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SPATIAL DISTRIBUTION OF PROPERTY SALES USING
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS: A CASE STUDY
OF RIYADH
Abstract
This research demonstrates the importance of representing and making data available on the map for urban areas
in terms of contributing to raising the transparency index of the real estate sector and facilitating the process of
accessing information, by reviewing some studies that dealt with it, its history, uses, and some examples. This paper
presents a model based on geographic information systems that combines property sales data and a map of land
division according to location and time for Riyadh city, the case study, and explains how to find a common link for
different real estate data for land assets from different real estate information. The research recommends that this
be an accelerated experience of the process of integrating data programmatically and making it available via the
Internet as an open data by services specialized in geographic information systems.
Key words: Property sales, real estate, digital data, spatial data, geographic information systems.

الخالصة
يوضح هذا البحث أهمية تمثيل وإتاحة بيانات الصفقات العقارية على الخريطة للمناطق العمرانية من منطلق المساهمة في رفع مؤشر

الشفافية للقطاع العقاري وتسهيل عملية الوصول للمعلومة وذلك باستعراض بعض الدراسات التي تطرقت لها ولتاريخها واستعماالتها
 تقدم هذه الورقة أنموذجاً قائم ًا على نظم المعلومات الجغرافية يجمع بين بيانات الصفقات العقارية وخريطة تقسيم.وبعض األمثلة عليها

 وتشرح طريقة إيجاد الرابط المشترك للبيانات لألصول العقارية من،األراضي وفقاً للموقع والزمن ألحياء مدينة الرياض كحالة دراسية
 ويوصي البحث إلى أن تكون هذه التجربة مسرعة لعملية دمج البيانات برمجياً وتوفيرها عبر االنترنت ضمن.البيانات العقارية المختلفة
.البيانات المفتوحة من خالل األدوات المختصة بنظم المعلومات الجغرافية

. نظم المعلومات الجغرافية، البيانات المكانية، البيانات الرقمية، العقار، الصفقات العقارية:الكلمات المفتاحية
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ويشهد السول العقاري في المملكة العربية السعودية في الوقت

 -1المقدمة
يعمل المشا ا اااركون في السا ا ااول العقاري من المطورين العقاريين وحتى
المستثمرين والسماسرة والباحثين من المجاالت المختلفة بشكل مستمر
للوص ا ا ا ا ا ااول إلى المعرفةل وذلك بالتحليل المبني على البيانات الممكن
توفيرها أو إنتاجها من المصااادر المختلفة للمعلومات وبادوات التحليل
المتاحة ،سا ا ا ا ا ااخياً منهم للخروت بق اررات اسا ا ا ا ا ااتثمارية صا ا ا ا ا ااحيحة .وألن
االس ا ا ا ا ا ااتثمار والتطوير العقاري لو دائرة تامير واس ا ا ا ا ا ااعة على مجاالت
متعددة مثل الناتج المحلي والتمويل والطلب على المواد الخام وتوفير
البيئات الس ا ااكنية والتجارية والمكتبية والخدمية المختلفة ،فمن الص ا ااالح

العام أن تكون ق اررات المستثمر صحيحة .كما أنو يتطلب من الجهات
التنظيمية بذل المسا اااعدة والسا ااعي في توفير البيانات الرقمية المختلفة
واألدوات التحليلية المناسا ا ا ا ا اابة للتالد من وضا ا ا ا ا ااوح الر ية والقدرة على

تحليل القرار االستثماري بشكل دقيق.

غالباً ما يكون جمع البيانات المتفرقة حول األراضي صخباً وليس من

السهل توفير هذه البيانات عن طريق أساليب العرض التقليدية بسبب

ضخامة البيانات المتوفرة وتفرقها بين جهات مختلفة.
وحيث أن العقار يتم تحديده من خالل موقعو الجغرافي ،فإن أفضل
خيار إلظهار ومعالجة هذه البيانات هو تقنيات نظم المعلومات
الجغرافية  (GIS) Geographic Information Systemsذو
األهمية العالية في هذا المجال .فنظم المعلومات الجغرافية ال تُستخدم
فقط لتخزين قواعد البيانات المكانية وإنما أيضا توفر مجاالً لتحليل

وتمثيل المعلومات بشكل آلي ومرئي بشكل أسرع وأدل (ESRI,

).2020
تسعى المملكة العربية السعودية في ر يتها  2030إلى رفع

مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية المسؤولة إلى أعلى

حد ممكن ،وقد خصصت وميقة الر ية ضمن برنامج التحول الوطني
ُبعداً أطلقت عليو -تحقيق التميز في األداء الحكومي -الذي يركز
ع لى االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية في
جميع القطاعات الحكومية كاهداف استراتيجية لهذا التميز ،وتهتم هذه
األهداف االستراتيجية بمؤشرات قياس عالمية مثل :مؤشر تقييم األمم
المتحدة للحكومة اإللكترونية ،مؤشر البيانات المفتوحة ،مؤشر مدركات
الفساد من منظمة الشفافية العالمية (ر ية المملكة العربية السعودية
.)2016 ،2030
وتضع منظمة البيانات المفتوحة

ما يتعلق بنشاط العقار غير الحكومي .ومن المهام الرئيسية لهذه

الهيئة :مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق لو االستقرار والتوازن،

إجراء البحوث والدراسات واإلحصاءات في مجال األنشطة العقارية،

إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد للمعلومات العقارية الالزمة
لألنشطة العقارية سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات األخرى المعنية

مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمعنيين (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء،

