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 حضرة صاحب الجاللة الهاشمية

 امللك عبدهللا الثاني ابن الحسين املعظم حفظه هللا
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 املياه سلطة إدارة جملس

 

 
 رئيسًا      والري املياه وزير
 للرئيس نائبا     األردن وادي لسلطة العام االمني
 املياه لسلطة العام األمني
 والتجارة الصناعة لوزارة العام االمني
 الصحة لوزارة العام االمني
 البلديات لوزارة العام االمني
 طيطالتخ لوزارة العام األمني
 الزراعة لوزارة العام األمني
 العامة املوازنة لدائرة العام االمني
 الطبيعية املصادر سلطة مندوب
 واالختصاص اخلربة ذوي من عضو

 

 
 ردناأل وادي سلطة إدارة جملس

 
 رئيسًا      والري املياه وزير
 للرئيس نائبا     االردن وادي لسلطة العام األمني
 اهاملي لسلطة العام األمني

 التخطيط وزارة عام أمني
 الزراعة لوزارة العام أمني
 البلدية الشؤون وزارة عام أمني
 السياحة وزارة عام أمني
 السياحة وزارة عام مدير
 واملساحة األراضي دائرة عام مدير
 املوازنة عام مدير
 املزارعني احتاد رئيس
 واالختصاص اخلربة ذوي من أشخاص ثالثة
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  ركلمة معالي الوزي

 

ويستمر قطاع املياه في األردن في مسيرته ملواجهة التحديات التي يواجهها في ظل ازدياد 

تراجع املصادر املائية وارتفاع الطلب على املياه لكافة االستخدامات، أضف إلى ذلك 

الزيادة السكانية ونتاج الصراعات في دول اإلقليم املجاورة التي تحمل األردن أعباءها 

 باملياه، وكان آخره
ً
ا أزمة اللجوء السوري ليصنف األردن ضمن قائمة الدول األكثر فقرا

قل من 3(م3600من ) 1964حيث تراجعت حصة الفرد في األردن منذ عام 
ُ
 إلى أ

ً
/سنويا

 أي أقل من )3(م100)
ً
بـ %( من خط الفقر املائي العالمي املقدر 10/سنويا

.3م(1000)
ً
/سنويا

على تعظيم املصادر املائية واالستفادة منها قدر اإلمكان من خالل االستراتيجيات الوطنية والسياسات  وتعمل وزارة املياه والري 

والبرامج االستثمارية خاصة إعادة االستخدام، واإلحالل، واملياه الجوفية والسطحية والحصاد املائي وكفاءة الطاقة والطاقة 

بهدف تحقيق االستدامة ملصادر املياه، وقد حققت نجاحات يشار لها حيث  املتجددة، إضافة إلى التغييرات املناخية والجفاف

 مع تغطية )3( مليون م470ارتفع التزويد املائي لغايات الشرب إلى أكثر من )
ً
%( من املخدومين بشبكات املياه وخدمة 94/سنويا

ياه العادمة وفق أحد  التقنيات ( محطة صرف صحي ملعالجة امل33%( من املواطنين بخدمات الصرف الصحي من خالل )65)

واملواصفات العاملية، وكذلك البحث عن مصادر غير تقليدية مثل إعادة استخدام املياه املعالجة الناتجة عن محطات الصرف 

 يزيد على )
ً
 هاما

ً
، وزيادة الطاقة التخزينية في السدود الرئيسية الـ)3( مليون م170الصحي التي أصبحت مصدرا

ً
ي ( ف15/سنويا

( حفيرة وسد صحراوي ليكون األردن ضمن 330في ) 3( مليون م400إلى ) 3( مليون م336مختلف مناطق اململكة لترتفع من )

 الدول األكثر كفاءة بحصاد مياه األمطار.

ادر املياه وفي إطار الجهود املتواصلة لقطاع املياه بالتعاون مع الجهات الدولية واملانحة والقطاع الخاص والدولي في تطوير مص

من خالل توسيع شراكتها مع القطاع  2020في اململكة ستشرع وزارة املياه والري بتنفيذ عدد من املشاريع الهامة خالل العام 

ء والبدء بتنفيذ مشاريع مائية استراتيجية وتدشين مشاريع مائية تضمن توفير كميات مياه إضافية مثل االخاص لتطوير األد

، ومشروع استخراج املياه العميقة الشيدية الحسا بطاقة 3( مليون م30العرب املرحلة الثانية بطاقة )مشاريع جر مياه وادي 

املرحلة الثانية، إضافة إلى املشروع االستراتيجي الوطني )الناقل الوطني للمياه(  3( مليون م50املرحلة األولى و ) 3( مليون م20)

مشاريع خفض الفاقد وتقليل خسائر القطاع وزيادة املصادر املائية املحمية املرحة األولى، كذلك  3( مليون م130بطاقة )

 إلى )3( ألف م365وتوسعة محطة الخربة السمرا املرحلة الثالثة/ التوسعة الثانية برفع طاقتها من )
ً
( ألف 465/يوميا

، وكذلك مشروع تحلية املياه املالحة في حسبان بطاقة )3م
ً
، ومشروع محطة الغباوي للصرف /سنو 3( مليون م15-10/يوميا

ً
يا

 /املرحلة األولى ونقل محطة عين غزال/وسط العاصمة، ونقل محطة تنقية أبو نصير، 3( م16.500الصحي بطاقة )
ً
/يوميا

إضافة إلى برامج مواجهة التغييرات املناخية والحد من انخفاض سطح املياه الجوفية وحماية املصادر املائية والحد من 

 االعتداءات.

 م. رائد أبو السعود

 وزير املياه والري  
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وتواصل الوزارة جهودها لتعزيز شراكاتها مع املواطنين من خالل حمالت التوعية والترشيد ونشر الوعي املائي على مختلف 

املستويات ليكون املواطن شريك أساس ي في برامج القطاع وواع في التحديات املائية التي يواجهها األردن إضافة إلى تعزيز دور 

بدورها في هذا املجال من خالل جمعيات املرأة املختلفة للقيام بصيانة املرافق املنزلية من خالل املرأة وتمكينها من القيام 

 جمعيات السباكات األردنيات ونشر ثقافة الوعي املائي في جميع مناطق اململكة.

 وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم
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 التطـور التارخيـي لقطـاع امليـاه

 

 

ـي األردن ومنـذ عهــد اسستقــال   بتمتمــام كبيــر     حيظـى قطـاع امليـاه ف

ـــزة        ـــو الركي ـــاه م ـــاع املي ـــة قط ـــة ألن طنمي ـــادة ا اني ـــق القي ـــن قب م

األساسيـة لتطويـر كافـة القطــاعات التنمويــة فــي األردن ي حيـــ ركــز      

جاللـة امللـك عبـد اهلل الثانـي املعظـم علـى موضـوع امليـاه واعتبــره مــن   

لويـات عمـق احلكومـة املتالحقـة فـي عهـده امليمـون نظـرًا ملــا يشكلــ    أو

مـن حاجـة أساسيـة لبقـاء ومنـو وططــور احليــاة وعنصــرًا أساسيــًا مــن      

عناصـــر التنميـــة فـــي األردن ي ولقـــد مـــر قطـــاع امليـــاه بعـــدة مراحـــق  

ـــة خدمـــات امل    ـــى كاف ـــدت ططـــورًا ملموســـًا عل ـــة شه ـــاه ر ـــم  متداخل ي

التحديـات التـي يواجههــا مــذا القطــاع خاصــة مــي بدايــة التسعينــات        

واملتمثلـة بشـح وضعـف قدرطهـا علـى طلبيـة اسحتياجـات املتزايـدة يومـًا 

بعـد يـوم والتـي فرضتهـا الزيـادة الطبيعيـة و يـر الطبيعيـة فـي عــدد  

ـور اسقتصــادي  واسجتماعــي   السكـان وإرطفــاع مستــوا املعيشــة والتطـ    

والسياحـي فـي األردن ي وفـي الوقـت الــذي كانــت اخلدمــات املائيــة فــي      

اململكـة وخاصـة فـي القطـاع املنزلـي طتـم بصـورة طقليديـة ومـن خـال  

اآلبـــار التجميعيـــة وميـــاه الينابيـــي التـــي كانـــت ميـــاه األمطـــار طشكـــق 

راض الزراعيـة ي فقـد  طـت اخلدمـات املائيــة مــا   الرافـد الرئيـس لأل ـ

% مــن املواننيــن حيـــ طعمــق برامـــ وخطــط       65% مـن سكـان اململكـة وزادت خدمــات الصــرا الصحــي عــن     98يزيـد عـن 

 % فـي السنـوات القادمـة .70الـوزارة علـى زيـادة مـذه النسبـة لتصـق إلـى 

 

 ططـور املؤسسـات املائيـة :

كـان املواننـون خاصـة الذيـن ال ميلكـون آبـار اجلمـي يبذلـون اجلهـد الكبيــر ويقطعــون املسافــات الشاسعــة فــي سبيــق احلصــو         

علـى كميـة حمـدودة مـن ميـاه الينابيـي املتدفقـة والبــر  التــي كانــت مصــدرًا مائيــًا للمواننيــن فــي البدايــات ومــي طشكيــق           

ي املـدن والقـرا ي فقـد طولـت مـذه املؤسسـات عمليـة طوزيـي امليـاه علـى املواننيـن وطولـت الصحـة التـي طأسســت عــام   البلديـات فـ

مراقبـة نوعيـة امليـاه ولغايـات إجـراء الدراسـات املائيـة وحفـر آبـار وطوفيـر املصـادر املائيـة للبلديـات فقـد طشكلـت بعـض  1951

كذلـك طـم إنشـاء سلطـة قنــاة الغــور الشرقيــة     1960عنيـة بقطــاع امليـاه كسلطـة امليـاه املركزيـة التـي أنشئـت عـام املؤسسـات امل

 لتنفيـذ املرحلـة األولـى مـن مشـروع الريمـو  ووادي األردن . 1959التـي طشكلـت عـام 

الــدو  العربيــة واملشاريــي املائيــة املطروحــة علــى الساحــة آنــذا           وقـد جـاء إنشـاء مـذه السلطـة إنسجامـًا مـي قـرارات جامعـة

 فيـم يتعلـق بتقسيـم ميـاه حـوض الريمـو  ووادي األردن .

سلطــة   1965ـا عــام  مالغيـت ماطـان السلطتـان وأنشئـت بـداًل منه 1964وسعتبـارات سياسيـة بعـد مؤمتـر القمـة العربيـة عـام 

عيـة التـي ضمـت السلطتيـن إضافـة لدائـرة جديـدة لألحبـاث اجليولوجيـة ي كمـا رافـق ذلــك قيــام مؤسســة أخــرا     املصـادر الطبي

سستغـال  ميـاه نهـر األردن مـي    ) مؤسسـة الروافـد ( التـي طبنـت مشــروع ســد خالــد ومشــروع األ ــوار فــي وادي األردن إال أن       

 . 1967ا احلـظ بالنجـاح بسبـب حـرب عـام مـذه املؤسسـات لـم حيالفهـ
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 نشـأة الـوزارة

 

خــالت فــي الصالحيــات مــا بيــن السلطتيــن ) امليــاه ي ووادي األردن ( خاصــة مــا يتعلــق ـصــادر امليــاه             ابعـد ظهـور بعــض التد 

طلــب علــى امليــاه واحلاجــة لوضــي سياســة مائيــة        وططويرمـا وأولويـات التوزيـي املائـي خاصـة فـي األوقــات التــي يشتــد فيهــا ال    

متوازنـة طأخـذ بعيـن اسعتبـار ططويـر كافـة مصـارد امليـاه مـن خـال  مشاريـي ماليـة لأل ـراض املنزليــة والصناعيــة والزراعيــة    

طيجيــات والربامـــ اخلاصــة بتنفيــذ     والسياحيـة ـوجـب خطـة وننيـة نويلـة األجـق حتـد مـن اسزدواجيـة ي ومــن أجــق اسس ا  

ي السياسـة املائيـة التـي طأخـذ بعيـن اسعتبـار اسحتياجـات احلاضـرة واملستقبليـة فـي ضـوء مـا يشهـده األردن مـن منــو وططــور فــ   

ا الــوزارة ومهامهــا ولتحــدد    خمتلـف اجملاالت ومـن أجـق إستمـرار ومواكبـة ميكلـة قطـاع امليـاه وطنظيمـ  ـــا ينسجــم مــي أمــدا    

صالحيـة التخطيـط والتنظيـم والتمويـق ورسـم السياسـات وإس اطيجيـات وختطيـط وطنفيــذ برامـــ التوعيــة املائيــة بالــوزارة      

فاقيــة الســالم   جنبـًا إلـى جنـب طنفيـذ املشاريـي الكبـرا وخاصـة املش كـة مـي دو  اسقليــم وبالــذات طلــك التــي إنبثقــت عــن إط      

ا والتـي فتحـت آفاقـًا عديـدة للتعـاون وطنفيـذ املشاريـي إضافـة ملـا يلـحق بذلـك مــن أعمــا  الدراســة والتقييــم والتمويــق و ريمــ      

لبــًا ملحــًا   فقـد أصبـح إنشـاء مؤسسـة جتمـي فـي مسؤولياطهـا وميكلهـا اسداري كـق مسؤوليـات املؤسسـات املعنيــة بقطــاع امليــاه مط   

لتضـم فـي مظلتهـا سلطتـي امليــاه ووادي األردن وفــي الوقــت الــذي      1/10/1988دفـي احلكومـة سنشـاء وزارة امليـاه والـري فـي 

يشهـد األردن فيـ  حركـة طنمويــة متــطورة ونشطــة وطتطلــي معظــم القطــاعات اسستثماريــة فــي دو  العالــم لفستثمــار فــي            

اجلديــدة  ة وخاصـة األردن ومـا ي طـب عليـ  مـن إستعـداد ومؤسسيـة خمططـة ومربجمـة طستطيــي التعامــق مــي املرحلــة     املنطقـ

داء فـي العمـق وزيـادة كفـاءة اخلدمـة املائيـة ومشاركـة أوسـي للقطـاع اخلـاص الـذي أصبــح مــن الضــروري    وإستحقاقهـا وطفعيـق األ

املقدمـة للمواننيـن ي فقـد واكبـت الـوزارة مـذه املتطلبـات بتطويـر التشريعـات واملهـام املطلوبـة والتنـوع فـي قيامـ  مـن اخلدمـات 

 أسلـوب ونـرق إدارة القطـاع بشكلـ  املتكامـق.

يــاه اجلوفيــة مــدا إلــى     وللحفاظ علـى امليـاه اجلوفيـة بتعتبـارما مصـدر مائـي لقطـاع الشـرب طـم إصـدار نظـام خـاص ملراقبـة امل

قطــاع  التعامـق مـي موضـوع اآلبـار بشتـى أنواعهـا لضبـط عمليـة اسستخـراج واحلـد مـن ا ـدر والتبذيـر  ـذا املصـدر املائـي إ ــام ل 

 الشـر ب فـي اململكـة .

ـادة التحديــات وفــق معادلــة شــح املــوارد املائيــة       ونظـرًا للتوسـي فـي واقـي اخلدمـات املقدمـة مـن قبـق مؤسسـات قطـاع امليـاه وزي

واملاليـة والتوجـ  لفستمراريـة فـي ططـور مـذه اخلدمـات فقـد أصبحــت عمليــة طوسيــي قاعــدة مشاركــة القطــاع اخلــاص جــزء         

و إنشــاء شركــات ولوكــة    قــد اسدارة  نظــام ع ( أو ب BOTمامـًا مـن اسس اطيجيـة املائيـة مـن خـال  طنفيـذ مشاريـي بنظــام الــ )   

و شركــة ميامنــا فافظــة     2004العقبــة التــي أنشئــت عــام     للحكومـة طـدار علـى أسـاس جتـاري كمـا مــو احلــا  بشركــة ميــاه     

 .2010وشركة مياه الريمو  اليت أنشئت عام  2007العاصمـة التـي أنشئـت عـام 
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 وزارة املياه والري

 والرسالة والقيم اجلومرية الرؤيا

 

 

  ... ـــةالرؤيــــــــــــ

 
 مائية مستدامة .  حنو موارد

 

 

 

 

 

  ... الرسالــــــــــــــة

 

الشراكات وطبين املتكاملة ملوارد املياه بكفاءة ومتيز من خال  طعزيز  اسدارة

 .أنظمة عمق فعالة

 

 

 

  ... اجلومريــــةالقيــم 
 

ي التطوير افية والنزامةي الشراكات الفعالةبروح الفريق ي الشفاملهنية ي العمق 

والتميز وحتقيق افضق  ةوطكافؤ الفرص ي االستدامة اجلود املستمري العدالة

  النتائـ.

 

 ة ...ـاالس اطيجيداا ــاألم

 

ططوير واعداد السياسات واالس اطيجيات والتشريعات املتعلقة بقطاع  -

 املياه.

 دامة املوارد املائية وططويرما.افافظة على است -

 استقطاب التمويق الالزم للمشاريي يف قطاع املياه. -
 

 

 
 األمداا الوننية اليت طسهم الوزارة / الدائرة يف حتقيقها...

 حتسني مستوا اخلدمات املقدمة للمواننني والعدالة يف طوزيعها -

 نني حتقيق معدالت منو مستدام لضمان مستوا معيشة جيد جلميي املوان -
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 والري املياه وزارة

 قسامأ - وحدات - مديريات
 

 الفنية الشؤون إدارة

 
إدارة الشؤون الفنية يف وزارة املياه والري الركن وافور األساسي لرصد املصادر املائية ودراستها وطنميتها وططويرما طعترب 

خدام التطبيقات التكنولوجية احلديثة للوصو  إىل ومحايتها. وطهدا سعداد الدراسات ا يدرولوجية وا يدروجيولوجية بتست

 إدارة مستدامة للمصادر املائية. 

  طقوم اسدارة بتعداد النشرات املطرية بشكق دوري حلساب كميات ا طو  املطري 

 إعداد اخلرائط املائية 

 راج واسستخدام األمثق وحتديد إعداد النماذج الرياضية فاكاة االحواض املائية اجلوفية لتحديد الكميات اآلمنة لفستخ

 املنانق الواعدة للمشاريي املائية 

  إعداد النماذج السطحية لتقدير حجم اجلريان السطحي وا يسهم يف إدارة خمانر الفياضاناتي 

 دامتها.املشاركة يف جلان ال اخيص البيئية مي الوزارات ذات العالقة حلماية مصادر املياه من التلوث وافافظة عليها واست

 مديريات الشؤون الفنية:

 مديرية رصد و دراسات مصادر املياه .1

 مديرية نظم املعلومات اجلغرافية والنمذجة الرياضية .2

 مديرية البيئة والتغري املناخي .3

 وحدة مراقبة اآلبار اجلوفية .4

 وحدة طنظيم مصادر املياه .5
 

 الشؤون الفنية:مم إجنازات أ

 

 أواًل: الرصد

 

وافطات آبار املراقبة والينابييي ومعدالت التدفق باألودية )الفيضانات( صحة كق من البيانات التالية :التأكد من ويتم رصد 

 .املناخية )طبخر وامطار(

 :حيـ يتم

  مليون م   9794.9نشرة مطرية حيـ بلغ احلجم املطري لنهاية املوسم  53اصدار نشرات االمطار اليومية وعددما

 مكعب.

 حمطة رصد يدوية. 21خر وحسابها    طدقيق معلومات التب 

  وادي ) يدوي ومؤمتت(. 34ق السطحي قياس التدف 

  800والبالغ عددما مت قياس الينابيي الدورية والشهرية ومت حساب طصريفها 

  موقي موزعة على امتداد اململكة وطشمق مجيي الطبقات املائية  174قياس مستويات سطح املاء اجلويف يف 

  طات طبخر حمطة ما بني حم 311فطات االمتتة حيـ مت عمق الصيانة الالزمة للمحطات وعددما متابعة الصيانة

 .وامطار وابار وفيضانات
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 ثانيا: الدراسات ا يدروجيولوجية 

  يي واسعتداءات على مصادر املياه.دراسات فنية متخصصة لليناب 6اجراء 

 ا يف إربد ي قضية قضاي 5يف جرشي  17قضايا يف عجلوني  8تالي دراسات قضايا التعويضات للمزارعني وذلك بالتوزيي ال

 واحدة بالبلقاء.

  البازلت وذلك حلفر حقق آبار جديد.دراسة حوض البادية الشمالية الشرقية / نبقة 

 

 الكتاب السنوي للمياه الثا:ث

و يهتم بالوضي احلالي  2018-2017ي 2017 -2016مت عمق اصدارين  ذا الكتاب  

املائية من ينابيي و ابار مراقبة و حمطات جريان سطحي و سدود باالضافة اىل  للمصادر

 .نوعية املياه و يظهر التغري يف مذه املصادر بناء على القراءات التارخيية

 

 )كفاءة حمطات ابار املراقبة املؤمتتة(: طقييم عمق مشروع التيلم ي:  رابعا

 

املؤمتتة مي اليدوية و اظهارما االبار قراءات ومو قائم حاليا و يقوم بناء على مقارنة 

  .لغايات التاكد من صحة عمق االبار Hydrographعلى رسم بياني 
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  :HSSP: مشروع خامسا 

Hydrometeorological “System Support Project . 

ها واملواقي اليت اختريت بعد اجراء تمتتعن مشاريي االمتتة السابقة بالية اختيار افطات اليت يتم ا HSSP“ “خيتلف مشروع 

حمطة  130ويف اجملموع ي مت طركيب  دراسات ميدرولوجية وميدروجيولوجية مفصلة وكانت شاملة لكافة املنانق يف األردن.

 .”HSSP“جديدة مؤمتتة عن نريق مشروع 

 سادسا : مشروع خرائط احلساسية 

واملعهد الفيدرالي لعلوم األرض واملوارد من خال  التعاون الفين ما بني وزارة املياه والري 

الطبيعية  مت اعداد خارنة حساسية املياه اجلوفية وذلك لتسهيق دمـ محاية موارد 

ملني التلوث قبق حدوث  وافافظة على املياه اجلوفية يف ختطيط استخدام األراضي 

 جودة املياه اجلوفية

ووزارة املياه يف ختطيط استخدام  طستخدم مذه اخلارنة من قبق وزارة الشؤون البلدية

األراضي كتحديد املنانق الصناعية ومنانق التوسي احلضري ي واعطاء األولوية 

 للمنانق املراد طوصيلها بنظام الصرا الصحي ي 

كما طستخدم مذه اخلارنة يف اختاذ القرارات املتعلقة ب خيص استخدام األراضي 

طأثري سليب على املياه اجلوفية  كتنشاء مكبات واألنشطة اليت من املمكن أن يكون  ا 

النفايات وحمطات معاجلة مياه الصرا الصحي ومنانق التعدين و ريما من األنشطة 

املختلفة ي كما طستخدم كذلك  يف طقييم دراسات األثر البيئي جلميي املشاريي ي حيـ 

التلوث بسرعة للمياه اجلوفية ي وطتدرج احلساسية من  طوضح مذه اخلارنة مدا احلساسية و املنانق اليت ميكن أن يصق فيها

 احلساسية العالية اىل احلساسية املنخفضة.
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 سابعا: مشروع حتديـ اخلرائط الكنتورية للطبقات اجليولوجية 

ضمن إنار التعاون الفين مـا بـني وزارة امليـاه والـري واملعهـد الفيـدرالي لعلـوم األرض واملـوارد         

ية  مت اعداد خرائط  كنتورية  ملعظم الطبقـات اجليولوجيـة ي علمـا بـأن آخـر اصـدار       الطبيع

 اخلرائط كان قبق عشرين عاما.   ذه

مت اعــداد مــذه اخلــرائط ال كيبيــة لكــق نبقــة علــى حــده حيـــ طوضــح مواقــي وارطفاعــات  

مـا   مجعها مـن ومساكات الطبقات يف بانن األرض ومت االعتماد على املعلومات احلديثة اليت مت 

 بئر طقريبا. 1500يقارب حوالي 

ومذه اخلرائط مهمة جـدا يف ادارة مصـادر امليـاه وطسـتخدم كمرجـي اساسـي يف دراسـات امليـاه          

اجلوفيــة كتحديــد كميــات امليــاه املتبقيــة يف الطبقــات املائيــة وحتديــد مواقــي اآلبــار والتنبــؤ   

 بكميات املياه املتبقية يف الطبقات املائية .

 

 

 

 منا: مشروع طعديق طعليمات محاية املصادر املائية ثا

 

ضمن إنار التعاون الفين ما بني وزارة املياه والري واملعهد الفيدرالي لعلوم األرض واملوارد 

حيـ أن آخر اصدار  ذه  ي2019الطبيعية  مت حتديـ طعليمات محاية املصادر املائية 

  2011التعليمات كان يف العام 

:  اعتمادًا على منهجيات معتمدة يف دو  العامل وميالثالثة نانق احلماية مت اعتماد م 

 منطقة احلماية األوىل والثانية والثالثة لكق من املصادر املائية اجلوفية والسطحية

طقدم مذه التعليمات حتديدًا للمنانق واألنشطة املسموحة أو املقيدة أو املمنوعة يف كق 

اعتمادما يف إعداد املخططات الشمولية يف اململكة مرطكزة  منطقة ووفق خرائط واضحة يتم

يف ذلك على االعتبارات العلمية والدراسات الفنية اليت يتم أخذما بعني االعتبار يف إعادة 

طقييم وطعديق مواقي منانق احلماية حسب الظروا افلية افيطة والظوامر الطبيعية 

 .والبيئية السائدة

 

 

 

 موذج الرياضي للمياه اجلوفية طاسعا: مشروع الن

املعهد و (MWI) وزارة املياه والري األردنيةت نوري  يف إنار مشروع التعاون الفين

منوذًجا رقمًيا لتدفق املياه اجلوفية يف  لعلوم األرض واملوارد الطبيعية األملاني الفيدرالي

 ياه اجلوفية يف األردناألردن. مت ططوير مذا النموذج من أجق طقييم وحتديد مجيي موارد امل

ستخدام  كأداة للتنبؤ بالتطورات املستقبلية ملوارد املياه اجلوفية ي وطقييم طأثري وذلك س

دعم وسستخدامة يف  نظام التدفق وميزانية املياه اجلوفيةكق من  علىاسستخراجات 

 WEAPمنوذج إدارة وطوزيي املياه خيارات إدارة املياه 



 

15 
 

نبقات متثق  9يشتمق النموذج على و  (MODFLOW-NWT)م املياه اجلوفية العددية باستخدا مت طنفيذ منذجة طدفق

كم 2*2وحد امللية اخلشبكة منتظمة حجم بالوحدات ا يدروجيولوجية 

2
تدفق املياه اجلوفية لالظروا احلدودية ومت متثيق . 

 .بئر ضخ 4785ألمطار وحوالي اه اجلوفية من ااملي طغذيةإعادة والبحر امليت والينابيي  والوديان و

من أجق حتديد  1990إىل  1960باستخدام معلومات مستوا املياه اجلوفية من  اسستقرار كانتمعايرة النموذج العددي يف حالة 

إىل  1960الظروا ا يدروليكية األولية اليت طستخدم كشروط أولية للنمذجة املؤقتة. حياكي النموذج الف ة الزمنية من 

2017 . 

 

 

 : النتائـ توعكس

 لحوظ يف مستويات املياه اجلوفيةاالخنفاض امل. 

 .عدم التجانس ا ائق يف ططورما الزمين يف مجيي أحناء األردن وخمتلف نبقات املياه اجلوفية 

 املرصودة  عند النظر إىل آبار املراقبة الفردية ي فتن ال اجي افسوب واالجتامات الزمنية يتوافق بشكق جيد مي البيانات

 . السنوات األخريةتفاقم ملستويات املياه اجلوفية املرصود يف املخنفاض ها ال طتوافق مي االيف أوقات افاكاة املبكرة ولكن

  العمليات ا يدروليكية اليت متت مالحظتها مثق اجتامات التدفق العكسي يف منطقة األزرق واجلفاا يف ينابيي األزرق

  استنساخها من قبق نتائـ النموذج.مت ند نهر الزرقاء يوطراجي طصريف البازلت ع

 

 ش كة مي الوزارات اخلارجية س: مشاريي معاشرًا

  خطة النمو األخضر لقطاع املياه / وزارة البيئة 

  ( قائمة املساممات افددة وننياNDCs) 

 ( اخلطة الوننية للتكيف مي التغري املناخيNAP)  وزارة البيئة/ 

  الوقود احليوي والوقود الصناعي / وزارة الطاقة والثروة املعدنية طعديق طعلميات 

 ريي التكيف مي التغري املناخي مشا 
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*)KWH( 2018ك كمية نار(* االستهال يمة2018 )دي فاتورة ق ك كميةKWH( 2019( ال نار( االستهال يمة2019 )دي فاتورة ق  ال
ة أو التوفير فاتورة في الزياد  ال

نار( 2015-2016 )دي

ة أو التوفير فاتورة في الزياد  ال

نار( 2016-2017 )دي

ة أو التوفير فاتورة في الزياد  ال

نار( 2018-2017 )دي

ة أو التوفير فاتورة في الزياد  ال

نار( 2019-2018 )دي

318398626.694314548455.1162,151.051,294.84-4,203.31-171.58

249186811.744270247246.1658.53-4,958.761,449.55434.36

10,318.522,844.94825,740.006,902.041,255.28-3,573.14-2,503.154,057.09

10662.475412939.780172334593.754-60.66-5,619.57738.621,653.97

144473898.69392062425.1881,734.27-4,851.47449.36-1,473.51

210165932.086258705954.642,567.68-8,013.222,051.1022.55

265417500.914265947142.191,807.44-2,178.93-2,477.65-358.72

276607830.998284547658.034-843.20-5,186.82-2,326.16-172.96

306888616.976261017001.308-2,411.55-2,180.80-587.24-1,615.67

189355275.998180924822.884-704.48-4,304.54941.63-453.11

180194945.182144743835.914-877.61-2,436.69100.39-1,109.27

264007128.4218505840.011,233.27-3,970.66422.57-1,288.39

261,444.0072,352.41272,092.0071,877.176,510.03-45,979.75-5,944.29-475.24

 ان ــــــــ: اللجاحلادي عشر

 

 جلان معايري جائزة امللك عبداهلل الثاني للتميز: .1

 .معيار العمليات و اخلدمات  

 الطبيعية معيار املوارد و الشركاء / فريق ادارة املباني و املوارد 

 ملشروع التيلم ي  ITجلنة فنية الستالم اعما  طكنلوجيا املعلومات .2

 (BGRجلنة فنية حلقق ابار البازلت )مشروع  .3

 

 جلنة فنية لالشراا و ملتابعة اعما  عطاء الصيانة اخلاص بتشغيق و صيانة حمطات الرصد املائي عن بعد .4

 جهزة االمتتة فطات الرصد املائي.جلنة فنية لالستالم اجلزئي لعطاء طوريد و طركيب ا .5

جلنة متابعة اعما  التلم ي: و مي جلنة رئيسية انبثق عنها عدة جلان  .6

 ملتابعة مشروع التمل ي.

 : Sutron جلنة االستالم االولي ملشروع سوطرون .7

 .142حمطة طابعة للمشروع من اصق  127مت استالم 

ة وا يدان واحللو  جلنة فنية لدراسة ا بوط املفاجئ يف حوض الوال .8

 املق حة 

   GIZباملشاركة مي 2040جلنة مشروع اخلطة الرئيسية لقطاع املياه  .9

 جلنة طقيم األثر البيئى / وزارة البيئة  .10

 اللجنة الوننية للتغري املناخي / وزارة البيئة  .11

 خر الزييت / وزارة الطاقة جلنة الص .12

 جلنة ال اخيص الفرعية فرع سحاب/ وزارة البيئة  .13

 جلنة طراخيص حمطات الوقود / وزارة الطاقة  .14

 جلنة ميئة اسستثمار  .15

 جلنة النفايات اخلطرة / وزارة البيئة  .16
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 رات ــــــــــ: املؤمتالثاني عشر

 

  مؤمتر مستقبق املياهWater Future Conference  عقد يف بنغالورو ي ا ند : بورقتان علميتان : واقي املياه /

 رياضي لتدفق املياه اجلوفية باألردناجلوفية و النموذج ال
 

   مـؤمتر(Managing Water Resource for Sustainable 

Future)  /   أســبانيا : املشــاركة بورقـة علميــة يف بعنـوان النمــوذج الرياضــي

 لتدفق املياه اجلوفية باألردن

     /املشاركة ـحاضرة يف املعهد الفدرالي األملاني لعلـوم األرض واملـوارد الطبيعيـة

بربجمية الويب   حو  عرض جتربة األردن يف بناء منوذج رياضي وربط  أملانيا

 سدارة طوزيي املياه 

   املشاركة يف اعما  جلنة خرباء من خال  اللجنة االقتصادية ألوروباUNECE     والتابعة لألمم املتحـدة سعـداد

 .كتاب طوزيي املياه العابرة للحدود

 

Handbook for Trans-boundary boundary Water 

Allocation 

  متثيــق قطــاع امليــاه يف فريــق الصــيا ة الثــاني املعــين بــدليق اسبــال  ـوجــب

 . ي جنيف   6.5.2SDG اطفاقية املياه وكمساممة يف مؤشر  

  بعنــوان )طقيــيم مصــادر امليــاه  60مــؤمتر التعــاون االملــاني االردنــي الــذكرا

 الثة أوراق علمية اجلوفية( : حيـ شار  موظفو قطاع الفنية بث

 

 

 (النشرة املطرية االلك ونيةعشر: املبادرات اسبداعية ) الثالـ

الثاني للتميز ـبادرة إبداعية  )النشرة  مت التقدم جلائزة امللك عبد اهلل

ومي عبارة عن موقي إلك وني يقوم بعرض ملخص التقرير  املطرية(

ية عند ادخا  اي املطري حبيـ يتمكن املستخدم من انشاء نشرة مطر

طاريخ الك ونيا و اختيار اي حمافظة باالضافة اىل حتديد افطات املراد 

اظهار قراءطها كما يوفر النظام خمرجات اشكا  بيانية للمقارنة بني 

  القراءات و امنكانية طصدير النشرة اىل صيغة متوافقة مي الطباعة.
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 إدارة التخطيط االس اطيجي

 

  مويــــق والتعــــاون الدولـــــيمديريــــة الت 

 :باملهام التاليةيف وزارة املياه والري التعاون الدولي التمويق و مديرية قومط

ي ةدارسبالتعـاون مـي سـلطة امليـاه وسـلطة وادي األردن ووحـدة التخطـيط وا        التمويليـة ملشـاريي القطـاع    دراسـة اجلوانـب   1

جنبيـة  نفـاق مـن القـروض افليـة واأل    عـن متابعـة اس   جهزة املعنيةي فضـالً ا األمني املصادر املالية املطلوبة لدأومتابعة ط

 واملنح واملساعدات الفنية.

)قصريه األمد( بالتعاون مـي اجلهـات املعنيـة ويف مقـدمتها وزارة      بقطاع املياه ةاملشاركة يف إعداد اخلطط التنفيذية اخلاص 2

املشاركة يف إعداد اخلطة التنفيذيـة التنمويـة   املختلفة يف قطاع املياه و وكذلك متابعة املشاريي التخطيط والتعاون الدوليي

يف اس اطيجية القطاع وضمان انسـجامها مـي السياسـات     ةـشاريي املياه والصرا الصحي لتحقيق األمداا املتضمن ةاخلاص

 امـ املائية. ربوال

ـ و املشـاريي  عمقطقدم سري  متابعةو متويقإىل اصة باملشاريي اليت حتتاج إعداد التقارير الفنية اخل 3 قاعـدة البيانـات    حتـدي

 علومات التمويق.ـ ةاخلاص

 

 (2019جنازات اليت قامت بها مديرية التمويق والتعـاون الدولـي خال  )اس

 ظـات  راض حتسني البنية التحتية يف عـدد مـن افاف  مي الدو  املاحنة أل 2019طوقيي اطفاقيات متويق جديدة لعام مت  -       

 (426,39وقروض بقيمة ) يدوالر( مليون 198,15منها منح ـقدار ) يدوالر( مليون 624,54) ـبلغ إمجالي يعاد 

 .دوالرمليون 
 

لدعم الالجئني السـوريني حسـب خطـة االسـتجابة األردنيـة       2019بلغ إمجالي االلتزامات املالية من قبق املمولني للعام  -

 مليون دوالر. (12,788)حوالي 

 

 -ما يلي : ةقامت املديرية ـتابع

 

 املنح والقروض األملانية: -1

 :GIZانية للتعاون الدولي ملالوكالة األما مت طقدمي  من خال   - أ

 .(VTW)  مشروع التدريب املهين والتعليم التقين والفين لألردنيني والالجئني السوريني يف قطاع املياهمنحة  -

 .(DISM) المركزية للحمأةمشروع اسدارة املتكاملة ال منحة -

 .(MWR)إدارة املصادر املائية  منحة -

 (.RWU II) طعزيز مرونة مرافق املياهاملنحة التكميلية ملشروع  -

 

 :KFWاني ملعمار األبنك اسما مت طقدمي  من خال   - ب

 .IIالتكيف مي طغري املناخ يف قطاع املياه  مشروع منحة -

 .من مشروع التكيف مي طغري املناخ يف قطاع املياهنحة طكميلية للمرحلة الثانية امل -

 .املرحلتني السابعة والثامنة -منحة مشروع إمدادات املياه والصرا الصحي لالجئني السوريني واجملتمعات املضيفة  -

ملرحلة ا -شروع إمدادات املياه والصرا الصحي لالجئني السوريني واجملتمعات املستضيفة منحة متويق خدمات اخلبري مل -

 .السابعة والثامنة

( بهدا متويق WRM IVالتدابري املصاحبة يف إنار اطفاقية املرحلة الرابعة من برنامـ إدارة مصادر املياه )منحة  -

 .نفقات اخلدمات االستشارية واخلرباء
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غاز احليوي يف لتقديم خدمات اخلبري يف إنار حتسني كفاءة استخدام الطاقة من خال  طوليد الكهرباء من المنحة  -

 .حمطات معاجلة مياه الصرا الصحي

 .2املرحلة  - IVبرنامـ إدارة املوارد املائية الرابي قرض  -

 .املرحلة اخلامسة - Vبرنامـ إدارة مصادر املياه قرض  -

 

 

 :BGRاملعهد الفيدرالي األملاني لعلوم األرض واملصادر الطبيعية  - ج

 .(2فية )مشروع إدارة مصادر املياه اجلومنحة   -

 .Ground Resources Managementملشروع الدعم الفين  منحة إضافية -

 

 لتنفيذ املشاريي التالية: AFD للتنميةالوكالة الفرنسية منح وقروض  -2

 .منحة دعم فين عن التمويق احلكومي للمياه -

 .املرحلة األوىل -مشروع صرا صحي نا  شرق البلقاء قرض  -

 .III اع املياهقرض سياسة ططوير قط -

 .قرض مشروع صرا صحي الرمثا وسهق حوران -

 

 لتنفيذ املشاريي التالية: (EBRDعمار والتنمية )وروبي سعادة اسالبنك األمنح  -3

 .دعم فين ملشروع شبكات صرا صحي  رب إربد )إشراا وإعداد التصاميم ووثائق العطاء(منحة   -

 .صرا صحي شرق الزرقاءفشراا على مشروع شبكات إضافية لمنحة  -

 .دعم فين ملشروع اخلاليا الشمسية ملرافق املياه األردنيةمنحة  -

 

 لتنفيذ املشاريي التالية: (UNICEFمنظمة األمم املتحدة للطفولة )منح  -4

 .إعادة طأميق خطوط الصرا الصحي يف خميم البقعةمشروع منحة  -

 .دي ا يدانخطة سالمة املياه والتكيف املناخي يف وا منحة -

 .ططوير ططبيق موبايق للقطاع لدعم اخلدمات عرب اسن نتمنحة  -

 .إمدادات مياه إضافية لبين كنانةمنحة مشروع  -

 .إعادة طأميق شبكة املياه يف قرية الزع يمنحة  -

 .شاريي صيانة صرا صحي يف الرمثامنحة مل -

 .شاريي صيانة صرا صحي يف أذرح/ معانمنحة مل -

 .طوسعة شبكة مياه أذرحمشروع منحة  -

 .إىل مشروع خزان الروضة PS2متديد خط أنابيب املياه من الزارا منحة مشروع  -

 

 لتنفيذ املشاريي التالية: (EIB) بنك االستثمار األوروبيمنح وقروض   -5

 .Bشروع دير عال سمدادات املياه والصرا الصحي منحة م -

 .ادات املياه والصرا الصحيمشروع دير عال والكرامة سمد قرض -

 

 .مشروع  التزويد املائي والصرا الصحي لدير عال ( لتنفيذDIFIDمنحة من احلكومة الربيطانية ) -6
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طفاقية ومذكرة طفامم إعادة طأميق البنى التحتية احليوية للمجتمعات املضيفة ضمن ال الصليب األمحرمنحة من  -7

 .محر ملساعدة اجملتمعات املستضيفة لالجئني وخدمة اجملتمعات افليةبرنامـ اللجنة الدولية للصليب األ

 

مشروع استبدا  شبكات مياه الشرب وطنفيذ شبكة الصرا من املرحلة الثانية لتنفيذ  االحتاد السويسريمنحة من  -8

 .الصحي يف خميم جرش
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 مديرية اخلطة االستثمارية

 

 

 ـا يلي: مديرية اخلطة االستثماريةطتلخص إجنازات 

 
ورفع  اىل وزارة التخطيط والتعاون  2019اصدار التقارير الربعية حو  مشاريي الربنامـ التنفيذي التنموي لنهاية العام  -1

 الدولي.

 اصدار طقرير طقدم سري العمق يف املشاريي املمولة من املنحة اخلليجية نهاية كق شهر ورفع  لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. -2

ير طقدم سري العمق يف املشاريي التنموية املستمرة يف حمافظة العاصمة بشكق ربعي ورفع  فافظة العاصمة/وزارة اصدار طقر -3

 الداخلية.

 متابعة اعداد التقرير الشهري الجراءات وزارة املياه والري لتنفيذ افاورالواردة يف كتاب الرد السامي. -4

 2022 - 2018تصادي اعداد اخلطة التنفيذية خلطة حتفيز النمو االق -5

 اعداد طقرير حالة البالد ورفع  للمجلس االقتصادي واالجتماعي للمراجعة. -6

متابعة طقدم سري العمق يف حتقيق املؤشرات اخلاصة بقطاع املياه مي رئاسة الوزراء من خال  برنامـ املتابعة اخلاص  -7

 .بالرئاسة

واملعد من قبق  2019( وذلك للنصف االو  من العام IMFه املشاركة ضمن فريق حتديـ طقرير )طقليق خسائر قطاع امليا -8

 .USAIDاملمو  من    WMIمشروع 

املشاركة يف أعما  مشاريي قطاع املياه املنفذة من خال  اجلهات املاحنة مثق مشروع اخلطة الوننية الرئيسية للمياه  -9

(NWMP مي )GIZ. 
 

 
 

 مديرية ادارة الطلب على املياه 

 

 

 يرية إدارة الطلب على املياه بالتالي:طتلخص إجنازات مد

 

كفاءة استخدام امليـاه وعمـق طـدريب علـى افضـق املمارسـات والتـدقيق املـائي يف عـدد مـن املـدارس والفنـادق              رفي  .1

 والدوائر احلكومية .

 إعداد كتيب احلصاد املائي للمناز  جلميي حمافظات اململكة. .2

 يق الزراعية.عمق دراسة سحتساب اسحتياجات املائية للمحاص .3
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 وحدة الدراسات االقتصادية 

 

 ـا يلي: وحدة الدراسات االقتصاديةخص إجنازات ـطتل

 

 دراس  مطالب  االستشاري ملشروع ناقق البحرين . 1
املشارك  يف جلن  )فريق عمق التخطيط االس اطيجي لتكون معنية ـتابعة رصد مؤشرات األداء الـوارده يف خطـ     2

 ( وطقييم نتائجها .RBAPياه املبني  على النتائـ ) عمق سياسات قطاع امل
 املشارك  يف جلس  حواري  بعنوان التسهيالت املالي  ملشاريي اداره الطلب على املياه . 3

 ( .PPPمتابع  سري العمق ـشروعات وقانون الشراك  )  4

ق فـرص عمـق للسـنوات    املشارك  يف النسـخ  املبسـط  مـن مصـفوفة إصـالح السياسـات حـو  النمـو املتـوازن وخلـ           5

 اخلمس  القادم 

 2019( من عام   IMFاملسامم  يف حتديـ )  6

 دراس   كلف  اثر  اللجوء السوري على القطاع 7
 املسامم  يف دراسات متعدده منها الطاق  والفاقد واملياه اجلوفي  والتخطيط للقطاع 8
 دراس  حتليلي  الرطفاع كلف  الطاق  وطأثريه على القطاع 9

 ي  لكلف  املياه ومقدار  الدعم احلكوميدراس  حتليل 10
 املسامم  بدراس  خط  ختفيض خسائر القطاع 11
 املسامم  يف اكما  استبيان حو  التهديدات ا جين  12
 حتليق القوائم املالي  لسلط  املياه والشركات التابع   ا والوقوا على اسباب العجز املالي 13
 عار امل  املكعب (املسامم  يف دراس  حتليلي  لتعرف  املياه ) اس 14

 ( EFاملسامم  يف حتليق دراس  كلف  املياه املقدم  من )  15

 

 

 

 

 حوكمة إدارة اجلفااوحدة 

 

 ـا يلي: وحدة حوكمة إدارة اجلفااطتلـخص إجنازات 

 

 اعداد طقرير لتحليق املواسم املطرية السابقة بواسطة مؤشرات اجلفاا .1

 العمق على اعداد خطة عمق منبثقة من السياسة .2

العمق على انشاء نظام انذار مبكر للجفاا ووضي مؤشرات طناسب االردن بعد االنالع على جتارب الدو  املتقدمـة   .3

 يف مذا اجملا 



 

23 
 

 

 مديريـة الشـؤون اسداريـة  

 

 يـة:امم اجنـــازات مديريـة الشـؤون اسدارمن 

 

طعيينــات ي زيــادات سنويــة ي طرفيعــات ي دوام ي      طـم طنفيـذ ومتابعـة كافـة اسجـراءات املتعلقـة بـاملوظفني مــن      1

إجـــازات ومغـــادرات ي بطاقـــات طأميـــن صحـــي ي انتـــداب ي نقـــق ي ادامــة البطاقــة االلك ونيــة للمــوظفني ي إنهـــاء  

خدمـات وإحـاالت علـى التقاعـد ي وصـرا مستحقـات نهايـة اخلدمـة و طـم أرشفـة كافـة ملفـات موظفـي الـوزارة  

مـا زالــت إدامــة األرشفــة مستمــرة حيــ بلـغ عــدد الوظـائف يف وزارة امليــاه والــري حسـب جـدو  طشـكيالت              و

 ( وظيفة.197)  2019الوظائف احلكومية  لعام 

 

مت العمق بالتنسـيق مـي ديـوان اخلدمـة املدنيـة  علـى نظـام معلومـات  ادارة املـوارد البشـرية املوحـد  مـن خــال                2

 لومـات والبيانـات اخلاصـة باملوظفني  وانهاء املرحلة االوىل.إدخـا  مجيـي املع

 مت العمق بالتنسيق مي دائرة املوازنة العامة العداد جدو  طشكيالت الوظائف واحداث الشوا ر الالزمة . 3

ان ومـا يـتم نرحـ  مـن خـال  جلـ       استـالم اللـوازم افالـة عـن نريـق دائــرة اللــوازم العامــة اخلاصــة بالــوزارة      4

املش يات افلية والعطاءات واملورد من املشـاريي باالضـافة اىل ايـة اعمـا  دوريـة اخـرا وادخا ـا قيـود املسـتودع          

 وصرفهـا وطدويـر عهـدة املوظفيـن و يـرما مـن األعمـا .

