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افتتاحيـــــــــة
تركز دائرة األراضي والمسااحة حالياا ع علاح تحساين نوعياة الادماة الم دماة ،ولاللك باد مان
وصااه هاالخ الادمااة ووض ا امليااات المنا اابة للوصااول طلااح الجااودة الم لوبااة .ويتعلااه هاالا ال تيااب
بالمواصفات الفنية واء عمليات الرصد أو الحسابات وع س ذلاك علاح الاارائ ال اد اترائية .وهاو
وثي ااة هامااة ومر عيااة كبياارة ل ا العاااملين فااي مجااال المساااحة وبهاادج أيضاا ع طلااح توحيااد ا ااراءات
الفنية للوصول طلح منتج متجانس واء ما تعله بالش أو الدقة.
وحتااح يح ااه هاالا ال تيااب األهااداج التااي ماان أ لهااا تاام طعاادادخ بااد ماان قراءتااه وا ااتيعابه
والر اااول طلياااه مااان مسااااحي الااادائرة ومسااااحي ال اااال الااااا والم ساااات األ ااار  .وأن الت ياااد
بالمواصفات الم توبة بد أن ي ون طلزامياا ع للجميا وقاد يااتي الياوي الالف نار فياه هالخ المواصافات
علح ش تشري يصدر لهلخ الغاية.
أن هالخ المواصاافات ازء ماان ا صاالي ا دارف الشااام الالف ت اوي بااه الادائرة وعنصاار رئاايس
نجاي األداء الفني في الدائرة وتغلية أنظمة المعلومات ال اد ترائية والتي تانع س دماة للماواننين
من الل عمليات تثبيت الحدود واعداد الما ات وغير ذلاك .وكا عنصار فاي العملياة ا دارياة علاح
در ة كبيرة من األهمية حتح ت تم الصورة ويتحسن األداء.

وأود هنا أن أتو اه بجزيا الشا ر ل افاة الالين عملاوا علاح ط اراذ هالا ال تياب بهالخ الصاورة،
وهاام السااادة مااا ن شااوتر  ،ااعد الا يااب  ،اامير العبااادف  ،معيـااـن الصاااي ،صا ر المعاي ااة ،نااافز
العااالول  ،الااد العمااوي  ،ليمـااـان صاابل  ،أحمااد الرقااب ،مالااك الع يااات ،محمااد اامور ،عااو
العوضااي ،ص ا ر الحباشاانة ،هير األ ا ه ،حساااي ماادانات ،مالااك الع يااات ،ن ابااة أصااحام الم اتااب
المساحية  ،طضافة للخبير آ يم كرايس وكللك امنسة با مة عباد الجاواد التاي قامات ب باعاة وط اراذ
هلا ال تيب وامنسة بسمة عبد الجواد التي قامت ب باعة وط راذ النساة النهائية.

وما توفيقنا إال بعون هللا

المديـر العــاي
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تكمن أهمية المواصفات الفنية المساحية في أنها تهدف إلى :
 .1رفع مستوى ودقة العمل المساحي.
 .2تزويد العاملين في مجال المساحة بمرجعية فنية ومواصفات محددة وموحدة
للعمل بموجبها.
 .3ضبط وتوحيدد وتوضديآ يليدة معالجدة اء ودات والتناقيدات فدي المعلومدات
المساحية.
 .4رفع مستوى تدقيق وأرشفة المعلومات المساحية.
ويشمل هذا الكتيب على ثالثة فصول وهي:
 أوالً  :المواصفات الفنية للشبكة الجيوديزية ونقاط المساحة.
 ثانيا ً  :تعليمات المساحة الكادسترائية.
 ثالثا ً  :تحديث الخارطة الحقوقية وتعديلها.

الفصــل اءول
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الشب ـــــــات
الجيوديزيـــــــــــــة
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 .1شب ــــة المثلثات األردنيــــــة:
 1-1لمحــة تاريخية عن الشبكــــات المستخدمـــة فـي دائـرا األ ار ـي والمساحـــة
بنظام التربيع األردني المستعرض ). (JTM
أ.

( )1

والشـبكة الجيوديزيـة الوطنيـة

شب ات دائرة األراضي والمساحة:

 .1في عهد حكومة االنتداب البريطاني في األردن وفلسطين ،ومن أجـل إيجـاد نقـاط أساسـية لتغطيـة
أعمال المساحة الكادسترائية  ،تقرر أن تقوم حكومة االنتداب بعمل شبكة جيوديزيـة سـميت (شـبكة

التثلي ــث الفلس ــطينية) ف ــي الفتـ ـرة ( ،)1922-1925حي ــث ت ــم توزي ــع ( )105نق ــاط مثلثي ــة ب ــأطوال
أضالع قدرها  13كم في المعدل وكان خط األساس لهذه الشبكة على شاطئ غزة.

 .2فــي الفتــرا ( )1937-1941قامــت الـدائرا بعمــل امتــداد لشــبكة التثليــث الفلســطينية علــى الضــفة
الش ـرقية لنهــر األردن مــا بــين بحي ـرة طبريــا والبحــر الميــت ،حســبت هــذه الشــبكة مــن قبــل مجموعــة

المســح الميــداني األولــى األســترالية ،ولكــن لــيس كقالــب واحــد ،وعــدد نق ـاط هــذه الشبكــة ( )42نقطــة
وتحمل األرق ـام ). (137M-178M

 .3فــي عــــام ( ،)1941ق ــامت كتيبــــة المســاحين فــي الجي ــش النيوزلنــدب بشنشــــاء شبك ــة سمي ــت
بشبكــة الجيش البريطاني ،ابتدأت من العقبـة وأغلقـت على نقطتين شمـال البحر الميـت وكان عدد
نقاطهـا ( )24نقطـة وحملـت األرقـام )  (188M-211Mوكان ـت الفروق ـات فـي اإلغ ـالق كبي ـرة نسبي ـا

حيث بلغت ) (-5.73m , -4.21mفي الشرقي ـات ،و ) (11.4m , 10.14mفي الشماليات .

 .4فــي الفتــرا ( )1942-1943تــم إنشــاء شــبكة كلومــوتزف مــن قبــل الجــيش البريطــاني ،حيــث تــم

التعاقــد مــع هــذه الشــركة لتنفيــذ وصـل شبكـ ـة المثلثــات األساســية الســورية بشبكـ ـة المثلثــات األردنيـ ـة
لعمل أس ـاس متـين للوحـات الطبوغرافي ـة مقي ـاس ( )250000:1كانـت هـذه الشبك ـة جيـ ـدة حيـث تـم

حسـاب الجزء الذي يقع في سوريـا بواسـطة مركـز الخدم ـات الجغ ارفـي العسـكري الفرنسـي  ،أم ـا فـي

األردن فقد تم دمج هذه الشبكـة ضمن شبكة جنوب شرق المتوسط (أنظر رقـم ( ))5وعـددها ()42
نقطة تحمل األرق ـام ). (1k-42k

.5

شــبكة جنــوب شــرق المتوسـ للفتــرا ( )1945 –1943حيــث دمجــت عــدة شــبكات بدقــة مناســبة

بواسطة الجيش البريطاني التاسع.

 .6في الفتـرا ( )1948-1949تـم إنشـاء شـبكة جبـل الطبيـق علـى الحـدود األردنيـة السـعودية وذلـ
لعمل تغطية خرائطية ،عدد نقاط هذه الشبكة ( )18نقطة وتحمل األرقام ). (100TU-117TU

 .7فــي الفتــرا ( )1945-1952تــم إنشــاء شــبكة التثليــث الشــمالية الشــرقية لتكــون الواجهــة الشـرقية

لشــبكة جنــوب شــرق المتوســط المــذكورة ســابقا ،وتــم إج ـراء الحســابات فــي مديريــة مســاحة الشــرق
األوسط وعدد نقاطها ( )22نقطة وتحمل األرقام ). (1A-22A

( )1سيشار إىل دائرة األراضي واملساحة يف املواضع الالحقة من هذا الكتيب على أهنا (الدائرة).
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 .8في الفترا ( )1954-1955تم إنشاء الشبكة األردنية العراقيـة األساسيـة لتوحيد شبك ـات المثلثـات
في منطقـة الشرق األوسـط ،حسبت علـى المرجـع األورو ـي ( )ED 50علـى ال ـ) (Ellipsoidالعـالمي
وليس ذل المستخدم في مساحة فلسطين.

 .9في عام  1956قام مكتب خدمات الخرائطيـة العسكريـة بالحصول على ارصـاد للعمـل الجديـد فـي

األردن والتي بضمنها شبكـة جبل الطبيق وتم اعادة الحسـاب لشبكـة األردن وفلسطين على المرجـع

األورو ي ( )ED 50وبعدها تم حساب وضبط شبكات شرق المتوسط الممتدة الى العراق بواسـطة

(ديزي بل) فـي الفتـرة ( ، )1957-1958باعتمـاد إسـقاط ميركـاتور المسـتعرل العـالمي (،)UTM
والمرجع األورو ي (. )ED 50

أجريت الحسابات في الفترا األولى باسـتخدام إسـقاط كاسـيني وذلـ لتـوفر جداولـه فـي ذلـ الوقـت

فــي مســاحة فلســطين ،ولعــدم وجــود تناســق ولكــون األردن وفلســطين مــن المنــاطق المهمــة ل غـرال

العسكريـة البريطانيـة ،فقد كان هنـاك إتجاه فـي الفتـرا ( )1941-1940لتحويـل نظـام اإلحداثيـــات
من كاسيني إلى

) (UTMباعتماد نفس المرجع ( نقطة األصل ،معامل المقياس ،و الـ )(Ellipsoid

المستخدم ) وسمي التر يـع الجديـد نطاق فلسطين ( )Palestine Beltولكن فيـه تشـوهات كثيـرة كلمـا
اتجهنـا شرق ـا مـن هــذه الشـبكات غيـر المتجانســة التـي يبلـ عـدد نقاطهــا ( )253نقطـة والتـي أنشـئت
بعدة وسائل و واسطة عدة هيئات.

ابتــدأت الــدائرا أعمــال التثليــث للدرجــة الثالثــة والرابعــة وكانــت تــتم الحســابات فــي دائ ـرة مســاحة

فلسـ ــطين أوال ثـ ــم فـ ــي دائ ـ ـرة األ ارضـ ــي والمسـ ــاحة /شـ ــرق األردن) .كانـ ــت عمليـ ــات الرصـ ــد ضـ ــمن
المواصفات المطلوبة في حينه.

وفي الفترا األخيرا ( 1980وما بعدها) تـم التوجـإ إلـى توزيـع شـبكات الدرجـة الرابعـة والخامسـة/

الترفرزات ولم تُطلب األرصاد الالزمة للبعد الثالث ) (Zوالذي له استخدام رئـيس فـي وضـع المسـافة
على اإلسقاط  ،وباإلجمالي لم يكن هنـا شـبكة ارتفاعـات متجانسـة ،أو نقـاط جاذبيـة ،بـل أعتمـدت
ارتفاعات المثلثات بطريقة االرتفاعات المثلثية ).(Trigonometric Heights

10

م .الشب ة الجيوديزية الوننية بنظاي التربي األردني : JTM

تعتب ــر الش ــبكة الجيوديزي ــة الوطني ــة الت ــي ق ــام بكنش ــائها المرك ــز الجغ ارف ــي الملك ــي األردن ــي م ــن أح ــدث

الشــبكات وأدقهــا فــي العــالم وتــم إنجازهــا فــي فت ـرة قياســية وهــي عشــر ســنوات وبعــدد نقــاط كلــي تجــاوز

( )2000نقطة و دقة نسبية تعادل (.)100000:1
تتكون هذه الشبكة من :
.1

الدرجــة األولــى :نفــذت بأحــدث األســاليب العلميـ ـة فــي ذل ـ الوقــت ،حيــث تــم رصــد ( )14نقطــة

بواسطة األقمار الصناعيـة ،وباتباع طرق دو لر العالمية زيدت نقاطها لتصبح ( )87نقطة وذلـ

بواسطة شبكة ترافرزات ر طت بين نقاط دو لر األر ع عشرة ،المسافات بين هذه النقاط ( )20كـم

في المعدل.
.2

الدرجة الثانية :تـم فـي هـذه المرحل ـة رصـد ( )10نقـاط فلكي ـا باإلضـافة إلـى النقـاط الفلكيـ ـة التـي

رصــدت فــي مرحلــة عمــل الدرجــة األولــى وذل ـ لعمــل خريطــة الجيوئيــد  ،وتــم كــذل اســتحداث

( )519نقطــة جديــدة ،تت ـراوح المســافات بينهــا (مــن 15-8كــم)  ،و ــذل يكــون عــدد نقــاط الدرجــة
الثانية ( )529نقطة.

.3

الدرجة الثالثة :تـم فـي هـذه المرحلـة زيـادة كثافـة النقـاط لتصـبح المسـافات بينهـا (مـن  8-4كـم)

ويزيد عدد هذه النقاط عن ( )1400نقطة.

تم استخدام نظـام تر يع جديد هو  JTMوذل لتجاوز المشاكل الناجمـة عن التشوهـات الموجودة

في النظام الفلسطيني واستخدام نطاق واحد ) (ONE ZONEعلى مسـتو المملكـة ،حيـث كـان

النظام المستخدم سابقـا هو  ، UTMوكون األردن تقـع في نطاقين في نظـام  UTMهمـا (، 36
 )37ولكون األردن يمكن أن تقـع فعليـا في أقـل مـن نطـاق (عرضـها مـن الغـرب الـى الشـرق أقـل

من ( )6درجات وهوعرل النطاق الواحد في  ،) UTMتم التوجـه الى عمل نط ـاق واح ـد أسـمي
) Jordan Transverse Mercator (JTMبخط طول مركزي (.)37

 1-2تعاريــف فنيـــة:
أ-

تعريه فني لألنظمة المستادمة في دائرة األراضي والمساحة
11

يستخدم بالدائرة نظاما إسقاط هم ـا:
 اسقاط كاسيني . Cassini Projection
 اإلسقاط الفلسطيني .Palestine Belt

والمرجع المستخدم كالر .Palestine Spheroid Clarke 1880 1880
نقطة المرجع هي (  ) 82Mواحداثياتها الجغرافية هي:
= 351243,49
= 31 4402,749




واحداثياتها ومعامالتها باإلسقاط الفلسطيني هي:
= 170 251 .555 m
= 126 867 .909 m
=1
= 6 378 300.79 m
= 0,082 483 216 596
= 6 356 566.435
م-

X
Y
K
a
e
b

تعريه بنظاي التربي األردني المستعر :JTM
المسقط المستخدم )Jordan Transverse Mercator (JTM
المرجع المستخدم للنظام Elliposid Hayford/ 1924JGD82
= 6 378 388.00 m
= 0.081 991 889 98
= 0,9998
= 500,000m
= -3,000,000m
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a
e
K
X
Y

 1-3التشوهــات الخطيــة الناتجة عن استخدام مختـلف أنواع التربيــع:

إن التشوهات التي تهمنـا هنـا هي التشوه ـات الخطيـة ( )Linear distortionالناتجة عن اسـتخدام أي تر يـع
والتي يمكن وضعها في العالقات الرياضية التالية-:

 .1تربيع كاسيني:

يتميــز عــن أنـواع التر يــع االخــر المســتخدمة فــي المملكــة وهــي مــن نــوع ميركــاتور المســتعرل بــأن التشــوه

الخطي الناتج عن استخدامه له عالقة مباشرة باالتجاه ويعبر عنه بالعالقة التالية-:

 Cos2 V .E 2 

DP  D01 
6R2



حيث أن  D0هي الطول على سطح الـ  Ellipsoidوحيث أن  Vهي زاوية االنحراف عن الشمال

( )Bearingو  Rنصف قطر األرل ويساوي  6378كم تقريبا ،و  E 2معامل االختالف المركزي.

