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 مستوى خدمة اتفاقيــة 
 بين

  نظم المعلومات الجغرافية مركز -دب  بلدية

 و

 هيئة الطرق والمواصالت 

 

 مجالف 

 )Geo Dubai( إلمارة دبالبنية التحتية الجيومكانية 
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 بين كٍل من: إبرام هذه اإلتفاقيةتم  2020 أبريل 13الموافق  الخميساليوم  هذا في إنه

 

ي ي،  67، ص.ب: 042215555اإلمااا اا البربيااة الم،حااتد، هااات :  –: إمااا د ي ي عنوانهااا، ودب بلــديــة �

ز نظم مركماتير  بصااااااااااااف،اه.مريم عبيات المهير   / دالسااااااااااااياتعلى هاذه اإلتفااقياة  ويمثلهاا في ال،وقي 

 .ويشا  إليها (بالطرف األول) المبلوماا الجغرافية

 

، 046051414اإلما اا البربية الم،حتد، هات :  –: إما د ي ي عنوانها، وبدب والمواصالت الطرق هيئة �

صااااااف،ه ب البوضاااااا  علي محمت/ الساااااايت على هذه اإلتفاقية ي ي، ويمثلها في ال،وقي  118899ص.ب: 

 .)الثانيويشا  إليها (بالطرف  ر إيا د تقنية المبلوماامتي

 

 باااا"الطرفين".وإليهما مج،مبين “الطرف “ويشا  إلى كل منهما ب 

 

 

 المقدمة

 

نظم المبلوماا الجغرافية في بلتية ي ي على ترسيخ  وح ال،باون المش،رك بين  مركز انطالقاً من حرص

اا من حيث ترقية الختم المشا كةبالمنفبة على جمي  األطراف  يبويجمي  الجهاا الحكومية والخاصة بما 

 اقية فقت تقر  عقت اتف ،هلم،طلباا ال،باون وأهتافهيئة الطرق والمواصالا وتسهيل إجراءاا البمل وتفهم 

إعماالً لمذكرد ال،فاهم  وذلك، )Geo Dubai( إلما د ي يالبنية ال،ح،ية الجيومكانية  في مجالمس،وى ختمة 

) لسنة 6من القانون  قم ( مس،متد االتفاقيةجمي  بنوي هذه و ،2019أغسطس  18المبرمة بينهما ب،اريخ 

والمب،مت من سمو حاكم إما د ي ي والذ  تم بموجبه تبيين مركز نظم المبلوماا   -مرفق (أ)  - 2001

ً لنظم المبلوماا الجغرافية في إما د ي ي ً وحيتا لة عن ل،كون مسئو الجغرافية ببلتية ي ي مصت ا  سميا

الحكومية والمؤسساا والشركاا وتوفيرها ألية جهة جم  البياناا والمبلوماا الجغرافية من التوائر 

ترغب في االس،فايد منها وذلك في حتوي االتفاقياا ومذكراا ال،فاهم المبرمة بين البلتية والجهة المنشئة 

 . لهذه البياناا

 

 

  :األول البند

              

  .مبها وتفسر وتقرأ اإلتفاقية هذه من ي،جزأ ال جزء أعاله المقتمة تب،بر
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 من االتفاقية  الهدف :الثاالبند 

اآلخر  فللطر  من الطرفينكل الهتف من هذه االتفاقية تحتيت نوعية الختماا ال،  سيل،زم ب،قتيمها 

ومس،وى الختمة الخاص بكل ختمة وتحتيت الشروط ال،  تخض  لها الختمة ومسؤولياا كل طرف كما 

 .االتفاقيةهو موضح في بنوي هذه 

 

 

  المصطلحات :الثالثالبند 

 

 األجهزد وقواعاات البياااناااا الجيومكااانيااة والسااااااااااااياااسااااااااااااااا والمبااايير الموحااتد  :البنيــة التحتيــة الجيومكــانيــة

 .مجال االنظمة الجيومكانية على مس،وى إما د ي ي والموا ي البشرية في

مبلوماا ذاا ببت مكاني ت،ميز بأن لها مرج  جغرافي (إحتاثياا)، ي،م : الجيومكانيةالبيانات والمعلومات 

 نظم المبلوماا الجغرافية أو في أ  جهاا أخرى. مركز انشاؤها في

 : ه  البنية ال،  ت،كون من الشبكاا واألجهزد الخاصة بها والخوايم المركزية وتواببها. البنية التحتية

ه  األنظمة والبرمجياا والم،صفحاا ال،  يس،ختمها المس،فيتون للحصول على الختماا التطبيقات: 

 المطلوبة (البياناا، ال،قارير، الخ). 

تعم الفن  وأحيانا األجهزد ال،  يقتمها أحت الطرفين وتشمل البياناا والمبلوماا وال،طبيقاا وال الخدمة:

 لآلخر. 

