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الخطة االستراتيجية
ألمانة ّ
عمان الكبرى
لألعوام 2026-2022
مديرية تطوير األداء المؤسسي
دائرة التخطيط االستراتيجي

التوجيهات الملكية:
«ويترتــب علــى الحكومــة كذلــك دور حيــوي يف االرتقــاء بنوعيــة الخدمــات العامــة
المقدمــة ،وترســيخ مؤسســية العمــل العــام ،وإثــراء السياســات الحكوميــة وضمــان
اســتقرارها ،وفــق رؤيــة واضحــة المعالــم ،وخطــة عمــل محــددة تعالــج مختلــف
التحديات.ولتحقيــق ذلــك ،فإننــا نشــير إلــى أهميــة بنــاء الخطــط واالســتراتيجيات
الحكوميــة ،بالتشــاور مــع جميــع األطــراف المعنيــة ،وترجمتهــا إلــى خطــط تنفيذيــة،
بمنهجيــات تعكــس أولويــات المجتمعــات المحليــة ،ووفــق جــداول تنفيــذ زمنيــة
محــددة ومعلنــة للمواطنيــن»

من كتاب التكليف السامي
للحكومة  9آذار2013

مقتطفات من توجيهات جاللة الملك عبدالله الثاني
ابن الحسين المعظم خالل زيارته إلى أمانة ّ
عمان
الكبرى بتاريخ  7تشرين األول 2018
 من حق المواطن األردني الحصول على الخدمات بمواصفات عالية وإجراءات ميسرة. أهمية إطالع المواطنين على تطور سير العمل يف المشاريع التي تنفذها األمانةخصوصا المتصلة بقطاع النقل العام الذي يعتبر أولوية قصوى.
 ضرورة أن يلمس المواطن أثر التحول اإللكتروني وحوسبة الخدمات واإلجراءاتلتسريع إنجاز المعامالت الالزمة ،للتسهيل على المواطن والمستثمر.
 من شأن برنامج التحول اإللكتروني تعزيز ثقة المواطنين والتسهيل عليهم، أهمية اإلسراع يف تنفيذ خطط وبرامج األمانة ضمن الجداول الزمنية المحددة لها. يجــب بلــورة مخطــط شــمولي لتطوير الخدمــات والبنى التحتية يف مناطق شــرقوجنــوب عمّ ان.
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كلمة أمين ّ
عمان
ـة باإلنجــاز
«يف خضــم هــذه المرحلــة التاريخيــة المهمــة التــي تحتفــل فيهــا الدولــة األردنيــة بمئويتهــا األولــى والتــي كانــت حافلـ ٍ
ـى ثابتـ ً
ـة الســتكمال البنــاء علــى مــا أسســه
والتقــدم والعطــاء وتبعــث علــى الفخــر واالعتــزاز ،يدخــل األردن مئويتــه الثانيــة بخطـ ً
اآلبــاء واألجــداد ،ومتابعــة مســيرة اإلنجــاز التــي أنشــأت األردن المنيــع القــوي تحــت القيــادة الهاشــمية الحكيمــة.
تســتقبل أمانــة عمــان الكبــرى المئويــة الثانيــة بخطــة اســتراتيجية واعــدة وطموحــة تقــوم علــى تجســيد رؤيــة جاللــة الملــك عبــد
اللــه الثانــي ابــن الحســين المعظــم يف تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة وتحســين نوعيــة حيــاة المواطنيــن ،وضمــان حــق
المواطــن يف الحصــول علــى الخدمــات بجــودة عاليــة وشــفافية ونزاهــة وعدالــة  .ولهــذا فلقــد ســخرنا اإلمكانيــات المتاحــة لنــا
إلعــداد هــذه الخطــة واضعيــن نصــب أعيننــا رؤيــة واضحــة بــأن تكــون عمــان مدينــة مرنــة ،عصريــة ومســتدامة ،وتعتــز بتراثهــا
وعراقتهــا.
بشــكل أساســي علــى مرتكــزات رئيســية وذات
لذلــك حرصنــا أن تركــز الخطــة االســتراتيجية ألمانــة عمــان الكبــرى ()2026-2022
ٍ
األولويــة لمدينــة عمــان ويف مقدمتهــا النقــل العــام ،والتغيــر المناخــي والبيئــي ،والتخطيــط الحضــري للمدينــة  ،وتعزيــز دور
المواطنــة والمشــاركة المجتمعيــة .وتصــب يف تحقيــق األهــداف الوطنيــة ذات العالقــة وأهــداف التنميــة المســتدامة ،وتتوائــم
مــع التطــورات والتحديــات والفــرص الرئيســية التــي يشــهدها العالــم ومــن أهمهــا ثــورة االتصــاالت والتحــول الرقمــي واســتخدام
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف كافــة المجــاالت.
وإننــي إذ أتقــدم بــكل الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم يف إعــداد هــذه الخطــة ،ألؤكــد ضــرورة العمــل الــدؤوب وتركيــز الجهــود
وتضافرهــا مــن جميــع المعنييــن ألجــل تحقيــق وإنجــاز األهــداف الموضوعــة بكفــاءة وفعاليــة واقتــدار .كمــا أشــكر جميــع
شــركائنا علــى تعاونهــم الكبيــر والمســتمر وبمــا يدعــم مــن اإلنجــاز ويصــب يف تحقيــق أهدافنــا المشــتركة ،ومتمنيــً للجميــع
التوفيــق ولعاصمتنــا الحبيبــة المزيــد مــن التقــدم واإلنجــاز يف ظــل حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك عبداللــه الثانــي ابــن الحســين
المعظــم .واللــه ولــي التوفيــق»

أمين عمان
الدكتور يوسف الشواربه
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كلمة مدير المدينة
انطالقــا مــن رؤيــة وتوجيهــات أميــن عمــان االكــرم ،واســتكماال لنهــج التخطيــط االســتراتيجي الــذي بدأتــه األمانــة منــذ عــام  ،2002تــم اعــداد
الخطــة االســتراتيجية ألمانــة عمــان الكبــرى لألعــوام ( )2026-2022باعتمــاد النهــج التشــاركــي وبمســاهمة واســعة النطــاق مــن قبــل مختلــف
الوحــدات اإلداريــة يف األمانــة ،وقــد تضمــن ذلــك مراجعــة وتطويــر الرؤيــة مــع التركيــز علــى أن تكــون عمــان مدينــة عصريــة ومرنــة وتتوافــق
مــع تطلعاتنــا وتوقعــات جميــع ذوي العالقــة .
كمــا تــم مراجعــة الرســالة والقيــم المؤسســيةو المهــام الرئيســية لألمانــة ،و تحديــد الغايــات االســتراتيجية ،وتنفيــذ التحليــل االســتراتيجي
لكافــة متغيــرات البيئــة الداخليــة والخارجيــة لألمانــة بمــا فيهــا كافــة مواطــن القــوة والضعــف ،والفــرص والتحديــات التــي تواجههــا األمانــة،
وذلــك بهــدف الخــروج بجملــة األهــداف االســتراتيجية والمبــادرات والمشــاريع المتعلقــة بهــا مــن جهــة ،ولتحليــل وتصنيــف ومعالجــة
المخاطــر االســتراتيجية التــي أظهرهــا التحليــل االســتراتيجي مــن جهــة أخــرى.
ولقــد جــاءت الخطــة االســتراتيجية ألمانــة عمــان الكبــرى لألعــوام ( )2026-2022بغاياتهــا واهدافهــا االســتراتيجية ومشــاريعها ومبادراتهــا
وبمــا يتماشــى مــع الخطــة الماليــة لألمانــة ،كمــا تــم تطويــر مجموعــة مــن مؤشــرات األداء الكميــة والنوعيــة  ،وتحديــد القيــم المســتهدفة
لهــا ،وبمــا يســهل مــن الرقابــة والمتابعــة ،وتحديــد أي انحرافــات قــد تظهــر يف االنجــاز  ،وبمــا يتــواءم مــع اإلمكانيــات الماليــة والبشــرية
المتوفــرة ،ممــا يشــكل أساســً للمتابعــة والمســاءلة ،وقاعـ ً
ـدة للبنــاء واالنجــاز.
وكلــي أمــل أن نكــون قــد وفقنــا يف إعــداد خطــة اســتراتيجية طموحــة وواعــدة تعكــس رؤيــة قيــادة األمانــة وتكــون علــى مســتوى
توقعــات كافــة المعنييــن  ،وأن يتــم العمــل علــى تنفيذهــا بنفــس روح المثابــرة والتفانــي التــي عهدناهــا يف موظفــي االمانةباعتبارهــا
الدفــة الموجهةلمســيرتنا و خارطــة الطريــق للمســتقبل،وبما يســاهم يف تحقيــق وترجمــة خطتنــا االســتراتيجية لواقــع يلمســه المواطــن
والمجتمــع ويعــزز مــن مســيرة النمــو والتطــور واالرتقــاء لعاصمتنــا الحبيبــة عمــان.
وال يســعني هنــا إال أن أشــكر جميــع موظفــي أمانــه عمــان ممــن ســاهموا يف إعــداد هــذه الخطــة مــن مختلــف الوحــدات اإلداريــة ،كمــا
أشــكر مديريــة تطويــر االداء المؤسســي ودائــرة التخطيــط االســتراتيجي ووحــدات التخطيــط والتطويــر يف القطاعــات علــى جهودهــم الكبيــرة
المبذولــة يف إعــداد الخطــة ،آمـ ً
ـا أن تكــون هــذه الخطــة الموجــه والمرشــد لجميــع العامليــن يف األمانــة خــال الســنوات الخمــس القادمــة،
وأن يتــم االلتــزام بالتنفيــذ الكامــل لهــا وصـ ً
ـوال لتحقيــق رؤيــة األمانــة.

مدير المدينة
المهندس أحمد ملكاوي
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كلمة المدير التنفيذي لتطوير األداء المؤسسي
تســعى امانــة عمــان الــى تعزيــز دورهــا التنمــوي وتحســين جــودة خدماتهــا ورفــع كفــاءة مخرجاتهــا نحــو تحقيــق رؤيتهــا
ورســالتها المســتمدة مــن االهــداف الوطنيــة واهــداف التنميــة المســتدامة التــي تشــارك األمانــة يف تحقيقهــا ،كمــا وتحــرص
االمانــة علــى اســتمرارية نهــج التخطيــط االســتراتيجي لمواكبــة المســتجدات ومواجهــة التحديــات بشــكل ينعكــس علــى اســتدامة
األداء المتميــز ،وتحســين نوعيــة الخدمــة المقدمــة .
وعلــى ضــوء ذلــك ووفــق توجيهــات معالــي أميــن عمــان وتحــت رعايتــه ،فقــد قامــت االمانــة بإعــداد خطتهــا االســتراتيجية
الخمســية لألعــوام  ،2026-2022وفقــً لدليــل العمــل «إعــداد ونشــر ومراجعــة ومتابعــة الخطــة االســتراتيجية» ،وبمشــا ركــة
شــاملة مــن كافــة المعنييــن يف األمانــة ،حيــث تــم البــدء بمراجعــة الخطــة االســتراتيجية الســابقة  ،2020-2018وكافــة الوثائــق ذات
العالقــة  ،وعليــه تــم اعــادة صياغــة الرؤيــة والرســالة والقيــم الجوهريــة لألمانــة ،ومــن ثــم صياغــة الغايــات واألهــداف االســتراتيجية
بمؤشــرات أداء قابلــة للقيــاس تســعى االمانــة مــن خاللهــا إلــى المســاهمة يف تحقيــق األهــداف الوطنيــة ،وقــد اســتندت األهداف
االســتراتيجية إلــى خيــارات اســتراتيجية منبثقــة عــن تحليــل متكامــل للبيئــة الداخليــة والخارجيــة بتحديــد عناصــر القــوة والضعــف
المتعلقــة بمحــددات تحكــم البيئــة الداخليــة وكذلــك تحديــد الفــرص والتحديــات التــي تواجــه االمانــة .
وتمثــل هــذه الخطــة أحــد المرتكــزات لنشــر ثقافــة التخطيــط االســتراتيجي وتشــكيل فــرق العمــل علــى مســتوى القطاعــات
والمديريــات باعتبارهمــا البيئــة األساســية التــي تضمــن مشــاركة جميــع العامليــن الذيــن يقــع علــى عاتقهــم يف النهايــة عمليــة
التنفيــذ وتحقيــق األهــداف ،وذلــك وفــق إطــار يتســم بالمرونــة يســاعد الجميــع علــى صياغــة خطــط العمــل التــي تتوافــق مــع
اإلمكانــات والمــوارد البشــرية والماديــة بشــكل شــامل يراعــي كافــة العناصــر والمتغيــرات المؤثــرة علــى وضــع االمانــة الحالــي
ونموهــا المســتقبلي ،كمــا يســهم ذلــك يف التتبــع المرحلــي والمســتمر أليــة انحرافــات يف األداء المســتهدف وعالجــه بشــكل ســليم
وســريع.
أخيــرًا وليــس آخــرًا ,فإننــي أتوجــه بجزيــل الشــكر والتقديــر لمعالــي أميــن عمــان ومجلــس أمانــة عمــان ،ولعطوفــة نائــب االميــن
وعطوفــة مديــر المدينــة ،ولجميــع قيــادات وموظفــي األمانــة المشــاركين يف إعــداد وتطويــر هــذه الخطــة ،ولــكل مــن يســاهم
يف ترجمــة الخطــة علــى أرض الواقــع بصــورة يلمســها المواطــن والمجتمــع يف عاصمتنــا الحبيبــة عمــان.
المديرالتنفيذي لتطوير االداء المؤسسي
المهندس وصفي الدبوبي
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الرؤيا والـرسالة والقيم
المؤسسية ألمانة ّ
عمان الكبرى

12

رؤيتنا:
«مؤسسة ريادية لتكون ّ
عمان مرنة ،عصرية ومستدامة تعتز بتراثها وعراقتها»

رسالتنا:

«تقديم خدمات بلدية متميزة ،ذكية ،مستدامة ومرنة مع المحافظة على هوية
ّ
عمان وتنمية المجتمع وذلك بالتخطيط والتطوير واالستثمار األمثل للموارد
وبناء الشراكات مع المعنيين».

القيم المؤسسية:
.2الحوكمــة
.1التمكيــن
.6االيجابيــة
.5التميــز

.4االبتــكار
.3المشــا ركــة
.8المســؤولية المجتمعيــة
.7االنتمــاء
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هرم التخطيط االستراتيجي يف أمانة ّ
عمان الكبرى
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خا رطة طريق إعداد الخطة االستراتيجية
ألمانة ّ
عمان الكبرى 2026 - 2022

15

نبذة عن مدينة ّ
عمان
عمــان مدينــة التــال الســبعة هــي العاصمــة التاريخيــة لــأردن ،وهــي أكبــر مــدن
المملكــة مــن حيــث عــدد الســكان حيــث يبلــغ عــدد ســكانها أكثــر مــن  4.6مالييــن نســمة،
فيمــا تبلــغ مســاحة المدينــة  800كــم مربــع .وتتميــز مدينــة عمــان بالمنــاخ المعتــدل
وهــو مــا جعلهــا مدينــة عريقــة يعــود تاريخهــا الــى أكثــر مــن  8000ســنة قبــل الميــاد،
ومهــدًا للحضــارات المتعاقبــة علــى مــر العصــور.
ويعــود أول تواجــد بشــري يف مدينــة عمّ ــان إلــى أكثــر مــن  9000عــام ،وذلــك كمــا يظهــر
يف آثــار عيــن غــزال شــرق العاصمــة .حيــث كشــفت التنقيبــات أن هــذه المنطقــة مــن
أغنــى مواقــع العصــر الحجــري الحديــث مــا قبــل الفخــاري ،كمــا أن القريــة قــد ُســكنت
دون انقطــاع .وكانــت عيــن غــزال مســتوطنة زراعيــة ورعويــة بُنيــت مــن الحجــارة غيــر
المشــذبة ،وكانــت المبانــي مســتطيلة الشــكل وبجــدران مســتقيمة ،وقــد ُرصفــت
األرضيــات ثــم قصــرت بالجبــس المدكــوك حــد اللمعــان ،وبعــد ذلــك تــم طالئــه باللــون
األحمــر .ولعــل أهــم مــا يميزموقــع عيــن غــزال التماثيــل البشــرية ُ
المكتشــفة ،والتــي تــم
العثــور عليهــا يف المنطقــة الوســطى للموقــع علــى مجموعتيــن مــن التماثيــل البشــرية،
والتــي ُتعــد مــن التماثيــل النــادرة يف العالــم.
وقــدم إلــى عمّ ــان الحيثيــون والهكســوس ،ثــم قبائــل العماليــق األقدميــن ،تلتهــم
قبائــل بنــي عمــون ،أو العمونييــن ،الذيــن أعطــوا المدينــة اســمهم فأطلقــوا عليهــا يف
البدايــة اســم ربــة عمّ ــون ،والربــة تعنــي العاصمــة أو دار الملك.واســتطاع اآلشــوريين
احتــال مملكــة العمونييــن ،وقــرر الملــك اآلشــوري منــح عمــون االســتقالل الذاتــي،
وهــذا ســاهم يف اســتتباب األمــن ومكــن العمونيــون مــن الســيطرة علــى طــرق
القوافــل التجاريــة .وبعدهــا تعرضــت عمــون للســيطرة البابليــة يف عهــد الملــك نبوخــذ
نصــر ،ثــم اســتطاع قــورش الفارســي القضــاء علــى اإلمبراطوريــة البابليــة لتصبــح
عمــون تحــت حكــم الفــرس حتــى قيــام االغريــق بالقضــاء علــى اإلمبراطوريــة الفارســية
وظهــور اإلمبراطوريــة اليونانيــة .وســيطر اإلغريــق البطالســة علــى المنطقــة بمــا
فيهــا ربــة عمــون ،التــي أبــدل اســمها بطليمــوس الثانــي عــام  285ق.م إلــى اســم
«فيالدلفيا»والــذي يعنــي مدينــة الحــب األخــوي وجعــل مــن جبــل القلعــة موقعــا
للمعابــد .وانقســمت عمــان لتصبــح جــزءًا مــن الدولتيــن النبطيــة والســلوقية إلــى أن
اســتولى عليهــا الملــك الرومانــي «هيــرودس» عــام  30ق.م .وبهــذا دخلــت المدينــة
العهــد الرومانــي ويوجــد يف المدينــة آثــار رومانيــة مــازالــت قائمــة ليومنــا هــذا ،أهمهــا
ســاحة الفــورم والمــدرج الرومانــي .أمــا البيزنطيــون فتركــوا كنائــس عــدة ،حيــث كشــفت
حفريــات دائــرة اآلثــار العامــة يف عمّ ــان ،عــن كنائــس تعــود إلــى فتــرة القــرن الرابــع
الميــادي وحتــى الثامــن ،أثنــاء حكــم البيزنطييــن للمنطقــة يف ضواحــي المدينــة يف كل
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من:الصويفيــة ،خلــدا ،الرابيــة ،الجبيهــة ،ياجــوز ،البصــة ،القويســمة ،رجــم الكرســي،
اللويبــدة يف دارة الفنــون ،حســبان ،والجبــل األخضــر.
أمــا يف العصــر الحديــث ،فقــد تطــورت عمّ ــان وتطــور حكمهــا المحلــي مــع قــدوم
ً
بنــاء علــى
الهاشــميين.ففي آذار  1921وصــل إليهــا األميــر عبــد اللــه بــن الحســين
طلــب أحــرار العــرب ويف مقدمتهــم رئيــس بلديــة عمّ ــان واتخذهــا عاصمــة إلمــارة
شــرق األردن ،ومنــذ ذلــك الوقــت والهاشــميون يولونهــا عنايتهــم ورعايتهــم جيـ ً
ـا
بعــد جيــل ضمــن جهدهــم الــدؤوب لتوطيــد أســس الدولــة األردنيــة الحديثــة.
وقــد أنشــئ أول مجلــس بلــدي يف المدينــة عــام  1909وغــدت مركــز لمديريــة ناحيــة
عــام  1914وكان ســكانها حوالــي 300عائلــة مــن  2000-1500نســمة اال أن النشــاط
التجــاري فيهــا اجتــذب التجــار اليهــا مــن الســلط و دمشــق و نابلــس و يافــا و القــدس
و أماكــن أخــرى زادت أهميــة عمــان أيــام الحــرب العالميــة األولــى اذ غــدت مركــزا
للحشــد العثمانــي نظــرا لوجــود محطــة ســكة الحديــد بالقــرب منهــا.
ويف عــام  1946تــم اعــان اســتقالل المملكــة االردنيــة الهاشــمية وعاصمتهــا عمــان،
وبلــغ عــدد الســكان آنــذاك  100ألــف نســمة وازدهــرت المدينــة حيــث تحولــت المنــازل
الطينيــة يف عمــان إلــى منــازل عصريــة ورصفــت الطــرق .وظهــر يف المدينــة العديــد
مــن القطاعــات المهمــة منهــا الفنــادق وشــركات النقــل والخدمــات والمؤسســات
ً
وبنــاء علــى توجيهــات مــن المغفــور لــه
التعليميــة .وخــال الفتــرة ()1967-1951
بــإذن لــه جاللــة الملــك الحســين بــن طــال ،أقيمــت بنــى تحتيــة واقتصاديــة وصناعية
وأسســت شــبكة طــرق وتــم وضــع مخطــط هيكلــي لعمــان يشــمل خطــوط النقــل
والمواصــات ،كمــا تــم إصــدار أنظمــة التخطيــط واإلعمــار (نظــام تنظيــم المدينــة
ونظــام االبنيــة ) لعامــي  1964و 1965وإصدارقانــون تسميةالشــوارع عــام .1965
أمــا خــال الفتــرة  1999- 1967فقــد شــهدت مدينــة عمــان تزايــدًا يف عــدد ســكان
المدينــة إلــى  1.8مليــون نســمة ،وتوســعت المســاحة الجغرافيــة للمدينــة ،وهــذا
تزامــن مــع حــدوث ثــورة شــاملة يف البنيــة التحتيــة ،وتــم حــل مشــكلة التقاطعــات
المروريــة األساســية ،وتــم إنشــاء األنفــاق والجســور وتعبيــد الطــرق وفتــح
الشــوارع.
وبتســلم جاللــة الملــك عبــد اللــه الثانــي ابــن الحســين الرايــة يف عــام  ،1999فقــد كانــت
مدينــة عمــان محــط اهتمــام كبيــر مــن جاللــة الملــك ،وشــهدت المدينــة تطــورًا
ملحوظــً شــمل مختلــف المجــاالت البيئيــة والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة
والسياســية ،وكانــت التوجيهــات الملكيــة الســامية تدفــع دومــً نحــو تحقيــق
التطــور والتقــدم وتوفيــر أفضــل مســتوى مــن الخدمــات للمواطنيــن ،وهــذا
انعكــس يف تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات المهمــة خــال العقديــن الماضييــن،
حيــث تــم إعــان عمــان عاصمــة للثقافــة العربيــة عــام  ،2002وتــم وضــع خطــة عمــان
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الشــمولية ونالــت جائــزة القيــادة العالميــة يف تخطيــط
المــدن وجائــزة المدينــة عــن قــارة آســيايف عــام ،2007
وتــم تنفيــذ مشــروع تطويــر العبدلــي والــذي ســاهم يف
تنظيــم مــرور أكثــر مــن  90ألــف مواطــن مــا بيــن قــادم
ومغــادر لمنطقــة العبدلــي .ويف عــام  2009احتفلــت
أمانــة عمــان الكبــرى بمــرور مئــة عــام علــى تأســيس
أول بلديــة يف عمــان ،كمــا صنفــت مدينــة عمــان
ضمــن أنظــف عواصــم العالــم ،وتــم اطــاق العديــد
مــن المشــاريع التنمويــة مثــل (توليــد الطاقــة مــن
النفايــات وإنتــاج الغــاز الحيــوي).
وقــد شــهدت مدينــة عمــان خــال الخمــس ســنوات
ً
هائــا يف البنــى التحتيــة للمدينــة
األخيــرة تطــورًا
وتنفيــذ مشــاريع اســتراتيجية مثــل مشــروع البــاص
الســريع ومشــروع التفتيــش الموحــد وإطــاق
شــركة رؤيــة عمــان الــذراع االســتثماري ألمانــة عمــان،
ومشــروع التحــول اإللكترونــي لجميــع خدمــات
أمانــة عمــان الكبــرى ،واعــداد خارطــة طريــق نحــو
عمــان مدينــة ذكيــة .كمــا صــدر يف عــام  2021قانــون
أمانــة عمــان ليكــون قانونــً عصريــً يواكــب التطــور
الكبيــر الــذي شــهدته المدينــة ،إلــى جانــب اصــدار عــدد
مــن االســتراتيجيات الرئيســية مثــل اســتراتيجية عمــان
خضــراء وخطــة التغييــر المناخــي.
وال تــزال اآلثــار الشــامخة يف مختلــف نواحــي مدينــة
ً
ـاهدة علــى عراقتهــا وتاريخهــا الحضــاري ،وال
عمــان شـ
ـاق
تــزال مبانــي عمــان القديمــة التــي تنســجم يف اتسـ ٍ
وتناغــم مــع مبانيهــا الحديثــة وطرازهــا المعمــاري
الجديــد تذكرنــا بحكايــا عمــان وقصــص اآلبــاء
واألجــداد .هــذه هــي عمــان يف ســطور ،لتبقى عمــــان
عبــق الماضــي الجميــل ومســتقبل الغــد المشــرق.
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إحصاءات رئيسية عن مدينة ّ
عمان
المساحات الخﻀراء لمدينة عمان
وتطورها خالل  10سنوات سابقة )بالدونم(

عدد سكان مدينة عمّان "النمو السكاني "
بين عامي  2008و ) 2020بالنسمة(

12729.817
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3446472
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۲۰۰۸
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%۳
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الكثاﻓة السكانيةنسمة  /كم 2
4933.4438
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۲۰۱٥
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۲۰۲۰
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نسبة الذكور واﻹناﺙ

۲۰۰۸
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۲۰۱۰
2010

۲۰۱٥
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۲۰۲۰
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نسﺐ األطفال والشباﺏ وكبار السن

ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور
%٥۳

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب )-۱٥
 (۲٤ﺳﻧﺔ
%٤٤

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻧﺎث
%٤۷

ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﺳن
) (٦٥+ﺳﻧﺔ
%۹

ﻧﺳﺑﺔ اﻻطﻔﺎل
%٤۷

ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺣﺿر
%۹۷
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نسبة المساحات المنظمة من اجمالي
مساحة المدينة بين عامي  2010و 2021

عدد الكيلومترات من الطرﻕ العامة
بين عامي  2008و 201٩
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التحديات االستراتيجية
التي تواجه مدينة ّ
عمان

23

تحديرقم 1

التغير المناخي:

وما نتج عنه من تغير معدالت هطول األمطار وارتفاع درجات الحرارة والجفاف ،والرطوبة ،والفيضانات او السيول وصعوبة توقع كمية
الموسم المطري ،مما يتطلب تعزيز قدرة المدينة على التقليل من آثار التغير المناخي والتكيف معه.

تحديرقم 2

االوبئة:

تحديرقم 3

نقص الموارد الطبيعية:

تحديرقم 4

شح المياه:

مثل جائحة كورونا وما نتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ،حيث تم فرض مجموعة من القيود على األنشطة االقتصادية
وحركة النقل البري والبحري والجوي ،وإغالق المؤسسات الصناعية والتجارية واعتماد الحجر الصحي للسكان مما أدى الى انخفاض
اإليرادات وتقليص المخصصات الالزمة لتنفيذ المشاريع والمبادرات المخطط لها ضمن استراتيجية امانة عمان لألعوام .2020-2018

حيث تعتمد الدولة بشكل رئيسي على مصادر الطاقة المستوردة من الدول المجاورة مثل النفط والغاز الطبيعي ،مما يدعو الى ضرورة
أن تعمل األمانة على تشجيع استخدام الحلول الخضراء واالعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ،وتطبيق أساليب وتقنيات آمنة
لخفض استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما ال يؤثر على مستوى األداء.

يعاني األردن من شح يف المياه لمواجهة االزدياد السريع يف عدد السكان الناتج عن النمو السكاني السريع والهجرات القسرية والعمالة
الوافدة ،مما قد يؤدي الى توليد مشاكل صحية وبيئية منها انتشار االمراض والحشرات باإلضافة الى األثر السلبي على الزراعة وزيادة
الرقعة الخضراء .

تحديرقم 5

االضطرابات وعدم االستقرار السياسي يف الدول المجاورة:

تحديرقم 6

عدم استقرار الوضع االقتصادي محليا وعالميا:

وما ينتج عنه من لجوء قسري حيث بلغ عدد الالجئين السوريينفي مدينة عمان حوالي  197ألف الجئ وبما نسبته %29.4من اجمالي
عدد الالجئين السوريين يف األردن ،مما ادى الى ضرورة التوسع يف التنظيم والضغط على الخدمات االساسية.

وصعوبة بيئة االعمال واالستثمار وأثرها على الركود االقتصادي وهجرة االستثمارات ،والقدرة على تهيئة الظروف الالزمة والقادرة على
جذب االستثمارات المنتجة.
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تحديرقم 7

زيادة عدد سكان مدينة ّ
عمان:

تحديرقم 8

ار تفاع تكاليف الطاقة وتذبذب اسعار المحروقات والوقود:

(حوالي  4.5مليون نسمه) مما يتطلب التوسع يف التنظيم والخدمات ،ينشئ عن ذلك تحديًا يتمثل يف الحاجة الى تلبية الطلب المتزايد على
الخدمات وسرعة االستجابة يف التخطيط الصحيح لتوسعات المدينة والمناطق الحضرية والقيام بدور أكبر يف توفير خدمات بلدية عالية
الجودة مثل النظافة والنقل الجماعي ومختلف اعمال البنية التحتية.

وانعكاسه على ارتفاع تكاليف الكلف التشغيلية للعمليات والخدمات والرأسمالية للمشاريع .

تحديرقم 9

عدم كفاية نظام النقل والتنقل يف مدينة ّ
عمان:

تحديرقم 10

قلة المساحات المتاحة للزراعة وانتشار الزحف العمراني:

تحديرقم 11

التطور التكنولوجي المتسارع:

والذي يمثل تحديا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا رئيسيا .ان االزدياد المضطرد ألعداد السكان باإلضافة الى عدم جاذبية وسائل النقل العام
أدى الى اعتماد الناس على ملكية السيارات الخاصة مما تسبب بازدحامات مرورية مزمنة وارتفاع الطلب على مواقف السيارات.

على حساب االراضي الزراعية .أدت الزيادة يف التوسع العمراني والكثافة السكانية ،إلى تقلص المساحات المفتوحة المتاحة على النطاقين
العام والخاص لغايات الزراعة ّ الحضرية.

حيث يعمل التسارع يف استيعاب التكنولوجيا الرقمية واالبتكار السريع على تغيير الممارسات الحياتية يف المدينة ،مما يدعو الى ضرورة
مواكبة التكنولوجيا وجعلها جزء ال يتجزأ من اعمال المدينة التباع نهج متكامل لتخطيط المدينة وتقديم الخدمات وصنع القرار والتحول
نحو مدينة ذكية.

تحديرقم 12

التنوع الديموغرايف لقاطني ّ
عمان والتركيبة السكانية المتغيرة:

حيث تعد معايير التنوع (مثل العمر ،الجنس ،المستوى التعليمي واالجتماعي ،الخ) ذات أهمية قصوى لفهم االختالفات بين فئات
المجتمع المستهدفين وفرص لوضع برامج ومشاريع ومبادرات التنمية المجتمعية التي تراعي تلبية االحتياجات لكافة الفئات.
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نبذة عن أمانة ّ
عمان الكبرى :
 أمانة عمّ ان الكبرى هي بلديةالعاصمة األردن ّيةعمّ ان ،وهي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنينيف المدينة .
•
•
•

انشئ أول مجلس بلدية يف عمّ ان عام ( )1909وكان عدد سكانها حوالي ( )300عائلة أي حوالي ( )2000نسمة
يف عام ( )1950ونتيجة لزيادة توّ سع المدينة فـي أعقـاب حرب 1948تحولت بلدية عمّ ـان إلى أمانة العاصمة.
يف عام ( )1987ونتيجة للتوّ سع المضطرد لمساحة المدينة وازدياد عدد السكان وإجراء تخطيط شامل للمدينة
ومحيطها تم إعالن إنشاء «أمانة عمان الكبرى» خلفًا ألمانة العاصمة.

 أمانــة عمــان مؤسســة أهليــة تتمتــع بشــخصية اعتباريــة ذات اســتقالل مالــي وإداري تحــدث وتلغــى وتعيــن حــدود منطقتهــاووظائفهــا وســلطاتها بموجــب أحــكام قانــون أمانــة عمــان الكبــرى ( )18لســنة  ،2021وتبلــغ مســاحة حدودهــا ( )800كــم 2وعــدد
ســكانها يزيــد عــن ( )4مليــون نســمة ،ويتــم إدارتهــا مــن قبــل مجلــس األمانــة الــذي يتكــون مــن عــدد مــن األعضــاء يحــدده مجلــس
الــوزراء علــى ان يكــون ثلثــا أعضائــه منتخبيــن انتخابــً مباشــرا ويعيــن الثلــث الباقــي بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الرئيــس.
 وحيــث أن األمانــة مؤسســة خدماتيــة يحكــم أعمالهــا مجموعــة مــن التشــريعات مثــل :قانــون أمانــة عمــان الكبــرى ( )18لســنة 2021واألنظمــة الصــادرة بمقتضــاه ،نظــام اللــوازم واالشــغال العامــة ،نظــام الخدمــة المدنيــة .فقــد حــدد قانــون البلديــات والنظــام
المالــي للبلديــات مواردهــا الماليــة مــن الضرائــب والرســوم المفروضــة نظامــً علــى الخدمــات المقدمــة منهــا مثــل :تراخيــص األبنيــة
والمهــن وضريبــة األبنيــة واألراضــي والتحققــات وعوائــد التنظيــم ومخالفــات الســير وغيرهــا ،إضافــة إلــى العائــد مــن اســتثمارات
األمانــة ألراضيهــا وعقاراتهــا مثــل :عوائــد ايجــارات االبنيــة ،وكذلــك مــن التبرعــات والقــروض ،وتقــوم األمانــة بإعــداد موازنــة ســنوية
وتقرهــا رئاســة الــوزراء .
ُتعتمــد مــن مجلــس األمانــة
ٍ
 ونظــرًا لتعــدد الخدمــات التــي تقدمهــا أمانــة عمــان وكبــر مســاحتها وتنامــي عــدد ســكانها فقــد ّقســمت مهامهــا إلــى ( )6قطاعــات
(األشــغال العامــة ،التخطيــط  ،الصحــي والزراعــي ،المناطــق والبيئــة ،المالــي واإلداري ،التنميــة المجتمعيــة) كمــا هــو مبيــن بالهيــكل
التنظيمــي الموضــح باألســفل ،كمــا ُق ّســمت مســاحتها الجغرافيــة إلــى ( )22منطقــة إداريــة لضمــان حســن قيامهــا بمهامهــا وتقديــم
كافــة خدماتهــا بتميُــز وبمــا يحقــق رســالتها التــي تنــص علــى «تقديــم خدمــات بلديــة متميــزة تركــز علــى البعــد البيئــي والصحــي
والتنظيمــي والبنــى التحتيــة مــع المحافظــة علــى هويــة عمــان والمــوروث الحضــاري وتنميــة المجتمــع واالهتمــام بالبعــد االنســاني
وذلــك بالتخطيــط واالســتثمار االمثــل للمــوارد وبنــاء الشــراكات مــع المعنييــن».
 وتتنــوع الخدمــات التــي تقدمهــا األمانــة لتشــمل ( )134خدمــة مقدمــة لمختلــف شــرائح المجتمــع والــوزارات والمؤسســات الرســميةـاء علــى الطلــب ،هــذا الــى جانــب الخدمــات الداخليــة التــي تقـ ً
والشــركات العامــة والخاصــة بنـ ً
ـدم مــن مختلــف دوائــر األمانــة لمســاندة
بعضهــا البعــض وتمكينهــا مــن القيــام بدورهــا بالشــكل المأمــول وعددهــا ( )78خدمــة.
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الهيكل التنظيمي ألمانة ّ
عمان الكبرى
مجلس امانة عمان الكبرى

أمين عمان الكبرى

قطاع
مديرية
دائرة

نائب أمين عمان

وحدة

أمين سر المجلس
دائرة الريادة وذكاء العمال
وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

دائرة العلقات الدولية والدعم الفني

مدير المدينة

مديرية تطوير الداء
المؤسسي

مديرية الموارد البشرية

دائرة تخطيط وتطوير الموارد
البشرية

دائرة شؤون الموظفين

نائب مدير المدينة
لشؤون التخطيط والتنمية
القتصادية

دائرة التميز المؤسسي

مديرية الشؤون القانونية

دائرة التخطيط الستراتيجي

وحدة الم تا بعة والتقييم

وحدة التخطيط والموازنة

دائرة العلقات العامة

دائرة المتابعة القانونية

نائب مدير المدينة
للشؤون الصحية
والزراعية

نائب مدير المدينة
لشؤون المناطق والبيئة

نائب مدير المدينة
لألشغال العامة

وحدة التخطيط والموازنة

دائرة التشريعات والعقود

مديرية التصال والعلم

وحدة التخطيط والموازنة

وحدة التخطيط والموازنة

مديرية
التراخيص
دائرة تراخيص البنية
والمشاريع الخاصة

دائرة رخص المهن
والعلنات

مديرية
التخطيط
دا ئرة التنظيم

دا ئرة المركبا ت

دائرة التخطيط الشمولي

دا ئرة الليات

دا ئرة األس تملا

دا ئرة النقل وال تزويد

وحدة التنمية المستدامه
ومنعه عمان

دا ئرة صيانة الطرق

دا ئرة التنفيذ

وحدة التخطيط والموازنة

وحدة ادارة الدين والم شاريع
الممولة

مديرية ادامة
المرافق والمباني

مديرية
النقل العام وانش اء البنية
التحتية للنقل

دا ئرة صيانة وادامة
المباني

دائرة ادارة مشاريع انشاء
البنية التحتية
للباص السريع

دائرة
عمليات المرور

دا ئرة النتاج

دائرة الدراسات وتخطيط النقل
العام

دائرة تخطيط
المرور

مديرية المرور

مديرية الهندسة

مديرية المعالجة وإدار ة
النفاي ات ا لصلبة

دائرة الدراسات
والتصميم

دا ئرة عمليات جمع ونقل
النفايات

دائرة اإلشراف
وإدار ة المشاريع

دا ئرة معالجة ال نفايات

مديرية الدراسات
والمشاريع البيئية
دائرة الدراسات البيئية
دا ئرة المشاريع البيئ ية

مديرية المناطق
وخدمات المدينة
المناطق) (22
دا ئرة خدمات المدي نة

دا ئرة الزراعة

دا ئرة اإلنشاءات

دا ئرة عمليات النقل العام

دا ئرة التنسيق والمتابعة

دا ئرة تشغيل الباص
السريع

دا ئرة ضب ط ال بيع
العشوائي

وحدة المتابعة القانونية
والدارية

مديرية
الزراعة والحراج
دا ئرة المتنزها ت
ومكافحة ال تصحر

دا ئرة رقابة العمار

وحدة التدقيق والت صال

وحدة إدارة المجمعات

مديرية
الرقابة ال صحية
والم هنية

مديرية
السواق

مديرية
الستتمار وسلسلة
التزويد

مديرية

الشؤون المالية

مديرية
الخدمات الدارية

دا ئرة الرقا بة الصحية
والمهنية

دا ئرة السوق المركزي

دا ئرة الع طاءات
والمش تريات

دائرة الحس ابات

دا ئرة ضب ط ناقلت
األمراض

دا ئرة المسالخ

دا ئرة اللوازم
والمس تودعات

دائرة الخزينة

دا ئرة
الس جلت والمراسلت

دا ئرة استتمار املا
المانة

دائرة التحصيل

دا ئرة
خدمة الجمهور

دا ئرة الصول
والعهده

وحدة التفاقيات وال تحكيم

دائرة الموازنة

دا ئرة
خدمات المكاتب

دا ئرة
السلمة العامة

دا ئرة
المن والحماية

وحدة م جمع مبنى العبدلي
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نائب مدير المدينة
للشؤون التنمية المجتمعية

وحدة النزاهة

دا ئرة النظم المعلومات
الجغرافية

مديرية السطول

دائرة البنية التحتية وتطوير
الموارد المؤسسية

وحدة التخطيط والموازنة

وحدة المختبرات النشائية

مديرية الطرق

دائرة هوية عمان

دائرة النظمة والتحول
اللكتروني

نائب مدير المدينة
للشؤون المالية والدارية

وحدة التت بع اللكتروني

دا ئرة المر صد الح ضري

الدائرة العلمية

مديرية تكنولوجيا المعلومات
والتصالت

دا ئرة حدائق الملا
عبد هللا التاني

مديرية التخمين

العقاري
مركز تخمين شمال
عمان
مركز تخمين وسط
عمان
مركز تخمين غر ب
عمان
مركز تخمين جنوب
عمان
مركز تخمين مر ج
الحمام
مركز تخمين شرق
عمان

دا ئرة حدائق الحسين

مديرية الشؤون
ا لرياضية

مديرية الشؤون
الجتماعية

دا ئرة المرافق
والبرامج الرياضية

دا ئرة المرافق
والبرامج
اإلجتماعية

دا ئرة المرافق والبرامج
التقافية

دا ئرة مدينة الملـــــــا
عبد هللا التاني
الرياضية

دا ئرة حدائق الملكة
ران يا

دا ئرة المكتبات العامة

وحدة ذو ي العاقات

مديرية
الشؤون التقافية

مركزالحسين التقافي

مراكز زها التقافي

القطاعات والمديريات
يف أمانة ّ
عمان الكبرى

«الخدمات والواجبات الرئيسية»
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قطاع شؤون التخطيط
والتنمية االقتصادية
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هو القطاع المعني بترجمة رؤية واستراتيجية االمانة فيما يتعلق بالتخطيط ،و وضع خطة تنموية شاملة لمدينة عمان بما ينسجم مع المعايير الحديثة لنمو المدن
ومراجعتها بشكل دوري ،و وضع االستراتيجيات والسياسات الناظمة للمكونات الحضرية للمدينة ،و تنفيذ مخرجات خطة نمو المدينة على شكل مخططات تنظيميه
تفصيليه بكافة مستوياتها ،و تطوير التشريعات المتعلقة بتخطيط وتنظيم مدينة عمان.
و دراسة واقع التنظيم الحالي لمدينة عمان ووضع وتنفيذ الخطط الخاصة لتحسين هذا الواقع واعداد الدراسات المتعلقه بمنحنى النمو العمراني و حركة تراخيص
المهن واالعالنات وانجاز التراخيص االنشائية والمهنية يف مدينة عمان ووضع االسس لذلك ،و وضع خطط االستمالك للمشاريع التي تخطط االمانة لتنفيذها ،واالشراف
على تنفيذ االجراءات القانونية لهذه الغاية.

يتبع قطاع التخطيط المديريات التالية :
 .1مديرية التخطيط
 .2مديرية التراخيص
 .3دائرة نظم المعلومات الجغرافية
 .4دائرة المرصد الحضري
 .5وحدة التخطيط والموازنة

 .1مديرية التخطيط:
يتبع مديرية التخطيط الدوائر التالية :
* دائرة التنظيم
* دائرة التخطيط الشمولي
* دائرة االستمالك
* وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان
.1
.2
.3
.4
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تتولى المديرية تقديم الخدمات والواجبات التالية:
تنفيذ رؤية واستراتيجية األمانة فيما يتعلق بالتخطيط وضع خطة تنموية شاملة لمدينة عمان بما ينسجم مع المعايير الحديثة لنمو المدن ومراجعتها بشكل
دوري و وضع االستراتيجيات و السياسات الناظمه للمكونات الحضريه للمدينه .
تنفيذ مخرجات خطة نمو المدينة على شكل مخططات تنظميه تفصيليه بكافة مستوياتها
االشراف على اعداد الدراسات لواقع التنظيم يف مدينة عمان ووضع وتنفيذ الخطط الخاصة لتحسين هذا الواقع.
االشراف على اعداد الدراسات الخاصة برؤية توسع المدينة بما يتفق والتوجهات االستراتيجية لمحاور ومراكز التخطيط .

.5
.6
.7
.8
.9

االشراف على تنفيذ خطط االستمالك للمشاريع التي تخطط االمانة لتنفيذها واالشراف على تنفيذ االجراءات القانونية لهذه الغاية.
تنفيذ طلبات تعديل التنظيم  ،اعطاء صفة استعمال  ،نعديل احكام  ،الغاء و استحداث شوارع  ،دراسة المناطق الخضراء  ،اعداد
مشاريع التقسيم و االعتراض على معامالت تراخيص االبنيه خارج التنظيم .
تطوير التشريعات المتعلقة بتخطيط وتنظيم مدينة عمان.
اعداد المخططات التنظيمية بمختلف انواعها ومواقعها وأرشفتها والمحافظة عليها .
تطبيق نظام التسميه والترقيم و التعليمات الصادره بموجبه .

 .2مديرية التراخيص:
يتبع مديرية التراخيص الدوائر التالية :
* دائرة تراخص االبنية والمشاريع الخاصة
* دائرة رخص المهن واالعالنات
تتولى المديرية تقديم الخدمات والواجبات التالية:
االشراف على اصدار التراخيص االنشائية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى وضمان االلتزام بالتشريعات الناظمة لها.
.1
رصد ودراسة منحنى التطو رالعمراني يف مناطق أمانة عمان الكبرى وتقديم التوصيات الالزمة لتوجيه العمران بما يواكب نمو المدينة.
.2
اعداد الدراسات المتعلقه بحركة تراخيص المهن و االعالنات يف مدينة عمان وضمان توجيهها بما يتفق مع التشريعات النافذه .
.3
متابعة اعمال وقرارات اللجنة اللوائية لألبنية والمهن والتأكد من تطبيقها من فبل المناطق والدوائر المختصة.
.4
االشراف على اصدار رخص المهن واالعالنات ضمن حدود أمان عمان الكبرى
.5
التأكد من تطبيق االجراءات الخاصة بتنظيم وترخيص اللوحات االعالنية وفق التشريعات النافذة .
.6
التدقيق على كافة قرارات اللجان المحليه للتنظيم و االبنيه و التأكد من دقة االجراءات القانونيه و الفنيه بموجب صالحيات امين عمان و النظر
.7
يف اعتراضات المفتشين على قرارات اللجان المحليه يف المناطق .
اعداد الدراسات و التوصيات لتحديث القوانين و االنظمه و التعليمات المتعلقه برخص االبنيه و المهن و االعالنات بما يتفق و نمو و تطور المدينه .
.8

 .3دائرة نظم المعلومات الجغرافية:
الهدف العام للدائرة:

تهـدف الدائرة بشكـل اسـاسي الى بناء وتحديث قاعــدة بيـانــات جغرافيـــــــة خاصـــــة بمناطــق ودوائر األمانــة  ,حيث يــتم استـخـــدام أحــدث التقنيــات يف جمع هـذه
البيانات وتصنيفها وتدقيقها وتحليلها وتطويرها وحفظهـا  ،وبـالتـالي إتاحتـهـا لص ّنـاع القـرار على كافـة المستـويات ولكـافـــة الدوائـر  ،سـواء الدوائـــر التـنـفيـذيـــــة
أوالتخطيطـيـــــة أو التنظيميــــة أوالتشـــريعية  ،كمــا يــتـم تـوفـيرها للـدوائـــر والمؤسـســـات الحكـومـيـة واالجهـــزة االمنيــة و للقطــاع الخـاص والطالب واألفراد ،وذلك
ّ
االطالع عـلى البيانات .
بحسب احتياجات كل جهة واختصاصهـا والصالحيات الممنـوحة لها يف
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مهام دائرة نظم المعلومات الجغرافية :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بـنــــــاء خـــــارطــــــة االســـــاس لمديـنــــة عمــــان وتحــديث الطـبـقـــات الجـغرافـيــــة الخـاصــة بأعمـــــــال دوائــــــر ومناطــق االمانة.
تحـــــديث افرازات االراضي بشكل يومي “ »On Lineوتـزويـــدها للوحدات التنظيمية المعنية.
انتاج الخرائط والمخططات وتزويد دوائر ومناطق امانة عمان بها باالضافة الى الصور الفضائية.
إعـــــداد الـدراســـــــات الـتـحـلـيـلـيــــــــة الجــغــــــرافــــيــــــــة «المـكــــانـيــــــــة»
تطــــوير الـتـطـبـيـقــــات الجـغـــرافيـــــة الخاصـــة بأعمال دوائــــــر ومناطــق االمانة..
ادارة ومـتـــابـعـــــة مسـتـكـشــــف عـمــــان الجـغـــرايف والبـــوابة الجغــرافية .
تـزويــد المؤسـســــات الحكـومـيــة واالجهزة االمنية والمـجـتـمــــع المحـلي بالـبـيـانـات والمخـطـطــات الجـغــرافـيــــــة .
التوعية بنظام المعلومات الجغرافية ( )GISمن خالل عقد دورات تاسيسية ومتخصصة للموظفين وطالب الجامعات .
إعـــــداد االتـفـاقـيـــات وتبادل المعلومات مـع الـدوائــر والمـؤسسـات الخارجـيـة .
الخدمات المجانية ( من خالل مستكشف عمان ) http://www.ammancitygis.gov.jo & PORTAL
الخدمات غير المجانية ( من خالل موقع امانة عمان ) http://www.ammancity.gov.jo

 .4دائرة المرصد الحضري:
مهام الدائرة:

رصد الواقع الحضري لمدينة عمان عن طريق:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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حساب قيم المؤشرات الحضرية المعتمدة لدى المرصد الحضري .
إعداد الدراسات والتقارير التحليلية الخاصة بمجاالت التنمية وقياس مستوى االداء يف مجاالت التنمية المستدامة وذلك من خالل عمل تحليل متكامل
للوضع الراهن ووضع الخطط لتنفيذ المشاريع يف جميع الجوانب (البيئية  ،االجتماعية ،االنشاءات،البنى التحتية،
إعداد ونشر التقارير االحصائية متضمنة قيم مؤشرات عمان الحضرية و المؤشرات المحلية والتحليالت االحصائية والمقارنات البينية والمعيارية.
تزويد صناع القرار والمهتمين بالتخطيط بالتقارير االحصائية التحليلية الالزمة بهدف الوصول إلى منهج علمي مبني على التخطيط المستدام يف تنفيذ
المشروعات يف أمانة عمان الكبرى .
عمل جوالت ميدانية من خالل طواقم الباحثين على الشركاء للحصول على البيانات الخام والتعريف بمهام الرصد الحضري ودوره يف تطوير الواقع الحضري
لمدينة عمان وحساب مؤشرات عمان الحضرية.
اجراء المسوحات الميدانية من خالل طواقم دائرة المرصد المتمثل بالباحثين االجتماعيين واالقتصاديين للوقوف على المشكالت يف جميع الجوانب الحضرية
وتقديم المؤشرات الحضرية لصناع القرار والمخططين.
تصميم قواعد البيانات الالزمة من خالل برمجيات متقدمة مثل  ORACLEوالمتميزة بمستوى عال من االمان يف حفظ المعلومات واعطاء الصالحيات الالزمة
لفريق العمل وللمستخدمين.
االشراف على نظام الذاكرة المؤسسية.
التعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية يف الحصول على بيانات دقيقة وحديثة عن مدينة عمان.
انتاج مؤشرات محلية تعكس خصوصية المكان.

 .5وحدة التخطيط والموازنة:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

تتولى الواجبات التالية:

االشراف على اعداد الخطط التشغيلية ضمن القطاع
وضمان ربطها بالموازنة ومقارنتها مع افضل الممارسات
و متابعة تقييم انجازها و معالجة االنحرافات يف االنجاز .
متابعة تطبيق السياسات واالستراتيجيات والمنهجيات
المؤسسية ضمن القطاع و رفع التقارير الدورية الخاصة
بمراقبة أداء المنهجيات المؤسسية الى نائب مدير
المدينة القطاع .
االشراف على اعداد الموازنات ( االيرادات ،والنفقات)
الخاصة بدوائر القطاع  .واعداد التقارير المالية الخاصة
بحسابات دوائر القطاع واعداد الخطط التحسينية
بالتنسيق مع دوائر القطاع.
االشراف على توثيق وتصميم العمليات الرئيسية
والفرعية ضمن القظاع بالتنسيق مع مع الوحدات
االدارية المعنية ومتابعة قياس اداء العمليات .
المشاركة يف فرق العمل الخاصة بإعداد الخطة
االســتراتيجية لالمانــة.
تمثيل القطاع ضمن فرق العمل لجوائز التميز
والفرق المشكلة لغايات تطوير وتحسين االداء المؤسسي.
متابعة مقترحات وشكاوى متلقي الخدمة المرتبطة
بخدمات القطاع .
اعدادقاعدةبياناتخاصةبالوحداتاالداريهيفالقطاع.
اعداد تفارير دورية بانجازات القطاع .
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قطاع األشغال
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أوال :مديرية الطرق:
الهدف العام  :انشأت مديرية الطرق لتتولى شؤون شبكة الطرق العامة يف امانة عمان الكبرى من حيث التنفيذ و الصيانة و االدامة وبهدف تحسين وتطوير شبكة الطرق
واعمال البنيه التحتيه وفق افضل الممارسات وتطوير وانشاء وتأهيل شبكات تصريف مياه األمطار.

* دائرة صيانة الطرق.
* دائرة االنشاءات.
* دائرة التنفيذ.
* دائرة التنسيق والمتابعة.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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تتولى المديرية تقديم الخدمات والواجبات التالية:
انشاء الطرق وتعبيدها وصيانتها وادامتها.
تعديل مناسيب مناهل الخدمات ومناهل تصريف مياه االمطار الموجودة يف الشوارع
إنشاء وصيانة األرصفة واألطاريف والتقاطعات المرورية وجسور المشاة والحواجز لضمان تنقل المواطنين بسالم وأمان.
انشاء وإعادة تأهيل خطوط تصريف مباه األمطار من العبارات الصندوقية واألنبوبية وازالة االنقاض وتنظيف مجاري االودية والسيول .مما يسهم يفرفع مستوى
السالمة العامة يف المدينة..
هدم االبنية والمنشآت المستملكة واالبنية المخالفة وفق القوانين واالنظمة والتعليمات بالتنسيق مع المناطق المعنية ودائرة رقابة االعمار
ضبط ومتابعة اعمال حفريات البنية التحتية داخل حدود امانة عمان الكبرى وذلك ضمن شروط ومواصفات معدة لهذه الغاية والسعي الدائم لتحسين مواصفات
اعادة االوضاع بما يلبي متطلبات امانة عمان وحسب الشروط والمواصفات المعتمدة
اصدار وتجديد التصاريح للمقاولين من اجل تنفيذ وخدمة المواطنين يف توصيل الخدمات حسب االصول ومتابعة وضبط اعمال مقاولي حفريات البنية التحتية .
التنسيق ومتابعة ازالة الخدمات المعترضه يف مشاريع االمانه وخاصة مشاريع االنفاق والجسور ودراسة ايصال الخدمات لمشاريع االمانه ومنشآتها
التنسيق مع الدوائر المعنية بالمساعدة يف ضبط اعمال مقاولي البنيه التحتيه وذلك من خالل ارسال نسخه من التصريح
خدمة اعمال الطوارئ وتلقي شكاوي المواطنيين وتحويلها للجهات المعنية والتنسيق الدائم مع المركز الوطني لألمن وادارة االزمات بهدف ضمان اخذ
االحتياطات المناسبة يف حال حدوث ا زمة.

