الفهرس
الموضوع

الرقم

نبذة عن المركز الجغرافي الملكي األردني.
المهام والواجبات.
الهيكل التنظيمي.
الحصول على منتجات جاهزة خرائط تعليمية ،سياحية  ،أساس (محافظات) ،أطالس.
بيع صورجوية (لغايات ترخيص المباني القديمة).
دورات تدريبية متخصصة.
اعمال مساحية.
تحديد اتجاه القبلة.
تزويد خرائط طبوغرافية بمقاييس مختلفة.
إنتاج خرائط طبوغرافية(ورقي ،رقمي) بمقاييس مختلفة.
إنتاج صور جوية ممسوحة ضوئيا (عادي ،ملون).
إنتاج صور جوية معدلة.
رسم معالم أفقية وعمودية.
طباعة كافة أنواع المطبوعات الدعائية والتجارية.

يتم وضع ارقام الصفحات عند قسم التصميم النه يتم اعادة التصميم بما يتناسب كونه دليل واضافة
الصور والغالف الخارجي

نبذه عن المركز الجغرافي الملكي األردني
تأسس المركز الجغرافي الملكي األردني عام 1975م كمؤسسة وطنية رائدة ،لسد احتياجات مختلف القطاعات
بالمملكة فيما يتعلق باألعمال المساحية وإنتاج الخرائط بكافة أنواعها ومقاييسها والصور والفضائية والمعلومات
الجغرافية التي تخدم األغراض التنموية والدفاعية الشاملة ،باإلضافة إلى تدريب الفنيين سواء من داخل المملكة أو
خارجها في مجاالت العلوم المساحية وتقنيات المعلومات الجغرافية وتطبيقات اإلستشعار عن بُعد.

الرؤيا:
الريادة في العلوم المساحية والجيومكانية وتطبيقاتها محليا ً وإقليميا ً وعالميا ً.
الرسالة:
نعمل على توفير الخرائط والبيانات الجيومكانية لتحقيق التنمية المستدامة واألغراض الدفاعية من خالل
القيام باألعمال المساحية والتصوير الجوي والفضائي والتدريب والتأهيل ونشر المعرفة وفق أفضل
الممارسات.
قيمنا الجوهرية:
 الوالء واإلنتماء. النزاهة والشفافية. العمل بروح الفريق الواحد. -المبادرة واإلبداع.

المهام والواجبات
 .1تأسييييييييي

وإداميييييييية الشييييييييبكات الجيوديسييييييييية وجمييييييييي نقيييييييياط م ل ييييييييات الييييييييدرجات الكبيييييييير حتييييييييى

الدرجة ال ال ة والتي تغطي المملكة األردنية الهاشمية بجمي مراحل تنفيذها.
 .2تقييييييييديم المعلومييييييييات الضييييييييرورية لييييييييدائرة األراضييييييييي والمسيييييييياحة لمسيييييييياعدتها فييييييييي تحضييييييييير
الخرائط الكادسترائية " التفصيلية لألمالك والعقارات ".
 .3إنتاج الخرائط الطبوغرافية بمختلف المقايي

للمتطلبات الدفاعية والتنموية.

 .4إنتاج الخرائط المتخصصة لجمي الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
 .5إدامة ومراجعة الخرائط المختلفة.
 .6تزوييييييييد اليييييييوزارات والمؤسسيييييييات الحكوميييييييية والخاصييييييية بال معلوميييييييات المسييييييياحية الالزمييييييية للقييييييييام
بمشاريعها الخاصة.
 .7القيييييييييام بالتصييييييييوير الجييييييييوي حسييييييييب المقييييييييايي

المطلوبيييييييية لجمييييييييي الييييييييوزارات والمؤسسييييييييات

الحكومية والخاصة.
 .8تقييييييديم النصيييييي للييييييوزا رات والمؤسسييييييات الحكومييييييية والخاصيييييية فييييييي كييييييل مييييييا يخييييييت