E 2   XA  X 0    XB  X 0    XA  X 0    XB  X 0 
2

2

ويالحظ هنـ ـا :

أن أقصى قيمة للتشوه هي عندما تكون  Cos V  1أي أن الخط المقاس طوله يقع شماال – جنوبا.
وأقل قيمة عندما يكون الخط المقاس شرقا  -غر ا هي عندما تكون . Cos V  0

 .2تربيع ميركاتور الفلسطيني المستعرض :PTM

إن التشوه الخطي الناتج عن استخدام هذا التر يع يعبر عنه بالعالقة الرياضية التالية-:

E2 
DP  D01  2 
 6R 

بمعنــى أن التشــوه عنــد أي نقطــة ال يتغيــر مــع االتجــاه الــذي يقــاس بــه الخــط ،لكــن هــذا التشــوه يت ازيــد كلمــا

ابتعدنا عن خط الطول المركزي لهذا التر يع كون معامل المقياس (  )Scale Factorالمستخدم = .1

 .3تربيع ميركاتور االردني المستعرض :JTM

ويعبر عن التشوه الخطي في هذا التر يع بالعالقة الرياضية التالية-:

DP  D0  K

E2 
K  K 01  2 
 6R 

حيث أن  Kهو معامل المقياس عند النقاط التي تقاس عندها المسافة K0 ،هو معامل المقياس عند خط

الطــول المركــزي ويســاوي فــي هــذا التر يــع  ،0.9998ومــن مميـزات هــذا النظــام أن التشــوه متغيــر اإلشــارة كلمــا
ابتعدنا أو اقتر نا من خط الطول المركزي.

يبين الشكل رقم ( )1خارطة المملكة األردنية الهاشمية والقيم التقريبية للتشوه الخطي ألنـواع التر يـع الثالثـ ـة

في مختلف المناطق.
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Linear distortion in Cassini , Palestine TM and JTM
التشوهات الا يــة بنظاي التربي الفلس يني والمستعر

شكل رقم ()1

14

األردني

 .2ن ـــــــان المثلثـــــــات

تعريــف :هــي نقــاط ارتكــاز لجميــع األعمــال المســاحية المختلفــة وتلبــي حاجــات الــدائرة والقطــاع العــام والخــاص

ويتم تحديدها بمواصفات ودقة عالية .

 1-2الو ــع الهيكلــي لمجموعــة نقــاط المثلثــات:

 .1إن مجموعة نقاط المثلث ـات مصنفــة حسب الدرج ـات التاليـ ـة:
الدرجة

الكثافة لكل خريطة مقياس 50000/1

األولى
الثانيـة
الثالثـة

المسافات بين النقاط

نقاط

 25 - 18كم

 18 - 12نقطة

 10 - 5كم

3

 10 - 6نقاط

الرابعـة

 40 - 30نقطة

الخامسـة

غير ثاب ـت

 18 - 10كم
 5 - 2كم
 2 - 0.8كم

 .2أن نقطة المثلثات الواحدة يمكـن أن تحتـوي علـى محطـة وقـوف واحـدة أو أكثـر (نقطـة مركزيـة وفـي بعـل
الحاالت نقطة مساعدة) ،واعتمادا على مكان هذه النقاط فان المحطة تدعى أرضية أو شواهد علوية.

 2-2تحديــد نقــاط المثلثــات:

 .1أن نقاط المثلثات يجب أن تحدد بحيث:

أ .يتم إنشاؤها بشكل متجانس ( تماثل طرق القياس ومعايير الدقة لكافة نقاط الشبكة الواحدة).

ب .تتم عمليـة الرصد بطريقة تسمح بكمكانيـة التأكد من نتائج الرصد والحسابـات.

ج .األعمال المساحية السابقة أو الالحقة يمكن ر طها بسهولة مع النقطة الميدانية الحالية.

 .2يجب األخـذ بعين االعتب ـار موقع النقـاط المجاورة أثنـاء تحديد نقاط المثلث ـات.

 .3أن موقــع النقــاط األرضــية يجــب أن يكــون محميــا ويســهل إيجــاده والوصــول إليــه ويمكــن رؤيتــه وال
يشكل موقع هذه النقاط خط ار على اآلخرين وال يضر بالمنطقة المحيطة.

 .4عن ــد تحدي ــد موق ــع نق ـ ـاط المثلث ـ ـات يج ــب أخ ــذ قياسـ ــات االتج ــاه والمساف ـ ـة معـ ــا ،إال ف ــي الح ــاالت
االستثنائي ـة.

 .5عنـد اسـتحداث نقــاط مثلثـات يـتم عمــل مخطـط للشـبكة اإلضــافية ويـدمج هـذا المخطــط مـع المخطــط
العام لشبك ـة المثلثـات األصليــة.

 .6يتم تحديد ارتفاع نقاط المثلثات فوق مستو سطح البحر بواسطة طرق التسوية.

 .7القياســات الميدانيــة لتحديــد موقــع نقــاط المثلثــات بواسط ــة  GPSيجــب تــدوينها فــي نمــوذج الرصــد
الميداني رقم ).(Form # qp-09-203-3

 .8إذا تم استخدام عقـار خـاص كموقـع لنقطـة مثلـث فيجـب فـي هـذه الحالـة إعطـاء مالـ العقـار نسـخة
تعليمات تتعلق بحماية هذه النقطة مرفق رقم (. )5

 3-2دقــة نقــاط المثلثــات
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دقة الموقع:

 .1يجب أن تكون الشبكة الجيوديزية متجانسة من حيث شكلها ودقتها.

 .2أن االنحـراف المعيـاري إلحـداثيات نقـاط الدرجـة الثانيــة ولغايـة الدرجـة الرابعـة يجـب أن ال يزي ـد
عن ( )±0.07واالنحراف في المسافات المقاسة مباشرة يجب أن ال يزيد عن (.)±0.01



دقة االرتفاع:

أن االنح ـراف المعيــاري لإلرتفاعــات المثلثيـ ـة ( )Trigonometric Levelingيجـ ـب أن ال يزيـ ـد عــن
(.)±0.05

 4-2مراحل عملية استحداث النقاط المساحية (المثلثات):


أوال :التح ير المكتبي:

 .1تحديد منطقة العمل "Zone

".

 .2تحيد النقاط المرجعية "." Reference
 .3تحديد النقاط المستحدثة.
 .4تحديد مدة العمل.
 .5تحديد العـاملين.

 .6توقيع النقاط على الخرائط الطبوغرافية.
 .7تحديد األجهزة التي ستستخدم بالرصد.


ثانيا :االستطالع الميداني وزرع نقاط المثلثات:

 .1استطالع المنطقة التي يراد توزيع النقاط المستحدثة بها.

 .2استطالع النقاط المرجعية والتأكد من وجودها على ارل الواقع.
 .3اختيــار النقــاط "المثلثــات" علــى أرل الواقــع بحيــث يتــوفر تبــادل الرؤيــة(من أجــل اســتخدامها فــي

عملية الرصد في األجهزة التقليدية) بـين كـل نقطـة والنقـاط التـي حولهـا "ثـالث نقـاط علـى األقـل"
ويتم تثبيت وزرع نقاط المثلثات الخاصة بالدرجتين الرابعة والخامسة وتقسم إلى:
أ.

العالمــات في المناطــق الصخريـة :يتـم استخـدام مسمـار صخري بقطـر ( )0.5انـش

ب.

العالمــات في المناطــق الترابيــة :يتم استخدام وتد حديد ذو مقطع بشكل حـرف ()T

تقريبا وبطول ال يقل عن ( )10سم مدببا من الطرف السفلي.

ج.

بطول (60سم) ويثبت بغرسه في المنطقة الترابيـة ويبـرز فـوق سـطح األرل حـوالي

(5سم).

العالمــات على أسطــح المبــاني :يتم تثبيتهـا بواسـطة مسـمار هلتـي فـي مكـان مميـز
على اسطح المباني.
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 5-2ترقيــم نقــاط المثلثــات:

يبدأ الترقيم لنقاط المثلثات بحرفين مـن أسـم المحافظـة التـي تقـع بهـا ويضـاف إليهـا رقـم متسلسـل مكـون

من أر ع خانات وكما هو موضح أدناه:


عمــان



أر ــد

AM0001 ......................... AM9999 .........................

.........................

IR9999

.........................

IR0001



عجــلون



جــرش



المفـرق

......................... AJ9999 .........................
JA0001 ......................... JA9999 .........................
MA0001 ......................... MA9999 .........................



الزرقـاء



السلــط



مادبــا

......................... ZA9999 .........................
SA0001 ......................... SA9999 .........................
MD0001 ......................... MD9999 .........................



الكــر

KA0001 ......................... KA9999 .........................



الطفيلــة



مع ــان



العقبــة

......................... TE9999 .........................
MN0001 ......................... MN9999 .........................
AQ0001 ......................... AQ9999 .........................

AJ0001

ZA0001

TE0001

ويبدأ الترقيم من الشمال الغر ي وبأتج ــاه الجنوب الشرقي.
 6-2أرشفــة نقــاط المثلثــات:

تسجل االحداثيات واالرتفاعات بوحدة المتر مع ( )3خانات عشرية.



بطاقــة وصف النقطة المثلثية:

يتم تعبئة نموذج بطاقــة وصف نقطـة المثلثات رقم ) (Form#qp-09-203-4وحسب اآلتي:
 .1رقم نقطة المثلثات.

 .2رقم الخارطة الطبوغرافية (مقياس  25.000 /1أو  )50.000/1إن وجدت.
 .3درجة شبكــة المثلثــات.

 .4اسم الوحدة اإلداري ـة (محافظ ـة ،لواء ،بلدي ـة.) …،

 .5نوع اإلشارة المزروعة (مسمار صخري ،وتد ،مسمار هلتي).
 .6مخطط الموقع الطبوغرافي للنقاط األرضية أو العلوية (موجه باتجاه الشمال).
 .7الرسم العــام للنقطــة.

 .8طريقة الوصول للنقطة وهل هي على مبنى أو أرضية.
 .9ارتفــاع العالمــة المرئي والمخفي في األرل.

 .10إحداثيات نقطة المثلثات بتر يع  CASSINIوتر يع  JTMو نظام .WGS84
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 .11للشواهد يجب أخذ صورة أو عمل مخطط قطع عامودي (مرفق رقم .)3
 .12تدوين تاريــخ كافـة المعلومــات أعــاله.

 .13ر ط النقطة بمعالم ثابتة وحسب اإلمكانية المتوفرة.



أرشفــة اإلحداثيات:

 .1يتم أرشفة إحداثيات نقاط المثلثات كما يلي:


تحف ــظ نسخ ـ ــة عل ــى قاع ــدة البيانـ ــات الرئيسي ـ ــة بثالثـ ــة أنظمـ ــة إحداثي ـ ــات ه ــي (، CASSINI



تحفظ نسخة ورقية في قسم المثلثات ورقم الخارطة الطبوغرافية مع بطاقات وصفهــا.

.)WGS84 ، JTM

 .2يتم تنزيل نقاط المثلثات على الخرائط كما يلي:


نقاط مثلثات الدرجة األولى على خريطة مقياس [.]000.750/1



نقاط مثلثات الدرجة الثانية على خرائط مقياس [.]250.000/1



نقاط مثلثات الدرجات الثالثة والرابعة والخامسـة على خ ارئـط مقيـاس [ ]50.000/1أو خرائط

مقياس [ ]25.000/1إن وجدت مرفق رقم (.)4


توثيق ملفات نقاط المثلثات:

 .1تحتوي ملفات توثيق نقاط المثلثات على:
 مذكرة توزيع مثلثات إن وجد.

 نماذج التكليف ). (Form#qp-09-210-1
 نماذج الرصد ). (Form#qp-09-203-3

 نماذج وصف نقــاط المثلثات رقم ) .(Form#qp-09-203-4
 وثائق ونتائج الحسابات ذات العالقة:
أ.

خالصة أعمال الحسابات ) (GPSنموذج رقم ).(Form#qp-09-203-5

ب.

إحداثيات المثلثات باألنظمة (.)WGS84 ، JTM ، CASSINI

د.

معامالت التحويل للنظــام المحلي المستخــدم.

ج.

مخطط توضيحي يبين نقاط المثلثات المرئية من نقطة الوقوف.

 صورة عن إشعار التبلي لمالكي قطـع األ ارضـي فيمـا يتعلـق بكنشـاء وصـب نقـاط المثلثـات داخـل
عقاراتهم (مرفق رقم  )5إن وجد.

18

 7-2اإلشــراف والصيانــة لنقــاط المثلثــات:

 .1يجب حماية نقاط المثلثات وابقائها في الموقع األصلي لها.

 .2أن اإلش ـراف علــى نقــاط المثلثــات مــن الدرجــة األولــى ولغايــة الدرجــة الثالثــة يكــون مــن اختصــاص
المركز الجغ ارفـي ،وعلـى الـدائرة فـي حـال اسـتخدام هـذه النقـاط ميـدانيا التاكـد مـن عـدم حصـول عبـث
بهذه النقاط.

 .3إن المســاحين المرخصــين ومســاحي ال ـدائرة مســؤولون عــن التبلي ـ عــن أي عبــث أو خلــل فــي وضــع
نقاط المثلثات وابالغ الجهة المسؤولة (المركـز الجغ ارفـي أو الـدائرة) عـن ذلـ ليـتم إعـادة وتـرميم هـذه

النقاط.

 .4يــتم فــي حــاالت الكشــف علــى النقــاط ميــدانيا اســتخراج صــورة بطاقــة النقطــة وتســجيل أي مالحظــات
ميدانية عليها.

 .5إن الجزء المرئي من الصـبة لنقطـة المثلثـات يجـب فحصـه كـل خمـس سـنوات علـى األقـل للنظـر فـي
العبث أو التدمير الحاصل على النقطة ويجب إصالحها وترميمهـا فـو ار وهـذا يجـب ذكـره فـي بطاقـة
االستعالم عن النقطة المثلثية بتاريخه .

 .6إذا تـم خلـع نقطـة مـن مكانهـا فيجـب إعـادة إنشـائها وتثبيتهـا باسـتخدام النقـاط المسـاعدة إن وجــدت او
إنشاء نقطة جديدة مكانها.
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 8-2المواصفــات الفنيــة الخاصــة بالرصــد بأجهـزا الـ GPS

أوال :الرصد الميداني:

 .1عنــد القيــام بأعمــال الرصــد لتحديــد إحــداثيات نقــاط (شــبكة مثلثــات) ،يجــب العمــل بثالثــة أجه ـزة علــى

األقــل بحيــث يــتم تثبيــت جهــازي  GPSعلــى النقــاط المرجعيــة بحيــث يكونــان فــي حالــة اســتقبال دائـم

خالل فترات الرصد.

 .2تثبيت أجهزة  GPSالمتحركـة " " Roverعلـى كـل نقطـة مـن النقـاط المطلـوب رصـدها والبـدء بعمليـة
الرصــد بحيــث تكــون فتـرة الرصــد واالسـتقبال مــن األقمــار الصــناعية بــنفس الوقــت مــع األجهـزة المثبتــة
على النقاط المرجعية.

