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بكافة  اخلرائط  اإنتاج  يف  متخ�ص�صة  رائدة  وطنية  موؤ�ص�صة  االأردين  امللكي  اجلغرايف  املركز  ُيعدُّ 
ومل  القطاعات،  ملختلف  اجلغرافية  املعلومات  وتوفري  والف�صائية  اجلوية  وال�صور  ومقايي�صها  اأنواعها 

يقت�صر دور املركز اجلغرايف منذ تاأ�صي�صه عام 1975 حمليًا فقط، بل تعداها على امل�صتوى االإقليمي خا�صة 
يف تدريب وتاأهيل الفنيني واملهند�صني يف جماالت العلوم امل�صاحية وتقنيات اأنظمة املعلومات اجلغرافية 

وتطبيقات اال�صت�صعار عن بعد وبكفاءة عالية.
التطوير  من  مزيد  نحو  وواثقة  متقدمة  خطوات  االأخرية  ال�صنوات  خالل  اجلغرايف  املركز  خطا  لقد   
�صهد  فقد  املوؤ�ص�صي،  العمل  مبادئ  وتر�صيخ  منتجاته،  نوعية  وحت�صني  االإنتاجية،  كفاءته  ورفع  والتحديث 
امل�صاحية  وامل�صاريع  واالأعمال  اخلرائط  من  نوعيته  وحت�صني  االإنتاج  يف  زيادة   2019 املا�صي  العام  خالل 
واإجراء الت�صوير اجلوي احلديث مع ر�صم املعامل االأفقية والعمودية لبع�س مناطق اململكة، باالإ�صافة اإىل 
اإنتاج خمططات ال�صور اجلوية املعدلة ) االأورثوفوتو ( مبقايي�س ر�صم كبرية وبدقة متييزية 10 �صم، كما 
قام موؤخرًا باإنتاج �صور ف�صائية م�صححة وبدقة 31 �صم من قمر �صناعي )WorldView-3(، والعمل 

جاري على حتديث خرائط مقيا�س 1/25،000 و1/50،000 للمملكة االأردنية الها�صمية.
اأنتج  باإ�صدار طبعات حديثة، فقد  اأنواع اخلرائط  اإنتاج وحتديث خمتلف  املركز اجلغرايف يف  وا�صتمر 
على  حر�صًا  وذلك  )برايل(،  بطريقة  للمكفوفني  خا�صة  للمملكة  خريطة   2019 املن�صرم  العام  اأواخر  يف 
دمج اأ�صحاب التحديات الب�صرية لي�صبحوا اأفرادًا فاعلني باملجتمع، كما قام بتحديث اخلرائط اجلدارية 
والعربي  املحلي  ال�صوقني  ورفد  املحافظات،  وخرائط  واالإجنليزية  العربية  وباللغتني  امللونة  وال�صياحية 
ومبا  بعد،  عن  واال�صت�صعار  اجلغرافية  املعلومات  واأنظمة  امل�صاحية  العلوم  جمال  يف  املتخ�ص�صة  بالكفاءات 

يتما�صى مع متطلبات االأ�صواق العاملية.
 و�صيوا�صل املركز امل�صي قدمًا لالرتقاء باأف�صل اخلدمات التي يقدمها، وا�صتقطاب كل ما هو جديد وفريد 
الإبراز مكانة املركز اجلغرايف كواجهة فنية علمية متخ�ص�صة يف هذه املجاالت، مبا يعود بالنفع واخلري على 

الوطن واملواطن.
اإجنازات يف املركز اجلغرايف، ما كان ليتحقق لوال دعم وتوجيهات �صيد البالد  اإن ما مت حتقيقه من 
جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني املعظم – حفظه اهلل ورعاه – وم�صاندة ودعم احلكومة والقيادة 
العامة للقوات امل�صلحة االأردنية ُمثلة بعطوفة رئي�س هيئة االأركان امل�صرتكة/رئي�س اللجنة العليا للمركز 
اجلغرايف، الذي ُيتابع عن كثب الن�صاطات وامل�صاريع واملهام التي ي�صطلع بها املركز، وت�صجيعه امل�صتمر على 
املزيد من التميز والعطاء ليكون �صرحًا علميًا متميزًا لي�س على امل�صتوى الوطني فح�صب بل وعلى امل�صتويني 

االإقليمي والعاملي.

كلمة املدير العام

املدير العام
العقيــداملهنـد�س

معمر كامل حدادين





معلومات عامة 

الف�صل االول: 
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الن�صاأة والتاأ�صي�س

حكومية  جهة  ايل  امللحة  البالد  حاجة  من   1975 عام  االردين  امللكي  اجلغرايف  املركز  تاأ�صي�س  فكرة  انبثقت 
ر�صمية  تتوىل  القيام بكافة اعمال امل�صاحة ور�صم اخلرائط والت�صوير اجلوي والف�صائي ل�صد احتياجات اململكة  

والدول العربية ال�صقيقة يف هذه املجاالت.
ويعترب  املركز اجلغرايف من املوؤ�ص�ص�صات  الوطنية الرائدة التي تعمل �صمن روؤى م�صتقبلية وا�صحة من خالل 
ن�صر مفاهيم االأداء املتميز واجلودة وال�صفافية وتطوير االأنظمة واخلدمات من اأجل الو�صول اإىل خدمات م�صاحية 
)اأر�صية، جوية، ف�صائية( وخرائطية ومعلومات جغرافية موثوقة ذات دقة عالية تخدم اأغرا�س التنمية ال�صاملة، 
اأُنيط باملركز  اأكفاء متميزين، وقد  باإجراءات ب�صيطة، من خالل موظفني  وتتوفر ب�صفافية وميكن احل�صول عليها 
اجلغرايف ح�صريًا التعامل مع املعطيات امل�صاحية والت�صوير اجلوي واإنتاج اخلرائط بكافة اأنواعها ومقايي�صها، وتوفري 
املعلومات اجلغرافية والتعامل مع ال�صور الف�صائية وتطبيقات االإ�صت�صعارعن بعد يف �صتى املجاالت، وخا�صة الك�صف 

عن املوارد الطبيعية واإدارتها خدمة مل�صرية الوطن التنموية.
واملركز اجلغرايف ال ياألو جهدًا يف ال�صعى الدوؤوب الإ�صتيعاب ما يطراأ من تقدم وتطور وحتديث يف العمل امل�صاحي 
على  وخا�صًة  اململكة،  يف  واملدين   الع�صكري  للقطاعني  خدمًة   الفنية  القدرات  تطوير  يف  للم�صاهمة  واخلرائطي، 
ال�صعيد التقني واملعلومات الرقمية، للتكيُّف مع الواقع العاملي الراهن، وخ�صو�صًا على �صعيد امتالك قدرات متقدمة 
يف جمال االأمن ال�صيرباين الذي مُيّكن من توفري املعلومات الدقيقة واحلديثة عن واقع خمتلف القطاعات واالماكن 
واملن�صاآت من خالل بوابة املعلومات اجليومكانية الوطنية االلكرتونية، وبناء مظلة دفاعية اإلكرتونية حلماية تلك 

املعلومات والبنى التحتية احل�ّصا�صة. 
 و من اجلدير بالذكر انَّ املركز اجلغرايف  امللكي  كموؤ�ص�صة حكومية يرتبط  بدولة رئي�س الوزراء /وزير الدفاع، 
ويخ�صع للقوانني واالنظمة املعمول بها يف اململكة، فيما يتعلق باملالية واللوازم العامة واملوظفني وغريها من االأمور، 
وال يوجد فروع للمركز الذي يقع مبناه يف منطقة اجلبيهة، بني كل من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واجلمعية 
وانتاج  امل�صاحية  العلوم  يف  ومتخ�ص�صا  متميزًا  علميا  �صرحا  ُيعترب  امللكي  اجلغرايف  فاملركز  امللكية.وهكذا  العلمية 
كذلك   و�صيبقى  العزيز  الوطن  ي�صهدها  التي  النجاح  عناوين  من  بارزا  وعنوانا  ومقايي�صها  انواعها  بكافة  اخلرائط 
القائد االعلى  الها�صمية  البالد  ح�صرة �صاحب اجلاللة  املباركة �صيد  نه�صتنا  ، يف ظل راعي م�صريتنا و  بعون اهلل 

للقوات امل�صلحة االردنية /اجلي�س العربي امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�صني املعظم حفظه اهلل ورعاه.
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االأهداف الوطنية واالإ�صرتاتيجية
التي ي�صاهم فيها املركز

االهداف الوطنية: 
جاءت االأجندة الوطنية نتيجة حوارات بناءة �صارك فيها مثلون عن كافة ال�صرائح االجتماعية واالجتاهات 
بكافة  اخلا�س  والقطاع  واحلكومة،  االأمة،  جمل�س  عن  مثلون  املبادرات  هذه  ا�صتنباط  يف  �صارك  حيث  الفكرية، 
قطاعاته، وموؤ�ص�صات املجتمع املدين، واالأحزاب ال�صيا�صية ، وباال�صتناد اىل املبادرات امللكية ال�صامية، وتنفيذًا ملا 

