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يف بداية هذا التقرير   فانه   لي�سرفني ان اتقدم من �سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن 
احل�سني املعظم  با�سمي وبا�سم العاملني بقطاع املياه بعظيم المتنان  ووافر الولء والخال�س  على الدعم 
الكبري الذي  قدمه لقطاع املياه  والذي  �ساهم يف متكني هذا القطاع من تلبية احتياجات املواطنني من املياه 

رغم كل التحديات والظروف الطبيعية  وغري الطبيعية القا�سية  . 
ول ي�سعني هنا اي�سا من  ان  اتقدم من  رئي�سي و اع�ساء جمل�س المة وحلكومة الدكتور عبداهلل ن�سور  بكل  
معاين ال�سكر وا�سمى درجات التقدير على اجلهد الكبري  الذي قدموه   لجناح  جهود الوزارة يف احلد من 
نزيف م�سادر املياه.  وعلى التفهم العميق لواقعنا املائي  ,  يف الوقت الذي ا�سجل  اعتزازي بزمالئي العاملني 
بهذا القطاع  , ملا قدموه  ويقدموه من  جهد  وم�سقة يف �سبيل خدمة الوطن واملواطن   وخا�سة يف قطاع املياه .  
يدرك اجلميع  داخل الردن وخارجه  ان ق�سية املياه يف الردن   حتد كبري  وان املواطن الردين يعاين من 
عجز مائي كبري  وان ما يتوفر لدينا  من م�سادر غري قادرة على تلبية احتياجات املواطنني  املتزايده يوما بعد 
يوم والتي فاقمتها الهجرات الق�سرية املتتابعة . لقد فر�س واقع هذه الهجرات   منظومة جديدة  لعادة بناء 
ا�سرتاتيجيات  جديده تتما�سى مع  هذا الكم الب�سري الهائل الذي  دخل الردن  طلبا لالمن والمان  , وهذا 
بطبيعته حتد اخطر واكرب  خا�سة وان الواقع القت�سادي يف الردن وحجم ال�ستثمار الكبري الذي تتطلبه  

امل�ساريع ال�سرتاتيجية فر�س اي�سا �سغوطات كربى على �سانع القرار الوطني.
  كانت ح�سة الفرد الردين من املياه عام 1946 ما يزيد عن 3600 مرت مكعب �سنوي, لكننا  نتحدث اليوم عن  
ح�سة ل تزيد عن 125 مرتا  اي اقل من 12% من خط الفقر املائي  الذي اقرته املنظمات الممية وقدرته 
ب )1000( مرت مكعب �سنوي وهذا عائد للعديد من الهجرات الق�سرية التي حتملها الردن واخرها دخول 
ما يزيد عن 1,3 مليون �سوري  ي�ستهلكون حاليا ما يزيد عن 21% من كميات املياه يف الردن . حيث بينت 
الح�سائيات  ان كلفة امل�ساريع املائية وال�سرف ال�سحي  املطلوبة لتغطية حاجة ال�سقاء ال�سوريون خالل 
ال�سنوات الثالث القادمة تفوق  ال750 مليون دولر    يف الوقت الذي مت انفاق ما يزيد عن 150 مليون دولر   

حتى الن  وب�سكل مبا�سر .  يف الوقت مل تتجاوز حجوم امل�ساعدات عن 120 مليون دولر 
  الواقع املائي يتطلب   ال�سراع  بتنفيذ العديد  من امل�ساريع  النية واملتو�سطة وال�سرتاتيجية  خا�سة وان  

م�سروع الدي�سي  واجه حتديات زيادة الطلب الذي فر�سته   تدفقات الالجئني 

امل�سوؤولية  الدولية  و التحدي املائي يف الردن 

وزير املياه والري 
الدكتور حازم النا�سر 
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 ان ق�سية املياه يف الردن  لي�ست ق�سية وزارة املياه والري  وحدها وان معاجلة حتدياتها ل ميكن بلوغها دون  
م�ساركة اجلميع . املواطن , واملوؤ�س�سات الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية , مبتدئني بالوعي الكامل  للواقع 
والتحديات  و�سبل املعاجلة  ومنطلقني  نحو امل�ساركة ال�سادقة يف التعامل مع ال�سلبيات  خا�سة تلك التي تعجل 
يف ا�ستنزاف م�سادر مياه ال�سرب او �سلوكيات العتداء على امل�سادر واملحطات واخلطوط املائية,.خا�سة واننا 
يف زارة املياه والري ما�سون يف تطبيق  برامج وتنفيذ م�ساريع مائية تقليدية وغري تقليدية  ا�سافة ل�ستخدام 
الطاقة البديلة يف التعامل مع ا�ستخراج وتوزيع املياه  ومعاجلة ال�سرف ال�سحي . وملواجهة الطلب املتزايد 
على املياه  وب�سكل اآين  قامت الوزارة  بت�سغيل حمطات املياه بطاقاتها الق�سوى وت�سغيل  م�سادر ا�سافية.

وتعزيز برامج الدور. وحفر ابار ومتديد �سبكات جديدة.
 علما  بانها  م�ستمرة بان�ساء العديد من ال�سدود ك�سد كفرجنه وابن حماد وزرقاء ماعني  والكرك وتعلية �سد 
الوالة   و�سدود اخرى للو�سول لطاقة تخزينية تبلغ 400 م م3 جنب اىل جنبا تو�سيع قاعدة م�ساركة املزارعني 
يف ادارة عملية توزيع مياه الري من خالل  جمعيات م�ستخدي مياه الري يف وادي الردن .  هذا مع ال�ستمرار 
يف توزيع الوحدات ال�سكنية  على مواطني الغوار وفق ال�س�س املعمول بها  قانونيا .  وتنفذ م�ساريع الري  يف 

ال�سمال والو�سط وجنوب وادي الردن . 
 كما ا�ستطاعت  الوزارة من ال�سيطرة على 95% من م�ساكل املياه يف اململكة وخا�سة يف املناطق التي تعاين من 
�سح املياه. خا�سة مناطق ال�سمال / اربد  وبدات بتنفيذ م�ساريع متنوعة جزء كبري منها جاء مبنحة خليجية.
)80% من ا�سل 260 مليون دولر ( وهناك  م�سروع تزويد حمافظات ال�سمال ب )30( مليون مرت مكعب من 
م�سروع البحرين /قناة امللك عبداهلل حيث مت  عمل الت�ساميم وايجاد التمويل لهذا امل�سروع و�سيوفر املياه 

ملحافظات ال�سمال على القل يف 5 او 6 �سنوات
نفذت  الوزارة م�ساريع الدي�سي و�سد الوحدة وزاره ماعني  بطاقة تقدر ب190 مليون  مرت مكعب �سنويا   
وت�سري الوزارة باجراءات  تنفيذ م�سروع ناقل البحر الحمر والبحر امليت )ناقل البحرين( الردين , لتحلية 
حوايل 80 مليون مرتمكعب  وم�سروع ال�سيدية احل�سا ل�ستخراج 50 م م3 , وم�سروع وادي العرب اربد وم�سروع 
اي�سال املياه للكرك والطفيلة من الدي�سي بواقع 500 م3/ ال�ساعة لكل منهما  ا�سافة اىل ال�ستمرار يف م�ساريع 
اللفية  وخا�سة م�سروع اخلربة ال�سمرة لل�سرف ال�سحي, هذه امل�ساريع ال�سرتاتيجية اخلم�سة  تزيد كلفتها 
عن 2 مليار دولر امريكي  حيث مت  ايجاد جزء من متويل هذه امل�ساريع من خالل قر�س من بنك ال�ستثمار 
الوزارة  والقطاع اخلا�س  امل�ساريع قيد الدرا�سة و�ستتعاون  الوروبي ودعم من احلكومة المريكية وباقي 

لتنفيذها. 
لدى الوزارة  خطة وطنية  لن�ساء ناقل وطني للمياه يربط حمافظات اململكة من جنوبها اىل �سمالها جزء مت 

تنفيذه من خالل م�سروع الدي�سي وهناك  م�ساريع  �سرتبط جميع املحافظات بهذا امل�سروع )الدي�سي( 
امال ان يكون هذا التقرير وهذا اجلهد الجنازي دليال وموؤ�سرا  على ما مت حتقيقه خالل  عام2013 

وفقنا اهلل جميعا   يف هذا الوطن و�سدد على طريق اخلري خطى �سيدنا  جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سن  
املعظم . وال�سالم  عليكم . 
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التطور التاريخي لقطاع املياه

مقدمـة
حظـى قطـاع امليـاه فـي الأردن ومنـذ عهـد الإ�ستقـالل  باإهتمـام كبيـر مـن قبـل القيـادة الها�سميـة لأن تنميـة 
قطـاع امليـاه هـو الركيـزة الأ�سا�سيـة لتطويـر كافـة القطـاعات التنمويـة فـي الأردن , حيـث ركـز جاللـة امللـك 
عهـده  فـي  املتالحقـة  احلكومـة  عمـل  اأولويـات  مـن  واعتبـره  امليـاه  مو�سـوع  علـى  املعظـم  الثانـي  اهلل  عبـد 
امليمـون نظـراً ملـا ي�سكلـه مـن حاجـة اأ�سا�سيـة لبقـاء ومنـو وتطـور احليـاة وعن�سـراً اأ�سا�سيـاً مـن عنا�سـر التنميـة 
فـي الأردن , ولقـد مـر قطـاع امليـاه بعـدة مراحـل متداخلـة �سهـدت تطـوراً ملمو�سـاً علـى كافـة خدمـات امليـاه 
رغـم التحديـات التـي يواجههـا هـذا القطـاع خا�سـة مـع بدايـة الت�سعينـات واملتمثلـة ب�سـح و�سعـف قدرتهـا 
علـى تلبيـة الإحتياجـات املتزايـدة يومـاً بعـد يـوم والتـي فر�ستهـا الزيـادة الطبيعيـة وغيـر الطبيعيـة فـي عـدد 
ال�سكـان واإرتفـاع م�ستـوى املعي�سـة والتطـور الإقت�سـادي  والإجتماعـي وال�سياحـي فـي الأردن , وفـي الوقـت 
ومـن خـالل  تقليديـة  ب�سـورة  تتـم  املنزلـي  القطـاع  فـي  اململكـة وخا�سـة  فـي  املائيـة  كانـت اخلدمـات  الـذي 
الآبـار التجميعيـة وميـاه الينابيـع التـي كانـت ميـاه الأمطـار ت�سكـل الرافـد الرئيـ�س لالأغـرا�س الزراعيـة , 
فقـد غطـت اخلدمـات املائيـة مـا يزيـد عـن 98% مـن �سكـان اململكـة وزادت خدمـات ال�سـرف ال�سحـي عـن %63 
مـن املواطنيـن حيـث تعمـل برامـج وخطـط الـوزارة علـى زيـادة هـذه الن�سبـة لت�سـل اإلـى 70% فـي ال�سنـوات 

القادمـة .



التقرير ال�سنوي 2013 16

تطـور املوؤ�س�سـات املائيـة 
كـان املواطنـون خا�سـة الذيـن ل ميلكـون اآبـار اجلمـع يبذلـون اجلهـد الكبيـر ويقطعـون امل�سافـات ال�سا�سعـة 
مائيـاً  التـي كانـت م�سـدراً  والبـرك  املتدفقـة  الينابيـع  �سبيـل احل�سـول علـى كميـة حمـدودة مـن ميـاه  فـي 
عمليـة  املوؤ�س�سـات  هـذه  تولـت  فقـد   , والقـرى  املـدن  فـي  البلديـات  ت�سكيـل  ومـع  البدايـات  فـي  للمواطنيـن 
توزيـع امليـاه علـى املواطنيـن وتولـت ال�سحـة التـي تاأ�س�سـت عـام 1951 مراقبـة نوعيـة امليـاه ولغايـات اإجـراء 
الدرا�سـات املائيـة وحفـر اآبـار وتوفيـر امل�سـادر املائيـة للبلديـات فقـد ت�سكلـت بعـ�س املوؤ�س�سـات املعنيـة بقطــاع 
التـي  ال�سرقيـة  الغـور  قنـاة  �سلطـة  اإن�سـاء  تـم  كذلـك   1960 عـام  اأن�سئـت  التـي  املركزيـة  امليـاه  ك�سلطـة  امليـاه 

ت�سكلـت عـام 1959 لتنفيـذ املرحلـة الأولـى مـن م�سـروع الريمـوك ووادي الأردن .
وقـد جـاء اإن�سـاء هـذه ال�سلطـة اإن�سجامـاً مـع قـرارات جامعـة الـدول العربيـة وامل�ساريـع املائيـة املطروحـة علـى 

ال�ساحـة اآنـذاك فيـم يتعلـق بتق�سيـم ميـاه حـو�س الريمـوك ووادي الأردن .
بـدًل منهـا  واأن�سئـت  ال�سلطتـان  الغيـت هاتـان  عـام 1964  العربيـة  القمـة  بعـد موؤمتـر  �سيا�سيـة  ولإعتبـارات 
عـام 1965 �سلطـة امل�سـادر الطبيعيـة التـي �سمـت ال�سلطتيـن اإ�سافـة لدائـرة جديـدة لالأبحـاث اجليولوجيـة 
, كمـا رافـق ذلـك قيـام موؤ�س�سـة اأخـرى لإ�ستغـالل ميـاه نهـر الأردن هـي    ) موؤ�س�سـة الروافـد ( التـي تبنـت 
اأن هـذه املوؤ�س�سـات لـم يحالفهـا احلـظ بالنجـاح  اإل  م�سـروع �سـد خالـد وم�سـروع الأغـوار فـي وادي الأردن 

ب�سبـب حـرب عـام 1967 .

ن�سـاأة الـوزارة
مـا  ( خا�سـة  الأردن  ووادي   , امليـاه   ( ال�سلطتيـن  بيـن  مـا  ال�سالحيـات  فـي  التداخـالت  بعـ�س  بعـد ظهـور 
الطلـب  فيهـا  ي�ستـد  التـي  الأوقـات  فـي  املائـي خا�سـة  التوزيـع  واأولويـات  وتطويرهـا  امليـاه  يتعلـق مب�سـادر 
امليـاه مـن  تاأخـذ بعيـن الإعتبـار تطويـر كافـة م�سـارد  امليـاه واحلاجـة لو�سـع �سيا�سـة مائيـة متوازنـة  علـى 
خـالل م�ساريـع ماليـة لالأغـرا�س املنزليـة وال�سناعيـة والزراعيـة وال�سياحيـة مبوجـب خطـة وطنيـة طويلـة 
الأجـل حتـد مـن الإزدواجيـة , ومـن اأجـل الإ�سرتاتيجيـات والربامـج اخلا�سـة بتنفيـذ ال�سيا�سـة املائيـة التـي 
تاأخـذ بعيـن الإعتبـار الإحتياجـات احلا�سـرة وامل�ستقبليـة فـي �سـوء مـا ي�سهـده الأردن مـن منـو وتطـور فـي 
خمتلـف املجالت ومـن اأجـل اإ�ستمـرار ومواكبـة هيكلـة قطـاع امليـاه وتنظيمـه مبـا ين�سجـم مـع اأهـداف الـوزارة 
ومهامهـا ولتحـدد �سالحيـة التخطيـط والتنظيـم والتمويـل ور�سـم ال�سيا�سـات واإ�سرتاتيجيـات وتخطيـط 
مـع  امل�سرتكـة  وخا�سـة  الكبـرى  امل�ساريـع  تنفيـذ  جنـب  اإلـى  جنبـاً  بالـوزارة  املائيـة  التوعيـة  برامـج  وتنفيـذ 
دول الإقليـم وبالـذات تلـك التـي اإنبثقـت عـن اإتفاقيـة ال�سـالم والتـي فتحـت اآفاقـاً عديـدة للتعـاون وتنفيـذ 
امل�ساريـع اإ�سافـة ملـا يلـحق بذلـك مـن اأعمـال الدرا�سـة والتقييـم والتمويـل وغريهـا فقـد اأ�سبـح اإن�سـاء موؤ�س�سـة 
جتمـع فـي م�سوؤولياتهـا وهيكلهـا الإداري كـل م�سوؤوليـات املوؤ�س�سـات املعنيـة بقطـاع امليـاه مطلبـاً ملحـاً دفـع 
احلكومـة لإن�سـاء وزارة امليـاه والـري فـي 1988/10/1 لت�سـم فـي مظلتهـا �سلطتـي امليـاه ووادي الأردن وفـي 
الوقـت الـذي ي�سهـد الأردن فيـه حركـة تنمويـة متـطورة ون�سطـة وتتطلـع معظـم القطـاعات الإ�ستثماريـة 
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فـي دول العالـم لالإ�ستثمـار فـي املنطقـة وخا�سـة الأردن ومـا يرتتـب عليـه مـن اإ�ستعـداد وموؤ�س�سيـة خمططـة 
ومربجمـة ت�ستطيـع التعامـل مـع املرحلـة اجلديـدة واإ�ستحقاقهـا وتفعيـل الآداء فـي العمـل الأجهـزة وزيـادة 
كفـاءة اخلدمـة املائيـة وم�ساركـة اأو�سـع للقطـاع اخلـا�س الـذي اأ�سبـح مـن ال�سـروري قيامـه مـن اخلدمـات 
املقدمـة للمواطنيـن , فقـد واكبـت الـوزارة هـذه املتطلبـات بتطويـر الت�سريعـات واملهـام املطلوبـة والتنـوع فـي 

اأ�سلـوب وطـرق اإدارة القطـاع ب�سكلـه املتكامـل.
وللحفاظ علـى امليـاه اجلوفيـة باإعتبـارها م�سـدر مائـي لقطـاع ال�سـرب تـم اإ�سـدار نظـام خـا�س ملراقبـة امليـاه 
مـن  واحلـد  الإ�ستخـراج  عمليـة  ل�سبـط  اأنواعهـا  ب�ستـى  الآبـار  مو�سـوع  مـع  التعامـل  اإلـى  هـدف  اجلوفيـة 

الهـدر والتبذيـر لهـذا امل�سـدر املائـي اإلهـام لقطـاع ال�سـر ب فـي اململكـة .
ونظـراً للتو�سـع فـي واقـع اخلدمـات املقدمـة مـن قبـل موؤ�س�سـات قطـاع امليـاه وزيـادة التحديـات وفـق معادلـة 
�سـح املـوارد املائيـة واملاليـة والتوجـه لالإ�ستمراريـة فـي تطـور هـذه اخلدمـات فقـد اأ�سبحـت عمليـة تو�سيـع 
قاعـدة م�ساركـة القطـاع اخلـا�س جـزء هامـاً مـن الإ�سرتاتيجيـة املائيـة مـن خـالل تنفيـذ م�ساريـع بنظـام الـ ) 
BOT ( اأو بنظـام عقـد الإدارة اأو اإن�سـاء �سركـات مملوكـة للحكومـة تـدار علـى اأ�سـا�س جتـاري كمـا هـو احلـال 
ب�سركـة ميـاه العقبـة التـي اأن�سئـت عـام 2004 اأو �سركـة مياهنـا ملحافظـة العا�سمـة التـي اأن�سئـت عـام 2007 اأو 

القيـام بجـزء مـن خدمـات امليـاه .
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الروؤية والر�سالة والقيم واملباديء اجلوهرية والهداف املوؤ�س�سية
لوزارة املياه والري

الروؤية
»موارد مائية م�ستدامة لتحقيق المن املائي الوطني خدمة لأهداف التنمية ال�ساملة«

الر�سالة
الأنظمة  وحتديث  املائية  امل�سادر  وحماية  وتطوير  تنمية 
املياه  بقطاع  اخلا�سة  والأنظمة  والت�سريعات  املعلوماتية 
ال�سيا�سات  بتنفيذ  املتعلقة  والربامج  ال�سرتاتيجيات  وو�سع 
املائية وتاأمني التمويل الالزم مل�ساريع املياه ومتابعة تنفيذها 
واحلفاظ على حقوق الردن املائية امل�سرتكة وحتديث خطط 
املعلوماتية  والأنظمة  والتدريب  املوؤ�س�سي  التطوير  وبرامج 

والتوعية املائية واإدارة الطلب على املياه.

