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كلمة املدير العام
ي�رسنا اأن نقدم التقرير ال�ضنوي للمركز اجلغرايف امللكي الأردين لعام 2018، والذي يلقي ال�ضوء على الإجنازات 
والتطورات الذي �ضهدها املركز خالل العام املا�ضي، حيث م�ضى املركز قدمًا يف طريق مواكبة التطوير يف املجالت 

امل�ضاحية واخلرائطية واملعلومات اجليومكانية ف�ضاًل عن املجالت الف�ضائية والفلكية يف اململكة .
املعلومات  املتميزة يف  تتوائم مع روؤيته ور�ضالته  التي  اهدافه ال�ضرتاتيجية  املركز اجلغرايف يف و�ضع  فقد �رسع 
اجلغرافية واجليومكانية وامل�ضاحية واإنتاج اخلرائط، ونظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقات ال�ضت�ضعار عن بعد، 
باأهمية مواكبة التطور العلمي والتقني يف هذه املجالت وتطوير قدراته الفنية خدمًة لالأغرا�ض الدفاعية والتنموية، 
و�ضاغ روؤيته يف اأن يكون مركزًا رياديًا متميزًا يف العلوم امل�ضاحية والف�ضائية، ور�ضالته يف اأن يكون متميزا بتوفري 

اخلرائط والبيانات اجليومكانية والتدريب والتاأهيل لتحقيق التنمية امل�ضتدامة ون�رس املعرفة لأ�ضحاب العالقة.
التي تتيح تبادل املعلومات اجلغرافية بني  للبيانات اجليومكانية  البوابة اللكرتونية الوطنية  اإن�ضاء  حيث بداأ يف حتقيق روؤية اململكة لعام 2025 من خالل 
املوؤ�ض�ضات احلكومية، وت�ضاعد امل�ضوؤولني واملعنيني من ا�ضحاب القرار يف �ضنع القرار ور�ضم ال�ضيا�ضات وتوجيه مواردهم نحو ال�ضتغالل الأمثل باأقل وقت 

وجهد وتكلفة. 
كما بداأ با�ضتخدام الرتا�ضل اللكرتوين، والذي ياأتي �ضمن توجيهات حكومتنا الر�ضيدة يف جمال التحول اإىل حكومة اإلكرتونية، من خالله يتم اإر�ضال وا�ضتالم 
الكتب واملرا�ضالت والتعاميم اآليا عن طريق اأجهزة احلا�ضوب بني خمتلف الوزارات واملوؤ�ض�ضات احلكومية باململكة، مما يوفر الوقت واجلهد للمتعاملني، ومت 

تاأهيل جميع املوظفني املعنيني بهذا الربنامج من خالل ال�رسكة التي قامت بتنفيذ هذا الربنامج.
و�ضعى املركز اإىل تعزيز التعاون امل�ضرتك مع خمتلف اجلهات ذات العالقة من خالل تبادل اخلربات واملعلومات والتجارب على امل�ضتوى املحلي والإقليمي 
والدويل، حيث عقد عدد من التفاقيات مع بع�ض املوؤ�ض�ضات والهيئات العاملية مثل كوريا وال�ضني وكازاخ�ضتان، يف املجالت امل�ضاحية واخلرائطية واملعلومات 
اجليومكانية بالإ�ضافة اإىل املجالت العلمية والبحثية يف علوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك، ل �ضيما واأن هذه الدول متقدمة يف هذه املجالت وتتمتع بخربة 

وا�ضعة، ف�ضال عن امتالكها لأقمار �ضناعية متطورة.
اإثراء املعرفة العلمية لأبناءنا من ال�ضباب  اأهمية كربى يف جمال علوم وتكنولوجيا الف�ضاء الذي يعد نقلة نوعية للمملكة على �ضعيد  واأوىل املركز اجلغرايف 
الأردين ومن الدول العربية ال�ضقية، خا�ضة يف ظل جاهزية املبنى الدائم للمركز الإقليمي لتدري�ض علوم وتكنولوجيا الف�ضاء لغرب اآ�ضيا / الأمم املتحدة يف 

العا�ضمة الأردنية عّمان يف منطقة طارق )طرببور(، حيث يعد املركز الإقليمي الأول على امل�ضتوى املحلي واخلام�ض عامليًا.
ويهدف هذا التقرير اإىل اطالع املعنيني واملهتمني باملهام والواجبات التي يقدمها املركز، وامل�ضاريع التي قام بتنفيذها للقطاعني العام واخلا�ض والتي تتعلق 
اإىل امل�ضاريع التي �ضيتم العمل بها خالل العام  اإ�ضافة  اأنواعها ومقايي�ضها،  باإعمال الرفع امل�ضاحي والت�ضوير اجلوي والف�ضائي وحتديث اخلرائط بكافة 
اإىل جانب الأن�ضطة والزيارات والفعاليات العلمية والثقافية  اأو خارج اململكة،  احلايل 2019، والدورات التدريبية التي عقدت ملختلف اجلهات �ضواء داخل 

للمركز اجلغرايف.
وهكذا فاإن عناوين النجاح البارزة يف م�ضرية هذه املوؤ�ض�ضة ما كانت لتتحقق لول تظافر جهود العاملني يف املركز واإداراته املتعاقبة ودعم امل�ضوؤولني امل�ضتمر 
لهذا ال�رسح العلمي ال�ضامخ الذي لن ياألو جهدًا يف تقدمي ما هو اأف�ضل خدمة لوطننا الغايل يف ظل راعي م�ضريته ونه�ضته املباركة جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

ابن احل�ضني املفدى حفظه اهلل ورعاه.
واهلل ويل التوفيق

  مدير عام املركز اجلغرايف امللكي الأردين                                                                                                      
 العميــدالـدكتـوراملهنـد�س                                                                                                                       

عونـي حممد اخل�صاونــة



املركز اجلغرافي امللكي األردني

12

التقرير السنوي2018



13

املركز اجلغرافي امللكي األردنيالتقرير السنوي2018

 الف�صل الأول
معلومات عامة
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روؤيتنا

مركز ريادي متميز حمليا واإقليميًا يف العلوم امل�ساحية والف�سائية.

ر�سالتنا

مواكبة اأف�سل امل�ستجدات العاملية يف جمال العلوم اجليومكانية لتوفري خرائط وخدمات وبيانات حديثة ودقيقة كاأ�سا�س 
للعمليات التنموية والدفاعية والتدريب والتاأهيل حمليًا واإقليميًا والعمل على ن�سر املعرفة ملتلقي اخلدمة.

قيمنا اجلوهرية

ي�ستند املركز اجلغرايف امللكي الأردين يف ر�سم روؤيته امل�ستقبلية ور�سالته لتحقيق الأهداف الوطنية اإىل جمموعة القيم 
اجلوهرية التالية:-

الولء والإنتماء.
 النزاهة وال�سفافية.
العمل بروح الفريق.
املهنية والإحرتاف.

 التميز والإبداع.



املركز اجلغرافي امللكي األردني

16

التقرير السنوي2018



17

املركز اجلغرافي امللكي األردنيالتقرير السنوي2018

الهداف الوطنية: 

جاءت الأجندة الوطنية نتيجة حوارات بناءة �ضارك فيها ممثلون عن كافة ال�رسائح الجتماعية والجتاهات الفكرية، حيث �ضارك يف ا�ضتنباط هذه املبادرات 

امللكية  املبادرات  اىل  ، وبال�ضتناد  ال�ضيا�ضية  املدين، والأحزاب  املجتمع  بكافة قطاعاته، وموؤ�ض�ضات  الأمة، واحلكومة، والقطاع اخلا�ض  ممثلون عن جمل�ض 

ال�ضامية، وتنفيذًا ملا ورد يف الجندة الوطنية ي�ضعى املركز اإىل امل�ضاهمة الفاعلة يف حتقيق الأهداف الوطنية التالية : 

1. تطوير القت�ضاد الأردين ليكون مزدهرًا.

2. حت�ضني البنية التحتية ومردودها )اأن يكون لالأردن مرافق وبنى حتتية ذات كفاءة ومردود عال(.

3. اإعدادالأردنيني للتعلم الدائم وحفزهم على العمل يف مهن ترتفع قيمتها امل�ضافة با�ضتمرار.

4. متكني الإقت�ضاد الوطني من ا�ضتيعاب التدفق ال�ضنوي املتنامي لالأيدي العاملة الأردنية.

5. رفع كفاءة وفاعلية اأداء موؤ�ض�ضات القطاع العام )هيكلة القطاع العام ليكون اأكرث اإنتاجية وفاعلية(.

