
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


--: : رؤیتنا  رؤیتنا  
مؤسسات الخدمات   مؤسسات الخدمات     وونسعى بمشاركة دوائر نسعى بمشاركة دوائر  مؤسسات الخدمات   مؤسسات الخدمات     وونسعى بمشاركة دوائر نسعى بمشاركة دوائر 

المختلفة ومواطني  مدینة عمان لتحقیقالمختلفة ومواطني  مدینة عمان لتحقیق  
        

))عنوان لكل مواطنعنوان لكل مواطن((            
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--: :     رسالتنارسالتنا
نلتزم بمشاركة مواطني مدینة عمان بتطبیق وتنفیذ نلتزم بمشاركة مواطني مدینة عمان بتطبیق وتنفیذ نلتزم بمشاركة مواطني مدینة عمان بتطبیق وتنفیذ نلتزم بمشاركة مواطني مدینة عمان بتطبیق وتنفیذ 

نظام التسمیة والترقیم بشفافیة ویسر لتحقیق الرضا نظام التسمیة والترقیم بشفافیة ویسر لتحقیق الرضا 
التام لمتلقي الخـدمـة مع المحافظـــة عـلى تــاریـــخ التام لمتلقي الخـدمـة مع المحافظـــة عـلى تــاریـــخ 

..المدینة و أصالتھا وثقافتنا العربیة واإلسالمیة المدینة و أصالتھا وثقافتنا العربیة واإلسالمیة 
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  منذمنذ  دمةدمةــالمتقالمتق  الدولالدول  منمن  كثیركثیر  إنـتـھـجـتـھـاإنـتـھـجـتـھـا  التيالتي  األنظمةاألنظمة  مـنمـن  والتــرقـیموالتــرقـیم  سـمـیـــةسـمـیـــةــتتــالال  امامــــنـظنـظ
  المجـاالت،المجـاالت،  شـتـىشـتـى  فيفي  المواطـنـیـنالمواطـنـیـن  اتاتــــــاحتیاجاحتیاج  توفیرتوفیر  ةةــــمھممھم  للــــلتـسـھـیلتـسـھـی  ویـلــةویـلــةــــــــطط  سنینسنین
    ..  ةةــــــییــومومــــــالیالی  ننــییــننــواطواطــــالمالم  حــیــــاةحــیــــاة  عــلىعــلى  أثیرأثیرــــتت  ننــمم  ھھــــلل  ااــــــلملم  ةةــــاریاریــــــحضحض  ضرورةضرورة  وھـووھـو

نظام التسمیة والترقیمنظام التسمیة والترقیم
مقدمةمقدمة

  مدنھمدنھ  فيفي  وتطبیقھوتطبیقھ  النظامالنظام  ذاذاــھھ  منمن  ادةادةــففــاالستاالست  حاولحاول  العالمالعالم  دولدول  ررــسائسائ  منمن  رهرهــییــغغــكك  واألردنواألردن
  ،،  المملكةالمملكة  فيفي  رقیمرقیمــــوالتوالت  ةةــللتسمیللتسمی    امامــنظنظ  أولأول  صدرصدر  حیثحیث  مم١٩٦٥١٩٦٥  عامعام  منذمنذ  وذلكوذلك  المختلفةالمختلفة

  ..  فقطفقط  التسمیةالتسمیة  مجالمجال  فيفي  إالإال  للتطبیقللتطبیق  الفرصةالفرصة  لھلھ  تتحتتح  لملم  النظامالنظام  ھذاھذا  أنأن  إالإال

  ددــأحأح  منمن  ةةــــائیائیــــــاإلحصاإلحص  اتاتــــــدراسدراســــلللل  دمدمــــــــخخــــتتــــیسیس  ميميــــرقرق  نظــامنظــام  ققــــتطبیتطبی  ةةــــــمحاولمحاول  تمتم
  عشرعشر  ااــــاثناثن  مدارمدار  وعلىوعلى  امامــــــــــالنظالنظ  ھذاھذا  أنأن  إالإال  ،،  ونةونةــــننــــللعللع  امامــكنظكنظ  دةدةــالمتحالمتح  األمماألمم  خبراءخبراء
 ً ً عاما   ھھــممــھھــوفوف  ھھــققــییــببــتطتط  ييــــفف  ظظــالحالح  ھھــــــففــالالــلیحلیح  یكنیكن  لملم  ))مم١٩٨٦١٩٨٦  - - ١٩٧٤١٩٧٤((  عاما
  سلیمسلیم  منھجيمنھجي  وبوبــبأسلبأسل  دمدمــــیستخیستخ  ننــیكیك  لملم  ھھــــانان  حتىحتى  ،،  المواطنینالمواطنین  بلبلــقق  ننــمم  ھھــــــدامدامــــخخــتتــواسواس
    ..  ھھــــــنفسنفس  امامــــــالنظالنظ  مصمممصمم  قبلقبل  منمن
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ة ة ــم أنظمم أنظمــة في تصمیة في تصمیــــییــننــالفالفب ب ــییــالالــــــاألساألس  تتھ مھما اختلفھ مھما اختلفــانانود التنویھ إلى ود التنویھ إلى ــنن  ناناــوھوھ
    داددادــامتامترقمي على رقمي على ــالالل ل ــسســللــالتسالتس  وبوبــللــد من االلتزام بمنھجیة أسد من االلتزام بمنھجیة أســــــببال ال ــــففم م ــییــرقرقــــالتالت

