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 الهيكل التنظيمي:
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 نبذة عن الدائرة : 
 
 

(، كان عدد محطات الرصد الجوي محدودًا 1591الجوية األردنية على شكل مكتب للرصد والتنبؤات الجوية في مطار القدس عام )تأسست األرصاد 
ال تتعدى اصدار نشرات جوية وتنبؤات جوية ومعلومات مناخية احيانًا، وبعد ذلك تواصلت عمليات  في ذلك التاريخ كما كانت مهامها محدودة ايضاً 

اء المحطات واستخدام أحدث األجهزة إلى أن أصبحت األرصاد الجوية على النحو الذي نراه اليوم. وهي تدخل اليوم في كثير من التوسع في انش
ناخ، قطاع المجاالت الحياتية األساسية للمواطن، إذ ال يقتصر دورها على إصدار النشرة الجوية فحسب ولكنها تقدم الخدمات المختلفة في مجاالت الم

 ، الطاقة، الزراعة واالنشاءات.هالمياالنقل، 
ات حقق األردن نقلة نوعية في مجال األرصاد الجوية وقد كان للدعم الالمحدود من الحكومات المتعاقبة أثر واضح وملموس في رفع مستوى الخدم

 عظم القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة.المقدمة وذلك إدراكا بأهمية حماية األرواح، الممتلكات، المحافظة على البيئة والمساهمة في خدمة م
 1599وهي ممثلة بجميع اللجان التابعة لهذه المنظمة، وفي عام  1599انضمت األرصاد الجوية لعضوية منظمة األرصاد الجوية العالمية عام 

 1591الجامعة العربية والتي أعيد تسميتها عام  أصبحت األرصاد الجوية عضو باللجنة الفرعية لألرصاد الجوية التابعة لّلجنة الدائمة للمواصالت في
( أصبحت األرصاد الجوية دائرة مستقلة تابعة لوزارة النقل  وسميت 15وبموجب نظام رقم ) 1599باللجنة الدائمة العربية لألرصاد الجوية. في عام 

 دائرة األرصاد الجوية.
علمية وكذلك االنفتاح على المجتمع العلمي دوليًا وعربيًا بهدف اكتساب الخبرات العلمية انتهجت الدائرة خالل السنوات األخيرة سياسة مبنية على أسس 

تحسين أدائها وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب توثيق العالقات مع المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وأعضاءها. ووقعت عدد من اتفاقيات التفاهم  ل
 أجواء مهنية سليمة، تنعكس بشكل إيجابي على متطلبات األفراد ومتلقي الخدمة وعلى مجمل نشاط الشركاء.  بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات في

ل الهدف األول ولتحقيق أهدافها االستراتيجية اعتمدت الدائرة  لتطبيق إستراتيجيتها وخطط عملها السنوية وبرامجها التنفيذية على ثالثة أهداف، يتناو 
الجوية، الهدف الثاني التطوير والتحديث المستمرين على أعمال الدائرة الداخلية في حين يهتم الهدف الثالث بالمشاركة في  تطوير خدمات األرصاد 

 التوعية المجتمعية.
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يمانًا من الدائرة  بضرورة تطوير األداء المؤسسي  تم التركيز على تطوير وتعزيز أداء الموظفين بهدف  رفع نسبة الرضا الوظيفي وم كافأة األداء وا 
وبمهنية  الوظيفي المتميز. ومن ناحية اخرى فقد بادرت إلى شراء وتشغيل وسائل انظمة جديدة لتوظيف عملها، تطويره وتنميته لتقديم خدماتها بسرعة

 .لرفع نسبة رضى متلقي  الخدمة عالية
كوادر العاملة في الدائرة مما يمكنها من االرتقاء بخدماتها وكذلك ومن أهم الخطوات التي اتخذتها في هذا الجانب اعتمادها لبرامج تدريب وتطوير ال

 على تعميق مفاهيم األرصاد الجوية بما يمكن من تقليل األخطار والكوارث التي قد يسببها الطقس والمناخ.
عات النقل، المياه، الطاقة، السياحة، وحماية أما بخصوص المبادرات الملكية فتستمر الدائرة بمساهمتها في رفع مستوى البنية التحتية واستدامتها لقطا

المسؤولية البيئة، وتطوير برامجها لتطوير البنية التحتية االلكترونية بهدف تحقيق مبادرة الحكومة االلكترونية وستحرص الدائرة في المساهمة في 
  االجتماعية والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المحلي التي تعنى بالتوعية والتنمية.