ثانيا  :مديرية إدامة المرافق والمباني:
الهدف العام :العمل على صيانة وادامة كافة المباني ومرافق أمانة عمان الكبرى وتزويدهم باألثاث المكتبي ومواد الصيانة الالزمه ولوازم الحدائق
والحفاظ على اساسيات الحركه يف مجمعات األمانة

*دائرة صيانة وإدامة المباني.
*دائرة االنتاج.
تتولى المديرية المهام التالية:
تقديم خدمات الصيانه المدنية والكهربائيه الميكانيكية وتنفيذ اعمال اعادة التأهيل لجميع االصول التابعه المانة عمان الكبرى وتنفيذ اعمال
•
اعادة التأهيل ضمن المبنى الرئيسي المانة عمان وقاعة المدينه والمواد المستودعية واالشغال وحسب نظام اللوازم واالشغال العامة
متابعة عقود الصيانه لالعمال التي من اختصاص عمل الدائرة مثل المصاعد واجهزة التكييف ...الخ لدوائر ومناطق االمانه
•
تزويد الوحدات االدارية التابعة المانة عمان الكبرى باالعمال المعدنية والحاويات واالعمال الخشبية.
•
صيانة األعمال المعدنية والحاويات واالعمال الخشبية.
•

ثالثا  :مديرية النقل العام:
الهدف العام  -:النهوض والتخطيط والتطوير والتنفيذ لمشاريع وانظمة النقل الجماعي يف مدينة عمان

*
*
*
*
*
*

دائرة عمليات النقل العام
دائرة الدراسات وتخطيط النقل العام
دائرة ادارة مشاريع انشاء البنية التحتية للباص السريع
دائرة تشغيل الباص السريع
وحدة التدقيق واالتصال
وحدة المتابعة القانونية واالدارية
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تتولى المديرية المهام التالية:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اصدار تصاريح وسائط النقل العام وتجديدها وتجديد تراخيص مشغلي وسائط النقل العام
مراقبة عمليات النقل العام داخل وخارج مراكز االنطالق والوصول لتوفير خدمات النقل العام يف مختلف مناطق االمانة
اجراء عمليات الشطب واالستبدال للمركبات العمومية بهدف تحديث اسطول النقل العام
اجراء معامالت نقل الملكية بوسائط النقل العام
مراقبة تقيد المستثمرين والمشغلين بشروط التشغيل من اجل رفع مستوى الخدمات لمستخدمي وسائط النقل العام
تحديد االجور والتعرفة لوسائط النقل العام ومراقبة تقيد المشغلين بها
دراسة خطوط النقل العام القائم و وتطويرها
اعداد الدراسات الخاصة بمشاريع النقل العام يف مدينة عمان بناء ا على احتياجات المدينة والتنبؤ باالحتياجات المستقبلية
اعداد الدراسات الخاصة باقتراح خلق نشاطات وخدمات جديدة يف مجال النقل العام وامكانية جذب المستثمرين
وضع المعايير والمواصفات والضوايط التي تضمن مستوى عالي من االمان لوسائل النقل المختلفة ودراسة توفر االليات التي
تتعامل مع االزمات والطوارئ يف قطاع النقل وتحليل اسبابها واالجراءات الواجب اتخاذها للحد منها وتكرارها.
االشراف الهندسي الفني على تنفيذمشاريع البنية التحتية لمشاريع النقل العام.
المشاركة باالشراف الهندسي الفني على عقود االشراف الخارجية لمشاريع البنية التحتية لمشاريع النقل العام .
متابعة ازالة العوائق التي تعترض تنفيذ المشاريع والتنسيق مع الجهات المعنية .

رابعا :مديرية المرور:
الهدف العام  :تخطيط وتنظيم ومراقبة حركة المرور والمساهمة بادارتها وتوفير متطلبات السالمه المرورية لمدينة عمان بالتنسيق مع
الجهات المعنيه األخرى وتطويرها باستخدام الوسائل والحلول التقنية.

* دائرة عمليات المرور.
** دائرة تخطيط المرور.
•
•
•
•
•
•
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تتولى المديرية المهام التالية:

تخطيط وتنظيم حركة المرور على الطرق داخل الحدود االدارية المانة عمان الكبرى.
تحسين الوضع المروري بهدف نقل المواطن واحتياجاته بسهوله وسرعه وسالمه باستخدام احدث الوسائل التقنيه
جمع وتنظيم المعلومات واالحصائيات المرورية واعداد الدراسات المرورية
التنسيق مع دوائر المعنية والشركاء الخارجيين وتحليل البيانات الواردة عن الحالة المرورية لمعالجتها وايجاد افضل السبل
والحلول للحد من االختناقات المرورية على الطرق الرئيسية .
دراسة التحويالت المرورية بالتنسيق مع ادارة السير يف مواقع االعمال والفعاليات التي تخدم امانة عمان
تركيب وسائل السالمة المرورية (دهان,مطبات,عواكس,شواخص مرورية كاميرات ضبط مخالفات االشارات الضوئية وغيرها مما يستجد).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اجراء دراسات لحركة المرور ومراقبة حركة المرور وتوصية برامج التغييرات واجراء دراسات خاصة اخرى حسب الطلب وهذا يشمل
اقتراح حلول جديدة لمراقبة حركة المرور مثل تصميم الشوارع التقاطعات وحدود السرعة وعالمات الرؤية على الطريق السريع.
تركيب أعمدة االنارة وصيانتها
تنفيذ االشارات الضوئية.
ُ
ادارة ومتابعة دراسات االثر المروري للمشاريع المخططه ودراسة اﻟﻤﺪاﺧﻞ واﻟﻤﺨﺎرج ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺮوري اﻟﺤﺮج.
دراسة المواقع المقترحة لالشارات الضوئية (مبرراتها وتصميمها)
بيان الرأي المروري يف ترخيص صاالت االفراح/المشاريع التجاريه كالموالت /محطات المحروقات /معارض السيارات /المدراس /
المستشفيات  /مواقف السيارات واي مشروع له أثر مروري على حركه السير
بيان الرأي المروري بمعامالت رخص المهن المتعلقه بالسير
دراسات حركه المشاة فيما يتعلق (جسور وانفاق المشاة /اشارات ضوئية خاصة بالمشاة) وتحديد مواقعها
دراسة التعديالت التنطيمية لشبكه الشوارع .
ادارة ومتابعة بناء النماذج التحليليه للمرور وضمن المواصفات الفنيه العتمده
ادارة استخدام النماذج التحليليه لتقييم المشاريع واالستراتيجيات المختلفة
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮكات واﻷﻃﻮار واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﻟﻺﺷﺎرات الضوئية وعمل التحليل المروري باستخدام برامج المحاكاة المرورية
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪﻗﻴﻖ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺮور
متابعة عمليات ادارة وتخزين البيانات المتعلقه بالمرور

خامسا  :مديريةاألسطول:
الهدف العام للمديرية:تحديث أسطول أمانة عمان الكبرى وصيانتة وإدامته بشكل مستمر ،ويتبع لها :

*دائرة المركبات.
*دائرة اآلليات.
*دائرة النقل والتزويد.
•
•
•

تتولى المديريةالمهام التالية:

ادامة عمل المركبات واآلليات والحفاظ على جاهزيتها الفنية من خالل القيام بخدمات الصيانة الدورية والوقائيةوالعالجية.
التأكد من جاهزية االليات مع الدوائر المشغلة لألليات يف حاالت الطوارئ والكوارث والثلوج والمشاريع.
تقديم الدعم اللوجستي للدوائر والمناطق المستخدمة لالليات ومركبات الشحن والمعدات.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تزويد الدوائر والمناطق من السيارات واليات النظافة لتلبية احتياجاتهم.
تامين كافة السيارات واليات األمانة وترخيصها ومتابعة واصدار تصاريح استخدام المركبات
متابعة حوادث السير والمخالفات المرورية لسيارات واليات االمانه ومتابعة عمليات االصالح لدى شركات التامين.
اجراء عمليات التفتيش الميدانيةالمختلفةوالتأكد من تقيد مستخدمي المركبات بالتعليمات الصادرة بالخصوص
توفير كافة انواع المحروقات لمركبات واليات األمانة
مراقبة ومتابعة اداء مركبات األمانة من خالل انظمة التتبع
تأمين القطع الالزمة ألعمال صيانة المركبات واالليات الموجودة يف األمانة وذلك من خالل تطبيق منهجيات الشراء والتخزين المدروسة بطرق علمية.
وضع المواصفات الفنية الالزمة للمركبات و االليات التي تقوم األمانة بشرائها وفق أحدث المعايير العالمية للجودة.
صيانة ومتابعة اصالحات المضخات الغاطسة يف األنفاق.
متابعة مواتير الشفط المجرورة والعمل على صيانتها وديمومة عملها خالل فترة الطوارئ يف المواقع حسب خطط العمل.
اإلشراف على عملية اإلصالح وصيانة المضخات ( 3إنش) والمصروفة للمناطق والدوائر والوقوف على جاهزيتها.
تجهيز مركبات كاسحات الثلوج وناثرات الملح وتأمين السائقين للعمل عليها والتأكد من جاهزيتها للعمل خالل فترة الطوارئ.

سادسا  :مديرية الهندسة:
الهدف العام :تقديم الخدمات االستشارية الهندسية و ادارة المشاريع لكافة المشاريع االنشائية لقطاعات االمانة المختلفة من االبنية و المرافق و الحدائق و مشاريع
البنى التحتية و الطرق من أنفاق و جسور لتحقيق االهداف االسترتيجية لالمانة يف كافة المحاور.

* دائرة الدراسات والتصميم
* دائرة االشراف وادارة المشاريع
•
•
•
•
•
•
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تتولى المديرية المهام التالية:

إعداد التصاميم الهندسية لمشاريع األبنية والتصميم الحضري وتنسيق المواقع.
إعداد التصاميم الخاصة بالطرق والبروفايالت (تحديد مناسيب الشارع) و التقاطعات (أنفاق وجسور) والمشاريع البيئية وتصريف مياه االمطار.
إدارة عقود الخدمات االستشارية الخارجية و متابعتها فنيًا وماليًا وقانونيًا.
المحافظة على التراث العمراني والحضري للمدينة واعداد سجل التراث العمراني و تحديثه.
اإلشراف الفني على تنفيذ المشاريع اإلنشائية وفق المواصفات المعتمدة على اختالفها من األبنية والحدائق (مرافق وحدائق أمانة عمّ ان وفراغاتها الحضرية
وأية مرافق تلتزم بانشائها وتأهيلها) ,و البنية التحتية (إنشاء وصيانة التقاطعات (أنفاق وجسور) ،وحواجز معدنية) ,و المشاريع المتخصصة (إنشاء القبور
اإلسالمية واألحياء النموذجية والكرفانات وأية أعمال متخصصة),لضمان جودتها وديمومتها .
إدارة عقود المشاريع اإلنشائية على اختالفها (المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ،المقاولة الموجز للمشاريع اإلنشائية ،عقود خاصة ,)...وفق االتفاقيات
الموقعة ,ووثائق العطاء المعتمدة( ،كـ»مهندس» وفق تفويض صاحب العمل).

•
•
•
•
•
•

إدارة عقود الخدمات الهندسية لإلشراف الخارجي (الكلي أوالجزئي) ومتابعتها حسب األصول ووفق االتفاقيات الموقعة ،وادارة عقد التنفيذ المرتبط به وفق
الصالحيات المحددة(كـ»ممثل صاحب عمل» وفق تفويض صاحب العمل).
التشاور مع طريف العقد بخصوص أية مطالبات مالية وزمنية للتوصل إلى اتفاق ،وتقديم تقديرات المهندس كرأي فني هندسي يف حال نشوء أي خالف يقع
بين األمانة والمقاول أو االستشاري ،وتقديم الرأي الفني والعقدي بخصوص أي خالف ناشئ بين طريف العقد والبحث يف أحقية المطالبات المالية المقدمة.
المشاركة من خالل تمثيل أمانة عمّ ان يف مجالس فض الخالفات والتسوية الودية والتحكيم.
اجراءالكشوفاتالميدانيةوتقديرالكلفلألعمالالمستعجلةوتقديركلفاألضرارالناتجةعنحوادثالسيروالمرتبطةبأعمالالدائرة(أنفاقوجسوروحواجزمعدنية).
إعداد وثائق العطاءات للمشاريع والدراسات الفنية الهندسية المتخصصة و دراسات الجدوى لمشاريع االمانة المختلفة
تصميم بروفايل – تحديد مناسيب الشارع

سابعًا :وحدة المختبرات االنشائية:
الهدف العام للوحدة :

تقوم وحدة المختبرات االنشائية بعمليات ضبط الجودة على المواد االنشائية المستخدمة يف مشاريع االمانة المختلفة وذلك من خالل إجراء الفحوصات المخبرية
وحسب المعايير والمواصفات المعتمدة بدقة عالية مع االلتزام باالوقات المحددة للفحوصات.

تتولى الوحدة المهام التالية:

•

•
•
•
•
•
•

إجراء الفحوصات المخبرية للمواد االنشائية المستخدمة يف مشاريع االمانة (العينات االسفلتية والخرسانية وعينات التربة والحصمة ) وبيان مدى مطابقتها
للمواصفات المطلوبة بدقة عالية مع االلتزام باالوقات المعيارية المحددة.
اخذ عينات ضبط الجودة من مواقع مشاريع أمانة عمان الكبرى المختلفة وفحصها يف مختبرات الوحدة وتقييم مطابقتها للمواصفات الفنية المعمول بها .
المشاركة يف إعداد المواصفات الفنية للمواد االنشائية .
اعتماد ما يستجد من مواصفات عالمية ومحلية يف تطوير المراجع الفنية الخاصة بالفحوصات اإلنشائية.
إعداد الدراسات المختلفة المتعلقة بالمواد اإلنشائية المستخدمةونتائج فحوصات العينات و المقاولين الموردين لهذه المواد .
تدريب متدربين من داخل االمانة وخارجها على الفحوصات المخبرية للمواد االنشائية .
أخذ العينات من مواقع المشاريع وفحصها يف مختبرات األمانة مثل درجات ركوالكورات الخرسانية و االسفلتية بناء على طلب كادر االشراف.
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قطاع المناطق والبيئة
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ً
أوال :مديرية المناطق:
الهدف العام للمديرية:

تقوم مديرية المناطق بتقديم خدمات بلدية متعددة وفقا لخطط أمانة عمان الكبرى وحسب مهام المديرية منها اصدار رخص األبنية وأذونات األشغال و المخططات
التنظمية والتراخيص المهنية والصحية ومراقبة انشاء األبنية و الحد من المكارة الصحية من خالل ادارة متكاملة للنفايات الصلبة و الرقابة الصحية عليها ضمن حدود
المنطقة وحسب القوانين واألنظمة والتعليمات يف أمانة عمان الكبرى ،ويتبع لها:

*
*
*
*
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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مناطق امانة عمان (  22منطقة) .
دائرةرقابة االعمار
دائرة خدمات المدينة.
دائرة ضبط البيع العشوائي
وحدة إدارة المجمعات
مهام المديرية

إصدار تراخيص األبنية  ،رخص االنشاءات واذونات االشغال.
مراقبة إنشاء األبنية بأنواعها ضمن حدود المنطقة حسب القوانين واألنظمة النافذة  ،وتعليمات أمانة عمان الكبرى واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها .
إصدار وتجديد التراخيص المهنية والصحية.
القيام بأعمال النظافة للشوارع والساحات والمرافق العامة وتزويدها بالحاويات المناسبة ،ونقل النفايات إلى الحاويات المخصصة.
تسجيل و إلغاء عقود اإليجار .
إدارة جميع أنشطة الرقابة والتفتيش على المباني واإلعمار ومتابعة مخالفات الطرح العشوائي لألنقاض.
مراقبة ومتابعة تشييد المباني وفقا للتراخيص اإلنشائية ومنع اإلنشاءات الغير مرخص لها .
ضمان المحافظة على التراث المعماري لمدينة عمان من أي تعديالت مخالفة الجراءات األمانة المعتمدة
اإلشراف على إصدار التصاريح الخاصة بالبناء وتصاريح الحفر الالزمة ومتابعة طرح االنقاض يف المكبات المرخصة .
مراقبة أعمال المتعهدين (مقاولي خدمات البنية التحتية)ومدى تقيدهم بتصاريح العمل الصادرة عن الدوائر المختصة يف أمانة عمان الكبرى وبالتنسيق
والتعاون مع دائرةالمتابعة و التنسيق.
اتخاذ كافة االحتياطات واإلجراءات الالزمة للمحافظة على الصحة العامة وحماية البيئة ومنع تفشي األمراض والحد من المكاره الصحية ،وفقا للقوانين
واألنظمة والتعليمات الخاصة بالسالمة العامة.
اعداد دراسة احتياجات المنطقة من ( الطرق  ،األرصفة  ،األدراج  ،الجدران االستنادية  ،الحدائق ) وغيرها من الخدمات البلدية إلعداد الخطط التشغيلية
السنوية للمنطقة ومتابعة تنفيذها مع الدوائر المعنية.
ادامة عمل خطوط تصريف مياه االمطار الرئيسية والعبارات بكفاءة عالية
التنسيق مع المعنيين باألمانة حول تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن حدود المنطقة
دعم الجهات الخارجية والمناطق بالحمالت البيئية.
متابعة االلتزام بمعايير السالمة العامة للعمال بالميدان.

ثانيًا :مديرية المعالجة وادارة النفايات الصلبة:
الهدف العام للمديرية:

تعمل مديرية البيئة ومن خالل تطبيق القوانين واالنظمة وتنفيذ العديد من المشاريع البيئية المتعلقة بادارة النفايات الصلبة وبالشراكة مع الجهات المانحة
والقطاع الخاص وبما يتوافق مع متطلبات السالمة البيئية للوصول الى بيئة نظيفة وآمنة ,وتقييم مستوى نظافة المدينة والقيام بجمع ونقل و معالجة
النفايات.
يتبع للمديرية كل من :

* دائرة عمليات جمع ونقل النفايات
* دائرة معالجة النفايات.
مهام مديرية المعالجة وادارة النفايات الصلبة:

•
•
•
•

•
•

التخزين المؤقت (الحاويات) ،جمع ونقل النفايات الصلبة من المناطق
ادارة ومعالجة النفايات من خالل استقبال وفرز النفايات وتوزيعها و طمرها و اعادة تدويرها.
إدارة المحطة التحويلية وعملية تحويل وترحيل النفايات إلى مكب الغباوي
أنشطة االستعادة وإعادة التدوير ،بما يف ذلك استعادة الطاقة  ،باستخدام أي طريقة معالجة مناسبة ،على سبيل المثال المعالجة الميكانيكية
والبيولوجية MBT
إدارة موقع المكب وعمليات الطمر الصحي للنفايات
ادارة الغاز الصادرة من المكبات بحيث يتم حرقها و انتاج الطاقة منها و تخفيف االنبعاثات الكربونية الصادرة.

ثالثا  :مديرية الدراسات والمشاريع البيئية:
ويتبع لها :

* دائرة الدراسات البيئية.
* دائرة المشاريع البيئية
تتولى المديرية المهام الرئيسية التالية:

•
•
•
•

متابعة المشاريع البيئية ودراسة الكلف المالية ورفع تقارير االنجاز بالخصوص
اعداد الدراسات والتقارير البيئية المعنية بتحسين الوضع البيئي يف مدينة عمان
تقديم االستشارات البيئية على المستوى الداخلي او الخارجي
التوعية والتثقيف وتدريب المجتمع المحلي والمؤسسات المختلفه يف مجاالت البيئة.
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القطاع الصحي والزراعي
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قطاع الشؤون الصحية والزراعية احد قطاعات االمانة والمعني بتنفيذ مهامه من خالل قانون االمانة رقم  18لسنة  2021واالنظمة والتعليمات الصادرة
بموجب هذا القانون ومهام القطاع هي اتخاذ االجراءات واالحتياطات الالزمة لمنع تفشي االمراض واالوبئة ومهمة انشاء الحدائق والمتنزهات والعمل
على تشغيلها واستدامتها وزيادة الرقعة الخضراء ويتم يتم تنفيذها من خالل ثالث مديريات هي مديرية الرقابة الصحية ووالمهنية ومديرية الزراعة والحراج
ومديرية االسواق حيث يتم تنفيذ المهام والعمليات والخدمات من خالل كادر مؤهل ومتميز يقدر بحوالي (  ) 4500موظف لجميع المستويات الوظيفية .

ً
أوال  :مديرية الرقابة الصحية والمهنية( :ويتبع لها):
* دائرة الرقابة الصحية والمهنية
* دائرة ضبط ناقالت االمراض
الهدف العام للمديرية:

تقوم بمهمة اتخاذ االجراءات واالحتياطات الالزمة لمنع تفشي االمراض واالوبئة وذلك للوصول الى عمان مدينة صحية ضمن العمل البلدي وتحقيق
رؤية ورسالة امانة عمان وذلك من خالل تطبيق االنظمة والقوانيين المعمول بها يف امانة عمان الكبرى .ويتم ذلك من خالل عمليات التفتيش على المنشآت
االقتصادية حيث يتم سنويا اجراء ما يقارب  120الف جولة تفتيشية لتأكد من متابعة وتطبيق المعايير والشروط المعتمدة يف مجال الرقابة والتفتيش الصحي
والمهني وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مهام المديرية :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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التفتيش الصحي والمهني على المنشآت االقتصادية والعمل على مراقبة تطبيق االشترطات الصحية والمهنية واتخاذ االجراءات الالزمة ..
الفحوصات المخبرية الجرثومية والكيماوية للمواد الغذائية والمياه من خالل قسم المختبرات
الفحوصات الطبية للمتعاملين بالمواد الغذائية
إصدار شهادات خلو االمراض إضافة إلى الخدمات العالجية لموظفي أمانة عمان الكبرى والمجتمعات المحلية من خالل قسم الخدمات العالجية .
اتخاذ االجراءات الالزمة لمنع المكاره .
خدمات دفن الموتى
مكافحة الحشرات والقوارض و انجاز طلبات الخدمات المقدمة من قبل للمواطنين يف هذا المجال
اجراء المسوحات خارج حدود االمانة
تحسين االجراء ات المعمول بها يف مجال رعاية الحيوان وتنفيذها
تنفيذ طلبات الخدمة المقدمة من قبل متلقي الخدمة بخصوص انتشار الكالب الضالة واالفاعي والقطط السائبة واالزعاج من تربية الكالب
اصدار تراخيص اقتناء الحيوانات
السيطرة على توالد الكالب الضالة
التوعية والتثقيف وإعطاء محاضرات التوعية

ثانيًا :مديرية الزراعة والحراج( :ويتبع لها):
* دائرة الزراعة
* دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر
الهدف العام للمديرية:

تقــوم المديريــة بمهمــة انشــاء الحدائــق والمتنزهــات والعمــل علــى
تشــغيلها واســتدامتها وزيــادة الرقعــة الخضــراء وان تعمــل علــى
إســتدامة و إدارة المســاحات الخضــراء العامــة المنفــذه داخــل مدينة
عمــان و التابعــة ألمانــة عمــان و التــي تبلــغ مســاحتها حاليــا حوالــي
 12.7كــم 2موزعــة بيــن الحدائــق العامــة و المتنزهــات و جوانــب طــرق
و جــزر وســطية و تقاطعــات و غيــره .حيــث يبلــغ عــدد المتنزهــات
والحدائــق  151موقــع منــه  11متنــزه و  138حديقــة.

مهام المديرية :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

القيام باعمال الزراعة المختلفة للحدائق واالرصفة والجزر
الوسطية
إنشاء الحدائق المرورية وحدائق الطيور ومتابعة
الحدائق القائمة منها.
إنتاج وتوفير االشتال النباتات الالزمة لمشاريع األمانة
ورعاية األشتال الزراعية المختلفة.
تصميم وتنفيذ األعمال المطلوبة للمواقع التابعة للجهات
الرسمية واألهلية
تنفيذ األعمال والمشاريع المتعلقة بمكافحة التصحر .
توفير المتنزهات والعمل على استدامتها
خدمات التنزه وتوفير بيئة آمنة للرحالت ومتنفس صحي
للمجتمع .
توفير جلسات مجهزة بمقاعد وطاوالت ومناقل للشواء .
توفير خدمات ترفيه وألعاب لألطفال •.
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ثالثا  :مديرية االسواق العامة( :ويتبع لها):
*دائرة السوق المركزي
* دائرة المسالخ
تــم افتتــاح الســوق المركــزي الحالــي يف عــام 1995علــى مســاحة ارض اجماليــة تبلــغ  168دونــم
ومســاحة مســطحات األبنيــة القائمــة عليــه تبلــغ ( )56000متــر مربــع وقــد جــاء انشــاء الســوق
المركــزي والــذي يعتبــر الرابــع يف تاريــخ العاصمــة مــن اجــل ضمــان انتقــال المنتجــات البســتانية بيــن
المنتجيــن والمســتهلكين واعتبــاره كنقطــة انطــاق خدميــة للمــزارع االردنــي بشــكل خــاص وتاجــر
التجزئــة والمواطن(المســتهلك)

مهام المديرية :

•
•
•
•
•
•
•

•
•

ضمان تسويق المنتجات الزراعية االردنية خدمة للمزارع األردني بكل يسر وسالسة
تسهيل مهمة المنتجين والوسطاء والمستهلكين بثقة متبادلة وشفافية
حراسة وتأمين محالت البيع والمرافق وتطبيق شروط السالمة العامة.
ذبح المواشي والدواجن الحية الواردة وتجهيزها ومعاينتها قبل الذبح وبعده.
معاينة اللحوم واألسماك والدواجن واألحشاء المبردة او المجمدة الواردة للدائرة
وإقرار مدى صالحيتها لالستهالك البشري وختمها.
اتخاذ االجراءت الصحية السليمة باللحوم التي يتم اتالفها
تحديد المواصفات الصحية الالزم مراعاتها من السالخين والعمال وتنظيم اخضاعهم
للفحوص الطبية الدورية.
تنظيم عملية البيع واالشراف على سوق بيع اللحوم
ً
سواء داخل
اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحق كل من يخالف نظام المسالخ
الدائرة أو خارجها ضمن حدود األمانة
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قطاع التنمية المجتمعية
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ً
أوال :مديرية الشؤون االجتماعية( :ويتبع لها):
* دائرة المرافق والبرامج االجتماعية
* حدائق الملكة رانيا
* وحدة ذوي االعاقات
مهام المديرية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقديم برامج وانشطة ومشاريع تخدم جميع فئات المجتمع من خالل اقسام متخصصة بالطفولة والمرأة وكبار السن والشباب مبنية على االحتياجات الفعلية
للمجتمع باستخدام طرق علمية
التوسع يف نطاق العمل االجتماعي ليشمل كافة المناطق التابعة ألمانة عمان
تفعيل منهجية تشاركية بين أمانة عمان الكبرى والمجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية فيما يخص العمل االجتماعي
واستدامته لتحقيق رفاهية المجتمع.
تنمية المرأة وتدريبها بهدف خلق فرص عمل وتوعيتها ثقافيا وصحيا واجتماعيا.
تمكين افراد االسرة وتعزيز الحس بالمسؤولية لديهم من خالل تقديم برامج نوعية تشمل كافة الفئات.
إقامة المهرجانات والكرنفاالت واالحتفاالت الوطنية والدينية .
تحديد احتياجات ذوي اإلعاقة يف مدينة عمان من الخدمات التي تقدمها األمانة واعداد وتنفيذ البرامج الالزمة لهذه الغاية وتنفيذها بما يتوافق وسياسة امانة
عمان الكبرى ضمن اإلمكانيات المتاحة والرصد المالي.
المساهمة مع المؤسسات الرسمية واالهلية إلقامة الفعاليات والنشاطات والبرامج الموجهة لذوي اإلعاقة لمساعدتهم ودمجهم يف المجتمع المحلي.
العمل على تأمين أدوات طبية مساندة و تنظيم دورات حاسوب شاملة ورحالت ترفيهية وانشطة متنوعة لذوي االعاقات من موظفي األمانة والمجتمع المحلي .

ثانيا :مديرية الشؤون الرياضية( :ويتبع لها):
* دائرة المرافق والبرامج الرياضية
* مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية
مهام المديرية:
•

•
•
•
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تجذير مفهوم الرياضة والترفيه «صحة وحياة» لتصير ممارسة األنشطة الرياضية والترفيهية بمثابة نهج وسلوك للمجتمع ،وذلك من خالل توفير البيئة الداعمة
والمحفزة التي تساعد على تنشئة الشباب وتربيتهم ،متمثلة بتوفير المرافق الرياضية المالئمة ،وتقديم البرامج الرياضية والترفيهية التي تتوافق مع متطلباتهم.
تنظيم واقامة الفعاليات والبطوالت الرياضية يف المرافق التابعة ألمانة عمان وحسب توجهات األمانة يف توفير بيئة رياضية لمواطني مدينة عمان وتساهم يف
تحقيق مفهوم الصحة المجتمعية.
االشراف على مشاركة أمانة عمان يف الفعاليات والبطوالت الرياضية المختلفة من خالل تشكيل الفرق واعداد الرياضيين لهذه المشاركات.
انشاء مراكز تدريب الواعدين للفئات العمرية المستهدفة يف األلعاب الفردية والجماعية يف مختلف مناطق األمانة وتجهيزها بالمستلزمات الرياضية المطلوبة.

ثالثًا :مديرية الشؤون الثقافية( :ويتبع لها):
*
*
*
*

دائرة المرافق و البرامج الثقافية
دائرة المكتبات العامة
مركز الحسين الثقايف
دائرة مراكززها الثقايف

مهام المديرية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تنظيم الفعاليات الثقافية (عروض مسرحية ،عروض سينمائية ،معارض فنية ،مؤتمرات ،ندوات ،أمسيات ثقافية ،حفالت توقيع كتب.،)..،
إدارة الفرق الفنية ،إدارة المتاحف والمرافق الثقافية التابعة ألمانة عمان.
اقتناء األعمال الفنية ،تسويق البرامج الثقافية.
تقديم خدمات الحجز والتنظيم للمسارح والقاعات والمدرجات والمالعب والساحات،
تنظيم نشاطات متخصصة للطفولة والشباب ،تسويق النشاطات الثقافية
اإلشراف على المكتبات العامة الرئيسية والفرعية والتنسيق فيما بينها ،ووضع المعايير التي تساعد على تطوير الخدمات التي تقدمها المكتبات لمجتمع المدينة،
وفق المعايير العالمية يف إدارة المكتبات وباستخدام التقنيات الحديثة.
إدارة ومتابعة موجودات ومقتنيات المكتبات من كتب ومخطوطات ومطبوعات وضمان إتاحتها لمرتادي المكتبات ،وتقديم الخدمات المعرفية للباحثين،
وباستخدام التقنيات الحديثة.
ّ
تشجع اإلقبال على القراءة والمعرفة ،وتعمل على زيادة أعداد مرتادي المكتبات
تطوير استراتيجيات
إقامة عالقات تعاون مع المكتبات العامة المحلية والخارجية ،وتعزيز التبادل المعريف معها.
نشر وطباعة الكتب الثقافية ضمن الموازنة المعدة لهذه الغاية.
إقامة معارض الكتب والمشاركة يف معارض الكتب العربية والدولية.
تقديم خدمات ارشادية وأسرية من خالل عقد ندوات ومحاضرات توعوية لألهالي واألطفال واستقبال الحاالت المختلفة لألطفال و متابعتها و عالجها.
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القطاع المالي واالد راي
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ً
أوال :مديرية الشؤون المالية( :ويتبع لها):
* دائرة الموازنة
* دائرة الحسابات
* دائرة الخزينة
* دائرة التحصيل
الهدف العام للمديرية:

االشراف على عملية اعداد الموازنة ومتابعة تنفيذها و خطة المخاطر المالية وادارة عملية تحصيل الضرائب والرسوم وتقدير ضريبة االبنية واالراضي على العقارات داخل
حدود امانة عمان الكبرى وصرف رواتب الموظفين والمستحقات المالية للجهات المعنية ومراقبة وادارة عمليات التمويل لموازنة االمانة واعداد التقارير المالية وفق
المعايير الدولية وكذلك التقارير المالية لدعم االدارة يف اتخاذ القرارات .

مهام المديرية:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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االشراف على اعداد الموازنة و اعادة تقدير الموازنة و اعداد المناقالت ألمانة عمان الكبرى .
االشراف و الرقابة على كافة حسابات االمانة و إعداد كافة انواع التقارير المالية ( الدورية و حسب الطلب).
االشراف على عملية اصدار الشيكات .
االشراف عملية احتساب الرواتب واالجور والمكافآت وصرفها.
االشراف على اجراءات صرف النفقات.
متابعة التسويات البنكية المعدة والقروض قصير وطويلة االمد
متابعة الحواالت الداخلية والخارجية الصادرة
اتخاذ كافة القرارات الكفيلة بتسير عملية فرض الضرائب والرسوم بشكل عام حسب االنظمة والتعليمات المعمول بها يف امانة عمان .
االشراف على عملية اصدار براءة الذمة بكافة انواعها تركات /تصفية شركات ....الخ.
متابعة التحصيالت ومقارنتها بما هو متوقع على موازنة امانة عمان ومتابعة انحرافها مع الدوائر صاحبة االختصاص.

ثانيا :مديرية االستثمار وسلسلة التزويد( :ويتبع لها):
* دائرة العطاءات والمشتريات
* دائرة اللوازم والمستودعات
* دائرة استثمار امالك االمانة
* دائرة االصول والعهدة
* وحدة االتفاقيات والتحكيم
الهدف العام :

االستفادة من الفرص االستثمارية وتسويقها محليا ودوليا و دراسة واعداد العقود الالزمة وحصر أمالك االمانة و متابعة استثمارها وتشغيلها و إعداد الدراسات الخاصة
بانشاء االسواق والمجمعات التجارية وادارة العطاءات والمناقصات وتزويد مراكز العهدة باالحتياجات ضمن االختصاص و االشراف .

مهام المديرية:

•
•
•
•
•
•

ادارة المخزون والمستودعات مثل الطلب ،االستالم ،التخزين ،المناولة،الجرد والتوزيع .
رفع كفاءة عملية ادارة المخزون لضمان االحتفاظ بمستوى المخزون االمثل وضبط االنفاق المالي .
تامين احتياجات االمانة من اللوازم واالشغال والخدمات واالستشارات واالراضي والمباني العقارية لغايات خدمة المجتمع والجمعيات وبما يخدم ويحقق
استراتيجيات االمانة ضمن مفهوم المسؤولية االجتماعية .
ادارة عمليات الشراء والبيع للوازم واالشغال .
اإلشراف على حصر وإدارة أمالك األمانة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع االعتداء عليها.
اإلشراف على تأجير المحالت والمجمعات التجارية العائدة ملكيتها لألمانة والعمل على جذب المستثمرين من القطاع الخاص لالستثمار ضمن أمالك األمانة .
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ثالثًا :مديرية التخمين العقاري( :ويتبع لها):
* مركز
* مركز
* مركز
* مركز
* مركز
* مركز

تخمين شمال عمان
تخمين وسط عمان
تخمين جنوب عمان
تخمين غرب عمان
تخمين شرق عمان
تخمين مرج الحمام

مهام المديرية:
•
•
•
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تخمين ضريبة األبنية واألراضي /تخمين العقارات لغايات ضريبة االبنية
واالراضي.
اصدار الشهادات المتعلقة بمواصفات البناء أو المبالغ المدفوعة وبراة
الذمة لغايات معامالت الصرف اصدار شهادة اقدمية بناء.
االشراف على عملية التقدير بما يضمن تطبيق السياسات وإجراءات
التخطيط وتطوير وسائل وأدوات التقدير.

رابعا :مديرية الخدمات االدارية( :ويتبع لها):
* دائرة خدمات المكاتب
* دائرة خدمة الجمهور
* دائرة السجالت والمراسالت
* دائرة االمن والحماية
* دائرة السالمة العامة
* وحدة مجمع مبنى العبدلي
الهدف العام :

االشراف على ادارة عملية استقبال شكاوي و اقتراحات متلقي الخدمة و تقديم خدمه االرشاد
واالستعالم عن المعامالت ومتابعة تقديم خدمات االتصاالت االرضية و الخلوية السلكية و
الالسلكية وتأمين احتياجات الدوائر من مواد الضيافة و النظافة و القرطاسية والـعدد و االحــبار
وادارة السجالت والمراسالت و توثيفها و ارشفتها.ادارة عملية اتالف الملفات والوثائق وتأمين
حراسة مواقع ومرافق االمانة المهرجانات واالحتفاالت.

مهام المديرية:
ادارة عملية استقبال شكاوي و اقتراحات متلقي الخدمة و تقديم خدمه االرشاد
•
واالستعالم عن المعامالت.
متابعة تقديم خدمات االتصاالت االرضية و الخلوية السلكية و الالسلكية .
•
تأمين احتياجات الدوائر من مواد الضيافة والنظافة و القرطاسية والـعدد و االحــبار
•
وادارة السجالت والمراسالت و توثيقها و ارشفتها.
ادارة عملية اتالف الملفات والوثائق وتأمين حراسة مواقع ومرافق االمانة المهرجانات
•
واالحتفاالت بالتنسيق مع الجهات األمنية.
حجز القاعات وتقديم الضيافة لالجتماعات المنعقدة يف قاعة المدينة
•
اصدار ايصال خدمات (مياه وكهرباء) لدائرة الشؤون الفلسطينية
•
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مديرية الموا رد
البشرية
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مديرية الموارد البشرية
المهام الرئيسية للمديرية:

•

•

•
•

•
•
•
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تزويد جميع دوائر ومناطق االمانة بما تحتاجه من الموارد البشرية من ذوي
الكفاءة العلمية والخبرة العملية للمهارات المطلوبة يف االوقات المناسبة والتنبؤ
باالحتياجات المستقبلية من الكوادر البشرية والمهارات وفق خطط االمانة
والمساهمة يف بناء الوظائف االشرافية ضمن منهجية االحالل والتعاقب ووضع
خطط تدريب سنوية ودراسة نتائج تحقيقها
تفعيل قنوات االتصال مع الموظفين الستقبال شكاويهم واقتراحاتهم
واستفساراتهم والتعامل معها ودراستها لتحديد االحتياجات واالهتمامات
وتقديم التوصيات و المساهمة يف خلق بيئة عمل محفزة وداعمة لجوانب
الرفاه االجتماعي واالمن الوظيفي والسالمة العامة للعاملين باالمانة
تطوير السياسات المالئمة والفاعلة للموارد البشرية ومتابعة تطبيقها ودراسة
النتائج والتخطيط للموارد البشرية وتنميتها وفقا الفضل الممارسات الدولية
المتبعة.
اعداد انظمة تقييم اداء الموارد البشرية ومتابعة تطبيقها ودراسة النتائج الكلية
لتطبيقها ,وضع االنظمة المتعلقة بدوام العاملين وتطويرها ومتابعة تطبيقها
و حفظ البيانات المتعلقة بالموارد البشرية حاسوبيا واعداد التقارير و
االحصائيات و األشراف على تطبيق نظام الموارد البشريه بالتنسيق مع دائرة
تكنولوجيا المعلومات ودائرة الحسابات و األشراف على تطبيق نظام الموارد
البشريه بالتنسيق مع دائرة تكنولوجيا المعلومات ودائرة الحسابات ومراقبة
وسالمة امن قاعدة البيانات وحل المشكالت وتقديم الدعم الفني.
متابعة شؤون العاملين يف االمانة طيلة مدة الخدمة ولحين انتهائها وما بعدها
للمتقاعدين  ,وتوثيق ملفات الموظفين وارشفتها الكترونيا
اعداد الهياكل التنظيمية واالوصاف الوظيفية للدوائر والوظائف ,اعداد جدول
تشكيالت الوظائف السنوي .
تطبيق القوانين واالنظمة والتعليمات المتعلقة بالموارد البشرية بشفافية
وعدالة وتقديم التوصيات الالزمة لتطويرها.

مديرية تطوير األداء المؤسسي
الهدف العام للمديرية:

تهدف المديرية إلى االرتقاء باألداء المؤسسي لألمانة من خالل تطوير وتحديث السياسات والخطط االستراتيجية وخطط العمل التنفيذية ومتابعة تنفيذها وتطبيق
اآلليات والمنهجيات الالزمة لذلك ،والمساهمة يف رفع كفاءة وفعالية الوحدات التنظيمية يف تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها من خالل تطوير الخدمات المقدمة و توثيق
إجراءات العمل وتقييمها وتبسيطها وتحديثها بشكل مستمر ،وقياس أداء مديريات األمانة ووحداتها التنظيمية وتطوير األنشطة المتعلقة بالخدمات المقدمة وضمان
التوافق مع معايير وبرامج الجودة والتميز المؤسسي  ،ونشر وتعزيز ثقافة االبداع واالبتكار لدى الموظفين

وتضم المديرية كل من:
 دائرة التميّز المؤسسي. -دائرة التخطيط االستراتيجي.

المهام الرئيسة للمديرية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

االشراف على بناء وتطوير الخطة اإلستراتيجية لألمانة ،وأولويات تنفيذها وآلية قياس مدى تحقق األهداف اإلستراتيجية
لألمانة وبما يتوافق مع تحقيق األهداف الوطنية والمبادرات الملكية.
اإلشراف على إعداد وتطوير الخطط التنفيذية لكافة الوحدات التنظيمية يف األمانة ،وقياس مدى تنفيذ تلك الخطط ومستويات األداء
بناء أنظمة إدارة الجودة ومتطلبات نماذج التميز على مستوى األمانة بما يعزز ثقافة التميز لدى العاملين يف األمانة.
اإلشراف على تصميم وتوثيق وتطوير العمليات والخدمات واعادة هندسة االجراءات وتبسيطها وتهيئتها لتقديمها الكترونيًا
بمشاركة المعنيين.
اإلشراف العام على المشاركة يف برامج التميز على المستوى المحلي والخارجي.
االشراف على ادارة العالقة مع كافة المعنيين من خالل قياس رضاهم وتحديد احتياجاتهم .
اإلشراف على اعداد خطط ادارة المخاطر على المستوى االستراتيجي والتشغيلي والعمليات والخدمات يف األمانة.
اعداد تقارير عن نتائج قياس مؤشرات األداء لألهداف والعمليات لكافة الوحدات التنظيمية يف األمانة ومتابعة مدى تحقيقها
وااللتزام بمعالجة االنحرافات إن وجدت.
إعداد الدراسات المتعلقة برفع الكفاءة وتحسين األداء وتبسيط اإلجراءات المتبعة وتطوير أدلة وإجراءات العمل ورفع
التوصيات واالقتراحات.
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مديرية االتصال واإلعالم
الهدف العام للمديرية:
•إدا رة العالقات العامة واإلعالم الرسمي واالعالم المجتمعي وادارة وتسويق هوية المدينة ،للوصول إلى اتصال
ّ
فعال يحقق األثر اإليجابي .ويتبع لها:

 دائرة هوية ّعمان.
 دائرة العالقات العامة. الدائرة اإلعالمية .مهام المديرية:

•
•
•
•
•
•
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خدمات التسويق االستراتيجية بما يضمن تعزيز الهوية المؤسسية والسمة المميزة ( )Brandوالصورة
الذهنية ( ) Imageوهوية المدينة (، ) Identity
تدعيم قنوات االتصال مع المجتمع من خالل اطالق حمالت التوعية وربطها بمحاور عمل االمانة البيئية
والصحية و المالية والتنمية المجتمعية والجاهزية يف
حاالت الطوارئ .
التنسيق لالحتفاالت التي تعكس هوية أمانة عمان  ،وتشجيع وترويج السياحة الحضرية .
تنمية وتوثيق عالقات أمانة عمان الكبرى مع المدن والعواصم والمنظمات والهيئات العربية والدولية
ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات التطوعية يف شتى
المجاالت التي تهم سير العمل يف األمانة.
االشراف على زيارات الوفود الرسمية االجنبية والمحلية والمشاركة بتنظيم المؤتمرات وورش العمل الدولية.
بث كافة األخبار المتعلقة بمجلس األمانة والقرارات المتعلقة بالعطاءات واالنجازات والمشاريع والخدمات
اليومية  ،بكل شفافية ،وتوزيعها على وسائل اإلعالم
المختلفة ونشر األخبار على موقعي األمانة الداخلي والخارجي .

•

•
•

•

•
•

تقوية الشراكة مع المؤسسات اإلعالمية إليصال الرسالة
اإلعالمية على أكمل وجه خاصة فيما يتعلق
بالتوعية والتوجيه واإلرشاد حول القضايا والخدمات
المختلفة بما يشكل ركيزة أساسية لنجاحها .
االشراف على موقع االمانة االلكتروني والموقع الداخلي
وتطويره وتحديثه باستمرار.
مواكبة التطور اإللكتروني من خالل تطوير ومأسسة قنوات
التواصل االجتماعي الرسمية لتقديم الخدمات ومعالجة
الشكاوى واالقتراحات عبر حسابات
()Facebook, Twitter, Instagram and Snap Chat
ضمان تواصل األمانة مع سكان المدينة واالستماع الى
اقتراحاتهم إبراز مشاريع امانة عمان والتي تهدف الى
تحسين نوعية الحياة لسكان المدينةومتابعة
الشكاوي والمالحظات الميدانية الخاصة بالمواطنين
والواردة على الهواء مباشرة.
مشروع تطوير آلية عمل اإلعالم
تنظيم آلية التعامل مع هوية المدينة
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مديرية تكنولوجيا المعلومات
الهدف العام للمديرية:

هي إحدى المديريات التي تقوم بخدمة دوائر األمانة األخرى من خالل حوسبة متقدمة ألعمال تلك الدوائر ،والتي بدورها تنعكس
إيجابيًا على أعمال األمانة ،من حيث السيطرة المالية المتقدمة على واردات ونفقات األمانة ،ومن ناحية وضع األمانة يف المركز
المتقدم على مستوى الوطن يف االستفادة من األجهزة الحديثة المتطورة واألنظمة الخاصة بها والتي تم تطويرها جميعًا بجهد
مديرية تكنولوجيا المعلومات ،يبلغ عدد موظفين الدائرة (.)157

مهام مديرية تكنولوجيا المعلومات:

•
•
•
•
•
•
•
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إجراء الدراسات الفنية الالزمة لتطوير عمل دوائر األمانة المختلفة باستخدام الحاسوب وأتمتة اإلجراءات
كافة حسب تسلسلها وتوفير قاعدة معلومات للدوائر ،يتم استخدامها من قبل الدائرة نفسها أو من قبل
الدوائر األخرى.
تحليل برمجة وتطبيق وصيانة كافة أنظمة الحاسوب يف األمانة حسب متطلبات الدوائر.
تقديم مقترحات من شأنها رفع كفاءة اإلجراءات يف الدوائر التي تستخدم الحاسوب ،وتوفير آلية أفضل
لتبادل المعلومات وتوحيد اإلجراءات بين الدوائر المختلفة.
التنسيق مع المؤسسات األخرى ذات العالقة مع األمانة يف مجال تبادل المعلومات وتوفيرها ضمن قاعدة
مقبولة للجهات كافة.
عقد الدورات التدريبية والتثقيفية يف مجال الحاسوب والمعلومات لموظفي األمانة ،وخاصة العاملين على
الحاسوب ،وتعريف الموظفين بإمكانيات الحاسوب.
وضع المواصفات الفنية الالزمة لشراء أجهزة الحاسوب وملحقاتها بما يخدم أهداف األمانة ،ومتابعة
تحديث صيانتها.
إدامة تشغيل وتفعيل شبكة االتصاالت التي تربط األمانة بمناطقها ودوائرها كافة.

مديرية الشؤون القانونية
مهام المديرية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إبداء الرأي القانوني بجميع المعامالت التي ُتحال إليها .
تمثيل األمانة أمام المحاكم يف القضايا التي توكل إليها .
تقديم المشورة القانونية ألمين عمان ومجلس األمانة .
إعداد ودراسة مشاريع القوانين واألنظمة المتعلقة بأعمال واقتراح التعديالت المناسبة على القوانين واألنظمة النافذة .
متابعة القضايا لدى مكاتب المحامين المعتمدين للدفاع عن األمانة ومتابعة تزويد محامي األمانة بالبيانات والوثائق
المتعلقة بالقضايا المحولة إليهم .
صياغة مشاريع القوانين واألنظمة وتعديالتها
صياغة العقود التي تكون األمانة طرفًا بها .
صياغة ومراجعة التعليمات والقرارات التنظيمية التي تصدر عن األمانة .
االشتراك يف جميع لجان التحقيق التي تشكلها األمانة .
المطالبة بالتعويضات عن األضرار التي تلحق بممتلكات وآليات األمانة جراء الحوادث التي تتعرض لها .
استالم كافة األوراق المتعلقة بالقضايا ودراستها واتخاذ األجراء الالزم بشأنها .
صياغة اإلنذارات التي توجه للمطالبة بالمبالغ المستحقة لألمانة مثل اإليجارات والضرائب والرسوم والعوائد وغيرها من التحققات
استخالص المبادئ القانونية من األحكام التي تصدرها المحاكم وإعداد التعاميم المترتبة عليها للدوائر والمناطق
تقييم القضايا المقامة من أو ضد األمانةأو من حيث جدوى متابعتها أو إجراء المصالحة تفاديا لما قد تتحمله األمانة من
رسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية .
اإلشراف على المكتبة القانونية والتي تتضمن المراجع المتعلقة بشؤون األمانة وإدارتها .
إعداد وإصدار مجلد مجموعة القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة باألمانة وإدخال التعديالت عليها.
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وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
المهام الرئيسية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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التأكد من صحة و سالمة اإلجراءات المتعلقة بالنواحي المالية و اإلدارية و الفنية وتدقيقها ،وتصويب أية أخطاء تكتشف.
التأكد من قيام جميع الوحدات التنظيمية واألقسام باألعمال واإلجراءات المالية واإلدارية و التشغيلية و الفنية بالشكل
الصحيح ووفق القوانين واألنظمة والتشريعات التي تحكم العمل.
متابعة قيام الوحدات التنظيمية باإلجراءات التصحيحية الواردة بتقارير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي السابقة.
رفع التقارير الدورية بخصوص نتائج أعمال الوحدة لإلدارة العليا بشكل دوري وكلما دعت الحاجة.
إجراء الفحص المفاجئ الدوري على أي نطاق ذات صفة مالية ضمن أعمال وحدة الرقابة و التدقيق الداخلي والتحقق
من أن االجراءات يتم تنظيمها حسب األصول.
اإلشراف على اإلجراءات الخاصة بالتأكد من صحة وأصولية السجالت والمستندات والوثائق والملفات الرسمية المعتمدة يف
أمانة عمان الكبرى.
القيام بجوالت تفتيشية مخطط لها وتقديم التوصيات الالزمة.
المشاركة بجميع لجان التحقيق المشكلة من االدارة العليا.
التحقق من تصويب القيود المحاسبية حسب التعليمات المالية والرقابية ،والتحقق من توفر الوثائق المعززة لها
والمتعلقة باإليرادات والنفقات.
التدقيق على الخالصات والتسويات والمعامالت البنكية وأن البيانات الواردة بها صحيحة ،وتحليل النتائج المالية لها.
تدقيق عينات فيما يتعلق بالرواتب واالقتطاعات و العالوات و المكافآت الشهرية و الغير شهرية والعمل اإلضايف و بدل
التنقالت و وبدل االقتناء ...الخ  ،و لكافة الفئات الوظيفية.
التدقيق على إجراءات الشراء ،ومدى االلتزام باألنظمة والتشريعات المنظمة لها ,باإلضافة إلى التأكد من عملية التوريد
وااللتزام بمدد التوريد وتقديم الكفاالت الالزمة لعمليات الشراء.
التدقيق على لوازم وموجودات مستودعات امانة عمان الكبرى ,من خالل عمليات التدقيق المخطط لها .
الرقابة على كافة مستندات الصرف وتدقيق االيرادات.

نبذة عن المهام الـرئيسية
ألمانة ّ
عمان الكبـرى
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قطاع التخطيط
المهمة األولى:

التخطيط الحضري وتنظيم المدينة بما ينسجم مع نمو
المدينة واحتياجاتها ومواكبة التطور.
نبذة عن المهمة:

يتولــى قطــاع التخطيــط ترجمــة رؤيــة واســتراتيجية االمانــة فيمــا يتعلــق بالتخطيــط ،و وضــع خطــة تنمويــة شــاملة لمدينــة عمــان بمــا ينســجم مــع المعاييــر الحديثــة لنمــو
المــدن ومراجعتهــا بشــكل دوري،ووضــع االســتراتيجيات والسياســات الناظمــة للمكونــات الحضريــة للمدينة،وتنفيــذ مخرجــات خطــة نمــو المدينــة علــى شــكل مخططــات
تنظميــه تفصيليــه بكافــة مســتوياتها و دراســة واقــع التنظيــم الحالــي لمدينــة عمــان ووضــع وتنفيــذ الخطــط الخاصــة لتحســين هــذا الواقــع و وضــع خطــط االســتمالك
للمشــاريع التــي تخطــط االمانــة لتنفيذهــا ،واالشــراف علــى تنفيــذ االجــراءات القانونيــة لهــذه الغايــة و تطويــر التشــريعات المتعلقــة بتخطيــط وتنظيــم مدينــة عمــان.
المساحات التي تم إدخالها ضمن التنظيم ( 15382.59 :)2021-2017دونم.
-1
المساحات التي تم تغيير صفة استعمالها ( 3.27 :)2020-2018كم.2
-2
مساحة االراضي المستملكة ( 53435.64 :)2020- 2019م.2
-3
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المهمة الثانية:

توجيه حركة التراخيص اإلنشائية والمهنية والتوسع
الحضري الشامل واصدار الموافقات لرخص األبنية
والمهن وتنظيم حقوق العقارات.
نبذة عن المهمة:

االشــراف علــى اصــدار التراخيــص اإلنشــائية و المهنيــة ضمــن حــدود امانــة عمــان الكبــرى و ضمــان االلتــزام بالتشــريعات الناظمــة لهــا ورصــد و دراســة منحنــى التطــور العمراني
يف مناطــق امانــة عمــان و تقديــم التوصيــات لتوجيــه العمــران بمــا يواكــب تطــور المدينــة واعــداد الدراســات المتعلقــة بحركــة تراخيــص المهــن و االعالنــات يف مدينــة عمــان
وضمــان توجيههــا بمــا يتفــق مــع التشــريعات النافــذة لهــذه الغايــة و اعــداد الدراســات الالزمــة و تقديــم المقترحــات و التوصيــات لتحديــث القوانيــن و األنظمــة و التعليمــات
المتعلقــة برخــص األبنيــة و المهــن و االعالنــات بمــا يتفــق مــع نمــو و تطــور المدينــة و متابعــة اعمــال وقــرارات اللجنــة اللوائيــة لألبنيــة و المهــن و التأكــد مــن تطبيقهــا مــن
قبــل المناطــق والدوائــر المختصــة .
المساحات المرخصة( 15229582 :)2021-2018م.2
عدد أذونات األشغال الصادرة (29459 :)2021-2018
•
عدد رخص األبنية الصادرة (27869 :)2021-2018
•
عدد رخص المهن التي صدرت ألول مرة(25392 :)2021-2018
•
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المهمة الثالثة:

بناء وإدامة قواعدالبياناتوالتطبيقات الجغرافية
وإتاحتها لكافة قطاعات األمانة ومتلقي الخدمة.
نبذة عن المهمة:

تقــوم داثــرة نظــم المعلومــات الجغرافيةبتوفيــر قاعــدة بيانــات متكاملــة ومتطــورة تحتــوي علــى طبقــات جغرافيــة وجــداول يتــم الربــط فيمــا بينهــا إليجــاد التكامليةالخاصــة
بالبيانــات وحســب اعمــال ومهــام الدوائــر لتكــون داعمــة بكافــة المعلومــات الموجــودة والمتوفــرة بحيث تســاعدعلى الحصــول علــى المعلومةواالســتعالم عنها واالســتفادة
منهابكافــة االوقات.
ويتــم العمــل علــى ادامــة هــذه الطبقــات الموجــودة ضمــن قواعــد البيانــات الجغرافيــة الخاصــة يف امانــة عمــان والتابعــة لــكل قطــاع وتدقيــق محتوياتهــا بحيــث تتناســب
مــع المواصفــات الخاصــة والموضوعــة مــن اجلهــا.
ويتــم بنــاء التطبيقــات الجغرافيــة التــي تخــدم كافــة القطاعــات ومتلقــي الخدمــة بشــكل عــام وتحديــث البيانــات بشــكل مســتمر .وتســعى الدائــرة لتطويــر وتحديــث نظــام
المعلومــات الجغرافيــة ليشــمل كافــة األعمــال التشــغيلية ألمانــة عمــان وتقديــم خدمــة متميــزة ســعيا لنيــل رضــى متلقــي الخدمــة.