.)2017

باستدراك ما سبق ذكره يتبين لنا الحاجة للمساهمة في تطوير

وتشكيل البنية اإلشرافية والتنظيمية للقطاع العقاري ممثل ًة بالهيئة العامة
للعقار ،وال شك في صعوبة هذه المهمة فالقطاع العقاري كان يعمل

لعقود بال تنظيمات واضحة وال جهة متفردة بمسؤولياتو ،بل كان مشتتاً
ما بين قطاعات حكومية متنوعة كو ازرة التجارة وو ازرة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان وو ازرة العدل.
إن إيجاد خريطة تجمع البيانات العقارية المختلفة تعتبر من
األساليب التي تصب في مصلحة كل من أهداف ر ية المملكة 2030
والجهات المعنية بالعقار وحاجة السول ،والتي يقصد بها إسقاط
المعلومات المختلفة المتعلقة باألصول العقارية على الخريطة ،وتعد

مدخل
إحدى الطرل لفهم المشهد العقاري العام في أي مدينة ،وهي
ٌ
جيد للمستثمر في صياغة ق ارره االستثماري ،وتجعل بدورها المهتم في
ٌ
القطاع العقاري على دراية وإدراك بمجريات السول على الصورة العامة

والخاصة .إن البيانات المكانية المتعلقة باألصول العقارية التي يمكن
تمثيلها على الخريطة يمكن أن تشمل بيانات الصفقات العقارية المقدمة
من و ازرة العدل ،وبيانات منصة إيجار ،وبيانات رخص البناء وشهادات

اإلشغال الصادرة من و ازرة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ،وبيانات
شركات الكهرباء والمياه واالتصاالت ،وأيضاً تقارير مكاتب التقييم
العقاري وغيرها ،كما سيتم ذكرها بالتفصيل تباعا

 -2إشكالية البحث
إن عدم استغالل البيانات المتوفرة لمختلف الجهات الحكومية وشبو
الحكومية والخاصة المتقاطعة مع القطاع العقاري ،وإدارتها بسبل
متميزة في المعالجة واإلظهار والربط بين تلك البيانات وتحويلها إلى
معلومات ذات قيمة ألبر ،وقد أدى ذلك بدوره إلى فقدان فرص حقيقية

Open Knowledge

 Foundationفي مؤشرها التصنيف العالمي للدول في البيانات
المفتوحة  Global Open Data Indexمخيا اًر من ضمن أربعة

عشر مخيار أطلقت عليو مالك العقار  Land Ownershipالذي

يحوي بدوره أربعة مصادر للمعلومات يجب أن تكون منشورة لهذا

المؤشر :حدود الملكيات– ترقيم الملكيات– قيمة الملكيات– نوع الحيازة
للملكية ( .)Open Knowledge Foundation, 2020

2

الحالي طفرة تنظيمية تسعى لقيادتها الهيئة العامة للعقار المعنية بكل

تساعد في رفع المستوى المعرفي للعامل والمهتم في القطاع العقاري،

وما يساهم بو ذلك من الوصول إلى ق اررات استثمارية تعكس واقع
السول.

 -3أهداف البحث
 تطبيق حالة دارسة بتمثيل البيانات العقارية الخاصة بالتوزيعالمكاني للصفقات العقارية لمدينة الرياض.
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 تحليل البيانات العقارية المتاحة وطرل استخدامها بطرل ذاتلفاءة أعلى.
 تهدف الورقة البحثية إلى تحليل التوزيع المكاني للصفقات العقاريةفي مدينة الرياض باستخدام نظام المعلومات الجغرافية كاداة تدعم

اتخاذ الق اررات االستثمارية بشكل يعكس شفافية السول السعودي.

.)2009

 2-5الدراسات السابقة
يذكر الباحث  )2003( Pazبان المتعاملين في السول العقاري عامة
من مطورين عقاريين ومستثمرين ومقيمين عقاريين وغيرهم لديهم

 -4أهمية البحث

مطالب كبيرة لمعرفة معلومات مختلفة عن أسعار األراضي واتجاهات

تب ُرز أهمية البحث في سيال تعزيز دور نظام المعلومات الجغرافية
لاداة تدعم عملية اتخاذ الق اررات االستثمارية في القطاع العقاري،

طريق عرض المعلومات بالطرل التقليدية ألن سعر األرض على سبيل

وتجعل الممارس في القطاع العقاري ذو إدراك ألبر لما يحدث في

المنطقة التي يعمل بها ،وترفع من مستوى الخدمات المقدمة من
الشركات االستشارية في القطاع .وتنص وميقة ر ية المملكة 2030
وفي ضوء برنامج التحول الوطني على تحقيق التميز في األداء
الحكومي ،وقد وضع الهدف تحسين ترتيب المملكة العربية السعودية
في مؤشر البيانات المفتوحة من الترتيب  74إلى ( 60ر ية المملكة

العربية السعودية  .)2018 ،2030كما أن سول العقارات يعتبر ذو

أهمية كبرى من حيث صنع القرار االقتصادي والمكاني بسبب األمر
واسع النطال لملكية العقارات على المستوى العام والخاص.

