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م�سرية قطاع املياه

د. حازم النا�ضر

وزير املياه والري

ال�صحي  وال�صرف  املائية  اخلدمات  اف�صل  تقدمي  طريق  على  خطواته  املياه  قطاع  وا�صل 
التي  وال�صيا�صية  واالقت�صادية  والبيئية  املادية  واملعيقات  التحديات  كل  رغم  للمواطنني 
تواجهه. فرغم �صح املوارد املائية التي جعلت منه رابع افقر دولة يف العامل مائيا وبح�صة فرد 
مل تزيد عن 15% من خط الفقر املائي العاملي ا�صافة ملا يعانية جراء تدفق الالجئني ومنذ 
عام 1948 لتكون هجرة االخوة ال�صوريون منذ عامني والذين ميثلون 15% من �صكان اململكة 

حتد اآخر ي�صاف اىل ما يعانية االردن من حتديات يف مقدمتها مو�صوع املياه .

 لقد ا�صتطاع هذا القطاع ان يحافظ على ن�صبة ال�صكان املخدومني ب�صبكات املياه مبا ال يقل عن 
ال�صكان املخدومني بهذه  ن�صبة  ان ترفع من  ال�صحي  ال�صرف  ا�صتطاعت م�صاريع  98% يف حني 
اخلدمات حاليا اىل ما يزيد عن 60% حيث �صتزيد هذه الن�صبة مع االنتهاء من تنفيذ العديد 
من امل�صاريع ويف خمتلف مناطق اململكة وبالتايل ولوج االردن اىل م�صاف الدول ذات اخلدمة 

االو�صع مائيا رغم كل الظروف التي تعانيها. 

مت�صي وزارة املياه والري يف م�صريتها االجنازية من خالل ا�صرتاتيجية مائية حددت اولويات 
القطاع ور�صمت خارطة الطريق التي �صي�صتمر العمل بها وفق خطة ا�صتثمارية ت�صعى لتحقيق 
روؤيا الوزارة لفرتة زمنية زادت عن ع�صرة �صنوات فمنها ما يتعلق بادارة امل�صادر املائية زيادة 
وحماية وحمافظة ومنها ما ي�صب يف ادارة الطلب من ا�صتهالك مر�صد ووعي امل�صتهلك والتعرفة 
من  وغريها  والت�صريعات,..الخ  اال�صتخدام  وتكنولوجيا  احلديثة  واال�صاليب  الفاقد  وادارة 
عناوين هامة وخا�صة م�صاركة او�صع للمواطنني يف القرار املائي وحتملهم مل�صوؤوليتهم اي�صا يف 
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حماية امل�صادر املائية بوعيهم وادراكهم خلطورة ال�صلوكيات غري املن�صجمة مع واقعنا املائي 
واملخالفة للقوانني واالنظمة والت�صريعات هذا ا�صافة لوعيهم بقيمة املرت املكعب الواحد من 
خالل زيادة اهتمام املواطن به والتعامل معه ب�صكل امثل جنبا اىل جنب تنفيذ امل�صاريع االنية 
به  العمل  تنفيذه  �صيتم  الذي  الدي�صي  مب�صروع  احلال  هو  كما  واال�صرتاتيجية  واملتو�صطة 
اعتبارًا من منت�صف عام 2013 لي�صيف حوايل 100 مليون مرت مكعب من املياه يف العام لت�صاهم 
يف تخفيف حدة العجز املائي الذي يعاين منه االردن وخا�صة يف قطاع ال�صرب. وتعمل الوزارة 
حاليا على اجراءات تنفيذ حلقات م�صروع البحرين االردين باعتباره مرحلة متثل املرحلة 

االوىل مل�صروع البحرين االقليمي .

لقد ا�صتطاعت موؤ�ص�صة قطاع املياه وكحال معظم الدول املتقدمة من اال�صتفادة من كل قطرة 
ا�صا�صيا  مائيا  م�صدرا  املعاجلة  العادمة  املياه  وا�صبحت  التقليدية  وغري  تقليدية  متاحة  ماء 
يف كل املوازنات املائية ت�صتخدم ب�صكل مبا�صر وغري مبا�صر لري املزروعات وفق معايري وا�ص�س 
علمية حددتها منظمة الزراعة والتغذية الدولية )FAO(, ففي االردن 27 حمطة معاجلة 
قائمة واثنتان طور االن�صاء تعالج حوايل 120 مليون مرت مكعب �صنويا و�صت�صل يف غ�صون عدة 
اململكة  �صكان  ن�صبته 68% من  ما  �صنوات اىل 220 مليون مرت مكعب, ونكون بذلك قد غطينا 
عمليات  حت�صني  اطار  يف  كبرية  خطوات  املياه  �صلطة   / ال��وزارة  تخطوا  حيث  اخلدمة.  بهذه 
املعاجلة والتو�صع بها من خالل ان�صاء حمطات متطورة واعادة تاهيل املحطات القائمة لتعمل 
على احدث تكنولوجيا عاملية كما هو احلال يف حمطة اخلربة ال�صمراء التي تعالج ما يزيد 

عن 70 % من كميات املياه املعاجلة باالردن ومبخرجات تعترب معيارية .

 ان م�صوؤولية خدمات املياه م�صوؤوليات متعددة, وان اال�صتمرار يف تقدمي هذه اخلدمات املتطورة 
ب�صكلها املطلوب رغم كل التحديات يتطلب اال�صتفادة من التجارب العاملية واخلربات الدولية 
املتعلقة يف هذا املجال وتوظيفها خلدمة الواقع املائي يف االردن, فهناك العديد من امل�صاريع 
املائية التي هي طور التنفيذ وبكلف تزيد على ن�صف مليار دوالر منها م�صاريع االلفية وم�صاريع 
اعادة تاهيل ال�صبكات ا�صافة مل�صاريع ال�صرف ال�صحي وكما هو احلال يف عمان )م�صروع جنوب 
ال�صمالية(  واالغوار  )ال�صاللة,  ال�صمال  ويف  والعدنانية(  )الكرك  اجلنوب  وم�صاريع  عمان( 
..الخ. وها هي الوزارة ب�صلطتيها قد و�صعت العديد من م�صاريع املياه وال�صرف ال�صحي والتي 
وبالتايل  اخلدمات  هذه  تقدمي  عملية  لتح�صني  التنفيذ  قيد  اخلليجية  املنحة  من  �صتمول 

مواجهة التحديات. 
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مملوكة  �صركات  ان�صاء  خالل  من  اخلا�س  القطاع  ا�صراك  قاعدة  تو�صيع  اىل  ال��وزارة  تتطلع 
واحليوية  املرونة  من  املزيد  منح  وبالتايل  اخلا�س  القطاع  ا�ص�س  على  تدار  لكنها  للحكومة 
وال�صرعة يف تنفيذ امل�صاريع واال�صتجابة للمواطن وحت�صني واقع اخلدمات املائية له وخا�صة 
)العقبة  يف  ال�صركات  فتجارب  .الخ.  ال�صكاوي  ومعاجلة  القراءةواجلباية.  م�صاألة  تفعيل 
وال�صرف  املائية  اخلدمات  تطوير  يف  بارزا  جناحا  اظهرت   )2007 عمان  يف  ومياهنا   ,2004
ال�صحي للمواطنني. وبناء عليه تتجه الوزارة اىل �صم حمافظة مادبا اىل �صركة مياهنا ومن 
ثم ان�صاء �صركة الدارة مياه الزرقاء والبلقاء ا�صافة ل�صركة الدارة مياه حمافظات اجلنوب 
)الكرك والطفيلة ومعان(, وتتطلع الوزارة اىل اعادة هيكلة قطاع املياه بال�صكل الذي ت�صبح 
على  االردن  ووادي  املياه  �صلطتي  دور  يرتكز  حني  يف  للقطاع  الرئي�صية  املظلة  ال��وزارة  فيه 

اجلوانب الت�صغيلية والتنظيمية لعمل ال�صركات. 

لقد ا�صتطاعت �صلطة وادي االردن تاأمني كل �صبل النجاح للمواطنني يف منطقة الوادي للم�صي 
يف ا�صتثمار االرا�صي وا�صتغالل املوارد وخا�صة املائية ب�صكلها االمثل بعد ان جذرت اخلدمات 
للموؤ�ص�صات  وقدمتها  والبلدية  وال�صحية  واال�صتثمارية  واالجتماعية  والبيئية  الرتبوية 
املعنية بالدولة ا�صافة اىل انها قامت بتهيئة البيئة املنا�صبة لرت�صيخ الكيان االجتماعي يف 
منطقة وادي االردن واال�صتقرار فيه بعد ان ن�صرت ع�صرة �صدود كربى على طول وادي االردن 
ال�صحروية  ال�صدود  من  للعديد  ا�صافة  مكعب  مرت  مليون   325 عن  تزيد  تخزينيه  بطاقة 
من  كبري  جلزء  املائي  والرافد  االردين  الغذاء  �صلة  االردن  وادي  ليكون  وال��ربك  واحلفائر 
احتياجات العا�صمة عمان من مياه ال�صرب.. وها هي اليوم تتقدم برت�صيخ دور املزارعني من 
خالل تو�صيع قاعدة م�صاركتهم يف ادارة مياه الري يف الوادي بان�صاء جمعيات م�صتخدمي مياه 
الري بعد ان قطعت �صوطا يف م�صاركة املزارعني يف اتخاذ القرار وتنفيذ ال�صيا�صات املختلفة 
اجلهات  مع  وبالتعاون  ال�صلطة  ت�صعى  حيث  التنفيذ.  و�صهولة  امل�صاركة  باهمية  منها  اميانا 
املانحة ال�صتح�صار التكنولوجيا وتطبيق احدث التجارب واخلربات املتعلقة بالري يف الوادي.

ان للدول وال�صناديق ال�صقيقة وال�صديقة املانحة دورا هاما يف متكني هذا القطاع من مواجهة 
حتدياته هذا ا�صافة ال�صرار احلكومات االردنية على اعطاء هذا القطاع االهمية واالولوية 
يف اطار املوازنات واتخاذ القرارات. املني ا�صتمرار هذا التوافق للم�صي بهذه اخلدمة لالمام 
حتقيقا ملطالب املواطنني باعتبارهم اغلى ما ميلك هذا الوطن وهي قيمة عظمى جت�صدها روؤيا 

جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني املعظم حفظه اهلل ورعاه. 
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التطور التاريخي لقطاع املياه

القي�ادة  قب�ل  م�ن  كبي�ر  باإهتم�ام  االإ�صتق�الل  عه�د  ومن�ذ  االأردن  ف�ي  املي�اه  قط�اع  يحظ�ى 
الها�صمي�ة الأن تنمي�ة قط�اع املي�اه ه�و الركي�زة االأ�صا�صي�ة لتطوي�ر كاف�ة القط�اعات التنموي�ة 
واعتب�ره  املي�اه  مو�ص�وع  عل�ى  املعظ�م  الثان�ي  اهلل  عب�د  املل�ك  جالل�ة  رك�ز  حي�ث  االأردن,  ف�ي 
حاج�ة  م�ن  ي�صكل�ه  مل�ا  نظ�رًا  امليم�ون  عه�ده  ف�ي  املتالحق�ة  احلكوم�ة  عم�ل  اأولوي�ات  م�ن 
اأ�صا�صي�ة لبق�اء ومن�و وتط�ور احلي�اة وعن�ص�رًا اأ�صا�صي�ًا م�ن عنا�ص�ر التنمي�ة ف�ي االأردن, ولق�د 
املي�اه  خدم�ات  كاف�ة  عل�ى  ملمو�ص�ًا  تط�ورًا  �صه�دت  متداخل�ة  مراح�ل  بع�دة  املي�اه  قط�اع  م�ر 
ب�ص�ح  واملتمثل�ة  الت�صعين�ات  بداي�ة  م�ع  خا�ص�ة  القط�اع  ه�ذا  يواجهه�ا  الت�ي  التحدي�ات  رغ�م 
و�صع�ف قدرته�ا عل�ى تلبي�ة االإحتياج�ات املتزاي�دة يوم�ًا بع�د ي�وم والت�ي فر�صته�ا الزي�ادة 
الطبيعي�ة وغي�ر الطبيعي�ة ف�ي ع�دد ال�صك�ان واإرتف�اع م�صت�وى املعي�ص�ة والتط�ور االإقت�ص�ادي 
واالإجتماع�ي وال�صياح�ي ف�ي االأردن, وف�ي الوق�ت ال�ذي كان�ت اخلدم�ات املائي�ة ف�ي اململك�ة 
ومي�اه  التجميعي�ة  االآب�ار  خ�الل  وم�ن  تقليدي�ة  ب�ص�ورة  تت�م  املنزل�ي  القط�اع  ف�ي  وخا�ص�ة 
الينابي�ع الت�ي كان�ت مي�اه االأمط�ار ت�صك�ل الراف�د الرئي��س لالأغ�را�س الزراعي�ة, فق�د غط�ت 
اخلدم�ات املائي�ة م�ا يزي�د ع�ن 98% م�ن �صك�ان اململك�ة وزادت خدم�ات ال�ص�رف ال�صح�ي ع�ن 
63% م�ن املواطني�ن حي�ث تعم�ل برام�ج وخط�ط ال�وزارة عل�ى زي�ادة ه�ذه الن�صب�ة لت�ص�ل اإل�ى 

70% ف�ي ال�صن�وات القادم�ة .