 مت طفعيق نظام ادارة املخزون باالضافة لنظام الشراء املوحد بالتنسيق مي دائرة املوازنة العامة.  5

استـالم و طسليم الربيـد الداخلـي واخلارجـي وإعـادة طوزيعـ  علـى مجيـي االدارات واملديريـات واألقسـام واجلهــات   6

اخلارجيـة والداخلية وأرشفـة كافـة املعامـالت الـواردة والصـادرة علـى احلاسـوب والقيام بكافـة االعمـا  املطلوبـة    

 من قسم الديوان واالرشيف حسب االصو .

 بدء العمق بارسا  واستقبا  الربيد عرب نظام املراسـالت االلك ونيـة )طراسـق ( مـي كافـة الـوزارات واملؤسسـات        مت 7

 والدوائر احلكومية .

 ( .out lookطوزيي التعاميم على كافة املوظفني عرب الربيد االلك وني ) 8

ارة امليــاه والــري مــن حيـــ ) الكهربــاء ي      طـم طنفيذ كافة  اسجـراء ات املتعلقة بصيانـة مجيـي مرافـق مبنــى وز  9

امليـاه ي التدفئـة ي والتكييـف ي املصاعـد ي نفايـات احلريــق ي ............ الــخ ( ومتابعــة طعبئــة خزانــات الوقــود       

 وطزويدمـا بافروقـات عنـد نفاذمـا واالشراا ومتابعة موظفي االمن واحلماية واحلراسة على مبنى الوزارة .

 متابعـة أعمـا  خدمات النظافـة وطزييـن مبنـى الـوزارة باملناسبات الدينية والوننية. 10

إصـدار أوامـر احلركــة واسشــراا علــى صيانــة السيــارات والتأكــد مــن جامزيتهــا للعمــق ومتابعــة صرفيــات             11

ـات والعمـق علـى ختفـيض نسـبة     الوقـود وطزويـد السواقيـن بطلبـات املشـ ا افلـي اخلاصـة بكوبونــات افروقـ      

 استهال  افروقات والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الرئاسة اجلليلة .

طسجيق وطدقيق وطرحيق كافة نلبات املشـ ا افلـي ومتابعـة نلبـات السـيارات مـن املفـوض بـالتوقيي واعـداد           12

 االرساليات الشهرية اخلاصة بذلك .

 بات احلكومية من خال  برنامـ التتبي االلك وني .التنسيق مي وزارة النقق ملتابعة املرك 13
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 مديرية ططوير األداء املؤسسي والتميز

 

 بأدائها لالرطقاء الدائرة طتبناما اليت واآلليات والتوجهات ءاتجراواس السياسات مجيي أن  على املؤسسي األداء ططوير طعريف ميكن
 وططوير الدائرة عمق ءاتراواج سياسات ووضي اطيجياالس  التخطيط ا جم يف الفين الدعم طوفري خال  من وذلك عامي بشكق

 عـن  فـات رااالحن ملعاجلـة  املمكنـة  احللـو   وطقـديم  األداء اترمؤش ووضي براجمهاو خططها طنفيذ ومتابعة طقدمهاي اليت اخلدمات

 .لألداء املستهدفة املستويات

يز واألداء احلكومي من خال  وضي فرق املعايري  ووضي املنسقني ومتابعة أعما  مذه طقوم املديرية بتدارة جائزة امللك عبداهلل الثاني للتم

املعايري للوصو  إىل أعلى مستوا يف حصو  الوزارة على جائزة امللك عبداهلل الثاني حيـ حصلت وزارة املياه والري على ختم التميـز عـام   

2015. 

 

 سسي والتميز:ـة ططوير األداء املؤمن أمم اجنـــــــازات مديري

 

 ة وذلك من خال  طوثيق كافة االجـراءات ووضـي حزمـة مـن مؤشـرات      دارية يف الوزاراالكافة الوحدات يف اجلودة  وضي نظام الدارة

 .االداء ملتابعة كفاءة وفاعلية طلك االجراءات

 يمي جلائزة امللك عبداهلل الثاني للتميزيف الوزارة استنادا للتقرير التقي داء والتطوير املؤسسيالإعداد خطة العمق ا ادفة لرفي ا 

  يف اخلطـة التنفيذيـة املنبثقـة مـن      ملدا ططبيـق الـدوائر املختلفـة بـالوزارة خلطـط العمـق اخلاصـة بهـا         نصف سنوياجراء طقييم

 اس اطيجية الوزارة

 اعداد وطنفيذ خطة بناء قدرات الكوادر البشرية يف الوزارة 

 الوزارةوضي دليق الدارة عملية االبتكار يف  

 

 قسم التدريب

    مجي اسحتياجات التدريبية بعد التأكد من إعتمادما من املسؤو  املباشر للموظف وطدقيقها ـا يتالئم مي املطلـوب يف سـجق األداء

 للموظف ليتم رفي كفاءة املوظف وبطاقة الوصف الوظيفي حتى يكون اسحتياج التدرييب فعلي للموظف ويكون األثر إجيابي.

 ي حيـ يتم حتديد الفئة املستهدفة لكق برنامـ وعدد الساعات التدريبية وعدد املوظفني املتوقي  اخلط  التدريبي  السنوية إعداد

 .مشاركتهم يف كق برنامـ وحتديد الف ة واملكان وكلفة كق برنامـ طدرييب

 والخاصة. ةطنفيذ الربامـ التدريبية وحسب األولويات وبالتنسيق مي املؤسسات واملراكز العام 

  طقييم املوظف أثناء إنعقاد الربنامـ التدرييب وبعد اسنعقاد لقياس األثر العائد من التدريبي ليتم بعد ذلك حتليق

 واخلروج بتقرير وطوصيات لقياس األثر. SPSSإستبانة األثر على برنامـ التحليق اسحصائي 

 طقرير خاص باملوظفني وطدريبهمي وإعداد طقرير ـا مت و االجناز يف القسممن طقاريرالتقارير كافة  وططوير إعداد

 إجنازه من خطة التدريب اليت مت إعدادما بداية العام ليتم قياس مؤشرا ت األداء اخلاصة بقسم التدريب.
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 قسم اجلودة 

 طنفيذ عملية طأسيس وطوثيق نظام اسدارة املتكامق؛ وذلك من خال  طوثيق إجراءات العمق لكافة املديريات. 

 .متابعة طنفيذ اخلطط التحسينية ملشروع طقييم وارسات احلوكمة يف القطاع العام 

 .املشاركة يف إعداد بطاقات ومؤشرات األداء اخلاصة خبدمات الوزارة 

 .إعداد التقرير واملرفقات ملنهجية حتليق عبء العمق للوظائف املساندة يف الوزارة 

 على التقرير التقيمي النهائي ملشاركة الوزارة جبائزة امللك عبداهلل الثاني لتميز  املشاركة يف إعداد اخلطة التحسينية بناًء

 (ي2017-2016األداء احلكومي والشفافية الدورة الثامنة )

  إعداد وطقديم نلب املشاركة جبائزة التميز احلكومي العربي/ جائزة أفضق وزارة عربيةي بالتعاون مي كافة املديريات

 املعنية.

 2019تبيان رضى املوظفني لعام حتليق اس. 

 

 قسم مؤشرات االداء

  ( 2020 – 2018اعداد  اخلطة التشغلية ملديريات الوزارة واملنبثة من اس اطيجية وزارة املياه والري لألعوام ). 

  ) طصميم وحتديـ مناذج متابعة وطقييم األداء )بطاقات مؤشرات األداء/جداو  املتابعة والتقييم. 

  اذج السابقةي ومتابعة وجتميي التغذية الراجعة من املديريات . طعميم النم 

  (.2018لسنوي )للنصف األو  من عام اعداد  طقرير طقييم األداء النصف ا 

 

 

 وحدة الرقابة الداخلية

 

ـوجـب نظـام    وحدة الرقابة الداخلية : وحدة رقابية من ضمن ا يكق التنظيمي لوزارة املياه والري ومتارس عملـها الـذاطي  طعترب 

 على كافة أوج  النشانات والعمليات املالية واالدارية والفنية بالوزارة  . 2011( لسنة 3الرقابة الداخلية وطعديالطة رقم )

طعترب الرقابة من العناصر والوظائف األساسية للعملية االدارية اليت طشمق التخطيط والتنظـيم والقيـادة والتنسـيق باالضـافة اىل     

 أنواعها فهي نشاط طقييمي مستقق داخق الوحدة االدارية .الرقابة  ب

إن الرقابة عملية مستمرة وواضحة يتم ـقتضاما التحقق من اآلداء ليتم على النحو الذي حددط  القوانني والتشريعات واالمداا 

تها ومطابقتها للقوانني والتشـريعات  واملعايري املوضوعية فهي طقوم بفحص االجراءات املالية وافاسبية واالدارية للتأكد من سالم

املعمو  بها فهي باختصار ) التأكد من أن العمق املالي واسجراء اسداري مطابق اصوليا للتشريعات املعمو  بها ( وذلك لرفـي الكفـاءة   

 .االنتاجية واآلداء وخدمة اسدارة العليا ومساعدطها يف إجناز األعما  واخلطط واألمداا
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 لوحدة الرقابة الداخلية: يما يكق التنظي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجنازات وحدة الرقابة الداخلية :جهود و 

 .2011( لسنة 3وضي اخلطط السنوية لكافة اوجة النشانات الرقابية ـوجب نظام الرقابة الداخلية رقم ) -1

 اعداد طقارير الرقابة دورية لالدارة العليا بالنتائـ والتوصيات . -2

 طتم من خال  اقسام وحدة الرقابة . ليتجنازات ااسطوثيق مجيي  -3

 املشاركة فى  اللجان للتاكد من سالمة االجراءات املتبعة وحسب االنظمة والتعليمات والقوانني والتشريعات. -4

 الفحص الدورا والفجائى على كافة انشطة الوزارة .  -5

 ثيقها .التدقيق على السجالت والوثائق والقرارات جلميي االدارات بكافة انشطتها وطو -6

 النأكد بان مجيي املعامالت املالية واالدارية ضمن االنظمة والتعليمات والتشريعات . -7

 التأكد بان الوحدة طقوم بدورما حسب اخلطط املرسومة واملصادق عليها. -8

 طدقيق ومتابعة للمخصصات املرصودة بانها متت ضمن الغاية املرصودة  ا. -9

 

 رقابية اليت طهدا :يقصد بالرقابة االجراءات واألعما  ال

 

 ضمان سالمة النشاط املالي وحسن استخدام املا  العام يف األ راض اليت خصص من أجلها . .1

 ضمان  كفاءات األداء والكشف عن االحنراا اينما وجد . .2

 والفنى للقوانني واالنظمة واللوائح والقرارات النافذة . مدا انسجام ومطابقة النشاط املالي واالداري .3

 فافية والنزامة والوضوح يف االداء العام وطعزيز الثقة واملصداقية بالسياسات املالية واالدارية .ضمان الش .4

 طوجي  اسدارة العليا سختاذ القرارات املناسبة لتصويب األخطاء من أجق حتقيق األمداا والربامـ . .5
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 املالية الشؤون مديرية

 

 :ميو أقسام أربعة من املالية الشؤون مديرية طتألف

 العامة افاسبة قسم 1-

 .املالية الناحية من بالوزارة املتعلقة االمور كافة العامة افاسبة قسم يتوىل

 املشاريي حماسبة قسم 2-

 .الرامسالية للمشاريي الوزارة على امل بية وااللتزامات النفقات طصفية

 واملش يات العطاءات قسم 3-
 واشغا  وخدمات لوازم من الوزارة احتياجات طأمني واملش يات العطاءات قسم يتوىل

 الداخلي التدقيق قسم 4-

 لألنظمة وفقا والرأمسالية اجلارية للنفقات الصرا مستندات طدقيق عملية الداخلي التدقيق قسم يتوىل

 .اخلصوص بهذا الوزراء رئاسة بال ات وكذلك بها املعمو  والتشريعات والقوانن

 

 :ليةاملا الشؤون مديرية إجنازات

 وامجالي املصروفات ونسبة االنفاق مي كما يلي: 2019ان امجالي موازنة وزارة املياه والري لسنة  -1

 

 نسبة االنفاق املصروا املخصص البيان

 %92 1671035.462 1820000 النفقات اجلارية

 %46 22430117.376 48771016 النفقات الرأمسالية

 %48 24101152.838 50591016 االمجالي

 
ــا فيهـا الرواطـب    مسـتند    1177عدد مستندات الصرا لكافة النفقـات الـيت مت اعـدادما وطـدقيقها وصـرفها اصـوليا مـي         -2

 والعالوات الشهرية واالقتطاعات وضمن الزمن افدد.

مسـتند   32عدد مستندات الصرا اليت مت اعـدادما وطـدقيقها وصـرفها اصـوليا مـن حسـاب امانـات وزارة امليـاه والـري مـي            -3

 ضمن الزمن افدد.و

( عطـاء واحـد مـن جلنـة العطـاءات اخلاصـة /       1جلنة املش يات افليـة / لـوازم ومت نـرح )    من اتعطاء سبعة( 7مت نرح ) -4

 ( عطاء واحد من جلنة العطاءات اخلاصة / لوازم.1اشغا  / منحة خليجية ومت نرح )
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 وحدة النوع اسجتماعي 

 :مم اجنازات وحدة النوع اسجتماعيأ

طنفيذ عدة ورشات طوعوية خاصة بالنوع االجتمـاعي وإدماجـ  يف قطـاع امليـاه لنشـر مفهـوم النـوع االجتمـاعي يف كافـة           -1

مؤسسات قطاع املياه وعلى كافة املستويات الوظيفية لضمان القـدرة علـى إدماجـ  يف اخلطـط والـربامـ واملشـاريي بواقـي        

 التالي:ورشة واحدة يف كق إقليم وعلى أربي أقاليم موزعة ك

  املركز( -حمافظة العاصمة )عمان 

 البلقاء(-الزرقاء-حمافظات الوسط )مادبا 

 املفرق(-عجلون-جرش-حمافظات الشما  )اربد 

  العقبة(-معان-الطفيلة-حمافظات اجلنوب )الكر 

 ات املرأة.املشاركة يف مؤمتر ومعرض أسبوع املياه العربي اخلامس وطقديم ورقة عمق عن وحدة النوع االجتماعي / دراس -2

العمق على طعميم دراسة واقي املرأة العاملة يف قطاع املياه على مجيي مؤسسات القطاع لالنالع على النتـائـ والتوصـيات    -3

 ليتم طنفيذ ما أمكن منها وحسب اسمكانيات وصواًل لتحقيق املطلوب.

( بالتعاون TOTطدريب املدربني )عقد برنامـ طدرييب خيتص بالنوع االجتماعي ألعضاء الفريق القطاعي حتت عنوان  -4

( لضمان طعميم مفهوم النوع االجتماعي وقضاياه وقضايا متكني املرأة يف كافة WMIمي مشروع رفي كفاءة قطاع املياه )

مؤسسات القطاع وعلى كافة املوظفني باختالا مستوياطهم الوظيفية من خال  نقـق مـذه املعـارا إىل بيئـة العمـق الـيت       

 يتواجد بها.

( ومشــروع USAIDافتتــاح وحــدة دراســات املــرأة مــن قبــق عطوفــة األمــني العــام ووــثلني مــن الوكالــة األمركيــة ) مت  -5

(WMI.ووثلني من مؤسسات أخرا ) 

إعداد نشرات طعريفية خاصة بوحدة دراسات املـرأة طضـمنت خمتصـر عـن وحـدة دراسـات املـرأة وأمـم إجنازاطهـا وبعـض            -6

ي ليتم طعميم مفهوم النوع االجتماعي والتعريف بالوحدة على كافة موظفي قطـاع  التعريفات اخلاصة بالنوع االجتماع

 املياه.

( والـيت  2019طنفيذ اخلطة التدريبية اخلاصة بوحدة دراسات املرأة واليت ختـتص ـواضـيي النـوع االجتمـاعي للعـام )      -7

ة مـن املوظفـات العـامالت يف مجيـي     ( موظف25طغطي كافة مؤسسات قطاع املياه بتداراط  املختلفة كق برنامـ استهدا )

 مؤسسات القطاع ومنها:

 :بناء القدرات القيادية-

 مت عقد الربنامـ التدرييب األو  يف حمافظة اربد ليغطي كافة حمافظات الشما . .1

 الربنامـ الثاني يف العقبة ويغطي كافة حمافظات اجلنوب. .2

 الربنامـ الثالـ يف عمان ليغطي كافة حمافظات الوسط. .3

 :خطيط االس اطيجيالت-

 مت عقد الربنامـ التدرييب األو  يف حمافظة اربد ليغطي كافة حمافظات الشما . .1

 الربنامـ الثاني يف العقبة ويغطي كافة حمافظات اجلنوب. .2

 الربنامـ الثالـ يف عمان ليغطي كافة حمافظات الوسط. .3

ي يف قطاع املياه بالتعاون مي املشروع األمريكي )مبـادرة  مت االنتهاء من إعداد املسودة األولية لسياسة دمـ النوع االجتماع -8

لرفي كفاءة قطاع املياه( ويتم حاليًا مراجعتهـا ليـتم عرضـها علـى اسدارة العليـا يف قطـاع امليـاه مـن أجـق املوافقـة عليهـا            

 وطعميمها على مؤسسات القطاع ومتابعة طنفيذما.
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 وحدة الشؤون القانونية

 

 ون القانونية:أمم إجنازات وحدة الشؤ

يــ مت دفـي اخلصـومة عـن وزارة امليـاه والـري يف القضـايا املقامـة         حمتابعة القضايا الواردة للوزارة والرد عليها  .1

 .ضدما

 .طقديم اللوائح اجلوابية لدا افاكم البدائية وكافة افاكم املرفوعة يف القضايا املرفوعة ضد الوزارة .2

 .لة يف القضايا الصلحية لدا كافة افاكممت انتدابنا كوكيق ادارة قضايا الدو .3

 .متابعة ملف حقوق االنسان كضابط ارطباط ميثق الوزارة .4

 .ي القانوني يف االستشارات القانونيةأطقديم الر .5

 

 

 

 املعلومات  وطكنولوجياوحدة االطصاالت 

 

 :االطصاالت وطكنولوجيا املعلوماتأمم إجنازات وحدة 

 دامتها .لدا املستخدمني وضمان ططويرما وإ ضمان طشغيق التطبيقات املختلفة .1

اعداد املواصفات اخلاصة بالربامـ املستخدمة بالوزارة يف اجملاالت املختلفة ي العملية واالدارية ي ومنها برجميـات النمذجـة    .2

 الرياضية وأنظمة باملعلومات وقواعد بالبيانات بالتعاون مي املديريات املعنية .

 (.WEAPيGISجميات املستخدمة بالوزارة وكمثا  وليس احلصر )حتديـ ومواكبة ططور الرب .3

عما  الصيانة لألجهزة والربجميات املستخدمة مباشرة  او االشـراا علـى صـيانتها مـن خـال  عقـود مـي جهـات         القيام بأ .4

 خارجية ومثا  على ذلك االستشعار عن بعد .

ي منــاذج حصــر االحتياجــات علــى االدارات حصــر احتياجــات الــوزارة مــن أجهــزة حاســوب وملحقاطهــا عــن نريــق طوزيــ  .5

 واملديريات املختلفة وطفريغها ووضي املواصفات الفنية  ا .

 املشاركة يف طفعيق نظام طراسق يف ديوان وزارة املياه والري بني الوزارات واملؤسسات احلكومية. .6

 (.intermemoاملشاركة يف العمق وطفعيق نظام البوبة الداخلية يف وزارة املياه والري ) .7
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 اسعالم والتوعية وحدة

طقوم إدارة اسعالم والتوعية بالعديد من النشانات اسعالمية والتوعوية واليت طهدا إىل زيادة الوعي لدا فئات اجملتمي املختلفة 

 من خال  عدد من الربامـ والنشانات املختلفة.

 :2019خال  عام  إدارة اسعالم والتوعيةأمم اجنازات ومن 

 ملدارس:ا  -1

حماضرة يف مدارس اململكة ضمن برنامـ سنوي يتم في  طوضيح الواقي املائي  200افاضرات والندوات: مت طقديم   .1

 دوات ال شيد. والدولة ونرق وأ لوب من املواننواملشاريي والسلو  املط

للموضوعات املائية املوجودة يف دليق الطلبة املائي حو  طرشيد االستهال  واالنشطة العملية  نسخة حمدثة من مت اعداد .2

 وفة املياه  يف املنامـ املدرسية.مصف

 طرق واالنشطة اليت يتضمنها الدليق واساليب التعامق مي الطالب .المت طنفيذ برامـ طدريب املعلمني على  .3

يا طعبئة النقص يف سنويا لزيادة عددما يحيـ يتم سنو جيريمت طفعيق دور االندية املائية املوجودة يف املدارس  والعمق  .4

 يتم طوسيي قاعدة مسؤولية االندية املائية لتشمق كق ما يتعلق ـرافق املياه .واملتخرجني من املدارس 

مت وضي برنامـ زيارات لطلبة املدارس ملعرض طرشيد االستهال  املائي يف وزارة املياه والذي يتضمن شرح واقعي  عن  .5

 واخراج فاطورة خاصة بكق زائر.تهال  املنزلي وكمية الوفر االستهال  العادي واملرشد لنواحي االس

)املرشد للمياه يف االسالم  ودليق   مت طشكيق جلنة من وزارة ال بية /املنامـ ووزارطي االوقاا واملياه ال راض دراسة كتب .6

 السالم للمياه.املعلمني(  أل راض ادخا  عدد من املفاميم املتعلقة بنظرة ا

ثالثة كتيبات حو  املياه واالسالمي واملياه واملسيحية يلطلبة املدارس واملياه من منظور اسالمي لطلبة  إعادة نباعةمت  .7

 .اجلامعات

 :الشؤون الدينية -2

ضمن  ةمت  اعداد برامـ للخطب والدروس الدينية حو  املياه واالسالم ووضي اخلطب املثالية واملراجي الدينية واملائي -1

ت ـجموعها عن دات زاة والدروس الدينية للوعاظ والواعظملياه مت القائها يف خطب اجلمعانار املرشد االسالمي يف ا

 حماضرة وخطبة  يف احناء اململكة كافة. 600

  ءمياه الوضومائي( ومعاجلة  وحصاد وـستوا املساجد اخلضراء )طأميقيمساجد  10عادة طأميق مرافق إمت  -2

 واستخدامها يف الري.

 االصالحات داخق املساجد . مؤملة باالدوات اليت طتعامق مي التسرب والفاقد والتنظيف وسيارات   6مت طوفري  -3

 خادم مسجد على اعما  السباكة .واعظ وواعظة و 1000مت طدريب حوالي  -4
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 :قطاع املرأة -3

ما   واللجنة الشابات املسيحيات والشابات املسلمات ي وصاحبات االع مت طنفيذ برنامـ ندوات مي جتمي جلان املرأة ي -1

 ندوات . 10أة  بواقي الوننية  للمر

 امرأة يف حمافظات اململكة على اعما  السباكة وبشهادات مهنية معتمدة  والربنامـ مستمر حيـ 500مت طدريب حوالي  -2

 واخرا مكاطب خاصة لتقديم مذه اخلدمات .  يق مجعيات  نسائية العما  السباكةبتشك نبعضه تمقا

 ملدارس على واقي املياه واعما  نظافة احلمامات املدرسية واملشارب .طدريب نالبات ا مت -3

 :قطاع الشباب -4

 20حماضرة وورشة عمق  يف مراكز الشباب  إضافة اىل  حوالي  20مت اعطاء حماضرات بواقي من خال  وزارة الشباب  -1

 ستوا اململكة.محماضرة يف املخيمات الكشفية اليت طعقدما الوزارة على 

مهارات االستخدام األمثق للمياه  حو  يةطدريب ودوراتحو  املياه والنظافة الصحية  برامـ ومشاريي طوعوية ادمت إعد  -2

 افلي.ومهارات السباكةي ليتم نقلها إىل الفئات املستهدفة من اجملتمي 

 قطاع االبنية: -5 

 بنية احلكومية )االحتساب املائي(:اال -أ

كاس ذلك على الوفر مباني وعمق طقرير عن واقي االستهال  وكمية الوفر بعد معاجلتها  وانع( 10  )مت اجراء االحتساب املائي  -1

 املاليي والقيام بعمليات الصيانة الالزمة للمرافق الصحية وطركيب قطي طوفري وطنظيف وطعقيم اخلزانات.

  معاجلتها بعد الوفر وكمية االستهال  يواق عن طقرير وعمق مبنى طابي لدور افافظات (12لـ ) املائي االحتساب اجراء مت -2

املالي والقيام بعمليات الصيانة الالزمة للمرافق الصحية وطركيب قطي طوفري وطنظيف وطعقيم  الوفر على ذلك وانعكاس

 اخلزانات.

 :اجلامعاتاملدارس و -ب

ات الصيانة الالزمة للمرافق الصحية ( جامعات والقيام بعملي5مت اجراء الدراسات  لـ ) التنسيق مي وزارة التعليم العاليب -

 وطركيب قطي طوفري وطنظيف وطعقيم اخلزانات.

والقيام بعمليات الصيانة الالزمة للمرافق الصحية ( مدارس 5) لـمت اجراء الدراسات  ال بية والتعليمبالتنسيق مي وزارة  -

 وطركيب قطي طوفري وطنظيف وطعقيم اخلزانات.

 لية:ات افلقاءات مي اجملتمع -6

  افافظ حبضور اعضاء الالمركزية ورؤساء البلديات عطوفة يف حمافظة الطفيلة وعجلون واربد مت  وضي وطنفيذ برامـ ولقاءات  

 واالستشاري التنفيذي اجمللسني اعضاء اىل فيما يتعلق بقطاع املياه واالولويات اضافة  االمنية االجهزة ومداراء االداريني واحلكام

 .حمافظة لكق
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 :املطبوعات -7

/ دليق الوعاظ واالئمة / دليق  (online course) مت نباعة جمموعة من  الكتب ومي )الدليق املائي / دليق اجلامعات -

 وطوزيي املطبوعات. GIZوقاا وجملس الكنائس و  ية والتعليم والتعليم العالي واألتعاون مي وزارة ال بالالكنائس ( ب

 نباعة التقرير السنوي  -

 لـ االبتدائي.لطلبة الصف الثا GIZتعاون مي الالسلم واحلية بلعبة  عةنبا -

 التغطية االعالمية من خال : -8

 التقرير الصحفي اليومي  -

 طقرير املواقي االخبارية  -

 املوقي االخباري اخلاص بالوزارة  -

 صفحة الفيس بو  اخلاصة بالوزارة  -

 نشورة يف الصحف والتلفزة واملواقي االخبارية واالذاعات و اصدار طقرير بها رصد االخبار واملعلومات املتعلقة بقطاع املياه امل -

 : املعلومات طصنيف -9

.  بالوزارة اخلاص االلك وني املوقي على ووضع  املعلومة على احلصو  حق قانون حسب املعلومات طصنيف من االنتهاء مت  -

 لفورية لكق طساؤ  عن اي معلومة .ويتم االستجابة ا الشفافية على للداللة للجميي متاح ومو

بقطاع املياه رقام حو  قطاع املياه يف وسائق االعالم كافة ونشرما عرب املوقي اخلاص ر املعلومات املتاحة يف حقائق وأمت نش  -

 ليكون متاح باي وقت.

 حق احلصو  على املعلومات: -10

( لعـام  47نفاذ قانون نلب حق احلصـو  علـى املعلومـات رقـم )    طواصق وزارة املياه والري / وحدة اسعالم والتوعية املائية ا -

 ( نلبـا 36عدد نلبات احلصو  على املعلومات املسجلة لدا منسق املعلومات )املفوض( ) 2019يف العام بلغ حيـ  2007

ي األمطـار يف  واقي املياهي مياه الشربي الزراعةي الصرا الصحي -معلومات:عن طلبات اسستفسار الطضمنت خطيا والك ونيا و

يـتم طزويـد اسعالمـيني    و  اململكةي السدود ومعظمها من قبق الطلبة الدارسني يف اجلامعات مرحلة املاجستري والبكالوريوس

مل و مت طصنيف املعلومات يف الـوزارة كما  يوميا باملعلومات اليت يطلبونها من خال  النانقني اسعالميني للمؤسسسات املائية

 .حصو  على املعلومات من قبق وزارة املياه والرييتم رفض أي نلب لل

وطستمر وزارة املياه والري / وحدة اسعالم والتوعية املائية بالتعاون مي جملس املعلومات واملكتبة الوننيـة ومركـز محايـة     -

لومـات كمـا   وحرية الصحفيني حيـ طقوم بتزويدمم بتقارير سنوية عن اداء الوزارة يف انفاذ قانون حـق احلصـو  علـى املع   

شاركت الوزارة يف النشانات والدورات وافاضرات اليت مت طنفيذما النفاذ القانون وطعديالطـ  منهـا مشـروع اعـرا لتعزيـز      

يف اقـرار التعـديالت علـى قـانون حـق       ةسـنوات وشـاركت الـوزار    3الشفافية الذي نظم  مركز محاية الصحفيني على مـدار  

 يا يف جملس النواب القرار التعديالت.احلصو  على املعلومات واملوجود حال

من خال  منسق البيانات احلكومية)ضابط اسرطباط(  يف الـوزارة بتزويـد منصـة البيانـات     ووطقوم وحدة االعالم والتوعية  -

ق والعمـ  احلكومية بآخر الدراسات واالحصائيات املائية ا امة اليت طصدرما الوزارة واليت طهم املـواننني ونـاليب املعلومـات   

صـنيف املعلومـات والبيانـات    حلكومية لعمق منـوذج موحـد معتمـد لت   جار مي وزارة االقتصاد الرقمي والوزارات واملؤسسات ا

 احلكومية.
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 سلطة املياه

 اجلومرية والقيم املؤسسية الرؤية ي الرسالةي القيم

 

 

  ةـــــــــــــــــالرؤي

 .والريادة واالستدامة بتقديم خدمات املياه والصرا الصحي ملتلقي اخلدمة بأفضق املمارسات العاملية وبكفاءة عالية التميز

 

 ةـــــــــــــــالرسال

طأمني متلقي اخلدمة يف اململكة االردنية ا انية باحتياجهم من مياه الشرب وفق املواصفات األردنية آخذين باالعتبار الكلف 

ي مي االستمرار بتدارة مصادر املياه املتاحة وافافظة عليها من التلوث وطوزيعها بعدالة والبحـ عن مصادر جديدة باسضافة املالية

اىل ططبيق التشريعات الناظمة ملني مدرما وإساءة استخدامها أو االعتداء عليها وطقديم خدمات الصرا الصحي وإعادة استخدام 

 ق املواصفات املعتمدةي مي ال كيز على كسب ثقة عمالئنا وموظفينا حتقيقًا لدورنا يف التنمية املستدامة.املياه املعاجلة بفعالية وف

 

 ةـــــــــــم املؤسسيـــــــــــالقي

           القابلية للمساءلة     .1

       الشفافية     .2

 السلو  األخالقي     .3

   اح ام مصاحل األنراا املعنية     .4

  دعم وطشجيي اسبداع والتطوير     .5

 العدالة وطكافؤ الفرص.     .6

 
 مداا االس اطيجية األ

 رفي قيمة العمليات من خال  . 1   

رفي كفاءة طشغيق مرافق املياه    - أ    

 والصرا الصحي

 خفض فاقد املياه   - ب    

 افافظة على جودة نوعية املياه  -ج   

 ستخدام الطاقة رفي كفاءة ا  -د    

 دامة املصادر املائية و محايتهااست - مـ    
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 . حتقيق التوازن بني اسيرادات والنفقات من خال  2

 خفض النفقات  -أ         

 زيادة اسيرادات  -ب        

 طعظيم االستفادة من املنح  -ج        

 

  تدامتها من خال طنمية وططوير القدرات املؤسسية والعمق على اس   .3     

 حتديـ وططوير التنظيم اسداري وا يكق التنظيمي -أ         

 ططوير ورفي كفاءة استخدام املوارد البشرية  -ب         

 ططوير التشريعات الناظمة لعمق قطاع املياه   -ج         

 حتقيق متطلبات التنمية املستدامة    -د         

 للتميز والتقيد ـتطلباط . اعتماد منوذج -مـ         

 

  . ططوير خدمة العمالء من خال 4 

 حتسني مستويات خدمة املش كني      - أ

 ططوير الشراكة مي شركات املياه    - ب
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 املياه سلطة

 أقسام - وحدات - مديريات
 

 اسدارية الشؤون مديرية

 

 

 ة التالية :يقوم قطاع الشؤون االدارية بالعمق على طنفيذ املهام الرئيسي

 

 ة لتنفيذ اخلطة االس اطيجية للسلطة.اجهة متطلبات العمق احلالية واملستقبليطوفري الكوادر البشرية الضرورية ملو .1

 .ططبيق سياسات طوظيف عادلة وشفافة ونظام مكافآت وحوافز مبين على طقييم االداء .2

 الوظيفي. طصميم وطنفيذ برامـ لالحتفاظ باملوظفني و طعزيز الرضا و الرفاه  .3

 متابعة أعما  وأنشطة معايري جائزة امللك عبداهلل الثاني للتمّيز و اليت متثق نظام إدارة جودة شامق. .4

 باالضافة اىل خطة ادارة املخانر. أدائها االشراا على إعداد وحتديـ اخلطة االس اطيجية للسلطة ومؤشرات .5
منهجيات عمق إعداد وططبيق وحتديـ آليات وداء من خال  األوحتسني مستوا  وفنيًا داريًاإططوير الوحدات التنظيمية  .6

 .املمارساتوفق أفضق 
 وطبسيط اسجراءات. اخلدمات دائها وحتسنيصميم عمليات السلطة ومتابعة أاالشراا على ط .7
 قياس رضا متلقي اخلدمة كمؤشر رئيسي لقياس جودة اخلدمات املقدمة وقياس رضا املوظفني .  .8
املوارد البشرية من خال  حتديد االحتياجات التدريبية ووضي اخلطط والربامـ  وبناء قدرات ادارة أنشطة التدريب .9

 لتلبية مذه االحتياجات.
طوفري بيئة عمق مالئمة للموظفني من خال  طقديم الدعم اللوجسيت للوحدات التنظيمية وافافظة عليها يف حالة .01

 طشغيلية دائمة.
يف  طلبية احتياجات املراجعني من خال  اسستخدام األمثق لنظام األرشفة  االرطقاء  ـستوا اخلدمات والسرعة.00

 .  اسلك وني وطباد  املراسالت طفعيق نظام التحو و (e-fileاسلك ونية )
 استقبا  ومتابعة مجيي الشكاوا مركزيًا والتأكد من ا القها وحتليق أسبابها الختاذ اجراءات وقائية حتو  دون طكرارما..01
 ة مصادر املياه ومحايتها من االعتداءات ومراقبة عمليات التشغيق يف اململكة.مراقب .13

 

 ويتم طنفيذ مذه املهام من خال  الوحدات التنظيمية التالية يف قطاع الشؤون اسدارية : 

 

 .ابعةاملت مديريةومديرية اخلدمات املساندة  يالتدريبوططوير األداء املؤسسي مديرية  ياملوارد البشريةمديرية 

 مديرية املوارد البشرية : 

طعمق مديرية املوارد البشرية على طوفري الكوادر البشرية الضـرورية ملواجهـة الطلـب احلـالي واملتوقـي وططبـق سياسـات طوظيـف          

 عادلة وشفافة ونظام مكافات وحوافز مبين على طقييم األداء باالضافة إىل طأمني بيئة عمق آمنة وسليمة للموظفني.

 من أمم اجنازاطها:و كان 
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 2019سنة  املؤشر

 %  11.9 نسبة ال فيي الوجوبي

 %  11.2 نسبة ال فيي اجلوازي

 83 تعيينات العدد 

 233 إنهاء اخلدمات عدد 

 10.02 ( لكق الف مش  انتاجية املوظف ) عدد املوظفني 

 

 معد  التقارير السنوية 

 

 

  

 

 :2019مؤشرات أداء النوع االجتماعي لعام 
 

 النسبة

 

 المؤشر

 

 نسبة االناث / العدد الكلي 14.40%

 نسبة االناث /  الذكور 16.82%

 نسبة االناث على الوظائف القيادية واالشرافية / االناث الكلي 18.27%

 نسبة االناث على الفئة األوىل / االناث الكلي 47.16%

 من الفئة األوىل نسبة االناث على الفئة األوىل / العدد الكلي 33.27%

 نسبة االناث على الفئة األوىل / الذكور من الفئة األوىل 49.86%

 العدد الكلي على  الفئة الثانيةنسبة االناث على الفئة الثانية /  33.21%

 الذكور على  الفئة الثانيةنسبة االناث على الفئة الثانية /  49.73%

 مساعد امني عام  -االشرافية نسبة االناث على الوظائف القيادية و 1.3%

 مدير مديرية  -نسبة االناث على الوظائف القيادية واالشرافية  14.8%

 مدير وحدة  -نسبة االناث على الوظائف القيادية واالشرافية  4%

 رئيس قسم  -نسبة االناث على الوظائف القيادية واالشرافية  79.7%
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 : قسم احلركة 

 

   يف كمية افروقات  لقسم احلركة يف املركز الرئيسي  نار بالدي الوفر املتحقق 
 

 املادة

 السنة

  90بنزين 95 بنزين

1920 52754 2018 

1670 47832 2019 

250 4922 

لعام  املتحقق بالدينار  الوفر

2019 

 

 مديرية ططوير األداء املؤسسي والتدريب  : 

متابعة أعما  وأنشطة معايري جائزة طة املياه واخلطط التنفيذية املنبثقة عنها  وطقوم  املديرية بتطوير اخلطة االس اطيجية لسل

فضـق اخلـدمات   ألتقـديم  واسشـراا علـى طصـميم عمليـات السـلطة ومتابعـة أدائهـا وإعـادة مندسـتها           يامللك عبداهلل الثاني للتمّيـز 

وإعـداد الدراسـات   والتحليـق   ة ورضـا املـوظفني   باالضافة لقياس مدا فاعليـة اسـ اطيجية السـلطة اخلاصـة برضـا متلقـي اخلدمـ       

كما طسامم املديرية يف رفي كفاءة  املوارد البشرية من خال  طدريب املـوظفني ومتكيـنهم للمحافظـة علـى اخلدمـة       ي   اخلاصة بذلك

 : او كان من أمم اجنازاطهلتطويرمم وطأميلهم وبناء قدراطهم باملستوا املطلوب من خال  وضي اخلطط والربامـ 

 :عما  جائزة امللك عبداهلل الثاني للتميزأ

نسعى لتحقيق رؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاني املعظم بأن نعكس صورة األردن املشرقة لكق املتعاملني مي سلطة املياه  مـن خـال    

 السعي حنو التميز والعطاء وااللتزام والدقة. 

يـاه علـى خـتم التميـز يف املرحلـة  الربونزيـة ضـمن قطـاع البنيـة التحتيـة           ويف انار سعينا للتطوير املستمر فقد حصلت سلطة امل

 ( .  2017 -2016)   والطاقة يف جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية عن الدورة الثامنة

 

  : رضا متلقي اخلدمة

 ثباطًا يف املؤشر  وا يد  على استمرارية جودة طقديم اخلدمة لدا السلطة. دراسة  قياس رضا متلقي اخلدمة أظهرت 

 

 2017 2016 املؤشر

2018 -- 2019  

 

 %78.73 %78.33 نسبة رضا متلقي اخلدمة

78.79% 

 
 

 الدورة الثامنة الدورة السابعة الدورة السادسة املؤشر

 %49.56 نتائـ اعما  اجلائزة
ركز األو  يف املرحلة  امل

 الربونزية

ختم التميز يف املرحلة 

 الربونزية
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 فني: رضا املوظ

 .امتمام السلطة باملورد البشري استمرارية  اىل الوظيفي ذات منط  إجيابي  وا يشري ن نسبة الرضا أدراسة رضا املوظفني  أظهرت

 

  2019 -- 2018 2017 2016 املؤشر

 %74.85 %73 %72 نسبة رضا املوظفني
 

 

 مؤشرات التدريب : 

 

 

ا دا 

 ياالس اطيج
ا دا التشغيلي 

 للمديرية

 الربامـ
املشاريي/ األنشطة املنفذة 

 2019لربامـ  

 مؤشرات األداء

 املستهدا

   2019 

 افقق

2019 

طنمية وططوير 

القدرات املؤسسية 

والعمق على 

 استدامتها

ططوير املوارد 

 البشرية و رفي
كفاءة وبناء 

 القدرات
 سلطة ملوظفي

 املياه

طنفيذ اخلطة 

ريبية للعام  التد

2019 

نفذت عدد من برامـ 

اخلطة التدريبية ي و مت 

طدريب  ما جمموع  

 ( موظف .967)
30% 

متدرب/ عدد )

 (كلي

30.15 % 
متدرب/ عدد )

الدورات اخلارجية  (كلي

والبعثات 

 الدراسية

( موظف ي 112شار  )

(  موفدين 5اضافة )

 الستكما  دارستهم العليا .

 ثقافة دعم
املستمر و التعلم 

كفاءة وبناء  رفي

 القدرات
 سلطة ملوظفي

 املياه

برنامـ التدريب 

الداخلي  )كوادر 

 السلطة(

طنفيذ برنامـ التدريب 

الداخلي بالتعاون مي 

مدربني من كوادر سلطة 

( 10املياه حيـ عقدت )

دورات طدريبية شار  بها 

 ( موظف142)

19% 

 

18.7% 

 

برنامـ نقق 

وطباد  املعرفة  

دا اىل إثراء وا ا

معارا العاملني 

 وططوير األداء

( من 12عقدت )

افاضرات وورش العمق  

ضمن برنامـ نقق وطباد  

من قبق شركات ومؤسسات 

القطاع اخلاص يف جما  

واختصاص سلطة املياه 

( 265شار  فيها )

 موظف.

30% 
متدرب/ عدد )

 (كلي

30.15 % 
متدرب/ عدد )

 (كلي

كفاءة وبناء  رفي

 القدرات
 سلطة وظفيمل

 املياه

 مسابقة

 Water Skills 

Jordan 

مت عقد مسابقة مهارات  

املياه على املستوا افلي  

-12بتاريخ 

13/10/2019 

- 

 

- 

رفي قيمة 

  عملياتال

كفاءة وبناء  رفي

 القدرات
 سلطة ملوظفي

 املياه

برنامـ طأميق 

مشغلي صيانة 

شبكات املياه 

(VTW ) 

مت طدريب ما جمموع  

ومهندس  ( فين99)

للحصو  على رخصة 

اجازة املزاولة للمستويني 

األو  والثاني / وادارة 

30% 
متدرب/ عدد )

 (كلي

30.15 % 
متدرب/ عدد )

 (كلي
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 املرافق.

