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أمين عمان الكبرى

مدير المدينة
قطاع

مديرية

نائب امين عمان

دائرة

وحدة

مديرية اﻻعﻼم و اﻹتصال

وحدة المنتدى العربي للمدن الذكية

مشروع

دائرة
المركز اﻹعﻼمي

دائرة
إذاعة هوا عمان

دائرة المراسم و
الدعم اللوجستي

امين سر المجلس

وحدة المتابعة
والدعم الفني

مديرية التدقيق وتطوير
اﻵداء المؤسسي

وحدة الشؤون
البرلمانية

دائرة
هوية عمان
واﻻتصال

دائرة المرصد
الحضري

دائرة التميز
المؤسسي

المدير التنفيذي للمتابعة لدى مكتب
امين عمان

دائرة التخطيط
اﻻستراتيجي

وحدة الرقابة
والتدقيق الفني

مديرية الرقابة والتدقيق والداخلي

وحدة الرقابة
والتدقيق الهندسي

مستشاري أمين عمان

وحدة الرقابة
والتدقيق المالي

وحدة الرقابة
والتدقيق اﻻداري

مدير المدينة

مديري ة الشؤون القانوني ة

دائرة نظم المعلومات الجغرافية

مشروع تطوير وتحديث
التشريعات الخاصة بأمانة
عمان الكبرى

نائب مدير المدينة
لقطاع شؤون التخطيط
دائرة تفتيش قرارات
اللجان المحلية

وحدة ال تخطيط
والتطوير

دائرة الشؤون القانونية

مدي رية
التراخيص
دائرة رخص
اﻷبني ة
دائرة رخص
المهن
واﻹعﻼنات

مديرية التخطيط

دائرة التخطيط
الشمولي
دائرة التنظيم

دائرة
اﻷستمﻼك

دائرة المرافق
والبرامج
اﻹجتماعية

الدائرة الثقافية

دائرة المرافق
والبرامج
الرياضية
دائرة حدائق
الملكة رانيا
دائرة مدبنة الملك
عبد ﷲ الثاني
الرياضية

دائرة الموارد البشرية  /قسم التخطيط
٢٠١٩

وحدة ذوي
اﻻعاقات

دائرة المكتبات
العامة
مركزالحسين
الثقافي

مركز زها الثقافي

مديرية اﻻستثمار
وسلسلة التزويد

مشروع
تطوير حدائق
الملك عبد ﷲ
اﻻول
مشروع حديقة
عبدون

مشروع
استثمار
وتطوير
اراضي البحر
الميت

دائرة اللوازم
والمستودعات
دائرة العطاءات
والمشتريات
دائرة اﻷمﻼك
مدينة الجبيهة
الترويحية
دائرة برامج اﻹستثمار
اﻹستراتيجي
مبنى اﻻنشطة

مديرية الخدمات
اﻻدارية

مديرية الشؤون المالية

دائرة خدمات المكاتب

دائرة الموازنة
والتحليل المالي

دائرة إدارة السجﻼت
والمراسﻼت

دائرة الحسابات

دائرة خدمة الجمهور

دائرة السﻼمة
العامة
وحدة اﻷمن
والحماية

دائرة الخزينة

نائب مدير المدينة لشؤون
المناطق والبيئة
مشروع ادارة النفايات
الصلبة

وحدة التخطيط
والتطوير

وحدة المخبرات
اﻻنشائية

وحدة التخطيط والتطوير

مشروع الساحة
الهاشمية

مديرية
الزراعة
والحراج

مديرية اﻷسواق
العامة

دائرة السوق
ا ل مر كز ي

مشروع
حدائق
الحسين
والحدائق
الطولية

دائرة االتحصيل
دائرة التخمين

مستشاري
مدير المدينة

نائب مدير المدينة
لقطاع اﻷشغال العامة

مشروع المتابعة
القانونية

مشروع اثاث
ا ل طر ق

مديرية الشؤون
اﻻجتماعية
والرياضية

نائب مدير المدينة
للشؤون الصحية والزراعية

وحدة التخطيط والتطوير

مشروع بيت الرواد

مديرية الشؤون
الثقافية

دائرة الموارد
البشرية

المركز التدريبي

نائب مدير المدينة
لقطاع الشؤون المالية واﻻدارية

نائب مدير المدينة
لقطاع التنمية المجتمعية
وحدة التخطيط
والتطوير

مدي رية الموارد البش رية

مشروع التتبع
اﻻلكتروني

دائرة تكنولوجيا المعلومات

صندوق اﻻسكان

وحدة ادارة المشاريع

شاطئ عمان
السياحي

مشروع
تطوير
حدائق الملك
عبد ﷲ
الثاني

دائرة
المتنزهات
ومكافحة
التصحر

دائرة
الزراعة
دائرة ضبظ
ناقﻼت
اﻷمراض
ورعاية
الحيوان

مديرية الرقابة
الصحية
والمهنية
دائرة المسالخ

دائرة الرقابة
الصحية
والمهنية

مديرية اﻹسطول

دائرة الم ركبات
دائرة اﻷليات
دائ رة ا النقل
والتزويد

مدي رية الطرق

دائرة صيان ة الط رق
دائرة التنفيذ
دائرة اﻹنشاءات
دائرة التنسيق والمتابعة

مديرية المرافق
والحدائق العامة
دائ رة صيانة وإدامة
المباني
دائ رة اﻹنتاج

وحدة ادارة
المجمعات

مديرية النقل العام
وانشاء البنية التحتية
للنقل
دائرة ادارة
مشاريع انشاء
البنية التحتية
للباص السريع
دائرة
الدراسات
وتخطيط النقل
العام

مشروع الغاز الحيوي

مديرية المرور

دائرة عمليات
النقل العام

دائرة
عمليات المرور

دائرة تشغيل
الباص
السريع

دائرة تخطيط
المرور

وحدة المتابعة
القانونية
واﻻدارية
وحدة التدقيق
واﻻتصال

مديرية الهندسة

دائرة الدراسات
والتصميم
دائرة اﻹشراف
وإدارة المشاريع

مديرية البيئة
وادارة النفايات
الصلبة

وحدة التراخيص
البيئية
دائرة الدراسات
والتوعية البيئية
دائرة عمليات البيئة
دائرة معالجة
النفايات

المفتشين في
مكتب مدير
المدينة

وحدة التخطيط
والتطوير
مش روع النفايات
اﻻلكترونية

المفتشين ،
الخبراء ،
المستشارين
في مكتب نائب
مدير المدينة

مديرية المناطق

المناطق ) (٢٢

دائرة رقابة
اﻻعمار
دائرة ضبط
عمليات البيع
العشوائي
واﻻزاله
مشروع صحن
عمان

لمفتشين ،
الخبراء ،
المستشارين
في مكتب
المدير النفيذي