 

 

 

 : الرؤية
 

 دائرة ريادية ومتميزة في مجال االرصاد الجوية.

 
 

 : الرسالة
 

 مراقبة الطقس والمناخ واصدار النشرات الجوية  والتحذيرات المبكرة.
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 : القيم الجوهرية
 

 الشفافية -
 العمل بروح الفريق -
 التعاون -
 المهنية -
 الجودة -
 المصداقية -

 

 مسؤولياتها:
 

الخدمات المختلفة في مجاالت المناخ، قطاع النقل، المياه، الطاقة، الزراعة واالنشاءات. وأهميتها في حماية األرواح، إصدار النشرة الجوية وتقديم 
 الممتلكات، المحافظة على البيئة والمساهمة في خدمة معظم القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة.

 

 ) كما وردت في النظام( مهام الدائرة:

 

 محطات الرصد الجوي ومكاتب للتنبؤات ومراكز ألبحاث األرصاد الجوية للشؤون الزراعية والمائية .تأسيس شبكة من  .1
 مراقبة محطات الرصد الجوي ومكاتب التنبؤات ومراكز االبحاث . .2
 اصدار النشرات الجوية واعطاء التنبؤات . .3
 تبادل معلومات األرصاد الجوية بين المملكة األردنية الهاشمية والخارج . .4
 القيام بالدراسات والبحوث العلمية . .5
على  القيام بتدريب الفنيين الذين تحتاج إليهم الدائرة ووضع برامج تدريبية ومنح شهادات بإكمال البرامج التدريبية بنجاح وذلك بعد حصولهم .6

 مستوى معين من االختصاص .
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أجور مقطوعة بقرار من الوزير وتنسيب من المدير ويستثنى من ذلك تزويد الشركات والمؤسسات الخاصة واألشخاص بالمعلومات الجوية لقاء  .7
 ما توجب تقديمه اإللتزامات الدولية

 
 األهداف الوطنية :

 

 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
 
 

 الهدف القطاعي :
 
 . تطوير منظومة النقل 
 
 

 :األهداف االستراتيجية
 

 األرواح والممتلكات. المساهمة في حماية -
 المساهمة في التنمية المستدامة. -
 تطوير خدمات الدائرة ورفع مستوى األداء المؤسسي والفردي. -
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 تحليل البيئتين الداخلية والخارجية لدائرة األرصاد الجوية:
 

 

  
 السلبي اإليجابي

 (W) نقاط الضعف ( S) نقاط القوة

خلية
البيئة الدا

 

 قلة الموارد المالية العتماد الدائرة على الخزينة العامة لتدريب الكوادر الفنية محليًا واقليمياً توفر مركزًا تدريبيا 
 عدم كفاية الموظفين الحاليين العمال الدائرة وزيادة في دوران الموظفين الدائرة هي المزود الوحيد المعتمد للمعلومات لشركات الطيران المحلية واالجنبية 

 ضعف الرواتب والعالوات للوظائف الفنية مقارنة بالدول المجاورة معظم مناطق المملكة بخدماتهاتغطي الدائرة 

 البطء في اصدار األنظمة الناظمة لعمل الدائرة تمتلك الدائرة سجال مناخيا يمتد لعشرات السنين

 تتبناها الدائرة إلتزام الدائرة بالمعايير واالتفاقيات الدولية بما يضمن استقرار السياسات التي
 

   ربط بعض المحطات البعيدة على شبكة االنترنت سهل وصول المعلومات

   توفر البنية التكنولوجية للقيام باألعمال المطلوبة

 
 

 (T) التهديدات (O) الفرص

جية
خار

البيئة ال
 

 العلمية المؤهلة والمدربة بسبب قلة الرواتب واألجور.تسرب الكفاءات  االهتمام المتزايد بأعمال األرصاد الجوية والتغيرات المناخية.

 ضعف الفهم الواسع ألهمية دور األرصاد الجوية في المجتمع. التوجهات العالمية الدولية لتعزيز دور مراكز األرصاد الوطنية.
 الخريجين في األرصاد الجوية. ندرة التخصص وقلة عدد متابعة التطورات العلمية والفنية والتكنولوجية مع المنظمات الدولية.

 وجود عدة مواقع غير مؤهلة على شبكة االنترنت العطاء النشرة الجوية. تفعيل دور الحكومة االلكترونية وأثره في تعزيز الشفافية والسرعة في االجراءات.