ططوير املوارد 

 البشرية و رفي
كفاءة وبناء 

 القدرات
 سلطة ملوظفي

 املياه

مشروع التدريب 

على ططوير كفاءة 

استخدام املياه 

 والطاقة 

(TWEED )

واملمو  من 

(GIZ) 

طأميق املعنيني  على 

مستوا القطاع )سلطة 

 املياه والشركات التابعة  ا(

( 350مت طدريب عدد )

مهندس وفين ومشغق على 

برنامـ مشرا صيانة 

 الشبكات

حتقيق التوازن 

بني اسيرادات 

 والنفقات

+ 

ططوير خدمة 

 العمالء

طنفيذ متطلبات 

وشروط اعتماد 

املقاولني 

 ب الزاميكمتطل

برنامـ طعليمات 

طنفيذ الوصالت 

 املنزلية للمقاولني

عقدت اربي دورات 

طدريبية للمقاولني 

لتأميلهم بدورة الوصالت 

املنزلية ي وقد شار  فيها  

(  مقاولني ي مت رفد 7)

صندوق السلطة من خال ا 

 ( دينار.1500)

- - 

املساممة يف دعم 

وخدمة اجملتمي 

 افلي

طدريب / نقابة 

املهندسني / 

ونقابة 

اجليولوجيني / 

التدريب امليداني 

 لطالب اجلامعات

مت طدريب ما جمموع  

( مهندس من حديثي 15)

 ( نالب .166التخرج و )

180-220 

 متدرب / سنة
181 

طعزيز التعاون 

وبناء الشراكات 

ونقق اخلربات 

 املكتسبة

طدريب كوادر 

القطاعني العام 

واخلاص /  و 

 طدريب كوادر من

دو  عربية 

 شقيقة

( 36طدريب ما جمموع  )

مشار  من كوادر القطاع 

العام و دو  عربية شقيقة 

 )العراق وفلسطني(

- - 

 

 

 مديرية اخلدمات املساندة :
 

طعمق مديرية اخلدمات املساندة على طوفري بيئة عمق مناسبة وآمنة للموظفني ويف حالة طشغيلية دائمة وضمان طقديم اخلـدمات  

جبودة عاليةي من خال  الدعم اللوجسـيت والصـيانة الطارئـة والوقائيـة ملرافـق السـلطة وإجـراء التحسـينات الالزمـة كلمـا            ملتلقيها

 اقتضت احلاجة اعتمادًا على التغذية الراجعة من املوظفني واجلمهور وطاليًا أمم اسجنازات: 
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 الصيانة والدعم الفين )قسم اخلدمات(         

 

أعما  

صيانة 

 بائيةكهر

أعما  

صيانة 

أنظمة 

التكييف 

 والتربيد

أعما  

الدمان 

والطراشة 

 (2)م

أعما  

صيانة 

املرافق 

 الصحية

أعما  صيانة 

 النجارة واألملنيوم

الورق والكرطون 

الذي مت إعادة 

 طدويره/ كغم

صيانة 

األسقف 

 املستعارة

 (2)م

صيانة 

عامة 

 )متفرقات(

1848 792 14256 1320 1056 26600 345 792 

 

 

 

 مؤشرات إدارة املراسالت والوثائق الرمسية ) قسم الديوان املركزي ( 

 

املعامالت الصادرة 

 واملؤرشف  بالكامق

املعامالت الواردة املنجزة 

 بالكامق ةواملؤرشف

   مشروع األرشفة  االلك ونية 

 لألرشيف املركزي

 

امللفات املودعة يف االرشيف 

 املركزي )جالسورات (

عــــــــــدد 

 الكتب 

ــدد  عــــــــــــــ

 الصفحات 

عــــــــــدد 

 الكتب 

ــدد  عــــــــــــ

 الصفحات

ــدد     عـــــــــــــــ

 املعامالت

 عدد الصفحات 

ــائق  وثـــــــــ

 متداولة

 عطاءات

20629 171336 45388 238533 66743 317402 130 26 

 

 مركز الوثائق املائية 

        ة طوفر قاعات للتدريب واالجتماعات مزودة بأحدث التجهيـزات التكنولوجيـة ذات سـعات وتـازة وبيئـ  علميـ  مناسـب

 .  USAID / GIZلتقديم برامـ طدريبية متخصصة لتطوير مهارات املوظفني وولة من  

 . 2019( ورشة خال  عام  120 ( اجتماع وورش العمق ) 96حيـ بلغ عدد االجتماعات املنعقدة يف املركز )

  (117  ) 2019كما بلغ رواد املركز من الباحثني والدارسني خال  عام  . 

 

 مهور  وحق احلصو  على املعلوماتمؤشرات خدمة اجل

 

 اع اضات

 معامالت

 نلب معلومات

 آبار صرا صحي

 فحص عينة

 

689 123 1715 1 76 

 

 مديرية املتابعة / وحدة محاية املصادر  :

( ونظرًا للظروا االمنية افيطةي مت اعادة طقيـيم مفهـوم أمـن وسـالمة مصـادر امليـاه       2011منذ منتصف عام )

طيجية علـى االمـن املـائي الشـامق. فقـد      اريعات والربامـ الالزمة ملني االعتداءات وذلك البعاده االستريوططوير التش

مت طغليظ العقوبات ومأسسة محاية مصادر املياه وربط وزارة املياه والري مي اجلهات االمنية املختصة مثـق املركـز   
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يريــة االمــن العــام مــي مركــز الســيطرة ومراقبــة الــونين لالمــن وادارة االزمــات ومركــز القيــادة والســيطرة يف مد

شـ كة وطكامليـة مـي كافـة االجهـزة االداريـة واالمنيـة        مالعمليات يف الوزارة. وطعد مسؤولية محايـة مصـادر امليـاه    

تطـوير آليـات املراقبـة عـرب     بضمن خطط حمددة املسؤوليات والواجبات لكق جهة.وقد شـرعت وزارة امليـاه والـري    

املراقبة مثق نظام الكـامريات وعلـى مـدار السـاعةي اضـافة اىل بنـاء       احلماية وطبيقات طكنولوجيا استخدام خمتلف ط

 عقد برامـ طدريبية متخصصة للحراس واملشغلني لرفي مستوا احلس االمين.من خال  قدرات العنصر البشري 
مديرية املتابعة يف سلطة املياه يدار من قبق  راقبة مرافق املياهـقامت وزارة املياه والري بانشاء مركز متخصص 

 تكون من العناصر التالية:وي

  :نظام املراقبة اللحظي -1

( مرفــق مــائي )خــزاني حمطــةي ســدي خــط ناقــق( مت طركيــب   500حيـــ ان قطــاع امليــاه يتكــون مــن اكثــر مــن )  

 على النحو التالي:ً أوطوماطيكيا واملتحركةثابتة طكنولوجيا مراقبة الكامريات ال

 

 

 

 

نظام إضافة ل الكامريات الليزري واحلراري املتحر  والتفاعق الصوطي ( سدود بنظام مراقبة 7مت خدمة ) -

ب ي سد وادي العرةي سد الوحدومي:  غيلي واالمين  اطتبي حلظي ملستوا التخزين املائي يف السدود والوضي التش

 .ي الزرقاء ماعني ي سد امللك نال سد املوجبةي سد الكرامي سد كفرجنة

 .(SCADA)(كم من خال  برامـ 110نظام مراقبة قناة امللك عبداهلل على امتداد ) -

تثمارية )متوقي جيري العمق حاليًا على طشغيق نائرة بدون نيار من خال  جمموعة كادبي االس -

قة افددة من مثلـ احلسا ولغاية املدورة )اعلى اعتداءات ط( ملراقبة خط مياه الديسي من املن1/3/2020

طكرارًا( وسيتم اخذ املوافقات االمنية الالزمة لتسري الطائرة على قناة امللك عبداهلل وبعض االحواض املائية 

لبعض احلاالت (Drones)باالضافة اىل ( ( UAV: Unmanned Aerial Vehicle)الطائرة بدون نيار 

 اخلاصة.

 نظام التشغيق املركزي:  -2

يتم متابعة امم الظروا التشغيلية للمحطات واخلزانات واخلطوط الناقلة اضافة اىل حمطات الصرا الصحي 

 .(SCADA)والشبكات من خال  برامـ خاصة 
 نقاط اطصا  املركز:

ويـتم   (Fiber)ين لالمـن وادارة االزمـات مـن خـال  خـط اطصـا        يرطبط مركز السـيطرة مـي املركزالـون    ( أ

 طزويده بالبيانات املطلوبة باستخدام جهاز خاص يف مسرح املركز الونين لالمن وادارة االزمات.

يـتم طزويـده بالبيانـات املطلوبـة     (Fiber)مركز القيادة والسيطرة يف مديرية االمن العامي من خال  خط  ( ب

 قاعة عميش لدا مديرية االمن العام.باستخدام جهاز خاص يف 

 القيمة املستهدفة القيمة افققة مة افققة  القي ؤشرامل

2017- 2018 2018- 

2019 

2019 - 2020 

 400 250 45 عدد املرافق
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 مركز االطصا  املوحد

ــد )     -  ــا  موحـ ــز اطصـ ــكاوا وطوحيـــدما ـركـ ــز الشـ ــواع 117116حيــــ يـــتم دمــــ كافـــة مراكـ ــة انـ ( ملراقبـ

ــا يعـــزز ســـرعة الوصـــو  اىل معلومـــات قطـــاع امليـــاه مـــن     ــا واالجـــراءات املتخـــذة عليهـــاي وـ الشـــكاوا وطكرارمـ

 ادامة عمق منصة خبدمتكم ومراقبة ضباط االرطباط.امليدان باالضافة اىل ضمان 

طباينــــت الشــــركات واسدارات يف معاجلــــة الشــــكاوا نتيجــــة طــــوفر اسمكانيــــات واملتابعــــة اليوميــــة وكفــــاءة    -

ــد )    ــا  املوحـ ــز االطصـ ــتقبق مركـ ـــ اسـ ــبكات حيـ ــاريخ ) 668953الشـ ــن طـ ــكوا مـ ــة 1/1/2019( شـ ( ولغايـ

ــاريخ ) ــكاوا ال 31/12/2019طـ ــة بـــني شـ ــبة )( موزعـ ــور بنسـ ــبة  34كسـ ــاه بنسـ ــات امليـ ــكاوا انقطاعـ %( وشـ

ــبة )  50) ــحي بنســ ــرا الصــ ــكاوا الصــ ــبة   16%( وشــ ــاع بنســ ــادة األوضــ ــكاوا إعــ ــا وشــ ــا يف ميامنــ  %( أ لبهــ

(0.1.)% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

مت طقييم الشركات واسدارات باستخدام مؤشرات طتعلق بزمن االستجابة ونسبة معاجلة الشكاوا حيـ مت   -

 طوجي  الدعم لفدارات ذات القراءات املتدنية خاصة فيما يتعلق بشكاوا كسور الشبكات.
حيـ نسبة اسجناز باملقارنة مي أعداد الشكاوا الواردة العقبة ثم ميامنا ثم سلطة املياه ثم  أفضق الشركات من

دبا أالريمو  وأفضق اسدارات من حيـ اسجناز الكر  ثم البلقاء ثم معان ثم الطفيلة وأفضق أداء لشركة ميامنا م

 فرق ثم جرش.ثم عمان ثم الزرقاء وأفضق أداء لشركة الريمو  عجلون ثم اربد ثم امل

( ساعة ثم الريمو  1,55ساعة ثم ميامنا ) 0,48العقبة  مي  أفضق زمن استجابة لشكاوا الكسور للشركات

 ( ساعة.4,02( ساعة ثم السلطة )1,86)

 املؤشرات

2017 2018 
2019 

 الكسور –نسبة  الشكاوا 
27% 33% 34% 

 %50 %49 %33  السددنسبة   -نسبة الشكاوا 

 %16 %17 %39 ا الصحيالصر -نسبة الشكاوا 

 %0.1 %1 %1 التلوث  -نسبة الشكاوا 
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 وحدة الرقابة الداخلية

 للعمق علىطاء األخأماكن الضعف والرقابة الداخلية يعترب دورًا مامًا لصناع القرار يف اسشارة  إىل  وحدهإن دور 

سلطة املياه  يف اسدارة العلياطمئن ط و إدارية حبيـأطصويبها واالستثمار األمثق للموارد سواء كانت مالية أو فنية 

 طسري باجتاه حتقيق أمدافها الواردة يف اخلطة اسس اطيجية . بانها

ا للمساممة يف بناء رؤية واضحة لدا اسدارة إن زيادة  فاعلية الرقابة بأنواعها ) ماليةي إداريةي فنية ( يعترب ضروري

العليا عن سري أعما  سلطة املياه وطعترب الرقابة العني امليدانية لفدارة ملراقبة أداء كافة الوحدات التنظيمية 

 .للمحافظة على املا  العام واملوجودات العامة والتأكد من حسن استخدامها بالشكق األمثق

 -أمداا ونطاق التدقيق: 

او املالية او  البشريةسواء على املا  العام واالستخدام األمثق لكافة املوارد  للمحافظة الرقابة الداخلية وحدةهدا ط

 :لكافة الوحدات التنظيمية يف السلطة وطشمق عمليات التدقيق و  الفنية 

وخطة الرقابة  الرقابة الداخلية املعتمدان وحدة) حسب منهجية التدقيق والرقابة املالية ودليق عمق 

 .(الداخلي 

. حتقيق مبدأ الشفافية واملهنية واملوضوعية بالتقارير اليت طصدرما وحدة الرقابة الداخلية عن نتائـ أعما ا ي 1

 لتعزيز الثق  بهذه التقارير لدا االدارة العليا وكذلك لدا االدارات واملديريات املعنية .

 خال  التدقيق املسبق للمعامالت واملستندات املالية.. العمق على اكتشاا اخلطا قبق وقوع  من 2

 ة ) بشريةي ماليةي إداريةي فنية ( . ــة املوارد املتاحــة وحسن االستخدام لكافــ. الفحص والتدقيق على سالم3

. طوخي الدقة املطلوبة يف العملية الرقابية ي واحلصو  على البيانات واملعلومات من مصادرما املختلفة ي 4

 طابقتها وابداء الراي الفين املتخصص واملوضوعي حو ا . وم

 . الفحص والتأكد من سالمة كافة العمليات املالية والفنية واالدارية وإنها طتم وفق القوانني واألنظمة . 5

 . اجلرد الفجائي على موجودات السلطة  واملشاريي القائم .6

 املعلومات .. التأكد من سالمة وحسن حفظ القيود والسجالت و7

 . املختلفة. املشاركة يف اللجان 8

 .التنسيق وإعداد الردود للجهات الرقابية اخلارجية األخرا.9

 . فعالية وكفاءة عمليات سلطة املياه خلدمة متلقي اخلدمة .10
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 أسلوب منهجية التدقيق اليت يتم اعتمادما:

 

وخطة  الصادرة من وزارة املالية الرقابة الداخلية وفق منهجية التدقيق والرقابة املالية ودليق عمق وحدات

 :  يليملا  ًاقوفالرقابة الداخلية فان  يتم التدقيق والرقابة و

عمليات التدقيق والرقابة يف املكان الذي طوجد في  احلسابات والسجالت واملستندات وأية مواد أخرا خاضعة . 1

 .  وعن نريق فحص العينات العشوائية الفني  املختلفة األمور داري  وكذلكالوحدات اسوشاريي امل فحصأو  للجردي

. أجراء اجلرد املفاجئ والدوري وكذلك التدقيق على سجالت احلركة وَالية صرا افروقات وحركة السيارات 2

 يف السلطة وأعداد التقاريرالدورية الالزمة لذلك .

ي بأي مالحظات وطصويب االخطاء إن وجدت ومن ثم . التدقيق املسبق على كافة مستندات الصرا وأبداء الرأ3

 إجازطها بعد إكتما  شروط الصرا  .

 طصويبها. اجق املالحظات الرقابية الواردة من اجلهات الرقابية اخلارجية منمتابعة .4

ان باالخطاء ـ  الدورية على كافة الوحدات التنظيمية وإعداد التقارير الرقابي  الرقابية. القيام باجلوالت 5

 . وجدت لغايات طصويبها 

 -ا يكق التنظيمي :

 : ومي أقسام ثالثة الرقابة الداخلية من طتكون وحدة

 . قسم التدقيق والرقابة املالية . 1

 .. قسم التدقيق والرقابة الفنية2

 . قسم التدقيق والرقابة اسدارية3
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 -: نطاق بيئة الرقابة  

 االلتزام بالكفاءة .. 1

 لئك املكلفني بالرقابة .مشاركة او. 2

 . نريقة االدارة واسلوبها . 3

 . ا يكق التنظيمي . 4

 . سياسات ووارسات املوارد البشرية . 5

 -: طقييم املخانر 

  طغريات يف البنية التشغيلية .. 1

 املوظفون اجلدد .. 2

 نظم املعلومات اجلديدة والتكنولوجيا .. 3

 . النمو السريي .  4

 افاسبية ) التمويق (. . االصدارات5

 . االرطفاع املستمر يف طكاليف الطاقة واحللو  املوضوعة  ا.6
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 2019ملخص االجنازات لوحدة الرقابة الداخلية لعام 

 العدد البيان

عدد متابعات استيضاحات ديوان افاسبة مي االدارات 

وديوان افاسب  اليت مت إعداد ردود  ا  ومازالت قيد 

 املتابعة

303 

 43 عدد استيضاحات ديوان افاسبة اليت مت إنهاؤما

طوزيي  عدد اجلوالت الرقابية وطتضمن ايضًا) شكاوي املياه ادوار

 الشكاوي املختلفة( و املياه

351 

 164 جلان حتقيق و جلان فني   وجلان خمتلفة

 718 الكتب الصادرة اىل افافظات والشركات 

 35 مكافح  الفسادالردود على مئية النزام  و

 1220 التوصيات  واملالحظات الرقابية

 11536 التدقيق املسبق على مستندات الصرا

 35 خمالفات نظام التتبي احلكومي خمالفات املركبات

 39 متابعة القرارات االدارية / العقوبات / الدوام الرمسي

 25 جلنة التظلمات 

يامنا حمافظات / جلنة االستئناا املركزية )اع اضات (/ م

 شركة مياه الريمو  

400 

 295 جلنة اع اضات االبار / معامالت ابار خمالف 

 10 ضبونات الغري مشروع الشهادة لدا افاكم املختصة 

 3599 عدد ساعات العمق امليداني 

 29 خمانبات رئاسة الوزراء ووزارت خمتلفة
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 لتقارير السنوية لديوان افاسبةا

 

 

 

 

 .النواب يف جملس 2016لغاية  2009مالحظة : مت مناقشة مجيي االستيضاحات من عام 

 .  2019لغاية  2013 الرد على مجيي االستيضاحات من مت

سلطة املياه حو  املخانبات والردود عليها  لوحدة الرقابة ) مدا استجابة اسدارات واملديريات والشركات التابعة ل

 الداخلية (

 

 2017 2016  2015  2014  2013 2012 2011 ةالسن

عدد 

 االستيضاحات
58 49 45 42 19 13 13 
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 ساعات العمق امليداني االمجالية اليت متت من قبق وحدة الرقابة الداخلية :  

 

( ساعة  3599)   2019بلغ امجالي عدد الساعات امليدانية اليت متت من قبق مدير وموظفي وحدة الرقابة الداخلية خال  عام 

مق ميداني نلت منانق عمق سلطة املياه والشركات يف مجيي احناء اململكة حيـ اشتملت على متابعة الشكاوي ـاخيص شكاوي ع

املياه والصرا الصحي وخصوصًا يف فصق الصيف حيـ مت عمق فرق متابعة ميدانية من قبق مدير وموظفي وحدة الرقابة 

عون الشكاوي املختلفة مت ال كيز بها على حمافظات اجلنوب وخصوصا حمافظة الداخلية كق فريق يتكون من ثالث موظفني يتاب

 الكر  خال  الف ة املمتده من شهر رمضان املبار  ونيلة ف ة الصيف .
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 2019ثانيا :ـ امم االجنازات اليت قامت بها اقسام الرقابة الداخلية لعام  

 لرقابة األدارية  قسم التدقيق وا :ـ 1

 ا دا : 

التأكد من صحة وسالمة االجراءات والقرارات األدارية من خال  فحص ودقة وسالمة اسجراءات وانسجامها مي 

التشريعات اليت حتكم عمق الدائرة والتحقق من حسن ططيبق األنظمة والتعليمات والقوانني املعمو   بها 

 هام القسم .واالشراا على حسن طنفيذ اخلطط وبرامـ م

 مهام ومسؤوليات  قسم التدقيق والرقابة االدارية : 

يشرا على طدقيق صحة القرارات املتخذة وإجراءات العمق املعمو  بها بهدا التاكد من انسجامها  .1

 ومطابقتها مي التشريعات املعمو  بها . 

طط واألمداا املرسومة يتأكد من صحة وسالمة إجراءات العمق يف كافة املديريات يف الدائرة وفق اخل .2

 ونبقًا للقوانني واألنظمة واللوائح والتعليمات اليت حتكم إجراءات العمق يف الدائرة . 

يشخص املشاكق اسدارية ويقدم التوصيات باسجراءات التصحيحية واحللو  املق حة ويبدي الراي يف أي  .3

 موضوع ذو صبغة إدارية . 

 يلية املعدة لقسم الرقابة االدارية ضمن خطة الوحده .يعمق على طنفيذ الربامـ واخلطط التشغ .4

يدقق على القرارات االدارية واالجراءات ذات الصلة بادارة املوارد البشرية يف مجيي مراحلها السابقة  .5

 والالحقة ومدا مطابقتها ألحكام األنظمة والتعليمات املعمو  بها يف الدائرة وحسب العينات  .

ظفني ويدقق املغادرات واسجازات العادية واملرضية واالجازات الرمسية ويتحقق يراقب كشوفات دوام املو .6

 من صحتها وطسجليها يف السجالت الرمسية وحسب العينات العشوائية .

 يشار  يف إعداد التقرير السنوي للرقابة الداخلية متضمنُا أمم االجنازات واملالحظات  .7

ة ورفي مق حات لكيفية التعامق واعداد خطط ملواجهة يشار  قي طقييم املخانر اليت طواج  الدائر .8

 املخانر االدارية افتملة .

. يشار  يف إعداد دليق اجراءات التدقيق االداري باالس شاد إىل االدلة االجرائية طصدرما وزارة املالية بهذا 9

 اخلصوص .

الدارية واالجنازات واملالحظات ـا . طقديم طقرير دوري وكلما دعت احلاجة عن اعما  التدقيق والرقابة ا10

 يف ذلك املالحظات اليت مل طصوب اىل الرئيس املباشر . 

. يعمق على ططبيق معيار التوثيق وادلة االثبات واستخدام النماذج املعتمدة من قبق وزارة املالية )لوائح 11

 التدقيق( يف طوثيق االجنازات الرقابية .

 ة املختلفة يف الدائرة باسجراءات التصحيحية الواردة يف طقارير التدقيق .. يتابي قيام الوحدات االداري12
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 2019اجنازات قسم التدقيق والرقابة االدارية لعام 

 العدد البيان

عدد متابعات استيضاحات ديوان افاسبة مي االدارات وديوان افاسب  

 اليت مت إعداد ردود  ا  ومازالت قيد املتابعة

 حات ديوان افاسبةانهاء استيضا

134 

 

7 

 28 جلان طدقيق وحتقيق ومتنوع 

 518 ساعات العمق امليداني

 11 ميئة النزامة ومكافحة الفساد

 23 شكاوي متنوع  ) مياه وصرا صحي(

 35 جوالت رقابية خمتلفة

 305 التوصيات واملالحظات الرقابية

 39 اعما  اخرا ) متابعة قرارات ادارية وباجات ودوام(

. 

 :ـ قسم التدقيق والرقابة املالية2

 املالي اليت طتخذما سلطة املياه  االثرالتأكد من صحة وسالمة اسجراءات ذات ا دا : ـ   

على حسن  ات املالية وآلية طنفيذما واألشراافيية وسالمة اسجراءات والتصاسبمن خال  فحص البيانات اف

 طة يف القسم . اخلطنفيذ 

 : ةات  قسم التدقيق والرقابة املاليمهام ومسؤولي

يشرا على إعداد وططبيق خطة التدقيق والرقابة املالية لكافة العمليات واسجراءات واألنشطة ذات األثر  .1

 .املالي يف الدائرة 

 يتاكد من القرارات االدارية اليت  ا اثر مالي . . 2

على القيد واملراقبة والتدقيق ي التشريعات املعمو  بهايقيم ويفحص القرارات املالية للتأكد من انسجامها م .3

افاسبية املتعارا عليها  ئوطرصيدما وطبويبها وفق األصو  واملباد هاافاسيب  ا من حيـ طسجليها وطرحيل

 ومعايري التدقيق افلية والدولية ووفق التشريعات املعمو  بها ويتحقق من خلوما من أية أخطاء . 

ززة  ا عطصويب القيود افاسبية حسب التعليمات املالية والرقابية والتحقق من طوفر الوثائق امليتحقق من  .4

ات يرادات والنفقات على ان طكون الوثائق املعززة م مجة اىل اللغة العربية اذا كان اصق املعززات لغسواملتعلقة با

  .اخرا
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) ذاطي ـ ض النظر عن مصدر التمويق غرأمسالية يف الدائرة بالتدقيق على االنفاق وااليرادات على املشاريي ال .5

 .منحة ـ قرض (

التأكد من صحة املوقف املالي واخلالصات والتسويات واملعامالت البنكية وأن البيانات الواردة بها صحيحة   .6

 ـ املالية  ا. ئيوحتليق النتا

والعمق اسضايف والتنقالت لكافة فئات  كشوفات رواطب املوظفني واالقتطاعات على عينات من . طدقيق7

 املوظفني .

 متضمنًا امم االجنازات واملالحظات .  الداخلي . يشار  يف اعداد التقرير السنوي للرقابة 8

يشار  يف طقييم املخانر اليت طواج  الدائرة ورفي مق حات لكيفية التعامق معها وإعداد خطط ملواجهة  .9

 . املخانر املالية افتملة 

الرقابة املالية واالجنازات واملالحظات ـا يف  التدقيق و . طقديم طقرير شهري وكلما دعت احلاجة عن اعما 10

 ذلك املالحظات اليت مل طصوب إىل الرئيس املباشر . 

. يعمق على ططبيق معيار التوثيق وادلة االثبات واستخدام النماذج املعتمدة من قبق وزارة املالية ) لوائح 11

 التدقيق( يف طوثيق االجنازات الرقابية .
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 2019اجنازات قسم التدقيق والرقابة املالي  لعام 

 

 العدد البيان

 عدد استيضاحات ديوان افاسبة

 االستيضاحات املنتهية

80 

22 

 61 شركة ميامنا

 26 شركة مياه الريمو 

 69 مركز وحمافظات / استيضاحات

 163 ةاملركز وافافظات / كتب خمتلف

 26 جلان التدقيق والتحقيق

 305 التوصيات واملالحظات الرقابية 

 15 اجلوالت الرقابية

 19 خمانبة الدوائر احلكومية والوزارات املختلفة

 1 مئية النزامة ومكافحة الفساد 

 11536 التدقيق املسبق على مستندات الصرا

 295 جلان اع اض االبار

     

 الرقابة الفنية :  التدقيق و ـ قسم3

 -ا دا : 

التأكد من صحة وسالمة اسجراءات والقرارات الفنية من خال  فحص دقتها وسالمتها وإنسجامها مي التشريعات اليت حتكم عمق 

الدائرة والتحقق من حسن ططبيق األنظمة والتعليمات والقوانني املعمو  بها واسشراا على حسن طنفيذ خطط وبرامـ العمق 

 ة لتنفيذ مهام القسم .الالزم
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 مهام ومسؤوليات  قسم التدقيق والرقابة الفنية :

. يشرا على صحة وسالمة اسجراءات الفنية يف كافة املديريات وفق اخلطط التنفيذية واألمداا املرسومة ونبقًا للقوانني 1

 ا ومطابقتها مي التشريعات املعمو  بها .واألنظمة واللوائح والتعليمات اليت حتكم إجراءات العمق بهدا التاكد من انسجامه

 .الرأي يف أي موضوع ذو صبغة فنية . يشخص املشاكق الفنية ويقدم التوصيات باسجراءات التصحيحية واحللو  املق حة ويبدي2

 . يشار  يف اعداد التقرير السنوي للرقابة الداخلية متضمنًا أمم اسجنازات واملالحظات . 3

 دليق إجراءات التدقيق الفين . . يشار  يف إعداد4

. طقديم طقرير شهري وكلما دعت احلاجة عن أعما  التدقيق والرقابة الفنية واسجنازات واملالحظات ـا يف ذلك املالحظات اليت 5

 مل طصوب إىل الرئيس املباشر .

وزارة املالية ) لوائح التدقيق ( يف طوثيق . يعمق على ططبيق معيار التوثيق وادلة االثبات واستخدام النماذج املعتمدة من قبق 6

 االجنازات الرقابية . 

 . يتابي قيام الوحدات اسدارية املختلفة باسجراءات التصحيحية الواردة يف طقارير التدقيق الفين. 7

اءات ونتائـ . يقوم بعمق زيارات ميدانية بهدا التدقيق على مديريات واقسام الدائرةي ورفي التقارير بذلك متضمنة إجر8

 ومالحظات التدقيق والتوصيات املق حة لتصويب املالحظات واملخالفات املرطكبة . 

 . يعد طقارير حو  مدا االحنراا عن مؤشرات االداء الفنية . 9

 . دراسة وحتليق األنشطة وحتديد ما قدا يطرأ عليها من أحداث وطوقي احتماالت املخانر وطقدير أثرما على حتقيق أمداا10

 الدائرة وحتديد كيفية مواجهتها وطقليق فرص حدوثها واعداد خطط ملواجهتها . 

 . يقوم بأي مهام أخرا يكلف بها ويقي ضمن نطاق عمق الوحدة وضمن مهام  ومسؤولياط  الوظيفية .11

العمق للحفارات من .املشاركة السنوي  يف جلنة طعديق وطرصيص السيارات واالليات واحلفارات حيـ مت طعديق نظام ساعات 12

 يدروليك.نظام الكهرباء اىل نظام ا 

 

 



 

56 
 

 2019ملخص االجنازات لقسم الرقابة الفنية  لعام 

 

 املؤشر البيان

عدد استيضاحات ديوان افاسبة اليت مت إعداد ردود  ا  ومازالت قيد 

 94 املتابعة

 14 عدد استيضاحات ديوان افاسبة اليت مت إنهاؤما

 46 رة لشركة مياه االردن /ميامناالكتب الصاد

 58 الكتب الصادرة لشركة مياه الريمو 

 276 الكتب الصادرة للمحافظات واملركز

 خمانبات رئاسة الوزراء والوزارات املختلفة

10 

 

 20 شكاوي املياه

 258 جوالت رقابية

 90 جلان حتقيق وجلان خمتلفة

 20 اللجان الفنية

 23 ادالردود على مكافح  الفس

 610 التوصيات  واملالحظات الرقابية

 الشهادات لدا افاكم

 ضبوظات االستخدام  ري املشروع

5 

5 

 خمالفات مركبات ونظام طتبي املركبات احلكومية
35 

 

 400 جلنة االستئناا املركزية )اع اضات( 
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 االستئناا املركزية باملهام التالية : جلنةجلنة االستناا املركزية بقرار من االمني العام وطقوم  املشاركة يف .1

النظر يف االستدعاءات اليت حتا  اليها من الوزير او االمني العام او مدير املش كني واليت طتضمن االع اض على  .2

 املقطوعيات .

 النظر يف االع اضات على القرارات الصادرة بناء على طوصيات اللجان املشكلة يف الشركات وادارات املياه . .3

 النظر يف االع اضات اليت حييلها املدير املختص يف حا  عدم االقتناع بقرار اللجان املشكلة بالشركات واالدارات . .4

 يتطلب عمق اللجنة زيارة الشركات واالدارات والكشف على املعامالت الختاذ القرار املناسب . .5

 ض يف كامق القطاع )شركاتي( اع ا 400  ) عددبلغت بدراسة وحق اع اضات  2019قامت اللجنة خال  عام  .6

 ( ادارات
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 املالية قطاع الشؤون

 

املختلفــة يف ســــلطــــة امليـــــاه مــن  للوحــدات التنظيميــةاملاليــة بتــوفري الــدعم واملســاندة  قطــاع الشــؤون يقــوم

ة ادارة املــــوارد املاليــــ خــــــال  طنفيــذ املهــام واالنشــطة املتعلقــة باملسائـــق املـاليـــة وافاســبية والتــــي طشمــــق  

 ومتابعة حتصيالت امثان املياه من خال  مديريـة املشـ كني وخصوصـا امثـان ميـاه االبـار والـدوائر احلكوميـة        

والتمويليـــة وعقود الشركـات واعــــداد التقـاريـراملاليــة التـــي طساعـد يف احتساب طغطية التكــاليفي ومتابعة 

 يـــة وطقـــديم االستشارات املالية . االجــــراءات افاسب

 

 .حتقيق التوازن بني االيرادات والنفقات:  ا دا االس اطيجي :   أوال  

 

 واليت طتلخص وفق افاور التالية: 2019:  امم إجنازات قطاع  الشؤون املالية للعام  ثانيا

 

 افور االو  : موازنة سلطة املياه .

 اخلتامية لسلطة املياه واحلسابات اخلتامية اجملمعة )امليزانية العمومية(. افور الثاني : احلسابات

 افور الثالـ : حتصيالت امثان املياه من االبار وطفعيق قانون حتصيق االموا  االمريية.
 افور الرابي : العالقة املالية ما بني  سلطة املياه والشركات التابعة وعقود االداره ودعمها.

 

 

  موازنة سلطة املياه :  -االو :افور- 
 

 
ي حيـ يقوم قطاع الشؤون املاليـة بتقـدير    2019:  بأدناه موازنة  سلطة املياه للعام   2019موازنة عام  

 النفقات و االيرادات  ومتابعة طنفيذ املوازنة ماليا .

 
 نسبة التحقق للفعلي 2019 التحقق الفعلي 2019مقدر  البيــــان

 %90 125,353,250 139,500,000 ادر التمويقااليرادات ومص

 %  89 329,138,038 368,724,000 إمجالي النفقات

 %100 57,438,000 57,438,000 الفوائد الداخلية واخلارجية 

 %  89 329,138,038 368,724,000 املوازنة الكلية
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 ية اجملمعة )امليزانية العمومية(  :افور الثاني : احلسابات اخلتامية لسلطة املياه واحلسابات اخلتام 

 

مت اصــدار البيانــات املاليــة لســلطة امليــاه و شــركاطها التابعــة بــدون حتفظــات مــن املــدقق اخلــارجي باســتثناء بنــد   

املوجودات الثابتة و قد مت طشكيق جلان متخصصة حلصر املوجودات الثابتة  و جلنة لدراسة مديونية سلطة امليـاه  

التخطيط و وزارة املالية ي كذلك مت طشكيق جلنة لدراسة ديون سـلطة امليـاه علـى الغـري لتفعيـق       بالتعاون مي وزارة

 قانون حتصيق االموا  االمريية.

 

 .افور الثالـ : حتصيالت امثان املياه من االبار والتوسي يف ططبيق قانون حتصيق االموا  االمريية 

 دينار مليون (17.5مبلغ ) 2019صة خال  عام بلغ صايف متابعةالتحصيالت من قيود االبار اخلا .1

 . 2019دينار من االبار املخالفة لعام مليون  (0.5)مت حتصيق مبلغ  .2

 ( دينار من رسوم االع اضات العائدة لالبار اخلاصة.29400مت حتصيق مبلغ ) .3

 متثـق شـيكات برسـم التحصـيق مسـتحقة لعـام        2019(مليون دينـار  خـال  عـام    0.5مت حتصيق مبلغ ) .4

2018 . 

 ( اشعار.536( مليون دينار و طوزيي )2,030اجلريدة الرمسية بقيمة )ب ( اعالن633)مت نشر  .5

 ( مليون دينار.7,5ضمن وضي اشارة احلجز بقيمة )حجز طت (  قرار1624)مت اختاذ  .6

 .7/2018مت طفعيق الربط االلك وني مي دائرة السري اعتبارا من شهر  .7

 
 

 

 اه والشركات التابعة وعقود االداره والدعم املقدم :افور الرابي : سلطة املي-  

 

 

طــوفر قطــاع الشــؤون املاليــة يف ســلطة امليــاه للشــركات التابعــة الــدعم النقــدي املباشــر باالضــافة اىل قيامهــا    

بافافظة على السيولة النقدية  ا من خال  عمق القيـود افاسـبية النفـاء خسـائر شـركة ميـاه  الريمـو         

 ة البدالت السنوية لتأجري املوجودات الثابتة  لشركة ميامنا و ذلك حسب االطي :  واثبات قيم

 دينار . (الف472.8) مبلغ 2019عام  نهاية حتىميامنا   شركة بلغت ذمة   .أ 

 ( مليون دينار . 135) مبلغ   2019 ميامنا حتى نهاية عام  شركة رفي قيمة االستثمار يف مت    .ب 

( مليـون  16.6مبلـغ  )   2018عن خسـائر عـام    2019كة ميامنا يف عام بلغت قيود انفاء خسائر شر .ج 

 دينار.

 ( مليون دينار. 123.9) مبلغ 2019نهاية عام حتى  شركة مياه الريمو   بلغت ذمة   .د 

( مليـون  54.5مبلـغ  )  2018عن خسائر عام 2019بلغت قيود انفاء خسائر شركة الريمو  يف عام   .ه 

 دينار.

و    2019خال  عــام بــاء شــراء ميــاه الديســي نقــدا نيابــة عــن شــركة ميامنــا حتملــت ســلطة امليــاه اع   .و 

 و مل يتم قيد اية مبالغ بد  مبيعات مياه على شركة ميامنا  . مليون دينار  (108)حوالي مقدارما 
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 اهـــــــــؤون امليـــــاع شــــقط

 

طقوم وليت طرطبط مي املساعد لشؤون املياه من املديريات والوحدات التنظيمية أدناه وا قطاع شؤون املياه يتكون

 باملهام التالية:

 مديرية الدراسات والتصاميم 
إعداد الدراسات والتصاميم ملشاريي املياه يف خمتلف احناء اململكة سواء من كادر املديرية او من خال  املكاطب 

تشارين واملوردين الذين يتم التعامق ا ندسية ـا يتفق مي اخلطة االس اطيجية واملشاركة يف متابعة اداء املس

 معهم يف جما  املياه.

 مديرية املواصفات والعقود 
اعداد وثائق العقود واملواصفات للمواد واملعدات وابداء الرأي خبصوص األمور العقدية واعتماد املواد ومطابقتها 

 تطلب  واقي العمق.اثناء طنفيذ املشارييي واعتماد مواصفات متينة وططويرما وحتديثها حسب ما ي

 مديرية االشراا والدعم الفين 
ومتابعة اية اوامر طغيريية صادرة على اعما  العطاءات االشراا على طنفيذ مشاريي املياه ومتابعة طنفيذما 

وحتقيق الغاية املرجوه منها ومتابعتها خال  ف ة الصيانةي باالضافة والتمديدات الالزمة ضمن الشروط العقدية 

 م الدعم الفين فطات الضخ.اىل طقدي

 وحدة متابعة وطقييم املشاريي 
طوحيد مرجعية بيانات سري عمق مشاريي املياه ومتابعتها وطقييمها فنيا وماليا والتنسيق مي اجلهات املعنية 

ها لوحدة بملتابعة التمويق واصدار طقارير دورية حو  مستوا اجناز املشاريي باالضافة اىل أية مهام يتم طكليف ا

 .من قبق املساعد للمياه
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 ملخص عن مشاريي قطاع شؤون املياه

 

 عدد مشاريي شؤون املياه موزعة حسب افافظات

 

 افافظة

املشاريي اليت 

مت االنتهاء 

 من طنفيذما

املشاريي 

قيد 

 التنفيذ

املشاريي اليت مت 

االنتهاء من 

 دراستها ونرحها

العدد الكلي 

للمشاريي/ 

 حمافظة

 س اطيجيةاملشاريي اال

 4 ---- ---- 4 )عدة حمافظات(

 16 6 2 8 البلقاء

 5 ---- 2 3 الزرقاء

 3 ---- 1 2 مادبا

 5 1 2 2 العاصمة

 7 ---- 2 5 اربد

 2 ---- ---- 2 عجلون

 4 1 ---- 3 جرش

 4 2 ---- 2 املفرق

 16 9 4 3 معان

 5 2 2 1 الكر 

 1 1 ---- ---- الطفيلة

 72 22 15 35 يعدد املشاريي الكل
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 طكلفة مشاريي شؤون املياه موزعة حسب افافظات )بالدينار األردني(

 افافظة

طكلفة املشاريي 

اليت مت االنتهاء 

 من طنفيذما

(JD) 

طكلفة املشاريي قيد 

 التنفيذ

(JD) 

طكلفة املشاريي 

اليت مت االنتهاء 

من دراستها 

 ونرحها

(JD) 

التكلفة االمجالية 

 للمشاريي

(JD) 

املشاريي 

 االس اطيجية

 )عدة حمافظات(

24,001,258 ---- ---- 24,001,258 

 24,519,692 4,552,000 258,694 19,708,998 البلقاء

 4,510,925 ---- 4,022,527 488,398 الزرقاء

 1,131,028 ---- 695,048 435,980 مادبا

 23,341,402 3,080,000 14,864,582 5,396,820 العاصمة

 13,182,040 ---- 7,900,000 5,282,040 اربد

 429,575 ---- ---- 429,575 عجلون

 1,745,445 800,000 ---- 945,445 جرش

 724,837 305,000 ---- 419,837 املفرق

 4,516,489 1,970,000 1,272,665 1,273,824 معان

 929,098.6 264,410.60 209,537 455,151 الكر 

 320,000 320,000 ---- ---- الطفيلة

 99,351,790 11,291,410.6 29,223,053 58,837,326 الكلفة االمجالية
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 املشاريي االس اطيجية

 )عدة حمافظات(

 2019العام  -املشاريي اليت مت االنتهاء من طنفيذما 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 

خلطوط املنفذة و ري املكتملة مشروع طشغيق وطأميق ا

 C3/NORTH/SPECIALضمن مشروع 

WORK/2006 

حمافظات 

 الشما 

 ذاطي

100% 

777,936.25 

 JOD 

2 
 مشروع خدمات االستشارية ملشروع رفي كفاءة الطاقة

 يف حمطات ضخ املياة
 حمافظات

 الشما 

KFW 

LOAN 

78.55% 

 ذاطي

21.45% 

3,005,350 

EUR 

 ة يف قطاع املياه االبارمشروع رفي كفاءة الطاق 3
املفرقي 

 الزرقاءي

 البلقاءي اربد 

KFW 

LOAN 

78.55% 

 ذاطي

21.45% 

17,995,774 

JOD 

4 
مشروع رفي كفاءة الطاقة يف قطاع املياه املضخات 

LOT3 

الكر  

 والطفيلة
 2,853,321 JOD 

 JOD 24,001,258 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 

 

 

 / ال يوجد2019العام  –ليت مت االنتهاء من دراستها مشاريي املياه ا
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 حمافظة البلقاء

 2019العام  -املشاريي اليت مت االنتهاء من طنفيذما 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 
طنفيذ اخلط الناقق الرئيسي من مثلـ الكرامة اىل 

 ح / حمافظة البلقاءخزان املياه اخلام املق 

 دير عال
UNICEF 

78.74% 
318,500 JOD 

2 
خدمة منانق خمتلفة داخق لواء قصبة السلط/ 

 2مرحلة 
 قصبة السلط

 2018ة الالمركزي

100% 

159,750 JOD 

 قصبة السلط حتسني شبكة مياه القصيب والبويب/ حمافظة البلقاء 3

/ منحة سعودية

 (1املرحلة )

100% 

199,160 USD 

4 
ستبدا  خطوط طالفة يف لواء قصبة السلط لتقليق ا

 الفاقد

 قصبة السلط
 2018ة الالمركزي

100% 

204,700 JOD 

5 
خدمة منانق خمتلفة داخق لواء قصبة السلط/ 

 1مرحلة 
 قصبة السلط

 2018ة الالمركزي

100% 

219,600 JOD 

 قصبة السلط مشروع حتسني شبكة مياه منطقة عريا 6

/ منحة سعودية

 (2ة )املرحل

100% 

199,130 USD  

7 
حتسني وطوسعة شبكة املياه يف حمافظة البلقاء/املرحلة 

 األوىل/دير عال
 دير عال

JICA 

 %100منحة 

15,177,004  

USD 

8 
حتسني وطوسعة شبكة املياه يف حمافظة البلقاء/املرحلة 

 الثانية/عني الباشا
 عني الباشا

JICA 

 %100منحة 

11,194,000  

USD 

9 
طوريد ومتديد خط مياه ناقق من حمطة ضخ مشروع 

 راجب اىل شبكة مياه ديرعال 

 دير عال

/ منحة سعودية

 (2املرحلة )

100% 

97,060 USD 

 JOD 19,708,998 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 
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 2019العام  –مشاريي املياه قيد التنفيذ 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 مجاليةالكلفة اال

 )عملة التمويق(

1 
مشروع التزامات اجلانب األردني ملشروع حتسني املستوا 

 املائي يف حمافظة البلقاء/ املرحلة األوىل
 JOD 122,769 %100ذاطي  دير عال

2 
مشروع التزامات اجلانب األردني ملشروع حتسني املستوا 

 املائي يف حمافظة البلقاء/ املرحلة الثانية
  JOD 38,865.00 %100طي ذا عني الباشا

 JOD  161634 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 

 

 2019العام  –مشاريي املياه اليت مت االنتهاء من دراستها 

 اللواء اسم املشروع الرقم

جهة 

 التمويق

جهة 

 الدراسة

الكلفة 

 االمجالية

)عملة 

 التمويق(

1 

ة طنفيذ بعض األعما  ا ندسية اخلاص باطفاقي

املرحلة -طأميق و طوسعة شبكة مياه حمافظة البلقاء

 األوىل
 دير عال

ذاطي 

100% 
 170,000 ذاطي

JOD 

2 

طنفيذ بعض األعما  ا ندسية اخلاص باطفاقية 

املرحلة -طأميق و طوسعة شبكة مياه حمافظة البلقاء

 الثانية

عني 

 الباشا
ذاطي 

100% 
 ذاطي

80,000 JOD 

3 
/  بصيل  أبو نطقةم يف املائي التزويد حتسني

 الصبيحي

قصبة 

 السلط

ال يوجد 

 متويق

 ذاطي
70,000 JOD 

4 
( إىل 2ماعني )-طنفيذ خط ناقق من حمطة الزارا

 خزان الروضة/الشونة اجلنوبية

الشونة 

 اجلنوبية

UNICEF 

منحة 

100% 

 ذاطي
70,000 JOD 

 مشروع طغيري خطوط املياه يف منطقة زي 5
الشونة 

 اجلنوبية
منحة 

 سعودية
 200,000 ذاطي

JOD 

6 

مشروع طشغييق وطأميق للخطوط املنفذة و ري 

( اخلاص 20/2013/SW) C4املكتملة  ضمن  

 بتأميق شبكات مياه البلقاء )عطاء التنفيذ(

قصبة 

 السلط

KFW 

قرض 

100% 

 3,962,000 ذاطي

JOD 

  JOD 4,552,000 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 
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 حمافظة الزرقاء