الأهداف الإ�سرتاتيجية:
اإن امل�ضاهمة يف حتقيق الأهداف الوطنية واملبادرات امللكية ال�ضامية ل يتم اإل من خالل العمل على �ضياغة جملة من الأهداف ال�ضرتاتيجية التي تن�ضجم وغاياتها 

مع الأهداف الوطنية واملبادرات التي اإذا ما �ضعى املركز اإىل حتقيقها فاإنها بالتاأكيد تكون نتيجة حتمية وحقيقة ملا ي�ضاهم به املركز لتحقيق هذه الغاية. وقد مت 

اإ�ضتنباط هذه الأهداف من قانون املركز اجلغرايف  امللكي الأردين ل�ضنة 1986 لتعك�ض الروؤية والر�ضالة والقيم اجلوهرية التي ي�ضعى املركز من خاللها لتحقيق 

هدفه يف اأن ي�ضبح مركزًا اقليميًا مميزًا يف املعلومات اجليومكانية �ضواء من حيث الإنتاج اأو التدريب اأو البحوث، من خالل بيئة عمل ت�ضاركية للم�ضاهمة بتحقيق 

التطور والرفاهية ملجتمعنا الأردين، فيما يلي الأهداف الإ�ضرتاتيجية التي متثل �ضيا�ضات عمل املركز  على النحو التايل:-

بالت�ضوير  والقيام  احلديثة  املتخ�ض�ضة  واخلرائط  الطوبوغرافية  واخلرائط  امل�ضاحية  واخلدمات  اجلغرافية  واملعلومات  البيانات  واإدامة  وتوفري  اإنتاج   .1

اجلوي لكافة املتطلبات الدفاعية والتنموية والإقت�ضادية ومراجعتها.

2. توفري واإعداد البيانات با�ضتخدام الت�ضوير اجلوي )الورثوفوتو( وال�ضور الف�ضائية وتطوير الفنون امل�ضاحية والعمل على تدريب وتاأهيل الفنيني العاملني 

يف املركز  والقطاعني العام واخلا�ض والدول ال�ضقيقة، واإيجاد مرجعية ر�ضمية مدعمة لالأمور املتعلقة باحلدود.

امل�ضتدامة ولالأغرا�ض  والتنمية  للتخطيط  الالزمة  وال�ضور  املعلومات  لتوفري  اأقمار �ضناعية  واإطالق  اأردنية  لوكالة ف�ضاء  واملعرفية  التقنية  القاعدة  بناء   .3

الدفاعية.

  

الأهداف الوطنية و ال�سرتاتيجية
التي ي�ساهم املركز اجلغرايف امللكي يف حتقيقها



املركز اجلغرافي امللكي األردني

18

التقرير السنوي2018

الن�ساأة والتاأ�سي�س
انبثقت فكرة تاأ�ضي�ض املركز اجلغرايف امللكي الردين عام 1975 من حاجة البالد امللحة ايل جهة حكومية ر�ضمية  تتوىل  القيام بكافة اعمال امل�ضاحة 

ور�ضم اخلرائط والت�ضوير اجلوي والف�ضائي ل�ضد احتياجات اململكة  والدول العربية ال�ضقيقة يف هذه املجالت.
ويعترب  املركز اجلغرايف من املوؤ�ض�ض�ضات  الوطنية الرائدة التي تعمل �ضمن روؤى م�ضتقبلية وا�ضحة من خالل ن�رس مفاهيم الأداء املتميز واجلودة 
وال�ضفافية وتطوير الأنظمة واخلدمات من اأجل الو�ضول اإىل خدمات م�ضاحية )اأر�ضية، جوية، ف�ضائية( وخرائطية ومعلومات جغرافية موثوقة 
ذات دقة عالية تخدم اأغرا�ض التنمية ال�ضاملة، وتتوفر ب�ضفافية وميكن احل�ضول عليها باإجراءات ب�ضيطة، من خالل موظفني اأكفاء متميزين، وقد 
اأُنيط بهذا املركز اجلغرايف ح�رسيًا التعامل مع املعطيات امل�ضاحية والت�ضوير اجلوي واإنتاج اخلرائط بكافة اأنواعها ومقايي�ضها، وتوفري املعلومات 
اجلغرافية والتعامل مع ال�ضور الف�ضائية وتطبيقات الإ�ضت�ضعارعن بعد يف �ضتى املجالت، وخا�ضة الك�ضف عن املوارد الطبيعية واإدارتها خدمة 

مل�ضرية الوطن التنموية.

واملركز اجلغرايف ل ياألو جهدًا يف ال�ضعى الدوؤوب لإ�ضتيعاب ما يطراأ من تقدم وتطور وحتديث يف العمل امل�ضاحي واخلرائطي، للم�ضاهمة يف تطوير 
القدرات الفنية خدمًة  للقطاعني الع�ضكري واملدين  يف اململكة، وخا�ضًة على ال�ضعيد التقني واملعلومات الرقمية، للتكيُّف مع الواقع العاملي الراهن، 
توفري  من  مُتّكن  التي  احلديثة  الكنولوجيا  يف  والإ�ضتثمار  واملعلوماتي  اللكرتوين  الأمن  جمال  يف  متقدمة  قدرات  امتالك  �ضعيد  على  وخ�ضو�ضًا 
املعلومات الدقيقة واحلديثة عن واقع خمتلف القطاعات والماكن واملن�ضاآت من خالل بوابة املعلومات اجليومكانية الوطنية اللكرتونية، وبناء مظلة 

دفاعية اإلكرتونية حلماية تلك املعلومات والبنى التحتية احل�ّضا�ضة. 

 و من  اجلدير بالذكر انَّ  املركز اجلغرايف  امللكي  كموؤ�ض�ضة حكومية يرتبط  بدولة رئي�ض الوزراء / وزير الدفاع، ويخ�ضع للقوانني والنظمة 
املعمول بها يف اململكة، فيما يتعلق باملالية واللوازم العامة واملوظفني وغريها من الأمور، ول يوجد فروع للمركز الذي يقع مبناه يف منطقة اجلبيهة، 
بني كل من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واجلمعية العلمية امللكية.وهكذا فاملركز اجلغرايف امللكي ُيعترب �رسحا علميا متميزًا ومتخ�ض�ضا يف 
العلوم امل�ضاحية وانتاج اخلرائط بكافة انواعها ومقايي�ضها وعنوانا بارزا من عناوين النجاح التي ي�ضهدها الوطن العزيز و�ضيبقى كذلك  بعون اهلل ، 
يف ظل راعي م�ضريتنا و نه�ضتنا املباركة �ضيد البالد  ح�رسة �ضاحب اجلاللة الها�ضمية القائد العلى للقوات امل�ضلحة الردنية / اجلي�ض العربي امللك 

عبد اهلل الثاين ابن احل�ضني املعظم حفظه اهلل ورعاه.
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 الف�صل الثاين
مديريات املركز
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الـرئيـ�س
• رئيــــــ�س هيئـــــــــة االأركـــــــــان امل�صرتكــــــة	

الأع�ساء
• رئيــــــــــ�س هيئـــــــــــــــــــة العمليــــــــــــــــــــات والتدريب	

•  مديرعام املركز اجلغـرافــي امللكــي االأردنـي	

• مدير مديرية امل�صــــــــــاحة الع�صكريــــــــــــة	

• مدير عام دائـــرة االأرا�صـــــي وامل�صــــــــــاحة	

• اأمني عــام وزارة الزراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة	

• اأمني عـام وزارة االأ�صـغال العامة واالإ�صـــكان	

• اأمني عـام وزارة ال�صـــــــوؤون البلديــــــــــــــــــــة	

• اأمني عام وزارة التخطيط والتعاون الـدويل 	

• اأمني عـام �صـــــــــــــــــــــــــــــــــلطة وادي االأردن	

اللجنة  العليا للمركز اجلغرايف امللكي الأردين
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مهام املدير العام:

يتوىل دور الإدارة العامة  والإ�رساف على العاملني يف املركز اجلغرايف امللكي الأردين، وتوجيه جهودهم مبا يخدم حتقيق . 1

الأهداف ال�ضرتاتيجية للمركز، والعمل على حتفيزهم على الإبداع واللتزام بالت�رسيعات والتعليمات الإدارية واملالية 

املعمول بها وزيادة الإنتاجية وتقدمي املبادرات وت�ضجيع روح العمل كفريق وتعزيز مبداأ القيادة اجلماعية الت�ضاركية، 

والإت�ضال والتن�ضيق مع املوؤ�ض�ضات والوزارات داخل وخارج الأردن .

و�ضع خطط عمل وفق اأطر زمنية حمددة وموؤ�رسات اأداء قيا�ضية ت�ضتهدف زيادة كفاءة العمل، وتر�ضيد ا�ضتخدام الأموال . 2

العامة، ومتابعة وتقييم الأداء املوؤ�ض�ضي للمركز مبا يحقق الكفاءة والفاعلية الإدارية لها.

الربامج . 3 العمل وحو�ضبتها، وتطوير  اإجراءات  تب�ضيط  على  والإ�رساف  وتنميتها  الب�رسية  املوارد  اإدارة  على  ال�رساف 

والآليات الالزمة لتحقيق اأهداف املركز.

الإ�رساف على اآليات تطوير اخلدمات التي يقدمها املركز و�ضمان حت�ضني جودتها. . 4

      يتبع املدير العام  :
• نائب املدير العام.	

• امل�ضت�ضار لل�ضوؤون الفنية.	

• ق�ضم املتابعة وال�ضكرتاريا.	

• وحدة التطوير املوؤ�ض�ضي والتميز.	

• وحدة الرقابة الداخلية.	

•  ق�ضم احلــدود.	

 الإدارة العامة/املدير العام
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يتوىل نائب املدير العام اأمور الإدارة العامة ومتابعة ما يجري يف املركز  والإت�ضال والتن�ضيق اخلارجي وتتلخ�ض اأهم واجباته مبا يلي:

يكون م�ضوؤوًل اأمام املدير العام عن اإدارة كافة �ضوؤون مديريات املركز املرتبطة به.. 1

الإت�ضال والتن�ضيق بني املركز واجلهات اخلارجية وال�رسكاء الداخليني واخلارجيني فيما يتعلق بكافة الأمور الإدارية والفنية واإيجاد . 2

عالقة فّعالة بني املركز وهذه اجلهات داخل اململكة اأو خارجها والتن�ضيق حول ما ميكن اأن يقدمه املركز  من خربات وم�ضورة يف املجالت 

ذات الإهتمام امل�ضرتك.