مقدمة:
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االأردن(  ووادي  )املي�اه,  ال�صلطتي�ن  بي�ن  م�ا  ال�صالحي�ات  ف�ي  التداخالت  بع��س  ظه�ور  بع�د 
االأوق�ات  ف�ي  خا�ص�ة  املائ�ي  التوزي�ع  واأولوي�ات  وتطويره�ا  املي�اه  مب�ص�ادر  يتعل�ق  م�ا  خا�ص�ة 
بعي�ن  تاأخ�ذ  متوازن�ة  مائي�ة  �صيا�ص�ة  لو�ص�ع  واحلاج�ة  املي�اه  عل�ى  الطل�ب  فيه�ا  ي�صت�د  الت�ي 
االإعتب�ار تطوي�ر كاف�ة م�ص�ارد املي�اه م�ن خ�الل م�صاري�ع مالي�ة لالأغ�را�س املنزلي�ة وال�صناعي�ة 
االإزدواجي�ة,  م�ن  حت�د  االأج�ل  طويل�ة  وطني�ة  خط�ة  مبوج�ب  وال�صياحي�ة  والزراعي�ة 
بعي�ن  تاأخ�ذ  الت�ي  املائي�ة  ال�صيا�ص�ة  بتنفي�ذ  اخلا�ص�ة  والربام�ج  االإ�صرتاتيجي�ات  اأج�ل  وم�ن 
وتط�ور  من�و  م�ن  االأردن  ي�صه�ده  م�ا  �ص�وء  ف�ي  وامل�صتقبلي�ة  احلا�ص�رة  االإحتياج�ات  االإعتب�ار 
ف�ي خمتل�ف املجاالت وم�ن اأج�ل اإ�صتم�رار ومواكب�ة هيكل�ة قط�اع املي�اه وتنظيم�ه مب�ا ين�صج�م 
ور�ص�م  والتموي�ل  والتنظي�م  التخطي�ط  �صالحي�ة  ولتح�دد  ومهامه�ا  ال�وزارة  اأه�داف  م�ع 
اإل�ى  جنب�ًا  بال�وزارة  املائي�ة  التوعي�ة  برام�ج  وتنفي�ذ  وتخطي�ط  واإ�صرتاتيجي�ات  ال�صيا�ص�ات 
جن�ب تنفي�ذ امل�صاري�ع الكب�رى وخا�ص�ة امل�صرتك�ة م�ع دول االإقلي�م وبال�ذات تل�ك الت�ي اإنبثق�ت 
ع�ن اإتفاقي�ة ال�ص�الم والت�ي فتح�ت اآفاق�ًا عدي�دة للتع�اون وتنفي�ذ امل�صاري�ع اإ�صاف�ة مل�ا يل�حق 
بذل�ك م�ن اأعم�ال الدرا�ص�ة والتقيي�م والتموي�ل وغريه�ا فق�د اأ�صب�ح اإن�ص�اء موؤ�ص�ص�ة جتم�ع ف�ي 
م�صوؤولياته�ا وهيكله�ا االإداري ك�ل م�صوؤولي�ات املوؤ�ص�ص�ات املعني�ة بقط�اع املي�اه مطلب�ًا ملح�ًا دف�ع 

ك�ان املواطن�ون خا�ص�ة الذي�ن ال ميلك�ون اآب�ار اجلم�ع يبذل�ون اجله�د الكبي�ر ويقطع�ون امل�صاف�ات 
ال�صا�صع�ة ف�ي �صبي�ل احل�ص�ول عل�ى كمي�ة حم�دودة م�ن مي�اه الينابي�ع املتدفق�ة والب�رك الت�ي 
كان�ت م�ص�درًا مائي�ًا للمواطني�ن ف�ي البداي�ات وم�ع ت�صكي�ل البلدي�ات ف�ي امل�دن والق�رى, فق�د 
تول�ت ه�ذه املوؤ�ص�ص�ات عملي�ة توزي�ع املي�اه عل�ى املواطني�ن وتول�ت ال�صح�ة الت�ي تاأ�ص�ص�ت ع�ام 
1951 مراقب�ة نوعي�ة املي�اه ولغاي�ات اإج�راء الدرا�ص�ات املائي�ة وحف�ر اآب�ار وتوفي�ر امل�ص�ادر 
املائي�ة للبلدي�ات فق�د ت�صكل�ت بع��س املوؤ�ص�ص�ات املعني�ة بقط��اع املي�اه ك�صلط�ة املي�اه املركزي�ة 
ع�ام  ت�صكل�ت  الت�ي  ال�صرقي�ة  الغ�ور  قن�اة  �صلط�ة  اإن�ص�اء  ت�م  كذل�ك   1960 ع�ام  اأن�صئ�ت  الت�ي 

1959 لتنفي�ذ املرحل�ة االأول�ى م�ن م�ص�روع الريم�وك ووادي االأردن .
وق�د ج�اء اإن�ص�اء ه�ذه ال�صلط�ة اإن�صجام�ًا م�ع ق�رارات جامع�ة ال�دول العربي�ة وامل�صاري�ع املائي�ة 

املطروح�ة عل�ى ال�صاح�ة اآن�ذاك في�م يتعل�ق بتق�صي�م مي�اه ح�و�س الريم�وك ووادي االأردن.
ال�صلطت�ان  هات�ان  الغي�ت   1964 ع�ام  العربي�ة  القم�ة  موؤمت�ر  بع�د  �صيا�صي�ة  والإعتب�ارات 
اإ�صاف�ة  ال�صلطتي�ن  �صم�ت  الت�ي  الطبيعي�ة  امل�ص�ادر  �صلط�ة   1965 ع�ام  منهم�ا  ب�داًل  واأن�صئ�ت 
لدائ�رة جدي�دة لالأبح�اث اجليولوجي�ة, كم�ا راف�ق ذل�ك قي�ام موؤ�ص�ص�ة اأخ�رى الإ�صتغ�الل مي�اه 
نه�ر االأردن ه�ي )موؤ�ص�ص�ة الرواف�د( الت�ي تبن�ت م�ص�روع �ص�د خال�د وم�ص�روع االأغ�وار ف�ي وادي 

االأردن اإال اأن ه�ذه املوؤ�ص�ص�ات ل�م يحالفه�ا احل�ظ بالنج�اح ب�صب�ب ح�رب ع�ام 1967.

تطور املوؤ�ض�ضات املائية:

ن�ضاأة الوزارة:
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احلكوم�ة الإن�ص�اء وزارة املي�اه وال�ري ف�ي 1988/10/1 لت�ص�م ف�ي مظلته�ا �صلطت�ي املي�اه ووادي 
االأردن وف�ي الوق�ت ال�ذي ي�صه�د االأردن في�ه حرك�ة تنموي�ة مت�طورة ون�صط�ة وتتطل�ع معظ�م 
القط�اعات االإ�صتثماري�ة ف�ي دول العال�م لالإ�صتثم�ار ف�ي املنطق�ة وخا�ص�ة االأردن وم�ا يرتت�ب 
اإ�صتع�داد وموؤ�ص�صي�ة خمطط�ة ومربجم�ة ت�صتطي�ع التعام�ل م�ع املرحل�ة اجلدي�دة  علي�ه م�ن 
وم�صارك�ة  املائي�ة  اخلدم�ة  كف�اءة  وزي�ادة  االأجه�زة  عم�ل  ف�ي  االآداء  وتفعي�ل  واإ�صتحقاقه�ا 
اأو�ص�ع للقط�اع اخل�ا�س ال�ذي اأ�صب�ح م�ن ال�ص�روري قيام�ه م�ن اخلدم�ات املقدم�ة للمواطني�ن, 
فق�د واكب�ت ال�وزارة ه�ذه املتطلب�ات بتطوي�ر الت�صريع�ات وامله�ام املطلوب�ة والتن�وع ف�ي اأ�صل�وب 

وط�رق اإدارة القط�اع ب�صكل�ه املتكام�ل.
وللحفاظ عل�ى املي�اه اجلوفي�ة باإعتب�ارها م�ص�در مائ�ي لقط�اع ال�ص�رب ت�م اإ�ص�دار نظ�ام خ�ا�س 
ملراقب�ة املي�اه اجلوفي�ة ه�دف اإل�ى التعام�ل م�ع مو�ص�وع االآب�ار ب�صت�ى اأنواعه�ا ل�صب�ط عملي�ة 
االإ�صتخ�راج واحل�د م�ن اله�در والتبذي�ر له�ذا امل�ص�در املائ�ي األه�ام لقط�اع ال�ص�رب ف�ي اململك�ة .
ونظ�رًا للتو�ص�ع ف�ي واق�ع اخلدم�ات املقدم�ة م�ن قب�ل موؤ�ص�ص�ات قط�اع املي�اه وزي�ادة التحدي�ات 
اخلدم�ات  ه�ذه  تط�ور  ف�ي  لالإ�صتمراري�ة  والتوج�ه  واملالي�ة  املائي�ة  امل�وارد  �ص�ح  معادل�ة  وف�ق 
فق�د اأ�صبح�ت عملي�ة تو�صي�ع قاع�دة م�صارك�ة القط�اع اخل�ا�س ج�زء هام�ًا م�ن االإ�صرتاتيجي�ة 
املائي�ة م�ن خ�الل تنفي�ذ م�صاري�ع بنظ�ام ال� )BOT( اأو بنظ�ام عق�د االإدارة اأو اإن�ص�اء �صرك�ات 
مملوك�ة للحكوم�ة ت�دار عل�ى اأ�ص�ا�س جت�اري كم�ا ه�و احل�ال ب�صرك�ة مي�اه العقب�ة الت�ي اأن�صئ�ت 
ع�ام 2004 اأو �صرك�ة مياهن�ا ملحافظ�ة العا�صم�ة الت�ي اأن�صئ�ت ع�ام 2007 اأو القي�ام بج�زء م�ن 

خدم�ات املي�اه.
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 "موارد مائية م�صتدامة لتحقيق االأمن املائي الوطني خدمة الأهداف التنمية ال�صاملة"

 "تنمية وتطوير وحماية امل�صادر املائية وحتديث االأنظمة املعلوماتية والت�صريعات واالأنظمة 
اخلا�صة بقطاع املياه وو�صع االإ�صرتاتيجيات والربامج املتعلقة بتنفيذ ال�صيا�صات املائية وتاأمني 
التمويل الالزم مل�صاريع املياه ومتابعة تنفيذها واحلفاظ على حقوق االأردن املائية امل�صرتكة 
وحتديث خطط وبرامج التطوير املوؤ�ص�صي والتدريب واالأنظمة املعلوماتية والتوعية املائية 

واإدارة الطلب على املياه "

الروؤية والر�سالة والقيم واملبادئ اجلوهرية 
والأهداف املوؤ�س�سية لوزارة املياه والري

الر�ؤيا :

الر�ضالة :

القيم اجلوهرية :

االهداف املوؤ�ض�ضية :

العدالة وتكافوؤ الفر�س
ال�صفافية

الوالء واالإنتماء
العمل بروح الفريق

التميز يف االأداء

-1
-2
-3
-4
-5

حماية امل�صادر املائية من اال�صتنزاف والتلوث من خالل رفع ن�صبة كمية م�صادر 
املياه املحمية كما ونوعا

تخفي�س الفجوة بني الطلب املتزايد على املياه لكافة اال�صتخدامات وكميات املياه 
املتاحة للتزويد.

	•

	•
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املتعلقة  الفنية  للن�صاطات  االأ�صا�صي  املرتكز  وال��ري  املياه  وزارة  يف  الفنية  ال�صوؤون  ت�صكل 
العمل  وخطط  الربامج  وو�صع  امل�صادر  هذه  وحماية  وتطوير  وتنمية  املائية  امل�صادر  بر�صد 
املتعلقة بتنفيذ ال�صيا�صات املائية واخلطة الوطنية للمياه, التي تن�صجم وت�صاهم يف حتقيق 
روؤية الوزارة يف موارد مائية م�صتدامة لتحقيق االأمن املائي الوطني خدمة الأهداف التنمية 
ال�صاملة. كما ت�صاهم مع ال�صركاء يف حتقيق الهدف اال�صرتاتيجي االأول لوزارة املياه والري, 
وهو " حماية م�صادر املياه ". كما ت�صاهم اأي�صا يف احلفاظ على حقوق االأردن املائية امل�صرتكة.

 متثيل وزارة املياه والري يف عدة جلان مع ال�صركاء يف الوزارات واملوؤ�ص�صات املعنية:
ذلك  يتواءم  حيث  اال�صتثمارية,  امل�صاريع  واإج��ازة  تراخي�س  بدرا�صة  اللجان  هذه  ت�صاهم   
املياه  م�صادر  "حماية  وه��و,  وال��ري  املياه  ل��وزارة  االإ�صرتاتيجية  االأه��داف  احد  حتقيق  يف 
وكذلك  جلنة,   )15( عددها  يتجاوز  الدائمة,  اللجان  اإىل  االإ�صارة  وميكن  وا�صتدامتها". 
التي  اللجان  من  العديد  اإىل  اإ�صافة  اأي�صا,  جلنة   )15( عددها  ويتجاوز  املوؤقتة  اللجان 
املياه  م�صادر  وا�صتغالل  االأرا�صي  وا�صتعماالت  املياه  قطاع  يف  حمددة  حاالت  لدرا�صات  ت�صكل 

وتطويرها وحمايتها.

خاللها  ومن  واجلوفية,  ال�صطحية  املائية  املوازنات  تقييم  يف  اأ�صا�صا  املياه,  موارد  ر�صد  يعترب 
يتم تطوير وحتديث �صبكة الر�صد املائي يف كافة االأحوا�س املائية يف اململكة, حيث يبنى على 
البيانات احلالية والتاريخية والربامج وخطط العمل املتعلقة بتنمية وتطوير واإدارة م�صادر 

املياه.
ت�صمل �صبكة ر�صد املياه ال�صطحية حمطات االأمطار والتبخر والفي�صانات والينابيع والت�صريف 
االأ�صا�صي لالأودية باالإ�صافة اإىل املحطات املوؤمتتة, حيث مت نهاية عام 2012 اأمتتة 48 حمطة.
اأن  واأعدادها مق�صمة ح�صب احلو�س ونوعها, كما  املحطات  لهذه  اأدناه يبني تف�صياًل  اجلدول 
اخلارطة اأ�صفل اجلدول تبني توزيع حمطات الر�صد ال�صطحي يف اململكة م�صنفًة ح�صب نوعها.

جلان ال�ضوؤ�ن الفنية:

 ر�ضد موارد املياه ال�ضطحية:

التقرير ال�ضنوي لعام 2012

ال�سوؤون الفنية
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حمطات الر�صد عن بعد يف اململكة
حمطات ر�صد املياه ال�صطحية و
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توزيع حمطات الر�صد ال�صطحي يف اململكة مق�صمة ح�صب نوعها
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ر�ضد املياه اجلوفية:

اآبار  يف  اجلوفية  املياه  من�صوب  لقيا�س  اآلية  م�صجلة   119 اجلوفية  املياه  الر�صد  �صبكة  ت�صم 
تقا�س   ,)103( مراقبة  اآبار  وثالثة  ملائة  اإ�صافة  اجلوفية  املائية  االأحوا�س  لكافة  ممثله 

يدويا بوا�صطة اأجهزة معدة لهذا الغر�س.
وملراقبة نوعية املياه جتمع عينات مائية ممثلة لكافة املناطق من اآبار ال�صرب وقد مت جمع 
123 عينة مائية خالل عام 2012 الأجل التحليل الكيميائي وجمع 13 عينة الإجراء التحليل 

اجلرثومي. 
مت العمل اأي�صًا خالل عام 2012 على تطوير �صبكة ر�صد املياه اجلوفية من خالل اأمتتة 12 
بئرًا للمراقبة لي�صبح جمموع االآبار التي مت جتهيزها مبعدات الكرتونية لقيا�س �صطح املاء 

فيها 56 بئرًا.

