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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 

 
  

 بيانات أمانة عمان 

Built-up area 212 Sq.km in 2015 . 



 المناطق الحضرية داخل المغلف الحضري 
االستثمارات األولوية للتطوير وتركيز ذات   

و  2011على ثالث مراحل بين عامي العامة 
.وما بعدها 2025  

2015 -2011المرحلة األولى    

2025 -2015المرحلة الثانية    

2025المرحلة الثالثة   ما بعد     

مراحل التنفيذ –تنفيذ الخطة   
 خطة تنفيذ نمو المدينة ضمن المغلف الحضري



المبالغ المفروضة مقابل منح حقوق تطوير  في المخططات التعديلية المقترحة من قبل 
 دائرة التخطيط الشمولي

 دائرة التخطيط الشمولي دائرة التخطيط الشمولي

   .التنظيم قانون من 47 المادة بموجب تعويض كبدل أعاله إليها المشار المبالغ فرض يتم•

  التنظيم عن الناتج األرض قيمة في  الفرق ربع أساس على بداية المطلوب المبلغ إحتساب يتم•

 . الجديد

 األراضي مالكو بها يتقدم التي لإلعتراضات إستجابة و لإلعتراض المخططات إيداع بعد عادة•

 أإلفراز أو البيع عند أو المخطط تصديق عند  إستيفاؤها يتم والتي  المطلوبة، المبالغ تخفيض يتم

   .الترخيص أو



مراحل التنفيذ –تنفيذ الخطة   
 خطة تنفيذ نمو المدينة ضمن المغلف الحضري

 سكن اخضرباحكام خاصة 

سكن متوسط الكثافة باحكام خاصة 
 واتاحة السكن المتالصق

 سكن  ب ،ج بدون محددات

  االستثمارات مناطق

للتوسعتمت دراستها مناطق   
التنظيم السكني و متعدد االستعمال في    



90-40=50 
50*0.25=12.5 

 النسبة المئوية التنظيم
 للبناء

F . A . R 
   حسب النظام

F . A . R 
 التعويض المقترح بدل المقترح

=   0.39* 2.5  %33 ا بأحكام خاصة  سكن
0.98 

2.5 *0.33  =
0.83 

0.83  /0.98 * 12.5   =
11   

 المثال االول دائرة التخطيط الشمولي دائرة التخطيط الشمولي



 دائرة التخطيط الشمولي دائرة التخطيط الشمولي

التعويض  بدل التنظيم
 المقترح

 11  بأحكام خاصة  سكن  أ

 المثال االول

عند البيع او الفرز او الترخيص ، تم 
اضافتها للقرارات لضمان حق امانة 
.عمان في تحصيل المبالغ المطلوبة   

 



 دائرة التخطيط الشمولي دائرة التخطيط الشمولي

جودة  وصف التنظيم التنظيم الحوض رقم الحوض القرية المديرية
 السعر التنظيم

 75 مميز زراعي ملك خارج التنظيم الحنو 5 اليادودة اراضي جنوب عمان

 40 جيد زراعي ملك خارج التنظيم الحنو 5 اليادودة اراضي جنوب عمان

 100 مميز ج سكني الحنو 5 اليادودة اراضي جنوب عمان

 70 جيد أ سكني الحنو 5 اليادودة اراضي جنوب عمان

 100 مميز د سكني الحنو 5 اليادودة اراضي جنوب عمان

 130 مميز أ سكني الحنو 5 اليادودة اراضي جنوب عمان

 80 جيد د سكني الحنو 5 اليادودة اراضي جنوب عمان

130 – 75  =55 
55*0.25 =13.75 

 النسبة المئوية التنظيم
 المفترحة للبناء

F . A . R 
   حسب النظام

F . A . R 
 التعويض المقترح بدل المقترح

=     13.75* 0.9/ 0.66   0.66= 2*0.33 0.9=2*0.45 %33 بأحكام خاصةسكن أخضر ب 

10 
=    13.75*  0.98/   0.9 0.9 = 2.5*0.36 0.98=2.5*0.39 %36 بأحكام خاصة  سكن  أ

13 

 أمثلة توضيحية المثال الثاني



 دائرة التخطيط الشمولي دائرة التخطيط الشمولي

التعويض  بدل التنظيم
 المقترح

 10 بأحكام خاصةسكن أخضر ب 
 13  بأحكام خاصة  سكن  أ

 المثال الثاني

 قبل تصديق المخطط تستعمل لضمان 
تقدم المستدعي بطلب في حال وجود 

47قضية  ، الن المادة   
اذا اتخذ لمصلحة شخص معين ( تنص 

) و بناء على طلبه   



التكثيف العمراني  حاورم  

 المثال الثالث دائرة التخطيط الشمولي

و لمن يرغب اعطاء احكام متعدد االستعمال   
مساحات قطع االراضي و : احكام جديدة بخصوص 

االرتدادات و النسب المئوية و االرتفاعات     
و فرض بدل تعويض لكل شارع على حده بموجب 

.قرارات لجان   



 فئات التنظيم متعدد االستعمال 
 الفئة

السكني االستعمال  
 
 
 
 

استعمال الطابق 
 األرضي

 

 تجاري + سكني
 

على األقل % 60
من صافي 
 المساحة الطابقية

 
على األقل % 80

من صافي مساحة 
  الطابق األرضي

بيع  -تجاري
 بالتجزئة

 

 سكني
 

على األقل % 60
من صافي 

 المساحة الطابقية
 

 كحد أعلى 20 %
من صافي مساحة 

  -الطابق األرضي
  خدمات

 

 تجاري
 

لكنها  مفضلة
 اختيارية

 
 

على األقل % 80
من صافي مساحة 

 الطابق األرضي
بيع  -تجاري

 بالتجزئة

 

 مكاتب
 

لكنها  مفضلة
 اختيارية

 

 كحد اعلى% 20
من صافي مساحة 

  -الطابق األرضي
 خدمات
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 السكن اختياري السكن اجباري



 شكرا لحسن استماعكم  
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