 2019العام  -شاريي اليت مت االنتهاء من طنفيذما امل

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 
متديد واستبدا  خطوط انوا  واقطار يف منانق 

 متفرقة من لواء ا انية/ حمافظة الزرقاء
 ا انية

 الالمركزية 

100% 

168,551.4 

JOD  

2 
ملم من خزان عوجان باجتاه  200متديد خط 

 جبق محزه

قصبة 

 الزرقاء

 الالمركزية 

100% 

183,725 JOD 

3 
حتسني التزويد املائي يف منطقة الزوامرة/ حي 

 الفالح

قصبة 

 الزرقاء

 USD 194,460 منحة سعودية

 JOD 488,398.4 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 

 

 2019م العا –مشاريي املياه قيد التنفيذ 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

 ةطنفيذ مشروع اعادة طاميق شبكات الغويري 1

قصبة 

 الزرقاء

KFW 80% 

 %20 ذاطي

3,633,672.38 

JOD 

 دراسات واشراا وطاميق شبكات املياه يف الغويرية    2
قصبة 

 الزرقاء

KFW 100% 623,065 EUR 

 JOD 4,022,527.3 لفة االمجالية )بالدينار األردني( =الك 

 

 

 / ال يوجد2019العام  –مشاريي املياه قيد الدراسة

 / ال يوجد2019العام  –مشاريي املياه اليت مت االنتهاء من دراستها 

 

 



 

67 
 

 حمافظة مادبا

 2019العام  -املشاريي اليت مت االنتهاء من طنفيذما 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

 ذيبان /مادبا/ حتسني شبكات املياه 1
لواء 

القصبة 

 وذيبان

ة الالمركزي

2018 

100% 

212,037.5 

JOD 

 مشروع استبدا  شبكة مياه ماعني/ حمافظة مادبا 2
مادبا/ 

 القصبة

ة الالمركزي

2018 

100% 

223,942 JOD  

 JOD 435,979.5 ر األردني( =الكلفة االمجالية )بالدينا 

 

 2019العام  –مشاريي املياه قيد التنفيذ 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

 كم  8انش بطو   8خط اجلبق الناقق قطر  1

جبق بين 

حـــميدة 

 / مادبا

منحة 

/ سعودية

 (1املرحلة )

100% 

992,925 USD 

 JOD 695,047.50 مجالية )بالدينار األردني( =الكلفة اال 

 

 

 / ال يوجد2019العام  –مشاريي املياه قيد الدراسة

 / ال يوجد2019العام  –مشاريي املياه اليت مت االنتهاء من دراستها 
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 حمافظة العاصمة

 2019العام  -املشاريي اليت مت االنتهاء من طنفيذما 

 اللواء اسم املشروع الرقم

جهة 

 مويقالت

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 

مشروع حتسني النظام املائي يف عمان/ املرحلة الثالثة 

 (Package 1 -)احلزمة االوىل 

طنفيذ شبكات املياه يف قرية سالي  و قرية الرامة/ جنوب 

 عمان واسكان احلق شفا بدران )نا  عمان(

لواء 

اجليزة 

 واجلامعة

USAID 

85% 

 ذاطي

15% 

1,914,542.07 

USD 

 عدة ألوية LOT2مشروع رفي كفاءه الطاق  يف قطاع املياه املضخات  2

KFW 

LOAN 

78.55% 

 ذاطي

21.45% 

4,056,640.65 

JOD 

 JOD 5,396,820 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 

 

 2019العام  –مشاريي املياه قيد التنفيذ 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 لفة االمجاليةالك

 )عملة التمويق(

1 
 -احلسا  -مشروع حفر آبار خان الزبيب/ الشيدية 

 عمان/ املرحلة األوىل

 القطرانة
USDA 89.9% 

 %10 ذاطي

14,864,582 
JOD 

2 
اطفاقية االشراا على مشروع حفر آبار خان الزبيب/ 

 عمان/ املرحلة األوىل -احلسا  -الشيدية 
 USAID القطرانة

100% 
 *عروفة ري م

 JOD 14,864,582 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 

 

*مالحظة: طكلفة عطاءات الدراسات واالشراا املمولة  ري معروفة لسلطة املياه كون عقد االستشاري يكون مي املمو  

 مباشرة وعلي  فان الكلفة االمجالية ال طشمق مذه العطاءات

 / ال يوجد2019 العام –مشاريي املياه قيد الدراسة
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 2019العام  –مشاريي املياه اليت مت االنتهاء من دراستها 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

جهة 

 الدراسة

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 Amman Water System Improvement 

Phase III - Package2 

عدة 

 ألوية
USAID 85% 

 %15ي ذاط
أرابتك 

 جردانة
4,400,000 

USD 
 

 JOD 3,080,000 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 

 

 حمافظة اربد

 2019العام  -املشاريي اليت مت االنتهاء من طنفيذما 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

 GIZ GRANT قصبة اربد إعادة طأميق شبكة املياه يف قرية دوقرة 1

100% 
191,489 JOD 

 بين كنانة إعادة طأميق شبكة املياه يف قرية ابدر 2

GIZ GRANT 

100% 
175,000 JOD 

3 
مشروع انشاء ومتديد شبكة املياه يف بلدة بيت راس/ 

 منطقة اخلمس
 قصبة اربد

GIZ GRANT 

100% 
532,117 JOD 

4 
مشروع اعادة طأميق شبكات املياه يف منطقة املداحق 

 )بيت راس(

 قصبة اربد
GIZ GRANT 

100% 

271,594.76 

JOD 

5 
مشروع رفي كفاءة الطاقة يف قطاع املياه املضخات 

LOT1 

 عدة ألوية

KFW 

LOAN 78.55 

 ذاطي

21.45% 

 4,111,839.23 

JOD 

 JOD 5,282,040 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 
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 2019العام  –مشاريي املياه قيد التنفيذ 

 جهة التمويق اللواء ملشروعاسم ا الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

 PHASE 1اعادة طأميق شبكة مياه حوارة/  1

قصبة 

 اربد

JICA 3,400,000 JOD  

 JICA 4,500,000 JOD بين عبيد PHASE 2اعادة طأميق شبكة مياه الصريح/  2

 JOD 7,900,000 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 

 

 / ال يوجد2019العام  –ريي املياه اليت مت االنتهاء من دراستها مشا

 

 حمافظة عجلون

 2019العام  -املشاريي اليت مت االنتهاء من طنفيذما 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

 القصبة اعادة طأميق شبكات املياه بلدة عبني/ عجلون 1

 الالمركزية

2018 

100% 

199,605 JOD 

2 
اعادة طأميق شبكة مياه بلدة صخرة/ املنطقة الشمالية/ 

 عجلون
 القصبة

الالمركزية 

2018 

100% 

229,970 JOD 

 JOD 429,575 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 

 

 / ال يوجد2019العام  –مشاريي املياه قيد التنفيذ 

 / ال يوجد2019العام  –من دراستها مشاريي املياه اليت مت االنتهاء 

 / ال يوجد2019العام  –مشاريي املياه قيد الدراسة
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 حمافظة جرش

 2019العام  -املشاريي اليت مت االنتهاء من طنفيذما 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 
حتسني التزويد املائي لقرا جبا وقريي وثغرة 

 عصفور/ حمافظة  جرش 
 القصبة

وفر املنحة 

 اخلليجية

 سعودي
370,000 JOD 

 القصبة استبدا  شبكة املياه يف بلدة رميون 2

الالمركزية 

2018 

100% 

367,045 JOD  

 القصبة استبدا  شبكة مياه بلدة دير الليات 3

الالمركزية 

2018 

100% 

208,400 JOD  

 JOD 945,445 ي( =الكلفة االمجالية )بالدينار األردن 

 

 / ال يوجد2019العام  –مشاريي املياه قيد التنفيذ 

 / ال يوجد2019العام  –مشاريي املياه قيد الدراسة

 2019العام  –مشاريي املياه اليت مت االنتهاء من دراستها 

 اللواء اسم املشروع الرقم

جهة 

 التمويق

جهة 

 الدراسة

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 Smart water management master 

plan for northern province project 

قصبة 

 جرش

KOICA 

GRANT 

100% 

ISAN 
800,000 JOD  

 JOD 800,000 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 
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 حمافظة املفرق

 2019العام  -املشاريي اليت مت االنتهاء من طنفيذما 

 التمويقجهة  اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 
استبدا  شبكة مياه بلدطي الروضة وام اجلما / 

 مشاريي لواء البادية الشمالية
املفرق/ البادية 

 الشمالية

الالمركزية 

2018 

100% 

315,337 JOD  

2 
مشروع خدمة منطقة الزمراء/ ايدون بين حسن 

 ومنانق متفرقة يف حمافظة املفرق باملياه
 املفرق

UNICEF 

100% 
104,500 JOD 

 JOD 419,837 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 

 

 / ال يوجد2019العام  –مشاريي املياه قيد التنفيذ 

 / ال يوجد2019العام  –مشاريي املياه قيد الدراسة

 2019العام  –مشاريي املياه اليت مت االنتهاء من دراستها 

 جهة التمويق واءالل اسم املشروع الرقم

جهة 

 الدراسة

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 
 طأميق شبكة مياه احلي

 UNICEF املفرق الغربي/الزع ي/املفرق

100% 
  JOD 200,000 ذاطي

 UNICEF املفرق حتسني شبكات مياه الزمراء 2

100% 
  JOD 105,000 ذاطي

 JOD 305,000 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 
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 حمافظة معان

 مشاريي املياه اليت مت االنتهاء من طنفيذما

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 

كم  6ملم دكتايق 400شروع خط مياة ناقق قطر م

يربط بني خزان الطاحونة القديم مي خزان 

 الطاحونة اجلديد

 قصبة

  معان

ة الالمركزي

2018 

100% 

650,894 JOD 

2 
حتسني شبكات املياه يف قضاء املريغة وقضاء اجلفر 

 ولواء احلسينية

 احلسينية

ة الالمركزي

2018 

 

292,945 JOD 

 احلسينية كم /بلدة ا انية8متديد خط مياه بطو   3

ة الالمركزي

2018 

100% 

329,985 JOD 

 JOD 1,273,824 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 

 

 2019العام  –مشاريي املياه قيد التنفيذ 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 
مشروع انشاء خزان مياه امسنيت يف حمطة ضخ مياه 

 محزة / حمافظة معان

 الشوبك

 2018ة الالمركزي

100% 

159,000 JOD 

 قصبة معان رة واحلياضمشروع ايصا  املياه اىل منطقة الثغ 2

 2018ة الالمركزي

100% 

611,650 JOD 

3 
مشروع طنفيذ خط ناقق من بئر اذرح اجلديد خلزان 

 القليعة وجتهيز وطشغيق البئر

 قصبة معان

 ذاطي

100% 

299,465 JOD 

4 
مشروع جتهيز وطشغيق لبئر أذرح اجلديد/ حمافظة 

 معان

 قصبة معان
UNICEF 

100% 
202,550 JOD 

 JOD 1,272,665 االمجالية )بالدينار األردني( = الكلفة 
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 2019العام  –مشاريي املياه اليت مت االنتهاء من دراستها 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

جهة 

 الدراسة

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

 مشروع ايصا  املياه اىل منطقة الثغرة واحلياض 1
قصبة 

 معان
الالمركزية

2018 

   JOD 600,000 ذاطي

2 
مشروع طنفيذ خط ناقق من بئر اذرح اجلديد 

 خلزان القليعة وجتهيز وطشغيق البئر 
قصبة 

 معان

 ذاطي

100% 

 ذاطي
250,000 JOD  

 مشروع جتهيز وطشغيق لبئر أذرح اجلديد 3
قصبة 

 معان

UNICEF 

100% 

 ذاطي
250,000 JOD  

4 
من مشروع طزويد املياه اىل روضة األمري راشد 

 حمطة ضخ القاع

قصبة 

 معان

 ذاطي

100% 
 ذاطي

100,000 JOD   

 الشوبك مشروع طنفيذ أعما  طشغيق بئر الزيتونة 5

الالمركزية 

2019 

100% 

 JOD  K 260,000 ذاطي

6 
يف  3م500مشروع انشاء خزان مياه بسعة 

 منطقة احلسينية

 احلسينية

الالمركزية 

2019 

100% 

  JOD 120,000 ذاطي

 الب اء نشاء حمطة ضخ وخزان رأس النقبروع امش 7

الالمركزية 

2019 

100% 

  JOD 170,000 ذاطي

 مياه حمافظة معانة إعادة طأميق مبنى إدار 8

قصبة 

 معان

  JOD 70,000 ذاطي ذاطي

9 
 يف 3م300 بسعة مياه خزان انشاء مشروع

 النقب رأس منطقة

 معان

 الالمركزية

2019 

  JOD 150,000 ذاطي

 JOD 1,970,000 مجالية )بالدينار األردني( =الكلفة اال 
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 حمافظة الكر 

 مشاريي املياه اليت مت االنتهاء من طنفيذما

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 
مشروع خط ناقق الشما  من دوار املستشفى ملثلـ 

 راكني / حمافظة الكر 

قصبة 

 الكر 

/ سعوديةمنحة 

 (2املرحلة )

100% 

  650,215 USD 

 JOD 455,150.5 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 

 

 2019العام  –مشاريي املياه قيد التنفيذ 

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 
مشروع حتسني واعادة طاميق شبكة املياه يف بلدة 

 اس /الكر ذات ر
قصبة 

 الكر 

/ منحة سعودية

 (2املرحلة )

100% 

150,180 USD 

2 
يف  3(م1000انشاء خزان رئيسي امسنيت سعة )

 منطقة  ور املزرعة /حمافظة الكر 

األ وار 

 اجلنوبية

شركة البوطاس 

96% 

 %4ذاطي 

104,410.62 

JOD 

 JOD 209,536.62 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 
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 2019العام  –ريي املياه اليت مت االنتهاء من دراستها مشا

 جهة التمويق اللواء اسم املشروع الرقم

جهة 

 الدراسة

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 
 3(م1000انشاء خزان رئيسي امسنيت سعة )

 يف منطقة  ور املزرعة /حمافظة الكر 

األ وار 

 اجلنوبية

شركة 

البوطاس 

96% 

 %4ذاطي 

  JOD 104,410.62 ذاطي

 انشاء خزان مياه  ور فيفا 2

األ وار 

 اجلنوبية

الالمركزية 

2019 

100% 

  JOD 160,000 ذاطي

 JOD 264,410.6 الكلفة االمجالية )بالدينار األردني( = 

 

 

 حمافظة الطفيلة

 

 مشاريي املياه اليت مت االنتهاء من طنفيذما/ ال يوجد

 / ال يوجد2019 العام –مشاريي املياه قيد التنفيذ 

 2019العام  –مشاريي املياه اليت مت االنتهاء من دراستها 

 اللواء اسم املشروع الرقم

جهة 

 التمويق

جهة 

 الدراسة

 الكلفة االمجالية

 )عملة التمويق(

1 
حتديـ شبكات املياه والوصالت املنزلية  

 /بصريا/عطاء طكميلي

 ذاطي بصريا
  JOD 320,000 ذاطي

 JOD 320,000 ية )بالدينار األردني( =الكلفة االمجال 
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 الصحي الصرا شؤون

 

يعترب قطاع الصرا الصحي من القطاعات ا امة اليت  طرفد املوازنة املائية  ـصادر مياه  ـري طقليديـة وطسـامم يف    

 حتســني البيئــة ورفــي املســتوا الصــحي  يف اململكــة حيـــ حظــي مــذا القطــاع جبــق امتمــام مؤسســة قطــاع امليــاه     

واحلكومـات  املتعاقبـة  حيــ واكبـت حركــة النمـو والتطـور  حجـم التوسـي الواضــح والزيـادة يف الطلـب عـق مــذه            

اخلدمات  خاصة وان عدد السكان اصـبح يشـهد زيـادة مضـطردة جـراء ا جـرات املتعـددة  حيــ زاد عـدد السـكان            

واخلدمات للتواكب مي الواقي اجلديـد ــا   مليون نسمة  وا ططلب ططوير االس اطيجيات  واملشاريي   10حاليا عن 

 فيها خدمات الصرا الصحي . 

 

 التعريف

مــي امليــاه الناجتــة عــن االســتعماالت املنزليــة  والــيت طتضــمن  املخلفــات  املنزليــة و الصــناعية الســائلة  املســموح      

 هات الرمسية.بتصريفها  اىل شبكة  الصرا الصحي  العامة  من خال   طعليمات الربط الصادرة  من اجل

 

 التطور التارخيي 

وذلـك يف مدينـة السـلط       1930طقنية مجي مياه الصرا الصـحي  يف االردن  بشـكق حمـدود  منـذ عـام       استخدمت

حيـ كانت  طعاجل   بطريقة  نبيعية بدائية  وكان استخدام  احـواض العفونـة  واحلفـر االمتصاصـية  مـو السـائد        

 مادية  اىل احلدائق   وا ادا اىل ظهور مشاكق  بيئية  وخاصة املياه اجلوية . عموما  اضافة السالة  املياه الر

ات  حيــ انشـيء  او  نظـام     يبوشر باستخدام  التكنلوجيا  جلمي ومعاجلة  مياه الصرا الصـحي  يف اوائـق السـتين    

اه العادمـة باسـتخدام    جلمي  مياه الصرا الصـحي  يف العاصـمة عمـان  واقيمـت  حمطـة  يف عـني  ـزا  ملعاجلـة  امليـ         

الــف  نســمة   حيـــ طصــرا امليــاه   300بــاليوم  خلدمــة  3الــف م 60احلمــأة املنشــطة التقليديــة  بطاقــة  ةنريقــ

 34اخلارجة من افطة اىل سيق الزرقاء . وططور عمق افطـات وزاد عـددما حتـى شـهد االردن االن مـا يزيـد عـن        

 تخدام احدث طكنلوجيا يف العامل . حمطة يدار معظمها باحدث الطرق العلمية وباس

( بتنفيـذ خطـط   1990-1980الشـرب )  وخال  العقد الـدولي  مليـاه    1980 قامت احلكومة االردنية  ومنذ عام

%  مـن سـكان   75الصرا الصـحي  ويف مقـدمتها طـوفري  مـذه اخلـدمات  حلـوالي        شاملة طتعلق ـختلف شؤون  ادارة

ان اململكـة  آنـذا  .  وـا ادا اىل رفـي املسـتوا الصـحي  وحتسـني الصـحة         %  من جممـق سـك  52املنانق  احلضرية  و

 العامة  واحكام السيطرة على  طلوث املياه الوفية والسطحية  يف العديد من منانق اململكة . 

الصـرا  امليـاه و االمتمام  الكبري  ونفذت عـددا كـبري مـن مشـروعات       قطاع  الصرا الصحيأولت وزارة املياه والري 

وطسعى سلطة املياه لتنفيذ املشاريي  والربامـ واخلطط وذلك لرفـي النسـبة املئويـة للمـواننني املخـدومني      صحي ال

%  . وافافظـة عليهـا  وكـذلك رفـي النسـبة املئويـة للمنـاز  املخدومـة بشـبكة          98بشبكات امليـاه  اىل مـا يزيـد عـن     

ية  واملائية   واالزديـاد  ـري الطبيعـي للسـكان والنـاطـ      % . ور م التحديات  املال 70الصرا الصحي اىل ما يزيد عن 

 عن النزح وا جرات لالردن اال ان الوزارة ماضية بتنفيذ العديد من املشاريي.
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  ممية مياه الصرا الصحيأ

 طوفري مصدر مائي  متجدد ومتزايد  ومهم للموازنة املائية . -1

 مصادر املياه من التلوث.  احلفاظ على البيئة وحتسني الواقي الصحي ومحاية -2

 التوسي بالرقعة الزراعية وطلبية احتياجات القطاع الزراعي  . -3

 طوفري فرص عمق  وطشجيي العمق اجلماعي  وخدمة اجملتمعات افلية . -4

 

 األمداا االس اطيجية لربامـ الصرا الصحي:

 ططـوير را الصحي و حتديـ وطوسـعة و الصو شبكات  حمطات طنقي  انشاءالتوسي خبدمات الصرا الصحي من  -1

حمطـات الصـرا   وانشـاء   زالـة املكـارة الصـحية   الناقلـ  وإ  اخلطـوط وحتسـني   رفي كفاءة حمطـات التنقيـة   وصيانة و

 الصغريه لتقليق معاناة املواننني. الصحي

وفري مصـادرمياه  التوسي بتبرام اطفاقيات اعادة استخدام امليـاه املعاجلـة ال ـرض الزراعـة املقيـدة ومراقبتهـا لتـ        -2

 جديدة للمساممة بزيادة ارادات سلطة املياة املالية.

 

 طضم شؤون الصرا الصحي املديريات التالية:

 مديرية اسشراا والدعم الفين .1

 مديرية الدراسات والتصاميم .2

 مديرية املواصفات والعقود .3

 مديرية البيئة وإعادة اسستخدام .4
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 ) قيد التنفيذ ( 2019شراا عليها يف العام يف ما يلي جدو  باملشاريي اليت يتم اال

 

ق
س
ل
س
ت
ل
ا

 

 اسم العطاء
قيمة العطاء 

 بالدينار
 وصف املشروع

مدة 

 املشروع

 ) يوم (
 افافظ 

املقاو  

 املنفذ
 االستشاري

طاريخ امر 

 املباشره
االستالم حسب 

 االطفاقي 
نسبة 

 االجناز

اجله  املمول  

 للمشروع

) نوع التمويق 

) 

1 

مشروع طنفيذ شبكات 

صرا صحي جنوب 

عمان املرحلة الثانية  

( كم 366بطو  )

نولي   خلدمة )  

 ( وصلة منزلي   9000

65,667,968 
شبكات صرا 

 العاصمة  810 صحي

الرئيسي 

 كولون /

 شركة

ابراج  

 العرب

ISAN 
+Arabtech- 
Jardaneh 

01/12/2014 29/2/2017 98% 

بنك التصدير 

واالسترياد الكوري 

Eximbank 

 كوريا46.17

 ذاطي 53.83

2 
مشروع انشاء حمطة 

 34,673,866 طنقية  ناعور 

طصميم وطنفيذ 

فطة طنقية 

الصرا الصحي ) 

اعادة طأميق 

حمطة وادي السري 

املوجودة حاليًا( 

لتصبح القدرة 

االستيعابية 

 1700للمحطة )

 م  مكعب باليوم 

 العاصمة 730

شركة 

كولون 

وابراج 

 العرب

ISAN + 
ENGICON 

30/04/2017 29/04/2019 85% 

بنك التصدير 

واالسترياد الكوري 

((eximbank 

-Korean 

Exim   

94.26   % 

-  5.74  % 

 ذاطي

3 
االشراا على مشروع 

 حمطة طنقية ناعور
 

2,982,938.4 
 العاصمة 900 اشراا

شركة 

كولون 

وابراج 

 العرب

ISAN + 
ENGICON 

 اشراا 31/10/2019 01/05/2017

بنك الكوري ال

(Exim 

Bank) = 
65.41% 

 %34.59الذاطي 

4 
مشروع انشاء شبكات 

صرا صحي شفا بدران 

(1) 
4,929,660 

طنفيذ احلزمة 

االوىل من شبكات 

صرا صحي 

باالضافة اىل 

الوصالت املنزلية 

خلدمة جزء من 

منطقة شفا 

بدران خبدمات 

 الصرا الصحي

 العاصمة 720

شركة 

فرحان 

 ابو 

وفؤاد ابو 

ن محدا

للهندسة 

واملقاوالت 

وشركاؤم

 م /

Dorsch 
International 
Consultants 

GmbH, 
Consolidated 
Consultants 
Engineering 

& 
Environment 

14/10/2017 03/10/2019 90% 

KFW 
 90بنسبة%

5 
مشروع  انشاء وطوسعة  

 22,797,341 حمطة طنقية الطفيلة 

طنفيذ حمطة 

طنقية بطاقة 

استيعابية 

 م  5500

مكعب / يوم قابق 

للتوسعة حلد 

م   7500

 مكعب / يوم

 الطفيل  730
حسني 

عطية 

 واوالده 

 ارابتك 

  %56 15/01/2020 20/01/2018 جردانة

USAID= 
72% 

 %28ذاطي = 
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ق
س
ل
س
ت
ل
ا

 

 اسم العطاء

قيمة العطاء 

 بالدينار
وصف 

 املشروع

مدة 

 املشروع

 ) يوم (

افافظ

 ه
املقاو  

 املنفذ
 االستشاري

ريخ امر طا

 املباشره

االستالم 

حسب 

 االطفاقي 

نسبة 

 االجناز

اجله  املمول  

 للمشروع

 ) نوع التمويق (

6 

 اعادة
طأميق 

حمطة 

طنقية 

  الكر 

8,652,344 

انشاء حمطة 

طنقية 

ميكانيكية 

 5500بقدرة 

م  مكعب 

 باليوم 

 الكر  840

ائتالا  + 

Otv  

جبق  

 نارق

 %80 04/09/2017 05/09/2015 دورش
Kfw 90% , 
 10% WAJ 

7 

حمطة طنقية 

 العقبة

EXPANSIO
N of 

AQABA 
NORTH 

WASTEWA
TER  

TREATME
NT PLANT 

26,118,868 
  دينار

  طصميم وطنفيذ

4,129,414 
  دينار
   طشغيق

(30,248,282
)  

  القيمة الكلية

طوسيي عمق 

افطة القائمة 

وايقاا التشغيق 

احلالي لنظام 

ية الرب  الطبيع

طصميم وانشاء  و

حمطة جديدة 

بسعة طدفق 

 28يومي قدره 

 الف م  مكعب ي 

 العقبة 1035
شركة 

ابراج 

 العرب

شركة ارابتك 

 جردانة

طوقيي االطفاقية 

بتاريخ 

18/3/2017 

امر املباشرة يف 

19/7/2017 

املباشرة الفعلية يف 

15/8/2017 

18/01/2019 83% 

التنفيذ والتشغيق : 

% شركة مياه  100

 لعقبةا

% 100االشراا : 

الوكالة االمريكية 

للتنمية الدولية 

USAID 

8 

اخلدمات االستشارية 

لتقديم املساعدة 

لسلطة املياه يف 

التصاميم واملناقصات 

واالشراا على طنفيذ 

مشاريي الصرا 

  الصحي

NEXUS 

and 
Resource 

Protection 

 استشاري العاصمة 730 اشراا + دراسات 2,845,460

 Dorschائتالا 

International 
Consultants 

GmbH  و شركة

احتاد املستشارين  

للهندسة و البيئة 

CC  

10/09/2017 

 عدة مشاريي

 االشراا يف طاريخ 

10/9/2019  
قرض  100 اشراا

KFW 

9 

Constructi
on of 
Shafa 

Badran 
Wastewat

er  
شبكات صرا 

صحي شفا بدران 

 / احلزمة الثالثة

5,691,039 

 خطوط صرا

صحي باقطار 

ي 150خمتلفة ) 

ي 300ي  200

(  500ي 400

ملم من مواسري 

اخلرسانة 

 والدكتايق يف 

 العاصمة 730
 الشركة

العمرية  

 للمقاوالت
 %65 04/08/2020 05/08/2018 دورش

بنك االعمار االملاني  

90(%KFW+ ) 

 %10ذاطي  

10 

طنفيذ شبكات 

صرا صحي  

شفا بدران 

احلزمة 

 الثانية

7,140,872 

خطوط صرا صحي 

باقطار خمتلفة ) 

ي 300ي  200ي 150

( ملم من  600

مواسري اخلرسانة 

 والدكتايق 

 العاصمة 730
 الشركة

العمرية  

 للمقاوالت
 %75 04/08/2020 05/08/2018 دورش

بنك االعمار االملاني  

90(%KFW + )

 %10ذاطي 

11 
انشاء حمطة ضخ 

ابو نصري واخلط 

 الناقق
1,409,030 

شروع من يتألف امل

خطوط صرا صحي 

باقطار خمتلفة 

ي 200ي 150)

( 500ي 400ي 300

ملم من مواسري 

 اخلرسانة والدكتايق 

 العاصمة 360

شركة 

ابراج 

العرب 

للمقاوال

 ت

 %38 21/01/2020 21/01/2019 دورش
KFW 90% 

 ذاطي 10%

12 

Kufranja 
Wastewater 
Treatment 

Plant / 
Treated 
Effluent 

Discharge 
Pipeline for 

Kufranja 
WWTP 

خط طصريف املياه  )

املعاجلة يف حمطة 

 طنقية كفرجنة

3,011,765 

خط أنابيب 

طصريف النفايات 

السائلة من حمطة 

طنقية كفرجنة اىل 

جمرا لوادي الواقي 

بعد سد كفرجنة 

واملكون من خط 

انابيب حديد 

دكتايق دكتايق 

ملم  500قطر 

 581بطو  

 عجلون 365

شركة 

املسار 

تحدة امل

للمقاوال

 ت  

Dorsh 
Internationa

l 
Consultanta

nt 
دورش لالستشارات 

 الدولية

01/04/201
9 

31/03/202
0 

65% 

 KFWقرض 

90% 

 % ذاطي10
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ق
س
ل
س
ت
ل
ا

 

 اسم العطاء
قيمة العطاء 

 بالدينار
 وصف املشروع

مدة 

 املشروع

 ) يوم (
 افافظ 

املقاو  

 املنفذ
 االستشاري

طاريخ امر 

 املباشره
الم حسب االست

 االطفاقي 
نسبة 

 االجناز

اجله  املمول  

 للمشروع

) نوع التمويق 

) 

13 

خدمة 

منطقة أم 

االدربيات 

بالصرا 

الصحي / 

العاصمة 

 عمان

897,600 

طوريد وطنفيذ 

وصيانة خطوط 

صرا صحي قطر 

( ملم من 200)

انابيب خرسانة 

 عادية ودكتايق .

وصالت منزلية 

 ( ملم 150قطر )

 العاصمة 365
شركة امحد 

حيمور 

 وشركاه

مكتب اسئتالا  

لالستشارات 

 ا ندسية

(design 

built) 

01/03/2019 28/02/2020 77% 

منحة القمح 

 االمريكية 

100% 

(USDA) 

14 

طنفيذ شبكات 

صرا صحي 

يف منطقة 

خميمر 

ومعامالت 

متفرقة يف 

منطقة وادي 

موسى / 

 الب اء

124,127.25 

خطوط صرا 

 200صحي قطر 

ملم + وصالت 

منزلية قطر 

 ملم  150

120 
وادي موسى 

 الب اء _

شركة امحد 

سامل 

احلسنات / 

يثرب 

للمقاوالت 

 االنشائية

  12/05/2019 13/09/2019 85% 
سلطة اقليم 

 %100الب اء 

15 

مشروع 

صرا صحي 

عني الباشا 

 احلزمة رقم

منانق  1

موبص وابو 

 نصري

2,613,538.20 

( : 1عـني الباشا ) 

وطشمق منانق 

موبص و قرية أبو 

نصري بطو  

( 27.5طقرييب )

 كم

 البلقاء  540
شركة جاما 

 للمقاوالت

اءطالا دار 

العمران لبنية 

التحتية مي 

 شركة طكنيتا 

20/11/2019 12/05/2021 0% 
 قرض ايطالي

100% 

16 

مشروع 

صرا صحي 

عني الباشا 

احلزمة 

 2رقم
منانق 

صافوط وام 

 الدنانري

2,326,365.80 

وطشمق منانق  

صــافوط وام 

الدنانري بطو  

( 28.2طقــرييب )

 كــم.

 البلقاء  540
شركة 

الديرة 

 للمقاوالت

اءطالا دار 

العمران لبنية 

التحتية مي 

 شركة طكنيتا 

21/11/2019 13/05/2021 0% 
 قرض ايطالي

100% 

17 

مشروع 

صرا صحي 

عني الباشا 

 احلزمة رقم

منانق  3

قاقيش 

 واخلرشا

2,093,567.27 

وطشمق منانق  

قاقيش واخلرشا 

  بطو  طقرييب

(28.5 )

( وصلة 700كم.)

 ليةمنز

 البلقاء  540

شركة 

 فرحان 

ابو محدان  

للهندسة 

 واملقاوالت 

اءطالا دار 

العمران لبنية 

التحتية مي 

 شركة طكنيتا 

22/11/2019 14/05/2021 0% 
 قرض ايطالي

100% 

18 
االشراا على 

مشاريي عني 

 الباشا
   البلقاء 540 اشراا 453298.84

اءطالا دار 

العمران لبنية 

التحتية مي 

 شركة طكنيتا 

    0% 
 قرض ايطالي

100% 

19 

مشروع 

طنفيذ حمطة 

رفي شفا 

 العامرية

1,571,784.44 

طنفيذ حمطة رفي 

صرا صحي شفا 

العامرية يف منطقة 

وادي األزرق يف 

وطشغيق وطسليم 

وصيانة كافة 

 اعما  املشروع.

 البلقاء  360
شركة  ازي 

محدان 

 وشريك 

مركز 

االستشارات 

 ا ندسية
 ذاطي 0% 12/09/2020 14/09/2019
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طة املياه من خال  املشاريي املنفذة عن نريق سل 2019كم من انوا  شبكات الصرا الصحي يف العام  107مت طنفيذ -

 املركز . –

 وصلة منزلية من خال  مذه املشاريي . 2000كما مت طنفيذ  -

ق
س
ل
س
ت
ل
ا

 

 اسم العطاء
قيمة العطاء 

 بالدينار
وصف 

 املشروع

مدة 

 املشروع

 ) يوم (
 افافظ 

املقاو  

 املنفذ
 االستشاري

طاريخ امر 

 املباشره

االستالم 

حسب 

 االطفاقي 

نسبة 

 االجناز

 اجله 

املمول  

 للمشروع

) نوع 

 التمويق (

20 

مشروع 

طنفيذحمطة رفي 

نريق السلط 

 الدائري 

734,374.21 

طنفيذ حمطة رفي  

صرا صحي يف 

منطقة جورة 

 البلقاء   يفصاحل 

حمطة رفي السلط 

الدائري لغايات 

جتميي مياه 

الصرا الصحي 

القادمة من 

 lineخطوط  

A, line B  و

 رفعها بواسطة

خط الدفي اىل 

حمطة طنقية وادي 

 شعيب للمعاجلة

365 
 -السلط 

 البلقاء

شركة 

عاصم 

 الطراونة

مركز االستشارات 

 ذاطي %21 15/09/2020 15/09/2019 سجدي -ا ندسية 

21 

االشراا على 

مشروعي طنفيذ 

حمطة رفي نريق 

السلط الدائري 

وطنفيذ حمطة رفي 

 شفا العامرية

 365 اشراا 203,225
 -السلط 

   البلقاء
مركز االستشارات 

 اشراا 15/09/2020 15/09/2019 سجدي -ا ندسية 
 ذاطي

100% 

22 

 
االدارة  )

الالمركزية ملياه 

الصرا الصحي 

للتكيف مي طغري 

 املناخ يف االردن

طنفيذ احواض /

معاجة احلمأة 

السائلة يف حمطة 

طنقية صرا صحي 

 وادي حسان / اربد

449,168.50 

 4انشاء عدد 
واض مزروعة اح

بنوعية خاصة 

من نبتة 

القصيب  انشاء 

حمطة ضخ 

صغرية وخطوط 

لنقق وطدوير 

 احلمأة لالحواض 

 اربد 273
الشركة 

العمرية 

 للمقاوالت

شركة 

اللمارلالستشارات 

 ا ندسية
14/09/2019 17/06/2020 34% 

الوكالة 

االملانية 

لفمناء 

 )منحة (

(GIZ) 

100% 

23 

مشروع طنفيذ 

شبكات صرا 

حي /ام رجم / ص

الفحيص /حمافظة 

 البلقاء

174,453.30 

شبكات صرا 

صحي بطو  

م   2000

نولي ووصالت 

منزلية عدد 

30 

60 

 البلقاء

 

 

 

 

شركة 

الطواا 

 للمقاوالت

سلطة املياه / 

 %100ذاطي  %70 18/10/2019 18/08/2019 املشرا

24 

مشروع صرا 

 صحي سطح معان

خدمة منطقيت 

جبق البواب 

وسطح 

/اجملاورة مـعـان

ملبنى املخابرات 

العامة بالصرا 

 الصحـي
 

377,000.00 

خطوط صرا  

صحي قطر 

ملم +  200

وصالت منزلية 

 ملم 150قطر 

 معان  

مؤسسة 

جرادات 

 للمقاوالت

  

28/10/2019 

  

5% 
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 ) مشاريي التنفيذ ( 2019املشاريي املنتهية يف العام 

 

ق
س
ل
س
ت
ل
ا

 

 اسم العطاء
قيمة العطاء 

 بالدينار
 وصف املشروع

مدة 

 املشروع

 ) يوم (
 افافظ 

املقاو  

 املنفذ
 االستشاري

طاريخ امر 

 املباشره
الستالم حسب ا

 االطفاقي 

اجله  

املمول  

 للمشروع

) نوع 

 التمويق (

1 

مشروع طصميم وطنفيذ 

وطشغيق وحتديـ حمطة 

طنقية اربد املركزية وحمطة 

 طنقية وادي العرب

8,765,971 

طأميق حمطة طنقية 

 اربد املركزية

وطاميق حمطة طنقية  

وادي العرب ونقق املياه 

ة وادي املعاجلة اىل منطق

 االردن 

 اربد 660
شركة 

الكونكورد 

 لالنشاءات

GITEC, 
GMBG,AH
T Dahlem 
GmbH and 

CEC 

30/11/2013 
الفعلية  

27/11/2013 
20/8/2015 

KFW _ 
77% 

 %23ذاطي 

2 

دراسات واشراا وطصميم 

واعداد وثائق لعطاءات اعادة 

االستخدام للمياه املعاجلة  يف 

 الري نا  وادي االردن

ا على مشروع ) االشرا

اعادة استخدام املياه املعاجلة 

 يف ري اال وار الشمالية (

2,163,143 

اسشراا على مشاريي 

معاجلة املياه العادمة 

وحتويلها وطوزيعها 

ضمن نظام ري يف 

منطقة نا  وادي 

االردن )الشونة 

الشمالية( وطأميق 

حمطة طنقية اربد 

املركزية وطاميق حمطة 

ق طنقية وادي العرب ونق

املياه اىل منطقة وادي 

 االردن 

   اربد 720

GITEC 
Consult in 
Associatio

n with 
AHT 

Group 
, Dahlem 
GmH and 
CEC Sajdi 
& Partners 

12/09/2013 12/09/2015 
 

KFW100
% 

3 

مشروع طنفيذ خطوط 

صرا صحي متفرقة 

ونريق عبارة صندوقية  يف 

 بلدة الطيبة/ لواء الب اء

 احلزمة الرابعة

925,000 

ايتكون املشروع من 

طوريد وطركيب وطنفيذ 

وجنربة  وطشغيق 

وطسليم وصيان  

خطوط الصرا الصحي 

من انابيب 

(HDBE مي كافة)

 ملحقاطها

 معان 300

مؤسسة 

حنظلة 

للمقاوالت 

 االنشائية

 ذاطي 29/01/2019 04/04/2018 ال يوجد

4 
صيان  وإعادة طأميق املرافق 

الصحي  يف مديرية املشا ق 

 والصيان  سلطة املياه
13,360 

إعادة طأميق املرافق  

الصحي  يف مديرية 

املشا ق والصيان  سلطة 

 املياه
 

 ال اص ة

شركة 

حامد 

العليمات 

وشريكت  

 اولللمقات 

  15/09/2019 
 

  

5 

خط الصرا الصحي الناقق 

 (وادي الصدر)وادي موسى -

 

 

 

 

622,863 

يقي املشروع يف جزء من 

/ لواء  بلدة وادي موسى

معان يف جمرا  -الب اء 

 وادي الصدر 

املشروع عبارة عن 

طنفيذ خط الصرا 

الصحي الناقق واملار 

بوادي الصدر اىل نقطة 

الربط الواقعة بالقرب 

من حمطة الرفي جبانب 

 الشارع السياحي

 معان 100

شركة 

ابراميم 

الشقور 

 وشريك 

  17/01/2019 27/04/2019 
سلطة اقليم 

 %100الب اء 

6 

مشروع خدمة عقار بيت 

السلط / ضاحية قموة/ 

السرواجلنوبي / حمافظة 

 البلقاء بالصرا الصحي

53,800 
خدمة عقار بيت السلط 

/ ضاحية قموة/ 

 السرواجلنوبي /

 البلقاء 70

شركة 

امحد 

افاسنة 

 وشركاه

 
21/10/2019 29/12/2019 

 ذاطي

 



 

84 
 

 قسم الدعم الفين / حمطات التنقية

 

 

ق
س
ل
س
ت
ل
ا

 

 WWTP افطة اسم
املواصفات 

 واملعايري
اجلهة 

 Treatment املشغلة
Year of 

construction 

Capacity   

(m3/Day) 

Avg. Inf .

Flow 

(m3/Day) 

Avg. Eff .

Flow 

(m3/Day) 

1 

حمطة طنقية 

اخلرب  

 السمرا
AS-SAMRA  

 ط ح 
للسي   
  اال  ية

شركة 

 السمرا
Activated 

Sludge 
2015      364,000    

 الم ل ما   
م    ة     
   ة الـ 
BOT  

2 
حمطة طنقية 

 جنوب عمان
SOUTH 

AMMAN 

  ي 
اش ا  
    ية

 Activated ميامنا
Sludge 

2015        52,000       16,925  
        

16,400  

3 
حمطة طنقية 

 ابو نصري
ABU-

NUSIER 

 ط ح 
للسي   
  اال  ية

 Activated ميامنا
Sludge 

1986          4,000         3,708  
          

3,663  

4 

حمطة  

طنقية وادي 

 السري

WADI AL 
SEER, NAUR 

 ط ح 
للسي   
  اال  ية

  Aerated ميامنا
lagoon 

1996          4,000         6,069  
          

5,821  

5 

حمطة طنقية  

اجليزة 

 والطالبية
AL- JIZA 

  ي 
اش ا  
    ية

 Activated ميامنا
Sludge 

2008          4,000            777  
             

761  

6 
حمطة طنقية 

  MADABA مادبا
 ي اش ا  
    ية

 Activated ميامنا
sludge/BNR 

2005          7,600         7,248  
          

6,844  

7 

حمطة طنقية 

الفحيص 

 وماحص
FUHIS 

 ط ح 
للسي   
  اال  ية

 Activated ميامنا
Sludge 

1995          2,400         3,118  
          

2,997  

8 
حمطة طنقية 

 SALT السلط

 ط ح 
للسي   
  اال  ية

إدارة مياه    

 البلقاء
Activated 

Sludge 
1994          7,500       10,101  

          
9,444  

9 
حمطة طنقية 

 'BAQA عني الباشا

 ط ح 
للسي   
  اال  ية

إدارة مياه    

 لبلقاءا
Trickling 

Filter  
2002        14,900       13,965  

        
13,154  

10 
حمطة طنقية 

 طق املنطح
TALL - 

MANTAH 

 ط ح 
للسي   
  اال  ية

إدارة مياه    

 البلقاء

Trickling 
filter with 
Activated 

Sludge 

2005             400            484  
             

475  

11 

طة طنقية حم

اربد 

 املركزي   

CENTRAL 
IRBID 

 ط ح 
للسي   
  اال  ية

 Activated الريمو 
Sludge 

2016        13,500    8,537.42  
     

8,389.08  

12 

حمطة طنقية 

وادي العرب 

 )دوقرا(
WADI ARAB 

 ط ح 
للسي   
  اال  ية

 Activated الريمو 
Sludge 

19999        21,000       14,744  
        

14,255  

13 
حمطة طنقية 

 وادي الشالل 
WADI- 

SHALLALA 

 ط ح 
للسي   
  اال  ية

 Activated الريمو 
Sludge 

2013        13,680       11,108  
        

10,803  

14 
حمطة طنقية 

 وادي حسان
Wadi 

HAssan 

  ي 
اش ا  
    ية

 Activated الريمو 
Sludge 

2001          1,600         1,506  
          

1,412  

15 
حمطة طنقية 

 Jarrash شرق جرش

 ط ح 
للسي   
  اال  ية

 شركة 

حسني 

 عطية

Activated 
 Sludge 

2018          9,500         3,840  
          

3,760  
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ق
س
ل
س
ت
ل
ا

 

 WWTP اسم افطة
املواصفات 

 واملعايري
اجلهة 

 Treatment املشغلة
Year of 

construction 
Capacity   

(m3/Day) 

Avg. Inf .

Flow 

(m3/Day) 

Avg. Eff .

Flow 

(m3/Day) 

16 
حمطة طنقية 

  MAFRAQ املفرق

  ي 
اش ا  
    ية

 Aerated الريمو 
  lagoon 

2016          6,550         4,831  
          

4,471  

17 
حمطة طنقية 

  RAMTHA الرمثا

  ي 
اش ا  
    ية

 Activated الريمو 
 Sludge 

2005          7,400         4,697  
          

4,122  

18 
حمطة طنقية 

 KUFRANJA كفرجن 

  ي 
اش ا  
    ية

  Activated الريمو 
Sludge 

2016          9,000         4,091  
          

3,910  

19 
حمطة طنقية 

 Me`rad املعراض
نرح للسيو  

 واالودية
 Activated الريمو 

 Sludge 
2010        10,000         3,514  

          
3,298  

20 

حمطة طنقية 

الشون  

 الشمالي 
N. SHONEH 

نرح للسيو  

 واالودية
 stabilization الريمو 

 ponds 
2013          1,200            649  

             
597  

21 
حمطة طنقية 

 AKADEER األكيدر 
ري اشجار 

 حرجية
 stabilization الريمو 

 ponds 
2004          4,000         1,930  

          
1,640  

22 
حمطة طنقية 

 KARAK  الكر 
ري اشجار 

 حرجية
إدارة مياه  

 الكر 
Activated  

Sludge 
1988          1,400         1,400  

          
1,330  

23 
حمطة طنقية 

 TAFILA الطفيل 
نرح للسيو  

 واالودية
دارة مياه  إ

 الطفيلة
Trickling 

 filters(TF) 
1988          1,600         2,038  

          
1,977  

24 
حمطة طنقية 

 اللجون
AL-

MARAAD 

ري اشجار 

 حرجية
شركة نصر 

 ارشيدات
Aerated  
 lagoon 

2015          1,000         1,019  
             

988  

25 

حمطة طنقية 

العقب  

 ي  الطبيع

AQABA 
W.S.P 

ري اشجار 

 حرجية
 stabilization العقبة

 ponds 
1987          9,000         6,968  

          
5,792  

26 

حمطة طنقية 

العقب  

 امليكانيكي 

 AQABA  
MECH. 