 -5مراجعة األدبيات
 1-5نظرة تاريخية
تعود فكرة تطبيق البيانات على الخريطة لملكيات األراضي تاريخياً

إلى العصور القديمة ) . (Kain, 1993ويطلق على بدايات هذه
الخرائط مصطلح  Cadastral Mapأو الخريطة المساحية حيث تعود

السول وتحليلو ،ومع ذلك فإنو ليس من السهل تلبية هذه الطلبات عن
المثال هو نوع من المعلومات المكانية الخاصة التي تختلف وتتغير
من حيث المكان والزمان .وتمتد الحاجة لعرض هذه البيانات المتنوعة
في خريطة موحدة إلى كل من يعمل في إدارات المدن والمهتمين بحيث
تسهل لهم اتخاذ الق اررات المتعلقة بالمدينة ككل.
من األمثلة على إيجاد خريطة عقارية للمدينة ما قام بو الباحث Kolbe

وآخرون في دراستهم إيجاد خريطة قيمة األرض لمدينة برلين باستخدام

طريقة تجانس األوزان وهي طريقة إحصائية يمكن من خاللها التنبؤ
بقيم ألمالن ال يوجد لديها بيانات .فمن خالل التعامل مع بيانات
أسعار األراضي غير المطورة بين عامي 1996و 2009استطاع

الباحثون أن يملؤوا الفجوة في البيانات وتقديم خريطة تحليلية للمدينة

عبر أسلوب البيكسل في تمثيل البيانات تغطي بذلك كامل رقعة المدينة
) .(Kolbe et al, 2015وفي دراسة "خرائط األراضي الحضرية"
طور الباحث  Cellmerوآخرون خريطة يمكن تطبيقها ألغراض غير

ضريبية لمدينة أولشتين في شمال شرل بولندا ،حيث كانت تستخدم
خرائط تمثيل البيانات بشكل أساسي في التقييم الشامل لتحديد الضرائب
العقارية ،األمر الذي دعاهم إلى تقديم خريطة سعرية باسلوب تمثيل

نشاتها إلى أغراض تتعلق باالحتياجات الحكومية مثل سندات الملكية

الخريطة الح اررية ليوضح القيم المكانية للمدينة بعملة البلد (اليورو)

بموقع األراضي واألبعاد والملكية .ولعل نمو المدينة وتباعد حوافها

ساهمت في خدمة مجوعة متنوعة من الجهات في القطاع العقاري

والضرائب ،وكان جمع البيانات يقتصر على بعض المعلومات المتعلقة

وباستخدام طرل إحصائية وطرل جغرافية إحصائية ،والتي بدورها

ونشات مرالز التسول داخل المدن أوجد تباين في قيم األراضي

بشكل عام ).(Cellmer et al., 2014

المختلفة األمر الذي جعل قطع األراضي تعتبر سلعة لها قيمتها
السوقية (.)Batt, 2009
ظهر مفهوم خرائط البيانات لقيم األراضي في مطلع القرن العشرين
باستخدامها كاداة يمكن من خاللها تحصيل الضرائب بمعرفة طبيعة

أسعار األراضي حول المدينة وبالتالي التعرف على المستوى
االقتصادي لكل جزء من المدينة ( ،)Batt, 2009تماماً كما تفعلو

الخرائط الطبوغرافية لألرض بحيث تتضح مالمح وتضاريس المدينة

في خريطة واحدة .لقد ساعد التطور التقني في تقليل التكاليف والجهود
المتكبدة للحصول على البيانات التي يتم من خاللها إعداد الخرائط
األمر الذي سهل من الوصول إلى المعلومات المطلوبة بكل دقة وباقل
التكاليف الممكنة ،مما دعى المتخصصين إلى تطوير وإعداد مجموعة
من الخرائط التي من خاللها نستطيع فهم وتحليل كل ما يحدث في

3

المدينة عبر نظم المعلومات الجغرافية في وقتنا الحالي ( Batt,

والعتبار أن خرائط تمثيل البيانات العقارية من الطرل والوسائل للتنبؤ

بالنمو العقاري وبناء االستراتيجيات الحضرية المستقبلية للمدن ،قام

الباحث  Hodgeوآخرون في دراسة بعنوان "التدرت في قيمة األرض

في سول العقارات الحضرية المنهارة" باستخدام بيانات  ٣٧٨٨صفقة
من مبيعات األراضي الشاغرة الستكشاف نمط قيم األراضي في مدينة
ديترويت بوالية ميتشغان االمريكية للوصول إلى تحليل شامل لقيم
العقارات في المدينة وتقسيم المدينة إلى مناطق حسب انخفاض أو

ارتفاع األسعار فيها لتقديم عدة ر ى للمدينة يمكن من خاللها تصور

المدينة بشكل أفضل ) .(Hodge et al., 2015كما قدم الباحث
 Ohnoفي ورقتو "تحضير واستخدام خرائط قيمة األرض" تعريفاً

ألهمية عمل خرائط تمثيل البيانات للمدينة وكيف يمكن االستفادة من

البيانات الصادرة منها ،واستخدمها  Ohnoلمدينة طوكيو للتعريف بما
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تحتويو هذه الخريطة من بيانات وكيف يمكن االستفادة منها في مجال

 3-5التجارب المحلية والعالمية لتطبيقات تمثيل البيانات

أخي اًر تمت اإلشارة إلى االستفادة من نظم المعلومات الجغرافية كاداة

يوجد العديد من التطبيقات العالمية لخريطة البيانات العقارية

التطوير العقاري ).(Ohno, 1985

العقارية على الخريطة

مثالية لمعرفة معلومات ألثر عن أسعار األراضي وعمليات التقييم

وبعض المحاوالت المحلية ،ومنها ما يلي على سبيل المثال:

نظم المعلومات الجغرافية ( Pagourtzi et al., 2006; Tsutsumi

تجربة الهيئة الملكية لمدينة الرياض

والتحليل المكاني وإنشاء خرائط تمثيل البيانات العقارية باستخدام برنامج
 ،)et al., 2011وهذا سيمكن المتعاملين بالسول العقاري والباحثين

من التساب المزيد من المعرفة والفهم لخصائص المناطق الحضرية
من خالل هذه األدوات .يمكن تلخيص الدراسات السابقة بان الباحثين

على مختلف اهتماماتهم وقضاياهم التي يريدون حلها ،توصلوا إلى أن

تطبيقات خريطة البيانات العقارية تساهم وتساعد في تحليل إشكالياتهم

وتسهم في تحديد المشكلة بدقة ،وأيضاً تكون هي بدورها جزءاً من الحل

المقدم من قبل الباحثين.

