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 المقدمة 

 

نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي على ترسيخ روح التعاون المشترك بين  مركز انطالقاً من حرص

حيث ترقية  من المشاركةبالمنفعة على جميع األطراف  يعودجميع الجهات الحكومية والخاصة بما 

ة اتفاقيفقد تقرر عقد  وأهدافة،لمتطلبات التعاون  تراخيصالخدمات وتسهيل إجراءات العمل وتفهم 

 .(Geo Dubai) إلمارة دبيالبنية التحتية الجيومكانية  في مجالخدمة  مستوى

 

كتوبر 25األحد الموافق  بموجب هذه االتفاقية اعتباراً منيتم العمل   بين كٍل من: 2020أ

  ــيبـلـــديــــــــــــــــــــــــة في المعلومات الجغرافية  نظممركز  ول.فيما بعد بالطرف األار إليها يش، دبـــــــــــــــــــــــــ

بية المتحدة، هاتف:  –وعنوانها إمارة دبي   دبي.( 67)، ص.ب: 2064500 04اإلمارات العر

  يشار إليها فيما بعد بالطرف ، دبي- مركز محمد بن راشد للفضاءإدارة االستشعار عن بعد في

 الثاني.

بي                   ة المتح                   دة، ه                   اتف:. –إم                   ارة دب                   ي ا وعنوانه                    ، ص.ب: 046071200اإلم                   ارات العر

 .دبي 211833

 

 

يشار إلى كل منهما ب   وإليهما مجتمعين ب    "الطرفين".“الطرف “و

 

والمعتمد من سمو   - مرفق )أ( - 2001( لسنة 6من القانون رقم ) مستمدة االتفاقيةجميع بنود هذه 

نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي مصدرا رسمياً  مركز والذي تم بموجبه تعيين  حاكم إمارة دبي

وحيداً لنظم المعلومات الجغرافية في إمارة دبي لتكون مسئولة عن جمع البيانات والمعلومات 

الجغرافية من الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات وتوفيرها ألية جهة ترغب في االستفادة منها 

 التفاهم المبرمة بين البلدية والجهة المنشئة لهذه البيانات. وذلك في حدود االتفاقيات ومذكرات 
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 البند األول 

 

 الهدف من االتفاقية 

 

اآلخر   فللطر الطرفين  كل من الهدف من هذه االتفاقية تحديد نوعية الخدمات التي سيلتزم بتقديمها 

الخدمة ومسؤوليات كل طرف كما ومستوى الخدمة الخاص بكل خدمة وتحديد الشروط التي تخضع لها 

 هو موضح في بنود هذه اإلتفاقية.

 

 البند الثاني

 

 المصطلحات 

 

األجهزة وقواعد البيانات الجيومكانية والسياسات والمعايير الموحدة والموارد  :البنية التحتية الجيومكانية

 البشرية في مجال االنظمة الجيومكانية على مستوى إمارة دبي

معلومات ذات بعد مكاني تتميز بأن لها مرجع جغرافي )إحداثيات(، : الجيومكانيةالبيانات والمعلومات 

 نظم المعلومات الجغرافية أو في أي جهات أخرى. مركز يتم انشاؤها في

 : هي البنية التي تتكون من الشبكات واألجهزة الخاصة بها والخوادم المركزية وتوابعها. البنية التحتية

هي األنظمة والبرمجيات والمتصفحات التي يستخدمها المستفيدون للحصول على التطبيقات: 

 الخدمات المطلوبة )البيانات، التقارير، الخ(. 

وتشمل البيانات والمعلومات والتطبيقات والدعم الفني وأحيانا األجهزة التي يقدمها أحد  الخدمة:

 الطرفين لآلخر. 