القيم اجلوهرية
1- العدالة وتكافوؤ الفر�س

2- ال�سفافية
3- الولء والنتماء

4- العمل بروح الفريق
5- التميز يف الأداء

الأهداف املوؤ�س�سية
املياه املحمية  املائية من ال�ستنزاف والتلوث من خالل رفع ن�سبة كمية م�سادر  امل�سادر  • حماية 

كماً ونوعاً.
املتاحة  املياه  وكميات  ال�ستخدامات  لكافة  املياه  على  املتزايد  الطلب  بني  الفجوة  تخفي�س   •

للتزويد.
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ال�سوؤون الفنية
التقرير ال�سنوي لعام 2013

بر�سد  املتعلقة  الفنية  للن�ساطات  الأ�سا�سي  املرتكز  والري  املياه  وزارة  يف  الفنية  ال�سوؤون  ت�سكل   
امل�سادر املائية وتنمية وتطوير وحماية هذه امل�سادر وو�سع الربامج وخطط العمل املتعلقة بتنفيذ 
ال�سيا�سات املائية واخلطة الوطنية للمياه, التي تن�سجم  وت�ساهم يف حتقيق روؤية الوزارة يف موارد 
ت�ساهم مع  ال�ساملة. كما  التنمية  الوطني خدمة لأهداف  املائي  الأمن  لتحقيق  مائية م�ستدامة  
ال�سركاء  يف حتقيق الهدف ال�سرتاتيجي الأول لوزارة املياه والري, وهو  » حماية م�سادر املياه ». 

كما ت�ساهم اأي�سا يف احلفاظ على حقوق الأردن املائية امل�سرتكة.

جلان ال�سوؤون الفنية
متثيل وزارة املياه والري يف عدة جلان مع ال�سركاء يف الوزارات واملوؤ�س�سات املعنية:

 ت�ساهم هذه اللجان بدرا�سة تراخي�س واإجازة امل�ساريع ال�ستثمارية, حيث يتواءم ذلك يف حتقيق 
احد الأهداف الإ�سرتاتيجية لوزارة املياه والري وهو,  »حماية م�سادر املياه«.  و ا�ستدامتها وميكن 
املوؤقتة ويتجاوز عددها  اللجان  الدائمة,  يتجاوز عددها )15( جلنة, وكذلك  اللجان  اإىل  الإ�سارة 
)15( جلنة اأي�سا, اإ�سافة اإىل العديد من اللجان التي ت�سكل لدرا�سات حالت حمددة  يف قطاع املياه 

وا�ستعمالت الأرا�سي وا�ستغالل  م�سادر املياه  وتطويرها وحمايتها.

ر�سد موارد املياه ال�سطحية
يتم  ال�سطحية واجلوفية, ومن خاللها  املائية  املوازنات  تقييم  اأ�سا�سا يف  املياه,  يعترب ر�سد موارد 
تطوير وحتديث �سبكة الر�سد املائي يف كافة الأحوا�س املائية يف اململكة, حيث يبنى على البيانات 

احلالية والتاريخية و الربامج وخطط العمل املتعلقة بتنمية وتطوير واإدارة م�سادر املياه.
والت�سريف  والينابيع  والفي�سانات  والتبخر  الأمطار  ال�سطحية حمطات  املياه  �سبكة ر�سد  ت�سمل 

الأ�سا�سي لالأودية  بالإ�سافة اإىل املحطات املوؤمتتة, حيث مت نهاية عام 2013 اأمتتة 58 حمطة.
اأن  كما  نوعها,  و  احلو�س  ح�سب  مق�سمة  اأعدادها  و  املحطات  لهذه  تف�سياًل  يبني  اأدناه  اجلدول 

اخلارطة اأ�سفل اجلدول تبني توزيع حمطات الر�سد ال�سطحي يف اململكة م�سنفًة ح�سب نوعها.
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ر�سد املياه اجلوفية:
لكافة  اآبار ممثله  املياه اجلوفية يف  لقيا�س من�سوب  اآلية  املياه اجلوفية 126 م�سجلة  الر�سد  �سبكة  ت�سم 
الأحوا�س املائية اجلوفية اإ�سافة ملائة و ثالثة اآبار مراقبة  )98(, تقا�س يدويا بوا�سطة اأجهزة معدة لهذا 

الغر�س.
وملراقبة نوعية املياه جتمع عينات مائية ممثلة لكافة املناطق من اآبار ال�سرب وقد مت جمع 80 عينة مائية 

خالل عام  2013لأجل التحليل الكيميائي و جمع 10 عينة لإجراء التحليل اجلرثومي. 
مت العمل اأي�ساً خالل عام 2013 على تطوير �سبكة ر�سد املياه اجلوفية من خالل اأمتتة 15 بئر للمراقبة 

لي�سبح جمموع الآبار التي مت جتهيزها مبعدات الكرتونية لقيا�س �سطح املاء فيها 71 بئراً.
ت�سري القيا�سات املائية التي اأجريت لالأحوا�س املائية من خالل �سبكة املراقبة, بان هنالك هبوطاً يف  �سطح 
املاء ملعظم الأحوا�س ب�سبب ال�سخ اجلائر و ارتفاع يف كمية الأمالح الذائبة و النرتات و ع�سيات القولون 

يف الآبار القريبة من م�سادر التلوث.
الر�سوم البيانية اأدناه تبني النخفا�س يف �سطح املاء  يف بئر عوجان حيث بلغ الهبوط 8.70م م خالل عام 
2013 و النخفا�س يف �سطح املاء يف بئر اأو�سا 2 قد بلغ 2.70م خالل نف�س العام مما �سي�سكل عبئاً اإ�سافيا على 

م�سادر املياه ال�سحيحة اأ�ساًل ما مل تتخذ اإجراءات للحد من ا�ستنزاف م�سادر املياه اجلوفية و متلحها.

سلوك مستوى المياه 
الجوفية في بئر عوجان 
)حوض عمان الزرقاء(

سلوك مستوى المياه 
الجوفية في بئر أوسا 2 

)حوض األزرق(
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درا�سات املوارد املائية
تعترب مديرية درا�سات موارد املياه, اجلهة امل�سئولة عن اإجراء البحوث و الدرا�سات املائية ذات ال�سلة 
املياه يف  و م�سلكية موارد  التعرف على طبيعة  الري بهدف  و  املياه  البيئة يف وزارة  و  املياه  مبوارد 
كافة الأحوا�س املائية من حيث الكم و النوع �سواء اأكانت هذه امل�سادر جوفية اأو �سطحية مع ال�سعي 
احلثيث لتوفري الأ�س�س الكفيلة بتطوير و اإدارة هذه امل�سادر حيثما و كيفما اأمكن من اأجل خلق بيئة 
م�سادر مياه م�ستدامة يف الأردن, لذا تنح�سر املهام و الواجبات و اجنازات هذه املديرية مبجالت 
عديدة, اأهمها جمالت الدرا�سات و البحوث املائية و جمال اخلدمات و امل�ساريع املائية ذات ال�سبغة 

ال�سمولية .
و قد كان ملديرية درا�سات املياه العديد من الجنازات خالل عام 2013 حيث كان اأبرزها:

موازنة  من  هام  جزء  واجناز   2012/2011 لعام  اجلوفية   و  ال�سطحية  املائية  املوازنة  • ح�ساب 
مع  اململكة  على  توزيعها  و  الأمطار  حجوم  ح�ساب  مت  حيث   2013/2012 لعام  املطري  املو�سم 
نهاية املو�سم املطري يف عام 2013 و عمل مقارنة مع حجوم الأمطار يف ال�سنوات ال�سابقة من 

خالل الر�سم البياين اأدناه.

احلالبات. منطقة  يف  جوفيه  مياه  مراقبة  بئر  حفر  • مت 
الرمليه  املائية  الطبقات  لدرا�سة   « الزرقاء   « التموين  منطقة  يف  اإ�ستك�سايف   بئر  حفر  مت   •

العميقة.
.  2013/2012 لعام  ال�سطحية  املائيه  املوازنة  • اإعداد 

املحروقات  حمطات  تراخي�س  وجلنة  البيئيه  الرتاخي�س  جلان  من  العديد  يف  امل�ساركة   •
ومعا�سر الزيتون.

. ال�ستاء  ف�سل  خالل  اليومية  املطريه  الن�سرات  • اإعداد 
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)IHP( الربنامج الهيدرولوجي الدويل
لقد اأعطت اليون�سكو مو�سوع املياه اأهميه خا�سه, ولهذا بادرت اىل احداث الربنامج الهيدرولوجي 
من  دائما  برناجما  ا�سبح  الذي   )International Hydrological Programme IHP( الدويل 
القليم  ومنها  ال�ستة  اأقاليمها  يف  الربنامج  لهذا  اإقليميني  من�سقني  بتعيني  وقامت  براجمها. 
واللجنة  بلد جلنة وطنية.  �سكلت يف كل  الربنامج,   لعمل هذا  الت�ساوري  الدور  ولتعزيز  العربي. 
الوطنية الردنية للربنامج الهيدرولوجي الدويل تعمل بالتن�سيق والت�سال مع اللجنة الوطنية 

للرتبية والثقافة والعلوم برئا�سة معايل وزير الرتبية والتعليم.
الدويل  الهيدرولوجي  للربنامج  الأردنية  الوطنية  لللجنة  املظلة  والري  املياه  وزارة  تعترب 
ن�ساطات  ومن  اردنية.  جامعات   )7( و  وموؤ�س�سات  وزارات   )4( اللجنة  هذه  يف  متثل  )IHP(,حيث 

الربنامج لعام  2013 التالية:
قامت اللجنة بعقد 8 اجتماعات  خالل عام 2013 كما �ساركت الوزارة يف الجتماع الرابع ع�سر للجان 

الوطنية العربية للربنامج الهيدرولوجي الدويل.
قامت اللجنة الوطنية للربنامج الهيدرولوجي بادراج الولويات على امل�ستوى الوطني مبا يخ�س 
اخلطة الثامنة للربنامج الهيدرولوجي الدويل )IHP( و التي �سيتم تنفيذها خالل ثماين �سنوات 

من عام 2014 اىل عام 2021.
�سارك الربنامج الهيدرولوجي الدويل بالحتفالت ال�سنوية ليوم املياه العربي و يوم املياه العاملي و 

التي تنظمها وزارة املياه و الري يف �سهر اذار من كل عام.

البيئة و النوعية
ا�سا�سية اىل  ب�سورة  البيئة  و تهدف مديرية  البيئة  وزارة  الت�سال مع  املديرية حلقة  تعترب هذه 
التن�سيق مع كافة اجلهات  التلوث وذلك من خالل  ال�سطحية واجلوفية من  املياه  حماية م�سادر 

املعنية  بهذا اخل�سو�س.
هذا وقد  امتدت ان�سطة املديرية حاليا لت�سمل متابعة امل�ساريع املتعلقة بالتكيف مع التغري املناخي 
ال�سيا�سات و اخلطط  و و�سع  ونوعاً  املياه كماً  وتاأثريه على م�سادر  الب�سرية  الأن�سطة  الناجت عن 
و الربامج الالزمة  حلماية م�سادر املياه من خالل اجراء حتليل  للمعلومات الالزمة و املتوفرة 

وحتديث املوا�سفات و املعايري البيئية, بالإ�سافة لالأن�سطة التالية:
ال�ستثمارية امل�ساريع  تراخي�س  �سمن  املياه  م�سادر  حماية  تعليمات  تطبيق   •
للبلديات ال�سمولية  املخططات  �سمن  املياه  م�سادر  حماية  تعليمات  تطبيق   •

البيئي الأثر  درا�سات  تقييم  يف  امل�ساهمة   •
البيئي التدقيق  درا�سات  عمل  يف  امل�ساهمة   •

الزراعية والدارة  املياه  م�سادر  لدارة  بعد  عن  ال�ست�سعار  تقنيات  ا�ستخدام   •
اىل  القطاع  يف  الطاقة  ا�ستخدام  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  ا�ستخدام  م�ساريع  عدد  زيادة   •

م�سروعني بحلول عام 2014
النظيفة التنمية  الوطنية لآلية  واللجنة  املناخي  للتغري  الوطنية  اللجنة  امل�ساركة يف ع�سوية   •

الوطنية والبالغات  املناخي  التغري  مل�ساريع  التوجيهية  اللجان  يف  امل�ساركة   •
النباتات ت�ستهلكها  التي  للمياه  الفعلية  الكميات  من  التحقق   •

البيئة وزارة  مع  اخلطرة  املواد  جلنة  يف  امل�ساركة   •
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اخلطة الوطنية للمياه:
يعترب التخطيط املائي الهدف الرئي�سي للخطة الوطنية للمياه و التي تعتمد اأ�س�س الإدارة املتكاملة 
العتبار  بعني  الأخذ  مع  املياه  ب�سموليتها من حيث معاجلة حتديات قطاع  تتميز  و  املياه  مل�سادر 
اإدارة موارد املياه و الطلب عليها بالإ�سافة اإىل الحتياجات املوؤ�س�سية و القت�سادية و الجتماعية و 
البيئية و كذلك العتبارات اخلا�سة باملياه امل�سرتكة  و تكت�سب هذه اخلطة اأهميتها كونها تتزامن 
مع العمل اجلاد على اإيجاد و ا�ستحداث �سبل جديدة و غري تقليدية يف اإدارة املياه و متويل امل�ساريع. 

كما هومو�سح يف ال�سكال و الر�سوم البيانية اأدناه.
و قد ت�سمنت اجنازات اخلطة الوطنية للمياه املوا�سيع التالية:

املائية  املوارد  وتطوير  حت�سني  اإطار  و�سمن  الق�سم  قام  للوحدة  الرئي�سي  الهدف  لتحقيق   •
وطني  ريا�سي  منوذج  ببناء  املياه  لقطاع  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  تعزيز  اجل  من  واإدارتها 
مياه  و�سول  بعد  اململكة  حمافظات  جلميع  املياه  م�سادر  تخ�سي�س  واإعادة  وتخ�سي�س  لإدارة 
املياه من  القرار يف قطاع  الدي�سى )National Wide WEAP Model( مما �سي�ساعد �سانع 
بني  تخ�سي�سها  واإعادة  املائية  امل�سادر  اإدارة  يخ�س  مبا  والمثل  املنا�سب  القرار  اإىل  الو�سول 
املحافظات وذلك من خالل �سيناريوهات حيث يتيح ذلك اإختيار ال�سيناريو الأف�سل والأمثل يف 

توزيع املياه بني حمافظات اململكة بعداله .
اأداة  باإ�ستخدام  املعده  ال�سطحيه  املائيه  الأحوا�س  جلميع  الريا�سيه  النماذج  حتديث  مت   •

التخطيط والإداره )WEAP( . ذلك ليت�سنى للمديريه ح�ساب املوازنه املائيه ال�سنويه .
بالتعاون  الأو�سا  ابار  حقل  يف  املياه  م�سادر  بحمايه  اخلا�سة  الدرا�سة  م�سودة  من  الإنتهاء  مت   •

BGR(.( مع م�سروع اإدارة م�سادر املياه اجلوفيه
 WEAP( الريموك املياه اخلا�س بحو�س  الريا�سي لإدارة م�سادر  النموذج  البدء يف ربط  مت   •
ليتم  وذلك  نف�سه  للحو�س   )MODFLOW( اجلوفيه  املياه  لدرا�سة  الريا�سي  النموذج  مع   )

تقييم واإدارة م�سادر املياه اجلوفيه يف هذا احلو�س ب�سكل اأمثل وم�ستدام.
الريا�سي     النموذج  لبناء  الالزمه  والبيانات  املعلومات  جميع  وجمع  حت�سري  يف  البدء  مت   •
واجلوانب  الإعتبارات  اأخذ  من  القرار  �سانعي  ميكن  النموذج  هذا  اأن  حيث   )MYWAS(

الإقت�ساديه والجتماعيه مبا يخ�س اإدارة م�سادر املياه .
قامت وزارة املياه والري وبالإتفاق مع مفو�سية الإحتاد الأوروبي يف الردن وبتعاون مع وزارة   •
مل�ساعدة  خرباء  اإ�ستقدام  بخ�سو�س  املرجعية  ال�سروط  باإعداد  الدويل  والتعاون  التخطيط 
عطاء  ووثائق  املرجعية  ال�سروط  واإعداد  امل�سروع  ل�سياغة  فنية  م�ساعدة  والري  املياه  وزارة 

متكاملة لإن�ساء نظام وطني للمعلومات املائية .
النظام  لإن�ساء  لالإعداد  خرباء  فريق  مع  بتعاقد  الأردن  يف  الأوروبي  الإحتاد  مفو�سية  قامت   •
حيث   ,2014 عام  مطلع  مع  التنفيذ  مرحلة  تبداأ  اأن  املتوقع  ومن  املائية  للمعلومات  الوطني 
يهدف امل�سروع ب�سكل اأ�سا�سي اإىل بناء قاعدة معلومات للموارد املائية املتاحة يف اململكة, مع خلق 
اإمكانية حتديث هذه املعلومات ب�سكل دوري خلدمة التنمية امل�ستدامة . ُي�ساف اإىل ذلك توفري 
املوارد  على  املناخية  بالتاأثريات  اخلا�س  امل�سروع  تنفيذ  لإجناح  الالزمة  والبيانات  املعلومات 

املائية يف الردن, وامل�ساعدة يف تبادل املعلومات املائية امل�سرتكة بني الدول العربية.
وادي  و�سلطة  املياه  )�سلطة  والري  املياه  وزارة  يف  امل�سروع  من  الوىل  املرحلة  تنفيذ  �سيتم   •
وزارة  العامة,  الح�ساءات  دائرة  البيئة,  وزارة  امل�ساحة,  دائرة  اجلوية,  الر�ساد  دائرة  الردن(, 

الزراعة واملركز اجلغرايف الأردين و اجلمعية العلمية امللكية .
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املائية  الأحوا�س  مكاتب  لإ�ستخدام  معلومات  نظام  تطوير  يف  بامل�ساهمة  الق�سم  يقوم  كما   •
باإ�ستخدام GIS من خالل م�سروع  ISSP وكذلك تطوير اأر�سفة الآبار اخلا�سة. 