متابعة كافة الفعاليات والأن�ضطة مثل املوؤمترات والندوات واملحا�رسات يف الداخل واخلارج والتن�ضيق للم�ضاركة الفّعالة بها.  . 3

العمل على مواكبة  امل�ضتجدات العلمية وتنفيذ اخلطط والإ�ضرتاتيجيات اخلا�ضة باملركز. . 4

      يتبع نائب املدير العام  :

1- مديرية التخطيط.

2- مديرية الإنتاج.

3- مديرية التطبيقات احلديثة.

4- مديرية ال�ضوؤون الإدارية واملالية.

5- مديرية اخلدمات الفنية.

6- ق�ضم الديوان.

7- ق�ضم العالقات العامة.

8- ق�ضم ال�ضوؤون  القانونية.

نائب املدير العام
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 تقوم هذه املديرية بالتخطيط لأعمال املركز الإنتاجية عن طريق و�ضع خطة �ضنوية ومتابعة تنفيذها، ودرا�ضة كل م�رسوع 
الالزمة  الب�رسية  والقوى  والزمن  الكلفة  ُمبينة  لكل م�رسوع  مدرو�ضة  من خالل و�ضع خطة  اإجنازه  اإنتاجه حتى  ومتابعة 

وحتديد املوا�ضفات املنا�ضبة له وح�ضب طبيعته.

اأهم واجبات املديرية:
1- اإعداد املوا�ضفات الفنية ملنتجات املركز اجلغرايف امللكي الأردين.

 2- و�ضع املعايري والأ�ض�ض ملتابعة اأداء املديريات، و�ضري العمل يف امل�ضاريع وبيان توزيع الطاقات الب�رسية واإجراء 
الدرا�ضات لتح�ضني اأدائها.

3- و�ضع الدرا�ضات التف�ضيلية للم�ضاريع الإنتاجية من حيث الكلفة والأيدي العاملة واملواد الالزمة والوقت الالزم 
للم�ضاريع واإعداد الربامج التنفيذية ال�ضاملة لها.

بالكتب  ورفدها  املركز  كلية  وطالب  الأردين  امللكي  اجلغرايف  املركز  موظفي  تخدم  متخ�ض�ضة  مكتبة  اإدامة   -4
والدوريات العلمية املتخ�ض�ضة.

5- تدقيق نهائي لكافة منتجات املركز اجلغرايف امللكي الأردين.
6- التح�ضري للدورات التي يعقدها املركز اجلغرايف امللكي الأردين ومتابعتها.

7- اإعداد اخلطة ال�ضنوية الإنتاجية للمركز اجلغرايف ومتابعتها.

      ويتبع هذه املديرية الأق�سام التالية:

• ق�ضم درا�ضة امل�ضاريع.	
• ق�ضم الإ�رساف واملتابعة والتدقيق.	
• ق�ضم التدريب.	
• ق�ضم الرتجمة والبحوث واملكتبة.	

مديرية التخطيط
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اأهم واجبات املديرية:
1- تاأ�ضي�ض واإدامة ال�ضبكات امل�ضاحية الوطنية )اجليوديزية، الت�ضوية الدقيقة، GPS( التي تعترب الأ�ضا�ض جلميع 

الأعمال امل�ضاحية يف اململكة.  
.GIS 2- تنفيذ م�ضاريع امل�ضح الطبوغرايف واإنتاج املخططات التف�ضيلية بنظام

3- تنفيذ كافة اأعمال امل�ضح امليداين املبا�رس ونقاط الإحكام والتكملة امليدانية وما يرتتب عليها من عمليات ح�ضابية 
وتزويد القطاعني العام واخلا�ض بالإحداثيات واملنا�ضيب للنقاط املرجعية.

4- حتديد اإجتاه قبلة امل�ضاجد يف اململكة.
5- امل�ضاركة بالأعمال امليدانية احلدودية.

واإنتاج  امل�ضححة)الأورثوفوتو(  والف�ضائية  اجلوية  ال�ضور  واإنتاج  اجلوي/حتليل  الر�ضم  باأعمال  القيام   -6
.)DTM( النموذج الرقمي الأر�ضي

)املدنية  املختلفة  باملقايي�ض  الطبوغرافية  اخلرائط  وحتديث  اإنتاج  من  الرقمي  اخلرائطي  الر�ضم  اأعمال  تنفيذ   -7
والع�ضكرية( واخلرائط ال�ضياحية واخلرائط اجليولوجية واخلرائط اجلدارية وخرائط الطريان املدين والأطال�ض 

واخلرائط النوعية واملن�ضورات املختلفة.
8- امل�ضاركة يف تدريب دورات ق�ضم التدريب املختلفة.

9- تطوير اأداء املوظفني من خالل عقد وامل�ضاركة بالدورات واملوؤمترات الداخلية واخلارجية.
10- اإن�ضاء وحتديث قاعدة بيانات رقمية من ال�ضور الف�ضائية واجلوية واإنتاج خرائط لدول جماورة.

11- اإجناز كل الإتفاقيات امل�ضندة للمركز اجلغرايف من عمليات الت�ضوير اجلوي.
12- تزويد قوات حفظ ال�ضالم ب�ضور جوية م�ضححة.

       ويتبع هذه املديرية الأق�سام التالية: 
•  ق�ضم امل�ضح امليداين.	
•  ق�ضم الر�ضم اخلرائطي الرقمي.	
• ق�ضم امل�ضح اجلوي الرقمي.	
•  ق�ضم الإ�ضتطالع الف�ضائي/ �ضعبة املالحة والت�ضوير اجلوي.	
•  ق�ضم الفلك واملواقيت.	

مديرية الإنتاج
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مديرية التطبيقات احلديثة

اأهم واجبات املديرية:
1- توفري  ال�ضور الف�ضائية متعددة امل�ضادر والقدرات التمييزية واملعلومات اجلغرافية الرقمية للموؤ�ض�ضات العامة 

واخلا�ضة.

2- ت�ضجيل الأبحاث العلمية لدى �ضندوق ودعم البحث العلمي يف الدورتني البحثيتني من كل عام .

مع  بالتعاون  وتخزينها  وحتديثها  اإدامتها  على  والعمل  املقايي�ض  مبختلف  اململكة  لكامل  بيانات  قاعدة  اإنتاج   -3

اجلهات املعنية.

4- تقدمي الإ�ضت�ضارات وامل�ضاعدة والتدريب ملختلف املوؤ�ض�ضات الر�ضمية والوزارات واجلامعات يف جمال ال�ضور 

الف�ضائية واأنظمة املعلومات اجلغرافية.

5- الدعم الفني للربجميات واحلوا�ضيب وال�ضبكة الداخلية للمركز اجلغرايف واإدامة وت�ضغيل اخلوادم والأجهزة 

واملوقع الإلكرتوين.

6- بناء قاعدة بيانات جغرافية وجيومكانية عالية الدقة.

7- تنفيذ امل�ضاريع  للجهات الأمنية والقوات امل�ضلحة والدفاع املدين و�ضالح اجلو وتزويدهم باخلرائط والبيانات 

وال�ضور املحدثة التي يحتاجونها بالإ�ضافة اىل متارين املحاكاة الع�ضكرية مثل مترين اأمن الوطن.

     ويتبع هذه املديرية الأق�سام التالية:

•  ق�ضم اخلرائط الرقمية.	

•  ق�ضم الإ�ضت�ضعار عن بعد.	

•  ق�ضم البحوث التطبيقية.	

•  ق�ضم احلا�ضوب.	

• ق�ضم البوابة اجليومكانية	
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 تخت�ض هذه املديرية بتوفري املتطلبات الإدارية واملالية  والب�رسية املوائمة مل�ضاندة املديريات الأخرى يف حتقيق اأهداف املركز.

       اأهم واجبات املديرية:
وبعثات . 1 ودورات  واإجازات  �ضنوية  وزيادات  وترفيع  تعيني  من  الب�رسية  باملوارد  املتعلقة  بالإجراءات  القيام 

الت�ضكيالت ال�ضنوي للمركز وفتح ال�ضجالت اخلا�ضة باملوظفني واأدائهم ال�ضنوي وغريها من  واإعداد جدول 

الأمور املتعلقة باملوظفني.

و�ضع اخلطوط العري�ضة مل�رسوع موازنة املركز اجلغرايف امللكي الأردين  ال�ضنوية بالتن�ضيق مع بقية مديريات . 2

واإعداد  بها  املعمول  والتعليمات  القوانني والأنظمة  يتما�ضى مع  الفعلية وما  املوازنة  يرد يف  ما  املركز وتنفيذ 

التقارير املالية التي تبني الو�ضع املايل يف املركز.

حت�ضيل الأموال واملطالبات املرتتبة للمركز من كافة م�ضادرها وكذلك القيام باأمور ح�ضابات ال�ضندوق. . 3

�رسف امل�ضتحقات املالية املرتتبة على املركز بعد اإكتمال كافة مراحل التدقيق و�رسف الرواتب للموظفني.. 4

تاأمني املركز ومديرياته املختلفة مبا حتتاج اإليه من اأجهزة ومواد وفق القواعد والقوانني والأنظمة والتعليمات . 5

اخلا�ضة ووفق موازنة املركز اجلغرايف ومتابعة اأعمال امل�ضرتيات والإ�ضتالم.