لطرف االموظف لدى أحد الطرفين والمستفيد من الخدمات التي يقدمها هو  المستفيد أو المستخدم:

 . اآلخر في مجال عمله

 هي الطلبات التي يقدمها المستفيدون لعالج األعطال الفنية.  البالغات الفنية: 

بيقات وال تحتاج إلى تغيير في التطللخدمات المتوفرة هي الطلبات التي يقدمها المستفيد طلب خدمة: 

ير تطبيقات جديدة )مثل إنشاء حساب أو تغيير كلمات السر أو تقارير معينة أو أو الب نية التحتية أو تطو

يقدم الطلب من خالل )( أو الحصول على معلومات توفير بيانات جيومكانية  . طلب خدمة(و

نشاء إهي الطلبات التي تؤدي إلى تغيير في األنظمة أو التطبيقات أو البنية التحتية أو طلب تغيير: 

يقاف تطبيقات جارية.   تطبيقات جديدة أو إ
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 من المستفيدين و هو الفريق المسؤول )من الطرف األول( عن استالم جميع الطلبات  مكتب الدعم:

  تشمل البالغات الفنية وطلبات الخدمة وطلبات التغيير.

يعبر عنها عادة بنس داء وظيفتها المحددة في الوقت المطلوب ،أقدرة الخدمة التقنية على التوافر:  بة و

ية.  مئو

 معادلة احتساب توافر الخدمة :

نسبة اإللتزام بمعالجة األعطال في الوقت المحدد= عدد األعطال التي تم معالجتها في الوقت المحدد / 

 100إجمالي االعطال*

 قط. ي فهي فترة معالجة البالغات الفنية، والوقت المحسوب هو أوقات الدوام الرسم فترة المعالجة: 

 الوقت المحسوب هو أوقات الدوام الرسمي فقط.  طلبات الخدمة. هي فترة تنفيذ  فترة التنفيذ:

على  UTM أو DLTM   اعتماد نظام االحداثيات سيتمالجيومكانية: نظام اإلحداثيات للبيانات 

قد يتم مشاركة  .البنية التحتية الجيومكانيةلتسليم وتبادل البيانات في  WGS84 المرجع األساسي

 باستخدام نظم احداثيات اخرى. الشبكة اإللكترونيةالبيانات من خالل خدمة الخرائط على 

 

 البند الثالث

 

 وصف الخدمات 

 

 نوعين: تقسيم الخدمات التي يقدمها الطرف األول إلى يتم الخدمة:نوع 

i. تشمل الخدمات الصريحة التي يوفرها الطرف األول والمذكورة أدناه كما تتوفر في خدمات دائمة :

 لبلدية دبي.  الموقع الرسميعلى دليل الخدمات المؤسسي 

ii. قات أو تطبي هي الخدمات التي يوفرها الطرف األول كأنظمة :/ تطبيقات ذكيةخدمات تخصصية

 تعنى بمجال عمل الطرف الثاني.  جيومكانيذات بعد  ذكية

 

 مركز نظم المعلومات الجغرافية )الطرف األول(:يقدمها الخدمات التي 

 

نــــــــــــــــــــــــــوع  وصف الخدمة  أسم الخدمة  #

 الخدمة 

طريقـــــــــــــــــــــــــــــــة  وقت التنفيذ 

 التقديم 

 حلول جيومكانية 1

)ص         الحية اس         تخدام  

 متصفح أماكن(

خارطة  خدمة لالطالع على

تفاعلية إلمارة دبي، تتوفر من 

خاللها العديد من البيانات 

التخطيطية والمساحية 

باإلضافة إلى البيانات التي 

 خدمة

تخصصية 

 دائمة

مستخدم جديد: 

توفير اسم 

المستخدم وكلمة 

المرور خالل ساعة 

 من استالم الطلب 

تقديم طلب 

من خالل 

موقع جيودبي 

 اإللكتروني
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تخص عدد من إدارات بلدية 

دبي أو الدوائر والمؤسسات 

الحكومية األخرى أو شبه 

الحكومية. جميع البيانات 

تعطى بحسب الصالحيات 

المعتمدة للمستخدم تبعاً 

مله واعتماد لطبيعة ع

 الجهات المالكة للبيانات.