املخطط  خرائط  و�سع  اأجل  من  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  مع  املعلومات  تبادل  ت�سهيل  كذلك   •
ال�سمويل لإ�ستخدامات الأرا�سي .
. املائيه  املوازنة  اإعداد  يف  امل�ساركة   •

للمياه الوطنيه  الأجنده  حتديث  يف  امل�ساركة   •
. املياه  لقطاع  الأداء  وموؤ�سرات  بالأرقام  مائيه  ن�سره  اإعداد  يف  البدء   •

الإ�سراف على م�سروع امل�ساهمه يف حت�سني وتاأمني م�سادر املياه يف املناطق الريفية واحل�سرية   •
والوكالة  الوروبي  يورو مقدمة كمنحة من الحتاد  10 مليون  وبقيمة  املنخف�س  الدخل  ذات 

الملانية.

وحدة التطوير والتدريب
 

ر�سالتنا
نقلة نوعية  واإحداث  الوظيفي  والتطور  الرتقي  الب�سرية وتنميتها ومنحها فر�س  املوارد   توفري 
يف اإمكانيات الكادر الب�سري وتوجهاته وتنظيماته ورفع كفائته من اأجل مواكبة امل�ستجدات املحلية 

الإقليمية والدولية.

روؤيتنا
الإختيار  واإعتماد مبداأ  العمل  واأهداف  الفردي للموظف  التوافق والإن�سجام بني الطموح  حتقيق 
الأمثل لالأنظمة والقوانني املتجددة والأ�س�س التي ميكن تطبيقها لإختيار الأفراد العاملني لتنفيذ 

مهام العملية التدريبية املطلوبة.

القيم اجلوهرية
تعزيـز املوؤ�س�سية والتخطيـــط ال�سليم والعمــــل اجلمــــاعــــي.  .1

تنمية الجتاهات الإيجابية لدى املوظفني نحو الوظيفة العامة.  .2
اإك�ساب املوظفني جمموعـــة املعـــارف واملهـــارات وال�سلوكيــــات.  .3

تخفي�س  كلفة اجلهاز العامل يف الوزارة واحلفاظ على املال العام .  .4

اهداف الوحدة
تهدف وحدة التطوير والتدريب اإىل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية للوزارة وذلك من خالل:

رفع كفاءة الكوادر الب�سرية مبعدل 80% بحلول عام  2015.  .1
زيادة ن�سبة م�ساركة الوظائف القيادية يف فعاليات التطوير الداري بن�سبة 10% �سنويا.  .2
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املهام التنفيذية الرئي�سية  للوحدة:
العاملة. الب�سرية  الكوادر  كفائة  وتعزير  العامل  اجلهاز  قدرات  رفع   •

اإجنازات وحدة التطوير والتدريب للعام 2013:
الدرا�سية   واحللقات  العمل  وور�سات  والبعثات  الدورات  من  العديد  بتنفيذ  الوحدة  قامت  اأوًل: 
الداخلية واخلارجية حيث متكنت وحدة التطوير والتدريب يف وزارة املياه والري من تنفيذ 
حوايل )78( برنامج تدريبي خالل العام 2013 �سملت )43( برنامج تدريبي يف الأردن و)35( 
برنامج خارج الأردن بحيث مت تدريب اكرث من )160( م�سارك من كوادر وزارة املياه والري 
الوليات  الأردنية ووكالة  التدريبية ومعظم هذه الربامج ممولة من احلكومة  يف الربامج 

. ) GIZ(والوكالة الأملانية للتعاون الفني )USAID( املتحده لالإمناء الدويل
ا�ستطاعت  العاملني يف جمال التخطيط ال�سرتتيجي بحيث  ثانياً: قامت الوحدة بتعزيز قدرات 
الو�سول اىل حتقيق خطة ا�سرتاتيجية لكل مديرية يف الوزارة ترتبط باخلطة ال�سرتتيجية 

ال�ساملة لوزارة املياه لالأعوام )2013 - 2014 (.
ثالثاً: درا�سة الحتياجات التدريبية لكافة القطاعات يف الوزارة من كافة املوظفني جلميع الدورات 
املطلوبة وعك�سها على املوازنة املخ�س�سة )موارد مالية( بحيث يتم و�سع خطة تتنا�سب مع 

املوارد املالية املخ�س�سة للتدريب واعتماد اخلطة ال�سنوية للتدريب واملبا�سرة يف تنفيذها.
رابعاً: تقوم الوحدة مبخاطبة كافة امل�ساريع العاملة واجلديدة داخل الوزارة يف بداية كل عام من 
امل�ساريع  هذه  التنفيذ  فرتة  خالل  العمل  وور�سات  الدورات  يخ�س  ما  وترتيب  تن�سيق  اأجل 

ومعظم هذه امل�ساريع يكون التدريب على نفقة امل�سروع.
خام�ساً: امل�ساركة مع وزارة تطوير القطاع العام يف تنفيذ م�سـروع  تعزيز القدرات املوؤ�س�سية والإدارية 
لوحدات املوارد الب�سرية يف اجلهاز احلكومي   وامل�ساركة يف  اإعادة هيكلة  قطاع املياه واإعادة 

 .)ISSP( هيكلة وزارة املياه والري وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدويل م�سروع
والبعثات  اخلارجية  للدورات  املانحة  والوزارات  اجلهات  كافة  مع  بالتن�سيق  الوحدة  تقوم  �ساد�ساً: 
بحيث يتم تعميم هذه الدورات والبعثات على جميع املوظفني والتن�سيق وترتيب الرت�سيح 

للموظفني املنا�سبني لهذه البعثات.
للوحدة  تابعة  تدريبية  قاعات  توفري  خالل  من  ب�سلطتيها  للوزارة  خدمات  الوحدة  تقدم  �سابعاً: 
بالتن�سيق  وكذلك  القاعات,  لهذه  حجز  بربنامج  متطورة  حا�سوب  باأجهزة  جمهزة  اأحداها 
والرتتيب مع مراكز التدريب اخلا�س داخل الأردن من خالل التن�سيب والرت�سيح للموظفني 

وا�ستالم النتائج للم�ساركني ومتابعة دوامهم ونتائجهم, ك�سابط اإرتباط مع هذه املراكز.
يف  املوظفني  لكافة  التدريبية  الدورات  نتائج  بيانات  وحفظ  اإدخال  بعملية  الوحدة  تقوم  ثامناً: 
بتقارير عن  املوظفني  �سوؤون  وتزويد مديرية  تاأهيل  يتم من خالله  والذي  لديها,  برنامج 
الأردن  املياه داخل وخارج  التقارير اخلا�سة مبوؤمترات  املوظفني ومتابعة واعداد  دورات كل 

ورفع التو�سيات اخلا�سة بها اىل �سناع القرار.
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اإدارة الإعالم والتوعية
تقوم  الإدارة  بالعديد من الن�ساطات الإعالمية والتوعوية والتي تهدف اإىل زيادة الوعي لدى فئات 

املجتمع املختلفة من خالل عدد من الربامج والن�ساطات املختلفة.

 الإعالم
ت�سعى الإدارة من خالل براجمها الإعالمية اإىل اإي�سال املعلومات بكل �سفافية و�سدق اإىل املواطن 
والتعامل مع و�سائل الإعالم بكل م�سداقية ومو�سوعية وبناء ج�سور من الثقة بني املواطن وقطاع 
خالل  من  والقطاع  باملواطن  املرتبطة  والأحداث  الأمور  م�ستجدات  على  باإطالعه  وذلك  املياه 

العديد من الن�ساطات والتي تت�سمن:
التغطية ال�سحفية لأهم الن�ساطات والفعاليات التي تقوم بها الوزارة واإر�سال الأخبار والتقارير   .1
ال�سحفية ملندوبي ال�سحف اليومية والأ�سبوعية واملواقع اللكرتونية بكل �سفافية وم�سداقية.
الإذاعات,  والأ�سبوعية,  اليومية  )ال�سحف  املختلفة  الإعالم  و�سائل  مندوبي  مع  لقاءات  عقد   .2

املحطات التلفزيونية, واملواقع اللكرتونية(.
يتعلق  فيما  وال�سحف   التلفزيونية  والربامج  لالإذاعات  ترد  التي  املواطنني  �سكاوي  ا�ستقبال   .3

بقطاع املياه والرد عليها من خالل امل�سوؤولني بالوزارة وب�سورة مبا�سرة .

امل�ساركة بالربامج احلوارية املختلفة التي تتناول موا�سيع خا�سة باملياه.  -1
تنفيذ احلمالت الإعالمية املرتبطة بالقطاع كحملة الإعتداءات على م�سادر املياه لعام 2013.  -2

اإعداد الأفالم التلفزيونية اخلا�سة باملياه.  -3
تنظيم املوؤمترات العربية والعاملية اخلا�سة باملياه .  -4

ن�سر النداءات التوعوية اخلا�سة باملياه مبختلف الو�سائل الإعالمية   -5
تغطية جل�سات جمل�س النواب وا�ستقبال ال�سكاوي الوارد من املجل�س والرد عليها .  -6

عقد املوؤمترات ال�سحافية الدورية مع الإعالميني ووزير املياه والأمناء حول الو�سع املائي يف   -7
اململكة واآخر امل�ستجدات .

التوعية املائية
تقوم اإدارة التوعية املائية بدور فعال يف ن�سر الوعي املائي لكافة �سرائح املجتمع الأردين خا�سة يف 
ظل الواقع املائي ال�سعب الذي مير به الأردن والتحديات التي يواجهها, وذلك من خالل ا�ستهداف 
خمتلف قطاعات و�سرائح املجتمع يف حمافظات اململكة كافة كالقطاع الرتبوي والديني والن�سائي 

وال�سياحي والثقايف وال�سبابي وغريه, وتنفيذ الربامج املتعلقة بتلك القطاعات اأبرزها:
تنظيم حمالت توعوية �سنوية ت�ستهدف طالب املدار�س واجلامعات وكليات املجتمع بالتعاون مع   .1

وزارة الرتبية والتعليم العايل.
اإن�ساء اأندية مائية يف معظم مدار�س اململكة وبواقع نادي مائي واحد يف كل مدر�سة تتاألف من   .2
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املدر�سة  تخدم  اإليهم  موكلة  حمددة  مبهام  تقوم  م�سرف  ومعلم  املتميزين  الطالب  من  عدد 
واملجتمع املحلي.

اإجراء درا�سات الحت�ساب املائي لعدد من مدار�س اململكة ومباين الوزارات والهيئات لقيا�س كمية   .3
ا�ستهالك املياه قبل وبعد تركيب اأجهزة تر�سيد ال�ستهالك.

توزيع قطع توفري املياه على املدار�س والوزارات وغريه من املباين التي مت اإعداد درا�سة الحت�ساب   .4
املائي لها.

اإدخال مفاهيم الري يف املناهج املدر�سية بالتعاون مع مديرية املناهج الرتبوية يف وزارة الرتبية   .5
�سلوكية  واأمناط  ومهارات  معلومات  ت�سمنت  ثانوي  الثاين  وحتى  الأول  ال�سف  من  والتعليم 

وجتارب تعمق الوعي املائي عند الطلبة. 
تنظيم برامج تدريبية ملعلمي القطاع الزراعي ل�سرح وتب�سيط املفاهيم اجلديدة التي مت اإدراجها   .6

يف املناهج وتو�سيح املهارات العملية والأن�سطة املرافقة للمو�سوعات املائية.
تنظيم ور�سات عمل ملعلمي ومعلمات املدار�س  تهدف اىل تعميق املعرفة بالواقع املائي وبطرق   .7
واأدوات وو�سائل ال�ستخدام الأمثل للمياه اإ�سافة ملعلومات هيدرلوجية ومناخية  وجيولوجية  

لها عالقة باملياه متكنهم من التوا�سل مع الطلبة.
تنظيم احتفاًل كبرياُ بيوم املياه العربي اإ�سافًة اإىل يوم املياه العاملي يقام �سنوياً حتت رعاية دولة   .8
رئي�س الوزراء وبح�سور وزراء واأمناء عامون و�سفراء وممولون وغريهم ومب�ساركة وا�سعة من 

املجتمع املحلي وممن �ساهموا يف اإجناح وتطوير قطاع املياه.
تنظيم م�سابقات فنية خا�سة بطالب املدار�س يف اململكة تت�سمن م�ساركة الطالب يف التعبري عن   .9
واقع املياه وطرق تر�سيد ال�ستهالك بالر�سم وتكرمي الفائز بجائزة عينية يف احتفال يوم املياه 

العربي والعاملي.
10. طباعة ما يزيد عن )500,000( مطبوعة من املن�سورات التوعوية �سنوياً من كتيبات وبو�سرتات 
املائي,  الطلبة  دليل  اأهمها  اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  كافة  على  توزع  وبرو�سورات 
املياه يف الإ�سالم, دفرت تلوين لطالب املرحلة الأ�سا�سية, كتيب دليل املزارعني, دليل املختربات 

والنوعية, ال�سرف ال�سحي, جودة مياه ال�سرب(.
11. التعاون مع اجلهات املانحة مثل )GIZ( من خالل م�سروع رائدات التغيري حيث يتم تدريب 

القطاع الن�سائي من ربات البيوت على اأعمال ال�سيانة املنزلية ملرافق املياه يف املنزل.
غري  الأماكن  يف  وخا�سة  ال�سباحة  مو�سوع  خطورة  على  الأغوار  منطقة  مواطني  توعية   .12
املخ�س�سة لها )ال�سدود, قناة امللك عبدا هلل والربك( وبيان النظرة الدينية والقانونية لذلك 
والبعد  وبيان  غريها  اأو  واحلماية  الأرا�سي  اأو  بالري  اخلا�سة  ال�سلطة  مبن�ساآت  العبث  وعدم 

القانوين والديني لذلك وتعزيز مفهوم الإدارة الفعالة للري داخل الوحدات الزراعية.
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اإدارة الطلب على املياه
1. عمل برامج لرفع كفاءة ا�ستخدام املياه يف املدار�س وامل�ساجد يف منتدى مياه املناطق املرتفعة.

2.  عمل برامج لرفع كفاءة ا�ستخدام املياه يف املدار�س بالتعاون مع البنك العربي.
3. عقد حما�سرات تعريفية لطالب املدار�س بخ�سو�س كفاءة ا�ستخدام املياه واخرى ملبادرة رائدات 

التغيري.
4. حت�سري موا�سفات عطاء حديقة ندرة مائية ملدر�سة حطني الثانوية للبنني /عمان وطرح 

العطاء يف ال�سحف الر�سمية .
5. جتميع البيانات وحت�سريها لعمل درا�سة الحتياجات املائية للقطاع الزراعي يف منطقة الزرق.

6. ا�سدار درا�سة بالحتياجات املائة للمحا�سيل الزراعية املروية يف حمافظة املفرق .

7. العمل مع مبادرة مدر�ستي من اجل ن�سر مفهوم كفاءة ا�ستخدام املياه يف املدار�س .
8. متابعة موا�سفات والقطع مع موؤ�س�سة املوا�سفات واملقاي�س .

9. العمل على اعداد خطة اإدارة الطلـب علـى امليـاه يف وزارة ال�سحة.
10. متابعة املنظومـة املعلوماتية لإدارة الطلـب علـى امليـاه يف �سركات املياه.

11. اإعداد وتنفيـذ خطـة العمـل الإ�سرتاتيجيـة التـي تـم تطويرهـا خلمـ�س �سنـوات قادمـة لوحـدة 
اإدارة الطلـب علـى امليـاه .

12. عمل تدقيق مائي يف بع�س مباين الدفاع املدين .
13. عمل برنامج رفع كفاءة ا�ستخدام املياه يف الفنادق واملباين التجارية بالتعاون مع م�سروع 

حتفيز .
. BGR 14. اعداد تقرير نتائج تركيب توفري املياه يف مدار�س راحوب بالتعاون مع
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مديرية ال�سوؤون الدارية / الوزارة
باأمـور  تتعلـق  كونهـا  كمـاً  وحتديدهـا  كليـاً  ح�سـرها  يتعـذر  الإداريـة  ال�سـوؤون  مديريـة  اإجنـازات  اإن 
ولكـن  الب�سـري  بالعن�سـر  تختـ�س  تنفيذيـة  واإجـراءات  وبطاقـات  تقاريـر  واإعـداد  وكتابيـة  اإداريـة 
ميكـن التعبيـر عـن هـذه الجنـازات بـوجـود تغيـر ملحـوظ فـي �سرعـة الإجـراءات ودقتهـا والكفـاءة 

فـي تقديـم اخلدمـات ومـن اأهـم الإجنـازات التـي ميكـن ح�سـرها كمـاً مايلي  :-
1. عـدد موظفـي وزارة امليـاه والـري 151 موظفـاً تـم تنفيـذ ومتابعـة كافـة الإجـراءات املتعلقـة بهـم 
 , تاأميـن �سحـي  , بطاقـات  اإجـازات ومغـادرات   , دوام   , ترفيعـات   , �سنويـة  زيـادات   , تعينـات  مـن 
انتـداب , نقـل , اأر�سفـة ملفـات , اإنهـاء خدمـات واإحـالت علـى التقاعـد , و�سـرف م�ستحقـات نهايـة 

اخلدمـة و تـم اأر�سفـة كافـة ملفـات موظفـي الـوزارة  ومـا زالـت اإدامـة الأر�سفـة م�ستمـرة .
و  والعـالوات  املعادلت  حيث  من  الرواتب  هيكلة  بخ�سو�س  الوراكل  نظام  على  التعديل  مت   .2

امل�سميات الوظيفية وجميع ما يتعلق باملوارد الب�سرية .
3. تـم اعـداد وحتديث البطاقـة اللكرتونيـة لكافـة املوظفيـن مـن خـالل اإدخـال جميـع املعلومـات 

والبيانـات اخلا�سـة واإدامتهـا .
4. ا�ستـالم اللـوازم املحالـة عـن طريـق دائـرة اللـوازم العامـة اخلا�سـة بالـوزارة .