بتييييييدريب

الفنييييييييين وتزوييييييييد وإسيييييييتخدام األجهيييييييزة والمعيييييييدات فيييييييي جميييييييي الشيييييييؤون الخاصييييييية بالمسييييييياحة
وصن الخرائط.
 .9مواكبيييييية التطييييييورات الحدي يييييية فييييييي مجييييييال صييييييناعة الخييييييرائط كا ستشييييييعار عيييييين بعييييييد والخييييييرائط
الرقميييييييية وكيييييييذلك إنشييييييياا نايييييييام متكاميييييييل للمعلوميييييييات الجغرافيييييييية لخدمييييييية األغيييييييراض التنمويييييييية
والدفاعية الوطنية.
 .10العميييييييل عليييييييى تيييييييدريب األعيييييييداد الكافيييييييية مييييييين الفنييييييييين لسيييييييد إحتياجيييييييات المركيييييييز واليييييييوزارات
والمؤسسات الحكومية والخاصة.
 .11المحافاة على أمن المعلومات.
 .12إقامييييييية مكتبييييييية للخيييييييرائط تتيييييييوفر فيهيييييييا جميييييييي المعلوميييييييات الجغرافيييييييية التيييييييي تطلبهيييييييا الجهيييييييات
الرسمية أو تحتاج إليها.

مراكز تقديم الخدمة

دليل الخدمات
لعام 2022

خدمة رقم ()1
خرائط تعليمية ،خرائط سياحية ،خرائط أساس (محافظات) ،أطالس وكتب
الفئات المستفيدة من
الخدمة
تقديم طلب الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق المطلوبة

الوزارات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجهات األمنية والعسكرية،
المؤسسات التعليمية ،طالب الجامعات ،المكتبات ،دور النشر ،األفراد،
الشركات السياحية ،الجهات الخارجية ( خارج األردن).
مكتب خدمة الجمهور.
ال توجد.
ال توجد.
 .1التوجه إلى مكتب خدمة الجمهور وطلب المنتج.

إجراءات تقديم الخدمة

 .2دف الرسوم المترتبة على المنتج لمواف مكتب خدمة الجمهور.
 .3تسليم متلقي الخدمة المنتج بموجب سند مقبوضات.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال يوجد.
تتراوح ما بين  1دينار إلى  5دنانير (حسب نوع الخرائط واللغة).
 10دقائق.

خدمة رقم ()2
صور جوية (لغايات ترخيص المباني القديمة)
الفئات المستفيدة من
الخدمة
تقديم طلب الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق المطلوبة

المواطنين ،المقيمين ،وجمي القطاعات والجهات ذات العالقة بهذه
الخدمة.
مكتب خدمة الجمهور.
ال توجد.

صورة عن سند التسجيل وصورة عن المخطط التنايمي.
 .1يقوم متلقي الخدمة بتعبئة نموذج طلب ا بات أقدمية بناا،
وتسليمه لمواف مكتب خدمة الجمهور.

إجراءات تقديم الخدمة

 .2البحث عن الصورة المطلوبة بالناام.
 .3تسليم متلقي الخدمة المنتج بموجب سند مقبوضات.
 .4في حال عدم توفر الصورة لد خدمة الجمهور يحول الى قسم
المس الجوي الرقمي.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال توجد.
 20دينار.
( )20 -15دقيقة.

خدمة رقم ()3
دورات تدريبية متخصصة
الفئات المستفيدة من
الخدمة
تقديم طلب الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة

الوزارات،المؤسسات الحكومية والخاصة،الجهات األمنية والعسكرية،
المؤسسات التعليمية،األفراد،طالب الجامعات والكليات،الجهات
الخارجية(خارج األردن).
قسم الديوان.
ال توجد.
 .1كتاب رسمي  /استدعاا  /بريد إلكتروني  /الحضور شخصيا ً
للتسجيل في مسمى الدورة المطلوبة/ا تصال عن طريق

الوثائق المطلوبة

الهاتف.
 .2هوية أحوال شخصية (لألردنيين)  /جواز سفر(لغير األردنيين).
 .1التوجه إلى قسم الديوان لتسجيل (الكتاب  /االستدعاا) وأخذ
الموافقة الالزمة من ا دارة العامة.