 صالحيات إضافية:

يام عمل إن كان  5 أ

منح البيانات يتطلب 

الجهات  اعتماد

 المالكة لها

 معلومات جيومكانية 2

ص         الحية االطالع على (

  )بيانات جغرافية

يتم توفير هذه الخدمة 

لغرض تبادل البيانات بين 

طرفين وذلك بعد اعتماد 

 الجهات المالكة للبيانات.

تتطلب الخدمة ارتباط 

المستفيد بشبكة 

المعلومات الحكومية 

 GINااللكترونية  

خدمة 

تخصصية 

 دائمة

 البيانات المفتوحة:

يتم توفير الخدمة 

خالل ساعتي عمل 

 من استالم الطلب

البيانات المشتركة 

 الخاصة:

يام عمل إن كان  5 أ

منح البيانات يتطلب 

اعتماد الجهات 

 المالكة لها

 

طلب  تقديم

خالل  من

موقع جيودبي 

 اإللكتروني

أنظمــــة تخصـــــــــصـــــــــيــــة  3

 جيومكانية

أنظمة تخصصية ذات بعد 

جغرافي يتم توفيرها لإلدارات 

الداخلية لبلدية دبي أو 

للمؤسسات الحكومية أو 

شبه الحكومية. يقوم مبدأ 

 األنظمة على توفيرتوفير هذه 

خرائط تفاعلية أو أنظمة ذات 

بيانات مكانية تساعد الجهة 

المستفيدة في تحسين آليات 

 سير العمل.

خدمة 

 تخصصية 

بات  عد جمع المتطل ب

واع      ت      م      اده      ا م      ن 

ال  ط  رف ال  ث     ان  ي ي  ت  م 

تقديم دراس          ة خالل 

 يوم عمل.  15

يتم توفير النظام 

ية خطة  حسب أولو

 العمل

إرسال خطاب 

ز رسمي لمرك

نظم 

المعلومات 

 الجغرافية

تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات ذكـــــيـــــة  3

 جيومكانية

تطبيقات ذكية ذات بعد 

جغرافي للهاتف المحمول يتم 

توفيرها لإلدارات الداخلية 

لبلدية دبي أو للمؤسسات 

 الحكومية أو شبه الحكومية.

تطبيق 

 ذكي

بعد جمع المتطلبات 

واعتمادها من 

الطرف الثاني يتم 

تقديم دراسة خالل 

 .عمليوم  15

إرسال خطاب 

رسمي لمركز 

نظم 

المعلومات 

 الجغرافية
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يتم توفير النظام 

ية خطة  حسب أولو

 العمل

 معلومات جيومكانية 4

)خرائط وبيانات 

 جيومكانية(

تتيح هذه الخدمة الحصول 

على مخططات رقمية أو 

بيانات جغرافية بصيغ 

مختلفة، وفقا لصالحيات 

 محددة لكل جهة

خدمة 

تخصصية 

 دائمة

 :البيانات المفتوحة

يتم توفير الخدمة 

 خالل يومين  عمل

البيانات المشتركة 

 : الخاصة

يام عمل إن كان  5 أ

منح البيانات يتطلب 

اعتماد الجهات 

 المالكة لها

تقديم طلب 

من خالل 

موقع جيودبي 

 اإللكتروني

إنشـــــــــــاء نمـــاذ  ثالثيــة  5

ــــات  األبعــــاد من البيــــان

ـــــــــومـــــــــات  ـــــــــمـــــــــعـــــــــل وال

الـــــــجـــــــيـــــــومـــــــكـــــــانـــــــيـــــــة 

للمشــــــــــــا يع ومنــــاط  

ــــعـــــة  ــــتـــــاب ــــتــــطــــويــــر ال ال

 للطرف الثاني.

