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 بن الحسٌن المعظمامن أقوال صاحب الجاللة الهاشمٌة الملك عبدهللا الثانً 

" إن اإلدارة التً تستطٌع تحقٌق األهداف بجدٌة وبكلفة أقل وزمن 

ٌجاد مإسسات إلى أقصر هً اإلدارة الحصٌفة، التً تقوم ع

متخصصة فاعلة تعمل بروح الفرٌق الواحد، وتتوفر لها قٌادات 

إدارٌة كفإة نزٌهة، تقدم الصالح العام على أي إعتبار آخر، وتتصف 

بالعدالة والمبادرة واإلبداع، وتركز على العمل المٌدانً، وتتصدى 

لألزمات والمعوقات قبل وقوعها أو حٌن ٌكون من السهل التعامل 

 ها قبل أن تتفاقم ..."مع
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 كلمة المدٌر العام

م ميع التغٌيرات (  0205 – 0202)  الخطة اإلستراتٌجٌة إعداد جاء  للمركز الجغرافً الملكً األردنيً، إنسيجاما

الخرائطٌية والجغرافٌية، والتركٌيز عليى تبنيً والتطورات التكنولوجٌة المتسارعة فً مختلف مجياتت العليوم المسياحٌة و

 .قتصاد الوطنً ستراتٌجٌة داعمة لإلإبرامج ومشارٌع 

وتحسيٌن الخيدمات واألعميال المسياحٌة والبٌانيات سيتراتٌجٌة إليى تطيوٌر اإلة المركيز الجغرافيً سعى خطيحٌث ت

ٌجياد مخرجيات علمٌية مإهلية ، وإعليةبناء شيراكات فاالجٌومكانٌة فضالم عن تحسٌن أعمال التصوٌر الجوي، إضافة إلى 

م مع التوجٌهات الملكٌة السامٌة التً تحتٌاجات السوقٌن المحلً والعربًإومدربة تلبً  عود بالخٌر والنفع عليى ، إنسجاما

 . الوطن والمواطن

فقد ركزت هذه الخطة على تطوٌر رإٌة ورسالة المركز الجغرافيً واألهيداف اإلسيتراتٌجٌة بميا تتيواءم وتنسيجم 

م مين األهيداف الوطنٌية منهيا 0205مع رإٌة األردن   ،وما انبثق منها من برامج حكومٌة، حٌث ستسهم فً تحقٌق بعضا

بناء جٌل قادر على ، وستثمارات المحلٌةإلستثمارٌة جاذبة قادرة على جذب رإوس األموال األجنبٌة وتشجٌع اإخلق بٌئة 

 .بتكار ذو إنتاجٌة مرتفعةإلاإلبداع وا

الخبيييرة  ذويمييين الميييوظفٌن  ة( فيييرم عميييل متكاملييي 0205 – 0202اإلسيييتراتٌجٌة ) اد الخطييية وقيييام ب عيييد

وشيركاء  ميع الميوظفٌن والقٌيادٌٌنواإلختصاص ولجنة توجٌهٌية علٌيا، حٌيث قاميت هيذه الفيرم بعقيد عيدد مين اللقياءات 

   .عبر تقنٌة زوم إلستراتٌجٌٌناالمركز الجغرافً 

عضاء اللجنة التوجٌهٌة ورإسياء وأعضياء فيرم العميل وكيل مين سياهم فيً تقدم بالشكر الجزٌل ألأوٌسعدنً أن 

 .بجمٌع مراحلهاإعداد هذه الخطة 

 وهللا ولً التوفٌق ،،

 مدددددير عددددام المركددددز الجغرافددددي الملكددددي األردنددددي
 

 مهندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  يـدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـد القالع 
 

 معمدددددددددددددددددددددددددددر كامدددددددددددددددددددددددددددل حددددددددددددددددددددددددددددادين
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 ة عن المركز الجغرافًذنب

من حاجة البالد الملحة إلى  2795الملكً األردنً عام  إنبثقت فكرة تؤسٌس المركز الجغرافً

جهة حكومٌة رسمٌة تتولى القٌام بكافة أعمال المساحة ورسم الخرائط والتصوٌر الجوي والفضائً لسد 

 .إحتٌاجات المملكة والدول العربٌة الشقٌقة فً هذه المجاتت

عمل ضمن رإى مستقبلٌة واضحة وٌعتبر المركز الجغرافً من المإسسات الوطنٌة الرائدة التً ت

من خالل نشر مفاهٌم األداء المتمٌز والجودة والشفافٌة وتطوٌر األنظمة والخدمات من أجل الوصول إلى 

خدمات مساحٌة ) أرضٌة، جوٌة، فضائٌة ( وخرائطٌة ومعلومات جغرافٌة موثوقة ذات دقة عالٌة تخدم 

الحصول علٌها ب جراءات بسٌطة، من خالل موظفٌن  األغراض التنموٌة الشاملة، وتتوفر بشفافٌة وٌمكن

م التعامل مع المعطٌات المساحٌة والتصوٌر الجوي بأكفاء متمٌزٌن، وقد أنٌط  المركز الجغرافً حصرٌا

وإنتاج الخرائط بكافة أنواعها ومقاٌٌسها، وتوفٌر المعلومات الجغرافٌة والتعامل مع الصور الفضائٌة 

فً شتى المجاتت، وخاصة الكشف عن الموارد الطبٌعٌة وإدارتها خدمة  وتطبٌقات اإلستشعار عن بعد

 .لمسٌرة الوطن التنموٌة

والمركز الجغرافً ت ٌؤلوا جهدام للسعً الدإوب إلستٌعاب ما ٌطرأ من تقدم وتطور وتحدٌث فً 

عسكري فً للقطاعٌن المدنً وال العمل المساحً والخرائطً، للمساهمة فً تطوٌر القدرات الفنٌة خدمةم 

 و على الصعٌد التقنً والمعلومات الرقمٌة الجٌومكانٌة للتكٌف مع الواقع العالمً الراهن المملكة، خاصةم 

م مع توجٌهات سٌد البالد صاحب الجاللة الهاشمٌة الملك عبدهللا ن الحسٌن المعظم حفظه ابالثانً  إنسجاما

هذه التقنٌات بما ٌعود بالخٌر والنفع على  هللا ورعاه، والذي ٌإكد على ضرورة اإلستفادة القصوى من

  .مواطننا وبلدنا

وقد حقق المركز الجغرافً مإخرام العدٌد من اإلنجازات الهامة من البرامج والمشارٌع التً تسهم 

فً تحقٌق التنمٌة المستدامة، وٌتطلع إلى تحقٌق المزٌد من اإلنجازات التً تتماشى مع التقدم العلمً 

م وتقدٌم أفضل الخدمات وفق المعاٌٌر والتقنً والمعلو ماتً وزٌادة التعاون واتتصال محلٌام وعربٌام ودولٌا

 والمواصفات الدولٌة.
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 المهام والواجبات 

تؤسييييييييٌس وإداميييييييية الشييييييييبكات الجٌودٌسييييييييٌة وجمٌييييييييع نقيييييييياط مثلثييييييييات الييييييييدرجات الكبييييييييرى حتييييييييى  .2

 تنفٌذها. الدرجة الثالثة والتً تغطً المملكة األردنٌة الهاشمٌة بجمٌع مراحل

تقيييييييييدٌم المعلوميييييييييات الضيييييييييرورٌة ليييييييييدائرة األراضيييييييييً والمسييييييييياحة لمسييييييييياعدتها فيييييييييً تحضيييييييييٌر  .0

 الخرائط الكادسترائٌة " التفصٌلٌة لألمالك والعقارات ".

 إنتاج الخرائط الطبوغرافٌة بمختلف المقاٌٌس للمتطلبات الدفاعٌة والتنموٌة. .3

 ومٌة والخاصة.إنتاج الخرائط المتخصصة لجمٌع الوزارات والمإسسات الحك .4

 إدامة ومراجعة الخرائط المختلفة. .5

تزوٌيييييييد اليييييييوزارات والمإسسيييييييات الحكومٌييييييية والخاصييييييية بالمعلوميييييييات المسييييييياحٌة الالزمييييييية للقٌيييييييام  .6

 بمشارٌعها الخاصة.

القٌييييييييام بالتصييييييييوٌر الجييييييييوي حسييييييييب المقيييييييياٌٌس المطلوبيييييييية لجمٌييييييييع الييييييييوزارات والمإسسييييييييات  .9

 الحكومٌة والخاصة.

ات الحكومٌيييييية والخاصيييييية فييييييً كييييييل مييييييا ٌخييييييتص بتييييييدرٌب ت والمإسسيييييياتقييييييدٌم النصييييييح للييييييوزار .8

سيييييييتخدام األجهيييييييزة والمعيييييييدات فيييييييً جمٌيييييييع الشيييييييإون الخاصييييييية بالمسييييييياحة إالفنٌيييييييٌن وتزوٌيييييييد و

 وصنع الخرائط.

 .تطوٌر الفنون المساحٌه ألغراض صنع الخرائط .7

العميييييييل عليييييييى تيييييييدرٌب األعيييييييداد الكافٌييييييية مييييييين الفنٌيييييييٌن لسيييييييد إحتٌاجيييييييات المركيييييييز واليييييييوزارات  .22

 ومٌة والخاصة.والمإسسات الحك

 .المحافظة على أمن المعلومات .22

إقامييييييية مكتبييييييية للخيييييييرائط تتيييييييوفر فٌهيييييييا جمٌيييييييع المعلوميييييييات الجغرافٌييييييية التيييييييً تطلبهيييييييا  .20

 .الجهات الرسمٌة أو تحتاج إلٌها
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 نجازات المركز الجغرافً الملكًإ

غرب آسٌا التابع لألمم ولى من مبانً المركز اإلقلٌمً لتدرٌس علوم وتكنولوجٌا الفضاء لدول ألتنفٌذ المرحلة ا .2

 فتتاح المبنى تحت الرعاٌة الملكٌة السامٌة.إو المتحدة

 ستشعار عن بعد.إلفً مجال نظم المعلومات الجغرافٌة وا ةستضافة برنامج ماجستٌر مشترك مع جامعة مإتإإنشاء و .0

 إنشاء كلٌة المركز الجغرافً للعلوم المساحٌة حٌث تم تخرٌج خمسة دفعات . .3

 (.UNGGIMن نائب لرئٌس الشعبة العربٌة إلدارة المعلومات الجٌومكانٌة المنبثقة عن الـ)نتخاب اتردإ .4

 (.COPUOSستخدامات السلمٌة للفضاء الخارجً )إلالحصول على عضوٌة لجنة األمم المتحدة ل .5

)  ً الموحدالجٌش العربً من نظام التربٌع العرب ردنٌة /ألتحوٌل كافة الخرائط التً تستخدمها القوات المسلحة ا .6

AUS ) إ  ( لى نظام  تربٌع مٌركاتور المستعرض العالمً الموحدUTM  .) 

م لرئٌس اللجنة العربٌة لخبراء األمم المتحدة إلدارة المعلومات إ   .9 نتخاب اتردن ممثالم بالمركز الجغرافً الملكً نائبا

 (.  UN-GGIM:Arab Statesالجغرافٌة المكانٌة العالمٌة)  

( التً تتٌح إنتاج وتبادل  SDI-JORDANنشاء البوابة اإللكترونٌة للمعلومات الجٌومكانٌة الوطنٌة )   المساهمه ب  .8

 .البٌانات والمعلومات الجغرافٌة والجٌومكانٌة  بٌن مختلف المإسسات الوطنٌة فً القطاعٌن العام والخاص

الرابطة الدولٌة للفوتوغرامتري  ة مثلعضوٌة المركز الجغرافً الملكً لعدد من الروابط العالمٌة ذات العالق  .7

( ، إدارة UNCOPUOSستخدامات السلمٌة للفضاء الخارجً)إلمم المتحدة لأللجنة ا (،ISPRSستشعار عن بعد)إلوا

تحاد إلا (، UNGEGN)   مم المتحدة لألسماء الجغرافٌةألخبراء ا (، UNGGIM) المعلومات الجٌومكانٌة العالمٌة

 ( وغٌرها .IUGGجٌوفٌزٌاء )وال الدولً للجٌودٌزٌا

حصول مجموعة من موظفً المركز الجغرافً على جائزة الموظف المثالً فً الخدمة المدنٌة على مستوى   .22

 نجازات عملٌة .إبداعٌة وإالمملكة لعدة سنوات والتً  تعتمد على معاٌٌر 

الخدمة المدنٌة فً  فضل وحدة موارد بشرٌة على مستوىأحصول المركز الجغرافً  الملكً على جائزة   .22

 المملكة.

 كٌلووات(.052تنفٌذ المرحلة األولى والثانٌة من مشروع الطاقة الشمسٌة بقدرة )   .20

 إقتناء أجهزة وبرمجٌات ومعدات حدٌثة لمواكبة التطور فً العلوم المساحٌة.  .23

 متحدة فً نٌوٌورك.سماء الجغرافٌة التابع لألمم الألعتماد نظام الرومنة  العربً الموحد من قبل خبراء اإ .24

 

 



01 
 

 

 

 

 

 



00 
 

 

 ستراتٌجٌةإلعداد الخطة اآلٌة إ

 وذلك الشراكة مبدأ نتهاج ب( 0205-0202) ردنًألا الملكً الجغرافً للمركز ستراتٌجٌةإلا الخطة إعداد تم

 فً مختصٌن وخبراء الخارجٌٌن الشركاء من ودعم لتزام وب الجغرافً المركز فً المختص الكادر من عدد أكبر ب شراك

  .المجال هذا

 وعلى جهة من مرجعً ك طار المصادر من العدٌد على ستراتٌجٌةإلا الخطة عدادإ فً العمل منهجٌة عتمدتإ

 -:التالٌة وضمن الخطوات  أخرى جهة من الغاٌة لهذه المشكلة العمل فرم مناقشات

جيب كتياب رسيمً مين عطوفية من كوادر الوحدات التنظٌمٌة ذات الصلة بالتخطٌط اإلستراتٌجً بموق ٌتشكٌل فر -2

 المدٌر العام.

 والمخرجات لكل مرحلة.تتضمن أهم مراحل العمل واإلطار الزمنً ستراتٌجٌة، إلإعداد خطة عمل إلعداد الخطة ا -0

 :التالٌة المرجعٌات ستناد إلى إلتم ا -3

 .2786لسنة  28قانون المركز الجغرافً رقم  -

 .2777 لسنة 9 رقم الجغرافً للمركز اإلداري التنظٌم نظام -

 .السابعة الورقة الملكٌة، النقاشٌىة األورام -

 .0205 األردن رإٌة وثٌقة -

 .ستراتٌجً للدوائر الحكومٌةإلالدلٌل اإلرشادي للتخطٌط ا -

 التقرٌر التقٌٌمً لجائزة الملك عبد هللا الثانً لتمٌز اتداء الحكومً للدورة اتخٌرة -

 0228/0202خطة المركز الجغرافً  -

األثر واإلهتمام وتحدٌد وسيائل إشيراكهم فيً إعيداد الخطية  تم تحدٌد أصحاب العالقة وتصنٌفهم ب ستخدام معٌاري   -4

 اإلستراتٌجٌة.

 .نتائجها وتحلٌل(  0202 – 0228للسنوات السابقة )  ستراتٌجٌةإلاة الخطتم مراجعة  -5

 .لخارجٌةوا الداخلٌة للبٌئة(  SWOT Analysis)  الرباعً التحلٌل إجراء تم -6
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تم جمع البٌانات والمعلومات الالزمة إلعداد ومراجعة وصٌاغة ) الرإٌة، الرسالة، القٌم الجوهرٌة( من خالل  -9

 داخلٌة عمل ورشة عقدو واصحاب العالقه العدٌد من الوسائل منها: اإلستبٌانات التً تم توزٌعها على الموظفٌن

 لمركز .تها وتحدٌثها بما ٌتناسب مع التطورات فً المناقش

 .وموارده المركز عمل طبٌعة مع تتوافق وبرامج مشارٌع لىإ ستراتٌجٌةإلا هدافألا ترجمة -8

 مإشرات قٌاس األداء الرئٌسٌة لألهداف اإلستراتٌجٌة وتحدٌد المستهدفات. تحدٌد -7

تمهٌدام أعضاء اللجنة التوجٌهٌة للخطة وذلك إلبداء المالحظات والتعدٌالت المناسبة  على الخطةتعمٌم مسودة  -22

 إلقرارها.

