
مةروراً بالمسةتويا   حتة  مسةتو  نقطةة التوزيةعبنظم العنونة المكانيةة بمؤسسةات م يصة  

 اأعل  ك لب، و ي كما يلين

 .نةدقة مكانية حت  مستو  المدي -
 .دقة مكانية حت  مستو  الحي -
 .دقة مكانية حت  مستو  الشارع -
 دقة مكانية حت  مستو  المبن  -

 دقة مكانية حت  مستو  نقطة الوحدة -

 دقة مكانية حت  مستو  نقطة التوزيع -
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على عينات للنظام المقترح االختبار الميداني : النامنالفصل  -8
 اعديةومواجهته بخرائط ق المسسساتمختارة من 

 تقديم  8-1

 مةن ممتةارة عينةا  علة ميةدانياً  المقتةر العنونةة  ظةامن امتبار إل    ا الفص  ي دف
 .ةقاعدي بمرا ط ة النظام المقتر مواج ثم  المؤسسا 

علةة  صةةحة مواقةةع  متفةةق Base Mapsالعنونةةة التلقا يةةة السةةابقة كانةة  لمةةرا ط قاعديةةة 
ويصةبح المسةح الميةداني دا مةاً وأبةداً  بة لب يكتفة عناصر ا ودرجة الدقةة المطلوبةة. وقةد 

من إنشاج المرا ط القاعدية. ورغم أن   ا التصور صحيح من الناحية النظرية، إال  اً جزج
أن الواقع العملي يدفع إل  طلب عنونة عناصر لةم يةتم توقيع ةا بعةد علة  مةرا ط قاعديةة. 

 أليسة اني المباشةر. يتطلةب اأمةر اشةتقاق العنونةة مةن المسةح الميةدفقةط وفي   ه الحالةة 
تقاق ا مةةن الرصةةد شةةفةةإن كانةة  كةة لب، فا .العنونةةة إعةةادة صةةياغة للموقةةع اإلحةةداثيذ بلةة 

، وما تفعلةه المةرا ط القاعديةة  ةو أن ةا تمةدنا بإسةقاط جمعةي ول اإلحداثي  و المصدر اأ
ا نفسة لبي ة عمرانية متكاملة عل  مرا ط إحداثيةب ومن ثم فالعنونة فةي كلتةا الحةالتين  ةي 

للمرا ط القاعدية اشتقاق جمعي لكم  ا   مةن العناصةر  من حيل معن  االشتقاق، غير أن
بآلية موارزمية دا ةرة علة  كة  العناصةر أو ف ةة ممتةارة من ةا، أمةا فةي المسةح الميةداني، 
ف ي اشتقاق انتقا ي فقط للعناصر التةي لةم ت شةم  بعةد فةي مةرا ط قاعديةة، ويتطلةب اأمةر 

 اجة والضرورة.عنونت ا لدواعي الح

 المسح الميدانيأغراض ومنهجية العنونة القائمة على  8-2

رغةةم أن المقدمةةة السةةابقة أظ ةةر  أن للمسةةح الميةةداني غةةره  ةةو اسةةتكما  الةةنقص 
المرا ط القاعدية بإجراج المسح الميةداني لتلةب العناصةر التةي لةم يشةمل ا، إال في الحاص  

ة ابتةداًج، ومةع  لةب يةنةاب مةرا ط قاعدفقةد ال تكةون   ،أن الغره الحقيقي أشم  من  لةب
لما اذ أن وجود المرا ط القاعدية لم يكن شرطاً لصحة  .فالنظام المقتر  للعنونة ال ين دم

إن ك  ما في اأمر أن وجود المرا ط القاعدية قةد وفةر المعلومةا  المطلوبةة عةن  ،النظام
نظةام العنونةة قةا م بةال اعتبةار إنشةاج مواقةع إحداثيةة، ف واقع اإلحداثيةة، أمةا إ ا لةم يتسةنالم

 لوجود أو غياب المرا ط القاعدية.

وعلةة   لةةب فةةالغره مةةن المسةةح الميةةداني لغةةره العنونةةة المكانيةةة اسةةتيفا ي وعةةودة 
 (سواج للمةرا ط القاعديةة أو للعنونةة المكانيةة فاأص   و المسح الميداني  ،أص  القياس

 ل ا في الحقيقة غره مركب يتمث  فين ومن ثم فالعنونة القا مة عل  المسح الميداني

8 



 إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه فيومحمود أحمد عبداللطيف، عبدهللا حسين القاضي 

   اعديةومواج ته بمرا ط ق المؤسسا عل  عينا  ممتارة من للنظام المقتر  االمتبار الميداني ن الثامنالفص   -8         امتبار النظام المقتر  من مال  التطبيق الميدانين الثاللالجزج 

 
 

134 

التطبيق المباشر لمبةدأ العنونةة المكانيةة القةا م علة  إحةداثيا  الموقةع المطلةوب عنونتةه  -
 باستقال  عن وجود مرا ط قاعدية تشم   لب العنوان من عدمه.

 استكما  عنونة المواقع التي لم تشمل ا المرا ط القاعدية. -
 double checkالمةةرا ط القاعديةة يفةي بمطلةب التحقةق عمة  مةواز للعنونةة القا مةة علة   -

 بمواج ته بممرجا  المرا ط القاعدية، ومن ثم يرسخ لصدق مبدأ العنونة.

 منهجية العنونة القائمة على المسح الميداني 8-2-1

ال تمتلةةف آليةةة اشةةتقاق العنةةوان مةةن إحةةداثيا  المواقةةع الفرديةةة المطلةةوب عنونت ةةا فةةي 
فةةالعنوان  ةةو إعةةادة صةةياغة  ،مرجةةة مةةن المةةرا ط القاعديةةةالمسةةح الميةةداني عةةن تلةةب الم

في كلتةا الحةالتين.  نفسهاإلحداثي الزوجي  مط الطو ، مط العره(. و  ا اإلحداثي  و 
غيةةر أن شةةر  تلةةب اآلليةةة للعناصةةر الممتلفةةة  ةةو مةةا ينبغةةي توضةةيحه، وقبةة   ةة ا الشةةر  

وحجةم  -ثي نقطةي فةي اأصة الة ز  ةو إحةدا-يلزمنا إظ ار العالقة بين إحةداثيا  الموقةع 
 العنصر الحام  لعنوان تلب النقطة، وحجم الملية الدنيا المستمدمة في العنونةن

 خلية العنونة  8-2-1-1

 ةي مسةاحة اأرضةي المسةطحة التةي أبعاد ةا العظمة   Addressing Cellملية العنونة 
ي أز متةةر(، ونقصةد بةةالعظم  أن المليةة ال تزيةةد أبعاد ةا أبةةداً عةن  لةةب فةة1.7متةر  3.4 

مكان عل  سطح اأره. وأعظةم أبعةاد ل ة ه المليةة فةي نطةاق المملكةة الجغرافةي يحةدل 
أقص  الجنوب في أشد المناطق قرباً من مط االستواج. وللحصو  عل  أبعةاد تلةب المليةة 

جتةةةا مط العةةةره( 3.4فةةةي أز مةةةط عةةةره يكفينةةةا تعةةةدي  اأبعةةةاد السةةةابقة لتصةةةبح  
درجةة يكةون مسةاحة تلةب  .26.5حيةل مةط العةره متر(. وفي مدينة الةدمام 1.7بالمتر 
 متر(1.7متر  3.04الملية  

 الدقة المكانية وحجم العنصر المطلوب عنونته 8-2-1-2

، وحجةةم Addressable Element المطلةةوب عنونتةةه تتحةةدد العالقةةة بةةين حجةةم العنصةةر 
. الملية حاملة العنوان بالمبدأ اآلتةين طال يجةوز لعنصةرين أن يحمةال عنةوان مليةة واحةدةط

ر علة  اأقة  امتةأ 3و  ا يعني أن أز عنصرين يتباعدان عن بعض ما  في مدينة الدمام( 
فةةي اتجةةاه شةةما  جنةةوب يمكةةن أن يحمةةال عنةةوانين  اً متةةر 1.7و غةةرب-فةةي اتجةةاه شةةرق

بمعن  أن مستو  الدقة المكانيةة  بمتمايزين. أما أق  من  لب فينبغي أن يتمايزا بمميز آمر
 م(.1.7م 3رين في نفس الملية التي من نفس الحجم  أزن للعنونة  و عدم وقوع عنص

 المكانية الممتدة وكيفية عنونتهاالعناصر  8-2-1-3

من ةةا مةةا  ةةو   Extended Addressable Elementsالمطلةةوب عنونت ةةا  المكانيةةة العناصةةر
 صةنبوراإلنارة أو  عامودصغير الحجم بالنسبة لملية العنونة السابق توصيف ا، و لب مث  

فتحا  تصريف المياه والصرف الصحي أو لوحة إرشادية أو إشارة مرور أو  حريق أوال
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وربمةةا ينحصةةر فةةي قطةةع اأراضةةي والشةةوارع  ،جةة ع شةةجرة، ومن ةةا مةةا  ةةو ممتةةد مكانيةةاً 
 .  (المتسع من ا كالطرق والضيق كالممرا   ب نواع ا

ليةة وال شب أن عنونة العناصر الصغيرة ال إشكا  في ا لوقوع كام  العنصةر دامة  م
أما العناصر الممتدة مكانياً فيلزم لعنونت ا امتيار نقطةة نتواضةع علي ةا تتميةز ب ةا  ،العنونة

، وبعنونةةة  ةة ه النقطةةة نكةةون قةةد عنونةةا قطعةةة (وال تشةةترب مةةع غير ةةا  قطعةةة اأره
أما عن الشوارع ب نواع ا فيشمل ا امتيار نقطة في بدايةة الشةارع حسةب  ،اأره بكامل ا
 .23-6بالفص  السادس شك   وضحنا ا سابقاً المواضعة التي أ

 الشبكة الجغرافية للعنونة 8-2-1-4

إن أ ةةم مةةا يتميةةز بةةه نظةةام العنونةةة فةةي  ةة ا المشةةروع درجةةة السةة ولة فةةي اسةةتمالص 
. وتصةة   ةة ه Addressing Gridالمسةةتمدة مةةن سةة ولة الشةةبكة الجغرافيةةة للعنونةةة  العنةةوان

المةةدن وإسةةقاط العناصةةر المعنيةةة. السةة ولة إلةة  مسةةتو  وضةةع مريطةةة كاملةةة لمدينةةة مةةن 
وبمطالعة مؤشرا  المقاييس اأفقية والرأسية علة  حةواف المريطةة يمكةن الوصةو  إلة  

ويطةابق عنةوان العنصةر  ،عنوان أز عنصر بتعيين الملية التي يقع دامل ا مركز العنصر
المليةة،  الواقع فيةه عامودينن جزج أبجدز يمث  موقع الأعنوان تلب الملية ال ز يتحدد بجز

 وجزج رقمي يمث  الصف الواقع فيه نفس الملية.