رف الطهو الموظ  لتى أحت الطرفين والمس،فيت من الختماا ال،  يقتمها  المستفيد أو المستخدم:

 . اآلخر في مجال عمله

 ه  الطلباا ال،  يقتمها المس،فيتون لبالج األعطال الفنية.  البالغات الفنية: 

قاا أو وال تح،اج إلى تغيير في ال،طبيللختماا الم،وفرد طلباا ال،  يقتمها المس،فيت ه  الطلب خدمة: 

وفير تالبنية ال،ح،ية أو تطوير تطبيقاا جتيتد (مثل إنشاء حساب أو تغيير كلماا السر أو تقارير مبينة أو 

 . طلب خدمة)ويقتم الطلب من خالل () أو الحصول على مبلوماا بياناا جيومكانية

ه  الطلباا ال،  تؤي  إلى تغيير في األنظمة أو ال،طبيقاا أو البنية ال،ح،ية أو إنشاء تطبيقاا تغيير: طلب 

 جتيتد أو إيقاف تطبيقاا جارية. 

شمل تمن المس،فيتين وهو الفريق المسؤول (من الطرف األول) عن اس،الم جمي  الطلباا  مكتب الدعم:

 ل،غيير.البالغاا الفنية وطلباا الختمة وطلباا ا

 مئوية. ويببر عنها عايد بنسبة المطلوب،ياء وظيف،ها المحتيد في الوقت أقت د الختمة ال،قنية على التوافر: 

 الختمة:مبايلة اح،ساب توافر 
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عتي األعطال ال،  تم مبالج،ها في الوقت المحتي / (=  بمبالجة األعطال في الوقت المحتي االل،زامنسبة 

 100 * )األعطالإجمالي 

 ه  ف،رد مبالجة البالغاا الفنية، والوقت المحسوب هو أوقاا التوام الرسم  فقط.  فترة المعالجة:

 ه  ف،رد تنفيذ فترة التنفيذ:

 أوقاا التوام الرسم  فقط.  أثناء الوقت المحسوب هو طلبات الخدمة. 

المرج  على  UTM أو DLTM حتاثياانظام اإل اع،ماي سي،مالجيومكانية: نظام اإلحداثيات للبيانات 

قت ي،م مشا كة البياناا من  .البنية ال،ح،ية الجيومكانيةل،سليم وتبايل البياناا في  WGS84 األساس 

 خرى.أحتاثياا إباس،ختام نظم  الشبكة اإللك،رونيةخالل ختمة الخرائط على 

 

 

  الخدمات وصف :الرابعالبند 
 

 :األول الطرفيقدمها الخدمات التي  .أ

 

 نوعين: تقسيم الختماا ال،  يقتمها الطرف األول إلى ي،م الخدمة:نوع 

i. تشمل الختماا الصريحة ال،  يوفرها الطرف األول والمذكو د أيناه كما ت،وفر في خدمات دائمة :

 لبلتية ي ي.  الموق  الرسم على يليل الختماا المؤسس  

ii. قاا أو تطبي ه  الختماا ال،  يوفرها الطرف األول كأنظمة :/ تطبيقات ذكيةخدمات تخصصية

 تبنى بمجال عمل الطرف الثاني.  جيومكانيذاا ببت  ذكية

 

 :الطرف األوليقدمها الخدمات التي قائمة 

 

ــوع  وصف الخدمة  سم الخدمة ا # ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ

 الخدمة 

ــة  وقت التنفيذ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طريقــ

 التقديم 

 حلول جيومكانية 1

(صاالحية اسا،ختام م،صافح  

 أماكن)

ختمة لالطالع على خا طة 

تفاعلية إلما د ي ي، ت،وفر 

من خاللها البتيت من 

البياناا ال،خطيطية 

والمساحية باإلضافة إلى 

البياناا ال،  تخص عتي 

من إيا اا بلتية ي ي أو 

التوائر والمؤسساا 

الحكومية األخرى أو شبه 

الحكومية. جمي  البياناا 

ختمة 

تخصصية 

 يائمة

مس،ختم جتيت: 

توفير اسم 

المس،ختم وكلمة 

المرو  خالل ساعة 

 من اس،الم الطلب 

 صالحياا إضافية:

أيام عمل إن كان  5

منح البياناا 

ي،طلب إع،ماي 

 الجهاا المالكة لها

تقتيم طلب 

من خالل 

موق  جيوي ي 

 اإللك،روني



 19من  5صفحة 
 

تبطى بحسب 

 الصالحياا المب،متد

ً لطبيبة  للمس،ختم تببا

عمله واع،ماي الجهاا 

 المالكة للبياناا.

 معلومات جيومكانية 2

صاالحية االطالع على بياناا (

  )جغرافية

ي،م توفير هذه الختمة 

لغرض تبايل البياناا 

بين طرفين وذلك ببت 

اع،ماي الجهاا المالكة 

 للبياناا.