.  .  ننــییــننــواطواطــممــلللل  اكاكــــــــون ھناك إربون ھناك إربــیكیك، حتى ال ، حتى ال   ددــواحواحــــــالالارع ارع ــــالشالش

نظام التسمیة والترقیمنظام التسمیة والترقیم

د وواضح في د وواضح في ــــییــججفي مدینة عمان عندما أردنا إتباع أسلوب في مدینة عمان عندما أردنا إتباع أسلوب   ناناــھھن ن ــونحونح
ة والترقیم المتبعة في عدة دول عربیة ة والترقیم المتبعة في عدة دول عربیة ــــة التسمیة التسمیــبأنظمبأنظمالترقیم استأنسنا الترقیم استأنسنا 

. . وأجنبیةوأجنبیة

ة عمان الكبرى نظام التسمیة والترقیم ة عمان الكبرى نظام التسمیة والترقیم ــم أقرت لجنة أمانم أقرت لجنة أمان٩٩//٦٦//١٩٨٧١٩٨٧بتاریخ بتاریخ 
..ھ ھ ــــــــــوجبوجبــــــبمبم  ادرةادرةــــالصالص  اتاتــــلیملیمــــوالتعوالتع  رىرىــالكبالكب  انانــلمدینة عملمدینة عم  الياليــــالحالح

.  .  كما تم اعتماده من قبل دولة رئیس الوزراء األفخم كما تم اعتماده من قبل دولة رئیس الوزراء األفخم 
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..  انانــــــــممــــعع  ةةــننــدیدیــــمم  فيفي  قسیمةقسیمة  لكللكل  الدقیقالدقیق  دیددیدــوالتحوالتح  ننــییــییــــالتعالتع  --::  أوالً أوالً 
..  ودودــــــــصصــققــالمالم      انانــــــالمكالمك  ىىــإلإل  ولولــــــــوصوصــــالال  ةةــــــولولــــسھسھ  --::◌ً ◌ً   ثانیاثانیا
 ً ً ثالثا   للــبشكبشك  ھھــــإلیإلی  للــرسرســــالمالم  وانوانــــننــالعالع  إلىإلى  التالتــالمراسالمراس  ةةــافافــوكوك  ددــــالبریالبری  إیصالإیصال  - - ::  ثالثا
    ..  ققــدقیدقی

أھداف أھداف 
نظام التسمیة والترقیمنظام التسمیة والترقیم

    ..  ققــدقیدقی
 ً ً رابعا     ..  ةةــدقدقــــوبوب  ددــــجھجھ  للــأقأقــــبب  اتاتــالخدمالخدم  علىعلى  حصولھحصولھ  فيفي  ننــواطواطــالمالم  ةةــــمھممھم  تسھیلتسھیل  --::  رابعا

 ً ً خامسا   والخدماتوالخدمات  المدنيالمدني  كالدفاعكالدفاع  وارئوارئــالطالط  الالــــمجمج  فيفي  املیناملینــــــالعالع  ةةــمھممھم  تسھیلتسھیل  --::  خامسا
..  رھارھاــــــییــــوغوغ  امامــــــــالعالع  ننــــواألمواألم  الطبیةالطبیة

   ً ً سادسا   الدوائرالدوائر  اجھااجھاــتحتتحت  التيالتي  واإلحصائیةواإلحصائیة  ةةــــــــاإلداریاإلداری  دافدافــــــــــاألھاألھ  ققــــــییــققــححــتت      - - ::  سادسا
  العامةالعامة  الدولةالدولة  زةزةــــأجھأجھ  جمیعجمیع  أصبحتأصبحت  انان  بعدبعد  ةةــخاصخاص  ،،  المواطنالمواطن  بخدماتبخدمات  نیةنیةــالمعالمع
ً   تتبعتتبع  والخاصةوالخاصة  منھامنھا ً نظما   الحدیثةالحدیثة  اإلدارةاإلدارة  طریقطریق  عنعن  مؤسساتھامؤسساتھا  إدارةإدارة  فيفي  متقدمةمتقدمة  نظما

    ..  الكمبیوترالكمبیوتر  زةزةــوأجھوأجھ
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..  العاديالعادي  للمواطنللمواطن  والفھموالفھم  االستیعاباالستیعاب  سھولةسھولة  - - ::أوالً أوالً 
 ً ً ثانیا     ععــوسوســــتت  وأيوأي  العمرانیةالعمرانیة  التغیراتالتغیرات  ابابــععــییــتتــاساس  ةةــمرونمرون  --::ثانیا

..  ةةــننــدیدیــــالمالم  لىلىــــعع  رأرأــــططــیی

المــــزایــا المـتــوفــرة في المــــزایــا المـتــوفــرة في 
نـظــام التـسـمـیـة والتــرقـیمنـظــام التـسـمـیـة والتــرقـیم

