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 رؤية سمطة المياه 
 

 نسعى الى أن تصبح سمطة المياه مصدر تميز في األداء 
 من خالل المساىمة في تحقيق األمن المائي الوطني 

ورفع قيمة عممياتيا لمرقي بمستوى الخدمات المقدمة لممواطنين، والى 
وفاعمية  بناء شراكة مع القطاع الخاص في المجاالت األكثر فائدة

 .لممواطنين، ومقصدًا لذوي الخبرات
 
 

 

 

 سمطة المياه رسالة 
 
 
 إدارة وتطوير مصادر المياه وحمايتيا والمحافظة عمييا . 
  تأأأنمين احتياجأأأات المأأأواطنين مأأأن ميأأأاه الشأأأر  كمأأأًا ونوعأأأًا وفأأأق

 .المواصفات االردنية المعتمدة بشفافية وعدالة
 عأأادة تقأأديم خأأدمات الصأأري الصأأحي ومعالجأأة الميأأ اه العادمأأة واا

 .استخداميا لألغراض المنزلية
  المسأأاىمة فأأي تحقيأأق األىأأداي الوطنيأأة بتطأأوير البنيأأة التحتيأأة

 .والحفاظ عمى البيئة والصحة العامة
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 تشغيل المياه
 

تتووى مديريةيووغدت ووميلد  ييووهاد وورجديتووهمدىى ى ووهمدتتوورلدإ وومد ر يووغدت ووميلديكووهرةد  ييووهاد   هي ووغد  وو لد وو يم د
ىية ق ووغدىيته  ووغد يوولد لظيووغد  اووصد تووماد  يكووهرةد يووهدي قوولد لتووهمد  لوورد وقكوومد  يي وونديووند  ييووهادى يكووهلد  ييووهادإ وومد

 يهدتقىمد  يريةيغد وه تططيطدضاوهفغديكوهرةدىريورادىتىتيوزد ومادد. ور ة مد  ي ليغد ت يلد  مدتىزي تهدىفقد ة يجد  تىزيع
د.ىتغدفكلد  كيلد  يكهرةدىت مي تهدايندططتتهد   لىيغد يى 

د
 :الرئيسية تالمحطا

  يلهفظووهمدل وو د  لكووصدد( دطووى د   ىووىن وو )دىاووصد  ييووهاديووندطووالد  يلطووهمد   ا ووغد ئووة?9ت ووميلددتووم
ىةفعد قهءجد  يلطهمدى  قيهمد أ يهلد  كيهلغد  ةىتيليغدى  ىقهئيوغد  طهةئوغد ا وهةدى ىلهتتوهد  ت ومي يغدىياوطهمد.د  يطككغ

د. هئيغدىي لقهتتهديند ىلهمدت ميلدى ىلهمدتل مدىألظيغدىية ق غد  ت قيمد  ييهاد  ر ط غدى  طهةىغ  ييهادىيلة هتتهد   تةد
 :محطة خو

توومد ولتتووهءديووندكوويهلغدى  ووت ر لدىدد يوولدكوويهلغدرىةيووغد  ىلووهمد   تة ووهءىدتوومد يوولدكوويهلغدرىةيووغد ىلوور مد  اووصد
دلظهمد  ت ميلدفيديلطغدطىدى  ت ر لد   ىلهمدى   ى  لد

د
 :ونمحطة المج

يوغد ىييوعد ىلووهمدةدتومد يولدكويهلغدرىدد.ى   يولدىوهةبد ه تلقيومد كويهلغديى قوعديلطوغدى  وهةد   ىوىند طوهءدتومدطوة 
د.  ت ميل

د
 : محطة ل  والوالو والييدان

ي ومد  ومد88<تة يو د ور ردقطوةدىدد.>د ه وررىد  ت ر لديقته دىةر رد  يلطوغدىدد.9د ه ررىد  ت ر لدىلر مد  اصد
د.  ت ميلد هلتظهةد(د;+:)تهءديندتىتيزد  هةد  ى  غدتتمد ولىدد.زجططدرفعديلطغد  ديهر هدديلت

د
د
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  0228 المائي لمحافظات المممكة خالل عام اإلنتاجممخص 
د

 المجموع كانون اول 0نشرين  1تشرين أيمول آ  تموز حزيران ايار نيسان آذار شباط كانون ثاني المحافظة

 128,136,237 10,012,277 10,397,803 10,981,173 11,687,955 12,735,368 12,627,392 11,249,620 11,050,065 10,304,910 9,455,993 8,596,300 9,037,381 العاصمة

 50,408,381 4,130,793 4,006,373 4,221,895 4,216,747 4,208,701 4,234,663 4,360,182 4,466,719 4,289,033 4,289,226 3,967,153 4,016,896 الزرقاء

 36,262,450 3,138,325 3,334,324 3388047 3,156,006 3,152,278 3,426,380 3,185,227 2,836,624 2,724,651 2,630,225 2,644,886 2,645,477 اربد

 26,762,473 1,997,552 2,169,118 2,325,927 2,335,863 2,582,595 2,462,992 2,368,627 2,494,337 2,280,785 2,155,997 1,842,496 1,746,184 المفرق

 12,996,927 1,011,896 999,963 1,031,513 1,150,454 1,129,617 1,226,530 1,185,702 1,133,320 1,093,386 1,012,550 1,009,245 1,012,751 البمقاء

 20,619,816 1,489,251 1,565,063 1,635,912 1,762,283 1,733,099 1,898,712 1,904,028 2,153,020 1,889,401 1,827,043 1,384,004 1,378,000 الكرك

 4,709,540 243,251 285,173 379,787 458,098 500,580 502,765 459,300 470,362 423,233 383,279 317,535 286,177 الطفيمة

 12,115,302 872,570 872,570 850,628 1,200,693 1,235,199 1,292,854 1,151,147 1,237,794 1,008,277 1,066,482 694,091 632,997 معان

 2,903,621 255,419 226,992 239,085 264,930 238,660 225,998 230,660 268,655 263,717 290,278 216,694 182,533 جرش

 3,096,059 221,647 262,587 270,212 234,283 246,557 280,229 279,058 296,183 270,745 285,988 234,169 214,401 عجمون

 13,728,237 1,136,854 1,002,286 1,067,917 1,245,621 1,205,288 1,244,898 1,238,373 1,275,685 1,296,005 1,055,730 956,042 1,003,538 مندبا

 20,397,304 1,206,664 1,455,412 1,776,956 1,609,000 2,010,910 2,048,809 1,980,599 1,878,842 1,863,290 1,495,950 1,457,425 1,613,447 العقبة

 332,136,347 25,716,499 26,577,664 28,169,052 29,321,933 30,978,852 31,472,222 29,592,523 29,561,606 27,707,433 25,948,741 23,320,040 23,769,782 المجموع
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  0228 المائي لمحافظات المممكة خالل عام التزويدممخص 
د

 المجموع كانون اول 0نشرين  1تشرين أيمول آ  تموز نحزيرا ايار نيسان آذار شباط كانون ثاني المحافظة

 128,706,388 9,821,543 10,135,967 10,629,489 11,379,328 12,452,967 12,435,396 11,303,815 11,341,979 10,665,938 9,775,018 9,093,075 9,671,873 العاصمة

 44,836,509 3643010 3647941 3975676 4,005,975 4,015,133 3,837,811 4,026,764 3,733,993 3,575,132 3,623,239 3,357,937 3,393,898 الزرقاء

 39,066,992 3,350,034 3,548,530 3,596,130 3,353,205 3,375,612 3,647,347 3,426,815 3,107,413 3,024,106 2,913,039 2,894,899 2,829,862 اربد

 18,586,039 1,283,587 1,483,244 1,614,576 1,674,541 1,837,662 1,821,379 1,682,525 1,781,926 1,571,514 1,416,083 1,203,332 1,215,670 المفرق

 21,389,896 1,702,002 1,726,449 1,757,106 1,928,874 1,927,795 2,103,256 1,977,072 1,833,640 1,798,711 1,702,850 1,478,907 1,453,234 البمقاء

 13,719,309 1,091,034 1,094,974 1,198,778 1,324,487 1,216,460 1,280,383 1,291,194 1,286,562 1,081,816 1,066,370 909,226 878,025 الكرك

 4,570,823 237,697 278,859 368,733 446,095 483,962 487,863 444,078 452,111 407,129 369,618 313,456 281,222 الطفيمة

 9,422,990 715,512 715,512 677,482 856,078 915,344 944,433 881,074 979,975 828,184 774,911 592,778 541,707 معان

 4,559,835 406,672 383,069 403,563 392,819 406,191 384,694 371,065 405,583 384,945 405,134 322,318 293,782 جرش

 3,814,699 303,297 336,587 336,162 317,633 322,957 361,409 345,758 352,973 320,595 314,968 263,969 238,391 عجمون

 7,364,422 619,113 539,927 621,465 671,765 726,302 724,136 676,958 665,355 610,304 574,399 446,998 487,700 مندبا

 14,294,858 760,516 937,786 1,216,120 1,092,130 1,419,715 1,520,502 1,487,067 1,328,327 1,366,145 1,021,506 1,005,862 1,139,182 العقبة

 310,332,760 23,934,017 24,828,845 26,395,280 27,442,930 29,100,100 29,548,609 27,914,185 27,269,837 25,634,519 23,957,135 21,882,757 22,424,546 المجموع

د يلهفظغدي هندتقريةيغدد<888 ييهمد تةد هلىند ىلد
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حصة الفرد من المٌاه لعام 2008

لتر/ ٌوم
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ًح  انؼاص انسرقاء  ارتذ  انًفرق  انثهقاء  انكرك  انطفيهح  يؼاٌ  جرش  ػجهىٌ   يأدتا  انؼقثح 

 0228 نتاج المائي لمحافظات المممكة خالل صيي عامممخص اال 

   يىيىع 1ت ةين أي ىل آ  تيىز لزية ن  يهة    تة/  يلهفظغ

 70,331,573 10,981,173 11,687,955 12,735,368 12,627,392 11,249,620 11,050,065 يلهفظغد   هكيغ

 25,708,907 4,221,895 4,216,747 4,208,701 4,234,663 4,360,182 4,466,719 يلهفظغد  زةقهء

 19,144,562 3388047 3,156,006 3,152,278 3,426,380 3,185,227 2,836,624 يلهفظغد ة ر

 14,570,341 2,325,927 2,335,863 2,582,595 2,462,992 2,368,627 2,494,337 يلهفظغد  يقةق

 6,857,136 1,031,513 1,150,454 1,129,617 1,226,530 1,185,702 1,133,320 يلهفظغد    قهء

 11,087,054 1,635,912 1,762,283 1,733,099 1,898,712 1,904,028 2,153,020 يلهفظغد   ةك

 2,770,892 379,787 458,098 500,580 502,765 459,300 470,362 يلهفظغد  طقي غ

 6,968,315 850,628 1,200,693 1,235,199 1,292,854 1,151,147 1,237,794 يلهفظغدي هن

 1,467,988 239,085 264,930 238,660 225,998 230,660 268,655 يلهفظغدىةش

 1,606,522 270,212 234,283 246,557 280,229 279,058 296,183 يلهفظغدد ى ىن

 7,277,782 1,067,917 1,245,621 1,205,288 1,244,898 1,238,373 1,275,685 يلهفظغديأر ه

 11,305,116 1,776,956 1,609,000 2,010,910 2,048,809 1,980,599 1,878,842 يلهفظغد   ق غ

 179,096,188 28,169,052 29,321,933 30,978,852 31,472,222 29,592,523 29,561,606   يىيىع

 0228 ممخص التزويد المائي لمحافظات المممكة خالل  صيي عام
 69,542,974 10,629,489 11,379,328 12,452,967 12,435,396 11,303,815 11,341,979 يلهفظغد   هكيغ

 23,595,352 3975676 4,005,975 4,015,133 3,837,811 4,026,764 3,733,993 يلهفظغد  زةقهء

 20,506,522 3,596,130 3,353,205 3,375,612 3,647,347 3,426,815 3,107,413 يلهفظغد ة ر

 10,412,609 1,614,576 1,674,541 1,837,662 1,821,379 1,682,525 1,781,926 يلهفظغد  يقةق

 11,527,743 1,757,106 1,928,874 1,927,795 2,103,256 1,977,072 1,833,640 يلهفظغد    قهء

 7,597,864 1,198,778 1,324,487 1,216,460 1,280,383 1,291,194 1,286,562 يلهفظغد   ةك

 2,682,842 368,733 446,095 483,962 487,863 444,078 452,111 يلهفظغد  طقي غ

 5,254,386 677,482 856,078 915,344 944,433 881,074 979,975 يلهفظغدي هن

 2,363,915 403,563 392,819 406,191 384,694 371,065 405,583 يلهفظغدىةش

 2,036,892 336,162 317,633 322,957 361,409 345,758 352,973 يلهفظغد ى ىن

 4,085,981 621,465 671,765 726,302 724,136 676,958 665,355 يأر هديلهفظغ

 8,063,861 1,216,120 1,092,130 1,419,715 1,520,502 1,487,067 1,328,327 يلهفظغد   ق غ

 167,670,941 26,395,280 27,442,930 29,100,100 29,548,609 27,914,185 27,269,837د  يىيىع

 0228لعام ( يوم/لتر)ه يالمحصة الفرد من ا
 (ٌوم/لتر)حصة الفرد  المحافظة

 155 العاصمة

 141 الزرقاء

 103 اربد

 185 المفرق

 149 البلقاء

 165 الكرك

 153 الطفيلة

 232 معان

 93 جرش

 60 عجلون

 138 مأدبا

 318 العقبة

 145 معدل حصة الفرد العام



- 8 - 

 

 التخطيط والتصاميم
د

 و ىي قيد التنفيذ اآلن 0228ستيا من قبل مديرية التخطيط والتصاميم عام المشاريع التي تم درا
 وضع المشروع تاريخ المباشرة التمويل قيمة المشروع وصي المشروع اسم المشروع الرقم

د1
تلريثد   غدييهادىىكامد

ديلز يغدفيديريلغد ألزةقد
تلريثد   غدييهاد ألزةقدى    يى مد طىلدإىيه يد

د قغدمد أقطهةديطت88=
د8;;,1,9:9

ىز ةجد
د  تططيط

دقيرد  تلقيمد<888/?/;1

دقيرد  تلقيمد<888/=/91دم تيد<=?,::9د9م1888 لهءديلطغداصدىطز ندأةايد  غدديلطغداصدىطز ندمي هند8

د(د; دد:)آ هةد  ى  غدةقمدد9
إلشدري تهيلد ة طد<إلشدىدد>تيريرديى  يةدقطةد

د آل هةد
دقيرد  تلقيمد<888/=/?1دم تيد:<81,1

ديلطغداصد رد   ة يغد:
ل هءدي لمديلطغداصد رد تيريردططىطدييهادى  

د   ة يغد
دقيرد  تلقيمد<11/888/>1دم تيد8??,:8;,8

د;
فيدد9م888طز ندييهاد  غد

د  يرىةجد
إل هءدطز ندييهادىريردفيديلطقغد  يرىةجد  غد

د.د9م888
دقيرد  تلقيمد<1/18/888دم تيد>8;,<<

د>
أ يهلد  تكهييمدى  رة  همد
د ي ةىعدتق يلدفهقرد   ةك

إ هرجدتأ يلد  ضد     همدى  ططىطد  يتتةئغدفيد
ديلهفظغد   ةكد ترلدتق يلد  قهقرديند  ييهاد

درة  هم-د KFWد1,188,888

د=
د  ق ي -ططدييهادى  ر

د
د<18/888/:1دم تيد98,888دإلشدلريردد:تيريردططدقطةد

قيرد و تامد
د ألى ي

د<
تل يند   غدييهادريةد اد

(TORد)درة  غد
درة  هم-ددم تيد8,888>1ديكةلدض هرجدتأ يلد   غدييهادريةد اد

د?
 ض ة لد  مد   غدييهاد ىلد

دTORىيلطغد   ة يغد
يترلد ض ة لد  مدي ةىعد   غدييهاد ىلد

دىيلطغد   ة يغد
درة  هم-ددم تيد8,888;9

د18
ططدييهادينديلطغدإيلدإ مد

ديلطغد  قهع
يلدإ مديلطغدتلقيمدططدييهادلهقلدينديلطغدإ

دمد88<:ي مدىطىلد888  قهعد قطةد
دتلقيمد<888/?/:8دم تيد8;:,8?:

د11
  تمالدىت ميلدآ هةد   ةيرىةد

د<1 دد=1
مد8;=ي مد طىلد8;1تىةيردىتلقيمدططىطدقطةد

د ترلدت ميلدى  تمالدييهادآ هةد   ةيرىة
دقيرد  تلقيمد<888/;/11دم تيد89<,8>1

دقيرد  طة -ددم تيددطدييهاديند ئةد  قليغدإ مديلطغد  قليغدتيريردطدططدييهاد ئةد  قليغدد18

د19
دكيهلغديى قعدآ هةد   ىىن

د
تلقيمدأ يهلد  كيهلغد  ازيغد يى قعدآ هةد   ىىند

د ئةدد?1ى رر هد
دقيرد  تلقيمد<888/</11دم تيد>?>,9;1

د:1
تلريثد   غد  ييهادى  ىكامد

د  يلز يغدفيد ىل
  يلز يغدفيديلطقغدتلريثد   غد  ييهادى  ىكامد

د ىل
-ددم تيد;:?,8;8,:

  ي ه ةجدىد ضله غد
د?888د همد ر يغ

د;1
د–زبد)ططدييهادلق د  ر ىةد

د(    ط
يتةديند888;ي مد طىلد988تيريردططدقطةد

دي  ثديلطغد  يزيريغدى مهيغدلق د  ر ىةد
-ددم تيد88,888=

  ي ه ةجدىد ضله غد
د?888د همد ر يغ

د888,=89د9م8888إل هءدطز ندييهاد  غدد9م888طز ندييهاد  ل هد  غدد>1
+دم تيد

  ريى ند
د  ي  يد

دقيرد  تلقيمد<11/888/;

د  ةكيقغد11ططد ى تةدد=1
تىةيردىتيريردططدييهاديقتة د طىلدإىيه يد

دإ مدطز ندىةي هد11مديند ى تةد88>1
-ددم تيد???,?=1

 ضله غدى  ي ه ةجد
د?888د همد ر يغ

د م    هةدد– ة غدييهادىةي هدد<1
تيريردىتلقيمدططىطدييهاد أقطهةديطت قغدىأطى لد

ديطت قغدفيديلطقغدىةي هد    هة مد
د999,888

ىز ةجد
د  تططيط

-د
 ضله غدى  ي ه ةجد

د?888 ر يغد همد

د   غدييهادية زدلرىرد   ة يغد?1
ادىططدلهقلد طريغدية زدلرىردهتلقيمد   غديي

د   ة يغ
دم تيد888,;99

  ي ةىعدقيردد
د ض مهء

دتمدتلقيماد<888/</19دم تيد88?,8<:د م88إلشد طىلدد:  تامدىتيريردططدييهادقطةدد  ىقة/دطد أل الد  ةيهربدطد88

دططدييهاديلطقغدأمدىىزجد81
طد8م88;إلشدلريرد طىلدد>تيريردططدييهادقطةد
دفيديلطقغدأمدىىزج

دم تيد88;,<8
 ضله غدى  ي ه ةجدد

د?888 ر يغد همد
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قٌم المبالغ المصروفة على تحدٌث الشبكات و خطوط المٌاه ضمن موازنة 

سلطة المٌاه من عام )2008-1999(
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 يا وىي بصدد الطرح  المشاريع التي تم دراست 

قيمة المشروع  وضع المشروع وصي المشروع لمشروعااسم  الرقم
 المتوقعة

د188,888دتمد  طة دإلشدفيديلطقغد   ةىد:تىةيردىتيريردططدييهادقطةددططدييهادفيديلطقغد   ةىد1

د8
  ىزءد/دتأ يلد   غدييهاد  ته ييغد

د   هليد
يغدفيد  رجدإ هرجدتأ يلد   غد  ييهادى  ىكامد  يلز 
د  ته ييغدفيديلهفظغد  زةقهءد  ىزءد   هلي