 لإلطالع وإبداء الرأي وذلك من خالل نشرها . المركز فً الموظفٌن على المسودةعرض  -22

 وتحدٌدلمناقشتها  والمشارٌع المقترحة، ستراتٌجٌةإلا واألهداف الخطة محاور لعرض الشركاء مععقد إجتماع  -20

 فعها لإلدارة تمهٌدام إلعتمادها.، ومن ثم عرضها على اللجنة التوجٌهٌة للمركز إلقرارها ورأولوٌاتها
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 ثرألهتمام واإلآللٌة ا ام ستنادإٌن ٌستراتٌجإلمصفوفة الشركاء ا

 ( راقبةالم المجموعة الرابعة ) ( توفٌر المعلومات المجموعة الثالثة ) ( رضاءإلا المجموعة الثانٌة ) ( الرئٌسٌة ولى )ألالمجموعة ا

 سماء الجغرافٌةألالشعبة العربٌة ل قتصادٌةإلسلطة منطفة العقبة ا مانة عّمان الكبرىأ ة األردنٌةالمسلح للقوات العامة القٌادة

 مركز الملك عبد هللا الثانً للتمٌز ةحصاءات العامإلدائرة ا وزارة الداخلٌة ة العسكرٌةالمساح مدٌرٌة

 / موردواإللكترونٌات  الشركة العامة للحاسبات الوطنً للبحوث الزراعٌة المركز ةوالمساح راضًألا دائرة
لإلستخبارات الجغرافٌة المكانٌة  وطنٌةالوكالة ال

(NGA ) 

 الرابطة الدولٌة للمساحٌن جامعة مإتة صندوم البحث العلمً ط والتعاون الدولًالتخطٌ وزارة

 تحاد الدولً للجٌودٌزٌا والجٌوفٌزٌاءإلا شركة هٌر وزارة السٌاحة واآلثار ردنألا وادي سلطة

 عدب ستشعار عنإلسٌوٌة لآلالرابطة ا دٌوان الخدمة المدنٌة دائرة الموازنة العامة العامة واإلسكان شغالألا وزارة

  (ISNETة البٌنٌة اإلسالمٌة لعلوم وتكنولوجٌا الفضاء )الشبك وزارة النقل / األرصاد الجوٌة المحلٌة دارةإلا وزارة

 وزارة الزراعة
عتماد مإسسات إ/هٌئة وزارة التعلٌم العالً

 التعلٌم العالً
  رئاسة الوزراء

  شركة مزار وزراة الطاقة  والثروة المعدنٌة قتصاد الرقمً والرٌادةإلوزارة ا

 
  (InfoGraphاإلستشارٌة ألنظمة المعلومات البٌانٌة ) الشركة جامعة البلقاء التطبٌقٌة

  
  لألمن وإدارة األزماتوطنً المركز ال

  
 شركة البلقاء لفن المساحة

 

  
 شركة التصوٌر الجوي السعودي

 

  وزارة اتوقاف والشإون والمقدسات اتسالمٌة  

  اإلتحاد العربً للمساحة  

  دائرة اإلفتاء  

  نقابة المهندسٌن األردنٌٌن  
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 قٌم الجوهرٌة () الرإٌة، الرسالة، ال                         

 الرإٌة

م والرٌادة فً العلوم المساحٌة والجٌومكانٌة وتطبٌقاتها  م ومحلٌا م إقلٌمٌا  عالمٌا

 الرسالة

   نعمل على توفٌر الخرائط والبٌانات الجٌومكانٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة واألغراض 

التدرٌب والتؤهٌل ونشر الدفاعٌة من خالل القٌام باألعمال المساحٌة والتصوٌر الجوي والفضائً و

 .المعرفة وفق أفضل الممارسات

 القٌم الجوهرٌة

 :  نتماءإلالوتء وا •

تمثٌل الفرد لقٌم وأهداف المإسسة، وانصهار الفرد داخل بٌئة عمله من خالل دوره الوظٌفً 

 .ستعداده للعمل والبقاء فً بٌئة عملهإوالتنظٌمً، ورغبته و

 :  النزاهة والشفافٌة •

نزاهة العامة والشفافٌة إلى التوافق المتماسك بٌن القٌم األخالقٌة والمبادئ والمعاٌٌر تشٌر ال

 .المشتركة، واإللتزام بها لحماٌة المصلحة العامة وإعطاء األولوٌة لها على حساب المصالح الخاصة

 :  العمل بروح الفرٌق الواحد •

م، والتواصل بفعالٌة، وتوقع طلبات بعضهم  المقدرة التً ٌتمتع بها الموظفون للعمل معا

 .وتلبٌتها، وتبادل الثقة، مما ٌإدي إلى عمل جماعً منظم

 :  بداعإلالمبادرة وا •

مزٌج من القدرات والمهارات واتستعدادات والخصائص الشخصٌة التً إذا وجدت بٌئة 

 .مناسبة ٌمكن أن ترقى بالعملٌات لتإدي إلى نتائج مفٌدة للمإسسة والمجتمع
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 الداخلٌة والخارجٌة البٌئة

 

 البيئة الداخلية

 نقاط الضعف نقاط القوة
عمال التصوٌر الجوي ؤحصرٌة مهام المركز بموجب قانونه التً تتمثل ب -2

 .نواعها ومقاٌٌسهاأنتاج الخرائط بكافة إو

عمال المركز من خالل رفد السوقٌن المحلً والعربً بالكوادر أستدامة إ -0

المساحة والمعلومات الجغرافٌة المإهلة والمدربة فً تخصصات 

  .ستشعار عن بعدإلوا

 .العالقة التشاركٌة المتمٌزة مع المساحة العسكرٌة -3

 .وجود كادر وظٌفً مإهل وكفإ -4

 .ستجابة للتغٌراتإلوجود هٌكل تنظٌمً ٌعكس تخصصٌة العمل وسرعة ا -5

                         .بالمإسسات األخرى ت والحوافز مقارنةم آضعف نظام المكاف -2

 عدم إستغالل حساب أمانات التصوٌر الجوي -0

 .مصفوفة أولوٌات المشارٌع غٌر مفعلة -3

  .تمتة خدمات المركزأضعف فً  -4

 .فً العلوم المساحٌة مواكبة التطور السرٌع للتكنولوجٌا خاصةم  -5

 .ضعف فً عملٌة تسوٌق المركز -6
 

 البيئة الخارجية

 التهديدات الفرص
 .ً المملكةستقرار السٌاسً واألمنً فإلا -2

 .العالقات السٌاسٌة المتمٌزة مع دول الجوار -0

 .الممارسات الفضلى عند الدول اتخرى -3

  .جتماعًإلستخدام وسائل التواصل اإ -4

بداعٌة عند طلبة الجامعات فً إلستثمار الطاقات الشبابٌة اإ -5

  .عمال المركزؤالتخصصات التً تتعلق ب

عمال وخدمات مذكرات التفاهم مع الجهات التً لها عالقة بؤ -6

 .المركز فً المشارٌع المتخصصة

 .وجود جهات مانحة )تموٌل( -9

  .المجاورة الدول فً منًألوا  السٌاسً ستقرارإلا عدم -2

 .النمطٌة فً المنتج وعدم التطوٌر -0

فً مجاتت العلوم  التطور السرٌع فً التكنولوجٌا خاصةم  -3

 .المساحٌة والجٌومكانٌة

 .رأسمالٌةلمشارٌع اللضعف المخصصات المالٌة  -4
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 ستراتٌجٌة للمركز الجغرافًإلختٌار نوع اإمقابلة البٌئة الداخلٌة بالبٌئة الخارجٌة وتحدٌد و
 

 
 البٌئة الداخلٌة

ٌة
ج

ار
خ

 ال
ئة

بٌ
ال

 

 
 نقاط الضعف نقاط القوة

ص
فر

ال
 

 
 على المحافظة ستراتٌجٌة هجومٌة ( فًإوالفرص )  القوة ستراتٌجٌةإ

 فً(  القوة نقاط ) الداخلٌة  النقاط تلك ستخدامإوقوة وتعزٌزها، ال نقاط
 .  المتاحة الفرص ستغاللإ

 

  عمال التصوٌر الجوي، صناعة أتطوٌر وتحسٌن

 .عمال المركزأستدامة فً إلالخرائط، التدرٌب والتؤهٌل ل
 

  7،ف5، ف4، ف3، ف2، ف1ف        4، ق1، ق0ق
 

 
 المتمثلة الفرص قتناصإالل وستغإمتالك وإستراتٌجٌة ) عالجٌة ( تعتمد على إ

  .كعالج لتصحٌح الضعف الخارجٌة البٌئة فً
 

 تطوٌر أعمال المركز والمحافظة على الكفاءات. 
 7ف         2ض
  7، ف5، ف4، ف2ف         3ض
 5، ف4، ف2ف         4ض
 5، ف3، ف1ف         5ض

 

ت
دا

دٌ
ته

ال
 

 
 على ٌساعد بشكل تغاللهاسإو قوةال نقاط ستراتٌجٌة ) دفاعٌة ( توظٌفإ

 . التهدٌدات أثر من الحد أو التغلب
 

  عمال التصوٌر الجوي ، صناعة أتطوٌر وتحسٌن

 .عمال المركزأستدامة فً إلالخرائط، التدرٌب والتؤهٌل ل
 

 2، ت1ت         4، ق3ق

  

 
 أجل التصدي من الدائرة فً الداخلً الضعف نسحابٌه ( معالجةإستراتٌجٌة ) إ

 .  تواجهها الدائرة ان ٌمكن  التً الخارجٌة اتللتهدٌد
 

 فً التكنولوجٌا عدم القدرة على مواكبة التطور السرٌع. 
 2، ت1ت          4، ض3، ض1ض
 3ت        2ض

 

  ط سيتغاللها لعيالج وتصيحٌح نقياإستراتٌجٌة العالجٌة )الضيعف   الفيرص(، وذليك لكبير حجيم الفيرص المتاحية والتيً ٌمكين إلختٌار اإتم

 .ستراتٌجٌة إلالضعف لدى المركز، وبناءم علٌها ٌتم تحدٌد األهداف ا
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 ستراتٌجٌةاإلاألهداف 

 

بنيياءم علييى التحلٌيييل الربيياعً للبٌئييية الداخلٌيية والخارجٌيية ومقابلييية البٌئيية الداخلٌييية بالبٌئيية الخارجٌيية واإلتفيييام علييى إختٌيييار 

 أهداف إستراتٌجٌة وتلك األهداف هً:اإلستراتٌجٌة العالجٌة خلصت فرم العمل إلى الخروج بؤربعة 

 .ستخداماتإلا لكافة الجٌومكانٌة البٌانات قواعد وتحدٌث دامةإ     (2

 .واإلدارٌة الفنٌة واإلجراءات الخدمات أتمتة    (0

م  الجٌومكانٌةو المساحٌة العلوم مجال فً المعرفة نشر     (3 م  محلٌا  .وإقلٌمٌا

 لٌة.والما البشرٌة الموارد وكفاءه قدرات رفع(  4
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 ستراتٌجٌةإلهداف األداء على مستوى األمإشرات ا

 النتائجداء على مستوى ألمإشر ا ستراتٌجًإلالهدف ا

 البٌانات قواعد وتحدٌث دامةإ
 ستخداماتإلا لكافة الجٌومكانٌة

 

 

 

 على المحدثه البٌانات حجم san data storage  

 والفضائٌة الجوٌة الصور من المغطاه المساحة نسبة 

 البٌانات من المستفٌدٌن ارض  

 والمستخدمةأ المطلوبة البٌانات حجم 

 الفنٌة واإلجراءات الخدمات أتمتة
 واإلدارٌة

 المإتمته الخدمات عدد 

 (جراءاتإلا) هندستها عادةإ تم التً العملٌات عدد 

 العلوم مجال فً المعرفة نشر
م  الجٌومكانٌة المساحٌة م  محلٌا  وإقلٌمٌا

 الخارجٌه للجهات المنعقدة بٌهالتدرٌ  الدورات عدد  
 لكترونًإلا الموقع زوار  عدد  
 المتدربٌن عند المعرفة زٌادة مدى 
 الكلٌة من الخرٌجٌن الطلبة عدد 

 الموارد وكفاءه قدرات رفع

 والمالٌة البشرٌة

 زنة المركزاجمالً من موإلنفام اإلنسبة ا 
 ًنسبة الرضا الوظٌف 
 هٌلهاؤها وتنسبة الكوادر البشرٌة التً تم تدرٌب 
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 ستراتٌجٌة باألولوٌة الوطنٌة والبرامج والمشارٌعإلهداف األرتباط اإ

األولوٌات الوطنٌة 

 ذات العالقة
 المشارٌع  البرامج  ستراتٌجًإلالهدف ا

رقم 

 المشروع 

 استثمارٌة بٌئة خلق

 على قادرة  جاذبة

 موالاأل  رإوس جذب

 وتشجٌع جنبٌةاأل

 المحلٌة ستثماراتإلا
 قواعد وتحدٌث دامةإ

 لكافة الجٌومكانٌة البٌانات

 ستخداماتإلا

 نتاج الخرائطإ

 2-2-2 2/05222 مقٌاس الطبوغرافٌة الخرائط تحدٌث

 0-2-2 2/52222 مقٌاس الطبوغرافٌة الخرائط تحدٌث
 3-2-2 دامة وصٌانة النقاط الحدودٌةإ

 4-2-2 طلس اتردن الفضائًأ

 5-2-2 ع اتلواح الشمسٌهقاالتخطٌط جغرافً لمو

 Web الوٌب عبر وتطبٌقات لكترونٌةإ رقمٌة خرائط نتاجإ لكترونٌة/إلالبوابة ا

Applications  مستمر 

2-2-6 

 9-2-2 خرائط  المحافظات

 8-2-2 الخرائط السٌاحٌة
 مستوى عن ماخوذ رتفاعإلوا( JTM) ردنًألا التربٌع بنظام( GPS) الـ شبكة رصد

 (MSL) البحر سطح

2-2-7 

 22-2-2 نموذج جٌوئٌد

 22-2-2 بعد عن ستشعارإلا بتقنٌة الزراعٌة المحاصٌل خرائط رسم مشروع

 20-2-2 التصوٌر الجوي

 البتراء حوض فً المٌاه مصادر على المناخً للتغٌر المحتملة ثٌراتؤالت مشروع

 والتربة المٌاه تقٌٌم أداة باستخدام

2-2-23 

 الخدمات تمتةأ

 الفنٌة واإلجراءات

 . واإلدارٌة

داء ألتطوٌر ا

 المإسسً

 

 2-0-0 /قسم الرسم اآللً بٌانات رشفةأو تدقٌق

 0-0-0 (زاجل برنامج) لكترونًإلا التراسل مشروع

 3-0-0 المركز خدمات تمتةأل دراسة عدادإ
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 وسط ٌدل على البرنامج والرقم فً الخانة اتخٌرة ٌدل على المشروعألستراتٌجً والرقم اإلول من الٌمٌن ٌدل على الهدف األن الرقم اإمالحظة :     

 

 

 

 رامج والمشارٌعستراتٌجٌة باألولوٌة الوطنٌة والبإلهداف األرتباط اإ

 رقم المشروع  المشارٌع  البرامج  ستراتٌجًإلالهدف ا األولوٌات الوطنٌة ذات العالقة

ذو  بداعإلا على قادر جٌل بناء

 مرتفعة نتاجٌةإ

 مجال فً المعرفة شرن

 المساحٌة العلوم

م  لجٌومكانٌةا  محلٌا

 قلٌمٌام إو

 2-2-3 مشروع الكلٌة  نتاج الخرائطإ

 المإسسً داء ألتطوٌر ا

 0-0-3 خطة التدرٌب الخارجٌة

 3-0-3 دارة المعرفةإخطة 

 وكفاءه قدرات رفع

 البشرٌة الموارد

 والمالٌة

 داء المإسسًألتطوٌر ا

 

 2-0-4  خطة الموارد البشرٌة

 0-0-4 حالل والتعاقب الوظٌفًإلخطة ا

 3-0-4 خطة التدرٌب الداخلً

 4-0-4 دراسة رضا الموظفٌن

 5-0-4 سمالًأوالر الجاري بشقٌها المركز موازنة إعداد
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  ربعةألستراتٌجٌة اإلهداف األوزان النسبٌة لألحتساب اإ

 الوزن النسبً  المشارٌع  ف الوطنٌة هداألا  

ا
أل

 ا
ف

دا
ه

إل
ٌة

ج
تٌ

را
ست

ا
 

 %37.58 23 الهدف اتول ستخداماتإلا لكافة الجٌومكانٌة البٌانات قواعد وتحدٌث دامةإ

 %28.95 3 الهدف اتول  واإلدارٌة الفنٌة واإلجراءات الخدمات تمتةأ

م م الجٌومكانٌةو المساحٌة العلوم مجال فً المعرفة نشر  حلٌا

 وإقلٌمٌام 
 %28.95 3 الهدف الثانً

 %00.72 5 الهدف الثانً والمالٌة البشرٌة الموارد وكفاءه قدرات رفع

 حتساب الوزن النسبً إلٌة آ

م أهداف الوطنٌة وألستراتٌجً باإلعتماد على مشاركة الهدف اإلستراتٌجً باإلتساب الوزن النسبً للهدف اإح تم            ٌع التً ٌحتوٌها الهدف عدد المشار ٌضا

% وزن 52  % 222العالمة النهائٌة  فتكونصحاب المعرفة،أعتماد على تقدٌر الخبراء وإللى اإضافة إللى الهدف الوطنً هذا باإل وستراتٌجً وٌنفذها للوصإلا

 04ولدٌنا  داف اتستراتٌجٌه اتربعه لاله %52بمجموع  %20.5بواقع  توزع على هدفٌن استراتٌجٌٌن %05لكل هدف وطنً وزن للهدفٌن الوطنٌٌن و

كعالمة  0.2833% على شكل عالمات لٌحصل كل مشروع على عالمة 52ستراتٌجٌة وتتقاسم فٌما بٌنها النسبة المتبقٌة وهً إلهداف األمشروع موزعة على ا

مثال الهدف  /ستراتٌجًإلتشكل الوزن النسبً للهدف ا   حصة كل هدف استراتٌجً من الوزن النسبً لالهداف الوطنٌة مع  المشارٌع عالمات بالتالً مجموع

م أو الهدف الوطنً اتولنه ٌشارك وٌساهم فً أل% 20.5ول حصل على ألا كعالمة تعبر عن المشارٌع التً تعمل معه كهدف  09.807حصل على  ٌضا

  37.58= 0.2833 23( )عدد المشارٌع  العالمه09.2807+20.5ن الوزن النسبً للهدف ٌصبح  ستراتٌجً بالتالً فإ
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 1-1-1 ههى انًشؤع / يَزًو 1/03222انطجٕؿواكٛخ يوٛبً رؾلٚش انقوائظ  ٍى انًشؤع ٔؽبنزّإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