ري اشجار 

 حرجية
 Activated العقبة

 Sludge 
12000        28,000       12,151  

        
10,876  

27 

ة طنقية حمط

مؤط  واملزار 

 والعدناني 
Muata 

ري اشجار 

 حرجية
  Activated العقبة

Sludge 
2103          7,000         1,819  

          
1,614  

28 
حمطة طنقية 

  MA'AN معان
ري اشجار 

 حرجية
 Activated العقبة

sludge/BNR 
2013          5,772         2,603  

          
2,536  

29 
حمطة طنقية 

 وادي موسى
WADI 

MOUSA 

ري اشجار 

 حرجية
  Activated العقبة

Sludge 
2000          2,400         2,969  

          
2,863  

30 

حمطة طنقية 

الشوبك 

 )صهاريـ(
SHOBAK 

ري اشجار 

 حرجية
 stabilization العقبة

 ponds 
2010             350            134  

             
130  

31 
حمطة طنقية 

 املنصورة
AL- 

MANSORHA 
 stabilization العقبة  

 ponds 
 ا  اض  بخ     20              50               2010



 

86 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

المسا   
لش    
المخ ب ا  
  ال   ية

م ي ية 
 ال  لية

م ي ية 
ال خطيط 
  ال  يي 

م ي ية 
 المخ ب ا 

م ي ية 
 ال   ية

   ة 
الخ ما  
 ا  ا ية

   ة 
 الم ل ما 

   ة 
 بط 
 ال   ة

3 3 

35 

7 3 
9 

4 1 
4 6 

5 

11 23 
1 

 2019    ال و       � ال     ة وال    ل ا  

    

 ا   

 والنوعية املختربات شؤون

 

إجراء حيـ يتم طنفيذ اخلطط الرقابية للمياه واملياه العادمة وفق املواصفات القياسية املعتمدة شؤون املختربات والنوعية يتوىل 

رصد ومراقبة النوعية للمصادر املائية وأنظمة التزويد املائي واملياه  من خال  التحاليق املخربية وإدارة النوعية يف سلطة املياه

ن يف كافة املنانق ويعترب القطاع مركزًا علميًا وطدريبيًا متخصصًا حياكي املختربات العاملية م العادمة بشقيها املنزلي والصناعي

شؤون املختربات والنوعية على االعتماد العاملي لكفاءة  تحيـ كفاءة وخربة العاملني وحداثة التجهيزات والوسائق املتاحة. حصل

 يسعى  باستمرارو 2005عام منذ  UKASمن قبق نظام االعتماد الربيطاني ( 17025 ) خمتربات الفحص وفق مواصفة اآليزو

.ولقد مت ضبط وطوكيد اجلودة على حتاليق مياه الشرب و مياه الصرا الصحي ومجي العينات تطبيق أعلى املعايري الدولية يفل

 .2019 عامنيسان لبشهر ) UKASعشر بعد الزيارة اليت قام بها فريق ميئة االعتماد الربيطاني ) الرابعةمتديد االعتماد للسنة 

 وم شؤون املختربات و النوعية بتبين املنهجيات احلديثةكما يق . 2018منذ عام  JASكما مت احلصو  على االعتماد الونين 

سالمة املياه ومو إنار أصبح منهـ عمق متبي يف كثري من دو  العامل املتقدمة يعتمد على طقييم املخانر املتعلقة بتخطيط 

ات محاية املصادر املائية كما يتم ططبيق اش ان والسيطرة عليها وضمان مأمونية وسالمة املياه من املصدر حتى حنفية املستهلك

 .و خاصة نطاق احلماية االو  باالضافة اىل طنفيذ و متابعة مشاريي حتلية و معاجلة مياه الشرب

( موظفًا موزعني حسب 115حوالي ) 2019عام وقد بلغ عدد الكادر الفين و االداري يف شؤون املختربات والنوعية  مي نهاية 

 الشكق  املؤمق العلمي  واملديريات كما يف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و    ال و       � ال     ا  والو  ا 
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 مديرية النوعية

 

 الرقابة على نوعية مياه الشرب:

 

ـ  2019 لعـام  نفذت أقسام الرقابة النوعية الربنامـ الرقابي على نوعية مياه الشرب يف كافة أحناء اململكـة         مجـي  مت حيـ

مـن قبـق )مديريـة     مـن مجيـي حمافظـات اململكـة     والكيميائيـة والنظائريـة   ةلغايات الفحوصات اجلرثوميـ  ( عينة40488)

شؤون املختربات والنوعيةي شركة ميامنا ي شركة ميـاه الريمـو ي شـركة ميـاه العقبـة يوادارة ميـاه الكـر  حيــ ان          -النوعية 

نامـ الرقابي للوقـوا علـى مـدا    وذلك ضمن الربشركة مياه العقبة يوادارة مياه الكر  طركز على الفحوصات اجلرثومية ( ي 

خـال   قوم شؤون املختربات والنوعية طكما  ي286/2015مطابقة نوعية املياه للمواصفة القياسية األردنية ملياه الشرب رقم 

جبمي عينات من مصادر التزويد املائي وشبكات وذلك الشركات املتعاقدة مي سلطة املياه أعاله  بالرقابة علىالرقابي  ابرناجمه

من افافظات اليت ختضي سدارة طلك الشركات وذلـك للتأكـد مـن إنـدراج نوعيـة امليـاه مـي املواصـفة          10%وزيي املياه بنسبة ط

 . القياسية االردنية ملياه الشرب واملعايري امليكروبيولوجية

ان العينة الواحدة قد جيرا عدد العينات اليت مت مجعها باالضافة اىل عدد التحاليق املنفذة .علما ب 1و يبني اجلدو  رقم 

  ا اكثر من حتليق .

   

 2019عام جمموع اعداد العينات و التحاليق املخربية املنفذة ل: (1جدو  رقم )

 

 عدد التحاليق املخربية عدد العينات اجلهة املنفذة للربنامـ الرقابي

 43512 10952 شؤون املختربات والنوعية -مديرية النوعية 

 38454 15717 شركة ميامنا

 22561 11492 شركة مياه الريمو 

 1368 1132 شركة مياه العقبة

 1195 1195 ) خمتربات اجلنوب( ادارة مياه الكر 

 107090 40488 اجملموع
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 ال هة ال   ذة للب  ا ج ال قاب    �   اه ال  �ا  ا  ال   ا   (:3 ك   ق  )

 

  .شكوا  48كما مت التعامق مي  %99.6 وقد بلغت نسبة املطابقة الكلية 

 

 

  و  ة   اه ال  � ى(:     كاو5 ك   ق  )               (:   بة ال  اب ة ال  ك وب ولو  ة  ل   ا   صا   4 ك   ق  ) 

 و بكا    اه ال  �
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   كة   اه ال  بة
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 2019 ا  و   بة ال    ة ل   اه ال  � و بكا  ال و      بة ال  اب ة ال  ك وب ولو  ة ل   ا   صا  : (2  و   ق  )

 الم ا ظة

 شب ا  ال   ي 
 ا ة المصا   آبا   م طا    خ 

  خ ا ا 

 

  مي   ي ا  مياه الش  

 سبة  

 % ال  طية

ال    

 ال ل 

غي  

 مطابق

ال سبة 

المئ ية 

 للمطابق %

 ال    ال ل 
غي  

 مطابق

ال سبة 

المئ ية 

 للمطابق %

 ال    ال ل 
غي  

 مطابق

ال سبة 

 المئ ية

 للمطابق %

 156 100.0 0 3934 100 0 956 100.00 0 2978 ا ب 

 90 99.2 13 1629 99.15 6 659 99.37 7 970 البل اء

 99 98.8 21 1789 99.54 3 679 98.32 18 1110 ال  قاء

 84 99.5 2 387 98.96 1 110 99.60 1 277 الطفيلة

 167 99.8 12 7693 99.66 11 3656 99.98 1 4037 ال اصمة

 176 100.0 0 1074 100 0 498 100 0 576 ال  بة

 132 99.5 8 1603 99 4 597 99.58 4 1006 ال  ك

 87 98.1 24 1256 98.59 7 490 97.91 17 766 المف ق

 99 99.2 8 978 99.16 5 534 99.35 3 444   ش

 114 100.0 0 825 100 0 421 100 0 404   ل  

 242 99.7 2 636 99 2 237 100 0 399 ما با

 87 98.3 10 590 97.53 6 231 98.82 4 359 م ا 

 128 99.6 100 22394 99.50 45 9068 99.59 55 13326 الم م ع
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 :والصناعية املنزلية العادمة املياه طنقية حمطات من اخلارجة املياه على الرقابة

 

يف كافة  والصناعية املنزلية العادمة املياه طنقية حمطات من اخلارجة املياه علىنفذت أقسام الرقابة النوعية الربنامـ الرقابي       

 من مجيي حمافظات اململكةالكيميائية و لغايات الفحوصات اجلرثومية ( عينة5062) مجي مت حيـ 2019 لعام أحناء اململكة

وذلك ضمن (ي  ي شركة مياه العقبةشؤون املختربات والنوعيةي شركة ميامنا ي شركة مياه الريمو  -من قبق )مديرية النوعية 

األردنية ملياه الصرا الصحي املنزلية املستصلحة الربنامـ الرقابي للوقوا على مدا مطابقة نوعية املياه للمواصفة القياسية 

 2ويبني اجلدو  رقم  2017لسنة الصرا الصحي  اىل مشروع طصريف املياه العادمة  ري املنزلية طعليمات و 893/2006رقم 
 دد العينات اليت مت مجعها باالضافة اىل عدد التحاليق املنفذة .ع

 2019 ا  ل   وع ا  ا  ال   ا  و ال  ال   ال خب  ة ال   ذة : (2  و   ق  )

     ال  ال   ال خب  ة     ال   ا  ال هة ال   ذة للب  ا ج ال قاب 

 12513 1104 شؤون املختربات والنوعية -مديرية النوعية 

 15655 3176 ميامنا شركة

 2769 322 شركة مياه الريمو 

 3201 460 شركة مياه العقبة

 34138 5062 اجملموع

 

 ال هة ال   ذة للب  ا ج ال قاب    � ال  اه ال ا  ةا  ا  ال   ا   (:6 ك   ق  )

1104 
3176 

322 

460 

  و   -     ة ال و  ة 
 ال خ ب ا  وال و  ة

   كة   ا  ا

   كة   اه ال   و 

   كة   اه ال  بة
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 مراقبة نوعية املياه عن بعد        

 طات التابعة لقسم مراقبة نوعية املياه عن بعد ( ملخص /اف 4جدو  ) 

املؤشرات اليت يتم  مالحظات

 مراقبتها
االنضمام  عدد افطات اسم ونوع افطة

لنظام  

 املراقبة

 اسم املشروع  اجلهة املمولة طاريخ التأسيس

 pH,EC,DO,Temp طعمق

Turb,TSS,Flow 

rate,TN,TP,COD& 

TOC 

حمطة طنقية  حمطة طنقية

 طالسل
3 2015 2008 KOICA املشروع الكوري 

 pH,EC,DO,Temp طعمق

Turb,TSS,Flow 

rate,TN,TP,COD, 

TOC &(HM) 

حمطة طنقية  حمطة طنقية

 اخلربة السمرا
     

 pH,EC,DO,Temp متوقفة

Turb(MS), 

Chlorine,  

TSS,Flow 

rate,TN,TP, 

TOC &(HM) 

حمطة ضخ  حمطة شرب

 الزع ي
     

متوقفة من 

شهر 

 زيرانح

Temp,EC, NO3, 

Turb,Water level 

 مياه شرب

RW  

– SMART 2011 2016 6 نبي حزير

MOVE 11 

مشروع مراقبة 

 ينابيي البلقاء

 Temp,EC ,Water طعمق

flow,NH4,pH& 

Turb 

 مياه شرب

RW  

      نبي البقورية

 Temp,EC ,Water طعمق

level,DO,pH& 

Turb 

 

 مياه شرب

RW  

      نبي شريعة

 Temp,EC,Water قفةمتو

level 

املياه 

اخلارجة من 

حمطة 

 التنقية

حمطة طنقية 

 الفحيص
     

حمطة رصد  م ولوجي  طعمق

 جوي السلط
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رصد حمطة  م ولوجي  طعمق

 الفحيص  جوي
     

متوقفة 

للصيانة 

واستحداث 

 للنظام

وزارة املياه والري عام        

و مت طسليم  لسلطة  2012

 2016هر حزيراناملياه يف ش

الدارط  من قسم املراقبة عن 

 بعد

exact  مراقبة خزان

 الزرقاء ماعني 

 Tem, EC,Water طعمق

flow DO,DO%  

Dencity ,TDS, TSS, 

Salinity flow pH & 

Turb 

نبي  مياه شرب

 التنور/عجلون
1 2017 2013 BGR نبي عني التنور 

 EC,Eh,Free حتت االجناز

Chlorin,Temp& 

pH 

خزان ابو علندا  شرب مياه

hpp 
الشركة  2017 2017 3

الفرنسية 

 AFDللتنمية 

مياه جر 

الديسي خط 

 ابو علندا /خو

 Ec,Eh,Free حتت االجناز

chlorin,temp& 

pH  

خزان اخللط  مياه شرب

)ابو علندا 

ياحلالباتي 

 الكوريدور(

     

 Ec,Eh,Free حتت االجناز

chlorin,temp& 

pH 

خزان خو  مياه شرب

 ضايفاال
     

 



 

93 
 

 أمم اجنازات مديرية النوعية :

  العليا لنوعية املياه املشكلة من قبق رئاسة الوزراءاملشاركة يف أعما  اللجنة الوننية. 

 .املشاركة يف أعما  اللجنة الدائمة  للمياه و املياه العادمة / مؤسسة املواصفات و املقاييس 

 املشاركة يف أعما  جلنة املشروع الونين ملر(اقبة املياه عن بعدEMARCO .) 

 ( املشاركة يف أعما  اللجنة الوننية ملتطلبات اسدارة الفنية املستدامة ملرافق معاجلة مياه الصرا الصحيTSM.) 

 .املشاركة يف أعما  جلنة مراقبة الرائحة يف حمطة طنقية السمرا 

 وص ربط حمطة طنقية مدينة امللك عبداهلل الثاني املشاركة يف أعما  اللجنة املشكلة من قبق عطوفة األمني العام خبص

 على مشروع الصرا الصحي.

  املشاركة يف أعما  اللجنة املشكلة من قبق عطوفة األمني العام خبصوص إمكانية استئجار املياه اليت طصرا من حمطة

 ضخ مادبا )مشروع الديسي ( إىل الوادي اجملاور لصاحل السيد ثامر الفايز.

 عما  اللجنة املشكلة من قبق عطوفة األمني العام خبصوص املعدات املخربية املخزنة يف حمطة صرا صحي املشاركة يف أ

 الفجيـ / الشوبك.

  املشاركة يف أعما  اللجنة املشكلة من قبق عطوفة األمني العام خبصوص  االجراءات املتخذة ملني  خروج املياه من حمطة

 جنوب عمان إىل الوادي اجملاور.طنقية 

  املشاركة يف أعما  اللجنة الفنية التوجيهية ملشروع التوسي يف إعادة استخدام املياه املعاجلة يف منطقة الشرق األوسط و

 نا  إفريقيا.

 لقياس نوعية املياه . النروجيي لمشروعل حمطات االنذار املبكر جلنة اعما  يف شاركةامل 

 حة لدراسة ربط خط الصرا الصحي الرئيسي ـستشفى السلط اجلديد املشاركة يف اللجنة الفنية املش كة مي وزارة الص

 على مشروع الصرا الصحي املؤدي اىل حمطة طنقية السلط .

 .املشاركة يف اعما  ورشة حو  ططبيقات املولدات العاملة على الغاز البيولوجي يف حمطات التنقية 

 / مأمونية الصرا الصحي  املشاركة يف املساق التدرييب خبصوص التخطيط لسالمة الصراSSP) )  املمو  من الوكالة

 . USAIDاالمريكية للتنمية الدولية 

  ( املشاركة يف اعما  مشروعESBL Tricycle Project من خال  مجي العينات من حمطات التنقية لتتبي نوعية )

 البكترييا يف مياه الصرا الصحي يف االردن.

 رة املياه العادمة الصناعية / مستوا متقدم (.القيام بتدريب موظفي بلدية نابلس ) ادا 

  اخلاصة باملياه العادمة املنزلية  893/2006املشاركة يف اعما  اللجنة الفنية لتعديق املواصفة القياسية رقم

 املستصلحة.

  على مدا ثالثة أيام بالتنسيق مي وزارة الصحة امياه الشرب و مجي عينات مصدرا جديدا  36 يم التعامقمت. 

 بئرا خاصًا لغاية ال خيص ومت التنسيب باملوافقة على طرخيصها. 45التعامق مي  مت 

  مجي عينات حلساب القطاع اخلاص ) ابار خاصة ي شركة املوقي ( ي وكذلك مجي عينات حلساب الشركات املنفذة  لتحديـ

 .شبكات افافظات
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 ال   ا  ال  ال    ب  ال و ة

 مديرية املختربات

 

مجي العينات ملياه  قنر ووالتحاليق امليدانية  ت الكيميائية والنظائرية وامليكروبيولوجية ( حتليال للفحوصا 75مت اعتماد )        

( حتليال للفحوصات  63مت اعتماد )و  2005 منذ عام  UKASمن قبق ميئة االعتماد الربيطاني  الشرب واملياه العادمة

ملياه الشرب واملياه العادمة من قبق ميئة  ق مجي العيناتالكيميائية والنظائرية وامليكروبيولوجية والتحاليق امليدانية  و نر

من قبق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وا يئة  البيئية معتمداي كما يعترب خمترب النظائر  2018م منذ عا JAS الونيناالعتماد 

 .العربية للطاقة الذرية كمركز ونين إقليمي للتحليق والتدريب

علما بتن العينة (عينة  (15339) ما يقارب  2019لعام يف خمتلف االقسام التحليلية اىل مديرية املختربات بلغت عدد العينات الوارده 

 حتلياًل متنوعًا.  (56025) وطضمنت حواليالواحدة طدخق ألكثر من قسم سجراء التحاليق املطلوبة  ا ( 
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 أه  ا  ا ا  م ي ية المخ ب ا   :

 جديدة  باجهزة رفد املختربات 

 ( لفحص الزيوت والشحوم .FOG Analyzerجهاز)    - 

 . (Spectrophotometerجهاز)   -  

 جهاز سجراء فحص الكربون العضوي لعينات مياه الشرب .  -  

 ملبيدات احلشرية لعينات مياه الشرب .جهاز سجراء فحص ا -  

 جهاز سجراء فحص اسيصالية الكهربائية لعينات مياه الشرب -       

 . اجهزة ميدان جديدة ومواد مرجعية لقسم  النظائر كدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية -       

 إضافة فحوصات جديدة إىل قائمة الفحوصات املخربية. 

ألو  مرة يف قسم كيمياء العادمة بعد اجراء عملية مضم وطقطري للعينة ومن ثم  TCNالسيانيد الكلي  ادخا  فحص مت -

 . Ion selective electrode قياسها بطريقة

 بتستخدام جهاز كروماطو رافيا السوائق الكتلي. A Bisphenoleإضافة فحص  -

    ادخا  فحص ا متBOD  بطريقةMembrane electrode method   على االعتماد الونين . 

 ( املشاركة يف ثالثة مشاريي حبثية مي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على املستوا العامليCRP F33025)  واسقليمي

(RAS 7032وافلي )(JOR7006)  . 

 اقليمي جديد    التحضريلالش ا  يف مشروعRAS 7034  2020-2021 خال . 

 ة مياه االمطار العاملية يف شبك اش ا  قسم النظائر كعضو GNIPعضاء الشبكة.أحد أحيـ مت اعتماد االردن ك 

    يورو وذلك على املشروع  145000 صدورامر الشراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية فطة حتلية بئر املنيشريبقيمة

JOR 7006 والذي ينفذه قسم النظائر بالتعاون مي الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 

    التحضري للدورة االقليمية واالجتماع التنسيقي واليت ستعقد يف املختربات من قبق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الف ة من

 . بعنوان مجي عينات املياه للتحاليق النظائرية 13/2/2020 - 9

  اىل دورات ختصصية خارج االردن املخترباتايفاد موظفو . 

 ص املشاريي البحثية يف الوكالة الدولية للطاقة الذريةاملشاركة يف اجتماعات خت. 

 دريب الوفد الفلسطيين عمليا على فحوصات املياه العادمةط  . 

   اعطاء دورة ملوظفي ميامنا عنand uncertainty  validation . 

 طقديم حماضرة لكادر املختربات والنوعية عنvalidation &verification   قيم اسرطياب ي وعن. 

 شاركة يف الدورة التدريبية بعنوان خطط سالمة املياه ومجي العينات التابعة ملشروع مبادرة رفي كفاءة قطاع املياهامل . 
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 ضبط اجلودة

 

على  عشرالرابعة املختربات والنوعية للسنة  شؤونحافظت شؤون املختربات والنوعية على استمرارية االعتماد الدولي ل

 .و استمرارية االعتماد الونين للسنة الثانية  على التوالي  UKASيئة االعتماد الربيطانية التوالي املمنوح من قبق م

 انتقا  مرحلة بعد  17025:2017 االيزو اجلديدة ملواصفةكما حصلت شؤون املختربات والنوعية على االعتماد على ا

 . وبنجاح  اجلديدة للمواصفة نتقلتا اليت األردنية املختربات أوائق من نكون وبهذا كبريه جهود وذات ناجحة

 

  قام فريق ميئة االعتماد الربيطاني حيـUKAS الرابعة يف شؤون  بزيارط  التقييمية السنوية الثانية لدورة االعتماد

طقييم نظام ادارة اجلودة الذي يدار من قبق وحدة املختربات و النوعية يف نيسان واليت استمرت ثالثة أيام مت فيها 

ملياه الشرب واملياه  بعض الفحوصات املعتمدة و    LIMSدة ونق التدقيق على خدمة الزبائن و نظامضبط اجلو

 ISO/ IEC 17025: 2005االعتماد من كما دقق الفريق على اخلطة االنتقالي  املتعلقة ب  العادمة و مجي العينات

 وبناء على ما حتتوي  من اجلودة  نظام وحتديـ كفرصة ملراجعة هااستخدام حيـ مت ISO /IEC 2017: 17025إىل 

طعاملت مي االختالفات بني االصدارين  بطرح اخلطة االنتقالية حبيـفان ميئة االعتماد طشعر بثقة عالية  التفاصيق

 بشكق مناسب.
وفق  بان  نظام يدارالنظام املطبق  وحدة ضبط اجلودة  ذا النظام ومت وصفاجلهد املتميز الدارة وقد اشاد الفريق ب 

 ويضامي االنظمة املطبقة عامليا.  اعلى املقاييس ونظام حيتذا ب 

 و اليت استمرت 2019لدورة االعتماد األوىل يف طشرين األو   ونين  بزيارط  التقييمية الثانيةكما  قام فريق االعتماد  ال

ونق التدقيق على خدمة الزبائن طقييم نظام ادارة اجلودة الذي يدار من قبق وحدة ضبط اجلودة  ثالثة أيام مت فيها 

اخلطة االنتقالي  املتعلقة كما دقق الفريق على  ملياه الشرب واملياه العادمة. بعض الفحوصات املعتمدة و   LIMSو نظام 

وذكر املقيم أن اخلطة االنتقالية  2017ISO /IEC :17025إىل  ISO/IEC 17025: 2005من االعتماد ب

وحدة ضبط اجلودة  بادارةوقد اشاد الفريق وـستوا عالي من الكفاءة وجبهود ويزة  . وططبيقها مت ـهنية عالية 

  عالي اجلودة وذو مستوا مرطفي من األداء.بنظام  النظام املطبق  ووصف

 

 : ومن خال  السعي لتحقيق التنمية املستدامة 

الت الواردة يف النسخة افدثة من مواصفة االيزو باجراء التعديالت على نظام ادارة اجلودة على ضوء التعدياالستمرار  -   

 .2017الصادر عام  17025

 ططبيق اعلى املعايري فان  يتم نظام االدارة  ومجي العينات واخلدمات املقدمة للزبائن و السعي لضبط العملية التحليلية

 : من خال لعاملني عليها اوالتأكد من استمرارية كفاءة 

ويتعامق مي   ISO 17025الداخلي ليشمق التدقيق على متطلبات مواصفة االعتماد يتم ططبيق نظام التدقيق  -1

 من خال  ستة عشر مدقق  داخلي مؤمق ومدرب .   matter of riskافتملة املخانر 
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 ( جلسات التدقيق الداخلي9شكق رقم )

 

ت املتحدة االمريكية واململكة املتحدة واملانيا حيـ كان االش ا  بربامـ الكفاءة املخربية مي جهات عاملية يف كق من الواليا -2

جلميي التحاليق املعتمدة و ري املعتمدة وبلغت النسبة العامة للنجاح  (247) حوالي 2019عدد املشاركات لعام 

98.8.% 

 

بوحدة  نرح وثائق ضبط اجلودة للمراجعة من قبق املعنيني و ذلك حسب خطة مراجعة الوثائق و التعليمات اخلاصة -3

 . ضبط اجلودة  و من ثم طعديلها و اصدارما للتاكد من طلبية الوثائق ملتطلبات العمق و الوصو   لتطوير مستمر
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (:و ا    ب  ال و ة ال      ا ا ة اص ا  ا10 ك   ق  )

 

/ املركز الونين للم ولوجيا يف مجيي اجراء  املعايرة السنوية لالجهزة املخربية املساندة من قبق اجلمعية العلمية امللكية  -4

 2017ISO :17025 حسب متطلبات مواصفة واألجهزة امليدانية  املخترب املتنقق الرقابية و األقسام التحليلية و

/IEC 

لتقييم السنوي  يئة  االعتماد واعمليات التدقيق الداخلي عن متابعة االجراءات التصحيحية و الوقائية النامجة  -5

 اسعتماد األردنية ميئةو الربيطانية

  التدقيق على أداء املختربات املرطبطة مي سلطة املياه بعقود للتأكد من دقة النتائـ املفرزة  من خال: 
طنفيذ زيارة طقييمية لشركة مياه الريمو  وزيارة طقييمية لشركة مياه العقبة مت فيها حتضري عينات كفاءة  خمربية يف 

كما مت خمانبة ملخترب بالعينات للتأكد من مدا دقة النتائـ للمعامل املوجودة بهذه العينات مديرية املختربات وطزويد ا

 ونقق اخلربات لكوادرمم . طوصيات و مالحظات بهدا رفي كفاءة املخترب املعنيني بتقارير طشمق 

 

  التقنية املالءمة نظاماملشاركة يف جلنة ((TSMمياه معاجلة أنظمة وحتديـ يالصح الصرا ملياه مستدامة معاجلة لتطوير 

حبيـ يتم االفادة من اعادة التدوير يف انتاج الطاقة و من خال  الصيانة الوقائية  بهدا   الواسي باملعنى الصحي الصرا

 خمتربات الشما .–ومت ططبيق نظام االستدامة على حمطة وادي حسان  طقليق التكلفة و حتقيق االستدامة
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 السالمة العامة

 

سالمة العاملني لديها وحترص على طوفري كافة وسائق  السالمة العامة لارة شؤون املختربات والنوعية عناية خاصة إد يطول

وكذلك احلماية الشخصية لكق من العاملني يف مبنى املختربات وكذلك املوظفني امليدانني ي ويتوىل قسم السالمة العامة التابي 

 املطلوبة من خال  جلان السالمة العامة  الثالثة : لوحدة ضبط اجلودة متابعة طنفيذ املهام

 

  من وسالمة املبنى .أ –جلنة السالمة العامة األدارية 

 .جلنة السالمة العامة املخربية 

 . جلنة السالمة العامة امليدانية 

 
ق الالزمة  ومن اليت يتابي فيها اثنا عشر موظف من خمتلف التخصصات ططبيق متطلبات السالمة العامة وطنفيذ خطط العم

 ما يلي :2019اجنازات اللجان خال  عام 

 

  مت اعداد بيانات سالمة املواد الكيميائيةMSDS  جلميي املواد الكيميائية يف املستودع الرئيسي لشؤون املختربات والنوعية 

  للتخلص منها ونقلها اىل مكب مت جتميي املخلفات الكيماوية والبيولوجية والنظائرية يف  رفة املخلفات اخلطرة. ومت التنسيق

 السواقة من خال  شركة خمتصة  .

   نفايةيومت  51مت إجراء جرد جلميي نفايات احلريق املتواجدة يف مبنى املختربات الرئيسي واملباني التابع   ل  وعددما

زمة   ا واعادة نالئها أعادة طوزيعها حسب طعليمات الدفاع املدني وكذلك مت طثبيت ارقام طسلسلية  وإجراء الصيان  الال

 وطثبيت ملصقات ارشادية عليها .

 وكذلك ملصقات  وانفاء االنارة و طوفري استهال  الكهرباء  مت طثبيت ملصقات حتذيرية وإرشادية خبصوص عدم التدخني

 حسب طعليمات السالمة العامة . افظور دخو ا   وخمارج الطوارئاألماكن 

 يف مبنى شؤون املختربات والنوعية . مت البدء بصيانة نظام االنذار 

 . مت اعداد منوذج طقييم املخانر املخربية و منوذج سجق املخزون الكيميائي 

  مت طرميزFUMEHOODS  و شافطات األجهزة  وإعداد قوائم بها وكذلك مت طثبيت أرقام وطرميز مفاطيح اللوحات

 RISK OFت  باسضافة اىل طثبيت  لواصق حتذيرية الكهربائية املتعلقة بنظام الشفط لألجهزة وشافطات الغازا

ELECTRIC SHOCK  على مجيي اللوحات الكهربائية الرئيسية ولفرعية و كذلك مت طرميز دوشات السالمة العامة

 ومغاسق العيون اخلاصة بالسالمة العامة  وجتهيز قوائم بها و طثبيت ملصقات طعريفية  ا  حسب طعليمات السالمة العامة .
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 (  و    ا ه ة و    ا  ال ال ة 11 ك   ق  ) 

 

 

 وحدة املعلومات املخربية

 

طعتربوحدة املعلومات حلقة الوصق بني متلقي اخلدمة ومديريات القطاع فيما يتعلق بتقديم خدمة مجي وحتليق العينات    

ة بنوعية املياه واملياه العادمة وطقوم الوحدة بقياس املخربي ي طقييم النتائـ التحليلية املفرزة  وطوفري البيانات ال اكمية املتعلق

دوري ملدا رضى املتعاملني ومتلقي اخلدمة واسستفادة من التغذية الراجعة لتحسني وططوير نوعية وجودة اخلدمات املقدم . 

يّا والرائدة يف إدارة املعلومات طتوىل الوحدة إدارة املعلومات املتعلق  بنوعية املياه من خال  ططبيق أحدث األنظمة املستخدمة عامل

"وـا يتوافق مي  متطلبات ميئة Laboratory Information Management Sample Managerاملخربية "

 يوفر مذا النظام العديد من األدوات اليت طساعد يف:  .   UKASاسعتماد الدولي الربيطاني 

 

 يف أي وقت للمساممة يف دعم عمليات اختاذ القرارات.طوفري التقارير التحليلية اليت ميكن احلصو  عليها  •

 طوفري القنوات الالزمة لتدفق البيانات واملعلومات بني اجلهات املختلفة املعنية بنوعية املياه. •

 طوفري قاعدة بيانات آمنة حلصر وختزين املعلومات  ليتم الرجوع إليها بسهولة ويسر يف أي وقت. •

 لفضلى العاملية فيما خيص رفي كفاءةي جودة وإنتاجية العمق.التوافق مي املمارسات ا •

 إمكانية طتبي  سري العينات بدقة وسهول . •

 ربط أجهزة التحليق املخربية الرئيسية على النظام وا يساعد يف سهولة إدارة العينات والعاملني. •

 

عين  ملختلف املعايريالكيميائي ي اسشعاعي  و  (15339)استقبا  وحتليق  2019مت يف شؤون املختربات و النوعية خال  العام  

 ( دينار.454895)امليكروبيولوجي ي و بلغت اسيرادات املتحقق  لقاء طقديم خدمات مجي وحتليق العينات و البيانات ال اكمي  
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 ال   ا  ال        ل لها      و  ال خ ب ا  و ال و  ة (  و    12 ك   ق  ) 

 

 

 2015ا  ال  اع الخاص و   كا  ال  اه ب   خ  ا      و  ل   ال   ا  و  و    الب ا ا  ال  اك  ه خال  ال  وا     ( ا  5  و  )

 2019و  ى 

% ال  ا ة ال  و ة 

 ب    ال   ا 

%ال  ا ة ال  و ة 

 لل ا  
     ال  و  ال ب  ه

     لبا  

 ال  ال  
 ال  ة اإل  ا ا      ال با       ال   ا 

  39 700 2000 150 436961 2015 

 +75,145  +2,4 41 1070 4915 176 455162 2016 

 +9,58  +9,4 48 1248 7812 190 477535 2017 

 +4,55  +5,19 65 1477 8245 288 593346  2018 

-  33,23 -  66,11 77 1370 7284 283 454895 2019 
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 أمم اجنازات وحدة املعلومات املخربية:

( 283( نلب مت طقدميها من قبق )2686يف وحدة املعلومات )  2019نلبات اخلدمة اليت مت التعامق معها للعام بلغت عدد  -1

 ( عين  أل راض التحليق.15339متعامق و زبوني حيـ مت استقبا  )

 نار.( دي454895عن اخلدمات املقدم  لشركات املياه والقطاع اخلاص ) 2019بلغت جممق اسيرادات املتحقق  للعام  -2

( دينار. و مي متثق 187500عن اخلدمات املقدم  للقطاع اخلاص فقط  ) 2019بلغت  جممق اسيرادات املتحقق  للعام  -3

 ايرادات يتم ايداعها يف حساب سلطة املياه مباشره.

  SP2/12.1اسصدار اىل  Scientific ThermoFisherشركة من  LIMS/SMإدارة املعلومات املخربي  حتديـ نظام   -4

 .أحدث نسخ  معتمده عامليا  ومي

اخلاصة بأمم التحاليق املخربية واملدرجة ضمن احد عشر جهاز حتليلي  LIMS/SMمت ربط نظام إدارة املعلومات املخربي    -5

( فحص خمربي 90ي و طضمن ذلك امتتة عملية ادخا  النتائـ املخربي  لعدد يبلغ ) ISO 17025:2017نظام االعتماد 

ري وا يعمق على إزالة اي خطاء حمتمل  باسضافة اىل سرعة و دقة طوفر البيانات و معاجلتها لعملية اختاذ بدون اي طدخق بش

 القرار.

 .إستدامة عمق نظام إدارة املعلومات املخربية اجلديد بكفاءة وفاعلية وـا يفي بتحتياجات القطاع  -6

 .نظام إدارة املعلومات املخربية يف فهرسة الرموز املستخدمةحتديـ قاعدة البيانات املخربي  و  -7

 حتديـ خمرجات النظام وفق احتياجات القطاع ومتلقي اخلدم   وـا يتناسب مي متطلبات ضبط اجلوده املخربي . -8
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 التخطيط والتقييممديرية 

 

اه السطحية طقوم مديرية التخطيط والتقييم يف جومر عملها على متابعة طأثري االنشطة البيئية املختلفة على مصادر املي

واجلوفيةي ودراسة سلو  العناصر الكيميائية والبيولوجية يف املصادر املائيةي باالضافة اىل التفتيش البيئي على منطقة احلماية 

  .االوىل والثانية آلبار املياه والينابيي وحمطات الضخ واملعاجلة والتحلية

ها من خال  قسم الدراسات واملتابعة على مجيي الكشوفات كما طقوم مديرية التخطيط بتطبيق مؤشرات االداء أثناء عمل

 امليدانية  والتقارير الصادرة باخلصوص.

 

 

 أمم اجنازات مديرية التخطيط والتقييم:

  االعداد والتنظيم والتنسيق لعقد دورة طدريبية ضمن أنر طعزيز التعاون مي االدارة امللكية حلماية البيئة وبدعم

استمرت ملدة ثالثة أيام يوكانت بعنوان سالمة مياه   (WMI)درة لرفي كفاءة قطاع املياه ضمن مشروع مبا  USAIDمن

الشرب واالعتيان ي واشتملت الدورة على جانبني اجلانب النظري الذي استمر ملدة يومني و مت عرض جمموعة من افاضرات 

لتوضيح كيفية مجي العينات وطكراريتها و شرح  اخلاصة حبماية املساقط املائية و شرح مفصق عن حوض الديسة ي باالضافة

مفصق عن سلو  امللوثات ي ومت التطرق خلطط سالمة املياه واخلطوات املتبعة يف انشائهاي أما اجلانب العملي فقد متت  زيارة 

 حمطة نبي وادي السري ومت طوضيح كيفية مجي العينات .

  حتديـ وثيقة أنظمة التزويد املائي  للمملكة 

 على القاء حماضرات من خال  برامـ التوعية املدرسية . العمق 

 ميدانية على وديان ام الدنانري وعني الباشا والبقعة ملعرفة سبب جريان املياه العادمة يف الوادي حيـ  تالقيام جبوال

باشا ومت استدعاء مت حصر املنطقة اليت طتسرب منها املياه العادمة من  خط الصرا الصحي بالتعاون مي ادارة مياه عني ال

 .الفرقة الفنية للتعامق مي التسرب وحق املشكلة

 . التعاون مي االدارة امللكية حلماية البيئة يف الكشف على شالالت ارميمني نتيجة  طلوثها  ـياه الصرا الصحي 

 .الكشف على نبي االزرق وحمطة رفي الفحيص ومسح الوادي واخذ عينات من الصخور من اجق فحصها 

 هاء من طعليمات استخدام الكلور يف طعقيم املياه يف حمطات املياه.االنت 

  بالتعاون مي املعهد الفدرالي األملاني  يف فصق البنية  2018- 2017املشاركة يف اعداد الكتاب السنوي للمياه لعام

 التحتية.

 (املشاركة يف اللجنة الفنية اخلاصة بGroundwater Protection developed a chapter for the 

National Framework for Decentralized Wastewater Management in Jordan) 

  متابعة معاملة مشكلة طسييق مياه  سيق الفالطر يف حمطة معاجلة القنية و طأثريما على املزارع افيطة بالوادي

 وذلك بالكشف على افطة ومجي العينات ووضي طوصيات حلق املشكلة  من خال :

i. مسح للمسقط املائي اخلاص بافطة عمق 

ii. .الكشف على افطة ومجي العينات ووضي طوصيات حلق املشكلة 

iii.  الكشف على قناة قنية ومتابعة مياه الغسيق مي املزارعني ومندوب شركة ميامنا واملسؤو  عن دور املياه للمزارعني 

iv. رعني .اجتماع مي متصرا ا انية حلق مشكلة نبي القنية  بسبب شكوا املزا 
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 .اصدار طعليمات يف التعامق اآلمن مي منظومة الكلور 

  املشاركة يف االجتماعات اخلاصة خبطة سالمة مياه  آبار ا يدان بالتعاون مي شركة ميامنا وبدعم من.(UNICEF) 

 محطة.الكشف على حمطة معاجلة الرصيفة ودراسة نتائـ العينات خال  السنوات الثالث السابقة ومراحق املعاجلة لل 

  اصدار طقرير فين  يتضمن طوصيات ومالحظات  حو  التقرير السنوي لنتائـ الفحوصات املخربية الفيزيائية

 اخلاص ـديرية صحة البيئة . 2018والكيميائية ملياه الشرب لعام 

  حضور اجتماعاتMaster Plan  ضمن جمموعات العمق اخلاصة ببناء قواعد بيانات نظم املعلومات اجلغرافية

 .ESRIضمن متطلبات وشروط شركة 

 مق مي خطر الفيضانات.ااملشاركة يف اجتماع البنك الدولي مي املركز االونين الدارة االزمات حو  التع 

 ادارة حقق االبار البازليت املمو  من  عاملشاركة يف اجتماعات مشروBGR. 

 نات جلنة االبار احلكومية.اعداد دراسة حو  طعيني االبار احلكومية يف املنانق املؤملة ضمن نشا 

  التعاون مي مديرية االحواض وذلك للقيام جبمي عينات  وقياس  معلمTDS .سبار منطقة اال وار الوسطى والشمالية 

  اعداد ورقة علمية حو  إستخدماتH2O2 . يف عملية ططهري املياه 

 يداني للمنطقة افيطة بنبي األزرق املسح امل من خال مصغرة لنبي االزرق /الفحيص عداد خطة سالمة مياه شرب إ

 Water safety plan for small واعداد والتحكمحتديد املخانر ومعايري السيطرة و يف حمافظة البلقاء لكشف بؤرالتلوث

community ( واعداد ورقة علمية بهذا الشأن للمشاركة يف مؤمتر املياه العربي (ACWA  2019لعام. 

 ة من افطات بهدا طقييم املخانر التشغيلية و البيئية واصدار طقارير فنية طوضح الكشف امليداني على جمموع

 االسلبيات والتوصيات مثق حمطة عني  زا  و رأس العني. 

 .  املشاركة مي قسم الرصد  البيئي يف طدريب الوفد الفلسطيين املشار  بدورة االدارة املتكاملة للمياه الصناعية 

 الريمو  ضمن برنامـ طوعوي بالتعاون مي  مياه شركةلطات التابعة افة يف طدريب مشغلني املشاركة مي قسم النوعي

 .(USAID)الـ 

  املشاركة يف اجتماعWell Field Management   بالتعاون مي املعهد الفدرالي االملاني من اجق حتديد ابار

 .استكشافية يف نبقة البازلت 

  طة معاجلة الشوامد.طقييم املخانر البيئية والتشغيلية ف 

     إعداد طقرير فين ملشروع استغال  مياه سد كفرجنة وذلك من خال  القيام باملسح امليداني للمسقط املائي والكشف

 عن بؤر التلوث وحتديد املخانر البيئية ومعايري السيطرة .

  البدء باعداد خطة الطواراء) ERP  فافظة جرش وذلك بالتعاون مي )USAID   من خال  القيام وذلك

جبوالت ميدانية فطات حمافظة جرش )حمطة معاجلة مشتق فيصق ي حمطة معاجلة الشوامد ي حمطة معاجلة القريوان 

 وحمطة معاجلة الديك والتيس(.

  املشاركة يف ورشة عمق اقليمية بعنوانAmbient Water Quality Monitoring   ضمن برامـ

 . GEMS Waterاليونيسف وبالتعاون مي 

 مليا ه على مجيي مصادر املياه يف اململكة  ااملتابعة املستمرة يف ططبيق طعليمات محاية مصادر. 

  االستمراريف مشروع محاية مساقط املياه لنبي التنور ووادي السري ميUSAID . 

 . املشاركة يف طعديق طعليمات محاية املصادر املائية 

  قسم مراقبة مياه الشرب على  ادخا  احداثيات املواقي املختلفة يف جوالت(Google earth ) . 

 الكشف على معاصر الزيتون مي جلنة طراخيص معاصر الزيتون يف عمان  . 
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 . الكشف على طسرب مياه يف حمافظة الطفيلة ومجي عينات وكتابة طقرير 

 الدر  والدفاع املدني و  الكشف على الوادي افاذي ملركز اصالح سواقة ومت متابعة مشكلة النفايات مي  كق من قوات

 ساحة احلجز ومركز اصالح سواقة برفقة االدارة امللكية حلماية البيئة. 

  املشاركة يف محلة أمنية  مي االدارة امللكية حلماية البيئة والشرنة يف منطقة وادي سري من أجق متابعة أصحاب طنكات

 املياه .

 رجمية جديدة  خاصة العداد الكتب.العمق على حتديـ وثيقة التزويد املائي باستخدام ب 

 .اصدار ورقة علمية بعنوان مؤشر نوعية املياه حلوض االودية اجلانبية 

 .العمق على طصنيف حمطات املياه  حبسب فئة املياه املزودة   ا 

  2018اصدار التقرير النهائي اخلاص بالتدقيق  اخلاص بقسم مراقبة مياه الشرب /مديرية النوعية لعام. 

 2018التقرير النهائي اخلاص بالتدقيق على قسم مراقبة املياه العادمة والرصد البيئي لعام  اصدار. 