د8,888::دقيرد  طة 

د88,888; قيرد  طة د   ةك/دتى  غدىتل يند أللظيغد  يهئيغد قةيغد    طهليددي ةىعدليد    طهليد9

د:
/دإل هءدىر ةد  تلهربدفيد  طي غد

د ى ءد   تة ء
د888,=1   طة دقيردم9مدى ةتقهعد=8تىةيردىتلقيمدىر ةد  تلهربد طىلد

د188,888 قيرد  طة دد أل يهلد  ي هليغدTORتلايةدد;

د>
/د  تمالدآ هةدي تلدفيكلد

 I  يةل غد

ططدلهقلديندآ هةدي تلدفيكلدإ مدطز نديقتة د  غد
دفيدى غد9م8888

د88,888=,1دقيرد  طة 

د
 لشبكات الداخمية والخطوط الناقمة ليادراستيا لبيان نقاط الربط والموافقة عمى تصميم ا تمتالمشاريع اإلسكانية التي 

 المشروعاسم  الرقم
دىي يغد قهد    قهءد.1
دىي يغدإ  هنديىظقيد  كلغد ألةرليغد.8
دةيلد يهن/ ة غدر ة مد   قهةيغدد.9
د89   هند يةيند/د ة غد  ر ىىرد ألياكدىد ض تياكد.:
د:8   هند يةيند/د ة غد  ر ىىرد ألياكدىد ض تياكد.;
د   هندرةىيشدط يلدرةىيشد.>
د  قليص/د   غدييهاد   هند  ق ةتيند.=
دىي يغد  ية زد  ىمة فيد  ي  يد ألةرليد.<

د
 دراستيا لبيان نقاط الربط والموافقة عمى تصميم الشبكات الداخمية والخطوط الناقمة لياتمت المشاريع اإلستثمارية التي 

 المشروعاسم  الرقم
د(  ييهادإ مديلتىعد يهةجدغى لدىد  يلىبدتلقيماد  مد   هطئد   ةقيد   لةد  ييمإيكهلد)د يهةجدغى لد.1
د(يكهلد  ييهادإ مد  قيهرجد  ي  لغإ)كلرىقد  ي هةيعد  تليىيغدىد ض ت يهةيغدد.8

د
 د  مد د  يكةىفغ د  ي ه غ تقرة

د  ييهاد دىططىط د     هم تلريث
فيد  يي  غدطالد    ةد لى مد

 :  يهايغد هآلتي

 

د
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 شاريع المياهم
 

 الميام والواجبات طبيعة العمل الرقم
 حجم األعمال

 العدد النوع

-د1
 ض ة لد  مد
دي هةيعد  ييها

 ض ة لد  ي ه ةد  مدي هةيعد  ييهاد  تيدي  لد تهدىيته  غد
د  ي هةيعد  تيدي ةلد  يتهد  ت هةيىند

ديته  غ+د  ة لد
دي ةىع(د81)
دي يىندريلهة(;,?;) قييغد

دله يعدى  ةب  ي-د8
رة  غدىتطىيةد ألقليغدى  يله يعدى  ي هةيعد  زة  يغدفيديلهفظهمد
  يي  غدى ض ة لد  مد  ضدي هةيعد  يله يعدى ألقليغدىيته  غد

د  ي هةيعد  تيدت ةلد  يتهد  يلهفظهم

درة  غ
دىتطىيةد
دى   ة ل

د88

د
 0228مشاريع الينابيع والري التي تم إعدادىا واإلشراي عمييا لعام 

  تامد  ي ةىعد  تايًهددأ لدريلهةدىتمد(98) قييغديلدى هئقد طهءدكيهلغدل عد  قليغدى ض ة لد  مدتلقيمد  ي ةىعد  -1
دأى يهًد

 .أ لدريلهةد(د<;)ى هئقد طهءدي ةىعدليهيغديله يعدى ربد   يةد قييغددىتىتيز يلدتكهييمد -8

 . لدريلهةدأ(د1:8) يلدتكهييمدي ةىعدليهيغديله يعدىةشدلىضد  قيةى ند قييغد -9

 .أ لدريلهةد ىز ةجد  زة  غد(د88<)ى هئقد طهءدي ةىعد  ىقةد  زة  يد قييغددتىتيز يلدتكهييمدىد -:

 .أ لدريلهةد ىز ةجد  زة  غد(د98)  طقي غد قييغدد–ى هئقد طهءدىتكهييمدي ةىعدكيهلغدل عدي ةىعد    لددتىتيز -;

د
 قيد التنفيذ مشاريع التحمية

 عوصي المشرو  اسم المشروع الرقم

د.1
مشأأأأروع معالجأأأأة ميأأأأاه بئأأأأر القنيأأأأة 

داالستكشافي
  ي وةىعد ي ه ىغدييهاد   ئةدى  تيدت هليديند ةتقهعدفويدتة  يوزد  لريوردى    وهةجد ه وتطر مد  قاتوةد  ةي يوغد

د.يند  ي ةىع%د8<قيرد  تلقيمدىقردتمد لىهزديهيقهة د

د.8
مشأأروع توسأأعة محطأأة تحميأأة ابأأأار 

دالزنية
زيهرجد  طهقغد ولتهىيغد تهد ي ه ىغدييهاد آل هةدى  تيدت هليديند ةتقوهعدفويدتة يوزدتى  غد  يلطغد   هي غد 

  ي ووةىعدقيوورد  تلقيوومدىقووردتوومد لىووهزديهيقووهة د د أليووا د ه ووتطر مدأغ وويغد  تلهاوو د     وويد  يووىفةجد  طهقووغ
د.يند  ي ةىع%د8>

د.9
قوهعدفويدتة يوزد أليوا د ه وتطر مدأغ ويغد  تلهاو د     ويد  يوىفةجدي ه ىغدييهاد   ئةد  تويدت وهليديوند ةتدمشروع تحمية مياه بئر العمري

د.فيديةل غدتىتيزدىت ىيغد  يىقع د  ي ةىعدقيرد  تلقيم د  طهقغ

د.:
دUltra filtrationي ه ىووغدييووهاد آل ووهةدى  توويدت ووهليديووند  ت ووىثد  يي ةى يى ووىىيد ه ووتطر مدأغ وويغد  وووددمشروع معالجة مياه ابار بيرين

د.  يمد  يىقع  ي ةىعدقيردت

د.;
يته  غدأ يهلد تقهقيهد ة ءدطريوهد قوردكويهلغدىت وميلد يلطوهمد  ىلوى دديوندق ولد  قطوهعد  طوهصد يورجد تشغيل وصيانة محطات الجنو 

د.يند وتقهقيغ%د88 لقامديرجد طي غد لى مد
 

 :لمستقبميةمشاريع التحمية ا
د:يعديلىبد قهيتتهدي ل  ر رد  يى كقهمدى  رة  همد  ازيغد يهدي تىرديندي هةدديتم 

 .  هرجدتل يغد  ييهاد  يةفىاغد يلطغدتل يغد  زةقهء .8 .دي ةىعدتل يغدييهاددآ هةدي تلدفيكل .1

 .ي ه ىغدىتل يغدآ هةد   ة يغد .: (.?)ي ةىعدتل يغدييهاد ئةد   ىلغدةقمد .9

 . ئةد  ةىاغ .> .ي ةىعدي ه ىغدييهادآ هةدىه ةدى ىي يغ .;

 أبديكهرةدىريرجدت هليديندترليدفيدلى يغد  ييها .< . قةيني ةىعدتل يغدييهادآ هةد  ل  هندى   .=
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 حفر اآلبار
 

 والعمل مستمر عمييا    0228االبار التي بوشر العمل عمييا خالل عام 
الر
دقم

دمالحظاتدالعمق مدالموقع او المنطقوداسم البئر ورقمو

دد=<:د   ق هد  ري هد/ىي يهد  ل يندد .1
دد91د  يقةقدلرىرد   ة يهدد .8
دد;89 ي هن B4ريهد  يليد .9
دمد:8:    د  ةد   رادفيهدى يقهددB5 ريلد   ئةدةقمددكقة ي هندB5/A  يليريهدد .:
 د ي هن B6  يليريهدد .;

دد<:1 ي هند>   ةىهد .>
دد988دي هند  ىيش/ ليزادد .=
د   يلدي تيةد  مدتلظيلدىكيهلهد   ئةدد;<1د  زةقهءدقريم/9  ةكيقهدد .<
 PVCمدت ييقدىتم يلد لهىهد  د8<دىةشدقريم/1ي تلدفيكلدد .?

د
 0228خالل عام  تم تجربتيااالبار التي 

 المنطقو اسم البئر ورقمو الرقم
العمق 
الكمي 

 )متر(
اليبوط 

 (متر)
عمق 
المضخو 

 (متر)

سطح 
الماء 
 الساكن م

االنتاج 
 مالحظات س/3م

دد8:د8:,;19د8>8د8::,;1د988د   ةكد>8  قطة لهدد .18
 د8<د8<,==د8;1د;9,;1د898د ة رد11ى ربد   ة دد .11

 د19د;8,8د;9د89,18د;:د    قهءد ىييهد   يهليدد .18

دد=9د98,<19د8>1د98,;د<88د   ةكد=8  قطة لهدد .19
دد8:د9,88=9د8;:د8:,89د8;18د   ةك KD10   ىىند .:1
دد98د8,18?8د918دكقةد8;9د  يقةق  189   هق د مدد .;1
دد;19د98,>=د8;1د11,98د;?1د ة رد18ى ربد   ة دد .>1
دد98د19,<11د8>1د8;,88د8:1دة ر  19ى ربد   ة دد .=1
 د8=د8:,8<د8:8د9,>9د=>8د  يقةقدية زد  ي كد  ر هللد  تطىيةد .<1

دد99د88,=9د;19د8?,81د988دي هند  لق/  قه ييهد   ييقد .?1
دد88د8>,199د=<1د8:,91د<?1دي هند  ق ه د ة هدييها/:  ى    ند .88
د-دد9:8د8;:د118د;188د   ةك KD7   ىىند .81
دد=9د8:,<19د8>1د9,>د=<1د   ةكد=8  قطة لهدد .88
دد:8د8:,81د8>8دد9,>د ة رد  ي  ةد   يه يد .89
دد18د8;,;19د888د8;,=:د:88د    قهءد   ق هد  زة  يد .:8
دد8<د?,>11د888د9,=د:98د ة رد هليهد/دد19ى ربد   ة دد .;8
دد8;د;,119د8>9د<<د88:د  زةقهءد1يريلهدطهرمد  لةييندد .>8
دد=1د;,:9د<18د;,8>د=18د  زةقهءد    هتيندد .=8
دد18د8=1د8=9د18,;>1د88:د  يقةقد ييهد  لقد .<8
دد88د;,?19د8=1د89د:<1د    قهءد ?1   ق هدد .?8
دد88د;=,;1:د8?:د;;,18د:8>د  يقةقد9  رفيهلهد .98
دد88د8;,?19د8;81;1د89,88د:<1د    قهءد هليغ/ ?1   ق هدد .91
دد;8د1,98=1د888د8>,;1د8:8دىةشد9 ةيهد .98
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 المنطقو اسم البئر ورقمو الرقم
العمق 
الكمي 

 )متر(
اليبوط 

 (متر)
عمق 
المضخو 

 (متر)

سطح 
الماء 
 الساكن م

االنتاج 
 مالحظات س/3م

دد;11د;:,>;د188د;8,=د888د    قهءد:1  ىد  زيمهند .99
دد19د9,>د;1د8;,>د<1دىةشد1  ي ة ض/تلقيهدىةشد .:9
دد:18د8<,==د8>1د98,>8د>:9دي هند  ىقةد و ت  هفيد .;9
دد8;د;8,?81د8=9د;8,8د8>:دي هند1ي ةىعد و الدةقمدد .>9
دد8=د8<,188د><1د8<,:1د8:8د   ةكد ??    طهليدد .=9
يلهمد  ت ميلديندأىلدىيعد ددددد8=9د    قهءدأ1   ة يهدد .<9

د قلكصد  لى يغ ددددد8>9د    قهءد1   ة يهدد .?9
د  ت ميلد قتةجدطىي غديندأىلد8;د;8,?81د8=9د;8,8د8>:دي هند1ي ةىعد أل الدةقمدد .8:

دتزىيرد  ي ةىعد ه ييها
دد88د8=,1:8د8>8د111د=91د   ةكد1  لهيريهد .1:
دد;19ديترفقد98د:د888دىةشد8ي تلدفيكلد .8:
دد;;د8=,=?د:>8د8=,=11د8;9د   ةكدد18يليد .9:
ي تىىدد=81دي هند ة هدييهاد   ق هد/طه هندد .::

دد18د8<,18د>?1د  تىة ين

ددددددد   هكيهدي ت قمد وييةدليزادد .;:
دد88د;98,1:د8;:د=>,11د;1>د  يقةقد مد  قطيندد .>:
دد8>د;8,;;د988د:;1,;:1د8>:دي هن B2ي ةىعد و الد .=:
دد>9د:,1;1د18:د899,18د81>د  يقةقد  لقد:  طه ريهدد .<:
دد8;ديترفقد8;د:: ;د8<دىةشد1ي تلدفيكلدد .?:
دد:11ديترفقد8:د8? ?د888دىةشد8ي تلدفيكلدد .8;
دد188ديترفقد8;د=8 ;8د>:1دىةشد9ي تلدفيكلدد .1;
دد8=1ديترفقد8;د=? <1د<19دىةشد:ي تلدفيكلدد .8;
 

   0228التي تم حفرىا وانجازىا عام  ةاالبار الجديد

لماء سطح ا العمق م المنطقو اسم البئر ورقمو الرقم
 (م)الساكن 

االنتاج 
 س/3م

 مالحظات

دد8:د8:,;19د?98د   ةكد>8  قطة لهدد .1
دد98د8,18?8د8;9د  يقةق  189   هق د مدد .8
دددد89دىةشد> يلد  زةقهءدد .9
دد=9د98,<19د<88د   ةكد=8  قطة لهدد .:
دد;19د98,>=د;?1د ة رد18ى ربد   ة دد .;
دد99د88,=9د?91دي هند8  قه ييهدد .>
دد8<د88,>11د8:1د ة رد19  ة دى ربد د .=
دد8=د8:,8<د=>8د  يقةقدية زد  ي كد  ر هللد  تطىيةد .<
دد88د8;,?19د:88د    قهءد ?1   ق هدد .?

دد8;د8;,9?1د88:د  زةقهءد1يريلغدطهرمد  لةييندد .18
دددد8;8دىةشد8يةكعدد .11
دد88د;=,;1:د:8>د  يقةقد9  رفيهلهدد .18
دددد>>1د    قهءديى صدد .19
دد18د8=1د88:ديقةق  د  لق/دد9 ييهدد .:1
دددد19دىةشد/دىةشد  تلقيهدد .;1
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لماء سطح ا العمق م المنطقو اسم البئر ورقمو الرقم
 (م)الساكن 

االنتاج 
 س/3م

 مالحظات

دد;8د1,98=1د>:8دىةشد9 ةيهدد .>1
دد:18د8<,==د>:9دي هند و ت  هفي/د  ىقةدد .=1
دددد=1دىةشد/ىةشد  تلقيهدد .<1
دد8=د8<,188د881د   ةكدأد??    طهليدد .?1
دد8;د;8,?81د8>:دي هندي ةىعد أل الد  يليريهد .88
دد;19ديترفقد<?1دىةشد8ي تلدفيكلدد .81
دد18د8<,18د888دي هند   ق هد1طه هندد .88
دد88د8=,1:8د=91د   ةكد1  لهيريهدد .89
دد;;د8=,=?د8;9د   ةكد18يليدد .:8
دتمدت مي هدي ه ةادىة طهد  مد     هد مديىة د=<9د  يقةقدأد1   ىمد وليةدد .;8
دد88د;98,1:د;1>د  يقةقدأمد  قطيند .>8
دد188ديترفقد=>1دىةشد9ي تلدفيكلدد .=8
دد;11د88,>;د;88دقهء    د:1أ ىد  زيمهند .<8
د لهىهد  مدغ يلدىتطتيةد مديىة د:88د    قهءد;1أ ىد  زيمهندد .?8
دد8>د;;,;88د;=:دي هن B2ي ةىعد أل الدد .98
دد مديىة د18;دي هن B3ي ةىعد أل الدد .91
دد8;1ديترفقد<19دىةشد:ي تلدفيكلدد .98
دد>9د81:,1;1د81>د  يقةقد  لق/دد:  طه ريهدد .99
دد8=د8<,<18د?81د   ةكد11    طهليدد .:9
دددددى ربد ة هدأ8قهعد    يرييندد .;9

دىي يغد  ل يند  زة  يهد .>9
   ق/  ري ه
د ه

دددد

 

 0228اإلنجاز الكمي لحفر اآلبار لعام 

 االنجاز النوع الرقم
د?9   هةدىريرجد.1
د8>د  هةدقرييغد.8
د9:د  هةدتيمدتىة تتهد.9
د=;د  هةدتمدتكىية هد.:
د1:>18د(يتة)  لقةددد.;
د=19?د(يتة)ظيلدى  تى يعدد  تلد.>
د<>8?د(يتة)  تم يلددد.=
د=8<:1دم/  تكىيةد  ىيىفيزيهئيد.<

د
 المشاغل والصيانة

د
-ISO 9001)ي ووهغلدى  كوويهلغدإلىووهزً د  يووةً دد لكووى تهد  وومد ووتهرجد ويووزىد وو طغد  ييووهاديووندطووالد  ىقووردلققوومد

د.دتطىيةد   لدي تية  ىددهألر ءىر ف ًهد اةتقهءد دهلغفيديىهلد  ي هغلدى  كير ءد  يييزدأل  ي ىند ايغد  مدد(2000
د
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ىز ةجد  ييووهادى ووة غددى لتيهىووهمدتووه  وومدتمطيووغد لتيهىهتد وو طغد  ييووها ووم دى وومدتقتكووةد أل يووهلد  توويدتقووىمد تووهدي ووهغلد
  ييوهادفويد ورردي ويلدأ يوهلدكويهلغدىتىتيوزد آل وهةدىكويهلغدي ور مد  دى ة غدييهاد   ق غد د لد لهدليهدى يترد   لدى  وعدييه له

  يةديوند  يؤ  وهمد  ل ىييوغدى و هد  ل ىييوغ دي ولد  وضدأىتوزجد  قوى مد  ي و لغدى أليوند   وهم دى  طيوة ند  يورليدى  ىهي وهم د
د.ىغية هدى  يل آمد    ه يغدى  ي ت قيهم

 0228المشاغل والصيانة لعام  مجالممخص األعمال المنجزة في 
 (عدد أوامر العمل) انأالبي القسم

  كيهلغدي ر مد  ييهادق مد

  د آل يهمق مدكيهلغد

  ق مدكيهلغد   يهة مد

  د آل هةق مدكيهلغدىدتىتيزد

 ىد  يه يغدد ضر ةيغق مد   ؤىند

 (دددددد)دد   ت د  ى ةرجددد(دددددددددد)   ت د  كهرةجددد:دد  ريى ندد

 دددددددددددددددددددددددد (دددددددد)ددإطة مي تلر مددد(ددددددددددد)دإرطهلي تلر مد:د   غد  ي تىر همد  

 درثد يةدىتر ىةدى  ةدزىهمدىدكرمدهل(دددددد)    غد  لى رثدىد  تهييندى  تةطيص

  يةد يلد(دددددد)    غد  طريهمد

  ىهند  ي تةيهمد

 ط  د)ددددددد( ط  همد ة ءد

 يلهقكغدد)ددددددد( يلهقكهمد

  ه ةجديدأيةد)دددددددد( ي ه ةجد   يلددأى ية
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 0228خالل عام  صحًقطاع الصرف ال

د
  كووةلد  كووليدد وو  هم ىاووعدىتلقيوومد  ططووطد   هيووغدفييووهديت  ووقد  ووة يجدت ووميلدىكوويهلغددقطووهعد  كووةلد  كوولي لوومدي