التي استحدثنا ا فةي  ة ا المشةروع  Addressing Gridشبكة العنونة  1-8ويوضح شك  
بمطابقة جيدة للغاية، و لب لجنوب حي الز ةور بمدينةة الةدمام ومةا يطة  عليةه مةن شةارع 

وتطة  عليةه إمةارة المنطقةة  الملب عبد العزيز ال ز يقطع المدينةة مةن الشةرق إلة  الغةرب
الرأسي الممث   عامودالشرقية. وفي   ا الشك  يمكن معرفة عنوان ك  عنصر من واقع ال

 جالمط الطو  اأبجدز، والصف اأفقي الممث  لمط العةره الرقمةي. ومةا  ة ان إال جةز
 لةب العنوان النسبيب أز المقاس بالنسبة إل  النقطةة المرجعيةة بالنطةاق العمرانةي. ومثةا  

 (.412ز ع،  -قطعة اأره المؤشر عليه بالس م اأبيه وعنوان ا  

، نالحةةظ أنةةه يجمةةع بةةين عناصةةر حصةةلنا علةة  معلومات ةةا مةةن 1-8وبمراجعةةة الشةةك  
التي أمدتنا ب ا أمانة مدينةة الةدمام بالمنطقةة الشةرقية، ومن ةا أمكةن  base mapالمريطة القاعدية 
( 412ز ع،  -ومةةن  لةةب عنةةوان قطعةةة اأره  قطةةع اأراضةةي،   Centroidتعيةةين مركةةز 

 المؤشر علي ا، ويمكن قراجة عنوان باقي قطع اأراضي بمالحظة موقع مركز ك  من ا. 

ومن العناصر التي تم تغ يت ا أيضةاً علة  نفةس المريطةة  ومةن واقةع مريطةة قاعديةة 
لشوارع، ويظ ةر فةي أمدتنا ب ا إدارة التسمية والترقيم ب مانة مدينة الدمام( لوحا  أسماج ا
 الشك  عنوان إحد    ه اللوحا  مؤشر عليه ويطابق شبكة العنونة.

أما العناصر التي ال توفر عناوين ا المرا ط القاعدية، فقد أدرجنا أمثلة ل ا وقمنا برفع 
سن تي عل  تفصي  أدا  ا الفنةي وآليةة عمل ةا، ويظ ةر  GPSعناوين ا ب ج زة رصد مكاني 

 لب عدد من أعمدة إنةارة الك ربةاج العامةة بالشةوارع، ونةر  أحةد ا من  1-8عل  الشك  
 .(375ز ق، - وقد أ شِّر عليه بعنوانه المطابق لشبكة العنونة، وعنوانه 
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 التي استحدنها نظام العنونة المقترح في هذه الدراسة لعنونةا شبكة 1-8 شكل 

 العمل في رفع مواقع عينة من العناصر المطلوب عنونتها:خطة  8-2-2

سنقتصر في المسح الميةداني علة  مجموعةة عينةا  نقطيةة مةن العناصةر تظ ةر كيةف 
ويمثة  اآلتةي االمتيةارا  الحاكمةة  ،يمكن تعيين مواقع ا بدقة كافيةة بالنسةبة لمليةة العنونةة

 الميدانين حلمطة عم  المس

 ر الممسوحة ميدانيا : الدقة المكانية للعناصتحديد  8-2-2-1

 30كةي تكةون فةي حةدود  الدقةة المكانيةة للعناصةر المطلةوب مسةح ا ميةدانياً  تم امتيار
% مةن 18% مةن طةو  المليةة المكانيةة اأفقةي  فةي مدينةة الةدمام(، و10سم. و  ا يمث  

 ن2-8ويتضح  لب من الشك   ،عره الملية الرأسي

 

 سم. 30الدقة المكانية ألجهزة المسح الميداني المستخدمة في حدود  2-8 شكل 

 %10 ≈   ر/ 
 (%10.4-9.2ر/  =  
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شةماالً،  32جنوبةاً إلة   17نطاق المملكة الجغرافي يقع بين مطةي عةره  حيل إنو
( 32جتةةةا340/ 30و ،% 9.2( =17جتةةةا340/ 30فتكةةةون  ةةة ه الدقةةةة متراوحةةةة بةةةين 

 رتفاع الملية.% من ا18% من طو  الملية، ودا ماً تمث  10.4=

ويمكن في حالة وقوع مركز العنصر تماماً عل  المط الواصة  بةين مليتةين أن تنتقة  
، و لةب علة  سةبي  اً ، والمليةة العليةا إ ا كةان المةط أفقيةاً الملية اليمن  إ ا كةان المةط رأسةي

 المواضعة.

 وصالحيتهااعتبارات جمع العينة  8-2-2-2

ام العنونةةة المطةةرو  فةةي  ةة ا إن الغةةره مةةن جمةةع العينةةا   ةةو امتبةةار صةةالحية نظةة
 المشروع من حيلن

صةةالحية مبةةدأ العنونةةة لتمييةةز العناصةةر المطلةةوب عنونت ةةا اعتمةةاداً علةة  رفةةع المواقةةع  -
 مباشرًة.

 إمكانية الوصو  إل  الدقة المطلوبة بالمسح الميداني المباشر. -
تة ثر صالحية النظةام بمةا يغطةي مسةاحة البقعةة العمرانيةة النظريةة للمشةروع، أز عةدم  -

 الدقة باالبتعاد المكاني عن النقطة المرجعية للبقعة العمرانية.
التوافةةق بةةين العنونةةة القا مةةة علةة  المةةرا ط القاعديةةة، والعنونةةة القا مةةة علةة  المسةةح  -

 الميداني.

 خطة جمع العينة 8-2-2-3

 أوالً من حيل النوعن 

شةةكا  فةةرغم أن أنةةواع اأ ،تةم االسةةتقرار علةة  أن تكةةون عناصةةر العينةة نقطيةةة الشةةك 
ومسةار  pointالجغرافية التي تسجل ا أج زة الرصد الجغرافي تقع في ثالثة أنةواعن نقطيةة 

، إال أن المواقع الجغرافيةة المنشةودة يجةب أن تكةون موقعيةة polygonومساحية  lineمطي 
من  لةب، فاسةتبعاده   اً وال يحقق المسار المطي شي ،في إطار ملية العنوان السابق شرح ا

مةن معنة   يةؤو  إلة  مركةز نقطةي. لة ا لةم يتبةق polygonأن النةوع المسةاحي  كما ،واجب
لةة ا كةةان امتيةةار العناصةةر النقطيةةة أولةة  بتحقيةةق الغةةره مةةن  بللعينةةة إال أن تكةةون نقطيةةة

كمةةا شةةا دنا مةةن  -فةةي العنونةةةر ةةيس جمةةع العينةةة. ورغةةم أن المسةةاحا  اأرضةةية مطلةةب 
 وال ز تمث  في قطع اأراضي.  -قب 

تطلةب رفةع أركان ةا فةي مواقع ةا قبة  يأم  عينا  مساحية مةن قطةع اأراضةي  إال أن
إ  أن القيةام  بارتفاع أبنية فوق ا العتبةارا  صةالحيا  رافعةي المواقةع فةي  ة ا المشةروع
أمةا مةن حيةل  ببرفع مواقع في منةاطق آ لةة بالسةكان وعةن قةرب شةديد يسةبب حةرا بةال 

 ةةا ب ةة ا النظةةام يجةةب أن يةةتم برفةةع أركان ةةا، المبةةدأ فالمسةةاحا  اأرضةةية المفتةةره عنونت
يتم الحصةو  علة  مركةز كة  مسةاحة أرضةية، ومةن  ArcMapوبعد إسقاط ا عل  برنامج 

ومةةن اأسةةباب الفنيةةة فةةي صةةعوبة رفةةع مسةةاحا   ،إحةةداثيا  المركةةز يةةتم اشةةتقاق العنةةوان
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ر أرضةةية مبنيةةة وجةةود أبنيةةة متشةةابكة وكتةة  مرسةةانية تجعةة  مةةن رصةةد الموقةةع باأقمةةا
إ  سيتبين لنا أن أج زة الرصد تتطلب شةروطاً أ م ةا تةوفر  ،الصناعية أمراً شبه مستحي 

قريبةةة مةةن المةةط  –فةةي أوضةةاع جيةةدة للموقةةع  –أربعةةة أقمةةار  –حةةد أدنةة  مةةن اأقمةةار 
و  ا الشرط يصةعب جةداً  ،تسمح بالتقاط قراجا  موقعية للنقطة الجارز رفع ا –الرأسي 

وحتة  الرصةد  ،صد لحبنية الة ز تتطلبةه معظةم تلةب القةراجا تحقيقه بمالصقة أج زة الر
عن بعد بتعيين إزاحة معلومة تتطلب المرور في طرقا  ضيقة بين أبنية مرتفعةة يصةعب 

 مع ا للغاية أم  القراجا . 

 فقةد ولكةي تكةون المواقةع جليةة بلك    ه اأسباب تم االستقرار عل  أم  مواقع نقطية
اج النحصةةار فضةةإلنةةارة بشةةك  حاسةةم وفةةي شةةوارع منفتحةةة التةةم اعتبةةار مواقةةع أعمةةدة ا

 مواقع ا، ولكون ا في مالج يتيسر معه أم  القراجا  الكافية لتعيين المواقع بدقة كافية

 .تم جمع عينة البيانا  عل  أربع مسافا  من النقطة المرجعية

 ثانياً من حيل التوزيعن 

مرجعية معلومة الدقة تم تركيب ةا  تم رفع مواقع عل  مسافا  متتابعة من محطة قياس
 مصيصاً وسن تي  نا عل  مواصفات ا الفنية. 