   الشراكة مع العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المحلية والدولية.
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 مصفوفة اصحاب العالقة

 

 الهدف الجهة

 التأثيردرجة ا درجة االهتمام النوع

 منخفض متوسط عالي منخفض متوسط عالي / دولية مؤسسة خاصة مؤسسة حكومية

  

        

   √   √  √ تنفيذ اعمال الدائرة لتحقيق رؤيتها ورسالتها موظفي الدائرة

 وزارة النقل
األهداف االستراتيجية المساهمة في تحقيق 

 للوزارة
√  √   √   

هيئة تنظيم الطيران المدني 
وسالح الجو الملكي 

 االردني

المشاركة في تحقيق سالمة المالحة الجوية من 
 خالل تقديم نشرات خاصة للطيران

√  √   √   

المركز الوطني لألمن 
 وإدارة األزمات

المشاركة في تحقيق حماية األرواح والممتلكات 
من خالل تنسيق الجهود في الحاالت الجوية 

 القاسية
√  √   √   

 وزارة الزراعة
المساهمة في تنمية القطاع الزراعي والتخفيف 
 من تأثير الحاالت الجوية القاسية على الزراعة

√  √   √   

 وزارة المياه
رصد الهطول المطري وتبادل المعلومات لبناء 

والمشاريع  سجل مائي وطني معتمد في الدراسات
 الوطنية

√  √   √   

 وزارة البيئة
مراقبة الظواهر الجوية والتغيرات المناخية 

 وتبادل المعلومات
√  √   √   

قطاع االعالم  )المرئي 
 والمسموع وااللكتروني(

إيصال النشرات الجوية والتحذيرية في الوقت 
المناسب والتوعية للتخفيف من تأثير الحاالت 

 الجوية القاسية
√ √ √   √   

 الدفاع المدني
المشاركة في تحقيق حماية األرواح والممتلكات 

من خالل إيصال النشرات الجوية والتحذيرية في 
 الوقت المناسب

√  √   √   

 أمانة عمان 
المشاركة في تحقيق حماية األرواح والممتلكات 

من خالل إيصال النشرات الجوية والتحذيرية في 
 الوقت المناسب

√  √   √   
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 الهدف الجهة

 التأثيردرجة ا درجة االهتمام النوع

 منخفض متوسط عالي منخفض متوسط عالي / دولية مؤسسة خاصة مؤسسة حكومية

  

        

 وزارة الشؤون البلدية
المشاركة في تحقيق حماية األرواح والممتلكات 

من خالل إيصال النشرات الجوية والتحذيرية في 
 الوقت المناسب

√  √   √   

 مديرية األمن العام
المشاركة في تحقيق حماية األرواح والممتلكات 

من خالل إيصال النشرات الجوية والتحذيرية في 
 المناسبالوقت 

√  √   √   

وزارة المالية / اللوازم 
 العامة

   √   √  √ الجهة المعتمدة للتزويد في المملكة

 وزارة التخطيط
توفير المنح من الجهات االقليمية والدولية لتمويل 

 المشاريع المتعلقة بالطقس والمناخ
√  √   √   

سلطة منطقة العقبة 
 االقتصادية الخاصة

 تعزيز االستثمار 
المشاركة في تحقيق حماية األرواح والممتلكات 

من خالل تقديم النشرات الخاصة بالمالحة 
 البحرية والجوية والبرية

√  √   √   

 ديوان الخدمة المدنية
إدارة الموارد البشرية وتطويرها وتأهيلها حسب 

 أفضل البرامج
√  √   √   

مركز الملك عبد هللا الثاني 
 للتميز

التميز وتشجيع الموظفين غلى االبداع تجذير ثقافة 
 واالبتكار

√  √   √   

 وزارة التربية والتعليم
نشر علم األرصاد الجوية وتوضيح مفاهيمه 

 للطالب
√   √   √  

 وزارة التعليم العالي
نشر علم األرصاد الجوية وتوضيح مفاهيمه 

 للطالب
√   √   √  

  √   √  √  العام والخاصتعزيز الشراكة بين القطاع  - شركة طقس العرب

اكاديمية الشرق االوسط 
 للطيران

  √   √  √  تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص -
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 الهدف الجهة

 التأثيردرجة ا درجة االهتمام النوع

 منخفض متوسط عالي منخفض متوسط عالي / دولية مؤسسة خاصة مؤسسة حكومية

  

        

كلية الملكة نور الفنية 
 للطيران المدني

  √   √  √  تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص -

اللجنة العربية الدائمة 
 لألرصاد الجوية

الخبرات وبناء تعزيز أطر التعاون وتبادل  -
 القدرات بين مختلف دوائر األرصاد الجوية