ت،طلب الختمة ا تباط 

المس،فيت بشبكة 

المبلوماا الحكومية 

 GINااللك،رونية 

ختمة 

تخصصية 

 يائمة

 البياناا المف،وحة:

ي،م توفير الختمة 

خالل ساع،  عمل 

 من اس،الم الطلب

البياناا المش،ركة 

 الخاصة:

أيام عمل إن كان  5

منح البياناا 

ي،طلب اع،ماي 

 الجهاا المالكة لها

 

تقتيم طلب 

من خالل 

موق  جيوي ي 

 اإللك،روني

أنظمة تخصصية ذاا ببت  أنظمة تخصصية جيومكانية 3

جغرافي ي،م توفيرها 

لإليا اا التاخلية لبلتية 

ي ي أو للمؤسساا 

الحكومية أو شبه 

الحكومية. يقوم مبتأ 

توفير هذه األنظمة على 

توفير خرائط تفاعلية أو 

أنظمة ذاا بياناا مكانية 

تساعت الجهة المس،فيتد 

في تحسين آلياا سير 

 البمل.

ختمة 

 تخصصية 

بااااااااااااابااااااااااااات جاااااااااااااماااااااااااا  

الااااااااامااااااااا،اااااااااطااااااااالاااااااااباااااااااا 

واعاااااا،اااااامااااااايهااااااا ماااااان 

الاطارف الاثاااااااناي يا،ام 

تقتيم ي اساااااااة خالل 

 يوم عمل.  15

ي،م توفير النظام 

حسب أولوية خطة 

 البمل

 إ سال خطاب

 سم  لمركز 

نظم 

المبلوماا 

 الجغرافية

تطبيقاا ذكية ذاا ببت  تطبيقات ذكية جيومكانية 3

جغرافي للهات  المحمول 

ي،م توفيرها لإليا اا 

التاخلية لبلتية ي ي أو 

للمؤسساا الحكومية أو 

 شبه الحكومية.

تطبيق 

 ذك 

ببت جم  

الم،طلباا 

واع،مايها من 

الطرف الثاني ي،م 

خالل تقتيم ي اسة 

 .يوم عمل 15

إ سال خطاب 

 سم  لمركز 

نظم 

المبلوماا 

 الجغرافية
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ي،م توفير النظام 

حسب أولوية خطة 

 البمل

 معلومات جيومكانية 4

 (خرائط وبياناا جيومكانية)

ت،يح هذه الختمة 

الحصول على مخططاا 

 قمية أو بياناا جغرافية 

بصيغ مخ،لفة، وفقا 

لصالحياا محتيد لكل 

 جهة

ختمة 

تخصصية 

 يائمة

 :البياناا المف،وحة

ي،م توفير الختمة 

 خالل يومين  عمل

البياناا المش،ركة 

 : الخاصة

أيام عمل إن كان  5

منح البياناا 

ي،طلب اع،ماي 

 الجهاا المالكة لها

تقتيم طلب 

من خالل 

موق  جيوي ي 

 اإللك،روني

ــاال نماذأل ثالثية األبعاد  5 ــ ــ ــ إنشـ

ـــات  ــات والمعلومـ ــانــ من البيــ

ــا يع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة للمشــ ــ ــانيـ ــ الجيومكـ

ــة  ــ ــابعـ ــ ــاطق التطوير التـ ــ ومنـ

.  للطرف الثا

عرض المباني على شكل 

 ثالثي االبباي بحيث ي،مكن

المس،ختم من مبرفة 

 تفاصيل المبن  

ختمة 

 تخصصية

تقتيم ي اسة خالل 

أيام عمل من  3

 تقتيم الطلب 

إ سال خطاب 

 سم  لمركز 

نظم 

المبلوماا 

 الجغرافية

 سيارة التصوير الجيومكا 6

 

إجراء مسح المبالم 

واألصول على جوانب 

الشوا ع عن طريق 

ال،صوير الليتا   

والفوتوغرافي في إما د ي ي، 

وتحويلها إلى بياناا 

 جيومكانية وخرائط 

ختمة 

تخصصية 

 يائمة

تقتيم طلب  يوم عمل 15

من خالل 

موق  جيوي ي 

 اإللك،روني

7 

 

 

 

 التصوير الجوي

 

تصوير مواق  ومناطق في  

إما د ي ي باس،ختام طائرد 

بتون طيا  للحصول على 

 بياناا جيومكانية.

ختمة 

تخصصية 

 يائمة

تقتيم طلب  يوم عمل 15

من خالل 

موق  جيوي ي 

 اإللك،روني

توفير ختمة ال،تريب  التد يب الجيومكا 8

لبرامج إيز   الم،خصصة 

من أجل يعم الجهاا 

كبة تحتياا البمل  لموا

الم،غيرد وتمكينهم من 

مواجهة أ  تحتياا 

ختمة 

تخصصية 

 يائمة

تقتيم طلب  يوم  عمل

من خالل 

موق  جيوي ي 

 اإللك،روني
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يفرضها ال،سا ع ال،قن  

 ضمن بيئة البمل.

تقتيم اس،شا اا فنية  استشارات جيومكانية 9

تراع  التقة والموضوعية 

في مجال اس،ختام نظم 

الجغرافية من المبلوماا 

قبل ذو  الخبرد في المركز 

ويحق أل  عضو ال،قتم 

للحصول على هذه 

الختمة وذلك وفقا 

لألنظمة المبمول بها في 

مركز نظم المبلوماا 

 الجغرافية.