ورد يف االجندة الوطنية ي�صعى املركز اإىل امل�صاهمة الفاعلة يف حتقيق االأهداف الوطنية التالية: 
خلق بيئة اإ�صتثمارية جاذبة قادرة على جذب روؤو�س االأموال االأجنبية وت�صجيع االإ�صتثمارات املحلية.. 1
خف�س م�صتويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اإجتماعية فعال.. 2

بناء جيل قادر على االإبداع واالإبتكار ذو اإنتاجية مرتفعة.. 3

األهداف اإلستراتيجية:
العمل على �صياغة  اإال من خالل  ال�صامية ال يتم  امللكية  الوطنية واملبادرات  امل�صاهمة يف حتقيق االأهداف  اإن 
جملة من االأهداف اال�صرتاتيجية التي تن�صجم وغاياتها مع االأهداف الوطنية واملبادرات التي اإذا ما �صعى املركز 
اإىل حتقيقها فاإنها بالتاأكيد تكون نتيجة حتمية وحقيقة ملا ي�صاهم به املركز لتحقيق هذه الغاية. وقد مت اإ�صتنباط 
هذه االأهداف من قانون املركز اجلغرايف  امللكي االأردين ل�صنة 1986 لتعك�س الروؤية والر�صالة والقيم اجلوهرية 
اأن ي�صبح مركزًا اقليميًا ميزًا يف املعلومات اجليومكانية �صواء من  التي ي�صعى املركز من خاللها لتحقيق هدفه يف 
حيث االإنتاج اأو التدريب اأو البحوث، من خالل بيئة عمل ت�صاركية للم�صاهمة بتحقيق التطور والرفاهية ملجتمعنا 

االأردين، فيما يلي االأهداف االإ�صرتاتيجية التي متثل �صيا�صات عمل املركز  على النحو التايل:-
اإنتاج  واإدامة وتوفري البيانات اجليومكانية واخلرائط واالأطال�س بكافة اأنواعها.. 1
اإنتاج واإدامة وتوفري ال�صور اجلوية املعدلة لالأغرا�س الدفاعية والتنموية وفق اأف�صل التقنيات احلديثة.. 2
بناء قاعدة بيانات جيومكانية على امل�صتوى الوطني.. 3
التدريب والتاأهيل يف جمال العلوم اجليومكانية والف�صائية على امل�صتوى املحلي واالإقليمي.. 4
اإن�صاء وكالة ف�صاء اأردنية.. 5





الهيكل التنظيمي للمركز 

الف�صل الثاين:
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الـرئيـس

رئيــــــ�س هيئـــــــــة االأركـــــــــان امل�صرتكــــــة  

األعضاء

• م�صاعد رئي�س هيئة االأركان للعمليات والتدريب	
•  مدير عــام املركــز اجلغـرافـــي امللكـــي االأردنــي	
• مدير مديريــــة امل�صـــــــــــــاحـة الع�صـكريـــــــــــــة	
• مدير عــام دائـــــرة االأرا�صــــــــي وامل�صــــــــاحــــة	
• اأمني عــام وزارة الــزراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة	
• اأمني عــام وزارة االأ�صــــغال العامــــة واالإ�صــــكان	
• اأمني عــام وزارة االإدارة املـحلـيــــــــــــــــــــــــــــــــــة	
• اأمني عــام وزارة التخطيـط والتعــاون الــدولـــي 	
• اأمني عــام �صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطة وادي االأردن	

اللجنة  العليا للمركز اجلغرايف امللكي االأردين
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مهام المدير العام:
يتوىل دور االإدارة العامة  واالإ�صراف على العاملني يف املركز اجلغرايف امللكي االأردين، وتوجيه جهودهم مبا . 1

يخدم حتقيق االأهداف اال�صرتاتيجية للمركز، والعمل على حتفيزهم على االإبداع وااللتزام بالت�صريعات 
العمل كفريق  روح  املبادرات وت�صجيع  االإنتاجية وتقدمي  وزيادة  بها  املعمول  واملالية  االإدارية  والتعليمات 
وخارج  داخل  والوزارات  املوؤ�ص�صات  مع  والتن�صيق  واالإت�صال  الت�صاركية،  اجلماعية  القيادة  مبداأ  وتعزيز 

االأردن .
اأداء قيا�صية ت�صتهدف زيادة كفاءة العمل، وتر�صيد . 2 اأطر زمنية حمددة وموؤ�صرات  و�صع خطط عمل وفق 

ا�صتخدام االأموال العامة، ومتابعة وتقييم االأداء املوؤ�ص�صي للمركز مبا يحقق الكفاءة والفاعلية االإدارية 
لها.

اال�صراف على اإدارة املوارد الب�صرية وتنميتها واالإ�صراف على تب�صيط اإجراءات العمل وحو�صبتها، وتطوير . 3
الربامج واالآليات الالزمة لتحقيق اأهداف املركز.

االإ�صراف على اآليات تطوير اخلدمات التي يقدمها املركز و�صمان حت�صني جودتها.. 4

يتبع المدير العام  :
• نائب املدير العام.	
• امل�صت�صار لل�صوؤون الفنية.	
• ق�صم املتابعة وال�صكرتاريا.	
• وحدة التطوير املوؤ�ص�صي والتميز.	
• وحدة الرقابة الداخلية.	
•  ق�صم احلــدود.	

 االإدارة العامة/املدير العام
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احلكومية،  والدوائر  املوؤ�ص�صات  و  الوزارات  يف  العاملة  االأخرى  املوؤ�ص�صي  التطوير  وحدات  جميع  �صاأن  �صاأنها 
وا�صتنادًا اإىل الدليل االإر�صادي لوحدات التطوير املوؤ�ص�صي ، فاإن اأهدافها ومهامها على النحو التايل : 

أ - هدف الوحدة بشكل عام : 
• االرتقاء باالأداء املوؤ�ص�صي للدائرة من خالل تطوير وحتديث ال�صيا�صات واخلطط االإ�صرتاتيجية وخطط 	

العمل التنفيذية اخلا�صة بالدائرة ومتابعة تنفيذها و تطبيق االآليات 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�صيطها وحتديثها ب�صكل م�صتمر.

 ب - المهام األساسية التي يجب أن تقوم بها الوحدة: 
لتحقيق الفائدة املرجوة من وجود وحدة تنظيمية معنية بتطوير االأداء املوؤ�ص�صي يف الدائرة فاإنها ال بد من 
اأن تعمل على تنفيذ جمموعة من املهام املتخ�ص�صة من حيث املجال واملتكاملة من حيث االأهداف واأثرها على تطوير 

اأداء الدائرة. وتتلخ�س مهام هذه الوحدة باملجاالت التالية:
 التخطيط اال�صرتاتيجي.. 1
املتابعة والتقييم .. 2
التطوير االإداري والتنظيمي.. 3
تطوير اخلدمات والعمليات.. 4
مهام اأخرى.. 5

- اإدارة املعرفة.
- احلكومة االلكرتونية.

- مهام تن�صيقية.
• ويندرج حتت كل مهمة رئي�صية اأ�صا�صية جمموعة من املهام والواجبات الفرعية التف�صيلية .	

وحدة التطوير املوؤ�ص�صي والتميز



المركز الجغرافي الملكي األردني

25 التقرير السنوي 2019

مت  قد  املحددة  االأهداف  اأن  من  للتاأكد  للمركز  العليا  االإدارة  م�صاعدة  اإىل  الداخلية  الرقابة  وظيفة  تهدف 
اإجنازها وفق اخلطط وال�صيا�صات املر�صومة، وتزويدها باملعلومات والبيانات ال�صحيحة ملا يجري على اأر�س الواقع 
لغايات اإحكام الرقابة وامل�صاءلة والتقييم حمايًة للمال العام وحت�صني الكفاءة االإنتاجية وت�صجيع املوظفني على 

االلتزام بال�صيا�صات االإدارية واملالية والفنية النافذة.

 أهم واجبات وحدة الرقابة الداخلية:
 التاأكد من دقة و�صحة القرارات واملعامالت االإدارية واملالية املتخذة يف الدائرة وفق الت�صريعات املعمول . 1

بها، مع �صمان االلتزام بتنفيذ ال�صيا�صات االإدارية املر�صومة للدائرة وفق اخلطط املو�صوعة .
ال�صياع . 2 من  وحمايتها  العامة  االأموال  و  املادية  وغري  املادية  املوارد  وا�صتغالل  ا�صتخدام  ح�صن  من  التاأكد 

وال�صرقة واالختال�س و�صوء اال�صتعمال . 
التاأكد من �صري العمل الفني )جوهر عمل املركز( وفق ما هو خمطط له وب�صكل يتفق مع اخلطة اال�صرتاتيجية . 3

للمركز والوقوف على ال�صعوبات واملعوقات اإن وجدت والتو�صية بحلها.

االقسام التي تتبع لوحدة الرقابة الداخلية:
• ق�صم الرقابة املالية.	
• ق�صم الرقابة االدارية.	
• ق�صم الرقابة الفنية.	