املحافظة على دميومة تاأمني املخزون من املواد خلدمة اإحتياجات املديريات.. 6

تنظيم م�ضتودعات املركز وحماية موجوداتها.. 7

        ويتبع هذه املديرية الأق�سام التالية:

• ق�ضم املوارد الب�رسية.	

• الق�ضم املايل.	

• ق�ضم امل�ضتودعات.	

• ق�ضم امل�ضرتيات.	

مديرية ال�سوؤون الإدارية و املالية
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املوارد الب�سرية

يعتمد العمل يف املركز اجلغرايف امللكي الأردين على طاقات ب�رسية اأردنية موؤهلة ومدربة يف جمالت علمية متنوعة . 1
تتنا�ضب مع بيئة املركز اجلغرايف امللكي الأردين وطبيعة عمله، وقد عمل فيه )187( موظفًا وموظفة حتى نهاية 
عام 2018 حيث مت تعيني)15(  موظف ويحمل هوؤلء املوظفون �ضهادات علمية خمتلفة كالهند�ضة بتخ�ض�ضاتها 
املختلفة، اجلغرافيا، اجليولوجيا، امل�ضاحة، امل�ضح اجلوي والر�ضم اخلرائطي، الطباعة والت�ضوير واحلا�ضوب، 
اإ�ضافة اإىل تخ�ض�ضات علمية اأخرى ذات عالقة باأعمال املركز وتخ�ض�ضات اإدارية وفنية. واإنفكاك )15( موظف. 

وميكن ت�ضنيفهم  ح�ضب املوؤهل العلمي اإىل:. 2
• دكتوراة: وعددهم )3( موظفني وي�ضكلون ما ن�ضبته )1.05%( من جمموع العاملني.	
• ماج�ضتري: وعددهم )6( موظفني وي�ضكلون ما ن�ضبته )2.08%( من جمموع العاملني. 	
• بكالوريو�ض: عددهم )46( موظف وموظفة وي�ضكلون ما ن�ضبته )26.031%( من جمموع العاملني.	
• دبلوم متو�ضط: عددهم )87( موظف وموظفة وي�ضكلون ما ن�ضبته )44.27%( من جمموع العاملني.	
• ثانوية عامة فما دون: وعددهم )45( موظف وموظفة وي�ضكلون ما ن�ضبته )25%( من جمموع العاملني.	

وجدول  رقم )1(  يبني التوزيع.

املجموع       الت�سنيف                                                         
3 دكتوراة                             

6 ماج�ستري

46 بكالوريو�س

87 دبلوم متو�سط

45 ثانوي فما دون

187 املجموع

جدول)1( توزيع موظفي املركز اجلغرايف امللكي الأردين 2018 ح�ضب املوؤهل العلمي
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املجموع ثانوية فما دون دبلوم بكالوريو�س ماج�ستري دكتوراة ال�سنة
181 50 77 46  5 4 2016

192 48 85 51  4 4 2017

187 45 87 46  6 3 2018

 وكان للمركز اجلغرايف امللكي الأردين  و ما يزال دوره الهام يف رفد الوزارات والدوائر واملوؤ�ض�ضات يف اململكة بطواقم من الفنيني املدربني 
واملوؤهلني وذلك عرب �ضنوات متعددة، حيث مّت نقل العديد من الفنيني اإىل الدوائر املتخ�ض�ضة مت�ضلحني باملعرفة واخلربة اإ�ضهامًا من املركز 
اأعداد موظفي املركز  البياين الذي مُيّثل تطور  التنموية للمملكة، ويظهر ذلك وا�ضحا من خالل الر�ضم  اجلغرايف امللكي الأردين يف امل�ضرية 

اجلغرايف امللكي الأردين، جدول رقم )2( الذي يبني اعداد املوظفني )2016 - 2018(.

جدول رقم)2( اعداد املوظفني )2016 - 2018(

�ضكل )1( توزيع موظفي املركز اجلغرايف امللكي الأردين
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 املركز اجلغرايف امللكي الأردين دائرة من الدوائر الإنتاجية احلكومية التي تعتمد يف موازنتها على ما يتم تخ�ضي�ضه من الدولة كل عام، ويف 
نف�ض الوقت فاإن جميع اإيرادات املركز اجلغرايف امللكي الأردين والتي تتكون من اإيرادات امل�ضاريع التي ينفذها واإيرادات مبيعات اخلرائط 

وال�ضور اجلوية والدورات التي يعقدها والإيرادات الأخرى جميعها ت�ضب يف اإيرادات الدولة ب�ضكل عام.
كما اأن النفقات تكون وفق القوانني والأنظمة والتعليمات املتبعة يف الدولة ووفق ما يتم تخ�ضي�ضه للمركز اجلغرايف امللكي الأردين يف موازنة 

الدولة ال�ضنوية،  ومن اجلدير بالذكر اأنه كان للمركز اجلغرايف امللكي الأردين موازنته اخلا�ضة حتى نهاية العام 1988م.
 

الإيرادات الذاتية:
    بلغت الإيرادات الذاتية الفعلية للمركز اجلغرايف امللكي الأردين لعام 2018 مبلغًا وقدره )318817( دينار  موزعة على النحو التايل:

موازنة املركز اجلغرايف امللكي الأردين

جدول )3( الإيرادات الذاتية للمركز اجلغرايف امللكي الأردين 2018

• ومن اجلدير بالذكر اأن املركز اجلغرايف امللكي الأردين يقوم باأعمال خمتلفة واإنتاج م�صاريع حتمل طابع خدمة اخلطط التنموية ومل 	
توؤخذ هذه بعني الإعتبار يف الإيرادات كونها اإيرادات غري منظورة.

املبلغ بالدينار الإيرادات

248625  م�ساريع

48197 مبيعات خرائط و�سور جوية

21995 متفرقة

318817 املجموع
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النفقات
 بلغت النفقات اجلارية والرأسمالية الفعلية للمركز اجلغرافي امللكي األردني لعام 2018 مبلغاً وقدره )2684020( ديناراً موزعة على

:النحو التالي

شكل)2( اإليرادات الذاتية للمركز اجلغرافي امللكي األردني 2018

املبلغ بالدينار النفقات

1366463  رواتب وعالوات

163848 نفقات ت�سغيلية

861177 نفقات راأ�س مالية

نفقات اأخرى   79056

2470544
املجموع

جدول )4( نفقات املركز اجلغرافي امللكي األردني 2018
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�ضكل)3( نفقات املركز اجلغرايف امللكي الأردين 2018

�ضكل )5( موازنة املركز اجلغرايف امللكي الأردين من عام   ) 2018-2016 (  

النفقات الفعلية/دينار خم�س�سات املوازنة/دينار ال�سنة

2696949 3400000 2016

2684020 2984000 2017

2470544 2883000 2018

    جدول )5( موازنة املركز اجلغرايف امللكي الأردين من عام    ) 2018-2016 (  

2016 2017 2018
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الكهربائية  الأجهزة  �ضالحية  دميومة  على  والعمل  اجلغرايف  املركز  داخل  واملوائمة  العمل  متطلبات  بتوفري  املديرية  هذه  تخت�ض 

والكهروميكانيكية والكهرو�ضوئية و�ضبكة احلا�ضوب ومتديداتها وال�رساف على الزراعة وبع�ض الأمور الن�ضائية وتنفيذ  اأعمال 

الطباعة لل�ضور اجلوية والوثائق واخلرائط مبختلف املقايي�ض وحفظها وتوفري و�ضائل النقل لإمتام عمل املوظفني داخليًا وخارجيًا.

                اأهم واجبات املديرية:

1- حفظ منتجات املركز من اخلرائط باأنواعها واأفالمها وال�ضور اجلوية واأفالمها والوثائق املختلفة.

2- تزويد خمتلف اجلهات الر�ضمية واخلا�ضة باخلرائط والوثائق التي ينتجها املركز ح�ضب التعليمات املعمول بها.

3- القيام بكافة اأعمال الت�ضوير والطباعة للقطاعني العام واخلا�ض.

4- القيام بكافة اأعمال التجليد من �ضلوفان وطي وتخرمي ..... الخ.

5- الإ�رساف على العطاءات ومتابعة عقود ال�ضيانة وجميع الأعمال التي تتعلق بال�رسكات اخلارجية.

6- الإ�رساف على �ضيانة واإدامة الأجهزة واملعدات الكهربائية والكهروميكانيكية والكهرو�ضوئية.

7- املحافظة على �ضالمة املبنى و�ضيانته.

8- اإدامة و�ضيانة �ضبكات املياه الداخلية واخلارجية ومراقبة نظام احلريق.

9- متابعة اأعمال الزراعة واإدامتها.

10- املحافظة على توفري و�ضالمة و�ضائل النقل املختلفة الالزمة للم�ضاعدة يف اإجناز املهام والواجبات املوكولة اإىل املركز.

11-متابعة كافة اعمال ال�ضيانة وال�رساف على امل�ضاريع املحالة يف املركز.

                    ويتبع هذه املديرية الأق�سام التالية:

•  ق�ضم التقنيات احلديثة والطباعة.	