 .3تحديد طول فترات الرصد على النقاط المتحركة " "Roverويعتمد على عدة عوامل:
 طول خط األساس المرصود ).(Baseline length

 عدد األقمار الصناعية التي تخدم المنطقة خالل عملية الرصد.
 التوزيع الهندسي ل قمار الصناعية.

 الت ـ ـ ـ ـ ـأثر بالغ ـ ـ ـ ـ ـالف الج ـ ـ ـ ــوي  Atmosphereبطبقاتـ ـ ـ ـ ـ ـه (األيونسفي ـ ـ ـ ـ ـر  Ionosphereوالتروبسفي ـ ـ ـ ـ ـر
 )Troposphereحيث يختلف مقدار الخلـل الحاصـل فـي اإلشـارة المسـتقبلة مـن األقمـار بـين الليـل
والنهار.

والجدول التالي يوضح مدة الرصد المثاليـ ـة:
طريقة الرصد

عدد األقمار
Gdop less than 8

STATIC

من  4إلى 5

RAPID STATIC

من  4إلى 5

طول خ االساس

وقت الرصد التقريبي
نهارا

ليال

 30-15كم

 2-1ساعة

 1ساعة

أطول من  30كم

 3-2ساعة

 2ساعة

لغاية 5كم

 5دقائق

 5دقائق

 10-5كم

 20دقيقة

 10دقائق

 15-10كم

 45دقيقة

20دقيقة

 .4إليجاد البعد الثالث ( )Zيجب قياس ارتفاع األنتين بكل دقة.
 .5التأكد من عمل برنامج الرصد قبل الخروج إلى الميدان.

 .6التأكد من أن معامالت الفترة الزمنية ( )Epochتساوي ( )15ثانية ،وزوايا الرؤية ) (Cut Of Angleال
تقل عن ( )15درجة.

 .7أن يكون وقت الرصد في الفترة التي يتوفر فيها أر عة اقمار على األقل.
 .8أن ال يزيد  Gdopعن (.)5
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 .9مالحظات يجب التقيد بها:
 تجنب الرصد في الفترات التي يتغير فيها الـ  GDOPبسرع ـة.

 تجنب الرصـد بجانـب األسـطح العاكسـة مثـل (السـيارات  ،أسـطح الزينكـو ،البحـر )... ،والـذي قـد
يسبب تعدد المصادر (.)Multipath

 تجنــب الرصــد قــرب مصــادر البــث القويــة (محطــات اإلرســال ،أب ـراج اإلذاعــة والتلفزيــون ،أعمــدة
الضغط العالي ،الرادارات ،محطات المايكرويف.)...

 يجــب مراقبــة أجهـزة  GPSخــالل فتـرات الرصــد وزيــادة هــذه الفتـرات فــي حــال زيــادة  GDOPعــن
القيمة المعتمدة اعاله.

 تعبئة نموذج الرصد الميداني وفق اإلجراء رقم ). (Form # qp-09-203-3

 تعبئة نموذج بطاقة وصف نقطة مثلثات وفق اإلجراء رقم ) .(Form # qp-09-203-4

 توفير بطاريات مشحونة طيلة فترات الرصد.
 التأكد من وجود ذاكرة كافي ـة.
 التأكد من ارتفاع الهوائي.

 استخدام مؤشر  stop & goكدليل.

 إغالق الرصد فـي نهايـة العمـل وذلـ بـأن ترصـد نقطـة البدايـة مـرة ثانيـة بعـد اإلنتهـاء مـن رصـد
آخر نقطة للتأكد من تجانس ظروف الرصد.

 .10لتحوي ــل اإلح ــداثيات م ــن نظ ــام ال ـ ـ  WGS-84إل ــى النظ ــام المس ــتخدم محلي ــا يج ــب التقي ــد بالش ــروط
التالية:

 رصــد ( )4نقــاط علــى األقــل بحيــث تشــكل هــذه النقــاط إطــار المنطقــة التــي ســتوزع نقــاط المثلثــات
فيها.

 يجب أن تكون نقاط اإلطار معلومة اإلحداثيات في النظام المستخدم محليا ويفضل أن تكون من
نفس الدقة.

 رصد نقاط معلومة اإلحداثيات داخل المنطقة وذل كنقطة فحص (. )Check Point
 يجب أن ال تتجاوز المسافات بين نقاط اإلطار ( )20كم.
 .11دقة الحسابات ألعمال الرصد باستخدام الـ :GPS

 )1االنحراف المعياري ) (Standard Deviationبعد تعديل الشبكة في نظام  WGS84كالتالي:


في الموقـع (.)0.02m



في االرتفاع (.)0.04m



في الموقـع (.)0.05m

 )2االنحراف المعياري ) (Standard Deviationبعد التحويل للنظام المطلوب:


في االرتفاع (.)0.10m
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ثانيـا :مصادر األخطاء في نظام :GPS
 )1خطأ األقمــار:


خطأ ساعة القمر.



معطيات مواقع األقمار الالحقة.



تأثير طبقة األيونسفير.

 )2أخطاء الرصد:


تأثير طبقة التروبسفير.

 )3أخطاء المستقبل ):(Rceiver


اخطاء مصنعية.



التشويشات على القياسات.

 )4تأثير تعدد المسـارات ). (Multipath
 )5التوزيع الهندسي ل قمار ).(Satellites Geometry
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 .3ن ـــــــان الترفــر :
 1-3أنواع الترفرز:

 الترفرز المغلق (المتصل) ):(Connecting Traverse
يبدأ في نقطة معلومة ) (Bويغلق (ينتهي) في نقطة معلومة أخر ).(I
J
K

9

6
7 8

I

TR6

TR5

C

4
5

TR3

TR 4

3
TR 2

A

2
 0 1

TR1

B

الش

رقم ()2

 يمكن استخدام النقطة ) (Aكنقطة ر ط لالتجاه فقط (االتجاه  BAمعروف فقط).
 .1يجب استخدام اتجاهين للر ط على األقل.
 .2زوايا الترفرز منتظمة (ليست حادة جدا).

 .3إجراء التصحيحات الالزمة على المسافات (ثابت العاكسة ،نظام االسقاط المستخدم).
 .4لمزيد من الدقة قياس الزوايا مرتين مع تغيير المرجع.
 .5مثال:

في الشكل أعاله افترل أن خطا اإلغالق الزاوي =closure error

, n 8

75
9.4
n

correction
تصحيح
)

حيث ( =) nعدد نقاط الترفرز



)  1 15 ( Azimuth

الترفرز المغلق على نفسه ):(Loop Traverse
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يبدأ وينتهي في نفس النقطة ،ويتم اللجوء إلى هذا النوع في حال عدم توفر نقاط مثلثات معلومـه وكافيـة فـي
المنطقة ،ويتم حساب النقاط نسبيا بالنسبة إلى نقطة البداية.

يمكن أستخدام هذا النوع لمسح حدود القطع وذل بالدوران حول القطعة والرجوع إلى نقطة البداية.

يمكن معايرة هذا النوع من الترفرزات:

C
B
4

أ .مثال ( : )1باستخدام الفرق في اإلغالق بين
الزاوية المحسوبة



1 6

V

5

(التي حسبت في البداية):

 V AB  BAˆ1  180  A1̂6  1649

16

V

والزاوية الناتجة في النهاية من خالل القياسـات:



 V 6 5  56̂1  180  1642

1 6

6

A

V

2

3

رقم ()3

الش

1

ب .مثال (:)2

) (n  2)  180   (n : number of courses, n  6
( :nعدد المسارات)6= n ،



interior
angles

 (6  2)  180   720 
angles

Angular closure  (n  2) 180   observed interior

الزوايا الداخلية المرصودة

)courses, n  6

Angular closure
Correction  
n
تصحيح

(n : no of

 2-3الدقة والتصحيحات المطلوبة في المسافات المقاسة:

 .1تصحيح المسافة ( تصحيحات الطقس ،خطأ المقياس ،الثوابت الصفرية).
 .2إرجــاع المسافــة إلى مستو سطح البحــر.

 .3تصحيح تشوه اإلسقاط )( (JTMحسب المرفق رقم (  )18تقرير هكمن).
حيث  : Dمجموع المسافات على طول الترفرز.
)  : ( x, yاإلحداثيات المعروفة آلخر محطـة.

إغالق الموقع  ( x , y ) :اإلحداثيات المحسوبة.

Closure error in x  coordinate x   x  x
Closure error in y  coordinate  y   y  y

    x    y   relative error of closure = D

d

2

2

d
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Linear error

مثال ( : )1إذا كان خطأ اإلغالق في ( )Xيساوي ( ،)0.07mوخطأ اإلغالق في ( )Yيساوي ( )0.03mوالمسافة
الكلية ( )D=266.56فكن:

0.07  2  0.03 2  0.076m

Linear error= closing error = 
Relative error of closure =  d 

0.076m
1

266.56 3507

D

1) Compatibility of Distances and Angle Measurement:
تجانس الدقة في قياس المسافات مع الزوايا:



بحيث يتم تحقيق الدقة المطلوبة QP  30

 d  d .

SDL  50mm 

d

( : QPمعامل النوعية : SDL ،االنحراف المعياري للموقع)




d
الش


رقم ()5


SDL  BB  50mm  ، QP  30

مثال ( :)2في حال وجود

( : QPمعامل النوعية : SDL ،االنحراف المعياري للموقع)

أكبر مسافة ) (dيمكن اللجوء إليها = 1000m = 1km

 d  50m ، d  1000m

radians

 0.00005

0.05m
1000m

 10.31



50m

 

1000m
d
 
d

إذا للوصــول إلــى الدقــة المطلوبــة حســب المواصــفات الفنيــة المســاحية فــكن أكبــر خطــأ فــي اإلغــالق علــى المحطــة
الواحدة (أي في نقطة واحدة) يجب أن ال يتجاوز  10.31ثانية وعليه فكن دقة اإلغالق المطلوبـة فـي الترفـرز تـرتبط

بعدد المحطات ):(n

 : Ac( Ac  10 nاإلغالق الزاوي).
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 3-3تجانس دقة إغالق األحداثيات ) (Position Closureال يتجاوز QP  31  SDL  50 mm 
دقة إغالق االحداثيات بعد تعديل الزوايا وتصحيح المسافات:

max  d  50mm , maxdistance  1km
(املسافة القصوى)

50 mm
1
)

1km 20000



d



 4-3تصحيح المسافات األفقية المستوية بنـاء على االرتفاع عن سطح البحر وحسب نظام اإلسقاط
المستخدم وذل حسب المرفق رقم (  )18تقرير هكمن.

مثال (: )1

إذا كانت المسافات المدونة أدناه مقاسة بالمتر هـي مسـافات أفقيـة فـالمطلوب تصـحيحها حسـب إرتفاعهـا

عن سطح البحر وحسب نظام اإلسقاط علما بأن معدل اإلرتفاع عن سطح البحر في هـذه المنطقـة هـو

(1000م) ومعدل إحداثياتها الشرقيات هو(.)650 km
المسافة المق اسة
550.67 m

300.12 m

150.91 m

المسافة الصحيحة

 550.67  7.99 
550.67  
  550.63
1000

 cm
 300.12  7.99 
300.12  
  300.09
1000

 cm
 150.91 7.99 
150.91  
  150.897  150.90
1000

 cm

 5-3االستطالع:

يتم استطالع منطقة الترفرز ،وتحديد االماكن المناسبة لمحطات الترفرز.



خطــ ـوط النظـ ــر (مـــد الرؤيـ ـ ـة مفتـــوح وخطـــوط مرئي ـ ـ ـة ومرتفعـ ـ ـة عـ ــن سط ـ ـح األرل (ال يوجـ ــد



األرل حــول النق ــاط ثابت ــة ،ص ــلبة ،وذلـ ـ لمن ــع حــدوث إ ازح ــة ف ــي جه ــاز المس ــاحة ،وي ــتم إ ازل ــة



النقـاط ( المحطات) قريبة من نقاط الحدود (المعالم التي سيتم مسحها).

عوائق)).

الحشائش والنباتات من حول النقطة.


المحطــات فــي منــاطق بعيــدة عــن الســيارات  ،اإلهت ـ اززات ،واألمــاكن الخط ـرة التــي قــد تــؤدي إلــى

كسر الجهاز.

 6-3المعايير النهائية:

عدد المحطات بين الزوايا السمتية األفقية

ال تتجاوز ( )15-20محطة

عدد الرصودات

مرتان على األقل

اإلنحراف المعياري للمسافات المقاسة

=60000/1

دق ـة اإلغالق للزوايـ ـا

التتجاوز  10 nأو ال تتجاوز  3لكل محطة

دقة اإلغالق األفقي للموقع بعد تصحيح الزوايا

ال تتجاوز 20000/1

حيث  = nعدد محطات القياس للزوايا األفقية
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 7-3تثبيــت وحمايــة نقـاط الترفرز:

للمحافظة على نقاط الترفرز في الميدان ،فكن تثبيت هذه النقاط ومواقعها مهمان جدا.
 )1الموقــع:

يجب أخذ األمور التالية بعين االعتبار عند اختيار موقع نقاط الترفرز:




أن تكون مرئية من الجو ويسهل الوصول إليها في كل األوقات.

تفادي وضع نقاط الترفرز الجديدة في الطرق الخارجية أو في المنـاطق المكتظـة سـكنيا ،أو فـي

مناطق الخدمات الزراعية أو الضرورية.



تـوفر الرؤيــة لعـدة نقــاط مجـاورة ويفضــل تــوفر إمكانيـة توجيــه النقط ـة إلــى شـاهد واضــح (جــامع،
برج…).



عـدم وضــع نقــاط الترفــرز فــي أ ارضــي الملكيـة الخاصــة ،إذا تبــين أن هــذه األ ارضــي ســوف يبنــى

عليها أسوار أو جدران… .

 )2عالمــات التثبيــت:

 1-2نوعية عالمات التثبيت وتقسم إلى:


العالمــــات فــي المناطــــق الصخريــــة :يت ـم استخ ـدام مسمــار صــخري بقطــر ( )0.5انــش
تقريبا وبطول ال يقل عن ( )10سم ومدببا من الطرف السفلي.

 العالمــات في المناطــق الترابيــة :يتم استخدام وتد حديدي ذي مقطع بشكل حـرف ()T

بطــول (60ســم) ويثبــت بغرس ـه فــي المنطقــة الترابي ــة ويبــرز ف ـوق ســطح األرل ح ـوالي

(5سم).



العالمــــات علــى أسطــــح المبــــاني :يــتم تثبيتهــا بواســطة مســمار هلتــي فــي مكــان مميــز
على اسطح المباني.

 2-2و ــع وتثبيــت العالمــات:


يجب وضع وتثبيت العالمات بكل حذر بحيث ال تصاب األسال أو الكوابل الموجـودة



نوع العالمات (أنظر جدول ترميز أنواع العالمات في المرفق رقم (.))2

تحت سطح األرل بأي ضرر.

 )3حفظ وحماية نقاط الترفرز:

 .1أن جميع نقاط الترفرز يجب أن تكون محمية من خـالل عالمـات وقياسـات احتياطيـة… العالمـات
االحتياطيــة يجــب أن ال تبعــد عــن نقــاط الترفــرز أكثــر مــن ( 20م)،عــادة تكــون النقــاط االحتياطيــة

موجهة نحو شاهد معلوم اإلحداثيات.

 .2في المناطق السكنية يمكن استخدام زوايا األبنية أو أي معلم واضح كنقطة احتياطيـة.