..  ةةــننــدیدیــــالمالم  لىلىــــعع  رأرأــــططــیی
 ً ً ثالثا   للــــأفضأفض  معمع  تتفقتتفق  ابتةابتةــثث  سســأسأس  علىعلى  امامــــالنظالنظ  اءاءــــــننــــبب  - - ::ثالثا
ً ــــــییــــممــالالــــــعع  ةةــــالمتبعالمتبع  سســاألساألس ً ا ..ا
 ً ً رابعا   ةةــــــییــــواألردنواألردن  ةةــــییــربربــــــةالعةالعــــییــــصصــــخخــششــالال  معمع  ھھــــــانسانســــتجتج  - - ::رابعا
ً ــــــــاریاریــــــــحضحض ً ا ً ــــییــــــاعاعــــــــممــــتتــواجواج  ا ً ا   ..ا
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  نامـــھـــــــــــــــــــام
تـنفیـذ سیاسـة األمـانة فــي تـطـبـیـق نــظــــام الـتسـمـیــة والترقیم –١

.والتعلیمات الصــــــادرة بـمـوجـبــــھ
.ذھا میدانیاً یإعـداد وتـنـفیـذ مخـطـطـات التسمیة والترقیم مكتـبـیاً وتـنف–٢
تـجھـیـز ومتـابعـة طـبــــاعــة الخـــرائــــط الســیــاحـیــة لـمــدیـنـــة –٣

.عـمــــان والــنـشــــرات اإلرشــــادیــــة لـمـنــــاطــــــق األمــــانـــــة 
دوائــــر والمـؤسـسات العامة بـمـخـطـطـــات الـتـسـمـیـــة التــــزویــــد –٤

.والتـــرقـیـم
االتـصــال مـع المــؤســسات الخــدمیــة مــن أجــل تـنسیـق خدماتھا –٥

.بما یتالءم مــع التـقـسـیـمـــات اإلداریـــــة ألمـــانـــة عـمــــــان الكـبــــرى 
إعـداد بــرامج التـوعـیة المناسبة بھدف تفعـیل تطبیق نظام التسمیة  –٦

.والترقیم
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      ناناانــجــــــــــــــازاتانــجــــــــــــــازات
--::ة ة ــــــننــدیدیــم المم المــــــییــرقرقــــتت  ووة ة ــــــــییــــممــسســــتت  الالــي مجي مجــــفف    --::  اوالً اوالً     

.انـــمـع ةـمدین وارعـش و یاءــوأح قـاطـــنـم ةـــیـبـالــغ ةــیـمـسـت مــت١.

 بصورتھا منطقة ٢٢ أصل من منطقة )١٦( وترقیم ةــیـمـسـت نـم اءـــھــتــاالن مــت٢.
جاري والعمل . ھاـب اصةـــالخ ةـــادیـــاإلرش راتـــشــالن ةــاعــــبـط مـــت و النھائیة

  . المناطق باقي استكمال على      
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انــجــــــــــــــــــــــــــــازات  
دائرة التـسـمـیـة والتــرقـیم
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  --::في مجال طباعة الخرائط السیاحیة والنشرات اإلرشادیة في مجال طباعة الخرائط السیاحیة والنشرات اإلرشادیة   --::  ثانیا ًثانیا ً

  واإلنجلیزیة،واإلنجلیزیة،  العربیةالعربیة  تینتینــباللغباللغ  انانــعمعم  ةةــننــدیدیــــممــلل  ةةــــــییــاحاحــــییــالسالس  ططــــــرائرائــــالخالخ  داردارــــإصإص  تمتم      
    ))٢٠٠٢٠٠٢٢  ((  عامعام  انیةانیةــــالثالث  والطبعةوالطبعة  ،،  ))١٩٩٥١٩٩٥  ((  عامعام  األولىاألولى  الطبعةالطبعة  صدرتصدرت  حیثحیث

    ..  للثقافةللثقافة  عاصمةعاصمة  عمانعمان  إعالنإعالن  بمناسبةبمناسبة

خارطة خارطة 
عـمــــانعـمــــان

السیاحیة السیاحیة 
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 ً ً ثالثا --::التي تم إطالقھاالتي تم إطالقھا  اءاءــــــممــق األسق األســــییــوثوثــتت  الالــــي مجي مجــفف  - - ::  ثالثا

  بـھــابـھــا  الخــاصـةالخــاصـة  التعـریفـیةالتعـریفـیة  الـنـبـذالـنـبـذ  كـتـابـةكـتـابـة  وو  الشــوارعالشــوارع  اسـمــــاءاسـمــــاء  تــوثـیــقتــوثـیــق  تـــمتـــم     
  ھــــذهھــــذه  جـمـیـــعجـمـیـــع  ادخــالادخــال  تمتم  كـذلـككـذلـك  وو  ،،  لــذلــكلــذلــك  اعـــدتاعـــدت  بـطــاقــاتبـطــاقــات  عـلــىعـلــى

..  الحـاسـوبالحـاسـوب  جـھــازجـھــاز  فيفي  الـبـیــــانــــاتالـبـیــــانــــات

البطـاقــة  البطـاقــة  
التعریفیةالتعریفیة
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    --::  ةةــــــــــببــــوسوســــــــححــالال  الالــــــــــججــــممي ي ــــفف    --::رابعاً رابعاً 