جدول رقم ( .)1ملخص الدراسات السابقة

نشرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض -االسم السابق لها
قبل تغييره -في عام 1431ه تقرير بعنوان "واقع ومستقبل اإلسكان
في مدينة الرياض 1430ه2009-م ،األطلس المعلوماتي ألسعار
األراضي السكنية وتكلفة إيجار الوحدات السكنية" (الهيئة الملكية لمدينة

الرياض .)2020 ،يحتوي هذا التقرير على أطلس معلوماتي لمتوسط

أسعار األراضي ومتوسط إيجارات الوحدات السكنية لمدينة الرياض،
وتم اعتماد قاعدة المعلومات الوصفية على مسوحات ميدانية قام بها

فريق إعداد التقرير ،ويضم التقرير عدد مالمون لوحة تم إنتاجها بواسطة

برنامج نظم المعلومات الجغرافية  ،ArcGISوكان الهدف من هذا
عنوان البحث

أهم النتائج

المنهج البحثي

إيجاد خريطة قيمة

استخدام

طريقة

القدرة على معالجة البيانات

األرض لمدينة برلين

تجانس

األوزان

المتوفرة والوصول الى خريطة

طريقة

لتقدير

قيم

توضح أسعار العقار بشكل أقرب

باستخدام

تجانس األوزان.
خرائط

األراضي

الحضري.

األراضي.

لتقديرات المختصين.

استخدام مزيج من

تطوير نماذت إحصائية يمكن
عكسها على الخريطة لتوضيح قيم

األساليب
(اإلحصائية)

و

العقار.

التقرير المساهمة في عمليات التحليل للدراسات المستقبلية المتعلقة في
هذا المجال ،وبناء قاعدة بيانات أساسية تعزز القدرة على رسم
السيناريوهات المستقبلية .والشكل التالي ( )1يوضح أحد الخرائط
الناتجة من التقرير ،وهي معنية بتوضيح أسعار األراضي حسب
البلديات.
شكل رقم  .1خريطة توضح متوسط أسعار األراضي السكنية نسبة
إلى البلديات الفرعية في مدينة الرياض

(الجغرافية
اإلحصائية).
التدرت

في

قيمة

األرض في سول
العقارات

الحضرية

تحليل
العقارية

الصفقات

الوصول الى نمط أسعار العقار

لمدينة

للمدينة حيث انو أبدى ارتفاعاً في

المركز وانخفاضًا باتجاه األطراف

ديترويت.

المنهارة.
تحضير

مم يعاود االرتفاع للضواحي.
واستخدام

خرائط قيمة األرض.

الوصفي

استحضار أهمية تقديم دراسات

التاريخي لصناعة

الخرائط السعرية وفائدتها الترالمية

المنهج
الخريطة

السعرية

لمدينة طوكيو –
اليابان.

المصدر :الهيئة الملكية لمدينة الرياض 2020

المعرفية عبر الزمن.

تجربة المؤشرات العقارية المقدمة الهيئة العامة للعقار
تقدم الهيئة العامة للعقار منصة الكترونية عبر الرابط
 ar.rei.saللمؤشرات العقارية المختلفة لمدن المملكة (وهي في
المرحلة التجريبية حتى كتابة هذا البحث) ،وتضم المنصة أربعة أقسام
هي :مؤشرات عقارية ،خرائط ح اررية ،مؤشرات اقتصادية للعقار،
مؤشرات أسهم وصناديق العقار .ويعتمد قسم المؤشرات العقارية
والخرائط الح اررية على معالجة البيانات المتاحة لدى كتابة العدل
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ومنصة ايجار ،بينما يقدم قسم مؤشرات اقتصادية للعقار بيانات

نسب الضرائب (شكل رقم  .)2توجد العديد من المدن االمريكية التي

القروض العقارية وحجم التمويل ،ويهتم القسم األخير بمؤشرات تقيس

عملت على هذا النهج ووفرت خرائط تفاعلية تمكن المهتمين من

حجم التداول ألصول الصناديق العقارية في السول المالية السعودية.

تهتم المنصة بشكل عام على معالجة البيانات الرقمية واظهارها بشكل

الدخول عليها ومعرفة جميع ما يتعلق بالمعلومات الخاصة باألصول
العقارية.

تفاعلي على رسومات بيانية ،بينما عالقة ربط البيانات بالخريطة ال
تتجاوز األسلوب الفني المتعلق باختيار المدينة او الحي المراد إلظهار
بياناتو ،فبدالً من االختيار من قائمة منسدلة مثالً فانو يتم االختيار

شكل رقم ( .)2القيمة السعرية للعقارات في مدينة فيالدلفيا

بالضغط على موقع المدينة او الحي على الخريطة .ويتضح ان
المعالجة الوحيدة المتعلقة بإظهار البيانات على الخريطة جاءت في

قسم الخرائط الح اررية وهي اظهار قيم متوسط أسعار العقار على حدود
األحياء ،كما تم تنفيذه في التجربة التطبيقية للبحث.