وحدة الرقابة الداخلية
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يتوىل نائب املدير العام اأمور االإدارة العامة ومتابعة ما يجري يف املركز  واالإت�صال والتن�صيق اخلارجي وتتلخ�س 
اأهم واجباته مبا يلي:

يكون م�صوؤواًل اأمام املدير العام عن اإدارة كافة �صوؤون مديريات املركز املرتبطة به.. 1
بكافة . 2 يتعلق  فيما  واخلارجيني  الداخليني  وال�صركاء  اخلارجية  واجلهات  املركز  بني  والتن�صيق  االإت�صال 

االأمور االإدارية والفنية واإيجاد عالقة فّعالة بني املركز وهذه اجلهات داخل اململكة اأو خارجها والتن�صيق 
حول ما ميكن اأن يقدمه املركز  من خربات وم�صورة يف املجاالت ذات االإهتمام امل�صرتك.

والتن�صيق . 3 واخلارج  الداخل  يف  واملحا�صرات  والندوات  املوؤمترات  مثل  واالأن�صطة  الفعاليات  كافة  متابعة 
للم�صاركة الفّعالة بها.  

العمل على مواكبة  امل�صتجدات العلمية وتنفيذ اخلطط واالإ�صرتاتيجيات اخلا�صة باملركز. . 4

يتبع نائب المدير العام  :
مديرية التخطيط.. 1
 مديرية االإنتاج.. 2
مديرية التطبيقات احلديثة.. 3
 مديرية ال�صوؤون االإدارية واملالية.. 4
مديرية اخلدمات الفنية.. 5
ق�صم الديوان.. 6
 ق�صم العالقات العامة.. 7
 ق�صم ال�صوؤون  القانونية.. 8

نائب املدير العام
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تنفيذها،  ومتابعة  �صنوية  خطة  و�صع  طريق  عن  االإنتاجية  املركز  الأعمال  بالتخطيط  املديرية  هذه  تقوم   
ودرا�صة كل م�صروع ومتابعة اإنتاجه حتى اإجنازه من خالل و�صع خطة مدرو�صة لكل م�صروع ُمبينة الكلفة والزمن 

والقوى الب�صرية الالزمة وحتديد املوا�صفات املنا�صبة له وح�صب طبيعته.

أهم واجبات المديرية:
 اإعداد املوا�صفات الفنية ملنتجات املركز اجلغرايف امللكي االأردين.. 1
الب�صرية . 2 الطاقات  توزيع  وبيان  امل�صاريع  يف  العمل  و�صري  املديريات،  اأداء  ملتابعة  واالأ�ص�س  املعايري  و�صع   

واإجراء الدرا�صات لتح�صني اأدائها.
 و�صع الدرا�صات التف�صيلية للم�صاريع االإنتاجية من حيث الكلفة واالأيدي العاملة واملواد الالزمة والوقت . 3

الالزم للم�صاريع واإعداد الربامج التنفيذية ال�صاملة لها.
اإدامة مكتبة متخ�ص�صة تخدم موظفي املركز اجلغرايف امللكي االأردين وطالب كلية املركز ورفدها بالكتب . 4

والدوريات العلمية املتخ�ص�صة.
حت�صري واإعداد االإتفاقيات ومذكرات التفاهم مع اجلهات احلكومية واخلا�صة داخل وخارج االأردن.. 5
 تدقيق نهائي و�صبط اجلودة لكافة منتجات املركز اجلغرايف امللكي االأردين.. 6
 التح�صري للدورات التي يعقدها املركز اجلغرايف امللكي االأردين ومتابعتها.. 7
اإعداد اخلطة التدريبية للمركز اجلغرايف )للتدريب اخلارجي(. 8
 اإعداد اخلطة ال�صنوية االإنتاجية للمركز اجلغرايف ومتابعتها.. 9

ويتبع هذه المديرية األقسام التالية:
• ق�صم التدريب.	
• ق�صم درا�صة امل�صاريع.	
• ق�صم االإ�صراف واملتابعة والتدقيق.	
• ق�صم الرتجمة والبحوث واملكتبة.	

مديرية التخطيط
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أهم واجبات المديرية:
التي . 1  )GPS الدقيقة،  الت�صوية  )اجليوديزية،  الوطنية  امل�صاحية  ال�صبكات  واإدامة  تاأ�صي�س 

تعترب االأ�صا�س جلميع االأعمال امل�صاحية يف اململكة.  
 تنفيذ م�صاريع امل�صح الطبوغرايف واإنتاج املخططات التف�صيلية.. 2
تنفيذ كافة اأعمال امل�صح امليداين املبا�صر ونقاط االإحكام والتكملة امليدانية وما يرتتب عليها من . 3

عمليات ح�صابية وتزويد القطاعني العام واخلا�س باالإحداثيات واملنا�صيب للنقاط املرجعية.
حتديد اإجتاه قبلة امل�صاجد يف اململكة.. 4
امل�صاركة باالأعمال امليدانية احلدودية.. 5
القيام باأعمال الر�صم اجلوي/حتليل واإنتاج ال�صور اجلوية والف�صائية امل�صححة)االأورثوفوتو( . 6

.)DTM( واإنتاج النموذج الرقمي االأر�صي
اإنتاج وحتديث اخلرائط الطبوغرافية باملقايي�س . 7 تنفيذ اأعمال الر�صم اخلرائطي الرقمي من 

واخلرائط  اجليولوجية  واخلرائط  ال�صياحية  واخلرائط  والع�صكرية(  )املدنية  املختلفة 
اجلدارية وخرائط الطريان املدين واالأطال�س واخلرائط النوعية واملن�صورات املختلفة.

امل�صاركة يف تدريب دورات ق�صم التدريب املختلفة.. 8
تطوير اأداء املوظفني من خالل عقد وامل�صاركة بالدورات واملوؤمترات الداخلية واخلارجية.. 9
لدول . 10 خرائط  واإنتاج  واجلوية  الف�صائية  ال�صور  من  رقمية  بيانات  قاعدة  وحتديث  اإن�صاء 

جماورة.
اإجناز كل االإتفاقيات امل�صندة للمركز اجلغرايف من عمليات الت�صوير اجلوي.. 11

ويتبع هذه المديرية األقسام التالية: 
•  ق�صم امل�صح امليداين.	
• ق�صم الفلك واملواقيت.	
• ق�صم امل�صح اجلوي الرقمي.	
• ق�صم الر�صم اخلرائطي الرقمي	
•  ق�صم االإ�صتطالع الف�صائي/ �صعبة املالحة والت�صوير اجلوي.	

مديرية االإنتاج
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مديرية التطبيقات احلديثة

أهم واجبات المديرية:
للموؤ�ص�صات . 1 الرقمية  اجلغرافية  واملعلومات  التمييزية  والقدرات  امل�صادر  متعددة  الف�صائية  ال�صور  توفري  

العامة واخلا�صة.
ت�صجيل االأبحاث العلمية لدى �صندوق دعم البحث العلمي يف الدورتني البحثيتني من كل عام .. 2
اإنتاج قاعدة بيانات لكامل اململكة مبختلف املقايي�س والعمل على اإدامتها وحتديثها وتخزينها بالتعاون مع . 3

اجلهات املعنية.
بناء قاعدة بيانات جغرافية وجيومكانية عالية الدقة.. 4
تقدمي االإ�صت�صارات وامل�صاعدة والتدريب ملختلف املوؤ�ص�صات الر�صمية والوزارات واجلامعات يف جمال ال�صور . 5

الف�صائية واأنظمة املعلومات اجلغرافية.
اخلوادم . 6 وت�صغيل  واإدامة  اجلغرايف  للمركز  الداخلية  وال�صبكة  واحلوا�صيب  للربجميات  الفني  الدعم 

واالأجهزة واملوقع االإلكرتوين.
تنفيذ امل�صاريع  للجهات االأمنية والقوات امل�صلحة والدفاع املدين و�صالح اجلو وتزويدهم باخلرائط والبيانات . 7

وال�صور املحدثة التي يحتاجونها باالإ�صافة اىل متارين املحاكاة الع�صكرية مثل مترين اأمن الوطن.

ويتبع هذه المديرية األقسام التالية:
• ق�صم احلا�صوب.	
• ق�صم البوابة اجليومكانية	
•  ق�صم اخلرائط الرقمية.	
•  ق�صم االإ�صت�صعار عن بعد.	
•  ق�صم البحوث التطبيقية.	
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يف  االأخرى  املديريات  مل�صاندة  املنا�صبة  والب�صرية  واملالية  االإدارية  املتطلبات  بتوفري  املديرية  هذه  تخت�س   
حتقيق اأهداف املركز.

أهم واجبات المديرية:
القيام باالإجراءات املتعلقة باملوارد الب�صرية من تعيني وترفيع وزيادات �صنوية واإجازات ودورات وبعثات . 1

واإعداد جدول الت�صكيالت ال�صنوي للمركز وفتح ال�صجالت اخلا�صة باملوظفني واأدائهم ال�صنوي وغريها من 
االأمور املتعلقة باملوظفني.