  ضرورة وجود المحطة القاعدية 8-2-2-4

فةةي رفةةع المواقةةع إلةة  اسةةتمدام طريقةةة تعةةرف بةةل  تباع ةةاباتطلبةة  اآلليةةة التةةي قمنةةا 
 Base. وفي ا يتم تركيب محطة رصد قاعدية Differential Processingطالمعالجة التفاضليةط 

Station  سةم( وتقةوم  2عالية الدقة في موقع ا الجغرافي  ال يزيد المط  في إحداثيات ا عةن
  ه المحطة برصد وتمزين مواقع اأقمار الصناعية المعتمةد علي ةا فةي السةماج فةي وقة  
جمةةع البيانةةا ، و لةةب عةةن طريةةق اتصةةا  سةةلكي للمحطةةة بج ةةاز كومبيةةوتر يعمةة  عليةةه 

بواسةطة  Rover GeoXtراج رفع المواقع باأج زة المتنقلة وبعد إج ،برنامج ممصص ل لب
القا مين بالمسح وفي نفس وق  رصد اأقمار الصةناعية، يةتم تنزية  بيانةا  رفةع المواقةع 

. ثةةم يقةةوم مسةةتمدم GPS PathFinder Officeإلةة  برنةةامج معاجلةةة البيانةةا  المةةاص بةة لب 
مةةن معلومةةا  عةةن واقةةع اأقمةةار  البرنةةامج بمعالجةةة البيانةةا  المرفوعةةة بمةةا تةةم تمزينةةه

 ة ه المعالجةة تقةوم بتصةحيح وقةع اأقمةار كمةا و لةب أن  بالصناعية في  ا  وق  الرفع
فعة  مواقةع أج ةزة الرصةد المتنقلةة  بنةاجً  ترصد ا المحطة القاعديةة العاليةة الدقةة والتةي ر 

يةةدم   Differential Processingو ةة ا التصةةحيح بمةةا يسةةم  طالمعاجلةةة التفاضةةليةط  ،علي ةةا
فينةتج  بعل  إحداثيا  المواقةع المرفوعةة بمةا يجعل ةا أكثةر دقةة (أز تصحيحا  تعديال  

أمتةار  3( معةد   متوسةطالمطة  فةي المواقةع المرفوعةة مةن احتمةا   نمفهعن  لب أن ية
 سم. وب  ا تتحقق الدقة المطلوبة.  30إل  معد   متوسط( 

إنمةةا  ةةو  (فقةةرة التةةي نحةةن بصةةدد افةةي  ةة ه ال ومةةا قصةةدناه مةةن توزيةةع أمةة  العينةةا  
أن االبتعةاد عةن المحطةة عشةرا  الكيلةومترا  مةن  إ  بسبة إل    ه المحطةة القاعديةةبالن
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المتوقةةةع أن يةةةؤثر سةةةلباً علةةة  قةةةدرة المحطةةةة وبرنةةةامج المعالجةةةة علةةة  تصةةةحيح المواقةةةع 
 المرفوعة.

 موقع المحطة القاعدية  8-2-2-5

بمدينةةة فةةوق أحةةد البنايةةا   –يةةة مريطةةة موقةةع المحطةةة القاعد 3-8يظ ةةر فةةي الشةةك  
ولقطا  حية ل ا قيد التشغي  ورصد موقع اأقمار، كما تظ ر أيضاً عينةة المواقةع  -الدمام

وعلة   لةب كانة  العينةا   من المحطةة. واحد كيلومتر حدودالتي رفع  أعمدة إنارة في 
 كاآلتين Base Stationالمرفوعة عل  مسافا  متتابعة من المحطة القاعدية 

في محيط المحطة القاعدية وحت  طريةق اأميةر  :كم من المحطة القاعدية1مسافة  -1
 بن ف د بن عبدالعزيز.

كم مةن المحطةة القاعديةةن فةي محةيط حةي الز ةور بمدينةة الةدمام جنةوب  4مسافة  -2
 شارع الملب عبدالعزيز.

 لمبر.كم من المحطة القاعديةن في محيط حي الحزام ال  بي بمدينة ا 16مسافة  -3

كم مةن المحطةة القاعديةةن فةي محةيط الحةدود مةع مملكةة البحةرين فةوق  36مسافة  -4
 جزيرة جسر الملب ف د بن عبدالعزيز.

 ن4-8وتظ ر   ه البقع المساحية في الشك  

 

تقرير الدقة  انظر –سم كما تم تعيينها  2المحطة القاعدية وموقعها المسكد بخطأ ال يزيد عن  3-8 شكل 
Accuracy Report (5قم  )ملحق 

 موقع المحطة
50 06 44.274 N,  26 26 2.651 E 
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 حاضرة الدمام ومناطق رصد عينات المواقع الجغرافية 4-8 شكل 

 لبيانات العنونة التفصيلية والمعالجة والرصد لية جمع تطبيق عملي آل 8-3

  علي ةةا مةةن الرصةةد بةة ج زة وحصةةال متةةي تةة  تفصةةي  البيانةةا  الوإ ا انتقلنةةا اآلن إلةة
GeoXT  ومعالجت ا بنظام طالمعالجة التفاضةليةط، فنشةر  أوالً آليةة جمةع البيانةا  والرصةد

 والمعالجة التفصيلية حت  المروا بعناوين العينة حسب نظام العنونة.

 تركيب هوائي المحطة القاعدية وضبط إحدانياتها 8-3-1

 Trimble 5700 Base و ةةو مةةن نةةوع 5-8شةةك  المحطةةة القاعديةةة  يةةتم ضةةبط  ةةوا ي

Station Antenna    بتعيةةين إحداثياتةةه بةة ج زة رصةةد أعلةة  دقةةة بالنسةةبة لعةةدد مةةن محطةةا
وقد قةام ب ة ه الم مةة الشةركة التةي كلفة  بتركيةب المحطةة القاعديةة  ،قاعدية معروفة سلفاً 

م  علةة  إحةةداثي موقةةع المحطةةة ( يشةةت5رقةةم  وقامةة  بمةةد المشةةروع بتقريةةر فنةةي  مرفةةق
مةةن  متةةراً  300فةةي نطةةاق  وضةةع  العالمةةا  الدالةةة علةة  كةة  من مةةاونقطتةةين أمةةريين 

. وكةة  مةةن النقةةاط الةةثالل دقيقةةة فةةي حةةدود لالمحطةةة لتمثةة  ثةةالل نقةةاط علةة  رؤوس مثلةة
 ملم.  20عن  أق  مستويا  دقت امليمترا  ال تزيد في 

 

 كم 4

 كم 16

 كم 32

 مدينة الدمام

 مدينة المبر

 مركز حدود جسر الملب ف د
 البحرينمع دولة 
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 هوائي المحطة القاعدية 5-8 شكل 

 تركيب نظام تغذية المحطة القاعدية 8-3-2

 Trimble 5700 L1 CORSالة ز تةم امتيةاره  ةو مةن نةوع  نظام تغ يةة المحطةة القاعديةة

Continuously Operating Reference Station 6-8 في الشك ، موضح. 

 

 نظام تغذية المحطة القاعدية  6-8 شكل 

 إعداد البرمجيات الحاكمة للمحطة ولجهاز تغذية البرنامج بأرصاد المحطة 8-3-3

. وفةي إعداداتةه تةم GPSBase Reference Station Softwareتةم تركيةب وتشةغي  برنةامج 
مةن  وتمةر البيانةا  ،تغ ية إحداثيا   وا ي المحطةة علة  النحةو المتعةين وبالدقةة المقةررة

السةابق اإلشةارة  Trimble 5700 CORSالمحطة إل  البرنةامج عبةر ج ةاز التغ يةة مةن نةوع  
ويقوم البرنامج برصد بيانةا  أقمةار الرصةد علة  التتةابع الزمنةي الة ز يقةرره مةدير  ،إليه

البرنامج من معد  القراجا  المرصودة كة  عةدد مةن الثةواني، وفتةرة التمةزين، وموقعةه. 
 .7-8اأقمار كما  و مبين في شك  ويتم تسجي  مواقع 
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 البرمجيات الحاكمة للمحطة ولجهاز تغذية البرنامج بأرصاد المحطة 7-8 شكل 

نقة  البيانةا  المرصةودة فةي كم مةتحو ةو ال TerraSyncكما تم تركيب وتشغي  برنةامج 
والمتنقلةة مةع القةا مين بالمسةةح ، 9-8شةك   ة فةيالمبينة - GeoXTمةن أج ةزة  (8-8 شةك  

 الميداني، وتمزين ا بنفس البرنامج. 
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 وهو الحاكم لنقل البيانات المرصودة TerraSyncبرنامج  8-8 شكل 

 

 GeoXTمن نو  جهاز رصد مواقع  9-8 شكل 

 معالجة البيانات المرصودة ميدانيا  وتصحيحها  8-3-4

إل  برنةامج  GeoXTمن ج از/أج زة الرصد المتنق   data transferبعد انتقا  البيانا   
PathFinder Office  إ ا كانة  صةادرة عةن عةدد مةن المسةاحين  يتم تجميع ا في ملف واحةد

اإلحةةداثيا  بامتيةةار التصةةحيح التفاضةةلي تصةةحيح  إجةةراج. وبعةةد التجميةةع يةةتم (المتةةزامنين
Differential Correction ويقةةةوم  ةةة ا التصةةةحيح بمقارنةةةة إحةةةداثيا  النقةةةاط المجمعةةةة مةةةع .
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علة  درجةة اليقةين  بنةاجً  وبإعةادة تصةحيح وضةع اأقمةار ،أوضاع اأقمار في نفس الزمن
لتصةحيح لكة  في إحةداثيا  ال ةوا ي يةتم تصةحيح إحةداثيا  النقةاط المرفوعةة. وال يكةون ا

النقةةاط بةةنفس الدرجةةة إ  أن درجةةا  التصةةحيح تةةرتبط بةةزمن التقةةاط مواقع ةةا. ويظ ةةر فةةي 
ويظ ةر فةرق  ،أعل  عدد من النقاط المرصةودة قبة  التصةحيح وبعةد التصةحيح 8-8شك  

 مكاني واضح بين النقطتين العلويتين.