ختمة 

تخصصية 

 يائمة

أيام عمل كحت   5

أقصى للري على 

الطلب وال،نفيذ 

بحسب طبيبة 

االس،شا د باالتفاق 

 .بين الطرفين

لب تقتيم ط

من خالل 

موق  جيوي ي 

 اإللك،روني

 

 

 :الثا الطرفيقدمها الخدمات التي  .ب

 

 تشمل الختماا المذكو د أيناه. ب،قتيم ختماا يائمة  ثانيالطرف اليقوم  الخدمة:نوع 

 

 :الثا الطرفالخدمات التي يقدمها قائمة 

 

 

ــوع  وصف الخدمة  أسم الخدمة  # ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ

 الخدمة 

ــة  وقت التنفيذ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طريقـ

 التقديم 

ــف  الجغراف خـ 1 ــ ــ ــ ــ دمـة المتصـ
ــ ــ ـ ــرو ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة ( اإللـ ــيــ ــ ــالحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ

 Year 5اســتخدام متصــف  

Planner( 

ختمة لالطالع على خا طة 

تفاااعليااة إلمااا د ي ي، ت،وفر 

الامشااااااااااااااااااريا  مان خااللاهااااااا 

 ال،  تخصالمسااااااااااا،قبلية 

من الاااتوائر  اعاااتيالهيئاااة و

والمؤسااااااساااااااا الحكومية 

 األخرى.

ختمة 

 يائمة

مساااااااااااا،خااااتم جااااتياااات: 

تاااااااااوفااااااااايااااااااار اسااااااااااااااااااااام 

المساااااااااااا،خااتم وكلماة 

ياااااوم الااااامااااارو  خاااااالل 

عمال واحات يباتأ ببات 

إيا د  اع،ماياسااااا،الم 

 حرم الطريق

 تاقااااااتيام طالااااااب

ماااااااااااان خااااااااااااالل 

 بااااااااااااااااارياااااااااااااااااتالااااااااااااااااا

 االلك،روني

أو خاااااااااااطااااااااااااب 

 ساااااااااااااامااا  مااان 

مااااااركااااااز نااااااظااااااام 

الااامااابااالاااوماااااااا 

الاجاغارافايااااااة فاي 

حااااااال طاااالاااابااااات 
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المبنيااة الجهااة 

 ذلك

صــالحية االطالع ع بيانات  2

 جغرافية

ي،م توفير هاااااذه الخاااااتماااااة 

البياناا  مشااااااااا كةلغرض 

ال،  تطلبهااااا البلااااتيااااة من 

 اع،مااايوذلااك بباات الهيئااة 

 الجهاا المالكة للبياناا.

ختمة 

 يائمة

 البياناا المف،وحة:

ي،م توفير الخااااااتمااااااة 

واحت عمل  يومخالل 

 من اس،الم الطلب

البياناا المشااااااااااا،ركة 

 الخاصة:أو 

يوم عمال واحات يباتأ 

ببت اساااااااااا،الم اع،ماي 

الااجااهاااااااا الاامااااااالااكااااااة 

 لبياناال

 تاقااااااتيام طالااااااب

ماااااااااااان خااااااااااااالل 

 بااااااااااااااااارياااااااااااااااااتالااااااااااااااااا

 االلك،روني

أو خاااااااااااطااااااااااااب 

 ساااااااااااااامااا  مااان 

مااااااركااااااز نااااااظااااااام 

الااامااابااالاااوماااااااا 

الاجاغارافايااااااة فاي 

حااااااال طاااالاااابااااات 

الجهااة المبنيااة 

 ذلك

ي،م توفير هاااااذه الخاااااتماااااة  توفير خدمة ويب جغرافية 3

البياناا  مشااااااااا كةلغرض 

ال،  تطلبهااااا البلااااتيااااة من 

الهيئة على شااااااااااااكل ختمة 

 اع،ماااايوذلاااك ببااات وياااب 

 الجهاا المالكة للبياناا.

ختمة 

 يائمة

 البياناا المف،وحة:

ي،م توفير الخااااااتمااااااة 

ياااااام عمااااال  3خالل  أ

 من اس،الم الطلب

البياناا المشااااااااااا،ركة 

 أو الخاصة:

يام  3 عمل تبتأ ببت أ

اسااااااااااااااا،ااااالم اعاااا،ااااماااااااي 

الاامااااااالااكااااااة الااجااهاااااااا 

 لبياناال

 

 تاقااااااتيام طالااااااب

ماااااااااااان خااااااااااااالل 

 بااااااااااااااااارياااااااااااااااااتالااااااااااااااااا

 االلك،روني

أو خاااااااااااطااااااااااااب 

 ساااااااااااااامااا  مااان 

مااااااركااااااز نااااااظااااااام 

الااامااابااالاااوماااااااا 

الاجاغارافايااااااة فاي 

حااااااال طاااالاااابااااات 

الجهااة المبنيااة 

 ذلك

تاااااا،اااااايااااااح هااااااذه الااااااخااااااتمااااااة  مخططات وبيانات جغرافية 4