بان هنالك  املراقبة,  �صبكة  املائية من خالل  اأجريت لالأحوا�س  التي  املائية  القيا�صات  ت�صري 
هبوطًا يف �صطح املاء ملعظم االأحوا�س ب�صبب ال�صخ اجلائر وارتفاع يف كمية االأمالح الذائبة 

والنرتات وع�صيات القولون يف االآبار القريبة من م�صادر التلوث.
الر�صوم البيانية اأدناه تبني االنخفا�س يف �صطح املاء يف بئر عوجان حيث بلغ الهبوط 7.59م 
العام  اأو�صا 2 قد بلغ 2.05م خالل نف�س  املاء يف بئر  خالل عام 2012 واالنخفا�س يف �صطح 
للحد من  اإجراءات  ما مل تتخذ  اأ�صاًل  ال�صحيحة  املياه  م�صادر  اإ�صافيا على  �صي�صكل عبئًا  مما 

ا�صتنزاف م�صادر املياه اجلوفية ومتلحها.

�صلوك م�صتوى املياه اجلوفية يف بئر عوجان )حو�س عمان الزرقاء(
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درا�ضات املوارد املائية:

املائية  والدرا�صات  البحوث  اإجراء  عن  امل�صوؤولة  اجلهة  املياه,  موارد  درا�صات  مديرية  تعترب 
وم�صلكية  طبيعة  على  التعرف  بهدف  والري  املياه  وزارة  يف  والبيئة  املياه  مبوارد  ال�صلة  ذات 
موارد املياه يف كافة االأحوا�س املائية من حيث الكم والنوع �صواء اأكانت هذه امل�صادر جوفية 
حيثما  امل�صادر  هذه  واإدارة  بتطوير  الكفيلة  االأ�ص�س  لتوفري  احلثيث  ال�صعي  مع  �صطحية  اأو 
وكيفما اأمكن من اأجل خلق بيئة م�صادر مياه م�صتدامة يف االأردن, لذا تنح�صر املهام والواجبات 
واجنازات هذه املديرية مبجاالت عديدة, اأهمها جماالت الدرا�صات والبحوث املائية وجمال 

اخلدمات وامل�صاريع املائية ذات ال�صبغة ال�صمولية .
و قد كان ملديرية درا�صات املياه العديد من االجنازات خالل عام 2012 حيث كان اأبرزها:

ح�صاب املوازنة املائية ال�صطحية واجلوفية لعام 2011/2010 واجناز جزء هام من 
موازنة املو�صم املطري لعام 2012/2011 حيث مت ح�صاب حجوم االأمطار وتوزيعها 
على اململكة مع نهاية املو�صم املطري يف عام 2012 وعمل مقارنة مع حجوم االأمطار 

يف ال�صنوات ال�صابقة من خالل الر�صم البياين التايل:

•  

�صلوك م�صتوى املياه اجلوفية يف بئر اأو�صا 2 )حو�س االأزرق(
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درا�صة خا�صة بحماية نبع الديك يف جر�س من التلوث.
الك�صف امليداين واإعداد التقارير الفنية اخلا�صة مبواقع تعر�صت للتلوث اأو مناطق 
بحاجة لتنمية م�صادر املياه فيها مثل نبع الرمال ونبع ب�صطة يف معان ونبع التنور يف 

عجلون
الك�صف امليداين واإعداد تقارير للمواقع املنوي اإن�صاء معا�صر زيتون فيها.

مناطق  يف  وال�صطحية  اجلوفية  املياه  م�صادر  حال  واقع  عن  للتحري  درا�صة  اإعداد 
خميم الزعرتي وخميم مريجيب الفهد لالجئني ال�صوريني.

امل�صاركة يف اإعداد درا�صة حتديد منطقة حماية م�صادر املياه يف حقل اآبار الهيدان 
واأو�صا.

ودرا�صات  الطفيلة  االأحمر/  الوادي  يف  حفرية  اإن�صاء  درا�صة  مثل  الدرا�صات  تقييم 
اإدارة  وتطبيق  تقيم  اأج��ل  من  االإر���ص��ادات  درا�صة  مثل   )BGR( االأمل��اين  امل�صروع 

وتغذية املياه اجلوفية يف كل من حو�س االأزرق وعمان الزرقاء.
اإعداد اخلرائط وجتهيز املعلومات ح�صب الطلب.

حمطات  ترخي�س  بطلبات  اخلا�صة  الفنية  التقارير  واإع���داد  امل��ي��داين  الك�صف 
املحروقات ون�صاطات الوقود احليوي.

االإ�صراف على حفر بئر للمراقبة يف منطقة احلالبات ال�صرقي.
الزيتي يف عدة مناطق  ال�صخر  ا�صتغالل  الدرا�صات اخلا�صة بدرا�صة جدوى   تقييم 
واملقدمة من �صركات وقعت مذكرات تفاهم مع احلكومة االأردنية والتن�صيق مع �صلطة 

امل�صادر الطبيعية بهذا اخل�صو�س.

•  
•  

•  
•  

•  

•  

•  
•  

•  
•  
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البدء يف درا�صة لتقييم الو�صع املائي يف حو�س عمان الزرقاء.
في�صل/جر�س  م�صتل  منطقة  يف  املائي  الو�صع  حول  هيدروجيولوجية  درا�صة  عمل 

وتقدمي تو�صيات بذلك.
معان  كرمي/ال�صوبك/حمافظة  �صكن  موقع  على  هيدروجيولوجية  درا�صة  اإجراء 
املنطقة  يف  اجلوفية  املياه  على  للم�صروع  االمت�صا�صية  احلفر  تاأثري  مدى  لتبيان 

وتقدمي تو�صيات بذلك.
للوقوف  الكرك  ال�صلطاين/حمافظة  منطقة  على  هيدروجيولوجية  درا�صة  اإجراء 
على اأ�صباب حدوث ت�صدعات وت�صققات يف جدران بع�س املنازل يف املنطقة, وتقدمي 

تقرير فني بذلك. 
ال�صوريني  لالجئني  الزعرتي  خميم  موقع  على  هيدروجيولوجية  درا�صة  اإج��راء 
وتقدمي  اجلوفية,  املياه  تلوث  على  ال�صحي  ال�صرف  حفر  تاأثري  مدى  على  للوقوف 

تقرير فني بذلك.
ال�صوريني يف  �صيرب�صتي لالجئني  درا�صة هيدروجيولوجية على موقع خميم  اإجراء 
تلوث  على  ال�صحي  ال�صرف  حفر  خمرجات  تاأثري  مدى  على  للوقوف  الرمثا  منطقة 

املياه اجلوفية, وتقدمي تقرير فني بذلك.

•  
•  

•  

•  

•  

•  

:)IHP( الربنامج الهيدر�لوجي الد�يل

الربنامج  اح��داث  اىل  ب��ادرت  ولهذا  خا�صه,  اأهميه  املياه  مو�صوع  اليون�صكو  اأعطت  لقد 
الهيدرولوجي الدويل )International Hydrological Programme )IHP الذي ا�صبح 
برناجما دائما من براجمها. وقامت بتعيني من�صقني اإقليميني لهذا الربنامج يف اأقاليمها ال�صتة 
الت�صاوري لعمل هذا الربنامج, �صكلت يف كل بلد جلنة  ومنها االقليم العربي. ولتعزيز الدور 
وطنية. واللجنة الوطنية االردنية للربنامج الهيدرولوجي الدويل تعمل بالتن�صيق واالت�صال 

مع اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم برئا�صة معايل وزير الرتبية والتعليم.

قامت اللجنة بعقد 6 اجتماعات خالل عام 2012 كما �صاركت الوزارة يف االجتماع 
الرابع ع�صر للجان الوطنية العربية للربنامج الهيدرولوجي الدويل.

قامت اللجنة الوطنية للربنامج الهيدرولوجي بادراج االولويات على امل�صتوى الوطني 
�صيتم  والتي   )IHP( ال��دويل  الهيدرولوجي  للربنامج  الثامنة  اخلطة  يخ�س  مبا 

تنفيذها خالل ثماين �صنوات من عام 2014 اىل عام 2021.

•  

•  

الدويل  الهيدرولوجي  للربنامج  االأردنية  الوطنية  للجنة  املظلة  وال��ري  املياه  وزارة  تعترب 
)IHP(, حيث متثل يف هذه اللجنة )4( وزارات وموؤ�ص�صات و)7( جامعات اردنية. ومن ن�صاطات 

الربنامج لعام 2012 التالية:
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ترخي�س  اأج��ل  من  البيئة  ل��وزارة  التابعة  املركزية  الرتاخي�س  جلنة  مع  التن�صيق 
اأي من  امل�صاريع اال�صتثمارية والك�صف على املواقع املختلفة وذلك ل�صمان عدم تاأثري 

تلك امل�صاريع على م�صادر املياه وحمايتها من التلوث.
امل�صادر  و�صلطة  الطاقة  ووزارة  ال��زراع��ة  وزارة  يف  الرتاخي�س  جل��ان  مع  التن�صيق 
الطبيعية يف ترخي�س امل�صاريع �صمن �صالحيات هذه الوزارات وذلك ل�صمان عدم تاأثري 

اأي من تلك امل�صاريع على م�صادر املياه.
متابعة م�صاريع الوزارة التي تتعلق بالبيئة والتخطيط العادة ا�صتخدام املياه العادمة 

�صمن ال�صروط واملوا�صفات الفنية املعمول بها.
ع�صوية اللجنة الوطنية للتغيري املناخي واللجنة الوطنية الآلية التنمية النظيفة.

متابعة م�صاريع الوزارة مع اجلهات املانحة مثل م�صروع اعادة ا�صتخدام املياه واملحافظة 
القدرات  بناء  وم�صروع  الدوليه  للتنميه  االمريكيه  الوكالة  من  واملمول  البيئه  على 

لتح�صني ادارة م�صادر املياه اال�صت�صعار عن بعد واملمول من البنك الدويل.
اإعداد املالحظات اخلا�صة بالدرا�صات الواردة لوزارة املياه والري على �صوء التعليمات 

اخلا�صة باإعادة االإ�صتخدام اأو الطاقة البديلة واملتجددة وم�صاريع ال�صخر الزيتي.
متابعة م�صاريع التكيف مع التغري املناخي واالعداد مل�صاريع جديدة بهذا اخل�صو�س, 
باالإتفاقية  يتعلق  فيما  العالقة  ذات  االإت�صال  جهات  مع  التن�صيق  اىل  باال�صافة 

االطارية للتكيف مع التغري املناخي.

•  

•  

•  

•  
•  

•  

•  

البيئة �النوعية:

تعترب هذه املديرية حلقة االت�صال مع وزارة البيئة وتهدف مديرية البيئة ب�صورة ا�صا�صية 
كافة  مع  التن�صيق  التلوث وذلك من خالل  من  ال�صطحية واجلوفية  املياه  م�صادر  اىل حماية 

اجلهات املعنية بهذا اخل�صو�س.
التغري  مع  بالتكيف  املتعلقة  امل�صاريع  متابعة  لت�صمل  املديرية حاليا  ان�صطة  امتدت  هذا وقد 
املناخي الناجت عن االأن�صطة الب�صرية وتاأثريه على م�صادر املياه كمًا ونوعًا وو�صع ال�صيا�صات 
للمعلومات الالزمة  املياه من خالل اجراء حتليل  واخلطط والربامج الالزمة حلماية م�صادر 

واملتوفرة وحتديث املوا�صفات واملعايري البيئية, باالإ�صافة لالأن�صطة التالية:

مت من خالل اللجنة الوطنية االأردنية للربنامج الهيدرولوجي الدويل اعداد مقرتح 
مل�صروع بحثي يف جمال درا�صات املياه لعام 2013. 

�صارك الربنامج الهيدرولوجي الدويل باالحتفاالت ال�صنوية ليوم املياه العربي ويوم 
املياه العاملي والتي تنظمها وزارة املياه والري يف �صهر اذار من كل عام.

مو�صوع  يف  وال��ري  املياه  ووزارة  االأردن  يف  ال��دويل  الهيدرولوجي  الربنامج  �صارك 
ور�صة العمل حول حوكمة املياه اجلوفية والتي نظمتها عدة جهات دولية وبرعاية 

اليون�صكو.

•  

•  

•  
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جلميع   )WEAP( املياه  م�صادر  الداره  الريا�صي  النموذج  اعداد  من  االنتهاء  مت 
االحوا�س املائيه ال�صطحيه يف اململكه.

واالحتياجات  املياه  م�صادر  الإدارة  بديلة  تنموية  �صيناريوهات  و�صع  من  االنتهاء 
املائية املختلفة يف اململكة.

