رؤيتنا....
أمانة رائدة لتكون عمان مدينة منظمة  ,عصرية،ذكية ,آمنة  ,جاذبة  ,ذات روح  ,صديقةوقابلة للحياة  ,تعتز بتراثها و أصالتها.
رسالتنا ....
تقديم خدمات بلدية متميزة تركز على البعد البيئي و الصحي و التنظيمي و البنى التحتية مع المحافظة على هوية عمان و الموروث الحضاري
و تنمية المجتمع و األهتمام بالبعد األنساني و ذلك بالتخطيط و األستثمار األمثل للموارد و بناء الشراكات مع المعنيين.

نوع الخدمة
مالك الخدمة
الفئة المستفيدة من الخدمة :
شروط الحصول على الخدمة
الوثائق الالزمة لطلب الخدمة :

االنظمة/القوانين  /التعليمات التي
تحكم الخدمة المقدمة :
اجراءات الحصول على الخدمة

وسائل تقديم الخدمة
الشركاء في تقديم الخدمة

رسوم الخدمة ( ان وجدت )
وقت انجاز الخدمة
اماكن الحصول على الخدمة
المراجعة واالستفسار
ساعات العمل
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تطوير ومتابعة مشاريع استثمارية وتنموية.
المشاريع الخاصة
قطاع االعمال (المستثمرون)
ال يوجد
مخطط فكرة مشروع(تصاميم هندسية
وثائق قانونية للشركة المستثمره
مخطط موقع تنظيمي
مخطط اراضي
سند تسجيل
قانون البلديات رقم  14لسنة ,2007نظام اللوازم واالشغال ألمانة عمان الكبرى رقم ( )107لسنة
 ,2009التعليمات العامة لعطاءات أشغال و لوازم أمانة العاصمة ,قانون تنظيم المدن و القرى و
األبنية رقم  79لسنة  ,1966قانون اإلستمالك رقم  12لسنة 1987
 .1استقبال فكرة المشروع من دائرة خدمة الجمهوروتحويلها دائرة المشاريع الخاصه
 .2دراسة المشروع من قبل قسم الشراكة والتنسيب لمدير الدائرة
 .3عرض المشروع على االدارة العليا في حالة موافقة اإلدارة العليا يتم تحويل المشروع
الى دوائر االمانة المختصة والجهات الخارجية ذات العالقة
 .4تطوير التصاميم من قبل المستثمر بناء على توصيات قسم االستثمار وتوفير الوثائق
الالزمه
 .5تقديم دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية والتصاميم المبدئية و اختيار الدراسة االفضل لغايات
طرح العطاء
 .6احالة العطاء و اعتماده من مجلس االمانة ومن ثم يقوم قسم االستثمار بإصدار قرار اإلحالة
في حال موافقة مجلس الوزراء و البدء بتنفيذ المشروع اإلستثماري
شخصي من خالل مراجعة
دور الشريك
الشريك
عرض على اللجان المحلية ان لزم
مناطق االمانه
ابداء الراي
دائرة التخطيط الشمولي
دائرة التنظيم  /دائرة رخص المهن واالعالنات/
موافقات ان لزم
دائرة االستمالك
طرح العطاء
دائرة العطاءات
موافقات
مديرية النقل والمرور
ابداء راي قانوني ان لزم
الدائرةالقانونية
استقبال وتسجيل الطلب
دائرة خدمة الجمهور
ابداء رأي /مشاركة بالمشروع
جهات خارجية حسب طبيعة المشروع
حسب المشروع
 3اشهر
المشاريع الخاصة
bulldings.info@ammancity.gov.jo /)2515( 4636111
 8:15ــ  3:15من يوم السبت ــ يوم االربعاء
 2:15 - 8:15يوم الخميس

إذاعة هوا عمّان 105،9 fm

