
Greater Amman Municipality…a City with a Soul! 



Greater Amman Municipality…a City with a Soul! 















Greater Amman Municipality…a City with a Soul! 



Greater Amman Municipality…a City with a Soul! 

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74
FemalesMales

 0-4 

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

 80+

Canada 

 0-4 

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

 80+

London 

 -مجتمع فتً  –عمان 
 السكان 

  مليون وسمه 2.2:   2006عدد السكان لعام 

  مليون وسمه 4: 2020عدد السكان لعام 

  مليون  وسمه 6.5:   2025عدد االسكان لعام  

  53:   25وسبة السكان تحت سه% 
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GAM Land use April 2015 

 

 
Area % 

Residential 221.6 27.6 

Commercial 17 2.1 

Industrial 27.1 3.4 

Offices 1.3 0.1 

Gardens 7.9 1 

Public 

buildings and 

schools 5.4 0.6 

Mixed use 0.8 0.1 

Rural 2.3 0.3 

Agricultural 4.7 0.6 

Cemeteries 0.4 0.05 

Special use 10.9 1.3 

Green areas 1.2 0.1 

Other  7.4 0.9 

Streets inside 

zoned areas 10.5 13 

Quaries 10.1 1.2 

Outside 

zoned areas 378.4 47 

Total Area 802.5 100 

 

 

 

 

 

 

(by 

calculation 

Zoned area 424.1 
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 التخطٌط المؤسسٌة على المستوى االداريتحدٌات مستوٌات 
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 تحدٌات مستوٌات التخطٌط المؤسسٌة على مستوى التطبٌق
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المبادئ التخطٌطٌة     

 

  

  بهدف االستفادة القصوى من الخدمات القائمة  -النمو الحضري المكثف تشجٌع 

   نحو المناطق القائمة و المخصصة للتوسع ، لتجنب االنتشار العشوائً توجٌه النمو 

  االستعمال المتعدد تشجٌع 

  خدمات النقل العام و تسهٌل حركة المشاة تحسٌن 

  تشجٌع الزراعة المحلٌة  –االراضً الزراعٌة المحافظة على 

  ٌحمى و ٌربط المالمح البٌئٌة المهمة  -نظام الموروث الطبٌعً وضع 

  التراث الحضاريالحفاظ على 
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 اطار عمل التخطٌط 
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Fifth Phase : Amman Metropolitan Growth Strategy 
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Metro Growth Plan: Principles 

MGP Principles  

Encourage compact urban growth -  efficient use of existing services  -  increased transit use - 

pedestrian accessibility – affordability to GAM and its residents.  

Direct growth to both existing built-up areas and to designated expansion areas  

Promote mixed land use - mix of residential & employment uses – reduce automobile dependence   

Promote public transit & pedestrian movement - focus transportation policy on moving people & 

goods rather than moving vehicles 

Protect and conserve agricultural lands – promote food sustainability within Amman.   

Create a “Natural Heritage System” that protects and connects important environmental features -  

with a network of public walking trails & urban parks  

Conserve the “Cultural  Heritage” of the City -  including Architecture & Antiquities 
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توسع : الوضع القائم 

 حضري 

 
توسع حضري و استغالل 

 االراضي الخالية

توسع حضري و استغالل 
االراضي الخالية و تكثيف 

 عمراني

 15 10 5 (دونم/شخص)الكثافت السكانيت 

 170 340 840 ( 2كم )االمتذاد الحضري 

 ( 2كم )األراضي الزراعيت المتأثرة 
    

474 225 96 

  كلفت الطرق والبنيت التحتيت 
 (مليار دينار ) 

3.5 1.5 1.0 

2 3 

 فً المدٌنة ( سٌنارٌوهات النمو)توجهات النمو 

1 
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 المبادرة

 التخطٌط 

 التنفٌذ

 شارع المطار

 المناطق الرٌفٌة

   2009 - 2007مراحل مخطط عمان الشمولً 

1 

4 

3 

2 

5 
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مخطط عمان خطة نمو المدٌنة الكبرى:المرحلة الخامسة   

تركز و توجٌه نموها والرؤٌة المستقبلٌة للمدٌنة ... التخطٌط  وثٌقة سٌاسات

تنفٌذي مبنً على  فً ظل اطارعلى المواطن وتعكس اهداف جمٌع المعنٌٌن 

 المشاركة

 تقرٌر ملخص
 

 