 ArcGISتصدير البيانات في صورة مقروءة ببرامج استعراض الملفات الجغرافية  8-3-5

بعد تصحيح البيانةا  يةتم تصةدير الملةف المصةحح فةي شةك  ملةف قابة  للقةراجة علة  
واحةد أو أكثةر حسةب  Shape File، و لةب فةي صةورة ArcMapمثة  برنةامج  ArcGisبةرامج 

ومةال   ،تصميم استعراه البيانا  في  ي ة شرا ح، حيل يكون لك  شةريحة ملةف واحةد
حا  تسةةمح بتجةةاوز بعةه النقةةاط التةي يظ ةةر مةةن التصةدير يمكةةن معالجةة البيانةةا  بمرشة

أن درجة اليقين أق  مةن حةد معةين. وفةي ( أز من التقرير المصاحب للتصحيح التصحيح 
امترنا أن يقوم البرنامج بحجب النقاط الممسةوحة بدقةة ال يزيةد في ةا  الحالة التي بين أيدينا

 ،لن تزيد عةن  ة ه القيمةةدقة مواقع إحداثية  ق سم. ومن ثم نت كد أن أ 50عدم اليقين عن 
ويمكن لمشغ  البرنامج تحسين فرز وترشيح المواقع التي التقط ا ب كثر مةن وسةيلة، من ةا 
امتيار اأوقا  التي يكثر في ا عدد اأقمار، وتجنةب مةالف  لةب تلةب التةي يقة  في ةا عةدد 

 بعلة  اأفةق كون في ا اأقمار عل  ارتفاع منمفهتوأيضاً يتجنب اأوقا  التي  اأقمار.
إ  أن ارتفةاع القمةةر ناحيةةة وسةةط السةةماج يزيةةد مةةن مسةةا مته فةةي تحسةةين تصةةحيح المواقةةع 

 المرصودة.

 ArcMap 9.2استعراض البيانات المرصودة والمصححة ببرنامج  8-3-6

بواسةةطة برنةةامج  Shape Filesيةةتم اسةةتعراه مةةا تةةم تصةةديره مةةن ملفةةا  علةة   ي ةةة 
ArcmMap، مةة بنفسة ا ضةمن شةرا ح أمةر  مصةدر ا ويظ ر ك  ملف من ةا كشةريحة قا 

وإل    ا الحد تتفق نتةا ج الرصةد مةع إجةراج المسةح الميةداني الة ز يجريةه  ،ملفا  شبي ة
والفا ةدة التةي نصة  إلي ةا  نةا  ةي  بأز مسح ميداني شبيه والوصو  به إل   ة ه المرحلةة

 Basemapsقاعديةة  ومقارنت ةا بمةرا ط  ةاطاتقتةي تةم الاستعراه الموقع اإلحداثية للنقاط ال
ومن ثم الت كةد مةن  ،Shape Filesتم الحصو  علي ا من مصادر أمر  عل  صورة جا زة 

وتظ ر نتيجة  لةب  ،سالمة إجراج المسح الميداني وأن النقاط نزل  في مواقع ا الصحيحة
 للمواقع اأربعة التي تم مسح ا ميدانياً. 13-8إل   10-8من في اأشكا  

تد لما  و وراج  لب بالطبع. ف دفنا عنونة   ه المواقع اعتمةاداً علة  غير أن مبتغانا يم
قع دام  ماليا العنونةة التةي ما تيسر لنا معرفته من إحداثيات ا الجغرافية، واطم ناننا أن ا ت

ل ا سنعمد اآلن إل  توضيح آلية استنباط العنوان من واقع اإلحةداثيا   بتبيان حدود اسبق 
 .نقطة إحداثية(الجغرافية لك  موقع  
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 GISBase 5700 L1كم من المحطة القاعدية  1في نطاق  التي تم التقاطهاالنقاط  10-8 شكل 

 
 
 

 

 هورجنوب حي الز –كم  4في نطاق  التي تم التقاطهاالنقاط   11-8 شكل 
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 وسط حي "الحزام الذهبي" بالخبر،  –كم  16في نطاق  التي تم التقاطهاالنقاط   12-8 شكل 

 

على حدود المملكة  وسط جزيرة جسر الملك فهد –كم  36في نطاق  التي تم التقاطهاالنقاط   13-8 شكل 
 مع دولة البحرين
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 عنونة المواقع المرصودة بالمسح الميداني 8-3-7

في مصا ص الملفا  الشةرا حية  GWS84أوالًن إظ ار اإلحداثيا  الجغرافية في نظام 
Shape Files  دامةة  برنةةامجArcMap 9.2  اإلحةةداثي السةةيني X  ، ليعبةةر عةةن مةةط الطةةو

 .ه(ليعبر عن مط العر Yواإلحداثي الصادز 

يةتم امتيةار  options، ومن مفتةا  ةيتم  لب بواسطة فتح مصا ص ك  شريحة عل  حد
ويصبح  لةب  double( ونوع البيانا  xالحق  وليكن  اسم  ويكتب Add Fieldطإضافة حق ط 

اسةم  ويكرر نفس اإلجراج بإضةافة حقة  آمةر وليحمة  ،الحق  الحام  لمط طو  ك  موقع
 yمةةن  ةثةةم بةةالوقوف علةة  كةة  حقةة  علةة  حةةد ،وقةةع( ليحمةة  مةةط العةةره لةةنفس المx ،y 

 Calculate“بالمفتةةا  اأيمةةن مةةن الفةة رة، وفةةتح االمتيةةارا  الممكنةةة للحقةة ، يةةتم امتيةةار 

Geometry” 

 x coordinate ofصية مطلوب حساب ا ل  ا الحق  يةتم امتيةار طاوعند السؤا  عن أز م

point   ط لمط الطوxوط ،)y coordinate of point للحق   طy.) 

، وإحةداثي مةط العةره xوب لب يشم  ملف مصا ص الشةريحة إحةداثي مةط الطةو  
y. 

ويكر نفس اإلجراج مع باقي شرا ح البيانا  المرفوعة بالمسح الميةداني، أز تلةب عنةد 
 كم. 36كم،  16كم، و 4كم، و 1ك  مسافة من المسافا  السابق  كر ان 

وما تحتويةه مةن إحةداثيا  صةريحة إلة  ملفةا  Shape Files ثانياًن إعادة تصدير ملفا  
Excel. 

( إلةةةة  العنةةةةوان اأبجةةةةدز الرقمةةةةي X,Yثالثةةةةاًن تطبيةةةةق موارزميةةةةة التحويةةةة  مةةةةن  
 .(aaa, 999)(، أو 9999 أأأ،

  ومةا تحتويةه مةن مصةا ص جديةدة  صةي  العنونةة( Excelرابعاًن إعادة تحوي  ملفةا  
شرا ح المرا ط القاعدية السةابق تركيةب  وإدراج ا ضمن Shape Filesإل  ملفا  شرا حية 

 .ArcMap 9.2المشروع من ا ببرنامج 

وبتطبيق   ه اإلجراجا  عل  الف ا  اأربعة من المواقةع المرفوعةة بالمسةح الميةداني 
 نحص  عل ن

 كيلومترن 1ف ة النقاط الواقعة في نطاق  -1
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 كم من المحطة القاعدية( 1من بيانات العينة ) جزء 1-8 جدول 

 

 

 

كم من المحطة القاعدية ونتيجة تحويل إحدانيات  1عينة من مواقع أعمدة الكهرباء في نطاق 14-8 شكل 
 المواقع داخل قاعدة البيانات الجغرافية

Comment x y AlfaNumeric Address العنوان األبجدي الرقمي

1 50.11200 26.43341  HT:-1219  ك ذ  -1219

2 50.11273 26.43306  IR:-1254 ف ر  -1254

3 50.11328 26.43279  JJ:-1282 ز ز  -1282

4 50.11382 26.43251  KB:-1310 ب س  -1310

5 50.11436 26.43223  KT:-1337 ك س  -1337

6 50.11490 26.43195  LL:-1365 ش ش  -1365

7 50.11545 26.43169  MD:-1391 ج ص  -1391

8 50.11574 26.43152  MM:-1408 ص ص  -1408

9 50.11626 26.43126  ND:-1434 ج ض  -1434

10 50.11731 26.43073  OM:-1487 ص ط  -1487

11 50.11783 26.43048  PD:-1512 ج ظ  -1512

12 50.11789 26.43063  PF:-1497 خ ظ  -1497

13 50.11790 26.43121  PF:-1440 خ ظ  -1440

14 50.11790 26.43150  PG:-1411 د ظ  -1411

15 50.11790 26.43181  PF:-1379 خ ظ  -1379

16 50.11792 26.43209  PG:-1352 د ظ  -1352

17 50.11795 26.43247  PH:-1313 ذ ظ  -1313

18 50.11790 26.43272  PF:-1289 خ ظ  -1289

19 50.11790 26.43303  PF:-1257 خ ظ  -1257
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 نكيلومتر 4ق ف ة النقاط الواقعة في نطا -2

 كم من المحطة القاعدية( 4جزء من بيانات العينة )  2-8 جدول 

 

 

 

نيات كم من المحطة القاعدية ونتيجة تحويل إحدا 4عينة من مواقع أعمدة الكهرباء في نطاق 15-8 شكل 
 المواقع داخل قاعدة البيانات الجغرافية

Comment x y AlfaNumeric Address العنوان األبجدي الرقمي

1 50.08367 26.44958 -BCF:397 -خ ت ب  397

2 50.08472 26.44961 -BAW:400 -ن ا ب  400

3 50.08507 26.44962 -BAL:401 -ش ا ب  401

4 50.08542 26.44963 -ZZ:403 -ي ي  403

5 50.08577 26.44964 -ZO:403 -ط ي  403

6 50.08612 26.44964 -ZC:404 -ت ي  404

7 50.08648 26.44965 -YR:405 -ف و 405

8 50.08683 26.44965 -YF:404 -خ و 404

9 50.08718 26.44967 -XT:406 -ك هـ  406

10 50.08757 26.44985 -XG:424 -د هـ  424

11 50.08792 26.44978 -WV:418 -م ن  418

12 50.08894 26.44966 -VN:406 -ض م  406

13 50.08929 26.44962 -VC:401 -ت م  401

14 50.08957 26.44957 -UT:396 -ك ل  396

15 50.09066 26.44942 -TI:382 -ر ك  382

16 50.09095 26.44937 -SZ:376 -ي ق  376

17 50.09125 26.44933 -SP:373 -ظ ق  373

18 50.09154 26.44929 -SF:369 -خ ق  369

19 50.09184 26.44927 -RW:366 -ن ف  366
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 نكيلومتراً  16ف ة النقاط الواقعة في نطاق  -3

 كم من المحطة القاعدية( 16)جزء من بيانات العينة   3-8 جدول 

 

 

 

كم من المحطة القاعدية ونتيجة تحويل إحدانيات  16نة من مواقع أعمدة الكهرباء في نطاق عي 16-8 شكل 
 المواقع داخل قاعدة البيانات الجغرافية