الحصاااااااول على مخططاا 

ة أو بياانااا جغرافياة  قميا

، فةمخ،ل لك،رونيةإبصاااااايغ 

وفقا لصااااااااااااالحياا محتيد 

 لكل جهة

ختمة 

 يائمة

 :البياناا المف،وحة

ي،م توفير الختمة 

 عملأيام  3خالل 

 المش،ركة البياناا

 :الخاصةأو 

يااام  عماال تبااتأ بباات أ

اسااااااااااااااا،ااااالم اعاااا،ااااماااااااي 

 تاقااااااتيام طالااااااب

ماااااااااااان خااااااااااااالل 

 بااااااااااااااااارياااااااااااااااااتالااااااااااااااااا

 االلك،روني

أو خاااااااااااطااااااااااااب 

 ساااااااااااااامااا  مااان 

مااااااركااااااز نااااااظااااااام 

الااامااابااالاااوماااااااا 
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الااجااهاااااااا الاامااااااالااكااااااة 

 لبياناال

الاجاغارافايااااااة فاي 

حااااااال طاااالاااابااااات 

المبنيااة الجهااة 

 ذلك

 

 

  الخدمة مستويات: الخامس البند

 

تم تحتيت مس،وياا الختمة ل،وفير الختماا بأياء عاٍل، وتحسين ختمة التعم للطلباا ذاا االولوية المهمة. 

 تفاقية حسب نسب ال،وافر ومقاييس األياء ال،الية:قتم الختماا الوا يد في هذه االت

 

 ساعات الخدمة: 

طلباا ال،غيير سي،م مبالج،ها أثناء أوقاا التوام الرسم   الفن  أو طلباا الختمة أوجمي  ختماا التعم 

اا تري ببت أ  طلب ،وعليهببت الظهر، والنص  صباحا إلى الساعة الثانية  والنص  من الساعة الساببةفقط، 

  ساعاا التوام الرسم  يكون وقت اس،المها من،ص  الساعة االولى من يوام اليوم ال،الي.

 

  األعطال الفنية وطلبات التغيير :السادس البند
 

الفنية ال،  تخص الختماا ال،  يقتمها وي،م اتخاذ االجراءاا الالزمة  البالغاايقوم الطرف األول باس،الم 

لحل األعطال الفنية أو ل،نفيذ طلباا ال،غيير بحسب ي جة األولوية واالس،بجال المشا  إليهما في الجتول 

 أيناه والمذكو  فيه أيضاً ف،رد مبالجة البالغ الفن  لكل مس،وى:

 

 الخدمة وطلبات األعطال أولوية

ً ي، ا أياء فيما يلي، وتب،مت مس،هتفا المذكو دلل،فاصيل  م اح،ساب أولوية األعطال وطلباا الختماا وفقا

 ولوياا وال،  ي،م تحتيتها من قبل مزوي  الختمة بناء على المبطياا الوا يد أيناه .على هذه األ االتفاقية

 والمشاكل وطلباا ال،غيير.نها ال،سلسل الذ  يولى للبمل على األعطال أولوية بتبرف األ

جاز نوه  السرعة الالزمة إل ستعجالودرجة االعلى البمل،  التأثيربناء على عاملين هما:  األولويةوتحتي 

 البمل.

بناء على أفضل المما ساا وبناء على فهمها الح،ياجاا عمالئها  االس،بجالتم تفصيل عناصر ال،أثير وي جة 

 التاخليين والخا جيين.

 

: هو ي جة أهمية البطل بالنسبة للبمل، وهو يبايل الت جة ال،  ي،سبب بها البطل في تتهو  الختمة، التأثير

 أو عتي المس،ختمين الم،أثرين الم،أثردويمكن حساب ال،أثير بمتى اتساع ان،شا ه من خالل عتي النظم 

 .بالبطل
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لى متى ا بناء عهويمكن تقييم ،ه  مقياس يحتي السرعة الالزمة ل،وفير الحلول لألعطال :االستعجالدرجة 

 تحمل البمل لل،أخير المس،غرق في حل البطل

 

 

 :مصفوفة األولوية

 (حسب التفاصيل أدناه) االستعجالدرجة  xاألولوية = التأثير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لألعطال االستعجالالتأثير ودرجة 

 

 

 ال،أثير

كثر من  عالي  مس،ختم أو موق  كامل أو وحتد تنظيمية أو المسمى  20أ  عطل يؤثر على أ

متير إيا د) أو  -مساعت متير عام - تنفيذ  متير –الوظيف  للمس،ختم (متير عام 

المس،فيتين في مواق  تقتيم الختمة مباشرد أو أ  ختمة ي،م تصنيفها ذاا تاثير عالي تشهت 

 انخفاضا في األياء .