إيىوهرد يئوغدكوليغد اويهندرييىيوغدتورىيةد  قاوامد   وهئ غداويندرىةجد  ط ي وغددةفوع د هضاوهفغدإ وم  ي ه ىغدىيلطوهمد  يلطهمدىد
ىطهكوغدد. ليثدودتؤ ةد   ًهد  مد   هئلهمد  ليغدى ه ته يدتلىي تهدإ مديكرةديتىررديي ند و تقهرجديلهدفيدإغلهءد   يئغد  يليطغىد

د.تلقيوغدى وةد   ويصدل ويندىيلطوغدتلقيوغد   يوةب وة لد  قلويد  ومديلطوغدضى وم كد د.إ هرجد  ت يهلد  ييهاد  ي ه ىغدألغة ضد  وةب
ىتومدإله وغديته  وغد  يلطوغدد<888طة وغد   وية د  يي هلي يوغد  ىريورجددفقوردتومدإفتتهلتوهدفويد وتةدآ ديوند وهمدأيهدفييهديت  وقد يلطوغد  

 وم كدتومدإفتتوه ديلطوغدتلقيوغدي وهندفويدلقوسد (ت و يم-ت ميل- لهء) (BOT)   مدأ هس- يد ة غديكلعد   ية د  مد ة غدطهكغ
د. آلىلغدى  تهد  يلطتيندت ياند  قهءجد ه يغ

د
د  يهايغد  ييهادقهيمد  طغىد د لى م د    ة دد ًد  يةدد رر ًدد تلقيمدطال د    هنددي هةيعين دل  غ دىك م دلتم   كةلد  كلي

 لرد ولتتهءد%د8=ىلطي د هندتزيرد ماد  ل  هد تكلد  مدد<888 همد(%8>)يهديزيرد ندد    همد  كةلد  كليد  يطرىيين
ى  ي هةيعد  ى ةرادايند وىلراد  ىطليهد ا ى مدد;881د-د?888 ا ى مددديندتلقيمد  ي هةيعد  ى ةرادايندططغدىز ةجد  ييهادى  ةب

دد?888-=888 د ا ى م د و تة تيىيه د  ططغ داين د  ى ةرا د تقريمدد8818-<888ى  ي هةيع د  كةلد  كلي دقطهع ديقىم ليث
ىتيزدىتطىيةدىتى يعديلطهمد  هفغديلهطقد  يي  غدى  تيدت تيلد  مدإل هءدىتد  طريهمد  يى طليندىتلقيمدي هةيعد  كةلد  كلي

د.يلطغد(11)  تلقيغدىيلطهمد  ةفعدى  تيد  ممدطالد    ةد لى مد
دتى  غدىتل ينديلطغدتلقيغد  ةي هدد-1
دتى  غدىتلريثديلطغدتلقيغديهر هدد-8
د.غغد   ق يلطغدتلقيدد-9
د.يلطغدتلقيغد و يرة/ي  د  لقهيهمد   هئ هدددد-:
د.يد  يقتييلطغد  ةفعد يطيمد   تيرد زيدد-;
 .محطة رفع وادي موسى  ->
 .ةشروع محطة تنقية الجيزه والطالبيم  -7
 .محطة رفع معان  -8
 .والخط الناقل (ةالياشمي)توسعة محطة رفع شرق الزرقاء   -9
  .محطة تنقية االكيدر/ةمك  النفايات السائم  -12
 .تحسين واعادة تنىيل محطة تنقية معان  -11

 
مشترك وبمغت كمفة التنفيذ ( 028720) كم لخدمة ( 0022)ات وخطوط صري صحي بطول تم دراسة وتنفيذ شبك

 .مميون دينار( 062)

ثم تتابع بناء المحطات في أنحاء المممكة كافة  1972حيث بنيت أول محطة لمعالجة المياه العادمة في األردن عام 
 .من المياه العادمة مميون متر مكع ( 113)تعالج ما يزيد عن   محطة 00حتى وصل عددىا 
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نسبة المخدومٌن بشبكة الصرف الصحً من عام 4002 لغاٌة عام 8002
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 :أىداي القطاع المعمنة

 .0210في العام % 72الى  0220عام % 88رفع نسبة المخدومين بالصري الصحي من 
د

ى  ي هةيعددد?888-=888ىم كديندطالدتلقيمدي هةيعدقطهعد  كةلد  كليد  ى ةرجدايند وىلراد  ىطليهد ا ى مدد
د8818-=888ةلد  كليد ا ى مدد  ى ةراد ه ططغد و تة تيىيهد قطهعد  ك

د
 (0228 – 0220)في المممكة   نسبة المخدومين بشبكة الصري الصحي

 نسبة المخدومين  السنة 

0220 88% 

0228 89% 

0226 62% 

0227 61% 

0228 60% 

 
 (0228-0220) ةاعداد مشتركي الصري الصحي في المممك

 عدد المشتركين السنة
0220 089316 

0228 829898 

0226 808338 

0227 870029 

0228* 880867 

ديكرةد  ي  ىيهديريةيغ  ي تة يند ه ية زد<888 مهيغد  ة عد   هليديند همد*:د
د

 االنفاق المالي عمى مشاريع الصري الصحي

 نسبة االنفاق االنفاق الفعمي  0228 مخصص البيان
 من المخصص

 %86 10,033,216 16,708,881 محمي
 %92 03,081,192 08,986,222 ومشاريع تنموي
 %89 13,008138 00,318,222 قرض
 %02 0,671,638 13,108,222 منح

 %69 83,783,976 78,100,881 المجموع
 



 

 والمستمره   0228مشاريع قطاع الصري الصحي  المنتيية المنجزه  خالل  عام 

رقم
ال

 

 المحافظو اسم العطاء
تاريخ بداية 
 المشروع

 تاريخ انتياء
 المشروع

نسبة 
اإلنجاز 
0228 

الجيو الممولو 
 لممشروع

الجيو المشرفة او 
 الدارسة

قيمة العطاء 
 المعدلو

اطوال 
 المشروع

عدد 
الوصالت 
 المنزليو

 حالة المشروع

1 
دراسات واعداد وثائق وتصميم   

 الشاللو / واشراي صري صحي اربد 
 منتيي 13,901 501,000 1,450,051 طة المياهسم KFW %100 2003/12/16 2002/07/15 اربد

2 
صري صحي منطقة حواره ومنطقة 

 سال
 & FICHTNER ذاتي + KFW %100 2008/11/16 2006/10/28 اربد

IP & CC 
 قيد التنفيذ 1,100 47,160 4,637,043

3 
صري صحي منطقة  ناطفو  ومنطقة 

 دوقرا
 & FICHTNER ذاتي + KFW %100 2008/07/19 2006/10/28 اربد

IP & CC 
 قيد التنفيذ 764 41,361 3,973,282

4 
تنفيذ مشروع تحسين  االشراي عمى 

 واعادة تنىيل محطة تنقية معان  
 منتيي محطة تنقيو محطة تنقيو 228,298 سمطة المياه ذاتي  اشراي 2006/11/01 2004/09/01 معان

5 
تنفيذ مشروع تحسين واعادة تنىيل 

 محطة تنقية معان  
 %100 2006/05/25 2004/09/25 نمعا

DEPT 
SWAB 

 فرنسي
مركز االستشارات 

 اليندسيو
 منتيي محطة تنقيو محطة تنقيو 5,509,432

6 
اعادة التصميم واالشراي عمى تنفيذ  

 محطة تنقية  جنو  عمان  
 %100 2006/09/08 2006/02/08 العاصمة 

بنك االستيراد 
والتصدير 
 الكوري

 منتيي محطة تنقيو حطة تنقيوم 427,332 سمطة المياه

7 
متفرقات صري صحي الطفيمو    

 الرويم والبرنيس(+ 0( + )1)العيص 
 ذاتي %100 2007/11/10 2006/09/10 الطفيمو

شركة سيجما 
ميندسون 
 مستشارون

 قيد االستالم 329 21,946 1,354,955

8 

متفرقات صري صحي العيص ورجم 
الطريق الرئيسي مع محطتي / الشوك

 (0)حزمو  رفع

 ذاتي %100 2007/09/16 2006/09/16 الطفيمو

شركة سيجما 
ميندسون 
 مستشارون

 قيد االستالم 123 10,397 1,405,222

9 
اتفاقية عقد إدارة وتشغيل وصيانة 
 محطات صري صحي وادي موسى

 لتنفيذقيد ا محطة تنقيو محطة تنقيو 644,578 سمطة المياه ذاتي  %100 2008/04/01 2007/04/01 معان
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الجيو المشرفة او 
 الدارسة

قيمة العطاء 
 المعدلو
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 حالة المشروع

10 
اتفاقية عقد إدارة وتشغيل وصيانة 
 محطات صري صحي وادي موسى

 قيد التنفيذ محطة تنقيو محطة تنقيو 663,915 سمطة المياه ذاتي  %56 2009/04/01 2008/04/01 معان

11 

اعداد الدراسات  ووثائق العطاء 
واالشراي عمى مشروع محطة تنقية 

 الشوبك/ بمدة المنصوره 

 منتيي محطة تنقيو محطة تنقيو 146,280 سمطة المياه وزارة التخطيط %100 2008/02/01 2006/09/14 معان

12 
تشغيل وصيانة الخط الناقل عين غزال 

 الخربة السمرا –
 منتيي محطة تنقيو محطة تنقيو 215,779 سمطة المياه ذاتي %100 2008/04/15 2008/01/15 العاصمة

13 

ي تنفيذ مشروع خطوط الصري الصح
الناقمو والرئيسيو والبديمو في محافظة 

 -شارع الفاطميين( 1)العاصمو حزمو 
 تقاطع االمير ىاشم /كرودورعبدون

 منتيي خط ناقل 5,700 1,199,882 شركة ركن اليندسو ذاتي %100 2008/04/29 2007/10/01 العاصمة

14 
تاىيل اجزاء من خط الصري الصحي 

 لمحطة رفع عين الباشا
 منتيي خط ناقل 722 66,820 سمطة المياه ذاتي  %100 2008/02/13 2007/11/15 البمقاء

15 
تنفيذ خط صري صحي في وسط 

 مدينة جرش 
 منتيي 64 1,300 199,870 سمطة المياه ذاتي %100 2008/03/01 2007/12/01 جرش

16 
بمدة / شبكات خطوط الصري الصحي 

 جنو  عمان  -الجيزه 
 منتيي 480 24,500 1,499,898 سمطة المياه ذاتي %100 2008/08/18 2007/06/20 العاصمة

17 
اإلشراي عمى تنفيذ مبنى إدارة مياه 

 محافظة معان
 منتيي مبنى مبنى 44,200 سمطة المياه ذاتي اشراي 2008/08/05 2007/08/05 معان

 ذاتي %100 2008/08/05 2007/08/05 معان تنفيذ مبنى إدارة مياه محافظة معان  18
ة الدار العربيو شرك

 لميندسو
 منتيي مبنى مبنى 376,400

 منتيي 33 4,500 346,750 سمطة المياه ذاتي %100 2008/03/15 2007/09/15 معان متفرقات صري صحي وادي موسى  19
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20 
تمديدخط الصري الصحي الناقل 

 لمحطة تنقية معان 
 منتيي خط ناقل خط ناقل 790,360 سمطة المياه ذاتي %100 2008/07/17 2007/11/17 معان

21 
االشراي عمى تمديدخط الصري    

 الصحي الناقل لمحطة تنقية معان 
 منتيي خط ناقل خط ناقل 69,600 الدار العربية ذاتي اشراي 2008/07/17 2007/11/17 معان

 منتيي   5,640 259,390   ذاتي %100 2008/04/14 2007/10/16 مادبا تنفيذ  متفرقات صري صحي مادبا    22

23 
االشراي عمى تنفيذ  متفرقات صري   

 صحي مادبا
 منتيي     43,126   ذاتي اشراي 2008/05/20 2007/10/21 مادبا

24 
تنفيذ مشروع  استبدال خطوط صري  

 (0/ )صحي في الزرقاء
 ذاتي %100 2008/01/15 2007/10/09 الزرقاء

شركة سيجما 
ميندسون 
 مستشارون

 منتيي   847 97,425

25 
تنفيذ مشروع استبدال خطوط صري  

 الزرقاء/ في جناعوصحي 
 ذاتي %100 2008/01/16 2007/11/14 الزرقاء

شركة سيجما 
ميندسون 
 مستشارون

 منتيي   575 49,750

26 
االشراي عمى تنفيذ لشبكات صري 

 بمدة الجيزه/ صحي جنو  عمان 
 قيد التنفيذ     80,501 اهسمطة المي ذاتي اشراي 2008/08/18 2007/07/01 العاصمة 

27 

تنفيذ مشروع  استبدال خطوط صري  
صحي  في شارع االمير حمزه في 

 الزرقاء

 ذاتي %100 2008/01/31 2007/10/09 الزرقاء

شركة سيجما 
ميندسون 
 مستشارون

 منتيي   757 86,325

28 

تنفيذ مشروع  استبدال خطوط صري  
 -شارع الزىور / صحي في الزرقاء

 اتين حي البس

 ذاتي %100 2008/02/01 2007/10/09 الزرقاء

شركة سيجما 
ميندسون 
 مستشارون

 منتيي   857 88,940

29 
استبدال خطوط صري صحي متفرقات  

 الحزمة االولى/ الزرقاء
 ذاتي %100 2008/02/02 2007/10/09 الزرقاء

شركة سيجما 
ميندسون 
 مستشارون

 منتيي   1094 94,785
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30 
صحي في حي  استبدال خط صري

 الزرقاء-معصوم حي النزىو
 منتيي   579 53,779 ادارة مياه الزرقاء ذاتي %100 2008/01/14 2007/11/14 الزرقاء

31 
تنفيذ مشروع استبدال خطوط صري  

 الزرقاء-شارع الجيش-صحي 
 منتيي   551 99,900   ذاتي %100 2008/01/15 2007/11/14 الزرقاء

32 
ت  سمطة فك وتركي  قواطع لمكا

 الطابق االرضي -المياه
 منتيي   صيانو 11,620 سمطة المياه ذاتي %100 2008/01/15 2007/11/15 العاصمة 

33 
تنفيذ اعمال الصيانو والتحديث لبوفيو 

 وحمامات الطابق االول 
 منتيي   صيانو 17,095 سمطة المياه ذاتي %100 2008/01/20 2007/11/05 العاصمة 

34 
قسم التحكم والتزويد اعادة ىيكمة 
 الطابق السابع/ المائي 

 منتيي   صيانو 16,233 سمطة المياه ذاتي %100 2008/02/13 2008/01/13 العاصمة 

35 

تنفيذ مشروع  استبدال خطوط صري  
(  1)صحي  متفرقو في مخيم حطين  

 في الزرقاء

 التنفيذقيد  80 1510 114,924   ذاتي %100 2008/08/01 2008/04/15 الزرقاء

36 

تنفيذ مشروع استبدال خطوط صري  
(  0)صحي  متفرقو في مخيم حطين  

 في الزرقاء

 منتيي 15 890 286,605   ذاتي %100 2008/07/01 2008/04/01 الزرقاء

37 

تنفيذ استبدال مواسير الكتايل  الى 
مواسير ستيل  في منطقة الجندويل  

 والكرسي 

 منتيي     15,955 سمطة المياه ذاتي %100 2008/03/10 2008/02/23 العاصمة

38 
تنفيذ اعمال الصيانو والتحديث وتوزيع 

 المكات   الطابق السادس
 منتيي صيانو صيانو 42,352 سمطة المياه ذاتي %100 2008/02/16 2008/01/19 العاصمة 
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39 
تجييز وتنثيث مكات   الطابق 
 السادس في مبنى السمطو

 منتيي صيانو صيانو 34,842 سمطة المياه ذاتي %100 2008/06/05 2008/04/20 العاصمة 

40 

اعداد الدراسات ووثائق العطاء  
واالشراي عمى مشروع شبكات صري 

 صحي جنو  عمان 

 %100 2007/11/15 2006/11/15 العاصمة

/ سندات مالية 
السمطة 

/USAID 

 منتيي 11,544 454,120 268,300 سمطة المياه

41 
روع شبكات صري االشراي عمى مش 

 صحي جنو  عمان 
 اشراي 2010/10/01 2008/10/01 العاصمة

/ سندات مالية 
السمطة 

/USAID 

 قيد التنفيذ     1,321,620 سمطة المياه

42 
تنفيذ شبكة صري صحي  جنو  

 منطقة ابو عمندا / عمان
 %8 2011/11/19 2008/09/02 العاصمة

+ قرض كوري 
+ ذاتي 

usaid 

مركز االستشارات 
 اليندسيو 

 قيد التنفيذ 1,100 47,000 9,828,425

43 

تنفيذ شبكة صري صحي  جنو  
منطقة القويسمو  حزمة  / عمان

(11) 

 %2 2010/08/25 2008/09/06 العاصمة
+ قرض كوري 

 usaid+ ذاتي

مركز االستشارات 
 اليندسيو 

 قيد التنفيذ 1,100 35,000 5,296,323

44 
تنفيذ شبكة صري صحي  جنو  

 (12)منطقة الجويده حزمو / نعما
 %1 2011/11/23 2008/09/06 العاصمة

+ قرض كوري 
 usaid+ ذاتي

مركز االستشارات 
 اليندسيو 

 قيد التنفيذ 1,600 52,000 8,999,000

45 
تنفيذ شبكة صري صحي  جنو  

 (6)رجم الشامي حزمو / عمان
 %2 2010/02/22 2008/09/02 العاصمة

+ قرض كوري 
 usaid+ ذاتي

ركز االستشارات م
 اليندسيو 

 قيد التنفيذ 526 23,860 3,417,185

46 
تنفيذ شبكة صري صحي  جنو  

 (7)الفيصميو حزمو / عمان
 %13 2010/09/10 2008/10/01 العاصمة

+ قرض كوري 
 usaid+ ذاتي

مركز االستشارات 
 اليندسيو 

 قيد التنفيذ 635 34,500 4,494,429

47 

تنفيذ شبكة صري صحي  جنو  
سحا    -عمان في منطقة النزىو 

 (8)حزمو 

 %1 2010/04/24 2008/11/02 العاصمة
+ قرض كوري 

 usaid+ ذاتي

مركز االستشارات 
 اليندسيو 

 قيد التنفيذ 737 27,240 3,438,573
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48 
تنفيذ شبكة صري صحي  جنو  
 عمان منطقة  جاوا  وخريبة السوق

 %6 2011/01/12 2008/10/26 العاصمة
 +قرض كوري 

 usaid+ ذاتي

مركز االستشارات 
 اليندسيو 

 قيد التنفيذ 1,826 55,000 8,740,344

49 
تنفيذ شبكة صري صحي  جنو  
 (8)عمان منطقة  سحا  العقد رقم 

 %1     العاصمة
+ قرض كوري 

 usaid+ ذاتي

مركز االستشارات 
 اليندسيو 

 قيد التنفيذ 2,075 56,890 7,368,776

50 

صاميم واعداد مشروع الدراسات والت
وثائق العطاء واالشراي عمى تنفيذ 

 العباره الصندوقيو

 777,475 سمطة المياه ذاتي %10 2009/05/10 2008/11/11 الزرقاء

عباره 
صندوقيو 

 كم  82بطول 

 قيد التنفيذ  

51 
تنفيذ شبكة صري صحي  جنو  
 (0)عمان منطقة  سحا  العقد رقم 

 %0 2011/02/03 2008/11/17 العاصمة
+ رض كوري ق

 usaid+ ذاتي

مركز االستشارات 
 اليندسيو 

 قيد التنفيذ 1,157 48,970 6,786,673

52 
تنفيذ شبكة صري صحي  جنو  
 (3)عمان منطقة  سحا  العقد رقم 

 %1 2011/02/03 2008/11/17 العاصمة
+ قرض كوري 

 usaid+ يذات

مركز االستشارات 
 اليندسيو 

 فيذقيد التن 1,157 48,970 6,189,820

53 
الشاللو /االشراي صري صحي اربد  

 مرحمة االشراي عمى التنفيذ/ 
 قيد التنفيذ     3,149,243 سمطة المياه KFW اشراي 2009/04/28 2006/10/28 اربد

FICHTNER&I ذاتي + KFW %0     اربد محطة تنقية وادي الشاللو 54
P&CC 

 قيد الطرح محطة تنقيو محطة تنقيو 31,950,000

FICHTNER&I ذاتي + KFW %51 2009/04/15 2006/10/28 اربد ري صحي منطقة الصريحص 55
P&CC 