ة ة ــانانــاألماألم  اطقاطقــرقیم لجمیع منرقیم لجمیع منــة والتة والتــــسمیسمیــالتالت  اتاتــططــططــة مخة مخــوسبوسبــححم االنتھاء من م االنتھاء من ــتت          
) .) . AutoCAD AutoCAD((  رنامجرنامجــــببدام دام ــــبإستخبإستخ
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    --::في مجال التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص     --::خامساً خامساً 

  اصاصــالخالخ  والقطاعوالقطاع  األمنیةاألمنیة  والجھاتوالجھات  امةامةــــالعالع  اتاتــؤسسؤسســالمالم  ددــــــزویزویــــــتت  ممــــیتیت١١..
    لىلىــــعع  وبناءاً وبناءاً   عملھمعملھم  بیعةبیعةــطط  ببــسســوحوح  ممــییــرقرقــــالتالت  وو  ةةــــــییــممــسســالتالت  اتاتــــــططــططــخخــممــبب

..    ممــــــــھھــاتاتــــــاجاجــــــــییــتتــاحاح

  والترقیموالترقیم  التسمیةالتسمیة  بنظامبنظام  یفیةیفیةــققــثثــالتالت  والدوراتوالدورات  المحاضراتالمحاضرات  اءاءــــططــإعإع  تمتمــیی    ..٢٢
  المعھدالمعھد  مثلمثل  اصاصــــوالخوالخ  امامــالعالع  اعاعــــــــططــــللقللق  ططــــرائرائــــالخالخ  دامدامــاستخاستخ  ةةــییــففــییــوكوك
  الملكيالملكي  السیاراتالسیارات  وناديونادي  المدني،المدني،  الدفاعالدفاع  ،،  السیرالسیر  إدارةإدارة  ،،  العامالعام  لألمنلألمن  روريروريــالمالم

  والترقیموالترقیم  التسمیةالتسمیة  نظامنظام  استخداماستخدام  كیفیةكیفیة  عنعن  محاضراتمحاضرات  طاءطاءــإعإع  ممــتت  حیثحیث  ،،
  لىلىــعع  رترتــممــاستاست  دوراتدورات  ضمنضمن  التاكسيالتاكسي  لسائقيلسائقي  المقصودالمقصود  العنوانالعنوان  إلىإلى  للوصولللوصول

  راتراتــــاضاضــــــوالمحوالمح  دوراتدوراتــــالال  ننــمم  ررــییــثثــالكالك  رھارھاــــییــوغوغ  واتواتــسنسن  ععــــأربأرب  داردارــمم
..  ةةــــــــــففــللــتتــمخمخ  اتاتــــــھھــلجلج
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  لىلىــــوعوع  ةةــــــییــوإذاعوإذاع  ةةــــــییــونونــزیزیــــففــللــتت  ججــــرامرامــــبب  ددــــــــققــــعع  ممــــتت  ..٣٣
  ةةــــییــممــــالتسالتس  امامــــــــظظــننــبب  ففــــریریــــــــععــــتتــلللل  اتاتــــــــققــــابابــــمسمس  للــــككــشش

..  یمیمــرقرقــــوالتوالت

وبناءاً وبناءاً    وبناءاً وبناءاً   المملكةالمملكة  فيفي  دةدةــــدیدیــــعع  اتاتــــــــدیدیــــــللــبب  معمع  اوناونــــــععــالتالت  ممــــــتت  ..٤٤
  ممــــــھھــلل  ةةــــییــننــففــالال  ورةورةــــــــششــالمالم  ممــــدیدیــــــققــــتتــلل  ممــــــھھــببــللــــطط  علىعلى

  ةةــــــییــممــسســتتــالال  امامــــظظــنن  ذذــــــییــففــننــتت  ةةــــــییــللــممــعع  فيفي  دءدءــــببــللــلل
  ،،  اءاءــــالزرقالزرق  ةةــــــــدیدیــــللــــــبب  للــــــــثثــمم  ،،  دھمدھمــــننــعع  ممــییــــرقرقــــــوالتوالت
    ..  األخرىاألخرى  دیاتدیاتــــالبلالبل  منمن  رھارھاــــــییــــوغوغ  ددــــــــاربارب  ،،  ططــــللــالسالس
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المـشــاریـع المـسـتـقـبـلـیـة   المـشــاریـع المـسـتـقـبـلـیـة   
..ف إلى الیاء ف إلى الیاء ــــــاأللاأللن ن ــمم  مانمانــــــــععل ل ــــــییــدار دلدار دلــــــــإصإص. . ١١

  میةمیةــالتسالتس  امامــنظنظة ة ــــییــممــــأھأھ  ارارــــــــھھــإظإظ  لىلىــععل ل ــــــممــــالعالعف ف ــییــثثــككــــتت. . ٢٢
ة والخاصة والمواطنین ة والخاصة والمواطنین ــامامــالعالع  اتاتــؤسسؤسســــــع المع المــــییــممــوالترقیم لجوالترقیم لج ة والخاصة والمواطنین ة والخاصة والمواطنین ــامامــالعالع  اتاتــؤسسؤسســــــع المع المــــییــممــوالترقیم لجوالترقیم لج