 ) مس،ختم20الى  5أ  عطل يؤثر على ( م،وسط

 مس،ختمين 5الى  1أ  عطل يؤثر على  منخفض

 

 ي جة اإلس،بجال

عناااااااااااااااتما يحااااااااااااااات  اإلنقطاااااااااااااااااع خاااااااااااااااالل ساااااااااااااااااعاا يعااااااااااااااام الختمااااااااااااااااة (سااااااااااااااااعاا الااااااااااااااااتوام  عالي

الرسااااااااااااام ) وال ي،اااااااااااااوفر إجاااااااااااااراء مؤقااااااااااااات وأن المسااااااااااااا،فيت ال يمكناااااااااااااه مواصااااااااااااالة مهامااااااااااااااه 

مسااااااااااااااااعت – تنفيااااااااااااااذ  ماااااااااااااااتير -أو المساااااااااااااامى الاااااااااااااااوظيف  للمساااااااااااااا،ختم (ماااااااااااااااتير عااااااااااااااام 

 .متير إيا د) أو المس،فيت في مواق  تقتيم الختمة مباشرد –متير عام 

 مستوى التأثير  

 منخفض متوسط عا

األولوية
 

  ساعاا 4 عالي

 عالي جتا 

 ساعاا  7

 عالي

 ساعاا  10

 م،وسط

 ساعاا  6 م،وسط

 عالي

 ساعاا  10

 م،وسط 

 ساعاا  14

 منخفض

 ساعاا  10 منخفض

 م،وسط

 ساعاا 14

 منخفض

 ساعة  21

 منخفض جتا 
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عناااااااااااااااتما يحااااااااااااااات  اإلنقطاااااااااااااااااع خاااااااااااااااا ج سااااااااااااااااعاا يعاااااااااااااااام الختماااااااااااااااة (سااااااااااااااااعاا الااااااااااااااااتوام  م،وسط

لكاااااااااااااان المسااااااااااااا،فيت يمكناااااااااااااه اإلن،ظاااااااااااااا  ح،ااااااااااااااى  ،الرسااااااااااااام ) أو ال يوجااااااااااااات إجاااااااااااااراء مؤقااااااااااااات

 .ي،م توفير حل للبطل وعنتما يب،بر ال،اخير في توفير الحل مقبوال

الااااااااااااااااتوام  عناااااااااااااااتما يحااااااااااااااات  اإلنقطاااااااااااااااااع خاااااااااااااااا ج سااااااااااااااااعاا يعاااااااااااااااام الختماااااااااااااااة (سااااااااااااااااعاا منخفض

 .وعنتما ال يوجت مباشر على الختمة أو المس،فيت )الرسم 

 

 

 فترة المراجعة مستوى الخدمة مستهدف األداال مقياس الخدمة

زماااااااااااااان تااااااااااااااوفير الحااااااااااااااال 

لطلباااااااااااااااااااا الخااااااااااااااااااتماا 

 ذاا االولوية

ال يزيااااااااااااات عاااااااااااااان الاااااااااااااازمن 

المسااااااااااااااااااااااااااا،هتف فاااااااااااااااااااااااااااي 

 مصفوفة االولوية

 رب  شهر  90%

 

 

 

 مسؤوليات الطرفين :السابعالبند 

 

اتفق الطرفان على تحمل المسؤولياا ال،الية من خالل توقي  هذه االتفاقية ل،كون مرجباً ويليالً للبمل 

 بينهما:المش،رك 

 

 

 ةالمشترك ينمسؤولية الطرف

 

الختمة لسبب مبلوم (الصيانة، وترقية النظام،  انقطاعفي حال  خرإبالغ الطرف اآليقوم كل طرف ب .1

..إلخ) أو في حال وجوي عطل فن  في الختمة. . 

بيت ول،ص تحتيت مبلوماا كاملة عن جهاا االتصال المبنية لمبالجة الطلباا وللحاالا الطا ئة .2

 .البالغاا

بين ي،، يؤثر على قنواا االتصال وال،واصل عنت أ  طرففي حالة حتو  أ  تغيير فن  أو إيا    .3

عن هذا ال،غيير بصو د  سمية. ال،غيير الفن  يشمل: إحتا  أ  تغيير في البنية  خرإبالغ الطرف اآل

ل: إنشاء وحتد ال،ح،ية أو إيخال نظام جتيت أو تشغيل تطبيقاا جتيتد، ال،غيير اإليا   يشم

 تنظيمية جتيتد، أو إلغائها، أو إجراء تغييراا في مهام وحتد تنظيمية مبينة.