 قيد التنفيذ 1,825 68,000 3,540,049

FICHTNER&I ذاتي + KFW %95 2009/04/05 2006/10/19 اربد (   1)صري صحي منطقة الحصن رقم  56
P&CC 

 قيد التنفيذ 1,300 72,000 5,716,990

FICHTNER&I ذاتي + KFW %97 2009/04/05 2006/10/19 اربد (0)الحصن رقم  صري صحي منطقة 57
P&CC 

 قيد التنفيذ 980 55,000 4,266,724

58 
 صري صحي منطقة بشرى العقد 

 9رقم  
FICHTNER&I ذاتي + KFW %30 2010/07/21 2008/06/01 اربد

P&CC 
 قيد التنفيذ 1,700 49,609 5,181,245
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FICHTNER&I ذاتي + KFW       اربد ه صري صحي منطقة حوار  59
P&CC 

 قيد االحالو 1,268 48,200 5,265,000

FICHTNER&I ذاتي + KFW       اربد صري صحي منطقة  بيت راس 60
P&CC 

 قيد االحالو 1,444 54,700 6,300,350

61 
(  1)صري صحي منطقو ايدون رقم 

 (0)العقد رقم 
FICHTNER&I ذاتي + KFW %25 2010/11/23 2008/06/01 اربد

P&CC 
 قيد الطرح 950 37,000 3,599,194

62 
صري صحي جنو  شرق اربد  رقم 

(0) 
FICHTNER&I ذاتي + KFW %32 2009/10/03 2008/06/01 اربد

P&CC 
 قيد الطرح 750 33,400 3,171,702

63 
صري صحي جنو  شرق اربد  رقم 

 (0)العقد ( 1)
FICHTNER&I ذاتي + KFW %39 2010/02/04 2008/06/15 اربد

P&CC 
 قيد الطرح 980 41,000 3,754,970

FICHTNER&I ذاتي + KFW       اربد (0)صري صحي منطقو ايدون رقم  64
P&CC 

 قيد االحالو 987 30,600 3,270,500

65 
االشراي عمى مشروع محطة تنقية 

 الجيزه والطالبيو
 اشراي 2009/02/15 2004/08/22 العاصمة

القرض 
 االيطالي

Water 
Authority  

 قيد التنفيذ محطة تنقيو محطة تنقيو 980,896

 %95 2009/02/15 2004/08/22 العاصمة محطة تنقية الجيزه والطالبيو 66
القرض 
 االيطالي

Hydea &Sws  
Consolidated 

Consultant 
 قيد التنفيذ محطة تنقيو محطة تنقيو 9,539,272

67 

تنفيذ خطوط صري صحي رئيسيو  
و ووصالت منزليو لمناطق  وفرعي
المنصورة السفمي  + العميا / المنصورة 

 (3)مع محطتي رفع حزمو 

 ذاتي %85 2007/09/16 2006/09/16 الطفيمو

شركة سيجما 
ميندسون 
 مستشارون

 قيد التنفيذ 124 6,597 1,598,113
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68 
عطاء االشراي عمى تنفيذ مشاريع 

 صري صحي الطفيمو
 قيد التنفيذ     351,211 سمطة المياه ذاتي اشراي 2007/11/28 2006/08/28 الطفيمو

69 
تشغيل   مشروع تحسين واعادة تنىيل 

 محطة تنقية معان  
 ذاتي %20 2009/08/31 2008/08/01 معان

مركز االستشارات 
 اليندسيو

 قيد التنفيذ محطة تنقيو محطة تنقيو 121,000

70 

اعداد الدراسات  والتصاميم  لمشروع 
صري الصحي الناقمو خطوط ال

والرئيسيو والبديمو في محافظة 
 العاصمو واالشراي عمى التنفيذ 

 قيد التنفيذ دراسات دراسات 79,744 سمطة المياه ذاتي %95 2007/10/25 2007/02/25 العاصمة

71 

االشراي عمى تنفيذ  مشروع خطوط 
الصري الصحي الناقمو والرئيسيو 
 والبديمو في محافظة العاصمو  

 قيد التنفيذ     262,432 سمطة المياه ذاتي اشراي 2008/11/01 2007/10/01 عاصمةال

72 

تنفيذ مشروع شبكة الصري الصحي  
في منطقة سيفوي المطار وبداية 
تقاطع كرودور عبدون مع طريق 

 المطار  والقريو الممكيو 

 قيد التنفيذ     6,897,100 شركة ركن اليندسو ذاتي %25 2009/11/08 2008/08/16 العاصمة

73 
انشاء محطة تنقية لخدمة بمدية 
 المعراض  في منطقة جرش

 ذاتي %37 2010/01/02 2008/01/02 جرش
اتحاد المستشاريين 
 لمينسو والبيئو

 قيد التنفيذ محطة تنقيو محطة تنقيو 7,100,602

74 

انشاء محطة رفع عين الديك وخط 
الدفع والخط الناقل وشبكات لخدمة 

 والمنشيةالحدادة 

 ذاتي %88 2009/01/31 2007/07/22 جرش
اتحاد المستشاريين 
 لمينسو والبيئو

 قيد التنفيذ 650 14,500 2,512,630

75 
انشاء شبكات صري صحي رئيسية 
 وفرعية لخدمة بمدة ساك  وريمون 

 ذاتي %65 2008/11/03 2007/08/11 جرش
اتحاد المستشاريين 
 لمينسو والبيئو

 قيد التنفيذ 638 30,000 2,376,515
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76 

انشاء شبكات صري صحي رئيسية 
وفرعية لخدمة بمدات ريمون، الكتة 

 ونحمة 

 ذاتي %80 2009/08/09 2007/08/11 جرش
اتحاد المستشاريين 
 لمينسو والبيئو

 قيد التنفيذ 644 45,000 4,102,665

77 
االشراي عمى تنفيذ مشاريع قرى  

 غر  جرش 
 قيد التنفيذ     834,950 سمطة المياه ذاتي اشراي 2009/07/22 2007/07/22 جرش

78 

تنفيذ  خطوط الصري الصحي الناقمو 
والرئيسيو في محافظة العاصمو حزمو 

القيسيو جسر المياجرين  ( 0) 
 وصوال الى نقطة الربط

 قيد التنفيذ     5,329,100 شركة ركن اليندسو ذاتي %4 2009/12/02 2008/09/09 العاصمة

79 
اي  عمى التنفيذ لمشروع شبكات االشر 

 صري صحي جرش
 قيد التنفيذ 200 25,000 104,749 سمطة المياه ذاتي اشراي 2008/10/27 2007/10/27 جرش

80 

اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق 
عطاء التنفيذ لمشروع صري صحي 

 العدنانيو/ مؤتة / المزار 

 قيد التنفيذ 15000 110,000 303,052 ياهسمطة الم ذاتي %72 2008/07/20 2007/06/20 الكرك

81 

اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق 
عطاء التنفيذ لمشروع صري صحي 

كفر  .خدمة كفر راك  بيت ايدس
 والمناطق المجاوره . كفر ابيل. عوان

 قيد التنفيذ     317,924 سمطة المياه   %5 2010/11/19 2008/10/19 عجمون

 %25 2008/12/11 2007/12/11 معان لشوبكانشاء محطة تنقية ا 82
USAID/

 قيد التنفيذ محطة تنقيو محطة تنقيو 3,551,161 سمطة المياه موازنة

83 

اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق 
العطاء لتحديث توسعة محطة تنقية 

 المجون 

 قيد التنفيذ قيومحطة تن محطة تنقيو 166,000 سمطة المياه ذاتي %98 2009/02/03 2008/02/04 الكرك
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84 

تنفيذ خطوط صري صحي رئيسية 
وفرعية ووصالت منزلية في الزرقاء 

 (الحزمة الثانية )

 ذاتي %76 2009/01/18 2007/07/22 الزرقاء

شركة سيجما 
ميندسون 
 مستشارون

 قيد التنفيذ 820 33,394 2,585,107

85 

اإلشراي عمى تنفيذ مشروع صري 
الحزمة / صحي متفرقات الزرقاء

الثانية ومشروع صري صحي بركة 
 البيبس

 قيد التنفيذ     214,841 سمطة المياه ذاتي اشراي 2009/01/05 2007/07/15 الزرقاء

86 
مشروع تنفيذ محطة تنقية بمدة  

 الشوبك/ المنصوره 
 وزارة التخطيط       معان

شركة سيجما 
ميندسون 
 مستشارون

 ذقيد التنفي محطة تنقيو محطة تنقيو 593,277

87 
مشروع اعداد الدراسات ووثائق العطاء  

 صري صحي ناعور
 %70 2009/09/01 2008/01/27 العاصمة

بنك التصدير 
واالستيراد 
الكوري

eximbank 

 قيد التنفيذ 9,600 80,000 1,722,366 سمطة المياه

88 
دراسة جدوى مشروع صري صحي 

 جنو  البمقاء
 قيد التنفيذ usaid   319,500 245,000 5300 %90 2008/11/15 2008/05/14 البمقاء

89 

االشراي عمى تنفيذ مشروع صري  
) حي ابو غميون / صحي  الزرقاء 

ومناطق اخرى في محافظة  ( ياجوز 
 الزرقاء

 قيد التنفيذ     155,400 سمطة المياه ذاتي اشراي 2009/10/30 2008/09/01 الزرقاء

90 

/ تنفيذ مشروع صري صحي  الزرقاء  
ومناطق ( ياجوز ) و غميون حي اب

 اخرى في محافظة  الزرقاء

 قيد التنفيذ 397 3,050 1,495,550 سمطة المياه ذاتي %23 2009/10/30 2008/09/06 الزرقاء
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91 
تنفيذ مشروع متفرقات صري صحي  

 (0)متفرقو في محافظة البمقاء  
 قيد التنفيذ     363,854 سمطة المياه ذاتي %70 2008/12/20 2008/07/31 البمقاء

92 
االشراي عمى تنفيذ  محطة تنقية  

 مرحمة االشراي  /  جنو  عمان  
 اشراي 2010/06/14 2008/06/02 العاصمة 

بنك االستيراد 
والتصدير 
 الكوري

 قيد التنفيذ محطة تنقيو محطة تنقيو 890,649 سمطة المياه

 %0 2010/06/14 2008/06/14 العاصمة مشروع محطة تنقية جنو  عمان  93

+ قرض كوري 
+ ذاتي 

usaid 

NAMWON  
ENGINEERI

NG  CO 
 قيد التنفيذ محطة تنقيو محطة تنقيو 32,967,323

94 
مشروع تنفيذ شبكات صري صحي في 

 جرش 
 ذاتي %72 2008/06/27 2007/10/27 جرش

شركة االئتالي 
لالستشارات 
 اليندسيو 

 قيد التنفيذ 197 14,116 1,303,058

95 

نشاء واشراي عمى دراسة وتص ميم واا
تطوير محطة تنقية كفرنجو واعادة 

 استخدام المياه المعالجو

 قيد التنفيذ   30,000 2,079,022 سمطة المياه kfw %40 2008/08/20 2007/06/20 عجمون

96 

نشاء واشراي عمى  دراسة وتصميم واا
تطوير محطة تنقية الكرك واعادة 

 استخدام المياه المعالجو

 قيد التنفيذ   60,000   سمطة المياه kfw %40 2008/08/20 2007/06/20 الكرك
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د.ديتةدي   .دنديتةدي   ي يىد(د9<,119)دلى  يد=888  همد ه  لغد يليهد  ممددي   هًد
د

 0228-0223خالل الفترة معدل كميات مياه الصري الصحي المتدفقة إلى كافة محطات التنقية 
WWTP 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

m
3
/ay m

3
/day M

3
/day M

3
/day M

3
/day M

3
/day 

Samra W.S.P 186823.1 209570 221509.3 224175 167190.3 70329 

Samra Mech.     61356.7 152587 

Aqaba Tertiary   6951.5 7296 7630.2 8021 

Aqaba Natural 10332.1 10332.1 7041 6229 5515.9 6626 

Irbid 8103.3 7776.3 6695.8 6353.8 6363.7 6463.5 

Salt 4248.3 4431.3 4569.4 4321.9 4481.7 4483.6 

Jerash 4358.6 3441.1 3593.3 3312 3391.9 3121 

Mafraq 2188.5 2003 1958 1866.4 1990.8 2179 

Baqa'a 12052.4 10587.6 10615 10978 11713.9 10720 

Karak 1573.5 1755 1679.3 1618 1550.5 1205 

Abu Nuseir 2214.9 2593 2240.3 2309 2357.6 2341 

Tafila 844.2 969.7 1116 1012.6 1181.1 1167.5 

Ramtha 3071.1 3053 3674.7 3492 3392.6 3561 

Ma'an 2119.3 2370 2352 2644 2416.5 2325 

Madaba 4422.1 4542 4660.5 4584 4711.3 4883 

Kufranja 2787.1 2402.7 2794.6 3387 3930.5 2828.2 

Wadi Al Seer 2445.2 2265 2762 2718 3113 3426 

Fuhis 1942.0 1560 1606.3 1684 1791.6 1860 

wadi Arab 6666.5 7085 8315.9 9959.9 10701.4 9922 

Wadi Mousa 900.3 1391.4 1820.4 1669.9 1984.3 2265.8 

Wadi Hassan 725.2 1061 1140.7 1098.5 964.3 997.6 

TALL- ALMANTAH   271.5 274.1 290.3 298 

ALekeder   3156 2872 3698.8 3376 

Alljoon   634.8 502 518 566.3 

Total m
3
/d 257819 279189 294169 306303.9 312236.9 314086 

Total (MCM) M3/Yr 94.10. 101.8 107.372 111.092 113.830 111.527 

د
دفيد  همديعيظتةديند  ىرىلد   ه قدزيهرجدترفقدييهاد  كةلد  كليد

د همد دلتم د  يلطهم دإ م د  كلي د  كةل دييها دترفق دفي د  زيهرج ل  غ
د ينليثد للكةمدل  غدد=888 فيدليندد(.%دد18-;,8د)د  زيهرجديه

د  م د   ية  د  طة غ د  مديلطغ د  ر ط غ  (:>1,9<)د لطقضدي رلد  ييها
ي يىند (==9,8<)دد يليهد هندي رلد  ترفق <888ي يىنديتةدي   د  همد

د د  هم دي    د  مد.=888يتة دىك م د  لقكهن دل  غ دأن  %(:,8)أب

د  مد  د أليطهةدىتق يلد د ى     دفيدم كدي ىر ديند  ييها د  قةر دلكغ
ديند د   ية  د  طة غ د يلطغ د  ر طل د قيهسد  ترفق د تة ي د ر ر م إاهفغ

د.  تيد هلمدتقهسد ه تقريةدفيد   لى مد   ه قغد يندغز لدى ةقد  زةقهءدىغة د  زةقهء
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ديترفقغدإ مينديىيىعدييهاد  كةلد  كليد  د(%1=) م دى قرد  تأ ةمديلطغدتلقيغد   ية ءد لكغد أل ردليثد  تق  م
د)أقلد ييغديندييهاد  كةلد  كليدليثد مدتزردلكتتهد ن(دتلد  يلط )دى ربد ألةرنيلطهمد  تلقيغد دفييهد  تق  مديلطغدتلقيغد

ليثدأند ماد  يلطغدت تق لد  ييهاد   هريغدد.د<888ينديىيىعدييهاد  كةلد  كليد  يترفقغدإ مديلطهمد  تلقيغد  همدد(%دد8,1
د.د;888ىقردتمدت مي تهديندق لد  طغد  ييهاد همدد  يلقى غد ه كتهةيج

د
 :المخدومينالسكان 

ىك غدد(18:<?1)دقة  غد<888  غد ررد   قهة مد  يطرىيغد  مد   همد  كةلد  كليد  ته  غد   طغد  ييهادلتمدلتهيغد همد
 يليهد هلمدل  غدد(%=>)دءدديهديقهة ى يهديظتةديند  ىرىلد  ته يدفإندل  غد   قهة مد  يطرىيغد  مديلطغدتلقيغد  طة غد   ية 

يند ررد   قهة مد  يطرىيغد  مد   همد  كةلدد(%>,8)د ألقلدليثد  ممدى ربديى م   قهة مد  يطرىيغد  مديلطغدتلقيغد
د.  يي  غدفيد  كليد

NO.OF connection Plant 

132983 As-Samra WTP 

17928 Irbid-+Wadi Arab 

10204 Baqa'a 

5250 Madaba 

3839 Salt 

3138 Ramtha 

 Mafraqد3721

4357 Jerash 

3604 Kufranja 

5822 Aqaba 

2100 Fuhis 

1801 Tafila 

1582 Karak 

N.A Wadi Al Seer 

2390 Ma'an 

4027 Irbid-Wadi Hassan 

1191 wadi Mousa 

Abu Nuseir vicinity Abu-Nuseir 

198415 Total 

دد. غديلز يغدفيديطيمد   تيرد زييد  يقتيدرىندإنديتمدإ التهىك(د:881)دتمدتىكيلد:يالظغ
 

 :وكفاءتيا التشغيمية األحمال الداخمة الى محطات التنقية
دإ مدأطةىدد دينديلطغ دإ مديلطهمد  تلقيغ د  كةلد  كليد  يترفقغ دييها د  ليلددليثدتة ىلمد تم م مدتة  يز تة  يز

د  غدتة يزدألددى ربديى مد فيديلطغدتلقيغدد( تة/مي م?<8)ددBOD5د   اىب د  ر ط غدإ مديلطد((BOD5فييه دتيفيد  ييها
د.د( تة/ممي 8888)د-ريةد ا-تلد  يلط دتلقيغد

 
 :يمكن إيجاز كفاءة محطات التنقية اعتمادا عمى نظام المعالجة كما يمي و  

 :د(Wastewater Stabilization Ponds)دمحطات التنقية الطبيعية 

دينديلطهمد  تلقيغد  يي هلي يغد د ه ت لهءديلطغدتلقيغددفيد  ط ي يغدترلييلطهمد  تلقيغددأظتةم ديقهةلغديعدغية ه  قهءتته
  مدتتىيغد  ييهاددي ىردم ك(%د>,1?د)مد قهءتتهى ربد   يةدى  تيدلققمد قهءجد ه يغدل  يهدفيدإز  غد  يى رد   اىيغدليثد  م
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دفي دتطقيضدتة يزد   هريغ د  م د  مبد ه ر د ددلىضد  تتىيغ د هقيددBOD5ي رل دتة ىلمد قهءج د يليه د  طهةىغ د  ييها في
د.%(>,1?-%>,;<)  يلطهمد  ط ي يغديهد ين

  - Trickling Filter) : (محطات الفالتر البيولوجية 
د)تييزمديلطهمد  تلقيغد  تيدت يلد  مدلظهمد  قاتةد   يى ىىيغد  قهءتتهد   ه يغدفيدإز  غد  يى رد   اىيغدليثدتة ىلمديه ين

د.فيديلطغدتلقيغد   ةكدىديلطغدتلقيغد   ق غد  مد  تى  يد(د%?,;?د-%;,><
 

 - : Activated Sludge) (طات الحمنة المنشطةمح 

لظهمد  ليأجد  يل طغد  قهءتتهد   ه يغدىر دفيدإز  غد  يى رد   اىيغدى  همد ماد   قهءجدليثد تييزمديلطهمد  تلقيغد  تيدت يلد
ديقر ة هفيد%(<,:?د) ينديهدتة ىلم د قهءج دلققمدل  غ د   ية  دى  طة غ دي هند يأر ه دفيديلطغ دأيه د  ية زيغ دإة ر )ديلطغ

د%(.??
د

 :نوعية المياه الخارجة من محطات التنقية ومطابقتيا لممواصفات األردنية
دى  ظةىلد د  يلطغ دلظهم د  م د  تيهر  دىم ك دأطةى دإ م ديلطغ دين د  يى كقهم ديطه قتته دىيرى د  ييها دلى يغ تطت ل

ى رىديقهةلغدلى يغد  ييهاد  طهةىغدينديلطهمد  تلقيغدىيقهةلتتهديعد   ةىطد  تكييييغدىيعد  يى كقغد.د ت مي يغد  تيدتت ةضد تهد 
د  ي ه ىغدد>9/888?< ألةرليغدةقمد د  ييها د لى يغ د  ي ه ىغد  ي ت ي د ألىريغإ مددى  يترفقغى  طهكغ د  ييها غد ةبد أل ىهةدىلى يغ