مـن  وغيـرها  املوظفيـن  عهـدة  وتدويـر  و�سرفهـا  اللـوازم  كاإدخـال  للـوازم  الدوريـة  الأعمـال   .5
الأعمـال.

6. تـم ا�ستـالم الربيـد الداخلـي واخلارجـي واإعـادة توزيعـه علـى جميـع الدارات واملديريـات والأق�سـام 
واأر�سفـة كافـة  اإجنـاز 5809 معاملـة وارد و 3879 معاملـة �سـادرة  تـم  واجلهـات اخلارجيـة حيث 

املعامـالت الـواردة وال�سـادرة علـى احلا�سـوب .
7. تـم اإجـراء ال�سيانـة الالزمـة جلميـع مرافـق مبنـى وزارة امليـاه والـري مـن حيـث ) الكهربـاء , امليـاه 

, التدفئـة , والتكييـف , امل�ساعـد , طفايـات احلريـق , .... الـخ ( .
8. تـم متابعـة تعبئـة خزانـات الوقـود وتزويدهـا باملحروقـات عنـد نفاذهـا .

9. متابعـة اأعمـال النظافـة وتزييـن مبنـى الـوزارة .
10. اإ�سـدار اأوامـر احلركـة والإ�سـراف علـى �سيانـة ال�سيـارات والتاأكـد مـن جاهزيتهـا للعمـل .

11. متابعـة �سرفيـات الوقـود وتزويـد ال�سواقيـن بكوبونـات املحروقـات الالزمـة .
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�سلطة املياه
2013
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الروؤيا والر�سالة والأهداف ال�سرتاتيجية

روؤية �سلطة املياه:
ان تكون �سلطة املياه م�سدر متيز يف الأداء وعاماًل رئي�ساً يف حتقيق الأمن املائي الوطني وحمركاً 
املجالت  اخلا�س يف  القطاع  مع  لل�سراكة  للمواطنني وحمفزاً  املقدمة  اخلدمات  للرقي مب�ستوى 

الأكرث فائدة وفاعلية ومق�سداً لذوي اخلربات وحمققاً للتنمية امل�ستدامة.

ر�سالة �سلطة املياه:
اإدارة وتطوير م�سادر املياه وحمايتها واملحافظة عليها.  -

تاأمني اإحتياجات املواطنني من مياه ال�سرب كماً ونوعاً وفق   -
املوا�سفات الردنية املعتمدة ب�سفافية وعدالة.

تقدمي خدمات ال�سرف ال�سحي ومعاجلة املياه العادمة   -
واإعادة ا�ستخدامها لالأغرا�س املنا�سبة.

امل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة ويف حتقيق الهداف الوطنية   -
وال�سحة  البيئة  على  واحلفاظ  التحتية  البنية  بتطوير 
العامة وذلك بدمج ان�سطة امل�سوؤولية املجتمعية يف ان�سطتنا.

اأهداف اخلطة ال�سرتاتيجية ل�سلطة املياه 2009 – 2013:
رفع م�ستوى اخلدمات )مياه و�سرف �سحي( على مقيا�س م�ستوى اخلدمات مبقدار 5% �سنويا   .1

حتى عام 2014.
حت�سني ر�سى املواطنني على مقيا�س الر�سى من 57% اىل 80% بحلول عام 2014.  .2

زيادة القدرة املالية لل�سلطة مبقدار 2% �سنويا وحتى عام 2014.  .3
رفع قيمة العمليات )من حيث �سرعة الجناز, وكلفة العملية, وجودة الداء( بن�سبة 5% �سنويا   .4

حتى عام 2014.
زيادة ر�سى موظفي ال�سلطة على مقيا�س الر�سى من 63% اىل 80% بحلول عام 2014.  .5
رفع قدرات موظفي ال�سلطة )املعرفية واملهاراتية( مبقدار 9% �سنوياً وحتى عام 2014.  .6
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ال�سوؤون الفنية – �سلطة املياه
 

الهداف ال�سرتاتيجية  :
1- رفع الن�سبة املئوية للمواطنني املخدومني ب�سبكات املياه من 97% عام 2007 اىل  98% عام   

2013 واملحافظة عليها .
2-  رفع الن�سبة املئوية للمنازل املخدومة ب�سبكة ال�سرف ال�سحي من 61% عام 2007 اىل  %68 

عام     2014واملحافظة عليها نظرا لعدم توفر املخ�س�سات املاليه لطرح عطاءات �سرف �سحي 
للتنفيذ خالل العوام  2013-2010 .

3-  رفع ن�سبة املياه العادمة املعاجلة التي يعاد ا�ستغاللها من 93 %  عام 2008 اىل  94%  عام 
.2013

موؤ�سرات  الداء لل�سوؤون الفنية امل�ستهدف واملتحقق خالل عام 2011وامل�ستهدف  عام  2013
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م�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي لعام 2010 -2013 
التي تنفذ من قبل  ال�سوؤون الفنية  موزعه ح�سب املحافظات 
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املخ�س�س والنفاق املايل  مل�ساريع  ال�سوؤون الفنيه )مياه و�سرف �سحي( لالعوام  2013-2010
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�سوؤون املختربات والنوعية
املائي  التزويد  واأنظمة  املائية  للم�سادر  النوعية  والنوعية, ر�سد ومراقبة  املختربات  يتوىل قطاع 
واملياه العادمة ب�سقيها املنزيل وال�سناعي يف كافة املناطق التي تدار مبا�سرة من قبل �سلطة املياه 
ويعترب القطاع مركزاً علمياً وتدريبياً متخ�س�ساً يحاكي املختربات العاملية من حيث كفاءة وخربة 
لكفاءة  العاملي  العتماد  برنامج  يف  وانخراطه  املتاحة  والو�سائل  التجهيزات  وحداثة  العاملني 

الآيزو  موا�سفة  وفق  الفح�س  خمتربات 
.2005 : 17025

يتم وب�سكل م�ستمرتبني املنهجيات احلديثة 
خرائط  على  الرقابية  الربامج  ت�سميم  يف 
مكامن  وفق  اجلغرايف  املعلومات   نظام 
القائمة  الوقائية  الرقابة  بهدف  اخلطر 
على ادارة املخاطر ويعنى القطاع مبا يلي:

ال�سرب  مياه  نوعية  على  الرقابة   •
املوا�سفات  �سمن  حيثياتها   واندراج 

واملعايري الأردنية النافذة.
نوعية  مطابقة  ن�سبة  على  احلفاظ   •

99.5%  )احلد  يقل عن  الردنية  مبا ل  املوا�سفة  وفق  الناحية اجلرثومية  ال�سرب من  مياه 
الأدنى للمطابقة  ح�سب اإر�سادات منظمة ال�سحة العاملية هو %95(. 

املياه. اأنظمة تزويد  ادارة املخاطر على جميع  املائية وتطبيق منهجية  • حماية م�ساقط امل�سادر 
• الرتقاء باملختربات لتحوز مركزاً متميزا على م�ستوى ال�سرق الأو�سط والعامل لي�سكل القطاع 

النواه للبحوث والدرا�سات املتعلقة باملياه.

الرقابة النوعية
اوًل:  مياه ال�سرب:

متابعة و�سمان نوعية مياه م�سروع جر مياه الدي�سي من الآبار و�سول للمواطن ويتم تطبيق   .1
.ESMP2 وثيقة املمولني مل�سروع جر مياه الدي�سي

مت جمع )55( عينة بواقع )522( حتليال متثل جميع اآبار امل�سروع والتي مت النتهاء من حفرها مع 
نهاية عام 2013  حيث متت اجازتها. بالإ�سافة جلمع )234( عينة ترابية متثل اأعماق خمتلفة 
من اآبار احلقل بواقع )702( حتلياًل نظائرياً. وتتم ب�سكل �سهري مرقبة نوعية املياه يف جممع 
وتطويره  املخترب  جتهيز  مت  وقد  وال�سبكات  اخللط  بعد  الرئي�سية   واخلزانات  الدي�سي  اآبار 

باأحدث التقنيات الفنية لتحقيق هذه الغاية.  
2 - تنفذ اأق�سام الرقابة النوعية الربنامج الرقابي على نوعية مياه ال�سرب يف كافة اأنحاء اململكة 
امتثال للموا�سفة الأردنية ملياه ال�سرب. بلغت اعداد العينات اجلرثومية لعام 2013/ 23167عينة 
مكلورة وكانت ن�سبة التغطية 134% موزعة كمايلي: 12892عينة �سبكة توزيع,و 10275عينة من  
اآبار وم�سخات �سخ و خزانات, وقد اأظهرت نتائج التحاليل املخربية مطابقة نوعية مياه ال�سرب 

جرثومياً بن�سبة )%99.7(.
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العينات الكلية:%170
عددالسكان:148499

عددالعينات :1084

البلقاء
الشبكات:%104

المصادرالرئيسية:%98
العينات الكلية:%102

عددالسكان:432690
عددالعينات :1506

العاصمه
الشبكات:%123

المصادرالرئيسية:%205
العيناتالكلية:%158

عددالسكان:2500853
عددالعينات :9390

معان
الشبكات:%115

المصادرالرئيسية:%99
العيناتالكلية:%109

عددالسكان:122773
عددالعينات :485

مادبا
الشبكات:%108

المصادرالرئيسية:%298
العينات الكلية:%130

عددالسكان:161526
عددالعينات :532

الزرقاء
الشبكات:%97

المصادرالرئيسية:%90
العينات الكلية:%94

عددالسكان:962317
عددالعينات :1993

المفرق
الشبكات:%98

المصادالرئيسية:%88
العينات الكلية:%95

عددالسكان:303622
عددالعينات: 1034

العينات للمعايير
الجرثومية في الفترة ما بين عام 

2011 الى عام 2013

ثانياً: الرقابة على املياه العادمة والبيئة:
يتم اعداد اخلطه الرقابية طبقاً للموا�سفة الأردنية رقم 2006/893 اخلا�سة باملياه العادمة املنزلية 
اأنحاء  التجاري  على �سبكة  ال�سرف ال�سحي ل�سنة 1998 يف  كافة  ال�سناعي و  و تعليمات الربط 
اململكة حيث مت جمع 471 عينة من حمطات التنقية العامة و 71 عينة من حمطات التنقية اخلا�سة 

و 281 عينة من ال�سيول وال�سدود 259 عينة من امل�سانع الرابطة على �سبكة ال�سرف ال�سحي.
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اربد
تنقية أربد )20(

تنقية وادي العرب/دوقرا)20(
تنقية الرمثا )20(

تنقية وادي حسان )20(
محطة تنقية الشاللة)3(

محطات تنقيه خاصه )20( المفرق
تنقية المفرق )19(
تنقية األكيدر )19(

محطات تنقيه خاصه )8(

جرش
تنقية المعراض)17(

محطات خاصة )2(

عجلون
تنقية كفرنجة )17(

مادبا
تنقية مأدبا )26(

محطات تنقيه خاصه 
)12(

مصانع رابطه )12(

الكرك
تنقية الكرك )14(

تنقية اللجون )12(
محطات تنقيه خاصه )6(

معان
تنقية وادي موسى )15(

تنقية معان الميكانيكية )16(
تنقية الفجيج )12(

العاصمه
تنقية أبو نصير )21(

تنقية وادي السير )12( 
تنقية الطالبية )13(

محطات تنقيه خاصه )16( 
مصانع رابطه )15(

الزرقاء
تنقية الخربة السمرا )41( 

مصانع رابطه )157(
محطات تنقيه خاصه )4(

الطفيله
تنقية الطفيلة )25(

العقبه
تنقية العقبة الميكانيكية )16(

تنقية العقبة الطبيعية )12(
محطات تنقيه خاصه )2(

رسم توضيحي رقم )3( 
توزيع لعدد العينات التي تم 

جمعها في عام 2013

البلقاء
تنقية السلط )21(

تنقية الفحيص )21(
تنقية البقعة )27(

تنقية تل المنطح )12(
مصانع رابطه )75(

محطات تنقيه خاصه )3(

التحاليل املخربية:
يتم اإجراء 116 فح�سا للعينة الواحدة منها 70 فح�سا تخ�س�سيا منها 64 فح�سا معتمدا من قبل 
هيئة الإعتماد الربيطاين)UKAS(. بلغ عددالعينات التي وردت اإىل مديرية املختربات )35353( 

عينة ومت اإجراء )94974( فح�ساً متنوعاً.
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حماية م�سادر املياه وتق�سي م�سببات التلوث:
• يتم اإجراء الك�سوفات املتخ�س�سة واحلالت الدرا�سية لالأ�ستق�ساء عن م�سببات التلوث للتعامل 

معها واملناطق احلرجة ملنع و�سول امللوثات او احلد منها, ومن الأمثلة على ذلك:  
Tracer بالتعاون مع BGR يف منطقة الهيدان/ حمافظة ماأدبا لتحديد اأنطقة  جتربة  •متابعة 

احلماية لالآبار بالعتماد على النتائج امليدانية ل�سرعة حركة املياه اجلوفية يف امليدان.
اأثره على  و  املفرق  ال�سوريني يف منطقة الزعرتي/  • اإعداد تقرير مف�سل عن خميم الالجئني 

م�سادر املياه يف املنطقة وتزويد الوزارة به للمتابعة.
.2 رقم  الكرامة  بئر  يف  امللوحة  تذبذب  اأ�سباب  عن  وال�ستق�ساء  • البحث 

ال�سبكات  تاأهيل  اإعادة  حيث  من  املقرتحات  على  والتاأكيد  عوجان  اآبار  م�سروع  جدوى  • درا�سة 
وعمل  الآبار  تاأهيل  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحي  ال�سرف  �سبكة  على  الرابطة  غري  املنازل  وربط 
خزانات لتجميع املياه وخطوط نقل رئي�سة واإن�ساء وحدة معاجلة ملياه الآبار من الفئة الثالثة, 

واإجراء درا�سة لال�ستق�ساء عن م�سببات تلوث وظهور مادة غري معروفة يف بئر عوجان 23ب .
املياه. م�سادر  على  واأثره  الكيماوي  الإرهاب  دليل  • اإعداد 

العني. راأ�س  نبع  على  حمروقات  حمطة  اإن�ساء  تاأثري  حول  تقرير  • اإعداد 
.2 رقم  الكرامة  بئر  يف  امللوحة  تذبذب  اأ�سباب  عن  وال�ستق�ساء  • البحث 

املياه. م�سادر  على  واأثره  الكيماوي  الإرهاب  دليل  • اإعداد 

ادارة املعلومات:
امل�ستخدمة  الأنظمة  اأحدث  تطبيق  خالل  من  املياه  بنوعية  املتعلقه  املعلومات  اإدارة  تتم   •
 Laboratory Information Management /"( املخربية  املعلومات  اإدارة  يف  والرائدة  عاملياّ 

.UKAS ومبا يتوافق مع  متطلبات هيئة العتماد الدويل الربيطاين )"Sample Manager

التعاون مع القطاع اخلا�س: 
القطاعات  خمتلف  من  متعامل   )145( الري  و  املياه  وزارة  خارج   من  املتعاملني  عدد  بلغ   •
القطاع  املختلفة من  اإتفاقية خالل عام 2013 مع اجلهات  اإبرام 21  اخلا�سة واحلكومية و مت 
اخلا�س. وكان عدد العينات التي مت ا�ستقبالها خالل العام 2013  مقابل الثمن )1418( عينة 

من خالل )683( طلب حتليل.
• بلغت اإيرادات مديرية املختربات والنوعية لعام 2013  للعينات مقابل الثمن )321600(  ديناراً 

اأردنياً
اإحتياجات  يلبي  ومبا  املقدمة  اخلدمات  جودة  و  نوعية  تطوير  و  اىلحت�سني  القطاع  ي�سعى   •
وتطوير  لتح�سني  واملتعاملني  الزبائن  ر�سى  موؤ�سر  قيا�س   اخلدمه,ويتم   متلقي  تطلعات  و 

الأداء.
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توكيد اجلودة:
الفح�س وفق  لكفاءة خمتربات  العاملي  العتماد  النوعية على  و  املختربات  • حاز قطاع 
UKAS منذ عام  موا�سفة الآيزو 17025 : 2005 من قبل نظام العتماد الربيطاين 
UKAS يف منت�سف  2005. وا�سفرت الزيارة التي نفذتها  هيئة العتماد الربيطانية 
التو�سع يف جمال  كما مت  العام 2017.  ولغاية  الثالثة  للمرة  العتماد  ملنح  العام 2014 
الإعتماد واإدخال فحو�سات  جديدة خالل عام2013 لي�سل عدد املتغريات املعتمدة اىل 
64 متغري بال�سافة اىل اعتماد جمع العينات يف ق�سم مراقبة نوعية مياه ال�سرب ويف 

ق�سم رقابة املياه العادمة و الر�سد البيئي.
اجلودة  �سبط  لوثائق  مراجعة  وخطة  داخلي  تدقيق  برنامج  وتنفيذ  اإعداد  يتم   •
خالل  من  ومناق�سته   Management review ال�سنوي  الإدارة  واإعدادتقرير 
وو�سع  املو�سوعة  اخلطط  تنفيذ  تبني  بهدف  القطاع  يف  العليا  الإدارة  مع  الإجتماع 

اأهداف م�ستقبلية للتح�سني.
املطبق  اجلودة  لنظام  العايل  بامل�ستوى  الأخري  تقريره  يف  العتماد  هيئة  فريق  • اأ�ساد 
والو�سول  الإعتماد  على  ال�سديد  احلر�س  وم�ستوى  والنوعية  املختربات  قطاع  يف 
اإىل اأعلى درجات اجلودة و التح�سني امل�ستمر �سواء من قبل الإدارة العليا اأو املوظفني 
اأنف�سهم كما مت و�سف النظام والذي يدار من خالل كوادر �سوؤون املختربات و النوعية 
بعيدا عن التعاقد مع اأية جهات ا�ست�سارية باأنه يدار بكفاءة عالية من قبل اأنا�س اأكفاء 

وذوي معرفة.