•  ق�ضم الر�ضيف والوثائق.	

•  ق�ضم احلـــركة. 	

•  ق�ضم ال�ضيانة.	

مديرية اخلدمات الفنية
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تهدف وظيفة الرقابة الداخلية اإىل م�ضاعدة الإدارة العليا للمركز للتاأكد من اأن الأهداف املحددة قد مت اإجنازها وفق اخلطط وال�ضيا�ضات 

املر�ضومة، وتزويدها باملعلومات والبيانات ال�ضحيحة ملا يجري على اأر�ض الواقع لغايات اإحكام الرقابة وامل�ضاءلة والتقييم حمايًة 

للمال العام وحت�ضني الكفاءة الإنتاجية وت�ضجيع املوظفني على اللتزام بال�ضيا�ضات الإدارية واملالية والفنية النافذة.

              
              اأهم واجبات وحدة الرقابة الداخلية:

مع  بها،  املعمول  الت�رسيعات  وفق  الدائرة  يف  املتخذة  واملالية  الإدارية  واملعامالت  القرارات  و�ضحة  دقة  من  	•التاأكد 

�ضمان اللتزام بتنفيذ ال�ضيا�ضات الإدارية املر�ضومة للدائرة وفق اخلطط املو�ضوعة .

وال�رسقة  ال�ضياع  من  وحمايتها  العامة  الأموال  و  املادية  وغري  املادية  املوارد  وا�ضتغالل  ا�ضتخدام  ح�ضن  من  	•التاأكد 

والختال�ض و�ضوء ال�ضتعمال . 

	التاأكد من �ضري العمل الفني )جوهر عمل املركز( وفق ما هو خمطط له وب�ضكل يتفق مع اخلطة ال�ضرتاتيجية للمركز 

والوقوف على ال�ضعوبات واملعوقات اإن وجدت والتو�ضية بحلها.

                الق�سام التي تتبع لوحدة الرقابة الداخلية:

املالية. الرقابة  ق�ضم  •	

الدارية. الرقابة  ق�ضم  •	

الفنية. الرقابة  ق�ضم  •	

وحدة الرقابة الداخلية
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 ، احلكومية  والدوائر  املوؤ�ض�ضات  و  الوزارات  يف  العاملة  الأخرى  املوؤ�ض�ضي  التطوير  وحدات  جميع  �ضاأن  �ضاأنها 
وا�ضتنادًا اإىل الدليل الإر�ضادي لوحدات التطوير املوؤ�ض�ضي ، فاإن اأهدافها ومهامها على النحو التايل : 

                 اأ - هدف الوحدة ب�سكل عام : 

ال�ضيا�ضات واخلطط الإ�ضرتاتيجية وخطط العمل  للدائرة من خالل تطوير وحتديث  - الرتقاء بالأداء املوؤ�ض�ضي 
التنفيذية اخلا�ضة بالدائرة ومتابعة تنفيذها و تطبيق الآليات واملنهجيات الالزمة لذلك.

- رفع كفاءة وفعالية الدائرة يف تنفيذ مهامها وتقدمي خدماتها من خالل تطوير البنية التنظيمية وتطوير اخلدمات 
املقدمة و توثيق اإجراءات العمل وتقييمها وتب�ضيطها وحتديثها ب�ضكل م�ضتمر.

                ب - املهام الأ�سا�سية التي يجب اأن تقوم بها الوحدة: 

لتحقيق الفائدة املرجوة من وجود وحدة تنظيمية معنية بتطوير الأداء املوؤ�ض�ضي يف الدائرة فاإنها ل بد من اأن تعمل 
اأداء  الأهداف واأثرها على تطوير  املجال واملتكاملة من حيث  املتخ�ض�ضة من حيث  املهام  تنفيذ جمموعة من  على 

الدائرة. وتتلخ�ض مهام هذه الوحدة باملجالت التالية:
  1- التخطيط ال�ضرتاتيجي.

  2- املتابعة والتقييم .
  3- التطوير الإداري والتنظيمي.
  4- تطوير اخلدمات والعمليات.

   5- مهام اأخرى.
- اإدارة املعرفة.

- احلكومة اللكرتونية.
- مهام تن�ضيقية.

• ويندرج حتت كل مهمة رئي�ضية اأ�ضا�ضية جمموعة من املهام والواجبات الفرعية التف�ضيلية .	

وحدة التطوير املوؤ�س�سي والتميز
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الف�صل الثالث
اهم اإجنازات املركز



املركز اجلغرافي امللكي األردني

38

التقرير السنوي2018



39

املركز اجلغرافي امللكي األردنيالتقرير السنوي2018

التطوير والإجنازات التي �سهدها املركز موؤخرًا

م�رسوع الرفع امل�ضاحي لقاعدة ال�ضهيد موفق ال�ضلطي اجلوية   .  .1

2.  م�رسوع حتديث لوحات اململكة الطبوغرايف مقيا�ض 50000/1  وبواقع 76 لوحة من ا�ضل 171 لوحة.

3.  م�رسوع حتديث لوحات اململكة الطبوغرايف مقيا�ض 25000/1  وبواقع 220 غرب  ال�ضكة.

4.  م�رسوع بناء طبقة املباين ثالثية الإبعاد لكامل مدينة عمان والزرقاء.

5.  تزويد امانة عمان ب�ضورة ف�ضائية معدلة ملدينة عمان مب�ضاحة 802 كم2 وبدقة 30�ضم .

6.  م�رسوع  حتديث عمان GIS املرحلة الأوىل والبدء باملرحلة الثانية ومب�ضاحة 273كم2.

7.  م�رسوع حتديث قاعدة بيانات املراكز التابعة للمجل�ض الأعلى ل�ضوؤون املعوقني .

8.  اإنتاج وحتديث خرائط املحافظات باللغة العربية والجنليزية.

9.  انتاج غطاء اململكة كامال ) Land Cover( مبقيا�ض ر�ضم 15000/1 .

10.  م�رسوع خمططات مطار امللك ح�ضني الدويل / العقبة.

11.  ر�ضد وتثبيت نقاط GPS ملوقع املفاعل النووي.

والليداري  الرقمي  جوي  ت�ضوير  اجراء  واملت�ضمن  امللح  مالحات  مراقبة  م�رسوع  تنفيذ  على  ال�رساف   .12

وامل�ضح امليداين  جلميع مناطق امتياز �رسكة البوتا�ض العربية.

ال�ضغرية  املن�ضاآت  مواقع  وحتديد  القت�ضادية  امل�ضاريع  لتطوير  الردنية  للموؤ�ض�ضة  بيانات  قاعدة  بناء   .13

.  JEDCO واملتو�ضطة والتجمعات القطاعية املختلفة

اورثوفوتو رقمي ملناطق بلدية اخلالدية 20 لوحة.  .14

ر�ضد نقاط م�ضاحية GCP عدد 15 نقطة ل�ضالح هيئة الطاقة الذرية.  .15

خرائط رقمية لالأردن ودول اجلوار خا�ضة بالطائرات احلربية ل�ضالح �ضالح اجلو امللكي.  .16
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تزويد وزارة النقل بالبيانات واخلرائط املالحية الالزمة مل�رسوع تتبع املركبات احلكومي ومتابعة اإ�ضتالم   .17

امل�رسوع من قبل مندوبي املركز اجلغرايف.

تدقيق ال�ضور اجلوية ملنطقة املالحات ل�ضالح �رسكة البوتا�ض.  .18

تزويد وزارة ال�ضغال العامة ببيانات رقمية وخرائط و�ضور جوية معدلة.  .19

تزويد وزارة الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات باإحداثيات الوزارات واملوؤ�ض�ضات احلكومية على م�ضتوى   .20

اململكة الردنية.
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الإتفاقيات

اإىل التعاون يف جمال تدقيق البيانات للخرائط الرقمية التي تنتجها ال�رسكة  �رسكة)HERE( تهدف  مع  اتفاقية  عقد  مت  •	
لنظام   املالحة للمركبات.

والليداري  اجلوي  الت�ضوير  جمالت  يف  التعاون  اإىل  تهدف  الروبوتات  لأنظمة  مزار  �رسكة  مع  تعاون  مذكرة  عقد  	•مت 
والأعمال امل�ضاحية وح�ضاب الكميات.