د:د ديت ينديهدي يى  يلهكيلد    قيغ
د

 .في المياه الخارجة  BOD5  المعايير التصميمية وذلك اعتمادًا عمى تركيز ال 

د<1)لققمد دأكلدغيلط( دفيدليند ىزمدد(89)دين د  تكييييغ د  ي هيية دتلقيغ د;)يلطغ د  ي هييةد( دتلقيق يلطهمدين
د.  تكييييغد ت كد  يلطهمد

وذلأك   والسأيول  إلى األوديةالمسموح بتصريفيا ة المياه المعالجة والخاصة بنوعي 893/0226المواصفة األردنية رقم  
 .في المياه الخارجة  BOD5اعتمادًا عمى تركيز أل  

د(89د)يندأكلددغيلطد(?1د)دلققم دتلقيغديتط  همد  يى كقغد ألةرليغدةقمدد د  ييهادد>9/888?<يلطغ د لى يغ ى  طهكغ
د.يلطهمديندتلقيقديتط  همد  يى كقغد  يم ىةجدد(:)فيدليند ىزمد ألىريغدإ مدد  يترفقغد  ي ه ىغدىد

 .والخاصة بنوعية المياه المعالجة والمستعممة لري األشجار  893/0226المواصفة األردنية رقم  

ى  طهكغد لى يغد  ييهادد>9/888?<يلطغدتلقيغديتط  همد  يى كقغد ألةرليغدةقمددد(89د)يلطغديندأكلددد(89د)لققمد
د. ةبد أل ىهةدد  ي ه ىغدى  ي ت ي غ

والخاصة بنوعيأة الميأاه المعالجأة والمسأتعممة لأري المحاصأيل العمفيأةحققت جميأع  893/0226المواصفة األردنية رقم  
  . ه المواصفةالمحطات ىذ
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 :كمفة تنقية المتر المكع 
ية دىيلطتيدةفعدغة د ه ت لهءديلطغدتلقيغد  طة غد     غديىيىعد ضلقهقد  مدت ميلدىكيهلغديلطهمد  تلقيغدى  ةفعدد

ديقر ةادى ةقد  زةقهءدىيلطغد يندغز لد  دى ه ته يدفإلهديي ند  قىلد أند  قغدتلقيغد<888ريلهةدطالد همد(د;,9?8;<<1)يه
د.دىم كد ه ت لهءد  ت ه يلد  ةأ يه يغدف س(د1,;8>)  يتةد  ي   د يىيهدقرد  ممد

دف  دإ مدأطةى  د  يتةد  ي   دينديلطغ دتلقيغ د  قغ د  يتةد  ي   دتطت لد د تلقيغ ف سدفيد(د;,19)قرد  ممدأرلمد  قغ
 ند ماد    ددتلد  يلط  دف سدفيديلطغد(د>,8<<) دأيهدأ  مد  قغد تلقيغد  يتةد  ي   دفقرد  ممدد   ق غد  ط ي يغيلطغدتلقيغد

د.  يلطغدت يلد  مدي ه ىغد  ييهاد   هريغد  يلقى غد ى  طغد  كتهةيجد
د

   من مياه الصري الصحي في مختمي محطات التنقيةكمفة تنقية المتر المكع

COST OF TREATMENT 

FILS/ m
3 

WWTP 

BOT AS-SAMRA WSP 

13.5 AQABA NATURAL 

505.6 AQABA TERTIARY 

167.2  MADABA  

122.5 IRBID 

166.2 SALT 

138.3 JERASH 

78.4 MAFRAQ 

124.9 BAQA'A 

174 KARAK 

153 ABU – NUSEIR 

260 TAFILA 

154.4 RAMTHA 

55.8 MA'AN 

175.7 KUFRANJA 

36.1 WADI ESSIR 

226.7 FUHEIS 

132.7 WADI ARAB 

802.8 WADI MOUSA 

648.7 WADI HASSAN 

93.9 AL-EKEDER 

882.6 TALL - ALMANTAH 

107.8 AL-LAJJOUN 

ديالظغد د: د  ةأ يه يغ د  لققهم دتايين ديتم د  م د  يتة دإلت ه د  قغ د يطت لدطال د  كةلد  كلي دييها  ي   دين
د.يلطهمد  تلقيغ

 
 :شبكات الصري الصحي

 مدىتامد ماد     همدأله ي دأقطهةدد(د=,>91>)لى  يدد<888  غدأطى لد   همد  كةلد  كليد ه يي  غدلتمدلتهيغد همدت
دتتة ى د يند د     همدتت ةضد ي ه لدفليغديطت قغ88;1-ي م8;1يطت قغ د دىدي مد ى ما   ي ه لديةت طد ه زيندىتقهرمد  ضد ما

 يةد     همدى    ضد آلطةدلهىمد ند و تر ءد  مد     همدأىد ىءد  تكييمدىق غدأ يهلد  كيهلغد  ىقهئيغدى ىءد و ت يهلديند
د.ق لد  يى طليند

 0228أطوال شبكات الصري الصحي في المممكة حتى نياية عام 
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د(ي مدد88;1د–ي مدد8;1)دتتة ى ديهد ينأقطهةد     غد
د طى لد     همد  يلقمج أطى لد     غدفيد  يلهفظغ   يلهفظغ   ةقم

  مد8;;8 ( عمان وضواحييا) العاصمة  1

د م:8-  ىيزجد
د م.:ططد  قىي يغد
د م:,11ططد   يقىبد

د هواهفغد  مدططىطدتمدتلقيم هديندق لدييه له

8 

 محافظة الزرقاء
 يريلغد  زةقهء 

   ةكيقغ 

   ته ييغ 

 يطيمدلطين 

 كم 1280
د مدد99>
د مد818
د مد119
  مد>?

د مد99  زةقهءد

9 

 البمقاءمحافظة 
 يريلغد    ط 

  يند   ه ه 

 ص  قليصدىدىيهل 

 كم 686
د مد8;8
د م988
  مد188

د مدفيد لديند  قليصدى يند   ه هدى    ط8يتقةقهمدلى  يد

: 

 محافظة اربد
 يريلغدأة ر 

   ةي ه 

 ى ربدل هن/د ليد  يرد 

 كم987
د مد;1=
دم 119
  مد?18

د م>9=د  كةي د
د م?9=فهطقغ+درىقة 

د م18= يرىند
د م>1=  ةب
د م<;=دد1  لكند
د م1==د8  لكن

د م8;= هلد+دلى ةج
د م98=د1د8+دىلى دى ةقد ة رد

د كم 101,6 محافظة جرش ;
د>,;=دططىط كم 113,6 محافظة مادبا >
د كم 88,7 محافظة الكرك =
د م>9=دي ةىعد كم 96 محافظة الطفيمة <
د كم 308 محافظة العقبة ?
د كم 102 محافظة عجمون 18

11 

 محافظة معان
 يريلغدي هن 

 ى ربديى م 

 كم 171
د مد;,9;
  م181

د م;,:=ي ةىعدى ربديى م

د كم 93,3 محافظة المفرق 18
د  مد=,>91>   يىيىعد    ي 
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 معمومات المشتركين
  شركة مٌاه العقبة ناء شركة مٌاهنا والتقرٌر السنوي الدارات المٌاه فً المملكة باستث

 2002/ االرقام تعود لدورة الربع االول والثانً والثالث 

 2008 البيأأأأأأان  

 137,833,006  ييهد  ييهاد  ياطىطه 1

 72,245,114  ييهد  ييهاد  ي ه هد 2

 65,587,892  ييهد  ييهاد  يققىرا 3

 %47.59 ل  هد  قهقرد 4
 

 البيان 
 تايرادا

  مواطنينال

 إيرادات 
 دوائر حكوميةال

  جماليإ
 اإليرادات

 اآلبار الخاصة
 الصناعية واإلنتاجية 

 476 501,938 15,058 486,880  ررد و تة  هم 1

 5,897,585 24,449,387 4,015,279 20,434,108 (ريلهة)دقييغد  تلققهمد 2

 6,044,060 23,137,002 4,487,371 18,649,631 (ريلهة)دقييغد  تلكيامد 3

 146,475- 1,312,385 472,092- 39,083,739 (ريلهة)قييغد   قهيهد 4

 %102 %95 %112 %91 ل  غد  تلكيلد  تلقق 5
 

 بٌانات االستخدامات غٌر المشروعة والضبوطات لقطاعً الوسط والجنوب

 2008 البيأأأأأأان  

 1,496  ررد  ا ىطهمد ا ت يهلدغيةد  ي ةىع 1

 252,909 غد  تلققهمد ند و ت يهلدغيةد  ي ةىعقيي 2

 162,016 قييغد  تلكيامد ند و ت يهلدغيةد  ي ةىع 3

 36,320  ند و ت يهلدغيةد  ي ةىعد  ييهادقييغد  ي هفهمدى  لى فزد  يكةىفغ 4
 

 ٌاه العقبهبما فٌها شركة مٌاهنا وشركة م 2002ارقام موشرات االداء اخذت من المٌزانٌة المجمعه للعام 

 2008 الوحدة البيأأأأأأان  

  5,936 ػذد المستخدمين  

  31,479,746 دٌَبس (رواتب ) كلفه المستخدمين 1

  163,276,135 3م كميه المياه المباعه  2

  113,830,000 3م كميه المياه المعالجة  3

  101,438,268 دٌَبس عوائد المياه 4

  43,473,543 دٌَبس عوائد الصرف الصحى 5

  144,911,811 دٌَبس أجمالي العوائد 6

 193 فلظ المياه المباعه/ نسبة كلفة المستخدمين  7

 621 فلظ المياه المباعه/ معدل العوائد للمياه 8

 382 فلظ المياه المباعه/معدل العوائد للصرف الصحى 9

 888 فلظ المياه المباعه/ اجمالى العوائد 10

 959,496 ػذد المياه منتفعي 11

 587,375 ػذد منتفعى الصرف الصحى 12

 1,546,871 ػذد (صرف صحي + مياه ) مجموع  المنتفعين  13

 162 ػذد لكل موظف( صرف صحي + مياه ) المنتفعين  14

  84,333,706 دٌَبس أثمان المياه 15

  19,373,689 دٌَبس أجور الصرف الصحي 16

 0.517 فلظ اهمي/ معدل سعر البيع  17

 0.170 فلظ صرف صحي/ معدل سعر البيع  18

 0.687 فلظ معدل سعر البيع مياه و صرف صحي  19

  156,840,054 دٌَبس تكلفة المياه 20

  67,217,166 دٌَبس تكلفة الصرف الصحي 21

  224,057,220 دٌَبس إجمالي تكلفة المياه والصرف الصحي  22

 0.961 فلظ مياه / احد تكلفة المتر المكعب الو 23

 0.591 فلظ صرف صحي / تكلفة المتر المكعب الواحد  24

 1.551 فلظ إجمالي تكلفة المتر المكعب الواحد مياه وصرف صحي 25

تر
 م

ل
لك

س 
فل

3
 

تر
 م

كل
 ل
س

ل
3 

اه
مي

 
 



- 36 - 

عدد الموظفٌن 2008-2006

5600

5800
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 :الموارد البشرية

د

ىيهمدقهيمد  طغد  ييهاديندطالدقطهعد   ؤىند ضر ةيغد تة يصد   يلد  يؤ  يدى  تيدىهءمد ى رةاديندطالدىاعد  يلت
ى  طططد   ي يغديتي  غدفيدلظهمد  لى فزدى  ي هفآمدى ي يهمد  تىظيلد  ر ط يدىتق يلد ضلالد  ىظيقيدى ة يجد  تطىيةد ضر ةبد

د:ىة هيغد  يىظقينديندطال
د.ططغد ضلالدى  ت هق د  ىظيقي -
 .ططغد  ي هفآمدى  لى فز -

 .ططغد  تطىيةد ضر ةب -

 .ططغدة هيغدىةفهاد  يىظقين -

د. ؤد هضلتيهىهمد  ىظيقيغططغد  تل -
ليثد  غد ررديىظقيد  طغد  ييهاديعدد لىيهًد%د1 ي رلدوديقلد نددأ ر رد  يىظقين  طغد  ييهاد  مدتلقيقد رفتهد تق يلدرأ مدىد

د(.;>9>)د=888يىظلدفيدليند هند رر مد همد(د:89>)د<888لتهيغد همد
د

 عدد الموظفين السنة الرقم

1 0226 6882 

0 0227 6368 

3 0228 6230 
 

 0228-0226خالل الفترة  انجازات الموارد البشرية
 0228 0227 0226 اإلنجازات

د=99د1;8د<8<د  يىظقيند  ميندتمدإلتهءدطريتتمديند    طغ
د8<د<>8د:>8د  يىظقيند  ي هةين
د=:د18د:1د  يىظقيند  يلتر ين

د8:د><د=<د   قىر دتىرير ديىظقيندىرر
د19:د119د8;8دتتم  يىظقيند  ميندتمدت  ي
د1=1د;8?د8;1د  ي قهمد  تيدتمد ة قتته

د1;1د;;9د>;9د  يىظقيند  طيندتمدت ييلتم
د8<::8د88?>1د=88<دأى يةد  لة غد  كهرةج
د888:د;89:د=18;د( ىوة د لزين) ى ىلهمد  يلةىقهمد

د8>;?د19=18د>1189د   ت د  كهرةجد ند  طغد  ييها
د9;?=د?89?د11811دا   ت د  ى ةرجدإ مد  طغد  ييه

د8;<9د1>99د=988دأى يةد  تىىهد  كهرةج
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 :في مجال االبنية
تمدإ ر رد  تكهييمدىىر ىلد   ييهمدى   طهء مد  طهكغد هضل هء مدى أل ليغد  ته  غد   طغد  ييها دىيند  ي هةيعد  تيدتمدتلقيم هد

د: يد<888 همد
 مالحظات المشروع الرقم
دديلهفظغدي هنإل هءدي لمدإر ةجدييهادد.1 د   لهء دطهةىيغدد8م8;=ي هلغ دأ يهل ديع دلىة د لهء طه قين 

د.ريلهة(د8888<9)ى هلهمدىأ ى ةدىغةفغدلة  غد   قغد
د  طه قدد.8 دفي د  ي هت  دىأ قل دىأةايهم دىرة ن كيهلغ

دي لمد  ىز ةجد– ألةايد  ىله د ألي ةد
دإ مد د  ي تة ين ديريةيغ دي هت  دىتلىيل د ألةايهم دى ي  ي م

د  ي دلظهم د  يقتىلغ دOpen Plan) هت  د  تل مد( دية ز ل هء ى  
(Call Center)د

 Open)تلىيلدي هت د  ر ئةجد  يه يغدإ مدلظهمد  ي هت د  يقتىلغددي لمد  ىز ةجد–إ هرجدتىزيعدي هت د  ر ئةجد  يه يغدد.9

Plan)د
  تل مدى  تزىيرد  يهئيدفيد  طه قد   ه عدإ هرجدتأ يلدقه غدق مددي لمد  ىز ةج-إ هرجد ي  غدق مد  تل مدى  تزىيرد  يهئيدد.:

دي لمد  ىز ةجد–
دىيرجدد.; دى ىة د  ق طل دي تىرع دفي دلة  غ دغةفغ إل هء

دأةايغدفيدي تىرعد يندغز ل
ضل هءدغةلدلة  غدد<888تمد   رءدفيد م د  ي ةىعدفيدلتهيغد

د يند دي تىرع دفي دأةايغ دىيرج دى ىة د  ق طل دي تىر هم في
د.غز ل

د د.> دلتهئي د  قرييغد  تام د  يكه ر د  ت ر ل ي ةىع
دي لمد  ىز ةج.د يكه ردىريرجدفيد  طغد  ييهاد

تيمد ي يغد ض تامد  لتهئيد  يكه رد  ى طيغد  ىريرجدفيدي لمد
دي لمد  ىز ةجد–  طغد  ييهاد

د
 :مكت  خدمة الجميور

 .مبنى الوزارة –الشكاوي المستممة في مكت  خدمة الجميور لسمطة المياه 
 عدد الشكاوي الشكوى نوع الرقم
د<د  ت يهلدييهادغيةدي ةىعد.1
د?دإ هرجد ألىاهعد  يىقعد.8
د:1دتأطيةد  تة كدييهاد.9
د981دططدي  ىةد.:
د8=د ردفيدططىطد  ييهاد.;
د<9دكةلدكليد.>
د:دط  دكتةيجد.=
د1د رمدىكىلدفهتىةجد.<
د==?1د رمدىكىلدييهاد.?

د?دلى يغدييهاد.18
د:د رةدييهاد.11

 0037 مجموعال
د
د
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تعوٌضات المواطنٌن بدل استمالك اراضٌهم 

واستٌالء السلطة على حقوق الري )2008-2005(

الك تذل است

ُاتيغ اضرار تذل اني

 :المعموماتفي مجال 
ر ة تتهدفيد  يي  غدى   يلد  مدإ هرجدت ىي تهدىتل ي تهد يقىمدق مد  ي  ىيهمد ىيعد   يهلهمدى  ي  ىيهمديند هفغدقطه همد    طغدى  

لىهز مد    طغدىتقرييتهد يتطمبد  قة ة مد   لدي تل طة ىتهدى   ر رديؤ ة مدأر ءد أل يهلدى    د ي يغدإتطهمد  قة ة مد  ازيغد  يتهدى  
ىتزىيرد  ىتهمد  ر ط يغدى  طهةىيغد ه ي  ىيهمدى  ي تىر مدىيته  غدأ يهلد  ي هةيعديعد  ىتهمد  طهةىيغد  ة ييغدىغيةد  ة ييغد

د.دد  تقةيةىتقريمد  تقهةيةد   تةيغد  رىةيغد  يت  قغد تقرمد يةد يلد  ي هةيعدى   ر رد  تقهةيةد  رىةيغد يهدف تهد م د
د

 :0229خطة عمل قسم المعمومات لعام 
 ?888يعدلتهيغد تةدلي هند  همدد<888إكر ةد  تقةيةد   لىبد   طغد  ييهاد  همد -

د  ي ؤى غد ند كر ةد - د ي ىند  ىتغد  ىليرج إ هرجد ي  غد يلدق مد  ي  ىيهمد إل هءد لكدي  ىيهمديىلرد   طغد  ييها
د:ىم كديندطال.د  ي  ىيهم
o 888فغد يهلهمدىي  ىيهمد  طغد  ييهادىتكليقتهد ل ىلد تةدلزية ند  همدتل يلد ه?. 

o 888إ ر ردليهممديىلرجد ىيعد   يهلهمديند ضر ة مدى  قطه همد  يطت قغد ل ىلد تةدتيىزد  همد?. 

o ل ىلدىز ةجد  ييهادى  ةبد /تكييمدقه رجد يهلهمديىز غديىلرجد ه ت هىنديعدىلرجد وتكهومدىت لى ىىيهد  ي  ىيهم
 .?888 تةدأي ىلد  همد

o دى ي ىلى د د   يهلهم دضرطهل د  يىز غ د   يهلهم دقه رج د  م د ترةي تم دى  قطه هم د ضر ة م د ةت هط دا هط تلرير
ر ة تتمد ل ىلد تةدت ةيند ألىلد  همد  .?888ي ؤى يند ند يهلهمدقطه هتتمدى  

o   ىيهمدت ىندكاليتتهد و تق هةدى يلدىاعدططغدزيليغد ة طد أللظيغد   هي غدفيد  طغد  ييهاديعد لكد  ي
 .?888  تقهةيةدفقطد ل ىلدت ةيند   هليد  همد

o د د هم دلتهيغ ديع د  ييها د  طغ دفي د   هي غ د  ضد أللظيغ ديع د   يهلهم دقه رج د هقيدد?888ة ط دة ط ى  تية ة
د.8818 أللظيغد همد

