
نظام المعلومات 
الجغرافیة GIS 



ھـ1433 عام -
فقط اضالری منطقة مستوى على كلجنة الطرق بمساجد للعنایة الخیریة المؤسسة انشأت

ھـ1436 عام -
 تحت یةالسعود العربیة المملكة مستوى على خیریة لمؤسسة بترقیتھا وزاري امر صدر
)الطرق على مساجدنا( الطرق بمساجد للعنایة الخیریة المؤسسة اسم

والرسالة الرؤیة -
 يف قیاسیة مواصفات تعتمد خدماتھا في ومستدامة نموذجیة الطرق مساجد تكون ان

 ساجدبم یعنى متخصص مؤسسي نظام بناء على والعمل الطریق، لعابري جاذبة اعمالھا
ومرافقھا الطرق



الفكرة -
 لدتتو الطرق محطات ولحصر المتباعدة والمسافات السریعة الطرقات على العمل بحكم
 كتھامشار وكذلك وتحلیلھا استرجاعھا في یساعدنا الكتروني نظام على حصرھا فكرة
 .كبیرة بسرعة الحاجھ عند

االھداف أبرز -
 زویدوت المستقبلیة، القرارات واتخاذ وحصرھا البیانات واستخراج والتحلیل البحث

.بالمعلومات المعنیة االقسام



.فقط ورق على محطات 109 لـ معلومات لدینا كانت ،2015 عام نھایة مع

؟؟ نعمل ماذامعین طریق على محطةمعلومات عن البحثعند:المشكلة

 اخلد العمل لتسھیل منھا لالستفادة تقنیة حلول عن البحث تم 2016  عام بدایة مع
 .المؤسسة

.المشكلة لحل الجغرافیة المعلومات بنظام االستعانة تم

التطور مرحلة



)Windows( نظام على ESRI شركة من ArcMap برنامج استخدام تم•
Single User الترخیص نوع•
 الشركة نفس من الممنوحة المجانیة الدورات من االستفادة تم :التدریب•

com/training.esri.//www:https/

 البرنامج لتشغیل األدنى الحد مواصفات•
رام قیقا 2•
multi-core معالج•  2.2Ghz
قیقا 2.5 ھادرك مساحة•

التطور مرحلة



• QGIS org/en/site/.qgis.//www:http 

• GIS GRASS org/.osgeo.//grass:https

• GIS SAGA html.org/en/index.gis-saga.//www:http 

مجانیة المصدر متفوحة بدیلة برامج



: على البیانات قاعدة تحتوي•
.منطقة 13 وعددھا الخریطة على اإلداریة المملكة مناطق معلومات1.
.موقع 3600 وعددھا المملكة وقرى مدن مواقع عن معلومات2.
.الطرق على محطات 304 معلومات3.
.الصیانة ومشاریع التنفیذ مشاریع طبقة4.

النتائج



304طبقة المحطات 
 محطة



 مثال لمعلومات المسجد في قاعدة البیانات



طبقة مشاریع 
 التنفیذ



طبقة مشاریع الصیانة



المناطق االداریةطبقة 



في قاعدة  المحافظات والمدن والقرى ویبلغ عددھاطبقة 
3600 البیانات



.لمنقطةا تلك في المعنیھ البلدیة أو الجھة مع التواصل لسھولة إداریة منطقة ألي وتتبع المحطة موقع معرفة1.

 ساجدنام أصدقاء برنامج مع للتعاون المؤسسة علیھا تشرف التي المحطات من القریبة المدن من االستفادة2.

.)التطوعي(

.المطلوبة بالمعلومات وتزویدھم المؤسسة داخل المعنیة األقسام تزوید3.

مخرجات النظام 



فقط الحتیاجك المناسب الترخیص اختیار 1.

للموقع المكانیة المعلومات جمیع یشمل للمسح موحد نموذج عمل 2.

المعلومات تخصیص لسھولة مكاني مشروع لكل طبقة عمل 3.

.المعلومات وتبادل منھم لالستفادة التخصص نفس في المعنیة الجھات مراسلة 4.

؟كیف تستفید المنظمات الخیریة األخرى من ھذه الممارسة


