
 

ماركامنطقة   

 منطقةالالتعريف ب
( وتقع على الشارع الرئيسي بجانب محكمة أمن الدوله والمحكمة 22هي احدى مناطق امانة عمان ) منطقة ماركا

  - 2015بحسب تعداد  –نسمة  (148100( وعدد سكانها )2كم8.40الشرعية  حيث تقدر مساحتها )

 نبذه تاريخيه

خل لها وتقع المنطقة على عدة شوارع مرورية وتعتبر إحدى أكبرمناطق امانة عمان تمتاز منطقة ماركا بوجود عدة مدا
( مترعن سطح البحر. وبدت  700الكبرى الواقعه في العاصمة االردنية عمان والتابعة للواء ماركا  ،تقع على ارتفاع )

اركا احدى اهم نسمة فقط وم 3000الى  1950مدينة صغيرة في شرق عمان حيث وصل عدد سكانها في سنة 
المناطق في عمان وقد اكتسبت تلك االهمية عندما اختارها االتراك لتكون مقرا لمحطة الخط الحديدي الحجازي في 

وقد ادى بناء محطة القطار الى توافد عدد من عائالت العاملين في المحطة الى المنطقة  1908عمان والذي افتتح عام 
ة وفي منطقة ماركا حي شهير باسم حي المعانية وتقطنه عائالت قدمت من التي تصل وسط المدينة بمنطقة الرصيف

مدينة معان جنوب االردن وسكنت العاصمة قبل عقود وفي منطقة ماركا مطار مدني واخر عسكري ومقر قيادة سالح 
او الطريق  الجو الملكي وفي المنطقة اسواق كبيرة ومستشفيات مدنية وعسكرية  . وكلمة ماركا معناها ) المارش (

الذي مده الرومان من العقبة جنةباً الى الرقة على الفرات شماالً شرقياً ، وكان الطريق مبلطا تسير عليه قوافل التجارة 
 والكتائب الرومانية ثم القوافل الحجاج المسلمين فيما بعد .

  الحدود التنظيميه
 منطقة النصر ) الجنوب(-شارع الفروسية

 بلدية الزرقاء ) الشرق(-شارع الجيش
 الرصيفه ) الشمال ( بلدية-شارع الملك عبد هللا األول

 منطقة بسمان. منطقة طارق. منطقة المدينة ) الغرب( -شارع الجيش
 االحياء

 حي حمزة , حي المطار  , حي الزهراء , حي المشيرفه: حياء هي ا 4تشتمل المنطقة على 
 

 كتروني :وسائل االتصال هاتفي وال
أو االتصال على 102للتواصل مع المنطقة يمكنك االتصال من خالل مركز اتصال أمانة عمان الموحد على الرقم 

 117180الرقم 
  4884317 : رقم الفاكس

 marka.info@ammancity.gov.jo :  البريداإللكتروني
 shakawi .marka @ammancity.gov.jo للشكاوي: يلبريداإللكترونا

  اضغط هناللوصول الى المنطقة 

mailto:marka.info@ammancity.gov.jo
mailto:marka.info@ammancity.gov.jo
https://ammangis.jo/portal/apps/webappviewer/index.html?id=56b36b8f3e314b4c89fd0258e8aa645b&query=ESTIMATE_Service_702_1,%20LANDMARK_NAME_A='مديرية%20منطقة%20ماركا'
https://ammangis.jo/portal/apps/webappviewer/index.html?id=56b36b8f3e314b4c89fd0258e8aa645b&query=ESTIMATE_Service_702_1,%20LANDMARK_NAME_A='مديرية%20منطقة%20ماركا'