ل كايخ ٔرؾلٚش هٕاػإ

انجٛبَبد انغٕٛيكبَٛخ نكبكخ 

 ٍزقلايبدإلا

 ٍُٕاد 3يلرّ   11/10/0203ٔنـبٚخ  1/1/0201 نزُلٛنَزٓبء ٔيلح اإلٔا ربهٚـ انجلء َزبط انقوائظإ

 يلٚوٚخ انزطجٛوبد انؾلٚضخ يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ال ٕٚعل انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 انًوكي انغـواكٙ انًٕهغ انغـواكٙ انًوكي انغـواكٙ انلئخ انًَزٓلكخ 

 ظ(كاء )انُزبئأليؤشو هٛبً ا أْلاف انًشؤع
 كاء انًَزٓلكخألهٛى يؤشواد ا

0201 0200 0201 0202 0203 

 رٕضؼ انزطٕهاد ػهٗ يؼبنى انًًهكخ  )انزطٕه انؼًواَٙ

شجكخ انطوم ......انزـٛواد انزٙ ؽلصذ ػهٗ ,انيهاػٙ ,

 انًًهكخ يؤفوا( 

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ انًَزٓلف (012) ػلك انهٕؽبد انًطهٕثخ

21  21  21  22  22  

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ

 عٓيح انًَزقليخ هلًٚخ ، َوض كٙ انجويغٛبد انًَزقليخ ، عبئؾخ كٕهَٔبانجٛبَبد انًَزقليخ ، األَوض انكٕاكه انؼبيهخ كٙ انوَى ، ػلو رُظٛى 

 ٔطق انًشؤع

 هع انطجٛؼٛخ ٔانظُبػٛخ ثكبكخ رلبطٛهٓبَزبط فوائظ رؾزٕ٘ ػهٗ يؼبنى األإ

 

 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط زُلٛنٚخ/انُشبطانقطٕح ان #
 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 Q0 Q1 Q2 

1 

 . gisرغٓٛي انجٛبَبد  انؾلٚضخ )طوم,طجوبد االهع, يؼبنى َوطٛخ, ...انـ (ػهٗ ثويغٛخ ال َزبط انقوٚطخ إلوبد انالىيخ إَزبط انطج

انؾبنٙ )انكُزٕه ,انطجوخ انًبئٛخ  رلهٛن انجٛبَبد انولًٚخ انًزٕكوح ٔرؼلٚهٓب ؽَت انٕاهغ

 .....انـ(

 

 
       

         فواعٓب ثطوٚوخ كُٛخ إ( ٔانجٛبَبد انقبطخ ثكم نٕؽخ templateٔانوثظ ثٍٛ انوبنت  ) (َزبط انقبهطخ )كبهرٕؿواكٛب  إ 0

         فن انًٕاكوبد ػهٛٓبأرلهٛن انًُزظ كم نٕؽخ ػهٗ ؽلا ٔ هٛن انزل 1

         ٍزقلاو انًُزظ ثشكم هًٍٙإانًُزظ ٔطجبػزّ ٔ ػزًبكإ انطجبػخ 2

 

 0212يٍ ػبو  3ثلأ انًشؤع ثشٓو 
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 0-1-1 ههى انًشؤع / يَزًو  1/32222انطجٕؿواكٛخ يوٛبً قوائظ انرؾلٚش  ٍى انًشؤع ٔؽبنزّإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

 هٕاػل ٔرؾلٚش كايخإ

 نكبكخ انغٕٛيكبَٛخ انجٛبَبد

 قلايبدٍزاإل
 َزبط انقوائظإ

 ٍُزٍٛيلرّ  03/10/0200ٔنـبٚخ  1/1/0201 ربهٚـ انجلء

 َزبطيلٚوٚخ اإل يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ال ٕٚعل  انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 انًوكي انغـواكٙ انًٕهغ انغـواكٙ انًوكي انغـواكٙ انلئخ انًَزٓلكخ 

 األكاء )انُزبئظ(يؤشو هٛبً  أْلاف انًشؤع
 كاء انًَزٓلكخألهٛى يؤشواد ا

0201 0200 0201 0202 0203 

 انيهاػٙ,انؼًواَٙ انزطٕه) انًًهكخ يؼبنى ػهٗ انزطٕهاد رٕضؼ

  (يؤفوا   انًًهكخ ػهٗ ؽلصذ انزٙ انزـٛواد...... انطوم شجكخ

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ انًَزٓلف نٕؽخ( 121ػلك انقوائظ انًؾلصخ )

3  144        

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ

 عٓيح انًَزقليخ هلًٚخ ، َوض كٙ انجويغٛبد انًَزقليخ ، عبئؾخ كٕهَٔبو رُظٛى انجٛبَبد انًَزقليخ ، األَوض انكٕاكه انؼبيهخ كٙ انوَى ، ػل

 ٔطق انًشؤع

 هع انطجٛؼٛخ ٔانظُبػٛخ ثكبكخ رلبطٛهٓبإَزبط فوائظ رؾزٕ٘ ػهٗ يؼبنى األ

   

# 
 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ  انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط

Q1 Q0 Q1 Q2 

1 
َزبط فوائطٓب ,رؾلٚل أٔنٕٚبد انًُبطن انًواك إ ٔٚشًم )عًغ انجٛبَبد انًزٕكوح ٔانقوائظ انولًٚخ, كوٚن انؼًم انزقطٛظ ٔانزغٓٛي نهًشؤع 

 (انـ

        

0 
و( ٔمنك نهؼًم ػهٛٓب نزؾلٚش انطجوبد ٔ انجٛبَبد انالىيخ 1ٛيّٚ )ٛيؼبنغخ انظٕه انلضبئٛخ انؾلٚضخ ٔثلهخ رً لضبئٛخظٕه انانيؼبنغخ 

 نهًشؤع 

        

1 
َزبط إَزبط انطجوبد انالىيخ إل

 انقوٚطخ 

ٛبَبد . رلهٛن انج gisهع, يؼبنى َوطٛخ, ...انـ (ػهٗ ثويغٛخ النجٛبَبد  انؾلٚضخ )طوم,طجوبد األرغٓٛي ا

 انولًٚخ انًزٕكوح ٔرؼلٚهٓب ؽَت انٕاهغ انؾبنٙ )انكُزٕه ,انطجوخ انًبئٛخ .....انـ(

        

2 

( templateَزبط انوبنت )إ

انقبص ثبنقوائظ ؽَت يٕاطلبد 

 انًوكي

 gisػهٗ ثويغٛخ ال هثل(إَزبط نٕؽخ رى إَغبى )إ

        

         فواعٓب ثطوٚوخ كُٛخ إ( ٔانجبٚبَبد انقبطخ ثكم نٕؽخ templateٔ)انوثظ ثٍٛ انوبنت   (َزبط انقبهطخ )كبهرٕؿواكٛب  إ 3

         فن انًٕاكوبد ػهٛٓبأرلهٛن انًُزظ كم نٕؽخ ػهٗ ؽلا ٔ هٛن انزل 4

         ٍزقلاو انًُزظ ثشكم هًٍٙإػزًبك انًُزظ ٔطجبػزّ ٔإ انطجبػخ 2
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 1-1-1 ههى انًشؤع كايخ ٔطٛبَخ انُوبط انؾلٔكٚخ / يَزًوإ زٍّى انًشؤع ٔطلإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

ل كايخ ٔرؾلٚش هٕاػإ

انجٛبَبد انغٕٛيكبَٛخ 

 ٍزقلايبد نكبكخ اإل

 َزبط انقوائظ إ

 شٓو( 10)  11/10/0201ٔنـبٚخ  1/1/0201 َزٓبء ٔيلح انزُلٛنإلربهٚـ انجلء ٔربهٚـ ا

 هَى انؾلٔك يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ  نًوكي انغـواكٙؽَت يٕاىَخ ا انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 انًوكي انغـواكٙ انًهكٙ انًٕهغ انغـواكٙ انؾكٕيٛخ انوٕاد انًَهؾخ +انًؤٍَبد  انلئخ انًَزٓلكخ 

 

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع
 كاء انًَزٓلكخألهٛى يؤشواد ا

 0201 0200 0201 0202 0203 

ػًبنٓب أكبكخ هكَٛخ انٓبشًٛخ ٔيزبثؼخ خ ٔطٛبَخ ٔرٕصٛن ؽلٔك انًًهكخ األكايإروٍٛى ٔ

 َزبط فوائظ ٔهٕاػل ثٛبَبد عٕٛيكبَٛخ فبطخ ثٓب إٔ

 ف ً ف ً ف ً ف ً كؼهٙ يَزٓلف  ََجخ روٍٛى ؽلٔك انًًكهخ
122%  122%  122%  122

% 

 122

% 
 

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ 

هكَٛخ انًزقظظخ انًزٕاعلح كٙ انًُبطن انؾلٔكٚخ ، ػلو ٛن انلائى ٔانًَزًو يغ انغٓبد األنٗ انزَُإنٗ ٍٛبهاد ٔرغٓٛياد فبطخ نزؾًم ظؤف انؼًم، انؾبعخ إنٗ انكضٛو يٍ انًٕاهغ انؾلٔكٚخ ٔانؾبعخ إػلو ٔعٕك طوم 

 فوٖأرٕكو كبكخ انجٛبَبد ٔانٕصبئن انقبطخ ثبنؾلٔك ثَجت رٕىػٓب ػهٗ ػلح كٔائو يقزظخ 

 ٔطق انًشؤع  

 ثبنؾلٔك.َزبط فوائظ ٔهٕاػل ثٛبَبد عٕٛيكبَٛخ فبطخ إػًبنٓب ٔأٔيزبثؼخ كبكخ ل انًغبٔهح نٓب يغ انلٔهكَٛخ انٓبشًٛخ صٛن ؽلٔك انًًهكخ األكايخ ٔطٛبَخ ٔرٕإزوٍٛى ٔيشؤع ن

 

 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط  انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 
Q0 Q1 Q2 

         يقبطجبد هًٍٛخ ٔ كافهٛخ( أعزًبػبد ٔرَُٛن يغ انغٓبد انًقزظخ )ٍٕاء كبَذ يغ عٓبد فبهعٛخ إيقبطجبد ٔ 1

         يكزت يٛلاَٙ عبْي هَبو ٔيزبثؼخ انلوم كٙ انًٛلاٌ  انزغٓٛي انًكزجٙ نألػًبل انًٛلاَٛخ ثبنزَُٛن يغ األ 0

         رووٚو يؼل ٔ فوائظأٔ يقططبد أًقوعبد انًٛلاَٛخ ػهٗ شكم روبهٚوكزبثخ انزوبهٚو ٔان 1

         ٔصبئن يؤهشلخ هشلخ انٕصبئن )ٔههٛب  ٔانكزؤَٛب ( أ 2
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 2-1-1 ههى انًشؤع هكٌ انلضبئٙ / يَزًو  رؾلٚش أطهٌ األ ٍى انًشؤعإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

ل كايخ ٔرؾلٚش هٕاػإ

د انغٕٛيكبَٛخ انجٛبَب

 ٍزقلايبد نكبكخ اإل

 َزبط انقوائظإ

 شٓو 00،  يلح انًشؤع   11/10/0201ٔؽزٗ ربهٚـ  1/0/0202يٍ  َزٓبء ٔيلح انزُلٛنإلربهٚـ انجلء ٔربهٚـ ا

 يلٚوٚخ انزطجٛوبد انؾلٚضخ يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ال ٕٚعل انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 انًوكي انغـواكٙ انًٕهغ انغـواكٙ انطالة ٔانجبؽضٍٛ ٔانغبيؼبد نًَزٓلكخ انلئخ ا

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع
 كاء انًَزٓلكخهٛى يؤشواد األ

0201 0200 0201 0202 0203 

هضٙ قليٙ األطهٌ ػهٗ طجٛؼخ انـطبء األرؼوٚق يَز

 ٍزقليبرّ  إٔ

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ انًَزٓلف طهٌ ََجخ يَزقليٙ األ

122%  122%  122%  122%  122%  

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ

 ٔعٕك طؼٕثبد كٙ رٕكٛو ثٛبَبد ؽلٚضخ كٙ انًَزوجم رـطٙ كبكخ يُبطن انًًهكخ

 ٔطق انًشؤع

انقوائظ ال رؼطٙ انشًٕنٛخ انزٙ رؼطٛٓب انظٕه انلضبئٛخ ٔيٍ ْنِ انهٕؽبد ًٚكٍ  أٌ ظٕه انلضبئٛخ ؽٛشٍزقواعٓب يٍ انإفوٖ ًٚكٍ أضبهخ انٗ يؼبنى ًشؤع ػهٗ رٕضٛؼ طجٛؼخ انـطبء األهضٙ ثبإلٚؼًم ان

برٙ ٔإٍزقلايبد األهع ٍخ انـطبء انُجٍزلبكح يٍ رهك انهٕؽبد كٙ كهاغٕكٛخ ٔانَطؾٛخ ٔػًم انلهاٍبد األٔنٛخ إلهبيخ انَلٔك ًٔٚكٍ اإلؽٕاع انًبئٛخ اند كٙ  يغبل ػهى انًٛبِ كلهاٍخ األٍزقواط يؼهٕيبإ

 هضٛخ.هًٕاهك األهضٛخ ٔانزؼوف ػهٗ انزضبهٌٚ ٔاأليضم نانًقزهلخ ٔاإلٍزقلاو األ

 

 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 
Q0 Q1 Q2 

         ػلك انظٕهح انغبْيح و0ٛيٚخ ٛرؾٓٛي انظٕه انلضبئٛخ ثلهخ رً 1

0 
انظٕه انلضبئٛخ ؽَت يُبطن انًًهكخ ثؾٛش رـطٙ انظٕهح انلضبئٛخ انًُبطن  كوى

 انًطهٕثخ
 ػلك انًُبطن انًـطبح

        

1 
انًؼبنى انطجٛؼٛخ ٔانًؼبنى رًضم عٕٛنٕعٛخ انًُبطن ٔانٕاهغ ٔرغٓٛي انُظٕص انزٙ 

 انؾضبهٚخ ٔانيهاػٛخ
 ػلك انُظٕص

        

         ػلك انًُبطن انزٙ نلٚٓب طٕه بهخ انٕطق نهطجبػخرغٓٛي طٕهح كم يُطوخ يغ ثط 2

         انزُلٛن ػالٌ انُشو ٔاإل 3
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انٓلف 

 ٍزوارٛغٙإلا

ٍى إ

 انجوَبيظ
 ٔطلزّ ٍى انًشؤعإ

Jordanian Spatial investment and  interest in the field of  renewable 

energy: solar energy radiation ٙنٕاػ انشًَٛخ / يَزًوألنًٕهغ ا انزقطٛظ انغـواك  
 3-1-1 ههى انًشؤع

كايخ ٔرؾلٚش إ

ل انجٛبَبد هٕاػ

انغٕٛيكبَٛخ نكبكخ 

 ٍزقلايبداإل

َزبط إ

 انقوائظ

 شٓو  10ٔنًلح  11/10/0201ٔؽزٗ  1/1/0201 َزٓبء ٔانًلح انييُٛخ إلٔا ربهٚـ انجلء

 يلٚوٚخ انطوٌ ٔػهٕو انـالف انغٕ٘  ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخيَؤٔنٛخ انزُلٛن  ال ٕٚعل (انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه

  انلئخ انًَزٓلكخ
انطبهخ ٔانضؤح انًؼلَٛخ ٔانغبيؼبد ٔانوطبع  ٔىاهح انجٛئخ ٔٔىاهح

 انقبص يضم شوكبد رئٚل انقالٚب انشًَٛخ
 هكٌألا انًٕهغ انغـواكٙ

 )انُزبئظ( يؤشو هٛبً األكاء أْلاف انًشؤع
 نًَزٓلكخكاء األهٛى يؤشواد ا

0201 0200 0201 0202 0203 

 ؽظو يَبؽبد األهاضٙ انًَزضًوح كٙ يغبل انطبهخ انشًَٛخ .