 .3خارج المناطق السكنية يجب استخدام العالمات التي تثبت تحت مستو سطح األرل.

 .4لتس ــهيل إيج ــاد النق ــاط االحتياطي ــة (خاص ــة خ ــارج المن ــاطق الس ــكنية) ،يج ــب أخ ــذ القياسـ ـات له ــذه
النقاط.
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 .5هــذه النقــاط االحتياطيــة يجــب ان يعمــل لهــا مخطــط توضــيحي (رســم موقــع) مــع ذكــر نــوع العالمــة،
واالرتفاع عن سطح األرل أو العمق تحت األرل.

 8-3ترقيــم نقــاط الترفرز:


عملية ترقيم نقاط الترفرز المرصودة بواسط ـة أجهـزة  GPSتبـدأ بـالرقم ( )6801وبشـكل متسلسـل

لكل قرية أي كل قرية تبدأ بهذا الرقم.

 9-3أرشفــة نقــاط الترفرز:

 .1يجــب أن تحفــظ نقــاط الترفــرز فــي بطاقــة يســجل فيهــا قيمــة اإلحــداثيات باإلضــافة إلــى نقــاط الحــدود
المرتبطة بكل نقطة.

 .2يمكن تحديث قيم اإلحداثيات في الحاالت التالية فقط:
أ.

أن تكون الطرق الجديدة التي تثبت بها النقاط أحدث من الطرق القديمة وأدق منها بكثير.

ب .إحداثيات النقاط الجديدة تختلف عن النقاط القديمة بأكثر من (10سم).

 10-3تحديــد نقــاط الترفرز الجديــدا:

 .1إذا كان عدد النقاط الجديدة كبير فيجب تصميم شبكة لذل
وتلوينها باللون األحمر.

وتوثيقها على المخطط العـام للشـبكات

 .2يج ـب كتابــة تقريــر يوضــح وضــع النقــاط المرجعيــة التــي ســتعتمد فــي توزيــع النقــاط الجديــدة وكــذل
تحديد االنحراف المعياري لهذه النقاط (الدقة).

 11-3تنظيــم الوثائــق:

 .1المخطط العام لنقاط الترفرز:



هو مخطط طبوغرافي بالمقياس المناسب المتوفر أنظر المرفق رقم (.)7

يجــب أن يحتــوي علــى معلوم ــات حــول عمليــة تأســيس النق ــاط المتجانســة ،والموقــع الجغ ارف ــي،

والطرق الحسابية وعملية التحديد.
 .2ملفات نقاط الترفرز:

يجب أن يتوفر في ملف نقاط الترفرز ما يلي:



معلومات عن دق ـة الترفرز.



معلومات إضافي ـة (.)Vector sheets residuals



أية معلومات تتعلق باالنحرافات في الحساب ـات.



تدقيق على النقاط المتقار ة المتشابهة من خالل التحويل (.)Transformation



شبك ـة الترفرز (مخطط).



شروح ـات (تقرير).

 .4ن ــان مساحيــة أ ــر :
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هــي جميــع النقــاط التــي ليســت نقــاط مثلثــات أو ت ارفــرز أو نقــاط حــدود ،إنهــا نقــاط حمايــة أو نقــاط احتياطيــة
للنقاط األخر .



يمكن وضع عالم ـات لهذه النقاط الحقا إذا كانت لها أية أهمي ـة.

 .5المس وليــــــات:

 1-5مجموعــة نقــاط المثلثــات:


أن نق ــاط المثلث ــات م ــن ال ــدرجات األول ــى والثاني ــة والثالث ــة ه ــي م ــن مس ــؤولية المرك ــز الجغ ارف ــي الملك ــي



بالنسـبة للدرجـة األولـى فـال يجـب مشـاركتها مـع أي جهـة ،أمـا الـدرجتين الثانيـة والثالثـة فـان التعـاون مــع



نقاط المثلثات من الدرجة الرابعة من مسؤولية الدائرة.



مسؤوليـ ـة الدائرة.

األردني.

الدائرة سوف يكون محل تقدير.

 2-5مجموعــة نقــاط الترفرز:

 -6الما

ــات (الس تشــات):

 1-6مخطــ نقــاط المثلثــات ونقــاط (:)GPS

 .1تنظــيم مخطــط يوضــح توزيــع المثلثــات علــى ورق شــفاف حجــم ( ) A3وبمقيــاس ( ) 25.000/1وتــدوين
جميع المعلومات األساسيـة حسب الشكل رقم (.)6

 .2رسم المخطط وكتاب ـة كافـة األرق ـام بوضوح.

 .3تنـزيل أية معالم أو حدود مهمة ومميزة تقع في منطقة التوزيع (حدود قرية،معالم أثرية ،حراج....الخ).
 .4ترسيم خط الشمـ ـال على المخطط.

 .5تسجيل أية مسافة أو زاوية معلوم ـة بين نقاط المثلثات على المخطط.
 .6إضاف ـة خطوط التر يـ ـع لكل (4سم).
 2-6مخطــ نقــاط الترفرز:

 .1تنظيم مخطـط يوضـح توزيـع ور ـط نقـاط الترفـرز علـى ورق شـفاف حجـم ( )A3وبمقيـاس ()10.000/1
وتدوين جميع المعلومات األساسية حسب الشكل رقم (.)7

 .2رسم المخطط وكتابة األرقام بصورة واضحة.

 .3تنزي ــل أي ــة مع ــالم أو ح ــدود مهم ــة ومميـ ـزة تق ــع ف ــي منطق ــة التوزي ــع (ح ــدود قري ــة ،مدرس ــة ،خ ــط ض ــغط
عالي .)...ترسيم خط اتجاه الشمال على المخطط.

 .4تسجيل جميع المسافات والزوايا بين نقاط الترفرز.
 .5إضافة خطوط التر يع لكل (5سم).

 3-6مخطــ نقــاط الشوتــات (العالمــات):

 .1عمل مخطـط يبـين كافـة اللوحـات وبحجـم ( )A1وبمقيـاس رسـم متغيـر وعليـه كافـة القطـع والنقـاط بشـكل
تقريبي.
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 .2تنظـيم مخطـط يوضـح ر ــط نقـاط الشـوتات التــي تشـكل حـدود القطـع المفــرزة بحجـم ( )A1وتـدوين جميــع
المعلومات األساسية حسب الشكل رقم (. )8

 .3رسم المخطط وكتابة كافة األرقام بوضوح ولكل لوحة على حد .
 .4تنزيل نقاط المثلثات والترفرزات التي تقع ضمن اللوحة الواحدة.

 .5تنزيل أية معالم أو حدود مهمة ومميزة في كل لوحة على حد (مدارس  ،أماكن دينيـة ،خطـوط ضـغط
عالي.).....

 .6يجب التأكد من عدم تكرار أرقام الشوتات في اللوحات المختلفة للقرية الواحدة.
 .7تنزيل جميع المقارنات لكل لوحة على حد .

 .8تسجيل كافة المسافات للنقاط المرصودة من خط واحد فقط (من نقطة مرجع واحدة).
 .9اختيار مقياس الرسم المناسب للوحة.
.10

يتم ترقيم قطع األراضي الناتجة عن أعمال التسوية حسب النظام التالي:

أ.

إذا لــم تكــن هنــا أح ـوال فــي الموقــع المعلــن بــه التســوية يــتم تقســيم منطقــة العمــل إلــى

ب.

إذا كانـت هنــا أحـوال ســابقة فــي الموقـع المعلــن بـه التســوية يــتم تقسـيم الموقــع (القطعــة)

أحوال وترقم القطع تصاعديا بداية من الرقم ( )1حسب الحول.

إلى أحياء وتكبير األحياء لتشمل أكثر من لوحة إن أمكن ذلـ  ،وتـرقم القطـع ضـمن الحـي
تصاعديا من الرقم (.)1
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المساحة ال اد ترائيـــــة
 )1الهــدج واأل س المساحية:

تهـدف المســاحة الكادســترائية إلــى تثبيـت كافــة حقــوق التصــرف أو التملـ أو المنفعــة فــي األ ارضــي أو الميــاه (أو

أية حقوق متعلقـة بهـا وقابلـة للتسـجيل) علـى خـرائط كادسـترائية بدقـة ومقيـاس رسـم معـين يتفـق مـع حجـم وأهميـة

العقارات الناتجة من أعمال التسوية.

 )2عناصــر المساحــة ال اد ترائيــة:
 1-2التصنيف:

العناصر التي تنتمي إلى المخطط الكادسترائي والتي يجب تحديدها بالطرق المساحية هي:



حدود القطع واآلبار.



حدود األبني ـة.



حدود استعماالت األراضي والمياه.



الحدود اإلدارية وحدود القر واألحوال واألحياء،إن وجدت.



أية منشآت لها حرم.



عيون المياه واألقنية.



يتم إعطاء حدود القطعة عن طريق ر ط نقاط الحدود واحدة باألخر .

 2-2حــدود القطــع (الملكيــات):


إذا كان هنا مقطع دائري من ضمن حدود القطعة ،فيجـب ترسـيم هـذا الجـزء علـى األقـل بـثالث نقـاط:
بدايـة المقطع الدائري ،وسط ـه ونهايتـ ـه.

 3-2األبنيـــة:

يجب أخذ القياسات لزوايا األبنية:



األبنيــة التــي بشــكل مســتطيل :يــتم أخــذ القياســات لزوايــا الضــلع الطويــل وبعــد ذل ـ يــتم أخــذ القياســات



األبنية التي يدخل من

من إطارها شكل دائرب أو األبنية التي شكلها بالكامل دائرب :يتم أخذ القياس



األبنية التي ما زالت تحت اإلنشاء :يجب تحديدها بعد أن تأخذ أبعادها النهائي ـة.

ل ضالع األخر .

لبداية المقطع الدائري ومنتصفه ونهايتــه مع تحديد القطر ومركزه.

يجب كذل األخذ بعين االعتبار األبنية التي يتغير خط البناء لها بعد ارتفاعهـا عن سـطح األرل (كمـا
في الشكل التالي):
مقوع

ش

 )3أعمــال المســل:

 1-3تعليمــات عامــة:
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رقم ()9

يجب أن تتم أعمال المسح الكادسترائي بحيث:
 .1يمكــن حســاب إحــداثيات النقــاط الجديــدة مــن خــالل ر طهــا بشــبكات المثلثــات ويجــب اســتخدام
األسـاليب المسـاحية المناســبة والتـي تأخـذ بعــين االعتبـار المعالجـة اآلليــة لهـذه الحسـابات  ،كمــا

يجب أن تكون هنا قياسات إضافية لتأكيد الحسابات والرصد.

 .2يتم استخدام نتائج المسح السابقة ور طها بالنتائج الجديدة (إذا كانت دقتها مرضية ).

 .3تؤخذ نقاط الحدود القديمـة بعـين االعتبـار بحيـث يـتم حسـاب النقـاط القديمـة والتـي لـم يـتم التأكـد
منها سابقا وادخالها في ملف النقاط الجديد إذا كانت دقتها تسمح بذل .

 .4يــتم حفــظ المعلومــات التــي تــم اســتخدامها فــي حســاب اإلحــداثيات فقــط ،أمــا المعلومــات القديمــة
األخر فيجب إلغاؤهـ ـا.

 2-3أنواع المسح الممكنة (المسموحة):

أ -المساحة التقليدية (األرضية) ومنهــا:
 .1المسح بطريقة االتجاه والمسافة (التثبيت).

 .2المسح بالطريقة الشعاعية (زاوية ومسافة).
 .3التقاطع الخلفي والتقاطع األمامي.

 .4التقاطع بواسطة المسافات (.)TRILATERATION

 .5يتم استخدام الشريط المتري في تثبيت األبنية والمم ارت.

 .6الحلــول الهندســية ومثــال ذل ـ تحديــد الخــط الم ـوازي لطريــق لهــا عــرل ثابــت وتحديــد الزوايــا
المقابلة لمبنى ذو شكل مستطيل.

 .7المواقع المراد مسحها أو رفعها مساحيا يجب أن تحدد أوال بواسطة إحداثيات حقيقية واذا تعذر
ذل أن تحدد بواسطة قياسات محلية ومن ثم تر ط بشـبكة المثلثـات باسـتخدام األسـس والقواعـد

المساحية للحصول على إحداثيات متجانسة.
ب -المساحة الجوية (التصوير الجوي).

ج -المساحة الفضائية( ،بواسطة األقمار الصناعية).
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 3-3طــرق التثبيــت المساحــي:
وتقســم إلى الطــرق التاليــة:

أ .طريقة االتجاهات (مسافة وزاوية).

 .1يتم تحديد المواقع المراد رفعها مساحيا عن طريق رصد زاوية وقياس مسافة لها من محطـة
معلومة اإلحداثيات مأخوذة من شبكة المثلثات أو شبكة الترفرزات.

 .2عنــد اختيــار أي مــن محطــات الرصــد لنقــاط الترفــرز يجــب أخــذ الجــدو االقتصــادية بعــين
االعتبار.

 .3عند القيـام بالقياسـات لنقـاط الترفـرز مـن األفضـل أخـذ القياسـات للنقـاط فـي نفـس الوقـت أن
أمكن أو بعد ذل بوقت قصير ،وان يتم ذل من نقطتين مرجعيتين على األقل.

 .4لضمان دقة الرصد يجب إتباع ما يلي:

أ -تفقد االتجاه نحو نقاط المرجع (الر ط) كل ( )20دقيقة وتسجيله واعادة الر ط.

ب -تدقيق المسافات على النحو التالي:


عند استخدام المتر تقاس المسافة مرتين مع تغيير صفر البداية في كل مرة.



يجب قياس االرتفاع بحيث يتم التعديل الضروري للمسـافات عـن مسـتو سـطح



معايرة األجهزة اإللكترونية مرة كل ستة أشهر على األقل.

البحر واسقاطه حسب المرفق رقم (  )18تقرير هكمن.

 .5ال يجب رصد نقاط الحدود التي تقع على استقامة أو على شكل دائري (جزء من دائرة).
 .6تفادي رصد نقاط متجاورة على مسافة قصيرة من نقاط ترافرز مختلف ـة.
ب .التثبيت بطريقة االستقامات:

 .1يمكن االعتماد على طريقة االستقامات لتنـزيل أو رفع موقع وذل بأخذ المسافات لهذا الموقع
باالعتماد على خطوط أساس ذات نقاط معلومة.

مثال (:)1

حدود البناء

D5

D5
D2

D1
بناء
D4

D6

ش

رقم ()10

قياس المسافات (… )D1,D2,يجب أن يتم بالطرق الفني ـة المعتمدة للقياس بواسطة المتر.
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 .2عند قياس االستقامات تأخذ المالحظات التالية بعين اإلعتبار-:


يتم توزيع األخطاء بين نقطة البداية ونقطة النهاية إذا كانت قيمة الخطأ ضـمن المسـموح



أن يكون مسار خط األساس واضحا دون عوائق.



تحديــد النقــاط علــى خــط األســاس بحيــث ال تتجــاوز األبعــاد فيمــا بينهــا نصــف طــول خــط



أخذ القياسات دون أعاقة حركة السيارات والمرور.

به.

األساس.


ترفع وتثبت نقاط الحدود المترابطة من خط استقامة واحد أن أمكن.



كــل خــط أســاس لالســتقامات يجــب أن ال يعتمــد علــى خــط اســتقامات آخــر ،طــول الخــط

يج ــب أن ال يزي ــد ع ــن (150م) ويج ــب أن ال تتق ــاطع خط ــوط االس ــتقامات م ــع بعض ــها

البعل.