د
 :األمالك واإلستمالك

يلهفظهمد  يي  غدى  يت  قغد يى قعد و هةدى  طز لهمدىيلطهمداصد  ييهادفيددته ه تياكد وة ايد ي هةي د  طغد  ييهاتقىمد
دكةلد  كليدىلكةد ياكدىيىىىر مد    طغدى  تئىهةد  ي هليد ي هت د ر ة مد  ييها ىيلطهمد  ي ه ىغدىططىطد  ييهادى ل

د
 :التعويضات

 تعويضات األعوام

 بدل اإلستمالك
 تعويضات

 بدل أضرار الينابيع
2005 1700000 2500000 

2006 1100000 1100000 

2007 2320000 600000 

2008 2980000 180000 

 4380000 8100000 المجموع
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أعداد القضاٌا المنظورة أمام المحاكم والواردة لسلطة المٌاه

لألعوام 2008-2005
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ُظىرج انقضايا انًحاكى اياو اًن ًياِ نسهطح انىاردج انقضايا ان

 :القضايا
 

 عدد القضايا االعوام
المنظورة أمام 
 المحاكم

عدد القضايا 
الواردة لمديرية 
األمالك 
 واالستمالك

2005 370 410 

2006 335 250 

2007 340 230 

2008 343 225 

 
 :مركز الوثائق المائية

 ه ييهادىرة  همدي هةيعددغ  رة  همد  يهئيغدى  ى هئقدى  تقهةيةد  يتطككيتييزدية زد  ى هئقد  يهئيغد هلتى ئهد  مد ررد  يةدينددددد
  تيدتطصدىز ةجد  ييهادى  ةبدى  طغد  ييهاد  ييهادى  كةلد  كليدى   ت د    ييغد  يتطككغدفيديىهلد  ييهادى  كةلد  كليدىد

 و  تةىليغدد ألة قغيترلدي ةىعدى  طغدى ربد ألةرن دىي ت ةدي ةىعد ألة قغد و  تةىليغديندأ مدإلىهز مدية زد  ى هئقد  يهئيغ دىد
  مد  له ى د ليثددةرن ألىييعد  ى هئقد  يهئيغد  يىىىرجدفيد لديندىز ةجد  ييهادى  ةبدى  طغد  ييهادى  طغدى ربددأة قغدإ م

د.ي ىند   لثدفيديىىىر مد  ية زدى و ت هةجد ى  طغد  له ى 
ديتي د د و  تةىليدى م  د يلديىقعد   تةىليد ية زد  ى هئقد  يهئيغد  مد   غد ولتةلمديندطالديىقعد  طغد  ييها  قردتمديؤطةَ 

د   ةديند  يتتيينديند دتيمدأة قغدد.يندر طلد  ىز ةجد  ية زد  ةد ولتةلمى   لثدفيديىىىر مدد ضطاع  يىهلد  ةيلغ ىقر
 .(MINISIS/M2L) ةلهيجد ألة قغد  طهصد ه ية زدد ه تطر مى يقغد(د1>111)

 
 0228إلى عام  0226أىم اإلنجازات بين األعوام 

 مالحظات 0228 0227 0226 الموضوع

د<<8د?>8د1?1د ية ز ى ردةد ررد
ألىهزدق مد  يةديندديتىقعد زريهردفيد ررد  ةى ردليثدتم

د.ي ةىعد ألة قغد و  تةىليغ

د>8;1د;<>د8;?<د ررد  ى هئقد  يرط غ
ديند دىي ته دتم د  تي د  ى هئق د هفغ دإرطهل دين د ولتتهء تم

د  طغدى ربد ألةرن
  تيدتمد ررد  ى هئقد
د88;1د88;1د88>1دتى ير ه

دإ مدتى يرد د  تيد لهىغ د  ى هئق د هقي د  ت يهل ى ىلديتم
د.?888 همد

دي طصد  ى هئقدد ر رإ
رطه تهد د  مد  له ى ى  

د88<8د888;د88;8
أك لمد  ل  غد ضىيه يغد  ى هئقد  تيدتمد يلدي طكهمد

د%.8? تهد
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 :التطوير والتدري 
 0228عام  في مركز التدري  خالل الدورات التدريبية التي عقدت

الدورات الميدانية التي عقدت في  الرقم
 المحافظات

 شاركينمال عدد
0220 0223 0220 0228 0226 0227 0228 

د9>1د:;1د>?8د<:8 :89 >88 188 ى    ىةينغد   ايغد   هيد .1
د<?د118د1:1د;>1 :18 <18 8=1    همد  ييهاد .8
د9?د8<8د119د888 <=1 =;1 ?>1    تة هءكيهلغدىت ميلد ىلهمدد .9
د<1ددددد د  له ى د   هي غد .:
د11ددددد دترةي ديرة يند  مد  يله سد .;
د:18د9?8د;18د><1 888 <:1 ?>1   ياطهميهلغدىت ميلدكد .>
د;18د188دددد د   ايغد  يتليغد .=
د9>1ددد   د  قهقردد .<

د

 0228إنجازات وحدة التطوير اإلداري والتدري  لمعام 
الساعات  عدد المتدربين المجموع دوراتال الرقم

 التدريبيو

د1

أ ر رد  يترة ينديند  رىلد   ة يغد
يعديلظيغد  كلغدد   قيقغد ه ت هىن

   ه ييغدىية  زد  ترةي د  تيد ريتهد
د تقهقيغديعد  طغد  ييها

د8<:د:;دف  طين
د>?8د=9د   ة قد
د>1د8د   لةين
د188د1د    ىريغ
 800 90 المجمأأأوع

دد9::درىة مد  يىظقيند  ر ط يغد8
د<<188د11:1د  يلهاة مدى  لرى مدىىةشد   يلد9
د88?;د1?د طهةىيغرىة مد  يىظقيند د:

ى  ىيى ىىييند  يترة يندد  يتلر يند  يترة يند ه ت هىنديعدىز ةجد أل مهلد   هيغدى ض  هند;
د8??99د>8د ه ت هىنديعد  طغد  يكهرةد  ط ي يغدىلقه غد  ىيى ىىيين

د88;<9د?<دترةي دطا د  ىهي همدى    يهمد>
د98د8دترةي ديىظقينديند  قطهعد  طهصد رىد  طغد  ييهاد=
د<

  رىة مد  تيد قرمد ندطةيقدية زد
دترةي د  طغد  ييها

د8?<:د9>1د   ايغد   هيغدى    ىةين
د8?=8د9?د   ىلهمد   تة هئيغد?
د9188د:18د  ياطهمد18
د8:?8د<?د     همد11
د8;=9د;18د   ايغد  يتليغد18
د8:;د<1د  له ى د   هي غد19
د998د11د يله سإ ر رد  يرة يند  ترةي د  مد د:1
د>;?1د9>1دروووهقو  قد;1
د><??1د;==د  يىيوووىعد

 129880 0661 المجموع الكمي
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 :السياسات وتطوير األداء المؤسسي
 

رؼول وحذح الغُبعبد ورطىَش األداء الوؤعغٍ ػلً رطىَش االداء الوؤعغٍ  ورجزَش ثقبفخ الزوُض فيٍ عيلطخ الوُيبٍ هيي تيقي ر قُي  

ؤلهذاف االعزشارُجُخ للغلطخ ورطىَش وسفغ هغزىي الخذهبد الوقذهخ للوىاطٌُي ور قُ  طوىحبرهن ورطلؼيبرهن ميوي افضل الٌزبئج ل

 . هوبسعبد شفبفخ وػبدلخ

 

قبهذ الىحذح ثوزبثؼخ أداء الخطخ االعزشارُجُخ لغلطخ الوُبٍ وقُبط هؤشيشاد األداء االعيزشارُجُخ وهؤشيشاد أداء الىحيذاد  .1

رين ر ذَيذ االً شافيبد فيٍ هؤشيشاد األداء . هؤششاً وف  هٌهجُخ الوزبثؼخ والزقُيُن الوؼزويذح 26ػذدهب االداسَخ فٍ الغلطخ و

ػي القُن الوغزهذفخ وإػذاد رقشَش الً لجٌخ الزخطُظ االعزشارُجٍ فٍ الغلطخ ثشآعخ ػطىفيخ األهيُي الؼيبم إلرخيبر القيشاساد 

 .ؼلٌخثبالجشاءاد الزصىَجُخ ثوب َضوي ر قُ  أهذاف الغلطخ الو

قبهذ الىحذح ثوزبثؼخ ػول اًشطخ هؼبَُش جيبئضح الوليع ػجيذل الييبًٍ للزوُيض فيٍ الغيلطخ هيغ لجيبى هؼيبَُش القُيبدح  االفيشاد   .6

هٌهجُييخ واجييشاء ػوييل شييولذ جىاًييت  04رضييوٌذ االػوييبي ومييغ وهشاجؼييخ ورطييىَش . الؼولُييبد  الوبلُييخ وإداسح الوؼشفييخ

كويب ربثؼيذ أػويبي الوزغيىخ الخفيٍ ووميؼذ الجيشاهج وارخيزد االجيشاءاد . داسَيخالؼول الشئُغُخ فٍ الغلطخ ووحذارهب اال

 .القصهخ  للىفبء ثوزطلجبد الزوُض ور قُ  افضل الخذهبد الووكٌخ للوىاطٌُي والزىاصل هؼهن

ن هيٌ  رٌفُز ثشًيبهج ريذسَجٍ ورىػيىٌ حيىي اًشيطخ جيبئضح الوليع ػجيذل الييبًٍ للزوُيض وإداسح الوؼشفيخ فيٍ عيلطخ الوُيبٍ وري .3

 .هىظف شهبداد ثزلع  1144

ػيبم % 55اجشاء قُبط ودساعخ لشمً هزلقٍ الخذهخ للغلطخ والزٍ ثٌُذ اسرفبع هغزىي الشمً ػي تذهبد الغيلطخ هيي  .0

 .6446ػبم % 26الً  6445
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دد:ا قطاع الماليةرؤي
دي لد  يى ةرد  يه يغد  يتهلغل  مد تلقيقد ر ةجديه يغد قؤجدقهرةجد  مد و تمالد و

د  ي ه يغدفيدتلقيقد ويند  يهئيد  ىطليدىةفعدقييغد ي يهمد    طغ
 :قطاع المالية رسالة

دى ي يهمد  ت ميلدى  كيهلغدتططيطدىتلييغد  يى ةرد  يه يغدىتلريرد ى ىيهمد  تطر يهتتهد  ةأ يه يغ
د.ىييت  همد    طغىليهيغدىلقظد كىلدد ترلد  تية ةد  ل هطد أقلدت  قغديي لغ

د
 :عن الدائرة المالية نبذة

دى ول طغد      د  يتهم دتلقيم ديندطال د  ييها دفيد  طغ د  يريةيهمدى ور ة مد  يطت قغ دى  ي هلرج د  ر م د تىفية د  يه يغ د  ر ئةج تقىم
ة همدى  ر رد  تقهةية  يه يغد  تيدت ه ردفيد  يت  قغد ه ي هئلد  يه يغدى  يله  يغدى  تيدت يلد ر ةجد  يى ةرد  يه يغدى  تيىي يغدى قىرد   

د.دىيته  غد وىة ء مد  يله  يغدىتقريمد و ت هة مد  يه يغد د لت ه دتمطيغد  ت ه يل
د ىددأبتدددد ديت قيد  طريغ د  ى هئلدى  طةقد  لري غد ى ءد هند ه ت هيلديع د إ تطر م د  يه يغد  مدتطىيةدىتلريثدأر ئته د  ر ئةج

د:ىيتا دم كديندطالد.ت  غ  ه ي د   يلد  ي
 .ي يلد  مد و هسد  لقربدى  هسد و تلقهقد(دOracle ERP   تةىليد)  تطر مدلظهمديه يدىيله  يد .1

ديندلظهمد  ي هت د  يم قغد .8 ًً ًً ًً ًً  .د  تطر مد  كهومد  يقتىلغد د رًو

 .دط قدةى د  ت هىند يند  ي ليينديند  رى ئةد  يطت قغد تقريمد  طريغد .9

 "دالمواطن صاح  حق"د تق هلد  ي هيامد ت تيلدتقريمد  طريهمد  يه يغد يت قيد  طريغدتلمد  هةدتطكيصدي ت دو .:

 .دتىتيزدقه غد لتظهةد يت قيد  طريغ .;

 
 

 :انجازات الدائرة المالية

  مددي يىندريلهةد رم(د>?)ى   ه مغدد<888تمد قرد رجد ىتيه همديعدىز ةجد  يه يغد يلهق غديريىليغد  طغد  ييهاد  همدد .1
 .ي يىندريلهةديلتهد(دد;,=:)ددتلييلدىز ةجد  يه يغدي  غ

  مد  يلتىيهمد  طهكغد ه  ي يهمد  يه يغدى  مبدأ يةد ندلتهئجدإيىه يغد(دcheck list)ى ئمد  ترقيقدى  ية ى غدقدتط يق .8
 .يتييزجدأرمد  مدلكىلد  ر ئةجد  يه يغد  مد ته د  ةديند طىفغد وييند   همد

ى ة غدييه لهد ت  سد  ى قعدل  د  ي هييةد  يله  يغدداتقهقيغد  تقىيضدى  تطىيةد  ي قىرجد يند  طغد  ييهية ى غدىت ريلدإ .9
  رى يغد ليثدتظتةدقييغد ض ت يهة مد  ةأ يه يغد  لهتىغد ند ألة ه د  ت مي يغديقه لدقيهمد    طغد تىفيةد  يىىىر مد   ه تغد

 .  ة غدييه لهد

دي تلر مدكةلد   .: د ىهزج د  د<888دهمتم ديىيى ته دغ د<9=>1) د( د قييغ دي تلر دد<:1) د  مد( د هألاهفغ دريلهة ي يىن
ي يىندريلهةد بد ند ىيه يد ولقهقد(د:>)ي تلر مدكةلدغيةدلقريغدتي لد   لى همد  مد  قةىضدى  يل د  غديىيى تهد

 .ددي يىندريلهة(د818)

ا تهدي هة غد هفغدقطه همد  طغد  ييهجد هتطهمدىتل يندغد أقتة  د ت  يلد ىلغد  تططيطد يتمديندط  ر ئةجد  يه يتقريمد .;
  ضىة ء مد  يت  قغد ه ىى ل د  يه يغدىتمدت  يلد   ىلغد ليثديل ىمد ي تهديعد و ر لد  ى ةرجدفيد  ططغد و تة تيىيغد

ى  تيد يتمديغد  مد  هسد  يى زلغد  يىىتغد ه لتهئجدىتايلمد ا غد  ر لد  تة تيىد?888مد  ر ردي ةىعديى زلغد همدت .>
د.تلقيقتهديندطالد ة يجدطككمد تماد  مهيغد
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دتقريةيغد مديتمد  تيهر هدينديرققد  ل ه همد<888 وةقهمد  همد:ديالظغ
د

 

د

وانصياَح انتشغيم تكانيف تغطيح

132.5%
134.0% 132.7%
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132.0%
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د

ًىع انًج انذونّي انقروض رصيذ انًحهيح انقروض رصيذ انسُّ

ديُار ديُار ديُار

68 61 7 1999

116 79 37 2000

169 102 67 2001

250 153 97 2002

300 186 114 2003

313 206 107 2004

332 191 141 2005

353 200 153 2006

400 215 185 2007

423 221 202 2008

ًتها وانثانغح )365( ديُار يهيىٌ َيح شطة تى1996/12/31 قي * نغايح انخارجّي انًذو

ًىجة 5640/1/4/57 تاريخ 1998/6/28  رقى انىزراء رئيس دونح كتاب ت

ًتها وانثانغح )158( ديُار يهيىٌ َيح شطة تى1999/12/31 قي * نغايح انذاخهيح انًذو

ًىجة 1842/1/4/57 تاريخ 2000/02/14  رقى انىزراء رئيس دونح كتاب ت

َيح ًياِ سهّط يذيى انكهّي ان

َيح1999 ونغايح 2008 ًياِ سهطح يذيى  ٍي نألػىاو انكهيح ان

0

0

0

0

0

0

ون
ممي
 بال
بمغ
الم

وع المجم 68 116 169 250 300 313 332 353 400 430

ية القروض الدول 61 79 102 153 186 206 191 200 215 213

القروض المحمية 7 37 67 97 114 107 141 153 185 217

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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َيحانًحهيح ًياِ نسهطح انًذيى نالػىاو ان

1999 اًن 2008  ٍي

0

50

100

150

200

250

المبالغ 7 37 67 97 114 107 141 153 185 217

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  ي  غد) ه ي يىن(

غاية 2008 ىام من 1999ول ارجًة لألع ًاه اخل سلطة امل ىنًة   مدي

0

100

200

300

ن(
ميو
الم
 )ب
بمغ
الم

المبمغ 61 79 102 153 186 206 191 200 215 213

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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د
د

النفقات الجارٌة95,92672,0001االٌرادات الجارٌة1

النفقات الراسمالٌة66,100240,1302مساهمة الحكومة فً المشارٌع االنمائٌة2

51,536المنح والهبات االخرى3

1,520دعم حزمة االمان االجتماع4ً

0اخرى5

97,048العجز

المجموع312,130312,130المجموع

تسدٌد العجز097,0481وفر الموازنة1

تسدٌد اقساط القروض الداخلٌة96,00047,0002قروض داخلٌة2

تسدٌد اقساط القروض الخارجٌة57,5669,5183قروض خارجٌة3

ـرى004وفورات سابقة / مدورة4 ـ ـ اخ

االجمال153,566153,566ًاالجمالً

0

ًىيم يىازَح انت

االستخداماتمصادر التموٌل

خالصة موازنة سلطة المٌاة
لعام 2008

انُفقاخااليراداخ
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 :تراخيص اآلبار
نجازات تراخيص اآلبار لعام   0228أعمال واا

 العـــــذد لتـــامــوع المعــــن

 36 ستص حفش آثبس جذَذحاصذاس 

 62 ستص الزٌظُفاصذاس 

 06 ستص الزؼوُ اصذاس 

 65 ئش ثذي ثئشثستص حفش اصذاس 

 55 خشاج هُبٍ عٌىَخاصذاس ستصخ اعز

 24 الزجبسة الوضخُخاجشاء 

 25 ستص اعزخذام حفبسحاصذاس 

 36 ًقل هلكُخ آثبساصذاس 

 63 اَصبي رُبس كهشثبئٍ لآلثبساصذاس كزت 

 06 االششاف ػلً رٌظُف ثئش

 61 االششاف ػلً رؼوُ  ثئش

 33 االششاف ػلً حفش ثئش ثذي ثئش

 55 لششةاصذاس ستص ثُغ الوُبٍ لغُش غبَبد ا

 2 ستص ثُغ الوُبٍ لغبَبد الششةاصذاس 

 15 االششاف ػلً حفش ثئش جذَذ

 32 الوشبسكخ فٍ اللجــبى الوخزلفخ

د
 إحصائية اآلبار باألحواض المائية

 المكت 

ابار 
زراعية 
مرخصة 
 كاممة

أبار 
مرخصة 
عاممة 
 زراعية

ابار  ابار زراعية غير مرخصة
صناعية 
وانتاجية 
 وجامعات

 ابار بيع
مياه 
صالحة 
 لمشر 

ابار بيع 
مياه غير 
صاحمة 
 لمشر 

أبار دوائر 
حكومية 
ومؤسسات 
 لمزراعة

ابار 
حكومية 
ومؤسسات 
 لمشر 

أبار 
 سياحية

أبار 
حاصمة 
عمى 
إجازة 
 استخراج

عامل وغير 
 عامل عامل

غير 
 عامل

 6 0 5 0 12 15 5 1 2 3 162 262   ةي ه

 4 0 7 7 11 0 27 4 0 4 403 440   يقةق

 21 1 16 13 6 33 77 24 29 53 142 214  يهن

 2 1 5 8 1 2 49 0 0 0 43 49    ةك

 3 2 5 36 2 0 33 90 28 118 142 158 ي هن

 84 1 1 7 0 1 2 342 286 628 186 266  وزةق

 139 5 0 2 0 0 7 163 301 464 133 187 ريةد ا

 3 0 4 9 9 7 34 10 3 13 222 412   ىيزج

 262 10 43 82 41 58 234 634 649 1283 1433 1988 ىيىع  ي
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 إحصائية اآلبار الزراعية
 1988  و هةد  يةطكغد   هي غدىغيةد   هي غ