عرض المباني على شكل 

ثالثي االبعاد بحيث يتمكن 

المستخدم من معرفة 

 تفاصيل المبني 

خدمة 

 تخصصية

 3تقديم دراسة خالل 

يام عمل من تقديم  أ

 الطلب 

إرسال خطاب 

رسمي لمركز 

نظم 

المعلومات 

 الجغرافية

سيارة التصوير  6

 الجيومكاني

 

إجراء مسح المعالم 

واألصول على جوانب 

ير  الشوارع عن طريق التصو

الليداري والفوتوغرافي في 

يلها إلى  إمارة دبي، وتحو

 بيانات جيومكانية وخرائط 

خدمة 

تخصصية 

 دائمة

تقديم طلب  يوم عمل 15

من خالل 

موقع جيودبي 

 اإللكتروني

7 

 

 

 

 التصوير الجوي

 

ير مواقع ومناطق في   تصو

إمارة دبي باستخدام طائرة 

بدون طيار للحصول على 

 بيانات جيومكانية.

خدمة 

تخصصية 

 دائمة

تقديم طلب  يوم عمل 15

من خالل 

موقع جيودبي 

 اإللكتروني

توفير خدمة التدريب لبرامج  التد يب الجيومكاني 8

يزري المتخصصة من أجل  إ

كبة  دعم الجهات لموا

تحديات العمل المتغيرة 

وتمكينهم من مواجهة أي 

خدمة 

تخصصية 

 دائمة

تقديم طلب  يومي عمل

من خالل 

موقع جيودبي 

 اإللكتروني
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تحديات يفرضها التسارع 

 ضمن بيئة العمل.التقني 

استشارات  9

 جيومكانية

تقديم استشارات فنية 

تراعي الدقة والموضوعية في 

مجال استخدام نظم 

الجغرافية من المعلومات 

قبل ذوي الخبرة في المركز 

يحق ألي عضو التقدم  و

للحصول على هذه الخدمة 

وذلك وفقا لألنظمة 

المعمول بها في مركز نظم 

 المعلومات الجغرافية.

خدمة 

تخصصية 

 دائمة

يام عمل كحد   5 أ

أقصى للرد على 

الطلب والتنفيذ 

بحسب طبيعة 

االستشارة باالتفاق 

 .بين الطرفين

تقديم طلب 

من خالل 

موقع جيودبي 

 اإللكتروني

 

 

  مستويات الخدمة

 

ية المهمة.  يات الخدمة لتوفير الخدمات بأداء عاٍل، وتحسين خدمة الدعم للطلبات ذات االولو تم تحديد مستو

 هذه االتفاقية حسب نسبة التوافر ومقياس ساعات الخدمة:تقدم الخدمات الواردة في 

طلبات التغيير سيتم معالجتها أثناء أوقات الدوام  جميع خدمات الدعم الفني أو طلبات الخدمة أوحيث ان 

وعليه أي طلبات ترد بعد ساعات الدوام الرسمي يكون وقت استالمها منتصف الساعة الرسمي فقط، 

  التالي.االولى من دوام اليوم 

 

 األعطال الفنية وطلبات التغيير

 

يتم اتخاذ االجراءات  البالغات يقوم الطرف األول باستالم  الفنية التي تخص الخدمات التي يقدمها و

ية واالستعجال المشار إليهما في  الالزمة لحل األعطال الفنية أو لتنفيذ طلبات التغيير بحسب درجة األولو

يضاً فترة معالجة البالغ الفني لكل مستوى: الجدول أدناه والمذكور فيه  أ

 أولوية األعطال وطلبات الخدمة 

ية األعطال وطلبات الخدمات وفقا للتفاصيل المذكوره فيما يلي ، وتعتمد مستهدفات  يتم احتساب أولو

يات والتي يتم تح واردة العلى المعطيات ديدها من قبل مزودي الخدمة بناء أداء اإلتفاقية على هذه االولو

 أدناه .

ية بانها التسلسل الذي يولى للعمل على األعطال والمشاكل وطلبات التغيير.  تعرف االولو

جاز نوهي السرعة الالزمة إل ودرجة اإلستعجالعلى العمل ،  التأثيربناء على عاملين هما :  األولويةوتحدد 

 العمل.
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الممارسات وبناء على فهمها الحتياجات على أفضل ر التأثير ودرجة اإلستعجال بناء تم تفصيل عناص

 عمالئها الداخليين والخارجيين.