أن ال يتج ــاوز الط ــرد الخلف ــي ( ) %30م ــن ط ــول خ ــط االس ــتقامة عن ــد اس ــتخدام أجهـ ـزة



يجب التأكد من القياسات (أخذ أكثر من قياس واحد).

المساحة اإللكترونية وعند الضرورة.


تعتبـ ــر طريقـ ــة االسـ ــتقامات مكملـ ــة لطريقـ ــة الرفـ ــع المسـ ــاحي باالتجـ ــاه والمسـ ــافة (زاويـ ــة

ومسافة).

 4-3إعــادا التثبيــت والتحقــق:

 .1يجب استخراج عناصر الرصد من اإلحداثيات إذا لم تكن موجودة وتثبيـت نتـائج التحقيـق والرصـد
في دفاتر الميدان أو المخططات التوضيحية إذا كانـت هـذه النتـائج ضـمن الفروقـات المسـموح بهـا

بعد توزيع الفروقات حسب المرفق رقم (.)8

 .2استخدام طريقة المحطة الحرة ( )Free Stationفي أعمال التثبيت إذا كان التوزيع للنقاط المرجعيـة
يسمح بذل أنظر المرفق رقم (.)9

 5-3األجهــزا والمعــدات:

 .1يتم قياس المسافات بواسطة األجهزة اإللكترونية (محطات متكاملة).

 .2يمكــن أيضــا اســتخدام الش ـريط المتــري الف ـوالذي ،وأكبــر فــرق مســموح بــه عنــد القيــاس بواســطة
الشـريط المتـري هـو، d = (1.0 + 0.1L) mm :

(علـى درجـة حـ اررة (20م) ،حيـث (  ) Lهـو

طول المتر المستخدم في القياس).

 6-3الدقـــــــة:


للقياس ـات المستخدم ـة فـي المس ـح الكادسـترائي يـتم اعتم ـاد الفروقـات المسـموح به ـا انظـر المرفـق
رقم (.)8



يجب التأكد من تحقيق الدقة المطلوبة باعتماد قياسات التحكم.
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 7-3محتويــات ملــف الرصــد:

يجب أن يحتوي ملف الرصد على-:
 .1رقم النقطة المرصودة ورمزها.
 .2الزاوية األفقيـة.

 .3الزاوية الرأسيـة.
 .4ارتفاع الجه ـاز.
 .5ارتفـاع الهـدف.

 .6رقم محطة الرصد.
 .7المسافة المائل ـة.

 .4ال اد تــر الرقمــي (: )Numerical Cadastre

 1-4المحتويات والتوزيع:

 .1الكادستر الرقمي هو مجموع كافة البيانات الناتجة عـن أعمـال المسـح والحسـابات واإلفـراز التـي
تعتبــر ض ــرورية لتحديــد الموق ــع ،المســاحة ،والش ــكل ل ش ــياء التــي س ــيتم توثيقهــا ف ــي الخارط ــة

الرقمية.

 .2هذه البيانات هي:


عناصر الرصد (اتجاهات ،مسافات ،استقامات....الخ).

 الرصودات اإلضافية (.)Redundant Observations


اإلحداثيــات.



مالحظات عن كل النقاط التي لها إحداثيات (رقم النقطة ،حالة النقطة وصفها ونوعها).

 معامالت الدقة (.)Quality Parameter

 .3إلثبات وتوثيق هذه البيانات يجب أن يتوفر:


ملف نقاط الحدود و بطاقات النقاط إذا توفرت.



الرصودات (دفاتر أو ملفات).




الرسم العام مع الترقيم(سكتش) ونقاط الترفرز.
وثائق الحساب ـات.

 2-4ترقيــم نقــاط الحــدود:

 .1يبدأ ترقيم نقاط الشوتات من رقم ( )1001ولغاية رقم ( )9999ولكل قرية على حد .
 .2إذا زادت األرقام عن ( )9999يبدأ الترقيم بـرقم ( )1001مـن جديـد مـع إضـافة رمـز
( 1002A، 1001A

A

ليصـبح التـرقيم

 ) ......وهكذا.

 .3عنــد اســتحداث أو رصــد نقــاط شــوتات جديــدة ،يــتم اخــذ آخــر رقــم مســتحدث مــن قســم الحســابات
المثلثية ،لتفادي حدوث تكرار في أرقام الشوتات لنفس القرية التي سوف يتم العمل بداخلها.
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 .4يتم الترقيم أثناء أعمال المسح بحيث تكون أي إعادة ترقيم فيما بعد غير مسموح بها.
 .5ال تظهر هذه األرقام على اللوحات النهائية (جالتين).

 3-4تسجيــل نتائــج المســح:
 )1المخططات األولية:


السكتش الميداني هو الطريقة التي يثبت بهـا الشـكل التوضـيحي للمنطقـة الممسـوحة وتـرقيم

النقاط بداخلها.


سكتشات الميدان يجب عملها ورسمها في الميدان.

 )2دفاتر الرصد (مرفق رقم :)10

يحتوي كل دفتر رصد على ما يلي:



رقم المشروع.



اسم الراصد ورقم الجهاز ونوعه.



تاريخ وساعة الرصد.



القرية (الموقع).



الموقع التقريبي في نظام إحداثيات النقاط المثلثية (الشماليات ،الشرقيات ،معدل االرتفاع عن

سطح البحر).

 )3دفتــر أعمــال الميــدان:





مخطط القط ـع.

استعماالت األراضي (نوع التنظيم ،طبيعة االستخدام الحالي).

استعماالت المباني وعددها (إذا أمكن).

تصنيفات الشوارع والطرق.



أسماء الشوارع والطرق



اتج ـ ــاه س ـ ــهم الش ـ ــمال ،اس ـ ــم المن ـ ــاطق الكادس ـ ــترائية المج ـ ــاورة ،أس ـ ــماء البلوك ـ ــات (المر ع ـ ــات



كافة عناصر التحديد غير المثبتة في السجالت اإللكترونية.

التنظيمية) وسكتشات المناطق الكادسترائية.


تحديد وضبط نقاط الحدود.



المسافات الحدودية وسماكة الجدران.



مقياس الرسم ،معلومات الدقة ،معلومات عن النقاط الحدودية.



مناطق نقاط التحكم الرئيسي الثانوية وعناصرها.



التوقيع ،ووظيفة المساح المسؤول وتاريخ نتائج المسح وطبعها كلها في سكتش واحد.



السكتشات المساحية يجب عملها ورسمها تقريبيا بمقياس رسم ( )250/1بحيث يوضح عليها
اتجاه الشمال.
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 4-4أرشفــة وتنظيــم النتائــج المساحيــة:

 )1ملفــات توثيـق أعمــال التسويــة:

تنظم ملفات توثيق أعمال التسوية لكل قرية على حد وتحتوي على-:

 .1دفاتر الميدان.

 .2سكتشات (المخططات األولية).

 .3جداول الحقوق واالدعاءات واإلفراز.
 .4العقود والتقارير.

 .5ملف نتائج الحسابات.
 .6ملفات نقاط الترفرز.

 )2ملفــات توثيــق اللوحــة الكادسترائيــة:

تحتوي ملفات اللوحة الواحدة على التالي-:

 .1نسخة عن اللوحة التي تم بموجبها تصديق جداول الحقوق.
 .2وثيقة إثبات تصوير اللوحة.

 .3بيانات التغيير التابعة للوحة.

 .4تقارير تثبيت الحدود التابعة للوحة.
 .5أوامر التصحيح.

 .6توضيحات أخر .

تنظيم جميع اللوحات باعتماد الحول ثم القرية لتسهيل عملية الرجوع إليها عند الحاجة.

 5-4مواصفــات فهــارس الخرائــ
 )1األبعــاد:

تكـ ــون أبعـ ــاد اإلطـ ــار الـ ــذي يحتـ ــوي المعلومـ ــات الجغرافيـ ــة بغـ ــل النظـ ــر عـ ــن مقيـ ــاس الخارطـ ــة

(50  50سم)  ،يضاف لها الحواشي.

 )2المقاييــس:

تكون الخرائط بثالثة مقاييس رسم أساسية هي-:



(مقياس  )2000/1ويستخدم في المناطق الزراعية بشكل عام.



(مقياس )1000/1ويستخدم في المناطق السكنية غير المكتظة.



(مقيــاس  ) 500/1ويســتخدم فــي المنــاطق الســكنية المكتظــة او المتوقــع إج ـراء تغيي ـرات علــى أشــكال
القطع داخلها.



ومــن المتوقــع أن يكــون هنــا منــاطق تكــون فيهــا أبعــاد القطــع كبيـرة بشــكل ال تســمح المقــاييس أعــاله

بتمثيلها ويستخدم في هذه الحاالت المقاييس (.)20000/1( ،)10000/1( ،)4000/1
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 )3قطع وترقيم الخرائ الكادسترائية:

يس ــتخدم غط ــاء ( )2000/1كأس ــاس لتـ ـرقيم خـ ـرائط المملك ــة وي ــتم ر ــط رق ــم الخارط ــة بكح ــداثيات

الزاويــة الجنو يــة الغر يــة (اليســر الســفلى) لهــذه الخارطــة وحســب نظــام تر يــع  JTMالكيلــو متــري،
وكما هو موضح في الشكل (.)11

فهرس خرائط مقياس ( )2000/1بحيث تكون أبعاد كل خارطة (50  50سم) ،وتمثل (1  1كم)

عل ــى الواق ــع ويض ــاف ( )00بع ــد رق ــم ك ــل خارط ــة م ــن جه ــة اليم ــين للدالل ــة عل ــى إنه ــا بمقي ــاس

(( )2000/1المقيـاس األصــل) وبعــد ذلـ تقطــع كــل خارطــة أســاس ( )2000/1إلــى أر ــع خـرائط
( )1000/1وتقطع كل خارطة ( )1000/1إلى أر ع خرائط ( )500/1حسب الشكل (.)12

لو أخذنا الخارطة ( )140228000فكننا نستدل من ذل بان الزاوية الجنو ية الغر ية لهذه الخارطة

لهــا اإلحــداثيات140( :كــم) ش ـرقا 228( ،كــم) شــماال .وهــي مــن مقيــاس ( )2000/1وتقســم إلــى

خرائط ( ،)500/1( ،)1000/1كما ورد في الشكل (.)12

 )4ترقيم المقاييس األصغر:

يــتم بتجميــع كــل أر ــع خـرائط ( )2000/1لتصــبح خارطــة ( )4000/1كمــا فــي الشــكل ( )13وكــل

( )25خارطــة ( )2000/1لتصــبح خارطــة ( )10000/1كمــا فــي الش ـكل ( )14وكــل أر ــع خ ـرائط
( )10000/1لتصبح ( )20000/1كما في الشكل ( )15ودائما بنفس األبعاد (50  50سم).

 )5تستخدم األرقام العربية( (1,2,3,…) )Arabic Numeralsلترقيم الخـرائ وكافـة عناصـرها الرقميـة
وال تستخدم األرقام الهندية ( )...،3 ،2 ،1بأي حال من األحوال.

 )6أما في حاالت مقاييس الرسـم االسـتثنائية الخاصـةغير(،4000/1 ،2000/1 ،1000/1 ،500/1
:)20000/1 ،10000/1

تعامل هذه الحاالت كطلبات خاصة ولها تكلفة عالية نسبيا ،ويشترط ان تكون-:



أبعاد الخارطة أيضا(50  50سم).

إحداثيات الزاوية اليسر السفلية القرب (100م).
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 6-4مواصفــات الخرائــ (تسويــة ،معامــالت)

 -1قياسات الخارطة تكون حسب الشكل رقم ( )16المرفق الحقا.
 -2تعبأ المعلومات داخل المر عات المختلفة حسب الترتيب التالي(انظر الشكل رقم :)16
المر ع رقم (:)1

يتضمن الترويسة التالية :المملكة األردنية الهاشمية
المر ع رقم (:)2

دائرة األراضي والمساحة

يتضمن الترويسة التالية :المحافظة ...........
القريـة ............

الحول ............

اللوحـة ............
المر ع رقم (:)3

مقياس الرسم........

من اليمين إلى اليسار :رقم اللوحـة .............
رقم الحول .............

رقم القريـة .............
المر ع رقم (:)4

يتضــمن الموقــع العــام للوحــة وبمقيــاس رســم يعــادل خمســة أضــعاف مقيــاس رســم الخارطــة ،كمــا يــتم

كتابة اإلحداثيات ألطراف المر ع الصغير والذي يقع في داخله موقع اللوحة.

المر ع رقم (:)5

يتضمن اسم الجهة المنتجة للوحة مع تاريخ إنتاج اللوحة.
المر ع رقم (:)6

يتضمن مفتاح الرموز وحسب الرموز الموضحة في المرفق رقم (.)11

المر ع رقم (:)7

يتضــمن شــرح عــن طريقــة إنتــاج اللوحــة ورقــم القطعــة األصــلية أو اللوحــة أو الحــول وكــذل أســماء

وتوقيع المدققين.

المر ع رقم (:)8

يتضمن موقع ترسيم اللوحة.
المر ع رقم (:)9

من اليمين إلى اليسار :رقم رمز مقياس الرسم (انظر الجدول رقم (.))2

قيمة الشماليات للطرف الغر ي الجنو ي لموقع ترسيم اللوحة.

قيمة الشرقيات للطرف الغر ي الجنو ي لموقع ترسيم اللوحة.
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الرمز

مقياس الرسم

1

250/1

2

500/1

3

1000/1

4

1250/1

5

2000/1

6

2500/1

7

5000/1

8

10000/1
جدول رقم ()2

المر ع رقم (:)10

يتضمن مقياس رسم اللوحـ ـة
 -3يوضع اتجاه الشمال على الجهة اليسر العلوية من الخارطة وبطول(10سم).
 -4التر يع يكون لكل (10سم).

 -5سماكة الخطوط الخارجية (اإلطارات) تكون (0.5ملم) و خط اسود متصل.

 7-4حفظ وحماية الخرائ الكادسترائية:

اللوحات الكادسترائية يتم حفظها على أشرطة ماكرو فيلم أو حفظها في الحاسوب.
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شكل رقم ()16

)(1

)(3
)(4
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الفصــل
الثالث

تحديث الاارنة
الح وقية وتعديلها
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تحديث الاارنة الح وقية
 .1م ـدمـــة:
تحديث الخارطـة الحقوقيـة وتعـديلها يـتم مـن خـالل آليـة إعـادة المسـح الجزئـي والتـي تعتبـر جـزء ال يتجـ أز مـن هـذه
المواصفات ومن خالل المسح الجزئي ومن خالل التغييـرات والتصـحيحات فيهـا نتيجـة ألعمـال اإلفـراز المختلفـة
وأعمـال تثبيـت الحـدود ونقـل الواقـع الموجـود إلـى الخارطـة (تصـحيح األخطـاء) ومـن خـالل رفـع األبنيـة والمنشــآت

وتعريفها على الخارطة الكادسترائية انظر المرفق رقم ( )1والمرفق رقم (.)2
 .2الوثــائه الفنيــة:

 1-2أنــواع الوثائــق:

إن إجراء التحديث والتعديل يتطلب توفير الوثائق التالية-:

 .1صورة عن سند التسجيل للقطعة المراد إجراء التعديل عليها ،وللقطع المجاورة لها إن أمكن.
 .2نسخة من المعلومات الرقمية عن القطعة والقطع المجاورة لها.