و�صع اخلطوط العري�صة مل�صروع موازنة املركز اجلغرايف امللكي االأردين  ال�صنوية بالتن�صيق مع بقية مديريات . 2
املركز وتنفيذ ما يرد يف املوازنة الفعلية وما يتما�صى مع القوانني واالأنظمة والتعليمات املعمول بها واإعداد 

التقارير املالية التي تبني الو�صع املايل يف املركز.
حت�صيل االأموال واملطالبات املرتتبة للمركز من كافة م�صادرها وكذلك القيام باأمور ح�صابات ال�صندوق. . 3
�صرف امل�صتحقات املالية املرتتبة على املركز بعد اإكتمال كافة مراحل التدقيق و�صرف الرواتب للموظفني.. 4
واالأنظمة . 5 والقوانني  القواعد  وفق  ومواد  اأجهزة  من  اإليه  حتتاج  مبا  املختلفة  ومديرياته  املركز  تاأمني 

والتعليمات اخلا�صة ووفق موازنة املركز اجلغرايف ومتابعة اأعمال امل�صرتيات واالإ�صتالم.
املحافظة على دميومة تاأمني املخزون من املواد خلدمة اإحتياجات املديريات.. 6
تنظيم م�صتودعات املركز وحماية موجوداتها.. 7

ويتبع هذه المديرية األقسام التالية:
• ق�صم املوارد الب�صرية.	
• الق�صم املايل.	
• ق�صم امل�صتودعات.	
• ق�صم امل�صرتيات.	

مديرية ال�صوؤون االإدارية و املالية
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مديرية ال�صوؤون االإدارية و املالية
املوارد الب�صرية

جماالت . 1 يف  ومدربة  موؤهلة  اأردنية  ب�صرية  طاقات  على  االأردين  امللكي  اجلغرايف  املركز  يف  العمل  يعتمد 
 )193( فيه  عمل  وقد  عمله،  وطبيعة  االأردين  امللكي  اجلغرايف  املركز  بيئة  مع  تتنا�صب  متنوعة  علمية 
�صهادات  املوظفون  هوؤالء  ويحمل  موظف  تعيني)15(   مت  حيث   2019 عام  نهاية  حتى  وموظفة  موظفًا 
والر�صم  امل�صح اجلوي  امل�صاحة،  املختلفة، اجلغرافيا، اجليولوجيا،  علمية خمتلفة كالهند�صة بتخ�ص�صاتها 
اخلرائطي، الطباعة والت�صوير واحلا�صوب، اإ�صافة اإىل تخ�ص�صات علمية اأخرى ذات عالقة باأعمال املركز 

وتخ�ص�صات اإدارية وفنية. واإنفكاك )15( موظف. 
وميكن ت�صنيفهم  ح�صب املوؤهل العلمي اإىل:. 2

• دكتوراة: وعددهم )4( موظفني وي�صكلون ما ن�صبته )2%( من جمموع العاملني.	
• ماج�صتري: وعددهم )8( موظفني وي�صكلون ما ن�صبته )4%( من جمموع العاملني. 	
• بكالوريو�س: عددهم )52( موظف وموظفة وي�صكلون ما ن�صبته )27%( من جمموع العاملني.	
• دبلوم متو�صط: عددهم )80( موظف وموظفة وي�صكلون ما ن�صبته )41%( من جمموع العاملني.	
• ثانوية عامة فما دون: وعددهم )49( موظف وموظفة وي�صكلون ما ن�صبته )25%( من جمموع العاملني.	

وجدول  رقم )1(  يبني التوزيع.

العدد   التصنيف

4 دكتوراة

8 ماجستير

52 بكالوريوس

80 دبلوم متوسط

49 ثانوي فما دون

193 المجموع

جدول)1( توزيع موظفي املركز اجلغرايف امللكي االأردين 2019 ح�صب املوؤهل العلمي
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المجموع ثانوية فما دون دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراة السنة

192 48 85 51 4 4 2017

187 45 87 46 6 3 2018

193 49 80 52 8 4 2019

اململكة  واملوؤ�ص�صات يف  والدوائر  الوزارات  رفد  الهام يف  ما يزال دوره  و  االأردين   امللكي  للمركز اجلغرايف   وكان 
الدوائر  اإىل  الفنيني  من  العديد  نقل  مّت  حيث  متعددة،  �صنوات  عرب  وذلك  واملوؤهلني  املدربني  الفنيني  من  بطواقم 
املتخ�ص�صة مت�صلحني باملعرفة واخلربة اإ�صهامًا من املركز اجلغرايف امللكي االأردين يف امل�صرية التنموية للمملكة، ويظهر 
ذلك وا�صحا من خالل الر�صم البياين الذي مُيّثل تطور اأعداد موظفي املركز اجلغرايف امللكي االأردين، جدول رقم )2( 

الذي يبني اعداد املوظفني )2017 - 2019(.

جدول رقم)2( اعداد املوظفني )2017 - 2019(

�صكل )1( توزيع موظفي املركز اجلغرايف امللكي االأردين لعام  2019

دكتوراه ماجستيربكالوريوس دبلوم ثانوية

مديرية ال�صوؤون االإدارية و املالية
املوارد الب�صرية
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يتم  ما  على  موازنتها  يف  تعتمد  التي  احلكومية  االإنتاجية  الدوائر  من  دائرة  االأردين  امللكي  اجلغرايف  املركز   
تتكون  والتي  االأردين  امللكي  اجلغرايف  املركز  اإيرادات  جميع  فاإن  الوقت  نف�س  ويف  عام،  كل  الدولة  من  تخ�صي�صه 
اإيرادات امل�صاريع التي ينفذها واإيرادات مبيعات اخلرائط وال�صور اجلوية والدورات التي يعقدها واالإيرادات  من 

االأخرى جميعها ت�صب يف اإيرادات الدولة ب�صكل عام.
للمركز  تخ�صي�صه  يتم  ما  ووفق  الدولة  يف  املتبعة  والتعليمات  واالأنظمة  القوانني  وفق  تكون  النفقات  اأن  كما 
اجلغرايف امللكي االأردين يف موازنة الدولة ال�صنوية،  ومن اجلدير بالذكر اأنه كان للمركز اجلغرايف امللكي االأردين 

موازنته اخلا�صة حتى نهاية العام 1988م.

اإليرادات الذاتية:
    بلغت االإيرادات الذاتية الفعلية للمركز اجلغرايف امللكي االأردين لعام 2019 مبلغًا وقدره )152047( دينار  

موزعة على النحو التايل:

جدول )3( االإيرادات الذاتية للمركز اجلغرايف امللكي االأردين 2019

ومن اجلدير بالذكر اأن املركز اجلغرايف امللكي االأردين يقوم باأعمال خمتلفة وم�صاريع حتمل طابع خدمة اخلطط 
التنموية ومل توؤخذ هذه بعني االإعتبار يف االإيرادات كونها اإيرادات غري منظورة.

المبلغ بالدينار اإليرادات

139693 مشاريع 

10142 مبيعات خرائط وصور جوية

2212 متفرقة

152047 المجموع

�صكل)2( االإيرادات الذاتية للمركز اجلغرايف امللكي االأردين 2019

مديرية ال�صوؤون االإدارية و املالية
موازنة املركز
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النفقات
بلغت النفقات اجلارية والراأ�صمالية الفعلية للمركز اجلغرايف امللكي االأردين لعام 2019 مبلغًا وقدره )1968961( 

دينارًا موزعة على النحو التايل:

جدول )4( نفقات املركز اجلغرايف امللكي االأردين 2019

�صكل)3( نفقات املركز اجلغرايف امللكي االأردين 2019

المبلغ بالدينار النفقات

1393203 رواتب وعالوات 

161833 نفقات تشغيلية

336297 نفقات رأس مالية

77628 نفقات أخرى

1968961 المجموع

مديرية ال�صوؤون االإدارية و املالية
موازنة املركز
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�صكل )5( موازنة املركز اجلغرايف امللكي االأردين من عام   ) 2019-2017 (  

    جدول )5( موازنة املركز اجلغرايف امللكي االأردين من عام    ) 2019-2017 (  

2017 2018 2019

النفقات الفعلية /دينار مخصصات الموازنة /دينار السنة

2684020 2984000 2017

2470544 2883000 2018

1968961 2465000 2019

مديرية ال�صوؤون االإدارية و املالية
موازنة املركز
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والعمل على دميومة �صالحية  املركز اجلغرايف  واملوائمة داخل  العمل  بتوفري متطلبات  املديرية  تخت�س هذه 
الزراعة  على  واال�صراف  ومتديداتها  احلا�صوب  و�صبكة  والكهرو�صوئية  والكهروميكانيكية  الكهربائية  االأجهزة 
اأعمال الطباعة لل�صور اجلوية والوثائق واخلرائط مبختلف املقايي�س وحفظها  وبع�س االأمور االن�صائية وتنفيذ  

وتوفري و�صائل النقل الإمتام عمل املوظفني داخليًا وخارجيًا.