إجراءات تقديم الخدمة

 .2يتم تحويل المعاملة إلى مديرية التخطيط  /قسم التدريب لتحديد
(اسم الدورة ،مدتها ،موعدها ،كلفتها).
 .3مراجعة القسم المالي لدف التكاليف المترتبة ،عند البدا بالدورة.
 .4المباشرة بعقد الدورة.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال توجد.
تحدد حسب الدورة التدريبية ومدتها.
 25دقيقة.

** مالحظة:
يمكن عقد دورات تدريبية في مجاالت العلوم المساحية وأنظمة المعلومات الجغرافية واالستشعارعن بُعد والتي تتراوح
مدتها من (اسبوع إلى  3شهور) وحسب الجهة الطالبة.

خدمة رقم ()4
تقديم أعمال مساحية
تزويد نقاط جيوديزية جاهزة ،تحديد إحداثيات نقاط ،نقاط تسوية دقيقة ،تحويل إحداثيات من نظام
إلى آخر ،عمل مسوحات ميدانية (رفع ،توقيع)،استحداث نقاط مساحية.
الفئات المستفيدة من

الوزارات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،األفراد.

الخدمة
تقديم طلب الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق المطلوبة

قسم الديوان.
ال توجد.
كتاب رسمي  /استدعاا من الجهة الطالبة مبينا ً فيه العمل المطلوب
 .1التوجه إلى قسم الديوان لتسجيل (الكتاب  /االستدعاا ) وأخذ
الموافقة الالزمة من ا دارة العامة.
 .2يتم تحويل المعاملة إلى مديرية التخطيط لتحديد منطقة العمل وتحديد
سعر الخدمة.

إجراءات تقديم الخدمة

 .3مراجعة القسم المالي لدف التكاليف المترتبة.
 .4إعطاا أمر مباشرة بالعمل من مديرية التخطيط إلى مديرية ا نتاج
(قسم المس الميداني) للتوجه الى منطقة العمل.
.5تسليم الخدمة لمتلقيها بموجب سند إخراج من خالل قسم الو ائق
وبالتنسيق م مديرية التخطيط.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال توجد.
حسب عدد النقاط المطلوبة ،المساحة ،الدقة.
  35دقيقة (تقديم المعاملة). -من يوم إلى اسبوع (عمل ميداني).

خدمة رقم ()5
تحديد إتجاه القبلة
الفئات المستفيدة من
الخدمة
تقديم طلب الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق المطلوبة

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات ا سالمية ،المؤسسات الحكومية
والخاصة ،لجان المساجد ،األفراد.
قسم الديوان.
ال توجد.
كتاب رسمي  /استدعاا من الجهة الطالبة مبينا ً فيه العمل المطلوب.
 .1التوجه إلى قسم الديوان لتسجيل (الكتاب  /االستدعاا) وأخذ الموافقة
الالزمة من ا دارة العامة.
 .2تحويل المعاملة إلى مديرية التخطيط لتحديد منطقة العمل وتحديد سعر

إجراءات تقديم الخدمة

الخدمة.
 .3مراجعة القسم المالي لدف التكاليف المترتبة.
 .4إعطاا أمر مباشرة بالعمل من مديرية التخطيط إلى مديرية ا نتاج (قسم
المس الميداني) للتنسيق م متلقي الخدمة والتوجه الى منطقة العمل.

المؤسسات الشريكة
في تقديم الخدمة

ال توجد.
نوع العمل

رسوم الخدمة

تحديد قبلة مسجد وسط المملكة
(عمان ،الزرقاا ،مأدبا ،جرش ،عجلون
،السلط).......
تحديد قبلة مسجد في شمال وجنوب المملكة
(إربد ،الكرك ،الطفيلة ،األغوار)......
تحديد قبلة مسجد البادية والعقبة
(معان ،الرويشد ،الصفاوي ،الشوبك).......

وقت انجاز الخدمة

  25دقيقة (تقديم المعاملة). -يوم واحد (تحديد اتجاه القبلة) .