 مخطط عمان
 

 

 

 

 نمو المدٌنة الكبرى

 وثٌقة مخطط عمان اوجدت نهج تخطٌطً مناسب لمدٌنة عمان 

 .لم ٌكن معموالً به من قبل 
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 مخطط نمو المدٌنة
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 تطوٌر إستراتٌجٌة لتنفٌذ خطة نمو المدٌنة ضمن

المغلف الحضري تستند على العمل الذي تم 

 على مناطق التخطٌط  2009إنجازه عام 

 :األهداف الرئٌسٌة 

 

 تمكٌن امانة عمان و مزودي خدمات البنٌة

التحتٌة و اإلجتماعٌة من إعداد برامج للتخطٌط 

التفصٌلً و لتزوٌد المدٌنة بالخدمات ضمن 

 .اولوٌات مدروسة

 

 وضع توجٌهات وسٌاسات تفصٌلٌة ومعاٌٌر

لتحدٌد  إستعماالت األراضً بما ٌمكن األمانة من 

إتخاذ   القرارات المطلوبة بخصوص  التصمٌم 

 .طلبات التنظٌم و التطوٌر و المشارٌع 
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 القدرة اإلستٌعابٌة لخدمات المٌاه

 األحٌاء ذات القدرة اإلستٌعابٌة الغٌر كافٌة

 األحٌاء ذات قدرة استٌعابٌة الستٌعاب النمو

 مراحل التنفٌذ –تنفٌذ الخطة 

 خطة تنفٌذ نمو المدٌنة ضمن المغلف الحضري



Greater Amman Municipality…a City with a Soul! 

 القدرة اإلستٌعابٌة لخدمات الصرف الصحً

 األحٌاء ذات القدرة اإلستٌعابٌة غٌر الكافٌة

 األحٌاء ذات القدرة االستٌعابٌة الستٌعاب النمو

 مراحل التنفٌذ –تنفٌذ الخطة 

 خطة تنفٌذ نمو المدٌنة ضمن المغلف الحضري
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 خطوط النقل ذات التردد العالً القرٌبة المدى

األحٌاء الغٌر مزودة بخطوط النقل ذات التردد العالً 

 القرٌبة المدى

األحٌاء المزودة بخطوط النقل ذات التردد العالً 

 القرٌبة المدى

 مراحل التنفٌذ –تنفٌذ الخطة 

 خطة تنفٌذ نمو المدٌنة ضمن المغلف الحضري
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المناطق الحضرٌة داخل المغلف الحضري ذات األولوٌة للتطوٌر 

و  2011وتركٌز االستثمارات العامة على ثالث مراحل بٌن عامً 

 .وما بعدها 2025

 2015 -2011المرحلة األولى  

 2025 -2015المرحلة الثانٌة  

 2025المرحلة الثالثة   ما بعد   

 مراحل التنفٌذ –تنفٌذ الخطة 

 خطة تنفٌذ نمو المدٌنة ضمن المغلف الحضري
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 مستوٌات التخطٌط

 مستوى األحٌاء مستوى المناطق مستوى المدٌنة الكبرى
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  … مرحلة جدٌدة من التحدٌات لعمان
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مواقع االراضً الصناعٌة 

 ضمن مناطق أمانة عمان
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 كٌفٌة تحقٌق التنمٌة العمرانٌة المستدامه لمــدٌنة عمـــــــان

 تنموي

 (المواقع االثرٌة ،الماقع التراثٌة ، االراضً الزراعٌة، الموروث الطبٌعً ) الحفاظ على الموارد •

 مواجهة تحدٌات تطور مدٌنة عمان •

 تجنب األثر السلبً الستعماالت االراضً على البٌئة •

 تخفٌض كلفة خدمات البنى التحتٌة•

 مؤسسي

 

 الخبرة التخطٌطٌة:اٌجاد الموارد البشرٌة•

القدرة على استخدام أسالٌب التحلٌل المناسبة ووضع المنهجٌة :األدوات التحلٌلٌة•
 المناسبة

 مأسسة العملٌة التخطٌطٌة ، بناء الهٌكل التنظٌمً و االداري •

 Outreach))مع المجتمع المحلً   القدرة على مد جسور الوصل  •
 

 تشريعي
 

 تكوٌن فهم للجوانب التشرٌعٌة المتعلقة بالتخطٌط•
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 شكرا لحسن استماعكم  