أهم واجبات المديرية:
حفظ منتجات املركز من اخلرائط باأنواعها واأفالمها وال�صور اجلوية واأفالمها والوثائق املختلفة.. 1
تزويد خمتلف اجلهات الر�صمية واخلا�صة باخلرائط والوثائق التي ينتجها املركز ح�صب التعليمات املعمول بها.. 2
القيام بكافة اأعمال الت�صوير والطباعة للقطاعني العام واخلا�س.. 3
القيام بكافة اأعمال التجليد من �صلوفان وطي وتخرمي ..... الخ.. 4
االإ�صراف على العطاءات ومتابعة عقود ال�صيانة وجميع االأعمال التي تتعلق بال�صركات اخلارجية.. 5
االإ�صراف على �صيانة واإدامة االأجهزة واملعدات الكهربائية والكهروميكانيكية والكهرو�صوئية.. 6
املحافظة على �صالمة املبنى و�صيانته.. 7
اإدامة و�صيانة �صبكات املياه الداخلية واخلارجية ومراقبة نظام احلريق.. 8
متابعة اأعمال الزراعة واإدامتها.. 9
املحافظة على توفري و�صالمة و�صائل النقل املختلفة الالزمة للم�صاعدة يف اإجناز املهام والواجبات املوكولة . 10

اإىل املركز.
متابعة كافة اعمال ال�صيانة واال�صراف على امل�صاريع املحالة يف املركز.. 11

ويتبع هذه المديرية األقسام التالية:
•  ق�صم التقنيات احلديثة والطباعة.	
•  ق�صم االر�صيف والوثائق.	
•  ق�صم احلـــركة. 	
•  ق�صم ال�صيانة.	

مديرية اخلدمات الفنية



اهم اإجنازات املركز

الف�صل الثالث
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العزيز،  وطننا  يف  التنمية  عجلة  دفع  يف  مب�صاهمته  ويعتز  االردين  امللكي  اجلغرايف  املركز  يفخر 
وخا�صًة بتنفيذه ُجملًة من امل�صاريع  الوطنية الهامة، وقيامه بالعديد من الن�صاطات  ذات املردود 
االيجابي ماديًا ومعنويًا  واإقت�صاديًا على الوطن واملواطن على حٍد �صواء، ومن هذه االعمال وامل�صاريع 

والن�صاطات :-

تنفيذ املرحلة االوىل من مباين املركز االإقليمي لتدري�س علوم وتكنولوجيا الف�صاء لدول غرب . 1
اآ�صيا التابع لالأمم املتحدة وافتتاح املبنى حتت الرعاية امللكية ال�صامية.

اإن�صاء وا�صت�صافة برنامج ماج�صتري م�صرتك مع جامعة موؤته يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية . 2
واال�صت�صعار عن بعد، حيث مت تخريج �صتة دفعات لغاية تاريخه.

اإن�صاء كلية املركز اجلغرايف امللكي االأردين للعلوم امل�صاحية واجليومكانية.. 3

4 ..)UNGGIM(تاأ�صي�س ال�صعبة العربية الإدارة املعلومات اجليومكانية املنبثقة عن الـ

تاأ�صي�س ال�صعبة العربية خلرباء االأ�صماء اجلغرافية.. 5

اخلارجي . 6 للف�صاء  ال�صلمية  لال�صتخدامات  املتحدة  االأمم  جلنة  ع�صوية  على  احل�صول 
.)COPUOS(

التابع . 7  )ROAD( العربية  املنطقة  يف  الفلك  علوم  لتنمية  االإقليمي  املكتب  مقر  اإ�صت�صافة 
لالإحتاد الفلكي الدويل.

نظام . 8 من  العربي  /اجلي�س  االردنية  امل�صلحة  القوات  ت�صتخدمها  التي  اخلرائط  كافة  حتويل 
.)UTM( اىل نظام  تربيع مريكاتور امل�صتعر�س العاملي املوحد )AUS (الرتبيع العربي املوحد

انتخاب االردن مثاًل باملركز اجلغرايف امللكي نائبًا لرئي�س اللجنة العربية خلرباء االأمم املتحدة . 9
.)  UN-GGIM:Arab States  (الإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية

التي . 10  )  SDI-JORDAN   ( الوطنية  اجليومكانية  للمعلومات  االإليكرتونية  البوابة  اإن�صاء 

التطوير واالإجنازات التي �صهدها املركز موؤخرًا
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التطوير واالإجنازات التي �صهدها املركز موؤخرًا

تتيح اإنتاج وتبادل البيانات واملعلومات اجلغرافية واجليومكانية  بني خمتلف املوؤ�ص�صات الوطنية 
يف القطاعني العام واخلا�س.

الدولية . 11 الرابطة  العالقة مثل  العاملية ذات  الروابط  امللكي لعدد من  املركز اجلغرايف  ع�صوية 
ال�صلمية  للفوتوغرامرتي واال�صت�صعار عن بعد)ISPRS(، جلنة االمم املتحدة لال�صتخدامات 
 ،)UNGGIM( اإدارة املعلومات اجليومكانية العاملية ، )UNCOPUOS(للف�صاء اخلارجي
للجيوديزيا  الدويل  االحتاد   ،)UNGEGN( اجلغرافية  لالأ�صماء  املتحدة  االأمم  خرباء 

واجليوفيزياء )IUGG( وغريها .

ح�صول جمموعة من موظفي املركز اجلغرايف على جائزة املوظف املثايل يف اخلدمة املدنية على . 12
م�صتوى اململكة لعدة �صنوات والتي  تعتمد على معايري ابداعية واجنازات عملية .

اخلدمة . 13 م�صتوى  على  ب�صرية  موارد  وحدة  اف�صل  جائزة  على  امللكي  اجلغرايف   املركز  ح�صول   
املدنية يف اململكة.

 تنفيذ املرحلة االأوىل والثانية من م�صروع الطاقة ال�صم�صية بقدرة )250كيلووات(.. 14

اإقتناء اأجهزة وبرجميات ومعدات حديثة ملواكبة التطور يف العلوم امل�صاحية.. 15

اعتماد نظام الرومنة  العربي املوحد من قبل خرباء اال�صماء اجلغرافية التابع لالأمم املتحدة . 16
يف نيويورك.

عقد املوؤمتر الثامن للخرباء العرب يف اال�صماء اجلغرافية.. 17

املبادرة . 18 جائزة  مثل  الفردية  او  املوؤ�ص�صية  �صواء  اجلوائز  جميع  يف  املركز  م�صاركة  اإ�صتمرار 
االإبتكارية / جائزة ال�صالمة وال�صحة املهنية / جائزة املوظف العربي املتميز وغريها.
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• مت عقد اتفاقية مع �صركة هري تهدف اإىل التعاون يف جمال تدقيق البيانات للخرائط الرقمية 	
التي تنتجها ال�صركة لنظام   املالحة للمركبات.

• وانتاج 	 حتديث  اىل  وتهدف  اخلرائط  مل�صح  االمريكية  الوكالة  مع  تعاون  اتفاقية  عقد  مت 
اخلرائط الطبوغرافية للمملكة االردنية الها�صمية.

• مت عقد مذكرة تعاون مع �صركة مزار الأنظمة الروبوتات تهدف اإىل التعاون يف جماالت الت�صوير 	
اجلوي والليداري واالأعمال امل�صاحية وح�صاب الكميات.

• مت عقد اتفاقية مع وزارة الطاقة تهدف اىل امل�صاركة يف انتاج اخلرائط اجليولوجية للمملكة 	
والتي تعدها وزارة الطاقة.

• مت عقد مذكرة تفاهم مع جامعة العربي بن مهيدي/ ام البواقي ) اجلزائر( تهدف اإىل تعميق 	
عالقات التعاون العلمي والعالقات الثقافية بني البلدين .

• يف 	 التعاون  اإىل  تهدف  املحدودة  ال�صعودية  اجلوي  الت�صوير  �صركة  مع  تعاون  مذكرة  عقد  مت 
جمال م�صاريع الت�صوير اجلوي وتطبيقات اال�صت�صعار عن بعد وح�صاب الكميات.

•  مت عقد مذكرة تفاهم مع اجلامعة اللبنانية تهدف اإىل تعميق عالقات التعاون العلمي والعالقات 	
الثقافية بني البلدين .

• مت عقد اتفاقية  مع موؤ�ص�صة اخلط احلديدي احلجازي االأردين تهدف اإىل التعاون يف جماالت 	
التدريب وتزويدهم باخلرائط الرقمية واملعلومات اجلغرافية و امل�صاركة يف املوؤمترات والندوات 

والور�س العلمية و طباعة الربو�صورات والن�صرات.
• مت عقد مذكرة تفاهم مع هيئة امل�صاحة ال�صودانية تهدف اإىل زيادة اأطر التعاون بني الطرفني 	

ور�صم  اجلوي  والت�صوير  بعد  عن  واال�صت�صعار  امل�صاحية  والعلوم  اجلغرافية  العلوم  جمال  يف 
اخلرائط والتدريب وتبادل اخلربات.