النموذج  مع  االزرق  حلو�س   )WEAP( واالداره  التخطيط  اداة  منوذج  ربط  مت 
لغايه  وذلك  احلو�س  لنف�س   )MODFLOW( اجلوفيه  املياه  حلركة  الريا�صي 

متثيل التغري يف خمزون املياه اجلوفيه ب�صكل واقعي ودقيق.
 )WEAP( البدء يف بناء منوذج ريا�صي �صامل با�صتخدام اادة التخطيط واالداره
بهدف تقييم االحتياجات املائيه امل�صتقبليه جلميع حمافظات اململكه وو�صع خطط 

لتوزيعها.
العمل على ماأ�ص�صة اخلطة الوطنية لت�صبح املرجع واالأ�صا�س يف تخ�صي�س م�صادر املياه 
والزراعي  العمراين  التخطيط  املتكاملة يف  االإدارة  واملرجع يف  الطلب عليها  واإدارة 

وال�صناعي )ا�صتعماالت االأرا�صي(.
اململكه  انحاء  خمتلف  يف  املياه  مل�صادر  ر�صد  حمطة   104 وامتتة  وتركيب  اجناز  مت 

والتي ت�صمل حمطات مناخيه وحمطات ابار وفيا�صانات.
االنتهاء من 80% من خطة عمل منتدى املياه للمناطق املرتفعة لغايات و�صع خارطة 
طريق ا�صرت�صادية للحد من ا�صتخراج املياه اجلوفية املتجددة من الطبقات اجلوفية 

)GIZ( يف مرتفعات االأردن بالتعاون مع الوكالة االملانية للتنمية
عمل درا�صات حماية م�صادر املياه ملا يقارب 35% من م�صادر املياه اجلوفيه وال�صطحيه 
الطبيعيه  وامل�صادر  االر���س  لعلوم  ال��ف��درايل  املعهد  مع  بالتعاون  وذل��ك  اململكه  يف 

.)BGR(
االو�صا  اب��ار  حقل  يف  املياه  م�صادر  بحمايه  اخلا�صة  الدرا�صة  م�صودة  من  االنتهاء 

.)BGR(والهيدان بالتعاون مع م�صروع ادارة م�صادر املياه اجلوفيه

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

اخلطة الوطنية للمياه:

االإدارة  اأ�ص�س  تعتمد  والتي  للمياه  الوطنية  للخطة  الرئي�صي  الهدف  املائي  التخطيط  يعترب 
املتكاملة مل�صادر املياه وتتميز ب�صموليتها من حيث معاجلة حتديات قطاع املياه مع االأخذ بعني 
االعتبار اإدارة موارد املياه والطلب عليها باالإ�صافة اإىل االحتياجات املوؤ�ص�صية واالقت�صادية 
اخلطة  هذه  وتكت�صب  امل�صرتكة  باملياه  اخلا�صة  االعتبارات  وكذلك  والبيئية  واالجتماعية 
اأهميتها كونها تتزامن مع العمل اجلاد على اإيجاد وا�صتحداث �صبل جديدة وغري تقليدية يف 

اإدارة املياه ومتويل امل�صاريع. كما هومو�صح يف اال�صكال والر�صوم البيانية اأدناه.
و قد ت�صمنت اجنازات اخلطة الوطنية للمياه املوا�صيع التالية:
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ا�صتعماالت املياه يف اململكة

التغري يف الطلب على املياه يف اململكة
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ر�ضالتنا

ر�ؤيتنا

وحدة التطويراملوؤ�س�سي والتدريب

توفري املوارد الب�صرية وتنميتها ومنحها فر�س الرتقي والتطور الوظيفي واإحداث نقلة نوعية 
يف اإمكانيات الكادر الب�صري وتوجهاته وتنظيماته ورفع كفاءته من اجل مواكبة امل�صتجدات 

املحليةاالإقليمية والدولية.

مبداأ  واعتماد  العمل  واأه��داف  للموظف  الفردي  الطموح  بني  واالإن�صجام  التوافق  حتقيق 
االأفراد  الختيار  تطبيقها  ميكن  التي  واالأ�ص�س  املتجددة  والقوانني  لالأنظمة  االأمثل  االختيار 

والعاملني لتنفيذ مهام العملية التدريبية املطلوبة .

تعزيز املوؤ�ص�صية والتخطيط ال�صليم والعمل اجلماعي.
تنمية االجتاهات االإيجابية لدى املوظفني نحو الوظيفة العامة

اإك�صاب املوظفني جمموعة املعارف واملهارات وال�صلوكيات.
تخفي�س كلفة اجلهاز العامل يف الوزارة واحلفاظ على املال العام .

رفع كفاءة الكوادر الب�صرية مبعدل 70% بحلول عام 2014.
زيادة ن�صبة م�صاركة الوظائف القيادية يف فعاليات التطوير االداري بن�صبة %10 

�صنويا .

-1
-2
-3
-4

-1
-2

اهداف الوحدة

القيم اجلوهرية:

تهدف وحدة التطوير والتدريب اإىل حتقيق االأهداف االإ�صرتاتيجية للوزارة وذلك من خالل:
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رفع قدرات اجلهاز العامل وتعزير كفاءة الكوادر الب�صرية العاملة
تتابع الوحدة اإدارة جائزة االبداع احلكومي والتي ت�صارك بها الوزارة الأول مرة 

خالل العام 2012
تقوم الوحدة باإدارة جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز واالأداء احلكومي وجائزة 
االإبداع احلكومي من خالل و�صع فرق املعايري وو�صع املن�صقني ومتابعة اأعمال هذه 
الوزارة على جائزة  ي�صاهم يف ح�صول  اأعلى م�صتوى متميز  اإىل  للو�صول  املعايري 
الداخلية من  البيئة  الثاين.والرتكيز على حت�صني ورفع وتطوير  امللك عبداهلل 
خالل منهجيات تطوير الهيكل التنظيمي ومنهجية املكافاآت واحلوافز ومنهجية 
قواعد  مدونة  مبنهجية  املنظومة  هذه  و�صمول  االأداء  تقييم  ومنهجية  التنبوؤ 

ال�صلوك الوظيفي

	•
•

	•

املهام التنفيذية الرئي�ضية للوحدة:

اإجنازات �حدة التطوير �التدريب للعام 2012

 قامت الوحدة بتنفيذ العديد من الدورات والبعثات وور�صات العمل واحللقات 
يف  والتدريب  التطوير  وحدة  متكنت  حيث  واخلارجية  الداخلية  الدرا�صية 
وزارة املياه والري من تنفيذ حوايل )24( برنامج تدريبي خالل العام 2012 
مت  بحيث  االأردن  خارج  برامج   )9( االأردن  يف  تدريبي  برناجمًا   )15( �صملت 
الربامج  يف  وال��ري  املياه  وزارة  ك��وادر  من  م�صاركا   )160( من  اك��ر  تدريب 
التدريبية ومعظم هذه الربامج ممولة من احلكومة االأردنية ووكالة الواليات 
. )GIZ(والوكالة االأملانية للتعاون الفني )USAID( املتحده لالإمناء الدويل
قامت الوحدة بتعزيز قدرات العاملني يف جمال التخطيط اال�صرتتيجي بحيث 
الوزارة  يف  مديرية  لكل  ا�صرتاتيجية  خطة  حتقيق  اىل  الو�صول  ا�صتطاعت 
ترتبط باخلطة اال�صرتتيجية ال�صاملة لوزارة املياه لالأعوام )2012 -2014(
درا�صة االحتياجات التدريبية لكافة القطاعات يف الوزارة من كافة املوظفني 
جلميع الدورات املطلوبة وعك�صها على املوازنة املخ�ص�صة )موارد مالية( بحيث 
يتم و�صع خطة تتنا�صب مع املوارد املالية املخ�ص�صة للتدريب واعتماد اخلطة 

ال�صنوية للتدريب واملبا�صرة يف تنفيذها .
يف  ال��وزارة  داخل  واجلديدة  العاملة  امل�صاريع  كافة  مبخاطبة  الوحدة  تقوم 
العمل  وور�صات  ال��دورات  يخ�س  ما  وترتيب  تن�صيق  اأجل  من  عام  كل  بداية 
على  التدريب  يكون  امل�صاريع  هذه  ومعظم  امل�صاريع  هذه  التنفيذ  فرتة  خالل 

نفقة امل�صروع
القدرات  تعزيز  م�ص�روع  تنفيذ  يف  العام  القطاع  تطوير  وزارة  مع  امل�صاركة 

اأواًل:

ثانيا:

ثالثا:

رابعا:

خام�صا:
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وامل�صاركة  احلكومي  اجلهاز  يف  الب�صرية  املوارد  لوحدات  واالإدارية  املوؤ�ص�صية 
مع  وبالتعاون  والري  املياه  وزارة  هيكلة  واإع��ادة  املياه  قطاع  هيكلة  اإعادة  يف 

 .)ISSP( الوكالة االأمريكية للتعاون الدويل م�صروع
تقوم الوحدة بالتن�صيق مع كافة اجلهات والوزارات املانحة للدورات اخلارجية 
املوظفني  جميع  على  والبعثات  ال���دورات  ه��ذه  تعميم  يتم  بحيث  والبعثات 

والتن�صيق وترتيب الرت�صيح للموظفني املنا�صبني لهذه البعثات.
تدريبية  قاعات  توفري  خالل  من  ب�صلطتيها  للوزارة  خدمات  الوحدة  تقدم 
تابعة للوحدة اأحداها جمهزة باأجهزة حا�صوب متطورة بربنامج حجز لهذه 
القاعات.وكذلك بالتن�صيق والرتتيب مع مراكز التدريب اخلا�س داخل االأردن 
من خالل التن�صيب والرت�صيح للموظفني وا�صتالم النتائج للم�صاركني ومتابعة 

دوامهم ونتائجهم, ك�صابط اإرتباط مع هذه املراكز.
ومتابعة  املياه  تخ�س  التي  الدولية  االإتفاقيات  كافة  مبتابعة  الوحدة  تقوم 
كافة  مع  والتن�صيق  ال�صروط  وو�صع  االإتفاقيات  لهذه  التنفيذي  الربنامج 

االأطراف املعنية واإعداد الكتب الر�صمية واملخاطبات لهذه االإجتماعات.
تقوم الوحدة بعملية اإدخال وحفظ بيانات نتائج الدورات التدريبية لكافة 
املوظفني يف برنامج لديها, والذي يتم من خالله تاأهيل وتزويد مديرية �صوؤون 
التقارير اخلا�صة  املوظفني بتقارير عن دورات كل املوظفني ومتابعة واعداد 
�صناع  اىل  بها  اخلا�صة  التو�صيات  ورفع  االأردن  وخارج  داخل  املياه  مبوؤمترات 

القرار
مثال:  واخلا�صة  العامة  املوؤ�ص�صات  مع  املحلية  اللجان  من  العديد  يف  امل�صاركة 
جلان   , اخلدمة  دي��وان  يف  البعثات  جلان   ,, والبعثات  املوظفني  �صوؤون  جلان 
املوؤ�ص�صي  التطوير  جلان   , اال�صرتاتيجي  التخطيط  جلان   , املوؤ�ص�صي  التطوير 

)ISSP(

�صاد�صا:

�صابعا:

ثامنا:

تا�صعا:

عا�صرا:
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اإدارة الإعالم والتوعية
حتقيق  الأهمية  نظرا  كبريًا  اهتماما  والتوعية  االإع��الم  مو�صوع  وال��ري  املياه  وزارة  تويل 
التوا�صل والفهم امل�صرتك مع املواطنني و�صمان م�صاهمتهم الإجناح برامج وخطط الوزارة من 
يف  املائي  الواقع  وان  خا�صة  وال�صفافية.  الو�صوح  وباأ�صلوب  املتاحة  واالأرقام  احلقائق  خالل 
االأردن والتحديات التي يواجهها تفر�س بال�صرورة تعاون املواطنني وزيادة معرفتهم ووعيهم 
بالواقع املائي والو�صائل والطرق الالزمة للمحافظة على املياه وتر�صيد ا�صتهالكها با�صتخدام 

تكنولوجيا الرت�صيد والتجارب العاملية باملتعلقة بذلك.
ا�صتملت  والتي  التوعوية  الربامج  والتوعية بتفعيل  االإعالم  اإدارة  و خالل عام 2012 قامت 
الن�صاطات  من  وعدد  توعوية  مطبوعات  واإعداد  عمل  ور�صات  وتنظيم  حما�صرات  عقد  على 

املختلفة التي ا�صتهدفت كافة القطاعات اأهمها:
اإعدادية وثانوية  مت تنظيم برنامج حما�صرات واإعطاء 150 حما�صرة ملدار�س 

وذلك ل� 20 مديرية تربية وتعليم يف اململكة.
اإعداد وتنفيذ االحتفال بيوم املياه العربي والعاملي لعام 2012.

واملوؤ�ص�صات  ل��ل��وزارات  خمتلفة  توعوية  مطبوعة  األ��ف   30 ح��وايل  توزيع  مت 
املختلفة, اإ�صافة لطباعة الرزنامة املائية.

ملختلف  العامون  واالأم��ن��اء  وال��ري  املياه  وزي��ر  ملعايل  ميدانية  ج��والت  تنظيم 
مديريات املياه يف اململكة.

تنظيم جوالت ميدانية لو�صائل االإعالم املختلفة لتعريفهم مب�صادر املياه املعتدى 
عليها واأثرها على الواقع املائي يف االأردن.

خماطبة االإذاعات االأردنية للتاأكيد على التوا�صل امل�صتمر من الوزارة فيما يتعلق 
ب�صكاوي وق�صايا املواطنني املتعلقة باملياه.

-1

-2
-3

-4
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وحدة اإدارة الطلب على املياه
من اأهم اإجنازات وحدة اإدارة الطلب على املياه:

اإعداد وتنفيذ خطط اإدارة الطلب على املياه التي مت عملها مع الوزارات التالية 
)وزارة البيئة, وزارة ال�صياحة واالآثار, وزارة ال�صناعة والتجارة, وزارة االأ�صغال 
اإدارة  لتخدم  تنفيذها  املطلوب  الن�صاطات  من  عدد  على  ت�صمل  والتي  العامة( 

الطلب على املياه يف القطاعات املختلفة.
املياه,  �صركات  مع  بالتعاون  املنزيل  للقطاع  املياه  اإ�صتخدام  كفاءة  برامج  تنفيذ 
يف  منزل   4200 عمان,  يف  منزل   7700 ل�  املياه  توفري  قطع  تركيب  مت  حيث 

حمافظات ال�صمال, و5500 فى حمافظة العقبة.
املياه  �صركات  مع  بالتعاون  املياه  على  الطلب  الإدارة  معلوماتية  تطويرمنظومة 
)والتي حتتوي على منوذج التنبوؤ بالطلب على املياه واآلية تقييم ومتابعة برامج 
حت�صني كفاءة اإ�صتخدام املياه اإ�صافة اإىل جمموعة من موؤ�صرات االآداء والقيا�س 
ال�صيا�صات  يف  الإ�صتخدامها  الالزمة  باملعلومات  وتعبئتها  الطلب(  باإدارة  اخلا�صة 
واالإ�صرتاتيجيات املائية الوطنية والتي تهدف للحد من الهدر وكفاءة اإ�صتخدام 

املياه 
�صنوات  خلم�س  تطويرها  مت  التي  االإ�صرتاتيجية  العمل  خطة  وتنفيذ  اإع��داد 

قادمة لوحدة اإدارة الطلب على املياه .
اإدخال مفاهيم كفاءة اإ�صتخدام املياه والطاقة �صمن جائزة امللك عبد اهلل للتميز 

للقطاع العام واخلا�س .
عال,  ودير  وال�صريح,  االأزرق,  بلديات  يف  املائية  الندرة  حدائق  م�صاريع  تنفيذ 

والكرك, ومن�صية بنى ح�صن, واحل�صينية, والرمثا.
تنفيذ م�صاريع احل�صاد املائى فى �صمر, بريين, �صخرة, القاد�صية, �صوف, و�صاكب. 
تنفيذ برامج كفاءة اإ�صتخدام املياه, و�صيانة �صبكات املياه فى املنازل فى املناطق 

الريفية من خالل اجلمعيات التعاونية واالأهلية. 
اإدخال مبادئ حدائق الندرة املائية فى املناهج التعليمية فى اجلامعة االأردنية, 

واالأملانية االأردنية, وجامعة العلوم والتكنولوجيا
عمل م�صابقة الأف�صل ت�صميم ملنازل ذوى الدخل املحدود فى اإعتماد مبادئ كفاءة 

اإ�صتخدام املياه والطاقة.
الفنادق,  لقطاعات  امل��ي��اه  ك��ف��اءة  الإ�صتخدام  املمار�صات  اأف�صل  اأدل���ة  اإع���داد 

امل�صت�صفيات, املكاتب, احلدائق العامة. 
HSBC, و�صركة ال�صايغ, و�صركة بيب�صى  التعاون مع القطاع اخلا�س مثل بنك 

لتنفيذ م�صاريع وبرامج كفاءة اأ�صتخدام املياه فى االأردن. 
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�سلطة املياه
التقرير ال�سنوي لعام 2012
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1- اإدارة وتطوير م�صادر املياه وحمايتها واملحافظة عليها .
وفق  ونوعًا  كمًا  ال�صرب  مياه  من  املواطنني  احتياجات  تاأمني   -2

املوا�صفات االأردنية املعتمدة ب�صفافية وعدالة .
3- تقدمي خدمات ال�صرف ال�صحي ومعاجلة املياه العادمة 

واإعادة ا�صتخدامها لالأغرا�س املنا�صبة .
حتقيق  ويف  امل�صتدامة  التنمية  يف  امل�صاهمة   -4

التحتية  البنية  بتطوير  الوطنية  االه���داف 
العامة  وال�����ص��ح��ة  البيئة  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 
يف  املجتمعية  امل�صوؤولية  اأن�صطة  بدمج  وذلك 

ان�صطتنا.

