خطوات عمل بيبيانات المموقع إلكتررونيا
ت
سية(
)المكاتتب الھندس
 .١تحميل الختم ووالتوقيع الخاص بالمكتب.

الغرض من الشاشة :
لمكتب.
تحميل الختم االخاص بالمكتب وعليه توقيع الم



صيغة . JPG
صورة من التوقيع بص
ة
عبارة عن
رفعع الختم وتكون ع
عمــل حفـظ .
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 .٢إرسال قطعة األألرض لإلعتماد.

الغرض من الشاشة :





ت
ت قطع األراضى وإذا كانت القطععة مسجلة من قببل وحالتھا تحت
سجيل في شاشة  – ٤٠١٠بيانات
إلعتماد بعد التس
ھو تقديم قطعة األرض لإل
المساحين.
ن
ن خالل ھذه الشااشة لسرعة إنھااء اإلجراءات حييث انھا توزع آلليا على
اإلعتماد أو مرفوضة البدد من تقديمھا من
البد من تتسجيل الحدود ووالذرعة حسب اللصك والطبيعة.
أرشفة قررار الذرعة.
شة التالية.
ب من خالل الشاش
ض وأصبحت حالتھھا للتصرف يمكننك تسجيل الطلب
عند إعتمماد قطعة األرض
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ب.
 .٣تسجيل الطلـب

الغرض من الشاشة :
صدار بيانات مووقع.
حظة البد من أخذذھا في اإلعتبار لتقديم الطلب إلص
تسجيل الطلب دون أى تغيير ففي ھذه الشاشة ولكن يوجد مالح
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 .٤تقديم الطلبات إلصدار بيانات مموقع.

الغرض من الشاشة :
تقدييم الطلبات إلصدار بيانات الموقعع.
خطوات االعمل:









ضح بالرسم.
طلب كما ھو موض
تسجيل رقم الط
شكل أعاله ويسج
ما ھو موضح بالش
ظات الخاصة ببييانات الموقع كما
تسجيل المالحظ
جل بھا أيضا ارتتداد الخاص بأى ضلع فى حالة اان الضلع له أكثرر من
الحظات.
ت واآلخر يسجلل ھنا بخانة المال
ى خانة اإلرتدادات
ذكر إرتداد واحد فى
إرتداد فيتم ر
ظھر في بيانات االموقع فإذا لم يتتم عمل األرشفة في شاشة الطلببات
شفة جميع المستنندات وخصوصا أرشفة كروكي الموقع الذى سيظ
التأكد من أرش
طلب بدون أرشفةة كروكى بيانات الموقع.
بإمكانك أرشفةة المستندات من ھذه الشاشة والاليمكن تقديم الطل
عة
ت الحدود والذرع
إعادة تقديم لكن قبل الضغط على زرر التقديم البد من الضغط على زرر عرض بيانات الموقع وإذا كانت
ة
الضغط على زر التقديم /
جميع بيانات األررض .
اإلنتقال الى الشاشة التتالية إلستكمال ج
ل
جلة سيتم
حسب الصك ووالطبيعه أو اإلحدداثيات غير مسج
حة.
قبل إدارة المساح
على الطلب من قب
جوع مالحظات ع
تفعيله في حالة تقديم الطلب ألول مرةة أو في حالة رج
ه
ضي( يتم
زر)استكمال بييانات قطع األراض
ط عليه يتم تصحييح خطأ اإلرسالل .
ساح( فعند الضغط
ظھور إسم المسا
ساح يتم تفعيل زرر )إعادة اإلرسالل في حالة عدم ظ
ظھور اسم المس
في حالة عدم ظ
الحظات فمثال كمما ھو موضح باالشكل
ص وليكن بعد الررد على ھذه المال
ن جھة اإلختصاص
طلب المسجل علليه مالحظات من
إعاد ة التقديم يكون خاص بالط
ب.
اإلعتماد المبينة من حاللة الطلب وإسم المساح القائم عللى إعتماد الطلب
د
المساحة وعدم
ة
التالى نالحظ ررد إدارة
ستظھر
خانة المالحظات كما ھو موضح بالشكل ألن إذا ققمت بإعادة التقدديم دون الرد عللى المالحظة ظ
سجيل الرد في خ
ى المالحظات بتس
يجب الرد على
ضحة بالشكل.
الرسالة الموض
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ملحوظة :
شكل التالى لتسج
ت ستظھر الرساللة الموضحة بالش
جلة أو اإلحداثيات
الصك والطبيعة مسج
ك
حدود حسب
ك والطبيعة والح
إذا لم تكن الذررعة حسب الصك
جيل
ب بدون التسجيلل الخاص بھما ككما ھو موضح باالشكل التالي.
كال منھما والييمكن تقديم الطلب

لھذه الشاشة الستكممال بيانات قطع ااألراضي من حدود وذرعة أو
تكمال بيانات قطعع األراضي من اللشاشة السابقة ييتم الدخول ه
عند الضغغط على زر استك
ارتدادات وبروز في البلووك رقم ).(٢
كثر من قطعة في
ي البلوك رقم ) (٣وعند وجود أكث
أو تسجيلل اإلحداثيات في
ي الطلب يتم الوقووف على كل قطععة على حدا في البلوك رقم ) (١لتسجيل بياناتھاا في
حدود والذرعة واإلرتدادات والبرووز و ........لعدد القطع الموجوودة
سجيل إجمالى الح
كال من اللبلوك رقم ) (٢و ) (٣أوال ثم الووقوف على البلووك رقم ) (٤لتس
بالطلب.
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ى الطلب المقدم إلإلصدار بيانات اللموقع.
ستظھر الشاشة الخاصة بالحركات المسجلة على
مرتين بالماوس س
عند الضغط عللى رقم الطلب مر
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 – ٢٠٤٠ .٥متاببعة الطلبات المققدمة إلصدار بياننات الموقع.

الغرض من الشاشة:
طباعة بياانات الموقع.


عند الضغط عللى زر بيانات المموقع يتـم ظھورر الرسالة التالية كما ھو موضح بالشكل التالى :
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عة الشعار الموض
ند الضغط على ززر نعم سيتم طباع
سيتم مالحظة أن الرسالةة تفيد بأنه سيتم طباعة شعار األألمانة أوال ثم عند
ضح بالشكل التاللى ومن ثم ظھوور
الرسالة االتالية بعد طباعةة الشعار
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عة بيانات الموقعع عليھا ومن ثم بعد الضغط على
لطابعة ليتم طباع
الرسالة االتالية تفيـد بأنه البد من إدخال وورقة الشعار بالط
ى إستمرار يتم ظھھور الرسالة
الموضحة بالشكل التالى :
ة

سيتم ظھھور رسالة تفيد ببأنه سيتم طباعةة بيانات الموقع مرة واحدة فقط وعند الضغط ع
على نعم سيتم طببااعة بيانات المووقع ومن ھنا اليممكن طباعتھا مررة
أخرى إالال من خالل مدير إدارة المساحة.
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