• مت عقد مذكرة تفاهم مع دولة الكويت  هيئة اال�صتخبارات واالأمن الكويتية تهدف اإىل زيادة 	
اأطر التعاون يف املعلومات اجلغرافية والعلوم امل�صاحية واال�صت�صعار عن بعد والت�صوير اجلوي 

واإنتاج اخلرائط املختلفة.
• تنظيم 	 اىل  وتهدف  االإح�صائية  والبحوث  للتدريب  العربي  املعهد  مع  تفاهم  مذكرة  عقد  مت 

ور�صات تدريبية وامل�صاركة باملوؤمترات والندوات وتبادل املعلومات والدرا�صات.
• مت عقد مذكرة تفاهم مع �صركة تطوير املناطق التنموية وتهدف اإىل تزويد ال�صركة بال�صور 	

اجلوية الالزمة.

االإتفاقيات
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االإتفاقيات

• الرقمية 	 باخلرائط  تزويدهم  اإىل  وتهدف  الكربى  اربد  بلدية  مع  تفاهم  مذكرة  عقد  مت 
واملعلومات اجلغرافية وال�صور اجلوية املعدلة ملدينة اربد والتعاون يف جمال التدريب وامل�صورة 

الفنية.
• املنفعة 	 اإىل  وتهدف  كوريا   / اجلغرافية  للمعلومات  الوطني  املعهد  مع  تفاهم  مذكرة  عقد  مت 

املتبادلة يف جمال املعلومات اجلغرافية والر�صم اخلرائطي.
• التدريب 	 جمال  يف  التعاون  اإىل  وتهدف  العربية  اجلامعات  احتاد  مع  تفاهم  مذكرة  عقد  مت 

وامل�صورة الفنية وتزويدهم باخلرائط الرقمية واملعلومات اجلغرافية. 
• للم�صابني 	  web application النتاج  تهدف  لل�صرطان  احل�صني  مركز  مع  اتفاقية  عقد  مت 

بال�صرطان يف اململكة ومعرفة توزيعهم اجلغرايف.
• مت عقد اتفاقية مع �صركة البلقاء لفن امل�صاحة تهدف للتعاون يف ادارة وت�صغيل و�صيانة وا�صتثمار 	

�صبكة املركز اجلغرايف امللكي االردين الوطنية ملحطات الر�صد امل�صتمر.
• مت عقد اتفاقية تعاون مع �صركة Geomatics يف جمال الت�صوير اجلوي واال�صت�صعار عن بعد 	

واالعمال امل�صاحية امل�صرتكة والتدريب.
• اجلغرافية 	 للمعلومات  الوطني  واملركز  ال�صودانية  امل�صاحة  هيئة  مع  تفاهم  مذكرة  عقد  مت 

ون�صراملعلومات  والبرتول  الغاز  انابيب  ومتديد  واالزامات  الكوارث  ادارة  جماالت  يف  ال�صيني 
اجلغرافية الغرا�س البحث العلمي والدرا�صة والتعاون يف جمال التدريب يف املوا�صيع امل�صرتكة. 

• مت عقد اتفاقية مع �صكرة Tom Tom الجراء م�صح لطرق اململكة االردنية الها�صمية بتطبيق 	
بيانات.  وقواعد  خرائط  انتاج  الغرا�س   mobile mapping technology
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اإ�صهامات املركز اجلغرايف يف ما يتعلق 
بامل�صوؤولية املجتمعية

اإن املركز اجلغرايف امللكي االأردين كموؤ�ص�صة وطنية رائدة يف جمال اإنتاج اخلرائط وال�صور اجلوية والف�صائية 
والقيام باالإعمال امل�صاحية وتاأهيل وتدريب خمتلف القطاعات يف هذه املجاالت، ومنذ ن�صاأته عام 1975 يعترب �صريكًا 
اأ�صياًل الأن�صطة املجتمع، ومدركًا مل�صوؤولياته االجتماعية، بحيث يعود النفع على تنمية وتطوير البنية االقت�صادية 

وحتقيق التنمية ال�صاملة للبالد .

التعليم:
املدار�س  طلبة  خا�صة  والتعريفية  العلمية  الزيارات  من  العديد  العام  مدار  وعلى  اجلغرايف  املركز  ي�صتقبل 
واجلامعات والكليات ومن خمتلف وحدات وت�صكيالت القوات امل�صلحة االأردنية ، بهدف زيادة الوعي باأهمية ا�صتخدام 
اخلرائط وال�صور اجلوية والف�صائية واملعلومات اجلغرافية ودورها يف خمتلف املجاالت، كما يقوم املركز باإعطاء 
والندوات  املوؤمترات  تنظيم  اىل  باالإ�صافة  الع�صكرية،  والوحدات  واجلامعات  للمدار�س  التثقيفية  املحا�صرات 
والور�صات العلمية وامل�صاركة يف املعار�س واملوؤمترات التي تنظمها خمتلف اجلهات اىل جانب نقل املعرفة العلمية يف 
جماالت العلوم امل�صاحية واخلرائطية واجلغرافية من خالل تدريب وتاأهيل طالب حديثي التخرج يف تخ�ص�صات 
هند�صة امل�صاحة واجليولوجيا ونظم املعلومات اجلغرافية واال�صت�صعار عن بعد  بالتعاون مع النقابات املهنية ووزارة 

االأ�صغال العامة واالإ�صكان واجلامعات.
ويقدم املركز اجلغرايف اأي�صا خ�صمًا ت�صجيعيا خا�صًا للطالب واملوؤ�ص�صات التعليمية على جميع منتجاته وخدماته 

من اخلرائط واالأطال�س والدورات التدريبية.
كما يقوم املركز باإ�صدار املجالت العلمية التالية :-

جملة املقيا�س: تهدف اإىل ن�صر املعرفة العلمية بالعلوم امل�صاحية واملعلومات اجلغرافية واال�صت�صعار عن بعد.. 1
جملة االأ�صماء اجلغرافية: تهدف اإىل توحيد ون�صر ثقافة االأ�صماء اجلغرافية يف الوطن العربي.. 2

يتم توزيعها على الوزارات واملوؤ�ص�صات املدنية والع�صكرية واالأمنية واجلامعات احلكومية واخلا�صة.
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الصحة:
ال�صحية  املوؤ�ص�صات  مع  وبالتعاون  باملركز  للعاملني  التوعوية  املحا�صرات  دوري  وب�صكل  اجلغرايف  املركز  ينظم 
املخدرات  وخماطر  ال�صحة،  وزارة  مع  بالتعاون  التدخني  ا�صرار  حول  املحا�صرات  من  العديد  حيث  العالقة،  وذات 
وطرق مكافحتها بالتعاون مع اإدارة مكافحة املخدرات/ مديرية االأمن العام، باال�صافة اىل امرا�س ال�صكر والقلب 

و�صرطان الثدي وغريها.

السالمة المهنية:
ينظم املركز اجلغرايف املحا�صرات والور�صات التدريبية وبا�صتمرار حول ال�صالمة العامة بالتعاون مع مديرية 
الدفاع املدين، بهدف ن�صر مفهوم ال�صالمة العامة بكافة اأنواعها بني العاملني باملركز وكيفية التعامل معها يف العمل 
والكوارث  احلوادث  وتفادي  للعاملني  املهنية  واالأمرا�س  االإ�صابات  من  للتقليل  وذلك  املفاجئه،  واحلوادث  واملنزل 

الناجمة عن بيئة العمل قبل وقوعها.
العاملني  واملوظفات  املوظفني  من  جمموعة  ت�صم  العامة  ال�صالمة  جلنة  ت�صمى  جلنة  اجلغرايف  املركز  ولدى 
باملركز، بهدف التعامل مع احلوادث الطارئة التي قد حتدث – ال قدر اهلل – باملبنى، ويتوفر يف مبنى املركز نظام 

حريق متكامل، و�صناديق اال�صعافات االأولية باال�صافة اىل توزيع الن�صرات والبو�صرتات املتعلقة بال�صالمة العامة.
اإيجابًا على  ينعك�س  التي تنظمها خمتلف اجلهات ما  املهنية  ال�صالمة  املركز اجلغرايف يف جوائز  ي�صارك  كما 
املوظفني واالنتاج، حيث ح�صل املركز على اجلائزة الت�صجيعية يف ال�صالمة ال�صحية املهنية التي نظمتها املوؤ�ص�صة 

العامة لل�صمان االجتماعي.

البيئة الخضراء:
اأوىل املركز اجلغرايف اهتماما خا�صًا بتوفري الطاقة والتقليل من ا�صتهالكها من خالل تركيب اخلاليا ال�صم�صية 
التدوير،  وعمليات  البيئة  على  احلفاظ  باأهمية  توعوية  حما�صرات  ونظم  الكهرباء،  من  بدال  ال�صم�س  با�صتخدام 

ووفرت حاويات فرز الورق يف املكاتب بالتعاقد مع �صركة متخ�ص�صة يف هذا املجال.