الروؤية والر�سالة والقيم واملبادئ
اجلوهرية والأهداف ال�سرتاتيجية ل�سلطة املياه

ر�ضالة �ضلطة املياه:

االمن  حتقيق  يف  رئي�صًا  وعاماًل  االداء  يف  متيز  م�صدر  املياه  �صلطة  تكون  اأن 
املائي الوطني وحمركًا للرقي مب�صتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني, وحمفزًا 

القطاع اخلا�س يف املجاالت االكر فائدة وفاعلية, ومق�صدًا  لل�صراكة مع 
لذوي اخلربات وحمققًا للتنمية امل�صتدامة .

ر�ؤية �ضلطة املياه:
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االأهداف اال�ضرتاتيجية:

1- رفع م�صتوى اخلدمات )مياه و�صرف �صحي( على مقيا�س م�صتوى اخلدمات مبقدار 5% �صنويًا 
حتى عام 2013. 

2- حت�صني ر�صا املواطنني على مقيا�س الر�صا من 57% اإىل 80% بحلول عام 2013. 
3- زيادة القدرة املالية لل�صلطة مبقدار 2% �صنويًا حتى عام 2013. 

4- رفع قيمة العمليات )من حيث �صرعة االجناز, وكلفة العملية, وجودة االأداء( بن�صبة %5 
�صنويًا حتى عام 2013. 

5- زيادة ر�صا موظفي ال�صلطة على مقيا�س الر�صا من 63% اإىل 80% بحلول عام 2013. 
6- رفع قدرات موظفي ال�صلطة )املعرفية واملهاراتية( مبقدار 9% �صنويًا حتى عام 2013. 

7- وافقت جلنة التخطيط اال�صرتاتيجي على �صريان االهداف اال�صرتاتيجية لعام 2013 كما 
وردت باخلطة اال�صرتاتيجية 2008- 2012.

1- القابلية للم�صائلة 
2- ال�صفافية 

3- ال�صلوك االخالقي
4- احرتام م�صالح االطراف املعنية

5- احرتام �صيادة القانون
6- احرتام املعايري الدولية لل�صلوك

7- احرتام حقوق االن�صان .

القيم �املبادئ اجلوهرية:
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ال�سوؤون الفنية

اهداف ال�ضوؤ�ن الفنية:

برامج املياه �ال�ضرف ال�ضحي لتنفيذ اهداف ال�ضوؤ�ن الفنية:

رفع الن�صبة املئوية للمواطنني املخدومني ب�صبكات املياه من 97% عام 2007 اىل %98 
عام 2013 واملحافظة عليها.

رفع الن�صبة املئوية للعقارات املخدومة ب�صبكة ال�صرف ال�صحي من 61% عام 2007 
اىل 68% عام 2012ولت�صل اىل 70% عام 2013.

و�صبكات  الناقلة  اخلطوط  وحتديث  حت�صني  برنامج 
خمتلف  يف  ال�صخ  وحم��ط��ات  واخل���زان���ات  ال��ت��وزي��ع 

حمافظات اململكة.
برنامج �صبكات مياه جديدة واعادة تاهيل اخلطوط 

املهرتئة يف مناطق جيوب الفقر .
برنامج تقليل فاقد املياه يف خمتلف حمافظات اململكة
حمطات  يف  الطاقة  ا�صتخدام  كفاءة  رف��ع  برنامج 

ال�صخ يف مناطق خمتلفة يف اململكة.

ال�صحي  ال�صرف  التو�صع بخدمات  برنامج 
من ان�صاء حمطات تنقيه و�صبكات ال�صرف 
وتطوير  وت��و���ص��ع��ة  وحت��دي��ث  ال�����ص��ح��ي 
التنقية  حمطات  كفاءة  ورف��ع  و�صيانة 
املكاره  وازالة  الناقلة  اخلطوط  وحت�صني 
وان�����ص��اء  امل�����ص��رتك��ني  وخ��دم��ة  ال�صحية 
حمطات ال�صرف ال�صحي ال�صغرية لتقليل 

معاناة املواطنني.

-1 
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ن�ضبة املخد�مني ب�ضبكات املياه �ال�ضرف ال�ضحي

من عام 2008 �امل�ضتهدف لغاية عام 2013:

برامج املياه �ال�ضرف ال�ضحي لتنفيذ اهداف ال�ضوؤ�ن الفنية:
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م�ضاريع املياه �ال�ضرف ال�ضحي )2010-2012( التي تنفذ من قبل 

ال�ضوؤ�ن الفنية موزعة ح�ضب املحافظات:

۰۰۰۲۷
۱۱۱۲۲۲۱۱۷٤۳۰۱۷۱
۷۳۱٫٦٦۲۰٤۱۷٫۳
۳۱٫٤۲۱٫۱٤۳
۱۱٤۰۰۲۲٫٦
۰۲۱٫۳۳۳٫٦
۰۰۰
۰۲۱٫۳۲۱٫۳
۱۳٤٫۹۱۳٤٫٤۱۳٤٫٤
٦٦۲٫٦٦٦۸٫۳۱۰۸٥٫۳
۰۰۰
۱۱٦٫٥۲۱٦۱۰٫۱
۰۰۰
۳۱۷٫۱۳۸٫۲٤۸٫۲
۲٤٫۳۲٤٫۳۲٤٫۳
۲۳٫٥۳۱۲٦۱٦٫۱
۷۲۸٫۸۹۲۹۱۰۱۷٫٥
۷٤٤٫٦۷٤٤٫٥۸٤٤٫۸
۲۳۳٫٦۳۳٤٫۳
۰۰۰
۳٤٫۱۲۳٫٥٤٤٫۸
٥٦٤۱۹۷۱٤٥۲۹۳٤۲۱

۲۰۱۲۲۰۱۱۲۰۱۰

م�ضاريع ال�ضوؤ�ن الفنية ح�ضب م�ضادر التمويل:

         
    USAID۱۲٤،۱٤

)( ۳۲٦،۳٥
    KFW۷۳٤،۳۲

)( ۷٦۸،٦٤
     Eximbank۰۰

)( ۳۹۰،۹۱
     JICA۲۹،۸۷

)( ۰۰
     EU۳٦،۳۳

)( ۰۰
    ٦٦،۹٦

) ( ۱۲٥٥،٦۱
    ۹٦،٦۳

٦،۳۳۱،۹٥٪

۱٥۹،۲۰٤۹،۲٤٪

۱۰۲،۹٦۲۰،٦۹٪

۹۰،۹۱۱۱،٦۹٪

۹،۸۷۳،۰٥٪

٥۰،٤۹۱۳،۲۸٪
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م�ضاريع املياه �ال�ضرف ال�ضحي املنتهية

�التي قيد التنفيذ لعام 2012:

     

۱    ۸٦،۱٦۸،۸۷٥14/06/200820/11/2011

      
)۱(    )۲(  

 ۹۸ ٪  
 )۳(   ۲٥٪

۲      / ۲،۷۹٥،۳۸۸2/6/20081/11/2011

۳        ۲،۲٥۲،۷۹۲17/08/200817/12/2011

٤      /   )۱۱(٥،۳۰۸،٥۸۳6/9/20087/12/2010۸۲٪

٥      /   )۱۰(۹،۰۲٦،۰۰۰6/9/200823/01/2011۸۳٪

٦    
       

۲٦۲،٤۳۲1/10/20071/11/2008

۷          )٥(۱۱،۲۸۹،۰۰۰1/10/200924/12/2010۹۹٪

۸          - 
        )٦(

۲،۸۷٦،٤۰۰8/1/20123/10/2012۹۳٪

۹         - ۱،۹٤۹،۸۰٥1/6/20111/6/2012۸۰٪

۱۰     ٤،٤٥۰19/04/201219/05/2012۱۰۰٪

۱۱      ٦،٥۲٤4/11/20124/12/2012۱۰۰٪

۱۲       /   ۷،۷۰۰،۰۰۰20/05/201020/06/2012۱۰۰٪

۱۳      
      

٦،۷۰۰،۰۰۰8/2/20118/2/2016۱۰۰٪

۱٤          / ۳،۲۸۷،٥۱۰   

۱٥    
      

۲،۰۳٥،۷۱۹   

۱٦      ۱۱،۰۰۰،۰۰۰1/11/20101/11/2013۱۰۰ ٪   ٦٦ ٪

۱۷       
       

٥۰۳،٥۱٤18/01/201118/09/2011٥۲٪

۱۸        ۱٤٤،۸۹۸20/09/201118/03/2012۸۲٪

۱۹           ۲۷۸،۹۹٥3/3/20123/9/2012  

۲۰    
     

۳۲۲،۳۲٤23/12/200930/6/2011۱۰۰٪

۲۱       ۳۲۷،۷۸۰6/12/20114/4/2012۱۰۰٪

۲۲    
     

۷۷۷،٤۷٥11/11/200810/11/2010۱۰۰٪

۲۳     
      / 

۱٤،۰۰۰،۰۰۰27/12/201127/04/2016۲۷٪

۲٤     
   /    -

۳٤،۹۹۲،۱٥٥7/11/20097/11/2011۱۰۰٪

۲٥    ۹،٦۷۰،۰٥۱8/6/20091/9/2010۸۳٪

۲٦      ۱٤۰،۰۰۰10/9/201212/6/2013

۲۷      / -   ۳،۱٤۹،۲٤۳28/10/20064/1/2012

۲۸    ٤۰،۹۷۲،۷۱۱6/12/200917/01/2013٦۹٪

۲۹    ۳،٥٤۰،۰٤۹28/10/200620/09/2011۹۷٪

۳۰    ٥،۱۹٤،۹۰٤2/10/201019/03/2013۸٥٪

۳۱    ۱٦،٥۸۱،۸۰۹22/11/201122/11/2013۱٥٪

۳۲     
       

۲،٦۱۲،۰٥٥20/06/200731/03/2011۹٥٪

۳۳        /٥،۱۹۸،۸۸۲15/03/201115/03/2013٥٦٪

۳٤       ۹،۲۹۱،۰۹۷22/05/201222/05/2014  
۳٤ -  /         ٥،۰۱۷،٦۱۱4/1/20091/8/2011۸۹٪

۳٦            - 
۳٥۸،۳٦٦26/4/200926/4/2011

۳۷   )٥(    
       

۹٦٦،٥۸۸2/7/20112/5/2012۱۰۰٪

۳۸        /۲،٥۰۹،۹۷۳26/07/201020/08/2011۱۰۰٪

۳۹        /  ۱،٤٤٤،۰۲۹1/2/201031/03/2011۸۰٪

٤۰      /  ۳،۹۰۰،۰۰۰21/07/200930/09/2011۹۹٪

٤۱      /  ٤،٤۱۷،۲۲٥21/07/200930/09/2011۸٤٪

٤۲     
Primary System Lot 2 + SCADA System /   

۹،۷۳٥،٥٥۰3/1/20112/1/2012۸۹٪

٤۳         )Lot 4B( /   
5،430،80120/07/201019/07/2011۹٦٪

٤٤     /  2،318،36914/05/200714/08/2008

٤٥         /  
1،535،1353/1/20102/1/2011۱۰۰٪

٤٦     3،917،25920/07/201010/1/2012۷٥٪

٤۷       445،60820/07/201020/01/2012

٤۸     .  )4(8،372،3237/11/200927/09/2011۹۸٪

٤۹      )2( /6،690،3755/1/201026/11/2011۹۸٪

٥۰      )3(10،995،93111/11/200931/10/2011۹۸٪

٥۱       /  /
      

1،131،5331/11/200923/11/2011

٥۲        -  - 13،109،35317/07/20105/7/2012۹۹٪

٥۳         9،514،1081/12/201131/08/2013٤۰٪

٥٤     24،140،0004/5/20104/5/2015٥۳٪

٥٥         3،854،4761/4/201131/03/2016۱٦٪

٥٦         101،30016/06/200916/02/2010۱۰۰٪

٥۷          /  
94،42229/07/201227/10/2012۱٪
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۱    ۸٦،۱٦۸،۸۷٥14/06/200820/11/2011