البلديات. وزارة  م�ضاحني  تدريب  جمال  يف  التعاون  اإىل  وتهدف  البلدية  ال�ضوؤون  وزارة  مع  اتفاقية  عقد  	•مت 
	•مت عقد اتفاقية مع وزارة الطاقة تهدف اىل امل�ضاركة يف انتاج اخلرائط اجليولوجية للمملكة والتي تعدها وزارة الطاقة.
العلمي  التعاون  اإىل تعميق عالقات  ) اجلزائر( تهدف  البواقي  ام  العربي بن مهيدي/  تفاهم مع جامعة  	•مت عقد مذكرة 

والعالقات الثقافية بني البلدين .
يف  م�ضاحية  اأعمال  لتنفيذ  التعاون   اإىل  وتهدف  وخدماتها  امل�ضاحة  لتكنولوجيا  ال�ضت�ضارية  ال�رسكة  مع  اتفاقية  عقد  	•مت 

قاعدة موفق ال�ضلطي اجلوية.
الربجميات  على  اجلغرايف  املركز  يف  اجليولوجيني  تدريب  تهدف  الردنيني  اجليولوجيني  نقابة  مع  اتفاقية  عقد  مت  •	

وتطبيقاتها املتعلقة بنظم املعلومات اجلغرافية وال�ضت�ضعار عن بعد.
الت�ضوير  م�ضاريع  جمال  يف  التعاون  اإىل  تهدف  املحدودة  ال�ضعودية  اجلوي  الت�ضوير  �رسكة  مع  تعاون  مذكرة  عقد  	•مت 

اجلوي وتطبيقات ال�ضت�ضعار عن بعد وح�ضاب الكميات.
. البلدين  بني  الثقافية  والعالقات  العلمي  التعاون  تعميق عالقات  اإىل  تهدف  اللبنانية  اجلامعة  مع  تفاهم  اتفاقية  عقد  	•مت 
	•مت عقد اتفاقية  مع موؤ�ض�ضة اخلط احلديدي احلجازي الأردين تهدف اإىل التعاون يف جمالت التدريب وتزويدهم باخلرائط 

الرقمية واملعلومات اجلغرافية و امل�ضاركة يف املوؤمترات والندوات والور�ض العلمية و طباعة الربو�ضورات والن�رسات.
	•مت عقد مذكرة تفاهم مع هيئة امل�ضاحة ال�ضودانية تهدف اإىل زيادة اأطر التعاون بني الطرفني يف جمال العلوم اجلغرافية 

والعلوم امل�ضاحية وال�ضت�ضعار عن بعد والت�ضوير اجلوي ور�ضم اخلرائط والتدريب وتبادل اخلربات.
املعلومات  يف  التعاون  اأطر  زيادة  اإىل  تهدف  الكويتية  والأمن  ال�ضتخبارات  هيئة  الكويت   دولة  مع  تفاهم  مذكرة  عقد  	•مت 

اجلغرافية والعلوم امل�ضاحية وال�ضت�ضعار عن بعد والت�ضوير اجلوي واإنتاج اخلرائط املختلفة.
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وامل�ضاركة  تدريبية  ور�ضات  تنظيم  اىل  وتهدف  الإح�ضائية  والبحوث  للتدريب  العربي  املعهد  مع  تفاهم  مذكرة  عقد  	•مت 
باملوؤمترات والندوات وتبادل املعلومات والدرا�ضات.

الالزمة. اجلوية  بال�ضور  ال�رسكة  تزويد  اإىل  وتهدف  التنموية  املناطق  تطوير  �رسكة  مع  تفاهم  مذكرة  عقد  	•مت 
وال�ضور  اجلغرافية  واملعلومات  الرقمية  باخلرائط  تزويدهم  اإىل  وتهدف  الكربى  اربد  بلدية  مع  تفاهم  مذكرة  عقد  	•مت 

اجلوية املعدلة ملدينة اربد والتعاون يف جمال التدريب وامل�ضورة الفنية.
املعلومات  املتبادلة يف جمال  املنفعة  اإىل  وتهدف  كوريا  اجلغرافية /  للمعلومات  الوطني  املعهد  مع  تفاهم  مذكرة  عقد  	•مت 

اجلغرافية والر�ضم اخلرائطي.
وتزويدهم  الفنية  وامل�ضورة  التدريب  جمال  يف  التعاون  اإىل  وتهدف  العربية  اجلامعات  احتاد  تفاهم  مذكرة  عقد  مت  •	

باخلرائط الرقمية واملعلومات اجلغرافية. 
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اإ�سهامات املركز اجلغرايف امللكي الأردين يف ما يتعلق بامل�سوؤولية املجتمعية

اإن املركز اجلغرايف امللكي الأردين كموؤ�ض�ضة وطنية رائدة يف جمال اإنتاج اخلرائط وال�ضور اجلوية والف�ضائية والقيام بالإعمال 
امل�ضاحية وتاأهيل وتدريب خمتلف القطاعات يف هذه املجالت، ومنذ ن�ضاأته عام 1975 يعترب �رسيكًا اأ�ضياًل لأن�ضطة املجتمع، 

ومدركًا مل�ضوؤولياته الجتماعية، بحيث يعود النفع على تنمية وتطوير البنية القت�ضادية وحتقيق التنمية ال�ضاملة للبالد .
التعليم:

ي�ضتقبل املركز اجلغرايف وعلى مدار العام العديد من الزيارات العلمية والتعريفية خا�ضة طلبة املدار�ض واجلامعات والكليات 
ومن خمتلف وحدات وت�ضكيالت القوات امل�ضلحة الأردنية ، بهدف زيادة الوعي باأهمية ا�ضتخدام اخلرائط وال�ضور اجلوية 
للمدار�ض    التثقيفية  املحا�رسات  باإعطاء  املركز  يقوم  كما  املجالت،  خمتلف  يف  ودورهــا  اجلغرافية  واملعلومات  والف�ضائية 
املعار�ض    يف  وامل�ضاركة  العلمية  والور�ضات  والندوات  املوؤمترات  تنظيم  اىل  بالإ�ضافة  الع�ضكرية،  والوحدات  واجلامعات 
واملوؤمترات التي تنظمها خمتلف اجلهات اىل جانب نقل املعرفة العلمية يف جمالت العلوم امل�ضاحية واخلرائطية واجلغرافية 
اجلغرافية  املعلومات  ونظم  واجليولوجيا  امل�ضاحة  هند�ضة  تخ�ض�ضات  يف  التخرج  حديثي  طالب  وتاأهيل  تدريب  خالل  من 

وال�ضت�ضعار عن بعد  بالتعاون مع النقابات املهنية ووزارة الأ�ضغال العامة والإ�ضكان واجلامعات.
 

ويقدم املركز اجلغرايف اأي�ضا خ�ضمًا ت�ضجيعيا خا�ضًا للطالب واملوؤ�ض�ضات التعليمية على جميع منتجاته وخدماته من اخلرائط 
والأطال�ض والدورات التدريبية.

كما يقوم املركز باإ�ضدار املجالت العلمية التالية :-
جملة املقيا�ض: تهدف اإىل ن�رس املعرفة العلمية بالعلوم امل�ضاحية واملعلومات اجلغرافية وال�ضت�ضعار عن بعد.  -1

جملة الأ�ضماء اجلغرافية : تهدف اإىل توحيد ون�رس ثقافة الأ�ضماء اجلغرافية يف الوطن العربي.  -2
جملة الكون : تهتم بن�رس علوم الفلك والف�ضاء والكون، ومب�ضاركة عدد من اأ�ضاتذة اجلامعات والعلماء من الوطن   -3

العربي.ويتم توزيعها على الوزارات واملوؤ�ض�ضات املدنية والع�ضكرية والأمنية واجلامعات احلكومية واخلا�ضة.
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ال�سحة:
ينظم املركز اجلغرايف وب�ضكل دوري املحا�رسات التوعوية للعاملني باملركز وبالتعاون مع املوؤ�ض�ضات ال�ضحية وذات العالقة، 
حيث العديد من املحا�رسات حول ا�رسار التدخني بالتعاون مع وزارة ال�ضحة، وخماطر املخدرات وطرق مكافحتها بالتعاون 

مع اإدارة مكافحة املخدرات / مديرية الأمن العام، بال�ضافة اىل امرا�ض ال�ضكر والقلب و�رسطان الثدي وغريها.

ال�سالمة املهنية:
ينظم املركز اجلغرايف املحا�رسات والور�ضات التدريبية وبا�ضتمرار حول ال�ضالمة العامة بالتعاون مع مديرية الدفاع املدين، 
واحلوادث  واملنزل  العمل  يف  معها  التعامل  وكيفية  باملركز  العاملني  بني  اأنواعها  بكافة  العامة  ال�ضالمة  مفهوم  ن�رس  بهدف 
الناجمة عن بيئة العمل قبل  للعاملني وتفادي احلوادث والكوارث  للتقليل من الإ�ضابات والأمرا�ض املهنية  املفاجئه، وذلك 

وقوعها.
بهدف  باملركز،  العاملني  واملوظفات  املوظفني  من  جمموعة  ت�ضم  العامة  ال�ضالمة  جلنة  ت�ضمى  جلنة  اجلغرايف  املركز  ولدى 
التعامل مع احلوادث الطارئة التي قد حتدث – ل قدر اهلل – باملبنى، ويتوفر يف مبنى املركز نظام حريق متكامل، و�ضناديق 

ال�ضعافات الأولية بال�ضافة اىل توزيع الن�رسات والبو�ضرتات املتعلقة بال�ضالمة العامة.
كما ي�ضارك املركز اجلغرايف يف جوائز ال�ضالمة املهنية التي تنظمها خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�ضة  مما ينعك�ض اإيجابًا 
على املوظفني والنتاج، حيث ح�ضل املركز على اجلائزة التقديرية يف ال�ضالمة ال�ضحية املهنية التي نظمتها املوؤ�ض�ضة العامة 

لل�ضمان الجتماعي.