المهمة الرابعة:

تزويد صناع القرار بالمعلومات والمؤشرات الحضرية على مستوى المدينة
نبذة عن المهمة:

تقــوم دائــرة المرصــد الحضــري بإنتــاج المؤشــرات الحضريــة باالعتمــاد علــى مجموعــة مــن المشــاريع الدوليــة مثــل  :مشــروع المســتوطنات البشــرية  UN-Habitatوالمكــون
مــن ( )89مؤشــرا  ،ومشــروع المــدن العالميــة  Global city indicatorsوالمكــون مــن ( )74مؤشــرا  ،ومشــروع المجلــس العالمــي لبيانــات المــدن World council on city
 dataوالمكــون مــن ( )100مؤشــرا  ،منهــا ( )46مؤشــرا اساســيا و ( )54مؤشــرا داعمــا  ،ومشــروع  Ukidوالتابــع لليونيســيف والمعنــي بمؤشــرات الطفولــة والمكــون مــن ()29
مؤشــرا  ،ومؤشــر ازدهــار المــدن  CPIوالمكــون مــن ( )66مؤشــرا  ،ومؤشــرات التنميــة المســتدامة  SDGsمــن خــال مشــروع التقريــر الطوعــي المحلــي لمدينــة عمــان VLR
مــن خــال جمــع البيانــات مــن شــركاء المرصــد  ،وبعــد التحقــق مــن صحــة البيانــات بالمقارنــات البينيــة مــع ســنوات ســابقة والمقارنــات المعياريــة مــع مــدن اخــرى يف المشــروع
 ،يتــم اصــدار تقريــر بقيــم هــذه المؤشــرات ويتــم تزويــد (صانــع القــرار ودوائــر التخطيــط والمخططيــن والدارســين والباحثيــن المهتميــن بتحســين ظــروف الحيــاة ونوعيتهــا
لمواطنــي مدينــة عمــان) بمســتوى التقــدم والتحضــر يف المدينــة مــن خــال هــذه التقاريــر  ،وقــد اصــدرت الدائــرة تقريــرا رســميا بالتعــاون مــع قطاعــات امانــة عمــان اثنــاء
جائحــة كورونــا تبيــن حالــة المدنيــة مــن خــال قيــم المؤشــرات المحليــة والحضريــة.
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قطاع األشغال
المهمة األولى:

تصميم الشوارع والطرق وفتحها وانشاؤها وتعبيدها وصيانتها وما
يتضمنها من اعمال البنية التحتية واعمال اسفلها واعالها من انفاق
وجسور واألرصفة وخطوط تصريف مياه االمطار.
نبذة عن المهمة:
اولت امانة عمان الكبرى اهتماما كبيرا بمشاريع الطرق والبنية التحتية فأنشأت شبكة عامة من الطرق وبنبة تحتية واسعة .حيث يتم انشاء مشاريع الطرق االستراتيجية
والمتفرقة يف مناطق امانة عمان بأفضل المواصفات الفنية وبما ّ
يوفر حركة مرورية آمنة وفعالة وسلسة لجميع مستخدمي الطريق ولمواكبة التوسع العمراني الكبير
الذي تشهده العاصمة وبمعدل تكلفة
 4مليون دينار سنويا كمشروع كوريدور عبدون ،االمير طالل ،الستين ،الرسالة ،االردن.
ويتم تنفيذ مشاريع التعبيد وصيانة للطرق حيث يتم وضع خطة هندسية شاملة ومتكاملة ً
بناء على احتياجات متلقي الخدمة حيث يتم سنويًا فحص الطرق وتحديد ما
تحتاج إليه من صيانة وذلك للعمل على إطالة العمر االفتراضي للطريق وبكلفة  6مليون دينار سنويا .ويبلغ معدل كلفة اعمال مشاريع الطرق والبنية التحتية  60مليون
دينار سنويا.
كما تقوم امانة عمان بتنفيذ مشاريع خطوط تصريف مياه االمطار لمعالجة مشاكل تصريف مياه األمطار يف البؤر الساخنة وللتكيف مع التغيير المناخي نفذت العديد من
المشاريع من شبكات تصريف مياه أمطار الستيعاب المياه السطحية ومياه مجاري الوديان خالل الموسم المطري يف عدة مواقع لرفع كفاءة هذه الشبكات وبكلفة تصل
الى  8مليون دينار سنويا ومنها وسط البلد ،وادي القمر الدوارالسابع ،جنيفا ووادي الطي.

78

المهمة الثانية:

تخطيط وتنظيم ومراقبة حركة المرور والمساهمة بإدا رتها وتوفير
متطلبات السالمة المرورية لمدينة عمان بالتنسيق مع الجهات
المعنية االخرى ،وتطويرها باستخدام الوسائل والحلول التقنية.
نبذة عن المهمة:
تقوم امانة عمان باإلشراف على إدارة المحاور المرورية ميدانيا والعمل على تشغيلها ومعالجة االختناقات المرورية بالحلول المرورية االليه والتنسيق مع الجهات
المعنية بهذا الخصوص حيث تم ربط  165اشارة ضوئية وربط  150كاميرة مراقبة تلفزيونية على نظام التحكم المركزي لضمان النقل الحي للوضع المروري على التقاطعات.
وتصنيع الشواخص المرورية وتركيبها وكذلك أعمال دهانات وعالمات الطرق.وإعداد الدراسات وتطبيق اإلجراءات المتعلقة بالسالمة المرورية وتطبيقاتها ومتابعة
وسائل نشر الوعي المروري وتنسيق برامج التوعية والتثقيف المروري لضمان تحقيق أعلى مستويات من السالمة المرورية على الشوارع والطرق التابعة ألمانة عمان
الكبرى وباإلضافة لتركيب وحدات اإلنارة للشوارع والجسور واألنفاق والحدائق ومشاريع أمانه عمان الكبرى والعمل على أعمال الصيانة الدورية وتصليح األعطال
المتعلقة باإلنارة .كما تقوم بوضع االستراتيجيات المتعلقة بالمرور من خالل تنفيذ وتدقيق سياسة امانة عمان يف استعمال وتخطيط شبكة الطرق ورفع كفاءتها.
باإلضافة الى عمل الدراسات المرورية من خالل التعاون مع الشركاء بحيث يتم وضع التحسينات المرورية الالزمة واعداد التصاميم االولية لها وعمل محاكاة لها باستخدام
برامج المرور  .vissimباإلضافة الى إعطاء الموافقات المرورية الالزمة للتعديالت التنظيمية المقترحة ورخص المهن للمهن المتعلقة بالسير ورخص األبنية التي تتطلب
دراسة أثر مروري من خالل األنظمة االلكترونية كجزء من عملية لنظام رخص األبنية ونظام المهن ونظام التنظيم.
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المهمة الثالثة:

ادا رة وتخطيط النقل العام وتطويره وادارة خدماته ووضع الشروط
والتعليمات لتنظيم هذه الخدمات واالشراف عليها وادامتها.
نبذة عن المهمة:

إن انتقال الصالحيات القانونية لتخطيط وتشغيل النقل العام يف عام ( )2007إلى أمانة عمان الكبرى جاء يف سياق يحاكي ما حققته المدن العالمية من قصص نجاح يف إدارة
البلديات لكافة المرافق و الخدمات و من أهمها جمع صالحيات انشاء البنية التحتية مع تشغيل و إدارة منظومة النقل ولتحويل التحدي الى إنجاز وفرص تم إطالق
المخطط الشمولي للحركة والنقل وهو خارطة طريق لتوجيه االستثمار من خالل تعريف شبكة الطرق والمناطق السكنية المحيطة ومناطق الجذب التجاري والخدمي
فضال عن نتائج التعداد المروري الموسع الذي تم عمله على كافة الطرق باإلضافة الى تطوير نموذج عمان التحليلي للنقل حيث خلصت نتائج المخطط الشمولي والتي
كان من ابرزها وأهمها هو استحالةاستمرار الحركة والنقل يف مدينة عمان ضمن مؤشرات حضرية مقبولة من خالل االعتمادواالستثمار على المركبات الخاصة مما ادى
الى التوجيه و البدء يف تطوير مشاريع النقل الجماعي .
لذلك تعاونت المؤسسة مع الشركة المتكاملة لخدمات النقل العام للبدء يف خدمات باص المدينة وتم العمل على استكمال البرنامج من خالل استحداث شركة رؤية عمان
للنقل عام ( )2019والتي تسعى لتشغيل ( )286حافلة نقل عام بأحدث المواصفات الفنية ودعم برنامج تجديد األسطول يف الشركة المتكاملة.
واستطاعت المؤسسة االلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع الحافالت سريعة التردد داخل مدينة عمان والمساهمة يف تحقيق الربط الهندسي
والتشغيلي لمشروعي عمان وعمان-الزرقاء وتوسيع نطاق الخدمة لمشروع باص المدينة يف شركة رؤية عمان للنقل واستكمال وإنهاء العمل يف عطاء تشغيل مشروع
الحافالت سريعة التردد والبدء بالدراسات الفنية الالزمة والتصاميم األولية لمشروع الحافالت سريعة التردد المرحلة الثانية بطول ( )50كم بالتعاون مع البنك الدولي.

المهمة الرابعة:

تصميم وانشاء المرافق لكافة قطاعات االمانة المختصة وتقديم
الخدمات االستشارية والهندسية وادارةالمشاريع وادامة اصول
امانة عمان من (اسطول ,مباني ,مرافق ....,الخ
80

نبذة عن المهمة:

يندرج تحت هذه المهمة تقديم مجموعة من الخدمات هي:
الدعم اللوجستي للوحدات االدارية يف امانة عمان الكبرى من خالل توفير وتأمين المركبات بمختلف انواعها والوقود وادامتها لتمكين الوحدات االدارية بتأدية
الخدمات المطلوبة منها على أكمل وجه.
تقديم الخدمات االستشارية الهندسية وادارة المشاريع والعقود لكافة المشاريع االنشائية لقطاعات االمانة المختلفة من خالل :إعداد التصاميم الهندسية
ووثائق العطاءات وإعداد وادارة عقود الدراسات االستشارية لمشاريع األبنية والحدائق والمرافق والفراغات الحضرية وتنسيق المواقع وضمان مطابقتها لكافة
المواصفات الفنية الهندسية.واإلشراف الهندسي وإدارة المشاريع للعقود اإلنشائية وعقود اإلشراف الخارجية فنيا وماليا ،لكافة المشاريع االنشائية لألبنية والحدائق
ّ
الفعالة يف ممارسة الهندسة القيمية .باإلضافة الى إعداد الدراسات الفنية الهندسية المتخصصة والتصاميم والكلف
والمرافق وفق المواصفات المعتمدة،والمشاركة
االولية لمشاريع األمانة المختلفة والمشاركة يف اللجان الفنية المتخصصة داخليا وخارجيا وتمثيل أمانة عمان من خالل المشاركة يف المعارض والمؤتمرات الهندسية
المتخصصة .والحفاظ على معالم مدينة عمان التراثية والعمرانية وتنمية الوعي بالتراث العمراني.
تقديم خدمات الصيانة المدنية والكهربائيةوالميكانيكية وتنفيذ اعمال اعادة التأهيل لجميع االبنية والمرافق التابعة ألمانة عمان والمبنى الرئيسي ألمانة عمان
الكبرى وقاعة المدينة.باإلضافة الى تزويد دوائر ومناطق امانة عمان الكبرى باألعمال الخشبية والمعدنية والمحافظة على ديمومتها باإلضافة الى التزويد بمنتجات
الحاويات المعدنية واالثاث المكتبي بكافة اشكاله واغطية المناهل .

المهمة الخامسة:

التنسيق مع الجهات المعنية إلدارة االزمات واتخاذ االحتياطات
الالزمةللحد من اثارها.
نبذة عن المهمة:

تعنى امانة عمان بإدارة االزمات و الطوارئ الناتجة عن التغيرات المناخية او المخاطر الناجمة عنها من تساقط مطري كثيف و التي تشكل احدى القضايا الحاسمة يف
عصرنا و تدار العملية حاليا من خالل مركز طوارئ تالع العلي بحيث تتكاتف الجهود من خالل مديريات و دوائر و مناطق امانة عمان بحيث ال تقتصر جهود امانة عمان
على معالجات فنية من انشاء عبارات تصريف مياه امطار حيث ان المدينة شهدت ضغطا على البنية التحتية نتيجة النمو السكاني و التوسع العمراني حيث عالجت امانة
عمان خالل السنوات االخيرة معظم النقاط الساخنة لتجمعات مياه االمطار يف التقاطعات المرورية و الشوارع الرئيسية و الفرعية و بتنفيذ شبكات مياه االمطار لكن
نهدف من خالل خطة امانة عمان االستراتيجية  2026-2022التخاذ االحتياطات الالزمة للحد من االزمات و اثارها لوضع خطط استمرارية االعمال و استراتيجيات ادارة
االزمات من جميع النواحي المتعلقة بالتغيرات المناخية و الصحية و البيئية و االجتماعية المتعلقة بأعمال امانة عمان وفق االولويات التي تحددها امانة عمان وفق
التوجهات الحكومية المختلفةبالتنسيق مع الشركاء الخارجيين مثل المركز الوطني إلدارة االزمات حيث تم تثبيت ضابط ارتباط من قبل امانة عمان باإلضافة الى الربط
االلكتروني و خاصة يف الظروف الجوية اضافة الى تحديد نظام لتتبع حركة االليات و توفير قاعدة بيانات بالكوادر البشرية و الفنية و االليات العاملة .بحيث يتم توحيد
الجهود للحيلولة دون تكرار الكوارث الطبيعية حيث ان العمل جار لالنتقال من ادارة الكوارث الى ادارة مخاطر الكوارث من خالل بناء بنية تحتية قادرة على الصمود امام
الكوارث المختلفة ضمن واجبات وصالحيات امانة عمان.
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قطاع المناطق والبيئة
المهمة األولى:

إدا رة النفايات الصلبة.
نبذة عن المهمة:

منذ بداية انطالقة امانة عمان وهي تحمل على عاتقها مهمة رئيسية من مهامها يف مجال حماية البيئة الستيعاب النفايات الناتجة من مدينة عمان وبهدف التخلص من
النفايات الصلبة بصورة آمنة ويف مكبات مؤهلة تم إنشاء مكب الغباوي شرق عمان يف عام  2003بمساحة اجماليه 2000دونم.
حيث يقوم قطاع المناطق والبيئة من خالل مناطقه الـ( )22بجمع النفايات من خالل اسطول لألليات العاملة على مدار  24ساعة المقدرة بنحو (170الية) يتم مراقبتها
من خالل نظام التتبع االلكتروني ويف مسارات واضحة،حيث تقدر كمية النفايات الموردة الى مكب الغباوي شرق عمان يف (الشعائر) بـ ( 2850طن/يوميا) بعد جمعها من
مناطق االمانة عبر المحطةالتحويلية من خالل المكابس العاملة يف المحطة ونقلها الى المكب من خالل تريالت كبيرة عددها ( .)50حيث يتم هناك طمر ومعالجة لهذه النفايات.
تم انشاء الخاليا من ( )5 - 1خالل العقدين الماضيين وبناء بنية تحتية متكاملة يف موقع المكب الستيعاب نسبة زيادة تولد النفايات على مدار السنوات السابقة وسيتم
انشاء الخلية السادسة والسابعة خالل الفترة ( )2026- 2022وكما يف الخطة االستراتيجية ،لالستمرار يف استيعاب النفايات المتولدة.
كما سيتم اعادة تأهيل محطة شرق وشمال عمان التحويلية وتحويلها الى نظام مغلق بالكامل للحفاظ على البيئة.
وضمن رؤية االمانة يف الوصول الى منظومةمتكاملة يف ادارة النفايات الصلبة ومعالجتها والتوجه نحو االستثمار وبالشراكة مع القطاع الخاص تم البدء بمشروع
استخراج الغاز الحيوي يف مكب الغباوي سنة  2014بأربعة مراحل حيث يتم حاليا انتاج  4.8ميجا واط من الغاز الطبيعي المنتج لتحويل النفايات الى مصدردائم
للطاقةالنظيفــة بهــدف الحــد من التلــوث وحماية المناخ.
ويف عام  2018وضمن االستراتيجية التي تتبناها االمانة لحماية المناخ والموارد ومن خالل االقتصاد الدائري إلعادة تدوير النفايات تم إطالق مشروع الفرز من المصدر يف
بعض احياء امانة عمان وبدعم الجهات المانحة وكذلك اطالق مشروع الفرز الورقي.
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المهمة الثانية:

الرقابة على اإلعمار واالعمال االنشائية ومنع التجاوز والتعدي عليها
وتغيير اشكالها واستعمالها ومنع المكا ره.
نبذة عن المهمة:

مــن منطلــق تطويــر اعمــال االعمــار ورفــع جــودة ونوعيــة الخدمــة يقــوم قطــاع المناطــق والبيئــة ومــن خــال دائــرة رقابــة االعمــار يف جميــع المناطــق بمراقبــة جميــع
أنشــطة الرقابــة والقيــام بالجــوالت التفتيشــية علــى المبانــي وأيــة اعمــال إعمــار لمنــع اي تجــاوزات او اي اعتــداءات او ايــة انشــطة قــد تشــوه تخطيــط المدينــة .واالشــراف
علــى اصــدار تصاريــح البنــاء والحفــر وحســب نظــام االبنيــة يف امانــة عمــان.
ومــن خــال تطويــر األنظمــة والقوانيــن وبالتعــاون مــع المعنييــن يتــم ايجــاد الحلــول المناســبة لجميــع مخالفــات االبنيــة والطــرح العشــوائي لألنقــاض بشــكل مســتمر وذلــك
بهــدف الحفــاظ علــى الســامة العامــة وضمــان إعمــار آمــن وكذلــك الحفــاظ علــى الطابــع التنظيمــي والمعمــاري للمدينــة.
وبهــدف تحســين وتطويــر اعمــال الرقابــة علــى االعمــار اتخــاذ االجــراءات يقــوم القطــاع حاليــا ومــن خــال الدائــرة ببنــاء قاعــدة بيانــات لســهولة اتخــاذ القــرار وللعمــل علــى
تحســين وتطويــر عمليــة التفتيــش لرقابــة االعمــار وتوحيــد االجــراءات لتعزيــز ســيادة القانــون للرقابــة علــى االعمــار.
كمــا يعمــل القطــاع ومــن خــال الدائــرة علــى متابعــة تشــييد المبانــي وفقــا للتراخيــص اإلنشــائية ووقــف اعمــال االنشــاءات الغيــر مرخصــه الــى حيــن تصويــب اوضاعهــا.
والقيــام بالجــوالت اليوميــة لمتابعــة طــرح االنقــاض العشــوائي واتخــاذ االجــراءات القانونيــة بحــق المخالفيــن.
كمــا تعمــل الدائــرة علــى متابعــة طــرح االنقــاض يف المكبــات المرخصة.وتقــوم ايضــا علــى منــع المــكاره الناتجــة عــن طــرح االنقــاض او عــن االبنيــة او تلــك الناتجــة عــن المركبــات
المهجــورة مــن خــال اتخــاذ االجــراءات المناســبة بالتعــاون مــع المعنيين.
ويقــوم القطــاع ومــن خــال الدائــرة علــى متابعــة المشــاريع الكبــرى والحفريــات التــي يزيــد عمقهــا عــن 3امتــار والحفريــات ذات التربــة الطينيــة لمنــع حــدوث االنهيــارات وايــة
مخاطــر اخــرى قــد تؤثــر علــى الســامة العامــة.
وللحــد مــن طــرح االنقــاض بشــكل عشــوائي ســيقوم القطــاع بإنشــاء مكبــات جديــدة لألنقــاض خــال خطــة االمانــة االســتراتيجية .2026 -2022كمــا يتــم متابعــة تصاريــح الهدم
التــي تشــكل خطــورة علــى الســامةالعامةحيث يتــم ازالــة جميــع التشــوهات المخالفــة و /او التــي تشــكل خطــورة مــن خــال ورش الهــدم واالزالــة يف الدائــرة وبالتعــاون مــع
المعنيين.
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القطاع الصحي والزراعي
المهمة األولى:

انشاء الحدائق والمتنزهات والعمل على تشغيلها واستدامتها
وزيادة الرقعة الخضراء
نبذة عن المهمة:

ان مهمة انشاء الحدائق والمتنزهات والعمل على تشغيلها واستدامتها وزيادة الرقعة الخضراء منبثقة من قانون امانة عمان رقم  18لسنة  2021وان المسؤولة عن تنفيذ
المهمة مديرية الزراعة والحراج يف قطاع الشؤون الصحية والزراعية وتعمل على استدامةوإدارة المساحات الخضراء العامة المنفذة داخل مدينة عمان والتابعة ألمانة
عمان والتي تبلغ مساحتها حاليا حوالي  12.7كم 2موزعة بين الحدائق العامة والمتنزهات وجوانب طرق وجزر وسطية وتقاطعات وغيره .حيث يبلغ عدد المتنزهات
والحدائق  151موقع منه  11متنزه و 138حديقة منها  2حدائق كبرى (حدائق الحسن وحدائق الملك عبد الله الثاني) ويبلغ عدد المشاتل  6مشاتل حيث تم انتاج ما يقارب
 900000شتلة كما بلغت نسبة المساحات التي تم تأهيلها وتطويرها واستدامتها  %93من المساحات الخضراء.
ويتم ذلك عن طريق المحافظة على مناطق الثروة الحرجية و التنوع الحيوي و حماية الغطاء النباتي و أيضا التوسع يف استحداث و تطوير و تأهيل المساحات الخضراء
بكافة أشكالها داخل المدينة آخذين بعين االعتبار ما شهدته مدينة عمان خالل الثالثة عقود الماضية من تزايد ملحوظ يف عدد السكان نتيجة للهجرات المتالحقة التي
فرضتها الظروف اإلقليمية يف المنطقة ,حيث أن التوسع العمراني و الزيادة السكانية يجب أن يواكبها زيادة مماثلة يف المساحات الخضراء و أماكن الترفيه لتوفير بيئة
صحية آمنة جاذبة لسكان المدينة وزوارها حيث بلغ نصيب الفرد من المساحات الخضراء حتى  3.18متر مربع.
كما أن المديرية تعمل على إعطاء مدينة عمان طابع و هوية خاصة من خالل المحافظة على أنواع النباتات المحلية التي تتحمل الظروف البيئية و المناخية الخاصة
بمدينة عمان مع اعتماد التصاميم النباتية المستدامة و التي تساهم يف تجميل و تخضير المدينة و تحسين نوعية الحياة لقاطنيها و تنتهج المديرية نهج أمانة عمان يف
تحقيق التزامها بخصوص التغير المناخي و إدارة الموارد الطبيعية من المياه و الطاقة بكفاءة  ،كما أنها تعمل على توطيد و بناء عالقات و روابط رائدة مع الشركاء على
جميع المستويات بهدف تعزيز حس المسؤولية المجتمعية.
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المهمة الثانية:

اتخاذ االجراءات واالحتياطات الالزمة لمنع تفشي االمراض واالوبئة
نبذة عن المهمة:

تقوم امانة عمان بمهمة اتخاذ االجراءات واالحتياطات الالزمة لمنع تفشي االمراض واالوبئة والمنبثقة من قانون امانة عمان رقم  18لسنة  2021وذلك للوصول الى
عمان مدينة صحية ضمن العمل البلدي وتحقيق رؤية ورسالة امانة عمان وذلك من خالل تطبيق االنظمة والقوانيين المعمول بها يف امانة عمان الكبرى .ويتم ذلك من
خالل عمليات التفتيش على المنشآت االقتصادية حيث يتم سنويا اجراء ما يقارب  120الف جولة تفتيشية للتأكد من متابعة وتطبيق المعايير والشروط المعتمدة يف مجال
الرقابة والتفتيش الصحي والمهني وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية يف هذا المجال والعمل على جلب العينات الغذائية والتأكد من صالحيتها ومتابعة الشكاوي
ومعالجة المكاره الصحية  .والعمل على إصدار الشهادات الطبية للعاملين يف المؤسسات المستهدفة إلصدار شهادات لها حيث يتم اصدار ما يقارب (65416شهادةصحية
سنويا ) ,ويتم اتخاذ االجراءات الالزمة لمنع انتشار االمراض المشتركة بين االنسان والحيوان وتعرض صحة وحياة االنسان للخطر حيث يتم والعمل على ذبح ومعاينة
اللحوم بجميع اشكالها واقرار صالحيتها لالستخدام اآلدمي ويتم معاينة لحوم مستوردة ما يقارب ( )26000طن سنويا ويتم اتالف ما يقارب سنوي (  1000طن ) سنويا ويتم
العمل على مكافحة اآلفات والقوارض والحيوان حيث يتم سنويا اجراء ما يقارب ( )20000حملة رش وجوالت رعاية وحيث تبلغ معالجة طلبات الخدمة لضبط الحشرات
والقوارض ورعاية الحيوان  52000طلب خدمة مكافحة سنويا  .وقد تم إطالق مشروع السيطرة على الكالب الضالة ضمن برنامج الحد من انتشار الكالب الضالة.
كما يتم تقديم خدمة دفن الموتى واالشراف وإدارة المقابر التابعة ألمانة عمان
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قطاع التنمية المجتمعية
المهمة:

المشاركة يف دفع عجلة التنمية المجتمعية يف مدينة ّ
عمان ،معرفيًا
وسلوكيًا ومعيشيًا ،من خالل انشاء وإدا رة وادامة المرافق االجتماعية
والثقافية والرياضية اعداد وتنفيذ برامج التنمية المجتمعية ومتابعة
تنفيذها والمساهمة الفاعلة بالمشاريع التنموية.
نبذة عن المهمة:

يقوم قطاع التنمية المجتمعية من خالل مديريتي الشؤون الثقافية ومديرية الشؤون االجتماعية والرياضية بتنفيذ مبادرات ومشاريع موجهة لخدمة مجتمع عمان
وأحيانا تشمل محافظات أخرى تتمحور حول مواضيع التمكين والتوعية والترفيه وتتميز هذه البرامج بانها تستهدف كافة شرائح المجتمع ،وتقدم بشكل مجاني ،ومبنية
على االحتياجات الفعلية للمجتمع والتي يتم رصدها من خالل تفاعل موظفي القطاع مع المجتمع مباشرة واخذ التغذية الراجعة باإلضافة الى االستعانة بالشركاء
واالستفادة من تجاربهم بالعمل مع المجتمع.
ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات القطاع مايزيد عن المليون وربع سنويا
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قطاع الشؤون المالية
والخدمات اإلدارية
المهمة األولى:

تقديم خدمات ادارية لوجستية لكافة القطاعات وادارة خدمات
االتصال السلكي والالسلكي مع المتعاملين
نبذة عن المهمة:

تعد مهمة مديرية الخدمات االدارية محورا اساسيا لعمل امانة عمان الكبرى هي تقديم خدمات ادارية لوجستية لكافة قطاعات امانة عمان من المهام األساسية حيث
تقوم المديرية باستقبال شكاوي متلقي الخدمة وتحويلها الى الجهات المعنية ومتابعتها حيث بلغت نسبة الشكاوي لألعوام ، )%99(2021 )%98(2020 )%99(2019وتقوم
باالهتمام بأعمال النظافة وتوفير المواد والعمال والمراسلين يف المبنى الرئيسي وقاعة المدينة ومبنى العبدلي وخدمة الشبكة الالسلكية والسلكية وخدمة العمالء
( ،(call centerوتقوم المديرية باستالم البريد الوارد من الجهات الرسمية وغير الرسمية ودوائر ومناطق االمانة ،وتقوم المديرية بتامين الحماية للمباني والمنشآت
والحدائق وتامين االنشطة والفعاليات حيث بلغت نسبة التأمين لعام .)%100(2020
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المهمة الثانية:

ادارة موازنة امانة عمان والرقابة على تحقيق أهدافها
نبذة عن المهمة:

تعد مهمة مديرية الشؤون المالية (ادارة موازنة امانة عمان والرقابة على تحقيق اهدافها) محورا اساسيا يف عمل امانة عمان ،والتي تضمن الحفاظ على االستقرار
المالي وضبط عجز الموازنة وتطوير الية السياسات المالية واعداد التقارير وفق افضل الممارسات العالمية  ،وتعزيز ادارة االيرادات الضريبية وتحسين عملية التحصيل
وترشيد النفقات العامة وتخفيض عجز الموازنة للحد المقبول حيث بلغت موازنات اعوام )000300,511,( 2019مليون  )534341,527,(2020مليون )629444,471,( 2021
مليون .

المهمة الثالثة:

إدا رة مستودعات وامالك االمانة
نبذة عن المهمة:

تقوم مديرية االستثمار وسلسلة التزويد بمهمة ادارة مستودعات وامالك امانة عمان ،حيث تقوم بإدارة عمليات تأجير االراضي والمباني وبيع وحدات المقابر ،وادارة
العقود العقارية وصياغتها  ،وتامين احتياجات دوائر ومناطق امانة عمان بمختلف المواد الالزمة للعمل بالجودة والتكلفة المناسبة  ،وتقوم المديرية بطرح العطاءات
والمزاودات والمناقصات حيث بلغت العطاءات لالعوام  )238( 2018عطاء وعام  )159( 2019عطاء و عام  )164 (2020عطاء .
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مديرية الموا رد البشرية
المهمة:

ادارة وتخطيط وتنمية و رعاية الموا رد البشرية
نبذة عن المهمة:

تقوم مديرية الموارد البشرية بالعمل على ادارة و تخطيط و تنمية ورعاية العاملين يف امانة عمان وذلك من خالل تطبيق العديد من االجراءات و السياسات الخاصة و
التي تتضمن ايجاد هيكل تنظيمي يراعي المستجدات و متطلبات الخطة االستراتيجية واعداد الوصف الوظيفي والتصنيف للوظائف و اجراءات استقطاب واختيار وتعيين
االكفاء للوظائف الشاغرة داخليا و خارجيا اضافة الى اجراءات تقييم اداء موظفي و مستخدمي االمانة حيث بلغ معدل تقييم االداء لعام  )%86.15(2020و تخطيط
الموارد البشرية من خالل التنبؤ باحتياجات االمانة المستقبلية من الموارد البشرية و المهارات المطلوبة بغية العمل على توفيرها وتحديد الفائض من العاملين واعادة
توزيعه كما تتضمن تحديد و تأهيل الموظفين لملء الشواغر يف المستقبل للوظائف القيادية و االشرافية.
وتنمية الموارد البشرية من خالل سياسات واجراءات استحقاق ومنح المكافآت والحوافز للعاملين واجراءات تدريبهم وتطوير القيادات لتحقيق اهداف االمانة والخطط
االستراتيجية حيث يوجد مركز تدريبي خاص باألمانة يتبع له ( )6محطات معرفه تهدف الى رفع كفاءه العاملين وتخفيض العبء المالي للتدريب عبر االستثمار االمثل
للموارد البشرية وقد بلغت المخصصات المالية للبعثات العلمية والدورات الخارجية للموظفين من موازنة السنوات ( 500.000= )2018.2019.2020د/
وباإلضافة الى تحضير اجراءات تحديد المسارات الوظيفية االفتراضية للوظائف القيادية والتخصيصة و اجراءات تمكين العاملين و توفير الفرص و تفويض الصالحيات
لهم وتوفير التدريب الالزم لهمورعاية العاملين و المسح الدوري لمواقع العمل وتنفيذ السياسات و االجراءات المتعلقة بالتعامل مع الشكاوي واالقتراحات بغية
المحافظة على بيئة عمل صحية و حفزهم على العمل وخلق برامج الترفيه عن العاملين و تحسين رضاهم واالحتفاظ بالموظفين والتركيز على الموظفين ذوي االداء
العالي و تقليل تركهم للعمل و قياس معدل الدوران حيث بلغ ( )%0.01لعام  2020و بلغ معدل رضا الموظفين ( )%71.2لعام 2020
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مديرية تطوير األداء المؤسسي
المهمة:

تطوير وتحديث السياسات والخطط االستراتيجية وخطط العمل
التنفيذية ومتابعة تنفيذها وتطوير العمليات والخدمات وتبسيطها
نبذة عن المهمة:

اولت االمانة اهتمام بمفاهيم ادارة الجودة وثقافة التخطيط االستراتيجي منذ عام ()2002حيث قامت بإنشاء دائرة المتابعة والجودة ،تم اصدار اول خطة استراتيجية
لألعوام ( )2004 –2002كما باشرت بإنشاء انظمة ادارة الجودة يف دوائر ومناطق امانة عمان وفقا لمواصفة االيزو  9001وحصلت ()24وحدة ادارية على شهادات مواصفة
االيزو  9001خالل االعوام () 2007-2003كما بدأت يف مسيرة التميز المؤسسي يف عام  2003حيث كانت من اوائل المؤسسات التي شاركت يف جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز
االداء المؤسسي والشفافية ومنذ دورتها االولى عام  2004/ 2003وحازت على المركز الثاني ضمن المشاركة يف الدورة الثانية للجائزة .2005/2004
وايمانا من االمانة بأهمية التطوير المؤسسي ودوره يف تميز المؤسسة وريادتها قامت بإنشاء مديرية تطوير االداء المؤسسي يف عام  2012لتتولى المهام الرئيسية التالية:
اعداد الخطة االستراتيجية ومتابعة اداءها حيث تم اصدار ثالث خطط استراتيجية مداها الزمني ثالث سنوات ،وصوال لعام  2021حيث تم تطوير نهج التخطيط
.1
ً
ابتداء من عام .2022
االستراتيجي ليصبح المدى الزمني للخطة خمس سنوات
ادارة العمليات والخدمات واعادة هندستها حيث تم تنفيذ مشروع التحول االلكتروني بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات من خالل اعادة هندسة كافة
.2
الخدمات والتي بلغ عددها ( )134خدمة مقدمة لمتلقي الخدمة ( )3انظمة داخلية ( )8خدمات داخلية.
انشاء انظمة الجودة يف دوائر امانة عمان حيث تم مراجعة انظمة الجودة يف مناطق االمانة بما يتوافق مع اخر اصدار من مواصفة االيزو  9001لعام .2015
.3
االشراف على مشاركة االمانة يف جوائز التميز المؤسسي المحلية والدولية مثل:
.4
حصلت على ختم التميز يف الدورة السادسة لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية.
•
المشاركة يف جائزة التميز الحكومي العربي لعام  2020/2019وصنف مشروع كردور عبدون ضمن أفضل ثالث مشاريع لتطوير البنية التحتية.
•
حازت االمانة على جائزة التميز المؤسسي لعام  2018الممنوحة من اكاديمية جوائز التميز /دبي.
•
المشاركة يف جائزة التحول االلكتروني الدورة االولى والثانية.
•
المشاركة يف جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية لعام .2019
•
نشر ثقافة ادارة الجودة والتميز المؤسسي يف امانة عمان من خالل عقد دورات وورشات عمل تزيد عن ( )50دورة /ورشة.
•
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مديرية تكنولوجيا المعلومات
المهمة:

بناء الخدمات اإللكترونية وتطويرها وتقديم الدعم الفني والتقني
نبذة عن المهمة:

تقــوم مديريــة تكنولوجيــا المعلومــات بمجموعــة مــن المهــام التــي تضمــن اســتمرارية تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة بشــكل متواصــل دون انقطــاع مــن حيــث إدارة الموقــع
اإللكترونيــة وتحديــث البيانــات الموجــودة باســتمرار واخــذ النســخ اإلحتياطيــة بشــكل مســتمر وتنفيــذ مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تضمــن تقديــم الخدمــة بشــكل متواصــل
باإلضافــة الــى تطويــر وتحســين الخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة ،حيــث تــم أتمتــة  134خدمــة بشــكل إلكترونــي حيــث تــم تقليــل مــا نســبته  %98مــن أعــداد المراجعيــن
الــذي يقومــون بزيــارة أمانــة عمــان للحصــول علــى الخدمــة ،ومــن المهــام التــي تقــوم بهــا مديريــة تكنولوجيــا المعلومــات صيانــة الشــبكة واألجهــزة والحفــاظ عليهــا ليتــم
المحافظــة علــى مســتوى عالــي مــن الجاهزيــة اإللكترونيــة ،ولضمــان تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة بجــودة عاليــة يتــم التحســين عليهــا بشــكل مســتمر بعــد األخــذ بعيــن
اإلعتبــار التغذيــة الراجعــة مــن مســتخدمي الخدمــات ،وتســعى مديريــة تكنولوجيــا المعلومــات دائمــا الــى مواكبــة أفضــل التكنولوجيــات الموجــودة مــن حيــث األجهــزة
المســتخدمة وطــرق الوصــول للخدمــة والتقنيــات المســتخدمة مثــل ال  QR-Codeوال  Chatbotباإلضافــة الــىرفــع ســرعة الشــبكة وزيــادة مســتوى الحمايــة علــى الشــبكة
ضمــن خطــة محــددة.
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مديرية الشؤون القانونية
المهمة:

اعداد مشاريع االنظمة والتعليمات وصياغة العقود واالتفاقيات
ومذكرات التفاهم وبالتنسيق والتعاون مع الوحدات االدارية
المعنية بأمانة عمان وتمثيل مجلس االمانة امام المحاكم.
نبذة عن المهمة:

يف سبيل تمكين امانة عمان من القيام بوظائفها قامت الشؤون القانونية بإعداد مشاريع القوانين واالنظمة والتعليمات التي تضمن سهولة االداء ووضوحه وكان صدور
قانون امانة عمان رقم  18لسنة  2021هي اللبنة االساسية يف عمل التشريعات باإلضافة الى مسودة قانون رخص المهن لمدينة عمان كما تم العمل على نظام االنتخابات
لمجلس االمانة باإلضافة الى نظام معدل لنظام االبنية والتنظيم لمدينة عمان وتعليمات صندوق اسكان موظفي امانة عمان وتعليمات انشاء وترخيص االعالنات ضمن
حدود امانة عمان والتعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية يف المناطق السكنية ضمن حدود االمانة.
ً
سواء كانت االمانة هي المدعي او المدعى عليه كما صدرت
ومثلت الشؤون القانونية مجلس االمانة يف الكثير من الدعاوى
باإلضافة الى االستشارات القانونية التي طلبتها االدارة العليا يف العديد من المواضيع الهامة عالوة على االستشارات القانونية التي قدمت الى الوحدات االدارية يف امانة عمان.
وعملت على اعداد الكثير من االتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي تكون االمانة طرفا فيها و وصل عددها للعام  2020الى ما يقارب  22اتفاقية ومذكرة تفاهم
و  45عقد اتفاقية للعام 2021
والمشاركة يف لجان التحقيق والبالغة  100لجنة خالل العام  2020و 125لجنة للعام  2021التي شكلت يف المواضيع المختلفة وصوال الى نتائج ضمنت احقاق العدالة لألطراق جميعها.
وسهلت الشؤون القانونية عملية االطالع على القوانين واالنظمة والتعليمات من خالل برنامج عدالة للمعلومات القانونية الذي يلبى احتياجات جميع الوحدات االدارية يف االمانة.
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مديرية االتصال واإلعالم
المهمة:

إدارة العالقات العامة واإلعالم الرسمي واإلعالم المجتمعي
وادارة وتسويق هوية المدينة
نبذة عن المهمة:

تنســيق الزيــارات الرســمية وتاميــن الرعايــة والمشــاركة بالمؤتمــرات والمعــارض وتنســيق االفتتاحــات و تصميــم وتنفيــذ حمــات التوعيــة والترويــج الخاصــة بقطاعــات
ومديريــات أمانــة عمــان واعــداد الخطــط االعالنيــة والترويجيــة لجميــع الفعاليــات وحمــات التوعيــة واالنشــطة الخاصــة باألمانة»عمــان بيتنــا» ومتابعــة ديمومــة
الهويــة المؤسســية لألمانــة  Brandingوتنظيــم وتنفيــذ كافــة المهرجانــات والفعاليــات والبرامــج المؤسســيةلألمانة واعــداد رزنامــة فعاليــات أمانــة عمــان الســنوية
واقامتهــا يف المرافــق والســاحات العامــة بجــودة عاليــة.
وتنفيــذ كافــة التصاميــم الالزمــة للحمــات االعالنيــة والترويجيــة وتدقيــق أي اعالنــات ســواء مطبوعــة أو الكترونيــة تنشــر او تعلــق ضمــن حــدود األمانــة ،وتصويــر
ومونتــاج مــواد فلميــة اعالميــة او ترويجيــة قصيــرة أو مراجعــة وتدقيــق اي مــواد فلميــة مطلــوب بثهــا واجازتهــا ،وتعزيــز هويــة المدينــة وابــراز االرث الحضــاري
والســياحي لمدينــة عمــان وتعزيزهــا كمقصــد ســياحي ،والحفــاظ علــى هويــة المدينــة الجامعــة القائمــة علــى المواطنــة والتنــوع الثقــايف والحضــاري ،وإدارة وتطويــر
مواقــع التواصــل االجتماعيالخاصــة بأمانــة عمــان وتوســيع قاعدتهــا التفاعليــة ،وإدارة وتحديــث موقــع أمانــة عمــان اإللكترونــي والموقــع الداخلــي اإللكترونــي
لألمانةواســتثمار ادوات التواصــل االجتماعــي لتعزيــز هويــة المدينــة ،والترويــج لهــا ونشــر المــواد الترويجيــة وحمــات التوعيــة والتثقيــف.
والتغطيــة االعالميــة لمختلــف نشــاطات وانجــازات والخدمــات التــي تقدمهــا األمانــة وتصويــر ومونتــاج وتوثيــق كافــة إنجــازات األمانــة ومشــاريعها وفعاليتهــا
وارشــفتها ،ونشــر االعالنــات الخاصــة بأمانــة عمــان يف وســائل االعــام ومتابعــة كافــة األمــور المتعلقــة بهــا مــن أرشــفة وتدقيــق وتقديــم الخدمــات اللوجيســتيه
الالزمــة لفعاليــات ومناســبات األمانــة ،وتقديــم خدمــات المراســم للشــخصيات والفعاليــات التــي تشــارك فيهــا األمانــة ،وتنميــة وتوثيــق عالقــات أمانــة عمــان الكبــرى مــع
المــدن والعواصــم والمنظمــات والهيئــات العربيــة والدوليــة عــدد االتفاقيــات القائمــة( 44اتفاقيــة).
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المرصد الحضري
المهمة:

تزويد صناع القرار بالمعلومات والمؤشرات الحضرية على مستوى
ملخص الخطة
المدينة
االستراتيجية
المهمةّ :
عمان الكبرى
المانة
نبذة عن
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30
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لألعوام 2026-2022

تقوم دائرة المرصد الحضري بإنتاج المؤشرات الحضرية باالعتماد على مجموعة من المشاريع الدولية مثل  :مشروع المستوطنات البشرية  UN-Habitatوالمكون من
( )89مؤشرا  ،ومشروع المدن العالمية  Global city indicatorsوالمكون من ( )74مؤشرا  ،ومشروع المجلس العالمي لبيانات المدن World council on city data
والمكون من ( )100مؤشرا  ،منها ( )46مؤشرا اساسيا و ( )54مؤشرا داعما  ،ومشروع  Ukidوالتابع لليونيسيف والمعني بمؤشرات الطفولة والمكون من ( )29مؤشرا ،
ومؤشر ازدهار المدن  CPIوالمكون من ( )66مؤشرا  ،ومؤشرات التنمية المستدامة  SDGsمن خالل مشروع التقرير الطوعي المحلي لمدينة عمان  VLRمن خالل جمع
البيانات من شركاء المرصد  ،وبعد التحقق من صحة البيانات بالمقارنات البينية مع سنوات سابقة والمقارنات المعيارية مع مدن اخرى يف المشروع  ،يتم اصدار تقرير بقيم
هذه المؤشرات ويتم تزويد (صانع القرار ودوائر التخطيط والمخططين والدارسين والباحثين المهتمين بتحسين ظروف الحياة ونوعيتها لمواطني مدينة عمان) بمستوى
التقدم والتحضر يف المدينة من خالل هذه التقارير  ،وقد اصدرت الدائرة تقريرا رسميا بالتعاون مع قطاعات امانة عمان اثناء جائحة كورونا تبين حالة المدنية من خالل
قيم المؤشرات المحلية والحضرية.
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دائرة نظم المعلومات الجغرافية
المهمة:

بناء وإدامة قواعدالبياناتوالتطبيقات الجغرافية
وإتاحتها لكافة قطاعات األمانة ومتلقي الخدمة.
نبذة عن المهمة:

تقوم داثرة نظم المعلومات الجغرافيةبتوفير قاعدة بيانات متكاملة ومتطورة تحتوي على طبقات جغرافية وجداول يتم الربط فيما بينها إليجاد التكامليةالخاصة بالبيانات
وحسب اعمال ومهام الدوائر لتكون داعمة بكافة المعلومات الموجودة والمتوفرة بحيث تساعدعلى الحصول على المعلومةواالستعالم عنها واالستفادة منهابكافة
االوقات.
ويتم العمل على ادامة هذه الطبقات الموجودة ضمن قواعد البيانات الجغرافية الخاصة يف امانة عمان والتابعة لكل قطاع وتدقيق محتوياتها بحيث تتناسب مع
المواصفات الخاصة والموضوعة من اجلها.
ويتم بناء التطبيقات الجغرافية التي تخدم كافة القطاعات ومتلقي الخدمة بشكل عام وتحديث البيانات بشكل مستمر .وتسعى الدائرة لتطوير وتحديث نظام المعلومات
الجغرافية ليشمل كافة األعمال التشغيلية ألمانة عمان وتقديم خدمة متميزة سعيا لنيل رضى متلقي الخدمة.

96

الغايات واألهداف
والمشاريع/المباد رات
االستراتيجية ألمانة ّ
عمان
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الغايات واألهداف االستراتيجية
وبطاقات البرامج والمشاريع
والمباد رات ذات العالقة
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الغاية األولى :التخطيط الحضري الشامل والمستدام
الهدف اإلستراتيجي االول :تحقيق التوازن يف االستعماالت الحضرية لألراضي بما يواكب تطور المدينة

( )1-1تطوير خطة شرق عمان االستراتيجية التنموية
انجــاز خطــة تنمويــة لشــرق عمــان توضــح توزيــع اإلمكانــات االســتراتيجية علــى الحيــز المكانــي لمنطقــة شــرق المالك
عمــان حيــث تبلــغ المســاحة الكليــة لمنطقــة الدراســة 320كــم 2وتشــكل تقريبــا  %40مــن مســاحة امانــة عمــان
الكبــرى ،تضــم منطقــة الدراســة  4مــن مناطــق االمانــة (منطقــة أحــد  ،%82.17منطقــة مــاركا  ,%8.16منطقــة دائرة التخطيط الشمولي
النصــر  ,%4.96منطقــة القويســمة .%4.84
المدى الزمني
وتعتــزم امانــة عمــان الكبــرى تطويــر شــرق المدينــة كجــزء مــن اســتراتيجيتها لجــذب االســتثمارات التجاريــة 2026-2022
والســكنية ولتعزيــز االزدهــار االقتصــادي للمدينــة.
مؤشرات األداء
ومن مخرجات المشروع:
مخطط توجيهي لمنطقة شرق عمان
 1اقتراح بنية تحتية جديدة وتحسين القائم منها لتشجيع النمو العمراني وجذب المشاريعالشركاء
 2توجيه التوسع العمراني االفقي للمنطقة الشرقية واقتراح استعماالت تنظيمية متعددةاالستمالك /النقل والمرور /مناطق االمانة /األمالك /وزارة البيئة
 3زيادة المساحات والفراغات الحضرية الخضراء وإعادة تأهيل القائم منها للحفاظ عليهاالموازنات المطلوبة
 4تحقيق التنمية المستدامة من خالل تشجيع الزراعة الحضرية ومشاريع الطاقة الشمسية 5امكانية االستفادة من ملكيات خزينة الدولة للمشاريع الكبرى 1500.000دينار
 6وضع تصور واضح للمشاريع االستثمارية الكبرى والمشاريع النوعيةتمويل خارجي(جهات دولية) 7الخروج بخارطة توضح الخيارات المستقبلية لمنطقة شرق عمان 8اعــداد تصــور الوضــع العام(ســيناريوهات) ومــن ثــم وضــع خطــة لتحديــد االولويــات للتصــور اوالســيناريو االمثــل لتطويــر المنطقة.
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( )2-1تطوير تعريف معتمد للحي السكني يف مدينة عمان ورسم حدود االحياء السكنية بناء على معايير تخطيطية وعلمية
وضــع إطــار شــامل يعتمــد علــى مؤشــرات علميــة موضوعيــة لتقييــم مــدى اســتدامة الشــكل المالك
الحضــري لألحيــاء الســكنية يف مدينــة عمــان” و «تعزيــز نهــج التخطيــط التشــاركي مــن خــال
دائرة التخطيط الشمولي
تســهيل األنشــطة الالمركزيــة يف التخطيــط.
المدى الزمني
تضاعــف عــدد ســكان عمــان ليصــل إلــى مــا يزيــد عــن  4,536,500نســمه بنهايــة عــام ،2020
وهــو مــا يمثــل  ٪42مــن إجمالــي ســكان األردن ،ويواجــه المخططــون يف قطــاع التخطيــط 2024-2022
العديــد مــن التحديــات يف إدارة المدينة،ويعــد تقســيم المدينــة إلــى وحــدات تنظيميــة
مؤشرات األداء
مناســبة للتخطيــط علــى مســتويات مختلفــة أمــرًا بالــغ األهميــة لتوجيــه تطــور الشــكل
الحضــري للمدينــة.
نسخة من الدراسة
وقــد أثبتــت الممارســات المثلــى حــول العالــم ان اعتمــاد وحــدة الحــي الســكني يف تخطيــط الشركاء
المدينــة أمــر اساســي حيــث يعتبــر الحــي الســكني هــو النــواة األساســية يف بنــاء المدينــة
وقــد تــم اســتخدامها بشــكل متزايــد مــن قبــل المخططيــن الحضرييــن كمرتكــز تنظيمــي االستمالك /النقل والمرور /مناطق االمانة /األمالك  /المرصد الحضري /دائرة
االحصاءات العامة
للمــدن يف جميــع أنحــاء العالــم.
الموازنات المطلوبة
مخرجات المشروع:
 450.000دينار
•تطويــر واعتمــاد تعريــف محلــي للحــي الســكني كوحــدة تخطيــط مكانــي لمدينــة
عمــان .إنشــاء قاعــدة بيانــات جغرافيــة لحــدود االحيــاء الســكنية وإضافتهــا الــى
الهيــكل التنظيمــي لمدينــة عمــان.
•تطويــر مؤشــرات الشــكل الحضــري المســتدام لمدينــة عمــان علــى مســتوى الحــي
الســكني.
•إعــداد تقريــر عــن مؤشــرات اســتدامة الشــكل الحضــري لعمــان يتضمــن خرائــط مكانيــة
للمؤشــرات.
•إعداد ونشر تقرير عن تعريف الحي السكني وحدود أحياء مدينة عمان.
•إجراء حملة توعوية تتضمن اشراك اللجان المحلية والمواطنين.
•اعتماد نهج التخطيط التشاركي يف جميع المشاريع االستراتيجية.

-تمويل خارجي (جهات دولية)

( )3-1دراسة تنظيميه (خريبة السوق)
تتضمن المبادرة دراسة ادخال الموقع الى التنظيم وربط الشوارع وتتضمن الدراسة الفنية:
•كشف مساحي
•جمع بيانات وتحليل الواقع وترسيم مخطط تعديلي.

المالك :دائرة التنظيم
المدى الزمني
2022
مؤشرات األداء :مخطط مبدئي
الشركاء
دائرة االستمالك /المنطقة (خريبة السوق)
الموازنات المطلوبة :ال يوجد
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( )4-1دراسة تنظيميه (منطقة أحد)
تتضمن المبادرة دراسة شبكة الشوارع التي تخدم المنطقة وتتضمن الدراسة الفنية

المالك :دائرة التنظيم

	-كشف مساحي
•جمع بيانات وتحليل الواقع وترسيم مخطط تعديلي.

المدى الزمني
2022
مؤشرات األداء :مخطط مبدئي
الشركاء :دائرة االستمالك /دائرة الدراسات والتصميم /المنطقة (أحد )
الموازنات المطلوبة
ال يوجد

الغاية األولى :التخطيط الحضري الشامل والمستدام
الهدف اإلستراتيجي الثاني :تطوير قاعدة بيانات حضرية شاملة تعزز القدرة على التخطيط
واتخاذ القرارات المبنية على المعارف المؤسسية
( )1-2المراجعة الدورية ألهداف التنمية المستدامة (التقرير الطوعي المحلي لمدينة عمان )VLR
المالك
دائرة المرصد الحضري
المدى الزمني
2022-2021
هي مبادرة مشتركة بين امانة عمان الكبرى وفريق من المستشارين من المستوطنات البشرية واالسكوا -االمم المتحدة إلعداد
التقرير االول من نوعه عربيا والذي يهدف الى متابعة ومراجعة أطر العمل بأهداف التنمية المستدامة للعام  2030وعرض التقدم
المنجز يف تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحلي لمدينة عمان

مؤشرات األداء
التقرير الطوعي لمدينة عمان
الشركاء
هيئة المستوطنات البشرية  /االسكوا
الموازنات المطلوبة
 1000دينار
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( )2-2انتاج مؤشر ازدهار مدينة عمان باالعتماد على معايير مؤشرازدهار المدن )CPI
المالك
دائرة المرصد الحضري
المدى الزمني
2022
يقوم المرصد الحضري بجمع البيانات الخام من الشركاء الداخليين والخارجيين بهدف حساب مجموعة من المؤشرات الفرعية وعددها
( )66مؤشرا فرعيا متضمنة يف عدة مواضيع (االنتاجية ،البنية التحتية والتنمية ،نوعية الحياة ،العدالة واالندماج االجتماعي ،االستدامة
َ
واحدا للمدينة من خالل نسب مئوية لكل موضوع.
البيئية ،االدارة الحضرية والتشريعات) بحيث تنتج مؤشرا

مؤشرات األداء
نسبة االنجاز يف اعداد مؤشر CPI
لمدينة عمان
الشركاء
الموازنات المطلوبة
ال يوجد

( )3-2منصة المرصد الحضري لبيانات مدينة عمان () Urban Hub
المالك
دائرة المرصد الحضري
المدى الزمني
2023-2022
موقع الكتروني يندرج رابطه ضمن الموقع الرسمي ألمانة عمان يتيح الي جهة الدخول على بيانات المرصد الحضري لالطالع على
المؤشرات الحضرية والبيانات االخرى التي تعرضها دائرة المرصد الحضري ،ويكون هذا الموقع اساسا لعرض جميع البيانات ألنظمة
(انتاج المؤشرات الحضرية ،الذاكرة المؤسسية ،نظام ادارة المعرفة)

مؤشرات األداء
نسبة انجاز المنصة
الشركاء
مشروع ٍ SUREالتابع لل  ،UNDPدائرة
تكنولوجيا المعلومات  ،دائرة نظم
المعلومات الجغرافية
الموازنات المطلوبة
ال يوجد
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( )4-2الربط االلكتروني التفاعلي المباشر مع شركاء المرصد الحضري يف التنمية Interactive Portal
المالك
دائرة المرصد الحضري
المدى الزمني
2024-2022
وهي مبادرة قائمة على تزويد دائرة المرصد الحضري بالبيانات الخام من قبل ضابط ارتباط المرصد مع الشركاء الداخليين والخارجيين
دون الحاجة إلجراء المخاطبات الرسمية بين االمانة والشركاء من اجل الحصول على البيانات الخام إلنتاج المؤشرات الحضرية للمدينة
وعكسها على (منصة المرصد الحضري)

مؤشرات األداء
نسبة االنجاز يف اعداد الربط االلكتروني
التفاعلي المباشر
الشركاء
مشروع  SUREالتابع لل  ، UNDPدائرة
تكنولوجيا المعلومات
الموازنات المطلوبة
ال يوجد

( )5-2مشروع الذاكرة المؤسسية ألمانة عمان الكبرى
المالك
دائرة المرصد الحضري
المدى الزمني
2022
مشروع يتضمن حفظ جميع الوثائق الخاصة بالمشاريع مع جهات دولية ومشاريع محلية وحفظ جميع الدراسات التي تقدم
دعما يف المعلومات لجميع دوائر االمانة لالستفادة منها

مؤشرات األداء
نسبة الوثائق التي تمرفعها على الذاكرة
المؤسسية
الشركاء
جميع الوحدات االدارية يف امانة عمان الكبرى
الموازنات المطلوبة
ال يوجد
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الغاية الثانية  :توفير بيئة مالئمة لقطاع االعمال وجذب االستثمار
الهدف اإلستراتيجي االول :تحسين جودة خدمات الترخيص والتنظيم.
( )1-1مشروع التنمية العمرانية المستدامة
المالك :قطاع شؤون التخطيط
هو مشروع مدعوم من برنامج األمم المتحدة األنماني ( )UNDPيهدف الى:

-

1تطبيق معايير االستدامة الحضرية للمدنية.
2مواجهة التغيرات المناخية
3تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
4تغيير اإلنارة التقليدية ألكثر من  56حديقة تابعة ألمانة عمان إلى إنارة LED
5تأهيل مبنى منطقة بسمان إلى مبنى موفر للطاقة من خالل تطبيق نظام العزل الحراري.

