
أمانـة  رائدة لتكون عمان مدينة منظمـة، عصرية، ذكية،  آمنة، جاذبة ذات روح، صديقة 
وقابلة للحياة، تعتـــز بتـراثـهـا وأصـالتها.

تقديـم خدمـات بلديـة متمـيـزة تــركـز علـى البعـد البيـئــي والصــحي والتنظيمي والبنـى 
المجتمـع  وتنميـة  الحضا ري  والمو روث  عمـان  هويـة  علـى  المحافظـة  مع  التحتيـة 
وبنـاء  للموا رد  األمثـل  واإلستـثمــار  بالتخطيط  وذلك  اإلنسـاني  بالبعـد  واإلهتمـام 

الشـراكـات مع المعنييـن.

رؤيــــــتنا 

رسالتنـا
المبنى الرئيسي

هاتف: ٤٦٣٦١١١

العنوان: المهاجرين/ شارع عمر مطر

منطقة احد

هاتف: ٤٠٢٠٤١٠ - فاكس: ٤٠٢٣٤٨٠

Ohod.info@ammancity.gov.jo

العنوان: حي خشافية الدبايبة/ مقابل مركز صحي 

الخشافية

منطقة الجبيهة
هاتف: ٥٣٤٣٠٠٢

فاكس: ٥٣٥٨٦٨٤
Jbaiha.info@ammancity.gov.jo

العنوان: حي البلدية /شارع عبدالله اللوزي –مبنى 
رقم ٣٠

منطقة المقابلين
هاتف: ٤٢٠١١٤٥
فاكس: ٤٢٠٠١٤٤

Almoqablen.info@ammancity.gov.jo
العنوان:  شارع عمرالبصير الخصيالت المتفرع من 

شارع القدس/بجانب كلية ناعور

منطقة ما ركا
هاتف: ٤٨٩١٣٦٠

فاكس: ٤٨٨٤٣١٧
marka.info@ammancity.gov.jo

العنوان: حي حمزة/ شارع الملك عبد الله االول

منطقة خريبة السوق
هاتف: ٤١٢٦٠٤٤
فاكس: ٤١٢٦٣٨١

Kherbt-souq@ammancity.gov.jo
العنوان: حي جاوا الشمالي/ شارع عبد الكريم 

الوريكات

منطقة العبدلي
هاتف :٥٦٧١٧٤٦
فاكس: ٥٦٧١٧٦٧

Abdale.info@ammancity.gov.jo
العنوان:حي الحسين/ شارع صفد- بناء رقم ٤٠

منطقة زهران
هاتف: ٤٦٣٨٤٧٤
فاكس: ٤٦١١٠٦٢

zahran.info@ammancity.gov.jo
العنوان: حي جبل عمان/ شارع ميدان الملك طالل - 

مبنى رقم ٦

منطقة بسمان
هاتف: ٥٠٥٩٠٠٣ ، ٥٠٥٦٥٨٨ ، ٥٠٦٦٧٥٩

فاكس: ٥٠٥٦١٨٨
Bassman.info@ammancity.gov.jo

العنوان: شارع العدل/ حي رغدان- بناء رقم ١٦

منطقة المدينة
هاتف: ٤٦٣٧١١١ ، ٤٦٣٧٧٠٧

الفاكس: ٤٦١٣٥١٠
AL-madinah.info@ammancity.gov.jo

العنوان: وسط العاصمة/ حي المدرج / شارع المدينة- بناء رقم ١٠

منطقة تالع العلي
هاتف: ٥٥٢٣٤٨١
فاكس: ٥٥١٤٨٣٢

Tla-ali.info@ammancity.gov.jo
العنوان: حي الصالحين / شارع االميرة زين بنت 

الحسين - بناء رقم ٨٤

منطقة وادي السير
هاتف: ٥٨١٤٣٠٧ 
فاكس: ٥٨١١٠٢١

wadialseer.info@ammancity.gov.jo
العنوان:حي وادي السير/ شارع عراق االمير-بناية 

رقم ٩

منطقة اليرموك
هاتف: ٤٧٧٧٧٨١ ، ٤٧٧٤٣١٩ ، ٤٧٧٤٣١١

فاكس: ٤٧٦٧٣١٥
alyarmouk@ammancity.gov.jo

العنوان: حي العودة / شارع التالل

منطقة النصر
هاتف: ٤٩٠٦١٤٥، ٤٩٠٦٤٢٣، ٤٩٠٦٢١٤

فاكس: ٤٩٠٦٤١٦
Alnaser.info@ammancity.gov.jo

العنوان: حي جبل النصر/ شارع ابن منظور- مبنى 
رقم ٦

منطقة القويسمة
هاتف: ٤١٦٦٠٨٤
فاكس: ٤١٦٤٠٠٦

alqwasmeh.info@ammancity.gov.jo
العنوان : حي المعادي/ شارع نوري الحديد

منطقة طا رق
هاتف: ٥٠٥٥١٦١
فاكس:٥٠٥٣١٦١

tareq.info@ammancity.gov.jo
العنوان:حي الشهيد/ شارع طارق الرئيسي

منطقة رأس العين
هاتف: ٤٧٤٤١٩١
فاكس: ٤٧٤٥٤٦١

Ras-alain.info@ammancity.gov.jo
العنوان: حي النظيف/ شارع االبطال

منطقة ابو نصير
هاتف: ٥٢٣٥٤٩٠ , ٥٢٣٥٤٩١

فاكس: ٥٢٣٨٤٥١
Abunser.info@ammancity.gov.jo

العنوان: حي البساله / شارع ابو نصير الرئيسي

منطقة صويلح
هاتف: ٥٣٤١٠٠٨

فاكس: ٥٣٤٧٠٠٨
Sweileh.info@ammancity.gov.jo

العنوان: حي الكمالية/ شارع االميره راية بنت 
الحسين

منطقة بدر
هاتف: ٤٣٩١١٦٤ ، ٤٣٩٦٦٥٠

فاكس: ٤٣٩٣١٠٣
bader.nazal.info@ammancity.gov.jo

العنوان: حي االخضر/ شارع الشورى

منطقة بدر الجديدة
هاتف: ٥٤٧١٥٠٢

فاكس: ٥٤٧١٤٣٥
baderaljadida.info@ammancity.gov.jo
العنوان: حي الفردوس الشرقي/ شارع رافع بن 

سهل

منطقة شفا بدران
هاتف: ٥٢٤٠٨١٦-٥٢٣٨١٩١

فاكس: ٥٢٣٤١٧٣
shafabadran.info@ammancity.gov.jo

العنوان: حي ياجوز/ شارع وحيد عبد الهادي- مبنى 
رقم ٢٩

منطقة مرج الحمام
هاتف: ٥٧١٢١٤٦ - ٥٧١٢١٤٧

فاكس: ٥٧٣٣١٠٤
Marj_alhamam.info@ammancity.gov.jo

العنوان: شارع ابن المحب قرب مركز امن مرج 
الحمام
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بطاقة تعديل مساحة إعالن