السعر شامل
المواصالت (دينار)

السعر بدون
مواصالت (دينار)

50

25

80

55

120

85

خدمة رقم ()6
تزويد خرائط طبوغرافية بمقاييس مختلفة
الفئات المستفيدة من
الخدمة
تقديم طلب الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق المطلوبة

الوزارات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجهات األمنية والعسكرية،
المؤسسات التعليمية ،طالب الجامعات.
قسم الديوان.
المؤسسات الخاصة تحتاج إلى إحضار كتاب تسهيل مهمة من الجهة
الحكومية التنايمية ذات العالقة بعمل المؤسسة.
كتاب رسمي من الجهة الطالبة مبينا ً فيه العمل المطلوب.
 .1التوجه إلى قسم الديوان لتسجيل(الكتاب) وأخذ الموافقة الالزمة من
ا دارة العامة.
 .2يتم تحويل المعاملة إلى مديرية التخطيط لتحديد اللوحات والمقيا
وتحديد سعر الخدمة.

إجراءات تقديم الخدمة

 .3مراجعة القسم المالي لدف التكاليف المترتبة.
 .4يتم تحويل المعاملة من مديرية التخطيط الى مديرية الخدمات الفنية
/قسم الو ائق واألرشيف،لتجهيز الخرائط المطلوبة.
.5تسليم المنتج لمتلقي الخدمة بموجب سند إخراج من خالل قسم
الو ائق واألرشيف وبالتنسيق م مديرية التخطيط.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال توجد.
حسب عدد اللوحات ،مقيا
 45دقيقة.

الرسم.

خدمة رقم ()7
إنتاج خرائط طبوغرافية (ورقي ،رقمي) بمقاييس مختلفة
الفئات المستفيدة من
الخدمة
تقديم طلب الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق المطلوبة

الوزارات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجهات األمنية والعسكرية،
المؤسسات التعليمية ،طالب الجامعات.
قسم الديوان.
ال توجد.
 كتاب رسمي من الجهة الطالبة مبينا ً فيه العمل المطلوب. .1التوجه إلى قسم الديوان لتسجيل( الكتاب) وأخذ الموافقة الالزمة
من ا دارة العامة.
 .2يتم تحويل المعاملة إلى مديرية التخطيط لتحديد المنطقة والمقيا
المطلوب من قبل متلقي الخدمة وتحديد سعر المنتج.
 .3مراجعة القسم المالي لدف التكاليف المترتبة.
 .4إعطاا أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية ا نتاج (قسم

إجراءات تقديم الخدمة

االستطالع الفضائي) لتجهيز وإنتاج الخرائط المطلوبة.
 .5إعطاا أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية ا نتاج (قسم
الرسم الخرائطي) لتجهيز وإنتاج الخرائط المطلوبة.
 .6إعطاا أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية التطبيقات الحدي ة
(قسم الخرائط الرقمية) لتجهيز وإنتاج الخرائط المطلوبة ومديرية
الخدمات/الطابعات لطباعة اللوحات المطلوبة إذا كانت ورقية.
 .7تسليم الخدمة لمتلقيها بموجب سند إخراج من خالل قسم الو ائق
وبالتنسيق م مديرية التخطيط.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال توجد.
حسب المساحة المغطاة ،مقيا

الرسم.

 ساعة واحدة (تقديم المعاملة). -من ساعة إلى اسبوع (تجهيز المنتج).

خدمة رقم ()8
إنتاج صور جوية ممسوحة ضوئيا (عادي ،ملون)
الفئات المستفيدة من
الخدمة
تقديم طلب الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق المطلوبة

الوزارات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجهات األمنية والعسكرية،
المؤسسات التعليمية ،طالب الجامعات.
قسم الديوان.
ال توجد.
كتاب رسمي من الجهة الطالبة مبينا ً فيه العمل المطلوب.
 .1التوجه إلى قسم الديوان لتسجيل (الكتاب) وأخذ الموافقة الالزمة
من ا دارة العامة.
 .2يتم تحويل المعاملة إلى مديرية التخطيط
والمقيا

لتحديد المنطقة

المطلوب من قبل متلقي الخدمة وتحديد سعر المنتج.