حيــث يقــوم قطــاع التخطيــط بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بالتنســيق مــع مشــروع خطــة عمــان مدينــة خضــراء لتوحيــد
الجهــود المبذولــة يف إكمــال إنجــاح خطــة عمــان مدينــة خضــراء بالعمــل علــى:

0-

6تطويــر المرصــد الحضــري لمدينــة عمــان وبنــاء قاعــدة بيانــات للمدينــة تتضمــن  25مؤشــر (اســتهالكات طاقــة ،ميــاه،
نفايــات ،تلــوث هــواء ،خطــوط الضغــط العالــي والمتوســط ،شــبكات تصريــف ميــاه األمطــار والصــرف الصحــي ،مؤشــرات
اقتصاديةواجتماعيــة ،ثقافيــة ،وغيرهــا)
7إعــداد نظــام الكترونــي إرشــادي للمواطنيــن لتنفيــذ برامــج كفــاءة الطاقــة يف المبانــي القائمــة واحتســاب الوفــر
االقتصــادي
8تطويــر قــدرات مهندســي االبنيــة يف اســتقبال طلبــات مشــاريع البنــاء األخضــر وتقديــم حوافــز تشــجيع نمــو االقتصــاد
األخضــر وتحفيــز كفــاءة الطاقــة يف المبانــي القائمــة.
9ربط مشاريع التغيرات المناخية بمشروع الرصد والمتابعة التابع لوزارة البيئة.
1تنفيــذ مشــاريع كفــاءة الطاقــة يف مبانــي تابعــة لألمانــة وتركيــب وحــدات اإلنــارة الذكيــة ل  56حديقــة مــن حدائــق
األمانــة.

المدى الزمني2023-2019 :
مؤشرات األداء
1.كميات استهالكات الطاقة
بالكيلو واط  /ساعة لكل
منطقة
2.كميات استهالكات المياه
ب متر مكعب لكل منطقة
من عمان
3.كميات استهالكات النفايات
السنوية بالطن لكل
منطقة
4.عدد مشاريع العزل
الحراري المنفذة لمباني
حكومية

الشركاء :وزارة االشغال  /وزارة
الطاقة  /هيئة تنظيم قطاع الطاقة /
الجمعية العلمية الملكية
الموازنات المطلوبة
تمويل خارجي (جهات دولية)
 1.800.000دينار
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( )2-1اعداد دليل ارشادي لتفسير وتوضيح نظام األبنية مدعما بالرسومات المعمارية
المالك
دائرةرخص االبنية
المدى الزمني
2022
يهدف الدليل الى توحيد المفاهيم لجميع مواد النظام المتعددة الحاالت وذلك لتسهيل الوصول الى معلومة من قبل الموظف
والمهندس ومتلقي الخدمة بحيث يتضمن شرح المواد موضع الخالف مدعما برسومات توضيحية لجميع الحاالت

مؤشرات األداء
دليل الكتروني /ورقي
الشركاء
التخطيط الشمولي  /نظم المعلومات
الجغرافية  /مديرية االتصال
الموازنات المطلوبة
اليوجد

( )3-1ارشفة المخططات التحديثية لدائرة االستمالك
المالك
دائرة االستمالك
المدى الزمني
2022
تهدف المبادرة للحفاظ على المخطوطات والمخططات القديمة والتي تعود الى ستينات القرن الماضي،وحتى تكون مرجعية الكترونية يف مؤشرات األداء
قادم األيام وسهولة الرجوع اليها للعمل الرسمي.
عدد المخططات المؤرشفة
الشركاء
دائرةرخص األبنية
الموازنات المطلوبة
اليوجد
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( )4-1ارشفة مخططات االستمالك (العموميات) لعمان القديمة والتي تم بموجبها تنظيم مدينة عمان
تهــدف المبــادرة للحفــاظ علــى المخططــات التــي تــم بنــاءًا عليهــا تنظيــم مدينــة عمــان مــن التلــف والفقــدان وكذلــك المالك :دائرة االستمالك
لصعوبــة تحويــل جميــع القطــع لملفــات نظــرًا لألعــداد الهائلــة مــن الملفــات الناتجــة عــن تحويــل هــذه المخططــات المدى الزمني2022 :
لملفــات كل قطعــة علــى حــدا.
مؤشرات األداء :عدد المخططات المؤرشفة
الشركاء :دائرةرخص األبنية
الموازنات المطلوبة :اليوجد

( )5-1تنزيل االستمالكات التي تمت من قبل دائــرة االستمالك من عام ( )2017-2021على طبقة ()GIS
المالك :دائرة االستمالك
تهدف المبادرة الى انشاء نسخة الكترونية يسهل الرجوع اليها وسحب نسخة من القرارات للعمل الرسمي وبيان
المساحات المستملكة وتاريخ االستمالك.
علمًا ان هذه المبادرة خارج مشروع أرشفة القطاع (قطاع التخطيط)

المدى الزمني2023-2022 :
مؤشرات األداء :ارشفة قرارات االستمالكات ً
بناء على
السنوات (عدد السنوات) التي تم انجازها
الشركاء :دائرة التنظيم
الموازنات المطلوبة :اليوجد

( )6-1عمل ورش توعوية بالتعليمات الخاصة برخص المهن (رخص مهن السكن\داخل المنزل)
تهــدف هــذه المبــادرة الــى عمــل ورش توعويــة لموظفــي دائــرة المهــن واالعالنــات ورؤســاء شــعب المهــن يف المناطــق المالك
بالتعليمات
دائرة المهن واالعالنات
وتشمل ما يلي:
المدى الزمني
•شــرح مفصــل للتعليمــات والغايــة مــن اصدارهــا والفئــة المســتهدفة مــن هــذه التعليمــات الخاصــة
برخــص المهــن للخدمــات اليوميــة المحليــة يف المناطــق الســكنية لســنة 2021وتعليمــات ترخيــص ممارســة
المهــن مــن داخــل المنــزل لســنة2020
•تعريفهــم علــى االشــتراطات الفنيــة والصحيــة والتنظيميــة واالنشــائية التــي تحكــم هــذه التعليمــات
للموافقــة علــى ممارســة المهــن الــواردة يف هــذه التعليمــات-
•تمكيــن رؤســاء شــعب المهــن التميــز بيــن التعليمــات ضمــن تنظيــم الســكن وتعليمــات ممارســة المهــن
مــن داخــل المنــزل
•تعريــف رؤســاء شــعب المهــن بوصــف المهــن وشــرحها ســواء كانــت مهــن منزليــة او مهــن ضمــن
تنظيــم الســكن واكســابهم مهــارات جديــدة حيــث تــم اضافــة مهــن جديــدة ممايتطلــب تعريفهــم بالمهــن
الجديــدة واشــتراطاتها واجــراءات ترخيصهــا
•رفــع مســتوى العمــل مــن خــال تدريبهــم علــى خدمــة اصــداررخصــة المهــن اســتنادا للتعليمــات
والتشــريعات النافــذة بالخصــوص
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2022
مؤشرات األداء
عدد الورش المنفذة
الشركاء
مناطق امانة عمان  /المركز التدريبي  /مركز الحسين
الموازنات المطلوبة
اليوجد

الغاية الثالثة  :منظومة طرق عصرية ،منظمة ،آمنة
الهدف اإلستراتيجي االول :تحسين وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية والتقاطعات وفق افضل الممارسات.
( )1-1انشاء طرق متفرقة (اساس الطريق) يف المناطق المختلفة
المالك :مديرية الطرق
المدى الزمني2026-2022 :
تنفيذ طرق متفرقة فرعية (اساس الطريق ) يف مناطق امانة عمان تشمل (اعمال فتوحات ترابية واعمال فرشيات )
بأفضل المواصفات الفنية وبما ّ
يوفر حركة مرورية آمنة وفعالة وسلسة لجميع مستخدمي الطريق ولمواكبة التوسع
العمراني الكبير الذي تشهده مناطق امانة عمان حيث يتم وضع خطة هندسية شاملة ومتكاملة ً
بناء على احتياجات
متلقي الخدمة يف المناطق وبالتنسيق مع مناطق امانة عمان وذلك لتطوير منظومة الطرق يف جميع المناطق
ولربط المناطق الجديدة بشبكة الطرق الحالية .ويتم تنفيذ هذه الطرق للتكيف مع التغير المناخي الحاصل حاليا على
المستوى العالمي .مما يتيح تحقيق االستدامة وتشجيع وجذب االستثمار.

مؤشرات األداء
•كميةالمساحةالمنجزةمن اعمال الفتوحات
بالمتر المربع
•كميةالمساحةالمنجزةمن اعمال الفرشيات
بالمتر المربع
الشركاء :المقاولون /المختبرات االنشائية /مديرية
السير  /مناطق االمانة /االرصاد الجوية /وزارات
ومؤسسات الخدمات  /دائرة العطاءات
الموازنات المطلوبة12,000,000 :

( )2-1انشاء شارع الرحاب
المالك مديرية الطرق
المدى الزمني 2025-2022
مؤشرات األداء

يهدف المشروع الى إيجاد الحلول المرورية و الهندسية الالزمة لمعالجة االختناقات المرورية والربط بين شارع الحزام و منطقة
المحطة ومجمع الباصات مرورا بشارع الفروسية ويهدف الى التخفيف الحركة المرورية للقادم من منطقة الزرقاء باتجاه منطقة
النصر والقويسمة ويهدف مستقبال الى ربط منطقة المحطة والنصر والمرقب مع شارع الغباوي وتقاطعاتهم مع الشوارع
الرئيسية على طول شارع الغباوي وبما ينسجم مع تخطيط المدينة و توسعها و نموها المستقبلي المتوقع باتجاه الشرق
وخدمة المشاريع الحيوية بذلك االتجاه (الميناء البري  ،المسلخ  ،مدينة السيارات  ،مكب الغباوي ) .

•كميةالمساحةالمنجزةمن اعمال
الفتوحات والفرشيات بالمتر المربع
•كميةالمساحةالمنجزةمن اعمال
تصريف مياه االمطار بالمتر الطولي
•كميةالمساحةالمنجزةمن اعمال
االرصفة بالمتر المربع
•كميةالمساحةالمنجزةمن اعمال
التعبيد بالمتر المربع
الشركاء مناطق امانة عمان (منطقة النصر /
منطقة احد /منطقة القويسمة وابوعلندا)/
المقاولين /وحدة المختبرات االنشائية /وزارات
و مؤسسات الخدمات  /مديرية السير /دائرة
العطاءات
الموازنات المطلوبة 3,175,000 :دينار
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( )3-1انشاء واعادة تأهيل شارع الغباوي التنموي
يهــدف المشــروع الــى إيجــاد الحلــول المروريــة و الهندســية الالزمــة لمعالجــة االختناقــات المروريــة علــى أحــد أهــم محــاور الطــرق المالك
االســتراتيجية والمتمثلــة بشــارع الحــزام الدائــري وشــارع الغبــاوي وتقاطعاتهــم مــع الشــوارع الرئيســية علــى طــول شــارع
الغبــاوي وبمــا ينســجم مــع تخطيــط المدينــة و توســعها و نموهــا المســتقبلي المتوقــع باتجــاه الشــرق وخدمــة المشــاريع الحيويــة مديرية الطرق
بذلــك االتجــاه (المينــاء البــري ،المســلخ ،مدينــة الســيارات ،مكــب الغبــاوي) .
المدى الزمني
يتضمــن المشــروع المقتــرح إيجــاد حــل مــروري نموذجــي ممــا سيســهم يف انســيابية الحركــة المروريــة ورفــع مســتوى الخدمــة 2026-2023
للتقاطعــات للســنوات الخمــس والعشــرين القادمــة و كمــا يلــي:
مؤشرات األداء
نفق على شارع الحزام الدائري باتجاه الزرقاء بثالث مسارب وجسر باتجاه شارع الغباوي من شارع الشعائر.•كميةالمساحةالمنجزةمن اعمال
تقاطع  F.C.Lعلى تقاطع سكن كريم.الفتوحات والفرشيات بالمتر المربع
نفق وجسر على تقاطع دوار البيضاء.•كميةالمساحةالمنجزةمن اعمال
تقاطع  F.C.Lعلى تقاطع سوق الحالل.تصريف مياه االمطار بالمتر الطولي
تقاطع  F.C.Lعلى تقاطع الغباوي.•كميةالمساحةالمنجزةمن اعمال
تقاطعــات علــى مســتوى الطريــق (اشــارة مروريــة) لباقــي الحــركات المرويــة (االلتفــاف وحــركات الشــمال) وتشــملاالرصفة بالمتر المربع
موقــع لمحطــة الباص الســريع
•كميةالمساحةالمنجزةمن اعمال
مسار الباص السريع ضمن جميع المراحل من المشروعالتعبيد بالمتر المربع
أعمال بنية تحتية وأرصفة وأعمال تصريف مياه أمطارالشركاء
كما يتضمن المشروع أعمال تجميلية تسهم يف جمال المدينة وتحسين البيئة ونوعية الهواء.
مناطق االمانة (منطقة أحد ومنطقة
القويسمة وابو علندا)  /وحدة المختبرات
االنشائية  /وزارات و مؤسسات الخدمات /
مديرية السير /المقاولين /دائرة العطاءات
الموازنات المطلوبة
 22,176,000دينار
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( )4-1تعبيد شبكات الطرق الجديدة
المالك
مديرية الطرق
المدى الزمني
2026-2022
تنفيذ مشاريع لتعبيد الشوارع وفق افضل المواصفات الفنية والهندسية بدرجة  B.Cاو  M.Cوذلك بوضع طبقة اسفلتية
بسماكة 5سم  ,وتتم اعمال التعبيد عن طريق ورش الفنشرات بدائرة صيانة الطرق او عن طريق العطاءات المحالة على
المقاولين وتحت اشراف دائرة صيانة الطرق حيث يتم وضع خطة هندسية شاملة ومتكاملة ً
بناء على احتياجات متلقي الخدمة
وبالتنسيق مع مناطق امانة عمان

مؤشرات األداء
كميةالمساحةالمنجزةمن اعمال التعبيد م2
الشركاء
مناطق امانة عمان /مقاولين /المختبرات
االنشائية /مديرية السير  /االرصاد الجوية/
دائرة العطاءات
الموازنات المطلوبة
11,700,000دينار

( )5-1اعادة تعبيد شبكات الطرق
المالك
مديرية الطرق
المدى الزمني
تنفيذ مشاريع صيانة تعبيد شبكات الطرق وفق افضل المواصفات الفنية والهندسية حيث يتم وضع خطة هندسية شاملة
ومتكاملة ً
بناء على احتياجات متلقي الخدمة وبالتنسيق مع مناطق امانة عمان و يتم سنويًا فحص الطرق وتحديد ما تحتاج
إليه من صيانة من خالل مسح شامل يحدد أوضاع الطبقات اإلسفلتية ويوضح مستويات األضرار ومدى انتشارها وتنفيذ اعمال
الصيانةالوقائية والتي تعمل على إطالة العمر االفتراضي للطريق وتتم بتغطية سطح الطريق بطبقات جديدة و استبدال
ً
سواء بإعادة رصفها أو بإزالتها تمامًا وإعادة إنشائها .ويتم اعادة تعبيد الشوارع المعبدة قديما بوضع طبقة
الطبقات اإلسفلتية
اسفلتية بسماكة  5سم عن طريق ورش الفنشرات بدائرة صيانة الطرق او عن طريق العطاءات المحالة على المقاولين.

2026-2022
مؤشرات األداء
كمية المساحة المنجزةمن اعمال التعبيد م2
الشركاء
مناطق امانة عمان /مقاولين /المختبرات
االنشائية /مديرية السير /االرصاد الجوية/
دائرة العطاءات
الموازنات المطلوبة
45,000,000دينار
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( )6-1إنشاء األرصفة واألطاريف والتقاطعات المروريةلخدمةالمناطق والمشاريع
المالك
مديرية الطرق
المدى الزمني
2026-2022
مؤشرات األداء
إنشاء وصيانة االرصفة واالطاريف والتقاطعات المرورية لخدمة المواطنين وذوي االحتياجات الخاصة وضمان تنقلهم بسالم
وأمان وكذلك إلضفاء منظرا جماليا متجددا على روح المدينة ،وذلك بناء على الخطط السنوية للمناطق والمشاريع المنوي
تنفيذها وبكلفة اجمالية تقدر ب  800000دينار سنويًا

كمية االعمال المنفذة من االرصفة واألطاريف
بالمتر المربع
الشركاء
المقاولون  /دائرة العطاءات  /وحدة
المختبرات االنشائية /مناطق األمانة /مديرية
السير
الموازنات المطلوبة
4,000,000دينار

( )7-1انشاء جدران استنادية واسوار لخدمة المناطق والمواقع المتفرقة
المالك
مديرية الطرق
المدى الزمني
2026-2022
مؤشرات األداء
إنشاء الجدران االستنادية واالسوار الحجرية والخرسانية وذلك لحماية الشوارع من االنهيار وحماية المواطنين والمواقع التي
تتعرض لخطر االنجراف وبكلفة اجمالية تقدر ب  350000دينار سنويًا

كمية األعمال المنجزة من اعمال الجدران
االستنادية واالسوار بالمتر المكعب
الشركاء
المقاولون  /دائرة العطاءات /دائرة عمليات
المرور /وحدة المختبرات االنشائية
الموازنات المطلوبة
1,750,000دينار
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( )8-1انشاء االدراج لخدمة المناطق والمواقع المتفرقة
المالك
مديرية الطرق
المدى الزمني
2026-2022
إنشاء وصيانة االدراج الخرسانية وذلك للتغلب على طبيعة عمان الجبلية عن طريق إنشاء شبكة من األدراج لربط المواطنين
بالخدمات المختلفة وإيصالهم إليها بيسر وسهولة وإلضفاء منظرا جماليا متجددا على روح المدينةوبكلفة اجمالية تقدر ب
 200000دينار سنويًا

مؤشرات األداء
كمية األعمال المنجزة من اعمال االدراج بالمتر
المربع
الشركاء
المقاولون  /دائرة العطاءات /وحدة
المختبرات االنشائية /دائرة العطاءات/
الموازنات المطلوبة
1,000,000دينار

( )9-1انشاء خطوط تصريف مياه األمطار وعبارات صندوقية لخدمة المناطق والمشاريع ويف المواقع المتفرقة
المالك
مديرية الطرق
المدى الزمني
2026-2022
انشاءوإعادة تأهيل خطوط تصريف مياه األمطار من العبارات االنبوبية يف المواقع التي تمرصد مشاكل تصريف مياه
األمطار فيها يف المواسم المطرية السابقة و من خالل شكاوى متلقي الخدمة وذلك لـرفع مستوى السالمة العامة يف
المدينة باإلضافة إلى توفير طرق بمواصفات عالية تحقق عناصر السالمة المرورية عليهاوتوفر االمان للمباني القائمة على كمية االعمال المنجزة من خطوط تصريف مياه
االمطار (االنبوبية والصنوقية ) بالمتر الطولي
جوانبهاولمعالجة مشاكل تصريف مياه األمطار يف البؤر الساخنة ولتعزيز منظومة شبكات تصريف مياه األمطار الحالية يف
المناطق التي تشهد نموا عمرانيا يصاحبه توسع يف المساحات اإلسفلتية على حساب األراضي الزراعية وللتكيف مع التغيير
الشركاء
المناخي الذي يصاحبه زيادة يف معدل الهطول المطري يف فترات قصيرةوالستيعاب المياه السطحية خالل الموسم المطري .
المقاولون  /دائرة العطاءات /مديرية السير /
وحدة المختبرات االنشائية/ /االرصاد الجوية /
مناطق االمانة
مؤشرات األداء

الموازنات المطلوبة
15,000,000دينار
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( )10-1تنفيذ أعمال صيانة عبارة سقف السيل على امتداد مسارها (عقدات وقواعد وجسور)
المالك
مديرية الطرق
المدى الزمني
2022
مشروع لتنفيذ أعمال الصيانة الدوريةلعبارة سقف السيل على امتداد مسارها من عقدات وقواعد وجسور وذلك لـرفع
مستوى السالمة العامة يف المدينة باإلضافة إلى توفير طرق بمواصفات عالية تحقق عناصر السالمة المرورية عليهاوتوفر
االمان للمباني القائمة على جوانبها وبكلفة اجمالية تقدر بمليون دينار

مؤشرات األداء
كمية األعمال المنجزة من اعمال الجدران
والعقدات والقواعد بالمتر الطولي
الشركاء
المقاولون /دائرة العطاءات  /مديرية السير/
وحدة المختبرات االنشائية
الموازنات المطلوبة
1,000,000دينار

( )11-1انشاء عبارات صندوقية و انبوبية يف مجرى وادي الطي /المرحلة الثانية شارع زمرد خاتون وشارع زيد بن خالد ومواقع متفرقة
المالك
مديرية الطرق
المدى الزمني
2022
انشاء عبارات صندوقية و انبوبية يف مجرى وادي الطي /المرحلة الثانية شارع زمرد خاتون وشارع زيد بن خالد
وذلك استكماال للمرحلة األولى التي تمت يف وادي الطي باألعوام السابقة
وبكلفة اجمالية تقدر ب  500000دينار

مؤشرات األداء
كمية االعمال المنجزة من خطوط تصريف مياه االمطار
(االنبوبية والصندوقية ) بالمتر الطولي
الشركاء
المقاولون  /مديرية السير  /وحدة المختبرات االنشائية/
دائرة العطاءات
الموازنات المطلوبة
500,000دينار
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( )12-1إنشاء عبارات أنبوبية وصندوقية يف شارع اليرموك ونادي السباق ومواقع متفرقة
المالك
مديرية الطرق
المدى الزمني
2024
إنشاء عبارات أنبوبية وصندوقية يف شارع اليرموك ونادي السباق وذلك لـرفع مستوى السالمة العامة يف المنطقة
باإلضافة إلى توفير طرق بمواصفات عالية تحقق عناصر السالمة المرورية عليهاوتوفر االمان للمباني القائمة على
جوانبها وبكلفة اجمالية تقدر بمليون دينار وبطول يقدر ب  2000متر طولي

مؤشرات األداء
كمية االعمال المنجزة من خطوط تصريف مياه
االمطار (االنبوبية والصندوقية ) بالمتر الطولي
الشركاء
المقاولون  /دائرة العطاءات/مديرية السير  /وحدة
المختبرات االنشائية
الموازنات المطلوبة
1,000,000دينار

( )13-1إنشاء عبارات أنبوبية وصندوقية لموقع البيت الصيني /حي الخرابشة ودوار مشاغل األمن العام ومواقع متفرقة
المالك
مديرية الطرق
المدى الزمني
2022
إنشاء عبارات أنبوبية وصندوقية لموقع البيت الصيني /حي الخرابشة ودوار مشاغل األمن العام وذلك لـرفع مستوى
السالمة العامة يف المنطقة باإلضافة إلى توفير طرق بمواصفات عالية تحقق عناصر السالمة المرورية عليهاوتوفر
االمان للمباني القائمة على جوانبها وبكلفة اجمالية تقدر ب  500000ديناروبطول يقدر ب  1000متر طولي

مؤشرات األداء
كمية االعمال المنجزة من خطوط تصريف مياه االمطار
(االنبوبية والصندوقية) بالمتر الطولي
الشركاء
المقاولون  /دائرة العطاءات  /مديرية السير /وحدة
المختبرات االنشائية
الموازنات المطلوبة
500,000دينار
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( )14-1إنشاء عبارات أنبوبية وصندوقية يف شارع الملك عبدالله الثاني /من دوار خلدا باتجاه المواصفات والمقاييس وشارع االعيان لغاية مسجد الهمشري ومواقع
متفرقة
المالك :مديرية الطرق
المدى الزمني2023-2022 :
مؤشرات األداء
إنشاء عبارات أنبوبية وصندوقية يف شارع الملك عبدالله الثاني /من دوار خلدا باتجاه المواصفات والمقاييس كمية االعمال المنجزة من خطوط تصريف مياه االمطار (االنبوبية
وشارع االعيان لغاية مسجد الهمشري وذلك لرفع مستوى السالمة العامة يف المنطقة باإلضافة إلى توفير والصندوقية ) بالمتر الطولي
طرق بمواصفات عالية تحقق عناصر السالمة المرورية عليهاوتوفر االمان للمباني القائمة على جوانبها
الشركاء
وبكلفة اجمالية تقدر بمليون دينار
المقاولون  /دائرة العطاءات/مديرية السير /وحدة المختبرات
االنشائية/
الموازنات المطلوبة
 1,500,000دينار

( )15-1إنشاء عبارات أنبوبية وصندوقية يف شفابدران من مدارس ابن طفيل ولغاية دوار البحرية ومواقع متفرقة
المالك :مديرية الطرق
المدى الزمني2026 :
مؤشرات األداء
إنشاء عبارات أنبوبية وصندوقية يف شفابدران من مدارس ابن طفيل ولغاية دوار البحرية وذلك لرفع
مستوى السالمة العامة يف المنطقة باإلضافة إلى توفير طرق بمواصفات عالية تحقق عناصر السالمة
المرورية عليها وتوفر االمان للمباني القائمة على جوانبهاوبكلفة اجمالية تقدر بمليون دينار

كمية االعمال المنجزة من خطوط تصريف مياه االمطار (االنبوبية
والصندوقية ) بالمتر الطولي
الشركاء
المقاولون  /دائرة العطاءات /مديرية السير  /وحدة المختبرات
االنشائية/
الموازنات المطلوبة
 1,000,000دينار
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( )16-1اإلدارة الذكية الصول الطرق
يتضمن مشروع إدارة أصول الطريق الذكي االستفادة من الدراسات والتحليالت والتكنولوجيا لدمج جميع
العمليات التقليدية ومهام سير العمل يف إدارة أصول الطرق يف أداة تتبع ورصد موحدة مركزية .إن جمع
البيانات والمراقبة المنتظمة ألصل النقل ومكوناته وطبيعته وخصائصه وشروطه سيغذي نظام إدارة أصول
الطرق لمساعدة أمانة عمان الكبرى على تطبيق نهجرشيد وفعال إلدارة األصول.
سيساعد تطبيق المشروع أمانة عمان الكبرى يف إجراء العديد من التحليالت،والدراسات التخاذ قرار بشأن
بناء على الميزانية ،وحركة المرور،وتطور المناخُ .
أفضل االستراتيجيات الالزمة ً
سيتظهر تطبيق المشروع ً
عاما
بعد عام حجم الفجوة المالية الموجودة بين األصول المتوقعة والمبلغ المطلوب لتحقيق حالة اإلصالح
الجيد.
كما سيسمح تطبيق المشروع ألمانة عمان الكبرى بمراقبة األصول ودورات حياتها،وجدولة إجراء ات الفحص
والصيانة،وتوقع حاالت الفشل ً
بناء دراسة دقيقة .يمكن أن يشمل ذلك المشكالت المتعلقة بالتشقق الناتج
عن اإلجهاد وتشوه الطرق ومكوناتها بتغيير درجات الحرارة والتغيير المناخي يبدأ المشروع كرائد من خالل
تنفيذه على شبكة طرق صغيرة داخل منطقة داخل عمان .وسيتم عمل مراجعة دقيقة للنتائج والدروس
المستفادة قبل توسيع نطاقها لشبكة الطرق بالكامل يف عمان.

المالك :مديرية الطرق
المدى الزمني2026-2022 :
مؤشرات األداء
1.تحسين جودة األصول.
2.نسبة خفض الكلف لصيانة اصول الطرق
الشركاء
المقاولون /دائرة تكنولوجيا المعلومات  /المختبرات االنشائية / /وزارات
ومؤسسات الخدمات  /دائرة العطاءات
الموازنات المطلوبة:
 2,500,000دينار (تمويل خارجي)

يعد نظام إدارة أصول المؤسسة مزيجا من البرامج والدراسات التحليلية المستخدمة لصيانة ومراقبة األصول.
الهدف من ذلك هو تحسين جودة األصول واستخدامها على الوجه األمثل طوال دورة حياتها وزيادة وقت
التشغيل اإلنتاجي وخفض التكاليف التشغيلية.

( )17-1الدراسات والخدمات االستشارية الهندسية لتصميم التقاطعات المرورية االستراتيجية (أنفاق وجسور)
يهدف المشروع الى إيجاد الحلول المرورية والهندسية الالزمة لمعالجة االختناقات المرورية على محاور
الطرق االستراتيجية وبما ينسجم مع تخطيط المدينة ونموها المستقبلي المتوقع وبما يتماشى مع خطط
أمانة عمان لتشغيل منظومة النقل العام مع إيجاد حلول مرورية نموذجية مكونة من عدة مستويات مما
سيسهم يف انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمة للتقاطعات للسنوات الخمس والعشرين القادمة
وتشمل أعمال االستشارات الهندسية المتخصصة يف ادارة عقد التصميم لكل من:
1.الدراسات االنشائية المتخصصة للسالمة االنشائية للجسور واالنفاق القائمة
2.تصميم وإعداد وثائق عطاء تطوير وإعادة تأهيل الجسور واالنفاق القائمة وتشمل االعمال أعمال
الطرق والدراسات المرورية واالعمال االنشائية وأعمال تنسيق موقع وشبكةري وشبكة حصاد مائي
وأعمال انارة وأعمال تصريف مياه االمطار.
3.تصميم وإعداد وثائق عطاء ألنشاء تقاطعات مرورية جديدة وتشمل أعمال الطرق والدراسات
المرورية واالعمال االنشائية وأعمال تنسيق موقع وشبكةري وشبكة حصاد مائي و أعمال
االنارة و أعمال تصريف مياه االمطار

المالك
مديرية الهندسة
المدى الزمني
2026-2022
مؤشرات األداء
نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائرة الدراسات والتصميم  /د .االشراف وادارة المشاريع  /دائرة الزراعة /دائرة
العطاءات  /دائرة الموازنة  /المقاول /وحدة المختبرات االنشائية
الموازنات المطلوبة
750,000دينار
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( )18-1مشروع تطوير وإعادة تأهيل تقاطع الجامعة االردنية
المالك
يهدف المشروع الى إيجاد الحلول المرورية والهندسية الالزمة لمعالجة االختناقات المرورية على أحد أهم محاور الطرق
االستراتيجية والمتمثلة بتقاطع شارع الملكة رانيا العبد الله مع شارع المدينة المنورة وشارع عاكف الفايز وبما ينسجم مع تخطيط
المدينة ونموها المستقبلي المتوقع وبما يتماشى مع خطط أمانة عمان لتشغيل منظومة النقل العام و الباص السريع.
يتضمن المشروع المقترح إيجاد حل مروري نموذجي مكون من عدة مستويات مما سيسهم يف انسيابية الحركة المرورية ورفع
مستوى الخدمة للتقاطع للسنوات الخمس والعشرين القادمة وكما يلي:
تأمين حركات االلتفاف المباشر من شارع عاكف الفايز الى الملكة رانيا العبد الله باتجاه دوار المدينة الرياضية.تأمين حركات االلتفاف المباشر من شارع المدينة المنورة الى شارع الملكة رانيا العبد الله باتجاه صويلح.أعمال بنية تحتية وتصريف مياه أمطار.-أعمال تنسيق موقع وانشاء أرصفة وإنارة.

مديرية الهندسة
المدى الزمني
2026
مؤشرات األداء
نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائرة االشراف وادارة المشاريع  /د.
العطاءات والمشتريات  /دائرة الموازنة/
منطقة الجبيهة  /وحدة المختبرات
االنشائية  /دائرة الزراعة  /دائرة التنسيق /
االستشاري  /المقاول
الموازنات المطلوبة9,500,000 :دينار

( )19-1مشروع تطوير تقاطع مشاغل االمن العام ومشروع تطوير تقاطع االستقالل
المالك
مديرية الهندسة
المدى الزمني
2024-2023
يهدف المشروع الى إيجاد الحلول المرورية والهندسية الالزمة لمعالجة االختناقات المرورية على أحد أهم محاور الطرق
االستراتيجية والمتمثلة بتقاطع شارع الشهيد مع شارعي االقصى وشارع نزار باييف و تقاطع شارع االردن مع شارع االستقالل
وشبكة الشوارع المحيطة وبما ينسجم مع تخطيط المدينة ونموها المستقبلي المتوقع و بما يتماشى مع خطط أمانة عمان
لتشغيل منظومة النقل العام و الباص السريع
يتضمن التصميم المقترح إيجاد حل مروري نموذجي مما سيسهم يف انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمة للتقاطع
للسنوات الخمس والعشرين القادمة.

مؤشرات األداء
نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائرة االشراف وادارة المشاريع /د.
العطاءات والمشتريات  /دائرة الموازنة
 /منطقة بسمان /منطقة طارق /وحدة
المختبرات االنشائية /دائرة الزراعة  /دائرة
التنسيق /االستشاري  /المقاول
الموازنات المطلوبة
12,000,000دينار
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( )20-1صيانة انفاق وجسور وفواصل تمدد يف مواقع
المالك
مديرية الهندسة
المدى الزمني
صيانة أنفاق وجسور يف مواقع متفرقة من العطاءات الدورية و التي يتم طرحها على االقل مرتان سنويا بكلفة
تقريبية  350000دينار ،يتضمن العطاء صيانة دورية وكاملة لألنفاق والجسور وإزالة الدربزينات المتضررة و تركيب
بديل بها و تعويض للجهة المفقودة ،وصيانة فواصل التمدد و التنظيف باستخدام القذف الرملي و المائي
يف عدة مواقع متفرقة ضمن حدود أمانة عمان بسبب تقادم العمر وحوادث السير وحسب شروط ووثائق
العطاء تهدف الى:
العمل على خدمة المجتمع وتامين السالمة العامة لكافة مستخدمي الطريق يف مدينة عمان وذلك بأحدث الطرق
الهندسية والمعمارية واآلمنة بشكل مناسب.

2026-2022
مؤشرات األداء
نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائرة االشراف وإدارة المشاريع /د .العطاءات
والمشتريات /دائرة الموازنة /منطقة بسمان /منطقة
طارق /وحدة المختبرات االنشائية /دائرة الزراعة/
دائرة التنسيق /االستشاري  /المقاول
الموازنات المطلوبة1,394,000 :دينار

( )21-1تقديم وتركيب وصيانة للحواجز الحديدية الواقية يف مواقع متفرقة
المالك
مديرية الهندسة
المدى الزمني
عطاء تقديم وتركيب وصيانة للحواجز الحديدية الواقية يف مواقع متفرقة من العطاءات الدورية والتي يتم طرحها سنويا،
حيث يتم طرح عطاءين او أكثر سنويا وحسب الحاجة.
حيث يتضمن العمل توريد وتركيب الحواجز الحديدية الواقية ()Guardrailيف المناطق ذات الخطورة العالية ضمن حدود
امانة عمان الكبرى ويتضمن ايضا اعمال الصيانة للحواجز الحديدية المتضررة نتيجة حوادث السير وبكلفة تقريبية (300000
دينار للعطاء الواحد)وحسب شروط ووثائق العطاء والتي تهدف الى:
1.المحافظة على السالمة المرورية وجودتها.
2.حماية مستخدمي الطرق من الحوادث المرورية

2026-2022
مؤشرات األداء
نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائرة االشراف وادارة المشاريع /د.
العطاءات والمشتريات /دائرة الموازنة/
منطقة بسمان /منطقة طارق /وحدة
المختبرات االنشائية /دائرة الزراعة /دائرة
التنسيق /االستشاري  /المقاول
الموازنات المطلوبة 1,250,000دينار
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( )22-1إعادة تأهيل أدراج متنوعة ضمن نطاق صحن عمان /الجزء الثاني
المالك :مديرية الهندسة
المدى الزمني
تماشيا مع استراتيجية أمانة عمان لخدمة المجتمع المحلي ،بخلق بيئة أمنة ومريحة وجاذبة للسكان ،وتسهل وصوليتهم إلى جميع األماكن ،كون
المدينة ذات طابع جبلي،ممايتطلب تأمين األدراج بطريقة تلبي جميع اإلحتياجات،وذلك من خالل:
1.إعادة إنشاء األدراج المتهالكة،أو عمل صيانة وإعادة تأهيل األدراج باستخدام مواد ذات ديمومة عاليةومريحة ،ومناسبة من حيث
الملمس واللون.
2.تأمين عناصر السالمة العامة للمواقع المرتبطة بهذه األدراج ،مثل :الدربزينات واإلنارة وألية تصريف مياه األمطار.
3.تأمين عناصر جمالية تعطي قيمة مضافة لهذه األدراج بتصميم مميزمثل:المقاعد،سالل المهمالت،أحواض زراعية والفتات تعريفية
بأسماء األدراج.
4.عمل تحسينات حول مواقع األدراج إلظهار جماليتها ،مثل:أعمال الدهان والقصارة وصيانة الجدران الساندة.
5.عمل تصنيف لهذه األدراج حسب النمط المعماري والحضري لمواقعها(مناطق سياحية ،تجارية ،سكنية)وذلك من خالل
التنوع يف استخدام مواد التشطيبات(حجر،بالط صناعي،خرسانة).

2024-2023
مؤشرات األداء
نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائرة االشراف وادارة
المشاريع/د .العطاءات
والمشتريات/دائرة
الموازنة/منطقة المدينة/
منطقة راس العين/وحدة
المختبرات االنشائية/دائرة
الزراعة/دائرة التنسيق/
دائرة عمليات المرور
الموازنات المطلوبة
1,500,000دينار
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الغاية الرابعة  :منظومة مرورية مستدامة وآمنة تحقق االنسيابية المرورية
الهدف اإلستراتيجي االول :رفع مستوى السالمة والخدمة المرورية.

( )1-1انارة الشوارع الذكية
المالك
دائرة عمليات المرور
المدى الزمني
2024-2022
مؤشرات األداء
استبدال وحدات اناره  LEDيف الجزر الوسطية وذلك من اجل التقليل من استهالك الطاقة الكهربائية وتقليل فاتورة الكهرباء
والتحكم بإنارة الشوارع عن بعد عبر انشاء مركز تحكم للوصول الى المدينة الذكية

عدد وحدات اإلنارةالمستبدلة عدد مراحل المشروع ( انارة /مركزتحكم /شبكة اتصاالت)
الشركاء
المقاولون/دائرة العطاءات /دائرة التصميم/
دائرة تكنولوجيا المعلومات
الموازنات المطلوبة
 20مليون دينار (تمويل خارجي)
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( )2-1تطويرمركز التحكم المروري الذكي والرقابة اآللية
المالك :دائرة عمليات المرور
المدى الزمني
2025-2023
إعادة تأهيل مركز التحكم المركزي بما يوائم مع الخطة االستراتيجية للمدن الذكية وربطه باإلشارات المرورية واالنارة الذكية
ليكون مركز يقدم المعلومات الالزمة ألصحاب القرار لرفع مستوى السالمة المرورية واالنسيابية يف المدينة.

مؤشرات األداء
عدد مراحل المشروع (كاميرات /شبكات اتصال  /خوادم و ملحقاتها )

زيادة عدد كاميرات المراقبة لتشمل بنود اضافيه تضمن تحقيق معلومات مروريه وامنيه على شبكه الطرقات يف العاصمة
وبكلفة اجمالية تقدر بمليون دينار سنويًا

الشركاء

-عدد الكاميرات الذكية العاملة

المقاولون  /دائرة العطاءات /دائرة تكنولوجيا
المعلومات /شركات االتصاالت /دائرة الحسابات
الموازنات المطلوبة  5700000دينار (تمويل خارجي)

( )3-1ادارة المواقف على الطرقOn street parking
المالك
دائرة عمليات المرور
المدى الزمني
2025-2022
عبارة عن انشاء مواقف ذكية على الشوارع الشريانية للعاصمة يف المواقع ذات البؤر الساخنة للمحال التجارية خصوصا
تسهيال لعملية الوقوف وبالتالي المحافظة على االنسيابية المرورية يف المواقف المستهدفة .لتكون مواقف مدفوعة
االجر مقابل فتره زمنية محدده.

مؤشرات األداء
نسبة تحقيق المستهدف لالنسيابية المرورية يف
المواقع المختلفة للمشروع
الشركاء
المقاولين  /المديرية المالية  /تكنولوجيا المعلومات
 /عدد من دوائر قطاع االشغال  /شركات االتصاالت
الموازنات المطلوبة
 4مليون دينار (تمويل خارجي)
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( )4-1الرقابة االلية الذكية (مخالفات /اصطفاف /تغيير /مسار  .....الخ)
المالك
دائرة عمليات المرور
المدى الزمني
2024-2022
مؤشرات األداء

مشروع رقابة آلية ذكية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي للتعرف عل المركبات و لوحاتهامن خالل تركيب كاميرات
مخالفة ( سرعة و قطع اشارة حمراء وسلوك سائقين) بهدف تحسين االنسيابية المرورية و تقليل اعداد الحوادث يف البؤر عدد المواقع المستهدف تغطيتها بنظام الرقابة
اآللية الذكية
الساخنة و التي قد ينجم عنها اصابات او وفيات .
الشركاء
مديرية الشؤون المالية  /دائرة تكنولوجيا المعلومات
 /ادارة السير  /شركات االتصاالت /دائرة العطاءات
الموازنات المطلوبة
 8مليون دينار (تمويل خارجي)

( )5-1إعادة تأهيل وانشاء جسور مشاة يف مواقع متفرقة
المالك
مديرية الطرق
المدى الزمني
2026-2022
إعادة تأهيل وانشاء جسور مشاه يف مواقع متفرقة يف مواقع متفرقة لخدمة المواطنين وضمان تنقلهم بسالم وأمان
وكذلك إلضفاء منظرا جماليا متجددا على روح المدينة باإلضافة لجسور المشاة التي تنفذ للحاالت الطارئة.

مؤشرات األداء
عدد جسور المشاة المنجزة (تأهيل /انشاء)
الشركاء
المقاولون  /دائرة العطاءات  /دائرة عمليات المرور
الموازنات المطلوبة
500,000دينار
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الغاية الخامسة  :شبكة نقل عام عصرية متكاملة شاملة
الهدف اإلستراتيجي االول:تطوير منظومة النقل العام (البنية التحتية وخدمات النقل)

( )1-1مشروع باص ّ
عمان المرحلة األولى (دعم تشغيلي ألسطول النقل العام)
المالك
مديرية النقل العام
المدى الزمني
تندرج هذه المبادرة ضمن خطة امانة عمان الكبرى للتوسع يف شبكة حافالت المدينة  / City Busالمرحلة الثانية ضمن
منظومة اإلدارة والتشغيل واستخدام التكنولوجيا يف تحسين مستوى الخدمة من خالل دعم المشغلين وتعزيز ورفع
سوية أسطول النقل العام من خالل توفير تجربة تنقل متميزة ومتطورة ذات تقنية عالية يف نظام تتبع المعلومات والدفع
اإللكتروني ونظام المراقبة التلفزيونية كما انها مهيأة لالستخدام من قبل ذوي اإلعاقة وكبار السن .

2026-2022
مؤشرات األداء
االلتزام بمواعيد الباص
الشركاء
شركة رؤية عمان
الموازنات المطلوبة
 7مليون سنويا
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()2-1د راسة وتطوير منطقة المحطة (رغدان)
المالك
مديرية النقل العام
المدى الزمني
2025-2022
يشمل المشروع جزئين:

مؤشرات األداء

اوال :تشغيل مجمع رغدان السياحي الذي سيعمل على تطوير المنطقة سياحيًا يف وسط المدينةوتعزيز استثمار اصول األمانة -1نسبة نقل خطوط النقل العام للمجمع
وتسهيل حركة المرور
-2نسبة المحالت المؤجرة بالموقع
ُ
ثانيا :دراسة تطوير منطقة المحطة التي تعتبر محوررئيسي للنقل يف عمان ،وهي جزء من المخطط الرئيسي للنقل والتنقل
التابع ألمانة عمان الكبرى ،والذي يتضمن الباص السريع يف عمان .ومن المتوقع ان يلبي االحتياجات اللوجستية للنقل العام .3 .عدد الدراسات المنجزة
الشركاء
وزارة السياحة ،هيئة تنظيم قطاع النقل
البري،الشرطة السياحية ،وكالة االنماء اليابانية
،وزارة التخطيط والتعاون الدولي
الموازنات المطلوبة
 4مليون دينار (تمويل خارجي)

( )3-1تطوير النموذج الوطني المحوسب لخدمات النقل العام
المالك
مديرية النقل العام
المدى الزمني
2023-2022

دمج نماذج النقل على برمجية  VISUMالمبنية حاليا يف هيئة تنظيم النقل العام و امانة عمان الكبرى يف نموذج وطني موحد
معتمد و متكامل للنقل وتحديث قاعدة بيانات العرض و الطلب على الخدمات لسنة األساس التي سيتم استخدامها يف النوذج مؤشرات األداء
الموطني و مراجعة وتقييم النماذج الحالية بحيث يسمح هذا النموذج لكل من الهيئة و امانة عمان بعمل تنبؤات أفضل
لحركة المرور والسماح بتحليل أفضل لمشاريع النقل الجماعي المستقبلية مثل شبكة الباص سريع التردد المقترحة والمترو نموذج وطني محوسب
وغيرها من مشاريع البنية التحتية والنقل الجماعي
الشركاء
هيئة تنظيم النقل البري/الموردين
الموازنات المطلوبة
 150ألف دينار (تمويل خارجي)
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( )4-1تشغيل حافالت التردد السريع المرحلي (المرحلة األولى)
المالك :مديرية النقل العام
المدى الزمني
2023-2022
مؤشرات األداء

استثمار البنية التحتية المجهزة لمشروع الحافالت سريعة التردد من خالل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
لتقديم خدمة نقل مميزة ضمن جداول زمنية و تردد سريع و ثابت حيث سيتضمن مشروع التشغيل ثالث عقود (عقد المشغل
للحافالت ،عقد محصل االجرة  ،و عقد ادارة التمويل ) سيتم تقديم الخدمة من خالل  3مراحل بشكل يراعي الفرق يف جاهزية الشركاء
البنية التحتية لمشروع عمان و مشروع عمان الزرقاء ( الذي تقوم به وزارة االشغال بالتعاون مع وزارة النقل)
هيئة تنظيم قطاع النقل/وزارة النقل /مشغيلي
الحافالت وجامع االجرة /وزراة المالية/وحدة
الشراكة للقطاع العام والخاص
تشغيل حافالت التردد

الموازنات المطلوبة
 21مليون دينار (تمويل خارجي)

( )5-1هيكلة المشغليين الفرديين
المالك
مديرية النقل العام
المدى الزمني
2025-2022
هيكله وتصويب اوضاع المرخص لهم بتشغيل وسائط النقل بموجب تراخيص وتصاريح فرديه من خالل االندماج يف شركة
واحدة او االشتراك يف ادارة الخط الواحد او مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة.

مؤشرات األداء
نسبة وسائط النقل العام المدمجة
نسبة الخطوط المدمجة
الشركاء
هيئة تنظيم النقل البري/وزارة الصناعة والتجارة/
ادارة ترخيص المركبات/ادارة الجمارك
الموازنات المطلوبة
 1مليون دينار (تمويل خارجي)
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عمان المرحلة الثانية (شراء حافالت باص ّ
( )6-1مشروع باص ّ
عمان  /المرحلة الثانية)
المالك
مديرية النقل العام
يندرج هذا المشروع ضمن خطة امانة عمان الكبرى للتوسع يف شبكة حافالت المدينة  / City Busالمرحلة الثانية ضمن
منظومة اإلدارة والتشغيل واستخدام التكنولوجيا يف تحسين مستوى الخدمة من خالل توريد عدد  151حافلة  15منها تعمل
على الطاقة الكهربائية 135 ,تعمل بالديزل الصديق للبيئة.
الهدف للمشروع

المدى الزمني
2026-2022
مؤشرات األداء
مدى االلتزام بمواعيد الباص

تعزيز ورفع سوية أسطول النقل العام من خالل توفير تجربة تنقل متميزة ومتطورة ذات تقنية عالية يف نظام تتبع المعلومات الشركاء
والدفع اإللكتروني ونظام المراقبة التلفزيونية كما انها مهيأة لالستخدام من قبل ذوي اإلعاقة وكبار السن.
رؤية عمان/دائرة العطاءات/الموردين
الموازنات المطلوبة
 35,000,000دينار (تمويل خارجي)

( )7-1الدراسات الفنية لمشروع حافالت التردد السريع المرحلة الثانية
المالك
مديرية النقل العام
اعداد دراسات فنية لممرات حافالت تردد سريع مفصولة بطول  50كم على طول اربعة مساراترئيسية لتوفير إمكانية
الوصول إلى مناطق األنشطة الرئيسية يف المدينة  .الجانب الغربي من عمان مع جنوب عمان وساحة الجمرك مدخل
المدينة من الجنوب

المدى الزمني
2023-2022
مؤشرات األداء

حافالت كهربائية ضمن افضل المواصفات العالمية مزودة بأنظمة الدفع االلكتروني والمراقبة تعزيز السالمة والموثوقية
وإمكانية الوصول ،فإن المشروع لديه القدرة على تعزيز تنقل النساء والالجئين والشباب وكبار السن بشكل كبير  ،وبالتالي
تحسين وصولهم إلى الخدمات األساسية وفرص العمل وتقليص الفجوات يف مشاركة القوى العاملة  .من خالل توفير
الشركاء
بديل جذاب للمركبات الخاصة ،من المتوقع ً
أيضا أن يتسبب المشروع يف تحول نموذجي نحو النقل العام  ،وبالتالي تقليل
الدفيئة
الغازات
وانبعاث
بالمرور
المرتبطة
الحوادث
تقليل
االزدحام المروري ,باإلضافة إلى
البنك الدولي/مديرية الهندسة/مديرية المرور
عدد الدراسات الفنية المنجزة

الموازنات المطلوبة
 3مليون (تمويل خارجي)
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( )8-1دراسة وتنفيذ الخطوط المغذية
المالك
مديرية النقل العام
اعداد دراسات فنية لممرات حافالت تردد سريع مفصولة بطول  50كم على طول أربع مساراترئيسية لتوفير إمكانية
الوصول إلى مناطق األنشطة الرئيسية يف المدينة .الجانب الغربي من عمان مع جنوب عمان وساحة الجمرك مدخل
المدينة من الجنوب

المدى الزمني
2026-2022
مؤشرات األداء

حافالت كهربائية ضمن افضل المواصفات العالمية مزودة بأنظمة الدفع االلكتروني والمراقبة تعزيز السالمة والموثوقية عدد دراسات الخطوط المغذية
وإمكانية الوصول ،فإن المشروع لديه القدرة على تعزيز تنقل النساء والالجئين والشباب وكبار السن بشكل كبير  ،وبالتالي
عدد الخطوط المغذية
تحسين وصولهم إلى الخدمات األساسية وفرص العمل وتقليص الفجوات يف مشاركة القوى العاملة  .من خالل توفير
بديل جذاب للمركبات الخاصة ،من المتوقع ً
تقليل
أيضا أن يتسبب المشروع يف تحول نموذجي نحو النقل العام  ،وبالتالي
الشركاء
االزدحام المروري ,باإلضافة إلى تقليل الحوادث المرتبطة بالمرور وانبعاث الغازات الدفيئة
االستشاري/هيئة النقل والتنظيم البري/وزارة النقل
الموازنات المطلوبة
( 12,750,000تمويل خارجي)

( )9-1مشروع تنفيذ البنية التحتية لحافالت التردد السريع المرحلة الثانية  /التحسينات المرورية للتقاطعات
يهــدف المشــروع الــى تنفيــذ دراســات مشــروع حافــات التــردد الســريع المرحلــة الثانيــة واعــداد التصاميــم الهندســية لخمــس المالك
تقاطعــات حيويــة يف المدينــة حيــث تقــع هــذا التقاطعــات علــى ممــر حافــات التــردد الســريع المرحلــة الثانيــة
مديرية النقل العام
تقاطع الدوار الثامن
المدى الزمني
تقاطع البنك العربي

2026-2025

تقاطع االلباهاوس

مؤشرات األداء

تقاطع الجسور العشرة

عدد المسارات المنجزة

تقاطع المثتى بن حارثة

عدد التقاطعات المنجزة

وذلك لرفع كفاءة الطرق يف المدينة وتسهيل حركة المواطنين وتقليل االزدحام المروري.