 .3نســخة مــن الخارطــة الحقوقيــة للقطع ـة والقطــع المجــاورة لهــا علــى أن تكــون مــن مــادة غيــر قابل ـة للتمــدد
والتقلص.

 .4نسخ ـة من بيانـات التغيير.

 .5نسخة من مخطط الموقع والترسيم الكامل للمنطقة (يجب الحصول عليه من الجهات التنظيمية رسميا).
 .6نسخة من إحداثيات القطعـة .
 .3التح ه من الحدود وتثبيتها:

 1-3الهدف من التحقق من الحدود وتثبيتها:

إن عمليــة التحقــق مــن الحــدود وتثبيتهــا فــي غايــة األهميــة وتهــدف إلــى إعــادة تثبيــت الحــدود المفقــودة وفقــا

للح ــدود الكادس ــترائية القانونيـ ــة أو به ــدف ح ــل النــ ـزاعات عل ــى الح ــدود أو إ ازل ــة التن ــاقل مـــا ب ــين الحـــدود
الكادسترائية القانونية (على اللوحات) وما بين الحدود الفيزيائية المتفق عليهـا بـين الفرقـاء علـى أرل الواقـع

أو رسم حدود جديدة نتيجة لتجزئة قطعة ما.

وعليه يمكن القول بأن عملية التحديث أو التعديل تهدف إلى-:


تجزئة قطعة ،تثبيت اقتطاع الشوارع (تنظيمي ،استمال ).



تعيين حدود.




حل خالفات الحدود.

إزالة تناقل ما بين اللوحة والواقع.

ومن أجل تحقيق أي من هذه األهداف يجب العمل وفق األسس المذكورة الحقا.

 2-3األسس الواجب العمل بها للتحقق من الحدود وتثبيتها:
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 .1تثبيت كافة نقاط الحـدود للقطعـة أو للقطـع مـن خـالل التأكـد مـن أن الحـدود الطبيعيـة للقطعـة مـا ازلـت
موجودة (جدران ،سالسل ،أشجار )...،ومطابقتها للخارطة وأية وثائق قانونية وكذل يجـب التأكـد فيمـا
إذا كانــت العالمــات الحدوديــة موجــودة أو م ازلــة (مــدمرة) وعنــد وجــود عــدم تطــابق مــا بــين عالمــات

الحدود على الحدود الكادسترائية والحدود الطبيعية فيجب أخذ االثنتين بعين االعتبار.

 .2اعتماد الحدود الكادسترائية القانونية يكون في الحاالت التالية:

أ .عنــدما يــتم الحكــم المهنــي مــن مســاح تثبيــت الحــدود علــى أنــه ال يوجــد ش ـ فــي صــحة الحــدود
الكادسترائية (اعتمادا على الوثائق الفنية المعتمدة).

ب .إذا لم يتم إحداث أي تغيير قانوني على حدود القطعة (استمال  ،ضم وتوحيد…الخ).
 .3يتم التعامل مع الفروقات ما بين عالمات الحدود على الواقع وما بين الوثائق الكادسترائية مـع األخـذ
بعين االعتبار الشروط المذكورة أعاله وفقا لما يلي_:

أ .إذا تبين من خالل التحري والتحقق من العالمات بأن الفرق يقع ضمن دائـرة الخطـأ المسـموح بـه
(أنظــر المرفــق رقــم ( ، ))8فكنــه يجــب اعتبــار أن العالمــات علــى الواقــع والوثــائق الكادســترائية
متطابقة وعليه يتم اعتماد العالمات الحدودية حسب الواقع من خالل آلية تحـددها الـدائرة .أنظـر

المرفق رقم ( : )19مخطط يوضح آلية تثبيت الحدود.

ب .إذا ك ــان الف ــرق أكب ــر مم ــا ه ــو مس ــموح ب ــه (خ ــارج دائـ ـرة الخط ــأ) فكن ــه يمك ــن اعتب ــار الح ــدود
الفيزيائيــة (حديــد تســوية ،زوايــا أبنيــة ،جــدران ،اســياج ،قطــع صــخري )... ،كحــدود كادســترائية
قانونية فقط إذا أقر المالكون ومجاوروهم المعنيون معـا خطيـا بـأن الحـدود الفيزيائيـة هـي الحـدود
الكادســترائية فيمــا بيــنهم ،ولــم يجــر عليهــا أيــة تغييـرات متعمــدة وهنــا يــتم تغييــر هــذه الحــدود علــى

الوثائق الكادسترائية القانونية لتطابق تماما الحدود الطبيعية حسب اإلجراءات القانونية المتبعة.

 .4في حال عدم وجود عالمات حدود على الواقع وتحققت الشروط المسـبقة كمـا هـي فـي البنـد رقـم ()2
أعاله فكنه يجب تثبيت الحدود كما هي في الوثائق الكادسترائية القانونية.

 .5إذا كــان هنــا تنــاقل بــين الوثــائق الكادســترائية القانونيــة واتفــق جميــع المتجــاورين المعنيــين عل ــى
الحدود فعند ذلـ يجـب تعـديل الحـدود علـى الوثـائق الكادسـترائية القانونيـة حسـب اإلجـراءات القانونيـة
المتبعــة مــا لــم يثبــت أن هنــا تالعب ـا أو إ ازحــة للعالمــات الحدوديــة بشــكل عش ـوائي ،و كــان االتفــاق
واإلقرار غير ممكن بين المتجاورين فتقـوم الـدائرة بكصـدار أوامـر التصـحيح الالزمـة لتصـويب الوضـع

ويبل أصحاب العالقة بذل حسب اآللية المعتمدة لد الدائرة .أنظر المرفق رقم (.)20

 3-3التحــرب عن الحــدود وتثبيتــها:

 .1إن عملية التحري عن الحدود يجب أن تحقق ما يلي:
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إجابة طلبات المالكين والجهات التنظيمية وعدم التعدي على مصالحهم.



عكس كافة التغييرات والتعديالت على الوثائق الكادسترائية القانونية.



إزالة التناقضات في العالمات الحدودية إن وجدت.

 .2يجب أن يسبق أي عملية إفراز للقطع عملية ٍ
تحر وتثبيت لحدودها.

 .3إن مد عملية تحري الحدود والتثبيت يجب أن يحدد بحيث تعكس الوضع الذي يتطـابق تمامـا مـع
الخرائط الكادسترائية الرقمية القانونية.

 .4عدم الحاجة إلى تثبيت حدود سيتم إلغاؤها.

 .5ليس من الضروري إعادة حدود في حالة توحيد قطعتين أو اكثر.
 .6أن عملية تثبيت الحدود يجب أن تتم بموافقة المال  /المالكين.

 .7نتائج عملية تثبيت الحدود يجب أن تشرح وتفهـم للمـالكين والمجـاورين ان لـزم األمـر بشـكل واضـح
وحسب النموذج المعد (انظر المرفق رقم (.))19

 .8تقرير تثبيت الحدود يجب أن يوقع من المالكين بما يفيد قبولهم لحدود قطعتهم.

 .9أن عملية تثبيت الحدود يجب ان تتضمن رفع الواقع ضمن المواصـفات الفنيـة المـذكورة فـي الفصـل
الثاني.

 4-3إعــداد نســخ الوثائــق:

 .1إن النتــائج الفنيــة للتحــري واع ــادة الحــدود يجــب عكســها عل ــى الوثــائق الكادســترائية القانونيــة (دف ــاتر
الرصــد الميــداني ،بيانــات التغييــر ،الخارطــة الحقوقيــة) مرفقــة بتقريــر كشــف مفصــل عــن ذل ـ حســب
نموذج تقرير كشف (مرفق رقم (.))12

 .2إذا كان التحري عن الحدود سيتم مكتبيا بواسطة الحسابات (المقارنة مثال بين اإلحداثيات) فيجب أن
تحفظ وتوثق نتائج الحسابات وتضاف إلى النتائج النهائية.

 .3يجب تصديق وثائق التحري وتثبيت الحدود من قبل المساح الذي قام بالعمل كما جاء في نموذج
تقرير تثبيت الحدود رقم (.)Form# qp-09-103-3

 .4أعمال المسل الميداني:

 1-4عـــام:
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يتم رصد عالمات الحدود وتضاف نتائج الرصد الميداني لوثـائق الرصـد المسـاحي السـابق وكمـا
جاء بالفصل الثاني.



يتم حساب كافة نقاط الحدود القديمة والجديدة.

 2-4نسخــة وثائــق الحــدود الجديــدا:

 .1إن أي مسح جديد يجب أن يوثق على سكتشات ميدانية.

 .2توضح الحدود القديمة باللون األسود والحدود الجديدة باللون األحمر.

 3-4توقيــع الحــدود:

 .1إذا كــان مــن الممكــن نقــل المعلومــات الكادســترائية الرقميــة واعتمادهــا فــي الميــدان وفقــا لقــيم الخطــأ
المســموح بــه كمــا فــي (المرفــق رقــم ( ))8فكنــه يجــب حســاب كافــة العناصــر مســبقا وتوثيقهــا فــي
الميدان مثل (تنفيذ بيان التغيير وحسابه في مناطق اإلفراز).

 .2يجب أن تصدق الوثائق التي اعتمدت لتوقيع العالمات على الواقع من قبل المسؤول عن العمل.

 .3يجب أن ال يزيد الفرق بين القياسات في الواقع والقياسات المحسـوبة عـن  ( Dحسـب مـا هـي فـي
المرفق رقم (.))8

 4-4رفــع األبنيــة:

 .1يتم اعتماد القواعد المبينة في القياسات والطـرق الفنيـة لإلفـراز فـي رفـع األبنيـة وكمـا جـاء بالفصـل
الثاني.

 .2يكتفى بالتحري عن الحدود الالزمة لرفع األبنية عند أخذ القياسات،ومن أجل النسخ الموثقة(أنظر
البند (.))3-3

 .3توضح نتائج الرفع المساحي الميداني على سكتش خاص بذل  ،أنظر المرفق رقم (.) 13
 .5طدامــة وتحديــث وثائــه المساحــة الح وقيــة الرقميــة:
 .1عند حدوث أي تعـديل علـى الوثـائق الحقوقيـة بسـبب المسـح أو اإلفـراز أو تثبيـت الحـدود فيجـب تحـديث
الوثائق نفسها وخاصة إذا كانت دقة هذه الوثائق والمعلومات ال تتوافـق مـع الدقـة المطلوبـة ،وال يقتصـر

ذل علـى القطعـة المـراد إفرازهـا أو تثبيـت حـدودها فقـط بـل يجـب أن يتعـداها لتحـديث المعلومـات للقطـع
المجاورة.

 .2يجب تحديث المعلومات الرقمية إذا تبين بعد التحري عن الحدود أن-:
أ( D -المرفق ( ))8سيتم تجاوزهـ ـا.

ب -أن نقاط المرجع والر ط ستتغير (مبدأ المجاورة بين النقاط).
 .6متابعــة التغييــرات فــي الح ــوق:

 1-6متابعــة التغييــرات في الخرائــ الحقوقيــة:

يجب عكس نتائج أي مسح أو إفراز أو تثبيت حدود على الخارطة الحقوقية وأية معلومات غيـر صـحيحة

يجب إلغاؤها حسب التسلسل القانوني.
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 2-6تصحيــح األخطـاء فــي الخرائـ الحقوقيــة:

يتم تصحيح األخطاء في الخرائط الحقوقية تبعا لإلجراءات القانونية المتبعة ووفقا ل سس التالية-:

 .1أخطاء الدقة في الترسيم يتم تصحيحها مباشرة بناء على موافقة مدير الخدمات المساحية.

 .2إذا كــان التحــري الســابق عــن الحــدود ال يتوافــق مــع الوثــائق القانونيــة فيــتم التصــحيح حســب وثــائق
التحري الجديدة.

 .3يتم التصحيح مباشرة إذا تبـين مـن نتـائج التحـري مـن خـالل الوثـائق الكادسـترائية أن هنالـ خطـأ فـي
الترسيم.

 .4يتم التصحيح مباشرة إذا تبين من نتائج التحري من الوثائق الكادسترائية أن هنال خطأ أو سهوا في

الكتابة.
 .7حســام المساحــات:

 1-7عـــام:

يتم احتساب مسـاحات القطـع الناتجـة عـن اإلفـراز أو الناتجـة عـن أعـادة تثبيـت الحـدود إذا تبـين أن هنالـ

خطأ في ترسيمها أو في أبعادها.

 2-7طـرق الحسابــات:

هنال عدة طرق ووسائل لحساب مساحات القطع وهي:


بواسطة اإلحداثيات.



القياسات الميدانية ( المثلثات).



خليط من القياسات الميدانية والقياسات من الخارطة.



القياسات من الخارطة.

ويفضل دائما الحساب بواسطة اإلحداثيات.

 3-7حســاب مساحة مجموعــة قطـع:

إذا تم احتساب مساحة عدة قطع ناتجة عـن إفـراز قطعـة واحـدة فيجـب أن تتطـابق مسـاحة القطعـة األم مـع
مجموعة مساحات القطع الناتجة عنها أوالمكونة لها.

 4-7حسـاب مساحــة ِ
القطعــة المفــردا:

يجـب حســاب المسـاحة لكــل قطعــة _مـع م ارعــاة العوامــل والعناصـر الداخلــة فــي عمليـة حســاب المســاحة _
بطريقتين مختلفتين إن أمكن وهما:

أ  .الحساب بطريقة اإلحداثيات مع تدقيق األطوال.
ب .باستخدام القياسات من الخارطة.

 5-7دقــة الحسابــات:

يجب أن تقـع الفروقـات ضـمن الدقـة المسـموح بهـا (المرفـق ( ،))14وال تصـحح المسـاحة بسـبب األخطـاء

الناتجة عن نظام اإلسقاط.

 6-7استخــراج المساحــة النهائيــة:
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إذا حســبت المســاحة باســتخدام اإلحــداثيات النهائيــة فيجــب اســتخدامها بــدون تغييرهــا فــي الســجالت ،وفــي

كافة الحاالت األخر يجب تغيير المساحة المسجلة في السجالت إذا كان الفرق بـين المسـاحة المحسـوبة

حــديثا والمســاحة المســجلة أكبــر مــن ( fالمرفــق  ،)14الفــرق بــين المســاحة الكليــة للقطعــة ومســاحة القطــع
المكونة لها يجب توزيعه على كافة ِ
القطع المكونة.

 7-7توثيــق الحسابــات:



يجب توثيق الحسابات حسب (المرفق رقم .)15
توقيع قائمة الحسابات وتؤرخ من ِقبل الفني المنفذ.

 8 -7ترقيــم القطـع المفــرزا:

يتم ترقيم القطع المفرزة ابتداء من رقم ( )1مؤقت وحسـب الطريقـة المتبعـة فـي تـرقيم القطـع ضـمن لوحـات

التسوية المنتجة بند رقم ( )6-3الفصل األول.

 .8نتائج األعمال المساحية المقدمة من المساحين المرخصين:

 1-8ما يجب أن يقدمإ المساح المرخص:

 .1كل الوثائق التي تسلمها من الدائرة (انظر البنود ( ))4-2( ،)3-2( ،)2-2والوثائق المتعلقة بالتحقق
والتحري عن الحدود موقعة ومختومة من قبله.

 .2كافة السكتشات الميدانية ،ودفاتر الرصد ،وملفات الحسابات التي أجراها.
 .3تقرير إعادة الحدود ووضع العالمات وأية معلومات عنها.
 .4نتائج حساب اإلحداثيات.