 ٔضغ رٕطٛبد رَبْى كٙ رًُٛخ هطبع انطبهخ انًزغلكح : انطبهخ انشًَٛخ 

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ انًَزٓلف هاضٙ انزٙ رى ؽظوْب ََجخ األ

122%  122

% 

 122

% 

 122%  122

% 

 

 ٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخانلوض

 عواء انًقبطجبد انلؼهٛخ .جم انًؤٍَبد ماد انؼالهّ ؽٛش رى إثظء كٙ انًؼبيالد انوًٍّٛ ٔانزؼبٌٔ يٍ ه

 ٔطق انًشؤع

فزٛبه يؼبٚٛو انُزبئظ يٍ انًشؤع إٔ َظًخ انطبهخ انشًَٛخأُوض كٙ أيٍ هكٌ ٔنًؼبنغخ انبهٚغ أنٕاػ انطبهخ انشًَٛخ كٙ األنٗ ركٍٕٚ هبػلح ثٛبَبد يٕاهغ عٕٛيكبَٛخ نًٕاهغ يٕىػخ عـواكٛب  نًشإرٓلف انلهاٍخ 

 Optimal Geospatialكضم يٕهغ عٕٛيكبَٙ يضبنٙ )أرؾلٚل يغ هٍى فوائظ كًٛبد اإلشؼبػبد انَبهطخ نكم يؾبكظبد انًًهكخ ػهٗ ؽلٖ ٔ خٔرٕىٚؼٓب ثبنًًهك خيأفٕمِ يٍ يشبهٚغ انطبهّ انشًَٛ نجٛبَبد ٍزُبكا  إ

Site ).إلَشبء يشبهٚغ علٚلح 

 

 انًقوطانًؤشو ػهٗ يَزٕٖ  انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت ٍُخ 

Q1 Q0 Q1 Q2 

1 
عًغ ثٛبَبد يٍ يقزهق انًؤٍَبد إلَشبء ٔثُبء ٔرغًٛغ انجٛبَبد يٍ انغٓبد ماد انؼالهخ  

 هبػلح ثٛبَبد يجَطخ رٕضؼ يٍ فالل ينكواد هًٍّٛ ٔيقبطجبد.
 َبد رقض انًشؤع ثٛب

        

         هًبه يظؾؾخ  أطٕه  رؾضٛو طٕه أهًبه طُبػٛخ ؽلٚضخ ػبنٛخ انلهخ . 0

         ههبوأعلأل ثٛبَبد ٔ .ؽَبة يَبؽخ األهاضٙ انقبطخ نكم يشؤع نكم يؾبكظخ ػهٗ ؽلٖ 1

2 
 Optimal) ؽَبة كًٛخ انطبهخ اإلشؼبػٛخ نكم يؾبكظخ نزؾلٚل اكضم يٕهغ عٕٛيكبَٙ يضبنٙ

Geospatial Site). 
Optimal Geospatial Site model 

        

         رووٚو كُٙ نهُزبئظ نٗ يقوعبد .إ هزواؽبد فبطخ ثبنًشؤع اٍزُبكا  إرولٚى  3
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  Web Applicationsههًٛخ إنكزؤَٛخ ٔرطجٛوبد ػجو انٕٚت  وائظإَزبط ف إٍى انًشؤع ٔؽبنزّ  إٍى انجوَبيظ انٓلف اإلٍزوارٛغٙ

 يَزًو
 4-1-1 ههى انًشؤع

إكايخ ٔرؾلٚش هٕاػل  

انجٛبَبد انغٕٛيكبَٛخ نكبكخ 

 اإلٍزقلايبد

إَزبط 

 انقوائظ

 يلرّ ٍُخ 11/10/0201انٗ  1/1/0201 ح انزُلٛنلَزٓبء ٔياإلربهٚـ انجلء ٔ

 ٛوبد انؾلٚضخ /هَى انجٕهربل انزطج يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ال ٕٚعل انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 انًًهكخ األهكَٛخ انٓبشًٛخ انًٕهغ انغـواكٙ انٕىاهاد ٔانًؤٍَبد ٔانشوكبد انلئخ انًَزٓلكخ 

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع
 كاء انًَزٓلكخألهٛى يؤشواد ا

0201 0200 0201 0202 0203 

 م ٚضًٍ انلهخ ٔانشًٕنٛخ ٔػلو انزكواهأهشلخ كبكخ انجٛبَبد يكبَٛب  ٔٔطلٛب  ثشك

 ل انٛٓب ػجو انٕٚت ٕعؼم انجٛبَبد انًكبَٛخ ٔانٕطلٛخ هبثهخ نإلٍزقلاو ٔانٕط

ػوع انقوائظ اإلنكزؤَٛخ ثشكم رلبػهٙ ٔشًٕنٙ ػجو انٕٚت نهًَزقليٍٛ ٔ

 ٔانوبئًٍٛ ػهٛٓب ٔفبطخ نًزقن٘ انوواه ٔانجبؽضٍٛ 

ََجخ هضب انؼًٛم  )انغٓخ 

 انطبنجخ(

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ َزٓلفانً

122%  
122

% 
 122%  

122

% 
 122%  

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ

نزؼلٚم نضًبٌ كهزٓب ٔعٕكرٓب، عم انزلهٛن ٔاأضبكٙ يٍ إٔانزٙ رزطهت ٔهذ  انجٛبَبد ؿٛو كهٛوخ انٕطق ٔؿٛو يطبثوخ نكٛلٛخ انزئٚل انًزلن ػهٛٓب يَجوب  ػزًبكْب، إٍزكًبنٓب ٔإَزظبه إَوض كٙ انجٛبَبد انًَزهًخ ٔ

ػلو ، إَزشبه األٔثئخ يضم عبئؾخ كٕهَٔب، انؾبنخ انغٕٚخ ٔرأصٛوْب ػهٗ أػًبل انًَؼ انًٛلاَٙ٘ يالؽظبد ػهٗ انزطجٛن، أنٗ ٔهذ طٕٚم يٍ أعم انٕطٕل إنٗ هواه يٍ انغٓخ انًَزٓلكخ كٙ ؽبل ٔعٕك إانؾبعخ أؽٛبَب 

         ٔرطجٛن ػجو انٕٚت .ٔعٕك عٓبد هاؿجخ ثؼًم فوٚطخ إنكزؤَٛخ 

 ٔطق انًشؤع 

انؾبعخ إنٗ ٔعٕك يُظخ رزضًٍ ثٛبَبد شًٕنٛخ يٕؽلح يوعؼٛخ ٚزى أهشلزٓب  نهقوائظ انوهًٛخ انًٕعٕكح ثبنوَى ٔؽَت إؽزٛبعبد انغٓبد انوًٍٛخ ٔانقبطخ  نَل Web Applicationsٚوٕو انًشؤع ػهٗ ػًم 

ػوع انجٛبَبد ضًٍ فوائظ ههًٛخ إنكزؤَٛخ ػهٗ انٕٚت ثبنشكم انًطهٕة ٔػهٗ شكم ٔ انزٕىٚغ انغـواكٙ انًكبَٙ انلهٛن نهجٛبَبد إلعواء انزؾهٛالد ٔانلهاٍبد انالىيخ،كٙ هٕاػل ثٛبَبد يكبَٛخ فبطخ. ٔيؼوكخ 

ٓب ٔرضًٍٛ انقظبئض ػهٛٓب نًؤَخ انزؼبيم يغ ْنِ انجٛبَبد نهًَبػلح كٙ إَغبى األػًبل ٔإرقبم نٛإطجوبد ٔثًب ٚؾون انـبٚخ ثبإلضبكخ إنٗ انؾبعخ نؼًم رطجٛوبد رلبػهٛخ ػجو انٕٚت نٓنِ انجٛبَبد نزَٓٛم انٕطٕل 

 انوواه
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 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوعبد انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 Q0 Q1 Q2 

         ٕاهغ انجٛبَبد انًكبَٛخي انًَؼ انًٛلاَٙ نغًغ انجٛبَبد انًكبَٛخ إٌ رطهت انًشؤع 1

0 
ثلاء انًالؽظبد إٍزالو ٔيواعؼخ ٔرلهٛن انجٛبَبد انًكبَٛخ ٔإ

 ٌ ٔعلدإػهٛٓب 

         هبئًخ ثبنًٕاهغ انلهٛوخ نهجٛبَبد

1 
 ٍزلَبهادعبثخ ػهٗ عًٛغ اإلػزًبك انجٛبَبد انًكبَٛخ ثؼل اإلإ

 ًٕاهغ انجٛبَبدٔانًالؽظبد انًزؼهوخ ث

         يلهوخ ٔيظؾؾخ ؽَت األطٕل هبئًخ ثبنًٕاهغ

2 
ثلاء انًالؽظبد إٔ ٓبٔرلهٛو زٓبيواعؼٔ ٍزالو انجٛبَبد انٕطلٛخإ

 ٌ ٔعلدإػهٛٓب 

         هبئًخ ثجٛبَبد انًشؤع انًكبَٛخ ٔانٕطلٛخ يلهوخ

3 
ٍزلَبهاد اإل عبثخ ػهٗ عًٛغإلػزًبك انجٛبَبد انٕطلٛخ ثؼل اإ

 ٔانًالؽظبد انًزؼهوخ ثبنجٛبَبد

         ئًخ ثٛبَبد انًشؤع انًكبَٛخ ٔانٕطلٛخ يكزًهخ ٔيظؾؾخهب

4 
ثُبء هبػلح ثٛبَبد عـواكٛخ فبطخ رزٕاكن ٔيزطهجبد انًشؤع 

 ٔرزضًٍ إَشبء ػالهبد ثٍٛ انجٛبَبد 

         هبػلح ثٛبَبد يكبَٛخ رزالءو يغ انٕظبئق ٔاألكٔاد انًطهٕثخ

         ثٛبَبد يزٕاكوخ يغ انجويغٛبد ٔاالَظًخ انًَزقليخ بَبد انقبطخرورٛت انجٛبَبد ٔإكفبنٓب ضًٍ هبػلح انجٛ 2

         ٔضغ هيي فبص يًٛي رويٛي انجٛبَبد ؽَت اإلرلبم 8

2 
رأكٛل عٕكح انجٛبَبد انًكبَٛخ ٔانٕطلٛخ ضًٍ هبػلح انجٛبَبد 

 Meta-dataانغـواكٛخ ٔٔضغ 
 ثٛبَبد ماد عٕكح ػبنٛخ

        

         فبهطخ ههًٛخ ArcGISٛخ ثئٍزقلاو ثويغٛبد رظًٛى فبهطخ ههً 12

11 
هكغ انقبهطخ انوهًٛخ انزٙ رى رظًًٛٓب ٔيبرزضًُّ يٍ ثٛبَبد 

 ٔطجوبد ػهٗ انجٕاثخ انًكبَٛخ نهًوكي
 إَشبء فليبد انٕٚت

        

10 

رظًٛى فبهطخ ههًٛخ إنكزؤَٛخ رلبػهٛخ نهًؾزٕٖ انًُشٕه ػهٗ 

نإليكبَٛبد ثًب  Configurationٔػًم  Web Mapانٕٚت 

 ٚزالءو   ٔيزطهجبد انًشؤع نزضًُٛٓب كٙ انزطجٛن انزلبػهٙ

فبهطخ ههًٛخ إنكزؤَٛخ رلبػهٛخ رزٕاكن ٔيزطهجبد انًشؤع 

 ٔرهجٙ اإلؽزٛبعبد انًزلن ػهٛٓب

        

11 

 Web  Application نكزؤَٙ رلبػهٙ إرظًٛى رطجٛن 

( Functionsظبئق )يزضًُب انقبهطخ انوهًٛخ اإلنكزؤَٛخ ٔانٕ

 انزٙ رقلو انٓلف يٍ انًشؤع ٔؿبٚزّ

رطجٛن إنكزؤَٙ رلبػهٙ نهًجبكهاد انًهكٛخ كٙ انًًهكخ ٚهجٙ 

 انٕظبئق ٔاإلؽزٛبعبد انًطهٕثخ
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 11-1-1 ههى انًشؤع / هٛل انؼًمٍزشؼبه ػٍ ثؼل إليشؤع هٍى فوائظ انًؾبطٛم انيهاػٛخ ثزوُٛخ ا  ٔؽبنزّ ٍى انًشؤعإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

كايخ ٔرؾلٚش إ

هٕاػل انجٛبَبد 

انغٕٛيكبَٛخ نكبكخ 

 ٍزقلايبدإلا

 َزبط انقوائظإ

 شٓو 02ٔيلح انًشؤع  11/10/0201ٔؽزٗ  03/12/0218 َزٓبء ٔانًلح انييُٛخ إلٔا ربهٚـ انجلء

 يلٚوٚخ انطوٌ ٔػهٕو انـالف انغٕ٘ انًلٚوٚخيَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ  الٕٚعل  (انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه

 هكٌألا انًٕهغ انغـواكٙ كافهٙ كٙ انًوكي   انلئخ انًَزٓلكخ

 )انُزبئظ( يؤشو هٛبً األكاء أْلاف انًشؤع
 هٛى يؤشواد االكاء انًَزٓلكخ

0201 0200 0201 0202 0203 

ؽٛش  ٍٛ ثًؼهٕيبد كهٛوخ ؽٕل األهاضٙ انيهاػٛخ , يٍػرئٚل انًياه

طبثخ . إليواع ثًغوك ؽلٔس األانؾبعخ نهًبء ٔانًَبك ٔ يؼوكخ ا

 َزبط انيهاػٙ يٍ انًؾبطٛم انًقزهلخ.إلٔانولهح ػهٗ انزُجؤ ثب

ؽغى انًؼهٕيبد انلهٛوخ ػٍ 

 هاضٙ انيهاػٛخ ألا

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ  انًَزٓلف 

122%  122%  122%  122

% 

 122%  

 

 هؼخ انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕ

يٍ انٕهذ ٔانؼٕكح نهًواعغ انًقزظخ ٔانجؾش  ٚوكاً ، هل ٚزطهت منك ييٚلا  إلهًبه طُبػٛخ ثلهخ ػبنٛخ، ػلو ٔعٕك انقجوح انكبكٛخ نهزؼبيم يغ ثويغٛخ اأػلو رٕكو طٕه صُبء انؼًم، أنهجويغٛخ  licenseَزٓبء ال إ

 ٍٓم رظم ثُب نهُزٛغخ انًُشٕكح.أػٍ ثويغٛخ 

 ٔطق انًشؤع

فضواه ٔرًضٛم انوٛى ثٛبَٛب  إلٔيٍ صى ؽَبة يؼبيم ا 0218ثؼل رظؾٛؾٓب ٔمنك نهًٕاٍى انيهاػٛخ ػبو  8ٍزؼبَخ ثظٕه انوًو انظُبػٙ الَلٍبد إلانًشؤع نوٍى فوائظ انًؾبطٛم انيهاػٛخ ؽٛش رًذ ا ٚٓلف

هاضٙ انًيهٔػخ يٍ ألنٗ انزوكٛي ػهٗ انوطبع انيهاػٙ ٔ نغًغ ثٛبَبد ػٍ اإٚلػٕ صبهِ إٓلٚل انُبرظ ػٍ انزـٛو انًُبفٙ َٔزبط انيهاػٙ يٍ انًؾبطٛم انًقزهلخ. انزإلٔنجٛبٌ ؽبعخ انًؾبطٛم انيهاػٛخ ٔانزُجؤ ثب

 َزبط انيهاػٙ ٔ ىٚبكح انًَبؽخ انًيهٔػخ يٍ انًؾبطٛم انًقزهلخ.إلعم يَبػلح انًياهػٍٛ نهؼًم ػهٗ ىٚبكح اأ

 

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ  انًقوط نقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبطا 

Q1 Q0 Q1 Q2 

         انؾظٕل ػهٗ انظٕه انغٕٚخ نًُطوخ انلهاٍخ  8انؾظٕل ػهٗ طٕه يٍ انوًو انظُبػٙ الَلٍبد  1

          رظؾٛؼ انظٕه انغٕٚخ  Atmosphericرظؾٛؼ انظٕه  0

          انؾظٕل ػهٗ يؼبيم اإلفضواه NDVIفضواه إلؽَبة يؼبيم ا 1

         رغًٛغ انظٕه انغٕٚخ فضواه فالل كزوح انلهاٍخ كبيهخ إلرغًٛغ طٕه يؼبيم ا 2

         NDVIانؾظٕل ػهٗ هًٛخ يٕؽلح ل  نهًؾبطٛم انًيهٔػخ كٙ يُطوخ انلهاٍخ  Crop NDVI profileانؾظٕل ػهٗ  3

         انؾظٕل ػهٗ رًضٛم ثٛبَٙ  NDVIانزًضٛم انجٛبَٙ نوٛى  4

         رظُٛق انًؾبطٛم ػهٗ انُزبئظ انًَزقهظخء  ًؾبطٛم ثُبرظُٛق ان 2

         انؾظٕل ػهٗ انقوٚطخ انًطهٕثخ انظٕهح انُٓبئٛخ نقوائظ انًؾبطٛم انيهاػٛخ 8
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 2-1-1 شؤعههى انً َغهٛيٚخ / يَزًو إلرؾلٚش فوائظ انًؾبكظبد ثبنهـزٍٛ انؼوثٛخ ٔا ٍى انًشؤع ٔطلزّإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

 هٕاػل ٔرؾلٚش كايخإ

 انغٕٛيكبَٛخ انجٛبَبد

 ٍزقلايبدإلا نكبكخ

 يلرّ )ٍُخ( 11/10/0201ٔنـبٚخ  1/1/0201 ربهٚـ انجلء َزبط انقوائظ إ

 ال ٕٚعل  انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(
يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ 

 انًلٚوٚخ
 ٍزطالع انلضبئٙ ٔانوٍى انقوائطٙ انوهًٙ إلا

 هكَّٛ انٓبشًّٛألانًًهكّ ا انًٕهغ انغـواكٙ انوطبع انؼبو ٔانقبص انلئخ انًَزٓلكخ 

 كاء انًَزٓلكخألهٛى يؤشواد ا يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع

0201 0200 0201 0202 0203 

كاه٘ نلٖ انًؾبكظبد نهًَبًْخ إلهكغ انكلبءح ٔانلبػهٛخ كٙ  انزُظٛى ا -

 يبٌأليٍ ٔاألكٙ ؽلع ا

 يظله نهًؼهٕيبد )اٍزلالنٙ( ٔرٕكٛو انًؼهٕيبد -

 

 ػلك انقوائظ انزٙ رـطٙ انًؾبكظبد

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ انًَزٓلف

10  10  10  10  10  

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ

 نٗ ػلو رٕكو ثٛبَبد يؾلصخإضبكخ إلهشلخ ثبألؽلٔس فهم كٙ َظبو انزقيٍٚ ٔا

 ٔطق انًشؤع 

 انزٍٕغ ثَجت يَزًو رؾلٚش كٛٓب ٚؾلس ٔانزٙ ٔانووٖ انَكُٛخ ٔانًُبطن انطوم ثطجوخ انقبطخ انجٛبَبد رؾلٚش ٚزى ؽٛش ٖؽل ػهٗ يؾبكظخ 10 ػلكْب ٔانجبنؾ انًؾبكظبد فوائظ رؾلٚش نٗإ ٚٓلف يشؤع