  اعداد طقرير خاص ـحطة معاجلة الشوامد يتعلق بتحليق النتائـ املخربية اخلاصة بها واالجراءت املتخذة باالعتماد

 على طلك النتائـ.
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 مديرية التحلية

 

    يذ مشاريي جديدة ختص حمطات املعاجل  والتحلي  القائمة يف منانق خمتلفة من اململكة  قامت مديرية التحلية بتنف

 باالضافة اىل امتام مشاريي سابقة واالشراا على  اطفاقيات ما زالت قيد التنفيذ ومي ملخصة  يف اجلداو  أدناه

 

 اواًل: املشاريي املنجزة والقائمة 

 املشاريي املنجزة : -أ   

 

 المش  ع ال ق 

الطاقة 

اال  ا ية 

 
3

 /س

 قيمة المش  ع

  ي ا  أ    
 الم ا   الم ف  ال هة المش  ة   ع الم ال ة

1 

 ( 2018/لوازم /  36عطاء رقم )

إعادة طاميق حمطات التحلية واملعاجلة 

حمطــة حتلية  ويبة وبرج طهوية  

 حمطة املزرعة/األ وار اجلنوبية

 سلطة املياه  طناضح عكسي 46440 40
ة املصادر مؤسس

لتكنولوجيا املياه 

 والبيئة

2 

  (2019/لوازم/05)رقم  مشروع

طصميم وطوريد وطركيب وطنفيذ 

وطشغيق لوحدات معاجلة مياه بئر 

 .أ31اجلفر رقم 

 سلطة املياه  كربيت / أمونيا 48447 100

مؤسسة املصادر 

لتكنولوجيا املياه 

 والبيئة

3 
( إعادة 2017/لوازم/46عطاء رقم )

وصيانة حمطة معاجلة وحتلية طأميق 

 بئر فيفا

40 45810 
 سلطة املياه طناضح عكسي

مؤسسة جاما للهندسة 

 واملقاوالت 

4 

إعادة ( 2018/لوازم/37عطاء رقم )

طأميق وصيانة وحدة معاجلة مياه 

األ وار  UF نبي النقي املتنقلة

 اجلنوبية

50 56730 
E-coli 

bacteria 
 سلطة املياه 

مؤسسة املصادر 

نولوجيا املياه لتك

 والبيئة
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 مشاريي التشغيق والصيانة القائمة واملشغلة من قبق مشغق قطاع خاص: -ب -

 

 

 اسم افطة الرقم

الطاقة االنتاجية 

م

3
 /س

 نوع التمويق اجلهة املشرفة نسبة االجناز )%( نوع املعاجلة

1 

( طوريد وطركيب 2015/لوازم/38اطفاقية رقم )

ملدة  BOTالعاللي بنظام وطشغيق وحدات معاجلة نبي 

 سنوات 10

 40 جرثومي 20

 املشغق سلطة املياه

شركة جبق نارق 

 للمقاوالت اسنشائية

 ذاطي

2 
( طشغيق وصيانة حمطة 2019/لوازم/20اطفاقية رقم )

 سنوات 3حتلية  مركز حدود املدورة /معان  ملدة 

33 

طناضح 

 21.67 عكسي

 املشغق سلطة املياه 

ة شركة ارشيدات للتجار

 واملقاوالت

وزارة 

االشغا  

 العامة

3 

( طشغيق وصيانة حمطة 2018/لوازم/35اطفاقية رقم )

حتلية العمري بئر  ملدة سنة واحدة  اعتبارا من 

1/1/2019 

5 
طناضح 

 100 عكسي

 مؤسسة سلطة املياه 

املصادر لتكنولوجيا املياه 

 والبيئة

 ذاطي

4 

وصيـــــانة (   طشغيـــــق 2019/لوازم/05اطفاقية رقم )

أ /معان ملدة 31حمطـــــة معاجلـــة ميـاه بئــر اجلفــر 

 .26/03/2019طسعة أشهر اعتبارًا من طاريخ 

100 

كربيت/ 

 أمونيا

100 

 

 سلطة املياه  مؤسسة

املصادر لتكنولوجيا املياه 

 والبيئة

 ذاطي

5 
( طشغيق وصيانة حمطة 2016/لوازم/54اطفاقية رقم )

 سنوات. 3أبو الزيغان/ البلقاء ملدة معاجلة وحتلية آبار 

440 

طناضح 

 100 عكسي

 املشغق سلطة املياه 

شركة جمموعة منري 

 سختيان

 ذاطي

 40 اعادة طأميق معاجلة مياه بئر املدورة البلد 6

144923 

USD 

Ceramic 

Filter 

 شركة سلطة املياه 

نصر ارشيدات وأوالده 

 للمقاوالت

الصندوق 

السعودي 

 للتنمية
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 نيًا : مشاريي  حمطات حتلي  و معاجل   املياه  قيد التنفيذ:ثا

 

 المش  ع ال ق 
الطاقة اال  ا ية 

 /س3 

 قيمة المش  ع

  ي ا  أ    
 مال ظا  ال هة المش  ة   ع الم ال ة

 

1 

  ا   قـــ  

 2019/لـــــوا  /48

أ  ـــــا   ك  ل ــة 

ل  ك ـــ� و    ــــ  

و ــ ا    ال ة ل  اه 

( 12     ق  )  ب  

 الكـ  

 70 61475 
    /كب   / 

 أ و  ا

  ل ة ال  اه

  كة  ص   

ا    ا  وأو  ه 

 لل  او  

  ا   قـــ  

 2019/لـــــوا  /48

 ك  ل ــة ل  ك ـــ�  أ  ـــــا 

 و ــ ا  و    ــــ 

  ال ة ل  اه ب         ق  

 ( الكـ  12)

 

  ب.ختفيض النفقات:

املتعلقة بتخفيض النفقات مي افافظة على جودة األداء فقد مت بالتعاون بني وحدة اخلدمات االدارية  متاشيا مي التوجهات

 واملديريات  والوحدات املختلفة بتطبيق سياسة ضبط النفقات  يف اجملاالت التالية:

 فيض عدد السيارات وعدد السائقني.التخفيض يف عدد اجلوالت امليدانية وا ادا اىل خت -

ة قامت وحدة اخلدمات االدارية باملتابعة املستمرة  العما   الصيانة الالزمة وا انعكس بشكق واضح على فاطورة الطاق -2

 خاصة يف اشهر الذروة من كق عام.
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 مديرية املشا ق والصيانة

جلميي مديريات كبات واآلليات و املر و التشغيق ملعدات املياه الصيانة جبميي عمليات  مديرية املشا ق و الصيانة طقوم

 سلطة املياه.

 االعما  املنجزة يف قسم الشؤون اسدارية:- 

 ( دينار.369،600الوفر املالي املتحقق يف القسم )

 من خال  :      

 ( دينار.345،600الكادر الوظيفي )ختفيض  .1
 ( دينار.20،000( من الشطب )2استصالح سيارات عدد ) .2
 دينار. (4،000 سيق و طنظيف خزانات املياه ) .3

 

 

 :امم اسجراءات اليت متت لتطوير ورفي كفاءة األداء يف القسم-  

 .نقق املركبات املعطلة يف مجيي احناء اململكة اىل مديرية املشا ق والصيانة من خال  آليات املشا ق املتاحة 

 قد حيدث ويف أي ظروا  طقديم اخلدمات اللوجستية جلميي إدارت وشركات سلطة املياه و االستجابة الفورية ألي نارئ

 نارئة. 

 .استحداث مستودع للمضخات السطحية 

 .استحداث مستودع لقطي السيارات الغري صاحل 

 ( مينواستحداث مستودع صاحل لقطي سيارات). 

 .)استحداث مستودع صاحل )لقطي سيارات املنحة اليابانية 

 نية وردم اآلبار املخالفة.طنفيذ خطط حجز احلفارات املخالفة و املشاركة يف املداممات القانو 

 .طشكيق جلان للتحقيق يف أعطا  املركبات التشغيلية وطغريم املتسببني من كوادر سلطة املياه 

 ( دينار20,000( من الشطب نوع )ميتسوبيشي و اسوزو ( واعادطها اىل االستخدام بوفر مالي )2استصالح سيارات عدد ) 

 املوظفني ورفي تطوير لقدرًا كبريًا من اخلربة والتعلم والتدريبي بتضافة ملا  ا من أممية التدريبية  عقد الدورات

 -كفاءطهم حيـ مت التنسيق لعقد الدورات التالية:

 دورة طدريبية من قبق الشركة املركزية خبصوص سيارات و آليات مينو. .1

 اليابانية (.دورة طدريبية من قبق شركة طسوشي اليابانية خبصوص مولدات دينو اليابانية ) املنحة  .2

   مت عقد مسابقة  فك و جتميي للمضخات السطحية  يف املديرية وعلى مرحلتني لقطاع املياه و الشركات اململوكة لسلطة املياه

 و بالتنسيق مي اجلانب اآلملاني.

 ط شبكة باجهزة احلاسوب للموظنيي واالشراا على متديد خطوحبق املشاكق املتعلقة  الدعم الفينب قيام شعبة احلاسوب

ي و االشراا  جديدة لشعبة املستودعات و شعبة احلركة اليصا  خدمة االن نت وطفعيق نظام التتبي االك وني للمركبات

 على ططوير نظام املراقبة باضافة كامريات جديدة.

 ( دينار.4000( خزان وبوفر مالي )20 سيق و طنظيف خزانات مياه اسدارت املختلفة واليت بلغ عددما ) 

 .اآلليات و السيارات ومعدات املياه التابعة لسلطة املياهوم املديرية بتوفري التغطية التامينية جلميي طق
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  وكانت كما يلي جلميي اسدارات : متابعة استالم اسمداءات من )آليات و مركبات و ريما ( وطوزيعها حسب االصو- 

 تلف قطاعات املياه.آليات و مركبات خمتلفة من احلكومة اليابانية وزعت على خم .1

 مولدات وعدد يدوية خمتلفة األشكا  و اال راض و االحجام من الصليب احلمر. .2

(  استكما  أعما  االستالم و التسليم و التخليص اجلمركي واليت نلت ) طر  لودر   GIZ املنحة األملانية  )  .3

  و طوزيي املركبات على افافظات. )( 2عدد )

 

  ( موظف 111)  2019يف نهاية العام  ي حيـ بلغ عدد املوظفني2019 العام% خال   39بنسبة الكادر الوظيفي ختفيض

 ( موظفًا.183حيـ كان العدد ) 2018مقارنة بالعام 

 ملحق بالقصور العامرة طفر  رياضي على رأس عملهم يف املديرية نوع املوظفني

 جماز بدون

 راطب

 2 3 2 111 العدد

 

 

 2018 2019 العام

 183 111 ملوظفنيعدد ا

 878400 532800 )دينار( امجالي رواطب املوظفني

 345،600 )دينار( 2019 الوفر املالي للرواطب عام

 

 

 

 

 ( دينار لكق موظف.400مت احتساب متوسط رواطب املوظفني على أساس ) مالحظة:
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  2019االعما  املنجزة يف قسم اآلليات و السيارات:- 

( دينار داخق مديرية املشا ق ودون 134،099يف القسم )الوفر املالي املتحقق 

 اللجوء اىل السوق افلي.

 

  -امم اسجراءات اليت متت لتطوير ورفي كفاءة األداء يف القسم:

 (  مركبة.1343إصالح وصيانة ما جمموع ) 

 .فتح خطوط طصريف املياه لفدارت املختلفة 

 ج اىل طأميق.إعادة طاميق نرق اآلبار و افطات اليت حتتا 

 ( اىل سطحات لتحميق املركبات.2حتويق صهريـ مياه عدد ) 

  دينار ( من خال  مديرية املشا ق و الصيانة )صاحبة االختصاص يف طنفيذ  200حصر صرا االلتزامات املالية ) فوق

 يًا.و االشراا على عمليات االصالح( وا انعكس على سرعة االجناز و بأسعاري اقق وا حقق وفرًا مال

 

70491.05792598.73722107.68عامة صيانة168155المشاغل

71466.601105879.59734412.996عامة صيانة17352المركز

46549.34269760.00523210.663عامة صيانة12167الحفر

10319.92917397.4297077.5عامة صيانة1746المختبرات

5442.5859651.5854209عامة صيانة1815المستودعات

45368.7162371.7117003عامة صيانة10880البلقاء

38177.89948776.39910598.5عامة صيانة4040الكرك

8172.47910230.9792058.5عامة صيانة225الطفيله

26571.44237992.76211421.32عامة صيانة5616معان

567776322560.044454659.203132099.16المجموع

ع/ 2019 ل توزي م التي الصيانة أعما ذها ت في ل تن م داخ س ت ق ت و اآلليا با  المرك

افافظات 

ت واالدارا

ر  عدد أوام

عمق لالليات ال

نجزة ما  امل األع

كلفة بالسوق   ال

نار افلي/دي

كلفة الفعلية يف  ال

نار ديرية / دي امل

الي/  وفر امل ال

نار دي

ر  عدد أوام

لسيارات عمق ل ال

 

 

  ( حمركًا كما مو موضح يف الشكق التالي:46) 2019بلغ عدد فركات املستبدلة من خال  السوق افلي خال  العام- 
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  ( افرمو  من خال  كوادر املديريةي 5( افرمواًل حيـ مت طنفيذ عدد )16) 2019بلغ عدد االفرموالت اليت متت خال  العام 

 -كما مو موضح يف الشكق التالي:
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  2019أنظمة الكهرباء خال  العام االعما  املنجزة يف قسم:- 

 ( دينار.174،579الوفر املالي املتحقق يف القسم )

 من خال  :

 ( دينار.39،000اعادة طاميق اللوحات الكهربائية ) .1
 ( دينار.55،290) 2019عدم استئجار املولدات خال  العام  .2
 ( دينار.80،289اعما  صيانة ) .3

 

 جراءات اليت متت لتطوير ورفي كفاءة األداء يف القسم:امم اس-  

 لوحات (. 8إعادة طاميق لوحات طشغيق كهربائية داخق القسم عدد ) .1

 لوحات (. 4إعادة طاميق لوحات طشغيق كهربائية يف مواقي خمتلفة عدد ) .2

 حمطة امسنت الطفيلة. ) KW  600جتميي لوحة كهربائية بقدرة ) .3

حيـ بلغت كلفة استئجار املولدات  2018واليت كانت مغلقة عام  2019بة املولدات يف عام إعادة طاميق وطفعيق شع .4

ومذه التحسينات من  2019( دينار أردني يف حني أن  مل يتم استئجار أية مولدات يف عام 55,290) 2018عام 

 بنود ضبط النفقات واملتابعة الفنية واليت حققت وفرا ماليًا للسلطة.

 2019مت طنفيذما يف قسم أنظمة الكهرباء / االعما  اليت 

افافظات 

 واالدارات 

عدد 

ساعات 

العمق 

ألنظمة 

 الكهرباء

 األعما  املنجزة

الكلفة الفعلية يف 

 املديرية / دينار

الكلفة بالسوق  

 افلي/دينار

الوفر املالي/ 

 دينار

 305 املشا ق
 4497.000 22543.500 18046.500 صيانة عامة

 35 املركز
 791.000 2062.250 1271.250 صيانة عامة

 87 احلفر
 2866.000 3765.540 899.540 صيانة عامة

 45 املختربات
 1229.000 2768.450 1539.450 صيانة عامة

 15 املستودعات
 381.000 501.000 120.000 صيانة عامة

 243 البلقاء
 8139.000 22607.875 14468.875 صيانة عامة

 110 الكر 
 2793.000 4023.750 1230.750 صيانة عامة

 126 الطفيل 
 8264.000 16023.550 7759.550 صيانة عامة

 592 معان
 23189.750 52261.850 29072.100 صيانة عامة

العمق مي قسم 

املضخات 

 السطحية
268 

صيانة اللوحات و 

 28140.000 5360.000 33500.000 وحدات الضخ

 80289.75 131917.765 107908.015   1826 اجملموع
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ل62المشاغل 620018604340روتينية صيانة اعما

ل19المركز 19005701330روتينية صيانة اعما

ل10الحفر 1000300700روتينية صيانة اعما

ت أفرهول10المختبرات حية مضخا 35000500030000سط

ل2المستودعات 20060140روتينية صيانة اعما

ت أفرهول105البلقاء حية مضخا 36750052500315000سط

ت أفرهول100الكرك حية مضخا 35000050000300000سط

ت أفرهول20الطفيله حية مضخا 700001000060000سط

ت أفرهول93معان حية مضخا 32550046500279000سط

مع22المستودعات ت ج دة المضخا 1320006600125400الراك

مع9االدارات ت ج 22500270019800 راكدة بقطع المضخا

45213118001760901135710المجموع

كلفة الفعلية يف  ال

نار ديرية / دي امل

نار الي/ دي وفر امل ال

ل/ 2019 م التي االعما ذها ت في م في تن س ت ق حية المضخا  السط

افافظات 

ت واالدارا

ر  عدد أوام

عمق ال

نجزة ما  امل األع

كلفة بالسوق   ال

نار افلي/دي
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 احلفر مديرية

 :التالي على النحو ذلك اجياز ميكن ,كبرية وواجبات واعما  ـهام احلفر مديرية طضطلي

 الشـرب ه ميـا  طـوفري  اجـق  مـن  وذلـك  والضـحلة  العميقـة  االرطوازيـة  االبـار  وجتهيـز  وطغليـف  حبفـر  القيـام  .1

 ,و ريمـا  والزراعـة  للصـناعة  الالزمـة  امليـاة  وكـذلك  ةاململكـ  احنـاء  مجيـي  يف السـكانية  التجمعـات  لكافـة 

 .املختلفــة اجلوفيــة واخلزانــات املائيــة لألحــواض وا يدرولوجيــة اجليولوجيــة للدراســات باالضــافة

 خمتـرب  يف احلكوميـ   االبـار  مـن  احضـارما  يـتم  والـيت , اجليولوجيـ   للطبقـات  الصـخري   العينـات  وصـف 

 .العينات

 معطيـات  وحتليـق  ودراسـة  انتاجيتهـا  مـدا  ملعرفـة  حفرمـا  يـتم  الـيت  ارلالبـ  املضـخية  التجـارب  اجـراء  .2

 .املخربية العينات ألخذ املختربات مي والتنسيق املائية الطبقات قدرة لتققيم املضخية التجربة

 حتتـاج  عمليـات  ايـة  واجـراء  املسـتغلة  القدميـة  لالبـار  احلاجـة  وحسـب  املسـتمرة  الصـيانة  باعمـا   القيـام  .3

 .االبار طلك اليها

 .والفنية العلمية بالطرق االنتاج فيها يتدنى اليت املستغلة االبار ططوير على العمق .4

ـ  وحتليـق  حفرمـا  يـتم  الـيت  لالبـار  والتلفزيـوني  اجليوفيزيـائي  التصـوير  عمليـات  اجـراء  .5  مـذا  نتـائ

 .الالزم وطقرير التصوير

 مثـق  فنيـة  مشـاكق  فيهـا  حتـدث  قـد  الـيت  االبـار  لفحـص  الكـامريا  بواسـطة  التلفزيـوني  التصـوير  اجـراء  .6

 .ذلك وطوثيق الالزم وطقرير االبار يف عوائق وجود او املضخة او الغالفية املواسري كسر

 .الكهربائي  واالعما  لالبار اللوحات اصالح اعما  متابعة االبار من املضخات ورفي انزا  .7

ـ  وضـي  .8  لالبـار  عطـاءات  لطـرح  الالزمـة  والشـروط  الفنيـة  واملواصـفات  الوثـائق  كافـة  وجتهيـز  احلفـر  بـرام
 واالشـراا  االبـار  طلـك  حلفـر  املقدمـة  العـروض  ودراسـة  املختلفـة  والـوزارات  للمؤسسـات  التابعـة  العامـة 

 .طنفيذما على الكامق امليداني الفين

 الفـين  واالشـراا  للسـلطة  االبـار  حفـر  ـشـاريي  اخلاصـة  العطـاءات  وصـيا ة  الفنيـة  املواصـفات  وضـي  .9

 .الطوارئ خبطط يتعلق ما وصاوخص املشاريي طلك على الكامق
 والـيت  اخلـاص  القطـاع  ابـار  حـو   القائمـة  االشـكاليات  حلـق  املتخصصـة  الفنيـة  اللجـان  يف االشـ ا    .10

ـ  التحكـيم  علـى  طعتمـد   قـاني  بشـكق  املديريـة  مـذة  وجيولـوجيي  مهندسـي  وشـهادة  راي يعتمـد  حيـ

 .اجملا  مذا يف حمايدين كخرباء

 لغايـات  بياناطهـا  كافـة  ومطابقـة  جامزيتهـا  مـن  والتأكـد  االمليـة  احلفـارات  علـى  احلسـي  الكشـف . .11

 .ال خيص

 ميـدانيا  عمليـا  ,علميـا  فحصـهم  بعـد  وذلـك  اخلـاص  القطـاع  يف العـاملني  احلفـارين  رخـص  اصـدار   .12

 .وفنيا

 لـدا  للتعـيني  االختيـار  علـيهم  يقـي  الـذين  االفـراد  بـني  واملفاضـالت  واملقـابالت  الفحوصـات  اجـراء  . .13

 .وعما  وفنيني يكانيكينيوم حفارين من املديرية

 الســنوية واالحتياجــات احلفــارات ومعــدات للحفــارات الغيــار قطــي وكشــوفات قــوائم صــيا ة  .14

 .الدقيقة العلمية باملواصفات

 واحلفـارات  الغيـار  لقطـي  املقدمـة  العـروض  لدراسـة  الفنيـة  اللجـان  يف اساسـي  وبشـكق  االشـ ا    .15

 .املختلفة واملواد اجلديدة

 ريـش  مثـق  انواعهـا  اخـتالا  علـى  احلفـر  مـواد  لشـراء  املختلفـة  للعطـاءات  نيـة الف املواصـفات  وضـي   .16

 .وا مرات ا مر ريش ,احلفر

 .احلكومية اآلبار مواقي طعيني جلنة يف فاعق وبشكق املشاركة  .17

 الغيـار  وقطـي  واملعـدات  اجلديـدة  واحلفـارات  للمـواد  االسـتالم  جلـان  يف رئيسـي  وبشـكق  االشـ ا    .18

 .اخرا وملديريات يةاملدير  ذة واملوردة
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 االبـار  مـذه  علـى  االعمـا   طنفيـذ  مراقبـة  يف واملشـاركة  اخلاصـة  االبـار  طـرخيص  جلنـة  يف االشـ ا    .19

 .اللجنة خال  من

 مباشـر  بشـكق  طعنـى  والـيت  احلكوميـة  االبـار  مواقـي  حتديـد  جلنـة  يف فعـا   وبشـكق  االشـ ا    .22

ه  ـذ  اسـبوعي  اجتمـاع  خـال   مـن  لـك وذ املختلفـة  افافظـات  اولويـات  حسـب  االبـار  طعـيني  ـناقشـة 

 .اللجنة

 

 

 احلفر ملديرية الشهرية اسجنازات
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 إدارة االطصاالت وطكنولوجيا املعلومات  

 

 أوال: مديرية التحو  االلك وني والريادة 

 

  يف قطاع املياه وايقاا العمق باملراسالت الورقية. اسلك ونية املراسالت نظامططبيق 

 وزارة اسقتصاد الرقمي والريادة خال من القصرية الرسائق بوابة  مي باسش ا  اخلاصة والعمليات اسجراءات طنفيذ  

) رسائق الرواطب ي رصيد اسجازات ي املقابالت  لغايات التعيني ي رسائق جملس    Arabia Cellومي الشركة املنفذة 

 اسدارة ي رسائق طوعوية ( ونظام الشكاوا احلكومي.

 ي اسلك وني الدفي ي الفاطورة قيمة عن لفستعالم)  املياه بسلطة خاص  الذكية ا واطف عرب ططبيق إستحداث على العمق 

 (.طوعوية رسائق شكواي ومتابعة طقديم اجلمهوري خدمة مكاطب املياهي دور

  اسلك وني الدفي خدمة ططبيقمتابعة E-Fawateercom   بأكمل  املياه لقطاع. 

 االبداعية املقدمة من موظفي سلطة املياه يف جما  طكنولوجيا املعلومات وطقييم إمكانية االستفادة منها  طقييم املبادرات

 وططبيقها.

 التحقق) العمق وزارة ي( اسلك وني الشراء) العامة اللوازم دائرة ي(  اجلمركية اسعفاءات نظام)   اجلمار  دائرة  مي الربط 

 .( اسقامات جتديد خدمات)  الداخلية ووزارة( الوافدة لةالعما حصر لغايات اآلبار رخص من

 احلكومة بوابة) مواقي إىل باسضافة بسلطتيها الري املياه لوزارة  الداخلية البوابة وموقي الرمسي اسلك وني املوقي إدارة 

 (.اسخباري املوقي املفتوحةي البيانات منصة احلكوميي اسعالنات اسلك ونيةي

 مركز طكنولوجيا املعلومات الونين  املتابعة ميNITC   يف عمليات شراء أجهزة احلواسيب وملحقاطها وشراء رخص

 املايكروسوفت .

 املالحظات وإبداء  والريادة الرقمي اسقتصاد وزارة  من الواردة اسس اطيجيات مسودة مراجعة. 

 بعد العمق سوق يف لالخنراط طأميلهم لغايات االردنيةي اجملتمي وكليات اجلامعات نالب وطأميق طدريب يف املساممة 

 .التخرج

  .ططوير خدمة إمكانية طقديم الوثائق اخلاصة بالعطاءات عن نريق الويب 
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 ثانيا: مديرية احلاسوب وطكنولوجيا املعلومات  

وأمتتتة العمليات  (E ground Water)البدء باستحداث نظام لألحواض املائية واآلبار اخلاصة  .1

 اخلاصة ـديرية األحواض املائية.الداخلية 

و   GIZو USAIDطقديم الدعم الفين ملشاريي املياه املقدمة من اجلهات الدولية املاحنة مثق  .2

European Union. 

موحد لكق من وزارة املياه والري وشركة مياه  (ERP)البدء بتطوير نظام ختطيط موارد املؤسسات  .3

 الريمو  وشركة ميامنا.

واالستفادة من خصائص   (HHU)ق نظام قراءة العدادات بواسطة اجلهاز افمو  التوسي يف ططبي .4

 كما يلي:

 طسهيق طقييم اجلباه. -

عمق دراسات من أجق طقييم وضي العددات املنزلية للمش كني لدا اسدارات التابعة لسلطة  -

 املياه.

 التابعة لسلطة املياه. ملش كي املياه يف االدارات (GPS locations)حتديد املواقي اجلغرافية  -

 .(VPN)من خال  طكنولوجيا ا  (Remotely)طفعيق نظام العمق عن بعد  .5

 أخذ النسخ االحتيانية من املعلومات وقواعد البيانات للمحافظة عليها واس جاعها عند احلاجة. .6

عمق استدامة عمق األنظمة العاملة يف وزارة املياه والري وسلطة املياه وسلطة وادي األردني و .7

 التحديثات والتعديالت الالزمة عليها.

 Smart)املشاركة يف إعداد ودراسة مشروع استبدا  العدادات امليكانيكية بعدادات ذكية  .8

Meters). 

يف سلطة املياه والشركات  (Business Intelligence)حتديـ وططوير نظام ذكاء األعما   .9

 .سدارات التابعة لسلطة املياهوا يسهق عملية طقييم أداء الشركات وا التابعة  ا

 .(WAN)ربط األحواض املائية التابعة لسلطة املياه بشبكة املعلومات املوسعة  .10

 حتياجاتاالذلك لتغطية و Mbps 150إىل  Mbps 100 منن نت االخدمة  رفي سرعة .11

 الوزارة بسلطتيها يف املبنى الرئيسي واملواقي الفرعية. املتزايدة  ذه اخلدمة يف

القدرة التخزينية لنظام احلوسبة السحابيةي وذلك الستيعاب احلاجات املتزايدة للسعات رفي   .12

 التخزينية.

 .(LIMS)حتديـ وططوير نظام إدارة املعلومات املخربية   .13

لتأكد من ططبيق مراجعة السياسات واسجراءات املتبعة بتدارة االطصاالت وطكنولوجيا املعلوماتي وا  .14

 . وبشكق مستمر االدارةات املعتمدة لدا السياسات واالجراءمذه 

 ختطيط نظاموسريفر  يف إدارة مياه معان  (X7) التخلص من املشاكق التشغيلية لسريفر الفوطرة   .15

إىل  رفة السريفرات الرئيسية يف  ماوذلك بنقلهالتابي  لشركة مياه الريمو   (ERP) املؤسسات موارد

 ة التشغيلية. ي وذلك لالستفادة من ويزات البيئاملركز

السرعة يف طوفري البنيةالتحتية الالزمة من السريفرات للمشاريي املختلفة على نظام احلوسبة   .16

 السحابية.

طقديم الدعم الفين للموظفني يف الوزارة وسلطة املياه وسلطة وادي األردني وحق املشاكق اليت   .17

اسضافة إىل مشاكق احلاسوب وملحقاطها طواجههم يف التعامق مي شبكة املعلومات واألنظمة املختلفةي ب

 من نابعات وماسحات ضوئية و ريما.
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وضي املواصفات الفنية ألجهزة اخلادم واحلواسيب وأجهزة احلاسوب افمو  والطابعات وأجهزة   .18

 املاسح الضوئي وكامريات املراقبة و ريما من األجهزة ـا خيدم أمداا السلطة.

 ن األحبار وكمياطهاي ووضي املواصفات الفنية  ا.حتديد احتياجات سلطة املياه م  .19

 طقديم الدعم الفين لفدارات واملديريات املختلفة فيما خيص خدمات الشبكة واالن نت واالمييق.  .20

 وفري بنية حتتية مناسبة للربط مي املؤسسات احلكومية املختلفة.ط  .21

 :وذلك كما يلي (Telemetry)حتديـ وططوير نظام القياس عن بعد   .22

 جتميي الربجميات اخلاصة بالنظام يف نظام موحد لتسهيق إدارط  والعمق علي . -

استبدا  بروطوكوالت نقق البيانات اليت كانت حصرية لكق شركة إىل بروطوكو  عاملي مفتوح  -

 املصدر وموحد.

عمق نشرة مطرية لتقارير مياه األمطاري وبناء نظام متكامق  ذه النشرةي حبيـ خيتصر الوقت  -

جلهدي ومت طرشيح مذا املشروع جلائزة امللك عبد اهلل للمبادرات االبداعيةي حيـ حصق على وا

 مركز متقدم يف التقييم.
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 اسعالم واالطصا ؤون ش

 

 الرؤيا 

بشكق خيدم  من أجق جمابهة حتديات العصر احلديـ احلديثة ومواكبة التكنولوجيا   باالعالمالنهوض 

 .وأمدافها الوزارة

 

 الرسالة

وطنفيذ الربامـ واملبادرات اسعالمية بهدا يف الوزراة  رسم السياسات وطنظيم قطاع اسعالم واالطصا  

 .بناء إعالم يّتسم باملهنية واملصداقية ويسامم يف إنشاء رأي عام واع ومستنري 

  
 مداا األ

 زيادة نسبة الوعي لدا فئات اجملتمي بالوضي املائي والتحديات .  .1

 التسهيق على املواننني  من  خال  التواصق املستمر . .2

 حو  قضايا ومواضيي املياه املهمة . خلق راي عام  حملي .3

 
مي يف سلطة املياه بدور حموري ومهم يف جما  االطصا  وطباد   املعلومات  واالطصا االعالم  شؤونطقوم 

واخلارجي لزيادة املعرفة باجلهود اليت طبذ ا سلطة املياه  وإنالعهم  على خططها  اجلمهورالداخلي

كيفة  طرشيد استخدام ل بالواقي املائي يف اململكة اضافة  ومشاريعها وقوانينها إضافة لرفي  نسبة الوعي

 . الشبكات والتوعية ببعديها القانوني واالقتصادي ىعل االعتداءات ملياه وأممية احلد منا

 

بعدد من االجراءات  من خال  النافذة  االلك ونية  يف سلطة املياه عرب   واالطصا االعالم  شؤونقامت   

 : اخلاصة  بالوزارة وسلطة املياه  بالتعريف بهذه  املهام وأممها   وصفحة الفيس بو  موقعها االلك وني

(  سلطة املياه –زارة املياه والري ياه  ) وصفحة الفيس بو  لسلطة امل التواصق مي اجلمهور من خال    .4

 .والرد على استفساراطهم وحق مشاكلهم  لتيسري عليهم ل

بني سلطة املياه  واملواننني من خال  كافة وسائق التواصق  واالطصا   للتيسري  وصقالعمق كحلقة   .5

 عليهم  يف شؤونهم  املختلفة . 

افلية والعربية والرد على اي استيضاح من قبق بناء جسور الثقة مي مندوبي وسائق االعالم   .6

 املندوبني وفقا للتعليماتي ـا يعكس صورة ذمنية جيدة عن الوزارة.

عمق جوالت ميدانية للصحفيني لالنالع  على الواقي املائي  والتحديات واالجنازات اليت مت طنفيذما  .7

 على ارض الواقي .

 ة واالطفاقيات واملشاريي و ريما .نشر أخبار سلطة املياه واجلوالت امليداني .8
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ومات ي  ارقام ل( ي حق احلصو   على املع117116عمق محالت طوعية  خمتلفة ) الرقم اجملاني )  .9

 الستقبا  الشكاوا . (0791500686)    (  (0791500696الواطس اب

 متابعة يومية لكافة جهات اسعالم املطبوع  واملسموع واسعداد اليومي مللف الصحف افلية  .10

نباعة مواد إعالمية  وطوعوية عن الواقي املائي  ملختلف الفئات العمرية  لزيادة نسبة الوعي لديهم  .11

 ) دف  رسومات ي رزنامات ي لعبة بز  ( 

 . وعدد من املؤسسات لرئاسة الوزراء عمق دراسات احتساب مائي   .12

 طنفيذ محالت إعالمية  مكثفة للتعريف خبطورة االعتداءات  على مصادر  املياه  .  .13

 عمق مبادارت وننية مي فئات اجملتمي  افلي ) صيانة مرافق املياه ي افطار صائم ي التربع بالدم ....( .14

عاون مي وزارة ال بية عمق برنامـ لصيانة فالطر املياه ملشارب مدارس حمافظة الزرقاء بالت .15

 .والتعليم
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 األردن وادي سلطة
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 نشأة سلطة وادي األردن

والـذي اسـتبد     1977لعـام   18وفقا لقانون ططوير وادي األردن رقـم   1977أسست سلطة وادي األردن عام 

وطعديالط  وأعطيت السـلطة صـالحيات واسـعة للقيـام بتعمـا  التنميـة        1988لعام  19ن رقم الحقا بالقانو

االجتماعية واالقتصادية املتكاملـة يف منطقـة وادي األردن الـيت آنـذا  حـددت باملنطقـة املمتـدة مـن احلـدود          

ىل كافـة منـانق أحـواض    الشمالية للمملكة ناال إىل الطرا الشمالي للبحر امليت جنوبا ومن نهـر األردن  ربـا إ  

م فوق مستوا سطح البحر ي إضافة  إىل أي منطقة  يقرر جملـس   300الريمو  والزرقاء الواقعة حتت مستوا 

الوزراء اعتبارما جزءا فيها واليت أضيفت إليها املنطقة الواقعة بني الطرا الشـمالي للبحـر امليـت نـاال واحلـد      

م فوق سطح البحر شرقا وحدود اململكة  ربـا ـوجـب    500ب الشمالي لتنظيم مدينة العقبة جنوبا ومنسو

  22/5/1977بتاريخ  6/59/12/6339قرار جملس الوزراء رقم 

 مهام سلطة وادي األردن

لسنة  19حددت مهام سلطة وادي األردن ـوجب املادة الثالثة من قانون ططوير وادي األردن وطعديالط  رقم 

 ـا يلي : 1988

الــوادي واســتغال ا يف أ ــراض الزراعــة املرويــة واالســتعما  املنزلــي والشــؤون البلديــة    ططــوير مصــادر ميــاه  

والصناعية وطوليد الطاقة الكهربائية و ريما من اس راض املفيدةي وكذلك محايتها وافافظـة عليهـا والقيـام    

 ةإجـراء الدراسـات الالزمـ   بكافة األعما  املتعلقة بتطوير مذه املصادر واستغال ا ومحايتهـا وافافظـة عليـ  و   

لتقييم مصادر املياه ـا يف ذلك الدراسات ا يدرولوجية وا يدروجيولوجية واملسح اجليولوجي وحفـر اآلبـار   

االختيارية وإقامة حمطات الرصدي ودراسة وطصميم وطنفيذ وطشغيق وصيانة مشاريي الري واملنشات واألعما  

طها ـا يف ذلك السدود وطوابعها ي مسح وطصنيف وحتديد األراضي القابلة التابعة  ا على اختالا أنواعها أو  ايا

للزراعة املروية واستصالحها وطقسيمها إىل وحـدات زراعيـةي طسـوية اخلالفـات الناشـئة عـن اسـتعما  املصـادر         

وطنفيـذ  املائية. وطنظيم وطوجي  إنشاء اآلبار اخلاصة والعامـةي ططـوير البيئـة يف الـوادي ومحايتهـا وحتسـينها       

مجيي األعما  الالزمة  ذه الغاية ووضي املخططات التنظيميـة ا يكليـة منهـا والتفصـيلية لألراضـي الواقعـة       

خارج احلدود التنظيمية للبلديات ودراسة شبكات الطرق الزراعية يف الوادي وطصميمها وإنشاؤما وصـيانتها و  

زات نسـبية ميكـن اسـتغال ا يف أ ـراض سـياحية      ططوير السياحة يف الـوادي وطعـيني املنـانق الـيت طتمتـي ـيـ      

 وطرفيهية وططوير مذه املنانق وإنشاء املرافق السياحية.

 اخلدمات الرئيسية اليت طقدمها السلطة

طنقسم خـدمات السـلطة حسـب املهـام املوكولـة اليهـا اىل خـدمات طتعلـق بـتدارة مصـادر امليـاه )الشـرب والـري(              

بتدارة االراضي وطنظيمها وطوزيعها. وطقدم سلطة وادي األردن العديد من  وطشغيلها وصيانتهاي وخدمات طتعلق

( خدمـةي ونـذكر أممهـا    75اخلدمات إىل املواننني وخاصة موانين منطقـة وادي األردن حيــ يبلـغ عـددما )    

الـواديي   واليت طتمثق يف إدارة مصادر املياه وطزويد اجلهـات املعنيـة ـيـاه الشـرب سدارطهـاي وادارة ميـاه الـري يف       

وختصيص وحدات زراعية وسكنية ألصحاب االستحقاق واملواننني املقيمني يف الوادي وطـأجري وبيـي األراضـي    

للمستثمرين يف القطاع السياحي وبيـي ورمـن وحـدات زراعيـة صـادر  ـا سـند طسـجيق وإصـدار موافقـة علـى            

إيصا  التيار الكهربائي  ـاي باسضـافة   طأجريماي وإصدار رخص إنشاءات داخق الوحدات الزراعية واملوافقة على 

اىل طزويدما  باملياه )أمر سقاية(ي وصيانة مآخذما وطركيب أجهزة ري للمستحدثة منها وفحـص عينـات امليـاهي    

ال بةي النبات والسـماد. ووـا جيـدر ذكـره أن سـلطة وادي األردن كأحـد مؤسسـات القطـاع العـام أنشـأت بهـدا            

نطقة وادي األردن ومل يكـن ا ـدا مـن أنشـائها حتقيـق أربـاح جتاريـة مـن خـال           حتقيق التنمية الشاملة يف م

األنشطة اليت متارسها الن ذلك ال يليب الغرض الذي أنشأت من اجل ي ولو أرادت بلو  مذا ا دا لكان من اليسـري  

ا علـى املـزارعني   عليها حتقيق  ويف ف ة زمنية قصرية جدا وذلك من خال  زيادة أسعار مياه  الري اليت طوزعه
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حيـ ال طوجد مؤسسة منافسة  اي وكذلك طقوم سلطة وادي األردن بتزويد سـلطة امليـاه حبـوالي مائـة مليـون      

 م  مكعب سنويًا دون أن طتقاضى أية أمثان  ا.

 موازنة سلطة وادي األردن 

  36.197( حـوالي   2019)بلغ معد  اسنفاق الكلي )الرأمسالي واجلاري( السنوي لسـلطة وادي األردن للفـ ة   

مليـون دينـار ومعـد  االنفـاق       10.276مليون دينار أردنـي مفصـلة كـاآلطي  معـد  اسنفـاق اجلـاري حـوالي        

 مليون دينار.  25.930الرأمسالي حوالي 

 مليون دينار أردني .  727765.79يف حني بلغ إمجالي إيرادات السلطة  السنوي  حوالي  
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 سلطة وادي األردن

 اجلومرية والقيم املؤسسية ي الرسالةي القيم الرؤية

 

 

 

 الرؤية  

 .الرشيدة احلاكمية مبادئ وفق  االردن وادي يف والتنمية واالراضي املياه ملصادر مستدامة ادارة

 

 الرسالة 

 املش كة واملياه املائية املصادر ومحاية وططوير ادارة 

دي ي بكفاءة واحلفاظ على بيئة ويزة يف الواواألراض

واطباع االسس التجارية الجناز مشاريي استثمارية شاملة يف 

 وادي األردن.

 

 القيم اجلومرية

  العدالة والنزامة وطكافؤ الفرص   - 

 االبداع والتميز  -

 الشفافية -

 التشاركيـة - 

 الوالء واالنتماء  -

 العمق بروح الفريق الواحد -
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 املوازنة املائية 

 (3باملليون م  مكعب ) م م 2019و  2018ات التدفق السنوي للمصادر املختلفة للعامني(: كمي 1جدو  رقم ) 

 املصدر

 الســــــنة

 الفارق

2018 2019 

 19.66 25.36 5,70 نهر الريمو  )إىل قناة امللك عبداهلل(

 -34.34 53.72 88,06 نهر الريمو  )إىل سد الوحدة(

 -0.16 16.32 16,48 ابار املخيبة

 -2.67 46.84 49,52 ط الناقق/ نربيااخل

 -17.51 142.25 159,76 اجملموع

 

 (3مم)  بم  مكع باملليون2019و2018 لعام املختلفة ةللمصادر املائي السنوي التدفق كميات( 1شكق رقم )

 ( 3) م مباملليون م  مكعب   2019و 2018(: كميات املياه املستغلة لال راض املختلفة للعامني 2جدو  رقم ) 

 األ راض

 السنـــة

 الفارق

2018 2019 

 26.04 76.13 150.09 يف اال وار الشمالية والوسطى كميات املياه املستغلة يف مشاريي الري املختلفة

 4.51 78.41 73.90 كميات املياه اليت مت ضخها لغايات الشرب من قناة امللك عبداهلل

 0.33 38.58 38.25 رب من اخلطوط الناقلة اجلنوبيةكميات املياه اليت مت ضخها لغايات الش

 0.45 39.433.640 39.932.546 اجلنوبيةاأل وار  يف املختلفة الري مشاريي يف املستغلة املياه كميات

 1.07 7.485.609 6.413.041 اجلنوبيةاأل وار  يف الصناعة لغايات املستغلة املياه كميات

 32.40 193.12 262.24 ستعملة لال راض املختلفةاجملموع الكلي لكميات املياه امل

 

 ( 3م م)  مكعب م  باملليون2019و2018 لعام ختلفةلأل راض امل املستغلة املياه كميات( 2شكق رقم )
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 ( كميات املياه املسالة وكميات املياه حسب أمر السقاية والكميات املباعة باملليون م  مكعب  3جدو  رقم ) 

 

 املديرية 

 كمية املياه املباعة كمية املياه حسب أمر السقاية ة املياه املسالةكمي

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 41.06 35.56 38.20 33.23 51.54 41.95 األ وار الشمالية 

 64.29 59.53 63.74 58.96 81.11 70.44 األ وار الوسـطى

 30.14 30.56 30.02 30.52 43.48 37.71 الكرامـــــــــــة

 135.48 125.65 131.96 122.71 176.13 150.09 الـمجمـوع

 46.92 40.11 45.35 37.62 51.53 42.75 األ وار اجلنوبية*

 182.40 165.76 177.31 160.33 227.66 192,84 اجملموع العام
 

 كفاءة التوزيي واملبيي %يوضح  ( 4جدو  رقم )

 

 املديرية 

 كفاءة املبيي % كفاءة التوزيي %

2018 2019 2018 2019 
 80 85 74 79 األ وار الشمالية
 79 85 79 84 األ وار الوسـطى

 69 81 69 81 الكرامـــــــــــة
 76 83 74 81 الـمجمـوع

 91 94 88 88 *األ وار اجلنوبية

 84 89 81 85 اجملموع العام
 

 

 (3)م م  2019 ( كميات املياه الداخلة واخلارجة من السدود للعام5جدو  رقم )

 

 اخلارج الداخق  السد
 60,334,629 54,021,078 الوحدة

 9,907,000 9,907,000 وادي العرب
 667,865 594,365 زقالب
 10,255,255 11,798,513 كفرجنة

 147,650,688 152,698,198 امللك نال 
 1,602,260 5,102,439 الكرامة

 11,292,029 11,103,665 وادي شعيب
 14,316,887 14,615,609 الكفرين

 923,494 775,692 زرقاء ماعني
 20,137,634 19,298,220 الوالة
 26,036,988 20,673,740 املوجب
 3,490,181 3,996,781 التنور
 677,593 684,944 اللجون
 522,428 548,116 الكر 
 307,814,931 305,818,360 اجملموع
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 املديريات واالدارات 

 

 ر الشمالية والوسطىإدارة األ وا

 مديرية وطشغيق وصيانة الشونة اجلنوبية

 

 مت عمق صيانة لتحويالت حسبان الوسطى والتحتى. -1

مت إصــالح اخلطــوط الناقلــة مــن الســدود التحويليـــة بعــد أن كانــت امليــاه طســا  للمشــروع عـــن            -2

 نريق الوادي . 

عبــداهلل أثنــاء عمليــة واســتخدامة لتهريــب ميــاه قنــاة امللــك   110مت إصــالح مهــرب حمطــة الضــخ   -3

طنظيــف القنــاة أو الــتخلص مــن امليــاه الزائــده فيهــا ي علمــًا بأنــ  كــان ســابقًا طســتخدم البوابــة الــيت    

ــن        ــتم م ــا االن فت ــاكهولودر ي أم ــش وب ــة وون ــة بواســطة آلي ــتم العملي ــاة ي وط ــى اخــر مقطــي القن عل

 خال  موظف واحد فقط . 

ــجريا      -4 ــي والش ــن الطم ــداهلل م ــك عب ــاة املل ــف قن ــاجز  طنظي ــن ح ــرين يف    34ت م ــة الكف ــى منطق حت

 (م  . 3500( وبطو  حوالي )1خط الري رقم )

ــاة       -5 ــة اجلواســرة ي وطعتــرب مــن أنــو  عبــارات قن ــك عبــداهلل مقابــق قري ــاة املل ــارة ضــمن قن فــتح عب

(م نــولي والــيت أســهمت يف وصــو  امليــاه بكفــاءه عاليــة ملــنطقيت الرامــة  85امللــك عبــد اهلل بطــو  )

 والكفرين . 