  اعـمالاعـمالوتسـھـیـل وتسـھـیـل ر ر ــــــــــویویــــــــططــتتــم ولم ولــــــدمتھدمتھــــــلخلخحیث انھ وجد حیث انھ وجد 
..  ممــــــھھــــــــاتاتــــــــسســؤسؤســمم

..وارع وارع ــــــــالشالش  اءاءــــــــممــة ألسة ألســــــــادیادیــــــــاإلرشاإلرش  اتاتــــــــوحوحــــــللــالالف ف ــــــــییــــــــثثــككــــتت. . ٣٣
    

    ..كـامل مـدینة عمان كـامل مـدینة عمان   قـسائـمقـسائـماالنـتـھـاء من تسمیة شـوارع وتــرقیم االنـتـھـاء من تسمیة شـوارع وتــرقیم . . ٤٤
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إلى مناطق، بحیث تكون إلى مناطق، بحیث تكون   انانــة عمة عمــدیندینممم م ــم تقسیم تقسیــتت    --::  اوالً اوالً 
م م ــتت  وووارع رئیسیة، وارع رئیسیة، ــششق ق ــاطاطــالمنالمن  ذهذهــھھبین بین   اصلةاصلةــالفالفدود دود ــالحالح
.  .  م م ــــــاساسة ة ــــــل منطقل منطقــــكك  اءاءــــــططــإعإع

الـفـنـــــيالـفـنـــــي  االســلــوباالســلــوب
لعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیملعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیم  

.  .  م م ــــــاساسة ة ــــــل منطقل منطقــــكك  اءاءــــــططــإعإع
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ً نینیثاثا ً ا من من   وعةوعةــممــة إلى مجة إلى مجــــــققــــــــططــــننــــممل ل ــككم م ــییــسســققــتتم م ــتت    --::  ا
ین ھذه ین ھذه ــببة ة ــدود الفاصلدود الفاصلــالحالحون ون ــــككــتتث ث ــییــححــبب  اءاءــــــــییــــاألحاألح

.  .    ممــــاساسل حي ل حي ــــــكك  اءاءــــإعطإعطم م ــــــ، وت، وت  ةةــــححــــواضواضوارع وارع ــششاألحیاء األحیاء 

الـفـنـــــيالـفـنـــــي  االســلــوباالســلــوب
لعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیملعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیم  

.  .    ممــــاساسل حي ل حي ــــــكك  اءاءــــإعطإعطم م ــــــ، وت، وت  ةةــــححــــواضواضوارع وارع ــششاألحیاء األحیاء 

العبدليالعبدليمنطقة منطقة 
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 ً ً ثالثا   ررــالكبیالكبی  الحسینيالحسیني  ددــــالمسـجالمسـج  ســاحــةســاحــة  تـمــادتـمــادــــاعاع  ممــتت    --::  ثالثا
  لعـملیةلعـملیة  انـطــالقانـطــالق  ونـقـطــةونـقـطــة  عــمـــانعــمـــان  لمـدیـنـةلمـدیـنـة  مـركـــزاً مـركـــزاً 

    ..  والتـــرقـیـموالتـــرقـیـم  الـتـســـمـیــةالـتـســـمـیــة

الـفـنـــــيالـفـنـــــي  االســلــوباالســلــوب
لعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیملعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیم  

    ..  والتـــرقـیـموالتـــرقـیـم  الـتـســـمـیــةالـتـســـمـیــة

 ً ً رابعا   ،،  یاءیاءــاألحاألح  للــداخداخ  وارعوارعــللشللش  والنھایاتوالنھایات  البــدایاتالبــدایات  تـحــدیــدتـحــدیــد  یــتمیــتم    --::    رابعا
      المدینةالمدینة  لمركــزلمركــز  ربربــاألقاألق  ھيھي  ةةــــییــاعاعــــالشعالشع  وارعوارعــــالشالش  اتاتــــــدایدایــبب  ونونــككــتت  بحیثبحیث

    ننــــــعع  ددــــــععــاألباألب  ةةــططــققــالنالن  ھيھي  الشوارعالشوارع  ةةــایایــونھونھ  ))  الحسینيالحسیني  المسجدالمسجد  ساحةساحة  ((
  ـددـددــححــتتــفف  ةةــالـدائــریالـدائــری  وارعوارعــــــللـشللـش  ةةــــببــــــسســــالـنالـنــبب  ااــــامام  ،،  ةةــــــدیـندیـنــالمالم  ززــــمــركمــرك

..  ةةــــــاعاعــــــــسســالال  ارباربــــققــــــعع  اهاهــــــــــججــاتات  ببــــسســحح  ااــــھھــــــاتاتــــــایــایــھھــونون  دایــاتــھـادایــاتــھـاــــبب
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الـفـنـــــيالـفـنـــــي  االســلــوباالســلــوب
لعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیملعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیم  