Comment x y AlfaNumeric Address العنوان األبجدي الرقمي

1 50.20890 26.31497  FAT:-13064  ك ا خ -13064

2 50.20868 26.31537  FAM:-13024  ص ا خ -13024

3 50.20847 26.31575  FAF:-12986  خ ا خ -12986

4 50.20826 26.31615  EZY:-12946  وي ح -12946

5 50.20802 26.31660  EZQ:-12900  ع ي ح -12900

6 50.20778 26.31705  EZI:-12856  ر ي ح -12856

7 50.20757 26.31747  EZB:-12814  ب ي ح -12814

8 50.20733 26.31791  EYT:-12769  ك وح -12769

9 50.20711 26.31832  EYM:-12728  ص وح -12728

10 50.20688 26.31876  EYE:-12684  ح وح -12684

11 50.20665 26.31921  EXX:-12639  هـ هـ ح -12639

12 50.20631 26.31938  EXM:-12622  ص هـ ح -12622

13 50.20587 26.31919  EWX:-12642  هـ ن ح -12642

14 50.20538 26.31900  EWH:-12660  ذ ن ح -12660

15 50.20489 26.31889  EVR:-12671  ف م ح -12671

16 50.20447 26.31881  EVD:-12679  ج م ح -12679

17 50.20398 26.31872  EUM:-12689  ص ل ح -12689

18 50.20352 26.31862  ETX:-12698  هـ ك ح -12698
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 نكيلومتراً  36ف ة النقاط الواقعة في نطاق  -4

 ة القاعدية(كم من المحط 36جزء من بيانات العينة ) 4-8 جدول 

 

 

 

كم من المحطة القاعدية ونتيجة تحويل إحدانيات  36عينة من مواقع أعمدة الكهرباء في نطاق  17-8 شكل 
 المواقع داخل قاعدة البيانات الجغرافية

Comment x y AlfaNumeric Address العنوان األبجدي الرقمي

50.32144 26.18307  KNP:-26253  ظ ض س -26253

2 50.32153 26.18311  KNS:-26250  ق ض س -26250

3 50.32153 26.18311  KNS:-26250  ق ض س -26250

4 50.32160 26.18314  KNV:-26246  م ض س -26246

5 50.32169 26.18318  KNY:-26243  وض س -26243

6 50.32178 26.18320  KOA:-26241  ا ط س -26241

7 50.32187 26.18323  KOD:-26238  ج ط س -26238

8 50.32205 26.18329  KOJ:-26232  ز ط س -26232

9 50.32212 26.18331  KOM:-26229  ص ط س -26229

10 50.32220 26.18334  KOO:-26227  ط ط س -26227

11 50.32223 26.18355  KOP:-26206  ظ ط س -26206

12 50.32224 26.18369  KOQ:-26192  ع ط س -26192

13 50.32219 26.18384  KOO:-26177  ط ط س -26177

14 50.32212 26.18395  KOM:-26166  ص ط س -26166

15 50.32208 26.18434  KOK:-26126  س ط س -26126

16 50.32193 26.18415  KOF:-26145  خ ط س -26145

17 50.32179 26.18422  KOB:-26138  ب ط س -26138

18 50.32166 26.18427  KNW:-26133  ن ض س -26133
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منهجية لتطبيق نظام العنونة الخالصة: : رابعالجزء ال
 المقترح على أ  عنصر جغرافي إللكترونيةا

 

 

 

 

 

 العنونةة نظةام لتطبيةق محةددة من جيةةي دف  ة ا الجةزج مةن الدراسةة إلة  اسةتمالص 
ويتم  لب فةي  ،في المملكة العربية السعودية جغرافي عنصر أز عل  المقتر  اإللكترونية

لمقترحةة ا من جيةةالفص  التاسع بعةره لل يبدأ .فصلين  الفص  التاسع، والفص  العاشر(
علة  نتةا ج تطبيةق نظةام العنونةة  الفصة  العاشةر يحتةوزفيما ، جغرافي عنصر أز لعنونة

 .المقتر  وممرجاته العملية
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يوجد على  جغرافي عنصر أل منهجية العنونة : عساتالالفصل  -9
  كامل الحيز المكاني للمملكة العربية السعودية

 تقديم 9-1

 علة  يوجةد جغرافةي عنصةر أز لعنونةةلمقترحةة ا  جيةمنلا عرهإل   الفص  ي دف
ويعتمةةد الفصةة  علةة  مةةا ملصةة  إليةةه  ،السةةعودية العربيةةة للمملكةةة المكةةاني الحيةةز كامةة 

تلميص المن جية التي اسةتمدم  الشةتقاق عنةوان من مالل ا يمكن والتي  الفصو  السابقة
 أز عنصر جغرافي في محورينن شروط العنونة، وآليا  العنونة.

 وط العنونة:شر 9-2

 تحديد نقطة العنوان للعنصر 9-2-1

فةإن كةان  ،يجب أن يتميز عل  العنصر نقطة إحداثية واحةدة يةؤو  إلي ةا  ة ا العنصةر
بطبيعتةةه أو يةةؤو  إلةة  نقطةةة ال أبعةةاد عمليةةة ل ةةا مثةة  أعمةةدة اإلنةةارة، أو  اً العنصةةر نقطيةة

وإن  ،لوبةةفتحا  الصةرف الصةحي، فمركز ةا ال ندسةي  ةو موقةع النقطةة اإلحداثيةة المط
امتةةداد أرضةةي  ندسةةي غيةةر متجةةانس التوزيةةع، فالنقطةةة المطلوبةةة يمكةةن  اكةةان العنصةةر  

. ويسةة   centroidالحصةةو  عليةةه بآليةةا  برمجيةةة تسةةمي نقطةةة المركةةز ال ندسةةي للشةةك  
الحصةةو  علي ةةا متةة  تةةم إسةةقاط مضةةلع العنصةةر الجغرافةةي بمعرفةةة إحةةداثيا  أركانةةه 

vertices   طةولي كةالطرق، فيجةب التعةرف علة  بدايتةه، وتعيةين  متةدادا ا. وإ ا كان الشك
 نقطة بعين ا أو  الطريق يتم من ا تسمية الطريق واشتقاق العنونة.

 تمييز نو  العنونة المطلوبة 9-2-2

 يجب تمييز نوع العنونة المطلوبة. و ناب نوعانن 

 ن و ةي التةي يةؤو  في ةا العنةوان المشةتق إلة  نسةبة موقةع العنصةر إلة عنونة مطلقوة
 .(99999موقع التقاج مط االستواج ومط جرينت ، وشك    ا العنصر  أأأأأ، 

ن و ةي التةةي يةةؤو  في ةا العنةةوان المشةتق إلةة  نسةةبة موقةع العنصةةر إلةة  عنونوة نسووبية
وشةةك   ةة ا العنصةةر  ،موقةةع نقطةةة مرجعيةةة فةةي النطةةاق الجغرافةةي المتفةةق علةة  امتةةداده

 عده عن النقطة المرجعية.( حسب قربه وب99999 أأأ، و (99يتراو  بين أ، 

 تحديد موقع النقطة المرجعية المحلية لكل نطاق عمراني 9-2-3

إ  أن  ةة ه النقةةاط  بيجةةب امتيةةار موقةةع نقطةةة مرجعيةةة محليةةة لكةة  نطةةاق جغرافةةي
المرجعيةةة  ةةي التةةي سةةتؤو  إلي ةةا العنةةاوين النسةةبية، وبةةدون ا لةةن يكةةون  نةةاب إال عنونةةة 

9 
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كة  العناصةر الجغرافيةة فةي نطةاق عمرانةي ل اً جعةويتم امتيار ك  نقطة لتكةون مر ،مطلقة
شةةم  جنةةوب(. و ةةو شةةك   كةةم 222.2و غةةرب،-شةةرق كةةم 118.4يمتةةد إلةة  مةةا أقصةةاه  

كةم كحةد  59.2مستطي  تقع النقطة في مركزه تماماً ليكون عل  ج تي ا الشرقي والغربي 
 كةةم كحةةد أقصةة . و ةة ه النقةةاط 111.1أقصةة ، ويكةةون علةة  ج تي ةةا الشةةمالي والجنةةوبي 

 المرجعية ل ا عناوين مطلقة فقط. 

 استخدام نظام العنونة المطلقة للنقاط المرجعية 9-2-4

أز  (،عالميووةمطلقووة )للنقوواط المرجعيووة عنونووة المسووتخدمة العنونووة يجووب أن تكووون 
ونقو    ا من حيةل  ،يجب أن ي نسب عنوان ا إل  نقطة التقاج مط االستواج بمط جرينت 

 ،يقةة أن النسةةبة الصةةحيحة إنمةا  ةةي لنقطةةة قريبةة مةةن  لةةبالمبةدأ النظةةرز فقةةط، إ  أن الحق
أو مةةا يتطةةور إليةةه  ةة ا النظةةام  WGS84والصةةحيح أن موضةةع  ةة ه النقطةةة يتعةةين بنظةةام 

ل ا يعو  عل    ا النظام في تعيين اإلحةداثيا  المطلقةة دون  باإلحداثي الجغرافي العالمي
، WGS84عديةة علة  غيةر نظةام ل ا فك  عناصةر جغرافيةة تةم إنشةاج مرا ط ةا القا بغير ا

 يجب أن يتم تحوي  نظام ا إليه قب  الشروع في اشتقاق عناوين ا.

 آلية العنونة: 9-3

 تصنيف أنوا  العناصر الجغرافية وترميز األصناف  9-3-1

إنةارة  عامودأو محطة توزيع ك رباج أو أره  ومثا   لب أن العنصر قد يكون قطعة
ع العنصةر فلةن يكفةي العنةوان لتمييةز مةا  ةو ومةا لةم يتميةز نةو ،أو شجرة أو لوحة إيضا 

فلةن  ،إنةارة بجانةب شةجرة عةامودالشيج المعنون. فقد يكون  ناب في ملية عنونةة واحةدة 
أو رمةز لةه نعرفةه اسةم  تفيدنا صيغة العنوان عن أز من ما  و المعنون مةا لةم نةنص علة 

 .2-9ما  و موضح بالجدو  به. ومثا   لب أن ي نص عل  

 العناصر الجغرافيةوترميز تصنيف  1-9 جدول 

 رمزه الالتيني رمزه العربي العنصر اسم مسلس 

 Lp ه ق قطعة أره 1

 Mp م ب موزع ك رباج 2

 نسبة كل عنصر ُمَرمَّز نوعه إلى نطاق جغرافي ذو نقطة مرجعية:  9-3-2

فيجةب أن يعلةم مةا  ةي النقطةة المرجعيةة.  إ ا كان العنصةر الجغرافةي نسةبي العنةوان،
ومةةن ثةةم يجةةب الةةنص علةة  العنةةاوين المرجعيةةة مسةةتو  النطاقةةا  العمرانيةةة فةةي الدولةةة. 