الشركاء
مديرية الهندسة/مديرية المرور
الموازنات المطلوبة
 210مليون دينار (تمويل خارجي)
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( )10-1استكمال مشاريع البنية التحتية لحافالت التردد السريع المرحلة االولى
استكمال الحزم االنشائية لمشاريع حافالت التردد السريع والتحسينات المرورية وتشمل:

المالك

اســتكمال مشــروع محطــةركاب وتقاطــع طــارق :ويشــمل المشــروع انشــاء نفقيــن باتجاهيــن كحــل مــروري للتقاطــع مــع مديرية النقل العامانشــاء محطــةركاب عصريــة مــزودة بكافــة العناصــر لخدمــة الــركاب والمشــاة بمــا يف ذلــك المصاعــد واالدراج الكهربائيــة ،ويعــد المدى الزمني
المشــروع أحــد حــزم الربــط مــع البــاص الســريع التــردد بيــن عمــان والزرقــاء.
2023-2022
اســتكمال مشــروع تقاطــع الشــهيد ووصلــة طــارق عيــن غــزال :ويشــمل المشــروع انشــاء نفــق وجســرين علــى تقاطــع الشــهيدلخدمــة الحافــات وحركــة المــرور ،وانشــاء محطتــي ركاب مــزودة بجســور مشــاة ومصاعــد وادراج كهربائيــة ،ويعــد هــذا مؤشرات األداء
المشــروع الثانــي للربــط مــع البــاص الســريع التــردد عمــان الزرقــاء.
طول المسار المنجز
اســتكمال مشــروع شــارع الشــهيد وشــارع االســتقالل وشــارع األميــر حمــزة ضمــن مشــاريع البنيــة التحتيــة للبــاص الســريع التــردد الشركاءعمــان ،ويشــتمل المشــروع علــى تحســينات مروريــة وحضريــة بإنشــاء أنفــاق لربــط االحيــاء ببعضهــا علــى شــارعي االســتقالل
والشــهيد ،وانشــاء عناصــر لخدمــة حركــة المشــاة علــى طــول المشــروع وذلــك بإنشــاء جســور للمشــاة ذات تصاميــم عصريــة .مديرية االمن العام/وزارة النقل
اســتكمال مشــروع جســر وصلــة المحطــة :وهــو مشــروع يربــط مســار البــاص الســريع التــردد مــن مســاره علــى شــارع االســتقاللبمحطــة الــركاب المنــوي انشــاؤها يف منطقــة المحطــة.
الموازنات المطلوبة
اســتكمال انشــاء محطــةركاب المحطــة :والمنــوي انشــاؤها ضمــن مجمــع المحطــة وتعتبــر محطــة الــركاب محطــة ربــط بيــن  50مليون دينار (تمويل خارجي)البــاص الســريع التــردد عمــان والبــاص الســريع التــردد بيــن عمــان والزرقــاء.

( )11-1مشروع تطوير خدمات النقل المشترك
المالك
مديرية النقل العام
المدى الزمني
سيركز هذا المشروع على توسيع خدمات النقل الذكي يف عمان مع العلم بان ُتقدم خدمات طلب سيارات األجرة مزايا تتعلق
بتوسيع خيارات تنقل الركاب باإلضافة إلى زيادة فرص العمل .غالبًا ما يتم تقديم خدمات طلب السيارات عبر تطبيقات الهاتف
الذكي .سيقوم منتدى المدن الذكية يف امانة عمان الكبرى ،بالتعاون مع مجلس التنقل ،على إعداد خطة التنقل الذكي
(ربما كجزء من الخطة الرئيسية للنقل والتنقل يف مدينة عمان) والتي ستوفر خارطة طريق لتوسيع خدمات طلب السيارات
ومعالجة العوائق لتشجيع االستثمار من قبل القطاع الخاص .يركز المشروع على تعزيز فرص الشراكة بين أمانة عمان الكبرى
ومقدمي خدمة النقل،باإلضافة لتكامل خدمات التغذية لمشروع الحافالت سريعة التردد  ،وغيرها من خدمات النقل لتقليل
نسبة الملكية الشخصية للسيارات.

2026-2022
مؤشرات األداء
عدد المركبات المستهدفة للنقل المشرك
الشركاء
هيئة تنظيم النقل/وزارة االقتصاد الرقمي  /وزارة
النقل
الموازنات المطلوبة
 2,500,000دينار
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( )12-1تركيب محطات الشحن الكهربائي
المالك
مديرية النقل العام
المدى الزمني
الهدف :تشجيع استخدام المركبات الكهربائية مع االستثمار يف مرافق إعادة الشحن ذات الصلة

2026-2022
مؤشرات األداء

يتضمن المشروع اعتماد المركبات الكهربائية على مستوى اسطول السيارات الحكومية او السيارات الخاصة ؛ و تركيب
محطات الشحن يف المؤسسات الحكومية والمحطات العامة والمساكن الخاصة ؛ تعديل تسعير الكهرباء يف اوقات معينة
من اليوم لتشجيع استعمال اسطول السيارات الكهربائية ؛ وتطوير أعمال إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية يف عمان .الشركاء

عدد محطات الشحن الكهربائي
وزارة الطاقة  /شركة الكهرباء/وزارة البيئة
الموازنات المطلوبة

2,500,000دينار (تمويل خارجي)

( )13-1انظمة النقل الذكية
المالك
مديرية النقل العام
المدى الزمني
2023-2022
توريد و تركيب و تشغيل وصيانة انظمة دفع الكتروني و تتبع الكتروني و كاميرات مراقبة تلفزيونية ل  5000حافلة نقل عام يف
االردن من خالل استثمار البنية التحتية ألنظمة النقل الحالية

مؤشرات األداء
عدد الحافالت المزودة بأنظمة النقل الذكية
الشركاء
هيئة تنظيم قطاع النقل/وزارة النقل /مشغلي
الحافالت/وزارة المالية
الموازنات المطلوبة
 1,250,000دينار (تمويل خارجي)
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( )14-1تأهيل شوارع عمان الشريانية للمشاة و الدراجات
المالك :مديرية الهندسة
المدى الزمني2024 - 2023 :

تأهيل  30كم أرصفة نموذجية للمشاه من خالل اعداد المسوحات الميدانية على خمس شوارع شرانية يف المدينة ودراسة
االحكام التنظيمية لها  ,خاصة االرتداد االمامي واعدادرفع مساحي تفصيلي مرتبط بدراسة التراخيص االنشائية بهدف اقامة مؤشرات األداء
رصيف متصل على طول الشارع بعرض  5متر على غرار االرصفة الحالية يف شارع الملكة رانيا العبداللة  ,باإلضافة الى تأمين
عدد الشوارع التي سيتم تأهيلها
كبسات مشاه على المواقع الحيوية ضمن افضل الممارسات العالمية مع مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة
الشركاء :مديرية التخطيط
تأمين السالمة المرورية للمشاة بما يضمن الوصولية للجميع وتقليل عدد الحوادث المتعلقة بالمشاة
الموازنات المطلوبة 1,800,000 :دينار (تمويل
خارجي)

الغاية السادسة  :اسطول نقل ومرافق آمنة ومستدامةوصديقة للبيئة
الهدف اإلستراتيجي االول :انشاء وتطوير المرافق والبنى التحتية
( )1-1مبادرة إعادة تأهيل الحي النموذجي -جبل الحسين/ج2
يهــدف المشــروع الــى خلــق مدينــة صديقــة للمشــاة وتحقيــق خطــة عمــان خضــراء ( )GCAPوالمســاهمة يف تحســين البيئــة وبمــا يتوافــق المالك
مــع خطــط التغيــر المناخــي ( )Climate Changeو بتحســين البيئــة المبنيــة مــن خــال إعــادة تأهيــل االرصفــة و تحســين ســعتها مــا أمكــن
لتحســين انســيابية حركــة المشــاة بكافــة فئاتهــم وخاصــة ذوي االعاقــة وكبــار الســن و االطفــال و تحســين البنيــة التحتيــة لهــذه االرصفــة مديرية الهندسة
مــن خــال:
المدى الزمني
•إعادة تأهيل االرصفة القائمة باستخدام مواد ذات الديمومة العالية وتوحيد نوع ولون وطبيعة المواد المستخدمة

2023

•ازالة أي عوائق أمام حركة المشاة

مؤشرات األداء

• تأمين الرامبات ذات الميول المناسبة
•زيادة الرقعة الخضراء من خالل زراعة االشجار لتامين االماكن المظللة ما أمكن
•تامين اثاث الطريق من مقاعد ومظالت ومواقف باصات
•تأمين سالمة المشاة من خالل تأمين ممرات مشاة آمنة محددة
•االهتمام بتصريف مياه االمطار

نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائرة الدراسات والتصميم/د .االشراف
وادارة المشاريع /منطقة العبدلي/
دائرة العطاءات /دائرة الموازنة
/المقاول/دوحدة المختبرات
االنشائية/دائرة الزراعة
الموازنات المطلوبة
 2,300,000دينار

137

( )2-1مبادرة إعادة تأهيل شارع الشريعة وشارع الباعونية
المالك

يهدف المشروع الى خلق مدينة صديقة للمشاة وتحقيق خطة عمان خضراء ( )GCAPوالمساهمة يف تحسين البيئة وبما
يتوافق مع خطط التغير المناخي ( )Climate Changeو بتحسين البيئة المبنية من خالل إعادة تأهيل االرصفة و تحسين سعتها مديرية الهندسة
ما أمكن لتحسين انسيابية حركة المشاة بكافة فئاتهم ضمنها وخاصة ذوي االعاقة وكبار السن و االطفال و تحسين البنية
المدى الزمني
التحتية لهذه االرصفة من خالل:
2024-2023
إعادة تأهيل االرصفة القائمة باستخدام مواد ذات الديمومة العالية وتوحيد نوع ولون وطبيعة الموادمؤشرات األداء
المستخدمة
ازالة أي عوائق أمام حركة المشاةنسبة انجاز المشروع
تأمين الرامبات ذات الميول المناسبةالشركاء
زيادة الرقعة الخضراء من خالل زراعة االشجار لتامين االماكن المظللة ما أمكندائرة الدراسات والتصميم/د .االشراف وادارة
تامين اثاث الطريق من مقاعد ومظالت ومواقف باصاتالمشاريع /منطقة العبدلي/دائرة العطاءات
تأمين سالمة المشاة من خالل تأمين ممرات مشاة آمنة محددةدائرة الموازنة /المقاول/وحدة المختبرات
االهتمام بتصريف مياه االمطاراالنشائية/دائرة الزراعة
تطوير التعليمات الخاصة بالحفاظ على التراث العمراني الحضري ضمن المناطق التراثيةالموازنات المطلوبة  2,055,000دينار

( )3-1مبادرة تأهيل الحي النموذجي -العبدلي /ج( 1شارع سليمان النابلسي -شارع مجلس األمة )
المالك
يهدف المشروع الى خلق مدينة صديقة للمشاة وتحقيق خطة عمان خضراء ( )GCAPوالمساهمة يف تحسين البيئة وبما يتوافق مع
خطط التغير المناخي ( )Climate Changeو بتحسين البيئة المبنية من خالل إعادة تأهيل االرصفة و تحسين سعتها ما أمكن لتحسين
انسيابية حركة المشاة بكافة فئاتهم و خاصة ذوي االعاقة وكبار السن و االطفال و تحسين البنية التحتية لهذه االرصفة من خالل:
•إعادة تأهيل االرصفة القائمة باستخدام مواد ذات ديمومة عالية وتوحيد نوع ولون وطبيعة المواد المستخدمة

مديرية الهندسة
المدى الزمني
2024
مؤشرات األداء

•ازالة أي عوائق أمام حركة المشاة

نسبة انجاز المشروع

• تأمين الرامبات ذات الميول المناسبة

الشركاء

•تامين اثاث الطريق من مقاعد ومظالت ومواقف باصات

•زيادة الرقعة الخضراء من خالل زراعة االشجار لتامين االماكن المظللة ما أمكن

دائرة الدراسات والتصميم/د .االشراف
وادارة المشاريع /منطقة العبدلي/
دائرة العطاءات /دائرة الموازنة /
المقاول/وحدة المختبرات االنشائية/
دائرة الزراعة

•االهتمام بتصريف مياه االمطار

الموازنات المطلوبة

•تأمين سالمة المشاة من خالل تأمين ممرات مشاة آمنة محددة

 1,200,000دينار
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( )4-1مبادرة تأهيل الحي النموذجي -العبدلي /ج2
المالك

يهدف المشروع الى خلق مدينة صديقة للمشاة وتحقيق خطة عمان خضراء ( )GCAPوالمساهمة يف تحسين البيئة وبما يتوافق مع
خطط التغير المناخي ( )Climate Changeو بتحسين البيئة المبنية من خالل إعادة تأهيل االرصفة و تحسين سعتها ما أمكن لتحسين
مديرية الهندسة
انسيابية حركة المشاة بكافة فئاتهم وخاصة ذوي االعاقة وكبار السن و االطفال و تحسين البنية التحتية لهذه االرصفة من خالل:
المدى الزمني
•إعادة تأهيل االرصفة القائمة باستخدام مواد ذات –الديمومة العالية وتوحيد نوع ولون وطبيعة المواد المستخدمة
2026-2025
•ازالة أي عوائق أمام حركة المشاة
مؤشرات األداء
• تأمين الرامبات ذات الميول المناسبة
نسبة انجاز المشروع
•زيادة الرقعة الخضراء من خالل زراعة االشجار لتامين االماكن المظللة ما أمكن
الشركاء
•تامين اثاث الطريق من مقاعد ومظالت ومواقف باصات
•تأمين سالمة المشاة من خالل تأمين ممرات مشاة آمنة محددة
•االهتمام بتصريف مياه االمطار

دائرة الدراسات والتصميم/د .االشراف
وادارة المشاريع /منطقة العبدلي/دائرة
العطاءات/دائرة الموازنة /المقاول/
وحدة المختبرات االنشائية/دائرة الزراعة
الموازنات المطلوبة  2,700,000دينار

( )5-1مشروع إعادة تأهيل شارع الملك عبد الله األول /ماركا
يهــدف المشــروع الــى خلــق مدينــة صديقــة للمشــاة وتحقيــق خطــة عمــان خضــراء ( )GCAPوالمســاهمة يف تحســين البيئــة وبمــا يتوافــق المالك
مــع خطــط التغيــر المناخــي ( )Climate Changeو بتحســين البيئــة المبنيــة مــن خــال إعــادة تأهيــل االرصفــة و تحســين ســعتها مــا أمكــن
لتحســين انســيابية حركــة المشــاة بكافــة فئاتهــم وخاصــة ذوي االعاقــة وكبــار الســن و االطفــال و تحســين البنيــة التحتيــة لهــذه االرصفــة مديرية الهندسة
مــن خــال:
المدى الزمني
•إعادة تأهيل االرصفة القائمة باستخدام مواد ذات الديمومة العالية وتوحيد نوع ولون وطبيعة المواد المستخدمة

2026-2024

•ازالة أي عوائق أمام حركة المشاة

مؤشرات األداء

• تأمين الرامبات ذات الميول المناسبة
•زيادة الرقعة الخضراء من خالل زراعة االشجار لتامين االماكن المظللة ما أمكن
•تامين اثاث الطريق من مقاعد ومظالت ومواقف باصات
•تأمين سالمة المشاة من خالل تأمين ممرات مشاة آمنة محددة
•االهتمام بتصريف مياه االمطار

نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائرة الدراسات والتصميم/د .االشراف
وادارة المشاريع /منطقة ماركا/دائرة
العطاءات /دائرة الموازنة /المقاول/
وحدة المختبرات االنشائية/دائرة
الزراعة
الموازنات المطلوبة
 6,080,000دينار
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( )6-1مبادرة تأهيل بركة البيبسي المرحلة االولى
مشــروع تأهيــل ومعالجــة بركــة البيبســي مبــادرة مــن أمانــة عمــان التزامــا بمســؤولياتها االداريــة والبيئيــة واســتجابة لدعــوة الحكومــة المالك :مديرية الهندسة
إليجــاد حلــول نهائيــة وجذريــة للمشــكلة البيئيــة والصحيــة القائمــة يف بركــة الرصيفــة معالجــة الوضــع البيئــي القائــم والتخلــص مــن الميــاه المدى الزمني2023-2022 :
الراكــدة والمتجمعــة يف البركــة بصــورة جذريــة ونهائيــة ويتضمــن الحــل الفنــي كمــا يلــي لمشــروع لتأهيــل بركــة البيبســي المرحلــة األولــى من:
مؤشرات األداء
1.تجفيف البركة من المياه الراكدة يف الموقع.
نسبة انجاز المشروع
2.إنشاء عبارة صندوقية تمتد من بداية البركة وحتى الثلث األخير منها
الشركاء
3.إنشــاء خــزان تجميعــي للميــاه بســعة عشــرة آالف متــر مكعــب الســتخدامه مســتقبال يفري االشــجار والنباتــات يف الحديقــة (ضمــن
د .الدراسات والتخطيط البيئي /دائرة
المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع).
االشراف وإدارة المشاريع/دائرة
4.اســتكمال التخلــص مــن الميــاه المتجمعــة مــن داخــل البركــة وصــوال الــى مجــرى نهــر الزرقــاء مــن خــال الخــط الناقــل مــن االنابيــب االنشاءات /وزارة البيئة /مياهنا /بلدية
الخرســانية المســلحة و المنفــذة باســتخدام تقنيــة اإلنفــاق( ( )Micro-Tunneling technologyللتغلــب علــى فروقــات المناســيب و الرصيفة /المقاول االستشاري
التــي تتــراوح مــن  30-17متــر) ،وبطــول يقــارب  1.5كــم تقريبــا .
الموازنات المطلوبة
5.مدة المشروع )18( :شهرًا (تشمل ثالثة شهور ألعمال التصميم و خمسة عشر شهرا ألعمال التنفيذ ) دون أي تمديدات.
 12مليون دينار (تمويل خارجي)
المشروع تمويل من البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية ()EBRD

( )7-1مبادرة تأهيل بركة البيبسي المرحلة الثانية /المتنزه البيئي
المالك
مديرية الهندسة
المدى الزمني
2026-2024
يهدف المشروع الى خلق مدينة صديقة للمشاة وتحقيق خطة عمان خضراء ( )GCAPوالمساهمة يف تحسين البيئة وبما يتوافق مع
خطط التغير المناخي ( )Climate Changeو بتحسين البيئة المبنية من خالل إعادة تأهيل الموقع بعد معالجة المشكلة البيئية القائمة
تسعى أمانة عمان ومن خالل دراسة شمولية للموقع لتحويله الى حديقة بيئية تشكل رافعة حضرية واجتماعية وبيئية للمنطقة
المحيطة وتوفر عناصر ترفيهية وثقافية و رياضية للسكان بكافة فئاتهم العمرية .

مؤشرات األداء
نسبة انجاز المشروع
الشركاء
د .الدراسات والتخطيط البيئي/دائرة
الدراسات والتصميم /دائرة االشراف
وادراة المشاريع/وزارة البيئة /بلدية
الرصيفة /االستشاري
الموازنات المطلوبة
 5,000,000دينار (تمويل خارجي)
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()8-1

مشروع تصميم مبنى جديد /طوارئ راس العين

مــن منطلــق ســعي أمانــة عمــان لتحديــث خدماتهــا ومرافقهــا وفقــً ألحــدث التطــورات التكنولوجيــة وتأميــن أســاليب الســامة العامــة المالك :مديرية الهندسة
والراحــة وتوفيــر واالنظمــة التقنيــة و كافــة المرافــق الالزمــة لمســتخدمي مبنــى مــن هــذا النــوع ضمــن حــدود الموقــع القائــم وإعــادة المدى الزمني2023 :
تأهيــل المبنــى القائــم وتشــمل االعمــال :
مؤشرات األداء
−إعادة تأهيل وتوسعة المبنى القائم وفقا للمتطلبات الوظيفية والتجهيزات التقنية المطلوبة
−إعــادة تأهيــل الموقــع القائــم وتوفيــر المنشــآت االضافيــة الالزمــة لطبيعــة العمــل (منامــات  ،اســتراحات  ،مطعــم  ،خدمــات
صحيــة ....الــخ)
1.تحديث االنظمة التقنية وفقا الحدث التطورات التكنولوجية (انظمة االتصال  ،المراقبة  ،التتبع،

نسبة انجاز المشروع
الشركاء
مديرية الرقابة الصحية  /دائرة
الدراسات والتصميم  /د .االشراف
وادارة المشاريع  /دائرة العطاءات
 /دائرة الموازنة  /المقاول  /وحدة
المختبرات االنشائية  /دائرة الزراعة
الموازنات المطلوبة1,500,000 :دينار

( )9-1مشاريع انشاء قبور /مقبرة سحاب اإلسالمية
عطاء دوري سنوي ضمن نطاق أمانة عمان بشكل منتظم وحسب المخططات الموضوعة لهذه الغاية ،تهدف الى:
1.رفع المخزون االستراتيجي للقبور حفاظا على األمن اإلستراتيجي.
2.تنظيم عمليات الدفن بما يسهل على المواطنين عمليات دفن الموتى.
3.رصــد المســاحات المتبقيــة وتجهيــز وثائــق العطــاءات والمخططــات باألعــداد المناســبة لالســتغالل األمثــل لألراضــي
الموجــودة دون تــرك أي مســاحات ال يمكــن االســتفادة منهــا الحقــا.

المالك
مديرية الهندسة
المدى الزمني
2023-2022
مؤشرات األداء

4.التنســيق المســتمر مــع إدارة المقبــرة لمعرفــة الدفــن اليومــي او األســبوعي والشــهري لتقييــم الوضــع العــام مقارنــة مــع نسبة انجاز المشروع
الشركاء
أعــداد القبــور المتوفــرة ووضــع الخطــط اإلســتراتيجية إلعــداد العطــاءات و توفيــر المخــزون الــازم بالوقــت المناســب.
5.حســب رصــد قطــع األراضــي المتبقيــة لقطــع األراضــي يف مقبــرة ســحاب فــإن العــدد الكلــي المتوفــر يبلــغ  8500قبــر تقريبــا ،دائرة الدراسات والتصميم /دائرة
االشراف وادراة المشاريع/دائرة
والعمــل جــاري علــى تجهيــز العطــاءات بشــكل دوري حســب األصــول
الرقابة الصحية /دائرة العطاءات/
يتــم تجهيــز عطــاءات بعــدد ( )5000_4000قبــر ســنويا بكلفــة تقديريــة 650الــف للعطــاء الواحــد ،وتشــمل أعمــال الحفــر والجــدران و أغطيــة دائرة الموازنة /المقاول/وحدة
المختبرات االنشائية
القبــور و الطمــم
الموازنات المطلوبة
 1880500دينار
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( )10-1مشروع انشاء البنية التحتية للمقبرة الجديدة دوريًا (األسوار ،الشوارع ،المسجد ،المرافق الصحية)....
المالك :مديرية الهندسة
المدى الزمني2026-2023 :
مؤشرات األداء
نسبة انجاز المشروع
الشركاء

يهدف المشروع الىرفع المخزون االستراتيجي للقبور حفاظا على األمن اإلستراتيجي و تنظيم عمليات الدفن بما يسهل على المواطنين
الغاية
عمليات دفن الموتى و حيث أن موقع مقبرة سحاب و يف نهاية العام  2022سيكون قد وصل الى طاقته االستيعابية النهائية ولهذه
دائرة الدراسات والتصميم /دائرة
خدمات
سيتم تحديد موقع جديد النشاء مقبرة وإنشاء البنية التحتية الالزمة لتشغيلها وادامتها (اسوار  ،بوابات  ،شوارع  ،مسجد ،
االشراف وادراة المشاريع/دائرة
وادارة...الخ )
الرقابة الصحية /دائرة العطاءات/
دائرة الموازنة /المقاول/وحدة
المختبرات االنشائية
الموازنات المطلوبة
 5,250,000دينار

( )11-1انشاء قبور يف المقبرة االسالمية الجديدة دوريًا بواقع عطائين سنوياً
عطاء دوري سنوي ضمن نطاق أمانة عمان بشكل منتظم وحسب المخططات الموضوعة لهذه الغاية ،تهدف الى:
•رفع المخزون االستراتيجي للقبور حفاظا على األمن اإلستراتيجي.
•تنظيم عمليات الدفن بما يسهل على المواطنين عمليات دفن الموتى.
•رصــد المســاحات المتبقيــة وتجهيــز وثائــق العطــاءات والمخططــات باألعــداد المناســبة لالســتغالل األمثــل لألراضــي
الموجــودة دون تــرك أي مســاحات ال يمكــن االســتفادة منهــا الحقــا.

المالك
مديرية الهندسة
المدى الزمني
2026-2023
مؤشرات األداء

•التنســيق المســتمر مــع إدارة المقبــرة لمعرفــة الدفــن اليومــي او األســبوعي أوالشــهري لتقييــم الوضــع العــام مقارنــة مــع نسبة انجاز المشروع
الشركاء
أعــداد القبــور المتوفــرة ووضــع الخطــط اإلســتراتيجية إلعــداد العطــاءات وتوفيــر المخــزون الــازم بالوقــت المناســب.
•حســب رصــد قطــع األراضــي المتبقيــة لقطــع األراضــي يف مقبــرة ســحاب فــإن العــدد الكلــي المتوفــر يبلــغ  8500قبــر تقريبــا ،دائرة الدراسات والتصميم /دائرة
االشراف وادراة المشاريع/دائرة
والعمــل جــاري علــى تجهيــز العطــاءات بشــكل دوري حســب األصــول
الرقابة الصحية /دائرة العطاءات/
يتــم تجهيــز عطــاءات بعــدد ( )5000_4000قبــر ســنويا بكلفــة تقديريــة 650الــف للعطــاء الواحــد ،وتشــمل أعمــال الحفــر والجــدران وأغطيــة
دائرة الموازنة /المقاول/وحدة
القبــور والطمــم.
المختبرات االنشائية
الموازنات المطلوبة
 4000000دينار
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( )12-1تأهيل مقابر قائمة
عطــاء يهــدف الــى صيانــة مواقــع القبــور القائمــة ضمــن نطــاق أمانــة عمــان بشــكل منتظــم وحســب المخططــات الموضوعة المالك :مديرية الهندسة
لهــذه الغايــة ،تهــدف الى:
المدى الزمني
6.تأمين سالمة القبور القائمة والحد من الدفن العشوائي والعبث.

2026-2022

7.تأمين سالمة المجاورين للقبور

مؤشرات األداء

8.تنظيم عمليات الدفن بما يسهل على المواطنين عمليات دفن الموتى.

نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائرة الدراسات والتصميم /دائرة االشراف وادراة
المشاريع/دائرة الرقابة الصحية /دائرة العطاءات/
دائرة الموازنة /المقاول/وحدة المختبرات االنشائية
الموازنات المطلوبة 1250000 :دينار

( )13-1مشروع انشاء مباني مناطق جديدة
يتــم ســنويا ووفقــا للنمــاذج التصميميــة المعتمــدة مــن قطــاع المناطــق انشــاء مبانــي مناطــق جديــدة توائــم آليــة العمــل والهيــكل المالك
التنظيمــي للمناطــق وتوفــر كافــة الخدمــات الالزمــة وتراعــي كافــة المتطلبــات الوظيفيــة والهندســية والصحيــة وتحتــوي:
مديرية الهندسة
•نافذة خدمة الجمهور لكافة االقسام يف مستوى الطابق االرضي
المدى الزمني
•مكاتب وقاعات للموظفين ولكافة االقسام

2025-2023

•مكاتب ادارية لكل من مدير المنطقة ورئيس اللجنة المحلية وقاعات اجتماعات

مؤشرات األداء

•خدمات ومرافق صحية

نسبة انجاز المشروع

•مستودعات لكافة االقسام
•أعمال تنسيق موقع وشبكة ري
•أسوار ومداخل ومواقف سيارات
•أعمال انارة وأعمال الكهروميكانيك

الشركاء
مديرية المناطق  /دائرة الدراسات
والتصميم  /دائرة االشراف وادارة
المشاريع  /دائرة العطاءات  /دائرة
الموازنة  /المقاول  /وحدة المختبرات
االنشائية
الموازنات المطلوبة
 2,100,000دينار
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( )14-1تصميم وانشاء ورشة صيانة االليات يف الغباوي
إنشــاء خاليــا مكــب الغبــاوي ضمــن المشــاريع اإلســتراتيجية ألمانــة عمــان لغايــات تطويــر منظومــة بنيــة تحتيــة متطــورة ،تــم طــرح العطــاء المالك :مديرية الهندسة
بالتعــاون مــع البنــك األوروبــي إلعــادة االعمــار والتنميــة ( )EBRDمــن خــال منحــة وقــرض لغايــات إنشــاء ورشــة صيانــة لآلليــات و المركبــات و المدى الزمني2022 :
ســاحات االصطفــاف الخارجيــة علــى أرض بمســاحة ( 3500م ،)2و يتكــون العطــاء مــن :
مؤشرات األداء
•هنجر بمساحة ( 788.5م.)2
نسبة انجاز المشروع
•محطة للغسيل بمساحة ( 138م.)2
•طريق بطول  50م وعرض  8م.الهنجر مكون من طابقين أرضي بمساحة تقريبية (  757م )2وطابق سدد بمساحة (  177.4م.)2
الشركاء
•الطابــق األرضــي مكــون مــن  3أجــزاء (ورشــة) كل جــزء مــزود برافعــة قدرتهــا  5طــن و ســتة ( )6أبــواب باإلضافــة إلــى (مراحيــض عــدد
 2بمــا يف ذلــك االســتحمام) ,غــرف تغييــر المالبــس عــدد  2مــع خزائــن ومقاعــد تتســع ل , 20مطبــخ صغيــر ,غرفــة طعــام ,غــرف تخزيــن  ,دائرة الدراسات والتصميم  /دائرة
االليات /دائرة معالجة النفايات
مكاتــب).
(الموقع لديهم) /دائرة التنفيذ/
ً
شخص)
12
لـ
تتسع
اجتماعات
,غرفة
ا
شخص
11
لـ
تتسع
مكاتب
(4
من
مكون
السدد
•طابق
دائرة التنسيق /دائرة العطاءات
(.)2
وبوابتين
سياج
•إنشاء
والمشتريات /البنك األوروبي العادة
االعمار والتنمية ( / )EBRDوحدة
المشروع تمويل من البنك األوروبي العادة االعمار والتنمية ()EBRD
المختبرات االنشائية /دائرة الموازنة/
دائرة الحسابات /المقاول
الموازنات المطلوبة 697,000 :دينار

( )15-1مشروع انشاء مبنى المختبرات االنشائية
المالك :مديرية الهندسة
المدى الزمني2023 :
مؤشرات األداء
نسبة انجاز المشروع

ضمن خطة أمانة عمان لتحقيق أعلى مستويات الخدمة وفقا ألفضل المواصفات و المعايير العالمية تسعى ومن خالل إعادة تأهيل
مرافقها القائمة الى الوصول الى مباني موائمة لالحتياجات الوظيفية وللخطط المستقبلية وتتوافق مع الهدف من التحول الى تقديم
خدمات ذات جودة عالية ومن هنا و حين تم تصميم إعادة تأهيل مبنى الرقابة الصحية تبين ضرورة نقل مبنى المختبرات االنشائية وذلك
لالستغالل االمثل لمساحات الموقع المحيط و أيضا لعدم موائمة متطلبات وحدة المختبرات االنشائية الفنية مع الواقع القائم للمختبر دائرة الدراسات والتصميم  /وحدة
المختبرات االنشائية  /د .االشراف
وســيتم العمــل علــى تصميــم مبنــى المختبــرات وفقــا لما ذكــر تمهيدا للحصول على شــهادات االعتمــاد العالمية لمثــل هذا النوع من
وادارة المشاريع /دائرة العطاءات
المنشــأت و أيضا لســهولة الصيانة مع اخذ كافة معايير الســامة و االمان يف هذا النوع من المباني .
 /دائرة الموازنة  /وحدة المختبرات
االنشائية  /المقاول
الشركاء

الموازنات المطلوبة
 700,000دينار
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( )16-1مشروع تصميم وتنفيذ هنجر الحاويات
المشــروع يهــدف الــى انشــاء هنجــر معدنــي لتصنيع الحاويــات المعدنية بأعلــى المواصفــات و معايير الســامة و االمان العالمية والهندســية المالك
والكــودات وخطــوط االنتــاج لمثــل هــذا النــوع مــن المشــاريع وتوفيــر التهويــة المناســبة للغــازات الناجمــة عــن عمليــات اللحــام والدهــان
وتحقيــق الديمومــة وســهولة الصيانــة علمــا انــه ســوف يتــم إنشــاؤه علــى قطــع االراضــي ذوات االرقــام ( )5436(،)3509حــوض ( 2الونانــات) مديرية الهندسة
قريــة مــاركا بمســاحةتقريبية ( )5.8دونــم
المدى الزمني
العناصر االساسية المقترحة يف وثيقة العطاء:

2024

إنشــاء هنجــر معدنــي بمســاحة تقريبيــة ( )3800م 2اضافــة الــى الســاحات ومواقــف الســيارات بمســاحة تقريبيــة ( 750م )2لتصنيــع الحاويــات مؤشرات األداء
المعدنيــة حســب مــا يتطلبــه مثــل هــذا النــوع مــن المشــاريع مــن متطلبــات مــع االخــذ بعيــن االعتبــار خطــوط االنتــاج الالزمــة واالجهــزة
نسبة انجاز المشروع
والمعــدات الالزمــة لعمليــات االنتــاج والتصنيــع ،وعلــى ان تتضمــن علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
الشركاء
•غرفة غيار واستراحة فنيين.
•مستودع الحديد
دائرة االشراف وادارة المشاريع  /دائرة
•تجهيز مواد تصنيع الحاويات

•وحدات صحية .

•تصنيع /تجميع الحاويات

•غرفة حارس.

•دهان الحاويات .

•مبنى ادارة .

•مســتودع الحاويــات المعدنيــة
الجاهــزة .

•قاعة صالة .

الدراسات والتصميم  /االستشاري /
دائرة اإلنتاج  /دائرة العطاءات  /دائرة
الموازنة  /المقاول /وحدة المختبرات
االنشائية
الموازنات المطلوبة
 900,000دينار

•نظام كاميرات مراقبة.

•ساحة تحميل الحاويات
المعدنية الجاهزة (شاحنات
كبيرة )

•محول كهرباء خاص.

•كرين تحميل وتنزيل

•المداخل والمخارج للموقع.

•نظام اطفاء حريق.

•ساحة مواقف سيارات .
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( )17-1االعمار الهاشمي الرابع للمسجد الحسيني الكبير
الحقــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية إثــر انهيــار تغطيــة الســاحة الســماوية بالســير بإجــراءات تصميــم لغايــات تنفيــذ قبــة المالك
ســماوية لســاحة المســجد علــى نفقــة صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبداللــه الثانــي بــن الحســين حيــث تــم تشــكيل
لجنــة فنيــة مختصــة مــن كافــة الجهــات المعنيــة (الديــوان الملكــي الهاشــمي ،وزارة االوقــاف ،امانــة عمــان ،وزارة االشــغال مديرية الهندسة
العامــة واالســكان ،االستشــارية الســادة منيــر حجيــري) وتشــمل أعمــال العطــاء:
المدى الزمني
-انشاء قبة سماويةزجاجية وأعمال تدعيم لألعمدة القائمة

2022
مؤشرات األداء

-صيانة واستبدال ومعالجة التهبيطات األرضيات للفناء الداخلي والرواق والساحة الخارجية القائمة

نسبة انجاز المشروع

-أعمال نقل الميضأة من الفناء الى الساحة الخارجية

الشركاء

-أعمال تصميم داخلي

دائرة الدراسات والتصميم  /الديوان الملكي العامر /
وزارة االوقاف  /االستشاري /د .االشراف وادارة المشاريع
 /دائرة العطاءات  /دائرة الموازنة /المقاول /وحدة
المختبرات االنشائية

أعمال تدفئة وتكييف-أعمال انارة ومقاومة حريق وصوتيات.

الموازنات المطلوبة

-تنظيف واعادة تأهيل مجرى تصريف مياه االمطار.

 1,000,000دينار

( )18-1تأهيل مباني المناطق لذوي االحتياجات الخاصة ( )11منطقة /متطلبات بلدية برشلونة
المالك
مديرية الهندسة
المدى الزمني
2023
وفقــا لالتفاقيــة المبرمــة مــع المجلــس االعلى لذوي االعاقة وبلدية برشــلونة ولتعاميم رئاســة الوزراء
بخصــوص تأهيــل المرافــق واالبنيــة العامــة لموائمة احتجاجات ذوي االعاقة فســيتم إعــادة تأهيل عدد من
مبانــي المناطــق ( )14لتأميــن انســيابة الحركــة لذوي االعاقة وتوفيــر المرافق الصحيــة واالنظمة الخاصة
لخدمتهــم ضمن مبانــي المناطق .

مؤشرات األداء
نسبة انجاز المشروع
الشركاء
المجلس االعلى لذوي االعاقة  /بلدية برشلونة  /دائرة الدراسات
والتصميم  /دائرة االشراف وادارة المشاريع  /دائرة العطاءات /
دائرة الموازنة /المقاول /وحدة المختبرات االنشائية
الموازنات المطلوبة
 500,000دينار
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( )19-1تأهيل مبنى العبدلي لذوي االحتياجات الخاصة  /متطلبات بلدية برشلونة
المالك
مديرية الهندسة
المدى الزمني
2023

وفقــا لالتفاقيــة المبرمــة مــع المجلــس االعلى لذوي االعاقة وبلدية برشــلونة ولتعاميم رئاســة الــوزراء بخصوص تأهيل
المرافــق واالبنيــة العامــة لموائمــة احتياجــات ذوي االعاقة فســيتم إعادة تأهيل عــدد من المبانــي منها مبنى منطقــة العبدلي مؤشرات األداء
ومجمــع الدوائــر لتأميــن انســيابية الحركــة لذوي االعاقــة وتوفير المرافــق الصحية واالنظمــة الخاصة لخدمتهم ضمــن المبنى
نسبة انجاز المشروع
القائم وتشــمل االعمال :
الشركاء
توريد وتركيب وتشغيل مصاعد بانورامية (المصاعد القائمة غير مؤهلة)
إعادة تأهيل كافة مداخل المبنى القائمة
إعادة تأهيل الوحدات الصحية القائمة يف كافة الطوابق

المجلس االعلى لذوي االعاقة  /بلدية برشلونة
 /دائرة الدراسات والتصميم  /دائرة االشراف
وادارة المشاريع  /دائرة العطاءات  /دائرة
الموازنة  /المقاول  /وحدة المختبرات
االنشائية
الموازنات المطلوبة
 450,000دينار

( )20-1تأهيل مبنى الرقابة الصحية
المالك
مديرية الهندسة
المدى الزمني
2024
مؤشرات األداء

يشتمل العمل على إعادة تأهيل مبنى الرقابة الصحية القائم وإضافة طابق و االستغالل االمثل لمساحات المبنى القائم
والموقع المحيط به لموائمة متطلبات الدائرة بأعلى المواصفات و المعايير العالمية الصحية والهندسية لمثل هذا النوع
من المشاريع تمهيدا للحصول على شهادات االعتماد العالمية للمختبر الطبي ومراعاة عمليات وخطوط االنتاج المتبعة لمثل الشركاء
هذا النوع من المنشأت وسهولة الصيانة للموقع و مع اخذ كافة معايير السالمة و االمان يف هذا النوع من المباني.
مديرية الرقابة الصحية  /دائرة الدراسات والتصميم
 /د .االشراف وادارة المشاريع  /دائرة العطاءات
 /دائرة الموازنة  /المقاول  /وحدة المختبرات
االنشائية  /دائرة الزراعة
نسبة انجاز المشروع

الموازنات المطلوبة
 2,000,000دينار
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( )21-1مشروع صيانة و تأهيل موقع الطوارئ تالع العلي القائم
المالك
مديرية الهندسة
المدى الزمني
مــن منطلــق ســعي أمانــة عمــان لتحديــث خدماتهــا ومرافقهــا وفقــً ألحــدث التطــورات التكنولوجيــة وتأميــن أســاليب
الســامة العامــة والراحــة وتوفيــر االنظمــة التقنيــة و كافــة المرافــق الالزمــة لمســتخدمي مبنــى مــن هــذا النــوع ضمــن
حــدود الموقــع القائــم وإعــادة تأهيــل المبنــى القائــم وتشــمل االعمــال :
إعــادة تأهيــل المبنــى القائــم وفقــا للمتطلبــات الوظيفيــة والتجهيــزات التقنيــة المطلوبــة
إعــادة تأهيــل الموقــع القائــم وتوفيــر المنشــآت االضافيــة الالزمــة لطبيعــة العمــل (منامــات  ،اســتراحات  ،مطعــم ،
خدمــات صحيــة ....الخ)
تحديــث االنظمــة التقنيــة وفقــا الحــدث التطــورات التكنولوجيــة (انظمــة االتصــال  ،المراقبــة  ،التتبــع،

2025
مؤشرات األداء
نسبة انجاز المشروع
الشركاء
مديرية الرقابة الصحية  /دائرة الدراسات
والتصميم  /د .االشراف وادارة المشاريع /
دائرة العطاءات  /دائرة الموازنة  /المقاول
 /وحدة المختبرات االنشائية  /دائرة الزراعة
الموازنات المطلوبة
 1,300,000دينار
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الغاية السادسة  :اسطول نقل ومرافق آمنة ومستدامةوصديقة للبيئة
الهدف اإلستراتيجي الثاني :رفع جاهزية وكفاءة اسطول امانة عمان
()1-2رفع كفاءة الكوادر الفنية
المالك :دائرة المركبات
المدى الزمني2022 :
يتم من خالل عقد توريد المركبات من قبل الشركات المورد ا تدريب عدد من الفنيين على عمليات الصيانة و االصالح لألسطول
الجديد لغاياترفع جوده اإلصالحات والتعامل مع المركبات الحديثة وسرعه انجاز اإلصالح

مؤشرات األداء :عدد الفنيين المدربين
الشركاء :الموردين
الموازنات المطلوبة :ال توجد كلف

()2-2رفع وعي مشغلي اسطول امانة عمان نحو قيادة أمنة و التشغيل االمثل
المالك
دائرة النقل والتزويد
المدى الزمني
2026-2022
مؤشرات األداء
−نسبة الرفع يف وعي المشغلين
−معدل حوادث اسطول امانة
عمان والمسبب امانة عمان.
−عدد الحوادث التي مسبباتها
اسطول امانة عمان  /عدد
الحوادث الكلي)

تم اطالق هذه المبادرة بهدفرفع وعي مشغلي االسطول يف امانة عمان بسبب الممارسات الغير آمنة من قبلهم و
بهدف تخفيض الحوادث والمخالفات على مركبات واليات االمانة

الشركاء
الموازنات المطلوبة
ال توجد كلف
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( )3-2تأهيل هناجر االصالحات يف دائرة المركبات
المالك
دائرة المركبات
المدى الزمني
2026-2025
استبدال الساحات المكشوفة بهناجر اصالح تتوفر فيها شروط السالمة العامة يف دائرة المركبات و لضمان تأمين بيئة
عمل مناسب للفنيين و لتنفيذ عمليات الصيانة و االصالح

مؤشرات األداء
نسبة انجاز تأهيل هناجر االصالح
الشركاء
دائرة العطاءات
دائرة الدراسات والتصميم
الموازنات المطلوبة
 1000000دينار

( )4-2تحديث وتطوير واعادة تأهيل اسطول امانة عمان والتحول الستخدام سيارات الكهرباء الهجينة
المالك
دائرة المركبات  +دائرة االليات
المدى الزمني
2026-2022
بهدف توحيد طراز وانواع المركبات واالليات العاملة ضمن اسطول امانة عمان وضمن المواصفات العالمية ووفق التوجهات الحكومية
لترشــيد النفقــات بهــدف خفــض الكلــف التشــغيلية (االصــاح والصيانةواســتهالك المحروقات  )...من خالل احالل اســطول حديث واخراج
نسبة االنجاز من تحديث االسطول
المتهالك من الخدمة .كما ســيتم ادخال عدد من مركبات العاملة بشــكل كلي على الكهرباء وصديقة للبيئةبهدفرفع ســوية اســطول
الركوب بأمانة عمان والتماشي مع اخر المواصفات للمركبات وفق التوجهات الحكومية
الشركاء
مؤشرات األداء

دائرة العطاءات  /دائرة المالية /
الموردين
الموازنات المطلوبة
28000000دينار
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()5-2رفع معايير تنفيذ عمليات الصيانة
المالك
دائرة المركبات  +دائرة االليات
المدى الزمني
2023
بهدف تطوير و تحسين عمليات الصيانة و االصالح ورفع شروط السالمة العامة سيتم العمل على ادخال اجهزة و ادوات جديدة و حديثة
لضمان سرعة انجاز اإلصالحات وجودتها للمركبات واالليات

مؤشرات األداء
عدد االجهزة التي سيتم شراؤها لغايات
تحسين عملية الصيانة
الشركاء
الموردين و الدائرة المالية
الموازنات المطلوبة
50000دينار
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الغاية السابعة :مدينة مرنة تتكيف مع االزمات والظروف الطارئة
الهدف اإلستراتيجي االول  :تحسين ورفع كفاءة وجاهزية ادارة االزمات والطوارئ يف امانة عمان

( )1-1مبادرة انشاء مبنى الطوارئ واالزمات
المالك
مديرية الهندسة
المدى الزمني
2024
تسعى أمانة عمان إلنشاء مركز طوارئ وادارة أزمات بأحدث المواصفات العالمية مزود بكافة االنظمة الذكية والحديثة ومواكبة أفضل
التقنيات والمستجدات العالمية يف هذا المجال وسيكون المركز موقعا للمراقبة والسيطرة واالدارة لكل من :أنظمة النقل العاملة
(باص عمان ،الباص السريع ،الباصات المغذية ....إلخ) .ولشبكات تصريف مياه االمطار القائمة) ويف حاالت الطوارئ الخارجة عن المألوف
(الزالزل ،الفيضانات ،االوبئة ...القدر الله) من خالل الربط مع كافة مراكز الطوارئ وادارة االزمات القائمة لدى الجهات الشريكة ونظام
تتبع المركبات الكترونيا ونظام تتبع الحركة المرورية ونقاط االزدحام المروري ونظام البيئة واستمرارية نظافة المدينة.

مؤشرات األداء
مبنى الطوارئ وادارة االزمات
الشركاء
دائرة الدراسات والتصميم  /د.
االشراف وادارة المشاريع  /دائرة
عمليات المرور  /دائرة التنفيذ  /دائرة
العطاءات  /دائرة الموازنة  /المقاول
 /وحدة المختبرات االنشائية
الموازنات المطلوبة
 8,000,000دينار (تمويل خارجي)
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( )2-1بناء خطط استمرارية االعمال
المالك
لجنة ادارة االزمات والطوارئ يف امانة
عمان
المدى الزمني2024-2022 :
مؤشرات األداء

بناء نماذج خاصة بأمانة عمان لخطط استمرارية االعمال يف جميع القطاعات بحيث تتضمن حصر المخاطر االستراتيجية وخطة االستجابة
الفورية للمخاطراالستراتيجية ضمن مسؤولية امانة عمان كما وتتضمن حصر كافة الخدمات والعمليات وتصنيفها من حيث االنقطاع عن عدد خطط استمرارية االعمال
االعمال المقبول
الشركاء
باإلضافة لحصر كافة مرافق ومباني وكوادر ومعدات ووسائل االتصال يف امانة عمان وخطط العمل البديلة الستمرارية تنفيذ االعمال
المركز الوطني لألمن وادارة
وتعبئتها من خالل فريق العمل المتخصص وتعميمها وتجهيز كافة متطلبات تنفيذ تلك الخطط وضمان استمراريتها و ديمومتها
االزمات/كافة الوحدات التنظيمية
يف امانةعمان/الدفاع المدني/ادارة
السير  /االمن العام /وزارة الصحة/
الموطنين/المركز الوطني لألمن
السيبراني
الموازنات المطلوبة :ال يوجد

( )3-1بناء خطط إلدارة االزمات يف امانة عمان
المالك
لجنة ادارة االزمات والطوارئ يف امانة
عمان
المدى الزمني
يعنى هذا المشروع ببناء خطط إلدارة االزمات يف امانة عمان من خالل تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجه امانة عمان وتقييم المخاطر
الرئيسية.ووضع سناريوهات إلدارة االزمات ً
بناء على المخاطر والتنسيق مع كافة المعنيين بخصوص بناء خطط ومتطلبات ادارة
االزمات لمدينة عمان وفق مسؤولية امانة عمان وتجهيز كافة االحتياجات الالزمة لتنفيذ تلك الخطط بحيث يتم بناء خطط إلدارة االزمات
المتعلقة بالتغيرات المناخية وخطط إلدارة االزمات المتعلقة بالمرور والبيئة والصحة وخطط اخرى بالتعاون والتشارك مع المعنيين
بالمركز الوطني إلدارة االزمات بحيث تكون امانة عمان جهة داعمة إلدارة االزمات لمدينة عمان .باإلضافة الى تحديد االدوات واالدوار
ومستويات التنفيذ يف امانة عمان والشركاء الداخليين والخارجيين.

2025-2022
مؤشرات األداء
عدد االستراتيجيات
الشركاء
المركز الوطني لألمن وادارة
االزمات/كافة الوحدات التنظيمية
يف امانةعمان/الدفاع المدني/ادارة
السير  /االمن العام /وزارة الصحة/
الموطنين/المركز الوطني لألمن
السيبراني  /الجهاز االعالمي
الموازنات المطلوبة
ال يوجد
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( )4-1الدراسات المائية الخاصة بأنظمة التحذير المبكر للفيضانات وتركيبها
المالك
مديرية الطرق
المدى الزمني
2026-2023
مؤشرات األداء
الدراسة الفنية

يهدف هذا المشروع الى عمل دراسات مائية خاصة بمياه االمطار والفيضانات وتحديد البؤر الساخنة التي قد تشكل خطورة على السالمة
ً
وبناءعلى هذه الدراسات يتم تركيب اجهزة انذار مبكر يف المجاري المائية والعبارات من اجل إطالق انذارات
العامة يف المواسم المطرية
مبكرة تكون موجهة لصناع القرار وللمواطنين التخاذ القرارات المناسبة قبل حدوث الكوارث
الشركاء

عدد انظمة التحذير المبكر للفيضانات

منظمة االمم المتحدة /الحكومة
االلمانية  /الحكومة اليابانية /
الجامعات الحكومية  /وزارة المياه /
دائرة االرصاد الجوية  /المركز الجغرايف
الملكي  /وزارة البيئة
الموازنات المطلوبة
 2مليون دينار (تمويل خارجي)

154

الغاية الثامنة  :اعمار منظم
الهدف اإلستراتيجي االول  :رفع كفاءة الرقابة على اإلعمار يف المدينة
( )1-1اتمتة عمليات التفتيش الخاصة برقابه االعمار
المالك :دائرةرقابة االعمار
المدى الزمني2023 -2022 :
مؤشرات األداء

انشاء نظام تفتيش موحد لرقابة االعمار وزيادة التنسيق والتكامل فيما بين اقسام الرقابةالتابعة للمناطق ودائرة الرقابة وذلك للحد من
تداخل الصالحيات بين الجهتين استنادا للقوانين واألنظمة والتشريعات الخاصة برقابة االعمار وذلك لرفع جودة ونوعية الخدمات المتعلقة
عدد العمليات المؤتمتة
برقابة االعمار يف جميع المناطق التابعةألمانة عمان ومراقبة جميع انشطة اعمال االعمار ومنع التجاوزات والتعديات واالشراف على اصدار
الشركاء
تصاريح البناء و الحفر والهدم إلزالة جميع التشوهات المخالفة او التي تشكل خطورة ومتابعة تشييد المباني وفقا للتراخيص اإلنشائية
وطرح االنقاض يف المكبات المرخصة ومنع المكاره الناتجة عن طرح االنقاض واألبنية والمركبات المهجورة اضافه الى متابعة المشاريع
دائرة تكنولوجيا المعلومات /دائرة التميز /
الكبرى والحفريات وذلك لمنع االنهيارات واية مخاطر قد تؤثر على السالمة العامة واتخاذ االجراءات القانونية بحق المخالفين .
محكمة امانة عمان/نقابة لمهندسين/نقابة
المقاولين /وزارة االشغال العامة
الموازنات المطلوبة 50,000 :دينار

( )2-1تفعيل الية الرقابة اإللكترونية على قالبات طرح الطمم من خالل التتبع االلكتروني بالشراكة مع دائرة السير
المالك
دائرةرقابة االعمار
المدى الزمني
يأتي مشروع تفعيل الية الرقابة على قالبات طرح الطمم من خالل التتبع اإللكتروني بالشراكة مع دائرة السير للحد من ظاهرة طرح الطمم
واالنقاض العشوائي والتي تعد سببرئيسي يف إغالق شبكات الصرف الصحي والتسبب يف فيضانات الشوارع خاصة يف فصل الشتاء ولمنع
المكاره الناتجة عن ذلك بهدف الحفاظ على السالمة العامة وللتأكيد على طرح الطمم يف المكبات المرخصة وتخفيف العبء على مديريةرقابة
االعمار يف عملياترفع و نقل والتي يتم القاؤها من قبل اصحاب القالبات االنقاض والسيارات المهجورة التي يتم طرحها عشوائيا حيث يتم ربط
اآلليات /القالبات من خالل نظام التتبع اإللكتروني

2026 -2023
مؤشرات األداء
عدد االليات المربوطة بالنظام
الشركاء
دائرة السير /وحدة التتبع االلكتروني /دائرة
عمليات المرور
الموازنات المطلوبة
 500,000دينار
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( )3-1تحديث قواعد البيانات لألبنية المخالفة على نظام GIS
المالك
دائرةرقابة االعمار
المدى الزمني
2026 -2022
يهدف هذا المشروع الى معرفة المخالفات التي تتم بعد الحصول على التراخيص او الغير مرخصة من اجل معرفة تركز المخالفات التي تساهم
يف تعديل االنظمة و القوانين الناظمة للعمل و اتخاذ القرارات المناسبة و يتم تحديد المخالفات من خالل جوالت ميدانية القسام رقابة اال عمار
بعد معرفة التراخيص الممنوحة و عكسها على طبقات على نظام .GIS

مؤشرات األداء
عدد االحياء المنجزة
الشركاء
دائرة تراخيص االبنية/دائرة
نظم المعلومات الجغرافية
الموازنات المطلوبة
ال يوجد
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الغاية التاسعة :ادارة نفايات متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص
الهدف اإلستراتيجي االول  :تحسين إدارة النفايات الصلبة بالشراكة مع القطاع الخاص
( )1-1تطويرمحطة شرق عمان
المالك :دائرة معالجة النفايات
المدى الزمني2023 -2022 :
محطة شرق عمان التحويلية هي محطة نفايات تحويلية واحدة تخدم جميع مناطق امانة عمان بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 3500
طن يوميا  ،حيث يتم استقبال النفايات من جميع مناطق أمانة عمان يوميا وعلى مدار 24ساعة  ،و سيتم اعادة تأهيل محطة شرق عمان
التحويلية وتحويلها الى النظام المغلق الكامل وهو عبارة عن مكبس داخل حاوية الشاحنة مغلقة بالكامل بحيث يتم تفريغ النفايات
مباشرة داخل هذه الحاوية ويتم كبسها بالمكبس لحين وصولها للسعة االستيعابية ومن ثم يتم نقل هذه النفايات الى مكب الغباوي
ويبلغ عدد االليات العاملة لنقل النفايات من المحطة الى مكب الغباوي حوالي  50الية (تريالت) منها النظام المغلق مكبس والنظام
الفاتــح للمحافظــة علــى البيئــة باإلضافــة الــىرفــع الطاقة االســتيعابية اليوميــة للمحطة بواقع  1500طن حيــث تصبح الطاقة االســتيعابية
للمحطــة  5000طن

مؤشرات األداء
القدرة االستيعابيةللمحطة
الشركاء
االعمــار
العطاءات/بنــك
دائــرة
األوروبــي  /مديريــة الهندســة
الموازنات المطلوبة 5 :مليون دينار
تمويل خارجي

( )2-1فرز وتدوير ومعالجة النفايات الصلبة ()GIZ/KFW
المالك :دائرة الدراسات والتوعية البيئية
المدى الزمني
يســتهدف هــذا المشــروع النفايــات الســكنة يف مدينــة عمــان ويهدف إلــى تقليــل النفايات الواردة إلى مكــب النفايات عن طريق
إعــادة تدويرهــا مــن خــال الفصــل اإللزامي للنفايات الســكنية وهي الــورق والكرتون والنفايــات العضوية والعبــوات بمختلف
انواعهــا مــن المصــدر والمســاعدة يف تطويــر أســواق للمنتجــات المعاد تدويرها وتوفيــر حوافز إلعادة تدوير النفايات وســيتم
انشــاء منشــأة ميكانيكيــة -بيولوجيــة لمعالجــة النفايــات العضويــة بطاقــة انتاجيــة مبدئية تصل إلى  239طن/يوميًا بالشــفت
الواحــد وســيتم مــن خاللــه انشــاء مرافق إلنتاج الســماد العضوي ،ويهدف المشــروع ايضا إلنشــاء مركز تدريبــي معني بتدريب
وتأهيــل الموظفيــن والفنييــن يف االمانــة علــى عمليــات الفــرز من المصــدر وكيفية معالجــة النفايات العضوية وانتاج الســماد يف
المرافــق المخصصــة لذلك خالل فترة المشــروع.