موؤ�سرات حت�سن ر�سى الزبائن واملتعاملني مع �سوؤون املختربات والنوعية لالأعوام 2013-2009
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والدرا�سات  البحثية  امل�ساريع      
الفنية:

جر  م�سروع  على  النوعية  الرقابة   •
مياه  الدي�سي وتنفيذ �سروط وثائق 

املمولني.
 MTBA تركيز  درا�سة  م�سروع   •
وامل�ستقات البرتولية يف م�سادر املياه 
البحث  دعم  �سندوق  من  واملمول 

العلمي.
الوكالة  مع  الإقليمي  امل�سروع   •

الدولية للطاقة الذرية �سمن م�ساريع اأرا�سيا لتقييم نوعية املياه اجلوفية با�ستخدام 
النظائر البيئية.

BGR يف تنفيذ م�سروع حماية حقل اآبار الهيدان. مع  • امل�ساركة 
بتمويل من  ال�ساعة,  املياه على مدار  نوعية  ملراقبة  بعد  ال�ست�سعار عن  نظام  • م�سروع 
حيث  اأمريكي  دولر  مليون   3.5 وبكلفة   )KOICA( الكورية  الدولية  التعاون  وكالة 
العادمة,  للمياه  ال�سمرا  ال�ساعة من املحطات: اخلربة  النتائج على مدار  ا�ستالم  يتم 
حمطة تنقية ال�سلط للمياه العادمة, حمطة حتلية الزعرتي ملياه ال�سرب لت�سل اىل 

مركز التحكم يف مبني �سوؤون املختربات والنوعية وعلى مدار ال�ساعة. 
املعاجلة  حمطات  كفاءة  على  للوقوف  العادمة  للمياة    SMART م�سروع  تنفيذ   •
وللتاأكد من مطابقة املياه اخلارجة للموا�سفة القيا�سية الردنية 2006/893 بند اإعادة 

ال�ستخدام  لري املحا�سيل احلقلية والأ�سجار  احلرجية.

التطوير امل�ستمر والتميز:
التحليلية  الق�سام  رفد  خالل  من  املختربات  مديرية  يف  التحليلية  الطرق  تطوير  يتم 
خالل  التالية  الأجهزة  وت�سغيل  تركيب  مت  حيث  ومتطورة  حديثة   تقنية  ذات  باأجهزة 
العام 2013-2014 بكلفة تقدر بن�سف مليون دينار معظمها مبوجب منحة للرفد القدرات 
فح�س  اإدخال  ومت  التخ�س�سية  التحاليل  من  وغريها  الإ�سعاعية  للمعايري  التحليلية 
 Polymerase Chain Reaction( الب�سمة الوراثية للكائنات الدقيقة با�ستخدام تقنية
PCR(,  والذي ي�ساعد بدوره على حتديد م�سدر التلوث اإن كان غذائي اأو مائي �سواء كان 

من من�ساأ بكتريي اأو طفيلي.
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ال�سوؤون الدارية  / �سلطة املياه
تتاألف ال�سوؤون الدارية من: مديرية املوارد الب�سرية ومديرية تطوير الداء املوؤ�س�سي ومديرية 

التدريب ومديرية اخلدمات امل�ساندة ومديرية املتابعة, وتقوم بتنفيذ عدة مهام  اهمها  :
1. ال�سراف على اإعداد وحتديث اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سلطة 

2. تطوير الوحدات التنظيمية اإدارياً وفنياً وحت�سني م�ستوى الداء 
3. متابعة اأعمال واأن�سطة معايري جائزة امللك عبداهلل الثاين للتمّيز.

4. ال�سراف على ت�سميم عمليات ال�سلطة ومتابعة ادائها وحت�سني وتب�سيط الإجراءات بالتعاون 
مع الوحدات التنظيمية.

5. ا�ستقطاب وتعيني اأ�سحاب الكفاءات .
6. ادارة كافة الأن�سطة املتعلقة بتدريب وتطوير وتاأهيل املوارد الب�سرية .

7. متابعة اثر اللجوء ال�سوري على قطاع املياه والتن�سيق بني اجلهات املعنية من قطاع املياه 
واملنظمات الدولية على ادارة ملف اللجوء ال�سوري يف اململكة .

موؤ�سرات املوارد الب�سرية

موؤ�سر ر�سا متلقي اخلدمة:
ارتفعت ن�سبة ر�سا متلقي اخلدمة من 73 %  عام 2010 اىل 76 % عام  2013 وجاء  ذلك نتيجة  فتح 
وتطويروحتديث مكاتب خدمة اجلمهور يف الإدارات وفتح مركزات�سالت مركزي ملتابعة ال�سكاوى. 
تدريب  على  باحل�سول  الزامهم  مت  حيث  معتمدين  مقاولني  قبل  من  املياه  ا�سرتاكات  وتنفيذ 

متخ�س�س يف مركز تدريب �سلطة املياه وم�ساركة القطاع اخلا�س يف تقدمي اخلدمة.
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موؤ�سر ر�سا املوظفني:
ارتفعت ن�سبة ر�سا املوظفني من 66.6 % عام 2010 اىل 71 %  عام2013 وجاء ذلك الرتفاع نتيجة 
زيادة اهتمام ال�سلطة براأ�سمالها الب�سري باعتباره ا�ستثمار �سيحقق اأهداف ال�سلطة  بال�سافة اىل 

تطبيق جمموعة من الجراءات. 

موؤ�سر نتائج اأعمال جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز:
ارتفعت نتائج اأعمال جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز ل�سلطة املياه  يف الدورة ال�ساد�سة اىل )%49.56(  
ون�ستهدف الدخول اىل مرحلة التميز للدورة ال�سابعة من خالل احلر�س على التطوير والتح�سني 

امل�ستمر.
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موؤ�سرات التدريب:

ال�سكل رقم 2: اعداد الالجئني امل�سجلني يف الدول امل�ست�سيفة

موؤ�سرات املتابعة : 
اوًل: ادارة مركز الت�سال املركزي

مت ان�ساء مركز الت�سال يف عام  2009 بهدف مراقبة مراكز الت�سال املنت�سرة يف اململكة ومتابعة 
اأدائها واإ�سنادها للو�سول اىل خدمة متميزة وطرق توا�سل فعالة مع متلقي اخلدمة.

ثانياً: متابعة اأثر اللجوء ال�سوري على قطاع املياه.
يف اح�ساءات عام 2013 بلغ عدد الالجئني امل�سجلني من الفرتة 2011/3 ولغاية تاريخه 2013/5  2.7 
مليون لجئ موزعني على خم�سة دول وهي الردن ولبنان والعراق وم�سر وتركيا كما يف ال�سكل رقم 
2, حيث بلغ عدد الالجئني امل�سجلني يف الردن 594,258 ي�ساف اىل ذلك 750,000 �سوري قدموا قبل 
الزمة مبجموع كلي حوايل 1.3 مليون �سوري تقريبا يف اململكة, منهم 18% داخل املخيمات و%82 
يف املجتمعات امل�سيفة  ,توزع انت�سار الالجئني على كافة املحافظات واأعالها متركزاً املفرق واربد 

وعمان.

الدورات الداخلية
291 متدرب

اأعداد املتدربني من الدول 
العربية ال�سقيقة 6

اأعداد املتدربني يف دورات عقدت 
عن طريق مركز تدريب �سلطة 

املياه/ماركا 121 متدرب

تدريب طالب اجلامعات 
والكليات 92 متدرب

تدريب موظفني من الدوائر احلكومية 
الأخرى والقطاع اخلا�س لدى �سلطة 

املياه 7 متدربني

الدورات واملوؤمترات 
والزيارات اخلارجية 75

اعداد املهند�سني املتدربني 
بالتعاون مع وزارة ال�سغال 
العامة ونقابة املهند�سني 36 املحا�سرات والندوات وور�س 

العمل الداخلية 223
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مطابقتها  من  والتاأكد  تهيئتها  يتم  جديدة  حتليلية  اأجهزة  لوجود  النحراف  ن�سبة  تعود   :)*(
ل�سروط العتماد متهيداً لدخالها �سمن نطاق العتماد .  

)**( : مت طلب45 برنامج تدريبي وفق الحتياجات التدريبية مت تامني )33( منها.
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مديرية امل�سرتكني - �سلطة املياه
التح�سيالت :-

اول -   الموال المريية : 

ثانيا -  حتققات وحت�سيالت  ابار �سناعية و�سياحية وانتاجية وبيع مياه وحكومية
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  ثالثا – حتققات وحت�سيالت وبقايا البار الزراعية املرخ�سة والتي يتم التعامل معها �سنويا 

  رابعا – حتققات وحت�سيالت وبقايا البار الزراعية  املخالفة والتي يتم التعامل معها �سنويا 
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خام�سا – حتققات وحت�سيالت وبقايا البار اخلا�سة والعامة )جميع الآبار( 

�ساد�ساً : -  اعداد م�سرتكني املياه وال�سرف ال�سحي يف جميع املحافظات

فيها  مبا  والآبار  ال�سخ  ملحطات  الرئي�سية  والعدادات  املنزلية  العدادات  وا�سالح  �سيانة   -: �سابعاً 
عدادات الآبار احلكومية واخلا�سة وفح�س وتقييم العدادات يف امل�سغل وامليدان  
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�سلطة املياه  / وحدة ال�سوؤون املالية 
اأهم الإعمال و الجنازات

توفر وحدة ال�سوؤون املالية الدعم امل�ساند للوحدات املختلفة فيما يخ�س الأمور املالية لتنفيذ املهام 
و الأن�سطة و ذلك من خالل تطوير و حتديث اأدائها با�ستخدام الو�سائل احلديثة.
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يف  الدين(  خدمة   ( والفوائد  الإق�ساط  ت�سديد  ارتفع   •
عام  عن  زيادة  دينار  مليون   )105( بقيمة    2013 عام 

2012  وبن�سبة )%55(.
مليون   )249( الداخلية  امل�سددة  الإق�ساط  قيمة  بلغت   •
دينار واخلارجية )14( مليون دينار ما يعادل )64%( من 
مليون   )411( البالغ    2013 لعام  الفعلي  املوازنة  عجز 

دينار.

ارتفعت مديونية �سلطة املياه يف عام 2013 عن عام  2012  
بقيمة )156( مليون دينار وبن�سبة )18%( كمح�سلة ل�سحب 
قرو�س داخلية و خارجية و�سلف بقيمة)404( مليون دينار 
 )13( بقيمة  اخلارجية  القرو�س  تقييم  اإعادة  وخ�سائر 
بقيمة  خارجية  و  داخلية  اإق�ساط  وت�سديد  دينار  مليون 

)263( مليون دينار.
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مالحظة رقم )1( :  مت اعتبار كميات ال�ستهالك لعام  2013�سنة اأ�سا�س دون احت�ساب ن�سبة النمو 
الطبيعي.

مالحظة رقم )2( : قيمة ا�ستهالك �سلطة املياه وال�سركات التابعة لها يف عام 2010   )53( مليون 
دينار.

 )%  12.4(  = اململكة  يف  الكلي  ال�ستهالك  ملجموع  الكهرباء  من  املياه  قطاع  ا�ستهالك  ن�سبة   •
حيث ي�ستهلك قطاع املياه )1612( جيجا من ا�سل  )13000( جيجا. 

الرصيداملنفققيمة املنحةاجلهة املانحة

الصندوق السعودي للتنمية ٦١٫٥ مليون دوالر٧٠٫٥ مليون دوالر١٣٢ مليون دوالر١

الصندوق الكويتي للتنمية ٢٣٫٣ مليون دوالر٤٤٫٧ مليون دوالر٦٨ مليون دوالر٢

صندوق تنمية احملافظات ١٣٫٧ مليون دوالر٢٫٣ مليون دوالر١٦ مليون دوالر٣

1

2

3

Saudi Fund for Development

Kuwaiti Fund for Development

Provinces Development Fund

Donors Value of grant

132 USD 70.5 USD 61.5 USD

68 USD 44.7 USD 23.3 USD

16 USD 2.3 USD 13.7 USD

Spent Balance

مت توقيع اتفاقيات عدد )3( من ا�سل الربنامج مع كل من :-



التقرير ال�سنوي 2013 56

مؤشرات االداء إلنتاج ونقل المياه المتحقق والمستهدف خالل 2009 - 2013
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ICTU-HQ وحدة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات املركزيه
ق�سم البنية التحتية 

WAN حيث مت ربط  مديرية مياه مادبا ,معان ,ال�سوبك  التو�سع يف ربط املديريات بخدمة ال   •
,البرتاء ووادي مو�س ومياه الريموك وتفعيل خدمات النرتنت والمييل وغريها. 

 38Mbps اإىل   30Mbps من  الوطني  املعلومات  تكنولوجيا  مركز  مع  النرتنت  �سرعة  رفع   •
وذلك لتلبية احتياجات املركز الرئي�سي و الإدارات واملديريات املختلفة.

.)SGN( الآمنة  احلكومية  ال�سبكة  مع  بالربط  اخلا�سة  ال�سريفر  اأجهزة  تركيب   •
تركيب جهاز تغذية غري منقطعة )UPS( يف غرفة الت�سالت )TC Room( اخلا�سة بالوزارة   •

ل�سمان دميومة اخلدمات املقدمة يف حال انقطاع الكهرباء.
الق�سطل بكامريات مراقبة. املركزية وم�ستودعات  و�سع درا�سة فنية لتغطية مبنى املختربات   •
من  وامل�ستهلكات  الطابعات  واحبار  وملحقاتها  حا�سوب  اأجهزة  من  القطاع  احتياجات  ح�سر   •
وو�سع  وتفريغها  املختلفة  واملديريات  الدارات  على  الحتياجات  ح�سر  مناذج  توزيع  خالل 
واأجهزة  والطابعات  املحمول  احلا�سوب  واأجهزة  واحلوا�سيب  اخلادم  لأجهزة  الفنية  املوا�سفات 

املا�سح ال�سوئي وغريها من الأجهزة.
والإدارات  الرئي�سية  املباين  يف  املختلفة  واملديريات  لالإدارات  امل�ستمر  الفني  الدعم  تقدمي   •

واملديريات واملكاتب الفرعية.

ق�سم انظمة دعم القرارات :
)LIMS(  للمختربات املركزية يف �سلطة املياه وكذلك  املختربات  معلومات  ادارة  نظام  تطبيق   •
ملختربات �سلطة وادي الردن والذي مت تطويره وتنفيذه عن طريق �سركة بريطانية مبوا�سفات 

عاملية . 
النظام مل�ستخدمي  الفني  الدعم  تقدمي  متابعة   •

)TEWARON Telemetry System(  يف وزارة  مل�سروع  املعلومات  نظام  ودعم  تطبيق  متابعة   •
البيانات  على  واحل�سول  اململكة  يف  املياه  م�سادر  ملراقبة  الرابعة  املرحلة  �سمن  والري  املياه 

القيا�سية لهذا امل�سادر بطريقة اوتوماتيكية  .
)WIS( والذي يعمل على  املياه  قطاع  يف  املائية  املعلومات  نظام  مل�ستخدمي  املتوا�سل  الدعم    •
يف  وتدقيقها  البيانات  حتديث  يف  وامل�ساركة  اململكة  يف  املياه  م�سادر  معلومات  وتزويد  تخزين 

النظام لعداد املوازنة املائية ال�سنوية.
Hydrometrical System Support )HSSP( املدعوم من بنك العمار  م�سروع   يف  امل�ساهمة   •
احللول  وتقدمي    )Telemetry System( بعد  عن  القيا�سات  نظام  لتطوير   )KfW( الملاين 
القيا�سات  على  احل�سول  يف  فاعلية  وذات  متطورة  املياه  مل�سادر  مراقبة  �سبكة  لبناء  العملية 

الدقيقة وخالل وقت قيا�سي.
والري  املياه  وزارة  يف   )NWIS( املائية  للمعلومات  وطني  نظام  ان�ساء  م�سروع  يف  امل�ساهمة   •
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مب�ساعدة ومتويل مفو�سية الحتاد الوروبي لتح�سني الدارة املتكاملة مل�سادر املياه يف الردن 
وربط جميع انظمة املعلومات املائية يف املوؤ�س�سات والوزارات املختلفة يف الردن

المريكية  الدويل  المناء  كوكالة  املياه  قطاع  يف  العاملة  املختلفة  امل�ساريع  مع  امل�ساهمة   •
)USAID/ISSP( وكذلك منظمة اليون�سيف لتقييم وان�ساء نظام معلومات جغرافية ومتكامل 

ل�ستخدامه كاداة داعمة لعملية التخطيط يف قطاع املياه
الردن )NWIS(  بدعم من الحتاد  املياه يف  ملعلومات  لبناء نظام وطني  امل�ساهمة مع م�سروع   •

الوروبي وبالتعاون والتن�سيق مع اجلهات واملوؤ�س�سات املعنية بقطاع املياه .
المريكية  الوكالة  مثل  املياه  لقطاع  والداعمة  الجنبية  امل�ساريع  مع  والتن�سيق  التعاون   •
للتنمية العاملية )USAID( وموؤ�س�سة يوني�سف لن�ساء وحدة متكاملة ملعلومات املياه اجلغرافية 

يف قطاع املياه ل�ستخدامها كاداة فعالة يف التخطيط.