 1433  و هةد  يةطكغد   هي غ

 555  و هةد  يةطكغدىغيةد   هي غ

 1283  و هةدغيةد  يةطكغد   هي غدىغيةد   هي غ

 649  و هةدغيةد  يةطكغد   هي غ

 634  و هةدغيةد  يةطكغدىغيةد   هي غ

 945 + 184  و هةد  يطه قغدى  تيدتقرمد كله تهد ط  همد تكىي ته

 262  و هةدغيةد  يةطكغدى  تيدلكلد كله تهد  مد ىهز مد  تطة م

 550  ررد و هةد  يطه قغد  تيدتمدةريته

 229  ئةد رلد ئة

 321  ئةديطه ل

 78 لىز هد رىد    طغيىيىعد  لقهة مد  تيدتمد

 68  ررد  ا ىطهم

 %96 ل  غدتة ي د   ر ر م

د
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 النسبة المئوٌة للعٌنات الكلٌة المجمعة من قبل مدٌرٌة المختبرات

26%

13%

46%

14%
1%

محطات الضخ وابار مكلورة  خزانات التوزٌع شبكات التوزٌع  االبار الغٌر مكلورة سٌول

 :والنوعيةالمختبرات 
ى  ييهاد   هريغد ىألظيغد  تزىيرد  يهئي يكهرةد  يهئيغد  مد يطت ة مد  طغد  ييهادي ؤى يغد  ةكردىية ق غد  لى يغدتتى مد

دغدرىةيغدىيلتظيغليثدتقىمد تط يقد ة يجدةقه يد  يلهطقد  تيدتر ةدي ه ةجديندق لد  طغد  ييها هفغدفيد  قيتهد  يلز يدى  كله يد
 ترلدى  ييهاد   هريغد ييهاد   ة ددى  لظهئةيغ غى    تةيى ىىيدغى   يييهئيدغ  طى صد  قيزيهئيدىييعدى ىة ءدتله يلديط ةيهدي  قهدتمطي

د ييهادد    هليغدتىي هتتميطت لد  يى طليندفيددغىآيلدغكليايهندييهاد ة د د  قيه يغد ألةرليغ تلرةمدلي يهتتهدايند  يى كقغ
 م كد  تأ رديند لرة مدلى يغد  ييهاد  ي تك لغدىفقديلرر مد  يى كقهمد  قيه يغد  لهفماديل يًهدىل  دد<888/><8   ة دةقمد

د  د  تىكيهمد  ازيغ د تقريم د  يريةيغ دتقىم د يه د  يهئيغدتطىيةديكهكقغد ض تطر م د  يى ةر دفيدظلدلرةج دىتل يندلى يتته رةد  ييها
د ه ل  غد  يلهطقد  تيدتر ةديندق لد  قطهعد  طهصدفهندي ؤى يغد  يريةيغدتللكةد ه ترقيقد  مد ألر ءد دفيد  يي  غدهلغ  يت أيه

ه يغدى  ر رد  تقهةيةدى  يته  همديند   ررد  يط ى د ه يى كقهمد  قي%د88  يت  قد لى يغد  ييهادىىيعد يلهمدتأ يريغدودتتىهىزد
ديعد ة همد  قطهعد  طهص د  تيدت ةم دىفقد   قىر د  ازيغ د د  ت ىثدى ه ت هىند. دىىىر د  لهء د  لى يغ دي ه ل دىييع د  يريةيغ ىتته ع

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.ى  تل يقديعد  ىتهمد  ي ليغ
  رى يديندلظهمد و تيهرددISO 17025طت ة مدى  لى يغدقردلك مد  مد تهرجد ض تيهردىيىرةد ه م ةد هنديريةيغد  يدد

د د دUKAS   ةيطهلي د و تيهر ديىهل د ض تة د99دوفي ديتم د يه دتل يًا د ة يج دفي د ك دىيل يغ درى يغ ديقهةلغ د  تله يلدا ط ىىرج
د.  يط ةيغد  يقةزج

ه غد  طهقغد  مةيغد  رى يغدى يئغد  طهقغد  مةيغد   ة يغد ية زدىطليدىقردتمد  تيهردق مد  لظهئةد   يئيغد  ي  غديندق لدى 
د.ى ق يييد  ترةي دى  تل يل

 
 :مؤشرات اداء قطاع المختبرات والنوعٌة

 مؤشر األداء ت
القيمة المحققة 

2002 
القيمة المستهدفة 

2002 
القيمة المحققة 

2002 
القيمة المستهدفة 

2002 

 %22 %22 %22 %2286 (جرثوميا  )لمياه نسبة مطابقة عينات نوعية ا .1

نسبة تغطية فحوصات نوعية المياه لمتطلبات  .2
 المواصفة االردنية

21% 22% 2186% 2486% 

حماية )نسبة مصادر مياه الشرب المحمية  .3
 (نوعية

6% 2% 284% 1482 

 
 

 :لمهام التالٌةٌخدم قطاع المختبرات والنوعٌة األهداف الوطنٌة والمؤسسٌة عن طرٌق القٌام با
أما بقية المعالم فيجب )% 89بحيث ال تقل عن للنواحي الجرثومية المحافظة على نسبة مطابقة عينات نوعية مياه الشرب  .1

 .وهو هدف وطني يشترك في تحقيقه أكثر من جهة( وحسب المواصفة األردنية% 111ان تكون المطابقة 
 .لمواصفات األردنية لمياه الشرب والمياه العادمةزيادة نسبة تغطية الفحوصات للبنود الواردة في ا .2

 .لمتطلبات المواصفات األردنية النافذة( جغرافيا  وديموغرافيا  )تغطية البرامج الرقابية  .3
 .زيادة عدد الفحوصات الخاضعة لإلعتماد الدولي .4
 .مصداقية النتائج التحليلية المفرزةـاكد من تزيادة عدد المتغيرات الخاضعة لبرامج األختبارات المهارية مع جهات عالمية لل .5
 .زيادة عدد الدورات التدريبية العلمية المتخصصة للمشاركين من الداخل والخارج .6

 .تحسن رضى الزبائن والمتعاملين مع مديرية المختبرات والنوعية .2
 

  :الرقابة على نوعٌة مٌاه الشرب -1

 

يند   ة ددية ق غدلى يغدييهادألغة ض   يلهمد  يىي غد   ممدأ ر ر
ة ردى   ق غد  دىدد ة غدييه لهىيطت ة مدق لديريةيغد  يطت ة مدى  لى يغد

د: يلغديىز غد  مد  للىد  ته ي(د<><<8)د<888دطالد هم
د
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 آبار ومحطات ضخ خزانات توزيع بار غير مكمورةآ شبكات سيول المجموع
د=1;= 18<9 8>8: <:198 ?88 <><<8

 :مةنوعية المياه العادالرقابو عمى  -0

دتتى مديريةيغد  يطت ة مدي ؤى يغد  ةكردى  ية ق غد   يئيغد  مد  ييهاد   هريغد  قيتهد  يلز يغدى  كله يغدىييهاد   يىلدى   رىرد ترل
ليهيهد  ييهادد  ىىفيغدى   طليغدى   يئغدى  كلغد   هيغدىفقد   ة يجد  ةقه يغد  ي رادى  تيدت تلرد  مد  يى كقهمد  قيه يغد  يل يغد

د.دوة هر مد   ه ييغدى  ت  ييهمد  كهرةجد ند  طغد  ييهجد وةرليغى 
يؤ  غد(د:;) يلدى رد هواهفغد  مد(د89)يلطغدتلقيغدطهكغدى(د89)يلطغدتلقيغد هيغدى(دد:8)يطاعد  ية ق غدله يهدلى  يدد

  ة  طغ د م كديطاعد  ية ق غدكله يغدة  طغد  مد   غد  كةلد  كليد   هيغدى ليهلهدتقتايد  لهىغدية ق غد  ضد  يكهلعدغيةد
د.يلطغدغ يلدىت ليمد يهة مدة  طغد  مدد   غد  كةلد  كلي(د:>)

وقد  من مختلف المواقع ةعين( 1321)جمع  موقعا وتم ( 1203) 2002عام بلغ عدد المواقع التي تمت زيارتها خالل 
 . ر والتوقف وغيرهااالستخدام والتبخي كإعادة مختلفةسباب ألموقعا  (312)تعذر جمع عينات من 

 المياه العادمة محطات تنقيةمن  2002عام خالل الرسم التوضيحي التالي يبين توزيع عينات المياه العادمه التي تم جمعها 
 السيول والسدود لكل محافظه, المنزليه والصناعيه
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 العاصمه

■(238) ●(3) 

 ♦(46) ▲(21) 
~(14) 

 

 المفرق

■(0)   ●(0) 

♦(28)▲(7) 
~(0) 
 

 معان

 ■(0  ) ●(0) 

  ♦(37) ▲(2) 

~(0) 
 

 الزرقاء

■(181) ●(1) 

 ♦(32)  ▲(6) 

    ~(60)  

 اربذ

■(0)    ●(0) 

 ♦(105)▲(14) 
~(11) 

 
 

 جرش

■(0)     ●(0) 

 ♦(25)   ▲(1) 
~(47) 

 

 عجلون

 ■(0 )    ●(0) 

  ♦(16)   ▲(0) 
~(1) 
 

 البلقاء

■(103  ) ●(0) 

 ♦(80)    ▲(6) 
~(40) 

 
 مادبا

■(11  )  ●(0) 

 ♦(26)   ▲(20) 

~(23) 
 

 الكرك

■(4  )  ●(3) 

 ♦(31)  ▲(0) 
~(0) 
 

 طفيلهال

■(0  ) ●(0) 

♦(12) ▲(12) 
~(4) 

 
 العقبه

 ■(0)   ●(0) 

  ♦(37) ▲(4) 
~(0) 
 

 ةرابطة على شبكة الصرف الصحً العاملمصانع الل المٌاه العادمة محطات تنقٌة   ■
 ةلمصانع غٌر الرابطة على شبكة الصرف الصحً العامل المٌاه العادمة محطات تنقٌة   ●
 الحكومٌة مٌاه الصرف الصحً محطات تنقٌة   ♦
 الخاصةمٌاه الصرف الصحً محطات تنقٌة    ▲ 
 سٌول وسدود   ~ 
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 :التقييم والنتائج لممياه العادمة
 

 :العادمة الصناعية نوعية المياه
د

 :المصانع الرابطة  - أ

د66يتمدتقييمدلى يغد  ييهاد   هريغد  كله يغد  طهةىغدىفقدت  ييهمد  ة طد  كهرةجد هو تلهرد لظهمد  كةلد  كليدةقمد
د.د1988  همدد18  كهرةد هو تلهرد قهلىند  طغد  ييهادةقمدد1994  همد
د

دعو  يكهلد  يطه قهمدفيد رر يلهدىد(د=9;)يند  يكهلعد  ة  طهدد 2008  غد ررد   يلهمد  تيدتمدىي تهدطالد هم
د   غدغ ط   ةد د   هيغد  م د  كلي د89:)د  كةل د   هيغدديطه قغ( د  كلي د  كةل د   غ د  م د  ة ط  ت  ييهم

د.د  ييهاد   هريغدى  كله يغى و تة طهمد  قيه يغد
د

 :المصانع غير الرابطة -  
د  تة يز دتم د ه   لد  ل يدىقر د ىيعدد و تقهء دى  ي طلهمد  يهئيغ د  ييها دتؤ ةد  مديكهرة د  تيدقر   مد  يكهلع

د. يلهمديند ماد  يى قع
 

 نوعية المياه العادمة المنزلية
يلطوهمدتلقيوغد يلوهدىد(د;=:)د  ل ىييغدييهاد  كةلد  كليديلطهمدتلقيغديند 2008  غد ررد   يلهمد  تيدتمدىي تهدطالد هم

يتمد  تة يزد  مدىيعد يلهمدفة ريغدينديطهةمدديلطوهمد  تلقيوغد   هيوغدى  يلطوهمد يلهدليثد(د9?)  طهكغييهاد  كةلد  كليد
  طهكووغدم مد  تووورفقد   ووه يد اوووهفغد  ووومد   وويىلدى   ووورىردى وووم كد  يكووهلعد  ة  طوووغد  وومد ووو  غد  كوووةلد  كووليدى طتيوووهةد  وووضد

همدىفوقديوهد وىدى ةردفويد  ططوغد  ةقه يوغد  تويدأ ورمد  يكهلعدغيةد  ة  طغد  تيدقردت  لدططة د  مديكوهرةد  ييوهادى   يئوغد  و لد و
د. تتيه مديعديتط  همد  يى كقهمد  لهفما

ى لووهءد  وومد ووم د  تىىووهد  ىريووردفوويدىيووعد   يلووهمدف ووىلدي ووىندتقيوويمديلطووهمد  تلقيووغد   هيووغدي تيوور د  وو لد هيوولد  وومدلى يووغد  ييووهاد
لطوغدفييوهديت  وقد ه ور طلدى  طوهةمدفيكو  د  و لد هيولديوند طتكوهصد  طهةىغدأيهدفييهديت  قد هأليىةد  ت مي يغدى لت وه د قوهءجد  ي

د.2006/د9?<   ى رةد  قليغدفيد ماد  يلطهمدىفقديهد ىدى ةردفيديى كقغد  ييهاد  ي تك لغدةقمد
د

د:تتىزعديلطهمد  تلقيغد   هيغد  مد ا غدألى عدةئي يغد ي
  قهءجد   ه يغد  تط صديند  يلتىىد   اىبد  ييهاد   هريغ دتتييزد هدActivated Sludge :.يلطهمدلظهمد  ليأجد  يل طغ .د1

ليثديؤ رد  تقة ةدلى يغد  ييهاد  ي ه ىغد تم د  لظهمد  ةد   لى مد   ه قغدى هندأياهدأر ءد  يلطهمد  تيدت يلد تم د  لظهمد
د.يتييز 

د  ية لهمد   يى ىىيغ .د8 ددTrickling Filters.يلطهمدلظهم دفيد  : د  لظهم د  مد ز  غديأتيد م  ديندليثد  قرةج د   هليغ يةت غ
د.  يى رد   اىيغ

ترلدقيمد  يلتىىد   اىبد  ييهاد  طهةىغديند  يلطهمد   هي غد:د Waste Stabilization Pondsيلطهمد  تلقيغد  ط ي يغ .د9
 لظهمدد يلطهمد   هي هأندتلييلد ىد.د تم د  لظهمد  مد قهءجديلطقاغديقهةلغد لظهييد  ليأجد  يل طغدى  ية لهمد   يى ىىيغ

يعد    مدأند  طغد  ييهادت يلد  مدد أ  ةديندطهقتتهد و تي ه يغدوديز لدي   غدةئي يغدتى ىهد ماد  يلطهمد  تلقيغد  ط ي يغ
د  هيلد قهئتتهدى  تيد د  يي هلي يغد  ىريرجد  تيدت يلدله يًه تلىيلد ماد  يلطهمد  مديي هلي يغدي لديلطغدتلقيغد  طة غد   ية 

 .ل مدي   غد يئيغدىأرمد  مدتل ند  يةدفيدلى يغدييهاد يلد  طة غد   ية دى م كدييهاد رد  ي كدطال
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   هيغد يلهفظهمد  يي  غدد  كةلد  كليد  طهةىغدينديلطهمدتلقيغ  ي ه ىهد   يى يييهئيغد  ييهادد  ي رومد  ل ه يغد  ي هيية
د<888  همطالد

T_N TDS TSS COD BODF BOD5 pH لظهم END 
 يطةم/د  مد  يلطغ

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Unit ي ه ىغ   USE 

92.0 1006.6 136.4 268.4  66.5 7.72 

طغ
يل 

جد  
ليأ

  
 

 يلطغدتلقيغد ة ر  يىل

 يلطغدتلقيغد  ةي ه ةب 7.78 10.1  51.2 19.7 1374.7 3.4

 يلطغدتلقيغديهر ه ةب 7.72 16.0  72.5 39.5 1169.3 13.0

 يلطغدتلقيغد  قليص  يىل 7.56 15.5  121.79 34.3 901.6 26.3

 يلطغدتلقيغدىةش  يىل 7.20 60.2  370.1 138.8 1326.2 142.5

 يلطغدتلقيغد    ط  يىل 7.56 13.8  89.3 39.6 886.3 45.4

 يلطغدتلقيغد  ىدلكية  يىل 6.91 14.0  82.1 22.3 906.9 23.8

 يلطغدتلقيغدى ربدل هن ةب 8.14 11.6  73.1 23.9 1092.8 6.6

 يلطغدتلقيغدى ربديى م ةب 7.78 10.8  36.8 16.1 806.0 12.9

 يلطغدتلقيغدتلد  يلط  ةب 7.86 58.7  362.83 186.17 1262.8 120.4

 رىقة /ديلطغدتلقيغدى ربد   ة   يىل 7.56 32.1  51.58 50.2 1015.7 33.9

 يلطغدتلقيغد  طة غد   ية د  يي هلي يغ  يىل 7.37 12.1  52.80 22.4 1032.3 20.6

 يلطغدتلقيغدي هند  يي هلي يغ ةب 8.82 15.0  47.00 39.5 863.0 29.3

 يلطغدتلقيغد   ق غد  يي هلي يغ ةب 7.07 10.6  31.08 16.5 708.7 26.0

114.8 999.2 96.5 312.42  89.8 7.84 

مد
 له

ية
  

ىيغ
ى ى
   ي

 

 ىغيلطغدتلقيغد قةل  يىل

 يلطغدتلقيغد   ق غ  يىل 7.70 24.4  120.96 51.3 1114.1 39.3

 يلطغدتلقيغد   ةك  يىل 7.76 66.3  267.33 127.9 904.3 71.5

 يلطغدتلقيغد  طقي غ  يىل 7.81 44.3  131.00 56.1 759.0 53.5

85.6 1431.0 195.1 388.17 28.7 78.4 8.07 

 يغ
ط ي

يغد
تلق

 

 ةيلطغدتلقيغد و ير ةب

 يلطغدتلقيغد   ىىن  يىل 8.00 81.9 33.8 504.00 284.7 1767.1 135.2

 يلطغدتلقيغد  يقةق ةب 7.95 106.9 51.2 464.50 108.2 1040.7 125.7

 يلطغدتلقيغدى ربد   ية  يىل 7.72 22.4 12.1 165.17 61.8 923.7 84.1

   طة غد   ية ءد  ط ي يغديلطغدتلقيغ  يىل 7.89 97.1 77.3 314.00 92.3 868.8 312.8

 يلطغدتلقيغدي هند  ط ي يغ ةب 7.53 144.9 104.2 526.33 199.1 1261.3 89.8

 يلطغدتلقيغد   ق غد  ط ي يغ ةب 7.72 69.6 48.1 330.67 169.3 824.8 47.0

د  قيمد  يطه قهد يلرر مد  يى كقهمد  ىطليهدىل  دكقغد ض تطر مد  لتهئيد  ييها *دد
ددد

 الريمياه 
دىفقد د ا تطر م د  ةبدىتلرردكاليتته دى ربد ألةرندليثدتكللدييها د  ةبد كه  د  طغ دييها دلى يغ د د ةلهيجدةكر دتلقيم يتم

ى تلقيقدأ ر لد  ية ق غديتمد د=<?1ىيلظيغد  كلغد   ه ييغد  لغدد;<?1  تق يمد  ى ةردفيديلظيغد ألغميغدى  زة  غد  رى يغد  همد
رةىغدفيد   ةلهيجد   لد تةبدألغ  د ماد  يى قعدىلظة دأل ييغد  ضد  يى قعدتمدىيعد يلهمديلتهديىييهدىيعد يلهمد  ية ق غدى  ي

ىطهكغد  ييهاد  تيدتط طديعد  ييهاد  قهريغديند رد  ي كدطالد  ىقىلد  مدكاليغد ماد  ييهاد مهيهمد  ةبديندلهليغد  ليىاغد
د.ى  ي ىلغ
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د
 :الميام التحميمية
 لهكةد دأ ه يغ)ة ءدتله يلدتطككيغد ييهاد   ة دى  ييهاد  لريغدى   هريغدتمطيد  ي هييةد  قيزيهئيغدى   يييهئيغديقىمد  يطت ةد هى