تجربة منصة دال للسوق العقاري
تعد تجربة منصة دال  indicators.daal.com/arمن التجارب
المتقدمة في معالجة البيانات العقارية على الخريطة ،فهي تعتمد بشكل

المصدرcampusactivism.org/philly/landvalue.php :

أساسي على اظهار موقع وقيمة الصفقات العقارية على الخريطة ،مما

يمكن الباحث من تتبع تواجد كثافة الصفقات العقارية على مستوى

المدينة ،وتفيد المقيمين العقاريين ومقدمي الدراسات العقارية من تحليل

 -6المنهج البحثي

الصفقات القريبة من موقع العقار تحت الدراسة .وتتيح المنصة الرجوع

ينقسم المنهج البحثي إلى أسلوبين يغطي كل منهما جانب محدد لهذا

الى بيانات الصفقات العقارية للعشر سنوات الماضية ،كما أنها تقدم

نشرة يومية تحليلية ألوضاع السول العقاري للمملكة خالل اليوم
السابق.

تجربة منصة متون التقنية لبيانات الصفقات العقارية
تقدم منصة متون  www.mutoontech.comللمستفيد لوحة
معلومات تحليلية للصفقات العقارية مبنية على البيانات المقدمة من

 فقد تم اعتماد المنهج الوصفي المسحي للوصول إلى وصف للظاهرةالمدروسة والتعرف على البيانات المتاحة وسبل الوصول إلى منهجية
يمكن من خاللها صناعة خريطة بيانات الصفقات العقارية.
 وتم تطبيق المنهج التجريبي لتجربة المنهجية التي تم التوصل إليهالمعرفة مدى إمكانية إنتات أنموذت لخريطة تمثل أحد بيانات األصول

لتابة العدل ،وتعالج المنصة بيانات كتابة العدل عبر تقنيات الذكاء

العقارية المتاحة.

في كتابة العدل مثل تسجيل صفقة فيال على ارض او وجود صفقات

 1-6اإلطار النظري إلنتاج خريطة المعلومات المكانية

االصطناعي لمعالجة اإلشكاليات التي قد تحدث امناء تسجيل البيانات
ذات ارقام غير منطقية ارتفاعاً او انخفاضاً ،كما ان المنصة توفر

بيانات مشاريع و ازرة اإلسكان المختلفة .المنصة تقدم خدماتها

للمستفيدين عبر اشتراك برسوم شهرية او سنوية ،وكذلك تقدم خدمة
التقارير الجاهزة لمرة واحدة.

يقدم مكتب تقييم الممتلكات

يعتمد تطبيق البيانات العقارية على الخريطة على مالمة عوامل
مهمة وهي:
 .1مصدر البيانات لألصول العقارية وشكل وأسلوب االرتباط
للبيانات المراد إسقاطها على الخريطة مثل:

خريطة البيانات العقارية لمدينة فيالدلفيا االمريكية
Office of Property

) Assessment (OPAالمسؤول عن والية فيالدلفيا في الواليات
المتحدة االمريكية التقييم الشامل للعقارات داخل مدينة فيالدلفيا ،وذلك
من أجل تحديد نسب الضرائب الواجب دفعها وفق هذه التقييمات ،وقد
نشر المكتب خريطة تفاعلية توضح حدود تقسيمات األراضي ومعدل
القيمة للعقار عبر موقع مخصص لذلك يمكن للجميع الدخول عليو

من خالل االنترنت وذلك لرفع مستوى الشفافية والوعي لعملية تحديد

5

البحث:

 شكل البيانات المتعلقة باألصول العقارية التي سيتم تمثيلها
على الخريطة (رقمية  -وصفية).
 أسلوب ارتباطها باألصل العقاري ونوع التقييد بو مثل :رقم
الصك  -العنوان الوطني  -رقم القطعة والمخطط.
 .2نوع الخريطة التي سيتم تمثيل البيانات عليها والطريقة الداللية
للتمثيل الشكلي.
 .3الطريقة الفنية والتقنية التي سيتم ربط البيانات من مصادرها
المختلفة مع الخريطة وتحقيق التوافق فيما بينهما.
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 2-6اإلطار التطبيقي إلنتاج خريطة بيانات الصفقات

العقارية السكنية ألحياء مدينة الرياض

لان الهدف من هذه التجربة إظهار البيانات المنشورة من كتابة العدل

شكل رقم ( .)3شكل توضيحي للمنهجية المتبعة في ربط وإظهار
البيانات

لمتوسط قيم الصفقات العقارية لألحياء على خريطة حدود األحياء
لمدينة الرياض ،وتم ذلك بواسطة برنامج نظم المعلومات الجغرافية
 ArcGISولصناعة الخريطة للبيانات ،كان يجب البحث عن مصدرين
للمعلومات ومنهجية التطبيق:
o

المصدر األول هو البيانات المراد تمثيلها ،وبعد البحث عن البيانات
المتعلقة بقيم المتر المربع ألراضي مدينة الرياض ،تم اعتماد بيانات
الصفقات العقارية وهي بيانات مفتوحة المصدر مقدمة من و ازرة
العدل -ويقصد بها سعر التداول للصكوك العقارية -وهي منشورة
عبر الرابط  .www.moj.gov.sa/ar/opendataتم الحصول
عليها بمصفوفة بيانات رقمية على هيئة جدول بيانات بملف

المصدر :الباحث

السيل ) (Excelيحتوي على بيانات الصفقات لكل حي على مدار
عشرة سنوات من 2010م وحتى 2019م.
o