 .2-9الجدو   ومثا   لب
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 نسبة كل عنصر إلى نطاق جغرافي ذو نقطة مرجعية 2-9 جدول 

 اإلحداثي العرضي اإلحداثي الطولي رمز ا الالتيني رمز ا العربي جعيةالنقطة المر اسم مسلس 

 م ب مكة المكرمة 1
Mk 
 

99.99999 99.99999 

 Md م د المدينة المنورة 2
 

99.99999 99.99999 

 Rd ره الرياه 3
99.99999 99.99999 

 Dm دم الدمام 4
99.99999 99.99999 

 ان: إنشاء خوارزمية معيارية الشتقاق العنو 9-3-3

تقةةةوم بتحويةةة   Functionدالةةةة  ةةةو إنشةةةاج المقصةةةود مةةةن موارزميةةةة اشةةةتقاق العنةةةوان 
اإلحداثي النسبي للعنصر الجغرافي إل  عنوان نسبي. و ة ه الدالةة تقةوم بالةدور الفنةي فةي 

المعةادال   أداجعملية تحوي  اإلحداثيا  إل  الرموز المقابلة والتي تم شرح ا من قب  في 
 نالتحويلية اآلتية

L= Latitude/180 

x1= Int. part of (L*26) 

x2= Int. part of ((L*26-x1)*26) 

x3= Int. part of (((L*26-x1)*26-x2)*26) 

x4= Int. part of ((((L*26-x1)*26-x2)*26-x3)*26)  

x5= Int. part of (((((L*26-x1)*26-x2)*26-x3)*26-x4)*26)  

 (Latitudeومثل ا لإلحداثي  مط العره 

 ا مةةع اأمةة  باالعتبةةار أن التحةةويال   نةةا سةةتتم لفةةروق اإلحةةداثيا  مةةع إحةةداثيا   ةة
 النقطة المرجعية المبينة في المطوة السابقة.

 تمرير المركب المعلوماتي للعنصر الجغرافي على خوارزمية اشتقاق العنوان:  9-3-4

لةةة م مةةة اشةتقاق عنةوان لعنصةر مةةا يجةب تطعةيم  ة ه الدا أداجعنةد طلةب  ة ه الدالةة 
ال  ضرورية. و ين مل د   بممس معلوما  الزمة لك  عنصر تعم  كم 

 رمز نوع العنصر. -
 اإلحداثي الطولي المطلق للعنصر -
 اإلحداثي العره المطلق للعنصر -
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 اإلحداثي الطولي للنقطة المرجعية -
 اإلحداثي العرضي للنقطة المرجعية -

جةةةا  ويكةةةون العنةةةوان المطلةةةوب  ةةةو سةةةج  كامةةة  نحصةةة  عليةةةه كم مةةةرا مةةةن ممر
والموضةح  الموارزمية  الدالة(، و لب كما فةي المثةا  التةالي لعةدد مةن العناصةر المتتابعةة

 ن2-9بالجدو  

 خوارزمية اشتقاق العنواننتيجة تطبيق  3-9 جدول 

مفتا   مسلس 
 المدم 

 Full Latin Address كام  العنوان العربي

 Address Type Ref العنوان النوع عيةالمرج

 YUT:-345 Lp Mk 345-ب   ون ق ه م ب 99 1

 YUQ:-346 Lp Md 346-ع   ون ق ه م د 99 2
 YUK:-347 Mp Rd 347-س   ون م ب ره 99 3

 YUG:-341 Mp Dm 341-د   ون م ب دم 99 4

 ويكون العنوان الكام  الفريد أز عنصر جغرافي كالمثا  اآلتين

 (345-م بن ق ه ب   ون  عربيةبال -
 Mk: Lp (YUT:-345)  بالالتينيةن  -

 (345- ب   ون أره  /قطعة مكة  وي قرأن  -

 إخراج العنوان الجغرافي كملمح ضمن مالمح العناصر الجغرافية:  9-3-5

 essentialبعد اشتقاق العنوان الجغرافي، ونظراً أ ميته، يتم إدماله كملمح ضةرورز 

property رغم مةةةن أن إحةةةداثيا  العنصةةةر بةةةالنةةةا  العناصةةةر الجغرافيةةةة. ففةةةي قواعةةةد بيا
الجغرافةةي مةةا زالةة  موجةةودة بقواعةةد البيانةةا ، وبةةالرغم مةةن أن مجمةةوع العنةةوان النسةةبي 
للعنصر وعنوان النقطة المرجعية له  و ي مطلقة بطبيعة الحا ( ما زال  موجودة بةنفس 

( 345-ي االسةةتمدام  ب   ون قواعةةد البيانةةا ، إال أن عنةةوان العنصةةر فةةي شةةكله المحلةة
عنةةه  يتسةةتغنضةةرورز السةةتمدام القطاعةةا  الممتلفةةة فةةي منةةاطق عمل ةةا المباشةةر، ولةةن 

لعنونةةة العنصةةر المشةةمولة بمةةدمات ا. ومثةةا  لظ ةةور العنةةوان الجغرافةةي بصةةيغتيه العربيةةة 
 .1-9والالتينية جنباً إل  جنب مع إحداثيا  العنصر يظ ر في الشك  

شمول العنونة الجغرافية كمالمح ضرورية  1-9 شكل 
 في قواعد بيانات العناصر الجغرافية المعنونة

 



 إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه فيومحمود أحمد عبداللطيف، عبدهللا حسين القاضي 

 يوجد عل  كام  الحيز المكاني للمملكة العربية السعودية جغرافي عنصر أزمن جية العنونة الفص  التاسعن        ة لتطبيق نظام العنونة اإللكترونية المقتر  عل  أز عنصر جغرافيالجزج الرابعن من جي

 
 

158 

 

 

 



  لعربية السعوديةتطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة اومحمود أحمد عبداللطيف، بدهللا حسين القاضي ع

 وممرجاته العمليةنظام العنونة المقتر  الفص  العاشرن نتا ج تطبيق           الجزج الرابعن من جية لتطبيق نظام العنونة اإللكترونية المقتر  عل  أز عنصر جغرافي

 
 

159 

ومخرجاته المقترح العنونة نظام تطبيق نتائج : العاشرالفصل  -10
 العملية 

 تقديم 10-1

 قتةةةر الم لنظةةةاما تطبيةةةق نتةةةا جيمةةةتم الفصةةة  العاشةةةر  ةةة ه الدراسةةةة بتلمةةةيص أ ةةةم 
 همثلتةةة، فالبنةةةاج الةةة ز أنجزتةةةه الدراسةةةة لنظةةةام العنونةةةة المقتةةةر  ومةةةا العمليةةةة وممرجاتةةةه
 المتعلقةة بةالمواقع الجغرافيةةالمدميةة علة  المؤسسةا  المدنيةة المتنوعة للنظةام التطبيقا  

نما ا صريحة للمروا من إشكالية التعةدد فةي ك   لب ما  و إال  -لعناصر مكانية ممتلفة
. فلةم تكةن التي تعاني منه المؤسسا  دامل ا وبين ةا وبةين بعضة ا ن وصيغتهصورة العنوا
فةي  ب  كانة  را عةة فةي عةدد مةن النتةا ج ،فحسب مشجعةمن حيل التعميم نتيجة التطبيق 

 التطبيق الفعلي للنظام المقتر  وفي ممرجاته أيضاً.

 نموذج العنونة المقترح نتائج تطبيق أهم  10-2

ظام واحد، رغم تعدد المالمةح المكانيةة لمؤسسةا  مدنيةة وحد  طريقة العنونة في ن -
 بعيدة عن بعض ا بعداً شديداً في النشاط.

 ب  ا التوحيد المكاني يفتتح باب للتماطب بةين المؤسسةا  الممتلفةة بلغةة واحةدة  ةي -
 المكان بداللة ماليا مكانية معلومة من جميع المتماطبين.اسم 

الملمةح وموقعةه بداللةة مليةة واحةدة. وتةرتبط م اسة يعط  لك  ملمح عنوان فريد مةن -
(. فةإ ا تعةدد  المالمةح لكة  مليةة وجةب تميزي ةا 1-1  ه الملية ب لب الملمح في عالقة  
(. ومثةا  لة لب عةدادا  الك ربةاج المركبةة فةي موقةع 1 –أن العالقة عند   ستكون  عدد 

واقع  ة ه العةدادا  ليسة  صغير نسبياً لمدمة وحدا  سكنية في بناية واحدة. وإ ا كان  م
فريدة دام    ا الحيز الضيق، فالحاجةة إلة  معرفةة  ة ه المواقةع الضةيقة غيةر  ا  قيمةة 

ركةةاب أمكانيةةة تبةةاد  فيكةةون المميةةز بين ةةا عند ةة  مميةةز تعةةدادز، مثةة   ،وال وظيفةةة حيويةةة
 .يفارقهب ي م بحيل ط مقعد ماص ابترا عدممقاعد م دام  السيارة، ولالسيارة الواحدة 

 :للمشرو  اإللكترونيةالمخرجات العملية   10-3

يمكةن استعراضة ا  Shape Filesملفا  مرا ط من أ م الممرجا  الحاسوبية للمشروع 
العنةوان الجديةد  عل  ، و  ه الملفا  تحتوزArcGisببرامج المرا ط الممتلفة المتوافقة مع 

و ةةي  اإللكترونيةةةفةةا  الدراسةةة عةةدد مةةن المل أنتجةة وقةةد  ،باأبجديةةة العربيةةة والالتينيةةة
جةةا زة للبنةةاج علي ةةا واسةةتكمال ا حةةا  الرغبةةة فةةي تعمةةيم النمةةو ا المقتةةر  علةة  مسةةتو  
المنطقة الشرقية كدراسة تجريبية، ومن ثم عل  مستو  مؤسسةا  المملكةة الممتلفةة بةإ ن 

 نالتي تم إعداد ا للمؤسسا  ما يلي اإللكترونيةهللا، ومن أ م الملفا  

10 
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 لمخططات األحياء اآلتية:قطع األراضي  -1

 حي  الز ور بمدينة الدمام -
 حي الحزام ال  بي بمدينة المبر -
 حي الدانة الشمالية بالظ ران -
 حي الجزيرة بمدينة القطيف. -

 إدارة التسمية والترقيم بأمانة مدينة الدمام: -2

 لوحا  أسماج الطرق والشوارع -
 لوحا  أسماج اأحياج -

 شركة الكهرباء بالشرقية. -3

 طا  التوزيعمح -
 موزعا  االست الب -
 عدادا  است الب الك رباج -

 المياه والصرف الصحي بالشرقية. -4

 عدادا  است الب المياه -
 طفايا  الحريق الما ية -

 مواقع مطارات المملكة )بالعنوان المطلق( -5

 مطارا  المملكة  -
 مدن المملكة من الف ة  أ( -
 مدن المملكة من الف ة  ب( -
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 المراجع العربية -ال  وأ

 

مجلة دراسا  المليج  ،اأبعاد الجغرافية لبعه أنشطة السكان في الكوي  ،1983 ،عيا ، عبد اإلله أبو .1
 .8مجلد ،والجزيرة العربية

أمانة  ،الممطط المحلي لحاضرة الدمام  الدمام، المبر، الظ ران( ،م2006 ،اإلدارة العامة للتمطيط العمراني .2
االستشارزن تضامن شركة عزمي عبد ال ادز وعبدهللا المعيبد لالستشارا  ال ندسية، وشركة  ،حاضرة الدمام

 باسونز وبر كروف العالمية، الدمام.