 

: هو درجة أهمية العطل بالنسبة للعمل ، وهو يعادل الدرجة التي يتسبب بها العطل في تدهور  التأثير

يمكن حساب التأثير بمدى اتساع انتشاره من خالل عدد النظم المتاثرة أو عدد المستخدمين  الخدمة ، و

 .أثرين بالعطلالمت

يمكن تقييم درجة اإلستعجال على  ا بناءه: هي مقياس يحدد السرعة الالزمة لتوفير الحلول لألعطال ، و

 مدى تحمل العمل للتأخير المستغرق في حل العطل

 

 : مصفوفة األولوية

 درجة اإلستعجال ) حسب التفاصيل أدناه( xاألولوية = التأثير 

 

 

 

 

 

 التأثير ودرجة اإلستعجال لألعطال :

 

 التأثير

كثر من  عالي  مستخدم أو موقع كامل أو وحدة تنظيمية أو المسمى  20أي عطل يؤثر على أ

مدير إدارة( أو المستفيدين في مواقع -مساعد مدير عام –الوظيفي للمستخدم )مدير عام 

 . عالي تشهد انخفاضا في األداء تأثيرتقديم الخدمة مباشرة أو أي خدمة يتم تصنيفها ذات 

 ( مستخدم .20الى  5ى )أي عطل يؤثر عل متوسط

 مستخدمين 5الى  1أي عطل يؤثر على  منخفض

 

 درجة اإلستعجال

عن            دما يح            دا اإلنقط             اع خ            الل س            اعات دع             م الخدم            ة )س            اعات ال             دوام  عالي

الرس           مي( وال يت           وفر إج           راء مؤق           ت وأن المس           تفيد ال يمكن           ه مواص           لة مهام           ه 

 مستوى التأثير  

 منخفض متوسط عالي

األولوية
 

  ساعات 4 عالي

 عالي جدا 

 ساعات  7

 عالي

 ساعات  10

 متوسط

 ساعات  6 متوسط

 عالي

 ساعات  10

 متوسط 

 ساعات  14

 منخفض

 ساعات  10 منخفض

 متوسط

 ساعات 14

 منخفض

 ساعة  21

 منخفض جدا 
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م          دير  –مس          اعد م          دير ع          ام –أو المس          مى ال          وظيفي للمس          تخدم )م          دير ع          ام 

 إدارة( أو المستفيد في مواقع تقديم الخدمة مباشرة

عن            دما يح            دا اإلنقط            اع خ            ارج س            اعات دع            م الخدم            ة )س            اعات ال            دوام  متوسط

الرس          مي( أو ال يوج          د إج          راء مؤق          ت ، لك          ن المس          تفيد يمكن          ه اإلنتظ          ار حت          ى 

 مقبوال.يتم توفير حل للعطل وعندما يعتبر التاخير في توفير الحل 

ال            دوام  عن            دما يح            دا اإلنقط            اع خ            ارج س            اعات دع            م الخدم            ة )س            اعات منخفض

 وعندما ال يوجد مباشر على الخدمة أو المستفيد (الرسمي

 

 

 فترة المراجعة مستوى الخدمة مستهدف األداء مقياس الخدمة

زم           ن ت           وفير الح            ل 

لطلب               ات الخ               دمات 

ية  ذات االولو

ال يزي           د ع           ن ال           زمن 

المس                     تهدف ف                     ي 

ية  مصفوفة االولو

بع شهري 90%  ر

 

 البند الرابع

 مسؤوليات الطرفين 

 

اتفق الطرفان على تحمل المسؤوليات التالية من خالل توقيع هذه االتفاقية لتكون مرجعاً ودليالً للعمل 

 المشترك بينهما:

 

 

 مسؤولية الطرف األول

 

بما يخدم مصلحة الطرف الثاني توفير الخدمات االستشارية في مجال نظم المعلومات الجغرافية  .1

 وتسهيل سير العمل لدى الطرفين.