 انقبص ٔانوطبع انؾكٕيٛخ انًؤٍَبد يُٓب َٔٚزلٛل كقوٚطخ انُٓبئٙ انًُزظ ػهٗ نهؾظٕل( Illustrerter) ٔثويغٛخ (ArcGIS) انًزٕكوح ثبنجويغٛبد ٍزؼبَّإلا ٚزى ثؾٛش انَكبَٛخ انكضبكخ ٔىٚبكح انؼًواَٙ

 .انلٔنٛخ ٔانًُظًبد انًؾهٙ ٔانًغزًغ

 

 
 انًؤشو / انًقوعبد انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 Q0 Q1 Q2 

         ينكوح يجبشوح  ثٓب ثطبهخ انًشؤع  ؤع يوكوب  يو يجبشوِ ثبنًشأٔهٔك ينكوح ث 1

         رشكٛم انلوٚن  رؾلٚل كوٚن انؼًم ٔ رؾلٚل يظله انجٛبَبد   0

         فطخ ػًم  ٔضغ فطخ ػًم نهًشؤع  1

         هبػلح ثٛبَبد  َشبء هبػلح ثٛبَبد يزضًُّ انطجوبد انًطهٕثّإ  2

         َزبط نٕؽبد إ    illustratorَزبط انهٕؽبد ػهٗ ثويغٛخ إلهَى انوٍى انقوائطٙ  نٗإهٍبل انطجوبد انًؾلصّ إ 3

         ََقخ نٕؽخ  ٍؾت ثؤكّ أٔنّٛ نهٕؽّ 4

         ػلك انًالؽظبد  هٍبل انهٕؽّ نهزلهٛن إ 2

         ََقخ يؼلنخ  رؼلٚم يالؽظبد انزلهٛن 8

         ََقخ َٓبئٛخ  ٍؾت انَُقّ انُٓبئّٛ   2
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 8-1-1 ههى انًشؤع قوائظ انَٛبؽٛخ / يَزًو انَزبط إ ٍى انًشؤع ٔؽبنزّإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

كايخ ٔرؾلٚش هٕاػل إ

انجٛبَبد انغٕٛيكبَٛخ 

 ٍزقلايبد إلنكبكخ ا

 12/4/0200ٔؽزٗ  0201 /1/1 ربهٚـ انجلء ٔاالَزٓبء ٔيلح انزُلٛن َزبط انقوائظإ

 َزبط / انوٍى انقوائطٙ انوهًٙ إلا يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ال ٕٚعل  انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(انكهلخ 

 صبه / انًٕاطٍُٛ ٜٔىاهح انَٛبؽخ ٔا انلئخ انًَزٓلكخ 
انًٕهغ 

 انغـواكٙ
 انًؾبكظبد انًًهكخ 

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع
 لكخكاء انًَزٓألهٛى يؤشواد ا

0201 0200 0201 0202 0203 

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ انًَزٓلف انقوائظ  ٙعًبنإانقوائظ انَٛبؽٛخ  انًُزغخ يٍ  ػلك هزظبك إلٍزضًبه ٔرؾٍَٛ اإلهكغ ٔعنة ا

2  8        

 

 كاهح انًؾهٛخ إلػلو رٕكو انجٛبَبد انًؾلصخ  ٔػلو رؼبٌٔ ٔىاهح ا

 ٔطق انًشؤع

ؽلاس إٍزضًبه ٔانَٛبؽخ ٔإليبكٍ انًًٛيح نـبٚبد رشغٛغ األثوى انًؼبنى األصوٚخ ٔانلُٚٛخ ٔاأٍزلالل ػهٗ إلَزبط فوائظ رؾزٕ٘ ػهٗ يؼبنى َوطٛخ ٔفطٛخ َٚزطٛغ يٍ فالنٓب انًَزقلو اإنٗ إ ٚؼًم  انًشؤع

 هزظبكإلٚغبثٙ كٙ اإلانزبصٛو ا
 

 0201نًؤشو ثؾَت انَُخ هٛى ا انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط 

Q1 Q0 Q1 Q2 

         ثطبهخ يشؤع  ٔهٔك أيو يجبشوح ػًم يوكن يؼّ ثطبهخ يشؤع  1

         ػلك انٕصبئن  رغٓٛي ٔرغًٛغ انٕصبئن ٔاألطٕل انالىيخ إلَغبى انًشؤع 0

         ينكوح يقبطجخ  ٓبنزئٚلَب ثبنًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد انًؾلصخ نهطجوبد انًواك رؾلٚض gisيقبطجخ هَى  1

         ؽغى انًؼهٕيبد  ٔانؼًم ػهٗ رؾلٚش انقبهطخ  gisٍزالو انًؼهٕيبد يٍ هَى إ 2

         فبهطخ يؾلصخ  ٔرلهٛن انجؤكب يٍ هجم ضبثظ انغٕكح  طجبػخ ثؤكب نهقبهطخ 3

         رووٚو ػٍ انؼًم انًٛلاَٙ  ػُل انؾبعّ ػًم ركًهخ يٛلاَٛخ نهقبهطخ 4

         ََقخ ٔههٛخ  طجبػخ ثؤكب نهقبهطخٔ رؼلٚم يالؽظبد ضبثظ انغٕكح 2

         ػلك انًالؽظبد  انًٛلاَٛخ ٔانزكًهّ انزلهٛن يالؽظبد رؼلٚمٔ رلهٛن انقبهطخ ٔػًم ركًهخ يٛلاَٛخ نهقبهطخ 8

         فبهطخ يظؾؾخ  بػخٔانطج انلوى يوأ ػطبءإٔ نهقبهطخ َٓبئٙ رلهٛن انكهًبد انًؾلصخ ٔ خٔروعً خهٔيُ 2

         فوائظ يطجٕػخ   انطهت ؽَت انًُزظ طجبػّ 12

 0218** انًشؤع ثلأ ػبو 
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 2-1-1 ههى انًشؤع / علٚل( JTMهكَٙ )أل( ثُظبو انزوثٛغ اGPS)هطل شجكخ انـ  ٍى انًشؤع ٔؽبنزّإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

إكايخ ٔرؾلٚش هٕاػل 

ٕٛيكبَٛخ انجٛبَبد انغ

 نكبكخ اإلٍزقلايبد

 شٓو(02يلرّ ) 11/10/0201ٔنـبٚخ  1/1/0200 ربهٚـ انجلء إَزبط انقوائظ

 يلٚوٚخ اإلَزبط يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ؽَت انًٕاىَخ انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 كبكخ اَؾبء انًًهكخ انًٕهغ انغـواكٙ انوطبع انؾكٕيٙ،  انوطبع  انقبص انلئخ انًَزٓلكخ 

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع
 هٛى يؤشواد األكاء انًَزٓلكخ

0201 0200 0201 0202 0203 

رٕؽٛل أَظًخ اإلؽلاصٛبد انًؾهٛخ  -

 ٔانؼبنًٛخ 

رغٓٛي شجكخ يوعؼٛخ يؾكًخ إػزًبكا   -

 ػهٗ األهطبك انلهٛوخ نهلوم انًَبؽٛخ

 (WGS82هطلْب ثبنُظبو انؼبنًٙ )ََجخ ػلك انُوبط انزٙ رى 

 (JTMٔانُظبو انًؾهٙ )

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ انًَزٓلف

  32%  122%      

ََجخ ػلك انُوبط انزٙ رى هطل إهرلبػٓب ػٍ يَُٕة ٍطؼ انجؾو 

(MSL) 

  32%  122%      

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ

 ىٚبكح ػلك انلبهل يٍ َوبط انشجكخ انؼبنًٛخ

 طق انًشؤعٔ

( MSLهرلبع انُوبط يأفٕم ػٍ يَُٕة ٍطؼ انجؾو )إ( ٔشجكخ انزَٕٚخ انلهٛوخ ثؾٛش ٚكٌٕ JTMؽلاصٛبد )إل( يغ انشجكخ انغٕٛكٚيٚخ ثُظبو اGPSيشؤع ٚوٕو ػهٗ هثظ شجكخ َظبو انزٕهٛغ انؼبنًٙ )

 (.CORSشجكخ يٍ انًؾطبد انًوعؼٛخ ) ( شجكخ يٕعٕكح ثبنُظبو انؼبنًٙ ٔرظجؼ َٕاح نًشؤع إَشبءGPSثؾٛش رظجؼ شجكخ )

 

 انًقوط انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #
 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 Q0 Q1 Q2 

         يؼوكخ ػلك انُوبط انًٕعٕكحََجخ  إٍزطالع َوبط انشجكبد انًَبؽٛخ انًٕىػخ يٍ هجم كوم إٍزطالع يٛلاَٛخ. 1

         ََجخ َوبط يَبؽٛخ علٚلح (.GPSثطٓب يغ شجكخ )رويٛى انُوبط انًَبؽٛخ انًلوٕكح ٔه 0

1 
( يٍ انشجكخ انغٕٛكٚيٚخ ٔشجكخ انزَٕٚخ GPSانجلء ثوطل َوبط شجكخ )

 ( .Staticانلهٛوخ ثطوٚوخ انوطل انضبثذ )
 ََجخ ثٛبَبد هطل ؿٛو يؼبنغخ

        

         ََجخ ثٛبَبد يؼبنغخ يؼبنغخ انجٛبَبد يكزجٛب . 2

         ََجخ اإلؽلاصٛبد نهُوبط ثًقزهق األَظًخ بهخ ٔطق نهُوبط انًوطٕكح ثًقزهق األَظًخ انًَبؽٛخإطلاه ثط 3
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 12-1-1 ههى انًشؤع ( نهًًهكخ / علٚلGeoidإَشبء ًَٕمط عٕٛئٛل ) إٍى انًشؤع ٔطلزّ إٍى انجوَبيظ انٓلف اإلٍزوارٛغٙ

إكايخ ٔرؾلٚش هٕاػل انجٛبَبد 

انغٕٛيكبَٛخ نكبكخ 

 إلٍزقلايبد ا

 شٓو  42ٔيلح انزُلٛن  11/10/0202ٔؽزٗ  1/1/0200 ربهٚـ انجلء ٔاإلَزٓبء ٔيلح انزُلٛن َزبط انقوائظإ

 يلٚوٚخ اإلَزبط يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ؽَت انًٕاىَخ  انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 َؾبء انًًهكخأكبكخ  ٕهغ انغـواكٙانً انوطبع انؾكٕيٙ انوطبع  انقبص انلئخ انًَزٓلكخ 

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع
 هٛى يؤشواد األكاء انًَزٓلكخ

0201 0200 0201 0202 0203 

يؼبنغخ كولاٌ شجكخ انزَٕٚخ 

 انلهٛوخ )اإلهرلبػبد انوأٍٛخ(

 رَٓٛم األػًبل انًَبؽٛخ انًقزهلخ

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ  انًَزٓلف 

 جخ انًَبؽخ انًـطبح ثبنشجكخ انوأٍٛخ ٔاألكوٛخ ٔهٛبٍبد انغبمثٛخ األهضٛخََ
03%  32%  23%  122%  122%  

  %122  %82  %42  %22  %02 انًَبؽخ انًـطبح ثؾَبثبد انغٕٛئٛلََجخ 

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ

 كخ انغبمثٛخ األهضٛخ نكبيم يَبؽخ انًًهكخ، رٕكو شجكخ انغبمثٛخ األهضٛخ ٔيلٖ كهزٓبكًٛخ انلبهل يٍ َوبط انشجكخ انوأٍٛخ ٔانشجكخ األكوٛخ، ََجخ رـطٛخ شج

 ٔطق انًشؤع

 ( نكبيم يَبؽخ انًًهكخ.MLSيشؤع ٚوٕو ػهٗ إَشبء ًَٕمط ههًٙ نزؾلٚل اإلهرلبع ػٍ يَُٕة ٍطؼ انجؾو )

 

 
 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط

 0201َُخ هٛى انًؤشو ثؾَت ان

Q1 Q0 Q1 Q2 

         شجكخ رَٕٚخ كهٛوخ يؾكًخ رويٛى ٔركضٛق شجكخ انزَٕٚخ انلهٛوخ  1

         (JTMشجكخ انزَٕٚخ انلهٛوخ ثبنُظبو انًؾهٙ ) فزجبه ٔهثظ َوبط انشجكخ انغٕٛكٚيٚخ انًغبٔهح نشجكخ انزَٕٚخ انلهٛوخإإٍزطالع ٔ 0

         (WGS82ٙ )انؼبنًشجكخ انزَٕٚخ انلهٛوخ ثبنُظبو  ( يغ شجكخ انزَٕٚخ انلهٛوخGPSنؼبنًٙ )إٍزطالع ٔهثظ َوبط شجكخ انزٕهغ ا 1

         شجكخ عبمثٛخ أهضٛخ كهٛوخ إفزجبه شجكخ انغبمثٛخ األهضٛخ 2

         ًَٕمط عٕٛئٛل نكبيم يَبؽخ انًًهكخ إَزبط ًَٕمط انغٕٛئٛل 3
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 10-1-1 ههى انًشؤع  / يَزًو  انزظٕٚو انغٕ٘ ى انًشؤعٍإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

إكايخ ٔرؾلٚش هٕاػل 

انجٛبَبد انغٕٛيكبَٛخ نكبكخ 

 اإلٍزقلايبد

 إَزبط فوائظ 

 ؽَت انطهت  ربهٚـ انجلء ٔاإلَزٓبء ٔيلح انزُلٛن

 وٚخ اإلَزبطيلٚ يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ؽَت انًٛياَٛخ انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 انًوكي انغـواكٙ انًٕهغ انغـواكٙ انؾكٕيٛخ ٔانقبطخ  ٍَبدًؤان انلئخ انًَزٓلكخ 

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ(  أْلاف انًشؤع
 هٛى يؤشواد األكاء انًَزٓلكخ

0201 0200 0201 0202 0203 

إٍزلايخ ٔرؾلٚش انظٕه انغٕٚخ نهؼًم ػهٛٓب يٍ هجم األهَبو انًؼُٛخ 

نًوكي نؼًهٛبد انزؾلٚش انًَزًو نهجٛبَبد يٍ فوائظ ٔؿٛوْب، رئٚل ثب

انغٓبد ٔانًؤٍَبد انؾكٕيٛخ ٔاألْهٛخ ثبنظٕه انغٕٚخ انًؾلصخ ٔ 

 انًؼلنخ ٔؽَت انطهت  

 ف ً ف ً ف ً ف ً كؼهٙ يَزٓلف 

 %122 يَبؽخ انًُبطن انًُغيح ثبنظٕه انغٕٚخ

 

 122% 

 

 122% 

 

 122% 

 

 122% 

 

 

 نًقبطو انًزٕهؼخانلوضٛبد ٔا

 ػلو يٕاكجخ انزطٕه انَوٚغ كٙ روُٛبد انزظٕٚو انغٕ٘  -0ػلو رٕكو طبئوح فبطخ نهزظٕٚو   -1

 ٔطق انًشؤع

 ديٓب كٙ ػلح يغبالرظٕٚو يُبطن األهكٌ كبكخ ٔانؾظٕل ػهٗ رـطٛخ نكبكخ يَبؽخ األهكٌ ثًٕاطلبد يؼُٛخ ٔيٍ صى يؼبنغخ انظٕه ٔانؾظٕل ػهٗ ثٛبَبد ٚزى إٍزقلا

 

 انًقوط انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 Q0 Q1 Q2 

1 
ٔٚشًم رغٓٛي فطخ ػًم شبيهخ نزظٕٚو يُطوخ يؼُٛخ يٍ ؽٛش إهرلبع انطبئوح ٔانًٕاكوبد  انزقطٛظ ٔانزغٓٛي نهًشؤع 

 األيُٛخ ٔانزَُٛن يغ أهَبو كُٛخ يؼُٛخ

        

0 
ٚزى انزلهٛن ػهٗ انجٛبَبد يٍ ؽٛش رـطٛخ يَبؽخ انًُطوخ انًطهٕثخ ثبنكبيم ٔعٕكح انظٕه  زظٕٚو انزلهٛن ثؼل ػًهٛخ ان

 ٔيطبثوزٓب ثبنًٕاطلبد انًطهٕثخ 

        

1 
ٚزى رَهٛى انجٛبَبد نهوَى انلُٙ انًؼُٙ ثًؼبنغخ ْنِ انظٕه ٔإَزبط انظٕه انغٕٚخ انًؼلنخ  رَهٛى انجٛبَبد نألهَبو انًؼُٛخ 

 نوهًٙ صالصٙ األثؼبك ٔانًُٕمط ا
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 ؽٕع كٙ انًٛبِ يظبكه ػهٗ انًُبفٙ نهزـٛو انًؾزًهخ يشؤع انزأصٛواد ٔؽبنزّ  ٍى انًشؤعإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

 / هٛل انؼًم ٔانزوثخ انًٛبِ روٛٛى أكاح ٍزقلاوئث انجزواء

 11-1-1 ههى انًشؤع

إكايخ ٔرؾلٚش 

هٕاػل انجٛبَبد 

بَٛخ نكبكخ انغٕٛيك

 االٍزقلايبد

 شٓو  10، يلح انزُلٛن  11/10/0201ٔؽزٗ  1/1 ربهٚـ انجلء ٔاإلَزٓبء ٔيلح انزُلٛن إَزبط انقوائظ

 يلٚوٚخ انطوٌ ٔػهٕو انـالف انغٕ٘ يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ال ٕٚعل  (انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه

 األهكٌ انًٕهغ انغـواكٙ كي  انغـواكٙ انًهكٙ، ٍهطخ انجزواءكافهٙ كٙ انًو  انلئخ انًَزٓلكخ