المصدر الثاني هو الخريطة المراد تمثيل البيانات عليها ،وتم اعتماد
الخ ريطة الرقمية لتقسيمات األراضي المعتمدة لمدينة الرياض،
والمتاحة على االنترنت عبر الرابط التالي  www.rbrs.saوهي من
إنتات أمانة منطقة الرياض بالشرالة مع الهيئة الملكية لمدينة
الرياض.

o

المنهجية حيث يقصد بها اآللية التي سيتم ربط بيانات الصفقات
العقارية بالخريطة ،وتم ذلك عبر برنامج  ArcGISباعتماد اسم الحي
السكني كمفتاح رئيسي  Primary Keyبين جدولي البيانات .ويقصد
بالمفتاح الرئيسي بانو الصفة التي ال تتكرر في جداول البيانات
المستخدمة وهو عمود لو نفس السمات في قواعد البيانات للجهتين
التي سيربط بينهما ،وتم تنفيذ عبر خيار  Join Dataذلك بإدرات

 -7النتائج
يوجد العديد من البيانات العقارية التي يمكن تمثيلها على الخريطة
والتي سيتم ذكرها بالتفصيل في القسم الرابع  .4في المحاولة التطبيقية
للفكرة النظرية تم التركيز على تمثيل بيانات الصفقات العقارية السكنية
ألحياء مدينة الرياض على الخريطة كحالة دراسية ،واستعراض لبعض
األمثلة التي تمثل المعرفة الممكن إنتاجها من هذه العملية ،وهي تعد
عملية جزئية لمصدر واحد من عدة مصادر للبيانات العقارية المختلفة
لألصول العقارية.
تم بحث مدى إمكانية تنفيذ مثال تطبيقي للفكرة النظرية وكانت بيانات
الصفقات العقارية المقدمة من كتابة العدل هي األقرب للتنفيذ من حيث
سهولة ومقدرة الباحثين للوصول إليها والتعامل معها ،وتهدف هذه
التجربة إلى إمبات مدى أهمية تمثيل البيانات العقارية المختلفة على

مصفوفة البيانات المتعلقة بالصفقات العقارية على جدول البيانات

الخريطة وقدرتها على إنتات المعرفة ،وتم التوصل إلى نتائج ممثلة

الخاص باشكال االحياء على الخريطة في برنامج  ArcMapبداللة

بالخرائط منها ما يلي:

اسم الحي ،ويجدر اإلشارة هنا إلى وجود بعض االختالفات البسيطة
في مسميات األحياء بين المصدرين تمت تسويتها في برنامج
االلسيل قبل الخطوة السابقة من قبل الباحثين .يمثل الشكل التالي
(الشكل رقم  )3توضيحاً للمنهجية حيث أن البيانات المختلفة
بمصفوفات متفرقة يمكن ربطها في حال وجود عامود يتواجد في كل
المصفوفات ولو ذات الخصائص في الجداول المختلفة.

 .1الخريطة األولى شكل رقم ( )3توضح متوسط قيم أسعار
المتر المربع للقطع السكنية لألحياء.
 .2الخريطة الثانية شكل رقم ( )4توضح مقارنة تاريخية ألسعار
المتر المربع للقطع السكنية لألحياء.
لما أمكن تكرار الخريطة الموضحة بالشكل رقم ( )4وإنتاجها للسنوات
من  2010وحتى  2019وبعد ذلك تم دمج هذه الخرائط بعرض زمني
متسلسل -مقطع فيديو -يبين لنا حركة األسعار لألحياء السكنية خالل
السنوات المقترحة لهذه الدراسة.
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شكل رقم ( .)4متوسط أسعار المتر المربع للقطع السكنية في أحياء مدينة الرياض لعام 2018

المصدر :الباحث

شكل رقم ( .)5مقارنة تاريخية بين عامي  2014و  2018لمتوسط أسعار المتر المربع للقطع السكنية

المصدر :الباحث
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لما يوضح الشكل رقم ( )6كثافة الصفقات العقارية في كامل الفترة ما بين  2010و 2019حسب االحياء في مدينة الرياض والذي من خاللو يمكن

تحديد المناطق األلثر نشاطاً في الصفقات العقارية ومعرفة أسباب ذلك .ظهور بعض االحياء بال لون بسبب عدم توفر البيانات الخاصة بالصفقات

العقارية من كتابة العدل.

شكل رقم ( .)6كثافة الصفقات العقارية ما بين 2010م و2019م

المصدر :الباحث

ومن خالل تتبع عدد التداوالت العقارية فقد لوحظ تغير عدد الصفقات العقارية حسب األعوام ما بين  2010و  2019في مدينة الرياض كما يوضحو
الشكل رقم (.)7
شكل رقم ( .) 7معدل التغير في عدد الصفقات العقارية لمدينة الرياض في الفترة ما بين  2010و 2019

المصدر :الباحث
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وفقاً لتحليل تفاصيل إجمالي المساحات المباعة بالمتر المربع من

استدالالً بما سبق يمكن لنا ر ية نمط الحركة العقارية لمدينة الرياض

خالل بيانات الصفقات العقارية التي تمت في السنوات من الفترة

بشكل واضح وذلك ،وذلك أن السلوك العقاري في مدينة الرياض يحمل

 2010وحتى  2019يظهر لنا التغير مقارنة بالسنوات كما يظهرها

طابع المضاربة بزخم تداوالت عالية في األطراف بمتوسط منخفض

الجدول رقم ( )2موضحاً بذلك معدل التغيير السنوي (حجم التداول).