البيئة اخل�سراء:
اأوىل املركز اجلغرايف اهتماما خا�ضًا بتوفري الطاقة والتقليل من ا�ضتهالكها من خالل 

تركيب اخلاليا ال�ضم�ضية با�ضتخدام ال�ضم�ض بدل من الكهرباء، ونظم حما�رسات
 توعوية باأهمية احلفاظ على البيئة وعمليات التدوير، ووفرت حاويات فرز الورق يف

 املكاتب بالتعاقد مع �رسكة متخ�ض�ضة يف هذا املجال.
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الدورات التدريبية
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الدورات اخلارجية التي �سارك فيها املوظفني
 اسم الدورة

ادارة مراكز البيانات

توجيه املوظف الجديد

التوعية باملوازنات

ورشة عمل / الحد من الكوارث

املحاسبة الدولية

العمل الرقابي
 التدريب االلكتروني

الطاقة املتجددة
اصالح وادارة املالية العامة

املحاسب االلكتروني

املحاسب الحكومي

مهارات املتكاملة في السكرتاريا

تقيم ممارسات الحوكمة

تحليال لالحتياجات التدريبية

التدريب على عقد الصيانة

اعداد التقارير السنوية

تصميم االعمال الكهربائية
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الدورات التدريبية  الداخلية واخلارجية التي عقدها
 املركز اجلغرايف  امللكي  الأردين 

الجهة الطالبةإسم الدورة

دولة قطردورة امل�ضاحة ال�ضاملة

دولة قطر+�ضلطنةعمان+دولةاجلزائر+الأردندورة الأ�ضماء اجلغرافية

دولة قطردورة نظم املعلومات اجلغرافية ال�ضاملة
دولة اجلزائردورة نظم املعلومات اجلغرافية والإ�ضت�ضعار عن بعد

دولة قطر دورة الإ�ضت�ضعار عن بعد ال�ضاملة
اململكة العربية  ال�ضعودية دورة نظام التوقيع العاملي

اململكة العربية  ال�ضعودية دورة نظم املعلومات اجلغرافية 
 جمهورية ال�ضودان دورة الإ�ضت�ضعار عن بعد املتقدمة

�ضلطنة عماندورة امل�ضاحة الت�ضويرية التاأ�ضي�ضية
اململكة العربية  ال�ضعودية دورة الإ�ضت�ضعار عن بعد املتقدمة

)GPS( قطاع خا�ضنظام التوقيع العاملي

بلدية جر�ض الكربى+ قطاع خا�ض   نظم املعلومات اجلغرافية  التاأ�ضي�ضية

)GPS( القوات امل�ضلحة الأردنيةنظام التوقيع العاملي

خط احلجاز احلديدي+هيئة تنظيم قطاع الطاقة   نظم املعلومات اجلغرافية التاأ�ضي�ضية

)GPS( رسكة مياه الأردن - مياهنانظام التوقيع العاملي�

�رسكة مياه الأردن - مياهنادورة امل�ضاحة الت�ضويرية التاأ�ضي�ضية

خط احلجاز احلديدي+ هيئة تنظيم قطاع الطاقةامل�ضاحة التاأ�ضي�ضية

جمهورية ال�ضودان دورة نظام الرتبيع العاملي UTM وقراءة اخلريطة
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الدورات التدريبية  الداخلية واخلارجية التي عقدها
 املركز اجلغرايف  امللكي  الأردين 

الجهة الطالبةإسم الدورة

   نظم املعلومات اجلغرافية التاأ�ضي�ضية
املركز اجلغرايف+وزارة الطاقة+وزارة التخطيط والتعاون 

الدويل+�ضلطة اقليم البرتاء+قطاع خا�ض

موؤ�ض�ضة ا�ضتثمار املوارد الوطنية وتنميتها+�ضلطة اقليم دورة جهاز املحطة املتكاملة
البرتا+بلدية بريين+قطاع خا�ض+موظفي املركز 

�ضلطة وادي الأردندورة نظم املعلومات اجلغرافية التاأ�ضي�ضية

وزارة الأوقاف+قطاع خا�ضدورة امل�ضاحة التاأ�ضي�ضية

وزارة التنمية الإجتماعيةدورة امل�ضاحة وح�ضاب الكميات

هيئة الطاقة الذرية الردنية + قطاع خا�ضدورة نظم املعلومات اجلغرافية التاأ�ضي�ضية

املديرية العامة للدفاع املديندورة نظم املعلومات اجلغرافية 

قطاع خا�ضدورة حتديد اجتاه القبلة
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 الف�صل اخلام�س
التطوير والتحديث
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�ضهد املركز اجلغرايف امللكي الأردين موؤخرا تطورا كبريا خا�ضة خالل العام املا�ضي 2018 �ضواء على �ضعيد تاأهيل املوظفني 
العاملني وزيادة كفاءاتهم اأو تزويده باأحدث الأجهزة والنظم خا�ضة يف جمال ال�ضور اجلوية املعدلة )الأورثوفوتو( وال�ضور 
الف�ضائية والطباعة والت�ضوير، وقد مت حتديث كافة الأق�ضام لتعمل ب�ضكل رقمي �ضمن �ضبكة حا�ضوبية مت�ضلة مما ي�ضهل 
ويخت�رس خطوات العملية الإنتاجية واحل�ضول على منتجات ذات موا�ضفات عالية الدقة اإذ اأن منتجات املركز وم�ضاريعه 
املنفذة موؤخرا تعك�ض مدى التطوير يف التجهيزات والإمكانات والكفاءات الب�رسية املدربة التي ينبغي ا�ضتغاللها جيدا ملا فيه 

خري ورفعة الوطن.
قام املركز اجلغرايف باأعمال الت�ضوير اجلوي احلديث ملختلف مناطق اململكة وخا�ضة للمناطق التنموية واإنتاج خمططات 
الأورثوفوتو، كما جنحت اجلهود التي بذلها املركز للتحول اىل الت�ضوير اجلوي الرقمي اإخت�ضارًا للكلفة والوقت واحل�ضول 

على مزيد من الدقة.
كما تطورت اإمكانيات املركز يف جمال حتليل ال�ضور الف�ضائية ب�ضكل كبري، اذ مل يعد اإ�ضتخدامها مقت�رسًا على اإنتاج وحتديث 
بخرائط  اململكة  من  خمتلفة  مناطق  بتغطية  املركز  وقام  متنوعة،  تطبيقية  ودرا�ضات  بحوث  باإجراء  القيام  بل  اخلرائط 

الورثوفوتو كمنطقة العقبة الإقت�ضادية اخلا�ضة.
ويواكب املركز اجلغرايف امللكي الأردين التطور املت�ضارع يف ا�ضتخدام التكنولوجيا احلديثة يف ادارة وتنفيذ ان�ضطته وم�ضاريعه 
واأق�ضامه الفنية ويتوفر لدى املركز اجلغرايف امللكي الأردين انظمة متقدمة يف العلوم امل�ضاحية ور�ضم اخلرائط وال�ضت�ضعار 
املركز  عالية.وا�ضتمر  بكفاءة  والأجهزة  الأنظمة  هذه  على  للعمل  املوؤهلني  والفنيني  املهند�ضني  اىل  اإ�ضافة  بعد وغريها  عن 
العديد من  واقامة  الوطنية،  العلمية  واملراكز  بالتعاون مع خمتلف اجلامعات  ب�ضكل مكثف  والبحثية  العلميه  ن�ضاطاته  يف 
املوؤمترات العلمية واملعار�ض واملحا�رسات املتخ�ض�ضة لن�رس الوعي باأهمية العلوم اجلغرافية وامل�ضاحية واخلرائط ونظم 

املعلومات اجلغرافية وتطبيقات الإ�ضت�ضعار عن بعد يف دعم م�ضرية الوطن التنموية ودعم �ضاحب القرار.

التطوير والتحديث
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املطلوبة  امل�ضاريع  لإجناز  والأق�ضام  املديريات  �ضهدته  الذي  املوؤ�ض�ضي  والتميز  التطوير  اأ�ضا�ض  على  اخلطة  فل�ضفة  تقوم 
الفنية  للطاقات  الأمثل  ال�ضتغالل  يتم  بحيث  ال�ضرتاتيجية،  اجلغرايف  املركز  اأهداف  مع  يرتبط  الداخلية ومبا  و  اخلارجية 

والكوادر الب�رسية يف الأق�ضام الإنتاجية وت�ضغيلها باأق�ضى طاقاتها، من اجل ذلك مت اإجراء ما يلي:
والداخلية،  اخلارجية  للجهات  اجلغرايف  املركز  يف   2019 عام  خالل  �ضتعقد  التي  للدورات  �ضاملة  تدريبية  خطة  	•و�ضع 
ال�ضقيقة  الدول  من  املتدربني  من  اأفواج  تدريب  يف  امل�ضتمر  النجاح  بعد  وذلك  اخلارجي  والتعاون  للتدريب  اأهميه  واإيالء 

املجاورة على خمتلف العلوم امل�ضاحية، وجتهيز وحتديث قاعات مركز التدريب بالأجهزة واملعدات والربجميات املتطورة. 
	•انتقال املركز القليمي لتدري�ض علوم وتكنولوجيا الف�ضاء لغرب اآ�ضيا من مقره املوؤقت يف املركز اجلغرايف امللكي الردين 

اىل مقره الدائم .
	•انتقال الكلية اجلامعية للعلوم امل�ضاحية واجليومكانية اىل مبنى املركز القليمي، ودرا�ضة منح البكالوريو�ض وتخ�ض�ضات 

العلوم امل�ضاحية واجليومكانية.
موظفي  من  احلا�ضوب  م�ضتخدمي  عدد  لزيادة  وال�ضعي  الإنتاجية  الأق�ضام  يف  امل�ضتخدمة  والربجميات  الأجهزة  	•تطوير 

املركز .  
الوقت  يف  وتنفيذها  الداخلية  امل�ضاريع  واجناز  عالية،  وبحرفية  املطلوبة  والدقة  بال�رسعة  اخلارجية  امل�ضاريع  اجناز  •	

املحدد.
ومنها: الهامة  امل�ضاريع  بع�ض  اإدراج  	•مت 

- إنتاج وتحديث الخرائط الطبوغرافية مقياس 25,000/1 لكامل اململكة لتصبح خرائط أساس.