 توحيد آليات سير العمل لدى الطرفين. التي األنظمةتوفير  .2

الخدمة لسبب معلوم )الصيانة، وترقية النظام، ...إلخ( أو في حال  انقطاعإبالغ الطرف الثاني في حال  .3

 وجود عطل فني في الخدمة.

عيد ولتص ت االتصال المعنية لمعالجة الطلبات وللحاالت الطارئةتحديد معلومات كاملة عن جها .4

 .البالغات

في حالة حدوا أي تغيير فني أو إداري يتعين إبالغ الطرف الثاني عن هذا التغيير بصورة رسمية.  .5

التغيير الفني يشمل: إحداا أي تغيير في البنية التحتية أو إدخال نظام جديد أو تشغيل تطبيقات 
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التغيير اإلداري يشمل: إنشاء وحدة تنظيمية جديدة، أو إلغائها، أو إجراء تغييرات في مهام جديدة، 

 وحدة تنظيمية معينة.

على حسابات أدوات  طبيقات بعض الخدمات التقنية بناء*يتم احتساب توافر الخدمة على ت

مات بسبب المخطط للخد االنقطاعوال تحسب اوقات  الخدمة،القياس المعتمدة من قبل مزودي 

 ضمن وقت عدم توافر الخدمة. الصيانة،

 

  مسؤولية الطرف الثاني

 

يد مركز نظم المعلومات الجغرافية بأحدا الصور الفضائية وذلك الستخدامها في  .1 تزو

 .وفقاً لسياسة استخدام البيانات المعتمدة بين الطرفين التطبيقات الجغرافية ذات العالقة

عن طريق عقد الدورات وورش الفضائية ومعالجة الصور تحليل مجال  في-أمكن ما-التعاون .2

 المجال.العمل المتخصصة في 

 

ولتصعيد  معالجة الطلبات وللحاالت الطارئةالمعنية بحديد معلومات جهات االتصال ت .3

 .البالغات

 يتعين إبالغوالتواصل  االتصاليؤثر على قنوات  **أو إداري *تغيير فني أي حدوا حالة في .4

 عن هذا التغيير بصورة رسمية.  األولالطرف 

 

 أمن المعلومات 

 

ت الجراءات وآليايجب على الطرفين االلتزام بكافة متطلبات أمن المعلومات فيما يخص السياسات وا

ية المستمد  ية.لجميع الدوائر والمؤسسات المحلمن مركز دبي لألمن اإللكتروني والملزمة  ةالتدقيق السنو

وفق ضوابط ولوائح أمن المعلومات بحسب اإلجراءات المتبعة يجب على الطرفين التعامل مع البيانات 

 في حكومة دبي.

يجب على الطرف مقدم الخدمة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحفاظ على أمن وسيلة االتصال المستخدمة 

 من قبل الطرف الثاني.

يجب على الطرف المستلم للبيانات الخاصة بالطرف اآلخر اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحفاظ على هذه 

بها لجهات أو  ية حالة تسرب فور وقوعها غير لألشخاصالبيانات ومنع تسر  المخولين، واإلبالغ عن أ

 .الطرفين المتبعة لدىبحسب إجراءات أمن المعلومات 

نظام جديدين وعند االختالف على النواحي األمنية، يجب على الطرفين االتفاق في حالة استخدام آلية أو 

 على استخدام آليات وأنظمة متوافقة مع متطلبات أمن المعلومات.
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أي مشاكل تتعلق بأمن  د حدوايجب على الطرفين إبالغ قسم أمن المعلومات، كٍل بحسب دائرته، عن

 المعلومات.

حال طلب قسم أمن المعلومات بالتوافق مع لوائح أمن المعلومات المعدلة  مااللتزايجب على الطرفين 

 التعديل عليها.