ــدولي     ال -6 ــاون الـ ــة للتعـ ــة األملانيـ ــن الوكالـ ــدعم مـ ــة وبـ ــة السادسـ ــى املرحلـ ــق مبنـ ــى طأميـ ــق علـ عمـ

ــدمها         ــيت طقـ ــدمات الـ ــني أداء اخلـ ــالء لتحسـ ــة العمـ ــور وخدمـ ــة اجلمهـ ــتيب خدمـ ــتحداث مكـ واسـ

 املديرية . 

ــاه     -7 ــتخدمي ميـ ــة مسـ ــوعي ومـــي مجعيـ ــاس ططـ ــى أسـ ــاه علـ ــتخدمي ميـ ــة مسـ ــيس أو  مجعيـ طأسـ

 الشونة اجلنوبية . 

 على نقق أنابيب الري الغري مستخدمة يف مشروع الكفرين اىل مستودع املديرية . األشراا -8

احلصــو  علــى آليــة بــاكهولودر بــدعم مـــن الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدولي خلدمــة املديريـــة            -9

 ومنانق اجلمعيات .

ــام       -10 ــي امله ــذلك اصــبحت مجي ــات وب ططــوير التشــاركية بنقــق مهمــة طشــغيق حمطــات الضــخ للجمعي

 للجمعيات ما عدا حتصيق أمثان  املياه .   منقولة

( والــذي  اســهم يف منــي امليــاه مــن 7العمــق علــى فــتح املهــرب املوجــود علــى نهايــة خــط الــري رقــم )  -11

 التدفق على بيوت بعض املواننني كما كانت حتدث بالسنوات السابقة . 

يف قنــاة  Brainمت  العمــق علــى طقليــق عــدد بــرابيش حمطــات التحليــة والــيت طــتخلص مــن ميــاه    -12

 حمطات  فقط . 6حمطة اىل  14امللك عبد اهلل من 

واملتمثــق ـجموعـــة مــن الـــربابيش اخلاصــة بـــبعض املـــزارعني      34إزالــة االعتـــداء علــى حـــاجز    -13

 .  7/2019واليت طقوم بسحب  املياه بطريقة  ري مشروعة    حيـ مت إزالتها خال    شهر 

ــة  -14 ــى درجـ ــة علـ ــو  املديريـ ــن 73.3حصـ ــدمات   % مـ ــائـ اخلـ ــت نتـ ــي وكانـ ــوق اخلفـ ــيم املتسـ طقيـ

 بالتقرير عالية . 
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 :م 2019( يبني االعما  املنجزة من قبق قسم الصيانة خال  عام 6اجلدو  رقم)

 عدد العمليات نوع العمق املنجز
 194 اصالح حوادث
 135 الكشف وصيانة املآخذ والنقاصات

 27 صيانة حمابس وطنفيسات وخطوط الري

 م 85 مواسري خمتلفة باقطار خمتلف   بامل طركيب 

 
 اجنازات مديرية التحكم وادارة املياه

 يبني أمم اجنازات مديرية التحكم (7) رقم جدو 

 العدد البيــــــــــان الرقم

 365 إعداد املوازنة املائية اليومية بكافة ملحقاطها  .1

 365  إعداد املوازنة اليومية لتصرا  نهر الريمو  وطوزيعاط  .2

 12 إعداد التقرير الشهري للمصادر املائية وضخ عمان  .3

 12 إعداد التقرير الشهري لنواقق الزرقاء الثالثة  .4

 10 طدقيق مطالبة اخلط الناقق/ نربيا  .5

 225 إعداد التقارير املطلوبة للدراسات املختلفة  .6

 12 املصادرإعداد املوازنات املائية الشهرية والسنوية للداخق واخلارج ملختلف   .7

 3 واجلنوبية قياس األودية اجلانبية الشمالية  .8

 12 ومراقبتها قياس آبار املخيبة   .9

 6 مراقبة اعتداءات املواننني على جمرا نهر الريمو   .10

 365 أخذ قراءات نهر الريمو   .11

 303 أخذ قراءات اخلط الناقق/ نربيا  .12

 365 أخذ قراءات عداد مياه نهر الريمو / بيتا ومراقبتها  .13

 24 طنظيف بوابات النفق وسد العدسية  .14

 365 أخذ قراءة مسطرة وير العدسية التحويلي  .15

 4 قياس املياه اخلارجة من سد الوحدة  .16

 365 قياس ومراقبة مياه محة الشونة الشمالية واملياه الداخلة لقناة امللك عبداهلل  .17

 365 مراقبة نوعية مياه نهر الريمو   .18

 6 يانة الالزمة جملمي آبار املخيبة ومكتيب العدسية واخلط الناققالقيام بأعما  الص  .19

 122 إصالح اعطا  قطي االطصا  مي لوحات شبكة القياسات املائية.  .20

21.  
 50 طركيب حبا  لبوابات ومهارب القناة.

22.  
 132 اصالح اعطا  ماطور بوابات القناة

23.  
 10 رسق فتحة البوابة.طركيب صندوق محاية مل

24.  
 38 كهرباء املديرية صيانة مولد

25.  
 22 معايرة إشارة جمسات منسوب املياه.

 9 ملواطري البوابات. Gear Box صيانة  .26

27.  
 12 احضار عددات الكهرباء لغرا شبكة القياسات املائية ًا وطسليمها اىل شركة الكهرباء.

28.  
 4 طركيب صندوق ماطور.

29.  
 10 طركيب بطاريات.

30.  
 29 إصالح عدادات.

31.  
 23 صيانة سنسور.

32.  
 8 طركيب سنسور.

 PLC 16 إعادة طفعيق وحدة  .33
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باملليون م  مكعب ) م   2019( يوضح جمموع  كميات التدفق من نربيا وكميات الضخ من قناة امللك عبداهلل الي عمان للعام 8جدو  رقم)

 (3م
 

 3مالفرق)) (3الكمية الفعلية )م.م (3الكمية حسب اخلطة )م.م

 144.926 46.84 46.70 2019نربيا للعام ميات التدفق من جمموع ك 

 499.050 78.41 77.91 كميات الضخ من قناة امللك عبداهلل الي عمان 

 

 اجنازات مديرية  اعتداءات نا  البحر امليت

 

 ( يوضح طقرير االعتداءات9جدو  رقم)

 عدد االعتداءات

 علي االراضي

 عدد االعتداءات

 اليت مت ازالتها علي االراضي

 ونات سحب املياهعدد ضب

من القناه بطريقة  ري 

 مشروعة

عدد االعتداءات اليت 

 مت ازالتها علي املياه

52 11 1198 373 

 االسناداملشا ق وإدارة

 مديرية املشا ق واملعدات

 :2019خال  عام  مديرية املشا ق واملعداتاعما  اجنازات  كافة يوضح (10اجلدو  رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية االسناد 

 :مديرية اسسناد واملتابعة( اجنازات 11اجلدو  رقم )

 

 الرقم

 طكاليف االجناز األعما  املنجزة

 309450 صيانة وطنظيف قناة امللك عبداهلل  .1

 435400 صيانة أودية ومهارب  .2

 750 مشاريي احلراج  .3

 47564,217 صيانة وطرقيي نرق زراعية  .4

 229500 نشاء وفتح نرق زراعيةإ  .5

 102266,217 اجملموع الكلي 
 

 العدد االجنازات

 14226 نجزةالعمليات امل

 223224 ادخا  مستودعات قطي  يار

 241735 اخراجات مستودع قطي  يار

 91023 ادخاالت مستودع املواد العام

 108195 اخراجات مستودع املواد العام

 263540 مش يات سيارات وآليات

 39950 مصروفات حمروقات

 102089 ساعات التواجد

 69900 ساعات العمق االضايف

 %68 )%( جيةاالنتا
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  مديرية الصرا اجلويف

 مهام واجنازات املديرية:

دراسة وضي الوحدات الزراعية الـيت طعـاني مـن وجـود منسـوب ميـاه جوفيـ   مرطفـي او أمـالح وإعـداد املخططـات والتصـاميم              .1

 الالزمة لتنفيذ شبكات صرا جويف مناسبة 

 ة شبكات الصرا بعد التنفيذ من خال  برنامـ مراقبة عمق الصيانة الطارئة والوقائية لشبكات الصرا اجلويف طقييم كفاء .2

 متابعة منسوب مستوا املياه اجلوفية يف ال بة من خال  حفر أبار مراقبة واخذ قراءه دورية  ذه اآلبار .3

 لوحةاخذ عينات من ال بة واملياه لتحليلها ملعرفة درجة احلموضة وامل .4

 انالع املزارعني على نتائـ عمق الدراسات والفحوصات للوحدات الزراعية .5

 

 :قسم الدراسات والتنظيف والصيانة( اجنازات 12اجلدو  رقم )

 

 الرقم

 عدد العمليات األعما  املنجزة

 21 دراسة وحدات زراعية  .1

 3993 طنفيذ خط صرا جويف جديد  .2

 700 عمق دراسة مساحية  .3

 11050 مفتوحةصيانة مهارب   .4

 23450 صيانة مهارب مغطاة  .5

 214 صيانة منامق  .6

 19 صيانة خمارج  .7

 36 بناء منامق  .8

 43 أعما  صيانة عامة للمديرية  .9

 

 إدارة األ وار اجلنوبية

 ( دينار موضحة كما يلي :236346.490من اسدارة عمان واليت أدرجت مي حتصيالطنا مبلغ ) : بلغت التحصيالت اخلارجية****

 ( دينار .  26925.940صيالت للمرحلة الثانية )وحت( دينار    209420.550)قد بلغت  حتصيالت للمرحلة األوىل 

 ملديرية طشغيق والصيانة الصيانةاجنازات فرق ( يوضح 03جدو  رقم )
 اجملموع املرحلة الثانية املرحلة األوىل نوع العمق الرقم 

1 
 965 839 126 أعما  صيانة للوحدات زراعية

2 
 497 263 234 فصق وحدات زراعية

3 
 450 246 204 اعادة وصالت وحدات زراعية

4 
 1643 42 1601 حلام صناديق وحدات زراعية

5 
 1149 1006 143 طركيب نقاصات خارجة بأحجام خمتلفة

6 
 47 13 34 طركيب صاجات حتت  طاء املوزع

7 
 206 112 94 إصالح حمابس وحدات زراعية

8 
 A . R . V 26 1 27و سحب مياه من  اصالح

9 
 8 - 8 طركيب و إصالح ونم خطوط مكسورة

10 
 60 34 26 إصالح طهريب من خطوط الوحدات الزراعية
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 انة اال وار اجلنوبية( يوضح لتقرير املالي  ملديرية طشغيق وصي14جدو  رقم )

 املبلغ البيان الرقم

 2074504.800 م  2019البقايا املدورة على العام املالي  إمجالي 1

 741594.791  الوارداتالتحصيالت من البقايا املدورة شاماَل  إمجالي 2

 23966.285 حلسابنا من البقايا األخراحتصيالت املديريات  3

 0.000 لبقاياحتصيالت مدفوعة مقدما من ا 4

 0.000 املدورة األرصدةاملبالغ امللغاة من  إمجالي 5

 1308943.724 البقايا من البقايا إمجالي 6

 7348824.855 شاماًل الواردات م 2019التحققات من احلالية لعام  إمجالي 7

 5974510.784 التحصيالت من احلالية شاماَل الواردات إمجالي 8

 212380.205 حلسابنا من احلالية األخراحتصيالت املديريات   9

 37.715 حتصيالت مدفوعة مقدما من احلالية 10

 0.000 املبالغ امللغاة من التحققات إمجالي 11

 1161896.151 البقايا من التحققات إمجالي 12

 2470839.875 م 2020املدورة على العام املالي  املبالغ امجالي 13

 6716143.290 املياه والواردات أمثاناملديرية من حتصيالت صندوق  إمجالي 14

 109242.426  األراضي أمثانمن  اسدارةحتصيالت صندوق  إمجالي 15

16 
 األراضي أمثانشاماًل حتصيالت  م 2019التحصيالت خال  العام  إمجالي

 7061732.206 حلسابنا األخراوحتصيالت املديريات 

 

11 
 9 9 - طنظيف نهاية خطوط

12 
 2 2 ـــ طنظيف فالطر احلديثة واملزرعة والذراع

13 
 9 9 - طرميم وطركيب صناديق للوحدات الزراعية

14 
 8 8 - ق امسنتصب صندو

15 
 5 5 - طنظيف قناة الذراع

16 
 221 175 46 التنظيف حو  صندوق الوحدة

17 
 15 - 15 طنظيف الرب  ال سيبية

18 
 8 ـــ 8 طنظيف بر  فيفا وخنيزيرة و الصايف

19 
 5 5 ـــ طنظيف سدود وادي الكر  وسد وادي الذراع وابن محاد

20 
 6 6 ـــ ر +وادي بن محادأصالح بوابة سد الذراع +وادي الك

طركيب جهاز ري وعدادات ومرابط ويو وطي وزنم   21

 ورونديالت
 56 56 ـــ

22 
 13 13 ـــ حلام حلقة قفق

23 
 70 70 - ا الق املياه

24 
 4 4 - اخلط يب طنفيسات علىطرك

 5483 2918 2565 اجملموع 
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 تاجنازات مديرية املشا ق واملعدا

 .طنفيذ خطوط الصرا اجلويف لعدد من الوحدات الزراعية يف منطقة االختصاص  .1

 طنظيف خطوط الصرا اجلويف لعدد من الوحدات الزراعية يف منطقة االختصاص. .2

 حفر خنادق بأنوا  متعددة لبعض الوحدات الزراعية وذلك من اجق  طصريف املياه املاحلة. .3

 مستمر.طنظيف مجيي املهارب يف املشروع وبشكق  .4

 طنظيف مجيي اخلنادق افاذية للوحدات الزراعية وبشكق دوري . .5

 العمق مي فرق الصيانة التابعة ملديرية األ وار اجلنوبية يف منطقة االختصاص. .6

 عمق جدران محاية إستنادية )طرابية( لألودية اجلانبية. .7

 ية .عمق محايات إستنادية  ) طرابية (  للمحافظة على مسار السيو  يف األود .8

 عمق خنادق يف أسفق الوحدات الزراعية املتضررة جراء دخو  احليوانات الضالة  ا حلمايتها . .9

 العمق على صيانة وطنظيف عيون املياه ـنطقة وادي عرب /قريقره /بئر مذكور. .10

 ( دينار .  8194( ساعة عمق بتكلفة مقدارما )   974( آلية أجنزت )  17يتبي  ذا القسم ) .11

 صيانة واصالح مجيي افطات الضخ  العاملة ضمن منطقة االختصاص .العمق على  .12

 العمق عمق صيانة ابار وحمطات الضخ التابعة املشاريي وادي عربة . .13

 
 اجنازات مديرية اعتداءات جنوب البحر امليت:  

 االعتداءات الزراعية : أواًل: 

  طشمق احلراثة والتجهيز والزراعة.دومن  طقريبًا ( 868ومراقبة االعتداءات حيـ بلغت املساحة املزروع  ) حصرمت 

 ( للموسم الزراعي 10351مت طنظيم عقود إجيار ـوجب قرار جملس ادراة سلطة وادي األردن رقم )( 16وعددما ) 2018/2019

 ( دينار .6267.5( دومن وـبلغ )276.5وـساحة إمجالية ) قدع

 ( للموسم 10686حسب قرار جملس ادارة سلطة وادي األردن رقم )  2019/2020الزراعي للموسم تم طنظيم عقود إجيار مل ي

 لغاية طارخي . 2019/2020الزراعي 

  يوجد إعتداءات زراعية على أراضي اخلزينة مازالت فار ة  ري مزروعة ويوجد إعتداءات زراعية على أراضي اخلزينة الطنطبق عليها

 شروط طنظيم عقد اسجيار.
 كنية : االعتداءات السثانيًا: 

 ضمن اختصاص املديرية خمانب بهم للحاكم 31/12/2019ولغاية  1/1/2019خال  املدة من  ( اعتداء سكين 50مت رصد )

 .اسداري

 -قرارات االزالة :
 .14/11/2019( طاريخ 10/2/11640مت  طنفيذ قرارإازالة واحد ـوجب كتاب عطوفة أمني عام سلطة وادي األردن رقم )س و أ/

 

 ادارة الشؤون الفنية إجنازات

 

 اجنازات مديرية دراسات وطنفيذ السدود

 %65إنشاء مشروع سد ابن محاد بنسبة  .1

 اسنتهاء من إنشاء مشروع سد رمح  وطسلم  أولي. .2

 %58.47إنشاء مشروع سد الفيدان بنسبة  .3

 %75إنشاء  مشروع طعلية سد الوالة بنسبة    .4

 ستالم نهائي مي متديد الكفالة.مت التخزين يف موقي  سد كفرجنة ومت طأجيق اال .5

 مت التخزين يف موقي  سد الكر  ومازا  املشروع يف مرحلة الصيانة. .6

 مت التخزين يف موقي  سد االلجون  ومت استالم  نهائي. .7

 مت التخزين يف موقي  سد زرقاء ماعني  ومت استالم  نهائي.  .8

 االنتهاء من دراسات سد مدين. .9

 يد الطاقة يف سد امللك نال .االنتهاء من دراسات مشروع طول .10
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 مديرية التشغيق وصيانة السدود 

 

 سد املوجب

ادامة اسالة املياه وطزويد العاصم  عمان طزويد مصاني  وأدامة أسالة املياه وطزويد العاصم  عمان  وحمافظة الكر  ـياه الشرب  .1

 ياه الصناعي . وحمافظة الكر  ـياه الشرب وطزويد مصاني وشركات البوطاس والربومني بامل

اجراء الصيانة الدورية والتفقد الالزم لكافة املعدات الكهروميكانيكية يف السد ي ـا يف ذلك افابس بأنواعها والبوابات واملضخات  .2

 ولوحات التحكم الكهربائية واسلك ونية ومولدات االحتياط التابعة للسد .

ة املياه والري يف عدة مواقي حو  السد حيـ ان زارمي مركز السيطرة يف و العمق على طركيب وطشغيق نظام الكامريات املرطبط .3

 النظام مزود بكامريات حديثة للمراقبة و انظمة صوطية فعالة .

اخلاص بتنظيف بوابات  Flushing Systemالعمق على صيانة نظام ا   .4

املفيض من الطمي والرسوبيات  وطفقد الوصالت ا يدروليكية اخلاصة 

 ا يدروليكي للبوابات.بالنظام 

املدينة السكنية باالضافة النارة والعمق على صيانة انارة الطريق الرئيسي  .5

 .النفق الداخلية 

 رئيسية لشقق املدينة السكنية لسد املوجب.الياه املشبكة صيانة  .6

 العمق على وضي لوحات حتذيرية على اكثر من نقطة وعلى حميط السد. .7

 ف االمين والكتف االيسر لنفق السد .طركيب مضخات  انسة على الكت .8

 للوحة كهرباء مفيض بوابات السد. وحمو  كهرباء طركيب كونتاكتور رئيسي .9

 العمق على طنظيف قنوات التصريف من الرسوبيات  والطمي والكلس امل اكم. .10

 .GIZي ا  إعادة طأميق السياج افيط ببحرية السد بشكق كامق عن نريق الوكالة األملانية للتعاون الدول .11
 

 سد التنور

 ادامة اسسالة لأل وار اجلنوبية وطزويد شركة البوطاس والربومني باملياه .  .1

 طركيب مضخة  انسة داخق النفق. .2

طنظيف املكاطب والساحة املوجودة خارج املكاطب واملنطقة حو  الشقق السكنية  .3

 .وحرق بعض االعشاب اجلافة منا  وطنظيف املسطرة    والطريق 

وطنظيف والعبارات أسفق السد من األنفاق من الكلس واألطربة والطني  طنظيف .4

  الطمي واحلجارة.

عمق الصيانة الالزمة لطفايات احلريق وإعادة طعبئتها علي األماكن املخصصة  .5

  ا يف املوقي.

 وطنظيف قنوات التصريف داخق النفق. V-notchطنظيف أحواض ا   .6
 .وإعادة طعبئتها وطوزيعها على األماكن املخصصة  ا يف املوقي عمق الصيانة الالزمة لطفايات احلريق

 

 

 

 

 

 

 سد الوحدة

 .إقامة مكتبة حلفظ امللفات والوثائق يف إحدا  را املكاطب .1

قنوات املياه وإزالة األعشاب  وفتح أعما  الصيانة يف الوادي أسفق سد الوحدةبالقيام  .2

 النامية.

السكنية واملكاطب واألنفاق وطبديق القطي عمق صيانة شاملة لوحدات اسنارة يف املدينة  .3

 التالفة بشكق دوري.

إصالح إنارة الشارع الرئيسي وإعادة التيار الكهربائي لبعض األعمدة وإصالح األعطا   .4

 للكشافات الواقعة يف حميط حبرية السد من قبق كادر املوقي .

األماكن املخصصة  عمق الصيانة الالزمة لطفايات احلريق وإعادة طعبئتها وطوزيعها على .5

  ا يف املوقي.

عمق صيانة شاملة جلميي مرافق السد واالنفاق وصمام الري السفلي وجسم السد  .6

-2019وجتهيزه الستقبا  املوسم املطري  dischargeوحمطة االرصاد ومبنى ا 

2020. 

العمق علي طصريف املياه نتيجة طسرب مياه األمطار إىل احلجرة اخلارجية اخلاصة  .7

 .للمبين

 طزويد السد مشغق جديدة وجتهيزما بكامق املعدات الضرورية للصيانة. .8
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 سد وادي شعيب

سم حلجز كميات مياه اضافية وزيادة سعة 70مت رفي مفيض سد وادي شعيب  .1

 ختزين السد.

طركيب أسال  شائكة علي باب برج سد وادي شعيب ملني العابثني من الوصو  للربج  .2

  ب.وأجهزة قياس املنسو

اخذ املزيد من االحتيانات واسجراءات ألالزمة ملني حدوث انسداد للمآخذ يف سد  .3

 وادي شعيب 

 اجراء املراقبة املطلوبة والفحوصات الألزمة جلميي املرافق ا يدروميكانيكية يف السد وإجراء الصيانة الألزمة. .4

 

 

 

 سد الكفرين

لعابثني من الوصو  للربج طركيب أسال  شائكة علي باب برج سد الكفرين ملني ا .1

 .وأجهزة قياس املنسوب

  اصالح األعطا  الكهربائية يف السد عند حدوثها. .2

 .طركيب لوحات حتذيرية يف منطقة السد .3

مت اجراء املراقبة املطلوبة والفحوصات الألزمة جلميي املرافق ا يدروميكانيكية يف  .4

 .السد وإجراء الصيانة الالزمة

 

 سد الوالة

 

 سد الوال  .ل (8اخلاص بالبئر رقم)  wash outإصالح ا   .1

 اخلاصة ببوابات السد.  flashingإصالح مضخة ا  .2

الرئيسي  pipeاخلاص با  intakeإدامة إسالة املياه للمزارعني عن نريق فتح ا  .3

 بعد انسداده نتيجة طراكم الطمي والرسوبيات فوق .

ت الكهربائية اخلاصة عمق صيانة دورية ووقائية للنظام ا يدروليكي واللوحا .4

  بالبوابات.
 

 سد الكرام 

 

 

 سد امللك نال 

املكاطب و رفة  يف شوارع السد ومنطقةوعما  الصيان  املستمره داخق انفاق السد أ .1

 . عما  الكهربائي احلراس واملتمثل  باألعما  امليكانيكي  واأل

و  حمو  بالسد أربط منطقة السد ربط كهربائي حلقي من مثلـ اجملد  حتى  مت .2

 .وذلك لتعويض السد عند فصق التيار بتغذي  من إجتاه آخر

 وات التصريف من ال سبات.نطنظيف األنفاق وق .3

 تصدعات يف بعض املنانق ومي قدمي  دون حدوث ططور عليها .مراقبة ومتابعة ال .4

رمات حتذيري  يف منانق خمتلف  من السد وذلك بعد جتهيزما يف مشا ق آطركيب  .5

  .وشنف

 طركيب كامريات مراقبة عن بوابات السد والصمامات. .6

 . الفيضان خال اوطصريف كميات مياه  سنة 15عمق صيانة كاملة لبوابات السد ومت فتحها ألو  مرة منذ   .7

 اسشراا على طشغيق وصيانة حمطة طوليد سد امللك نال . .8

 

 داخق  را املناوبة ومرافق السد االخرا .و  صيانة االنارة يف مكاطب االدارة .1

 طركيب آرمات حتذيرية على جسم السد . .2

داخق موقي واليت   إصالح الكشافات املتواجدة داخق وخارج الربج و طركيب كشافات داخق النفق .3

  .السد

سحب املياه املوجودة  وعمق الصيانة الالزمة باسضافة إىل اخق افطةطشغيق كمربيسرات ا واء د .4

 . داخق االبار حو  حمطة الضخ

 .( م  نولي650نرح عطاء صيانة خط املياه الرئيسي املوجود داخق النفق بطو  )

5.  
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 كفرجنةسد 

 

 د شرحبيق بن حسنة)زقالب(س

 

 

 

 سد وادي العرب

 

 

 

 

 

 

 سد الكر 

 ت ملباني املكاطب واملختربات.طركيب محايا .1

 مم.500صيانة حمابس ا وايات خلط الري  .2

  (.1طنظيف الطريق املؤدي إىل بوابة النفق رقم ) .3

 .إجراء الصيانة الدورية والتفقد الالزم ملولد الكهرباء يف السد .4
 

 

 شبكة مياه رئيسية لشقق املدينة السكنية للسد.متديد  .1

 وضي لوحات حتذيرية على اكثر من نقطة وعلى حميط السد. .2

 طنظيف قنوات التصريف من الرسوبيات  والطمي والكلس امل اكم. .3

 انة نريق خدمات السد الذي يربط منطقة السد باملزرعة اخلاصة.العمق على صيجاري  .4

 جتهيز كرفان الفراد االمن واحلماية على مدخق السد الرئيسي. .5

طنفيذ مشروع نقق مياه سد كفرجنة من خال  اخلط الناقق إىل قناة امللك عبد اهلل وذلك ليستفاد  .6

 .منها لغايات الشرب بعد التأكد من أنها صاحلة للشرب

 عمق صيانة فابس الري. وحاليا يتم عملية فتح وا الق حمبس الري. .1

مام النفق ملني املزارعني من العبـ أعمق حلام جنزير حديد على حمابس زقالب الثالث املوجودة  .2

 .بها

 .اوعمق الصيانة الالزمة   مت ايقاا طسريب من مواية على خط الري داخق نفق سد شرحبيق .3

حلام باسضافة إىل  .عمق حلام فصاليات لباب  رفة التحكم القواني الكهربائية فابس خط الري .4

 .من قبق صيانة الشما  600املاسورة املؤدية خلط 

 .جديد بد  القديم من اجلهة الشرقية من قبق صيانة الشما  By-Bassطركيب حمبس  .5

 ونفق السد.  رفة احلارس كهرباءصيانة  .6

سناد وعطاء سم بالتعاون بني مديرية اس5لطة اسفلتية خبع على جسم السد طعبيد الشار .7

 الالمركزية يف الشما  .

العمق جاري يف اودية حوض الصباب ضمن مشروع احلد من الرسوبيات يف اودية سد شرحبيق بن  .8

 . GIZمنظمة  بالتعاون ميقفاص  ابيون حجرية أحسنة )احلجاحيجنني الصفا (على بناء 

حف وجلخ دمان  لبدء يفلجاري  مقالعوقصد امل شركة خطوط الري على دمان أنابيب اءإحالة عط .9

 القدمية.نابيب األ

 

 

 

 

 

مراقبة املضخة الغانسة يف االنفاق و ( للمياه املعاجلة3(و)2مراقبة خزانات كسر الضغط رقم ) .1

  .لتصريف مياه التسرب

 ( .World Visionجمرا وادي العرب مي شركة )متابعة مشروع احلد من الرسوبيات يف  .2

 وداخق نفق املفيض. اجلسرواحلراس  ومساكن  رفة و املكاطب انارة صيانة .3

 . ومراقبتها بشكق دوري فقي عمق قياسات داخق نفق املفيض للتصدعات األ .4

 متابعة وازالة االعتداء احلاصق على مواية الضخ على نريق احلم  ام قيس عند اس احة قلعة .5

 ومتنزه وادي العرب

سم من قاعدة اجلدار االمين 20استكما  احلفرة االستكشافية على نبقة الشوطوكريت على بعد  .6

 م   ذه احلفرة.2م  وعمق 1.5االستنادي احلاضن للمفيض وبطو  وعرض 

حلماية ومني االجنراا لل بة اسفق خط املياه GIZ ابيون من قبق منظمة  قفاص أبناء  .7

( جانب الشارع املؤدي ا  حوض 1املنطقة السفلية من السد قرب خزان كسر ضغط ) املعاجلة يف

التوازن ومبنى العواماتي وكذلك طنظيف قناه طصريف االمطار على كتف الشارع من اجق اعادة 

 حسب املخططات املعتمده . Vبنائها بالدبش والبانون على شكق حرا 

من االعشاب  -  املنطقة السفلية من السديف  مامأ - حوض ال سيبو طنظيف حوض التهدئة .8

ومديرية  سنادالنامية والقصيب عن نريق حفارة ذات ذراع نويق بالتعاون مي مديرية اس

 .ستخدام قالب لنقق خمالفات القصيب عن نريق حفارة صغريهتالشما  ب

 حتذرية )املوقي مراقب بالكامريات(. رمات آ طركيب  .9
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 سد اللجون

املتبقية من السياج من زوايا وشيك ومواسري  م  سياج ومت نقق املواد 850مت العمق على طسييـ منطقة سد اللجون حبوالي  .1

 وبراميق اىل مستودعات الكرامة.

مت عمق صيانة للمولد التابي للنفق من قبق املقاو  وطبديق البطارية قبق التسليم  .2

النهائي مت عمق صيانة لسطح  رفة مولد النفق ـادة عازلة ملني طسرب مياه االمطار 

 اىل داخق الغرفة.

 نظيف القنوات على انراا الشارع املؤدي اىل جسم السد.مت العمق على ط .3

مت طنظيف النفق من الداخق من قبق املقاو  خال  ف ة ما قبق التسليم النهائي   .4

 .2019خال  سنة 

 مت العمق على ا الق الفواصق على جسم السد ـواد الصقة. .5

 ة )ونوع االق اب يالصيد والسباحة(.مت وضي شواخص حو  املنانق اخلطرةي انراا السد وحو  املدينة السكني .6
 

 

 سد زرقاء ماعني

 وادي زرقاء ماعني .أسفق االنتهاء من اعما  الصيانة لقناة مزاعيني  .1

 ملزاعيني وادي زرقاء ماعني . م 150انش بطو  6 ( عرض2عدد ) طركيب بربيش .2

 م  نولي . 230بطو    upstreamعمق سياج جلسم السد من جهة  .3

 مراقبة يف السد . طركيب كامريات .4

 جهزة القياس .أصيانة أ طية  .5
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 مديرية احلصاد املائي 

 

 أوال: التعاون مي وزارة البيئة )برنامـ التعويضات البيئية(:

 مالحظات (3السعة )الف م افافظة اسم املوقي رقم العطاء رقم اسطفاقية

ة
ع
ب
را
ل
ة ا
ي
ق
ا
ف
ط
س
ا

 2017/  6ر /  

 شعيب عصفور

 املفرق

25 

 الم نهائيإست
 50 2اللظايم 

 50 1اجلنيدي 
 50 الطبيالت
 100 الشعالن

 2017/  9ر / 
 40 املفرق نايفة

 إستالم نهائي
 70 الكر  أبو الغربان

 إستالم نهائي 50 الكر  سد أم إنطار 2017/ 10ر/ 

 2018/  1ر / 
 70 الكر  وادي قليطة

 إستالم نهائي
 30 فرقامل صبحا

ة
س
م
ا
خل
ة ا
ي
ق
ا
ف
ط
س
ا

 

 2018/  3ر / 
 100 معان مد  جضيعة

 إستالم أولي
 100 معان أبو قرذية

 2018/  4ر / 
 100 املفرق 2قاع أبو احلصني 

املريغة الشمالية  إستالم أولي

 )بد  إقطية(
 100 املفرق

 2018/ 6ر/

 3الصاحلية 

 العقبة

50 

 إستالم أولي
 25 أم  دير

سحبان وطنظيق 

 52 2+1حاجز املقر 

القوات 

املسلح /إطفاقية 

 طنفيذ حفائر

  دير عمرة

 الزرقاء
25 

 إستالم أولي

 25  دير السبيال

 100 4الغدا 

 50 معان 2وادي حصيدة 
ملحق إطفاقية 

 طنفيذ احلفائر
طنظيف سد أبو 

 صوان 
 30 الزرقاء

 2018/ 8ر/ 

 1البستانة 

 قاملفر

50 

 إستالم أولي
 50 2مقيش 

 50 2عنقا 

 50 1شبيكة 
القوات املسلحة 

/إطفاقية طنفيذ سد 

 صحراوي
 %60نسبة اسجناز  300 املفرق سد عنيزة

2019 / 12 
 (2الدميثة )

 70 املفرق
 حتت اسحالة

 70 (3عنقا )

2019 / 13 
 بئر حصيدة

 75 معان
 حتت اسحالة

 75 (2ي )العوسج

ة
س
د
ا
س
ل
ة ا
ي
ق
ا
ف
ط
س
ا

 

القوات املسلح / 

طنظيف سد 

 القطرانة
 %10نسبة اسجناز  400 الكر  سد القطرانة

2019 / 16 

 50 الكر  املنقش
 50 معان الرويي حتت الطرح

 50 الكر  ا جن
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 :ثانيا: التعاون مي وزارة الزراعة

 مالحظات (3السعة )ألف م افافظة أسم املوقي رقم العطاء السنة

 
 إستالم نهائي 50 العاصمة (3العدلة ) 2018/  52ز / 

ة 
ن
س
م 
م
ا
ف
ط
ة 
ر
ك
ذ
م

2
0
1
8

 

 50 العاصمة (4املخروق )

 50 العاصمة (1احلصيدة )

 100 العاصمة (4الضبعي ) 2018/  53ز/ 
 إستالم نهائي

 50 الزرقاء (4العدلة ) 2018/ 54ز/ 
 إستالم نهائي

 50 الزرقاء الضاحكفيضة 

 100 الزرقاء (1الغمر ) 2018/  55ز/ 
 إستالم نهائي

 50 العاصمة (5الضبعي ) 2018/  71ز/ 
 إستالم نهائي

 
 2019/  2ز / 

 إستالم أولي 50 العاصمة  دير الطالبة

ة 
ن
س
م 
م
ا
ف
ط
ة 
ر
ك
ذ
م

2
0
1
9

 

 50 العاصمة (3املديسيسيات )
 50 العاصمة حاجز اجلناب

 50 الزرقاء (2املعاشي ) 2019 / 3ز/ 
 إستالم أولي

 
 50 الزرقاء (2) شعيب القشة

 

 25 الزرقاء (1) قاع األزرق 2019/ 16ز/ 
 إستالم أولي

 50 الزرقاء (3) وادي اجلناب

 %70نسبة اسجناز  50 العقبة (1القويرة ) 2019/  28ز/ 
 

 50 العقبة (2القويرة )
 

 50 العقبة (3) القويرة 2019/  29ز/ 
 إستالم أولي

  
 50 العقبة (4القويرة )

 

 

 مديرية املشاريي 

 متابعة اعما  التنفيذ واالشراا على املشاريي التالية: .1

 اعادة طأميق ري حسبان الكفرين/املرحلة الثانية. 

  كم18ري  ور كبد مشروع . 

  ري سيق فينان/وادي عربة. 

  33طة ضخاىل حم 24اخلط الناقق من حمطة ضخ مشروع. 

 حفر بئر يف منطقة الفيدان/وادي عربة. 

 متابعة اعما  العطاءات التالية:  .2

  18طعزيز القدرات لعمليات التشغيق والصيانة يف مشروع ري التمديد( كمC2) 

 ( التوعية يف استخدام املياه املعاجلة يف نا  وادي األردن أل راض الزراعةC3                                   )      

 متابعة الوحدات الزراعية وكق ما يتعلق بايصا  املياه اليها واالستمالكات اخلاصة خبطوط الري يف منانق اال وار. .3

 اعداد نسب اسجناز للمشاريي والتقارير الشهرية والتدفق الشهري للمشاريي قيد التنفيذ. .4

وقد مت  ميق السد التحويلي يف وادي املوجبوالتصاميم ووثائق مشروع صيانة وإعادة طأ عطاء اعداد الدراساتنرح  .5

 .اعداد الوثائق املطلوبة

 متابعة أعما  الصيانة واسصالحات الالزمة للمشاريي التالية خال  ف ة اسشعار بتصالح العيوب: .6

 إعادة طأميق السد التحويلي يف منطقة طال  الذمب. 

 إعادة طأميق حمطات الضخ يف األ وار الشمالية والوسطى. 

 ى اللجنة االىل التابي سدارة األالاضي والتنظيممبن. 

متابعة طنفيذ االطفاقية اخلاصة ـراقبة نوعية املياه يف املصادر املائية املختلفة يف منطقة وادي االردن مي اجلمعية  .7

 العلمية امللكية .

 اعداد الشروط املرجعية )فين ومالي/ طأميق االستشارين( للمشاريي التالية: .8
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 Adaption to climate change II consultancy for Accompanying measures 

 Adaption to climate change II consultancy for project Implementation 
 املصادر املائية  مديرية

وافقة )سيق الزرقاء( ملنح امل جمموعة من املصادر املائية التالية قامت مديرية املصادر املائية بالكشف امليداني على  .1

عني عليم وعني جفنة اجلنوبي )عني القلب( وعني جفن  الشمالي  من  والستخدام مياه السيق من اراضي اجملد  /جرش 

من اراضي نبقة  6حوض  83)نبي ماء( يف  القطعة رقم  و اراضي الطفيلة ملنح املوافقة على استخدام مياه مذه الينابيي

نة(  لتقييم النبي وحتديد ه كما ونوعا وكيفية االستفادة من  ومنح مجعية فحق / املشارع / اال وار الشمالية )خزي

 و املتقاعدين العسكريني املوافقة املبدئية والسري باجراتءا االستثمار من خال  وحدة االسثمارات يف سلطة وادي االردن

 .تفطة حتلية مياه )مسارا( العائدة لشركة بسمة حسني ابوعادي يف منطقة البحر املي

. و ضبط خمالفة باالعتداء على املصدر املائي) نبي( يف امكانية استغال  مياه الوادي من خال  عطاء استثماري دراسة  .2

 الوادي من قبق جهة خاصة ذكرت يف التقرير الفين.

وي عينة من مياه سيق الزرقاء لفحصها خمربيا للتاكد من صالحيتها  الستخدامها يف ري زراعة احلمضيات املن أخذ .3

 زراعتها.

سيق الزرقاء من عدة منانق ولغاية سد امللك نال   لالنالع على واقي حا  السيق نتيجة دخو  كميات مياه  طفقد .4

 كبرية علي  بسبب ا طوالت املطرية الغزيرة وا ادا لفيضان سد امللك نال  .

كمياه  ري صاحلة للشرب من  )نبي ماء( افقة جلمعية املتقاعدين العسكريني / نبقة فحق بتجميي وبيي مياه اامنح املو .5

  .اراضي نبقة فحق / املشارع / اال وار الشمالية )خزينة(

اليت  )نزاز ماء( يف ري من اراضي الزارة اجلنوبية  /مكاور املزروعة باشجار اجلوافة  اخذ املوافقة باستخدام املصدر املائي .6

 مت االعتداء عليها.

من اراضي زور الكتار  3حوض  2يف ري القطعة رقم  نهر األردنباستخدام مياه منح املوافقة لشركة انايب التمر  .7

 .الوسطاني / ور الكتار / الشونة اجلنوبية املراد زراعتها باشجار النخيق

بالكشف امليداني على املصدر املائي )نبي ماء( يف وادي العظيمي ملنح  29/5/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ  .8

 العظيمي / مادبا املنوي زراعتها باشجار النخيق )موافقة( 19حوض  34ة الستغال  مياه النبي يف ري القطعة رقم املوافق

بالكشف امليداني على نهر الريمو  يف منطقة املخيبة الفوقا بناءا  14/7/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ  .9

 نشاء مشروع طربية وانتاج االمسا  .على نلب استئجار قطعة ارض حماذية لنهر الريمو  ال

بالكشف امليداني على مصدر مائي ) مياه معاجلة ناجتة عن حتلية  5/8/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ   .10

 من اراضي الفيصلية / مادبا 19حوض  408مياه بئر ارطوازي( //لري قطعة ارض رقم 

جبولة ميدانية مي اللجنة املشكلة لدراسة منح ال اخيص على مسار  6/8/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ   .11

 سيق الزرقاء ابتداءا من مدينة الزرقاء وصوال لسد امللك نال .

بالكشف امليداني على مصدر مائي )نبي العظيمي( لري قطعة ارض  7/8/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ   .12

 / مادبا من اراضي الفيصلية 19حوض  408رقم 

بالكشف امليداني على مصدر مائي )نبي العظيمي( لري قطعة  19/8/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ   .13

 من اراضي الفيصلية / مادبا 19حوض  5ارض رقم 

بالكشف امليداني على نبي ماء خمريص لتحديد كمية طدفق مياه  27/8/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ   .14

 بي.الن

 بالكشف امليداني على ابار املخيبة وحتديد العامق والغري عامق منها.  2/9/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ  .15

ي 29بالكشف امليداني على نهر الريمو  و قطي االراضي ذوات االرقام   2/9/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ  .16

 ارما النشاء  مشروع مسمكة ومدا طأثري مذا املشروع على نهر الريمو .اجملاورة ل   املطلوب استئج  31ي 30

بالكشف امليداني على  املصدر املائي حبرية)بركة( العرائس وقطي  2/9/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ  .17

ردنية القامة مشروع وذلك من اجق استئجار  مذه القطي من قبق مجعية السالحف اال 24ي 19ي 18االراضي ذوات االرقام 

سياحي وبيئي  مستغال وجود بركة العرائس فيها اليت حتتوي على عدد كبري من انواع السالحف / منطقة املخيبة الفوقا. 

 )عدم موافقة( 

من  13حوض  383بالكشف امليداني على  قطعة االرض رقم  30/9/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ   .18

لية  القريبة من نهر االردن  بناءا على نلب شركة قرية اجملهو  السئجارما وبيان مدا طأثري اراضي املالحة الشما

 استثمارمم على نهر االردن.

بالكشف امليداني املش   مي وزارة املياه على ابار املخيبة لتحديد   17/10/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ  .19

 منها وطركيب مضخات سحب مياه عليها .االبار اليت ميكن سحب مياه اضافية 

بالكشف  امليداني على نبي ماء خمريص لتحديد كمية طدفق مياه   26/11/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ  .20

 النبي وذلك استكماال العما  اللجنة املشكلة الستثمار مياه النبي.
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 2مليداني  على املصدر املائي عني ماء عليم الذي يبعد بالكشف ا  9/12/2019قامت مديرية املصادر املائية بتاريخ  .21

( 42( وادي امرق من اراضي الطفيلة والبالغ مساحتها )1( حوض رقم )1كم طقريبا عن جزء من قطعة االرض رقم )

لري  دومن املراد استئجارما بناءا على نلب السيد جربيق السوالقة  لغايات الزراعات املومسية مستخدما  املصدر املائي

 مزروعاط .

قامت مديرية املصادر املائي  بعدة جوالت ميدانية اىل مصادر مائية خمتلفة يف منطقة اال وار واالودية املنحدرة  .22

 .باجتامها  واىل سيق الزرقاء وسد امللك نال  باالضافة اىل الوزارات واملؤسسات

 

 املخترباتمديرية 
 الف دومن زراعي. 40مسح وطصنيف ودراسة  .1

 احباث علمية يف جمالت عاملية حمكمة. 5نشر  .2

 مزراع وشركة زراعية.141طقديم النصح واالرشاد لـ  .3

 مصيدة ذباب مي املطاعيم على اجملتمي افلي يف ديرعال. 100طوزيي  .4

 عقد ورشة عمق عن اممية التحاليق املخربية ودور املختربات يف خدمة القطاع الزراعي .5

 نشرة ارشادية. 100طوزيي  .6

 حتليق خمربي. 14671مت اجراء  .7

 عينة طربة . 100عينة مياه و 2048مت مجي  .8

 عينة مياه وطربة وامسدة ونبات. 2865مت اجراء التحاليق املخربية لـ  .9

 .2018% عن العام 26دينار بزيادة  84613ارطفعت االيرادات الكلية للمديرية )بد  قيمة خدمات( اىل  .10

  رسة وشجرة حرجية 500مت زراعة  .11

 .ISO 17025 2017لبات االعتماد من التجهيز ملتط مت االنتهاء .12

 

 2019-2018( مقارنة االيرادات املالية خال  االعوام 15جدو  )

 اجملموع نبات مياه مساد طربة السنة

2018 6402.625 201.5 59448 965 67017.13 

2019 76161.5 1139 73235.5 2342 84613 
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 يم إدارة األراضي والتنظ

ي حيت يف السلطة على طنفيذ املهام اليت طعنى بشؤون الوحدات الزراعية والوحدات السكنية ومتصرفيها طعمق مديرية األراضي .1

وطشمق اصدار طتمثق ـعامالت خاصة بالوحدات الزراعية والوحدات السكنية ملتلقي اخلدمة ( معاملة 1222مت اجناز حوالي )

بالوحدات الزراعية والوحدات السكنية وحتويق وثائق التخصيص اىل سندات التسجيق  وثائق التخصيص بامساء املتصرفني

ومعامالت البيي والرمن وطنفيذ حجـ االرث والتخارج وطصحيح امساء املتصرفني للوحدات الزراعية والوحدات السكنية 

واليت ملفات الوحدات الزراعية حة من ( صف3418)أرشفة باالضافة اىل طنظيم عقود االجيار على الوحدات الزراعيةي كما مت 

( صفحة من ملفات الوحدات السكنية واليت بدأ العمق بها بنهاية عام 923وأرشفة ) 2009 منذ بداية عامبدأ العمق بها 

( وحدة زراعية ضمن مشرع ري 82 ختصيص )( من قانون ططوير وادي األردن فقد مت24ي واستنادًا ألحكام املادة رقم )2010

( وحدة سكنية يف مجيي منانق األ وار الصحاب االستحقاق حسب األصو  وذلك خال  النصف االو  من عام 474و) كم14.5

2019. 