.)NGA(إنتاج خرائط طبوغرافية وفق نظام وكالة االستخبارات الجيوفضائية األمريكية -

- تحديث الخرائط السياحية والجدارية وباللغتين العربية واالنجليزية . 

.)Data Dictionary( إنشاء قاموس لبيانات املركز الجغرافي -

- انتاج كتاب نافذة العالم. 

مالمح اخلطة ال�سنوية لعام 2019 
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• تحديث أطلس القضية الفلسطينية.

مستوى  على  الجيومكانية  للبيانات  التحتية  البنية  ملشروع  كنواة  الجغرافية  البوابة  عمل  وإدامة  تفعيل   •

البوابة  برفد  للبدء  الفنية وتشكيل مجموعات عمل  للجنة  والتركيز على عقد االجتماعات   )NSDI( اململكة 

بالبيانات املختلفة من الجهات ذات العالقة.

استعماالت  وخرائط  الزراعي  األطلس  مثل  البيئة  على  املحافظة  في  تساهم  التي  التنموية  باملشاريع  البدء   •

االرا�ضي . 

• إجراء التصوير الجوي  الحديث باإلضافة إلى التصوير الليداري و بمقاييس مختلفة وملناطق مختلفة من 

اململكة لجهات خارجية وللمركز الجغرافي وتوفير صور جوية حديثة  .

• عقد ورشات عمل وايام علمية متخصصة  .

• عقد املؤتمر الثامن للشعبة العربية لخبراء االسماء الجغرافية .
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 الف�صل ال�صابع
منتجات املركز
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اخلرائط واملطبوعات املنتجة

مقيا�س الر�سماخلريطة

600.000/1الأردن و فل�سطني جزئني )عربي(

800.000/1بالد ال�سام �سيا�سية /طبيعية جزئني )عربي(

6.650.000/1الوطن العربي �سيا�سية جزئني )عربي(

6.650.000/1الوطن العربي طبيعية جزئني )عربي(

31.000.000/1العامل �سيا�سية جزئني )عربي(

30.000.000/1العامل طبيعية جزئني )عربي(

8.000.000/1اإفريقيا طبيعية جزئني )عربي(

6.000.000/1اأوروبا طبيعية جزئني )عربي(

10.000.000/1اأمريكا ال�سمالية طبيعية جزئني )عربي(

8.000.000/1اأمريكا اجلنوبية �سيا�سية جزئني )عربي(

6.000.000/1اأوروبا ال�سيا�سية املقم�سة )عربي(

6.000.000/1اأوروبا الطبيعية املقم�سة )عربي(

8.000.000/1اإفريقيا ال�سيا�سية املقم�سة )عربي(

8.000.000/1اإفريقيا الطبيعية املقم�سة )عربي(

8.000.000/1اأمريكا اجلنوبية الطبيعية املقم�سة )عربي(

8.000.000/1اأمريكا اجلنوبية ال�سيا�سيةاملقم�سة )عربي(

650.000/1التق�سيمات الإدارية حجم A0 )عربي(

10.000.000/1الوطن العربي ال�سيا�سية )عربي(

35.000.000/1العامل ال�سيا�سية )عربي(

23.680.000/1العامل ال�سيا�سية )اإجنليزي(

250.000/1عمان الأثرية )اإجنليزي(

250.000/1الكرك الأثرية ) اإجنليزي(

250.000/1�سمال اململكة )اأ�سا�س(

250.000/1جنوب اململكة )اأ�سا�س(

150.000/1حمافظة العا�سمة )عربي(

75.000/1حمافظة الزرقاء )عربي(

75.000/1حمافظة البلقاء )عربي(

مقيا�س الر�سماخلريطة

75.000/1حمافظة اإربد )عربي(

75.000/1حمافظة املفرق)عربي(

100.000/1حمافظة الكرك )عربي(

100.000/1حمافظة الطفيلة )عربي(

350.000/1حمافظة معان )عربي(

50.000/1حمافظة عجلون )عربي(

50.000/1حمافظة جر�س )عربي(

50.000/1حمافظة ماأدبا )عربي(

200.000/1حمافظة العقبة)عربي(

750.000/1املوا�سالت )اإجنليزي(

750.000/1املوا�سالت )عربي(

25.000/1عمان ال�سياحية )عربي(

25.000/1عمان ال�سياحية )اإجنليزي(

5.000/1ماأدبا ال�سياحية )عربي، اإجنليزي(

4.000/1الكرك ال�سياحية )عربي، اإجنليزي(

5.000/1البرتاء ال�سياحية )عربي، اإجنليزي(

10.000/1العقبة ال�سياحية )عربي، اإجنليزي(

10.000/1جر�س ال�سياحية  )عربي، اإجنليزي(

4.000/1عجلون ال�سياحية )عربي، اإجنليزي(

38.500/1رم ال�سياحية )عربي، اإجنليزي(

7.500/1معان ال�سياحية )عربي، اإجنليزي(

10.000/1املفرق ال�سياحية )عربي، اإجنليزي(

10.000/1الطفيلة ال�سياحية )عربي، اإجنليزي(

10.000/1الزرقاء ال�سياحية )عربي، اإجنليزي(

10.000/1اإربد ال�سياحية )عربي، اإجنليزي(

7.500/1الرمثا ال�سياحية )عربي، اإجنليزي(

7.500/1ال�سلط ال�سياحية )عربي، اإجنليزي(

اوًل: خرائط



املركز اجلغرافي امللكي األردني

62

التقرير السنوي2018

ثانيًاً: �سورجوية. 
- انتاج �ضور جوية معدلة بكافة املقايي�ض

اأطال�س

اأطل�س الأردن والعامل )عربي(

اأطل�س الأردن والعامل )اإجنليزي(

الأطل�س الف�سائي الأردين )عربي، اإجنليزي(

مطبوعات وجمالت علمية

جملة املقيا�س

جملةال�سماء اجلغرافية

كتاب نافذه على العامل )عربي(

ثالثا:منتجات اأخرى
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 الف�صل الثامن
املركز اجلغرايف يف �صور
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علماء وخبراء الفضاء والفلك يختتمون اعمالهم في املؤتمر الثاني عشر الذي
 نظمه املركزين الجغرافي واإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا

تحت رعاية سمو األمير حمزة بن الحسين  نظم  املركز  املؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم الفضاء والفلك

سماحة قا�ضي القضاة يرعى الندوة العلمية الفلك والشرع في استقبال هالل رمضان التي نظمها املركز
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األردن وكازاخستان يبحثان التعاون املشترك في املجاالت الجيومكانية والفضائية

األردن يترأس االجتماع الرابع ملجلس أمناء املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا

اختتام دورة األسماء الجغرافية باملركز بمشاركة 15 متدرب من الدول العربية الشقيقة
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إدارة املساحة الصينية تبحث التعاون املساحي والجيومكاني مع املركز

بلدية بنغازي الليبية تبدي رغبتها في االستفادة من تجربة املركز في مجال املساحة واملعلومات الجيومكانية

وفد من املساحة العسكرية املصرية خالل جولته داخل األقسام االنتاجية باملركز
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وزير الصناعات الدفاعية والفضائية في جمهورية كازاخستان يسجل اعتزازه واعجابه بما شاهده في املركز

باحث بريطاني يلقي محاضرة علمية باملركز عن علم البيولوجيا الفلكي

وفد من وكالة الفضاء والطاقة الذرية الباكستانية يبحث التعاون الفضائي



69

املركز اجلغرافي امللكي األردنيالتقرير السنوي2018

تخريج دورتين في نظم املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد باملركز ملتدربين من السعودية وسلطنة ُعمان

تخريج دورة في املساحة الشاملة ملتدربين من املساحة العسكرية القطرية

املركز ينظم دورة تدريبية في نظم املعلومات الجغرافية ملوظفين من سلطة وادي األردن
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املركز  يعقد دورة في نظم املعلومات الجغرافية ملوظفي وزارة الزراعة

 لدوره في الحفاظ على سالمة العاملين املركز يحصل على جائزة التميز التشجيعية للسالمة والصحة املهنية
ً
تقديرا

تخريج دورة في نظم املعلومات الجغرافية الشاملة ملتدربين من املساحة العسكرية القطرية
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املركز ينظم دورة تدريبية ألحدى ذوي االحتياجات الخاصة في تحديد اتجاة القبلة

تخريج دورة خزنة الخرائط ملختلف وحدات وتشكيالت القوات املسلحة باملركز الجغرافي امللكي

مدرسة البيادر الثانوية للبنات في زيارة علمية للمركز
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 بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان
ً
 صحيا

ً
 تثقيفيا

ً
بمناسبة عيد األم املركز ينظم يوما

برعاية رئيس جامعة عّمان العربية املركز يشارك في ملتقى الجامعات الرابع

شهادة شكر وتقدير للمركز من مدارس الكلية العلمية اإلسالمية ملشاركته الفاعلة في اليوم املنهي