2025 -2022
مؤشرات األداء
كمية النفايات المفروزةكمية النفايات المعالجةالشركاء
وزاره البيئة KFW / GIZ /
الموازنات المطلوبة
 23,000,000دينار تمويل خارجي
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( )3-1مشروع اعادة تدوير النفايات من القطاع التجاري
تعــد مدينــة عمــان مــن أكبــر محافظــات المملكــة وتضــم %50مــن الســكان المقيميــن يف المملكــة ،وتعــد مركــز تنمــوي وتجــاري وثقــايف وصناعيرئيســي ،المالك
وتقــوم أمانــة عمــان الكبــرى بدورهــا كأكبــر بلديــة يف المملكــة يف تقديــم خدمــات تنظيــف الشــوارع وجمــع ونقــل ومعالجــة النفايــات البلديــة الصلبــة
مديرية البيئة
الناتجــة يوميــا عــن القطاعــات ً الســكنية والتجاريــة والصناعيــة الواقعــة ضمــن حدودهــا حيــث يتبــع لهــا  22منطقــة
المدى الزمني
واســتنادا لالســتراتيجية الوطنيــة إلدارة النفايــات الصلبــة ،فــإن معــدل إنتــاج الفــرد الواحــد للنفايــات يف ازديــاد ويشــمل ذلــك الزيــادة المتســارعة يف
كميــات النفايــات التجاريــة ،وهــذا يعنــي ارتفــاع معــدل النفايــات التــي تقــوم أمانــة عمــان بطمرهــا يف مكــب النفايــات ،ممــا يــؤدي إلــى المســاهمة يف 2024 -2022
ظاهــرة التغيــر المناخــي وســرعة انتهــاء العمــر االفتراضــي لمكــب النفايــات ،ومــن هنــا جــاءت الحاجــة لتطويــر االطــار االســتراتيجي إلعــادة تدويــر
مؤشرات األداء
النفايــات الصلبــة التجاريــة ألمانــة عمــان الكبــرى بهــدف تحقيــق العديــد مــن الفوائــد البيئيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والحفــاظ علــى عمــان كمدينــة
مرنــة ومســتدامة وخضــراء.
كمية النفايات المفروزة
ويمكن تلخيص فوائد برامج إعادة التدوير للنفايات بما يلي:
•خلــق فــرص عمــل :يمكــن لالســتثمارات الصغيــرة يف جمــع المــواد القابلــة إلعادةالتدويــر واالســترداد أن تنتــج فوائــد حقيقيــة للمجتمــع
يف خلــق فــرص عمــل يف البرامــج المختلفــة.
•توفيــر المــال :عــن طريــق تحويــل المــواد القابلــة إلعــادة التدويــر واالســترداد عــن المكــب ،ويتــم أيضــا تحقيــق فوائــد اقتصاديــة فوريــة
مــن خــال تخفيــضرســوم التخلــص مــن النفايــات وبيــع المــواد القابلــة إلعــادة التدويــر.
•انخفــاض التكاليــف التــي تتحملهــا المدينــة إلدارة النفايــات يف حــال تطبيــق منظومــة إعــادة التدويــر حيــث تقلــل إعــادة التدويــر مــن
تكاليــف التخلــص مــن النفايــات نظــرا لمحدوديــة مســاحة مكبــات النفايــات وعــدم القبــول المتزايــد لمرافــق حــرق النفايات.كمــا يتيــح
الجمــع االنتقائــي /المنفصــل للنفايــات االســتغالل األكثركفــاءة للمــوارد التــي يمكــن إعــادة اســتخدامها أو “تكرارهــا» يف دورة االنتــاج.
•المنافــع االجتماعيــة :يمكــن لمبــادرات تنظيــم قطــاع إعــادة التدويــر أن تســهم يف تحســين القبــول المجتمعــي للعامليــن يف إعــادة التدويــر
وتحســين ظــروف العمــل للعامليــن يف هــذا المجــال والذيــن ينتمــون بمعظمهــم للفئــات المهمشــة.
•المســاهمة يف دعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة القائمــة علــى اســتعمال الســلع القابلــة إلعــادة التدويــر بحيــث تكــون قابلــة
لالســتمرار والتوســع.
•االســتدامة المناخيــة والبيئيــة :باإلضافــة إلــى تقليــل انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري (خاصــة الميثــان) ،تعمــل أنظمــة إعــادة التدويــر
علــى تقليــل التأثيــرات الســلبية للنفايــات المطمــورة علــى الميــاه الســطحية والجوفيــة والروائــح ووجــود الحشــرات والطيوروغيرهامــن
ناقــات االمــراض المعديــة يف المكبــات

158

الشركاء
USAID
الموازنات المطلوبة
 12,000,000دينار
(تمويل خارجي)

( )4-1استحداث مكبات جديدة لمعالجة نواتج االعمار(الطمم)
المالك
دائرة معالجة النفايات
المدى الزمني
2026 -2023

استحداث مكبات جديده خاصه لطرح الطمم واالنقاض وذلك بهدف فرز النفايات الصادرة عن االعمار يف المدينة (حفر /هدم  /صيانة  )...../من
اجل اعادة تدويرها و فرزها و اعادة استخدامها يف انشاء الشوارع و اعادة استخدامها إلنتاج مواد تستخدم يفرصف الشوارع و فصل المواد
لهذه
التي يمكن استخدامها يف تصنيع البالط و ما شابه و الحديد بهدف الوصول الى اقل كمية من المخلفات التي يتم طمرها يف مكبات مخصصة
كمية الطمم المعالج
الغاية ويتم انشاء مكبين مخصصات لهذه الغاية يف موقعين تخدم مختلف مناطق امانة عمان مما سوف ينعكس على تقليل الطرح العشوائي
الشركاء
للطمم و المكارة الناتجة عنها
مؤشرات األداء

وزارة البيئة/مديريــة الهندســة
 /دائــرة العطــاءات
الموازنات المطلوبة
 2مليون دينار

( )5-1تحسين برامج التوعية وتعزيز الوعي العام للجمعيات والمتطوعين يف نظام ادارة النفايات الصلبة
المالك
دائرة الدراسات والتوعية
البيئية
المدى الزمني
يهدف المشروع الى نشر الوعي لسكان عمان و قطاع االعمال و المدارس و الجمعيات بحيث تركز المحاضرات على ادارة ومعالجة النفايات الصلبة 2026 -2022
وفرزها واعادة تدويرها للتقليل من الملوثات البيئية والغازات الدفيئة التي تغير المناخ  ,والتعريف بالنفايات الصلبة وتصنيفها حسب مصدرها
مؤشرات األداء
وأهم انواعها وخاصه الصناعية منها الحتوائها على مواد خطره على البيئة (متفجرة .مساعدة على االشتعال  ,سامه ) باإلضافة الى النفايات
االخرى مثل البالستيك والكاوتشوك والتي تحتاج الى مدة زمنيه طويله للتخلص منها عن طريق العمليات الطبيعية كما يتم التوعية بالية التعامل عدد المحاضرات
مع النفايات من حيث فرزها و اعادة تدويرها و اعادة استخدمها ويتم ذلك بالشراكة مع الجهات المانحة (اكس فام) و المؤسسات المتعاقدة معا الشركاء
وزارة البيئــة /وزارة التربيــة
العالــي
والتعليموالتعليــم
الموازنات المطلوبة
500,000دينار تمويل خارجي
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( )6-1عقد شراكات مستدامه مع القطاع الخاص
المالك
نائب قطاع المناطق والبيئة
المدى الزمني
يهدف هذا المشروع الى االستفادة من الكفاءات اإلداريةوالتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص يف ادارة النفايات الصلبة
والشراكة يف ادارة المخاطر المتعلقة يف مشاريع ادارةالنفايات بحيث تستند الشراكة مع القطاع الخاص على ترتيبات تعاقديه يتم
بمقتضاها قيام القطاع الخاص بالمهام الموكلة اليه يف العقود التشاركية تشمل تصميم مشاريع وتمويلها وتشييدها وتشغيلها
وصيانتها وخاصة المشاريع التي تركز على فرز النفايات و اعادة تدويرها و اعادة االستخدام و استخدام النفايات إلنتاج الطاقة و انتاج
االسمدة.

2026 -2024
مؤشرات األداء
عدد المشاريع المشتركة
الشركاء
شــركة رؤيــة عمــان /النائــب االداري
والمالــي
الموازنات المطلوبة
ال يوجد

( )7-1حوكمة ادارة النفايات الصلبة يف امانة عمان
هــو مشــروع تطويــر لشــركة يهــدف الــى اعــداد هيكلــة واضحــة المعالــم ومخطــط تنظيمــي خــاص ومحــدد بــإدارة النفايــات الصلبــة ضمــن الهيــكل المالك
العــام لألمانــة .ومقارنــة بالمهمــة األصليــة ،يتمثــل الهــدف العــام الجديــد للمشــروع فيمــا يلــي:
مديرية البيئة
ّ
«مســاعدة أمانــة عمــان الكبــرى مــن أجــل إنشــاء قطــاع تنظيمــي خــاص بــإدارة النفايــات الصلبــة ،يضــم وحــدات تنظيميــة واضحــة المعالــم ومتناســبة المدى الزمني
مــع البنيــة التنظيميــة لألمانــة ويضمــن سلســلة مــن التحســينات التشــغيلية ،األمــر الــذي يحقــق اإلعــداد المؤسســي والتشــغيلي األكثــر كفــاءة لـــ
خدمــات ادارة النفايــات الصلبــة التــي ّ
تقدمهــا األمانــة»
2023 -2022
ويتم ذلك من خالل تنفيذ المهام التالية:
•اســتكمال دراســة الوضــع القائــم وتحديــث البيانــات ذات الصلــة وإجــراء دراســة تفصيليــة لتتبــع ووصــف جميــع األنشــطة الحاليــة
المتعلقــة بــإدارة النفايــات تشــمل مــا يلــي:
دراسة التكاليف ومصادر التمويل وتحليل الكلف المباشرة وغير المباشرة لجميع أنشطة إدارة النفايات الصلبة الحالية يفّ
عمان ،بما يف ذلك األنشطة التي تديرها أمانة عمان الكبرى والمناطق التابعة لها.
التخطيط الستحداث قطاع تنظيمي إلدارة النفايات الصلبة يكون واضح المعالم وجيد التنظيمّ
الفعال لقطاع تنظيمي إلدارة النفايات الصلبة يكون واضح المعالم وجيد التنظيم
-اإلعداد

مؤشرات األداء
تقرير التوصيات
الشركاء
دائــرة المــوارد البشــرية /
التميــز المؤسســي
الموازنات المطلوبة
 200,000دينار
تمويل خارجي
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( )8-1مشروع انشاء الخلية السادسة  /الغباوي
إنشــاء خاليــا مكــب الغبــاوي ضمــن المشــاريع اإلســتراتيجية ألمانــة عمــان لغايــات تطويــر منظومــة بنيــة تحتيــة متطــورة لجمــع و نقــل و المالك :قطاع المناطق والبيئة
طمــر النفايــات و فــق أحــدث الممارســات العالميــة والــذي يقــع علــى مســاحة ( 2000دونــم).
المدى الزمني2023 -2022 :
الخليــة السادســة واحــدة مــن تســع خاليــا تقــع ضمــن مكــب الغبــاوي ،تغطــي مســاحة 150الــف متــر مربــع تقريبا ،تــم طــرح العطــاء بالتعاون مؤشرات األداء
مــع البنــك األوروبــي إلعــادة االعمــار والتنميــة ( )EBRDمــن خــال منحــة وقــرض لغايــات تأميــن مســاحات كافيــة لطمــر النفايــات لألعــوام
نسبة انجاز المشروع
الخمســة المقبلــة ،ويتكــون العطــاء مــن:
الشركاء
•أعمال الحفريات لتجهيز الخلية.
دائــرة الدراســات والتصميــم /دائــرة
•أعمال الردم وتجهيز الطبقات.
االشــراف وادراة المشــاريع /دائــرة
•أعمال التبطين لحماية المياه الجوفية من العصارة الضارة الموجودة يف النفايات.
عمليــات جمــع النفايــات /دائــرة العطاءات
•أعمال كهروميكانيك وتشمل أعمال تصريف العصارة داخل الخلية وضخها الى برك تجفيف العصارة.
/دائــرة الموازنــة /المقــاول /وحــدة
•أي أعمال مدنية أخرى.
المختبــرات االنشــائية
وسيتم طرح عطاء انشاء الخلية السابعة لمكب الغباوي عند وصول الخلية السادسة لطاقتها االستيعابية من النفايات.
الموازنات المطلوبة
 9,250,000دينار تمويل خارجي

( )9-1مشروع انشاء الخلية السابعة  /الغباوي
المالك
قطاع المناطق والبيئة
المدى الزمني
2026

إنشاء خاليا مكب الغباوي ضمن المشاريع اإلستراتيجية ألمانة عمان لغايات تطوير منظومة بنية تحتية متطورة لجمع ونقل وطمر النفايات وفق مؤشرات األداء
أحدث الممارسات العالمية يقع على مساحة ( 2000دونم).
نسبة انجاز المشروع
الخلية السابعة واحدة من تسع خاليا تقع ضمن مكب الغباوي ،تغطي مساحة معينة ،مقسمة الى مرحلتين بالتساوي تشمل أعمال:
الشركاء
األعمال المدنية وتشمل أعمال الحفر والردم حسب المخططاتدائــرة الدراســات والتصميــم
أعمال التبطين وتشمل تغطية مساحة الخلية بمواد تبطين ذات مواصفات خاصة تغطي كامل مساحة الخلية./دائــرة االشــراف وادراة
المشــاريع /دائــرة عمليــات جمع
أعمال كهروميكانيك وتشمل أعمال تصريف العصارة داخل الخلية وضخها الى برك تخفيف العصارة.
النفايــات /دائــرة العطــاءات /
دائــرة الموازنــة /المقــاول/
وحــدة المختبــرات االنشــائية
الموازنات المطلوبة
 6,000,000دينار تمويل خارجي
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الغاية العاشرة  :عمان خضراء مستدامه زراعيا
الهدف اإلستراتيجي االول  :انشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات وزيادة المناطق الخضراء
( )1-1استخدام المياه الرمادية من الوحدات الصحية يف حدائق االحياء لسقاية النباتات يف الحدائق عدد  5يف كافة المراكز
المالك
دائرة الزراعة
المدى الزمني
من منطلق المسؤولية بترشيد استخدام الموارد المائية و المحافظة عليها و نظرًا لتغير المواسم المطرية نحو الجفاف
فكان البد من البدء بالعمل على اعادة استخدام المياه يف بعض المواقع التي سيتم اختيارها لمبادرة الحدائق الحضرية

2026-2022
مؤشرات األداء
عدد الحدائق التي تستخدم المياه الرمادية
الشركاء :ال يوجد
الموازنات المطلوبة
 15,000دينار

( )2-1المحافظة على االشجار التاريخية والمعمرة يف مدينة عمان
المالك
دائرة الزراعة
المدى الزمني
2026-2022
تهدف المبادرة الى المحافظة واحياء االشجار التاريخية يف مدينة عمان حيث يوجد اشجار معمرة يزيد عمرها عن  50عام فكان من
الضروري متابعتها للحفاظ عليها

مؤشرات األداء
عدد االشجار التاريخية والمعمرة
الشركاء
وزارة الزراعة  /المركز الوطني للبحوث الزراعية
ونقل التكنولوجيا
الموازنات المطلوبة
 20,000دينار
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( )3-1برنامج تأهيل حدائق حضرية ضمن حدائق االحياء يف كافة المراكز عدد()5
المالك
دائرة الزراعة
المدى الزمني
2026-2022
مــع التوجهــات إلشــراك المجتمــع المحلــي ضمــن المبــادرات تــم طــرح هــذه المبــادرة إلفــادة متلقــي الخدمــة يف طــرق الزراعــة مؤشرات األداء
للنباتــات ضمــن المراكــز الخمــس التابعــة لدائــرة الزراعــة
عدد الحدائق الحضرية المؤهلة
الشركاء
اليوجد
الموازنات المطلوبة
 135,000دينار

( )4-1تأهيل حديقة التفوق منطقة المقابلين كحديقة نباتية تعليمية
المالك
دائرة الزراعة
المدى الزمني
2024-2023
تهدف هذه المبادرة الى التوعية والتثقيف الزراعي وتعزيز المفاهيم البيئية لمتلقي الخدمة عن طريق عرض النباتات المحلية
المناسبة لبيئة مدينة عمان وادخال بعض تقنيات وعناصر البناء االخضر للبيئة وستكون هذه الحديقة االولى من نوعها وموجهة
نسبة تأهيل الحديقة
لجميع فئات المجتمع يف المدينة
الشركاء
مؤشرات األداء

قطاع االشغال
الموازنات المطلوبة
750000دينار
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( )5-1برنامج تأهيل وتطوير  6حدائق
العمــل علــى تأهيــل وتطويــر  6حدائــق (حديقــة الشــهيد محمــد الحنيطــي /حديقــة مبنــى اليرمــوك /حديقــة الجويــدة حــي البايــر المالك
 /حديقــة حســين خواجــا /حديقــة خليــل الرحمــن /حديقــة النبعــة) وذلــك مــن خــال موازنــة الدائــرة حيــث يقــوم بعمليــة التأهيــل
دائرة الزراعة
كــوادر اقســام الدائــرة وذلــك للمحافظــة علــى اســتدامة الحدائــق وزيــادةرضــى متلقــى الخدمــة
المدى الزمني
2024-2022
مؤشرات األداء
عدد الحدائق المؤهلة
الشركاء
اليوجد
الموازنات المطلوبة
220000دينار

( )6-1تطوير مشتل القادسية لزيادة انتاج االشتال
تماشــيا مــع خطــة دائــرة الزراعــة لزيــادة االنتــاج يف المشــاتل كانــت دراســة خطــة تطويــر مشــتل القادســية الســتيعاب االنتــاج المنــوي المالك
زيادتــه لتغطيــة احتياجــات مشــاريع الدائــرة
دائرة الزراعة
المدى الزمني
2023
مؤشرات األداء
نسبة تطوير المشتل
الشركاء
اليوجد
الموازنات المطلوبة
80000دينار
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( )7-1برنامج إنشاء متنزه جديد عدد ( / )2متنزه الملكة نور المقابلين /متنزه مرج الحمام
أوال  :إنشــاء متنــزه الملكــة نــور الكائــن بمنطقــة المقابليــن بمســاحته اإلجماليــة (  ) 29دونــم تقريبــا  ،حيــث ســيتم العمــل علــى زيــادة المالك
أعــداد األشــجار المزروعــة وزراعــة الفراغــات ورفــع نســبة المســاحات الخضــراء بالموقــع باإلضافــة إلنشــاء مرافــق صحيــة وتركيــب
ســياج بمحيطــه وتركيــب وحــدات إنــارة داخليــة ومحيطــة  ،إنشــاء مالعــب وألعــاب لألطفــال  ،إنشــاء مواقــف الســيارات  ،إنشــاء شــوارع دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر
وتعبيدهــا  ،صيانــة مبنــى اإلدارة واألمــن والحمايــة وتوســعتها  ،وضــع أثــاث التنــزه بالموقــع ( جلســات  ،مناقــل شــواء  ،أســال نفايــات المدى الزمني
 ، ) ...افتتاحــه أمــام المواطنيــن وليكــون متنزهــا جديــدا بمنطقــة جنــوب عمــان.
2025
ثانيــً :إنشــاء متنــزه جديــد بمســاحة ال تقــل عــن (  ) 70دونمــا علــى أقــل تقديــر بمنطقــة مــرج الحمــام بإحــدى المواقــع المســتهدفة
مؤشرات األداء
ً
بنــاء علــى الدراســات التــي ســيتم إجراءاهــا بالخصــوص  ،حيــث ســيتم العمــل علــى زيــادة أعــداد األشــجار
والتــي ســيتم اختيارهــا
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الفراغ
المزروعــة وزراعــة
عدد المتنزهات المنشأه
وتركيــب وحــدات إنــارة داخليــة ومحيطــة  ،إنشــاء مالعــب وألعــاب لألطفــال  ،إنشــاء مواقــف الســيارات  ،إنشــاء شــوارع وتعبيدهــا
 ،صيانــة مبنــى اإلدارة واألمــن والحمايــة وتوســعتها  ،وضــع أثــاث التنــزه بالموقــع ( جلســات  ،مناقــل شــواء  ،أســال نفايــات  ، ) ...الشركاء
افتتاحــه أمــام المواطنيــن وليكــون متنزهــا جديــدا بمنطقــة جنــوب عمــان.
دائرة الزراعة  /دائرة صيانة وإدامة المباني
 /دائرة اإلنتاج  /دائرة صيانة الطرق  /دائرة
التنفيذ  /دائرة العطاءات والمشتريات  /وزارة
الزراعة
الموازنات المطلوبة
 205000دينار

( )8-1إنشاء مناطق آمنة للطيور ( متنزه عمان القومي  +متنزه غمدان )
تنفيــذ مناطــق آمنــة للطيــور تتصــف بالمــأوى اآلمــن والمالئــم للحفــاظ عليهــا يحتــوي علــى أعشــاش وبحيــرات صناعيــة مناســبة المالك
ومناطــق رطبــة ومناطــق دافئــة وحــزام نباتــي يســاعد للعيــش والتكاثــر وتوفيــر الغــذاء لهــا وبيئــة مناســبة للتغذيــة ولتكــون مكانــا
لتجمــع وتكاثــر أنــواع مختلفــة مــن الطيــور  ،حيــث ســيتم االســتفادة مــن هــذا العمــل برفــع مســتوى الخدمــات الترفيهيــة المقدمــة دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر
لمتلقــي الخدمــة ( المتنزهيــن ) والخدمــات العلميــة المقدمــة للفئــات التــي تقــوم بعمــل البرامــج التدريبيــة والتعليميــة و الدراســات المدى الزمني
المختلفــة مــن المجتمــع المحلــي ( طــاب المــدارس والجامعــات والمهتميــن بهــذا الشــأن ) .
2023- 2022
مؤشرات األداء
عدد المناطق االمنة للطيور المنفذة
الشركاء
دائرة اإلنتاج  /دائرة التنفيذ  /دائرة
صيانة وإدامة المباني  /دائرة العطاءات
والمشتريات  /الجمعية الملكية لحماية
الطبيعة
الموازنات المطلوبة
20000دينار
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( )9-1برنامج زراعة ( )377دونم (المرقب ،متنزه غمدان ،مكبات االنقاض ،وادي القطار)
زراعــة مــا يقــارب ( )377دونــم بهــدف مكافحــة التصحــر وزيــادة المســاحات الخضــراء يف المناطــق المخصصــة داخــل حــدود أمانــة المالك
عمــان الكبــرى وعلــى مــدار الســنوات القادمــة ذلــك تحقيقــا للرؤيــا الملكيــة وتوجيهــات اإلدارة العليــا بأمانــة عمــان الكبــرى (عمــان
خضــراء) وتحقيــق األهــداف دائــرة المتنزهــات ومكافحــة التصحــر وتحقيقــا ألهــداف التنميــة المســتدامة وضمــان تحقيــق نصيــب دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر
الفــرد مــن األجيــال القادمــة ،حيــث ســيتم العمــل كاآلتــي:
المدى الزمني
•زراعة ( )112دونم يف (مشروع جديد بالمرقب  /مساحة جديدة بغمدان) عام .2022

2026- 2022

•زراعة فراغات ( )25دونم ضمن ( )200دونم بمكبات األنقاض عام .2023

مؤشرات األداء

•زراعة ( )90دونم (مرحلة جديدة بوادي القطار) عام .2024
•زراعة ( )150دونم (مرحلة جديدة بوادي القطار) عام .2026

كمية المساحات الخضراءالمزروعةالجديدة
الشركاء
دائرة الزراعة /دائرة العطاءات والمشتريات/
وزارة الزراعة
الموازنات المطلوبة 32000دينار

( )10-1إنشاء مالعب أطفال عدد ( ) 17
إنشــاء مناطــق مخصصــة الســتمتاع وأمــان األطفــال ومجهــزة باأللعــاب المختلفــة ذات بيئــة نشــطة وترفيهيــة متكاملــة ويتوفــر فيهــا المالك
كافــة متطلبــات الســامة العامــة وتهــدف لقيــام األطفــال بتنفيــذ نشــاطاتهم المختلفــة ضمــن برامــج إرشــادية وتوعويــة ومــن خــال
دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر
أدوات والعــاب ومســاحات آمنــة للعــب ويســتفاد منهــا برفــع نســبة إقبــال المتنزهيــن وأطفالهــم للمتنزهــات العامــة
المدى الزمني
2026- 2022
مؤشرات األداء
عدد مالعب االطفال المنفذة على الواقع
الشركاء
دائرة الزراعة  /مدينة الملك عبد الله الثاني
الرياضية /دائرة صيانة وإدامة المباني  /دائرة
التنفيذ  /دائرة صيانة الطرق  /دائرة اإلنتاج /
مراكززها الثقافية  /دائرة المرافق والبرامج
الرياضية  /دائرة العطاءات والمشتريات
الموازنات المطلوبة
17000دينار
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( )11-1إنشاء مالعب لياقة بدنية لألطفال عدد (  / ) 3متنزه عمان القومي ومتنزه غمدان وغابة الحسن  /طارق
إنشــاء مالعــب لياقــة بدنيــة لألطفــال ضمــن ســاحات وصــاالت رياضيــة متخصصــة ومغلقــة تســاعد األطفــال علــى التنامــي والرعايــة المالك :دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر
الرياضيــة وتعــزز مــن قدراتهــم الجســمانية المختلفــة وتشــجع هــذه المالعــب المريحــة واآلمنــة علــى التنشــئة االجتماعيــة وإدخــال المدى الزمني2024- 2022 :
الســرور والرفاهيــة لــدى المتنزهيــن وأطفالهــم  ،حيــث أن تلــك المالعــب وحســب الدراســات العالميــة أثبتــت أنهــا تعطــي األطفــال
فرصــة لالســتفادة مــن طاقاتهــم ومهمــة للنشــاط البدنــي لألطفــال وتعطــي لألطفــال فــرص الستكشــاف األلعــاب الممتعــة مؤشرات األداء
واألنشــطة المحفــزة البريــة  ،علمــا بــأن هــذه المالعــب دائمــة االســتخدام خــال أيــام وفصــول الســنة المختلفــة بغــض النظــر عــن
عدد مالعب اللياقة البدنيةالمنفذة على الواقع
الظــروف الجويــة
الشركاء
دائرة الزراعة  /مدينة الملك عبد الله الثاني
الرياضية  /دائرة صيانة وإدامة المباني  /دائرة
التنفيذ  /دائرة صيانة الطرق  /دائرة اإلنتاج /
مراكززها الثقافية  /دائرة المرافق والبرامج
الرياضية  /دائرة العطاءات والمشتريات
الموازنات المطلوبة 45000دينار

( )12-1تأهيل (  ) 4متنزهات  /يعقوب السلطي  /االستقالل  /خالد بن الوليد  /المرقب
تأهيــل متنــزه يعقــوب الســلطي الكائــن بمنطقــة المقابليــن بمســاحته اإلجماليــة (  ) 24دونــم تقريبــا  ،حيــث ســيتم العمــل علــى زيــادةأعــداد األشــجار المزروعــة وزراعــة الفراغــات ورفــع نســبة المســاحات الخضــراء بالموقــع باإلضافــة لعمــل صيانــة شــاملة متكاملــة
للمرافــق الصحيــة والســياج المحيــط واإلنــارة الداخليــة والمحيطــة ورفــع أعــداد وحــدات اإلنــارة  ،صيانــة المالعــب وألعــاب األطفــال
وإنشــاء مواقــع ألعــاب جديــدة لألطفــال  ،صيانــة وزيــادة مواقــف الســيارات  ،صيانــة الشــوارع وتوســعتها وتعبيدهــا  ،صيانــة مبنــى
اإلدارة واألمــن والحمايــة وتوســعتها  ،صيانــة وزيــادة أعــداد أثــاث التنــزه ( جلســات  ،مناقــل شــواء  ،أســال نفايــات ) ...
تأهيــل متنــزه االســتقالل الكائــن بمنطقــة بــدر الجديــدة بمســاحته اإلجماليــة (  ) 53دونــم تقريبــا  ،حيــث ســيتم العمــل علــى زيــادة أعــداداألشــجار المزروعــة وزراعــة الفراغــات ورفــع نســبة المســاحات الخضــراء بالموقــع باإلضافــة لعمــل صيانــة شــاملة متكاملــة للمرافــق
الصحيــة والســياج المحيــط واإلنــارة الداخليــة والمحيطــة ورفــع أعــداد وحــدات اإلنــارة  ،صيانــة المالعــب وألعــاب األطفــال وإنشــاء
مواقــع ألعــاب جديــدة لألطفــال  ،صيانــة وزيــادة مواقــف الســيارات  ،صيانــة الشــوارع وتوســعتها وتعبيدهــا  ،صيانــة مبنــى اإلدارة
واألمــن والحمايــة وتوســعتها  ،صيانــة وزيــادة أعــداد أثــاث التنــزه ( جلســات  ،مناقــل شــواء  ،أســال نفايــات ) ...
تأهيــل متنــزه المرقــب الكائــن بمنطقــة النصــر بمســاحته اإلجماليــة (  ) 96دونــم تقريبــا  ،حيــث ســيتم العمــل علــى زيــادة أعــداد األشــجارالمزروعــة وزراعــة الفراغــات ورفــع نســبة المســاحات الخضــراء بالموقــع باإلضافــة إلنشــاء مرافــق صحيــة وتركيــب ســياج بمحيطــه
وتركيــب وحــدات إنــارة داخليــة ومحيطــة  ،إنشــاء مالعــب وألعــاب لألطفــال  ،إنشــاء مواقــف الســيارات  ،إنشــاء شــوارع وتعبيدهــا  ،صيانــة
مبنــى اإلدارة واألمــن والحمايــة وتوســعتها  ،وضــع أثــاث التنــزه بالموقــع ( جلســات  ،مناقــل شــواء  ،أســال نفايــات  ، ) ...افتتاحــه أمــام
المواطنيــن وليكــون متنزهــا جديــدا بمنطقــة شــرق عمــان
تأهيــل متنــزه خالــد بــن الوليــد الكائــن بمنطقــة النصــر بمســاحته اإلجماليــة (  ) 86دونــم تقريبــا  ،حيــث ســيتم العمــل علــى زيــادةأعــداد األشــجار المزروعــة وزراعــة الفراغــات ورفــع نســبة المســاحات الخضــراء بالموقــع باإلضافــة إلنشــاء مرافــق صحيــة وتركيــب
ســياج بمحيطــه وتركيــب وحــدات إنــارة داخليــة ومحيطــة  ،إنشــاء مالعــب وألعــاب لألطفــال  ،إنشــاء مواقــف الســيارات  ،إنشــاء شــوارع
وتعبيدهــا  ،صيانــة مبنــى اإلدارة واألمــن والحمايــة وتوســعتها  ،وضــع أثــاث التنــزه بالموقــع ( جلســات  ،مناقــل شــواء  ،أســال نفايــات
 ، ) ...افتتاحــه أمــام المواطنيــن وليكــون متنزهــا جديــدا بمنطقــة شــرق عمــان

المالك :دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر
المدى الزمني2025-2022 :
مؤشرات األداء
عدد المتنزهات التي تم اعادة تأهيلها
الشركاء
دائرة الزراعة  /دائرة صيانة وإدامة المباني
 /دائرة اإلنتاج  /دائرة صيانة الطرق  /دائرة
التنفيذ  /دائرة العطاءات والمشتريات
الموازنات المطلوبة95000 :دينار
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( )13-1الدراسات والخدمات االستشارية الهندسية لتصميم المرافق لكافة قطاعات االمانة المختصة
المالك :مديرية الهندسة

من منطلق سعي أمانة عمان إلنشاء مرافقها الجديدة ولتحديث وتأهيل مرافقها القائمة وفقًا ألفضل وأحدث المستجدات
الهندسية و المعايير الفنية و ضمن أحدث الكودات العالمية للتصميم الهندسي وتوفير أفضل الوسائل التكنولوجية وتأمين
أساليب السالمة العامة والراحة و االنظمة التقنية و كافة المرافق الالزمة لمستخدمي المباني والمرافق العامة وإعادة
تأهيل وتطوير هذه المرافق وفقا لذلك و تشمل أعمال االستشارات الهندسية المتخصصة ادارة عقد التصميم لكل من:

مؤشرات األداء :نسبة انجاز المشروع

-الدراسات االنشائية المتخصصة للمباني القائمة

الشركاء

-الدراسات والفحوصات االنشائية للمواقع الجديدة

دائــرة الدراســات والتصميــم /دائرةاالشــراف
وادارة المشــاريع /دائــرة العطــاءات

تصميم وإعداد وثائق عطاء إلنشاء مباني جديدة متخصصة.تصميم وإعداد وثائق عطاء انشاء مرافق جديدة (حدائق  ،فراغات عامة ،شوارع) وتشمل االعمال أعمال تنسيق موقعوشبكة ري و شبكة حصاد مائي و أعمال انارة و أعمال تبريد وتكييف وتصريف مياه االمطار

المدى الزمني2026-2022 :

دائرةالموازنة/المقاول/وحــدة المختبــرات
االنشائية
الموازنات المطلوبة :مليون دينار

تصميم وإعداد وثائق عطاء إعادة تأهيل المرافق القائمة (ابنية  ،حدائق  ،فراغات عامة ) وتشمل االعمال أعمال تنسيق موقعوشبكة ري و شبكة حصاد مائي و أعمال انارة و أعمال تبريد وتكييف وتصريف مياه االمطار

( )14-1مشروع إعادة تأهيل حديقة الجبيهة
يهدف المشروع الى تحقيق خطة عمان خضراء ( )GCAPوالمساهمة يف تحسين البيئة وبما يتوافق مع خطط التغير المناخي
( )Climate Changeو بتحسين البيئة المبنية تسعى أمانة عمان ومن خالل إعادة تأهيل موقع مدينة الجبيهة الترويحية الى
إيجاد حديقة عامة كبرى تخدم منطقة شمال عمان و استدامة هذا الموقع وتأمين كافة الخدمات والمرافق ومتطلبات السالمة
العامة ليكون هذا الموقع متنفسا و مساحة آمنة الحتضان النشاطات المختلفة للمستخدمين (الترفيهية ،االجتماعية ،الثقافية)
ويتضمن االعمال إيجاد فراغات حضرية متعددة االستعماالت داخلية وخارجية ومنها:
مبنى ادارة و قاعات متعددة االغراض ومكتبة عامةاستحداث مواقع لالستثمار تتضمن محالت تجارية ومطاعمإنشاء أو صيانة الخدمات العامة و المرافق الصحية القائمة لتشتمل:عيادة طبية /مركز أمني /مكاتب لقسم البيئة ومستودعاتاعادة انشاء مالعب أطفال بأرضيات رملية ومطاطيةانشاء مالعب متعددة االغراض و ملعب كرة القدماستحداث موقع لممارسة رياضة التزلج بالعجالتاستحداث مسار لممارسة رياضة المشي و مسار دراجاتانشاء حديقة مرورية وتأهيل المبنى المجاور ليكون مبنى ادارة الحديقة المروريةأعمال انارة القائمة وفقا ألفضل المعايير العالميةأعمال بنية تحتية و تصريف مياه امطار وحصاد مائي-أعمال تنسيق موقع و شبكة ري
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المالك :مديرية الهندسة
المدى الزمني
2024-2022
مؤشرات األداء
نسبة انجاز المشروع
الشركاء :دائرة الدراسات والتصميم
د .االشراف وادارة المشاريع
دائرة العطاءات
دائرة الموازنة
المقاول:وحدة المختبرات االنشائية
دائرة الزراعة
الموازنات المطلوبة
 1,600,000دينار

( )15-1تنفيذ األعمال الفنية لنهاية الممر التاريخي/حدائق الحسين الجزء األول والثاني
من منطلق المسؤولية الوطنية وبهدف سرد قصة االردن و االنجازات التي تمت على كافة االصعدة (االقتصادية والطبية والتعليمية
...الخ) ومشاركات قواتها المسلحة الباسلة يف كافة اصقاع االرض على الصعد االنسانية والعسكرية تم السير بالدعوة الخاصة لتصميم
االعمال الفنية التي تروي هذه الحكاية الممتدة على تاريخ االردن الحديث تمهيدا لطرح عطاء لتنفيذها لتكون مقصدًا سياحيا وثقافيا
لألردنيين وللزوار االردن من كل مكان

المالك :مديرية الهندسة
المدى الزمني2026-2022 :
مؤشرات األداء :نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائرة الدراسات والتصميم
دائــرة االشــراف وادارة المشــاريع/د.
والمشــتريات/دائرة
العطــاءات
ا لمو از نــة
وحدة المختبرات االنشائية
دائرة الزراعة/االستشاري
الموازنات المطلوبة460000 :دينار

( )16-1مشروع اعادة تأهيل حدائق الملك عبدالله االول ومركز الملك عبدالله الثاني لريادة االعمال/وادي صقرة /الجزء األول
المالك

يهدف المشروع الى تحقيق خطة عمان خضراء ( )GCAPوالمساهمة يف تحسين البيئة وبما يتوافق مع خطط التغير المناخي
( )Climate Changeو بتحســين البيئــة المبنيــة تســعى أمانــة عمــان مــن خــال اعــادة احيــاء حدائــق الملــك عبداللــه االول وتأهيلهــا لتكــون
مديرية الهندسة
متنفســا وحديقــة عامــة لقاطنــي عمــان وزوارهــا ومســاحة الحتضــان النشــاطات المختلفــة للمســتخدمين (الترفيهيــة ،االجتماعيــة ،الثقافيــة)
ويتضمــن التصميــم الجديــد انشــاء مركــز الملــك عبداللــه الثانــي لريــادة االعمــال والمشــروعات الصغــرى‘ ليشــكل قيمــة مضافــة وحاضنــة لريــادة المدى الزمني
االعمــال والمشــروعات الشــبابية يف بيئــة ابداعيــة ومبتكــرة ومحفــزة تلبــي طموحــات وتوقعــات جيــل الشــباب.
2025-2023
تشمل االعمال :
مؤشرات األداء
إيجاد فراغات حضرية متعددة االستعماالت داخلية وخارجيةمباني ادارة وخدمات عامة ومرافق صحيةمواقف سياراتإعادة تأهيل المباني القائمة لتحتضن نشاطات ريادية وثقافية واجتماعية وخدماتيةإعادة تأهيل الساحات والممرات القائمةأعمال تنسيق موقع وشبكة ريشبكة حصاد مائيأعمال انارة و أعمال تبريد وتكييف-أعمال صرف صحي وتصريف مياه امطار

نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائــرة الدراســات والتصميــم /د.
االشــراف وادارة المشــاريع /
دائــرة العطاءات/دائــرة الموازنــة/
ا لمقا و ل  /ا ال ستشــار ي
وحــدة المختبــرات االنشــائية/دائرة
الزراعــة
الموازنات المطلوبة
 15مليون دينار
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( )17-1مشروع اعادة تأهيل حدائق الملك عبدالله االول ومركز الملك عبدالله الثاني لريادة االعمال/وادي صقرة /الجزء الثاني
يهدف المشروع الى تحقيق خطة عمان خضراء ( )GCAPوالمساهمة يف تحسين البيئة وبما يتوافق مع خطط التغير المناخي
( )Climate Changeو بتحسين البيئة المبنية تسعى أمانة عمان من خالل اعادة احياء حدائق الملك عبدالله االول وتأهيلها لتكون
متنفسا وحديقة عامة لقاطني عمان وزوارها ومساحة الحتضان النشاطات المختلفة للمستخدمين (الترفيهية ،االجتماعية،
الثقافية) ويتضمن التصميم الجديد انشاء مركز الملك عبدالله الثاني لريادة االعمال والمشروعات الصغرى‘ ليشكل قيمة مضافة
وحاضنة لريادة االعمال والمشروعات الشبابية يف بيئة ابداعية ومبتكرة ومحفزة تلبي طموحات وتوقعات جيل الشباب.
تشمل االعمال :
انشاء مبنى مركز الملك عبدالله الثاني لريادة االعمال بمساحة  8000متر مربع (حاضنة ريادة األعمال).إعادة تأهيل المباني القائمة لتحتضن نشاطات ريادية وثقافية واجتماعية وخدماتية .انشاء مباني ادارة وخدمات عامة ومرافق صحيةإيجاد فراغات حضرية متعددة االستعماالت داخلية وخارجيةتطوير إعادة تأهيل الساحات والممرات القائمةتطوير وإعادة تأهيل المدرج الخارجي والمرافق التابعة له القائمةأعمال تنسيق موقع وشبكة ريأعمال انارة و أعمال تبريد وتكييفأعمال صرف صحي وتصريف مياه امطار.12-مواقف سيارات

المالك :مديرية الهندسة
المدى الزمني2024-2023 :
مؤشرات األداء :نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائرة الدراسات والتصميم
د .االشراف وادارة المشاريع
دائرة العطاءات
دائرة الموازنة
المقاول
االستشاري
وحدة المختبرات االنشائية
دائرة الزراعة
الموازنات المطلوبة8 :مليون دينار

( )18-1مشروع انشاء حديقة وصرح المئوية /ماركا
عطـــــاء انشــاء الصــرح التــذكاري لمئويــة تأســيس الــدول االردنيــة والحديقــة المئويــة يف منطقــة مــاركا  /عمــان علــى قطعــة ارض المالك :مديرية الهندسة
بمســاحة  10دونــم التــي تعــرف حاليــا بحديقــة حمــزة بــن عبــد المطلــب للطيــور.
المدى الزمني2023-2022 :
العناصر االساسية:
•مبنى الصرح وخدماته.
•مبنى المتحف.
•تصميم الحديقة على ان تشتمل:
اللوحات االرشادية واالستداللية ()signage systemاثاث حدائق (. )park furnitureمسارات المشي Walking rackوممرات وجلسات مظللة.المناطق الخضراء،االحواض الزراعية.غرفة حارس و وحدات صحية خارجية (اناث ،ذكور)مدخل وساحة المواقف.نظامري ونظام الحصاد المائياالعمال الكهربائية و االعمال الميكانيكية و كاميرات مراقبة .-غرفة تحكم للموقع (.) control room
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مؤشرات األداء :نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائرة الدراسات والتصميم
د .االشراف وادارة المشاريع
دائرة العطاءات
دائرة الموازنة
المقاول
االستشاري
وحدة المختبرات االنشائية
دائرة الزراعة
الموازنات المطلوبة  2,300,000دينار

( )19-1مشروع انشاء حدائق الملك عبدالله الثاني  /المرحلة 4
يهــدف المشــروع الــى تحقيــق خطــة عمــان خضــراء ( )GCAPوالمســاهمة يف تحســين البيئــة وبمــا يتوافــق مــع خطــط التغيــر المناخــي ( Climateالمالك
 )Changeو بتحســين البيئــة المبنيــة تســعى أمانــة عمــان مــن خــال اســتكمال إنشــاء المرحلــة الرابعــة مــن حدائــق الملــك عبداللــه الثانــي بمســاحة
إجماليــة (88,539.38م)2حدائــق الملــك عبداللــه الثانــي لتكــون متنفســا وحديقــة عامــة لقاطنــي عمــان وزوارهــا ومســاحة الحتضــان النشــاطات مديرية الهندسة
المختلفــة للمســتخدمين (الترفيهيــة ،االجتماعيــة ،الثقافيــة) ويتضمــن بيئــة ابداعيــة ومبتكــرة ومحفــزة تلبــي طموحــات وتوقعــات جيــل الشــباب .المدى الزمني2025-2023:
)

أمنطقة التلة الرئيسية

مؤشرات األداء

−تيراسات المطاعم ()Hill Picnic Area

نسبة انجاز المشروع
الشركاء

−حديقة االستدامة التعليمية ()Sustainability Park-Courtyard
)

دائرة الدراسات والتصميم

بالمسرح الخارجي

د .االشراف وادارة المشاريع

−المسرح ()Amphitheatre

دائرة العطاءات

−الممرات ()Pathways-Rest Areas
)
الرقم

دائرة الموازنة

تحديقة السطح ()Roof Garden - Roof Building Exhibition

المقاول

المبنى

المساحة

وحدة المختبرات االنشائية

 :B04المطعم ()Restaurant( )1

m 1151.4

 :B05المطعم (Restaurant(( )2

332.01m

دائرة الزراعة

 :B06مركز االستدامة التعليمي () Sustainability Center

2

820.87m

 :B03خدمات المسرح ()Amphitheatre Service Building

362.83m2

2

2

 :B09المعرض( ***)Exhibition / Multipurpose Hall

2

 : B10مبنى خدمات خلف الجدار النحتي ()Rest Area & Shops Gallery

m 755.51

المساحة الكلية () Total Area

الموازنات المطلوبة
9مليون دينار

1030.34m
2

4452.96m

2
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( )20-1مشروع انشاء حدائق الملك عبدالله الثاني  /المرحلة 5
المالك

يهدف المشروع الى تحقيق خطة عمان خضراء ( )GCAPوالمساهمة يف تحسين البيئة وبما يتوافق مع خطط التغير المناخي
( )Climate Changeو الــى تحســين البيئــة المبنيــة مــن خــال إســتكمال إنشــاء المرحلــة الخامســة مــن حدائــق الملــك عبداللــه الثانــي بمســاحة
مديرية الهندسة
إجماليــة (364.840,م ) 2لتكــون متنفســا وحديقــة عامــة لقاطنــي عمــان وزوارهــا ومســاحة الحتضان النشــاطات المختلفة للمســتخدمين (الترفيهية،
المدى الزمني2026:
االجتماعيــة ،الثقافيــة) ويتضمــن التصميــم بيئــة ابداعيــة ومبتكــرة ومحفــزة تلبــي طموحــات وتوقعــات جيــل الشــباب.
مؤشرات األداء
1.أعمال تنسيق الموقع
نسبة انجاز المشروع
أالمنطقة الغربية
)
الشركاء
−بوابة وساحة السوق ()SUQ- Gate & Square
دائرة الدراسات والتصميم
−الحديقة الزراعية ( )Agricultural Gardensبمساحة تقريبية =11616.32م2
د .االشراف وادارة المشاريع
−منطقة نشاطات األطفال)(Playgrounds Activity Children
دائرة العطاءات
−تكسية الجدار النحتي باألعمال الديكورية الفنية () Sculpture wall
دائرة الموازنة
)

بمنطقة محيط الحديقة

المقاول

2.الممر الحضري

وحدة المختبرات االنشائية

 −الممر الرئيسي . )Entrance Plaza & Civic Promenade( Main Promenade

دائرة الزراعة

−الممر الرئيسي ( )Parametric Promenadeو (الساحة الخلفية للمتحف) ()Museum Promenade

الموازنات المطلوبة
 4,500,000دينار

3.األرصفة الخارجية
الرقم

المساحة الكلية () Total Area
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المبنى

المساحة

 :B13مبنى نشاطات األطفال ( ) Children Activity Center

m 968.37
2

 :B15السوق ( )SUQيحتوي على ( )14محل تجاري وخدمات ومكاتب ادارية

1915.47m

 :B02مركز استقبال الزوار () Main Gate

1942.14m

4825.98m2

2
2

( )21-1إنشاء حدائق جديدة لألحياء (2سنويا)
يهــدف المشــروع الــى تحقيــق خطــة عمــان خضــراء ( )GCAPوالمســاهمة يف تحســين البيئــة وبمــا يتوافــق مــع خطــط التغيــر المالك :مديرية الهندسة
المناخــي ( )Climate Changeو بتحســين البيئــة المبنيــة تســعى أمانــة عمــان ســنويا لزيــادة الرقعــة الخضــراء وتحســين البيئــة المدى الزمني2026-2022 :
الحضريــة واالجتماعيــة مــن خــال إنشــاء حدائــق عامــة (حديقــة حــي) لتكــون متنفســا وحديقــة عامــة لقاطنــي االحيــاء
وزوارهــم و مســاحة الحتضــان النشــاطات المختلفــة للمســتخدمين (الترفيهيــة ،االجتماعيــة ،الثقافيــة) و تتضمــن التصاميــم مؤشرات األداء :نسبة انجاز المشروع
إيجــاد فراغــات حضريــة متعــددة االســتعماالت داخليــة وخارجيــة ومنهــا:
الشركاء
مبنى ادارة و قاعات متعددة االغراض (مبنى ثقايف)خدمات عامة ومرافق صحيةمالعب أطفال بارضيات رملية ومطاطيةملعب كرة قدم خماسي مع مدرجمسار لممارسة رياضة المشي ومسار دراجاتأعمال انارة و أعمال تبريد وتكييف-أعمال بنية تحتية و تصريف مياه امطار وحصاد مائي أعمال تنسيق موقع و شبكةري

دائرة الدراسات والتصميم
د .االشراف وادارة المشاريع
دائــرة العطــاءات /دائــرة الموازنة/المقــاول /وحــدة
المختبــرات االنشــائية /دائــرة الزراعــة
الموازنات المطلوبة8,350,000 :دينار

( )22-1مشروع تأهيل حدائق أحياء (مشروعين سنويا)
يهــدف المشــروع الــى إعــادة تأهيــل شــمولية للحديقــة القائمــة و لكافــة عناصرهــا وللغطــاء النياتــي بهــدف التطويــر والتحســين وتأميــن متطلبــات المالك :مديرية الهندسة
الســامة العامــة ومتطلبــات ذوي االعاقــة و تشــمل اســتحداث مرافــق جديــدة تســاهم يف زيــادة وتحســين نوعيــة النشــاطات الهادفــة لخدمــة كافــة المدى الزمني2026-2022 :
فئــات المجتمــع و إلحتضــان النشــاطات المختلفــة للمســتخدمين (الترفيهيــة ،االجتماعيــة ،الثقافيــة) وايضــا المســاهمة يف تحســين البيئــة وبمــا
مؤشرات األداء
يتوافــق مــع خطــط التغيــر المناخــي ( )Climate Changeوتتضمــن أعمــال التأهيــل:
صيانة المبنى اإلداري .إنشاء أو تأهيل مباني الخدمات و المرافق الصحية القائمة .إعادة تأهيل مالعب أطفال بأرضيات رملية وانشاء مالعب بأرضيات مطاطيةإعادة تأهيل ملعب (مالعب) كرة القدم القائمة.استحداث مسار لممارسة رياضة المشي ومسارللدراجات.إعادة تأهيل ورفع سوية أعمال انارة القائمة وفقا ألفضل المعايير العالمية.أعمال صيانة بنية تحتية و تصريف مياه امطار وحصاد مائي. أعمال صيانة تنسيق موقع و شبكة ري.-تأهيل األسوار والبوابات القائمة و صيانة االسيجة المعدنية وحديد الحماية القائم واستبدال التالف.

عدد المشاريع
الشركاء
دائرة الدراسات والتصميم
د .االشراف وادارة المشاريع
دائرة العطاءات
دائرة الموازنة
المقاول
وحدة المختبرات االنشائية
دائرة الزراعة
الموازنات المطلوبة
2,185,000دينار
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( )23-1مشروع تأهيل حدائق أحياء يف مواقع متفرقة (بعطاء واحد دوريًا)

ّ
يهــدف المشــروع الــى تحقيــق أحــدى التدابيــر الوقائيــة
المهمــة التــي ُتتخــذ للحفــاظ علــى حدائــق االحيــاء عــن طريــق المتابعــة والصيانــة المالك :مديرية الهندسة
النشــاطات
واســتمراراحتضان
ممكنــة
ــرة
ت
ف
ألطــول
االســتدامة
بهــدف
النباتــي
الدوريــة لكافــة عناصــر المرافــق العامــة والغطــاء
المدى الزمني2026-2022 :
المختلفــة للمســتخدمين (الترفيهيــة ،االجتماعيــة ،الثقافيــة) والمســاهمة يف تحســين البيئــة وبمــا يتوافــق مــع خطــط التغيــر المناخــي
مؤشرات األداء :نسبة انجاز المشروع
( )Climate Changeوتتضمــن أعمــال الصيانــه لــكل مــن -:
الشركاء
المباني القائمة (الرئيسية والخدمية)-األسوار القائمة .

المظالت القائمة الخشبية أو المعدنية.-السياج المعدني لمالعب كرة القدم .

تعويض الفاقد ومعالجة تهبيطات األرضيات للساحات والممرات بمختلف أنواع التبليط واالطاريف الخرسانية .تنظيف واعادة تأهيل مجارى وأغطيه تصريف مياه االمطار .-صيانة االهداف واللوحات لمالعب كرة السله.

أعمال القصارة للمباني والجدارن واالسوار واألحواض الزراعية.-األعمال الكهربائية.
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دائرة الدراسات والتصميم

د .االشراف وادارة المشاريع
دائرة العطاءات
دائرة الموازنة
المقاول
وحدة المختبرات االنشائية
دائرة الزراعة
الموازنات المطلوبة 1,500.000دينار

( )24-1مشروع صيانة حدائق الحسين /عطاء دو ري

ّ
المهمــة التــي ُتتخــذ للحفــاظ علــى المرافــق العامــة عــن طريــق المتابعــة المالك :مديرية الهندسة
يهــدف المشــروع الــى تحقيــق أحــدى التدابيــر الوقائيــة
المختلفــة
النشــاطات
إلســتمرار
وذلــك
ممكنــة
ــرة
ت
ف
ألطــول
االســتدامة
بهــدف
لكافــة عناصــر المرافــق العامــه والغطــاء النباتــي
المدى الزمني2026-2022 :
للمســتخدمين (الترفيهيــة ،االجتماعيــة ،الثقافيــة) والمســاهمة يف تحســين البيئــة وبمــا يتوافــق مــع خطــط التغيــر المناخــي (Climate
مؤشرات األداء :نسبة انجاز المشروع
 )Changeوتتضمــن لــكل مــن -:
•ملعب كرة القدم الرئيسي ومبنى النشاط الرياضي و ملعب كرة القدم السداسي .
الشركاء :اليوجد
•الحديقة المرورية و المخيم الكشفي.
•القرية اإلسالمية و ساحة النجيل (الروتاندا).
•قناة الملك عبد الله و الحدائق المنمقة.
•المدرج الرئيسي و سكة الحجاز.
•النافورة المركزية و الممر الشجري.
•القرية الثقافية و النافورة المثمنة.
•الممر التاريخي و الممر المخصص لرياضة الهرولة (.)jogging
•المداخل و البوابات الرئيسية.
•الحدائق الطولية (.)2

الموازنات المطلوبة 750,000 :دينار

وتتضمن أعمال الصيانة -:
•صيانة وتوسعة المرافق القائمة ( الحمامات ) من جميع االعمال المعمارية و اإلنشائية والميكانيكية والكهربائية .
•صيانة الجدران الحجرية و الجبة الحجرية.
•صيانــة وتعويــض الفاقــد ومعالجــة تهبيطــات األرضيــات للســاحات والمالعــب ( كــرة القــدم والســله واليــد ) بمختلــف أنــواع
التبليــط واالطاريــف الخرســانية.
•صيانة شاملة للبوابات المعدنية.
•عمل نظام تصريف أمطار متكامل و شامل و مترابط مع النظام القائم ويشمل معالجة وصيانة نظام التصريف القائم.
•صيانة للجدران األسمنتية مع تفقد الشقوق و صيانتها و معالجتها بمواد خاصه حسب األصول .
•أعمال الدهان باستخدام مواصفات تناسب الظروف الجوية المختلفة .
•صيانة شاملة للدرابزينات القائمة.
•تركيب الكاميرات.
•معالجة النوافير بمختلف المواقع لكامل االختصاصات وأعمال العزل.
•صيانة المدرجات .
•اعمال زراعة وتعشيب.
•توريد و تركيب لوحات ارشادية مناسبة التصميم لمختلف األعمار والفئاتلالرشاد حول كيفية المحافظة على النظافة والمرافق.
•صيانة أعمدة االنارة و أستبدال وحدات االنارة التالفة.
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( )25-1مشروع صيانة حدائق الملك عبدالله الثاني /عطاء دو ري

ّ
المهمة التي ُتتخذ للحفاظ على المرافق العامة عن طريق المتابعة والصيانة
يهدف المشروع الى تحقيق أحدى التدابير الوقائية
الدورية لكافة عناصر المرافق العامه والغطاء النباتي بهدف االستدامة ألطول فترة ممكنة وإستمرار إحتضان النشاطات
المختلفة للمستخدمين (الترفيهية ،االجتماعية ،الثقافية) والمساهمة يف تحسين البيئة وبما يتوافق مع خطط التغير المناخي
( )Climate Changeوتتضمن أعمال الصيانه لكل من -:
األسوارالحجرية .المظالت الخشبية والمعدنية.صيانة وتركيب السياج المعدني للمالعب.صيانة وتعويض الفاقد ومعالجة تهبيطات األرضيات للساحات والممرات بمختلف أنواع التبليط واالطاريف الخرسانية.تنظيف واعادة تأهيل مجرى وأغطيه تصريف مياه االمطار .صيانة االهداف واللوحات لمالعب كرة السله.أعمال دهان للمباني والجدران الخارجية ومقاعد مدرجات المالعبتوريد مقاعد للمتفرجين.أعمال القصارة للمباني والجدارن واألحواض الزراعية.-أعمال كهربائية وتركيب وحدات إنارة جديدة.