اإلقليمي في المملكة العربية السعوديةن تحلي   التباين ،1998 ،الضيوفي، عطيةوهللا، أحمد الجار هللا،  الجار .3
 .301 -271 ن10العدد  ،الوثا ق والدراسا  اإلنسانية مركزمجلة  ،البي ة العاملية

الحجمي  وتوزيع افي المملكة العربيةن دراسة في تعريف المدن  التحضر ،1998 ،محمد رشود، المريف .4
 .69 العدد ،الملب سعود بجامعةالبحول في كلية اآلداب  مركز ،ومعدال  نمو ا السكاني

المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز  ،ية وفلسفة اللغةط، ترجمة أحمد اأصمعيطالسيميا  ،2005 ،أمبرتو إيكو .5
 دراسا  الوحدة العربية، بيرو .

 ،ونمو ا التركيب المكانين دراسة تحليليه السعودزالنظام الحضرز  تطور ،2000 ،، محمد إبرا يمأرباب .6
 .26السنة  -27 العدد ،والجزيرة العربية المليجا  للة دراسلمج

دراسا  المليج والجزيرة  مجلة ،التحضر في المملكة العربية السعودية مالمح ،1990 ،محمود محمد ،السرياني .7
 .63العدد  ،الكوي مجلس النشر العلمي بجامعة  ،العربية

 ،52 ،40ص ،13 العدد المعرفة، عالم سلسلة ،طالعرب عند البحار وعلوم المالحةط ،م1979 ،العليم عبد ،أنور .8
 .193 ص 1 و ام 

 ،ن الفرص والتحديا السعوديةالعمرانية في المملكة العربية  التنمية ،1999 ،وأديدان ناريانان صالح ،ال  لو  .9
 دار الس ن. ،الرياه

 ،العربي الوطنفي التحضر في  ،في المملكة العربية السعودية التحضر ،1978 ،سيد، عمر الفاروق رجب .10
 البحول والدراسا  العربية. مع د ،والعلوم والثقافةة العربية للتربية سيوية( المنظماآل اأقطارالجزج اأو   

للمملكة  العمرانيةالتنمية  استراتيجية ،1999 ،عبدالعزيز ،المضرزو، المريمي فدغو ، محمد عبد الرحمن .11
 ار الس ن.د ،الرياه ،السعودية الفرص والتحديا  العربيةالتنمية العمرانية في المملكة  نفي ،العربية السعودية

العمرانية في المملكة  التنمية نفي ،التحضر السعودية من منظور مقارن تجربة ،1999 ،باركر وليام، فرسبي .12
 . الرياه ،دار الس ن ،نلارايانان ،صالح وإيدادان ،تحرير ال  لو  ، والتحديا الفرصالعربية السعودية  

الملتق  الوطني الثاني لنظم المعلوما   ،نة جدةمي العالمين تجربة مديقالعنوان الر ،2007 ،كبارة، فوزز .13
الجغرافية، الج ة المنظمةن إمارة المنطقة الشرقية واللجنة العليا أنظمة المعلوما  الجغرافية بالمنطقة الشرقية، 
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 المـــالحق

 

 

 

 

 ن استمارة مسح المؤسسا 1ملحق رقم 

التعامة  مةع بةرامج الحاسةب المسةتمدمة فةي ن آليةا  برمجيةة اتبعة  فةي 2ملحق رقةم 
  :المشروع

ArcGisو ،PathFinder Officeو ،TerraSync، وGPSBase Reference Station Software، 
 .  Microsoft Exceو

 ن لقطا  تصويريةن 3ملحق رقم 

 البرمجيا  التشغيلية -المسح الميداني  -تركيب المحطة القاعدية  -

 .كيلومتررجة واحدة عل  مط العره بالحساب طو  دن 4ملحق رقم 

ن تقريةةر الدقةةة للمحطةةة القاعديةةة، وقةةد تةةم معةةايرة دقةةة المحطةةة مةةن قبةة  5ملحةةق رقةةم 
 طشركة الج ا  للتجارة والمقاوال ط.  مرفق(

ن استبيانا  الج ا  الرسمية التي غة   المشةروع بيانةا  وتةم اسةتطالع 6ملحق رقم 
يد من الدقةة فةي عنونةة العناصةر رأي ا عن حاجة نظام العم  لدي ا لمز

 الجغرافية التي تتول  مدمت ا. 

ن مالصةةة البرمجيةةا  ملفةةا  الشةةرا ح المرفقةةة علةة  نسةةمة  سةةي دز( 7ملحةةق رقةةم 
 رقمية.
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   سسساتالم استمارة مسح: 1ملحق رقم  -
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رامج الحاسوب المسوتخدمة فوي آليوات برمجيوة اتبعوت فوي التعامول موع بو :2ملحق رقوم  -
 المشرو 
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 : ArcGis 9.0حزمة برمجيات  -1

ةةت مِدم من ةةا ا  فةةي الوظةةا ف  ArcToolBox 9.0، وArcCatalogue 9.2، وArcMap 9.2س 
 اآلتيةن 

التي تم الحصو  علي ا من الج ا   Base Mapsتحوي  المرا ط القاعدية  (1
 .WGS84المشاركة من نظام عين العبد إل  نظام 

البيانا  التي تم الحصو  علي ا من شركة ك رباج الشرقية من ملفا   استيراد (2
Excel  إل  مرا ط تعم  عل  نظامESRI ،نظام المرا ط بشركة  حيل إن

أن ا  WGS84ثم تحويل ا إل  نظام  ،البلجيكي STARالك رباج يعم  عل  نظام 
 أيضاً كان  عل  النظام اإلحداثي عين العبد.

وإسقاط ا مع كام   Base Stationط المرجعية للمحطة القاعدية تعيين النقا (3
 شرا ح المرا ط القاعدية في مريطة متكاملة.

باأحياج الممتلفة وإظ ار ا كشرا ح  Centroidاستمراا مراكز قطع اأراضي  (4
 ح اأصلية لتكون مصدر معلوما  اشتقاق عناوين قطع امع الشر ضمنية

ز للعنونة، وبدون ال يمكن عنونة قطع اأراضي، و و اإلجراج الضرور
 اأراضي.

لكام  الشرا ح السابقة بإضافة حقلي  Database Tablesتعدي  ملفا  البيانا   (5
 مطوط الطو  والعره، وحقلي العنوان باأبجدية العربية اأبجدية الالتينية.

 Microsoft Escelفي صورة ملفا   ArcGisتصدير ملفا  البيانا  إل  مارا  (6
 بيق موارزمية اشتقاق العنوان لك  سج  من سجال  المواقع اإلحداثية.لتط

والشاملة  Microsoft Excelإعادة استيراد ملفا  البيانا  المعدلة من نظام  (7
 Layerومن ثم إل  ملفا  شرا ح  Shape Filesللعنونة الجديدة وتحويل ا إل  

Files. 
رة من برنامج استقبا  النقاط المرفوعة من المسح الميداني وال (8  PathFinderمصد 

وإظ ار ا مع باقي الشرا ح إلجراج المضا اة التحققية قب   Shape Filesكملفا  
ثم استقبا  نفي النقاط  ،إجراج عمليا  اشتقاق العنونة الجديدة عل  إحداثيات ا

عل   ShapeFilesوتحويل ا إل   Microsoft Excelشاملة حقو  العنونة الجديدة من 
 .Layer Files، ثم إل  ملفا  شرا حية WGS84نظام 

تصدير جميع الملفا  الشرا حية في صورة شرا ح متمايزة ونسم ا عل  سي  (9
مرفق، يمكن استمدامه بفتح نفس الشرا ح ضمن إنشاج مريطة جديدة  CDدز 

 .توالي، وإضافة الشرا ح عل  الArcMap 9.2ببرنامج 

 عية برنامج تغذية معلومات األقمار الصنا -2 

Trimble GPSBase Reference Station 5700 L1 Software. 
ومواصفات ا الفنية الممتارة في أسلوب  Base Stationتعريف المحطة القاعدية  (1

الرصد في إعدادا  البرنامج، ويشم   لب معد  قراجا  رصد اأقمار 
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ومواضع تمزين الرصد للساعا  واأيام المتتابعة التي يتم مالل ا المسح 
 الميداني.

 التحكم في أز اأقمار المشمولة وأي ا المستبعدة في آلية الرصد وأم  القراجا . (2

المستمدمة في تصحيح أوضاع اأقمار وتحديث ا  Ephemerisتعريف اأزياا  (3
يتص  تلقا ياً  Trimble Ephemeris Downloadدوماً بواسطة برنامج مصاحب 
 بموقع التحديل عل  اإلنترن .

ا  اأقمار الصناعية ومواصفات ا الفنية بواسطة جداو  التنبؤ تعريف مسار (4
Almanac .و ي ضرورية في التعيين النظرز لمواضع اأقمار 

تعيين وضبط وتعدي  الموضع الدقيق ل وا ي المحطة من حيل مط الطو   (5
المستمدم في  Ellipsoidو لب بالنسبة للمجسم الناقص  واالرتفاعومط العره 
 ي.النظام الجغراف

 .GPS Pathfinder Office Ver: 4.0برنامج تغذية معلومات المسح الميداني  -3

، GPS GeoXT 2005 Series, GeoExplorer 2007االتصا  ب ج زة المسح الميداني  (1
، بواسطة برنامج Windows Mobile ver: 5.0 2005وال ز يعم  عل  نظام تشغي  

Microsoft ActivSync وما .لتصدير واستيراد المعل 

إل  مجلدا  تمزين مصنفة  SSFاستيراد ملفا  المسح الميداني بصيغة  (2
تشغي  البرنامج إلجراج المعالجة المعلوماتية عليه وتصحيح  مسؤو بواسطة 
 إحداثيات ا.