 ً ً خامسا اءاءــــــــــططــــــــإعإعم م ــــتتــــــییوارع وارع ــــالشالش  اتاتــــایایــــھھــونون  اتاتــــــدایدایــــــــببد د ــــــــدیدیــــــححــــتتد د ــــــــــععــبب    --::  خامسا
..  ممــــــــاساسارع ارع ــــــــششل ل ــــكك  
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الـفـنـــــيالـفـنـــــي  االســلــوباالســلــوب
لعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیملعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیم  

--::تصنیف الشوارع والطرقات والمیادین والحدائق والساحات العامة تصنیف الشوارع والطرقات والمیادین والحدائق والساحات العامة 

- - ::عند تصنیف الشوارع والطرقات العامة یؤخذ بعین االعتبار المعاییر التالیة عند تصنیف الشوارع والطرقات العامة یؤخذ بعین االعتبار المعاییر التالیة – – ١
))االستعمال التنظیمي االستعمال التنظیمي   - - المروریة  المروریة    االھمیةاالھمیة    - - الطول   الطول       - - العرض  العرض  ( (             

- - ::المذكور كما یلي المذكور كما یلي   االطاراالطارفي في   اھمیتھااھمیتھاتتدرج حسب تتدرج حسب   انواعانواع  اربعةاربعة  الىالىوعلیھ تصنف الشوارع والطرق وعلیھ تصنف الشوارع والطرق  - - ::المذكور كما یلي المذكور كما یلي   االطاراالطارفي في   اھمیتھااھمیتھاتتدرج حسب تتدرج حسب   انواعانواع  اربعةاربعة  الىالىوعلیھ تصنف الشوارع والطرق وعلیھ تصنف الشوارع والطرق 
  

ً   اواوكان الشارع رئیسیاً كان الشارع رئیسیاً   اذااذا): ): أأ((صنف صنف  ً شعاعیا ) .) .مم٢٠٢٠((دائریاً وال یقل عرضھ عن دائریاً وال یقل عرضھ عن   اواو  شعاعیا
..كان الشارع الرئیسي الوحید في الحيكان الشارع الرئیسي الوحید في الحي  اذااذاعرض ، عرض ،   ايايویقبل ویقبل ) ) مم١٦١٦((كان الشارع یزید على كان الشارع یزید على   اذااذا): ): بب((صنف صنف 
).).م م ١٦١٦––م م ٨٨((كان العرض مابین كان العرض مابین   اذااذا): ): جج((صنف صنف 
) .) .مم٨٨((الذي یقل عرضھ عن  الذي یقل عرضھ عن    النلفذالنلفذوھو الطریق وھو الطریق : : ممر ممر     - -   ١١) :  ) :  دد((صنف صنف 

) .  ) .  مم٨٨((وھي الطریق مغلقة النھایة ویقل عرضھا عن وھي الطریق مغلقة النھایة ویقل عرضھا عن : : دخلة دخلة     - -   ٢٢                              
::درج درج   - -   ٣٣                              

نظراً لمحدودیة ھذه المرافق العمة فتدرس وتصنف كل حالة على نظراً لمحدودیة ھذه المرافق العمة فتدرس وتصنف كل حالة على : : الساحات العامة والمیادین والحدائق الساحات العامة والمیادین والحدائق – – ٢٢
    ..حدا حدا 
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الـفـنـــــيالـفـنـــــي  االســلــوباالســلــوب
لعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیملعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیم  

  ::تعلیمات تسمیة وتصنیف الشوارع تعلیمات تسمیة وتصنیف الشوارع 
    --::فرضیات أساسیة للتسمیة فرضیات أساسیة للتسمیة   - -     اوالً اوالً 

.  .  یكون اختیار االسم متوافقاً مع معاییر التسمیة الواردة في النظام یكون اختیار االسم متوافقاً مع معاییر التسمیة الواردة في النظام   انانیجب یجب     - - أ أ                 
..ضرورة توافق االسم مع درجة تصنیف الشارع ضرورة توافق االسم مع درجة تصنیف الشارع ––ب ب                ..ضرورة توافق االسم مع درجة تصنیف الشارع ضرورة توافق االسم مع درجة تصنیف الشارع ––ب ب               
.  .  یعطى الشارع الواحد اسماً واحداً ورقماً واحداً یعطى الشارع الواحد اسماً واحداً ورقماً واحداً   --  جـجـ              

--::المعاییر الفنیة المعاییر الفنیة     --ثانیاً ثانیاً 
    --::یراعى في التسمیة المعاییر التالیة یراعى في التسمیة المعاییر التالیة ––أ أ               
مقطعین ما مقطعین ما   اواوالسالسة اللغویة والجرس الموسیقي ، وان تكون مؤلفة من مقطع السالسة اللغویة والجرس الموسیقي ، وان تكون مؤلفة من مقطع               
..محیر للنطق محیر للنطق   اواووان ال تكون منفرة وان ال تكون منفرة   امكنامكن
.القدیمة والدارجة والمتداولةالقدیمة والدارجة والمتداولة  االسماءاالسماءعلى على   االمكاناالمكانقدر قدر   االبقاءاالبقاء––ب ب             
.بالمكان الجغرافي ودالالتھبالمكان الجغرافي ودالالتھ  األسماألسمربط ربط ––ج ج             
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االســلــوب الـفـنـــــي
لعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیم 