اقامة الشراكات وعالقات التعاون وتعزيزها  -
 بين الدول العربية

 المشاركة في اللجان الدائمة التابعة للجنة -

   √   √ دولي 

المنظمة العالمية لألرصاد 
 WMOالجوية 

 تحسين جودة الخدمات وتحسين تقديمها -
العلمية وتطبيقاتها فضالً عن تعزيز البحوث  -

 تطوير التكنولوجيا وتنفيذها
 تعزيز بناء القدرات -
 إقامة الشراكات وعالقات التعاون وتعزيزها -

   √   √ دولي 

منظمة الطيران المدني 
 ICAOالدولية 

تقديم خدمات االرصاد الجوية ألغراض 
 الطيران ضمن المتطلبات والمعايير الدولية

   √   √ دولي 
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 ربط األهداف الوطنية باألهداف االستراتيجية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(0الهدف الوطني )  تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها 

 تطوير منظومة النقل الهدف القطاعي

 المساهمة في حماية األرواح والممتلكات األهداف االستراتيجية

 المساهمة في التنمية المستدامة

 

 تطوير خدمات الدائرة ورفع مستوى األداء المؤسسي والفردي
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 المساهمة في حماية األرواح والممتلكات

 نظام مراقبة الطقس واالنذار المبكر

رخصة ( MEESIR SAT)تشغيل نظام وبرمجيات المسيرسات 
 في مديرية انظمة االتصاالت الدولية( 3)عدد 

 (1)تشغيل نموذج عددي متطور عدد 

 في المنطقة الجنوبية( 1)تشغيل رادار جوي عدد 

 في عمان( 1)تشغيل رادار جوي عدد 

 (2)طافية رصد بحري عدد  تركيب

 (12)تشغيل محطات رصد آلية عدد 

 تعزيز اجراءات السالمة الجوية

 جديدة بالجنوب راديوسوند تشغيل محطة

 ISO9001:2015تجديد شهادة 

 الخاصة بتقديم خدمات ارصاد الطيران

إصدار نشرة تحذيرية خاصة للطيران المدني حسب 
 المعايير الدولية

 البرنامج

مؤشرات 

 االداء
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 المساهمة في التنمية المستدامة

 نشر الوعي بأهمية االرصاد الجوية

 (2)اصدار مجلة أرصاد جوية عدد  

 (1)تجهيز معرض دائم عدد  

 استخدام التكنولوجيا في االستمطار

 تنفيذ طلعات عمليات استمطار

   35عدد  

 بناء وادامة سجل مناخي وطني 

  تشغيل مختبر لمعايرة االجهزة  
 التقليدية وااللكترونية

 (1)اقتناء برمجبات عدد  -

 (2)تطوير برمجيات عدد  -

 التنبؤ الموسمي

تشغيل نموذج عددي  -
 للتنبؤ الموسمي

اصدار نشرات تنبؤات -
 موسمية طويلة المدى

 البرنامج

مؤشرات 

 االداء
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 تطوير خدمات الدائرة  ورفع مستوى االداء المؤسسي والفردي

 بناء القدرات

 اقتناء ستوديو خاص -

اصدار نشرة جوية مصورة -  

  الحصول على شهادة االيزو لكافة   

   ISO9001:2015   خدمات الدائرة    

 تدريب موظفين 

 (300)عدد 

تشغيل نظام رد آلي للنشرة الجوية عدد 
(1) 

 تشغيل قناة فضائية لبث النشرات الجوية

 تشغيل تطبيق الهواتف الذكية

 تحديث التشريعات

 اصدار القانون

 التحول االلكتروني

تبادل المراسالت والمعامالت بين الدائرة 
 ووزارة النقل

 (أتمتة المحطات)بيانات المحطات االتوماتيكية 

نظام معلومات وادارة االنفاق الحكومي  -
(GFMIS) 

نظام ادارة المركبات الحكومية االلكتروني  -
(Tracking) 

 (تراسل)نظام المراسالت االلكتروني  -

 نظام المخزون الحكومي -

 (JONEPS)نظام الشراء االلكتروني  -

 نظام االرشفة االلكتروني

 منصة بخدمتكم -

نظام معلومات وادارة الموارد البشرية  -
(HRMIS) 

 نظام الدفع االلكتروني -

 (E-Fawateercom) 

 البرنامج

مؤشرات 

 االداء
 إصدار نظام مركز التدريب

 إصدار متطلبات مركز التدريب