      
)۱(    )۲(  

 ۹۸ ٪  
 )۳(   ۲٥٪

۲      / ۲،۷۹٥،۳۸۸2/6/20081/11/2011

۳        ۲،۲٥۲،۷۹۲17/08/200817/12/2011

٤      /   )۱۱(٥،۳۰۸،٥۸۳6/9/20087/12/2010۸۲٪

٥      /   )۱۰(۹،۰۲٦،۰۰۰6/9/200823/01/2011۸۳٪

٦    
       

۲٦۲،٤۳۲1/10/20071/11/2008

۷          )٥(۱۱،۲۸۹،۰۰۰1/10/200924/12/2010۹۹٪

۸          - 
        )٦(

۲،۸۷٦،٤۰۰8/1/20123/10/2012۹۳٪

۹         - ۱،۹٤۹،۸۰٥1/6/20111/6/2012۸۰٪

۱۰     ٤،٤٥۰19/04/201219/05/2012۱۰۰٪

۱۱      ٦،٥۲٤4/11/20124/12/2012۱۰۰٪

۱۲       /   ۷،۷۰۰،۰۰۰20/05/201020/06/2012۱۰۰٪

۱۳      
      

٦،۷۰۰،۰۰۰8/2/20118/2/2016۱۰۰٪

۱٤          / ۳،۲۸۷،٥۱۰   

۱٥    
      

۲،۰۳٥،۷۱۹   

۱٦      ۱۱،۰۰۰،۰۰۰1/11/20101/11/2013۱۰۰ ٪   ٦٦ ٪

۱۷       
       

٥۰۳،٥۱٤18/01/201118/09/2011٥۲٪

۱۸        ۱٤٤،۸۹۸20/09/201118/03/2012۸۲٪

۱۹           ۲۷۸،۹۹٥3/3/20123/9/2012  

۲۰    
     

۳۲۲،۳۲٤23/12/200930/6/2011۱۰۰٪

۲۱       ۳۲۷،۷۸۰6/12/20114/4/2012۱۰۰٪

۲۲    
     

۷۷۷،٤۷٥11/11/200810/11/2010۱۰۰٪

۲۳     
      / 

۱٤،۰۰۰،۰۰۰27/12/201127/04/2016۲۷٪

۲٤     
   /    -

۳٤،۹۹۲،۱٥٥7/11/20097/11/2011۱۰۰٪

۲٥    ۹،٦۷۰،۰٥۱8/6/20091/9/2010۸۳٪

۲٦      ۱٤۰،۰۰۰10/9/201212/6/2013

۲۷      / -   ۳،۱٤۹،۲٤۳28/10/20064/1/2012

۲۸    ٤۰،۹۷۲،۷۱۱6/12/200917/01/2013٦۹٪

۲۹    ۳،٥٤۰،۰٤۹28/10/200620/09/2011۹۷٪

۳۰    ٥،۱۹٤،۹۰٤2/10/201019/03/2013۸٥٪

۳۱    ۱٦،٥۸۱،۸۰۹22/11/201122/11/2013۱٥٪

۳۲     
       

۲،٦۱۲،۰٥٥20/06/200731/03/2011۹٥٪

۳۳        /٥،۱۹۸،۸۸۲15/03/201115/03/2013٥٦٪

۳٤       ۹،۲۹۱،۰۹۷22/05/201222/05/2014  
۳٤ -  /         ٥،۰۱۷،٦۱۱4/1/20091/8/2011۸۹٪

۳٦            - 
۳٥۸،۳٦٦26/4/200926/4/2011

۳۷   )٥(    
       

۹٦٦،٥۸۸2/7/20112/5/2012۱۰۰٪

۳۸        /۲،٥۰۹،۹۷۳26/07/201020/08/2011۱۰۰٪

۳۹        /  ۱،٤٤٤،۰۲۹1/2/201031/03/2011۸۰٪

٤۰      /  ۳،۹۰۰،۰۰۰21/07/200930/09/2011۹۹٪

٤۱      /  ٤،٤۱۷،۲۲٥21/07/200930/09/2011۸٤٪

٤۲     
Primary System Lot 2 + SCADA System /   

۹،۷۳٥،٥٥۰3/1/20112/1/2012۸۹٪

٤۳         )Lot 4B( /   
5،430،80120/07/201019/07/2011۹٦٪

٤٤     /  2،318،36914/05/200714/08/2008

٤٥         /  
1،535،1353/1/20102/1/2011۱۰۰٪

٤٦     3،917،25920/07/201010/1/2012۷٥٪

٤۷       445،60820/07/201020/01/2012

٤۸     .  )4(8،372،3237/11/200927/09/2011۹۸٪

٤۹      )2( /6،690،3755/1/201026/11/2011۹۸٪

٥۰      )3(10،995،93111/11/200931/10/2011۹۸٪

٥۱       /  /
      

1،131،5331/11/200923/11/2011

٥۲        -  - 13،109،35317/07/20105/7/2012۹۹٪

٥۳         9،514،1081/12/201131/08/2013٤۰٪

٥٤     24،140،0004/5/20104/5/2015٥۳٪

٥٥         3،854،4761/4/201131/03/2016۱٦٪

٥٦         101،30016/06/200916/02/2010۱۰۰٪

٥۷          /  
94،42229/07/201227/10/2012۱٪

ملخ�س النفاق املايل لعام 2012:
املالية  لل�صوؤون  �صحي  و�صرف  مياه  الفنية  ال�صوؤون  من  املر�صلة  املالية  املطالبات  قيمة  بلغت 
لغاية   2012/1/1 ت��اري��خ  م��ن  التمويل  م�صادر  كافة  م��ن  ال�صرف  اج���راءات  ال�صتكمال 

2012/12/31 هو )69,856,005( دينار.
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يوجد االآن )27( حمطة تنقية عاملة, تعالج )122( مليون م3 )اإح�صائية عام2012(. 
تخدم املحطات وال�صبكات 68% من �صكان اململكة. 

من  الكثري  وحماية  والبيئي  ال�صحي  امل�صتوى  رفع  اىل  ال�صحي  ال�صرف  خدمات  اأدت 
الري  لغايات  م3  مليون   )115( توفري  اىل  ادت  واجلوفية,  ال�صطحية  املياه  م�صادر 

والزراعة. )اإح�صائية عام 2012(. 

•  

•  
•  

ملخ�ص ملحطات التنقية العاملةيف اململكة لغاية نهاية عام 2012:

حمطات تنقية قيد االن�ضاء ا� التو�ضعة: 
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يتوىل �صوؤون املختربات والنوعية باعتباره اجلناح الفني الرئي�س الإجراء التحاليل املخربية 
التزويد  واأنظمة  املائية  للم�صادر  النوعية  ومراقبة  ر�صد  املياه,  �صلطة  يف  النوعية  واإدارة 
التي تدار مبا�صرة من قبل  املناطق  املنزيل وال�صناعي يف كافة  العادمة ب�صقيها  املائي واملياه 
من  العاملية  املختربات  يحاكي  متخ�ص�صًا  وتدريبيًا  علميًا  مركزًا  القطاع  ويعترب  املياه  �صلطة 
املتاحة. حيث ح�صلت مديرية  التجهيزات والو�صائل  العاملني وحداثة  حيث كفاءة وخربة 
 :17025 االآي��زو  موا�صفة  وفق  الفح�س  خمتربات  لكفاءة  العاملي  االعتماد  على  املختربات 
املختربات  �صوؤون  يقوم  كما   .2005 منذ   UKAS الربيطاين  االعتماد  نظام  قبل  من   2005
اأ�صبح منهج عمل متبع يف كثري  اإطار  املياه وهو  املنهجيات احلديثة ك�صالمة  والنوعية بتبني 
من دول العامل املتقدمة يعتمد على تقييم املخاطر وال�صيطرة عليها و�صمان ماأمونية و�صالمة 

املياه من امل�صدر حتى حنفية امل�صتهلك.
ومن اجلدير بالذكر اأن �صوؤون املختربات والنوعية قد اأمتت وهياأت كافة اأق�صامها التحليلية 

والرقابية الفتتاح م�صروع جر مياه الدي�صة خالل عام 2013 .

�سوؤون املختربات والنوعية: 
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االأهداف اال�ضرتاتيجية �موؤ�ضرات االأداء املتحقق

�امل�ضتهدف للأعوام)2010- 2013(
  ۲۰۱۰۲۰۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲ 

       ۹۸٪۱۰۰٪۱۰۰٪۱۰۰٪۰
       ۱۰۰٪۱۰۰٪۱۰۰٪۱۰۰٪۰

    ٥٦۷۷۰

    

   
     ٤۱٤٤٦۰٦۰۰

-             ۱۰۰۷۳٦۸۱۰۳۰۸۰۰۰۰۹٥۱٦۹۱۹+٪
-         ------٦۰۰۰٦۸۰۰۱۳+٪

          .------٤۰٤۲٥+٪

  

   
  

   .
   MTBA     .

   :      .
  ،        .

          .

امل�ضاريع اال�ضرتاتيجية :

يعترب م�صروع الدي�صي من امل�صاريع التنموية اال�صرتاتيجية يف االأردن والتي تتميز مياهه 
باجلودة العالية من حيث حمتواها الكيماوي والبيولوجي والع�صوي حيث تبلغ طاقته 
ل�صمان  خططها  املياه  �صلطة  و�صعت  وقد  بئر.   55 ل  مكعب  مرت  مليون   100 االنتاجية 
اندراج املياه املزودة للمواطنني من مياه حو�س الدي�صي �صمن متطلبات املوا�صفة االأردنية 
ملياه ال�صرب للجرعة اال�صعاعية املكافئة ال�صنوية. لقد كان ل�صوؤون املختربات والنوعية 
دورا كبريا من حيث مراقبة نوعية اآبار الدي�صي واجراء الفحو�صات املتخ�ص�صة للمعامل 
وزارة  قبل  من  االآبار  هذه  اجازة  الأغرا�س  وامليكروبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية 
لوثيقة  تنفيذا  الدي�صي  وتربة  مياه  يف  اال�صعاعية  وحتليل  درا�صة  مت  كما  ال�صحة 

)ESMP#2( وكانت نتائج نوعية املياه متوافقة مع املوا�صفة القيا�صية االأردنية.

م�صروع جر مياه الدي�صي : •  

تطبيقًا ل�صيا�صة وزارة املياه والري/ �صلطة املياه يف مراقبة نوعية مياه ال�صرب واملياه 
بتنفيذ  املياه  �صلطة  قامت  والعاملية,  املحلية  الفنية  للموا�صفات  ومطابقتها  العادمة 
م�صروع نظام اال�صت�صعار عن بعد وذلك لال�صتفادة من ثورة االت�صاالت يف مراقبة نوعية 
بتمويل هذا   )KOICA( الكورية الدولية  التعاون  وكالة  بعد, حيث قامت  املياه عن 

امل�صروع وبكلفة 3.5 مليون دوالر اأمريكي ومت افتتاحه بتاريخ 2012/12/12.
يعتمد هذا امل�صروع على التقنيات احلديثة يف اإجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية 
وار�صالها بو�صاطة �صبكة االنرتنت من املحطات امل�صمولة بامل�صروع اإىل مركز التحكم يف 

�صوؤون املختربات والنوعية ليتم مراقبتها وتقييمها من خالل كادر فني متخ�ص�س.
مت اختيار ثالثة مواقع للبدء بتنفيذ هذا امل�صروع وهي :

م�صروع نظام اال�صت�صعار عن بعد: •  
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لنظام  التابعة  التحليلية  االأجهزة  و�صيانة  ا�صتخدام  املوظفني على  كما مت تدريب 
البلجيكي  اخلبري  قبل  من  وذلك  اعاله  املحطات  يف  املحطات  يف  بعد  عن  اال�صت�صعار 

.KOICA صمن برنامج التعاون الفني مع الوكالة الكورية للتعاون الدويل�

حمطة ال�صمرا لتنقية املياه العادمة.
حمطة ال�صلط لتنقية املياه العادمة.

حمطة الزعرتي ملياه ال�صرب.

 -1
 -2
 -3

التدريب :

مديرية النوعية:

ق�صم مراقبة نوعية مياه ال�صرب :
ق�صم مراقبة املياه العادمة والر�صد البيئي: 

وحدة مراقبة نوعية املياه عن بعد )امل�صروع الكوري(:

-1 
-2 
-3 

بلغ عدد املتدربني لعام 2012 من دول عربية خمتلفة )6( متدربني ومن القطاع اخلا�س )60( 
متدرب داخل االأردن اإ�صافة الإجناز دورات تدريبية خمتلفة وامل�صاركة يف املوؤمترات الدولية 

حيث �صارك اأكر من )97( موظف اإ�صافة اإىل )14( حلقة توعوية.

املديرية  اأنها  والنوعية, حيث  املختربات  �صوؤون  اأهم مديريات  اأحد  النوعية  تعترب مديرية 
اململكة  حمافظات  كافة  يف  امل�صت�صلحة  العادمة  واملياه  ال�صرب  مياه  نوعية  مبراقبة  املعنية 

وتتاألف املديرية من ثالثة اأق�صام :

الوكالة  مع  بالتعاون  بعد  عن  املياه  مراقبة  م�صروع  بافتتاح  الوحدة  هذه  قامت 
ا�صت�صعار  اأجهزة  الدويل بتاريخ 2012/12/12 بحيث مت تركيب  للتعاون  الكورية 
عن بعد لثالث حمطات وهي حمطة الزعرتي )مياه �صرب(, وحمطة تنقية ال�صمرا 

وحمطة تنقية ال�صلط )مياه عادمة م�صت�صلحة( كمرحلة اأوىل .

م�صروع مراقبة املياه عن بعد )امل�صروع الكوري(
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ق�ضم نوعية مياه ال�ضرب:

الرقابة على املياه العادمة �الر�ضد البيئي:

نفذت اأق�صام الرقابة النوعية الربنامج الرقابي على نوعية مياه ال�صرب يف كافة اأنحاء اململكة 
 23459 جمع  مت  حيث   2012 لعام  اجلرثومية  العينات  الأعداد  القيا�صية  املوا�صفة  تغطية 
عينة مكلورة وكانت ن�صبة التغطية 132% موزعة كما يلي: 13438 عينة �صبكة توزيع بن�صبة 
تغطية 117%, 10021 عينة من كافة امل�صادر)اآبار وم�صخات �صخ وخزانات(بن�صبة تغطية 

.%161
وقد اأظهرت نتائج التحاليل املخربية مطابقة نوعية مياه ال�صرب جرثوميًا بن�صبة )%99.6( 
العاملية  ال�صحة  منظمة  اإر�صادات  اأن  اإذ  عالية,  ن�صبة  وهي  اأدناه  اجلدول  يف  مف�صل  هو  كما 

جلودة مياه ال�صرب واملوا�صفات االأردنية قد حددت ن�صبة )95%( كحد اأدنى.

نفذ ق�صم مراقبة املياه العادمة والر�صد البيئي 
االأردنية  للموا�صفة  طبقًا  الرقابية  اخلطة 
العادمة  باملياه  اخلا�صة   2006/893 رق��م 
املنزلية وتعليمات الربط ال�صناعي والتجاري 
يف   1998 ل�صنة  ال�صحي  ال�صرف  �صبكة  على 
يبني  التو�صيحي  والر�صم  اململكة  اأنحاء  كافة 

عدد العينات املعتانة لعام 2012:

عدد العينات والن�صب املئوية املطابقة للمعايري اجلرثومية مل�صادر مياه ال�صرب يف اململكة خالل عام 2012
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التنقية اخلا�ضة: هي حمطات التنقية غري احلكومية والتي يتم مراقبتها �ضمن اخلطة الرقابية  مالحظة: حمطات 
اخلا�ضة بق�ضم مراقبة املياه العادمة والر�ضد البيئي. 