ق�سم النظمة التطبيقية 
الأر�سفة  نظام  مع  وربطه  الوزير  معايل  لديوان  النواب«  طلبات  »وارد  جديد  نظام  عمل   •

ImageLinks
متكن  والتي  النواب  طلبات  نظام  على  الوزير  معايل  ديوان  لأنظمة  ا�ستعالم  �سا�سات  اإ�سافة   •
امل�ستخدم من ال�ستعالم عن املعامالت التي حتتاج اىل متابعة, كما ميكنه من ال�ستعالم عن 
اأي معاملة مندرجة حتت نظام )وارد طلبات النواب - وارد ديوان الوزير – �سادر ديوان الوزير 

.ImageLinks الأر�سفة  نظام  مع  وربطها   ) الر�سمية  – الكتب 
.)Transportation( والري  املياه  لوزارة  ال�سيارات«  حركة  »نظام  جديد  نظام  عمل   •

 .)Risk Management( واملخالفات«  العتداءات  »نظام  جديد   نظام  عمل   •
والري  املياه  ووزارة  املياه  �سلطة  يف  واملحا�سبي  املايل  للنظام  امل�ستمرة  واملتابعة  الدعم  تقدمي   •

)نظام FAS( ومن اأمثلتها:
للموظفني  ال�سنوية  الزيادات  عك�س   o

مادبا  املعارين  للموظفني  ال�سنوية  الزيادات  عك�س   o
العاره بند  يف  مادبا  ملعاري  اخلا�سة  البيانات  ترحيل   o

دعم  تقرير  املوظف,  اقتطاعات  تفا�سيل  كتقرير  الالزمة  التقارير  ومعاجلة  ا�ستحداث   o
املحروقات ...الخ. 

GFMIS  يف �سلطة وادي الأردن والتابع لوزارة املالية حيث اأن هذا النظام يتبع  نظام   متابعة   •
لوزارة املالية.

اإن�ساء  املطلوبة,  التقارير  كاإعداد  الردن  وادي  �سلطة  يف  الأرا�سي  لنظام  الفني  الدعم  تقدمي   •
م�ستخدمني جدد على النظام واإعطائهم �سالحيات...األخ.

ادارة  لها   التابعة  املديريات  وباقي  ال�سلطة  مركز  يف  الفوترة  لنظام  الفني  الدعم  تقدمي   •
الزرقاء, البلقاء, الكرك , الطفيلة ومعان .

)HHU( ادارة الزرقاء, البلقاء, الكرك , الطفيلة ومادبا . املحمول  قراءة  تطبيق   •
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ق�سم النظمة التطبيقية – احلكومة الإلكرتونية:
ال�سلطة. �سريفرات  خالل  من  الإلكرتوين  املوقع  اإ�ست�سافة   •

. البحرين  ناقل  مل�سروع  اللكرتوين  املوقع  اطالق   •
يتنا�سب  الأردن مبا  وادي  و�سلطة  والوزاره  املياه  ل�سلطة  الداخلية  البوابة  العمل على تطوير   •

مع احتياجاتهم.
يلي:  مبا  وتزويدهم  املعلومات   وتكنولوجيا  الإت�سالت  وزارة  مع  العمل   •

الردن  وادي  و�سلطة  املياه  )�سلطة  يف  اللكرتونية   واخلدمات   املعامالت  اىل  التحول  خطة   o
ووزارة املياه والري( لالأعوام )2015-2013(.

التقديرية. وتكلفتها   )2015  -2013( تنفيذها  املنوي  الإلكرتونية  اخلدمات   o
واخلا�س  الأجهزة  ح�سر  منوذج  تعبئة  بهدف  باأكمله  املياه  بقطاع  احلا�سوب  اأجهزة  ح�سر   o

برخ�س مايكرو�سوفت.
الإلكرتونية. للحكومة  اجلديد  الإلكرتوين  املوقع  خالل  من  القطاع  خدمات  ن�سر   •

الن�سيه(  الر�سائل  )بوابة  الليكرتونيه  الو�سائل  املائية من خالل  التوعية  امل�ساهمة  بربامج   •
وغريها

املعنيني  اىل  توجيهها  واعاده  املياه  لقطاع  اللكرتوين  املوقع  على  املواطنني  �سكاوي  متابعة   •
ليتم معاجلتها.

تو�سيع خدمة الربيد اللكرتوين والبوابة الداخلية للموظفني  وامكانية الو�سول اليها من   •
خارج ال�سبكة 

ق�سم ادارة املخاطر
طريق  عن  ال�سناد(  )ن�سخ  البيانات  وقواعد  امللفات  حفظ  عملية   ملتابعة  كاملة  خطة  و�سع   •

عمل منوذج يعباأ من قبل ال�سخ�س املعني بهذه العملية    ب�سكل يومي من اكرث من طرف
النظام فيما يخ�س  برامج وتقارير على  ا�سافة عدة  ال�ستمالك حيت مت  التعديل على نظام   •

ال�سرار املرتتبة على الرا�سي
ن�سخ  اخذ  بالعمل على  اللفا  العاملة على جهاز  بالنظمة  املعنيني  املوظفني  الرتتيب مع  مت   •

احتياطية للمعلومات عليها ليتم حتويلها اىل قواعد بيانات مثل اوراكل خالل عام 2014

ق�سم موؤ�سرات الأداء
املعلومات وتكنولوجيا  بالت�سالت  يتعلق  فيما  ال�سركات  اداء  تقييم  يف  امل�ساركة   •

املتخ�س�سة  اللجان  اأعمال  يف  امل�ساركة   •
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وحدة الرقابة الداخلية / �سلطة املياه
يعترب دور مديرية الرقابة املالية )الداخلية( مهما وفاعاًل يف املحافظة على املال العام من الهدر 
وزيادة الإيرادات وخف�س النفقات . حيث �ساهم يف زيادة اللتزام من خالل اأعمال التح�سيل وكذلك 
ال�سيارات  م�ستخدمي  واإلزام  ال�سيانة  بربامج  اللتزام  حيث  من  الت�سغيل  حمطات  فعالية  زيادة 
احلكومية للعمل الر�سمي فقط وتتم املراقبة من خالل نظام املتابعة واملراقبة اللكرتوين وب�سكل 
عام فان اغلب الوحدات التنظيميه تظهر تعاوناَ مع الرقابة الداخلية وتاأخذ يف مالحظاتها ودعم 
التنظيمية  الوحدات  كافة  خماطبة  خالل  من  جلياَ  يظهر  الداخلية  للرقابة   القرار  اأ�سحاب 

لت�سويب املالحظات الرقابية.

مديرية امل�ساغل وال�سيانة
تتكون مديرية امل�ساغل وال�سيانة من الأق�سام التاأليه :

1-  ق�سم �سيانة معدات املياه .
2-  ق�سم �سيانة ال�سيارات والليات .
3ـ  ق�سم املتابعة والتفتي�س واحلركة .

4-  ق�سم ال�سوؤون الإدارية واملالية .
5-  ق�سم �سيانة وجتهيز البار .

مهام مديرية امل�ساغل وال�سيانة :
كافة مراتب  اإىل  لت�سل  املياه  �سلطة  تتعدى حدود  كبرية  وال�سيانة مبهام  امل�ساغل  تقوم مديرية 
الأخرى وتعطيها كثري من  العامة  والأجهزة  الدوائر احلكوميـة  التعامل مع  اإىل  اإ�سافة  الوزارة, 

اأعمال ال�سيانة لديها وخا�سة يف جمال �سيانة وجتهيز الآبار .
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مديرية التحلية لعام  2013
 

– مديرية  التحلية  بطرح عطاءات لن�ساء حمطات  قامت �سلطه املياه/  قطاع انتاج ونقل املياه 
مناطق   يف  القائمة  املحطات   و�سيانة  لت�سغيل  عطاءات  اىل  بال�سافة  جديدة  ومعاجلة  حتلية 

خمتلفة من اململكة  كما هي ملخ�سة  يف اجلداول التالية:

معالجتها

اول : عطاءات ت�سغيل و�سيانة  
حمطات التحليه واملعاجله: 

ثانياً : م�ساريع  حمطات حتليه و 
معاجله  قيد التنفيذ :
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مديرية احلفر
ت�سم مديرية احلفرثالثة اق�سام رئي�سية, ا�سافة لديوان املديرية وهي:-

1- ق�سم عمليات احلفر: ويتكون من اربع �سعب
اأ( �سعبة احلفر الرحوي: 

ب( �سعبة حفارات الهواء
ج( �سعبة حفارات الدق:

د( �سعبه الت�سوير اجليوفيزيائي  مهمتها 
احلفر  عمليات  ق�سم  قبل  من  املحفوره  لالبار  اجليوفيزيائي  • الت�سوير 

�سيانتها  بهدف  فنيه  م�ساكل  بها  يوجد  التي  العامله  لالبار  التلفزيوين  • الت�سوير 
با�ستغالل  والتو�سيه  امل�سخيه  التجارب  • حتليل 

ديوان املديرية:
وجتهيز  املوظفني,  وملفات  البار  ملفات  وحفظ  املديرية  معامالت  توثيق  يف  مهمتة  وتنح�سر    

ك�سوفات رواتب وعالوات العمال ومكافئات املوظفني وك�سوفات الدوام واملغادرات.

املهام والعمال الرئي�سية ملديرية احلفر

ت�سطلع مديرية احلفر مبهام واعمال اهمها :
1. القيام بحفر وتغليف وجتهيز البار الرتوازية العميقة وال�سحلة 

2. اجراء التجارب امل�سخية لالبار التي يتم حفرها ملعرفة مدى انتاجيتها ودرا�سة وحتليل عينات 
املياه املاخوذة من تلك البار وتامينها اىل املختربات.

3. القيام باعمال ال�سيانة امل�ستمرة وح�سب احلاجة لالبار القدمية امل�ستغلة واجراء اية عمليات 
حتتاج اليها تلك البار.

الت�سوير  هذا  نتائج  وحتليل  حفرها  يتم  التي  لالبار  اجليوفيزيائي  الت�سوير  عمليات  اجراء   .4
وتقرير الالزم.

5. تعيني وتثبيت مواقع واحداثيات البار اجلديدة وبالتعاون مع مديرية تخطيط موارد املياة يف 
الوزارة ووحدة ترخي�س البار اخلا�سة من خالل جلنة البار.
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وحدة العالم والعالقات العامه- �سلطة املياه
نظراً للدور الكبري الذي تقوم به �سلطة املياه يف ادارة مياه ال�سرب واي�سالها للمواطنني واملحافظه 
على البيئه العامة من خالل معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي واعادة ال�ستخدام لها فان وحدة العالم 
والعالقات العامه يف �سلطة املياه تقوم  بعدة مهام يف جمال الت�سال وتبادل املعلومات مع اجلمهور 
وم�ساريعها  خططها  على  واطالعهم  املياه  �سلطة  بها  تقوم  التي  الكبريه  باجلهود  املعرفه  لزيادة 
وقوانينها خا�سة الجراءات الخريه ملنع العتداءات على مقدرات املياه التي اقرها جمل�س الوزراء, 
ا�سافة اىل رفع  ن�سبة الوعي بكيفية ا�ستخدام املياه بطرق تر�سيديه واهمية احلد من العتداءات 
على ال�سبكات والتوعيه  ببعديها القانوين والقت�سادي وقد قامت بعدد من الجراءات من خالل 

النافذه اللكرتونيه يف �سلطة املياه عرب موقعها اللكرتوين بالتعريف بهذه املهام.

من اهم هذه الجراءات
التعريف بحملة ال�سمود اعالمياً لقطاع املياه ملواجهة ظروف اللجوء ال�سوري واثره على قطاع   -

املياه.
العمل كحلقة و�سل بني �سلطة املياه من خالل التوا�سل مع املواطنني للتي�سري عليهم .  -

ن�سر اخبار �سلطة املياه واجلولت امليدانيه والتفاقيات وغريها.  -
عمل عدد من اجلولت لالأعالميني على عدد من امل�سايع املائيه.  -

-  عقد ور�سات وحما�سرات توعوية مع عدد من املوؤ�س�سات احلكوميه والهليه وال�سركات
املياه  وخطوط  م�سادراملياه  على  العتداء  بخطورة  للتعريف  مكثفه  اعالميه  حملة  تنفيذ     -

بالتعاون مع الجهزه املعنيه يف المن العام والدرك
- التن�سيق مع ادارات املياه يف املحافظات لتعريف املجتمع  املحلي باهمية  الدور املناط  بها وابرازه 

اعالمياً
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�سلطة وادي الأردن
التقرير ال�سنوي لعام 2013

�سد الوحدة
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�سلطة وادي الأردن

الروؤية
وادي الأردن اأخ�سر منتج جاذب لال�ستثمار وموارد مائية م�ستدامة

الر�سالة
* تطوير م�سادر مياه وادي الردن وحمايتها ل�ستغاللها 

يف كافة املجالت
* امل�ساهمة يف املحافظة على البيئة يف وادي الأردن

* امل�ساهمة يف تنمية وادي الردن
* ا�ستكمال م�سح وت�سنيف وحتديد ا�ستعمالت الأرا�سي
* التو�سع يف اإِ�سراك القطاع اخلا�س يف اإدارة مياه الري 

وتهيئة البيئة ال�ستثمارية

القيم اجلوهرية 
* العدالة والنزاهة وتكافوؤ الفر�س

* البداع والتميز
* ال�سفافية

* الولء والنتماء والعمل بروح الفريق الواحد
* الت�ساركية
* ال�سفافية
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مقدمة
ن�ساأة �سلطة وادي الأردن

الأردن رقم 18 لعام 1977 والذي  الأردن عام 1977 وفقا لقانون تطوير وادي  اأ�س�ست �سلطة وادي 
باإعمال  للقيام  وا�سعة  �سالحيات  ال�سلطة  واأعطيت   1988 لعام   19 رقم  بالقانون  لحقا  ا�ستبدل 
باملنطقة  حددت  اآنذاك  التي  الأردن  وادي  منطقة  يف  املتكاملة  والقت�سادية  الجتماعية  التنمية 
نهر  ومن  امليت جنوبا  للبحر  ال�سمايل  الطرف  اإىل  �سمال  للمملكة  ال�سمالية  احلدود  املمتدة من 
الأردن غربا اإىل كافة مناطق اأحوا�س الريموك والزرقاء الواقعة حتت م�ستوى 300 م فوق م�ستوى 
�سطح البحر , اإ�سافة  اإىل اأي منطقة  يقرر جمل�س الوزراء اعتبارها جزءا فيها والتي اأ�سيفت اإليها 
العقبة  لتنظيم مدينة  ال�سمايل  �سمال واحلد  امليت  للبحر  ال�سمايل  الطرف  الواقعة بني  املنطقة 
جنوبا ومن�سوب 500 م فوق �سطح البحر �سرقا وحدود اململكة غربا مبوجب قرار جمل�س الوزراء 

رقم 6339/12/59/6 بتاريخ 1977/5/22 . )موقع وادي الأردن(

مهام �سلطة وادي الأردن 
حددت مهام �سلطة وادي الأردن مبوجب املادة الثالثة من قانون تطوير وادي الأردن وتعديالته رقم 

19 ل�سنة 1988 مبا يلي :
املنزيل وال�سوؤون  املروية وال�ستعمال  الزراعة  اأغرا�س  الوادي وا�ستغاللها يف  تطوير م�سادر مياه 
حمايتها  وكذلك  املفيدة,  الإغرا�س  من  وغريها  الكهربائية  الطاقة  وتوليد  وال�سناعية  البلدية 
وحمايتها  وا�ستغاللها  امل�سادر  هذه  بتطوير  املتعلقة  الأعمال  بكافة  والقيام  عليها  واملحافظة 
واملحافظة عليه واإجراء الدرا�سات الالزمة لتقييم م�سادر املياه مبا يف ذلك الدرا�سات الهيدرولوجية 
درا�سة  الر�سد,  واإقامة حمطات  الختيارية  الآبار  وحفر  اجليولوجي  وامل�سح  والهيدروجيولوجية 
وت�سميم وتنفيذ وت�سغيل و�سيانة م�ساريع الري واملن�سات والأعمال التابعة لها على اختالف اأنواعها 
اأو غاياتها, م�سح وت�سنيف وحتديد الأرا�سي القابلة للزراعة املروية وا�ست�سالحها وتق�سيمها اإىل 
وحدات زراعية, ت�سوية اخلالفات النا�سئة عن ا�ستعمال امل�سادر املائية. وتنظيم وتوجيه اإن�ساء الآبار 
اخلا�سة والعامة, تطوير البيئة يف الوادي وحمايتها وحت�سينها وتنفيذ جميع الأعمال الالزمة لهذه 
احلدود  خارج  الواقعة  لالأرا�سي  والتف�سيلية  منها  الهيكلية  التنظيمية  املخططات  وو�سع  الغاية 
التنظيمية للبلديات ودرا�سة �سبكات الطرق الزراعية يف الوادي وت�سميمها واإن�ساوؤها و�سيانتها و 
تطوير ال�سياحة يف الوادي وتعيني املناطق التي تتمتع مبيزات ن�سبية ميكن ا�ستغاللها يف اأغرا�س 

�سياحية وترفيهية وتطوير هذه املناطق واإن�ساء املرافق ال�سياحية.