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع

 كاء انًَزٓلكخألهٛى يؤشواد ا

0201 0200 0201 0202 0203 

رولٚو انزأصٛواد انًكبَٛخ ٔانييبَٛخ انًؾزًهخ نزـٛو انًُبؿ 

  ػهٗ انًٕاهك انًبئٛخ نهؾٕع انجزواء/ٔاك٘ يٍٕٗ

صٛواد انييبَجخ ٔانًكبَٛخ أؽغى انز

 انًؾزًهخ

 *انًُٕمط /انلهاٍّ انغبْيح  

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ انًَزٓلف

122%  122%  122

% 

 122

% 

 122

% 

 

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ

االف ٔفًًَبئخ كُٚبه يٍ هجم انشقض انًقزض كٙ كائوح االهطبك انغٕٚخ   خهثؼأيٍٕٗ ؽٛش رى رولٚو انزكهلخ ثانزكهلخ انؼبنٛخ نهجٛبَبد انًُبفٛخ نًؾطخ ٔاك٘ ،  ػلو رٕكو انجٛبَبد انًُبفٛخ انًًضهخ نهًُطوخ

 ٔطؼٕثخ ػًم يؼبٚوح نهًُٕمط انوٚبضٙ ثَجت َوض ثٛبَبد انغوٚبٌ انَطؾٙ نهؾٕع

 ٔطق انًشؤع

يطبه ثبإلضبكخ انٗ ػٕايم ػلٚلح افوٖ. ٔهل شٓلد ألٕع رظوٚق يبئٙ يًٍٕٙ انغوٚبٌ ٔانن٘ ٚؼزًل انلٛضبٌ كٛٓب ػهٗ شلح ارؼل يلُٚخ انجزواء األصوٚخ ٔاؽلح يٍ ػغبئت انؼبنى انَٛبؽٛخ، ٔانزٙ روغ ػهٗ ؽ

ٔاه ٔهبطُٙ انًُطوخ. ٔهل أكد انَٕٛل انؼُٛلخ كٙ ْٔلكد ؽٛبح انكضٛو يٍ ىيُطوخ انجزواء فالل انَُٕاد األفٛوح انؼلٚل يٍ انلٛضبَبد انزٙ رَججذ ثأضواه كٙ انًؼبنى االصوٚخ ٔانؾوكخ انَٛبؽٛخ ٔانجُٛخ انزؾزٛخ 

ىكٚبك إػبيب.  ٚٓلك انزـٛو انًُبفٙ ٔآصبهِ انًزؼهوخ  ثبنلٛضبَبد نهًلُٚخ األصوٚخ ٍٔبكُٛٓب ٔىٔاهْب، فبطخ يغ  42إنٗ إفالء انَٛبػ يٍ انًلُٚخ األصوٚخ ػوت ْطٕالد يطوٚخ ْٙ األػُق يُن  0218/0212شزبء 

وح ْنا انًشؤع إنٗ كهاٍخ ْٛلهٔنٕعٛخ ؽٕع خ انزـٛواد انزوكٛجٛخ كٙ انًُطوخ، يًب ٚشكم أٔنٕٚخ ٔطُٛخ يٍ َبؽٛخ رغُت انًقبطو ٔاإلكاهح انًزكبيهخ نًظبكه انًٛبِ. يٍ ُْب عبءد ككٔرٛوح انلٛضبَبد ٔطجٛؼ

ٛخ انًؾزًهخ نزـٛو انًُبؿ ػهٗ انًٕاهك انًبئٛخ نهؾٕع، ؽٛش ػُٙ انًوكي انغـواكٙ انًهكٙ األهكَٙ يُن رأٍَّٛ انجزواء/ٔاك٘ يٍٕٗ ثئٍزقلاو أكاح روٛٛى انًٛبِ ٔانزوثخ ٔمنك نزولٚو انزأصٛواد انًكبَٛخ ٔانييبَ

هع ألزًل ػهٗ كهخ انزًضٛم نزضبهٌٚ ابِ ٔفظٕطب  انلٛضبَبد ٔانزٙ رؼثزولٚى انلػى انلُٙ نكبكخ انوطبػبد ثًب ٚقض ثُبء هٕاػل انجٛبَبد انًكبَٛخ انزٙ رؼزجو انًبكح األٍبٍٛخ أل٘ كهاٍخ رًُٕٚخ رؼُٗ ثبنًٛ

 انطجٛؼٛخ.
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 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 Q0 Q1 Q2 

 رغًٛغ انجٛبَبد يٍ انغٓبد ماد انؼالهخ ٔرؾضٛوْب نإلكفبل كٙ انًُٕمط  1

 ًَٕمط إهرلبػبد ههًٙ

 فبهطخ ٔيٕاطلبد انزوثخ

 طخ ٔيٕاطلبد ؿطبء األهعفبه

 ثٛبَبد انغوٚبٌ انَطؾٙ

 ثٛبَبد يُبفٛخ 

        

         فبهطخ ؽلٔك انؾٕع ٔيٕاطلبرّ انغـواكٛخ  رًضٛم انؾٕع يكبَٛب  ٔهٍى انًَوظ انًبئٙ ثئٍزقلاو َظى انًؼهٕيبد انغـواكٛخ  0

         ًَٕمط ْٛلهٔنٕعٙ يؼبٚو نؾٕع انجزواء هله اإليكبٌػًم ًَٕمط هٚبضٙ نهلٔهح انًبئٛخ كٙ انؾٕع ٔيؼبٚورّ نًٛبصم انٕاهغ  1

 رؾهٛم انَُٛبهْٕٚبد انًقزهلخ نزـٛو انًُبؿ كٙ انًُطوخ  2
رظـٛو ٔيطبثوخ ثٛبَبد انًُٕمط انًُبفٙ انؼبنًٙ 

 نًُطوخ انجزواء 

        

         ٙ يَزوجهٙ نًؼبٚوح ؽٕع انجزواءًَٕمط ْٛلهٔنٕع إكيبط ٍُٛبهْٕٚبد انزـٛو انًُبفٙ كٙ انًُٕمط انوٚبضٙ انًؼبٚو 3

         رووٚو كُٙ نهُزبئظ رؾهٛم َزبئظ انًُنعخ ٔرأصٛو انزـٛو انًُبفٙ ػهٗ ػُبطو انلٔهح انٓٛلهٔنٕعٛخ 4

 

 

 

 



29 
 

 1-0-0 ههى انًشؤع إػلاك كهاٍخ الرًزخ فليبد انًوكي   إٍى انًشؤع ٔؽبنزّ إٍى انجوَبيظ انٓلف اإلٍزوارٛغٙ

ليبد أرًزخ انق

ٔاإلعواءاد انلُٛخ 

 ٔاإلكاهٚخ

كاء ألرطٕٚو ا

 انًؤٍَٙ

 اشٓو  3ٔيلح انًشؤع  0201/ 10/ 11ٔانٗ  8 َزٓبء ٔيلح انزُلٛنإلربهٚـ انجلء ٔا

 كاء انًؤٍَٙ + انؾبٍٕةألرطٕٚو ا يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ال ٕٚعل انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 انًوكي انغـواكٙ انًهكٙ انًٕهغ انغـواكٙ فليبد انًوكي  انلئخ انًَزٓلكخ 

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع
 كاء انًَزٓلكخألهٛى يؤشواد ا

 0201 0200 0201 0202 0203 

إٍزجلال عٓل انًٕظلٍٛ ثبنؼًم انؾبٍٕثٙ ٔمنك َٚٓى كٙ 

 كاءألروهٛم انزكهلخ ٔىٚبكح اإلَزبعٛخ ٔرؾٍَٛ ا

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ  انًَزٓلف  قليبد انًشًٕنخ ثبنلهاٍخان ََجخ

122%          

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ 

 روٛٛى ؿٛو طؾٛؼ نهزكُٕنٕعٛب انًطهٕثخ ، انؾبعخ إنٗ انزؼلٚم كٙ انزشوٚؼبد ٔانوٕاٍَٛ انقبطخ ثبنقليخ ، 

 ٔطق انًشؤع  

إنٗ األرًزخ ْٔٙ إٍزقلاو انكًجٕٛرو ٔاألعٓيح انًجُٛخ ػهٗ انًؼبنغبد أٔ انًزؾكًبد  ٔٚخرًززٓب ثًؼُٗ رؾٕٚم رهوٛٓب كقليخ يٍ انطوٚوخ انزوهٛلٚخ انٛلأليبد انزٙ َٚزطٛغ انًوكي انًشؤع ٚؼًم ػهٗ إػلاك كهاٍخ رشًم انق

 األرًزخ ْٙ كٍ عؼم اإلعواءاد ٔاٜالد رَٛو ٔرؼًم ثشكم رهوبئٙ، ثشكم آنٙ كهٛن ٍٔهٛى ٔثأهم فطأ يًكٍ ٔانجويغٛبد كٙ يقزهق انوطبػبد انظُبػٛخ ٔانزغبهٚخ ٔانقليٛخ يٍ أعم رأيٍٛ ٍٛو اإلعواءاد ٔاألػًبل

 .انـبٚخ يٍ أرًزخ انقليبد رَوٚغ اإلعواءاد ٔرقلٛق األػجبء ػهٗ انًٕاطٍُٛٔ

 

 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط  انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #
 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 Q0 Q1 Q2 

         كشق ثبنقليبد  ؽظو انقليبد  1

          انًواك أرًززٓبكشق ثبنقليبد  رؾلٚل انقليبد انًواك أرًززٓب  0

         يقبطجخ يٕهؼخ إعواء انًقبطجبد انوًٍٛخ انالىيخ 1

         شكم انًٕهغ انُٓبئٙ رطٕٚو انًٕهغ اإلنكزؤَٙ 2

         ػول اإلرلبهٛخ نزـطٛخ انقليخ انًواك أرًززٓب ؼُٛخ ػول اإلرلبهٛبد يغ انغٓبد انً 3
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 0-0-0 ههى انًشؤع يشؤع انزواٍم اإلنكزؤَٙ )ثوَبيظ ىاعم(  إٍى انًشؤع ٔطلزّ إٍى انجوَبيظ انٓلف اإلٍزوارٛغٙ

أرًزخ انقليبد 

ٔاإلعواءاد انلُٛخ 

 ٔاإلاكاهٚخ 

رطٕٚو األكاء 

 انًؤٍَٙ

 11/10/0203ٔنـبٚخ  1/2/0201 َزٓبء ٔ يلح انزُلٛن )شٓو(ربهٚـ انجلء ربهٚـ اإل

 انؾبٍٕة + انلٕٚاٌ  يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ال ٕٚعل انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 انًوكي انغـواكٙ انًٕهغ انغـواكٙ انًوكي انغـواكٙ انلئخ انًَزٓلكخ 

 (يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ أْلاف انًشؤع
 كاء انًَزٓلكخألهٛى يؤشواد ا

 0201 0200 0201 0202 0203 

 ىٚبكح انكلبءح ٔاإلَزبعٛخ كٙ فظ ٍٛو انؼًم يٍ فالل إػزًبك اإلعواءاد 

 اإلنكزؤَٛخ ٔانؾلبظ ػهٗ انجٛئخ يٍ فالل فلض اإلٍزؼًبل انٕههٙ

 

 ػلك انًَزقليٍٛ نجوَبيظ انزواٍم اإلنكزؤَٙ

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ انًَزٓلف 

13%  03%  32%  23%  122

% 

 

122  %23  %32  %03  %13 َقلبع كٙ إٍزؼًبل انٕهم إلََجخ ا

% 

 

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ 

 َظًخ ٔانزؼهًٛبدألانؾبعخ إنٗ انزؼلٚم كٙ انزشوٚؼبد ٔا

 ٔطق انًشؤع  

بهٚو كلبءح األكاء، ظبكه ٔانًواٍالد ثطوٚوخ كؼبنخ ٔكهٛوخ، ٔرؼيٚي اإلَزبعٛخ انؼبيخ ٔكلبءح انؼبيهٍٛ، ٔرؾٍَٛ إيكبَٛخ رزجّغ انًؼبيالد، ٔرَٓٛم إطلاه رونٗ إكاهح ٍغالد انجوٚل انٕاهك ٔانإٚٓلف َظبو انزواٍم اإلنكزؤَٙ 

 انزكُٕنٕعٛخ انزٙ رؼل أٍبً انُغبػ فبطخ كٙ ظم عبئؾخ كٕهَٔب ٍزضًبه األكضم نهًٕاهك إلنزٕكٛو انٕهذ ٔانغٓل ٔانزكهلخ ٔرولٚى انًؼهٕيخ ثأٍوع ٔهذ ٔا .ٔانَوػخ كٙ انجؾش ػٍ انًؼبيالد

 

 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط  انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #
 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 Q0 Q1 Q2 

         ينكوا د يٕهؼخ إػلاك انًواٍالد ٔانًنكواد انوًٍٛخ  1

         َظبو عبْي إػلاك انُظبو ٔرغٓٛيِ 0

         يٕاكوبد هًٍٛخ ٔكزت يٕهؼخ  انؾظٕل ػهٗ انًٕاكوبد انوًٍٛخ نزُلٛن انُظبو 1

         يٕظلٍٛ يلهثٍٛ انزلهٚت ػهٗ انُظبو  2

         َظبو يلؼم إطالم انُظبو ٔرُلٛنِ 3
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 1-0-0 ههى انًشؤع / يَزًو انوٍى اٜنٙ هَىهشلخ ثٛبَبد رلهٛن ٔأ إٍى انًشؤع ٔطلزّ إٍى انجوَبيظ انٓلف اإلٍزوارٛغٙ

أرًزخ انقليبد ٔاإلعواءاد انلُٛخ 

 ٔاإلكاهٚخ
 رطٕٚو األكاء انًؤٍَٙ       

 يلح انزُلٛن ػبو ٔاؽل 11/10/0201نـبٚخ  1/1/0201 َزٓبء ٔيلح انزُلٛنإلربهٚـ انجلء ٔربهٚـ ا

 ٚوّٚ اإلَزبطيل يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ  انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 انًوكي انغـواكٙ انًهكٙ األهكَٙ انلئخ انًَزٓلكخ 
انًٕهغ 

 انغـواكٙ
 ػًبٌ

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع
 هٛى يؤشواد االكاء انًَزٓلكخ

0201 0200 0201 0202 0203 

ؽظو ٔرورٛت انجٛبَبد نهَوػّ ٔاإلٍزلبكِ يُٓب نًؼبنغخ 

 هٕيبد ٔكولاٌ انًؼهٕيبد                  طؼٕثّ انٕطٕل إنٗ انًؼ

 

 

 ََجّ ٍوػّ انٕطٕل نهًؼهٕيبد

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ انًَزٓلف 

122%  122%  122%  122%  122%  

ٍزلالل ثؾغى انجٛبَبد انزٙ رى ؽظوْب إلا

 ٔرورٛجٓب

122%  122%  122%  122%  122%  

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ

 نشواء أعٓيح ٔثويغٛبد ؽلٚضخ ، إَوطبع انزٛبه انكٓوثبئٙ ،ػلو كلبّٚ انًقظظبد انًبنّٛ  Data storeّ يشبكم ثبنشجك

 ٔطق انًشؤع

 Orthophotoأٔ  DEMأهشلخ ثٛبَبد هَى انوٍى اٜنٙ رجؼب  نَُخ اإلَزبط ٔانًقوعبد يٍ 

 

 

 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط

 0201نَُخ هٛى انًؤشو ثؾَت ا

Q1 Q0 Q1 Q2 

1 
 Hard Diskؽظوانجٛبَبد انًٕعٕكح ػهٗ 

 ثٛبَبد يظُلّ

 

        

0 
 رلهٛن نٕؽبد األٔهصٕكٕرٕ ٔفطٕط انكُزٕه

 نٕؽبد ٔفطٕط كُزٕه يلهوّ

 

        

ؽكبو ٔانجٛبَبد انقطّٛ ؽَت إلبط اورشٛٛك ٔرلهٛن يهلبد َ 1

 ّانًؾبكظبد ٍُٕٔاد انزظٕٚؤانًشبهٚغ انولًٚ

 ثٛبَبد يظُلّ ٔيلهوّ ؽَت انًؾبكظبد ٔانَُٕاد 

 

        

2 
 ٔرورٛجٓب خنهًشبهٚغ انولًٚ Raw Data  ؽظو يهلبد

 نهًشبهٚغ انولًّٚ  يهلبد يلهوّ

 

        

3 
 DEM ٔDTM  ٔرلهٛوٓب َلكَبدنإلكبيم  يهق  زؼك

يلهوخ ٔيظُلخ ؽَت انَُٕاد  DTM ٔDEMَلكَبد  ٔإ

 ٔانًؾبكظبد
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 1-0-1 ههى انًشؤع يشؤع فطخ إكاهح انًؼوكخ / يَزًو  إٍى انًشؤع ٔؽبنزّ إٍى انجوَبيظ لف اإلٍزوارٛغٙانٓ

َشو انًؼوكخ كٙ يغبل 

انؼهٕو انًَبؽٛخ 

ٔانغٕٛيكبَٛخ يؾهٛب  

 ٔإههًٛٛب  

رطٕٚو األكاء 

 انًؤٍَٙ 

  11/10/0201ٔنـبٚخ  1/1/0201 ربهٚـ انجلء

 ٔؽلح انزطٕٚو انًؤٍَٙ  يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ال ٕٚعل به(انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚ

 انًوكي انغـواكٙ انًٕهغ انغـواكٙ يٕظلٙ انًوكي انغـواكٙ انلئخ انًَزٓلكخ 

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع
 كاء انًَزٓلكخألهٛى يؤشواد ا