 .3مراجعة القسم المالي لدف التكاليف المترتبة.
إجراءات تقديم الخدمة

 .4إعطاا أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية الخدمات الفنية
(قسم الو ائق واألرشيف) لتجهيز افالم الصور المطلوبة.
 .5إعطاا أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية ا نتاج (قسم
المس الجوي الرقمي) تمام عملية المس الضوئي.
 .6تسليم الخدمة لمتلقيها بموجب سند إخراج من خالل قسم الو ائق
وبالتنسيق م مديرية التخطيط.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال توجد.
حسب المساحة المغطاة ،مقيا

الرسم.

  45دقيقة (تقديم المعاملة). -ما بين (ساعة -يوم) حسب نوع الصورة (عادي ،ملون) وعددها.

خدمة رقم ()9
إنتاج صور جوية معدلة وفضائية وليدارية
الفئات المستفيدة من
الخدمة
تقديم طلب الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق المطلوبة

الوزارات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجهات األمنية والعسكرية،
المؤسسات التعليمية ،طالب الجامعات.
قسم الديوان.
ال توجد.
كتاب رسمي من الجهة الطالبة مبينا ً فيه العمل المطلوب.
 .1التوجه إلى قسم الديوان لتسجيل (الكتاب) وأخذ الموافقة الالزمة
من ا دارة العامة.
 .2يتم تحويل المعاملة إلى مديرية التخطيط لتحديد المنطقة والمقيا
المطلوب من قبل متلقي الخدمة وتحديد سعر المنتج.
 .3مراجعة القسم المالي لدف التكاليف المترتبة.
 .4اعطاا أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية ا نتاج (قسم

إجراءات تقديم الخدمة

المس الجوي الرقمي) التمام العمل المطلوب.
 .5اعطاا أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية التطبيقات الحدي ة
(قسم االستشعار عن بعد) التمام العمل المطلوب.
 .6اعطاا أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية ا نتاج (قسم
المس الميداني) رصد نقاط ا حكام المطلوبة.
 .7تسليم الخدمة لمتلقيها بموجب سند إخراج من خالل قسم الو ائق
وبالتنسيق م مديرية التخطيط.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال توجد.
حسب المساحة المغطاة ،مقيا

الرسم.

 من يوم إلى اسبوع (تقديم المعاملة). -من يوم إلى ال ة أشهر (تسليم المنتج) حسب المساحة والدقة.

خدمة رقم ()10
رسم معالم أفقية وعمودية
طبقات رقمية (( )Shapfileطبقات الطرق والمباني )....وارتفاعات رقمية ()DSM/DEM
الفئات المستفيدة من
الخدمة
تقديم طلب الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق المطلوبة

الوزارات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجهات األمنية والعسكرية،
المؤسسات التعليمية ،طالب الجامعات.
قسم الديوان.
ال توجد.
كتاب رسمي من الجهة الطالبة مبينا ً فيه العمل المطلوب.
 .1التوجه إلى قسم الديوان لتسجيل (الكتاب) وأخذ الموافقة الالزمة
من ا دارة العامة.
 .2يتم تحويل المعاملة إلى مديرية التخطيط لتحديد المنطقة
والمواصفات من قبل متلقي الخدمة وتحديد سعر الخدمة.
 .3مراجعة القسم المالي لدف التكاليف المترتبة.

إجراءات تقديم الخدمة

 .4يتم تحويل المعاملة من مديرية التخطيط إلى مديرية التطبيقات
الحدي ة (قسم الخرائط الرقمية) لتجهيز وإنتاج الخرائط المطلوبة.
 .5يتم تحويلها إلى مديرية ا نتاج (قسم المس الجوي الرقمي) النجاز
العمل المطلوب.
 .6بعد انجاز العمل المطلوب يتم تسليم الخدمة لمتلقيها بموجب سند
إخراج من خالل قسم الو ائق وبالتنسيق م مديرية التخطيط.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
رسوم الخدمة

ال توجد.
حسب المساحة المغطاة ،مقيا

الرسم.

  35دقيقة (تقديم المعاملة).وقت انجاز الخدمة

 من يوم إلى شهر (تحضير المنتج) حسب المساحة والمعالم المطلوبةوالدقة.

