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جغرافيه أنعقاده في مؤسسة كوريا لألراضي والمعلومات الالبرنامج تم•

LX Korea Land and InformatiX Corporation

تونس-األردن –األمارات –السعوديه –مصر : الدول المشاركه•

تونس هي دولة التركيز من الجانب الكوري•

باقي الدول عرض التجربه الكوريه•

تفاصيل البرنـــــامج▪
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اليوم األول•

البنيه التحتيه للبيانات المكانيه في كوريا✓

إدارة األراضي ونظام الكادستر في كوريا✓

تاريخ نظام إدارة األراضي في كوريا✓

اليوم الثاني•

KLISمقدمه عن النظام الكوري إلدارة األراضي ✓

تطبيقات نظم معلومات األراضيإدارة األراضي من خالل ✓

زياره ميدانيه إلدارة الخرائط الكادستراليه و تسجيل األراضي✓

تفاصيل البرنـــــامج▪
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اليوم الثالث•

إستخراج البيانات والذكاء اإلصطناعي✓

السياسة العقارية ونظام المعلومات في كوريا✓

(Block Chainالبلوكات سالسل )تكنولوجيا حماية البيانات ✓

اليوم الرابع•

أستخراج البيانات من الرفع المساحي الكادسترالي✓

زياره ميدانيه للمعهد الكوري لبحوث الفضاء✓

تفاصيل البرنـــــامج▪
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اليوم الخامس•

ومناقشه" دراسة حاله"العرض التونسي ✓

عرض الموقف الحالي بكل دوله بمعرفة ممثلين الدول المشاركه✓

مراسم ختام البرنامج✓

تفاصيل البرنـــــامج▪
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KLISنظم معلومات األراضي الكوري 
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كوريا الجنوبيه في الماضي•

كوريا الجنوبيه اليوم•

KLISاألراضي الكوري  نظم معلومات▪

More than 80% of the

infrastructure and facilities 

were destroyed
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المواصالت البنيه التحتيه لألراضي ويتبع وزارة الكادستر في كوريا الجنوبيه •

MOLIT 

الف صحيفه 748الكادستراليه صحائف عدد مليون قطعه 38القطع يبلغ عدد •

:أستخدام األراضي في كوريا الجنوبيه كالتالي•

غابات% 65✓

أراضي زراعيه% 21✓

سكني وتجاري% 3✓

طرق وسكك حديديه% 3✓

أستخدامات أخري% 8✓

KLISاألراضي الكوري  نظم معلومات▪
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KLISاألراضي الكوري  نظم معلومات▪
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:التحتيهالكوري في إدارة اإلراضي والبنيه مراحل النظام •

ه ووضع المعايير للبنيه التحتيتكوين (: 2000-1995)المرحله األولي ✓

الورقيهللبيانات المكانيه والتحويل الرقمي للخرائط 

المعلومات نظم برامج تطبيقات إنشاء (: 2001-2005)الثانيه المرحله ✓

إنشاء ونشر شبكات الربط األراضي وأستكمال 

ين دمج قواعد البيانات مع تطبيقات النظام ب(: 2006-2010)المرحله الثالثه ✓

قه و تقوية العالعلي مستوي الحكومه اإلداره المركزيه  و اإلدارات المحليه 

بين الحكومه والقطاع الخاص 

البيانات بالبعد .مرحلة الذكاء اإلصطناعي (: -2010)الرابعه المرحله ✓

لومات الثالث لمحاكاة الطبيعه تعزبز تكنولوجيا الذكاء اإلصطناعي للمع

المكانيه

KLISاألراضي الكوري  نظم معلومات▪
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KLISاألراضي الكوري  نظم معلومات▪
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:مه وهيأنظبالنظام تنقسم لعدة البيانات والتطبيقات الخاصه قاعدة •

الن من خالل تقييم قطعة األرض إليكترونياً وإع"نظام تثمين األراضي ✓

"بقاعدة البياناتسعرها

ً "نظام تثمين المساكن ✓ وأعالن سعرها تقييم سعر المساكن وتحديدها إليكترونيا

"بقاعدة البيانات

ت منح التصاريح وسحبها ومتابعة الوكال" اعمال الوكاالت العقاريه إدارة ✓

"إلخ...العقاريه واإلشراف عليها  

KLISاألراضي الكوري  نظم معلومات▪
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إدارة عقود األراضي والتحقق من "تصاريح تداول األراضي نظام منح ✓

ت الطلبات والتراخيص في عمليات التداول وتقديم معلومات حول معامال

"  األراضي علي مستوي الدوله

إدارة وحساب األموال المخصصه للتنميه "نظام تطوير إدارة األموال ✓

والمحدده في القانون وكذلك دعم أعمال التنميه من خالل تسهيل إجراءات

ساب وحالتسجيل وتوفير معلومات وإحصائيات كامله لألعمال ذات الصله 

"إلخ...الضرائب 

KLISاألراضي الكوري  نظم معلومات▪
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KLISاألراضي الكوري  نظم معلومات▪



17

المشروع القومي

لميكنة السجل العيني لألراضي الزراعيه
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2006/01/01بداية التنفيذ الفعلي للمشروع بدءا من •