 0201 0200 0201 0202 0203 

هٛخ انًؤٍَخ ٔيٍ رؾٕٚم انًؼوكخ انضًُٛخ إنٗ يؼوكخ انزأكل يٍ كبػ

ظبْوح ٔرؼظٛى انؼٕائل يٍ انًهكٛخ انلكوٚخ ػجو إٍزقلاو اإلفزواػبد 

 ٔانًؼوكخ انزٙ ثؾٕىرٓب 

 ف ً ف ً ف ً ف ً انلؼهٙ انًَزٓلف 

        %122  %122 ََجخ ؽظو انًؼبهف انضًُٛخ ٔانظوٚؾخ

فالل انَُخ انهوبءاد انًُؼولح ٔػلك انًؾبضواد 

 نزجبكل انًؼوكخ
3 

 
2        

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ 

 اٌ ال رغل انلكوح يٍ ٚزجُبْب ٔٚزوعًٓب إنٗ أهع انٕاهغ ثًؼُٗ ػلو اإلْزًبو 

 ٔطق انًشؤع  

ؽٛش ٚوركي ػهٗ اإلٍزلبكح انوظٕٖ يٍ انًؼهٕيبد انًزٕاكوح كٙ انًؤٍَخ، ٔانقجواد انلوكٚخ انكبيُخ كٙ  ٚوٕو يلٕٓو إكاهح انًؼوكخ ثزٕكٛو انًؼهٕيبد ٔإربؽزٓب نغًٛغ انؼبيهٍٛ كٙ انًؤٍَخ، ٔانًَزلٛلٍٚ يٍ فبهعٓب،

 رًُٛخ أكاء انلوك، ٔهكغ كلبءح انًؤٍَخػوٕل يٕظلٛٓب. ننا كئٌ يٍ أْى يًٛياد رطجٛن ْنا انًلٕٓو ْٕ اإلٍزضًبه األيضم نوأً انًبل انلكو٘، ٔرؾٕٚهّ إنٗ هٕح إَزبعٛخ رَٓى كٙ 

 

 

 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط  انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 Q0 Q1 Q2 

 ٔششاد ِىزىثخ  - اٌزؼشَف ثؤهُّخ إداسح اٌّؼشفخ  1

 ِسبػشاد  -

 ٌمبءاد -

    

 لبئّخ ِؼبسف طشَسخ  - زظش اٌّؼبسف اٌظشَسخ واٌؼُّٕخ ػّٓ لىائُ ورسذَذ اٌمبثً ٌٍٕشش 2

 ػُّٕخلبئّخ ِؼبسف  -

    

     (IT, HR, PUPLIC)  خزّبػبد، ٌمبءاد ورىٍُف ثبٌّهبَ واٌّغؤوٌُبدإ داواس واٌّغؤوٌُبد ػًٍ ِغزىي اٌىزذاد اٌزٕظُُّخ ألرسذَذ ا 3

     سوٓ اٌّؼشفخ )إٌىزشؤٍ( ػذاد سوٓ اٌّؼشفخ إ 4

     ِٕهدُخ أِٓ وعشَخ اٌّؼٍىِبد  ِٓ وعشَخ اٌّؼٍىِبد أزفع  5
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 2-2-3 سلُ اٌّششوع ِغزّش 2221 ٌؼبَ  اٌخبسخُخ اٌخطخ اٌزذسَجُخ عُ اٌّششوع وزبٌزهإ عُ اٌجشٔبِحإ عزشارُدٍإلاٌهذف ا

 اٌؼٍىَ ِدبي فٍ اٌّؼشفخ ٔشش

 ِسٍُب   واٌدُىِىبُٔخ اٌّغبزُخ

 وإلٍُُّب  

داء ألرطىَش ا

 اٌّؤعغٍ

  12/2221/ 31وززً  2222/ 12/ 3 ربسَخ اٌجذء

 لغُ اٌزذسَت ِغؤوٌُخ اٌزٕفُز ػًٍ ِغزىي اٌّذَشَخ ال َىخذ )دَٕبس(اٌىٍفخ اٌىٍُخ ٌٍّششوع 

 اٌدجُهخ -ػّبْ  اٌّىلغ اٌدغشافٍ اٌهُئبد اٌخبسخُخ، اٌىصاساد واٌذوائش اٌسىىُِخ ، أفشاد اٌّدزّغ اٌّسٍٍ اٌفئخ اٌّغزهذفخ 

 ِؤشش لُبط األداء )إٌزبئح( أهذاف اٌّششوع

 داء اٌّغزهذفخأللُُ ِؤششاد ا

2221 2222 2223 2224 2225 

 ف ط ف ط ف ط ف ط اٌفؼٍٍ اٌّغزهذف

  32  22  26  24  22 ػذد اٌذوساد اٌزذسَجُخ رىفُش وطف ػبَ ٌٍذوساد اٌزذسَجُخ

  125  175  165  155  145 ػذد اٌّشبسوُٓ ثبٌذوساد وزّبي ػذد اٌّشبسوُٓإثبْ اٌذوساد رزىفش ػٕذ  ػٍّب   رسذَذ ِىاػُذ ِمزشزخ ٌؼمذ اٌذوساد اٌزذسَجُخ

 اٌفشػُبد واٌّخبؽش اٌّزىلؼخ

 ػذَ رٕفُز اٌجشاِح اٌزذسَجُخ زغت اٌّىاػُذ اٌّجشِدخ فٍ اٌخطخ 

 وطف اٌّششوع 

ورىعُغ لبػذح اٌزضود ثبٌّؼشفخ ٌزشًّ ؽالة اٌؼٍُ  والٍُُّب  ُب  ثشاص دوس اٌّشوض ِسٍإِبٌه اٌّزخظظخ ٌٕشش اٌّؼشفخ واٌؼٍُ وآَؼًّ اٌّششوع ػًٍ رٕفُز دوساد رذسَجُخ فُٕخ ِزخظظخ رزؼٍك ثّهبَ وواخجبد اٌّشوض و

 ػّبٌه ِٓ خالي رٍه اٌذوساد أًٌ سفغ ِؼذالد اٌثمخ اٌذاخٍُخ واٌخبسخُخ ثبٌّشوض وإاٌدبِؼُُٓ ورٌه زغت اٌسبخخ  وَغؼً اٌّششوع 

 

 
 يؤشو االكاء ػهٗ يَزٕٖ انًقوعبد انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط

 انًلح انييُٛخ نهزُلٛن   0201خ هٛى انًؤشو ثؾَت انَُ

Q1 Q0 Q1 Q2 

     ِغىدح ِؼذح ِٓ لجً لغُ اٌزذسَت  2221إػذاد ِغىدح اٌخطخ اٌزذسَجُخ ٌؼبَ  1

     وثُمخ اٌشدود  لزشاذ أٌ رؼذَالدإرؼُُّ ِغىدح اٌخطخ ػًٍ اٌّذَشَبد إلثذاء اٌشأٌ و 2

     ِغىدح ِؼذٌخ ٌخطخ ً ِغىدح اٍإخشاء اٌزؼذَالد اٌّمزشزخ إٌّبعجخ ػ 3

     خطخ ِؼزّذح ِٓ لجً ػطىفخ اٌّذَش اٌؼبَ  2221ػزّبد اٌخطخ اٌزذسَجُخ ٌؼبَ إ 4

     اٌزٕفُز اٌّزبثؼخ واٌزمُُُ 5
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 1-1-1 ههى انًشؤع ِششوع اٌىٍُخ / ِغزّش  ٍى انًشؤع ٔطلزّإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

 ِدبي فٍ اٌّؼشفخ ٔشش

 غبزُخاٌّ اٌؼٍىَ

 ِسٍُب   واٌدُىِىبُٔخ

 وإلٍُُّب  

 إٔزبج اٌخشائؾ

 واٌّششوع ِغزّش   2212  ربهٚـ انجلء

 وٍُخ اٌّشوض اٌدغشافٍ اٌٍّىٍ يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ اٌف دَٕبس 122 انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 اٌّشوض اٌدغشافٍ اٌٍّىٍ كٙانًٕهغ انغـوا ؽالة ِب ثؼذ اٌثبٔىَخ اٌؼبِخ انلئخ انًَزٓلكخ 

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع
 كاء انًَزٓلكخألهٛى يؤشواد ا

 0201 0200 0201 0202 0203 

ؤظُ  زؤهًُ واٌزذسَت فٍ ِدبي اٌؼٍىَ اٌّغبزُخاٌ

 اٌّؼٍىِبد اٌدغشافُخ واإلعزشؼبس ػٓ ثؼذ

 

 ػذد اٌسبطٍُٓ ػًٍ شهبدح اٌذثٍىَ اٌشبًِ

 ف ط ف ط ف ط ف ط اٌفؼٍٍ  فاٌّغزهذ

12  15  25  32  42  

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ 

 ٌىزشؤٍ غُش ِفؼًإلٌىزشؤٍ لُذ االٔشبء ، ٔظبَ اٌذفغ اإلدواد رىاوت اٌزغُش فٍ أٔظّخ اٌزؼٍُُ ،اٌزغدًُ اأًٌ رطىَش دائُ وِغزّش وإٔظبَ اٌزؼٍُُ ػٓ ثؼذ ثسبخخ 

 ٔطق انًشؤع  

 .ثُؼذ ػٓ واالعزشؼبس اٌدغشافُخ اٌّؼٍىِبد ؤظُ اٌّغبزخ، رخظظٍ فٍ(  اٌّزىعطخ اٌدبِؼُخ اٌشهبدح)  اٌذثٍىَ دسخخ رّٕر ِزىعطخ خبِؼُخ وٍُخ اٌثبٔىَخ اٌؼبِخ ٌزؤهٍُهُ ٌغىق اٌؼًّ فهٍرذسَظ ؽالة 

 

 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط  انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 
Q0 Q1 Q2 

         طالة انرَغٛم   ٍزوطبة طهجخ انضبَٕٚخ انؼبيخ إ  1

         ثلء انؼبو انلهاٍٙ  رَغٛم انطالة ٔٔضغ ثوَبيظ كهاٍٙ كظهٙ 0

         ثٛئّ يُبٍجّ نهزؼهٛى   رؾضٛو انًٕاك انزلهَّٚٛ ٔاألكٔاد انالىيّ  1

         يزقظض كبكه رؼهًٛٙ  إػلاك انًلهٍٍٛ انًؤْهٍٛ نهزلهٌٚ   2

         فوٚغٍٛ مٔ كلبءِ ػبنٛخ ٔيُبكَّ   رطجٛن انقطخ انلهاٍّٛ انًؼزًلِ يٍ ْٛئخ اإلػزًبك  3

         انولهِ ػهٗ انؼًم كٙ انَٕم   انزلهٚت  4
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 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 
Q0 Q1 Q2 

 طلٔه ثالؽ هئبٍخ انٕىهاء ثئػلاك يشؤع يٕاىَبد انٕىاهاد ٔانلٔائو  1
ثالؽ هئبٍخ انٕىهاء ثئػلاك يشؤع 

 انًٕاىَخ

        

         كزبة رشكٛم انهغُخ إلػلاك انًٕاىَخ  رشكٛم نغُخ كافهٛخ إلػلاك يٕاىَخ انًوكي 0

         رؼًٛى اإلؽزٛبعبد نهًلٚوٚبد رٕىٚغ ينكواد ػهٗ انًلٚوٚبد ثزئٚلْب ثبإلؽزٛبعبد انًقزهلخ  1

 رغًٛغ اإلؽزٛبعبد ٔرَؼٛوْب يٍ هجم هَى انًشزوٚبد ٔرُظٛى يَٕكح يٕاىَخ نهًوكي  2
كشق اإلؽزٛبعبد انُٓبئٛخ يغ رولٚو 

 بٌاألصً

        

3 
ػوع يَٕكح انًٕاىَخ ػهٗ نغُخ انزقطٛظ ٔانزَُٛن ٔانًزبثؼخ إلثلاء أٚخ يالؽظبد ٔانزَُٛت 

 ثئػزًبكْب ٔهكؼٓب إنٗ انًلٚو انؼبو إلػزًبكْب 

يؾضو إعزًبع نغُخ انزقطٛظ 

 ٔانزَُٛن ٔانًزبثؼخ ثئػزًبك انًٕاىَخ

        

 َقخ يُٓب ثكزبة هًٍٙ . إٍزكًبل اإلعواءاد ٔرئٚل كائوح انًٕاىَخ ثُ 4
كزبة هًٍٙ نلائوح انًٕاىَخ انؼبيخ 

 يوكن يشؤع انًٕاىَخ

        

 

 3-0-2 ههى انًشؤع ُٕ٘ إػلاك يٕاىَخ انًوكي ثشوٛٓب انغبه٘ ٔانوأًٍبنٙ / ٍ إٍى انًشؤع ٔطلزّ إٍى انجوَبيظ انٓلف اإلٍزوارٛغٙ

هكغ هلهاد ٔكلبءح 

 انًٕاهك انجشوٚخ ٔانًبنٛخ 

كاء ألرطٕٚو ا

 انًؤٍَٙ       

 ربهٚـ انجلاٚخ ٔانُٓبٚخ ٚؾلك ؽَت ثالؽ هئبٍخ انٕىهاء انن٘ ٚظله إلػلاك انًٕاىَخ  َزٓبء ٔيلح انزُلٛن إلربهٚـ انجلء ٔربهٚـ ا

 ال ٕٚعل انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(
يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ 

 انًلٚوٚخ
 هَبو انًوكي أانوَى انًبنٙ ثبنزَُٛن يغ يلٚوٚبد ٔ

 انًوكي انغـواكٙ انًهكٙ  األهكَٙ انلئخ انًَزٓلكخ 
انًٕهغ 

 انغـواكٙ
 انًوكي انغـواكٙ 

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع
 كاء انًَزٓلكخألهٛى يؤشواد ا

0201 0200 0201 0202 0203 

َزبعٛخ كٙ إلرٕكٛو انزًٕٚم انالىو إلكايخ انؼًهٛخ ا

 انًوكي 

انوًٛخ  انوًٛخ انًَزٓلكخ  يٕاىَخ انًوكي 

 انلؼهٛخ 

 ف ً ف ً ف ً ف ً

122%  122%  122%  122%  122%  

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ

 انًٕاىَخ ثًقظظبد  روم ػٍ انًطهٕة رقظٛظّ.  ػلو اإلنزياو ثبنًجبنؾ انًوطٕكح يٍ هجم كائوح انًٕاىَخ ٔاػزًبك 

 ٔطق انًشؤع

اهك انًزٕكوح، ٔيوبهَزٓب ثلزوح أٔ كزواد ىيُٛخ ٍبثوخ، ٔػوع انًزطهجبد انًشؤع ػجبهح ػٍ  فطخ يبنٛخ إلَغبى انجوايظ انًورجطخ ثبألْلاف ضًٍ كزوح ىيُٛخ يؾلكح، ٔرزضًٍ رولٚو انًٕاهك انًطهٕثخ، ٔرولٚو انًٕ

 هٛخانًَزوج
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 0-0-2 ههى انًشؤع فطخ انزؼبهت انٕظٛلٙ  ٍى انًشؤع ٔطلزّإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

سفغ لذساد ووفبءح اٌّىاسد 

 اٌجششَخ واٌّبٌُخ

داء ألرطىَش ا

 اٌّؤعغٍ

 31/2/2221وٌغبَخ  22/4/2221 هبء وِذح اٌزٕفُزربسَخ اٌجذء واإلٔز

 ْ اإلداسَخ واٌّبٌُخؤوِذَشَخ اٌش ِغؤوٌُخ اٌزٕفُز ػًٍ ِغزىي اٌّذَشَخ ال َىخذ اٌىٍفخ اٌىٍُخ ٌٍّششوع )دَٕبس(

 اٌدجُهخ -ػّبْ  اٌّىلغ اٌدغشافٍ ِىظفٍ اٌّشوض اٌفئخ اٌّغزهذفخ 

 أهذاف اٌّششوع
ِؤشش لُبط األداء 

 ()إٌزبئح

 داء اٌّغزهذفخأللُُ ِؤششاد ا

2221 2222 2223 2224 2225 

رؼضَض اٌىالء واإلٌزضاَ ٌذي اٌّىظفُٓ ِٓ خالي إسرمبئهُ وظُفُب  داخً اٌّشوض وفمب  ٌّؼبَُش 

 اٌشفبفُخ ورىبفؤ اٌفشص 

اٌّسبفظخ ػًٍ اٌّىاسد اٌجششَخ، ٔمً اٌّؼشفخ واٌخجشاد ثُٓ اٌّىظفُٓ ثىبفخ ِغزىَبرهُ ورؼضَض 

 ثُئخ اٌزؼٍُ فٍ اٌّشوض

 ف ط ف ط ف ط ف ط اٌفؼٍٍ اٌّغزهذف ٔغجخ إٔدبص اٌخطخ

122%  122%  122%  122%  122%  

 اٌفشػُبد واٌّخبؽش اٌّزىلؼخ

 ِذي إٌزضاَ اٌّشوض ثّزبثؼخ خطؾ اٌزؼبلت اٌىظُفٍ )اٌذوساْ اٌىظُفٍ ٌذي اٌجذالء(، رغشة اٌىفبءاد

 وطف اٌّششوع

اٌفبػٍُخ، وػذَ رؤثشهب ثؤٌ عزجبلٍ ٌزهُئخ اٌظف اٌثبٍٔ ِٓ اٌّىظفُٓ، اٌّسزٍُّٓ إلشغبي اٌىظبئف اٌسُىَخ ٌؼّبْ إعزّشاس رمذَُ اٌخذِبد ثٕفظ اٌّغزىي ِٓ اٌىفبءح وإلّىُٓ اٌّشوض  ِٓ اإلعزؼذاد اَؼًّ اٌّششوع ػًٍ ر

 .ٔفىبوبد اٌذائّخ أو اٌّؤلزخإلرغُُشاد رطشأ ػًٍ اٌّىاسد اٌجششَخ ٔزُدخ ٌ

 

 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط طٕح انزُلٛنٚخ/انُشبطانق

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

 Q1 
Q0 Q1 Q2 

         ٔزبئح اإلعزجُبْ عزجُبْ ػًٍ وبفخ اٌّىظفُٓ / خّؼه ورسٍٍُه(.... اٌمجٍٍإللُبط ِذي اٌىػٍ ثّفهىَ اٌزؼبلت اٌىظُفٍ )رىصَغ ا 1

         اٌّظفىفخ ِؼجؤح رؼجئخ ِظفىفخ اٌدبهضَخ 2

         اٌٍدبْ اٌّشىٍخ رشىًُ اٌٍدٕخ اٌفُٕخ واٌٍدٕخ اٌزىخُهُخ 3

ّبد ٔزبئح ػزإٌىَبد/ ألػزّبدهب/ رمُُُ اٌىظبئف/ رسذَذ اإهُّخ وألػذاد لبئّخ اٌىظبئف/ رسذَذ ٔغجخ اأ) ٌٍّشوضرسذَذ اٌىظبئف اٌسُىَخ  4

 (3( و)2( و)1إٌّىرج )اٌزمُُُ(.  

