نظام التسمية والترقيم للشوارع والعقارات
حان الوقت ليرى النور

نظراً للنهضة العمرانية التي تشهدها منطقة العقبة االقتصادية الخاصةة مةا اامةاط تطييريةة ادى الةر تبيةر يبيةر ةي
استخداماى يانياع المبةاني ي ةي مسةا اى العقةاراى يادا هةتا التبيةر الةر يبةيد صةعيبة ةي اليصةيط الةر العنةياا
المقصيد اليه ما قبط الشخص العادي باإلضةا ة الةر تعةرش شةرياى النقةط يالخةدماى يالطةيارر يالشةرطة يالةد اع
المدني ياالسعاف الر التأخير بالقيام ي مهامها داخط منطقة العقبة ييتلك االرتباك التي يسبب يادث نتيبة التيتر
يالقلق اند الب ث اا البهة المقصيدة .
ييعتر هتا النظام ا د المشاريع الهامة للعملية التنميية بمةا يةي رم مةا قااةدة بيانةاى للمةدا ال ديهةة ييسةهط ايصةاط
الخدماى ال ييمية يالتبارية للمياطنيا ياليصيط الر مياقع المنشآى يالعقاراى بيسر يسهيلة يدقة .
إا نظام التسمية يعتمد الر قيااد اساسية يبنر اليها هتا النظام ييتدرج ما المدينة الر المنطقةة هةم ال ةي يصةيالً
الر الشارع يما هم المنزط .
إا املية التسمية يالترقيم لأل ياء يالشيارع يالمباني ستسهط ايضا ً االاماط التقنية يالمعليماتية يتعزز ي اميانية
يفاءة االداراى ال ييمية يالخاصة ي اميانيةة االسةتعانة بةالخرااط العا ديةة يالرقميةة يالتفصةيلية للمدينةة يالميضة
اليها االسماء يالترقيم لالستفادة منها ي ادارة مختلف انظمة التتبع الخارطي ). (GPS
ياهداف مشريع التسمية يالترقيم ي منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تنفيت نظام ي ق المعايير

الم لية

يالديلية .
تستياب بميع المستخدميا باإلضا ة الر تنفيةت نظةام متميةز مةا النا يةة العمليةة يالتيامةط مةع الشخصةية العمرانيةة
لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة يقد تم إاداد مخطط شةميلي الستيشةاف التيزيةع المتةيازا السةتخداماى االراضةي
يالمبةةةاني يتنظةةةيم مسةةةاراى المةةةرير ي ريةةةة المشةةةاة ياالليةةةاى يالطةةةيارر يامةةةايا االنتظةةةار ياناصةةةر الخةةةدماى
يالمرا ق العامة .
رسالة يرؤية إدارة مشريع التسمية يالترقيم ارشاد البا ث اةا العنةياا بأقصةر سةراة يسةهيلة بأقةط بهةد ييقةى
يضريرة ضارية لمعيشة المياطا يتعتبر ما اليسااط العلمية يالعملية التي تنطبق ي بميع الديط المتقدمة لتميا
يتسهيط السياا القانطيا يها ما التعامط مع التنمية ال ضرية بيط يسر يسهيلة .

يالمشاريع المنبزة لمشريع التسمية يالترقيم لمنطقة العقبة الخاصة تم استيماط مشاريع التسمية يالترقيم للمرا ط
األيلر يالهانية يالهالهة .
( المر لة االيلةر تشةمط منةاطق السةينية االيلةر ةي الرضةياا يالسةينية الهانيةة ةي الدي ةة يالسةينية الهالهةة ةي
الزهراء ) .
( المر لة الهانية تشمط المنطقة السينية الخامسة ي الربية يالمنطقة السينية السابعة ي البتراء ) .
( المر لة الهالهة تشمط المناطق التبارية – ي المدينة االيسط ي ي المدينة الشمالي يالبنيبي ).
المشاريع ال الية يتشمط المر لة الرابعة – المنطقة السينية السادسة ي ا لفرديس يالمنطقة السينية الهامنة

ةي

الزهير .
دراسة المشاريع التي ستنفت سنة  2012شميلية لمناطق المر لةة الخامسةة – المنطقةة السةينية التاسةعة ةي الةتالط
يالمنطقة السينية العاشرة ي السالم .
يبنا ًء الر تيبيهاى قااد اليطا باللة الملك ابدهللا الهاني فظه هللا بالع مط الر دراسة تسهيط نشر اسماء الشيارع
يتعريف الناس بمسمياتها مع تيسيع استخدام التقنية ي بميع بيانب ال ياة  ،بداى سلطة منطقة العقبة االقتصادية
الخاصةةة ممهلةةة بةةادارة التسةةمية يالتةةرقيم بتصةةميم لي ةةاى انةةاييا بديةةدة لألرقةةام المنةةازط بمياصةةفاى بديةةدة ت ةةيي
معليماى ايهر تفصيالً تشمط رقم المنزط – اسم الشةارع – اسةم ال ةي – شةريط ترميةز إليترينةي يربطةه باإل ةداهياى
الببرا ية العالمية .
يستؤدي يتابة المعليماى باللبتيا العربية ياالنبليزيةة لتسةهيط التعةرف الةر اسةم الشةارع يمةا يضةع ةي اسةفط يةط
لي ة شريط ترميز " بارييد معيا" يميا قراءة بأغلب انياع ابهزة االتصةاالى ال ديهةة بيسةر يسةهيلة اةا طريةق
قارر ميبيد ي اغلبها  ،اي يميا ت ميله الر الخليي يةث ي تةيي الةر المعليمةاى الخاصةة بةرقم المنةزط " اسةم
الشارع ياسم ال ي يالميقع الببرا ي .
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