عدد عينات املياه العادمة املنزلية وال�صناعية التي مت جمعها من خمتلف حمافظات اململكة لعام 2012
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متابعة تراخي�س االآبار اخلا�صة حيث مت جمع عينات من 35 بئر خا�س والتن�صيب 
برتخي�س 34 بئر وعدم املوافقة على بئر واحد فقط.

التقارير  واإعداد  العادمة  باملياه  اخلا�صة  والتعليمات  املوا�صفات  ومراجعة  درا�صة 
املوا�صفة  ومراجعة  درا���ص��ة  متت  حيث  بذلك  اخلا�صة  والتو�صيات  باملالحظات 
القيا�صية رقم 2006/893 اخلا�صة باملياه العادمة امل�صت�صلحة ويقوم ق�صم مراقبة 
املياه العادمة والر�صد البيئي حاليًا بدرا�صة التعليمات اخلا�صة بالربط على �صبكة 

ال�صرف ال�صحي لعام 1998 .
الك�صف احل�صي وامليداين وجمع العينات الالزمة من مياه ال�صرف ال�صحي يف خميمات 

الالجئني ال�صوريني.
وللفحو�صات  ال�صرب  مياه  عينات  جمع  جمال  يف  العاملي  االعتماد  على  املحافظة 

امليدانية التالية:

ت�صغيل 48 م�صدرًا مائيًا جديدًا وم�صدر متوقف خالل العام .
التجهيز للح�صول على االعتمادية الربيطانية يف جمال جمع العينات للمياه العادمة 

ومعيار قيا�س درجة احلمو�صة يف امليدان.

• pH
• EC
• Fluoride

• R. Chlorine
• Total Coliform
• E.coli and Turbidity

•  

•  

•  

•  

•  
•  

اجنازات مديرية النوعية خلل عام 2012

مديرية املختربات:

باإجراء  تقوم  حيث  والنوعية  املختربات  �صوؤون  مديريات  اإحدى  املختربات  مديرية  تعترب 
التحاليل املخربية للخوا�س الفيزيائية, الكيميائية, امليكروبيولوجية والنظائرية يف م�صادر 
املياه اخلام واملعدة لل�صرب واملياه العادمة ب�صقيها املنزيل وال�صناعي للتاأكد من ان�صباطها �صمن 
على  ف�صاًل  النافذة  الوطنية  واملعايري  والتعليمات  والقواعد  القيا�صية  املوا�صفات  حمددات 
اإدارة املختربات لي�س على م�صتوى االأردن  التحاليل التخ�ص�صية لغايات االأبحاث والتي متيز 

فح�صب بل على امل�صتوى االإقليمي.
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مديرية التخطيط �التقييم:

�حدة �ضبط اجلودة:

�حدة املعلومات:

املختربات  ل�صوؤون  التابعة  املركزية  املديريات  اإح��دى  هي  والتقييم  التخطيط  مديرية 
للمحافظة  املياه  ل�صلطة  االأ�صا�صية  االأذرع  اأحد  وهي  املياه  نوعية  بحماية  وتعنى  والنوعية, 
على �صالمة مياه ال�صرب ويرتبط بهذه املديرية االأق�صام التالية: ق�صم �صالمة مياه ال�صرب, 

ق�صم حماية امل�صاقط املائية وق�صم الدرا�صات واملتابعة والتقييم.

ا�صتمرار  على  والرقابية  التحليلية  االأق�صام  مع  وبالتعاون  اجل��ودة  �صبط  وحدة  حافظت 
قبل  من  املمنوح  التوايل  على  ال�صابعة  لل�صنة  والنوعية  املختربات  ل�صوؤون  الدويل  االعتماد 
فح�صًا   60 بلغ  املعتمدة  الفحو�صات  عدد  اأن  العلم  مع   UKAS الربيطانية  االعتماد  هيئة 
ال�صرب  مياه  نوعية  مراقبة  ق�صم  يف   )sampling(العينات جمع  اعتماد  اإىل  باالإ�صافة 

والعمل على اعتمادها لق�صم مراقبة املياه العادمة خالل عام 2013.

بلغ عدد املتعاملني من خارج وزارة املياه والري )168( متعامل من خمتلف القطاعات اخلا�صة 
واحلكومية ومت اإبرام 23 اإتفاقية خالل عام 2012 مع اجلهات املختلفة من القطاع اخلا�س. 
وكان عدد العينات التي مت ا�صتقبالها خالل عام 2012 مقابل الثمن )1823( عينة من خالل 

)619( طلب حتليل.
 )301829( الثمن  مقابل  للعينات   2012 لعام  والنوعية  املختربات  مديرية  اإي��رادات  بلغت 

دينارًا اأردنيًا. 

 * اأعداد العينات الواردة لالأق�ضام التحليلية علمًا باأن العينة الواحدة تدخل لأكرث من ق�ضم لإجراء التحاليل املطلوبة لها
عدد الفحو�صات والعينات بح�صب االأق�صام التحليلية التي اأجنزت خالل عام- 2012

االأق�ضام التحليلية:

بلغ عدد العينات التي وردت اإىل مديرية املختربات )42380( عينة ومت اإجراء )119296( 
فح�صًا متنوعًا.
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املقدمة  اخلدمات  وجودة  نوعية  وتطوير  حت�صني  اىل  حثيث  وب�صكل  املعلومات  وحدة  ت�صعى 
ومبا يلبي اإحتياجات وتطلعات متلقي اخلدمة, حيث اإرتفع موؤ�صر ر�صا الزبائن اإىل م�صتويات 

متقدمة.

موؤ�صرات االداء املتحقق وامل�صتهدف )2009 - 2013(

كميات االإنتاج والتزويد املائي لعام 2012

* ح�ضة الفرد قبل احت�ضاب املياه املفقودة

�سوؤون اإنتاج ونقل املياه:
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م�صاريع التحلية لعام 2012

االأح�����������وا�س املائي��������������������ة

العمليات واملراقبة امليدانية )االآبار اخلا�صة(

*مت وقف قبول ت�ضويب الو�ضاع عام 2010

بلغت ن�صبة تركيب العدادات على االآبار املرخ�صة )97%( وذلك منذ عام 2009 ولغاية 2012
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اأعمال احلفر ��ضيانة االآبار:

اأعمال امل�ضاغل �ال�ضيانة:

لغايات حت�صني الو�صع املائي مت حفر اآبار جديدة بلغت انتاجيتها ما يقارب )11.5( مليون مرت 
مكعب

التدريب  الب�صرية ومديرية  املوارد  التالية: مديرية  املديريات  ال�صوؤون االدارية من  تتاألف 
امل�صاندة ومديرية  امل�صرتكني ومديرية اخلدمات  املوؤ�ص�صي ومديرية  ومديرية تطوير االداء 

املتابعة, وتقوم بتنفيذ املهام التالية: 

عدد االوامر )االجراءات(

ال�سوؤون الإدارية

موؤ�صرات اأداء املوارد الب�صرية: •  
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موؤ�صر ر�صا متلقي اخلدمة:

موؤ�صر نتائج اعمال جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز:

موؤ�صر االموال االمريية:

•  

•  

•  
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موؤ�صرات – ن�صبة التح�صيل : •  
املياه  وبيع  واالنتاجية  وال�صياحية  ال�صناعية  االب��ار  جمموعة 

واحلكومية

التعامل  يتم  التي  واملخالفة  املرخ�صة  الزراعية  االآب��ار  جمموعة 
معها �صنويا

عمل  مناطق  �صاملة  غري  احلكومية  والدوائر  املواطنني  ا�صرتاكات 
�صركة مياهنا والعقبة

البار التي حتا�ضب �ضهريا او ربع �ضنوي

 -1

 -2

 -3

)*( اعتماد الفاتورة ال�ضهرية واعادة هيكلة التعرفة اعتبارا من 2011/1/1 واعادة اعتماد 
الفاتورة الربعية اعتبارا من 2012/4/1 حيث عام 2012 ميثل )10( ا�ضهر 
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�صيانة واإ�صالح العدادات املنزلية والعدادات الرئي�صية ملحطات ال�صخ واالآبار مبا فيها 
عدادات االآبار احلكومية واخلا�صة وفح�س وتقييم العدادات يف امل�صغل وامليدان:

اعداد م�صرتكني املياه وال�صرف ال�صحي يف جميع املحافظات:
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االإدارة  يف  امل�صرتكني  /ع��دد  حم��ددة  زمنية  لفتة  امل�صجلة  ال�صكاوى  موؤ�صر:عدد 
)2012/2011(

نتائج التعامل مع االقرتاحات وال�صكاوى: 
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حتليل االيرادات والتكاليف ل�صلطة املياه وال�صركات التابعة لها لعام 2012

ال�سوؤون املالية
امليزانية العمومية

مالحظة: عند اعداد امليزانية املجمعة يتم ا�ضتبعاد اليرادات والنفقات الناجتة عن العمليات امل�ضرتكة بني �ضلطة 
املياه و�ضركاتها التابعة مثل مبيعات وم�ضرتيات املياه و�ضيانة املحطات وبدل ا�ضتخدام املمتلكات
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حتليل كميات املياه املباعة وامل�صخوخة وتكلفة املرت املكعب لعام 2012

)دينار اردين(
خل�ضة املوازنة لعام 2012 

*: تقوم وزارة املالية بتمويل عجز املوازنة البالغ )425( مليون دينار من خالل اإ�ضدار ال�ضندات بكفالة احلكومة
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املديونية:

لتوحيد كافة  بتاريخ 2008/1/8  املركزية  املعلومات  االإت�صاالت وتكنولوجيا  اأن�صئت وحدة 
مديريات احلا�صوب وتكنولوجيا املعومات يف كل من �صلطة املياه و�صلطة وادي االأردن ووزارة 
االت�صاالت  خدمات  تقدمي  م�صئولية  عاتقها  على  تاأخذ  مركزية  وح��دة  يف  وال��ري  املياه 
وتكنولوجيا املعلومات لقطاع املياه كاماًل وامل�صاهمة الفاعلة لتمكني القطاع من تقدمي خدمة 
االأعمال  ب�صكل فاعل يف  واإدخالها  واملعلومات  اأف�صل من خالل تطويع تكنولوجيا االت�صاالت 

واخلدمات اليومية التي يقدمها القطاع لكافة ال�صرائح. 
 750 وحوايل  وحممول  �صخ�صي  جهاز   1600 يقارب  ما  امل�صتخدمة  االجهزة  عدد  بلغ  حيث 
املياه  �صلطة  مبنى  يف  طوابق  ثماين  يف  املمتدة  الداخلية  لل�صبكة  االت�صال  واأجهزة  طابعة 
و�صبعة اأخرى يف مبنى الوزارة وغريها من االأجهزة يف خمتلف االإدارات واملديريات والفروع يف 
املحافظات التي تربطها باملركز �صبكة وا�صعة املدى)WAN( مكونة من 42 خط ات�صال مهياأ 

لتبادل املعلومات مع املركز بكفاءة عالية.
مهام واإجنازات وحدة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات:

مت تكليف وحدة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات مبهام نوجز منها ما يلي:

الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات

للعمل  حمفز  اإىل  كلفة  مركز  من  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  اأعمال  حتويل 
)From cost center to business enabler(

خف�س النفقات واال�صتفادة من املوارد الب�صرية واخلربات املتاحة ورفع قيمتها ب�صكل 
ي�صمن عدم تكرار الوظائف واملهام .

والوقت  وال�صهولة  بالنوعية  واملعنيني  القرار  الأ�صحاب  ال�صحيحة  املعلومة  توفري 
املنا�صب متهيدا التخاذالقرار املبني على البيانات واملعلومات املائية.

مزود  منط  اإىل  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�صاالت  يف  التقليدي  العمل  من  االنتقال 
خدمة )From Classic ICT to ICT shared service provider(ب�صكل 
ال�صفافية  النفقات وحت�صني اخلدمات وتب�صيط االجراءات وزيادة  ي�صهم يف خف�س 

. )24X7( و�صمان توفري خدمة نوعية على مدار ال�صاعة

-1 

-2 

-3

-4
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املعلومات  وتكنولوجيا  لالت�صاالت  ا�صرتاتيجية  خطة  و�صع  مت  املرجوه  االهداف  ولتحقيق 
الدويل  لالمناء  االأمريكية  الوكالة  من  واملمول   )ITMP-IP( م�صروع  مع  بالتعاون  وذلك 

)USAID( لالأعوام )2011-2009(.
ومن اأهم االجنازات الرئي�صية التي حققتها وحدة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف �صلطة 

املياه نورد ما يلي :
 •	على م�صتوى البنية التحتية )ICT-Infrastructure( فقد مت :

الفوترة  نظام  حتقيق  مت  فقد  املحو�صبة  وال��ربام��ج  والتطبيقات  االنظمة  م�صتوى  وعلى 
)ERP( والنظام املايل واملحا�صبي واملوارد الب�صرية (X7) والتح�صيل وخدمات امل�صرتكني

 Oracle Financial ي�صمى  جاهز  بتطبيق  اأوراك���ل  �صركة  خ��الل  من  مطور  نظام  وه��و 
 Accounting System (FAS)ويغطي كافة اعمال املحا�صبة التي حتتاجها �صلطة املياه 
اعمال  تغطي  والتي   HR الب�صريه  املوارد  اإدارة  وكذلك  واملقبو�صات  واملدفوعات  واملوازنات 

الرواتب و�صوؤون املوظفني.