(ِؼجؤح 3+2+1إٌّبرج )

 زّذحوِؼ

        

إٌّىرج  رمبْ ٌىً وفبَخإلٔىاػهب اٌثالس )خىهشَخ، ػبِخ، فُٕخ( ِغ رسذَذ ِغزىي اؤرسذَذ اٌىفبَبد اٌىظُفُخ ٌىبفخ اٌىظبئف اٌسُىَخ ث 5

(4) 
 ( ِؼجؤح وِؼزّذح4إٌّىرج سلُ)

        

         ( ِؼجؤح وِؼزّذح5) إٌّىرج سلُ (5( ثذالء ٌىً وظُفخ زُىَخ ػًٍ إٌّىرج سلُ )2خزُبس اٌجذالء )إ 6

         اإلٔزهبء ِٓ رسذَذ اٌفدىاد رسذَذ فدىح اٌىفبَبد ٌٍجذالء اٌّششسُٓ 7

         ( ِؼجؤح وِؼزّذح6إٌّىرج سلُ) (6ػزّبدهب. إٌّىرج )إػذاد خطؾ رطىَش فشدَخ ٌٍجذالء اٌّششسُٓ وإ 2

9 
 ػزّبدهبإودِح خطؾ اٌزطىَش اٌفشدَخ ِغ خطخ اٌزذسَت فٍ اٌّؤعغخ 

أعّبء اٌجذالء فٍ اٌخطخ 

 اٌزذسَجُخ

        

اٌخطخ ،رظبي واٌزىاطً إل( خطخ ا7خطخ اٌزؼبلت اٌىظُفٍ اٌشّىٌُخ ػًٍ إٌّىرج ) ػزّبدهب ِٓ اٌٍدٕخ اٌزىخُهُخ:إػذاد اٌخطؾ وإ 12

 خطخ اٌسىافض واٌذِح،عزجُبْإلاٌزسغُُٕخ ثٕبء ػًٍ ٔزبئح رسًٍُ ا
 خطخ اٌزؼبلت اٌىظُفٍ

        



37 
 

 

 

 

 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوعبد  انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 Q0 Q1 Q2 

1 
اٌزغزَخ واٌسظىي ػًٍ  داسٌإلٌىظُفٍ اٌفٍٕ واخبد اٌزذسَجُخ ٌٍّىظفُٓ / رطىَش اٌّغبس ابززُإلرىصَغ ِزوشح ثب

 ززُبخبد اٌزذسَجُخإلخّغ ورسًٍُ ورظُٕف اأداء اٌّىظفُٓ،   اٌشاخؼخ ِٓ عدالد 
  خطخ رذسَجُخ

    

     اٌزذسَجُخ ٌمغُ اٌزذسَترؼُّٓ اٌّىظفُٓ ثبٌخطخ  ًٌ ِذَشَخ اٌزخطُؾ ثبٌجشاِح اٌفُٕخ اٌزٍ رؼمذ ثبٌّشوض ثذاَخ اٌغٕخ.إعّبء اٌّىظفُٓ اٌفُُٕٓ أسعبي وشف إ 0

1 
صٌ ردهُض وشف ثبٌّىظفُٓ اٌّغزسمُٓ ٌٍزشفُغ اٌىخىثٍ ووشف ثبٌّىظفُٓ اٌّسزًّ رٕبفغهُ ػًٍ اٌزشفُغ اٌدىا

 وشف ثبٌجشاِح اٌزذسَجُخ زغت اٌذسخخ واٌفئخ. ادػذإو

 

 رٕغُت اٌّىظفُٓ ثجشٔبِح رذسَجٍ
    

 ششافُخ واٌمُبدَخإلرطىَش شبغٍٍ اٌىظبئف ا 2

 
     ٕغُجهُ ٌىظبئف لُبدَخ وإششافُخر

      إسعبي وزت سعُّخ ٌّؼهذ اإلداسح ثبٌجشاِح اٌزذسَجُخ زغت اٌفئخ واٌذسخخوداسح اٌؼبِخ ثبٌّىظفُٓ إلسعبي وزت سعُّخ ٌّؼهذ اإ 3

     اإلٔزهبء ِٓ اٌجشٔبِح اٌزذسَجٍ اٌزٕفُز 4

 

 

 1-0-2 ههى انًشؤع انقطخ انزلهٚجٛخ انلافهٛخ/ رى رُلٛنْب  ٍى انًشؤع ٔطلزّإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

هكغ هلهاد ٔكلبءاد انًٕاهك 

 ٔانًبنٛخ انجشوٚخ
 كاء انًؤٍَٙألرطٕٚو ا

 اشٓو 1يغخ انزُلٛن  11/1/0201ٔؽزٗ  1/0/0201 ٔاإلَزٓبء ٔيلح انزُلٛن ربهٚـ انجلء

 كاهٚخ ٔانًبنٛخإلٌ اؤٔيلٚوٚخ انش يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ال ٕٚعل انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 انغجٛٓخ -ػًبٌ  انًٕهغ انغـواكٙ يٕظلٙ انًوكي انلئخ انًَزٓلكخ 

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع
 كاء انًَزٓلكخألهٛى يؤشواد ا

0201 0200 0201 0202 0203 

 رطٕٚو انًَبه انٕظٛلٙ نهًٕظلٍٛ ٔانًٕاكوخ ثٍٛ انًَبه انٕظٛلٙ ٔانًَبه انزلهٚجٙ

 .شواكٛخ إلرطٕٚو ٔرأْٛم شبؿهٙ انٕظبئق انوٛبكٚخ  ٔا

 َغبى انقطخإََجخ 

 

 

 

 ف ط ف ط ف ط ف ط اٌفؼٍٍ  اٌّغزهذف 

122%  122%  122%  122%  122%  

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ

 نزُلٛن أػًبل انزلهٚت. ًبنٛخانًقظظبد ان كلبٚخو ػل

 ٔطق انًشؤع 

نلٔهاد كاهٚخ ٔانًبنٛخ ػجو ػلك يٍ اإلرطٕٚو انولهاد انلُٛخ ٔانولهاد ا،كٙ رٕطٍٛ يشؤع انًُظًخ انًؼوكٛخ )انًُظًخ انًزؼهًخ( انوبئى ػهٗ َوم انقجواد ٔرًكُٛٓب كافهٛب   ٍبٍٛب  أ خ انزلهٚت انلافهٙ يؾٕها  ٛرًضم ػًه

 ٔانضبَٛخ كٙ انًوكي  ألٔنٗشـبل انظلٕف اإلْٛهٓى أانزقظظٛخ انًؼُٛخ ثوكغ هلهاد انًٕظلٍٛ ٔر
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 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط  انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #
 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 Q0 Q1 Q2 

         دساعخ رسٍٍُُخ ٔزبئح  خبوبد اٌّزىلؼٔفىإلززُبخبد اٌّغزمجٍُخ ِٓ اٌّىاسد اٌجششَخ فٍ ػىء اإلرسذَذ ا 1

         وشف رمُُُ األداء ٌٍّىظفُٓ رٕظُُ ػٍُّخ إداسح ورمُُُ األداء اٌىظُفٍ 0

         خطخ رذسَجُخ ززُبخبد اٌزذسَجُخإلرسذَذ ا 1

         إػزّبد اٌضَبداد ورىصَؼهب (3ػبفُخ ٌٍفئخ اٌثبٌثخ )شهش إلاٌضَبدح ا ِٕر ثئخشاءاد اٌغُش 2

         اإلٔزهبء ِٓ اٌؼًّ رٕظُُ ٍِفبد اٌّىظفُٓ 3

         طذوس ِغىدح خذوي اٌزشىُالد إػذاد خذوي اٌزشىُالد ٌٍىظبئف اٌسىىُِخ 4

         طذوس وزبة اٌزشفُؼبد ثئخشاءاد رشفُغ اٌّىظفُٓ ِٓ دسخخ إًٌ دسخخ أػًٍ ػّٓ اٌفئزُٓ األوًٌ واٌثبُٔخاٌغُش 2

         إػزّبد اٌضَبداد ورىصَؼهب اءاد ِٕر اٌضَبداد اٌغٕىَخ ٌٍّىظفُٓاٌغُش ثئخش 8

 1-0-2 ههى انًشؤع خ انًٕاهك انجشوٚخ فط ٍى انًشؤع ٔطلزّإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

هكغ هلهاد ٔكلبءح انًٕاهك 

 ٔانًبنٛخ انجشوٚخ

كاء ألرطٕٚو ا

 انًؤٍَٙ

 انَُخ شٓوأ نجوٛخ ٔانزُلٛن اشٓو 1 انًشؤع ػلاكإ يلح 11/1/0201 ٔؽزٗ 1/1/0201  0شٓو  َزٓبء ٔيلح انزُلٛن إلربهٚـ انجلء ٔا

 اانًٕاهك انجشوٚخ يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ٕعلال ٚ انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 انًوكي انغـواكٙ انًٕهغ انغـواكٙ انًوكي انغـواكٙ انلئخ انًَزٓلكخ 

 أْلاف انًشؤع
يؤشو هٛبً األكاء 

 )انُزبئظ(

 كاء انًَزٓلكخألهٛى يؤشواد ا

 0201 0200 0201 0202 0203 

خزُبس اٌىفبءاد اٌالصِخ ٌٍّشوض وِزبثؼخ إواٌّزؼٍمخ ثبعزمطبة وإداسح ورٕظُُ اإلخشاءاد اٌّؼزّذح 

ززُبخبد ِٓ إلُِٓ اٌّشوض ثبؤرٕفُزهب ، ثبٌزٕغُك ِغ ٌدٕخ اٌّىاسد اٌجششَخ ودَىاْ اٌخذِخ اٌّذُٔخ ٌز

 ػًٍ خذوي اٌزشىُالد . حاٌّىاسد اٌجششَخ ثبٌؼذد واٌىلذ اٌّطٍىة واٌّمش

، ِشالجخ  hrmisُؼبد، خذوي رشىُالد ، اٌضَبدح اٌغٕىَخ، خشاءاد ) اٌزؤُِٓ طسٍ، اٌزشفإلرٕفُز ا

 خشاء َخض اٌّىظفُٓ(إٌ أداء، وألاٌذواَ ، رمُُُ ا

 

 ٔغجخ سػب اٌّىظفُٓ 

 

 ف ط ف ط ف ط ف ط اٌفؼٍٍ اٌّغزهذف

122%  122%  122%  122%  122% 

 

 انلوضٛبد ٔانًقبطو انًزٕهؼخ 

 ٍزذسَت اٌّغزّش.ِىظفٍ اٌّذَشَخ ٌزبخخ اٌزطىساد اٌغشَؼخ فٍ ثُئخ اٌؼًّ ِّب َزشرت ػٍُهب  ٔفىبن.إلا ولف اٌزؼُُٕبد، غ ، فِؼذي دوساْ وظُفٍ ِشر

 ٔطق انًشؤع  

اٌّغجك ػًٍ ػٍُّبد  فاٌزؼش َؼب  أ ,داسَخ إلُخ ٌزٕفُز ِهبَ اٌذوائش ووزذارهب اززُبخبد اٌفؼٍإلشغبي وظبئفهب واإػذادهب وفئبرهب ورخظظبرهب وِهبسارهب ِغ  ششوؽ أوذ ِٓ رىافك ؤَهزُ اٌّششوع ثؼًّ رمُُُ ِٕهدٍ وػٍٍّ ٌٍّىاسد اٌجششَخ واٌز

طؾ ِغزّشح وِشٔخ خىَش ثشاِح وػذادهُ وِهبسارهُ وفئبرهُ ورطإل خزُبخبد اٌّغزمجٍُخ ِٓ اٌّىاسد خالي فزشح صُِٕخ ِسذدح وفمب  إلَؼب رسذَذ اأٔفىبن اٌذائُ واٌّؤلذ وإلوػبع واألو وخىثٍ ورؼذًَ اأاٌسشان اٌىظُفٍ ِٓ رشفُغ خىاصٌ 

 هذاف اٌّشوض.أُشهب فٍ اٌىلذ إٌّبعت ٌزسمُك غززُبخبد ورإلٌّىاخهخ رٍه ا
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 انًؤشو ػهٗ يَزٕٖ انًقوط  انقطٕح انزُلٛنٚخ/انُشبط #

 0201هٛى انًؤشو ثؾَت انَُخ 

Q1 Q0 Q1 Q2 

         شاد ِىلؼخ سعُّخِزو ػذاد اٌّشاعالد اٌشعُّخ إ 1

         عزجبٔخ إ عزجبٔخ اٌخبطخ ثبٌذساعخ إلردهُض ا 0

         عزجبٔبد اٌّىصػخ واٌّسظٍخإلػذد ا زظبئهب وخّؼهب ورسٍٍُهب إػبدح إعزجبٔخ وإلرىصَغ ا 1

         اٌزىطُبد وإٌزبئح عزخالص إٌزبئح واٌزىطُبد إ 2

 

 2-0-2 ههى انًشؤع كهاٍخ هضب انًٕظلٍٛ  ٍى انًشؤع ٔطلزّإ ٍى انجوَبيظإ ٍزوارٛغٙإلانٓلف ا

هكغ كلبءح ٔهلهاد 

  ٔانًبنٛخ انًٕاهك انجشوٚخ

كاء ألرطٕٚو ا

 انًؤٍَٙ

 شٓو رغوٖ انلهاٍخ أكم ٍزخ   َزٓبء ٔيلح انزُلٛنإلربهٚـ انجلء ٔا

 انًٕاهك انجشوٚخ  يَؤٔنٛخ انزُلٛن ػهٗ يَزٕٖ انًلٚوٚخ ال ٕٚعل انكهلخ انكهٛخ نهًشؤع )كُٚبه(

 انًوكي انغـواكٙ انًوكي انغـواكٙ  انًوكي انغـواكٙ  انلئخ انًَزٓلكخ 

 يؤشو هٛبً األكاء )انُزبئظ( أْلاف انًشؤع
 ٓلكخكاء انًَزألهٛى يؤشواد ا
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 ثؼبد وِىىٔبد اٌجُئخ اٌزٕظُُّخ اٌزً رشرجؾ ثبٌشػب اٌىظُفً أاٌزؼشف ػًٍ 
ًٌ إٔزمبي ِٓ ػًّ إلِؼذي دوساْ اٌؼًّ )ا

 ش( ٌزخفُغ ِؼذالد اٌشربثخ واًٌٍّآخ

 ف ط ف ط ف ط ف ط اٌفؼٍٍ اٌّغزهذف

122%  122%  122%  122%  122%  

 بطو انًزٕهؼخ انلوضٛبد ٔانًق

عزمالٌُخ فٍ اٌؼًّ، سورُُٕخ اٌؼًّ، ػتء اٌؼًّ، غّىع اٌذوس ووزا طشاع اٌذوس ِسذداد اٌشػب اٌىظُفٍ ٌذي ػُٕخ إلَؼزجش وً ِٓ اٌشػب ػٓ اٌشارت، فشص اٌزشلُخ، ػذاٌخ اٌزىصَغ، اٌؼاللخ ثُٓ اٌضِالء، دػُ اٌّششف، ا

 اٌّىبفآد ، ثُئخ اٌؼًّ.،اٌذساعخ

 ٔطق انًشؤع  

َدبثُخ ثُٓ اٌّىظفُٓ وّب إَدبثُخ وػاللبد إداسح ٌجٕبء ثُئخ ػًّ إلمىَ اٌذساعخ ػًٍ رىفُش اٌّؼشفخ ٌرعزخذاِهب ٌٍزؼشف ػًٍ اٌسبٌخ اٌّضاخُخ ٌٍّىظفُٓ. وإدساعخ سػب اٌّىظفُٓ هٍ ؽشَمخ فؼبٌخ َغزطُغ ِذَشو اٌّىاسد اٌجششَخ 

اٌزٕظُُّخ واٌسىافض اٌّبدَخ واٌّؼٕىَخ واٌّهبَ واٌّغؤوٌُبد اٌّىوىٌخ  ثؼبد اٌجُئخأٌىظُفً ٌذي اٌؼبٍُِٓ ورسذَذ اٌؼاللخ  ثُٓ اٌشػب اٌىظُفً ٌٍّىظفُٓ وِىىٔبد وثؼبد وِىىٔبد اٌشػب اأًٌ اٌزؼشف ػًٍ إاٌذساعخ  رهذف

 .ٌٍّىظفُٓ 