 .5مخططـات إفـراز شمسـية عـدد ( )5أحجــام قياسـية (( ،)A4,A3,A2أنظـر المرفـق رقـم (  )) 16تحتــوي
على قائمة المساحات.

 .6أية وثائق أو معلومات أخر تساعد الدائرة في تدقيق العمل المقدم من ِقبله.

 .7تقريــر مــع توصــيات فــي حالــة وجــود فروقــات ومــا هــي األســباب الداعيــة لتعــديل المعلومــات الرقميــة
والخارطة الحقوقية.

 2-8شهــادا المســاح المرخــص:

 .1يجب أن يوقع ويصدق كافة الوثائق المقدمة للدائرة.

 .2يجب أن يقر بأن المساحة التي أجراها تمت بشكل صحيح وان يتضمن إق ارره ما يلي:


إن القياسات التي أجراها في التحري عن الحدود واعادتها تمت على الواقع.
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إن عناصر األقيسة اإلضافية والتدقيق أخذت بعين االعتبار.
أن المساحة ُحسبت بطريقة فنية صحيحة.
أنه ال يوجد نقص معلومات في نسخة الخارطة التي عمل عليها.
أنه ال يوجد خطأ في ترقيم العالمات و ِ
القطع المفرزة.
إن العالمات في الميدان وضعت بشكل سليم ودقيق.

 3-8التحقــق مــن خــالل مديريــات التسجيــل /مركــز الدائــرا:


يجب أن يتم التحقق والتدقيق في مديريات التسجيل المعنية كما يلي-:

 .1الوثائق المقدمة من المساح المرخص مكتملة وصحيحة.
 .2التدقيق المطلوب قد تم.

 .3ال يوجد خطأ في ترقيم النقاط و ِ
القطع.
 .4التأكــد مــن أن العالمــات الحديديــة قــد ضــر ت علــى الواقــع للقطعــة األصــلية بعــد إفرازهــا والمفــروزة بعــد
اصدار سندات التسجيل ،ويتم ذل بطريقة انتقائية.

 4-8معالجــة النواقص واألخطــاء:

 .1إذا كان هناك نواقص وأخطاء في الوثائق المقدمة من المساح المرخص فيمكن إعادتها لـإ مـع قائمـة
بالمشــاكل التــي حصــلت أثنــاء التــدقيق ،و ــذل فــكن أمــام المســاح المــرخص الفرصــة لحــل هــذه المشــاكل

واألخطاء.

 .2إذا لم يتمكن المساح المرخص من إزالـة األخطـاء والمشـاكل الـواردا فـي وثائقـإ فبكمكـان الـدائرة رفـل
اعتماد هذه الوثائق مع بيان األسباب ضمن كتاب رسمي موجه للمساح المرخص والمعني بالعمل.

 . 9طلغــاء ا ــراءات:
 فــي حالــة إلغــاء أي إج ـراء واعــادة الوضــع إلــى مــا كــان عليــه قبــل طلــب تثبيــت الحــدود أو اإلف ـراز فكنــه

يتوجب عمل ذل على كل وثيقة تم تعديلها وكذل في الميدان إذا ما تم وضع عالمات حدودية.
 .10التدقيــه النهائــي:
 يتم تدقيق كافة اإلجراءات خطوة خطوة وبشكلها النهائي وتوقع نسخة التدقيق من ِقبل الفني المسؤول عن
العمل مع وضع الوظيفة والتاريخ واعالم المساح المرخص عن إجازة عمله.

 .11تعديــ الاارنــة ال اد ترائيــة:
يــتم تعــديل الخارطــة الكادســترائية بــاللون األحمــر علــى النس ـخة األصــلية وعلــى النســخة الشــفافة ويــتم تحــديث
المعلومات على قاعدة البيانات اإللكترونية.

 1-11التعديــل على نســخ مخططــات اإلفــراز بموجــب أمــر تصحيــح:
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يتم التعديل على مخططات اإلفراز التي اعتمدت وسجلت عليها أرقام القطع النهائية باللون األحمر
ويرفق نموذج التعديل (مرفق رقم (  )) 17موضحا من قبـل المنفـذ ضـمن ملـف اللوحـة الكادسـترائية
وتعتبر المخططات كبيانات التغيير وثيقة قانونية مصدقة حسب األصول.

 2-11التعديــل نتيجــة لقــ اررات الحــدود اإلداريــة:

يــتم التعــديل بــاللون األحمــر لق ـ اررات تعــديل الحــدود اعتمــادا علــى نمــوذج التعــديل وكتــاب تعــديل

الحدود اإلداري الرسمي وتحفظ ضمن ملف اللوحة الكادسترائية.
 .12أرشفــة الوثائــه ال اد ترائيــة:

يجــب أرشــفة وحفــظ كافــة الوثــائق المتعلقــة بتعــديل اللوحــة الكادســترائية ضـمن ملــف واحــد يســمى ملــف اللوحــة،

يعكس هذا الملف كافة التغييرات التي جرت على اللوحة.

 1-12التصويــر الفوتوغرافـي:

يجــب عمــل نســخة ( )Positiveونســخة ( )Negativeوتصــوير اللوحــات مـرة كــل ســتة اشــهر إذا دعــت

الحاجة وتحفظ كوثيقة إضافية.

 2-12معالجــة الوثائــق آليـا (:)Image Processing

يجــب حفــظ كافــة وثــائق اللوحــة ومســحها وتوثيقهــا وفقــا للتقنيــات الحديث ـة للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة
وباألخص بيان التغيير النهائي.

 3-12حفــظ الملفــات:

يجب االحتفاظ بكافة البيانات المتعلقة بالتغييرات التي تجري علـى اللوحـة الكادسـترائية القانونيـة سـواء
عن طريـق تثبيـت الحـدود (تقريـر الكشـوفات) أو عـن طريـق معـامالت اإلفـراز وغيرهـا لـتعكس الوضـع

القانوني الكامل الذي وصلت إليه اللوحة وضمن ملف اللوحة.

الفصــل
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المرف ات
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المرفق رقم ()1
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المرفق رقم ()2

نـــوع العالمــــــات
نوع العالمات الرئيسة MP

النقاط المساعــدا

)(WP

عالمات نقــاط الترفرز

عالمات نقــاط الحــدود

)(BP

الرمــز

أ-

العالمات في المناطــق الصخريــة

MP1

ب-

العالمات في المناطــق الترابيــة

MP2

ج-

العالمات علــى أسطــح المنازل

MP3

أ-

العالمات في المناطــق الصخريــة

WP1

ب-

العالمات في المناطــق الترابيــة

WP2

ج-

العالمات علــى أسطــح المنازل

WP3

أ-

العالمات في المناطــق الصخريــة

TRP1

ب-

العالمات في المناطــق الترابيــة

TRP2

ج-

العالمات علــى أسطــح المنازل

TRP3

أ-

العالمات في المناطــق الصخريــة

BP1

ب-

العالمات في المناطــق الترابيــة

BP2

ج-

عالمـة حــدود – زاويــة شيـ

BP2

د-

عالمـة حــدود  -زاوي ـة سور

BP2

ه-

عالمـة حــدود  -زاويــة بنــاء

BP2
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الدرجة الرابعة …………………………

اإلسقــاط

Cassni

JTM

املرجع اجليوديزي

Clarke 1880

Hayford

WGS84

أنظر الرسم العام إلجياد النقطة .

Z

852.2

X
362753.39

برج حديدي
برج حديدي

برج حديدي

نوع ااإلشارة

النقطة……………………………………- :
Y
134231.39

R. N0 1 X = 362 744.42

طريق الوصول
 : WGS84بعد اخلروج من ماداب ابجتاه عمان الطريق الغريب  ،املثلث ث الثاين
بعد احملافظة هو املثلث املطلوب .

إحداثيات النقاط املساعدة .

Y = 134 24822
Z = 856.35

R. N0 2 X = 352808.74
Y = 134212.17
Z = 853.15

بواقة نقوة الشواهد

رقم القطعة…………… -:
القرية  /املوقع  :مادبــا
أســم النقطـة :حنينا

اتريخ رصد النقطة1996/9/24 :
اتريخ رصد النقطة 1996/9/24 -:

مالحظات ترميم النقطة

المرفق رقم ()3

المرفق رقم ()4
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اململكة األردنية اهلامشية
و ارة المالية

THE HASHEMITE KINGDOM OF
JORDAN
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF LANDS & SURVEY

المرفق رقم ()5

طشعــار تبليــ
السيد /السادا.....................................................

مال /مالكي القطعة رقم (

) حي (

) حول رقم(

) من أراضي قري ـة …………………

المو وع :عالمات المساحة

حرصا من دائرة األراضي والمساحة على الحفاظ على ملكيتكم والملكيات المجـاورة بدقـة عاليـة تمنـع

الخلــط فــي حــدود القطــع  ،فقــد تــم وضــع عالمــة مســاحة داخــل حــدود قطعــتكم وذل ـ لخدمــة األغ ـرال

المساحية التي تقوم بها الدائرة والمساحون المرخصون .

يرجى منكم المحافظة على هذه العالمة وعدم السماح ألحـد بالعبـث بهـا  ،وفـي حـال رغبـتكم بكحـداث

تغييـرات داخــل قطعــتكم أو حــدوث أضـرار مــن شــأنها التــأثير عليهــا  ،يرجــى اإبــالغ مركــز الــدائرة بــذل قبــل

المساس بها ليتم إتخاذ اإلجراءات المناسبة لرفع ونقل هذه العالمة .

راجيــا العلــم بــأن المــادة رقــم ( )13م ــن ق ــانون تحديــد األ ارضــي ومســحها وتثمينهــا رقــم ( )42لس ــنة

1953م قد نصت على معاقبة كل من يتسبب بأضرار للعالمات المساحية والزامهم بدفع نفقـات تصـليحها

أو استبدالها وفرل الغرامة المنصوص عليها بالقانون .

شاكريــن ل ــم حســن تعاون ــم
مديـر عـام دائـرا األ ار ـي والمساحـة

دائرة اءراضي والمساحة  /عمان – جبل اللويبدة هاتف 4632601 /20 -:

Department of Lands & Surveys/ Amman Tel :-

فاكس  4614567 :ص ب  )70 ( -:الرمز البريدي 11193

@ Fax:-4614567 P .O . Box (70) E- mail:- dls

4632601/20

dlsw.gov.jo
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المرفق رقم ()6
دائرة اءراضي والمساحة
مديرية التسوية والمساحة
قسم المثلثات
(رصد مثلثات بواسوة الــ )GPS
الحوض :
( )1وصف النقاط المرجعية
رقم النقوة
من

القرية :

Code

الفترة الزمنية
إلى

( )2وصف النقاط الجديدة المستحدثة
الفترة الزمنية
رقم النقوة

تاريخ التسليم / /
تاريخ الرصد / /
ارتفاع الجهاز

رقم الشريط

رقم الشريط

ارتفاع
الجهاز

النقطة الرئيسية المرجعية:

إرتفاع الجهاز

الفترة الزمنية للرصد

اإلرتفاع الثابت

تاريخ الرصد / /
الفترة الزمنية
رقم النقوة

رقم الشريط :
رئيس فرقة المثلثات:

االسم :
التوقيع :

ـــــــــــــــــــــــــــ
Form # qp-09-203-3 rev.a
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االرتفاع الثابت

رقم الشريط

ارتفاع
الجهاز

المرفق رقم ()7
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المرفق رقم ()8

جدول يبين الفروق ات المسموح بها في قياس
المساف ات ألعمال المسح الكادسترائي

D

U
II

6
7
8

S
m
2
5
10

I

s
m
2
5
10

II

I

10
11
13

9
10
11

7
8
9

15
20
25
30
35
40
45
50

15
20
25
30
35
40
45
50

15
16
18
19
20
21
22
23

12
13
14
15
16
17
17
18

10
11
12
13
14
15
15
16

9
9
10
10
11
11
12
12

60
70
80
90
100
110
120
130

25
27
29
30
32
34
35
37

19
21
22
23
24
25
26
27

17
19
20
21
22
23
24
25

13
14
15
15
16
17
17
18

60
70
80
90
100
110
120
130

150
170
190
210
230
250
270
300

40
42
45
48
50
53
55
59

29
31
33
35
37
38
40
43

27
29
31
33
35
36
38
41

19
21
22
23
24
25
26
28

150
170
190
210
230
250
270
300

350
400
450
500

65
71
72
82

47
51
55
59

45
49
53
57

30
33
35
38

350
400
450
500

cm

حي ث -:

 - :Dأقصى فرق مسموح به في المسافة بين قياسين لضلع واحد .

 - :Uأقصى فرق مسموح به في المسافة للضلع المق اس على الواقع مع المسافة
الكادسترائية المسجلة

 -: Sطول الضلع المراد التحقق منه .
 -: Iفي المناطق السكنية .
 -: IIفي المناطق األخرى .

± (0.8 SQR(S) + 0.03S + 5) cm
± (1.2 SQR(S) + 0.05S + 5) cm
± (1.2 SQR(S) + 0.05S + 7) cm
± (1.8 SQR(S) + 0.07S + 7) cm
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=
=
=
=

DI
DII
UI
UII

)9( المرفق رقم

Reference Points

نقاط مرجعية

Instrument Station محطة وقوف
Survey Area

64

منطقة المسح

المرفق رقم ()10

دائرة األراضي والمساحة

المحافظة:

مديرية:

اسم القرية:

اسم ورقم الحوض :

رقم الصفحة /

فرقة تسوية:

رقم الجهاز:

رقم القطعة :

رقم اللوحة:
HZD

HA right

HA left

املساح …………………………:

CO

PN

التاريخ …………………………:

Form # qp-09-203-1 rev. b
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SN

المرفق رقم ()11
الوصف

مفتاح الرمز
تسوية (خ أسود سماكة  0.35ملم)
إفراز (خ أحمر سماكة  0.35ملم)
1سم 1سم 1سم

مقارنات (خ أسود مقطع سماكة  0.35ملم)

1سم 1سم 1سم

مقارنات (خ أحمر مقطع سماكة  0.35ملم)
حد لوحة (خ أسود متصل مقارنات (خ أسود مقطع سماكة  0.35ملم)

 2سم

 3ملم
4سم

حد حوض (خ أسود سماكة  0.35ملم)

 2سم

 3ملم
4سم 4سم

حد قرية (خ أسود سماكة  0.35ملم  ،دائرا قطر  3ملم )
حد بئر ماء (خ أزرق متصل سماكة 0.35ملم)
سالسل (خ بني متصل سماكة  0.35ملم)
ف لة شارع تسوية (خ أسود سماكة  0.35ملم)
إشارا التبعيــة (خ أحمر سماكة  0.35ملم)

4ملم 4ملم 4ملم 4ملم 4ملم
6سم
 1سم

6سم

6سم

قنـاا مـــاء (خ أسود متقطع سماكة 0.35ملم)
حد محافظة (خ أسود متقطع سماكة 0.35ملم  ،دائرا قطر 1ملم)
خ هاتف (خ أسود متقطع سماكة 0.35ملم)
حد وادب ،كتف (خ أسود سماكة  0.35ملم)
نقطة مثلث خ أسود سماكة  0.35ملم)
خ