حيث لوحظ أن إجمالي المساحات المباعة ارتفعت بما نسبتو %21

ألسعار للمتر المربع ،وعلى العكس كلما اتجهنا للمركز بحجم تداول
منخفض وسعر مرتفع ألسعار المتر المربع.

في عام  2011مقارنة بسنة األساس  2010وبعد ذلك بدأت
باالنخفاض التدريجي حتى  2018لتبلغ حوالي  24مليون متر مربع

لتعاود االرتفاع في عام  2019إلى حوالي  33مليون متر مربع.

شكل رقم ( .)8حجم التداول لألمتار المربعة ما بين 2010
و2019

جدول رقم ( .)2حجم التداول
السنة
إجمالي مساحة الصفقات
المباعة (م)²
معدل التغيير
السنة
إجمالي مساحة الصفقات
المباعة (م)²
معدل التغيير

2010

2011

2012

2013

2014

90,693,716

109,956,975

57,154,838

72,735,980

54,943,749

0%

21%

-48%

27%

-24%

2015

2016

2017

2018

2019

54,288,766

33,355,724

31,486,327

24,346,972

33,096,524

-1%

-39%

-6%

-23%

36%

المصدر :الباحث

تم االستفادة من بيانات الصفقات العقارية لتوضيح حجم التداول
لألمتار المربعة في كامل الفترة ما بين  2010و 2019وذلك بهدف

المصدر :الباحث

تحديد ومعرفة األحياء التي حازت على كميات عالية أو منخفضة في
المساحات التي تم بيعها خالل المدة الزمنية لهذه الدراسة والذي
يوضحها الشكل رقم ( .)8حيث يالحظ من الشكل أن حجم التداول
لألمتار المربعة يزيد في األحياء الطرفية للمدينة ويقل كلما اتجهنا
لمركز المدينة ،هذا االستنتات على الخريطة يصف ظاهرة عقارية
متعارف عليها وهي المضاربة في المخططات السكنية الغير مخدومة
ومخططات المنح ،ولهذه المضاربات العقارية تامير سلبي بارتفاع
األراضي ألسباب غير منطقية مثل وصول الخدمات أو مشاريع

التطوير العقاري أو حركة البناء في المنطقة ،ولكن تاخذ هذه األراضي

باالرتفاع بسبب السلوك المضارب وهو الشراء واالحتكار وإعادة البيع

بهامش ربح مرتفع دون استحداث أي تطوير لقطعة األرض المعنية.
وعلى جانب آخر فإن قلة التداول في منطقة المركز يعد منطقي ًا

اللتمال أعمال البناء والتطوير لهذه المخططات فالقدرة على تداول

أصل عقاري قائم أقل من القدرة على تداول أرض فضاء.

وبمقارنة الشكل ( )8لحجم التداول لألمتار المربعة مع الشكل ()6
لكثافة الصفقات العقارية يمكن مالحظة أن شكل الخريطة يعطي نتائج
شبو متطابقة ما يعني ذلك االرتباط المنطقي ما بين عدد األمتار
المتداول وعدد الصفقات العقارية لكل حي .وعند ربط ما سبق مع
الشكل رقم ( )4لمتوسط سعر المتر الربع ألحياء مدينة الرياض لعام
2018م نالحظ ارتفاع أسعار المتر الربع في الوسط وتقل عند االتجاه

 -8الخاتمة والتوصيات
تش ا ا ا ااكل نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها فرص ا ا ا ااة واس ا ا ا ااعة
وأرضا ا ااً خص ا اابة الس ا ااتغالل البيانات المتاحة والمرتبطة بالعقار ،حيث
يوصي البحث بضرورة مبادرة الجهات الحكومية ذات الصالحية مثل
الهيئة العامة للعقار في تبني منصا ا ا ا ا ا ااة جامعة لكل البيانات العقارية
المتاااحااة ،فكمااا أظهرت التجربااة التطبيقيااة لهااذا البحااث إمكااانيااة انتااات
المعلومات التوجيهية باس ا ا ا ا ا ااتخدام جزء من الموارد المتوافرة حالياً مثل

بيااانااات كتااابااة العاادل والخرائط الرقميااة لماادن المملكااة بااالتعاااماال مع

البيانات بالشكل األمثل .يتطلع الباحثون إلى أن تكون التجربة البحثية
مس ا اارعة لعملية دمج البيانات برمجياً وتوفيرها عبر االنترنت بوس ا اااطة

الخدمات المختصا ا ااة بنظم المعلومات الجغرافية .يمكن االسا ا ااتفادة من
المنهجية التي توصاال إليها البحث لربط بيانات كتابة العدل والخريطة
الرقمية بواسا ااطة اسا ااتخدام المفتاح الرئيسا ااي لمختلف البيانات المتعلقة
بالعقار ،واألدل لهذا الغرض هو رقم القطعة والمخطط.
فيما يلي بعض من البيانات للصفقات واألصول العقارية والتي
يمكن تمثيله ااا على الخريط ااة ،وس ا ا ا ا ا اايتم ذكره ااا والمن ااافع التي يمكن
الحصول عليها على سبيل المثال ال الحصر:

ألطراف المدينة.
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 بيانات وزارة العدل :وهي البيانات المتعلقة بتفاصيل الصفقات

 بيانات المقيمين العقاريين :وهي تقارير التقييم المقدمة

العقاريةل التي يمكن من خاللها معرفة حركة قيم الصفقات

للمستفيدينل يمكن تشريع نشر تقارير التقييم العقاري لألصول

العقارية ،وكمية التداول في منطقة جغرافية محددة ،وقراءة مستوى

العقارية على الخريطة لمعرفة تواجد العقارات المطلوبة للتقدير،

التباين بين نطاقات جغرافية مختلفة ،وتقاطعات هذه البيانات مع

وهو ما يعكس اتجاه السول لمنطقة جغرافية محددة.