    --::تصنیفات التسمیة  تصنیفات التسمیة  ––ثالثاً ثالثاً 
. . التسمیة التصنیفات التالیة التسمیة التصنیفات التالیة   اسساسسیراعى في یراعى في   

) :) :  أأ( ( صنف صنف  ) :) :  أأ( ( صنف صنف 
.  .  الملوك الھاشمیین الملوك الھاشمیین   اسماءاسماء  --      
..  واالسالميواالسالميبعض المعارك التاریخ العربي بعض المعارك التاریخ العربي   اسماءاسماء  --      
      ة ة ــعالقعالقة وبخاصة من لھم ة وبخاصة من لھم ــاالسالمیاالسالمیور ور ــــالعصالعصعبر عبر   اءاءــبعض الخلفبعض الخلف  اسماءاسماء  --      

..و فلسطین وسائر بالد الشام و فلسطین وسائر بالد الشام   باالردنباالردن          
        

..  باالردنباالردنالذین لھم عالقة الذین لھم عالقة   االسالمياالسالميبعض قادة الفتح بعض قادة الفتح   اسماءاسماء  --      
))االستقالل،النصر،الحریة ،الدستور،الشعب االستقالل،النصر،الحریة ،الدستور،الشعب ( ( المجردة مثلالمجردة مثل  الوطنیةالوطنیة  االسماءاالسماء  --      
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الـفـنـــــيالـفـنـــــي  االســلــوباالســلــوب
لعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیملعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیم  

) :) :  بب( ( صنف صنف 
. . الھاشمیةالھاشمیة  االسرةاالسرة  افرادافرادبعض بعض   اسماءاسماء  --      
..  واالسالميواالسالميبعض قادة الفكر العربي بعض قادة الفكر العربي   اسماءاسماء  --      
..رؤساء الوزراء المتوفین رؤساء الوزراء المتوفین   اسماءاسماء  --      
عمان الكبرى بعد  عمان الكبرى بعد    امانةامانةرؤساء البلدیات ضمن رؤساء البلدیات ضمن   واسماءواسماءعمان المتوفین عمان المتوفین   امناءامناء  اسماءاسماء  --       عمان الكبرى بعد  عمان الكبرى بعد    امانةامانةرؤساء البلدیات ضمن رؤساء البلدیات ضمن   واسماءواسماءعمان المتوفین عمان المتوفین   امناءامناء  اسماءاسماء  --      

..وفاتھم وفاتھم           
..بعض رؤساء المجالس التشریعیة والقضائیة المتوفین بعض رؤساء المجالس التشریعیة والقضائیة المتوفین   اسماءاسماء  --      
ومجلس الوزراء في عھد   ومجلس الوزراء في عھد   . . مجلس النظار والمجلس التنفیذي مجلس النظار والمجلس التنفیذي   اعضاءاعضاءبعض بعض   اسماءاسماء  --      

      االردنیةاالردنیةمجلس الوزراء في عھد المملكة مجلس الوزراء في عھد المملكة   اعضاءاعضاءوأسماء بعض وأسماء بعض   االردناالردنشرق شرق   امارةامارة          
..الھاشمیة بعد وفاتھم الھاشمیة بعد وفاتھم           

عواصم البالد العربیة واإلسالمیة والمدن العالمیة التي ترتبط باتفاقیات عواصم البالد العربیة واإلسالمیة والمدن العالمیة التي ترتبط باتفاقیات   اسماءاسماء  --      
..  اردنیةاردنیةتوأمة مع مدن توأمة مع مدن         
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الـفـنـــــيالـفـنـــــي  االســلــوباالســلــوب
لعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیملعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیم  

) :) :  جج( ( صنف صنف 
. .   االردناالردنمدن وقرى مدن وقرى   اسماءاسماء  --    
..مدن وقرى فلسطینمدن وقرى فلسطین  اسماءاسماء  --    
..االردنیةاالردنیةشھداء القوات المسلحة شھداء القوات المسلحة   اسماءاسماء  --    
..    واالسالميواالسالميشھداء الوطن العربي شھداء الوطن العربي   اسماءاسماء  --     ..    واالسالميواالسالميشھداء الوطن العربي شھداء الوطن العربي   اسماءاسماء  --    
..في سوریا في سوریا   الفیصلیةالفیصلیةفي برلمان الحكومة في برلمان الحكومة   االردنییناالردنیین  االعضاءاالعضاءبعض بعض   اسماءاسماء  --    
المتوفینالمتوفین  االردناالردنشرق شرق   امارةامارةالمجالس التشریعیة ومجلس شیوخ العشائر في المجالس التشریعیة ومجلس شیوخ العشائر في   اعضاءاعضاءبعض بعض   اسماءاسماء  --    
..م بعد وفاتھم م بعد وفاتھم ١٩٠٩١٩٠٩مجلس بلدیة عمان منذ تأسیسھا في عام مجلس بلدیة عمان منذ تأسیسھا في عام   اعضاءاعضاءبعض بعض   اسماءاسماء  --
وكان لھم دور وكان لھم دور   االردناالردنفي بناء في بناء   اسھموااسھموابعض رجاالت الثورة العربیة الكبرى المتوفین الذین بعض رجاالت الثورة العربیة الكبرى المتوفین الذین   اسماءاسماء  --  