خدمة رقم ()11
طباعة كافة أنواع المطبوعات الدعائية والتجارية
سا ٌحة ،خرائط بأحجام مختلفة ،بروشورات ،دوسيات ،فولدرات ،بوسترات،
خرائط دعائٌة ،خرائط ٌ
كتب ومجالت ،سندات ،فواتير ،مرو
الفئات المستفيدة من
الخدمة
تقديم طلب الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق المطلوبة
إجراءات تقديم الخدمة

 ،كروت شخصية  ،كتيبات ودفاتر ،نماذج مختلفة.

الوزارات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجهات األمنية والعسكرية،
المؤسسات التعليمية ،طالب الجامعات.
قسم الديوان.
ال توجد.
كتاب رسمي أو استدعاا من الجهة الطالبة مبينا ً فيه العمل المطلوب.
 .1التوجه إلى قسم الديوان لتسجيل (الكتاب،االستدعاا) وأخذ الموافقة
الالزمة من ا دارة العامة.
 .2يتم تحويل المعاملة إلى مديرية التخطيط لدراسة المشروع وتحديد
الكلفة.
 .3مراجعة القسم المالي لدف التكاليف المترتبة.
 .4اعطاا أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية الخدمات الفنية
(قسم التقنيات الحدي ة والطباعة) النجاز العمل المطلوب.
 .5يتم تحويلها إلى مديرية الخدمات الفنية /قسم التقنيات الحدي ة
لطباعة النسخة المبدئية (البروفة) والموافقة عليها من قبل متلقي
الخدمة والتوقي عليها.
 .6يتم تسليم المنتج لمتلقيها بموجب سند إخراج من خالل قسم
الو ائق وبالتنسيق م مديرية التخطيط.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال توجد.
حسب عدد النسخ المطلوبة ،حجم المطبوعات ،نوع الورق.
 ساعة و 25دقيقة (تقديم المعاملة). -من يوم إلى اسبوع (تسليم المنتج).

خدمة رقم ()12
إنتاج خرائط رقمية إلكترونية تفاعلية وتطبيقات الويب المرتبطة بها ،من خالل إنشاء خدمات
الويب ( )Web Servicesللبيانات الجيومكانية للجهة الراغبة
الفئات المستفيدة من
الخدمة
تقديم طلب الخدمة
شروط الحصول على
الخدمة
الوثائق المطلوبة
إجراءات تقديم الخدمة

الوزارات ،المؤسسات الحكومية والخاصة ،الجهات األمنية والعسكرية،
المؤسسات التعليمية.
قسم الديوان.
ال توجد.
كتاب رسمي أو استدعاا من الجهة الطالبة مبينا ً فيه العمل المطلوب.
 .1التوجه إلى قسم الديوان لتسجيل (الكتاب،االستدعاا) وأخذ
الموافقة الالزمة من ا دارة العامة.
 .2يتم تحويل المعاملة إلى مديرية التخطيط لدراسة المشروع وتحديد
الكلفة.
 .3مراجعة القسم المالي لدف التكاليف المترتبة.
 .4اعطاا أمر مباشرة من مديرية التخطيط لمديرية التطبيقات الحدي ة
(قسم البوابة الجيومكانية) النجاز العمل المطلوب.
 .5يتم تسليم المنتج لمتلقيها بموجب سند إخراج من خالل قسم
الو ائق وبالتنسيق م مديرية التخطيط.

المؤسسات الشريكة في
تقديم الخدمة
رسوم الخدمة
وقت انجاز الخدمة

ال توجد.
حسب حجم البيانات وجاهزيتها وحسب المتطلبات.
 من يوم إلى اسبوع (تقديم المعاملة). من يوم إلى ال ة أشهر (تسليم المنتج) حجم البيانات وجاهزيتهاوحسب المتطلبات.

معلومات االتصال
المملكة األردنية الهاشمية  /ع ّمان – الجبيهة
شارع أحمد الطراونة بناية رقم92
هاتف+96265345188 :

فاكس+96265347694 :

ص  .ب  20214ع ّمان11118
البريد اإللكتروني rjgc@rjgc.gov.jo :الموقع اإللكترونيwww.rjgc.gov.jo :
أوقات الدوام الرسمي  :من األحد – الخميس الساعة  8.30صباحا  3.30عصرا