البيانات األخرى المختلفة.

 المصورات الجوية :يمكن للمصورات الجوية المختلفة أن تساعد

 بيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان :وهي البيانات

في الفهم التاريخي لألصل العقاري ،وباستخدام الذكاء االصطناعي

المتعلقة برخص البناءل وبيانات المخططات والمشاريع المعتمدة

في تحليل الصور وبالتقاطع مع البيانات المختلفة نستطيع رسم

أو الممولة من قبل الو ازرة حيث تتيح معرفة حركة البناء المتوقعة

التسلسل الزمني لتطور األصل العقاري.

للمناطق الجغرافية المختلفة ،ومدى نمو سول العرض المتوقع،
والتشاف األسوال التي ال يوجد بها نمو في العرض ،وغيرها من
التحليالت التي تخدم دراسات التطوير العقاري.
 بيانات منصة إيجار :وهي بيانات العقود المومقة في منصة إيجارل
تخدم هذه البيانات المطور العقاري في فهم سول الطلب في معرفة

 بيانات هيئة المساحة الجيولوجية :بتحليل بيانات هيئة المساحة
لطبوغرافية األرض وتحديد معالمها يمكن لنا التنبؤ باإلشكاليات
والمخاطر الطبيخية الممكن حدومها لمختلف األصول العقارية.
 هيئة اإلحصاء :تقوم هيئة اإلحصاء بالمسح السكاني وربط
البيانات بالعنوان الوطني للعقار ،وبإسقاط البيانات التي تم جمعها

عدد العقود المبرمة وقيمها وتفاصيل الوحدات السكنية الخاصة

من هيئة اإلحصاء على الخريطة وبالتقاطع مع مختلف البيانات

العقارية في التنبؤ بدورة حياة العميل داخل هذه الوحدات ،وكذلك

القطاع العقاري.

بها ،وتساعد معرفة كمية عدد العقود الجديدة لذات الوحدات
عدد العقود المجددة والملغاة في قراءة مبات وتذبذب السول العقاري
لمنطقة معينة.
عدادات الكهرباء للوحدات
 بيانات شركة الكهرباء :وهي بيانات ّ

العقاريةل حيث أنها توفر مؤشر مهم في معرفة عدد الشواغر في

منطقة ما ممثلة بعدد العدادات التي ِقراءتها صفرية نسبة لكل

العدادات ،كما أنها تمكننا من مالحظة االرتفاع في الكثافات
السكانية أو انخفاضها في منطقة جغرافية محددة ،ومن جانب آخر
فإنو يمكن لنا معرفة مدة عملية التطوير العقاري من حساب تاريخ
وقت إصدار رخصة البناء إلى تاريخ أول قراءة لعداد الوحدة
العقارية.
 بيانات شركة المياه :وهي بيانات التمديدات الخاصة بتغذية
المياه وشبكة الصرف الصحيل توفر لنا تقاطع هذه البيانات مع
بيانات أخرى مثل أسعار قيم الصفقات العقارية بنظرة تحليلية
إلى تامير وصول هذه الخدمات على أسعار العقار.
 بيانات شركات االتصاالت :وهي بيانات تقديم الخدمات للوحدات
السكنيةل تشترك بيانات شركة االتصاالت مع شركة الكهرباء في

السابقة سينتج لنا فهم معلومات متنوعة ترفع المستوى المعرفي في

 بيانات الدفع اإللكتروني :تتجو السياسة المالية في الدولة إلى
التوجو إلى الجانب التقني في حلول الدفع ،وبإسقاط بيانات
السحوبات المالية وتصنيفها على الخريطة سينتج لنا صورة شاملة
لمواقع الصرف وتبايناتها ،وهذا يخدم بشكل كبير ق اررات االستثمار

العقاري التجاري.

 بيانات الجهات األمنية :تنتج بيانات الجهات األمنية المختلفة مثل
األمن العام والمرور والدفاع المدني قراءة مهمة في خيارات

المستثمر العقاري ،فوجود خريطة توضح أمالن السرقات والجرائم
المختلفة يساعد إدارات المدن على اتخاذ الق اررات التصحيحية في

سبيل مكافحتها ،مما ينعكس إيجاب ًا على اتخاذ المستثمر العقاري
ق اررات الدخول في مثل هذه النطاقات الجغرافية.

 بيانات الجهات الخدمية :تقدم بيانات الجهات المختلفة مثل و ازرة
التعليم والصحة وغيرها صورة جيدة لخيارات المستثمر العقاري،

ال ،سيسهل من
فتوضيح نسب تواجد الكثافة الطالبية لألحياء مث ً

قرار المستثمر في القطاع التعليمي وما يحتويو من خدمات

مساندة.
كل ما سبق هي بيانات موجودة لدى هذه الجهات المختلفة وما تراه

قدرتها على إيجاد صورة عامة لتوزيع الكثافات الحقيقي وليس

الفكرة النظرية من البحث هي جمع هذه البيانات على منصة واحدة

المرخص لو من قبل الجهات التشريخية ،ويعد هذا عامالً مهما في

تم ّكن المسؤولين من إدارات المدن والمطورين والمهتمين في القطاع

دراسات تقديم الخدمات الحكومية مثل المدارس والمساجد

العقاري من ر ية المشهد بشكل ألثر وضوحاً.

والمستوصفات وشبكة النقل وغيرها.
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