( من قانون ططوير وادي األردن وطعديالط ي على استمال  21طعمق مديرية طقديراألراضي استنادًا إىل أحكام املادة ) .2

حقوق أخرا طتعلق باألرض واملاء وذلك لغايات مشاريعها املختلفة كتنشاء  وطقديرقطي األراضي أو حصص املياه او كليهما وأي 

السدودي و طنفيذ خطوط الري واملهارب والطرق واألقنية واستمالكات لغايات التوسي يف التنظيم السكين أو املشروع الزراعيي 

ـ مت احتساب قيمة التعويضات املالي  خال  باسضاف  إىل صرا التعويضات للمالكني عما مت استمالك  لغايات مذه املشاريييحي

( ألف دينار طقريبا ليتم صرفها الصحاب االستحقاق وذلك عن مساحات قطي األراضي 197941.488مذه الف ة بقيمة )

(دينار طقريبا لتحصيلها من 49447.624املستملك  او التحسينات الواقع  عليها ومت االنتهاء من إرسا  مذكرات مالي  بقيم  )

( مقاص  42مالكي قطي االراضي املخصص  م وحدات سكني  بدال عن ملكياطهم الواقع  ضمن التنظيم السكيني حيـ مت انهاء )

( مذكرة مدين على األراضي اململوك  الواقعة ضمن التنظيم السكين وحتصيق ما قيمت  30( مذكرة دائن و )12مالي  بواقي)

( دومنًا طقريبًا ملشاريي السلطة املختلفةيومت 66  ومت استمال  ما مساحت  )( دينار طقريبا خلزين  الدول17199.286)

( معاملة طقدير لقطي 117( معاملة للشؤون القانونية ي ومت اعداد )12( معاملة رفي إشارة إستيالء و )20األنتهاء من إجناز )

التقدير يف الصحف اليومية وعلى موقي الوزارة ( اعالن نشر ملعامالت 110أراضي لغايات مشاريي السلطة املختلفة ومت نشر )

( معاملة وردت 135( معاملة طقدير وارسا ا للجنة االستئنافية ي حيـ مت استالم )110االلك ونيي وكذلك مت االع اض على )

 من اللجنة اسستئنافية وحولت اىل األقسام املعنية الستكما  اسجراءات املتعلقة بها حسب االصو .

لقطي  2019( معاملة ملتلقي اخلدمة وذلك خال  النص االو  من عام 1915يرية التنظيم على اجناز حوالي )عملت مد .3

األراضي األخرا الواقعة خارج مشاريي السلطة الزراعية والتنظيمية وللوحدات السكنية وطشمق مذه املعامالت:معامالت الصدار 

وكالة ( معامالت الصدار 8( معاملة رمن أراضي اخرا و )25ي و)( معاملة بي192موافقات لقطي األراضي األخرا ومي )

( معامالت مت عرضها على 9ومعاملة طأجري قطعة أرض و) طنفيذ حجة ختارج او ارث( معاملة 25و) خاصة  ري قابلة للعز 

لقطي األراضيي  خمطط موقي طنظيمي( 348واصدار )راضي اململوكة قطي األ االستيالء عناشارة رفي جملس ادارة السلطة ل

وكالة خاصة  ري قابلة ( موافقة الصدار 32اضافة اىل اصدار موافقات للوحدات السكنية الصادر بها سند طسجيق طتمثق بـ )

 عادة طسجيق قطي اراضي ولوكة ملالكيها بعد الرفي املساحي( معاملة ال35و) تنفيذ حجة ختارج او ارث( معاملة ل1ي و)للعز 

مؤقت  ومطابق  خمططات  وثيقة ختصيص( وحدة سكنية ب105( موافقة رمن وافراز حوالي )13( موافقة بيي و)48و)

( معاملة ل خيص أبنية أو ايصا  خدمات )مياه 91( وحدة سكنية ودراسة )843التنظيم وخمططات األراضي حلوالي )

ن وحدة االستثمارات لتحديد مواقي ( نلبات م4اضافة اىل دراسة ) ولوكةأخرا  اراضي قطيزراعية وات الوحدوكهرباء( لل

قطي أراضي من مشاريي السلطة ُوبعد مذه املواقي عن الشارع الرئيسي وعن أقرب مصدر مائي وحتديد مساحة وملكية مذه 

 ( نلب مقدم من مواننني ومؤسسات ودوائر حكومية خمتلفة واعداد الردود املناسبة.137األراضي اضافة اىل دراسة حوالي )

( 60عملت مديرية األراضي على حتديد موقي )(GIS)أنظمة املعلومات اجلغرايف على خمطط استعماالت األراضي ستخداموبا .4

( معاملة ما بني خمانبات ومذكرات رمسية لعدة 200قطعة أرض من مشاريي السلطة لغايات البيي والرمن واجناز حوالي )

( خمطط بأحجام خمتلفة ملديريات السلطة املختلفةي 12ار حوالي )جهات والرد على اسستفسارات املتعلقة بقطي األراضي واصد

( قيد مالي للمتصرفني واحتساب القيم 43ومت احتساب القيم الرأمسالية ملتصرفني بوحدات زراعية يف اال وار واصدار )

ملالية بسبب عدم وجود (كم )ومل يتم إرسا  القيود اىل الدائرة ا14.5( وحدة زراعية ضمن مشروع )150الرأمسالية حلوالي )

 شهادات حتري بامللكيات السابقة(.
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  العطاءات و املش يات  والشؤون املالية  

 اجنازات مديرية الشؤون املالية

 (16جدو  رقم)النفقات اجلارية
 نسبة االنفاق املصروا املخصص الربنامـ

4201 
 %89.61 1,257,667 1,403,500 املساندةاالدارة واخلدمات 

 %82.89 298,394 360,000 االراضي والتنمية الريفية 4205

 %93.17 505,421 542,500 الري 4210

 %95.39 6,135,624 6,432,000 التشغيق والصيانة وامليكانيك 4215

 %87.49 825,501 943,500 السدود 4220

 %96.44 1,244,514 1,290,500 اال وار اجلنوبية ووادي عربة 4225

 %93.58 10,267,121 10,972,000 اجملموع

 (17النفقات الرأمسالية جدو  رقم )
 نسبة االنفاق املصروا املخصص الربنامـ

 %99.69 1,926,381 1,932,450 االراضي والتنمية الريفية 4205

 %99.18 4,338,601 4,374,500 الري 4210

 %93.22 6,501,870 6,974,750 التشغيق والصيانة وامليكانيك 4215

 %90.21 6,405,857 7,101,300 السدود 4220

 %64.51 187,072 290,000 اال وار اجلنوبية ووادي عربة 4225

 %71.42 6,570,644 9,200,000 التنمية املتكاملة لتطوير منطقة وادي عربة 4230

 %86.80 25,930,425 29,873,000 اجملموع

 

 2019و  ايرادات السلط  لشهر كانون ا(  يوضح 18جدو  رقم )

 التحصيالت املديري 

 50158.145 مريية الشما 

 26800.478 مديرية الوسط

 20748.795 مديرية الكرام 

 389484.11 مديرية اال وار اجلنوبي 

 487191.528 اجملموع

 240574.265 بنك االيرادات /االداره

 727765.793 االمجالي
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 اجنازات مديرية العطاءات واملش يات 

 قسم العطاءات : : أوال

وافلية( ومت طوقيي  املركزية) األشغا  من عطاءات جمموعة واحالة بطرح 2019 عام يف واملش يات العطاءات مديرية يف العطاءات قسم قام -

 :التالي النحو على مفصلةي واملباشرة يف طنفيذماي 2019االطفاقية لثالثة عشر مشروعا يف عام 

 ات املركزية  / أشغا العطاء( يوضح 19جدو  رقم )

 اسم العطاء نوع العطاء رقم العطاء

طاريخ طوقيي 

 االطفاقية

 قيمة االحالة )دينار(

100/2018 

دراسات 

 وطصميم

 ملشروع وثائقـــوال يمـــوالتصام اتــــدراســـال دادـــإع

 املوجب وادي يف التحويلي السد طأميق وإعادة صيانة

3/1/2019 53130 

 -- طنفيذ سد الوادات طنفيذ 21/2019

مت ارسا  نلب للرئاسة 

 بتاجيق نرح العطاء

 طنفيذ 55/2019

 يمــظــنــط روعـمشـــل نرق انشاء و فتح عطاء

 كرمية منطقة يف الشفا وري  األراضي

 مت الغاء العطاء --

 طنفيذ 66/2019

 (PREQUALIFICATION) 

 (Accompanying Measures) 

 

 مرحلة دراسة العروض

ADAPTION TO 

CLIMATE 

CHANGE II 

 

 طنفيذ 67/2019

Implementation 

Rehabilitation of irrigation systems in 

Jordan Valley 

 

 مرحلة دراسة العروض

Adaptation to 

Climate Change 

II Consultancy 

for Project/KFW 

 حملية/   عطاءات الدائرة( يوضح 20جدو  رقم )

 

 رقم العطاء

نوع 

 العطاء

 اسم العطاء

طاريخ طوقيي 

 االطفاقية

 قيمة االحالة )دينار(

 طنفيذ 16/2019
 حمافظيت/ والرويي وا جن املنقش حفائر إنشاء عطاء

 معان و الكر 

 مرحلة دراسة العروض 

 مرحلة دراسة العروض  صيانة املباني والصمام الرئيسي لسد الوحدة طنفيذ 15/2019

 24620 22/12/2019 الوا صق للفرع اسنتاجي / لواء ديرعال طريقانشاء للإعادة  طنفيذ 14/2019

/ باير منطقة 2العوسجي حصيدةي بئر حفائر إنشاء عطاء طنفيذ 13/2019

 معان حمافظة
 مرحلة دراسة العروض 

/  الرويشد/  3عنقا ي2الدميثة مرب حفائـــر إنشاء عطاء طنفيذ 12/2019

 املفرق حمافظة

 148760 مرحلة االحالة

 طنفيذ 11/2019

 الطاقة لتوليد نظام طشغيق و ربط و طركيب و طوريد

اللجون  سد موقي يف الشمسية اخلاليا باستخدام الكهربائية

off grid system 

 مرحلة دراسة العروض 
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 / وزارة التخطيط والتعاون الدوليعطاءات ( يوضح 21جدو  رقم )

 

 اسم العطاء نوع العطاء رقم العطاء

طاريخ طوقيي 

 االطفاقية

 قيمة االحالة )دينار(

EPP-CCP-

2/2019 

 طنفيذ

 

انشاء وجتهيز مزرعة مشامدة حبثية لتجارب الري 

ة املعاجلة  ري املخلونة يف منطقة باملياه العادم

 الشونة الشمالية 

14/11/2019 143324.500 

EPP-CCP-

11/2018 
 طنفيذ

 

انشاء حفرية طرابية ) بركة ( للحصاد املائي يف وادي 

 املرحلة األوىل أ –خنيزيرة / األ وار اجلنوبية 

23/10/2019 500364.473 

EPP-CCP-

12/2018 
 طنفيذ

 

انشـــاء حفرية طرابية ) بركة ( االشراا على طنفيذ 

للحصاد املائي يف وادي خنيزيرة / األ وار اجلنوبية 

 املرحلة األوىل أ –

23/10/2019 147000 

 طنفيذ 10/2019
طوريد وفرش خلطة اسفلتية للطرق الزراعية يف منطقة 

 األ وار الشمالية

23/12/2019 

74880 

 زية/المرك

 طنفيذ 9/2019

 الطاقة لتوليد نظام طشغيق و ربط و طركيب و طوريد

 الكر  سد موقي يف الشمسية اخلاليا باستخدام الكهربائية

off grid system 

 مرحلة دراسة العروض 

 6/11/2019 ديرعال لواء يف الزراعية للطرق اسفلتية خلطة وفرش طوريد طنفيذ 8/2019

351460 

 /المركزية

 7/10/2019 ديرعال لواء يف الزراعية للطرق اسفلتية خلطة وفرش طوريد طنفيذ 7/2019

42500 

 المركزية

 119963.686 11/9/2019 العـــرب وادي سد يف وسكن مكاطب انشاء طنفيذ 6/2019

 154140 17/9/2019 كفرجنة سد نريق صيانة طنفيذ 5/2019

 4/9/2019 األردن وادي منطقة يف الزراعية للطرق كورس بيس طوريد طنفيذ 4/2019

39200 

 المركزية

 148910 28/8/2019 اجلنوبيةاأل وار لواء يف اسفلتية خلطة طنفيذ 3/2019

 طنفيذ 2/2019

 لواء يف اسفلتية خلطة وطنفيذ زراعية نرق انشاء

 األ وارالشمالية

17/6/2019 

237440 

 المركزية

 82722 17/6/2019 الشمالية اال وار يف الزراعية للطرق كورس بيس طوريد طنفيذ 1/2019
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  2019قسم املش يات و التدقيق  و املتابعة / لوازم لـلعام  -ثانيا :
 

 -ها املالية على النحو التالي :مت حصر األعما  املنجزة يف قسم املش يات  حسب مراحق عمليات الشراء و قيم

 نلبات الشراء  -أوآل :

 -وعلى النحو التالي :  2019( نلب شراء خال  العام 970مت طسجيق )

 ( نلب شراء .399شراء مباشر  )   - أ

 ( نلب شراء . 467جلان شراء )  - ب

 ( نلب شراء. 53شراء عرب دائرة اللوازم العامة  ) -ج

 ( نلب شراء .29طلزيم )  -د

 ( نلبات شراء . 22)  -عن نريق نرح باجلريدة  -اءآت حملية / لوازم  عط-مـ
 

   و مجيي  نلبات الشراء  مت  طسجيلها بسجالت  نلبات الشراء املعتمدة و حسب األصو   باسضافة

 سدخا ا  اىل احلاسوب  للحفظ و املتابعة و األرشفة .

 

 قرارات اسحالة و التلزيم  -ثانيا :

 

  -(  قرار إحالة وقرار طلزيم وعلى النحو التالي :  374جيق  )  إحالة و طس مت

 (    397679قرار إحالة بقيمة إمجالية مقدارما )  (  344قرارات إحالة جلنة املش يات افلية / لوازم )   - أ
 دينارا.

 1573030 ( قرارات إحالة بقيمة إمجالية مقدارما ) 12قرارات إحالة جلنة العطاءآت افلية / لوازم )  - ب

 ( دينارا .

 ( دينارا .   26839( قرار طلزيم بقيمة إمجالية مقداره )  18قرارات التلزيم )  -ج

 

 ( دينارا .1997548ما مقداره ) 2019بلغت القيمة اسمجالية لقرارات اسحالة خال  العام  

 

 تمدة و حسب األصو  و مجيي  قرارات اسحالة و التلزيم  مت  طسجيلها بسجالت قرارات اسحالة املع

 باسضافة  سدخا ا  اىل احلاسوب  للحفظ  و املتابعة واألرشفة .

 

 الكفاالت -ثالثا :

 

 ( كفالة  و شيك بنكي حتى طارخي  وعلى النحو التالي : 155مت التعامق مي  ) 

 (.19( ي كفاالت حسن التنفيذ  عدد ) 41كفاالت حسن التنفيذ: شيكات عدد )  - أ

 (.40( ي كفاالت دخو  عطاء عدد )50ءآت: شيكات عدد )كفاالت دخو  عطا - ب

 (.1( ي كفاالت الصيانة عدد )3كفاالت الصيانة : شيكات عدد ) -ج

 0( -- ( ي  كفاالت عدد )1كفاالت التلزيم : شيكات عدد ) -د

  ( طعهد عدلي ساري املفعو  3مو )  2019عدد التعهدات  العدلية اليت مت التعامق معها خال  العام 

( شيك و العدد الكلي للكفاالت  95مو )  2019العدد الكلي للشيكات اليت مت التعامق معها خال  العام 

  0( كفاالت حتى طارخي 24( شيك و )  54( ي موزعة بني كفالة وشيكي مت اسفراج عن ) 60) 
 

 احلاسوب و مجيي الكفاالت مت  طسجيلها بسجالت الكفاالت  حسب األصو   باسضافة  سدخا ا اىل 

 للحفظ  و املتابعة و األرشفة .
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 الفواطري -رابعا :

 

( دينارا موزعة حسب أنوع  1269202( فاطورة بقيمة إمجالية مقدارما  )  925مت طدقيق و إجازة صرا ) 

 -قرارات اسحالة و التلزيم واسطفاقيات و حسب القيم املالية  ا كما يلي :

 

 ( دينارا.  78190مة إمجالية ) ( فاطورة بقي  536شراء مباشر )  - أ
 

 ( دينارا . 408609( فاطورة بقيمة إمجالية مقدارما )  310قرارات اسحالة / جلنة شراء )  - ب
 

 ( دينار. 144071( طسعة عشر فاطورة بقيمة إمجالية مقدارما ) 41طلزيم )   -ج

 

 ( دينارا . 123883مجالية مقدارما ) ( فواطري بقيمة إ 16جلنة عطاءآت حملية / لوازم )  -قرارات اسحالة  -د

 0( دينار 514449( فاطورة و بقيمة إمجالية مقدارما )22لوازم عامة  ) -مـ

 

( دينارا علما بأن معظم اسطفاقيات 191128.800( اطفاقية بقيمة إمجالية مقدارما )11اسطفاقيات: ) -و

 0 2020 – 2019ادمة طدفي على دفعات و  البا ما طغطي نصف سنة حالية و نصف سنة ق
 

 مستندات اسلتزام املالي  -خامسا : 

 

مت إستصدار مستندات إلتزام مالي من قبق قسم املش يات جلميي العطاءات اليت نرحت عن نريق  قسم  

ي  2019العطاءات / للعطاءات اسنشائية املذكورة أعاله  باسضافة  جلميي عطاءات قسم املش يات خال   العام 

دينار حيـ مت إرسا ا للدائرة املالية لتحويلها لدائرة  10000نت القيمة التقديرية  ا أكثر من اليت كا

 املوازنة العامة سستكما  طوقيعها وختمها حسب األصو  والسري بتجراءآت نرح عطاءآطها وعلى النحو التالي :

 

 8( ديناري مثانية )   827598مقدارما )  (  مستندات  بقيمة  إمجالية  6العطاءات اسنشائية ي مت  حجز )   -أ

 ( دينار . 775000( منها لشركة ططوير وادي عربة بقيمة )

 0( دينار397550لواء دير عال ) –عطاءات ال مركزية / صيانة نرق زراعية فافظة البلقاء -ب

 0( دينار400000عطاءات ال مركزية / صيانة نرق زراعية يف األ وار الشمالية ) -ج

(  183500(  مستند التزام مالي بقيمة إمجالية  مقدارما ) 15طاءات املش يات  واللوازم ي مت  حجز ) ع -د

 دينار .

 ( . 251000( بقيمة بلغت )  4مستند طلزيم عدد ) -مـ

 0( دينار320000( بقيمة )8عطاءات لوازم عامة عدد ) -و

 

  ( ل 35العدد  اسمجالي  ملستندات  اسلتزام املالي  )  ي  وبقيــــمة إمجالية مقدارما ) 2019سنة

 ( دينارا مي استثناء عطاءات شركة وادي عربة  . 2379648
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 إدارة املوارد البشرية واملستودعـــات والنقليات

 

 . 27التعينات عدد  .1

 عقد. 242جتديد عقود موظفني )عقد ذو فئة ودرجةي عقد بد  جماز ي عقد شامق العالوات(عدد  .2

 ملف. 27  ملفات املوظفني اجلدد عدد خادا .3

 اعداد جدو  التشكيالت ويتضمن احلركات التالية: .4

  حركة. 3حركات نقق عدد 

 .حركات طغري مسمى حركتان 

  حركة. 19حركات طعديق درجة وأوضاع 

  حركة. 24حركات االحداث 

  حركة. 98حركات اسلغاء 

  حركة 67طرفيي 

  حركة. 21حركات ال فيي اجلوازي 

 .كتاب 26451  كتب صادرة وواردة يف الديوان املركزيوادخا  ارشفة  .5

 -التدريب موزع كما يلي: .6

  متدرب.  198دورات وورش عمق داخلية 

 نالب.43  طدريب نالب جامعات 

  متدرب 8دورات خارجية 

 حركة. 240حركات التعديق)عالوة ي طعديق وضي(  .7

 حركة. 1302حركات الزيادة السنوية  .8

 وثيقة. 27298 لفات املوظفني مل الوثائق املؤرشفة .9

 موظف. 111حركات انهاء اخلدمة  .10

 حركة. 104اجراءات طأديبية  .11

 حركة. 138طكليف وانتداب  .12

 حركة. 2997اجازات )سنويةي مرضيةي جلان ي بدون راطب(  .13

 حركة.3485حركات ادامة معلومات املوظفني على نظام احلكومة االلك ونية  .14

 موظف. 1500(   HRMISنظام معلومات إدارة املوارد البشرية املوحد )ادخا  بيانات موظفي السلطة على  .15

 كتاب. 2624اعداد كتب وطعاميم  .16

 موظف وادخا  فروقاطها بالزيادة او بالنقصان. 1376التدقيق على الرواطب العالوات   .17

 موظف  38ددمم وعوقف رواطب املوقوفني عن العمق واملمنوحني اجازات بدون راطب واعادة رواطبهم بعد االجازة  .18

 حركة. 1376ويبلغ جمموعها  ادخا  املكافآت والتنقالت واالقتناء ملوظفي السلطة وطدقيقها .19

 بشكق شهري.حسم العمق االضايف والتنقالت واالقتناء واملكافآت للممنوحني اجازة مرضية  .20

 يوم خال  الشهر الواحد . 10حسم نصف املكافأة للموظفني املمنوحني اجازة طزيد عن  .21

 .سم نصف املكافأة للموظفني املمنوحني عقوبة ح .22

 .طقرير سنويا  456نباعة طقارير الرواطب الشهرية وعددما  .23

 حركة. 1376( اخلاص باملوظفني ويبلغ جمموع االدخاالت IBAN NOادخا  ) .24

 حركة. 1376ادخا  امساء املوظفني باللغة االجنليزية ويبلغ جمموع االدخاالت  .25

 طقرير. 40وعددمم اخلاصة اقسام املوارد البشرية اعداد التقارير الفنية  .26

 اعداد التقارير املطلوبة للدائرة املالية عند الطلب ـعد  طقرير اسبوعيا . .27

 موظف. 111اعداد كتب االدخار وضمان املالية للموظفني املنهيني وعددمم  .28

 موظف. 111اعداد كتب االنهاءات اخلاصة بالرواطب    .29

ونظام الرواطب لدائرة املالية ومعاجلة األخطاء اليرادات ملديرية األراضي والدائرة املالية طنزيق نظام املقبوضات وا .30

 .فيهم
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 وحدة الشؤون القانونية

  2019اجنازات وحدة الشؤون القانونية لعام  (22جدو  رقم )

 العدد االجناز

 5 طنفيذ قرارات حكم

 طبليغ دعاوي حقوقية وشرعية مقامة علي السلطة
 دعوا شرعية عوا حقوقيةد (22)

 13 جلان حتقيق وجلان فنية

 300 إبداء رأي وأستشارات

 700 خمانبات ومراسالت

 0 انذارات موجهة من قبق السلطة

 3 دعاوي مقامة من قبق السلطة

 دعوا حقوقية مازالت منظورة  300 متابعة قضايا السلطة احلقوقية والشرعية واجلزائية واالدارية

 ة منظورهشرعي دعوا 4

 2 متابعة قضايا التحكيم

 واحدة منظورة  متابعة قضايا حمكمة العد  العليا

 مشروع قانون معد -1 متابعة طعديالت القانون وصيا ة مسودة االنظمة والتعليمات

االحكام التنظيمية للبنية لألراضي خارج -2

 نتظيم يف وادي االردن

 40 العقود واالطفاقيات وطعديالطها ومالحقها

 6 دعاوي جزائية)حماضر ضبط واعتداءات(
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 ختطيط األعما  واملياه اسقليميةإدارة 

 

 

 :التخطيط االس اطيجيمديرية 

 

 املنح والقروض مثق املنحة اخلليجية ومنحة القمح خال متابعة سري أعما  املشاريي املمولة من  .1

 عمار األملاني. وطزويد وزارة التخطيط والتعاوناألمريكية ومنحة االحتاد األوروبي وقرض بنك اس

 الدولي ووزارة املياه والري بتقارير شهرية.

 .املتابعة مي اجمللس األعلى للسكان و طزويده باملعلومات الالزمة .2

 .التحديـ الشهري لتقدم سري عمق مشاريي السلطة يف نظام متابعة املشاريي .3

 ديثهاوحت 2017-2015مراجعة اخلطة االس اطيجية  .4

 2020-2018اعداد اخلطة االس اطيجية  .5

 2017-2015مراجعة اخلطط التنفيذية لالعوام  .6

 متابعة مؤشرات االداء املتحققة يف اخلطط التنفيذية االس اطيجية .7
 املشاركة مي وزارة املياه  يف اعداد خطط العمق اخلاصة بتنفيذ السياسات املائية .8

 سيني  للسلطة يف اخلطة االس اطيجيةعقد ورشة عمق الخذ اراء الشركاء الرئي .9

 التعاون مي االدارات ذات العالقة العداد اخلطة التنفيذية للسلطة  .10

 طقديم مق حات مشاريي لغايات التمويق للجهات املاحنة .11

حصر احتياحات السلطة من اجهزة احلواسيب والطابعات واملاسحات الضوئية والسري باجراءات  .12

 عملية الشراء.

رير الفنية يف انار اعما  املديرية باملشاركة يف اللجان الفنية املتخصصة مي املؤسسات طقديم التقا .13

 الرمسية.

 متابعة عقود الصيانة للحواسيب والطابعات  وجتديد ما حسب األصو . .14

 خدمة متابعة ططبيق نظام الدفي االلك وني لبعض خدمات السلطة (خدمة دفي امثان مياه الري ي .15

 ات على الوحدات الزراعية .دفي امثان املخالف

املشاركة يف مشروع مبادرة رفي كفاءة قطاع املياه يف وضي طصورات مستقبلية لوظائف سلطة وادي  .16

 االردن ومجعيات مستخدمي مياه الري يف وادي االردن واعداد طقارير للمراحق املختلفة

وث التحلية واحلاق العديد وضي الربامـ التدريبية املتخصصة واملمولة من مركز الشرق االوسط لبح .17

 من املوظفن من وزارة املياه والري وسلطة وادي االردن وسلطة املياه واملزارعني.

عقد ورشة عمق  بالتعاون مي وزارة التخطيط  النالق مشروع   حفرية خنيزيرة ضمن مشاريي   .18

 راعةزيادة قدرة اجملتمعات الفقرية للتكيف مي التغري املناخي يف قطاع املياه والز
 املشاركة مي وزارة البلديات العداد السياسات احلضرية .19
 اعداد التقارير النصف السنوية والسنوية الجنازات ادارات ومديريات السلطة. .20
 متابعة واعداد انظمة احلاسوبية ومتابعتها مي االدارات املختلفة. .21
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 مديرية ططوير نهر األردن:

 

 

 املرطبطة باعادة طأميق نهر األردن كما ونوعا . متابعة طنفيذ اطفاقيات املياه اسقليمية .1

حتديـ قاعدة بيانات ختدم  ططوير النهر وحوض  وطشتمق على نتائـ التحاليق املخربية لنوعية  .2

 مياه النهر واالودوية والروافد املغذية ل  اضافة للقياسات الكمية لتلك الروافد.

ه نهر االردن وروافده رجوعا اىل النتائـ املخربية دراسة وطقييم واجراء املقارنات الالزمة لنوعية ميا .3

اخلاصة ـختربات سلطة وادي االردن وخمتربات اجلمعية العلميم امللكية وطقرير وزارة البيئة ملراقبة 

 مصادر املياه عن بعد والتنسيب باالجراءات التصحيحية  املمكنة بالتعاون مي اجلهات املعنية..

ت التصحيحية املق حة بني اجلانبني ملعاجلة أي مصدر طلوث يؤثر على متابعة املراسالت واالجراءا .4

 نوعية وكمية وبيئة نهر األ ردن  .

القيام ـا يلزم من قياسات مائية لتدفق نهر االردن مش كة مي اجلانب االخر عند موقي املغطس - .5

مديرية وحمطات طقييس النهر عند جسر اجملامي وجسر الشيخ حسني وذلك بتنسيق طام مي 

 التحكم  

مراجعة بنود االطفاقية املربمة بني سلطة وادي االردن واجلمعية العلمية امللكية  ملراقبة نوعية املياه  .6

واق اح التعديالت املمكنة عليها بالتنسيق مي االدارات دية يف منطقة وادي االردن ملدة سنة طعاق

 املعنية.
نهيارات اليت حتدث من اجلهة الغربية للنهر و التنسيق العمق على معاجلة التغريات الطبيعية مثق اال .7

مي مديرية االستخبارات العسكرية و املركز اجلغرايف ملني حدوث اضرار و العمق على ازالة و ختفيف 

 االضرار الناجتة عن مذه االنهيارات . 
لي البنية املشاركة مي اجلهات الرمسية ذات األختصاص بوضي خطة عمق ملعاجلة اسنهاء احلاصق ع .8

 الشرقية لنهر األردن.
 املشاركة يف أعما  اللجنة الفنية لتطوير حوض نهر األردن السفلي  بالتعاون مي الدو  اجملاورة. .9
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 وحدة السياسات وططوير االداء املؤسسي

 

اء  متابعة طعبئة بطاقات االداء املتوازن مي مجيي مسؤولي القياس يف الوحدات التنظيمية املعنيةي واالنته .1

والتحضري العداد ملخص نتائـ قياس اداء   2018من إعداد امللخص النهائي لبطاقات األداء املتوازن 

2019  . 
وإصدار النسخة النهائية الك ونيا وحتميلها  يف السلطة الوحدات التنظيمية لكافة مراجعة دليق اخلدمات .2

uploading .على املوقي االلك وني للسلطة 

 يات مي الوحدات التنظيمية املختلفة.مراجعة دليق العمل .3

 ياالشراا على طعبئة بطاقات اخلدمة املتعلقة بكافة خدمات الوحدات التنظيمية املعنية على النموذج .4

حسب الدليق اسرشادي سدارة ططوير األداء املؤسسي /رئاسة الوزراء وإرسا ا للرئاسة اجلليلة ملراجعتها 

 وإصدار النسخة النهائية.

 منصة خبدمتكم وصناديقمثق شكاوا واق احات متلقي اخلدمة الواردة من كافة الوسائق متابعة  .5

جلنة شكاوا واق احات متلقي موظفني اثنني ميثالن الوحدة يف  و ريما من خال  الشكاوي واالق احات

ن ( شكوا واق احي حيـ مت ا القهم يف الوقت افدد م134) يتعلق بواصدار طقرير سنوي  ياخلدمة

 خال  منصة خبدمتكم.

مي الوحدات التنظيمية  هاومتابعة قياس يف السلطة مراجعة مؤشرات قياس اداء العمليات الرئيسية .6

ومتابعة اعداد طقارير االداء السنوية لرفعها لالدارة العليا بهدا طنفيذ ما امكن من التوصيات الواردة 

 فيها.

من ثم وSPSS على برنامـ  2018جاط  حتضري مدخالت استبانة رضا متلقي اخلدمة واحتيا .7

خال  العام  %83النهائية لرضا متلقي اخلدمة حيـ بلغت  ائـادخا  بيانات االستبانات  واخلروج بالنت

2019. 

الوحدات التنظيميةي  على واحتساب احجام العينات وطعميمها 2019مراجعة استبانة متلقي اخلدمة  .8

بالتعاون مي معيار   SPSSبرنامـ التحليق االحصائي ومتابعة طعبئتها وادخا  االستبانات على

 جائزة امللك عبداهلل الثاني للتميز./العمليات

املشاركة بالتقييم الذاطي ملمارسات احلوكمة حسب ثالثة مبادئ ومثانية حماور من خال  جلنة التقييم  .9

يما خيص حمور طقديم الذاطي والبدء بتنفيذ اخلطط التحسينية الناجتة عن طقرير وارسات احلوكمة ف

 اخلدمات.

ططوير األداء املوسسي/رئاسة الوزراء خبصوص حزمة القرارات احلكومية  متابعة الردود مي إدارة .10

 املتعلقة باسصالح اسداري وططوير األداء املؤسسي .

إعداد دراسة ططبيق منهجية حتليق عبء العمق للوظائف املساندة يف سلطة وادي األردن بالتنسيق  .11

 دارة ططوير األداء املؤسسي/رئاسة الوزراء.مي إ

متابعة ردود طصنيف املعلومات لسلطة وادي االردن مي الوحدات التنظيمية املختلفة وحتميلها على  .12

 املوقي االلك وني للسلطة.

إعداد طقييم مكاطب خدمة اجلمهور يف خمتلف مديريات سلطة وادي األردن بالتنسيق مي إدارة  .13

 سسي/رئاسة الوزراءي وعمق زيارات ميدانية بهدا حتديـ ما ميكن منها.ططوير األداء املؤ

االشراا على اعداد اخلطط التحسينية ملراكز طقديم اخلدمة على ضوء طقارير املتسوق اخلفي  .14

 متهيدا لتنفيذما على ارض الواقي.

شمالية طشغيق وصيانة اال وار ال ةبعض العمليات يف مديرط ةمتتأاملشاركة باجتماعات مشروع  .15

 باملعلومات الالزمة. فريق العمق وطزويد USAIDاللمولة من 

متابعة النشرة اجلوية اليومية الصادرة عن دائرة األرصاد اجلوية وطعميمها على خمتلف الوحدات  .16

 التنظيمية سلطة وادي األردن ) ضابط ارطباط دائرة األرصاد اجلوية (.
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ورش العمق اليت طسامم يف ططويرعمق الوحدة بشكق املشاركة يف العديد من الدورات التدريبية و .17

 خاص والسلطة بشكق عام.

حيـ بلغ عدد زواراملوقي  ي( وثيقة على املوقي االلك وني اخلاص بسلطة وادي االردن162رفي ) .18

 ( زائر. 294621) 2019حتى عام 

 ( وثيقة على املوقي الداخلي اخلاص بسلطة وادي االردن.182رفي  ) .19

 خطة التحديـ الشاملة ملواقي سلطة وادي االردن االلك ونية. اعداد ومتابعة .20

 .طصميم املوقي االلك وني الداخلي البورطقالزمة  على ت العديالادخا  الت .21

عقد دورة اسعاد متلقي اخلدمة بالتعاون مي معهد االدارة العامة ورئاسة الوزراء لعدد من املؤسسات  .22

 والوزارات احلكومية.

في السلطة يف مواقعهم على كيفية استخدام وادخا  االستبانات على برنامـ طدريب عدد من موظ .23

SPSS .االحصائي 

شار  عدد من موظفي الوحدة ي حيـ طولي مدير الوحدة مهام مدير جائزة امللك عبداهلل الثاني للتميز .24

 يف معايري اجلائزة بشكق فعا .

 خق السلطة وخارجها.  اللجان الفنية داواملشاركة يف العديد من جلان االستالم  .25

 املشاركة يف منصة البيانات احلكومية املفتوحة. .26

 ( اخلاصة بشركة زين.broadbandجلنة دراسة كيفية شراء أجهزة االن نت السريي) يف املشاركة .27

 االشراا الشامق على نظام التتبي االلك وني للسيارات العاملة يف السلطة. .28

 رسالة على النحو التالي: 9114حيـ مت ارسا   SMSاالشراا على نظام الرسائق القصريه  .29

  ( رسالة.1250بلغ ) وجلان االراضي سلطة وادي االردنادارة رسائق جملس 

 ( رسالة.7863رسائق طبليغ الرواطب بلغ ) 

البوابة من خال   Paperless املوظفني بدون ورق املشاركة يف التحضري للعمق على نظام طراسق .30

  .اه والريااللك ونية لوزارة املي

 االشراا على نظام الدعم الفين واخلاص بالبنية التحتية املش كة للحكومة االلك ونية وخدماطها. .31

 العمق مي وزارة االقتصاد الرقمي والريادة على مشروع التوثيق االلك وني لقطاع املياه. .32
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 وحدة الرقابة املالية )الداخلية( 

  

مستند 5530دات الصرا / آمانات ونفقات.ـجموع التدقيق على السجالت املالية ومستن .1

 أماناتي(. 559ينفقاتي 4971صرا.)

عمق جوالت ميدانية على مشاريي السلطة وإداراطها يف امليدان واملشاركة يف جلان التحقيق والتدقيق  .2

 واخلروج بتوصيات .

 . 2019التدقيق على قرارات ال فيي اجلوازي والوجوبي لعام  .3

 ات منح وحجب العالوات.التدقيق على قرار .4

 التدقيق على الكفاالت املالية. .5

دراسة استيضاحات ومذكرات ديوان افاسبة املتعلقة بعمق السلطة والعمق على ا الق بعض  .6

 االستيضاحات .

 الرد على كتب  واستفسارات ميئة النزامة ومكافحة الفساد ومتابعة الشكاوا الواردة منها .  .7

 ان السلطة املختلفةمشاركة وحدة الرقاب  يف جل .8

( مستند  ري مستويف لشروط الصرا ومت طصويبها يف 42عدد املستندات اليت مت طصويبها بلغ) .9

 حين .

 التدقيق علي مطالبات املشاريي ـا ينسجم مي القوانني واالنظمة املعمو  بها. .10
 

 

   وحدة االستثمارات

       
 -معاملة واملبينة كالتالي: 120مت دراسة ما يقارب  .1

 ثمارات على االراضي االخرا )خارج التنظيم وخارج األراضي الزراعية ـا يشمق  من طعدين تاالس– 

وزراعة وسياحة وصناعة( حيـ بلغ  -مرامق وكسارات وحماجر ومقالي ومنانق إستخراج اجلبص 

 2019ام (  عقد  يف حني كان العدد املستهدا للع90عدد العقود املوقعة يف كافة الفئات املذكورة  ) 

 %( .  164( عقد  وبنسبة  زيـــادة يف اسنــجاز مقــدارما  ) 55مو  )

  باسضافة اىل طرخيص املشاريي الصناعية واملنشآت السياحية والسكنية خارج التنظيم ي وطنظيم

وضبط طأجري األراضي لفستخدامات املختلفة ملشاريي التعدين واسستعماالت للمشاريي الصناعية و 

ية والسكنية ) طرخيص البيوت واملنشآت والفلق خارج التنظيم وخارج األراضي الزراعية التجار

شاليهات وخميمات بيئية ورياضية و املشاريي الزراعية لألفراد واملؤسسات واجلمعيات وطزويدما 

منح  باملياه للقيام بهذه املشاريي الزراعية ي  ومعامالت اسفراز للقطي اليت خارج التنظيم  حيـ مت 

 %(. 300( وبنسبة إجناز مقدارما  ) 10(  رخص  يف حني  املستهدا  ) 30)

 ( معاملة .28قرارات اجيار اراضي )مضاا اىل جزء منها معامالت طرخيص على االرض املؤجرة( : ) .2

 ( معاملة .41قرارات طزويد خط مياه : ) .3

 ( معامالت .7قرارات طراخيص على ارض ولوكة : ) .4
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 ارض : معاملة واحدة. قرار ختصيص قطعة .5

 (8جتديد عقود مجعيات )  .6

 (10جتديد عقود مرامق ) .7

 (5طأجري اراضي لفستثمار الزراعي ) .8

 (.5طأجري اراضي جديدة مرامق وكسارات ) .9

 ( معاملة .13عدد املعامالت اليت مت االعتذار  ألصحابها يف قسم  الدراسات : )  .10

إنطباق الشروط املعمو  بها يف السلطة على نلباطهم  )يف  عدد املعامالت اليت مت االعتذار ألصحابها لعدم .11

 ( معاملة .13قسم  الدراسات (  : )

عدد املعامالت اليت مت االعتذار ألصحابها لعدم إنطباق الشروط املعمو  بها يف السلطة على نلباطهم  )يف  .12

 ( معاملة .9قسم  العقود (  : )

 

 الرئيسية يف وحدة اسستثمارات والبحـ فيها وجود  وبذلك يتبني من خال  قياس مؤشرات العمليات

إرطفاع ملحوظ يف اسقبا  على اسستثمار يف منانق وادي األردن وا حقق دخق إضايف للسلطة خال  العام  

 ـا يقارب املليون دينار 2019
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 إدارة مستخدمي املياه 

 

لشونة الشمالية وجملس مياه الشونة قامت ادارة اجلمعيات بعقد العديد من اللقاءات مي جملس مياه ا -1

اجلنوبية يمن اجق السري يف حتقيق رؤية سلطة وادي االردن بتشكيق مجعية واحدة يف كق مديرية من 

 املنانق املذكوره اعاله .

ووحدة الشؤون القانونية  GIZ,WMIقد عدة لقاءات مي اجلهات املاحنة عقامت ادارة اجلمعيات ب  -2

ق اعداد نظام داخلي للجمعية اجلديدة يحبيـ يشمق مجيي النقاط اليت من ومستشارين للمشروع من اج

 شأنها طعزيز املؤسسية واحلاكمية يف العمق .

مت عرض النظام الداخلي املق ح على جمالس املياه يف املنانق الريادية واخذ مالحظاطهم على النظام  -3

ال  لقاء مي املؤسسة التعاونية وعرض وطعديق املمكن منها حسب االنظمة والقوانني الناظمة .ومن خ

       النظام املق ح عليهم يوبعد مراجعت  من قبلهم مت اخذ املوافقة على النظام والسري يف االجراءات 

 1/2019 طأسيس اجلمعية اجلديدة وبالرجوع اىل اجلمعيات يف املنانق الريادية مت البدء باخلطوة االوىل يف

دير  -يف بيت الضيافة  28/5/2019ردن املهندس علي الكوز يوم الثالثاء عقد امني عام سلطة وادي اال -4

عال  لقاء حواري مي  مجعيات مستخدمي مياه الري بعنوان الرؤية املستقبلية لالدارة التشاركية ملياه الري 

مناء الدولي ( والوكالة االمريكية لال GIZيف وادي االردن وبالتعاون مي الوكالة االملانية للتعاون الدولي )

(USAID .) 

ملشغلي املضخات يف منطقة الكرامة / املرحلة السادسة من اجق  19/1/2019عقد ورشة عمق طوعوية   -5

 مواكبة املرحلة القادمة يف االدارة التشاركية ملياه الري 

 .22/1/2019اجتماع مي جملس مياه الشما  من اجق السري يف طعبئة االوراق اخلاصة باجلمعية االم  -6

زيارة معالي وزير املياه والري وعطوفة امني عام سلطة وادي االردن ملنطقة الشونة اجلنوبية ولقاء رطيب ط -7

 14/2/2019مي مجعيات مستخدمي املياه .

مت اعداد مالحق الطفاقيات نقق املهام املوقعة بني سلطة وادي االردن ومجعيات مستخدمي املياه لتمديد  -8

 . 30/6/2019 -1/4/2019االطفاقيات من 

 واليت طشمق : 2018مت حتضري كافة متطلبات التقييم الداء اجلمعيات للعام  -9
 مؤشرات االداء الفنية وحتليلها . -

 .مؤشرات رضا متلقي اخلدمة وحتليق نتائجها  -

 التقييم العام من خال  ادارة اجلمعيات . -

 الشونة اجلنوبية ويف الشونة مت طأسيس مجعيتني على أسس ططوعية يف كال املنطقتني الريادينني يف .10

 . 6/2019الشمالية يف شهر 

مت اعداد االستبانات وطوزيعها على متلقي اخلدمة )املزارعني( وطعبئتها بالبيانات الالزمةي ومت -13 .11

 واستخالص النتائـ. SPSSطفريغ حمتويات طلك االستبانات على الكمبيوطري وحتليلها على برنامـ 

معيات وعقد االجتماعات واللقاءات لالنالع ومتابعة سري العمقي ومتابعة مؤشرات الزيارات امليدانية للج .12

 االداء.

 .2020اعداد خطة ادارة اجلمعيات للعام  .13

 اعداد مالحق متديد االطفاقيات لثالثة اشهر اضافية . .14

قة متابعة طنفيذ اطفاقيات مجعيات مستخدمي املياهي ومتابعة الشكاوي الوردة من املزارعني املتعل .15

 جبمعيات مستخدمي املياه.

العمق جاري على طأسيس مراكز خدمة للجمهور يف الشونة اجلنوبية )الكرامة(ي بالتعاون مي اجلهات  .16

 املاحنة.



 

157 
 

 

 العالقات العامة

 

 

 )نرود اخلري(.املساممة يف طنظيم واعداد وطنفيذ الربامـ االجتماعية والثقافية .1

 طهم ومطالبهم.الردود على اسئلة جملس النواب واستيضاحا .2

 استقبا  الوفود املدعوة للمشاركة يف خمتلف انشطة السلطة. .3

 شكاوي اجلمهور اليت متت دراستها ومتابعتها. .4

عرب وسائق االعالم من خال  املوقي االلك وني و طغطية اخبار السلطة نشر و .5

 املختلفة)املرئيةياملقروءةياملسموعة(.

 . دة نباعتهاالنشرات االعالمية اليت مت حتديثها واعا .6

 محالت التوعية بالتنسيق مي مجعيات مستخدمي مياه الري. .7

  .املساممة واملتابعة يف اخلطط التى مت طنفيذما واألنشطة  ري الرمسية .8

 طنظيم ورش العمق واملؤمترات وبرامـ التوعية. .9

ئية املختلفة احلمالت التوعوية اخلاصة بالتحذير من االق اب من قناة امللك عبداهلل واملسطحات املا .10

 وعمق  ريما من احلمالت التوعوية

  .املسامم  يف اعداد حفالت طكريم املوظفني  .11
املشاركة يف اجلوالت امليدانية والرد على نلبات املواننني اخلاصة باخلدمات املقدمة ملتلقي اخلدمة  .12

 و ريماوعلي امتداد منطقة وادي االردن 