المالك :مديرية الهندسة
المدى الزمني2025-2023 :
مؤشرات األداء :نسبة انجاز المشروع
الشركاء
دائرة العطاءات /دائرة الموازنة /المقاول/
وحدة المختبرات االنشائية/دائرة الزراعة/
مشروع حدائق الملك عبدالله الثاني
الموازنات المطلوبة 650,000 :دينار

( )26-1مشروع انشاء الوحدات الصحية ومباني الخدمات يف المواقع المتفرقة /عطاء دوري
المالك
مديرية الهندسة
المدى الزمني
2026-2022
مؤشرات األداء

يهدف المشروع الى تحقيق خطة عمان خضراء ( )GCAPوالمساهمة يف تحسين البيئة وبما يتوافق مع خطط التغير المناخي ()Climate Change
و بتحسين البيئة المبنية ورفع سوية الخدمات المقدمة يف الحدائق القائمة حيث يتم سنويا طرح عطاء إلنشاء مرافق صحية للجنسين ولذوي
االعاقة باالضافة الى غرف حراسة يف عدد من المواقع (حدائق عامة) وذلك لتأمين رواد هذه الحدائق بالخدمات الصحية المناسبة والالئقة و
الشركاء
زيادة شعورهم باالمان لوجود عناصر االمن والحماية الثابتة .
دائــرة الدراســات والتصميــم /
د .االشــراف وادارة المشــاريع
 /دائــرة الزراعــة  /دائــرة
العطــاءات  /دائــرة الموازنــة /
المقــاول  /وحــدة المختبــرات
االنشــائية
نسبة انجاز المشروع

الموازنات المطلوبة
1,075,000دينار
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الغاية الحادية عشر  :عمان مدينة صحية ضمن معايير العمل البلدي
الهدف اإلستراتيجي االول :رفع كفاءة تطبيق متطلبات عمان مدينة صحية

( )1-1توسيع مجال االعتماد بإدخال  7فحوصات للعينات الغذائية ومواد التجميل للمختبر الجرثومي والكيماوي
المبــادرة عبــارة عــن توســيع مجــال االعتمــاد يف  7فحوصــات الغذائيــة ومــواد تجميــل للمختبــرات (الجرثوميةوالكيماويــة) ممــا يزيــد مــن دقــة المالك
نتائجهاوكفاءتهــا واالرتقاءبالســمعة والمكانــة الجيــدة لــدى الفئــات المســتهدفة واالرتقــاء بالمعاييرالمتعلقــة بتحســن جــودة الخدمــة المقدمــة.
دائرة الرقابةالصحية والمهنية
الفحوصــات الجرثوميــة المنــوي اعتمادهــا هــي (  ) candida albicans for cosmetic-pseudomonas aeruginosa for cosmeticفحــص المدى الزمني
الســالمونيال للعينــات الغذائيــة.
2026 -2023
الفحوصــات الكيماويــة المنــوي اعتمادهــا هــي (غــش زيــت الزيتــون /الســكروز لعينــات العســل  /البروتيــن للعينــات الغذائيــة /الدهــن للعينــات
مؤشرات األداء
الغذائيــة)
الهــدف االساســي مــن الحصــول علــى االعتمــاد طمأنــة الفئــات المســتهدفة بــأن المختبــرات ذات كفــاءة ومهــارة ومواكبــة ألحــدث متطلبــات شهادة االعتماد
الفحوصــات المخبريــة حســب متطلبــات هيئــة االعتمــاد االردنيــة وفقــا لمتطلبــات االيــزو الخــاص بالمختبــرات الغذائيةوحصــول مختبــرات امانــة الشركاء
عمــان الكبــرى علــى االعتمــاد هــو اعتــرافرســمي مــن جهــة تقييــم معتــرف بهــا دوليــا بكفــاءة الخدمــة المقدمــة.
هيئة االعتماد االردنية /دائرة
العطاءات
الموازنات المطلوبة
 80,000دينار
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( )2-1تطوير جلب العينات المحضرة يدويا يف المطاعم بعبوات خاصة بدائرة الرقابة الصحية والمهنية
المالك
دائرة الرقابةالصحية والمهنية
المدى الزمني
2025

العمل على احضار العينات المحضرة يدويا يف المطاعم (الحمص /الفول /السلطات بأنواعها )..........بعبوات معقمة خاصة
بدائرة الرقابة الصحية والمهنية وذلك من اجل تطوير وتحسين عملية جلب العينات الغذائية لغايات الفحص الجرثومي كما هو مؤشرات األداء
الحال يف العبوات الزجاجية الخاصة بدائرة الرقابة الغذائية التي يتم جلب عينات المياه بها حيث ان هذه العينات تمثل ما نسبته نسبة استبدال العبوات
%80من العينات التي تم احضارها للفحص الجرثومي
الشركاء
دائرة العطاءات
الموازنات المطلوبة
 10,000دينار

( )3-1استكمال تأهيل المختبر الطبي لالعتماد ضمن مواصفة ( 15189المرحلة )3
المالك
دائرة الرقابةالصحية والمهنية
المدى الزمني
2025
استكمال تأهيل المختبر الطبي كضرورة من ضروريات الحصول على االعتماد ضمن مواصفة ( 15189لمرحلة  )3والذي بدورة
سيؤدي إلى إحداث نقله نوعية للمختبر الطبي يف مجال جودة وكفاءة الفحوصات المخبرية

مؤشرات األداء
نسبة توفير متطلبات االعتماد
الشركاء
دائرة صيانة وادامة المباني
دائرة اإلنتاج
الموازنات المطلوبة
 150,000دينار
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()4-1رفع قدرات وكفاءة فني المختبر الطبي من خالل فحوصات اختبارات الكفاءة ()PT
رفــع كفــاءة فنــي المختبــر الطبــي يف دائــرة الرقابــة الصحيــة والمهنيــة لمــا لــه مــن اثــر ايجابــي يف مواكبــة التطــورات يف مجــال المالك
المختبــرات الطبية
دائرة الرقابةالصحية والمهنية
المدى الزمني
2023
مؤشرات األداء
عدد الدورات المتخصصة المنفذة
الشركاء
المركز التدريبي  /معاهد متخصصة بالدورات
المخبرية الطبية
الموازنات المطلوبة
 5000دينار

()5-1رفع الوعي بأثار التدخين واستمرار تفعيل عيادة االقالع عن التدخين بعقد  500محاضرة توعية بأثار التدخين
انتشــار التدخيــن بيــن الشــباب والبالغيــن ظاهــرة خطيــرة تهــدد الصحــة العامــة كمــا ان المدخنيــن اكثــر عرضــة لألمــراض الســارية وغيــر الســارية المالك
وهــو مــا يتطلــب اتخــاذ االجــراءات التوعويــة مــن خــال محاضــرات مكثفــة يف كافــة مناطــق امانــة عمــان واســتمرارية تفعيــل عيــادة االقــاع عــن
دائرة الرقابةالصحية والمهنية
التدخيــن مــن خــال كوادرهــا الطبيــة المميــزة
المدى الزمني
2026-2022
مؤشرات األداء
عدد المحاضرات المنفذة/
عدد مراجعي العيادة
الشركاء
االقسام الصحية يف مناطق امانة
عمان
الموازنات المطلوبة
 50,000دينار
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( )6-1تطوير معمل انتاج الطعوم يف الموقر
المالك
دائرة ضبط ناقالت االمراض ورعاية الحيوان
المدى الزمني
2024-2022
يهدف المشروع الى تطوير خط انتاج الطعوم الجاهزة لمكافحة القوارض من خالل ادخال معدات حديثة لخلط المبيد والمواد
الخام وتشكيل المنتج النهائي بصورة قوالب .كما انه سيتم تصنيع كميات اكبر يف وقت اقل

مؤشرات األداء
نسبة انجاز مراحل تطوير المعمل
الشركاء
ال يوجد
الموازنات المطلوبة
 200,000دينار

( )7-1تكثيف حمالت الضبط للحد من االصابة يف القوارض يف  6احياء سنويا
المالك
دائرة ضبط ناقالت االمراض ورعاية
الحيوان
المدى الزمني
2026-2023
يهدف المشروع الى تقليل نسب االصابة يف االحياء التي تم تصنيفها من قبل حيث سيتم زيادة عدد الجوالت والمسوحات الميدانية يف
هذه االحياء

مؤشرات األداء
عدد الجوالت المنفذة/
نسبة الزيادة يف الحمالت
الشركاء
ال يوجد
الموازنات المطلوبة
ال يوجد
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( )8-1تطبيق متطلبات الهسب  HACCPيف مسلخ الدواجن
تطبيق متطلبات الهسب من حيث عقد جلسات توعية لألطباء و تطبيق تصميم نظام التوثيق و اعداد دليل و سياسة الجودة

المالك

وتطبيق اإلجراءات اإللزامية والتشغيلية واعداد تعليمات العمل للوصول الى اعتماد متطلبات الهسب للدائرة.

دائرة المسالخ
المدى الزمني
2022
مؤشرات األداء
نسبة تطبيق متطلبات الهسب
الشركاء
الشركة الدولية لخدمات االيزو
الموازنات المطلوبة
 2000دينار

( )9-1اعادة تأهيل المسلخ
تم طرح هذه المبادرة بالتعاون مع  UNDPوذلك بتوفير شلر اضايف للمسلخ حيث يعمل على زيادة كفاءة انتاج الماء البارد يف مسلخ الدواجن مما المالك
يؤثر على نوعية المنتج وجودته .وسيتم تحويل االنارة الخارجية والداخلية يف المسلخ الى نظام توفير الطاقة
دائرة المسالخ
باإلضافة الى بعض االعمال الخاصة بالبنيةالتحتية
المدى الزمني
2022
مؤشرات األداء
نسبة التأهيل
الشركاء
الشركة الدولية لخدمات االيزو
الموازنات المطلوبة
 350,000دينار
تمويل خارجيUNDP
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( )10-1تطوير دليل اجراءات خاصة يف التعامل مع االمراض المشتركة (salmonella/t.b/f.m.d/ cyst
المالك
دائرة المسالخ
المدى الزمني
2022
مؤشرات األداء
وضع اجراءات خاصة يف التعامل مع االمراض المشتركة  salmonella/t.b/f.m.d/ cystو السيطرة عليها و العمل على خفض نسبة انتشارها

عدد االجراءات المتخذة
الشركاء
وزارة الصحة
وزارة الزراعة
الموازنات المطلوبة
20000دينار

( )11-1عطاء صيانة أرضيات مسلخ اللحوم والدواجن
يهدف العطاء الى تحديث االرضيات القائمة وفقا ألفضل المعايير و المواصفات الصحية و يتضمن العمل أعمال صيانة ألرضيات مسالخ اللحوم
والدجاج وتشمل األعمال ما يلي:

المالك
مديرية الهندسة

-تكسير وازالة المدات القائمة والجرالت والمناهل

المدى الزمني

-انشاء مدات جديدة مدهونه بااليبوكسي بما يشمل من اعمال الحفر والخرسانةالمسلحة والعادية واعمال الفرشيات

2022

والمعالجات .
-االعمال الميكانيكية الكهربائية

مؤشرات األداء
نسبة انجاز المشروع
الشركاء
ال يوجد
الموازنات المطلوبة
112000دينار
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( )12-1تطوير الية تسويق المنتج البستاني بالشراكة مع القطاع الخاص
تفعيــل الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لتقديــم بعــض الخدمــات التــي تتــم داخــل الســوق المركــزي لتنظيــم تســويق المنتــج البســتاني والتــي المالك
تهــدف الــى تحســين وتطويــر الخدمــات
دائرة السوق المركزي
المدى الزمني
2023-2022
مؤشرات األداء
عدد االتفاقيات
الشركاء
القطاع الخاص
الموازنات المطلوبة
بعد دراسات متطلبات المشروع
مع الشركاء

الغاية الثانية عشر  :مجتمع مشارك متمكن يتفاعل بإيجابية مع المدينة
الهدف اإلستراتيجي االول  :تعزيز التنمية الثقافية مع الحفاظ على تراث واصالة المدينة
( )1-1مشروع المكتبة االلكترونية
يهدف المشروع لتطوير عمليات دائرة المكتبات والتحسين على أدائها من خالل:
•شراء نظام إلكتروني متخصص بقيمة خمسة وعشرون الف دينار
•نقل البيانات وتشغيل النظام وبكلفة  25الف دينار.
•توقيع عقد صيانة للنظام بقيمة  10االف دينار سنويا

المالك :دائرة المكتبات
المدى الزمني2026-2022 :
مؤشرات األداء :نسبة اإلنجاز من المشروع
الشركاء :تكنولوجيا المعلومات
الموازنات المطلوبة
 80الف دينار
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( )2-1برنامج تنمية االبداع واالبتكار لألطفال والشباب
يهــدف البرنامــج الــى خلــق بيئــة محفــزة ومشــجعة إلطــاق وتنميــة االبــداع واالبتــكار لــدى فئــات الشــباب واألطفــال مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن المالك
المبــادرات والمشــاريع منهــا:
مديرية الشؤون الثقافية
	-مشــروع دعــم وتســويق صنــاع االبــداع والمحتــوى الثقــايف :والــذي يهــدف الــى دعــم صنــاع االبــداع يف المجــاالت الثقافيــة المختلفــة (الشــعر ,المدى الزمني
الفــن التشــكيلي  ,المســرح ,الموســيقى ,القصــة القصيــرة) حيــث ســيتم تنفيــذ هــذا المشــروع مــن خــال اطــاق ( )6جوائــز لألبــداع .
2026-2022
	-مشــروع دعــم الموهوبيــن بمختلــف فئاتهــم (شــعراء ،فنانين,رســامين :),,,,يهــدف الــى تنشــيط ودعــم الحركــة الثقافيــة يف العاصمــة عمــان
مؤشرات األداء
والعمــل علــى دعــم الفنانيــن مــن خــال توفيــر المواقــع المناســبة إلقامــة فعالياتهــم الثقافيــة المختلفــة مــن نــدوات ومحاضــرات وامســيات
عدد المبادرات واألنشطة
شــعرية ومعــارض فــن تشــكيلي باإلضافــة الــى تجميــل مدينــة عمــان باإلضافــة الــى دعــم الفنانيــن مــن خــال شــراء أعمالهــم الفنيــة .
المنفذة
	-تنفيذمبــادرة انــا وامــي يف مركــززهــا الثقــايف الرئيســي بتطبيــق اكثــر مــن حرفــة :يعتبــر برنامــج انــا و امــي مــن البرامــج التــي تــم اضافتهــا علــى
الشركاء
أكاديميــة االبــداع الفنــي لمــا لــه مــن اثــر ايجابــي علــى الطفــل و االم مــن تحســين مهــارات االم يف العمــل اليــدوي و اشــراك الطفــل لتنميــة
نقابة الفنانين األردنيين /
مهاراتــه.
رابطة الكتاب األردنيين  /رابطة
	-مبــادرة «خطــوة ونحــو المســتقبل» :اعطــاء دورات معتمــدة مــن اللجنــة العربيــة للروبــوت والــذكاء االصطناعــي يف مجــال ال  3D Printingو الفنانين التشكيليين  /وزارة
Pythonمــن أجــل اعطائهــم مســاحة كافيــة لمواكبــة التطــورات العالميــة يف هــذه المجــال وفتــح فــرص جديــدة.
الثقافة  /الجمعية العربية
للروبوت
	-تنفيــذ بطولــة الروبــوت االلــي علــى مســتوى االردن (بطولــة الوطنيــة) :وهــي بطولــة تقــام ألول مــرة يف االردن تحــت مســمى ((Make X
 )Starteبرنامــج علمــي ســنوي يهــدف إلــى إثــارة دافعيــة الطلبــة نحــو التعلــم واالهتمــام بمجــاالت «العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والفنــون الموازنات المطلوبة
والرياضيــات “( )STEAMمــن خــال إشــراكهم بمســابقات متخصصــة يف مجــال تصميــم وبرمجــة الروبوتــات.
640,000دينار
	-مبــادرة الســوق الشــعبي لألطفــال :العمــل علــى اقامــة اســواق شــعبية يعــرض فيهــا انتــاج االطفــال المشــاركين يف دورات مراكــززهــا الثقافيــة تمويل ( داخلي وخارجي )
علــى مــدار العــام بحيــث يتــم عقــد  4بــازارات خــال العــام يف كل مركــز مــن مراكــززهــا الثقافيــة.
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( )3-1برنامج تنمية ثقافة القراءة
يهدف البرنامج لتشجيع كافة فئات المجتمع على ثقافة القراءة والمطالعة وذلك من خالل تنفيذ عدد من المبادرات منها:
•مبــادرة اقــرأ ألرتقــي (مســابقة الكترونيــة للقــراءة لألطفــال مقســمة لثــاث فئــات األولــى ( )10-8ســنوات ،الثانيــة ( )12-10ســنة ،الثالثــة
( )14-12ســنة ،تهــدف لتشــجيع القــراءة الهادفــة والتنميــة المعرفيــة للطــاب لجعلهــم قادريــن علــى االرتقــاء بمســتوى التعبيــر عــن
افكارهــم .وتتضمــن اختيــار كل مشــارك ( )5قصــص بمواضيــع محــددة (الصحــة ،البيئــة ،الفنــون ،األخــاق ،قصــة مــن قصــص االنبيــاء)
وتفريــغ ملخصــات القصــص المقــروءة يف مفكــرات خاصــة لــكل مشــارك ،ثــم يتــم تقييــم المشــاركين بهــذه المســابقة وفــق المفكــرات
الملخصــة مــن قبلهــم للكتــب المقــروءة .تخصيــص ( )6جوائــز للمرتبــة األولــى وهــم أفضــل ( )6أطفــال مــن كل فئــة عمريــة طفليــن).
•مبــادرة كتابنــا حضارتنــا (توزيــع الكتــب المنــوي شــطبها مجانــً علــى المواطنيــن يف ( )6مــن محافظــات المملكــة وضواحــي عمــان بهــدف
نشــر الثقافــة والتشــجيع على القــراءة).
•مبــادرة خذنــي الــى المنــزل (بهــدف تشــجيع المجتمــع المحلــي علــى القــراءة وزيــادة االقبــال علــى المكتبــات ورفــع نســبة رواد
المكتبــات الفرعيــة وتغعيــل الشــراكة والتعــاون مــا بيــن المكتبــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي المحيطــة بهــا.
•تقديــم كتــب مجانيــة مــن الكتــب الموجــودة يف المســتودعات بنيــة اتالفهــا علــى المجتمــع المحلــي وبشــكل دوري يف جميــع المكتبــات
الفرعيــة التابعــة لدائــرة المكتبــات ،عــدد مــرات المبــادرة ( )6مــرات خــال عــام .)2022
•منصــة الكترونيــة :نظــام متكامــل للمكتبــة المركزيــة والمكتبــات الفرعيــة بهدف الســعي المســتمر لتطويــر العمليات وتحســين الخدمات
الفنيــة وخدمــات المســتفيدين بشــكل كفؤ.

المالك
دائرة المكتبات
المدى الزمني
2026-2022
مؤشرات األداء
عدد الفعاليات واالنشطة
المنفذة
الشركاء
وزارة التربية والتعليم  /هيئة
كلنا األردن  /شركة برمجيات
ألنظمة المكتبات /مكتبة عبد
الحميد شومان
الموازنات المطلوبة
215000دينار
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( )4-1المشاركة يف األنشطة والبرامج الثقافية خارجيا وتقديم عمان بصورة حضارية مع التركيز على التراث األردني
يعتمــد هــذا المشــروع علــى المشــاركات الخارجيــة للدائــرة الثقافيــة يف الفعاليــات واألنشــطة مــع عــدد مــن عواصــم الــدول العربيــة واألجنبيــة بحيــث المالك
ســيتضمن هــذا المشــروع عقــد اتفاقيــات تبــادل ثقــايف وتنفيــذ عــدد مــن المهرجانــات الثقافيــة المتنوعــة ســواء مــن خــال اســتقبال وفــود خارجيــة
مديرية الشؤون الثقافية
إلقامــة هــذه الفعاليــات او مشــاركة الدائــرة الثقافيــة والشــركاء الرئيســيين لهــا يف عواصــم الــدول األخــرى بمهرجانــات ثقافيــة.
المدى الزمني
باإلضافة الى تنفيذ مهرجان المدينة الدولي
2026-2022
	-مشاركات عديدة من السفارات العربية واالجنبيةوالجناح االردني لعرض تراث وثقافةومأكوالت كل بلد لنشر الثقافات و الحضارات
العربية و االجنبية و ايصالها الى االطفال و المجتمع كافة من مختلف الجنسيات واللغات لتعريفهم بعادات و تقاليد الدول االخرى من مؤشرات األداء
خالل عرض كل دولة لتراثها و ثقافتها بهدف توثيق التواصل بين الدول
عدد الفعاليات
	-عرض فرق شعبية

الشركاء

	-عرض فرق تراثية.

نقابــة الفنانيــن األردنييــن/
رابطــة الكتــاب األردنييــن /رابطــة
الفنانيــن التشــكيليين  /وزارة
الثقافــة /الســفارات

	-مأكوالت شعبية من عدة دول

الموازنات المطلوبة
455,000دينار
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الهدف اإلستراتيجي الثاني  :تجذير مفهوم المشاركة والتمكين المجتمعي والتفاعل االيجابي لدى افراد المجتمع.

( )1-2انشاء وإعادةتأهيل عدد من المرافق االجتماعية والرياضية والثقافية
من ضمن المشاريع التي يعمل مركززها الثقايف عليها تحسين الوضع الصحي لألطفال من خالل:
•انشــاء غــرف العــاب لألطفــال يف المستشــفيات :حيــث يهــدف المشــروع الــى توفيــر مــكان لألطفــال المقيميــن يف المستشــفى للعــب فيــه خــال
فتــرة اقامتهــم و تطويــر مهاراتهــم مــن خــال توفيــر االلعــاب التعليميــة الهادفــة داخــل الغرفة،باإلضافــة الــى توفيــر متنفــس لهــم داخــل
المستشــفى.
•تحســين ريــاض االطفــال :يهــدف مركــززهــا الثقــايف مــن خــال مشــاريع تحســين ريــاض االطفــال المســتهدفة يف مناطــق جيــوب الفقــر يف
المملكــة الــى توفيــر بيئــة تعليميــة آمنــة ومحفزةلألطفــال قبــل دخولهــم المدرســة لتصبح مــكان جاذب لألطفــال وتطويــر المهــارات التعليمية
للمدرســين مــن خــال بنــاء منهــج متطــور يتفــق مــع نمــو االطفال،ويقــوم المركــز بتأهيــل الروضــة بحيــث تحتــوي علــى :غرفــة صفيــة  /غرفــة
نشــاطات  /منطقــة العــاب خارجيــة

المالك
مركززها
المدى الزمني
2026-2022
مؤشرات األداء
عدد المواقع المنفذة

يقــوم مركــززهــا الثقــايف ،ضمــن المنــح المقدمــة مــن الديــوان الملكــي العامــر ووزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي باإلضافــة الــى وزارةاإلدارةالمحليــة الشركاء
ً
بإنشــاء فــروع لمراكــززهــا الثقافيــة يف العاصمــة عمــان والمحافظــات بنــاء علــى دراســة جــدوى يقــوم بهــا للمناطــق المســتهدفة والتــي تفتقــر الــى وجــود وزارة التخطيط
مراكــز ترفيهيــة وآمنــة للمجتمــع المحلــي ،حيــث يهــدف المركــز الــى:
والتعاون الدولي /
وزارة اإلدارة المحلية/
•تنمية مواهب وابداعات االطفال من خالل ابرازها ورعايتهاوتنميتها مستقبال
الديوان الملكي
•تنمية الطفل اجتماعيا من خالل المشاركة الجماعية يف االنشطة مع االطفال
الموازنات المطلوبة
•رفع المستوى الثقايف والفني للطفل من خالل مشاركته الجماعية يف االنشطة المتنوعة

 4,500,000دينار سنويا

•ابراز حقوق االطفال والعمل على تحقيقها

(تمويل خارجي)

•اشراك المعاقين جنبا الى جنب مع االطفال االخرين
•عقد الندوات وورش العمل والدورات يف مختلف المجاالت الثقافية واعمال الحرف اليدوية التي تخص الطفل.
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( )2-2برنامج تمكين الشباب والمرأة
يهــدف البرنامــج الــى توفيــر برامــج تدريبيــة ورفــع قــدرات لفئتــي الشــباب والمــرأة لتمكينهــم وتأهيلهــم لدخــول ســوق العمــل باإلضافــة المالك
الــى التمكيــن المعــريف والتوعيــة يف المجــاالت السياســية والصحيــة والنفســية وغيرهــا لخلــق فئــات واعيــة تتفاعــل مــع المجتمــع
مديرية الشؤون االجتماعية والرياضية ومركز
بإيجابيــة وتفهــم ،ومــن المبــادرات التــي ســيتم العمــل عليهــا ضمــن هــذا البرنامــج التالــي:
زها
•مشروع صناع االمل لتمكين المرأة يف مختلف المجاالت منها التمكين السياسي واالقتصادي والصحي واالجتماعي.
المدى الزمني2026-2022 :
•مبادرة تقديم دورات حرفية وصحية واجتماعية تطوعية للمرأة .

مؤشرات األداء :عدد االنشطة المنفذة

•مبــادرةرفــع قــدرات أفــراد المجتمــع والتركيــز علــى المــرأة وفئــة الشــباب بمجــال تكنولوجيــا المعلومــات وذلــك بتنفيــذ دورات الشركاء
حاســوب وتقديــم خدمــة .IT
صندوق المرأة /اللجنةالوطنية لشؤون
•مبادرة التمكين السياسي واألمن اإلنساني للشباب والسيدات
المرأة /وزارة الصحة  /مديرية األمن العام
 /وزارة التربية والتعليم /الوكالة األلمانية
•مبادرة نجوم يف سماء عمان.
للتعاون الدولي  /GIZوزارة العمل /مؤسسة
•مشــروع المجلــس البلــدي مــن األطفــال بهــدف تقديــم برامــج تمكنهــم وتســاهم يف اكســابهم المهــارة والتوعيــة بأهميــة دورهــم يف التدريب المهني /وكالة االمم المتحدة
لإلغاثة
المشــاركة يف صنــع القــرار وايصــال آ رائهــم يف القضايــا التــي تمســهم الــى صانعــي القــرار يف امانــة عمــان)
الموازنات المطلوبة 1,300,000 :دينار
•تمكيــن شــباب الجامعــات والخريجيــن يف مواضيــع الروبــوت والــذكاء االصطناعــي واعــداد المدربيــن عــن طريــق دورات خاصــه مــن
قبــل الجمعيةالعربيــة للروبــوت يف جميــع مراكــززهــا.
تمويل ( داخلي و خارجي )

( )3-2برنامج التوعية المجتمعية
يهــدف البرنامــج الــىرفــع وعــي المجتمــع بمواضيــع مختلفــة يتــم تحديدهــا حســب الحاجــة الفعليــة والتــي يتــمرصدهــا مــن خــال تفاعــل موظفــي القطــاع المالك
مــع المجتمــع مباشــرة واخــذ التغذيــة الراجعــة باإلضافــة الــى االســتعانة بالشــركاء واالســتفادة مــن تجاربهــم بالعمــل مــع المجتمــع ويتضمــن هــذا
مديرية الشؤون
البرنامــج المبــادرات والمشــاريع التاليــة:
االجتماعية والرياضية
•مشروع التوعية المرورية :تقديم محاضرات توعية مرورية لألطفال ،وايام رفاه لموظفين امانة عمان واالحتفال بأيام المرور العالمية
المدى الزمني
•مشــروع عمــان مدينــة صديقــة لكبــار الســن :يســتهدف المشــروع كبــار الســن واألشــخاص المقبليــن علــى مرحلــة الشــيخوخة مــن ســكان مدينــة
2026-2022
عمــان مــن كال الجنســين ومــن جميــع الجنســيات مــن خــال تقديــم برامــج التوعيــة الصحيــة والنفســية واالقتصاديــة والمشــاركــة المجتمعيــة
والترفيهيــة لكبــار الســن مــع مراعــاة المعاييــر الدوليــة للمــدن الصديقــة لكبــار الســن.
مؤشرات األداء
•إنشــاء او تأهيــل مراكــز إرشــاد نفســي او رفــاه نفســي واجتماعــي يف مراكــز زهــا الثقافيــة وكمرحلــة أولــى (مراكــز جــرش ،عجلون،اربــد مناطــق
عدد الفعاليات المنفذة
الشــمال).
الشركاء
•مبــادرة صناعــة القــادة :تقــوم المبــادرة علــى اعــداد برامــج نوعيــة للشــباب مــن عمــر  35-18عــام تســاهم يف صقــل شــخصيتهم واكســابهم مهــارات
القيــادة المجتمعيــة .وتســاهم يف تمكينهــم االقتصــادي وتحقيــق الســلم المجتمعــي وحثهــم علــى التطــوع وتعلــم العــادات والتقاليــد.
االمن العام  /المنظمات
الدولية / IRC /منظمة
اإلغاثة الدولية /وزارة
الشباب
الموازنات المطلوبة
550,000دينار
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( )4-2برنامج تطوير قدرات الموظفين وتطوير اليات العمل يف مركززها
يهــدف البرنامــج الــى تطويــر البنيــة التحتيــة لمراكــززهــا باإلضافــة الــىرفــع قــدرات الــكادر الوظيفــي لتمكينهــم مــن تقديــم برامــج بمســتوى عالــي مــن المالك
الجــودة تنافــس البرامــج المقدمــة مــن القطــاع الخــاص ،ويتضمــن البرنامــج األنشــطة والمبــادرات التاليــة:
مركززها
•اعتمــاد  %90الشــهادات التدريبيــة للبرامــج التدريبيةالمقدمــة ضمــن اكاديميــات مراكــز زهــا مــن الجهــات المعتمــدة لــكل برنامــج (وزاره
المدى الزمني
التربيةوالتعليــم ،اتحــاد الرياضةاألردنــي( )..الحصــول علــى اعتمــاد نســبة  %90مــن البرامــج التدريبيــة يف مركــززهــا الثقــايف وذلــك مــن جهــات
2022
معتمــدة يف المملكــة حيــث يــدل االعتمــاد علــى كفــاءة منهجيــة التدريــب وتطابقهــا مــع جهــات االعتمــاد وتزيــد مــن فاعليــة التدريــب بصــورة
جيــدة لهــا أثــر إيجابــي علــى خدمــات المركــز).
مؤشرات األداء
•العمــل علــى تهيئــه البرامــج التدريبيــة يف مراكــززهــا الثقافيــة للحصــول علــى اعتمــاد مواصفــة األيــزو الخاصــة بالخدمــات التعليميــة وذلــك مــن
خــال تحســين جــودة التعليــم والعمليــة التعليميــة بشــكل كامــل مــن خــال المراقبــة المســتمرة لعمليــات التعليــم زيــادةرضــا متلقــي الخدمــة
عــن خدمــات التعليــم المقدمــة
•تأهيــل موظفــي المتابعــة والتقييــم يف الفــرع الرئيســي وضبــاط ارتبــاط المتابعــة والتقييــم يف الفــروع علــى اســتخدام برامــج حاســوبيه معتمــده
خاصــه بالمتابعــه والتقييــم ( )koBotoolbox. Commcareمــن خــال الحاقهــم ببرامــج تدريبيــة متخصصــة وذلــك للتحســين مــن جــودة العمــل
ورفــع كفــاءة الموظفيــن
•ادراج اكاديمية اللغات يف مراكززها الثقافية على أن تتضمن  7لغات

عدد المبادرات
واالنشطة المنفذة
الشركاء
وزاره التربيه والتعليم
اتحاد الرياضه األردني
دائرة التميز المؤسسي

•سيرفر لنظام المستودعات الخاص بمركززها الثقايف وربط جميع المراكز بالمركز الرئيسي خلدا.

لجنة االغاثة الدولية
IRC

•استكمال تركيب وتشغيل نظام المراقبة (كاميرات والبصمةواالنترنت والمقاسم).

الموازنات المطلوبة

•تنفيذ بنود الشراكة مع لجنة االغاثة الدولية المستقبلية  /شراء برنامج خاص لقسم المتابعة والتقييم.

145000دينار

•تنفيذ بنود الشراكة مع لجنة االغاثة الدولية المستقبلية /رفع قدرات العاملين.

تمويل خارجي

•تنفيذ بنود الشراكة مع لجنة االغاثة الدولية المستقبلية  /الحقيبة التدريبية.
•مبادرة بناء قدرات موظفي ومدربي مركززها الثقايف يف كافة الفروع
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( )5-2برنامج الترفيه المجتمعي
يهــدف البرنامــج لتوفيــر مســاحات وانشــطة وفعاليــات للترفيــه لكافــة افــراد المجتمــع والتــي تهــدف ليــس للترفيــه فقــط وانمــا تتضمــنرســائل مختلفــة المالك
تعليميــة تثقيفيــة وتوعويــة ومــن المبــادرات واألنشــطة التــي تنــدرج تحــت هــذا البرنامــج:
نائب مدير المدينة
لقطاع التنمية
1.تنفيــذ بنــود الشــراكة مــع لجنــة االغاثــة الدوليــة المســتقبلية  /مبــادرة الســلم والثعبــان  /مركــززهــا :تجهيــز وتمويــل مــن قبــل  IRCبرنامــج الســلم والثعبــان
المجتمعية
للفئــات العمرية(8-4ســنة)و( 12-8ســنة) والتــي تهــدف الــى تنميــة الطفولــة المبكــرة لجميــع المســتفيدين مجانــا مــن خدمــات مركــززهــا دون اي تميــز مــن
حالــة اجتماعيــة ، ديــن او جنــس يف مراكــززهــا الثقافيــة الســتة االولــى التاليــة :اربــد /المنصــورة ،اربــد /طــارق بــن زيــاد ،طــارق ،الرصيفــة ،المفــرق وخلــدا.
2.تنفيــذ عــدد مــن الفعاليــات مهرجــان يــوم الطفولــة ،يــوم االب ،أســبوع ســينام الطفــل ،عيــد االم  /مركــززهــا :مهرجــان الطفولــة يتضمــن المهرجــان مشــاركات
مجتمعيــة واســعة تعنــى بالطفــل والطفولــة وفعاليــات ترفيهيــة متنوعــة لألطفــال مثــل مســابقات ومشــاركات لفــرق فلكلوريــة ومعــارض وزوايــا مخصصــة
لمؤسســات تتبنــى برامــج ومشــاريع متعلقــة بالطفولــة ،طــرح كل مــا هــو جديــد وحديــث يف المجــال.
•يــوم االب عبــارة عــن يــوم مفتــوح يتــم تنظيــم عــدة فعاليــات وبرامــج تعنــى بــاألب و عالقتــه بأفــراد اســرته باإلضافــة لعــروض مســرحية لفــرق مراكــززهــا
الثقافيــة و هدايــا رمزيــة مقدمــة مــن عــدة جهــات داعمــة.
•أسبوع سينام الطفل ويضم الفعاليات التالية:

2026-2022
مؤشرات األداء
عدد المبادرات
واألنشطة المنفذة

	-مشاركة المدارس يف ورشات عمل تدريبية لصناعة فيلم لتطوير العمل السينمائي

الشركاء

	-التواصــل مــع الســفارات المختلفــة بهــدف المشــاركة بأفــام مختلفــة مــن عــدة ثقافــات تخــص االطفــال و يتــم انتقــاء افــام و اختيارهــا بالشــراكة مــع الهيئــة
الملكيــة لألفــام و لجنــة مختصــة ضمــن معاييــر معينــة

لجنــة االغاثــة الدوليــة
IRC

	-عرض االفالم المشاركة خالل اسبوع السينما يف مسرح مركززها الثقايف.

الهيئة الملكية لالفالم

•فعاليات عيد االم
	-تنظيم احتفال تحت رعايةرسمية
	-تكريم عدد من االمهات والسيدات الناشطات والمتميزات يف العديد من القطاعات المختلفة يف شتى المجاالت
	 -تقديم هدايا رمزية معبرة إلنجازات االمهات من المؤسسات والشركات الداعمة لألمهات المراد تكريمهم
	-التواصل مع عدة جهات ومحطات اذاعية وتلفزيونية حول الدعاية واالعالن عن الحفل
3.مخيــم بــاألردن بنكبــر  /دائــرة البرامــج االجتماعيــة :يهــدف المخيــم الــى تعريــف األطفــال بعاداتهــم وتقاليدهــم الجيــدة وتعزيــز الهويــة األردنية يف نفوســهم،
واع بأصولــه وعاداتــه وتقاليــده ويركــز المخيــم علــى إدمــاج األطفــال يف أنشــطة يف مجموعــات صغيــرة يف أجــواء دافئــة وهادئــة مــن األلفــة
لخلــق جيــل ٍ
واالســتمتاع بيــن أطفــال األردن وأطفــال الــدول األخــرى علــى اختــاف مســتوياتهم وخلفياتهــم وثقافاتهــم  ،ويتيــح لألطفــال فرصــة التعــرف علــى ثقافــات
الــدول األخــرى ومشــاركة ثقافتهــم معهــم  ،وإعطــاء كل طفــل حقــه يف االهتمــام واالســتماع واالســتجابة .
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المدى الزمني

وزارة التربية والتعليم
والمنظمات الدولية
الموازنات المطلوبة
610,000دينار
تمويل
( داخلي و خارجي )

( )6-2برنامج تأهيل ورعاية ذوي االعاقات
يهــدف البرنامــج الــى دمــج فئــة ذوي التحديــات يف المجتمــع مــن خــال توفيــر برامــج تراعــي وتلبــي احتياجاتهــم ترفيهيــة ،توعويــة ،تثقيفيــة،رفــع قــدرات المالك
وتمكيــن ومــن المبــادرات التــي تنــدرج تحــت هــذا البرنامــج:
وحدة ذوي االعاقات
•مبــادرة المخيمــات الصيفيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،مبــادرة التدخــل المبكــر للوقايــة مــن المخاطــر لــذوي اإلعاقــة ،مبــادرة دعــم مهــارات الســلوك
المدى الزمني
وتعزيــز القــدرات لــذوي اإلعاقــة والعامليــن معهــم ،التمكيــن االقتصــادي والحــريف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،الــدورات المتقدمــة للغــة إشــارة الصــم ،انشــاء
مراكــز خاصــة بالتوعيــة المجتمعيــة يف امانــة عمــان الكبــرى داخــل وحــدة ذوي االعاقــات ،إيجــاد قســم مختــص بالشــكاوي الخاصــة بالمعاقيــن بمدينــة عمــان
تتابعــه وحــدة ذوي االعاقــات بأمانــة عمــان الكبــرى ،توفيــر مشــغل تدريبــي تعليمــي لألشــخاص المعاقيــن.
•تشــكيل الفــرق المســرحية والكــورال ومشــاريع التدريــب والتشــغيل والتنســيق مــع جمعيــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة و تدريــب  5مــن اطفالهــم او يافعيــن
علــى صناعــة الخــزف بشــكل حــريف وضــم المتميزيــن منهــم لمشــغل الفخــار (يعنــى مركــز هــا الثقــايف يف تدريــب هــذه الفئــة الخاصــة بالمجتمــع مــن ذوي
االحتياجــات الخاصــة لمــا لهــا مــن مميــزات علــى تطويــر االداء الشــخصي للطفــل منهــا :االتــزان االنفعالــي ،توظيــف العمليــات العقليــة ،تنميــة

الحــواس ،الشــعور بالثقــة ،التوافــق المهنــي.

2026-2022
مؤشرات األداء
عدد المبادرات
واألنشطة المنفذة
الشركاء
المجلس األعلى لذوي
االعاقات/الجمعيات
التي تعنى بفئة ذوي
االعاقات
الموازنات المطلوبة
420,000دينار
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الهدف اإلستراتيجي الثالث  :خلق بيئة تعزز ثقافة الرياضة وانماط الحياة الصحية

( )1-3مشروع الرياضة والصحة
يهــدف المشــروع الــى تشــجيع افــراد المجتمــع علــى ممارســة الرياضــة واعتبارهــا مــن الروتيــن اليومــي لجميــع فئــات المجتمــع ويضــم المشــروع المالك
األنشــطة التاليــة:
دائرة المرافق والبرامج
الرياضية
•تنظيم بطوالت بكرة القدم بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والعسكري
المدى الزمني
•تنظيم بطوالت ومهرجانات ولقاءات رياضية ترفيهية لموظفي امانة عمان
2026-2022
•مشاركات فرق األمانة الرياضية يف البطوالت والفعاليات الداخلية والخارجية.
مؤشرات األداء
•أنشطة تثقيف وتوعية بأهمية الرياضة ودورها يف تحسين الوضع الصحي (الجسدي والنفسي) .
عدد الفعاليات المنفذة
•عقد مهرجانات للمشي لتجذير ثقافة المشي لدى مختلف فئات المجتمع.
الشركاء
•فتح مراكز تدريب اللياقة البدنية وخاصة لفئة السيدات العدد الحالي ( )1الى ( )3مراكز.
•العمل على زيادة عدد الفعاليات والبرامج الرياضية وتنوعها ضمن الخطة السنوية لتشمل جميع فئات المجتمع .العدد
الحالي ( )32فعالية الى (  )76فعالية متنوعة .

وزارة التربية والتعليم/اتحاد
الشركات/جمعي ة �Run Jor
/danدائرة المراسم والدعم
اللوجستي
الموازنات المطلوبة
184,000دينار
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( )2-3مشروع حارات عمان الذي يستهدف طالب المدارس وفئة(االيتام) وفئة (ذوي االحتياجات الخاصة)
•تنفيــذ عــدد مــن البرامــج الرياضيــة والترفيهيــة والمهرجانــات والبطــوالت يف مراكــز الواعديــن للفئــة المســتهدفة مــن طــاب المــدارس يف
االلعــاب الجماعيــة والفرديــة وبرامــج لــذوي االعاقــة وااليتــام
•تنظيم ورش عمل تدريبية لموظفي الدائرة
•العمــل علــى فتــح مراكــز جديــدة لتدريــب الواعديــن باأللعــاب الفرديــة والجماعيــة لتشــمل هــذه الخدمــة غالبيــة مناطــق امانــة عمــان
الكبــرى( .العــدد الحالــي (  ) 57مركــز ليصــل الــى (  )63مركــز) .
•زيــادة عــدد المســتفيدين مــن فئــة االطفــال الواعديــن المنتســبين لمراكــز تدريــب الواعديــن العــدد الحالــي ( )1400منتســب ســنويا الــى
( )1575منتسب.
•العمل على انشاء فرق رياضية بألعاب جديدة تمثل امانة عمان واالستمرارية يف تدريب وتأهيل الفرق الرياضية الحالية.
•زيادة عدد مشاركات فرق امانة عمان الرياضية بالنشاطات الداخلية والخارجية .
•اعــادة تفعيــل الزيــارات االجتماعيــة الميدانيــة لنجــوم الرياضــة االردنيــة مــن كادر الدائــرة للمؤسســات االجتماعيــة والمشــاركة يف فعاليــات
ومناســبات وطنيــة.

المالك
دائرة المرافق والبرامج
الرياضية
المدى الزمني
2026-2022
مؤشرات األداء
عدد الفعاليات المنفذة
الشركاء
وزارة التربية والتعليم /االتحاد
االردني لكره القدم /االندية
الرياضية /اللجنة البارالمبية/
وزارة التنمية االجتماعية/
نادي شباب الحسين /مؤسسة
الحسين لرعاية االيتام

الموازنات المطلوبة
160,000دينار
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الغاية الثالثةعشر  :اداء مؤسسي متميز يحسن القدرات المؤسسية ويلبي احتياجات وتوقعات المعنيين
الهدف اإلستراتيجي االول  :االرتقاء بمستوى االدارة المالية الى أفضل الممارسات العالمية يف القطاع العام
( )1-1مشروع التصنيف االئتماني
المالك
المدير التنفيذي للشؤون المالية
المدى الزمني
يهدف المشروع لحصول امانة عمان على تمويل بشروط تمويلية تفضيلية ،ويوضح التصنيف االئتماني أو الجدارة االئتمانية مدى قدرة أي دولة 2023-2022
أو مؤسسة على سداد ديونها .والذي يهدف الى تسهيل الحصول على التمويل والقروض سواء من األسواق الداخلية أو الخارجية للحكومات مؤشرات األداء
والشركات .تعتمد عملية التصنيف على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة ،أهمها الربحية ،ثم األصول أو التدفقات المالية التي توضح المركز
المالي للمؤسسة ،و من أجل الوصول إلى التصنيف االئتماني ،يجب تطبيق جميع محاور خطةرفع كفاءة االدارة المالية ،ومن المتوقع أن يتم نسبة تطبيق متطلبات الحصول
على التصنيف االئتماني
تنفيذه المشروع يف امانة عمان يف عام .2023
الشركاء
البنك الدولي /وكالة االنماء
الفرنسية /البنك االوروبي
الموازنات المطلوبة
350,000دينار
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( )2-1مشروع التحول من االساس النقدي الى االستحقاق
يهــدف المشــروع الــى االرتقــاء الــى افضــل الممارســات يف القطــاع العــام ورفــع كفــاءة االدارة الماليــة ،حيــث تــم وضــع خطــة التحــول مــن األســاس المالك
النقــدي ألســاس االســتحقاق ويف ســياق تطبيــق الخطــة للوصــول الــى التحــول الكامــل لالســتحقاق المتوقــع بنهايــة عــام  2022تــم اتخــاذ عــدة
المدير التنفيذي للشؤون المالية
خطــوات يف امانــة عمــان مــن أبرزهــا.
المدى الزمني
تقييــم األصــول (األراضــي والمبانــي) مــن خــال عطــاء طــرح مــن قبــل البنــك الدولــي يف الفتــرة ( )2020-2019وســيتم طــرح العطــاء يف أقــرب وقــتممكــن لتقييــم األثــاث والمعــدات
2023-2019
 -مراجعة نظام الجرد و المعدات خالل العام  ،2021و بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا Expertise France

مؤشرات األداء
عدد التقارير المالية بما يتوافق
مع أفضل الممارسات الدولية
الشركاء
البنك الدولي
وكالة االنماء الفرنسية
البنك االوروبي
الموازنات المطلوبة
ال يوجد

( )3-1مشروع تطبيق استراتيجية ادارة الدين
يهــدف المشــروع الــى االرتقــاء الــى أفضــل الممارســات يف القطــاع العــام ورفــع كفــاءة االدارة الماليــة ،حيــث تــم إعــداد وإصــدار اســتراتيجية إدارة المالك
الديــن بالتعــاون مــع خبــراء مــن البنــك الدولــي خــال عــام  ،2019والبــدء بتنفيــذ توصياتهــا خــال الفتــرة ( )2021-2020والتــي كانــت كالتالــي:
المدير التنفيذي للشؤون المالية
ً
 -1تــم االنتهــاء مــن آليــة تســجيل القــروض يف نظــام أوراكل إلعــداد البيانــات الماليــة وفقــا للمعاييــر المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام  -األســاس المدى الزمني
النقــدي ( )IPSASالمعتمــدة والمطبقــة.
2023-2019
ً
وفقا للسياسة المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية.
 -2تم االنتهاء من إعادة تسجيل قروض أمانة عمان الكبرى
مؤشرات األداء
 -3وضع خطة سداد مفصلة للقروض حتى السداد الكامل وتحديثها كل عام.
عدد الدارسات لترشيد االنفاق
 -4تــم البــدء يف تحويــل الودائــع مــن خــال ( )IBANلــكل مــن الودائــع التــي يتــم تحصيلهــا لآلخريــن ،مثــل ضريبــة المعارف،والمجــاري ،وضريبــة
الشركاء
الدخــل ،وضريبــة المبيعــات ،ورســوم الطوابــع
البنك الدولي
وكالة االنماء الفرنسية
البنك االوروبي
الموازنات المطلوبة
ال يوجد
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( )4-1مشروع تطبيق استراتيجية ادارة النقد
يهــدف المشــروع الــى االرتقــاء الــى افضــل الممارســات يف القطــاع العــام ورفــع كفــاءة االدارة الماليــة ،حيــث تــم إعــداد وإصــدار المالك المدير التنفيذي للشؤون المالية
إســتراتيجية إدارة النقــد بالتعــاون مــع خبــراء مــن البنــك الدولــي خــال عــام  ، 2019والبــدء بتنفيــذ توصياتهــا خــال الفتــرة ( )2021-2020المدى الزمني 2023-2022
هــي التاليــة:
مؤشرات األداء
 1ســداد التزامــات أمانــة عمــان الكبــرى مــن خــال التحويــات المصرفيــة اإللكترونيــة دون الحاجــة إلــى إصــدار حــواالت ورقيــةنسبة الزيادة على قيمة التحصيل االلكتروني
(شــيكات) بمــا يف ذلــك رواتــب الموظفيــن.
الشركاء
 2ربط قسم الحسابات بإدارة الخزينة لتحديد السقف اليومي من أجل موازنة النفقات والتدفقات النقدية. 3االنتهــاء مــن تحويــل اجــراءات حجــز المخصصــات الماليــة لتكــون الكترونيــا واضافــة قســم الخزينــة للعمليــة لمراعــاة التدفقــات البنك الدوليالنقديــة.
وكالة االنماء الفرنسية
 4اعتمــاد سياســة جديــدة للتعامــل مــع الشــيكات قيــد التحصيــل بحيــث ال تصــدر إيصــاالت الشــيكات إال عنــد تحصيلهــا بالفعــل ،البنك االوروبي
وقــد تــم تطبيقهــا اعتبــارًا مــن .2020/1/1
الموازنات المطلوبة ال يوجد
 5عقــد دورة تدريبيــة لمجموعــة مــن موظفــي القطــاع المالــي يف ادارة النقــد لتأهيلهــم يف مجــال تطويــر و توثيــق ادارة النقــد واالجــراءات و العمليــات المحاســبية المرتبطــة بذلــك.

( )5-1مشروع اعداد خطة مالية طويلة االجل
المالك
المدير التنفيذي للشؤون المالية
المدى الزمني
2023-2022
يهدف المشروع الى االرتقاء الى افضل الممارسات يف القطاع العام ورفع كفاءة االدارة المالية ،حيث تم تطوير دراسة مالية خالل الفترة
( )2021-2019تمثل خطة مالية طويلة األجل تمتد حتى عام  2030وتحتوي على العديد من الفرضيات لمواجهة الوضع المالي الحالي الذي تمر
به أمانة عمان الكبرى ،تهدف الى تقوية االستراتيجية المالية طويلة االجل ألمانة عمان (االجراءات و األدوات) ليعتمد عليها يف اتخاذ القرارات
االستثمارية.
و من المخطط أن يتم العمل مع مجموعة البنك الدولي ضمن برنامج “المدن الخضراء الذكية) تحديث الخطة المالية لألعوام 2050-2030

مؤشرات األداء
عدد التقارير المالية بما يتوافق
مع افضل الممارسات الدولية
الشركاء
البنك الدولي
وكالة االنماء الفرنسية
البنك االوروبي
الموازنات المطلوبة
ال يوجد
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الهدف اإلستراتيجي الثاني  :توفير بيئة مكانية داعمة للتطوير والتحسين وتوفير قنوات اتصاالت
وبريد متطورة لرفع جودة تقديم الخدمات
( )1-2مشروع المتابعة والسيطرة  /المرحلة الثانية (ربط مبنى امانة عمان ومركز الحسين وجالريراس العين ومحطة الباص السريع امنييًا /كاميرات +غرفة تحكمرئيسية)
مشروع المتابعة والسيطرة  /المرحلة الثالثة(مناطق ودوائر وحدائق امانة عمان الخارجية (الغرفة المحصنة )  /كاميرات  +غرفة تحكمرئيسية)
المالك
وحدة االمن والحماية
المدى الزمني
2025-2022
يهدف المشروع لمراقبة ومتابعة الدوائر والمناطق وكافة المباني التابعة ألمانة عمان الكبرى حيث يعتبر مشروع خدمي عام
التخاذ اجراءات سريعة وعاجلة عند الضرورة ولكي يتم تخزين كافة الحركات للعودة لها عند الضرورة ،باإلضافة لضبط حاالت
التعدي والسرقة على ممتلكات االمانة وسيارات الموظفين والمراجعين ومسح امني للفعاليات واالنشطة التي تنظمها او
تستقبلها االمانة ،ويشرف على المشروع كادر فني متخصص من موظفي االمن والحماية .