الدورات التدريبية

الف�صل الرابع
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الدورات وور�صات العمل اخلارجية التي �صارك 
فيها املوظفني

إسم الدورة 

نظام الشراء االلكتروني

مصالح  لتمثيل  الضرورية  التقاضي  نقاط  و  مسائل  أهم 
الدولة و الحكومة امام المحاكم وهيئات التحكيم 

تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

الدورة الصحفية الشاملة السابعة

دورة نظام معلومات االراضي

دورة موظف جديد

+A صيانة الحاسوب

إسم ورشة العمل

السلطات المحلية و دورها في الحد من أثار الكوارث

اإلنذار المبكر

تحديد االحتياجات التدريبية

السالمة العامة

منهجية إعداد التقارير الوطنية 

استشراق المستقبل

ادارة تنفيذ العقود لنظام الشراء االلكتروني االردني 

ورشة عمل لمن يشغلون مدير دائرة او وحدة قانونية
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الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية
التي عقدها املركز

الجهة الطالبةإسم الدورة

البحريندورة نظم المعلومات الجغرافية التأسيسية

سلطنة ُعماندورة نظم المعلومات الجغرافية 

Sharing Contents on The Webسلطنة ُعمان

البحريندورة نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة

السعوديةدورة اإلستشعار عن بعد التأسيسية

شركة البوتاس+قطاع خاصدورة نظم المعلومات الجغرافية التأسيسية

هيئة تنظيم قطاع دورة نظم المعلومات الجغرافية التأسيسية
الطاقة+قطاع خاص

المديرية العامة للدفاع دورة نظم المعلومات الجغرافية
المدني

المديرية العامة للدفاع دورة نظام التوقيع العالمي
المدني

المديرية العامة للدفاع دورة نظام التوقيع العالمي
المدني

صندوق المعونة الوطنيةدورة نظم المعلومات الجغرافية التأسيسية

قطاع خاصدورة نظم المعلومات الجغرافية التأسيسية

موظفي المركز +قطاع خاصدورة نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة

قطاع خاص+موظفي دورة االستشعار عن بعد التاسيسية
المركز+المساحة العسكرية

وزارة المياه والري+ بلدية دورة المساحة المتقدمة
الخالدية

موظفي المركز+ المساحة دورة المساحة التأسيسية
العسكرية
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مهندسين متدربين + دورة نظم المعلومات الجغرافية التأسيسية
موظفي المركز

موظفي المركز+ المتدربيندورة المسح الميداني

مهندسين متدربين + دورة جهاز المحطة المتكاملة
المساحة العسكرية

Wireless Telecommunicationموظفي المركز+متدربين

المساحة العسكرية + دورة نظم المعلومات الجغرافية التأسيسية
مهندسين متدربين

دورة العلوم المساحية وتقنيات نظم 
شركة مياهناالمعلومات الجغرافية

مهندسين متدربيندورة نظم المعلومات الجغرافية التأسيسية

مهندسين متدربيندورة نظام التوقيع العالمي

دورة نظم المعلومات الجغرافية التأسيسية
هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت+ 

هيئة تنظيم الطيران 
المدني+ قطاع خاص

المساحة العسكريةدورة نظم المعلومات الجغرافية 

هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالتدورة نظم المعلومات الجغرافية التأسيسية

هيئة تنظيم قطاع دورة نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة
اإلتصاالت+قطاع الخاص

هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالتدورة نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة

الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية
التي عقدها املركز



التطوير والتحديث

الف�صل اخلام�س
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�صواء   2019 املا�صي  العام  خالل  خا�صة  كبريا  تطورا  موؤخرا  االأردين  امللكي  اجلغرايف  املركز  �صهد 
باأحدث االأجهزة والنظم خا�صة يف  اأو تزويده  العاملني وزيادة كفاءاتهم  تاأهيل املوظفني  على �صعيد 
جمال ال�صور اجلوية املعدلة )االأورثوفوتو( وال�صور الف�صائية والطباعة والت�صوير، وقد مت حتديث 
كافة االأق�صام لتعمل ب�صكل رقمي �صمن �صبكة حا�صوبية مت�صلة ما ي�صهل ويخت�صر خطوات العملية 
االإنتاجية واحل�صول على منتجات ذات موا�صفات عالية الدقة اإذ اأن منتجات املركز وم�صاريعه املنفذة 
موؤخرا تعك�س مدى التطوير يف التجهيزات واالإمكانات والكفاءات الب�صرية املدربة التي ينبغي ا�صتغاللها 

جيدا ملا فيه خري ورفعة الوطن.

للمناطق  وخا�صة  اململكة  مناطق  ملختلف  احلديث  اجلوي  الت�صوير  باأعمال  اجلغرايف  املركز  قام 
الت�صوير  اىل  للتحول  املركز  بذلها  التي  اجلهود  جنحت  كما  االأورثوفوتو،  خمططات  واإنتاج  التنموية 

اجلوي الرقمي اإخت�صارًا للكلفة والوقت واحل�صول على مزيد من الدقة.

اإ�صتخدامها  يعد  اذ مل  ب�صكل كبري،  الف�صائية  ال�صور  املركز يف جمال حتليل  اإمكانيات  كما تطورت 
مقت�صرًا على اإنتاج وحتديث اخلرائط بل القيام باإجراء بحوث ودرا�صات تطبيقية متنوعة، وقام املركز 

بتغطية مناطق خمتلفة من اململكة بخرائط االورثوفوتو كمنطقة العقبة االإقت�صادية اخلا�صة.

ويواكب املركز اجلغرايف امللكي االأردين التطور املت�صارع يف ا�صتخدام التكنولوجيا احلديثة يف ادارة 
وتنفيذ ان�صطته وم�صاريعه واأق�صامه الفنية ويتوفر لدى املركز اجلغرايف امللكي االأردين انظمة متقدمة 
يف العلوم امل�صاحية ور�صم اخلرائط واال�صت�صعار عن بعد وغريها اإ�صافة اىل املهند�صني والفنيني املوؤهلني 
للعمل على هذه االأنظمة واالأجهزة بكفاءة عالية.وا�صتمر املركز يف ن�صاطاته العلميه والبحثية ب�صكل 
مكثف بالتعاون مع خمتلف اجلامعات واملراكز العلمية الوطنية، واقامة العديد من املوؤمترات العلمية 
واملعار�س واملحا�صرات املتخ�ص�صة لن�صر الوعي باأهمية العلوم اجلغرافية وامل�صاحية واخلرائط ونظم 
املعلومات اجلغرافية وتطبيقات االإ�صت�صعار عن بعد يف دعم م�صرية الوطن التنموية ودعم �صاحب القرار.

التطوير والتحديث
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مالمح اخلطة ال�صنوية 2020

الف�صل ال�صاد�س
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امل�صاريع  املديريات واالأق�صام الإجناز  الذي �صهدته  املوؤ�ص�صي  التطوير والتميز  اأ�صا�س  تقوم فل�صفة اخلطة على 
املطلوبة اخلارجية و الداخلية ومبا يرتبط مع اأهداف املركز اجلغرايف اال�صرتاتيجية، بحيث يتم اال�صتغالل االأمثل 
للطاقات الفنية والكوادر الب�صرية يف االأق�صام االإنتاجية وت�صغيلها باأق�صى طاقاتها، من اجل ذلك مت اإجراء ما يلي:

• و�صع خطة تدريبية �صاملة للدورات التي �صتعقد خالل عام 2020 يف املركز اجلغرايف للجهات اخلارجية 	
من  اأفواج  تدريب  يف  امل�صتمر  النجاح  بعد  وذلك  اخلارجي  والتعاون  للتدريب  اأهميه  واإيالء  والداخلية، 
املتدربني من الدول ال�صقيقة املجاورة على خمتلف العلوم امل�صاحية، وجتهيز وحتديث قاعات مركز التدريب 

باالأجهزة واملعدات والربجميات املتطورة. 
• تطوير االأجهزة والربجميات امل�صتخدمة يف االأق�صام االإنتاجية وال�صعي لزيادة عدد م�صتخدمي احلا�صوب 	

من موظفي املركز .  
• اجناز امل�صاريع اخلارجية بال�صرعة والدقة املطلوبة وبحرفية عالية، واجناز امل�صاريع الداخلية وتنفيذها 	

يف الوقت املحدد.
• املحلية والعربية 	 اإحتياجات االأ�صواق  ل�صد  امل�صاحية واجليومكانية  للعلوم  املركز اجلغرايف  اإحت�صان كلية 

فيما يتعلق مبجاالت العلوم امل�صاحية واأنظمة املعلومات اجلغرافية واالإ�صت�صعار عن بعد. 
• مت اإدراج بع�س امل�صاريع الهامة ومنها:	

- اإنتاج وحتديث اخلرائط الطبوغرافية مقيا�س 25،000/1 لكامل اململكة لت�صبح خرائط اأ�صا�س.
.)NGA(اإنتاج خرائط طبوغرافية وفق نظام وكالة اال�صتخبارات اجليوف�صائية االأمريكية -

- حتديث اخلرائط ال�صياحية واجلدارية واالإدارية وباللغتني العربية واالجنليزية . 
.)Data Dictionary( اإن�صاء قامو�س لبيانات املركز اجلغرايف -

- انتاج كتاب نافذة على العامل. 
• حتديث اأطل�س الق�صية الفل�صطينية.	
• م�صتوى 	 للبيانات اجليومكانية على  التحتية  البنية  مل�صروع  كنواة  البوابة اجلغرافية  واإدامة عمل  تفعيل 

برفد  للبدء  عمل  جمموعات  وت�صكيل  الفنية  للجنة  االجتماعات  عقد  على  والرتكيز   )NSDI( اململكة 
البوابة بالبيانات املختلفة من اجلهات ذات العالقة.