ِدي ة  Differential Processingإجراج المعاجلة التفاضلية  (3 ع    Post Proceessingالبل
المسح بملفا  أوضاع اأقمار الممزنة من قب   للمسح الميداني بمقابلة ملفا 

، وتعدي  إحداثيا  المواقع الجغرافية المرفوعة GPSBase 5700 L1برنامج 
وحفظ الملفا   ،بالمسح الميداني بما ي بط بدرجة المط  إل  المعد  المطلوب

 COR Filesالناتجة في صيغة 

 Shape Files ، في صورة ملفا Correctedتصدير ملفا  المسح المصححة  (4
 .ArcGISمقروجة ببرامج المواقع الجغرافية 

وللبرنامج وظا ف ضم ملفا  متعددة للمسح الميداني حسب الرغبة والتصميم  (5
من المساحين في أوقا  متزامنة ومواقع متعددة، أو في عدد  إ ا كان  ممسوحة

ن في مواقع واحدة وأزمنة متعددة. كما يمكن للبرنامج استيراد ملفا  من م
صي  ممتلفة لضم ا مع بيانا  المسح الميداني وعره الجميع في شرا ح 

 متطابقة.

العامل على جهاز  TerraSyncبرنامج التقاط وتخزين المواقع الجغرافية  -4
GeoXt  .المتنقل 

متكام . وأ م الوظا ف التي استمدم  في  GPSبرنامج تمزين مواقع جغرافية 
   ا المشروع كان ن
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 ة البيانا  التي تم تمزين إحداثيا  المواقع الممتلفة في ا.تصميم قاعد (1

التقاط المواقع الممتلفة حسب بروتوكو  التوافق مع أفض  توزيع لحقمار  (2
 ،مواقع ا وعدد ا وارتفاعات ا المناسبة GeoXTالصناعية، والتي يظ ر الج از 

 والحد اأدن  ال ز يسمح بالتقاط قيم إحداثية جيدة.

 GPS Pathfinder  بعد استكما  المسح المطلوب إل  برنامج تصدير الملفا (3
 السابق شر  وظا فه.

إلنشاء الخوارزميات المستخدمة في تحويل قواعد  Microsoft Excelبرنامج   -5
 البيانات.

استمدم   ا البرنامج إلجراج العمليا  الحسابية الماصة بالموارزمية التحويلية  (1
فبعد  ،وإل  اشتقاق العنوان الجغرافي المطلوب من إحداثيا  المواقع الممتلفة

 Shape Filesالمرافقة للل  dbfاستيراد البيانا  المطلوبة من نظام قواعد البيانا  
سبق شرح ا  يتم ضبط حقو  اإلحداثيا  وإجراج التحويال  المطلوبة علي ا 

 .(في معادال  التحوي 
ي في حقلين متمايزين، يتم بعد إجراج اشتقاق العنوان بشقيه العربي والالتين (2

فة المصدر وبصفة أن بياناته نقاط غير معر ArcMapاستيراد الملف بواسطة 
. وبعد تعريف مصدر Tools  - < Add xy Dataالجغرافي بواسطة امتيار 

يتم تعريف النظام الجغرافي عل  أنه  ،البيانا  وأسماج حقو  اإلحداثيا 
WGS84ملف إل  ملف شريحة . وبعد االستيراد يتم تصدير الLayer File 

 وإدراجه ضمن الشرا ح اأمر . 

وكان  ،ويكرر   ه اإلجراج لكام  الملفا   ا  اإلحداثيا  المطلوب عنونت ا (3
يمث  في ا الملف اأمير المريطة القاعدية  اً ملف 20ملف من أص   19عدد ا 

Base Map  ن اأمر  مدينة الدمام ومحيط ا من المد اأصلية لحاضرة الدمام
 تقريباً. متراً كيلو 50حت  
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 : لقطات تصويرية:3ملحق رقم  -

 

 

 
 

 تركيب المحطة القاعدية  -
 المسح الميداني  -
 البرمجيا  التشغيلية -
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 :Base Stationأوال : تركيب المحطة القاعدية 

 

 
 

 (: تنبيت قاعدة هوائي المحطة القاعدية1شكل )
 

 
 

 ت االتزان األفقي لهوائي المحطة القاعدية(: تنبي2شكل )
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 (: طريقة تركيب طبق الهوائي وتوصيالته المسمنة حتى الوصول إلى جهاز التغذية المبين أسفل3شكل )
 
 
 

 
 

 Trimble 5700 L1للمحطة القاعدية موديل   (:جهاز التغذية4شكل )

 
 ة
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 عدية وانكشاف السماء وتجنب األبنية(: المحيط البيئي للمحطة القا5شكل )
 
 
 
 
 

 
 

 منظر المنطقة الشمالية من المحطة القاعدية (:6شكل )
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 منظر المنطقة الجنوبية الغربية من المحطة القاعدية (:7شكل )
 

 
 

 

 
 

 ات(: هوائي المحطة القاعدية قبل تركيبه وجهاز التغذية الرصدية الدائمة من الهوائي إلى البرمجي8شكل )
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 (: جهاز التغذية الرصدية الدائمة من الهوائي إلى البرمجيات )أنناء التشغيل(9شكل )
 

 

 

 

 

 
 

 قبل إعداده للعمل GeoXT(: أحد أجهزة الرصد المتنقل 10شكل )
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 أنناء إجراء التوصيالت وإعداده للعمل GeoXT(: أحد أجهزة الرصد المتنقل 11شكل )
 
 

 

 :Field Surveyنانيا : المسح الميداني 

           
 

 (: تعيين موقع جغرافي ألحد أعمدة اإلنارة13(: تعيين نقطة قيا  معيارية )أرضية(     شكل )12شكل )
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أقمار  4قراءات على األقل لعدد  GeoXT 5(: يتطلب تسجيل كل نقطة جغرافية أل  موقع نقطي بواسطة 14شكل )
 جيدة االنكشاف

 

 :Softwareالتشغيلية نالنا : البرمجيات 

 
 

(: المحطة القاعدية أنناء التشغيل، وآلية الرصد الدائم لمواقع األقمار وحركتها خالل فترات رفع المواقع 15شكل )
 Post Processing Differential Processingالجغرافية إلجراء المعالجة التفاضلية بعد العودة للمحطة 
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دها بعد المسح الميداني قبل وبعد المعالجة التفاضلية، وإجراء التصدير الالزم لدمج تم رص ي(: المواقع الت16شكل )
 ArcGISالبيانات مع غيرها من شرائح مسحية أخرى بواسطة حزمة برامج 

 

  
 

قبل  TeraSyncوبرنامج  GeoXT(: اختبار حالة السماء وفترات جودة انكشاف األقمار بواسطة جهاز 17شكل )
 يالمسح الميدان
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 قبل رفع أول القراءات باختبار عدد األقمار وجودتها GeoXT(: تحضير جهاز 18شكل )
 

 
 

 كم من المحطة القاعدية )حي الزهور بالدمام( 4(: كامل عينة القراءات التي رفعت على مسافة 19شكل )
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 )حي الحزام الذهبي بالخبر( كم من المحطة القاعدية 16(: كامل عينة القراءات التي رفعت على مسافة 20شكل )
 
 

 
 

 كم من المحطة القاعدية  36(: كامل عينة القراءات التي رفعت على مسافة 21شكل )
 جسر الملك فهد بن عبدالعزيز( –)حدود المملكة مع دولة البحرين 
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كيلومتر: حساب طول درجة واحدة على خط العرض بال4 رقم ملحق -
1
: 

 

 

 
 
 

 
 

                                           
 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Geographical_coordinates 
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 تقرير الدقة للمحطة القاعدية: 5 رقم ملحق -

 

 

 

  

 وقد تم معايرة دقة المحطة من قب  طشركة الج ا  للتجارة والمقاوال ط.  مرفق(
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 خالصة البرمجيات: 6 رقم ملحق -

 

 

 ArcMap سةي دز( رقميةة، يمكةن فتح ةا ببرنةامج ملفا  شرا ح المةرا ط علة  نسةمة 
اآلتيةة، علة   اأسةماجالشةرا ح المرفقةة، والتةي تحمة   ةفي عم  مريطة جديةدة، ثةم إضةاف

 التعاقبن 

 .مريطة قاعدية -الدمام في حاضرة  قطع اأراضي -
 .مريطة قاعدية -قطع اأراضي بحي الز ور بمدينة الدمام -
 .مريطة قاعدية -دينة المبر قطع اأراضي بحي الحزام ال  بي بم -
 .مريطة قاعدية -قطع اأراضي بحي الجزيرة بمدينة القطيف  -

 .مريطة قاعدية -بالظ ران ةالدانة الشماليقطع اأراضي بحي  -

 .مريطة قاعدية -لز ور  بمدينة الدماممركز قطع أراضي حي ا -
 .مريطة قاعدية -مركز قطع أراضي حي الحزام ال  بي بمدينة المبر  -
 .مريطة قاعدية -ز قطع أراضي حي الجزيرة بمدينة القطيف مرك -
 .مريطة قاعدية -مركز قطع أراضي حي الدانة الشمالية بالظ ران  -
 .اللوحا  البورسالنية أسماج الشوارع بمدينتي الدمام والمبر -

 .لوحا  أسماج الطرق بمدينة الدمام -

 .الدمام – 91،71أحياج   -طفايا  الحريق  -
 .الدمام – 91،71أحياج   - عدادا  المياه  -
 .SubStationsمدينة الدمام  -محطا  توزيع الك رباج  -
 .Manipularمدينة الدمام  -ج باموزعا  الك ر -
 .مدينة الدمام -عدادا  الك رباج  -
 (Base Station.  محيط المحطة القاعدية كم 1 -عينة مسح ميداني  -
 الدمام(مدينة  –.  محيط حي الز ور كم 4 -عينة مسح ميداني -

 مدينة المبر( –.  محيط حي الحزام ال  بي كم 16 -عينة مسح ميداني -

أمةةام حةةدود دولةةة  –.  محةةيط جزيةةرة جسةةر الملةةب ف ةةد كةةم 36 -عينةةة مسةةح ميةةداني -
 البحرين(
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