غ عالــي

نقطة تسوية (خ أسود سماكة  0.35ملم  ،قطر خارجي  3ملم)
نقطة ترافرز (خ أسود سماكة  0.35ملم  ،قطر خارجي  4ملم  ،داخلي 1ملم)
نقطة إفراز (خ أحمر سماكة  0.34ملم  ،قطر خارجي  3ملم)
مغارا  ،عين ماء (خ أسود سماكة  0.35ملم  ،قطر  1ملم)
بناء خاص (خ أسود مقطع سماكة  0.35ملم  ،مرشد بخ أسود لكل 2ملم وبزاوية )545
خ سكــة حديــد
معالم أثريــة وسياحيــة (اسود قطر 1ملم)
بناء عام (خ أسود مقطع سماكة  0.35ملم)
مسجـــد
كنيســـة
مقبرا إسالمية
مقبرا مسيحية
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الممل ة األردنية الهاشمية
و ارة المالية

THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF LANDS & SURVEY

المرفق رقم ()12
الرقـم …………………………….
التاريـخ ………………………………

القرية :

رقم القطعة

رقم الحوض (

رقم اللوحة :

الق اء :

Ref …………………………………….
…………………………………… Date

رقم التقرير :
تاريخ التقرير

) رقم الحي (

)

/

/

رقم بيان التغيير :

مقدم االستدعاء :

بناء على االستدعاء المقدم من صاحب العالقة  ،واشارة إلى كتابكم رقم (
ت ـاريخ (

)

) والمتضــمن طلــب تثبيــت حــدود  000000000000000000000000000الموصــوفة أعــاله  ،وبعــد
) ت ـاريخ

دفــع الرس ــوم القانونيـ ـ ـة بموجــب الوص ــول رق ـ ـم (

/

 200 /و تكلي ـ ـف م ــن الســيد رئ ــيس قس ــم

الكشوفات الميدانية  ،فقد قمنا نحن المساحون ( المساح الراصد ………………………………………………)

(المساح المعالج……………………… ( )………………….المساح المثبت…………………………………………………)

وبالرجوع إلى اللوحة األصلية و يانات التغيير الخاصة بال قطع ـ المجـاورة  ،وعـن طريـق نقـاط المثلثـات واالرتكـاز ذوات األرقـام (

)  ،عالمــات التســوية الموجــودة  ،الحــدود المجــاورة ،فقــد تــم ضــرب عالمــات القطعـ ـ (المبينــة علــى المخطــط التوضــيحي ظهــر
الصفحة) وتسليمها ألصحاب العالقة.
ونتيجة الكشف تبين ما يلي :

تسلمت التقارير وعالمات الحديد :

توقيع المساح الراصد:

التوقيع :

توقيع المساح المثبت:

أسم صاحب العالقة :

مشروحات رئيس قسم الكشوفات الميدانية
000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000

توقيع المساح المعالج:

أية شروحات أ رى
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000

Form# qp-09-103-3 rev.a

دائرة اءراضي والمساحة  /عمان – جبل اللويبدة هاتف 4632601 /20 -:

Department of Lands & Surveys/ Amman Tel :-

فاكس  4614567 :ص ب  )70 ( -:الرمز البريدي 11193

@ Fax:-4614567 P .O . Box (70) E- mail:- dls

4632601/20

dlsw.gov.jo
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تابع المرفق رقم ()12

خمطط توضيحي يبني القطعـة املعنية :

دليل االصطالحات
الرمز

املعىن

68

دائرة األراضي والمساحــــة
ما الرف المساحي
اسم المساح:
القطعة /القطع

التاريخ:

توقيعإ:
رقم الحوض

رقم اللوحة

رقم الحي

المرفق رقم ()13

مقياس الرسم التقريبي [/1

69

]

القريـــــــة

المرفق رقم ()14

الدقــة المسمــوح بهــا في حســاب المســاحات
 فرق المساحة المقارنة المحسوبة عن طريق الرصد الميداني fI
وتساوب:

fI  0.3 F
 فرق المساحة المقارنة المحسوبة عن طريق القياسات على الخارطة

fII

وتساوب:

fII  0.0006M F
حيث :
 :هو أقصى فرق مسموح به في المساحة بين قيمتين محسو تين لمنطقة أو قطعة واحدة.

f

F

 :هو قيمة المساحــة.

1/ M

 :هو مقياس رسم الخارطة الكادسترائية الموجودة ضمنها القطعة المطلوب حساب مساحتها .
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المرفق رقم ()15
نموذج توثيق الحسابات

القريـ ــة-:
رقم الحول -:

رقـم القطعــة-:
رقــم اللوحـة-:

أسم المساح وتوقيعه -:

رقم الحــي-:

رقم القطعة املؤقت
1
مثلث رقم ()1

مثلث رقم ()00

مثلث رقم ()2

جمموع مساحة القطعة

جمموع
املساحة

رقم القطعة املؤقت
2
مثلث رقم ()1

مثلث رقم ()00

مثلث رقم ()2

جمموع مساحة القطعة

جمموع
املساحة

رقم القطعة املؤقت
3
مثلث رقم ()1

مثلث رقم ()00

مثلث رقم ()2

جمموع
املساحة

71

جمموع مساحة القطعة

المرفق رقم ()16

التوقيع التاريخ

الفنية

مالحظة  :على املساح املرخص احلصول على نسخة من التعليمات

تصديق مدير املنطقة

تدقيق مهندس تنظيم /املنطقة

تدقيق مساح املنطقة

تدقيق رئيس شعبة املساحة

تدقيق دائرة االستمالك

الوظيفة

أمانة عمان الكربى

املساح املرخص

مقياس الرسم

األبنية املقامة

اتريخ خمطط املوقع

رقم خمطط املوقع

التعديل

التدقيق

احلساابت

التنفيذ

االرقمنة

االوظيفة

االسم

التوقيع

التاريخ

دائرة األراضي واملساحة/قسم املعامالت

اجملموع

شوارع غري تنظيمية

شوارع تنظيمية

5

4

نوع املعاملة

3

1

طالب اإلفراز

م2

دومن

املساحة

رقم القطعة

2

رقم اللوحة

رقم واسم احلوض

رقم القطعة

املدينة /القرية

أمانة عمان الكربى

منطقة /

جدول املساحات

72

دائرة األراضي والمساحة
جدول المساحات والقيم النهائية

رقم (

احملافظة .........................................

مديرية التسجيل ................................

رقم القطعة
املؤقت

اسم احلوض ورقمه ...................................
رقم القطعة األصلية ……… ........................

رقم املعاملة ……………………
النهائي

)

رقم اللوحة ........... ................................

القرية ..........................................
رقم القطعة

املساحة
سم2

المرفق رقم ()17

مرت2

القيم ـ ــة
دومن

فلس

ملحوظات
دينار

المجموع
الموظف المدقق :

الموظف المنفذ:
Form # qp 09-102-1 rev. a

المرفق رقم ()18
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Corrections for measured horizontal distances in Jordan
because of the height reduction on mean sea level
and because of the projection distortion of Jordan Transverse Mercator (JTM)
in ppm (mm per km)

Annex 1
Page 3

East

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

(km)

500

490

480

470

460

450

440

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

330

320

310

300

290

280

- 400

-137,2

-136,1

-132,4

-126,3

-117,6

-106,5

-93,0

-77,0

-58,5

-37,5

-14,1

+11,7

+40,1

+70,9

+104,2

+139,9

+178,1

+218,8

+261,9

+307,5

+355,5

+406,0

+458,9

- 300

-152,9

-151,8

-148,1

-142,0

-133,3

-122,2

-108,7

-92,7

-74,2

-53,2

-29,8

-4,0

+24,4

+55,2

+88,5

+124,2

+162,4

+203,1

+246,2

+291,8

+339,8

+390,3

+443,2

- 200

-168.6

-167,5

-163,8

-157,7

-149,0

-137,9

-124,4

-108,4

-89,9

-68,9

-45,5

-19,7

+8,7

+39,5

+72,8

+108,5

+146,7

+187,4

+230,5

+276,1

+324,1

+374,6

+427,5

- 100

-184,3

-183,2

-179,5

-173,4

-164,7

-153,6

-140,1

-124,1

-105,6

-84,6

-61,2

-35,4

-7,0

+23,8

+57,1

+92,8

+131,0

+171,7

+214,8

+260,4

+308,4

+358,9

+411,8

0

-200

-198,9

-195,2

-189,1

-180,4

-169,3

-155,8

-139,8

-121,3

-100,3

-76,9

-51,1

-22,7

+8,1

+41,4

+77,1

+115,3

+156,0

+199,1

+244,7

+292,7

+343,2

+396,1

100

-215,7

-214,6

-210,9

-204,8

-196,1

-185,0

-171,5

-155,5

-137,0

-116,0

-92,6

-66,8

-38,4

-7,6

+25,7

+61,4

+99,6

+140,3

+183,4

229,0

+277,0

+327,5

+380,4

200

-231,4

-230,3

-226,6

-220,5

-211,8

-200,7

-187,2

-171,2

-152,7

-131,7

-108,3

-82,5

-54,1

-23,3

+10,0

+45,7

+83,9

+124,6

+167,7

+213,3

+261,3

+311,8

+364,7

300

-247,1

-246,0

-242,3

-236,2

-227,5

-216,4

-202,9

-186,9

-168,4

-147,4

-124,0

-98,2

-69,8

-39,0

-5,7

+30,0

+68,2

+108,9

+152,0

+197,6

+245,6

+296,1

+349,0

400

-262,8

-261,7

-258,0

-251,9

-243,2

-232,1

-218,6

-202,6

-184,1

-163,1

-139,7

-113,9

-85,5

-54,7

-21,4

+14,3

+52,5

+93,2

+136,3

+181,9

+229,9

+280,4

+333,3

500

-278,5

-277,4

-273,7

-267,6

-258,9

-247,8

-234,3

-218,3

-199,8

-178,8

-155,4

-129,6

-101,2

-70,4

-37,1

-1,4

+36,8

+77,5

+120,6

+166,2

+214,2

+264,7

+317,6

600

-294,2

-293,1

-289,4

-283,3

-274,6

-263,5

-250,0

-234,0

-215,5

-194,5

-171,1

-145,3

-116,9

-86,1

-52,8

-17,1

+21,1

+61,8

+104,9

+150,5

+198,5

+249,0

+301,9

700

-309,9

-308,8

-305,1

-299,0

-290,3

-279,2

-265,7

-249,7

-231,2

-210,2

-186,8

-161,0

-132,6

-101,8

-68,5

-32,8

+5,4

+46,1

+89,2

+134,8

+182,8

+233,3

+286,2

800

-325,6

-324,5

-320,8

-314,7

-306,0

-294,9

-281,4

-265,4

-246,9

-225,9

-202,5

-176,7

-148,3

-117,5

-84,2

-48,5

-10,3

+30,4

+73,5

+119,1

+167,1

+217,6

+270,5

900

-341,3

-340,2

-336,5

-330,4

-321,7

-310,6

-297,1

-281,1

-262,6

-241,6

-218,2

-192,4

-164,0

-133.2

-99,9

-64,2

-26,0

+14,7

+57,8

+103,4

+151,4

+201,9

+254,8

1000

-357,0

-355,9

-352,2

-346,1

-337,4

-326,3

-312,8

-296,8

-278,3

-257,3

-233,9

-208,1

-179,7

-148,9

-115,6

-79,9

-41,7

-1,0

+42,1

+87,7

+135,7

+186,2

+239,1

1100

-372,7

-371,6

-367,9

-361,8

-353,1

-342,0

-328,5

-312,5

-294,0

-273,0

-249,6

-223,8

-195,4

-164,6

-131,3

-95,6

-57,4

-16,7

+26,4

+72,0

+120,0

+170,5

+223,4

1200

-388,4

-387,3

-383,6

-377,5

-368,8

-357,7

-344,2

-328,2

-309,7

-288,7

-265,3

-239,5

-211,1

-180,3

-147,0

-111,3

-73,1

-32,4

+10,7

+56,3

+104,3

+154,8

+207,7

1300

-404,1

-403,0

-399,3

-393,2

-384,5

-373,4

-359,9

-343,9

-325,4

-304,4

-281,0

-255,2

-226,8

-196,0

-162,7

-127,0

-88,8

-48,1

-5,0

+40,6

+88,6

+139,1

+192,0

1400

-419,8

-418,7

-415,0

-408,9

-400,2

-389,1

-375,6

-359,6

-341,1

-320,1

-296,7

-270,9

-242,5

-211,7

-178.4

-142,7

-104,5

-63,8

-20,7

+24,9

+72,9

+123,4

+176,3

1500

-435,5

-434,4

-430,7

-424,6

-415,9

-404,8

-391,3

-375,3

-356,8

-335,8

-312,4

-286,6

-258,2

-227,4

-194,1

-158,4

-120,2

-79,5

-36,4

+9,2

+57,2

+107,7

+160,6

1600

-451,2

-450,1

-446,4

-440,3

-431,6

-420,5

-407,0

-391,0

-372,5

-351,5

-328,1

-302,3

-273,9

-243,1

-209,8

-174,1

-135,9

-95,2

-52,1

-6,5

+41,5

+92,0

+144,9

1700

-466,9

-465,8

-462,1

-456,0

-447,3

-436,2

-422,7

-406,7

-388,2

-367,2

-343,8

-318,0

-289,6

-258,8

-225,5

-189,8

-151,6

-110,9

-67,8

-22,2

+25,8

+76,3

+129,2

1800

-482,6

-481,5

-477,8

-471,7

-463,0

-451,9

-438,4

-422,4

-403,9

-382,9

-359,5

-333,7

-305,3

-274,5

-241,2

-205,5

-167,3

-126,6

-83,5

-37,9

+10,1

+60,6

+113,5

Height
(m)

)1( أنظر الملحق رقم
المتيمن تقرير هكمن

74

يلية لتثبيت الحدود

المرفق رقم ()19

start

نعم

ه العالمات مو ودة
علح الواق

ه هناك ش وك في حدود
الارائ ال اد ترائية

ال

ه الواق

نعم

اعتمــاد الارائ
ال اد ترائية

م ابه
للخرائط الكادسرتائية

نعم

أعتمـــاد الواقـــــــ

نعم

ه الفرق ضمن
المسموي بــــــه
ال

أ ل مواف ة وطقرارات
المجاورين علح اعتماد الواق

أ ل مواف ة وطقرارات
المجاورين علح تعدي الحدود

ه تمت المواف ة

ه تمت المواف ة
نعم
تعدي الحدود ب رق فنية
صحيحة تراعي ح وق
المواننين

لهم الحه في اللجوء
طلح المحاكم

طصدار أوامر تصحيل

تصحيل الحدود الفيزيائية
وكافة الوثائه ال اد ترائيــــــــة

stop
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نعم

المرفق رقم ()20

start

يلية لتبليغ المالكين المجاورين عن
الحدود

تبلي المال ين عن نريه أصحام
المعاملة

نعم

ه تم التبلي
بالحضور

ا تاراذ أرقاي

ا تعالي عن أ ماء المال ين
المجاورين /قسم ا حصاء
أو مديرية التسجي المعنية

تبلي المال ين
الهواته من الدلي

ه تم التبلي
بالحضور

نعم

ال

توجيه كتاب رسمي إلى

انتظار الرد
ب تام ر مي
لمدة شهر

كل من

رئيس البلدية

والحاكم اإلداري

للمساعدة في التبليغ

ه تم التبلي
بالحضور

نعم

طصاااادار طشااااعار وتبلياااا ب حااااد الصااااحه
الر مية علح نف ة أصحام المعاملة

ه تم التبلي
بالحضور

نعم

حفظ نسخة من اإلعالن ابملعاملة

stop

ا ت مال ا راءات حسب
األصول
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ا ل طقرارات من المال ين
المجاورين

تمت بحمد هللا
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