مالمح اخلطة ال�صنوية لعام2020 
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مالمح اخلطة ال�صنوية لعام2020 

• البدء بامل�صاريع التنموية التي ت�صاهم يف املحافظة على البيئة مثل االأطل�س الزراعي وخرائط ا�صتعماالت 	
االرا�صي. 

• اإجراء الت�صوير اجلوي  احلديث باالإ�صافة اإىل الت�صوير الليداري و مبقايي�س خمتلفة وملناطق خمتلفة من 	
اململكة جلهات خارجية وللمركز اجلغرايف وتوفري �صور جوية حديثة .

• عقد ور�صات عمل وايام علمية متخ�ص�صة .	
• اإنتاج خرائط للمكفوفني.	
• اإنتاج خرائط درب االأردن.	
• حتديث اخلرائط املالحية اخلا�صة بتتبع املركبات.	
• ت�صحيح ال�صور الف�صائية.	
• العمل على م�صروع املبادرات امللكية.	





منتجات املركز
الف�صل ال�صابع 
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اخلرائط واملطبوعات املنتجة

مقياس الرسمالخريطــة

600،000/1االأردن و فل�صطني جزئني )عربي(

800،000/1بالد ال�صام �صيا�صية/طبيعية جزئني )عربي(

7،000.000/1الوطن العربي �صيا�صية جزئني )عربي(

5،800.000/1الوطن العربي طبيعية جزئني )عربي(

26،000.000/1العامل �صيا�صية جزئني )عربي(

28،000.000/1العامل طبيعية جزئني )عربي(

40،000.000/1العامل طبيعية ورقية 

10،000.000/1اآ�صيا ال�صيا�صية جزئني )عربي(

8،000.000/1اإفريقيا طبيعية جزئني )عربي(

6،000.000/1اأوروبا طبيعية جزئني )عربي(

10،000.000/1اأمريكا ال�صمالية طبيعية جزئني )عربي(

8،000.000/1اأمريكا اجلنوبية �صيا�صية جزئني )عربي(

6،000.000/1اأوروبا ال�صيا�صية املقم�صة )عربي(

6،000.000/1اأوروبا الطبيعية املقم�صة )عربي(

8،000.000/1اإفريقيا ال�صيا�صية املقم�صة )عربي(

8،000.000/1اإفريقيا الطبيعية املقم�صة )عربي(

8،000.000/1اأمريكا اجلنوبية الطبيعية املقم�صة )عربي(

8،000.000/1اأمريكا اجلنوبية ال�صيا�صيةاملقم�صة )عربي(

650،000/1التق�صيمات االإدارية حجم 0A )عربي(

--خريطة االأردن للمكفوفني )بريل(

10،000.000/1الوطن العربي ال�صيا�صية )عربي(

35،000.000/1العامل ال�صيا�صية )عربي( ورقية 

23،680.000/1العامل ال�صيا�صية )اجنليزي( ورقية

250،000/1عمان االأثرية )اجنليزي(

250،000/1الكرك االأثرية ( اجنليزي(

250،000/1�صمال اململكة )اأ�صا�س(

250،000/1جنوب اململكة )اأ�صا�س(

مقياس الرسمالخريطــة

150،000/1حمافظة العا�صمة )عربي(

75،000/1حمافظة الزرقاء )عربي(

75،000/1حمافظة البلقاء )عربي(

75،000/1حمافظة اربد )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�صالت )اجنليزي(

750،000/1املوا�صالت )عربي(

25،000/1عمان ال�صياحية )عربي(

25،000/1عمان ال�صياحية )اجنليزي(

5،000/1مادبا ال�صياحية )عربي، اجنليزي(

4،000/1الكرك ال�صياحية )عربي، اجنليزي(

5،000/1البرتاء ال�صياحية )عربي، اجنليزي(

10،000/1جر�س ال�صياحية  )عربي، اجنليزي(

4،000/1عجلون ال�صياحية )عربي، اجنليزي(

10،000/1العقبة ال�صياحية )عربي، اجنليزي(

7،500/1معان ال�صياحية )عربي، اجنليزي(

10،000/1الطفيلة ال�صياحية )عربي، اجنليزي(

10،000/1الزرقاء ال�صياحية )عربي، اجنليزي(

10،000/1اربد ال�صياحية )عربي، اجنليزي(

7،500/1ال�صلط ال�صياحية )عربي، اجنليزي(
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اخلرائط واملطبوعات املنتجة

صورجوية.
- اإنتاج �صور جوية معدلة بكافة املقايي�س

أطالس

أطلس األردن والعالم )عربي(

أطلس األردن والعالم )إنجليزي(

األطلس الفضائي األردني

مطبوعات ومجالت علمية

مجلة المقياس

مجلة االسماء الجغرافية

كتاب نافذه على العالم )عربي(





الف�صل الثامن 
ن�صاطات املركز اجلغرايف يف �صور
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مدير عام المركز يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لألسماء الجغرافية

وفد من نقابة المهندسين األردنيين يطلع على دور المركز في إدارة المخاطر واألزمات

المركز وشركة Tomtom العالمية يوقعان اتفاقية تعاون في مجال إنتاج خرائط ثالثية األبعاد 
للمملكة
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بحضور مدير عام المركز مجلس أمناء الكلية يعقد اجتماعه الدوري

مدير عام المركز  خالل لقاءه مع متدربين من القطاعين العام والخاص

تخريج دورة نظم المعلومات الجغرافية لمتدربين من مملكة البحرين الشقيقة بالمركز
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ندوة علمية حول استخدام تقنيات االستشعار عن بعد بالمركز بحضور مؤسسات مدنية 
وعسكرية

المركز ينظم محاضرة توعوية حول السالمة العامة والبيئة بالتعاون مع الدفاع المدني 
والخدمات الطبية

عطوفة مدير عام المركز مع الموظفين الحاصلين على جائزة الموظف المثالي
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بمشاركة خبراء ومختصين باألسماء الجغرافية يمثلون 12 دولة عربية المركز ينظم المؤتمر 
الثامن لخبراء األسماء الجغرافية

المركز يوقع إتفاقية إلنشاء قاعدة بيانات جغرافية خاصة لمركز الحسين للسرطان

مدير عام المركز يكرم الموظفة سناء الصرايرة بمناسبة تقاعدها عن العمل
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المشاركين في دورة ضباط الالسلكي المهندسين يزورون المركز

المركز يخرج مجموعة من ضباط وافراد القوات المسلحة في نظام التوقيع العالمي

وفد من مدرسة االستخبارات العسكرية يزورون المركز



المركز الجغرافي الملكي األردني

67 التقرير السنوي 2019

شارك فيها مدراء ورؤساء األقسام وعدد من موظفي المركز دورة حول معايير جائزة الملك 
عبداهلل الثاني للتميز

تخريج دورة نظم المعلومات الجغرافية لمتدربين من القطاعين العام والخاص بالمركز

دائرة االراضي والمساحة وبالتعاون مع المركز يعقدان امتحان مزاولة مهنة المساحة



المركز الجغرافي الملكي األردني

التقرير السنوي 682019

شكر وتقدير لمشاركة المركز في ملتقى الجامعات الذي نظمته الكلية العلمية اإلسالمية

المركز  يشارك في مؤتمر ومعرض آفاق جديدة في التعليم والتدريب المهني
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طلبة الجامعات والمدارس في زيارة علمية للمركز

مجموعة من كوادر الدفاع المدني خالل تدريبهم الميداني على أجهزة نظام التوقيع العالمي 
بالمركز
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محاضرة لعالم امريكي حول تقنيات الصور الفضائية وتطبيقات االستشعار عن بعد بالمركز

طلبة كلية المركز الجغرافي يناقشون مشاريع تخرجهم

المركز ينظم دورة تدريبية لموظفاته في مجال األسماء الجغرافية
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المركز يستقبل متدربين من القوات الجوية الملكية السعودية

خبير مصري فيزيائي يحاضر بالمركز حول النجوم وتطويرها

المركز ينظم دورة تدريبية لعدد من موظفي صندوق المعونة الوطنية

)PCI( دورة تدريبية لموظفي المركز لتحليل الصور الفضائية على برمجية
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المركز الجغرافي وبالتعاون مع معهد اإلدارة العامة ينظم دورة تدريبية للموظفين الجدد

إنطالقًا من مسؤولياته المجتمعية المركز ينظم حملة للتبرع بالدم

لتعزيز التواصل االجتماعي المركز الجغرافي ينظم افطارًا جماعيًا لمنتسبيه ومتقاعديه