 

 التقا ير

 

التقارير الى كل من مدير مزود الخدمة ومدير اإلدارة المستفيدة بشكل دوري حسب التفاصيل التالية  ترفع

: 

 دو ية اإلصدار التقرير

، وتوافر  لألعطالتقرير عن أداء مزود الخدمات من ناحية توفير الحلول 

 .الخدمات مقارنة بمقاييس مستوى الخدمة في اإلتفاقية

بع سنوي  ر

 

 البند الخامس

 

 المراجعة الدو ية لالتفاقية

 

ير أو تعديل أو  يا على االقل من قبل المختصين بهدف تطو يتم مراجعة هذه االتفاقية مرة واحدة سنو

ا لم م تظل سارية وتجدد تلقائيا فإنها االتفاقيةإضافة على االتفاقية. وبالرغم من إجراء المراجعة على 

كما يمكن إجراء  ،االنهاء يخ يوم من تار  30يقم أحد الطرفين بإخطار اآلخر برغبته في انهاءها وذلك قبل 

 مراجعات اخرى عند تجاوز مقاييس مستوى الخدمة.

يمكن إعادة التفاوض بشأن الخدمة،حسب نتائج تقارير مستوى  لالتفاقيةيتم إجراء مراجعة دورية   و

 .االتفاقيةحسب نتائج التقارير الصادرة من تاريخ سريان  االتفاقيةبنود 

 :وموافقة الطرفين على ما يلي خدمة بناءغيير اتفاقية مستوى اليمكن ت

 عمليات المراجعة الدورية مخرجات -1

 المالحظات الواردة من المستفيد -2

 في حالة إضافة/ حذف الخدمات -3

ير الخدمة -4  نتيجة لعمليات تطو

 ي.ننتيجة للتغيير في اإلجراءات / المعايير / أفضل الممارسات في المجال التق -5

 تفاقيةالاالتعديالت البسيطة في االتفاقية هي التي ال تحتاج إلى اعتماد ممثل كل طرف، وال تتطلب مراجعة 

يمكن و بشكل مباشر ، وتنشأ نتيجة لتغييرات في اإلداريين أو الفنيين أو أوقات الخدمة أو في معايير البيانات. 
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  أن يقوم الطرفين بإخطار بعضهم البعض بتلك التغييرات البسيطة عن طريق المراسالت االلكترونية. 

 

 

 االستثناءات

 

يات الخدمة  بق عليها ال تنط والتي المحددة،يوضح هذا القسم الحاالت التي يمكن فيها عدم التقيد بمستو

يات الخدمة المحددة في هذه اإلتفاقية وال يتحمل مزود ير أو التأخالوفاء بها عدم الخدمة مسؤولية  مستو

 :فيها 

عند قيام المستفيد بانتهاك اي بند من بنود هذه االتفاقية او انتهاك سياسة االستخدام  •

 الخاصة بالخدمة.

أو  كقواعد البيانات التقنية،إذا كان انقطاع الخدمة بسبب عطل كبير في البنية التحتية  •

 المحددة.ال يمكن الوفاء بأوقات توفير الحلول  بحيثالخ  الشبكة،الخادمات أو 

خارجة عن سيطرة كل طرف، على سبيل المثال الحوادا الطبيعية والكوارا قاهرة ظروف  •

 واألعطال الفنية أو أعطال خطوط االتصاالت. 

 

 البند السادس

 

 جهات االتصال والتواصل 

 

 مكتـب الدعـم .1

تب مكل قنوات اإلتصال عبر أن تتمجميع االتصاالت من الطرف الثاني عند طلب أي من الخدمات يجب 

 ال يتم تسجيلها عبر مكتب الدعم. لن يتم معالجة الطلبات التي و. )مرفق ب(لطرف األولالدى دعم ال

 

 تصعيــد البالغــات .2

يات الخدمة الم تفق عليها، أو في حال وجود بالغ على أحد في حالة عدم قدرة الطرف األول االلتزام بمستو

االتصاالت أو  معالمنسقين/موظفي الدعم لدى الطرف األول، أو في حالة عدم تجاوب الطرف األول 

يات. يكون التصعيد على عدة مستو  الرسائل اإللكترونية يحق للطرف الثاني تقديم بالغ لدى الطرف األول، و