 بشكل رب  سنو  أو كلما يعت الحاجة (ج) مرفقالتحتيث  .4

 ) م  الطرف اآلخرMetadataمشا كة واصفاا البياناا ( .5
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ساباا على حاح،ساب توافر الختمة على تطبيقاا ببض الختماا ال،قنية بناء يقوم كل طرف ب .6

المخطط للختماا  االنقطاعوقاا أوال تحسب  ،أيواا القياس المب،متد من قبل مزوي  الختمة

 ضمن وقت عتم توافر الختمة. ،بسبب الصيانة

 

 ولمسؤولية الطرف األ

 

توفير الختماا االس،شارية في مجال نظم المبلوماا الجغرافية بما يختم مصلحة الطرف الثاني  .1

 لتى الطرفين. وتسهيل سير البمل

تصني  البياناا ال،  يوفرها للطرف الثاني ل،حتيت البياناا ال،  تس،ختم ياخليا فقط والبياناا  .2

 ال،  يمكن اس،ختامها في أنظم،ه الخا جية (مثل: نظام عتم الممانبة اإللك،روني، وغيره)

 

 مسؤولية الطرف الثا

 

ياناا البياناا ال،  تس،ختم ياخليا فقط والبتصني  البياناا ال،  يوفرها للطرف األول ل،حتيت 

 ال،  يمكن مشا ك،ها م  الجهاا الحكومية األخرى أو الشبه حكومية أو الخاصة.

 

 

 

 أمن المعلومات : الثامنالبند 
 

يجب على الطرف المس،لم للبياناا الخاصة بالطرف اآلخر اتخاذ كافة اإلجراءاا الالزمة للحفاظ على هذه 

حسب ب المخولين، واإلبالغ عن أية حالة تسرب فو  وقوعها غير لألشخاصأو  ةجه أل البياناا ومن  تسربها 

 إجراءاا أمن المبلوماا الم،ببة في بلتية ي ي.

 

 

 التقا ير: التاسعالبند 

 

وي الختمة لمتير مز تبري  إيراي (ي،بينمزوي الختمة ومتير اإليا د المس،فيتد  متيرال،قارير الى كل من  ترف 

 :بشكل يو   حسب ال،فاصيل ال،اليةلهما  ومتير اإليا د المس،فيتد)

 

 دو ية اإلصدار التقرير
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وتوافر  ،عطالتقرير عن أياء مزوي الختماا من ناحية توفير الحلول لأل

 .تفاقيةالختماا مقا نة بمقاييس مس،وى الختمة في اال
 رب  سنو 

 

 

 

 المراجعة الدو ية لالتفاقية: العاشرالبند 

 

 ً قل من قبل المخ،صين بهتف تطوير أو تبتيل أو على األ ي،م مراجبة هذه االتفاقية مرد واحتد سنويا

كما  ،تظل سارية وتجتي تلقائيا فإنها االتفاقيةوبالرغم من إجراء المراجبة على إضافة على االتفاقية. 

 خرى عنت تجاوز مقاييس مس،وى الختمة.أيمكن إجراء مراجباا 

 ويمكن إعايد ال،فاوض بشأن ،حسب ن،ائج تقارير مس،وى الختمة لالتفاقيةي،م إجراء مراجبة يورية 

 .االتفاقيةحسب ن،ائج ال،قارير الصاي د من تاريخ سريان  االتفاقيةبنوي 

 :وموافقة الطرفين يمكن تغيير اتفاقية مس،وى الختمة بناء على ما يلي

 عملياا المراجبة التورية مخرجاا -1

 المالحظاا الوا يد من المس،فيت -2

 في حالة إضافة/ حذف الختماا -3

 ن،يجة لبملياا تطوير الختمة -4

  .نن،يجة لل،غيير في اإلجراءاا / المبايير / أفضل المما ساا في المجال ال،ق -5

 تفاقيةالاممثل كل طرف، وال ت،طلب مراجبة  اع،مايال،بتيالا البسيطة في االتفاقية ه  ال،  ال تح،اج إلى 

  وتنشأ ن،يجة ل،غييراا في اإلياريين أو الفنيين أو أوقاا الختمة أو في مبايير البياناا.  ،بشكل مباشر

 

 

 

 

 

 االستثناالات: عشر الحاديالبند 

 

بق عليها ال تنط وال،  ،ال،  يمكن فيها عتم ال،قيت بمس،وياا الختمة المحتيد يوضح هذا القسم الحاالا

ير أو ال،أخالوفاء بها عتم وال ي،حمل مزوي الختمة مسؤولية  االتفاقيةمس،وياا الختمة المحتيد في هذه 

 :فيها
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بان،هاك ا  بنت من بنوي هذه االتفاقية او ان،هاك سياسة االس،ختام الخاصة  الطرفين أحتعنت قيام  •

 بالختمة.

ايماا أو كقواعت البياناا أو الخ ،إذا كان انقطاع الختمة بسبب عطل كبير في البنية ال،ح،ية ال،قنية •

 ال يمكن الوفاء بأوقاا توفير الحلول المحتيد. بحيثالشبكة  .. الخ 

ن سيطرد كل طرف، على سبيل المثال الحواي  الطبيبية والكوا   واألعطال خا جة عقاهرد ظروف  •

 الفنية أو أعطال خطوط االتصاالا. 