ممیزممیز
رفیعة دینیة ومدنیة وعسكریة ممن لھم خدمات ممیزة بعد وفاتھمرفیعة دینیة ومدنیة وعسكریة ممن لھم خدمات ممیزة بعد وفاتھم  اردنیةاردنیةمناصب مناصب   اصحاباصحاببعض بعض   اسماءاسماء  --
..بعد وفاتھم بعد وفاتھم   االردنیةاالردنیةبعض رواد الحركة النقابیة والخیریة بعض رواد الحركة النقابیة والخیریة   اسماءاسماء  --
  منذ تأسیسھا بعد وفاتھممنذ تأسیسھا بعد وفاتھم  االردنیةاالردنیةبعض رؤساء الغرف التجاریة وغرف الصناعة بعض رؤساء الغرف التجاریة وغرف الصناعة   اسماءاسماء  --
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الـفـنـــــيالـفـنـــــي  االســلــوباالســلــوب
لعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیملعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیم  

    علمیةعلمیة  اواو  فكریةفكریة  شھرةشھرة  نالوانالوا  الذینالذین  االردنییناالردنیین  االشخاصاالشخاص  بعضبعض  اسماءاسماء  -- 
      ساھمواساھموا  الذینالذین  االخصاالخص  وعلىوعلى  اقتصادیةاقتصادیة  اواو  اجتماعیةاجتماعیة  اواو  سیاسیةسیاسیة  اواو      
  ..    وفاتھموفاتھم  بعدبعد  عمانعمان  مدینةمدینة  تأسیستأسیس  فيفي        ..    وفاتھموفاتھم  بعدبعد  عمانعمان  مدینةمدینة  تأسیستأسیس  فيفي      

  فيفي  ممیزةممیزة  شھرةشھرة  لھالھا  انان  ترىترى  متوفاةمتوفاة  اردنیةاردنیة  شخصیاتشخصیات  أسماءأسماء  --  
منطقتھامنطقتھا      

::  ))  دد  ((  صنفصنف  
  ،،  الوردالورد  شارعشارع  ،،    الزیتونالزیتون  شارعشارع  ((  مثلمثل  والطیوروالطیور  النباتاتالنباتات  اسماءاسماء  --  

..  الخالخ........الطاووسالطاووس  شارعشارع  ،،    الزھورالزھور  شارعشارع
..  الخالخ..........  الثانيالثاني  الشارعالشارع  ،،  االولاالول  الشارعالشارع  ((    مثلمثل  ::    الرقمیةالرقمیة  االسماءاالسماء  --  
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الـفـنـــــيالـفـنـــــي  االســلــوباالســلــوب
لعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیملعملیة التـسـمـیـة والتــرقـیم  

ً ــــادسادســــسس ً ا   علىعلى  ةةــععــواقواقــــالال  ))  ازلازلــــالمنالمن  ((  ممــــــائائــسســالقالق  ممــییــرقرقــتت  ممــــتتــیی    --::  ا
  ،،  ))٢٢((  ممــــرقرق  منمن  دأدأــــببــتت  متسلسلةمتسلسلة  ةةــزوجیزوجی  امامــــــأرقأرقــبب  الشارعالشارع  یمینیمین
  ةةــــــردیردیــــــفف  امامــــــــأرقأرقــــــبب  ارعارعــــــــالشالش  ارارــــیسیس  علىعلى  واقعةواقعةــالال  سائمسائمــوالقوالق

  ))١١((  برقمبرقم  بدأبدأــتت  ةةــــللــسســــللــــسســتتــمم
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طـــریـقــــة اســـــتـــــدالل طـــریـقــــة اســـــتـــــدالل 
الـمــواطــن عـلى الـعـنـوانالـمــواطــن عـلى الـعـنـوان  

--::االسـتـدالل عـلى العـنوان یتم بالتـدریج حسـب التـالي  االسـتـدالل عـلى العـنوان یتم بالتـدریج حسـب التـالي    انان
رقـم الـقـسـیـمـــةرقـم الـقـسـیـمـــة––١١
اســم الـشــــــارع اســم الـشــــــارع ––٢٢
اســم الـحـــــــــي اســم الـحـــــــــي ––٣٣ اســم الـحـــــــــي اســم الـحـــــــــي ––٣٣
اســم الـمـنـطـقـــة اســم الـمـنـطـقـــة ––٤٤

ً  یقصد الذي المواطن على السھل من فیصبح       ً  عنوانا  اســم عن یبحث ان معینا
 رقم ذلك وبعد ، الحي ذلك في یقع الذي الشارع ثم الحي اسم عن ثم اوالً  المنطقة
ً  یقطن الذي للمواطن یمكن وعلیھ . المطلوبة القسیمة ً  حیا  كتابة المناطق احدى في معینا
  -: التالي النحو على عنوانھ

  االردناالردن  --عمان عمان //  زھرانزھرانمنطقة منطقة ––جبل عمان جبل عمان / / شارع عمر بن الخطاب شارع عمر بن الخطاب   - - ١٢١٢    
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