د.( ض  ه يغدى   ه تغ)ى  لظهئةيغد(د  ةىتيليغدى  يتطككغ)ى  يي ةى يى ىىيغد(دلهرةجدى اىيغديتطككغ د قي غ
تله يلدلظهئةيغد(د18)تل يًاد  ييهاد   هريغدى(د8<)طت قًهد ييهاد   ة دىلى  يدفلكًهديط ةيًهدي(د=11)ديقىمد  يطت ةدله يًهد أ  ةدين

ى م ديقىقد  قلىكهمد  تيدتتايلتهد.ديتطككغدفاًاد ند ضي هليهمد  تل ي يغد  يير ليغ د ىىىردىلرتينديتلق تيند هي غد  تىتيز م
د.  يى كقهد  لهفمجد ييهاد   ة 

 

 2002خالل عام  اعداد التحالٌل التً تم اجراؤها

 القسم عدد التحاليل

  يييهءد  ييها 88?8:

د?;1=1   يييهءد  ييهاد   هريغ

  ألليهءد  رقيقغ 8<>;9

د=199    لظهئةد   يئيغ

د<8;88    تله يلد  يير ليغ

   يىيىع >8<?11

 

 

  :وضبط وتوكيد الجودة ادارة المعمومات المخبرية
 

ليثدتمدتىفيةد   ليغد و ه يغديندألظيغدله ى د(دLIMS)لظهمد ر ةجد  ي  ىيهمد  يط ةيغددتتمد ر ةجد  ي  ىيهمد  يط ةيغديندطال
 .ىيتمد يكهلد  ي  ىيهمدى  تقهةيةد طه  يتهدىيته  غدطريهمد  ز هئندىفقديتط  همدلظهمد ض تيهرد  رى يد آليزى.دى   همدىطى رم

د(يقهسد لىيه د)ت ة مدى  لى يغدتل ندةامد  ز هئندى  يت هي ينديعديريةيغد  يط:ديؤ ةد ألر ء
 

د دى  ةبدفيد هم د  ييها ديندطهةمدىز ةج د  يت هي ينديند  ىتهمد  يطت قه دد<888إةتقعد رر دفيد   همد%د99,1 ل  غ د=888 لته
د%د:,=1ى ةتق مد م كدل  غد ضية ر مد  مد

د:  مد  للىد  ته يد=888 لهدفيد همدد<888 همددى  يت هي ينديعديريةيغد  يطت ة مدى  لى يغد يهدإةتقعديؤ ةدةاهد  ز هئن
د%1,=1لى يغدىىىرجد  ي  ىيهمدى  طريهمد  يقريغدد▪
د%<,=1ي تىىدي ةفغديىظقيد  يريةيغدىقرةتتمد  مدتقريمد  ي  ىيهمدى  طريهمد  يط ى غدد▪
 %=,?8 ة غدتقريمد  طريغدىفقديتط  همدتىفية هدد▪

 د%19,1  لظهفغدى  يظتةد   همد دم ضلط هعد   همد ندية فقد  يريةيغديندليثد  تلظيد▪

د:ىيند  يؤ ة مد  تيدتزيرديندةامد  ز هئندى  يت هي ينديعد  يطت ةد ي
د.ددأيهمد18  يرجديهد يندت  يمد   يلهمدى  تامد  تقةيةد  لتهئيد ه تهئجد مدت يلديريةيغد  يطت ة مدىه رجد  مد ندودتت رىد.دد1
د.يلتجدأليهلًهد ند   ط د  طهةبءد  مبديكي د ألىتزجد  تل ي يغتق يلد رردلهومدةفضد   يلهمدى  مبدد.د8
تلهقصد ررد    هىىدلىلدلى يغد  ييهادى ىديند أل ر لد  يةت طغديعدقطهعد ؤىند  ييهاديندليثدتلريثدىتأ يلد   همدد.د9

د18    همد مد  ممدطالد   اثد لى مد  يهايغدىم كد    دتلريثدىكيهلغد   هىبدلى يغد  ييهادفقرد لطقامدد.  ييها
د.<888  ىىدت قه هد  قطهعدطي غد   همد
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د<888دهمدووووى  تيد ى مدفيدلظهمدإر ةجد  ي  ىيهمد  يط ةيغدطالد ديريةيغد  يطت ة مدى  لى يغ  ى ةرجد  مد   غد ررد   يلهم
د.تل يا د(د>8<?11) يلغد  تي مد  مد(د?=;89)

د
د.  يكرةدت  ًهد ط ي غد<888تىزيعدأ ر رد   يلهمد  همد

توزٌع أعداد العٌنات تبعا لطبٌعة المصدر لعام 2008

2%
3%

3%
3%

5%5%
9%

9%

17%

42%

1%

1%

ًيغ يحطاخ االيطار تج سذود تىستر ُاتيغ ي
ُاِ  سيىل وانق ًياِ تُقيح يحطاخ انؼادّي ان يصاَغ اخري
َاخ خسا انضخ يحطاخ اتار انشرب يياِ يؼانجح يحطاخ
ًياِ تىزيغ شثكاخ ان

د
د

د<888-:888أل ى مد دتمد ىة ؤ هدفيديريةيغد  يطت ة مدى  لى يغدى  تله يلد  تيدد  ى ةرجدأ ر رد   يلهم

2008- توزٌع أعداد العٌنات لألعوام 2004
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د
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يت هيلدينديطت لد  قطه همد  طهكغدى  ل ىييغدليثد  غد ررد(د1<1)  غد ررد  يت هي ينديندطهةمدىز ةجد  ييهجدىد  ةبد
(د>=:)تل يولدتيومديوندطوالد(د11888) يلوغد  وتي مد  ومد(د:188)يقه ولد  و ينددد<888 وهمدد   يلهمد  تيدتمد  تق ه تهدطال

د.ط  دتل يل
ريلوووهةدليوووثد  مووومدقييوووغد(دد:1:9;1)   يلوووهمديقه ووولد  ووو ينددد<888  مووومدإيوووة ر مديريةيوووغد  يطت وووة مدى  لى يوووغد  وووهمدىد

إتقهقيوهمدليوثد هلومد(د>)تيمديندطوالدد<888مدريلهةدينديىيلد ألية ر مد  ه(د<8?;?) ضتقهقيهمد  ي ةيغديعد  ىتهمديطت قغد
د:  مد  للىد  ته ي

د(ريلهة)ت  قغد  تيهندىتل يلد   يلهمدد  ىتغ
د1?<=:د ة غدييه له

د98888د ة غدييهاد   ق غ
د1:??د ة غديىةدىلتي

د>=;8د   ة غد ألةرليغدولتهمد ألرىيغ
د<=<1د   ه مد  ىريرد ت لى ىىيهد  ييهادى   يئه

د1:88د يند   ةطهنية زد  ل
د<8?;?د  يىيىع

دد
 :التقييم والنتائج لمياه الشر 

 ةالمعالم البكتريولوجي 

د  تىايليد  ته يدي يند د  ة م دد  يى كقغ رردىل  د   يلهمد  يطه قه د   ة دةقم د ييها يندد<888 /><8  قيه يهدأألةرليه
د  لهليهد    تةيى ىىيهد  لديلهفظه
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 :ةالبحثي الدراسات والمشاريع
د

د:تقىمديريةيغد  يطت ة مدى  لى يغد يته  غد  رة  همدى  ي هةيعد   ل يغد  ته يغ
ىرة  غد   اقغد يند  رة  غد  تمميهد  كله يهد  ييهاد  ىىفيهد ه تطر مد  لظهئةد   يئيهدArasia-3دRas/8/103))دي ةىع .1

د  ىىف دي لد رد ى قهدى ردة ىلدى  ييها د   طليغدفيد ررديند   رىر د ه ييهاد  ييها د يرةىىيى ىىيًه د ته ة ه د  تيدي تقر يغ
 .   طليغ

 ه ت هة هد  يرطلد  ةئي يدييهاد ويطهةد دى   يييهئيه  طكهئصد  لظهئةيغدرة  غددىيلتهدي ةىعد  تيئهد   ة يهد  طهقهد  مةيه .8
دد تمميغديكهرةد  ييهاد   طليغدى  ىىفيغ

 . ىة ءدتله يلدلظهئةيهد  مد رد  ىلرا .9

د .: ديع د   ت هىن دة غ د و ت هةيه دى   ة ه د   ق ه دMWHييها دد د يريلغد  ي ه ىغوىة ء د  يزىرج د  ييها    ق هدد يكهرة
 .  يى رد  تيدت يلد  مدي رأدت هرلد أليىلهم ه تطر مد لى عديطت قهديند

اد  ةيهريغدىتىفيةدي ةىعد  ييهاد  ةيهريغديعد  ىي يغد    ييغد  ي  يغدىيترلد  ي ةىعد  مدت ييمدف ةجد  هرجد  تطر مد  ييه .;
 .  ييهادألغة ضد   ة 

 .ي ةىعد  لقهيهمد  ط يغديعدىز ةجد   يئغدىىلرجد  تطهكيغدىم كد ي ه ىغد  لقهيهمد  ط يغديندطالدىلرجدية زيغ .>

 .ي ةىعد  ةكرد   يئيديعدىز ةجد   يئغدى  يى سد أل  مد    ىمدى  ت لى ىىيهد ةكردلى يغد  ييهاد ند  ر .=

 .دفيدغىةد ألةرن GTZ ك لغديعدي ةىعد  ييهاد  ي ت .<
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 مشروع المياه( /PMU) وحذة التخطيط واإلدارة

 

إ مد  ت يهلددغ تلقيقد رفيند هضاهف(دي ةىعد  ييها)تايلمد تقهقيغد  تيىيلديعد وتلهرد ألىةى يدأندتقىمدىلرجد  تططيطدىد ضر ةجد
د. ىةجدد ه تقكيلدفيد  ططغد   لىيغد  طهكغد ي ةىعد  ييها  ي هةيعد   ه قغدىد  ي تيةجديند تقهقيغد  تيىيلد   ه قغدىد  يم

د
 :أىداي مشروع المياه

د.ىدتتيئغد  قطهعد   يلدايند طةدتلظيييغدةقه يغدد (WSAU)إل هءدىلرجد  ةقه غد  مدقطهعدد  ييهاد -1
 .ت ىيعدإر ة مد  ييهاد   يلد  مدأ سدتىهةيغ -8

 :د  تيدت يلد  ت يهلدي هةيعد  تلقيمدىد  تطىيةدىد لهءد  قرة مدى -9

 فهقرد  ييها 

 ي ةىعدإل هءديلطغدتلقيغدييهاد  كةلد  كليدفيد  طة غد   ية ء/BOT 

 يريةيغدألظيغد  ي  ىيهمد  ىمة فيغد/GIS  

 ألظيغدSCADA  

 (   ةلهيجد و ت يهةب)دي ةىعدإ هرجد ي  غدىدتأ يلد   همدييهاد يهند 

د
 :مل ضمن اطر تنظيميو رقابيةتو لمعإنشاء وحدة لمراقبة االداء لقطاع المياه  وتييئ

د
ى لهءد  يهدد<888 ندت  لدىلرجد  ةقه غد  مدقطهعد  ييهادينددق لدي ه يدىزيةد  ييهادى  ةبد  تةد يهةد همددتمد و اندة ييهًد

د. ي مدىلرجد  تططيطدى ضر ةجد  مد  ت يهلديهدتمد ي هديندططى مدتيتيريغددفيد و ى مد   ه قغ
د

 . ية ق غد ور ءد  ة غدييهاد   ق غدىد ة غدييه لهتمدإكر ةدتقهةيةدرىةيغد -1

 تلريثدىدتطىيةدد  ى هئقد  يؤ  غدد ىلرجد  ةقه غد  مدقطهعد  ييهادىد  تيد ي م -8

 ي هييةدىديؤ ة مدقيهسد ور ءد  قطهع 

 ةقه غد  مد ة غدييه لهدل ةىتى ىد   

 ر يلدإىة ء مد   يلد ىلرجد  ةقه غد  مدقطهعد  ييها 

 تلظيييدضيىهردىلرجد  ةقه غد  مدقطهعد  ييهاد أل هسد  ت ةي يدى   

 رءد ي ةىعدتلريرديةى يهمد  قيهس    

د.ىدقردألىزمد ماد  ى هئقد ه ت هىنديعد ة غد  ت هةيغديتطككغ
د

 :مؤشرات االداء و المرجعية
 إ ر ردططغد يلد تط يقديؤ ة مد ور ءدىد  قيهسدىد  يةى يغ -1

 ىد ور ءدىد  يةى يغدإ ر رد  ط  غد   ه  غديندر يلد  يؤ ة م -8

   قيهمد زيهة مديير ليغد  يلهفظهمد ترةي د  ي لييند  مدىيعد  يرطامدىديؤ ة مد ور ءدى  يةى يغ -9

 قردىةشد يلد  يلهفظهمد ةفعدقرة مد  ي ليينددفييهديطصدفتمديرطامدىديؤ ة مد ور ءدىدإيىهرد  ل ىلد  ي ه لد -:
 .  تيدتت  قد  ة غدىدرقغدىيعد  ي  ىيهم

د  ق -; د  تىة غ د يلهطق دى  يةى يغ د يرطامديؤ ة مد ور ء د  ي  ىيهمد  طهكغ د إلاهة ديهم د   طقي غد    ق غد    هكيغ)
 (.    قهء
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 .  قيهمد إ ر ردتقةيةد لىبد يؤ ة مد ور ءد  ة غدييهاد   ق غدىد ة غدييه له ->

 .يى ك غدتطىيةدلظهمدىدقه رجد يهلهمديؤ ة مد ور ءد  يلى  غد -=

 .تىايليغدطهكغد يكهرةد  ييهادفيد لديند   ق غدىيهر هدى  زةقهءدى    قهءدى  طقي غدإ ر ردة ىيهم -<

د
 :تشجيع إدارات المياه لمعمل عمى أسس تجارية

 
د:تتى مدىلرجدتطىيةد  ي هةيعدىد أل يهلدد ماد  يتيغديندطالد

  تق غد ند  ية ز ض ة لد  مدي هةيعدإ هرجد ي  غدإر ة مد  ييهادفيد  يلهفظهمد ت يلد  يلىلهمدي 

 ىتل ي تهدوتطهمد  قة ةد(د  ي تة ين د ور ءد  يه يدى  لى ليد  قليغ)دىيعد هفغد  ي  ىيهمد  طهكغد  ي يهمدإر ة مد  ييهاد
 .  يله  دلىلدط ي غد  ر مد  يط ى 

 همدى  ييى غدينددى ه غد  تل يقديهدإر ة مد  ييهادفيد  يلهفظهمدى يند ةلهيجد  ر مد  قليد تطىيةدإر ة مد  ييهادفيد  يلهفظ
 (د.KFW)ىد لكد  تلييغد أل يهليد(دGTZ)  ت هىند أل يهليد

 ض ة لد  مدلى  غد هفغدإىة ء مد   يلد  يىييغدفيدإر ة مد  ييهادفيد  يلهفظهم  

 تطىيةديقه يمدي هة غد  قطهعد  طهصدىد ض ة لد  مدتلايةد   قىرد  طهكغد م كدفيد  يلهفظهم 

   قطهعد  طهصدىدية ق غد   ة همد  طهكغد   هي غدفيد  يلهفظهمإر ةجد قىردي هة غد. 

 يته  غدأر ءدإر ة مد  ييهادفيد  يلهفظهم. 

 تى يقد  رةىسد  ي تقهرجديندي هة غد  قطهعد  طهصد تلريرد يىه يهتتهدىد   يهتته. 

د
 :برنامج دعم إدارات المياه في المحافظات

 ديتمدتلقيمدد ةلهيجدر مدإر ة مد  ييهادفيد  يل ىد(دKFW)ىد(دGTZ)هفظهمد يل ديقريغديند  ل ىيغد أل يهليغديي  غد ه وو
 . ت هىند هيلديعد ماد ضر ة م

 يلهفظهمد  تيدتلقمدفيتهد ة يجد  طكطكغدت يل  : 

ديلهفظهمد   يهل -
 يلهفظهمد  ى ط -

 يلهفظهمد  ىلى  -

 

 :برنامج قطاع الشمال: أوالً 
د

 :هةبد ضر ةبدى  مبدتاين  ت يهلد   يلد  مد لىهزديهدتايلهد قرد و ت 

 ديته  غدتلقيمديهدىةرد ه ططغد   لىيغ
 ية ق غديؤ ة مد ور ءد    يغدىد  تيدتترلدإ مدطقضدفهقرد  ييهاد دزيهرجد  تلكيام دتطقيضد  تتاكد  طهقغ. 

 قةايد لكدد  يى فقغدىد  ية ق غد  مدتلقيمد يه غد  ي تةيهمد  طهكغد إر ةجدييهادىدكةلدكليديلهفظهمد   يهلد  طهكغ 
 .ي يىنديىةىد:,:> ض يهةد أل يهليدىد   ه مغدقييتتهد

 د  ي هةيعد  يطت قغد  ييى غديند  قةايند  يم ىةيندىدإ ر رد   ةقه غدى  ترقيقد  مدأىىهد  تكةلد ه يطككهمد  يةكىرج
 .  تقةيةد   لىبد م كد  ييىل
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 ىل ه ديرىد  تقرمدفيدتلقيقدل  غد  تمطيغدد<888تل يلدىتقييمدأر ءدإر ةجدييهادىكةلدكليديلهفظهمد   يهلد   همد
 .  يط ى غدفيد   قر(د Operating Cost Recovery)د   قغد  ت ميلدى  كيهلغد

 ية ق غدتط يقد  تي لد  تلظيييد  ي تيردضر ةجدييهادىكةلدكليديلهفظهمد   يهلدل  د آل يغد  يلكىصد  يته. 

د
 :برنامج قطاع الوسط: ثانيًا 
 د أ يه دقه رجد  ي ه ةج د تلريث دى  تهرل د  زةقهء ديلهفظغ دييها دور ةج د  كلي دى  كةل د  ييها د ي تة ي د   هيل د  ي   ل

 .   يهلهمد  طهكغد ه ي تة يندىدة طتهدىمة فيهد لظهمدي  ىيهمدىمة فيدتمدته ي ه

 ييهادفيدقطهعد  ى طدددإ ر رد  رة  همد  ازيغد تلريردلطهقد   يلدىأىىهد  تل يند  يط ى غدفيد   لمد  تلتيغدفيدإر ة م  
د   ر ر م  دقرة مد  ت ميلدىدد  ت ر لد  ىكامد  يلز يغ ديند  ت ر ل دت زيز د  ص  كيهلغ ديتىفةدفةضديقر ةجدد... د أله   يه

 .ي يىنديىةىديند لكد ض يهةد أل يهليد;1,<

 د د  ت ميل دإر ةج در م دي ةىع د يل د ية دOMS)ية ق غ د  يط( د أللظيغ دىتط يق د  ى ط ديلهفظهم دفي د  يله  يغ )ت قغ
 ...(  قىىد    ةب د  ي تة ين 

د
 :برنامج الكرك:  ثالثاً 

 ية ق غد يةد يلدي ةىعد  طريهمد  ي هلرجدفيديلهفظغد   ةكدى  مبديترلد تل يندأر ءدإر ةجدييهاديلهفظغد   ةكديند
 ...(  قىىد    ةب د  ي تة ين د  يله  يغ )طالدتط يقد أللظيغد  يطت قغد

د
 :امج مادبابرن:  رابعاً 

 د  ط د  ترقيق دتقةية كر ة دى   ديهر ه ديلهفظغ دييها د ضر ةج دى  ى هيغ د  قىتةج د قر دية ق غ د  لهفزده  تية ة دقييغ صد ل ه 
 .  مة يهمد  ي ليغد  مدزيهرجد  تلكيامدىتق يلد  ميم/  ت ىي ي

 

 :برنامج قطاع الجنو :  خامساً 
 تل يقديعد  (USAIDد)رة  همد  ازيغد ر ة غدطيهة مد  طكطكغد ألي لدفيديلهفظهمدد تهييند  تيىيلد  ازمد ي ه ةج  

 .  ىلى دىتقريمد  ر مد  قليد تطىيةد يلدإر ة تيدييهاديلهفظتيدي هندى  طقي غ

د
د