 عبر قنوات التواصل )مرفق ب(
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االعتمادات 

على جميع بنود هذه االتفاقية ونلتزم بتسخير مواردنا الفنية والبشرية لاللتزام  "نحن الموقعون أدناه نوافق

يات الخدمة المذكورة وذلك في حدود الصالحيات واإلمكانيات المخولة لنا تحمل مسؤولية  دون بمستو

 .أو سيطرتنا "صالحياتنا األمور الخارجة عن 

الطرف  –لمعلومات الجغرافية مركز نظم ا

 األول 

مركز محمد بن  -إدارة االستشعار عن بعد 

 الطرف الثاني  – راشد للفضاء

 ممثلة بـ

 مريم عبيد المهيري   االسم:

مدير مركز نظم  الوظيفي: المسمى

 المعلومات الجغرافية

 ممثلة بـ

 سالم حميد المري  االسم:

 مساعد المدير العام المسمى الوظيفي:

 للشؤون العلمية والتقنية

التوقيع:التوقيع:
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 مرفقات 

 

 والخاصة بالطرف األول: االتفاقيةمرفقات 

 بلدية دبي.الجغرافية في نظم المعلومات مركز والخاص ب( 6مرف  )أ(: قانون رقم ) .1

وأرقام أوقات العمل : نظم المعلومات الجغرافية وتشمل مركز(: قنوات التواصل مع بمرف  ) .2

ين االتصال لتصعيد البالغات ين مكتب الدعم، وأرقام وعناو  .وعناو

 

 ي:دب  –مركز محمد بن راشد للفضاء إدارة االستشعار عن بعد  فيتطوير األعمال  قسم-مكتب الدعم 

 

 046071200 رقم الهاتف  .1

 mbrsctech@mbrsc.ae  البريد االلكتروني  .2

 م 2:30 – ص 7:30الخميس /  –االحد  ساعات العمل  .3

 

 تصعيد البالغات

 

 قنوات التواصل نوع البالغ

لإلبالغ عن أي شكوى ومالحظة لم 

 يتم االستجابة لها

ير األعمال –عبدهللا بوشهاب    رئيس قسم تطو

046071200 – 0508440044 

 Abdulla.Bushahab@mbrsc.ae 
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 مرفقات 

 

   بـلـــديــــــــــــــــــــــــة دبـــــــــــــــــــــــــــي

 

 مستوى خدمة اتفاقيــة 

 بين

 نظم المعلومات الجغرافية مركز 

 و

 إدارة االستشعار عن بعد

 دبي  –مركز محمد بن راشد للفضاء 

 
 مرف  )أ(

 (6قانون رقم )

 لدية دبيالجغرافية في بظم المعلومات مركز نوالخاص ب 
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 مرفقات 

 

  بـلـــديــــــــــــــــــــــــة دبـــــــــــــــــــــــــــي

 مستوى خدمة اتفاقيــة 

 بين

 نظم المعلومات الجغرافية مركز 

 و

 إدارة االستشعار عن بعد

 دبي  –مركز محمد بن راشد للفضاء 

 (بمرف  )

 المعلومات الجغرافيةمركز نظم قنوات التواصل مع 

 مكتب الدعم

 

 رقم الهاتف  .4
+971 4 206 4500 

 البريد االلكتروني  .5
gissupport@dm.gov.ae 

 ساعات العمل  .6
 م 2:30 –ص  7:30

 

 تصعيد البالغات

 

 قنوات التواصل نوع البالغ

لإلبالغ عن الشكاوى والمالحظات 

التي لم يتم االستجابة لها من قبل 

 نظم المعلومات الجغرافيةمركز 

 غرافيةقسم الخدمات الج مدير

 4795 206 – 04رقم الهاتف: 

 والبرامجالتطبيقات 
ير نظم المعلومات الجغرافية مدير  قسم تطو

 4813 206 – 04رقم الهاتف: 

 عدم صحة البيانات الجغرافية
 قسم البيانات الجغرافية مدير

 4857 206 – 04رقم الهاتف: 

 