اخلدمات الرئي�سية التي تقدمها ال�سلطة
تقدم �سلطة وادي الأردن العديد من اخلدمات اإىل املواطنني وخا�سة مواطني منطقة وادي الأردن 
حيث يبلغ عدد اخلدمات التي تقدم) 43 ( خدمة ترتكز معظمها )31( خدمة يف جمال الأرا�سي 
وحوايل ) 12 ( خدمة يف جمال توزيع مياه الري على املزارعني يف منطقة الوادي ويذكر اأن اأهم 
ع�سر خدمات تقدمها ال�سلطة يف جمال الأرا�سي وال�سيانة والت�سغيل تتمثل يف:  تزويد الوحدات 
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الزراعية باملياه )اأمر �سقاية( , �سيانة ماآخذ الوحدات الزراعية , تركيب جهاز ري للوحدات الزراعية 
امل�ستحدثة, فح�س عينات مياه, تربة, نبات و�سماد , تاأجري وبيع الأرا�سي للم�ستثمرين يف القطاع 
ال�سياحي , بيع وحدات زراعية �سادر لها �سند ت�سجيل , رهن وحدات زراعية �سادر لها �سند ت�سجيل 
ملوؤ�س�سة الإقرا�س الزراعي , اإ�سدار موافقة على تاأجري الوحدات الزراعية , اإ�سدار رخ�سة اإن�ساءات 

داخل الوحدات الزراعية واملوافقة على اإي�سال التيار الكهربائي للوحدات الزراعية.
وحر�ساُ من �سلطة وادي الأردن على تكري�س منظومة القيم اجلوهرية التي تبنتها اأ�س�ست ال�سلطة 
الأردن  وادي  يف  املياه  م�ستخدمي  جمعيات   )GIZ( الفني  للتعاون  الأملانية  الوكالة  مع  وبالتعاون 
ليتولوا عملية اإدارة وتوزيع مياه الري يف وادي الأردن بحيث ي�ساهم ذلك يف زيادة كفاءة ا�ستخدام 
املياه واحلد من ال�ستخدامات غري امل�سروعة . ومن اجل اإجناح هذه التجربة عملت ال�سلطة على 
لبناء  ملنت�سبيها  الهادفة  التدريبية  الربامج  وعقدت  وفنيا«  ماديا«  املياه  م�ستخدمي  دعم جمعيات 

قدراتهم الفنية والإدارية.
هذا وتقوم ال�سلطة باإ�سراك املزارعني يف وادي الأردن بعملية اتخاذ القرار واطالعهم على اخلطط 
منها  اإمياناً  وذلك  تنفيذها  املنوي  وامل�ساريع  الربامج  وعلى  املائية  املوازنة  و  لل�سلطة  امل�ستقبلية 
ب�سرورة جت�سيد مبادئ الت�ساركية وال�سفافية والعدالة والعمل بروح الفريق الواحد ونتيجة للنتائج 
اأ�سبح ن�ساط اجلمعيات  اليجابية التي حققتها جتربة جمعيات م�ستخدمي املياه يف وادي الأردن 
يغطي ما يزيد عن 80% من امل�ساحة املروية يف وادي الأردن وتعمل ال�سلطة جاهدة  لتغطية كامل 

امل�ساحة املروية يف وادي الأردن خالل العامني القادمني بجمعيات م�ستخدمي مياه الري.
ومما يجدر ذكره اأن �سلطة وادي الأردن كاأحد موؤ�س�سات القطاع العام اأن�ساأت بهدف حتقيق التنمية 
ال�ساملة يف منطقة وادي الأردن ومل يكن الهدف من اأن�ساأها حتقيق اأرباح جتارية من خالل الأن�سطة 
التي متار�سها لن ذلك ل يلبي الغر�س الذي اأن�ساأت من اجله , ولو اأرادت بلوغ هذا الهدف لكان من 
الي�سري عليها حتقيقه ويف فرتة زمنية ق�سرية جدا وذلك من خالل زيادة اأ�سعار مياه  الري التي 
توزعها على املزارعني حيث ل توجد موؤ�س�سة مناف�سة لها , وكذلك تقوم �سلطة وادي الأردن بتزويد 
�سلطة املياه مبعدل مائة مليون مرت مكعب �سنوياً دون اأن تتقا�سى اأية اأثمان لها وتزويد القطاع 

ال�سناعي باملياه باأ�سعار جمزية مقارنة باأ�سعار مياه الري.
 موازنة �سلطة وادي الأردن

 –  2009( للفرتة  الأردن  وادي  ل�سلطة  ال�سنوي  واجلاري(  )الراأ�سمايل  الكلي  الإنفاق  معدل  بلغ 
2013( حوايل 30 مليون دينار اأردين فيما بلغ معدل الإنفاق اجلاري لنف�س الفرتة حوايل 8.150 

مليون دينار.
ومبعدل  اأردين  دينار  مليون   40.748 حوايل  الفرتة  لنف�س  ال�سلطة  اإيرادات  اإجمايل  بلغ  حني  يف 
�سنوي حوايل  8 مليون دينار اأردين,  الأمر الذي يوؤكد على اأن املوؤ�س�سة ل تهدف اإىل حتقيق اأرباح 

جتارية.
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املوازنة املائية 
جدول رقم )1(: كميات التدفق ال�سنوي للم�سادر املائية املختلفة لعام 2012 و2013 باملليون مرت مكعب ) م م3(

�سكل رقم )1( كميات التدفق ال�سنوي للم�سادر املائية املختلفة لعام 2012 و2013 باملليون مرت مكعب ) م م3(

جدول رقم )2(: كميات املياه امل�ستغلة لالأغرا�س املختلفة لعام2012 و2013 باملليون مرت مكعب       )م م3 (
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�سكل رقم )2( كميات املياه امل�ستغلة لالأغرا�س املختلفة لعام2012 و2013 باملليون مرت مكعب ) م م3 (

جدول رقم )3(
كميات املياه امل�سالة وكميات املياه ح�سب اأمر ال�سقاية والكميات املباعة )م م3( وكفاءة التوزيع واملبيع 

جدول رقم )4(
كفاءة التوزيع واملبيع لكميات املياه امل�سالة وكميات املياه ح�سب اأمر ال�سقاية والكميات املباعة 
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اجنازات املديريات لعام 2013
اإجنازات اإدارة الأغوار ال�سمالية والو�سطى :

- اجنازات الغوار ال�سمالية :
1. مت اإ�سالة املياه للوحدات الزراعية بن�سبة )70%( من الإ�ستحقاق املائي للنبات و�سلت اىل 80%  يف بع�س 
, بلغت الكميات امل�سالة للمديرية من كافة امل�سادر )49.7(  مليون   ا�سهر الذروة خالل ف�سل ال�سيف 
مرتمكعب من كافة امل�سادر �سكلت قناة امللك عبداهلل الن�سبة الأكرب )31( مليون مرت مكعب بن�سبة )63(% 
, ا�ستمر مو�سم الري لهذا العام حتى  2013/12/5 ب�سبب تاأخر نزول الأمطار وقد بلغت ن�سبة املبيع لهذا 

العام )88(%
2.  يف املجال املايل فقد بلغت ن�سبة التح�سيالت عن بقايا البقايا  )61%( بينما و�سلت ن�سبة حت�سيالت بقايا 

احلالية )%64(

- اجنازات مديرية التحكم :
1. اإعداد املوازنة املائية اليومية وال�سهرية التف�سيلية.

2. اإعداد موازنة مقارنة يومية لل�سدود لعامني.
3. اإعداد موازنة يومية لت�سرف نهر الريموك وتوزيعاته.

4. اإعداد التقرير ال�سهري ل�سخ عمان وال�سدود والأودية ونواقل الزرقاء وعدادي بيتا وطربيا وامل�سادر املغذية 
لقناة امللك عبد اهلل وم�سروع التمديد 14.5 كم.

5. فح�س برامج نظام اإدارة املياه يف املديريات واملراحل املختلفة.
6. تعديل اأ�سماء املت�سرفني بالوحدات الزراعية, وبع�س اأرقام الوحدات الزراعية على احلا�سوب.

7. اأخذ القيا�سات املائية املختلفة, مثل قيا�سات الأودية اجلانبية, وقيا�س اآبار املخيبة, وقيا�س املياه 
الريموك  نهر  وقراءات  الناقل / طربيا,  وقراءات اخلط  الوحدة ومراقبتها,  �سد  اخلارجة من 

ومراقبتها وقيا�س املياه الداخلة ل�سد �سرحبيل.
8. �سيانة �سبكة القيا�سات املائية .

- اجنازات وحدة   جمعيات م�ستخدمي املياه: 
1- متابعة ومراقبة اأداء اجلمعيات من خالل مناذج اأعدتها الوحدة ويتم فيها ت�سجيل موؤ�سرات الأداء 

والجنازات ب�سكل يومي و�سهري.
2- الطالع  على التقارير اليومية وال�سهرية للجمعيات املنقول لها ال�سالحيات وحتليلها.

3- اإر�ساد وتوعية املزارعني باأهمية مياه الري وم�سكلة �سح امل�سادر املائية.
4- متابعة وتوعية املزارعني باأهمية اإن�ساء جمعيات م�ستخدمي املياه ودورها يف حت�سني اإدارة املياه ورفع 

كفاءتها 
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- اجنازات مديرية اعتداءات �سمال البحر امليت:
1. مت �سبط اعتداءات على اأرا�سي خزينة الدولة يف وادي الأردن وحو�س الريموك وعددها )69( اعتداء.

2. مت اإ�سدار قرارات اإزالة لهذه العتداءات عدد )14( قرار.
3. مت ازالة اعتداءات على اأرا�سي يف منطقة اأبو �سيدو والغوار ال�سمالية ودير عال وعددها )8( اعتداء.

4. مت التن�سيق مع احلكام الداريني والجهزة المنية  والر�سمية املعنية بخ�سو�س الجراءات الالزمة لوقف 
هذه العتداءات واتخاذ كافة الجراءات الالزمة لزالة العتداءات الواقعة على اأرا�سي اخلزينة.

5. مت مراقبة املرامل واملحاجر للتاأكد من ح�سولها على الرتاخي�س الالزمة والعمل على اإيقاف املخالفني.

اإجنازات اإدارة الأغوار اجلنوبية ووادي عربة:
- اجنازات مديرية اعتداءات جنوب البحر امليت:  

1. ح�سر ومراقبة العتداءات خالل عام 2013/ 2014 م حيث بلغت امل�ساحة الإجمالية لالعتداءات )2809( 
دومن يف منطقة اخت�سا�س املديرية وهي كمايلي :

)4( �سمنها  من  مرامل  ثمانية    )8( وعددها  الخت�سا�س  �سمن  مرخ�سة  مرامل  يوجد   : املرامل   •
مرخ�سة و)4(غري مرخ�سة ومعامالتها لدى وحدة ال�ستثمارات.

• اجلمعيات : يوجد جمعيات �سمن الخت�سا�س ومعامالتهم لدى مديرية ال�ستثمارات وعددها )16(
2.  امل�ساحة األإجمالية بالعتداءات الزراعية )2809( وهي كما يلي:

• الذين مت عمل عقد ايجار لهم وعددهم )35( ومب�ساحة )608( دومن.    
• عقود قيد األجراء ممن ينطبق عليهم �سروط العقد وعددهم )23( ومب�ساحة )525( دومن.                                                                        
• عقود قيد األجراء ممن ل ينطبق عليهم �سروط العقد وعددهم )14( ومب�ساحة )260( دومن                                                                  
 )426( مب�ساحة   )25( وعددهم  ال�سلطة  يراجعو  ومل  عقود  لعمل  لهم  اأنذارات  تو�سية  مت  جمموعة  • هناك 

دومن .  
- اجنازات مديرية امل�ساغل واملعدات ومديرية وادي عربة:

1. تزويد الأهايل القاطنني خارج حدود التنظيم مبياه ال�سرب بوا�سطة ال�سهاريج وتزويد بلدية وادي عربه 
للقطاع  دعما  باملنطقة  املوجودة  الرتابية  الطرق  وفتح  املياه  عيون  و�سيانة  بتنظيف  والقيام  بالآليات 

الزراعي واجناز اأعمال احلماية الالزمة ملناطق ال�سيول والأودية.
2. عمل ال�سيانة وال�سالح الالزم ملحطات ال�سخ العاملة بامل�سروع والليات واملركبات وتوفري قطع الالزمة.
3. �سيانة وحفر املهارب اخلا�سة بال�سرف اجلويف وبالظروف اجلوية وم�ساعدة مديرية الغوار اجلنوبية 
بعملها عند احلاجة, وعمل احلمايات الالزمة من ال�سيول والفي�سانات وجلوانب الودية حفاظا على 

ال�سخا�س وامل�ساريع الزراعية , وم�ساعدة وحدة الإعتداءات بعملها ح�سب الأ�سول.
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اإجنازات اإدارة ال�سوؤون الفنية:
- اجنازات مديرية ال�سدود: 

1. العمل جاري يف تنفيذ �سد كفرجنة  الذي متت اإحالة عطائه حتت رقم 2010/41 على �سركة كوندوتي 
الإيطالية مببلغ  )038‚752‚19( مليون دينار اأردين, ومت توقيع التفاقية بتاريخ 2011/6/30, حيث مت 
اإ�سدار اأمر املبا�سرة بتاريخ 2011/7/23 وبلغت ن�سبة الجناز لنهاية عام 2013 حوايل 35% وكذلك احلال 
انريجو بروجكت ومببلغ )781‚201‚2(  �سركة  وتنفذه  الرقم 2010/40  والذي يحمل  ال�سراف  بعطاء 

مليون دينار اأردين.
2. مت طرح عطاء م�سروع تنفيذ �سد الكرك رقم 2013/10 ومن ثم اإعادة طرحة بتاريخ 2013/11/14  ويجري 
العمل حالياً من قبل اللجنة الفنية بدرا�سة العرو�س املقدمة متهيداً لفتح العرو�س املالية واإحالة العطاء 

وامل�سروع يهدف اىل حجز 2 مليون مرت مكعب وتبلغ كلفته حوايل 10.2 مليون دينار.
3. مت طرح عطاء ال�سراف على تنفيذ �سد زرقاء ماعني  رقم 2013/55 والذي �سيحجز 2 مليون مرت مكعب 
وتبلغ كلفة تنفيذه  11 مليون مرت مكعب )لال�سراف والتنفيذ وال�ستمالكات( ومتت درا�سة العرو�س 
و�سيتم اإحالة عطاء ال�سراف خالل ال�سهر احلايل وعطاء التنفيذ رقم 2013/85 و�سيتم تقدمي العرو�س 

بتاريخ 2014/3/25 .
رقم   ) دويل  )عطاء  الوالة  �سد  تعلية  م�سروع  عطاء  ووثائق  وت�ساميم  درا�سات  اإعداد  عطاء  طرح  مت   .4
2013/204 و�سيتم تقدمي العرو�س من ال�سركات ال�ست�سارية بتاريخ 2014/2/24ومن املنتظر ان تزداد 
ال�سعة التخزينية ب16 مليون مرت مكعب والكلفة املالية املتوقعة للتنفيذ قد ت�سل اىل 31.75 مليون دينار 

�سيتم  الذي  الت�سميم  على  يعتمد  وهذا 
العمل به.

اعداد  يف   2013 عام  بنهاية  العمل  بداء   .5
�سد  جدوى  لدرا�سة  املرجعية  ال�سروط 
 5 حوايل  تخزينية  ب�سعة  الذهب  تالل 
مليون مرت مكعب وقد ت�سل الكلفة اىل 

20 مليون دينار لال�سراف والتنفيذ.
الفنية  اجلدوى  درا�سات  طرح  مت   .6
يف  الوادات  �سد  لإن�ساء  والقت�سادية 
حمافظة الطفيلة  العطاء رقم 2013/196 
ال�سركات املحلية وذلك لدرا�سة �سد  على 

بطاقة تخزينية 0.2 مليون مرت مكعب .
7. اأعمال ال�سيانة والت�سغيل الدورية ملن�سئات ال�سدود مثل ك�سيانة م�سخات حمطة �سخ �سد وادي العرب 
و�سيانة املعدات الهيدروميكانيكية يف جميع ال�سدود القائمة ...... األخ وكذلك اإعداد املوازنــــــــــــات املائيــــــــــــــــــــة 

اليوميــــــــــة,ال�ســـــــــهرية وال�ســــــــــــــــنوية وكذلك التقارير املتعلقة بنوعية املياه يف بحريات ال�سدود.
8. اأعمال جلنة �سالمة ال�سدود من حيث القيام بتفقد من�سئات ال�سدود والتاأكد من جاهزيتها لإ�ستقبال 

املو�سم املطري 2013-2014 واإعداد التقارير والتو�سيات الالزمة بهذا اخل�سو�س.



التقرير ال�سنوي 2013 74

:) م3  م   (2013 لعام   واخلارجة  الداخلة  املياه  كميات   )6( رقم  • جدول 

- اجنازات مديرية احل�ساد املائي

اأول: بالتعاون مع وزارة البيئة
- مت النتهاء من اإن�ساء )13( حفرية  ب�سعة )1.25( مليون مرت مكعب يف حمافظتي املفرق ومعان 

وح�سب اجلدول التايل: 
جدول رقم )7( عطاءات احلفائر التي مت طرحها لعام 2013:
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- من خالل توقيع اتفاقية بني وزارة املياه والري ووزارة البيئة �سمن برنامج التعوي�سات البيئية 
والت�ساميم  الدرا�سات  اإعداد   العمل على   دولر يجري  )4( مليون  بقيمة    2014 لعام 2013- 
واملخططات وحت�سري وثائق العطاءات الالزمة لإن�ساء )13(حفرية اأو/ و �سد موزعة يف البادية 

الأردنية يف خمتلف حمافظات اململكة .
- كما ويجري العمل حالياً تنفيذ �سد بريو�س يف حمافظة الطفيلة ب�سعة )70000( مرت مكعب, 
وعلى اإعادة طرح عطائني لتنفيذ )6( حفائر ب�سعة )600000( مرت مكعب يف حمافظة معان , 
وكل ذلك ح�سب اتفاقية متديد ال�سنة الأوىل املوقعة يف �سهر اأيلول 2012  بقيمة  )1196371 ( 

دولر .

ثانيا: بالتعاون مع وزارة الزراعة: 
1. مت اإعادة طرح عطاء كل من �سد حمود يف حمافظة الكرك, و�سد الثغرة يف حمافظة معان ب�سعة 
املتوقع  ومن  امل�سروعني,  تنفيذ  على  حاليا  العمل  ويجري  منهما,  لكل  مكعب  )70000(مرت 

النتهاء من امل�سروعني يف �سهر حزيران 2014. 

:2013 لعام  طرحها  مت  التي  العطاءات   )8( رقم  • جدول 

2- عمل الدرا�سات والت�ساميم واملخططات وحت�سري وثائق العطاءات الالزمة لإن�ساء )10( حفائر 
يف حمافظتي معان والكرك والعقبة ب�سعة تخزينية 506000 مرت مكعب, وح�سب اجلدول التايل.
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:2013 لعام  برنامج   �سمن  التنفيذ  قيد  حتت  حفائر   )9( رقم  • جدول 

ثالثا: عطاءات اخلزينة/ �سلطة وادي الأردن
مت طرح عطاء رقم ر/2013/10 لتنفيذ )4( حفائر يف منطقة اجلفر بقيمة )318( األف دينار,   -
وب�سعة )0.2( مليون مرت مكعب. ومن املتوقع البدء باأعمال التنفيذ خالل �سهر �سباط من عام 

.2014
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- اجنازات مديرية امل�ساريع
مت جتهيز و اعداد  وثائق العطاء و املخططات مل�سروع اعادة تاأهيل ري ح�سبان الكفرين/ املرحلة   .1
الوىل الذي يهدف اىل اعادة تاأهيل مكونات امل�سروع با�ستبدال اأنابيب ال�سب�ستو�س باأنابيب من 
الدكتايل و البال�ستيك UPVC  لرفع كفاءة الري و حت�سني اأداء �سبكة امل�سروع ومت طرح العطاء 

واعداد املالحق اخلا�سة بالعطاء .
2.  متابعة واعداد الدرا�سات و الت�ساميم ووثائق العطاء و املخططات مل�سروع ري �سبكات ري �سيل 

الزرقاء /املرحلة الثانية ومت طرح العطاء واعداد املالحق اخلا�سة بالعطاء .
مت جتهيز و اعداد  وثائق و خمططات و جدول الكميات  مل�سروع ربط ناقل �سد امللك طالل مع   .3

الوحدات الزراعية يف القرن )حو�س 18( .
متابعة اعداد الدرا�سات و الت�ساميم  ووثائق العطاء مل�سروع حماية حمطة �سخ الزارة .  .4

متابعة اعداد وثائق و خمططات م�سروع ري قاع ال�سعيديني  ومت طرح العطاء واعداد املالحق   .5
اخلا�سة بالعطاء .