مؤشرات األداء
نسبة الربط على أنظمة المتابعة والسيطرة
الشركاء
عمليات المرور
مديرية االمن العام
الموازنات المطلوبة
80000دينار
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( )2-2مشروع تقييم مراكز تقديم الخدمة يف المناطق ومدى جاهزيتها للتحول االلكتروني
المالك :دائرة خدمة الجمهور
المدى الزمني2023-2022 :
مؤشرات األداء

يهدف الى التحسين والتطوير على الخدمات التي تقدمها مناطق أمانة عمان حيث قامت دائرة خدمة الجمهور بإطالق
مشروع تقييم مراكز تقديم الخدمة يف المناطق ومدى جاهزيتها للتحول االلكتروني بحيث تم تصميم نموذج خاص للتقييم،
يحتوي محاور خاصة للتقييم بحيث يقوم فريق من دائرة خدمة الجمهور بعمل جوالت ميدانية للتأكد من جاهزية المناطق الشركاء
ومدى التزام الموظفين بالتعامل مع ملتقي الخدمة.
د.تكنولوجيا المعلومات

نسبة تطوير مراكز تقديم الخدمات

الدوائر الفنية المختصة
الموازنات المطلوبة:ال يوجد

( )3-2مشروع انشاء مركز اتصال موحد ألمانة عمان
المالك
دائرة خدمات المكاتب
المدى الزمني
2022-2021
يشمل المشروع مرحلتين أساسيتين:
-1المرحلة األولى :ربط جميع مواقع األمانة باالتصال الهاتفي داخليا عن طريق شبكة األمانة الداخلية وشبكة اإلنترنت وتوحيد الرقم لجميع
هذه المواقع للتسهيل على ملتقى الخدمة.
-2المرحلة الثانية :إنشاء قائمة اتصال موحدة تقوم باإلجابة على مكالمات المتصلين ومساعدتهم وتحويلها الى الجهة المطلوبة يف حال
الحاجة الى ذلك

مؤشرات األداء
نسبة الرد على المكالمات ضمن
الوقت
الشركاء
دائرة تكنولوجيا المعلومات/
المركز التدريبي  /الشركة
المنفذة/مركز االتصال الوطني/
شركة اورانج
الموازنات المطلوبة
 300000دينار
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الهدف اإلستراتيجي الثالث  :تحسين ادارة استثمار امالك امانة عمان
( )1-3مشروع اعداد قاعدة بيانات الكترونية مرتبطة مع دائرة االراضي والمساحة تبين عدد اراضي امانة عمان وصفة االستعمال ومساحة كل منها واي تغيرات
تحدث على امالك االمانة
المالك :دائرة االمالك
المدى الزمني
2023-2022
مؤشرات األداء

ايجاد قاعدة بيانات مكانية الكترونية شاملة لعمل الدائرة بمستوى دقة مرتفع حسب متطلبات العمل ،وذلك لتقليل الجهد
المبذول وانجاز المعامالت والطلبات بشكل أسرع ،والحفاظ على البيانات من التلف أو الضياع ،والمساهمة يف استصدار قيمة
مالية صحيحة ألصول األمانة ،ورفع الجاهزية االستثماريةالعقارية ،وتقليل هامش الخطأ البشري من اجل ايجاد قاعدة بيانات الشركاء
مكانية يبنى عليها تقييم القيم العقارية
دائرة التنظيم

نسبة االنجاز من قاعدة بيانات أمالك األمانة

دائرة نظم المعلومات الجغرافية
دائرة األراضي والمساحة
الموازنات المطلوبة :ال يوجد

( )2-3مشروع مدينة السياراتmotor city
المالك
شركة رؤية عمان
المدى الزمني

مكون من مدينة سيا رات مصغرة تجمع وكاالت السيارات الجديدة والمستعملة يف ّ
ّ
عمان وتقوم بربط الزبائن مع معارض
مشروع
ّ
واحدة
محطة
وجود
هو
السيارات
مدينة
من
األساسي
الهدف
السيارات.
بمعامالت
العالقة
ذات
الخدمات
مي
ومقد
المتوفرة
السيارات
2026-2023
مركزية ومتخصصة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيّارات ونقل الملكية ومعامالت الترخيص ،كلها يف مكان واحد.
مؤشرات األداء
الموقع:
نسبة انجاز مشروع مدينة السيارات
عمان  -يف موقع استراتيجي قرب تقاطع مم ّر ّ
يقع المشروع يف الماضونة – جنوب شرق ّ
عمان التنموي مع شارع الماضونة والذي يعتبر
الشركاء
ّ
تقاطعًا مهمًا يصل جوانب العاصمة ّ
عمان المختلفة .كما أن مم ّر عمان يغذي شارع المطار بينما يمتد شارع الماضونة على امتداد
ّ
المجمعات السكنية يف جنوب شرق عمان .تبلغ مساحة أرض المشروع ( )900,000متر مربع.
امانة عمان الكبرى
الموازنات المطلوبة
 70,000,000دينار تمويل خارجي
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( )3-3مشروع المسلخ الجديد (الماضونة)
المالك
شركة رؤية عمان
مشروع تنموي يضم مسلخًا لألغنام واألبقار والدواجن ومحطة تنقية مياه ومحطة إنتاج كهرباء ومواقف لمبيت الشاحنات ومباني أخرى
من مختبرات وعيادات .المشروع مصمم بأعلى المواصفات العالمية لتحقيق كافة الشروط البيئية والغذائية.
الموقع:

المدى الزمني
2025-2023
مؤشرات األداء
نسبة االنجاز من مشروع المسلخ
الجديد

عمان  -يف موقع استراتيجي بالقرب من تقاطع ممر ّ
يقع المشروع يف منطقة الماضونة  -جنوب شرق ّ
عمان التنموي مع شارع الماضونة ،الشركاء
بجانب سوق الحالل الجديد .تبلغ مساحة أرض المشروع ( )140,000متر مربع.
امانة عمان الكبرى

الموازنات المطلوبة
 35,000,000دينار تمويل خارجي

( )4-3مشروع كراجات العبدلي /الجيش
المكـ ّ
ـون الرئيســي لـ»المشــروع» هــو مواقــف ســيارات لخدمــة العبدلــي والمناطــق المحيطــة بهــا والتــي تشــهد ازدحــام يف حركــة الســيارات ،المالك
ّ
ومــن المتوقــع أن يخــدم «المشــروع» باإلضافــة إلــى المناطــق المحيطــة بــه خاصــة قصــر العــدل وبوليفــارد العبدلــي اللــذان يشــهدان
يتضمــن «المشــروع» حافــات ( Shuttleشركة رؤية عمان
ّ
نقصــً يف مواقــف الســيارات ســواء للمراجعيــن أو الــزوار أو الموظفيــن ومــن هنــا جــاءت فكــرة أن
 )Busesلتمكيــن المواطنيــن مــن االصطفــاف بســياراتهم يف «المشــروع» واالنتقــال إلــى المناطــق المجــاورة.
المدى الزمني
ّ
ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:
•مواقف السيارات متعددة األدوار
•مدخل المشروع
•مواقف السيارات الخارجية
•المنطقة التجارية
•الساحات الخضراء واألكشاك التجارية
•المناطق العامة (المسجد)
•الخدمات العامة والساحات
الموقع:
يقــع المشــروع يف مجمــع العبدلــي القديــم ،يحــد المشــروع مــن الجهــة الشــمالية شــارع أميــة بنــت عبــد شــمس ومــن الجهــة الجنوبيــة
شــارع الملــك حســين ويبــدأ المشــروع مــن مبنــى البريــد األردنــي يف الجهــة الغربيــة وصـ ً
ـوال إلــى نقطــة االنعطــاف والعــودة إلــى الخلــف يف
الجهــة الجنوبيــة .تبلــغ مســاحة أرض المشــروع ( )22,000متــر مربــع.
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2024-2022
مؤشرات األداء
نسبة االنجاز من تطوير مشروع كراجات
العبدلي
الشركاء
امانة عمان الكبرى
الموازنات المطلوبة
 4,000,000دينار تمويل خارجي

( )5-3مشروع ميني بوكس بارك
المالك
شركة رؤية عمان
ّ
المكون الرئيسي للمشروع
مشروع يسعى إلحياء روح البناء الحضري المتالصق من خالل الجمع بين المساحات التجارية والترفيهية.
ّ
المحلية والعالمية
هو تجاري متعدد االستخدام إلقامة وتشغيل مراكز تجارية والتي تهدف إلى توفير نقطة تجمع للعالمات التجارية
والترفيهية جنبًا إلى جنب من خالل إعادة استخدام حاويات الشحن والتخزين كجزء من التصميم لخلق وجهة فريدة للتنزه العائلي
والرياضة والتسوق وتناول الطعام والترفيه.
الموقع:
يقع المشروع يف عبدون – شارع األمير هاشم ،بالقرب من ّ
دوار عبدون ،كما يمكن الوصول إلى منطقة المشروع من خالل ثالثة شوارع
مختلفة .تبلغ مساحة أرض المشروع ( )5,900متر مربع.

المدى الزمني
2024-2022
مؤشرات األداء
نسبة االنجاز من مشروع ميني بوكس
بارك
الشركاء :امانة عمان الكبرى
الموازنات المطلوبة
 10,000,000دينار تمويل خارجي

( )6-3مشروع حي البنوك
المالك
شركة رؤية عمان
ّ
مجمع بنكي يضم عدة بنوك تجارية ،لتقديم مختلف الخدمات المصرفية بأحدث طرق التكنولوجيا
الهدف من المشروع هو بناء
والتعامل التفاعلي مع العمالء .باإلضافة إلى تقديم مساحات مكتبيّة ذكيّة لتشجيع اإلبداع والريادة.
الموقع:

المدى الزمني
2023-2022
مؤشرات األداء

تعتبر أرض المشروع المستطيلة الشكل والتي تقع يف موقع استراتيجي ذات قيمة تجارية عالية بالنسبة للقطاعات البنكية .تقع األرض يف نسبة االنجاز من مشروع حي البنوك
ّ
عبدون – شارع القاهرة ،بالقرب من ّ
دوار عبدون وتقاطعه مع شارع األمير هاشم ،ويحيط بالمنطقة عدد من أفرع البنوك
المهمة .تبلغ الشركاء
مساحة أرض المشروع ( )3,500متر مربع
امانة عمان الكبرى
الموازنات المطلوبة
 6,000,000دينار تمويل خارجي
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( )7-3مشروع مجمع تجاري/صويلح
مشــروع مجمــع تجــاري مكـ ّ
ـون مــن عــدد مــن المحــال والمعــارض التجاريــة المتنوعــة يف الطابــق األرضــي على مســتوى المالك
الشــارع مباشــرة ،ويضـ ّ
ـم المشــروع إضافــة إلــى ذلــك مســاحات مكتبيــة وعيــادات ومراكــز يف الطوابــق العلويّة.
شركة رؤية عمان
الموقع:
المدى الزمني2023-2022 :
يقــع المشــروع يف حــي الرحمانيــة بمحــاذاة مؤسســة المواصفــات والمقاييــس ومباشــرة علــى شــارع خيــر الديــن مؤشرات األداء
المعانــي وهــو شــارع حيــوي يتفـرّع مــن شــارع الملــك عبداللــه الثانــي  ،وتبلــغ مســاحة أرض المشــروع ( )1,100م .تقريبــً.
نسبة االنجاز من مشروع انشاء مجمع تجاري
الشركاء :امانة عمان الكبرى
الموازنات المطلوبة 1,000,000 :دينار تمويل خارجي

الهدف اإلستراتيجي الرابع  :رفع كفاءة سلسلة التزويد وفق أفضل الممارسات
( )1-4مشروع تشفير وترميز المواد المستودعية يف مستودعات دائرة اللوازم
المالك
دائرة اللوازم والمستودعات
المدى الزمني
2023-2021
يهدف الىرفع كفاءة وضبط ادارة المخزون لما يقلل االخطاء يف عملية استالم و صرف المواد المستودعية وذلك من اجل التحول الى
سلسلة توريد استراتيجية بما يخدم الترتيب والتنظيم الداخلي للمستودعات حسب متطلبات العمل وفصل المواد المستودعية حسب
االختصاص.

مؤشرات األداء
نسبة انجاز التشفير والترميز لمواد
المستودعات
الشركاء
دائرة تكنولوجيا المعلومات
الدوائر الفنية المختصة
الموازنات المطلوبة
 1,000,000دينار (تمويل خارجي)
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( )2-4مشروع اتمتة اجراءات دائرة العطاءات والتحول االلكتروني للعملية الشرائية
المالك
دائرة العطاءات والمشتريات
المدى الزمني2023-2022 :
يهدف المشروع التمتة جميع اجراءات الشراء يف امانة عمان الكبرى بداية بطلب االحتياج وانتهاء بتبليغ المورد باالحالة النهائية ،حيث
سيتم االعالن عن عمليات الشراء من خالل نظام الشراء االلكتروني المعمول به يف امانة عمان ويقوم المناقصين بتقديم عروضوهم
وجميع مراسالتهم من خالل نظام ايضا  ،ولتسهيل اجراءات الشراء على الموردين وتحويل االجراءات الورقية الى الكترونية

مؤشرات األداء
نسبة إنجاز مشروع اتمتة االجراءات
الشركاء
دائرة تكنولوجيا المعلومات
الموازنات المطلوبة :ال يوجد

( )3-4مشروع مطابقة المركبات واالليات والمعدات بين النظام االلكتروني والفعلي حسب واقع الحال
المالك :دائرة الموازنة
المدى الزمني2024-2023 :
يهدف المشروع استخراج االليات والمركبات من نظام اوراكل ومطابقته مع الواقع  ،وذلك لسالمة سجل االصول ودقته على النظام
ويعتبر عملية مراجعة شاملة لألصول (االليات  /المركبات ) مع واقع الحال.

مؤشرات األداء
نسبة المطابقة بين الفعلي والواقع
الشركاء :د .تكنولوجياالمعلومات
الدوائر الفنية المختصة
الموازنات المطلوبة :ال يوجد

203

( )4-4مشروع ربط نظام االصول مع نظام صيانة االصول
يتيــح النظــام الفرصــة بإعطــاء فكــرة عــن الكلــف الماليــة الفعليــة الســنوية المصروفــة علــى اســطول االمانــة ،فضــا عــن كــون النظــام مربوطــا المالك
بالكلــف التشــغيلية ويقارنهــا مــع الكلــف الماليــة لإلصــاح وبالتالــي يظهــر مــدى الجــدوى مــن اســتمرارية عمــل االليــات او ايقافهــا عــن الخدمة
دائرة الموزانة
بنــاء علــى تقاريــر صــادرة عــن النظــام.
المدى الزمني
ويتيــح النظــام بنــاء هيــكل متكامــل للبيانــات ممــا يســمح بمتابعــة االنشــطة علــى االصــول أيــا كان نوعهــا وتطبيــق نظــام صيانــة مترابــط
ومتكامــل مــع بقيــة االنظمــة الماليــة االخــرى ممــا يحقــق ســهولة وســرعة ودقــة للبيانــات بيــن االنظمــة المختلفــة (المخــازن  /المشــتريات) 2023-2022
 ،ويســاعد علــى احتســاب تكاليــف االعمــال مــن يــد عاملــة و معــدات ومــواد عــن طريــق امــر التشــغيل ويمنــع تكــرار صــرف القطــع ويوفــر
مؤشرات األداء
رقابــة علــى المركبــات مــن حيــث االجــراءات التــي حصلــت علــى المركبــة وزيــادة انتاجيــة االصــل.
نسبة انجاز مشروع ربط نظام االصول
مع الصيانة
الشركاء
د.تكنولوجيا المعلومات
الدوائر الفنية المختصة
الموازنات المطلوبة
ال يوجد
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الهدف اإلستراتيجي الخامس  :رفع كفاءة الموارد البشرية ضمن هيكل تنظيمي يواكب المستجدات.
( )1-5اتمته الموارد البشرية وتطوير خدماتها حسب افضل الممارسات العالمية من خالل تطبيق نظام ادارة الموارد البشرية (تخطيط الموارد المؤسسية) ERP
المالك
الموارد البشرية
المدى الزمني

ان انظمة الموارد البشرية و الرواتب هي حزمة من االنظمة التابعة ل ( )ERPORACLEو يعتبر تنفيد هده التطبيقات مساهمة كبيرة يف
تطوير و تحسين الية العمل و االجراءات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية و الرواتب على مستوى االمانة ككل وفق الممارسات العالمية
2023-2022
بما يحقق العدالة و الشفافية و تحسين االداء و على التخطيط للموارد البشرية و ادائها مما ينعكس على الرضا من قبل الموظف
مؤشرات األداء
و متلقي الخدمة اضافة الى االرتقاء بالخدمات المقدمة و تبسيط االجراءات حيث يتم تنقيح البيانات و اعتماد مصدر موثق للبيانات
و توفير عرض متطور شامل (360درجة )و توفير نظام شامل مؤتمت و متكامل و مترابط مع االنظمة ككل و توفير التقارير على عدة
نسبة جاهزية النظام
مستويات .
الشركاء
ان تطبيق هده االنظمة يرفع الجاهزية لألقسام والمعنيين لتمكينهم من االستفادة من ميزات عدة وهذا يستلزم تجهيز الوحدات
المعنية (دائرة الموارد البشرية والرواتب) اعادة هندسة العمليات لعملية االتمتة ومن ثم تجهيز (RPFس) مع المعنيين لغايات طرح دائرة تكنولوجيا المعلومات /دائرة
عطاء تطبيق النظام و االحالة على الشركة لتطبيق انظمة الموارد البشرية حسب هندسة االجراءات و شروط العطاء.
الحسابات
الموازنات المطلوبة
 800,000دينار

( )2-5ايجاد مركز تدريبي اقليمي و تطوير موارد بشرية ذات نوعيه ومهاره تتوافق مع المستجدات التقنية و البيئة و االزمات خاصه المجاالت المهنيه والهندسية
المالك :الموارد البشرية
المدى الزمني2026-2025 :

ان فكرة ايجاد مركز تدريبي إقليمي هي فكرة ابداعية الغاية منها هو تأهيل وتدريب واكساب مهارات جديدة متخصصة يف مجاالت
متعددة لمؤسسات متعددة على مستوى المملكة وتحقيق هدا المشروع بحاجة الى عدة مراحل ،تبدأمن الموافقة من قبل االدارة
نسبةاالنجاز من انشاء المركز
العليا يف االمانة على فكرة ايجاد هذا المركز ومن ثم العمل على ايجاد رؤية ورسالة لهذا المركز باإلضافة الى إعداد هيكل تنظيمي له
خطة
ومن ثم استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة يف مجاالت التدريب المتنوعة ومن ثم تحديد االعتمادات التدريبية المستهدفة ووضع
الشركاء :وزارة اإلدارة المحلية
للحصول عليها و البدء يف اعداد الخطط التدريبية المتنوعة وتحديد الفئات المستهدفة والشركاء والبدء بعملية التدريب.
الموازنات المطلوبة
مؤشرات األداء

 500الف دينار
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( )3-5حوكمة خطط القوى العاملة
المالك:
الموارد البشرية
المدى الزمني:
اعداد خطة قوى عاملة وفق عملية تتضمن خطوات دراسة لكافة الوحدات االدارية يف امانة عمان من حيث االهداف
االستراتيجية و المشاريع المستقبلية و تحليل عبء العمل المحسوب بالساعات و من ثم تحليل كافة البيانات المتاحة و
الخروج بخطة قوى عاملة تتضمن التنبؤ باالحتياجات المستقبلية و الفائض و النقص ليتم ادارة عملية الحراك الوظيفي و
تلبية احتياجات الوحدات االدارية من الكوادر البشرية المؤهلة يف الوقت المناسب.

2025-2022
مؤشرات األداء:
نسبة انجاز خطة القوى العاملة
الشركاء:
كافة الوحدات االدارية
الموازنات المطلوبة :ال يوجد

( )4-5تطوير الهيكل التنظيمي واالوصاف الوظيفية لقطاعات العمل يف األمانة
المالك:
الموارد البشرية
المدى الزمني:
2023-2022

دراسة الهيكل التنظيمي العام ألمانة عمان واقراره من حيث الدمج واالستحداث ومن ثم دراسة واجراء عملية اعادة
هيكلة من حيث االقسام والشعب لكافة الوحدات االدارية ودراسة االوصاف الوظيفية التفصيلية للوحدات االدارية بهدف مؤشرات األداء
معالجة التداخل واالزدواجية يف تنفيذ المهام وتجميع االنشطة الضرورية لتحقيق اهداف كل دائرة وتعزيز التكاملية.
فاعلية االثر التقييمي للهيكل التنظيمي
نسبة االوصاف الوظيفية المطورة
الشركاء :كافة الوحدات االدارية
الموازنات المطلوبة :ال يوجد
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الهدف اإلستراتيجي السادس :تطوير ورفع كفاءة األداء المؤسسي
( )1-6إطالق نشرة الكترونية دورية تعنى بمواضيع الجوده والتميز المؤسسي
المالك
مديرية تطوير األداء المؤسسي
المدى الزمني
تهدف إطالق النشرة إلى تعزيز ثقافة التميز والتخطيط اإلستراتيجي والجودة لدى موظفي أمانة عمان ونشر الوعي بمفاهيم
االداء المتميز وبما ينعكس علىرفع األداء المؤسسي وتحقيق رؤية أمانة عمان كمؤسسة ريادية وستتضمن الدورية نشر
مواضيع متخصصه يف مجاالت التميز والتخطيط اإلستراتيجي والجودة وستلقي الضوء على أفضل الممارسات والتجارب
وقصص النجاح المحلية واإلقليمية والعالمية المتعلقة بمجاالت عمل االمانة المختلفة لالستفادة منها من قبل المعنيين يف
تحسين وتطوير العمليات والخدمات .

2022
مؤشرات األداء
نشرة الكترونية مطلقة
الشركاء
مديرية االتصال
دائرة تكنولوجيا المعلومات
الموازنات المطلوبة
ال يوجد

( )2-6اعادة هندسة العمليات واإلجراءات
المالك :مديرية تطوير األداء المؤسسي
المدى الزمني2026-2022 :
مؤشرات األداء

يهدف هذا المشروع إلى تحسين وتبسيط العمليات واإلجراءات الداخلية وأتمتتها بشكل كامل وبما يخدم تطوير الخدمات
اإلدارية
اإللكترونية المقدمة لمتلقي الخدمة ويحقق التكاملية بين كافة العمليات واإلجراءات الداخلية المقدمة من الوحدات
نســبة العمليــات واالجــراءات التــي تــم إعــادة
أوراق.
والذي سينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة من أمانة عمان وتحقيق رؤيتها نحو الوصول الى أمانه بال
هند ســتها
الشركاء :وحدات التخطيط والموازنة
الموازنات المطلوبة :ال يوجد
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( )3-6إعداد دراسات إدارية تطويرية
المالك :مديرية تطوير األداء المؤسسي
تهدف هذه المبادرة إلى تنفيذ دراسات متخصصة يف مجال التطوير اإلداري وفقا لنتائج تقارير األداء اإلستراتيجي والتنفيذي وأداء المدى الزمني2026-2023 :
مؤشرات األداء :عدد الدراسات التطويرية
العمليات والخدمات باإلضافة إلى نتائج دراسة الرضا لكافة المجاالت وبما ينعكس على تحديد أسباب ومجاالت وفرص التحسين
والخروج بتوصيات تنعكس على تحسين األداء وزيادة رضا المعنيين ،وسيتم استخدام االساليب واالدوات االدارية الحديثة يف تنفيذ المنفذة
هذه الدراسات مثل منهجية كايزن ،وال six sigmaوغيرها .
الشركاء :ال يوجد
الموازنات المطلوبة :ال يوجد

( )4-6إنشاء حاضنة التميز الوظيفي
المالك :مديرية تطوير األداء المؤسسي
المدى الزمني
يهدف إنشاء الحاضنة إلىرفع ثقافة التميز الوظيفي لدى العاملين يف أمانة عمان وزيادة الوعي لديهم بمتطلبات جوائز التميز
الوظيفي وتمكينهم من تقييم أدائهم بالمقارنة مع تلك المتطلبات وتحديد الفجوات وإعداد الخطط التحسينية الالزمة لتحسين
االداء ،باإلضافة إلى جذب الكفاءات الراغبة يف المشاركة يف جوائز التميز وتحسين قدراتها وفرصها يف التأهل والحصول على مراكز
متقدمة.

2022
مؤشرات األداء
حاضنة التميز الوظيفي مفعلة
الشركاء :مديرية الموارد البشرية
الموازنات المطلوبة :ال يوجد

( )5-6إنشاء نظام إدارة األداء المؤسسي
المالك :مديرية تطوير األداء المؤسسي
المدى الزمني2023-2022 :

يهدف إنشاء نظام إدارة األداء إلى توفير منصة الكترونية كأداة لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمشاريع واالهداف االستراتيجية
وبما يمكن المعنيين من االطالع وتقييم األداء االستراتيجي والتنفيذي بشكل مستمر وبدقة وشفافية من خالل مؤشرات اداء
محددة وواضحة،واستخدام هذه البيانات والمعلومات يف اتخاذ القرارات الالزمة للتحسين والتطوير المستمر وضمان تحقيق
الشركاء :دائرة تكنولوجيا المعلومات
االهداف وفقا للمستهدفات المحددة.
الموازنات المطلوبة

مؤشرات األداء :نظام تقييم االداء مفعل

ال يوجد
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( )6-6إنشاء أنظمة ادارة الجودة يف  19وحده إدارية
المالك
مديرية تطوير األداء المؤسسي
المدى الزمني2026-2023 :
يهدف إنشاء نظام إدارة الجودة إلىرفع كفاءة الخدمات المقدمة وضمان التحسين والتطوير عليها من قبل الوحدات اإلدارية وتحسينرضا مؤشرات األداء
المتعاملين باإلضافة إلى ضمان توحيد إجراءات وآليات العمل لديها باإلضافة الى تعزيز ثقافة الجودة لدى موظفي الوحدات اإلدارية المنشأ
عــدد أنظمــه ادارة الجــودة
لديها النظام .وسيشمل تطوير النظام العمل على إعداد كافة الوثائق والمتطلبات الالزمة لتحقيق متطلبات مواصفة األيزو باإلضافة إلى
ا لمنشــأ ة
تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لدى الوحدات اإلدارية التي سينشأ لديها النظام وبما يؤهلها للحصول على شهادة األيزو.
الشركاء
ال يوجد
الموازنات المطلوبة :ال يوجد

الهدف اإلستراتيجي السابع :تعزيز العالقة التشاركية مع الشركاء والموردين
( )1-7تفعيل اتفاقيات مستويات الخدمة مع الشركاء
المالك
مديرية تطوير األداء المؤسسي
المدى الزمني
2023-2022
بهدفرفع كفاءة الخدمات المقدمة من أمانة عمان ،يهدف المشروع الى ايجاد آلية لألعداد وتطبيق ومتابعة االتفاقيات المبرمة مع
الشركاء الرئيسين يف مجال تقديم الخدمات وبما ينعكس على تعزيز العالقة التشاركية مع الشركاء وتحسينرضى متلقي الخدمة.

مؤشرات األداء
نســبة االتفاقيــات المبرمــة مــع
الشــركاء
الشركاء
الدائرة القانونية /مديرية
االتصال
الموازنات المطلوبة :ال يوجد
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( )2-7انشاء منصة الكترونية إلدارة العالقة مع الشركاء
المالك :مديرية تطوير األداء المؤسسي
بهدف تعزيز العالقة التشاركية مع الشركاء سيتم انشاء منصة الكترونية تفاعلية إلدارة العالقة مع الشركاء إليجاد قاعدة بيانات المدى الزمني2023-2022 :
لضباط ارتباط أمانة عمان مع المؤسسات الحكومية والوزارات باإلضافة الى تحديد ضباط ارتباط الشركاء وطبيعة العالقة
مؤشرات األداء :منصة الكترونية مفعلة
التشاركية سواء على مستوى المشاريع أو الخدمات مما يسهل عملية تبادل المعلومات فيما بينهم ويسهل عملية االتصال
الشركاء :التميز المؤسسي
والتواصل .كما أن المشروع سيضمن ادخال وحفظ كافة المعلومات والبيانات ومخرجات االجتماعات التي تتم بين االمانة
وشركائها.
تكنولوجيا المعلومات
الموازنات المطلوبة :ال يوجد

( )3-7تطوير الية تقييم وتحفيز المتعهدين
المالك :دائرة العطاءات والمشتريات
المدى الزمني2022 :
بهدف دراسة الية التقييم الحالية وتطويرها حسب أفضل الممارسات ليتم تقييم وتصنيف المتعهدين لعدة فئات +C,B,A,A
واستخراج القائمة الذهبية والعمل على تكريم القائمة الذهبية من خالل االمانة ،وذلك لتحفيز المتعهدين لتنفيذ عمليات
الشراء المحالة عليهم بأفضل وجه وتحسين االداء

مؤشرات األداء
اليــة تقييــم وتحفيــز المتعهديــن المطــورة
و ا لمفعلــة
الشركاء :د.تكنولوجيا المعلومات
الدوائر الفنية المختصة
الموازنات المطلوبة :ال يوجد
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الهدف اإلستراتيجي الثامن  :ترسيخ ثقافة الريادة واالبتكار
( )1-8تطوير واحة االبداع واالبتكار
المالك
مديرية تطوير األداء المؤسسي
المدى الزمني
2022
بهدف ترسيخ ثقافة االبتكار سيتم تطوير بوابة الكترونية الستقبال االقتراحات االبداعية من كافة المعنيين (متلقي الخدمة،
موظفين شركاء ....الخ) بهدف ان تساهم هذه االقتراحات يف ايجاد حلول للتحديات التي تواجه اعمال القطاعات المختلفة يف أمانة
عمان وتحسين وتطوير جودة الخدمات ،كما أن المشروع سيتضمن تطوير آلية التعامل ودراسة االفكار واالقتراحات المقدمة،
باإلضافة الى التعديل على تعليمات المكافآت والحوافز المتعلقة باألفكاراالبداعية لحث المعنيين على تقديم االقتراحات البناءة.

مؤشرات األداء
واحة مطورة ومفعلة
الشركاء
تكنولوجيا المعلومات
الموارد البشرية
االتصال
الموازنات المطلوبة
ال يوجد

( )2-8تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتعزيز قدرات الموظفين يف مجال االبتكار
المالك :المركز التدريبي
بهدف ترسيخ ثقافة االبتكار وريادة االعمال سيتم تنفيذ برنامج تدريبي يتضمن مشاركة عدد من الموظفين من كافة المستويات
االدارية مع التركيز على الوظائف القيادية واالشرافية لتنمية قدراتهم يف مجال االبتكار من خالل التعرف على المفاهيم ذات
العالقة وادوات وآليات تطوير وتطبيق االفكار االبداعية وبما ينعكس على تحسين جودة الخدمات وتحسينرضا متلقي الخدمة.

المدى الزمني2026-2022 :
مؤشرات األداء :برنامج تدريبي منفذ
الشركاء :مركز الملك عبدالله الثاني للتميز
الموازنات المطلوبة 25000 :دينار
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( )3-8انشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالريادة واالبتكار
المالك :مديرية الموارد البشرية
بهدف التميز يف تطبيقات واستخدامات الذكاء االصطناعي يف تطوير ورفع جودة االعمال والخدمات يف مدينة عمان تحقيقا لرؤية
االمانة بالوصول الى مدينة ذكية  ،من خالل توظيف الذكاء االصطناعي الستخدامات تحتوي على قيمة مضافة وميزة تنافسية،
وبناء تطبيقات ملموسة تخدم المجتمع والمواطن العماني يف مختلف مجاالت الحياة ،باإلضافة الى تطوير وتطبيق االفكار
االبتكارية والريادية ذات القيمة والتي تساهم يف دعم تحقيق رؤية امانة عمان وتطوير اعمالها وتنمية المجتمع المحلي من خالل
تبني هذه االفكار وتحويلها الى واقع كمشروعات صغيرة ومتوسطة.

المدى الزمني2022 :
مؤشرات األداء
وحــدة تنظيميــة متخصصــة بالريــادة
واالبتــكار مفعلــة
الشركاء :مديرية تطوير االداء المؤسسي
الموازنات المطلوبة :ال يوجد

الهدف اإلستراتيجي التاسع  :تطوير كفاءة عمليات الرقابة والتدقيق الداخلي
( )1-9مراجعة وتطوير اجراءات العمليات وفق افضل الممارسات الحكومية المعتمدة
المالك
وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
المدى الزمني
2024-2022
التعرف على افضل الممارسات يف اجراءات العمل لوحدات الرقابة على مستوى القطاع الحكومي من خالل زيارة المعهد المالي
لوزارة المالية والتدقيق اإللكتروني يف وزارة التحول الرقمي وعكس تلك االجراءات على اجراءات العمل لألقسام واستحداث منهجية
منهجية مطورة
منفصلة وخاصة بالوحدة تحت مسمى منهجية الرقابة والتدقيق الداخلي.
الشركاء
مؤشرات األداء

ال يوجد
الموازنات المطلوبة
ال يوجد
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( )2-9تعزيز امكانيات وتنمية قدرات موظفي الرقابة والتدقيق الداخلي
حصــر الــدورات المهنيــة المتخصصــة يف الرقابــة والتدقيــق الداخلــي بهــدف تأهيــل ورفــع قــدرات موظفــي وحــدة الرقابــة والتدقيــق المالك
الداخلــي والبالــغ عددهــم  30موظــف ،مثــل:
وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
•دورة CIA
المدى الزمني2025-2022 :
•دورة JPCA
مؤشرات األداء
•دورة كتابة تقارير التدقيق وفق الممارسات الدولية IIA
•دورة التدقيق من خالل المخاطر
عدد الموظفين الذين تم تدريبهم بدورات
مهنية متخصصة
الشركاء
المركز التدريبي
الموازنات المطلوبة 30,000 :ألف دينار

الهدف اإلستراتيجي العاشر  :تحسين البنية التحتية االلكترونية
( )1-10مشروع تزويد مناطق ودوائر ومرافق أمانة عمان بكابينة مركزية تحتوي على (معدات الشبكة والكهرباء)
المالك
دائرة تكنولوجيا المعلومات
المدى الزمني
2024 - 2022
يهدف المشروع الى تامين الدوائر والمناطق والفروع الخارجية لألمانة ( )LANsبوحدات ربط متكاملة ( )Mini DCلضمان ديمومة واستدامة
العمل يف كل المواقع وذلك للحفاظ على شبكة أمانة عمان وتقليل األعطال التي تحدث.

مؤشرات األداء
عــدد المناطــق والدوائــر المــزودة
بــال black Cabinet
الشركاء
الشركة الموردة
الموازنات المطلوبة
 500,000دينار
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( )2-10تطوير شبكة المبنى الرئيسي ومبنى العبدلي من خالل طرح عطاء بمواصفات فنية عالية
المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
تهدف هذه المبادرة الىرفع الجاهزية اإللكترونية لشبكة أمانة عمان بحيث توائم متطلبات عملية التحول اإللكتروني
لخدمات وعمليات أمانة عمان من ناحية سرعة الشبكة وسرعة التحميل

المدى الزمني2023 - 2022 :
مؤشرات األداء :نسبة اإلنجاز من التطوير
الشركاء :ال يوجد
الموازنات المطلوبة 1,000,000 :دينار

( )3-10توحيد األنظمة وزيادة السعة التخزينية من خالل طرح لشراء وحدات تخزين وخوادمرئيسية
المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
المدى الزمني2023 - 2022 :
مؤشرات األداء
تهدف هذه المبادرة الىرفع الجاهزية اإللكترونية لشبكة أمانة عمان بحيث توائم متطلبات عملية التحول اإللكتروني
لخدمات وعمليات أمانة عمان حيث أصبحت الحاجة ملحة الى ارشفة جميع المعامالت والملفات الموجودة والحاجة الى
وجود سعة تخزينية لتؤمن المتطلبات باإلضافة الى ضمان سهولة الربط مع الجهات الخارجية

نسبة إنجاز المشروع
الشركاء
الشركة الموردة
الموازنات المطلوبة
 500,000دينار

( )4-10تطبيق نظام مراقبة لألجهزة المستخدمة يف أمانة عمان
المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
يهدف المشروع الي الوصول الى ادارة الجهزة امانة عمان بمختلف مواقعها وانواعها من خالل نظام مركزي يقوم بمتابعة
حالة االجهزة والصالحيات الممنوحة لها ومراقبة ادائها لضمان استمرارية عملها وجودة الخدمة المقدمة من خاللها.

المدى الزمني2023 :
مؤشرات األداء :نسبة إنجاز المشروع
الشركاء :دوائر امانة عمان
الموازنات المطلوبة :ال يوجد
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( )5-10مشروع البيئة اإلفتراضية ألجهزة الحاسوب ( /)VDIالمرحلة الثانية
المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
المرحلة الثانية من المشروع هي عبارة عنرفع الجاهزية االلكترونية بمقدار  400جهاز طريف لعدة دوائر مما يساهم
يفرفع الجاهزية ورفع جودة الخدمات المقدمة من خالل االجهزة.

المدى الزمني2026 - 2022 :
مؤشرات األداء :عدد األجهزة
الشركاء :دوائر امانة عمان
الموازنات المطلوبة 1,000,000 :دينار

( )6-10إعادة تأهيل ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني (القويسمة) ليكون SMART
المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
المدى الزمني2024 - 2022 :
تهدف المبادرة الى تأهيل ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني لتصبح  Smartمن حيث حجز الملعب وحجز التذاكر
وتطبيق نظام ال  VARوالعديد من المزايا والتكنولوجيات الحديثة

مؤشرات األداء :نسبة إنجاز المشروع
الشركاء- :مدينة الملك عبدالله الثاني -الشركة المنفذة
الموازنات المطلوبة150000 :دينار

( )7-10استبدال الطابعات الفرعية (الالمركزية) بطابعات مركزية بهدف ترشيد استهالك األحبار
المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
بعد تطبيق مبادرة “أمانة بال أوراق” أصبح التوجه نحو التقليل ما امكن من استخدام األوراق واألحبار وسيتم
العمل من خالل هذه المبادرة الى المساهمة يف تقليل استهالك االحبار والتوجه للطباعة المركزية وتقليل
استخدام الطابعات الفرعية والوصول الى التحكم واالدارة المركزية للطابعات.

المدى الزمني2023 - 2022 :
مؤشرات األداء :عدد الطابعات المستبدلة
الشركاء :دوائر امانة عمان الكبرى
الموازنات المطلوبة  500,000دينار
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ً
بدال من وحدات التخزين الداخلية
( )8-10استخدام المنصة السحابية للتخزين
المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
يهدف المشرع استغالل المنصة السحابية لغايات االرشفة مع المحافظة على مستويات الحماية (high security
 )levelالالزمة على البيانات وتحقيق نسبة وصول عالية للبيانات ()Availability

المدى الزمني2023 - 2022 :
مؤشرات األداء :نسبة إنجاز المشروع
الشركاء :ال يوجد
الموازنات المطلوبة 500,000 :دينار

الهدف اإلستراتيجي الحادي عشر  :تطوير تطبيقات ونظم معلومات جغرافية شاملة ومتكاملة
( )1-11مشروع قاعدة بيانات نموذجية Data modeling
المالك
د.نظم المعلومات الجغرافية
المدى الزمني
2026-2022
مؤشرات األداء
نموذج لتوحيد البيانات الخاصة بأعمال الدوائر والطبقات الجغرافية حسب المواصفات و المعايير العالمية بما
يضمن جودة البيانات المدخلة و التحديث المستمر لها .

- GISنسبة زيادة مستخدمي نظام
نسبةرضا المعنيين عن البيانات الجغرافية التي تقدمهاالدائرة
الشركاء
/INFOGRAPHدائرة تكنولوجيا المعلومات/دائرة االراضي
والمساحة /شركة مياهنا
الموازنات المطلوبة
10000دينار
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( )2-11مشروع تحديث خارطة االساس لمدينة عمان
المالك :د.نظم المعلومات الجغرافية
المدى الزمني2026-2022 :
مؤشرات األداء

مشروع تحديث خارطة االساس لمدينة عمان والتي تحتوي على الطبقات االساسية التي تحتاجها دوائر امانة عمان
والمؤسسات والوزارات الحكومية المختلفة والمواطنين  ،ويتم تحديث الطبقات من عدة مصادر  :الصور الفضائية  ،البيانات
الشركاء
المزودة من المؤسسات والدوائر الحكومية مثل االراضي وخدمات البنية التحتية  ،قواعد بيانات الدوائر يف امانة عمان ،
البيانات التي يتم جميعها ميدانيا .
دائرة االراضي والمساحة

نسبة تحديث الطبقات الجغرافية

/INFOGRAPالمركز الجغرايف الملكي/شركات
خدمات البينية التحتية ( مياهنا  ،الكهرباء  ،شركات
االتصاالت)/االحصاءات العامة
الموازنات المطلوبة700.000 :دينار

الهدف اإلستراتيجي الثاني عشر  :تحسين وتطوير التشريعات بما يتوافق واحتياجات المعنيين
( )1-12مشروع اعداد دليل الصالحيات وتفويضها التشريعات
المالك
مديرية الشؤون القانونية
المدى الزمني
2023-2022
العمل على اعداد دليل صالحيات يتضمن الصالحيات التي يمتلكها امين عمان/مجلس االمانة /مدير المدينة .و الذي يشكل مرجعية لصاحب
القرار لمعرفة الصالحيات االصيلة .و سيتم اعداد دليل تفويض يحدد الصالحيات التي من الممكن تفويضها ويحدد شروط التفويض لهذه
الصالحيات من خالل تشكيل لجنة على مستوى امانة عمان بما يتالئم مع قانون امانة عمان الجديد

مؤشرات األداء
دليل الصالحيات المعتمد
الشركاء
الوحدات االدارية يف االمانة
/مجلس االمانة
الموازنات المطلوبة
ال يوجد
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( )2-12مشروع تطوير التشريعات
المالك
مديرية الشؤون القانونية
المدى الزمني
العمل على مراجعة وتطوير مجموعة من التشريعات التي تتوزع ما بين انظمة وتعليمات تتعلق بامانة عمان الكبرى وذلك
انسجاما مع قانون امانة عمانرقم  18لسنة  2021والذي جاء ليكون قانونا خاصا باالمانة االمر الذي يستوجب عمل تطوير
ومراجعة للتشريعات من خالل تشكيل عدة فرق عمل موزعة على القطاعات يف امانة عمان تتولى هذه الفرق مراجعة
التشريعات المتعلقة بكل قطاع وتجهيز مسودة التشريع المطور ومن ثم يتم متابعة اجراءات اعتمادها ورفعها الىرئاسة
الوزراء ليتم اصدارها يف الجريدة الرسمية .

2026-2022
مؤشرات األداء
عدد التشريعات المطورة
الشركاء
الوحدات االدارية يف االمانة
ديوان التشريع/مجلس االمانة
الموازنات المطلوبة
ال يوجد

الغاية الرابعة عشر :خدمات الكترونية ذكية ومتكاملة
الهدف اإلستراتيجي االول  :تحسين وتطوير جودة الخدمات االلكترونية
( )1-1إدارة لجان أمانة عمان ضمن قانون األمانة الجديد بحيث يتيح عقد أكثر من لجنة يف نفس الوقت
المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
يهدف المشروع الى أتمتة جميع اللجان الموجودة يف امانة عمان (لوائية ،محلية )..... ،ضمن اهداف الدائرة المتمثلة بأتمتة
الخدمات والعمليات ولتقليل الوقت والجهد وزيادة الدقة يف أداء الخدمات.

المدى الزمني2022 :
مؤشرات األداء :نسبة إنجاز المشروع
الشركاء :مناطق االمانة  /امانة سر المجلس
الموازنات المطلوبة :ال يوجد
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( )2-1الربط اإللكتروني لقواعد بيانات أمانة عمان مع قواعد بيانات مشروع عمان مدينة ذكية تمهيدًا لتطبيق مشاريع عمان مدينة ذكية
المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
المدى الزمني2026 - 2023 :
بعد االنتهاء من مبادرة وضع خارطة الطريق لعمان مدينة ذكية والخروج بتوصيات بتنفيذ  10مشاريع ومن متطلبات تنفيذ
المشاريع وجود قاعدة بيانات تربط البيانات المتعلقة بمشاريع المدن الذكية بالبيانات المتعلقة بالخدمات اإللكترونية ،حيث سيتم
تجهيز  Serverخاص يحتوي على هذه البيانات جميعها ومن ثم ربط هذه البيانات مع بعضها.

مؤشرات األداء :نسبة اإلنجاز من الربط
الشركاء :الشركة الخارجية
	-دوائر امانة عمان
الموازنات المطلوبة :ال يوجد

( )3-1مشروع األرشفة اإللكترونية
المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
وهو عبارة عن أرشفة جميع المعامالت إلكترونيًا ليصبح سهل الوصول اليها ،حيث بعد أتمتة جميع خدمات أمانة عمان ظهرت الحاجة
الى ارشفة جميع المعامالت القديمة لتصبح الخدمات مؤتمتة بشكل كامل.

المدى الزمني2023 - 2022 :
مؤشرات األداء :نسبة إنجاز المشروع
الشركاء :قطاعات امانة عمان الكبرى
الموازنات المطلوبة 100,000 :دينار

( )4-1االرتقاء بقواعد البيانات المستخدمة يف امانة عمان من 12Cالى  19Cبهدف مواكبة احدث التكنولوجيا و تلبية احتياجات االمانة
المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
المدى الزمني2022 :

لغايات متابعة التطور الحاصل على تكنولوجيا المعلومات ولغاية المواكبة مع كل ما هو جديد سوف يتم ترقية االنظمة الخاصة
بقواعد البيانات العامودية من  12cالى  19cمن خالل عمل بيئة تجريبية و التطوير عليها لتاليف اي اخطاء ممكن ان تحدث خالل عملية مؤشرات األداء:تقرير االنتهاء من االرتقاء
االرتقاء و اعتماد االرتقاء من جميع الدوائر المستفيدة من االنظمة العامودية و من ثم تطبيقها على البيئة الفعلية.
الشركاء :ال يوجد
الموازنات المطلوبة 30,000 :دينار
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( )5-1تطوير الموقع اإللكتروني الرسمي ألمانة عمان
المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
المدى الزمني2022 :
يقوم المشروع على تطوير وتحسين الموقع االلكتروني الرسمي المانة عمان وباللغتين العربية واالنجليزية من عدة نواحي تتعلق
بالتصميم والمحتوى وفقا لمجموعه من االدلة والمعايير للمواقع االلكترونية الحكومية ( )GWsالصادرة من قبل وزارة االقتصاد
الرقمي والريادة.

مؤشرات األداء :موقع مطور
الشركاء :وزارة االقتصاد الرقمي والريادة -
دوائر أمانة عمان الكبرى
الموازنات المطلوبة 15,000 :دينار


( )6-1برنامج أتمتة وتطوير العمليات والخدمات واالنظمة الداخلية ( نظام تراسل  /المرحلة الثالثة ،السوق المركزي ،نظام تقييم اداء الخدمات االلكترونية ،نظام إدارة
االجتماعات)....
يقوم هذا البرنامج على أتمتة العمليات او األنظمة الداخلية ألمانة عمان او التطوير على أنظمة موجودة لغايات تحسين جودة
الخدمة وهذه األنظمة هي كالتالي:
1.نظام تراسل  /المرحلة الثالثة :حيث سيتم تفعيل نظام تراسل ما بين أمانة عمان وبين القطاع الخاص من خارج أمانة عمان.
2.نظام السوق المركزي:
3.نظام تقييم أداء الخدمات اإللكترونية :وهو عبارة عن نظام سيتم من خالله تقييم لجميع الخدمات اإللكترونية
المقدمة وإعطاء تقارير توضح أعداد المعامالت المنجزة ،وقت إنجاز المعامالت ،مؤشرات أداء الخدمات اإللكترونية..... ،
وذلك بهدف المراقبة والتحسين على جودة الخدمة المقدمة.
4.نظام إدارة اللجان :حيث يعمل على دعم عملية التحول الرقمي المطلوبة بأمانة عمان الكبرى للخروج بقرا رات
وتوصيات يتم تبليغها بالطرق الرسمية المعتمدة لدى أمانة عمان،من حيث مشاركة جدول االعمال والبنود والمرفقات
ما بين أعضاء اللجنة بسرية تامة بحيث ال يتمكن أي عضو من االطالع على اللجان الغير عضو فيها ،وذلك من دون الحاجة
لطباعةجدول االعمال او مرفقاته ،ويتم مشاركة جميع المعلومات الخاصة باجتماع اللجنة من خالل النظام وكل حسب
الصالحيات المحددة له.

المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
المدى الزمني2022 :
مؤشرات األداء :عدد األنظمة المؤتمتة
الشركاء :دائرة التميز المؤسسي ،وزارة
االقتصاد الرقمي والريادة /الشركة الموردة
لنظام تراسل
الموازنات المطلوبة 15,000 :دينار
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( )7-1دفع المطالبات المتنوعة الصادرة من أمانة عمان على أنظمة أوراكل من خالل الدفع اإللكتروني
المالك :دائرة تكنولوجيا المعلومات
وهو عبارة عن إمكانية دفع اي مطالبة ألمانة عمان بشكل الكتروني عن طريقرقم دفع إلكتروني يتم استخدامه يف نظام اي فواتيركم المدى الزمني2022 :
مثل (المطالبات الناتجة عن نظام األمالك ،الشيكات المعادة ).... ،وذلك لضمان سهولة تقديم الخدمات وتقليل الوقت والجهد على مؤشرات األداء :التقرير النهائي
المواطن.
الشركاء :ال يوجد
الموازنات المطلوبة :ال يوجد

( )8-1ربط محطات الوقود والتزويد التابعة ألمانة عمان على أنظمة أوراكل
المالك دائرة تكنولوجيا المعلومات
وهــو عبــارة عــن نظــام يعمــل علــى ضبــط عمليــات صــرف المحروقــات للمركبــات واآلليــات ومراقبــة الكميــات المصروفة بشــكل مباشــر
مــن محطــات التزويد.

المدى الزمني2023-2022 :
مؤشرات األداء :نسبة إنجاز المشروع
الشركاء :مديرية األسطول
الموازنات المطلوبة :ال يوجد
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الغاية الخامسة عشر  :اتصال فعال يحقق االثر االيجابي ويعزز الهوية المؤسسية وهوية المدينة ويعزز عمان
كمركز جذب سياحي
الهدف اإلستراتيجي االول :تطوير االتصال المؤسسي
( )1-1تطبيق استخدامات دليل الهوية البصرية
المالك :هوية عمان
تنظيم ومنهجية العمليات التي تختص بهوية المؤسسية وتوفير دليل ومرجعية يف الحفاظ عليها وتطوير وتنظيم التصاميم
واستقطاب تصاميم خارجية تخص امانة عمان

المدى الزمني2026-2022 :
مؤشرات األداء :نسبة تطبيق دليل الهوية البصرية
الشركاء :شركات خدمات اعمال التصميم
الموازنات المطلوبة100.000 :دينار

( )2-1تطوير وسائل وتقنيات االتصال
المالك :هوية عمان
تطوير وسائل وتقنيات االتصال لزيادة عدد المتابعين والتفاعل على صفحات امانة عمان وتطوير مواقع التواصل
االجتماعي الخاصة بأمانة عمان وتوسيع قاعدتها التفاعلية واستثمار ادوات التواصل االجتماعي لتعزيز هوية المدينة
والترويج لها ونشر االخبار وحمالت التوعية والترويج.

المدى الزمني2026-2022 :
مؤشرات األداء
نسبة تطوير وسائل االتصال :
الشركاء :شركات خدمات الحلول االلكترونية
الموازنات المطلوبة72.000 :دينار
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( )3-1تطوير آلية عمل اإلعالم
المالك :المركز االعالمي /اذاعة هوا عمان

تطوير عمل االعالم و زيادة التفاعل مع سكان عمان وسهولة التواصل وسهولة اإلشراف العام على كافة أنشطة االعالم من المدى الزمني2026-2022 :
إعداد وتحرير األخبار والتقارير اليومية وترجمتها ونشرها يف وسائل اإلعالم المختلفة بما يتوافق مع السياسة اإلعالمية
مؤشرات األداء :نسبة تطوير عمل االعالم
لألمانة والرد على االستفسارات والشكاوى.
الشركاء :ال يوجد
الموازنات المطلوبة25,000 :دينار

( )4-1تنظيم الية التعامل مع هوية المدينة
تنظيم ومنهجية العمل مع هوية المدينة والحفاظ عليهامن خالل دليل وتعليمات ينظم العمل مع هوية المدينة والشكل المالك :هوية عمان
العام للمدينة من المواطنين وامانة عمان.
المدى الزمني2024-2022 :
وينبثق الدليل من قانون امانة عمان الكبرى لينظم المظهر العام للمدينة والمحافظة على هويتها وشكلها ومظهرها
وايجاد بينة قانونية او نص قانوني يعاقب كل يعتدي او يخالف تعليمات الهوية من بعض التصرفات السلبية مثل االعالنات
على الجدران او الكتابة او الرسومات او اثاث الطريق..الخ الذي سيتم توعية الموظفين وتطبيقه

مؤشرات األداء :نسبة تطوير الدليل والتعليمات
الشركاء :قطاع االشغال
الموازنات المطلوبة :ال يوجد
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ملخص األهداف االستراتيجية
والمشاريع/المباد رات
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المعنيين الخارجيين
ألمانة ّ
عمان الكبرى
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الفئة األولى (الـرئيسيون)
•وزارة البيئة
•وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
•وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
•وزارة الداخلية
•وزارة التخطيط والتعاون الدولي
•وزارة الصحة
•وزارة الصناعة والتجارة
•وزارة االشغال العامة واالسكان
•نقابة المقاولين االردنيين
•نقابة المهندسين االردنيين
•دائرة االراضي والمساحة
•مؤسسة الغذاء والدواء
•دائرة الجمارك العامة
•مديرية االمن العام
•ادارة السير
•المديرية العامة للدفاع المدني
•القوات المسلحة
•المركز الوطني لالمن وادارة االزمات
•الجهاز االعالمي
•شركة الكهرباء
•مواطني عمان
•مقاولي البنية التحتية
•الموردين  /موردي خدمات  /استشاريين
•الجهات الدولية المانحة
•INFOGRAPH

الفئة الثانية (األقوياء)
•الديوان الملكي
•رئاسة الوزراء
•وزارة الشباب
•وزارة التنمية المجتمعية
•وزارة الثقافة
•وزارة المياه والري/سلطة المياه
•وزارة التربية والتعليم
•وزارة العمل
•وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
•ديوان التشريع
•دائرة االحصاءات العامة
•دائرة الموازنة العامة
•مؤسسة المواصفات والمقاييس
•شركة مياهنا
•جمعية البيئة
•محافظة العاصمة
•الجمعية العلمية الملكية
•مجلس االمن الوطني
•هيئة تنظيم الطيران المدني
•المجلس االعلى للسكان
•المنظمات الدولية
•االتحادات الرياضية
•شركات االتصاالت
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المخاطر االستراتيجية
المؤسسية
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

التغير يف اولويات اإلدارة العليا
التعديل والتحديث على االنظمة و القوانين التي تحكم عمل االمانة
ضعف جاهزية الشركاء االلكترونية
تغير التوجهات واالولويات واالستراتيجيات الحكومية
ضعف التنسيق و االتصال الفعال بين الشركاء
توقف الدعم المقدم من الجهات المانحة او تأخر اجرءات الصرف
انخفاض االيرادات
هجرة الكفاءات و الكوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة
ارتفاع توقعات المعنيين
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أعضاء فريق التخطيط
االستراتيجي
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عطوفة المهندس أحمد ملكاوي

المهندس نبيل الجريري

المهندس حسام النجداوي

الدكتورة ميرفت المهيرات

مدير المدينة /رئيس اللجنة العليا
للتخطيط االستراتيجي وإدارة األداء

نائب مدير المدينة
لقطاع األشغال

نائب مدير المدينة
لقطاع المناطق و البيئة

نائب مدير المدينة
للشؤون الصحية والزراعية

السيد سامر ياسين

المهندسة راما العـزى

السيد حاتم الهمالن

المهندس وصفي الدبوبي

نائب مدير المدينة
للشؤون المالية واإلدارية

نائب مدير المدينة
لقطاع التخطيط

نائب مدير المدينة
لقطاع التنمية المجتمعية

المدير التنفيذي
لتطوير األداء المؤسسي

السيد حاتم الحنيطي

المهندس إبراهيم هاشم

الدكتور هزاع المجالي

المهندسة آن خريسات

المدير التنفيذي
للموارد البشرية

المدير التنفيذي
لالتصال

المدير التنفيذي
للشؤون القانونية

مدير دائرة
التخطيط االستراتيجي

السيد سلطان الخرابشه

المهندس أكرم خريسات

السيد مراد وهدان

ر.ق المهندس محمد أبو حماد

مدير دائرة
تكنولوجيا المعلومات

مدير دائرة
المرصد الحضري

مدير وحدة
الرقابة والتدقيق الداخلي

وحدة الرقابة
والتدقيق الداخلي
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