(سنوات6تم مدها إلي )فترة تنفيذ ثالث سنوات من بدأ التنفيذ •

(مليون جنيه200تمت زيادتها إلي )مليون جنيه 120بتكلفه تقديريه •

االتصاالت , العدل , الموارد المائية والري "جهات التنفيذ هي وزارات •

المعلومات باإلضافه لشركات القطاع الخاصوتكنولوجيا 

مشروع ميكنة السجل العيني الزراعي▪
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المرحله األولي▪

ألف خريطه تقريباً 140المساحة إنشاء قاعدة بيانات الخرائط الرقمية بهيئة ✓

الف 500العقارىإنشاء قاعدة بيانات الصحائف العقارية للسجل العيني بالشهر ✓

 ً صحيفه تقريبا

ومشروع العقاريةتكامل قاعدة بيانات الخرائط الرقمية وقاعدة بيانات الصحائف ✓

دورة العملتجريبى لميكنة 

مراحل تنفيذ المشروع▪
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المرحله الثانيه▪

إنشاء مركز معلومات الخرائط الرقمية بهيئة المساحة✓

المساحة تطوير وميكنة أعمال المكاتب المساحية التابعة لهيئة ✓

رقميةمكاتب المساحة بمركز معلومات الخرائط التنفيذ شبكة معلومات لربط ✓

ربط مركز معلومات السجل العيني بمركز معلومات الخرائط الرقمية✓

مراحل تنفيذ المشروع▪
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(علي التوازي مع المرحله الثانيه)المرحله الثالثه ▪

إنشاء مركز معلومات السجل العيني بوزارة العدل✓

تطوير وميكنة أعمال مكاتب السجل العيني بوزارة العدل✓

لربط مكاتب السجل العيني بمركز المعلومات معلومات تنفيذ شبكة ✓

ربط مركز معلومات السجل العيني بمركز معلومات الخرائط الرقمية✓

مراحل تنفيذ المشروع▪
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مراحل تنفيذ المشروع▪
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النتائـــــــج والمالحظـــــــات
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لهالنظام الكوري نظام متكامل من خالل قاعدة بيانات موحده علي مستوي الدو•

Block Chainالبيانات يتم تأمينها من خالل تكنولوجيا •

سهولة الحصول علي البيانات في أي وقت وأي مكان•

الحصول علي بيان وحالة أي قطعه يتم بشكل مجاني وفي وقت قصير•

والت تتوفر ماكينات خاصه للحصول علي كشف البيانات في البنوك والم•

التجاريه والسوبر ماركت وداخل إدارة الكادستر

النتائج والمالحظـــــــات▪
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النتائج والمالحظـــــــات▪

ماكينات الحصول علي كشف البيانات
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التجربه الكوريه تم تطبيقها في أكثر من دوله•

تم التطبيق علي مراحل مختلفه•

جاري حالياً تطبيق التجربه في تونس•

النتائج والمالحظـــــــات▪
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KLIS & NSDIتكامل النظام الكوري 

النتائج والمالحظـــــــات▪
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الخرائط الورقيه والنماذج الكادستراليه يتم حفظها في المقر الرئيسي•

إسلوب أرشفة الخرائط الورقيه وحفظها مميز جدا •

«كتاب الكادستر»النماذج الكادستراليه يتم حفظها بالمقر الرئيسي •

ماذج الخرائط الكادستراليه الكوريه ونماذج الملكيه مشابهه تماما للخرائط ون•

الملكيه بمصر

عض قاعدة البيانات الكوريه تشبه قاعدة البيانات السجل العيني فيما عدا ب•

اإلختالفات الخاصه بالتطبيقات

النتائج والمالحظـــــــات▪
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الوضع في مصر مقارنة بباقي الدول المشاركه جيد جدا•

كن فقط دولة األمارات تم إعداد قاعدة بيانات متكامله وجميع األراضي والمسا•

مسجله و لكن علي مستوي إمارة دبي فقط

”مشكلة خريطة األساس“السعوديه •

”جاري البدء بمعاونة الجانب الكوري“تونس •

”الخرائط مخالفه للطبيعه و نماذج الملكيه“األردن الوضع كارثي •

النتائج والمالحظـــــــات▪
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:أوجه اإلختالف بين النظام الكوري والمصري•

قاعدة البيانات المصريه خاصه باألراضي الزراعيه فقط✓

مقياس رسم الخرائط✓

أسلوب ترقيم القطع المجزأه✓

(إلخ... الضرائب –التثمين )التطبيقات المستخدمه بقاعدة البيانات ✓

أسلوب حفظ الخرائط والنماذج الكادستراليه✓

النتائج والمالحظـــــــات▪
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التوصيـــــــــــــــــات
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NSDIاإلنتهاء من مشروع خريطة األساس والبنيه التحتيه للبيانات المكانيه •

الملكيه نزعدراسة اإلستفاده من تطبيقات نظام تثمين األراضي خاصة مشروعات •

كعامل مساعد لتجنب الخطأ البشري 

أسلوب أرشفة الخرائط الورقيه و نماذج الملكيه•

الموحده إلستخدامات األراضي الكادستر إنشاء خريطة •

إستكمال أعمال مشروع ميكنة السجل العيني الحضري •

الحضريربط قاعدة بيانات السجل العيني الزراعي بقاعدة بيانات السجل العيني•

النتائج والمالحظـــــــات▪