متابعة معلومات ن�سب الجناز و النفاق مل�ساريع الري اجلاري تنفيذها .  .6
والعطاءات  الردن  وادي  �سلطة  يف  الري  مل�ساريع  املختلفة  واللجان  الجتماعات  يف  امل�ساركة   .7

احلكومية.
اإعداد موازنة مديرية امل�ساريع لعام )2016-2013 (  .  .8

اإعداد بطاقات  و�سف م�ساريع مديرية امل�ساريع احلالية وامل�ستقبلية .  .9
10. متابعة عطاءات ال�سراف والتنفيذ للم�ساريع التالية :

*. م�سروع ري رحمة – وادي عربة  *. م�سروع ري بئر مذكور – وادي عربة  *. م�سروع ري قاع 
– وادي  – وادي عربة  *. م�سروع مركز البحث والر�ساد الزراعي يف قرية رحمة  ال�سعيدين 

عربة  *. م�سروع اعادة تاهيل ح�سبان الكفرين .
11. ال�سراف املبا�سر على تنفيذ امل�ساريع التالية :

*. م�سروع ربط خط ناقل �سد امللك طالل مع الوحدات الزراعية يف القرن  *. م�سروع �سبكات ري 
�سيل الزرقاء – املرحلة اْلوىل .

12. مت جمع البيانات الواردة من خمترب اجلمعية العلمية امللكية و �سلطة وادي الأردن و �سلطة 
املياه حول نوعية املياه ودرا�ستها وكتاب التقارير وتوزيعها اىل اجلهات ذات العالقة و حفظها 

على احلا�سوب .
13. جمع البيانات الواردة  من خمترب اجلمعية العلمية امللكية ومن مواقع وحدة مراقبة البيئة 

والأبحاث )EMARCU(  حول نوعية املياه ومقارنتها وتخزينها على احلا�سوب.
14. جمع البيانات حول كميات املياه من م�سادر املياه ال�سطحية واجلوفية على امتداد وادي الأردن  

والأغوار اجلنوبية  و وادي عربة وا�ستخداماتها وتخزينها على احلا�سوب.
وتبادل  جلمع  الأردن  وادي  و�سدود  ومديريات  املياه  لنوعية  املراقبة  ملواقع  ميدانية  زيارات   .15

البيانات كمية ونوعية .
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- اجنازات مديرية املختربات البيئة
قامت املديرية بادخال وحتليل  )2811( عينة موزعة  كما يف اجلدول:  .1

جدول رقم )10( عينات ال�سماد واملياه والنبات التي مت حتليلها:

- اجنازات مديرية ال�سرف اجلويف
اجلدول رقم )11( اجنازات املديرية لعام 2013 :

اجنازات اإدارة الأرا�سي والتنظيم  -
مت دفع ما يقارب )100450( دينار تعوي�سات ا�ستمالكات ارا�سي لغايات م�ساريع ال�سلطه مبا يف   .1

ذلك �سد كفرجنه.
مت التعامل مع )50( معامله رفع ا�سارة ا�ستيالء وحجز على الوحدات ال�سكنيه.  .2

مت التعامل مع )200( معامله وارده من املديريات والق�سام املختلفة ل�سلطة وادي الردن.  .3
مت عمل )40( معاملة مقا�سة مالية وما يتبعها من امور فنيه.   .4

تفا�سيلها كما  العام 2013  بالتعامل مع )93( معامله خالل  رالرا�سي  تقدير  ق�سم  قام  حيث   .5
يلي:
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اجلدول رقم )12( اجنازات املديرية لعام 2013

- و قام ق�سم التنظيم باعداد املعامالت ح�سب اجلدول املرفق :
جدول رقم )13( :- عد د املعامالت املنجزه يف ق�سم التنظيم

معامالت اعدت بالعام 2012 ومل تقدر , مت تقديرها ون�سرها باجلريده الر�سمية واخذت قرارا  اأ - 
قطعيا من اللجنة ال�ستئنافية وعددها )24( معامله

ب - معامالت مت اعدادها خالل العام 2013 وعددها )69( معامله تفا�سيلها يف اجلدول التايل:

- اجنازات مديرية ال�سرف اجلويف
- اجنازات وحدة ناقل البحرين :

1. مت النتهاء من اأعمال درا�سة م�سروع ناقل البحرين الذي مت ادارته من قبل البنك الدويل حيث 
مت اعداد التقارير النهائية التاليه :-

اأ. درا�سة اجلدوى  ب.  درا�سة التقييم البيئي ج. درا�سة منذجة البحر امليت  د. درا�سة منذجة البحر 
الأحمر هـ. درا�سة البدائل .

  وقد مّت و�سع امللخ�سات املرتجمة وكافة التقارير املقدمة من قبل ال�سركات الإ�ست�سارية باللغة 
 . )www.worldbank.org/rds( الإجنليزية على املوقع الإلكرتوين لربنامج الدرا�سة

يف  واإ�سرائيل  الفل�سطينية  وال�سلطة  الأردن  بني   2013/12/9 بتاريخ  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت   .2
البنك الدويل بوا�سنطن  اتفقت فيها الأطراف الثالثة على البدء بتنفيذ املرحلة الأوىل من 
م�سروع ناقل مياه البحر الأحمر- البحر امليت, و�سيتبع ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية بني الأردن 
وتعترب  بكل طرف.  املتعلقة  التفا�سيل  ت�سمل  واإ�سرائيل  الفل�سطينية  ال�سلطة  وبني  واإ�سرائيل 
العقبة( نتيجة جلهد  البحر الأحمر يف  املرحلة من م�سروع ناقل البحرين )حتلية مياه  هذه 



التقرير ال�سنوي 2013 80

اإطار  يف  الإقليمي  التعاون  لدعم  امل�سروع  من  امل�ستفيدة  الثالثة  الأطراف  قبل  من  م�سرتك 
احلاجة املا�ّسة ملياه ال�سرب يف املنطقة. 

3. مت اطالق موقع الكرتوين متخ�س�س مب�سروع ناقل البحرين
ناقل  وحدة  بني  ما  بالتن�سيق    )http://www.jva.gov.jo/sites/en-us/RSDS/default.aspx(
البحرين ووحدة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات )ICTU( وي�سمل جميع الدرا�سات ال�سابقة 

والو�سع احلايل للم�سروع ومعلومات اأخرى.
 

- اجنازات وحده تخطيط العمال واملياه القليمية :
1- متابعة تنفيذ اتفاقيات املياه الإقليمية وامل�ساركة يف اللجان ذات العالقة.

2- متابعة اأن�سطة م�سروع جمعيات م�ستخدمي مياه الري يف وادي الأردن وم�سروع ا�ستخدام املياه 
املعاجلة.

3- اإعداد التقرير ال�سنوي ل�سلطة وادي الأردن.
4- مراجعة وتطوير اخلطة الإ�سرتاتيجية لل�سلطة 2012-2014 بالتعاون مع الإدارات املختلفة .

 PIS,( 5- حت�سري املعلومات املطلوبة عن �سلطة وادي الأردن وم�ساريعها لأنظمة وزارة املياه والري
.)EIS

 AFD,  JICA, EU,GTZ( 6- تقدمي مقرتحات م�ساريع وطلب التمويل لها من عدة جهات مانحة
.), USAID

7- اعداد التقارير الالزمة عن �سري عمل م�ساريع املنفذة بال�سلطة.
8- اعداد درا�سة تعرفة مياه الري.

9- البدء بالتح�سري مل�سروع اعادة تاأهيل حو�س نهر الريموك ال�سفلي بالتعاون مع اللجنة الوطنية 
امل�سكلة لذلك .

10- حتديث اأجهزة احلا�سوب العاملة يف ال�سلطة و�سراء 40 جهاز حا�سوب وتثبيت الربامج عليها 
وت�سليمها للمديريات املعنية .

11- �سراء 20 طابعة  ليزرية وت�سليمها للمديريات املعنية .
12- متابعة عقود ال�سيانة  وجتديد ها ح�سب الأ�سول.

- اجنازات  وحدة ال�ستثمارات :

جدول  رقم 
)14( يبني ابرز 

الجنازات املحققه 
خالل العام 2013
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اجنازات اإدارة املالية والعطاءات

ثانياً:0عطاءات الدائرة
اأ�سغال

جدول رقم )16( عطاءات 
اأ�سغال الدائرة ل�سلطة وادي 

الأردن لعام 2013

اأوًل: العطاءات املركزية
اأ�سغال

جدول رقم )15( عطاءات 
الأ�سغال املركزية ل�سلطة 

وادي الأردن لعام 2013:

ثالثاً:0العطاءات املحلية
اأ�سغال

جدول رقم )17( عطاءات 
الأ�سغال املحلية ل�سلطة وادي 

الأردن لعام 2013
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على  املالية  قيمها  ال�سراءو  عمليات  مراحل  ح�سب  امل�سرتيات   ق�سم  يف  املنجزة  الأعمال  ح�سر  مت 
النحو التايل :

اأولآ :- طلبات ال�سراء 
مت ت�سجيل  ) 1672 (الف و �ستمائة واإثنان و�سبعون طلب �سراء على النحو التايل :-

�سراء مبا�سر  ) 1089 ( الف و ت�سعة وثمانون طلب �سراء. اأ - 
ب - جلان �سراء  ) 442( اربعمائة واإثنان و اأربعون طلب �سراء.
ج-�سراء عرب دائرة اللوازم العامة  )90 ( ت�سعون طلب �سراء.

د- تلزمي  ) 39 ( ت�سعة وثالثون طلب �سراء .
هـ-عطاءات حملية / لوازم  - عن طريق طرح باجلريدة - )12( اإثني ع�سر طلب �سراء .

و جميع  طلبات ال�سراء  مت  ت�سجيلها ب�سجالت  طلبات ال�سراء املعتمدة و ح�سب الأ�سول  بالإ�سافة  
لإدخالها  اىل احلا�سوب  للحفظ و املتابعة و الأر�سفة .

ثانيا :- قرارات الإحالة و التلزمي 
مت ت�سجيل )  368 ( ثالثمائة و ثمانية و�ستون  قرار اإحالة وقرار تلزمي وعلى النحو التايل :- 

اأ - قرارات اإحالة جلنة امل�سرتيات املحلية / لوازم ) 329 ( ثالثمائة وت�سعة وع�سرون  قرار اإحالةبقيمة 
اإجمالية مقدارها )466400(اربعمائة و �ستة و�ستون الفا و اأربعمائة دينار .

 ب-قرارات اإحالة جلنة العطاءاآت املحلية / لوازم ) 8(ثمانية قرارات اإحالة بقيمة اإجمالية مقدارها 
) 98714 ( ثمانية وت�سعون الفا و �سبعمائة واربعة ع�سر دينار .

ج-قرارات التلزمي  ) 31 ( واحد وثالثون قرار تلزمي بقيمة اإجمالية مقداره )30349 ( ثالثون الفا 
و ثالثمائة وت�سعة واربعون دينار .

خم�سمائة   )  595463  ( مقداره   ما   2013 العام   خالل  الإحالة  لقرارات  الإجمالية  القيمة  بلغت 
وخم�سة وت�سعون الفا و اأربعمائة و ثالثة و�ستون دينارا .

و ح�سب  املعتمدة  الإحالة   قرارات  ب�سجالت   ت�سجيلها  التلزمي   مت   و  الإحالة  قرارات  و جميع  
الأ�سول  بالإ�سافة  لإدخالها  اىل احلا�سوب  للحفظ  و املتابعة  والأر�سفة .

ثالثا :-الكفالت 
مت التعامل مع  )91 ( واحد وت�سعون كفالة  و �سيك وعلى النحو التايل :

اأ - كفالت ح�سن التنفيذ- �سيكات ) 28 ( ثمانية وت�سعون �سيك , كفالت ح�سن التنفيذ )21 ( واحد 
وع�سرون كفالة .

ع�سرة   )10  ( عطاءاآت  دخول  ,كفالت  �سيكات  ثمانية   )  8  ( عطاءاآت– �سيكات  دخول  كفالت  ب - 
كفالت.
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ج- كفالت ال�سيانة – �سيكات ) 7 ( �سبعة �سيكات, كفالت ال�سيانة– كفالت ) 2 ( كفالتان.
د- تعهدات  عدلية  ) 15 (  . 

العدد  الكلي  للكفالت التي مت التعامل معها خالل العام 2013هو )91 ( واحد وت�سعون كفالة و 
�سيك .

و جميع الكفالت مت  ت�سجيلها ب�سجالت الكفالت  ح�سب الأ�سول  بالإ�سافة  لإدخالها  اىل احلا�سوب  
للحفظ  و املتابعة و الأر�سفة .

رابعا :- الفواتري
مت تدقيق و اإجازة �سرف ) 1554 ( الف و خم�سمائة واأربعة وخم�سون فاتورة بقيمة اإجمالية مقدارها  
)932074( ت�سعمائة و اإثنان  وثالثون الفا و اأربعة و �سبعون دينارا موزعة ح�سب اأنوع قرارات الإحالة 

و التلزمي و الإتفاقيات و ح�سب القيم املالية لها كما يلي :-
اأ - �سراء مبا�سر  ) 1023 ( الف  و ثالثة وع�سرون  فاتورة بقيمة اإجمالية ) 131895 ( مائة و واحد 

و ثالثون الفا و ثمامنائة  و خم�سة وت�سعون دينار.
ب - قرارات الإحالة / جلنة �سراء ) 421 ( اأربعمائة و واحد وع�سرون فاتورة بقيمة اإجمالية مقدارها 

) 492743( اأربعمائة و اإثنان وت�سعون الفا و �سبعمائة و ثالثة و اأربعون دينارا .
�سراء عرب دائرة اللوازم العامة  ) 66 ( �ستة و �ستون فاتورة بقيمة اإجمالية مقدارها ) 231438  ج - 

( مائتان و واحد و ثالثون الفا و اأربعمائة و ثمانية و ثالثون دينارا .
 د- تلزمي  ) 22 ( اإثنان و ع�سرون فاتورة  بقيمة اإجمالية مقدارها  ) 22998 ( اإثنان و ع�سرون األفا 

و ت�سعمائة و ثمانية و ت�سعون دينارا.
اإجمالية  بقيمة  فاتورة  ع�سر  اأربعة   )  14  ( /لوازم  حملية  عطاءاآت  جلنة    - الإحالة  قرارات  هـ- 

مقدارها ) 52240 ( اإثنان و خم�سون الفا و مائتان و اأربعون دينارا .
دينارا  �ستون  و  �سبعمائة   )  760  ( مقدارها  اإجمالية  بقيمة  فواتري  ثمانية   )  8  ( الإتفاقيات:  و- 
ن�سف  و  حالية  �سنة  ن�سف  تغطي  ما  غالبا  و  دفعات  على  تدفع  الإتفاقيات  معظم  باأن  علما 

قادمة2012– 2013 والقيمة املعطاة اأعاله عن الفواتري التي دفعت فقط .

خام�سا : - م�ستندات الإلتزام املايل 
التي طرحت عن  العطاءاآت  امل�سرتيات جلميع  ق�سم  قبل  اإلتزام مايل من  م�ستندات  اإ�ست�سدار  مت 
ق�سم  عطاءاآت  جلميع  بالإ�سافة   اأعاله   املذكورة  الإن�سائية  للعطاءاآت   / العطاءاآت  ق�سم   طريق  
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املالية  للدائرة  اإر�سالها  ومت  دينار   5000 من  اأكرث  لها  التقديرية  القيمة  كانت  التي  امل�سرتيات 
لتحويلها لدائرة املوازنة العامة لإ�ستكمال توقيعها وختمها ح�سب الأ�سول .

- اجنازات مديرية ال�سوؤون املالية
ن�سبة النفاق من املوازنة الراأ�سمالية لغاية  31 / 12 / 2013

جدول رقم )18(  ن�سبة النفاق املايل لربنامج �سلطة وادي الأردن لعام2013:

اليرادات الفعلية )التح�سيالت( لعام2013
جدول رقم )19(ايرادات ال�سلطة لعام 2013:
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- اجنازات اإدارة املوارد الب�سرية وامل�ستودعـــات والنقليات
1- مت احلاق العديد من املوظفني يف دورات تدريبية حيث بلغ العدد الإجمايل للموظفني امل�ساركني 

فـي جميع الدورات و ور�س العـمل )179( موظفاً  مق�سمني على النحو التايل :-
اأ-  الدورات الداخلية )144( م�ساركاً .

ب-  الدورات اخلارجية  )35( م�ساركاً .
ج- التدريب امليداين  )10(  متدرباً .

2- كما مت  تعيني )50 ( كانوا يعملون بالجور اليومية .
3-  مت العمل على ادامة وا�ستكمال تنقيح بيانات جميع موظفي ال�سلطة اخلا�سة بديوان اخلدمة 

املدنية.
زيادة   1400 املمنوحة  الزيادات  عدد  والبالغة  موعدها  يف  للموظفني  ال�سنوية  الزيادات  منح   -4

للموظفني الذين هم على را�س عملهم 
5-  مت النتهاء من اإعداد جدول الت�سكيالت للعام 2013.

6- ادخال التقارير ال�سنوية للموظفني والبالغ عددها 1493 تقرير.
7-  وقام الديوان بت�سجيل املعامالت خالل العام 2013 ) وهي: )11100( معاملة �سادرة, و)5600( 

معاملة واردة (.
8-  وقام ق�سم ال�سوؤون القانونية بالجنازات التالية ح�سب اجلدول التايل 

جدول رقم )20( اجنازات ق�سم ال�سوؤون القانونية لعام 2013 :