 

 

 

 

 

 جهات االتصال والتواصل : عشر الثاالبند 
 

 مكتـب الدعـم .1

تعم الب تامكل االتصالقنواا  عبر أن ت،معنت طلب أ  من الختماا يجب  ينالطرفبين جمي  االتصاالا 

 لن ي،م مبالجة الطلباا ال،  ال ي،م تسجيلها عبر مك،ب التعم. و. (مرفق ب) ينلطرفالتى 

 
 

 تصعيــد البالغــات .2

طرف االل،زام بمس،وياا الختمة الم،فق عليها، أو في حال وجوي بالغ على أحت أ  في حالة عتم قت د 

االتصاالا أو الرسائل  م طرف أ  طرف، أو في حالة عتم تجاوب أ  المنسقين/موظف  التعم لتى 

عبر قنواا  ،، ويكون ال،صبيت على عتد مس،ويااخرطرف تقتيم بالغ لتى الطرف اآلكل يحق ل ،اإللك،رونية

 ال،واصل (مرفق ب)
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  االعتمادات: الثالث عشر البند

 

م  والبشريةعلى جمي  بنوي هذه االتفاقية ونل،زم ب،سخير موا ينا الفنية  "نحن الموقبون أيناه نوافق لالل،زا

تحمل مسؤولية األمو   يون بمس،وياا الختمة المذكو د وذلك في حتوي الصالحياا واإلمكانياا المخولة لنا

 .أو سيطرتنا "صالحياتنا الخا جة عن 

 

 مركز نظم المعلومات الجغرافية -بلدية دب 

 الطرف األول 

 هيئة الطرق والمواصالت

 الطرف الثا 

 ممثلة بـ

 مريم عبيت المهير    االسم:

مركز نظم متير  الوظيفي: المسمى

 المبلوماا الجغرافية

  

 ممثلة بـ

 البوض  علي محمتاالسم: 

ر إيا د تقنية متيالمسمى الوظيفي: 

 المبلوماا

 التوقيع: التوقيع:

 

 

 

 المرفقات : عشر الرابعالبند 
 

 والخاصة بالطرف األول: االتفاقيةمرفقات 

 بلتية ي ي.الجغرافية في نظم المبلوماا مركز والخاص ب) 6مرفق (أ): قانون رقم ( .1

أوقاا البمل وأ قام نظم المعلومات الجغرافية وتشمل:  مركز): قنوات التواصل مع بمرفق ( .2

 .وعناوين مك،ب التعم، وأ قام وعناوين االتصال ل،صبيت البالغاا

  .ال،  يشا كها كل طرف م  الطرف اآلخر وتصنيفهاقائمة بالبياناا الجغرافية  ):ألمرفق ( .3
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 مرفقات 

 

 

 

 مستوى خدمةاتفاقيــة 
 بين

 نظم المعلومات الجغرافية مركز  -بلدية دب 

 و
 هيئة الطرق والمواصالت بدب

 
 مرفق (أ)

 )6قانون رقم (

 لتية ي يالجغرافية في بظم المبلوماا مركز نوالخاص ب 
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 مرفقات 

 

 

 

 مستوى خدمة اتفاقيــة 
 بين

 نظم المعلومات الجغرافية مركز  -بلدية دب 

 و
 هيئة الطرق والمواصالت بدب

 

 

 )بمرفق (

 

 بين الطرفينقنوات التواصل 
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 لمركز نظم المعلومات الجغرافية مكتب الدعم

 

 4500 206 4 971+  قم الهات   .1

 gissupport@dm.gov.ae البريت االلك،روني  .2

 م 2:30 –ص  7:30 ساعاا البمل  .3

 

 تصعيد البالغات

 

 قنوات التواصل نوع البالغ

لإلبالغ عن الشكاوى والمالحظات 

التي لم يتم االستجابة لها من قبل 

 مركز نظم المعلومات الجغرافية

 غرافيةقسم الختماا الج متير

 4795 206 – 04 قم الهات : 

 والبرامجالتطبيقات 
 قسم تطوير نظم المبلوماا الجغرافية متير

 4813 206 – 04 قم الهات : 

 عدم صحة البيانات الجغرافية
 قسم البياناا الجغرافية متير

 4857 206 – 04 قم الهات : 

 

 إلدارة تقنية المعلومات ف هيئة الطرق والمواصالت: مكتب الدعم

 

 Option 4 - 58 58 290 4 971+  قم الهات   .4

 itsupport@rta.ae البريت االلك،روني  .5

 م 2:30 –ص  7:30 ساعاا البمل  .6

 

 تصعيد البالغات

 

 قنوات التواصل نوع البالغ

لإلبالغ عن أي شكوى ومالحظة لم 

 يتم االستجابة لها

 غرافيةالج المبلوماانظم قسم  متير

 3580 290 – 04 قم الهات : 
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 مرفقات 

 

 

 

 مستوى خدمة اتفاقيــة 
 بين

 نظم المعلومات الجغرافية مركز  -بلدية دب 

 و
 هيئة الطرق والمواصالت بدب

 

 

 )ألمرفق (

 

قائمة بالبيانات الجغرافية التي يشاركها كل طرف مع الطرف اآلخر 

 وتصنيفها
 

 