والتي تربط كافة   (Ethernet-LAN) تطوير وتوحيد �صبكة املعلومات الداخلية 
البيانات  الوزارة(Main-HQ) مبركز  ومبنى  املياه  �صلطة  مبنى  واملرافق يف  املكاتب 
�صرعة  رفع  مت  حيث   (Data Center) الرئي�صية  اخلادمات  وغرفة  واالنظمة 

.1024Mbps 100 اإىلMbps ال�صبكة من
يتيح  والذي   Layer3 اىل   Layer2 من  امل�صتخدمة  التكنولوجيا  حتويل  وكذلك 
ال�صرعة,  وت�صاعف  اخللل  حت�صر   (Virtual LANs) اإفرتا�صية  �صبكات  اإن�صاء 
وا�صافة جدار ناري(Firewall) يحقق م�صتوى عايل من احلماية لل�صبكة الداخلية 
الكلفة  خف�س  اىل  ذلك  ادى  حيث   , اخلارجي  او  الداخلي  االخ��رتاق  او  العبث  من 

الت�صغيلية الدارة وت�صغيل عمل هذه ال�صبكة بن�صبة %50.
رفع كفاءة ال�صبكة اخلارجية وا�صعة االنت�صار(WAN) والتي تربط املباين الرئي�صية 
 frame باالإدارات والفروع اخلارجيه, وكذلك حتديث التكنولوجيا امل�صتخدمة من 
من  تبداأ  وب�صرعة  املايكروويف  تكنولوجيا  اإىل   1Mbps اق�صاها  ب�صرعة   relay

2Mbps اىل 50Mbps, ولت�صمل 45 موقعًا لل�صلطتني.
التو�صع يف تقدمي خدمات االنرتنت والربيد االلكرتوين حيث مت ربط كافة اإدارات 
ومديريات �صلطة املياه ومنحهم خدمة االنرتنت, حيث بلغ عدد م�صتخدمي االنرتنت 

1500 م�صتخدم, وعدد م�صتخدمي الربيد االلكرتوين اكر من 1000 م�صتخدم.
.(SGN)الربط على ال�صبكة احلكومية االآمنة

تقدمي خدمات الدعم الفني مل�صتخدمي االأنظمة والتطبيقات واخلدمات احلا�صوبية 
يف �صلطة املياه, حيث اأدى ذلك اإىل حت�صن ملمو�س يف م�صتوى ر�صى متلقي اخلدمة )من 

50% عام 2008 اىل 75% عام 2012( .

-1 

-2 

-3

-4
-5
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حيث مت دمج وتوحيد وتطوير وحتديث موقع قطاع املياه االلكرتوين
(www.mwi.gov.jo) وت�صميمه بطريقة اأكر مهنية وجاذبية للمت�صفح.

كما مت تطبيق نظام ادارة معلومات املختربات (LIMS) للمختربات املركزية يف �صلطة املياه 
قطاع  يف  القرار  ل�صانعي  التنفيذية  املعلومات  نظام  وتطوير  االردن,  وادي  �صلطة  وملختربات 
املياه (Executive Information System – EIS) والذي يوفر ل�صانعي القرار يف قطاع 

املياه احل�صول على املعلومات املتعلقة مبوؤ�صرات االداء يف االدارات املختلفة.
كذلك موا�صلة حتديث نظام املعلومات املائية يف قطاع املياه (WIS), والنظام املايل واملحا�صبي 
 Fleet Management) االليات  تتبع  .ونظام   MCC االلفية  حت��دي  موؤ�ص�صة  ملنحة 
 TEWARON) مل�صروع  املعلومات  نظام  وتطبيق   .(System – Tracking System
Telemetry System) يف وزارة املياه والري ومبراحل تطبيقه االربع والذي ي�صاعد وزارة 
املياه يف مراقبة م�صادر املياه يف اململكة بطريقة فعالة ويف احل�صول على البيانات القيا�صية 
لهذا امل�صادر بطريقة اوتوماتيكية وعند اجراء القيا�س مبا�صرة. ونظام االر�صفة واملرا�صالت 

االلكرتونية واملوقع االلكرتوين واخلدمات االلكرتونية:

عن  اأو  املديرية  موظفي  قبل  من  امليداين  بالك�صف  �صواء  �صكوى   )437( حوايل  متابعة  مت 
حوايل  املحا�صبه  ديوان  ا�صتي�صاحات  على  الردود  املعنيةومتابعه  االداره  مع  املتابعه  طريق 
)69( ا�صتي�صاح وهيئة مكافحة الف�صاد حوايل)9( ردود وامل�صاركه يف جلان التحقيق حوايل 
)58( جلنه, هذا مع التفتي�س الدوري الفني واملايل واالإداري على كافة االإدارات واملحطات 
وال�صيارات واحلفارات حيث مت �صبط )88( خمالفة, وعلى م�صتندات ال�صرف بالدائره املاليه 

/املركز.

الرقابة الداخلية
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وحدة العالقات العامة

وحدة جمعيات مستخدمي المياه

مديرية
التنظيم

مديرية
ضي

االرا ادارة
ضي والتنظيم

االرا
ادارة

المشاغل واالسناد
ادارة االغوار

الشمالية والوسطى
مساعد االمين لالغوار
الجنوبية ووادي عربه

ادارة
االغوار الجنوبية

ووادي عربه

مديرية
االغوار الجنوبية

مديرية المشاغل
والمعدات واسناد

وادي عربه

مساعد االمين
للشؤون االدارية والمالية

مساعد االمين للشؤون الفنية

مديرية
الموارد البشرية

ادارة السدود

مديرية
السدود

مديرية
الري

مديرية
االسناد والمتابعة

مديرية
االغوار الشمالية

مديرية
االغوار الوسطى

مديرية
االغوار الكرامة

مديرية التحكم
وادارة المياه

مديرية
المشاغل والمعدات

مديرية
ف الجوفي

صر
ال

مديرية
صادر المائية

الم

مديرية
المختبرات والبيئة

مديرية
صاد المائي

الح

ادارة دراسات
ومشاريع الري

مديرية
الشؤون المالية

مديرية
المستودعات

مديرية
العطاءات والمشتريات

مديرية
الحركة والنقليات

وحدة التخطيط
والمياه االقليمية

وحدة
االعتداءات

الهيكل التنظيمي ل�ضلطة �ادي االأردن
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القيم اجلوهرية:

الر�ؤية:

الر�ضالة:

الروؤية والر�سالة والقيم واملبادئ اجلوهرية 
والأهداف ال�سرتاتيجية �سلطة وادي الأردن

تطوير م�صادر مياه وادي االأردن وحمايتها ال�صتغاللها يف كافة املجاالت
امل�صاهمة يف املحافظة على البيئة يف وادي االأرن

امل�صاهمةيف تنمية وادي االأردن
ا�صتكمال م�صح وتنظيف وحتديد ا�صتعماالت االأرا�صي

التو�صع يف اإ�صراك القطاع اخلا�س يف اإدارة مياه الري وتهيئة البيئة اال�صتثمارية

العدل والنزاهة وتكافوؤ الفر�س
االإبداع والتميز

الوالء واالنتماء والعمل بروح الفريق الواحد
الت�صاركية
ال�صفافية

وادي االأردن اأخ�صر جذاب لال�صتثمار... وموارد مائية م�صتدامة

•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  

•  



التقرير ال�صنوي 2012 68

�سلطة وادي الأردن

ن�ضاأة �ضلطة �ادي االأردن

مهام �ضلطة �ادي االأردن

اأ�ص�صت �صلطة وادي االأردن عام 1977 وفقا لقانون تطوير وادي االأردن رقم 18 لعام 1977 
والذي ا�صتبدل الحقا بالقانون رقم 19 لعام 1988 واأعطيت ال�صلطة �صالحيات وا�صعة للقيام 
اآنذاك  التي  االأردن  وادي  منطقة  يف  املتكاملة  واالقت�صادية  االجتماعية  التنمية  باإعمال 
للبحر  ال�صمايل  الطرف  اإىل  �صماال  للمملكة  ال�صمالية  احلدود  من  املمتدة  باملنطقة  حددت 
امليت جنوبا ومن نهر االأردن غربا اإىل كافة مناطق اأحوا�س الريموك والزرقاء الواقعة حتت 
م�صتوى 300 م فوق م�صتوى �صطح البحر , اإ�صافة اإىل اأي منطقة يقرر جمل�س الوزراء اعتبارها 
جزًء فيها والتي اأ�صيفت اإليها املنطقة الواقعة بني الطرف ال�صمايل للبحر امليت �صماال واحلد 
ال�صمايل لتنظيم مدينة العقبة جنوبا ومن�صوب 500 م فوق �صطح البحر �صرقا وحدود اململكة 

غربا مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 6339/12/59/6 بتاريخ 1977/5/22.

حددت مهام �صلطة وادي االأردن مبوجب املادة الثالثة من قانون تطوير وادي االأردن وتعديالته 
رقم 19 ل�صنة 1988 مبا يلي :

واال�صتعمال  املروية  الزراعة  اأغرا�س  يف  وا�صتغاللها  ال��وادي  مياه  م�صادر  تطوير   
االإغرا�س  من  وغريها  الكهربائية  الطاقة  وتوليد  وال�صناعية  البلدية  وال�صوؤون  املنزيل 
املفيدة, وكذلك حمايتها واملحافظة عليها والقيام بكافة االأعمال املتعلقة بتطوير هذه امل�صادر 
وا�صتغاللها وحمايتها واملحافظة عليه واإجراء الدرا�صات الالزمة لتقييم م�صادر املياه مبا يف 
ذلك الدرا�صات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية وامل�صح اجليولوجي وحفر االآبار االختيارية 
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واملن�صات  الري  م�صاريع  و�صيانة  وت�صغيل  وتنفيذ  وت�صميم  درا�صة  الر�صد,  حمطات  واإقامة 
واالأعمال التابعة لها على اختالف اأنواعها اأو غاياتها, م�صح وت�صنيف وحتديد االأرا�صي القابلة 
للزراعة املروية وا�صت�صالحها وتق�صيمها اإىل وحدات زراعية, ت�صوية اخلالفات النا�صئة عن 
البيئة يف  والعامة, تطوير  االآبار اخلا�صة  اإن�صاء  املائية. وتنظيم وتوجيه  امل�صادر  ا�صتعمال 
املخططات  وو�صع  الغاية  لهذه  الالزمة  االأعمال  جميع  وتنفيذ  وحت�صينها  وحمايتها  الوادي 
للبلديات  التنظيمية  احلدود  خارج  الواقعة  لالأرا�صي  والتف�صيلية  منها  الهيكلية  التنظيمية 
ودرا�صة �صبكات الطرق الزراعية يف الوادي وت�صميمها واإن�صاوؤها و�صيانتها وتطوير ال�صياحة 
�صياحية  اأغرا�س  يف  ا�صتغاللها  ميكن  ن�صبية  مبيزات  تتمتع  التي  املناطق  وتعيني  ال��وادي  يف 

وترفيهية وتطوير هذه املناطق واإن�صاء املرافق ال�صياحية.

اخلدمات الرئي�ضية التي تقدمها ال�ضلطة
تقدم �صلطة وادي االأردن العديد من اخلدمات اإىل املواطنني وخا�صة مواطني منطقة وادي 
االأردن حيث يبلغ عدد اخلدمات التي تقدم)43( خدمة ترتكز معظمها )31( خدمة يف جمال 
الوادي  منطقة  يف  املزارعني  على  الري  مياه  توزيع  جمال  يف  خدمة   )12( وحوايل  االأرا�صي 
ويذكر اأن اأهم ع�صر خدمات تقدمها ال�صلطة يف جمال االأرا�صي وال�صيانة والت�صغيل تتمثل يف: 
, تركيب  , �صيانة ماآخذ الوحدات الزراعية  تزويد الوحدات الزراعية باملياه )اأمر �صقاية( 
جهاز ري للوحدات الزراعية امل�صتحدثة , فح�س عينات مياه, تربة, نبات و�صماد , تاأجري وبيع 
االأرا�صي للم�صتثمرين يف القطاع ال�صياحي , بيع وحدات زراعية �صادر لها �صند ت�صجيل , رهن 
وحدات زراعية �صادر لها �صند ت�صجيل ملوؤ�ص�صة االإقرا�س الزراعي , اإ�صدار موافقة على تاأجري 
الوحدات الزراعية , اإ�صدار رخ�صة اإن�صاءات داخل الوحدات الزراعية واملوافقة على اإي�صال 

التيار الكهربائي للوحدات الزراعية.
اأ�ص�صت  تبنتها  التي  اجلوهرية  القيم  منظومة  تكري�س  على  االأردن  وادي  �صلطة  من  وحر�صُا 
املياه يف  الفني )GIZ( جمعيات م�صتخدمي  للتعاون  االأملانية  الوكالة  ال�صلطة وبالتعاون مع 
يف  ذلك  ي�صاهم  بحيث  االأردن  وادي  يف  الري  مياه  وتوزيع  اإدارة  عملية  ليتولوا  االأردن  وادي 
هذه  اإجناح  اجل  ومن  امل�صروعة.  غري  اال�صتخدامات  من  واحلد  املياه  ا�صتخدام  كفاءة  زيادة 
الربامج  ماديا" وفنيا" وعقدت  املياه  م�صتخدمي  جمعيات  دعم  على  ال�صلطة  عملت  التجربة 

التدريبية الهادفة ملنت�صبيها لبناء قدراتهم الفنية واالإدارية.
هذا وتقوم ال�صلطة باإ�صراك املزارعني يف وادي االأردن بعملية اتخاذ القرار واطالعهم على 
وذلك  تنفيذها  املنوي  وامل�صاريع  الربامج  وعلى  املائية  واملوازنة  لل�صلطة  امل�صتقبلية  اخلطط 
الفريق  بروح  والعمل  والعدالة  وال�صفافية  الت�صاركية  مبادئ  جت�صيد  ب�صرورة  منها  اإميانًا 
وادي  يف  املياه  م�صتخدمي  جمعيات  جتربة  حققتها  التي  االيجابية  للنتائج  ونتيجة  الواحد 
امل�صاحة املروية يف وادي االأردن  اأ�صبح ن�صاط اجلمعيات يغطي ما يزيد عن 80% من  االأردن 
وتعمل ال�صلطة جاهدة لتغطية كامل امل�صاحة املروية يف وادي االأردن خالل العامني القادمني 
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موازنة �ضلطة �ادي االأردن
بلغ معدل االإنفاق الكلي )الراأ�صمايل واجلاري( ال�صنوي ل�صلطة وادي االأردن للفرتة )2007 – 
2011( حوايل 31.5 مليون دينار اأردين فيما بلغ معدل االإنفاق اجلاري لنف�س الفرتة حوايل 

6.7 مليون دينار.
وقد ن�صت الفقرة ج من املادة )17( على اإمكانية ا�صتفادة ال�صلطة من جميع املنح والقرو�س 
والوكاالت  االأجنبية  احلكومات  من  القرو�س  على  وحت�صل  املنح  تقبل  اأن  ولها  الوطنية 
بلغ  حيث  الوزراء,  جمل�س  مبوافقة  ال�صارية  واالأنظمة  القوانني  مبوجب  الدولية  واملوؤ�ص�صات 
دينار  مليون   3.4 حوايل  الفرتة  لنف�س  ال�صلطة  عليها  ح�صلت  التي  ال�صنوية  القرو�س  معدل 

خ�ص�صت جميعها للم�صاريع اال�صتثمار.
اأردين ومبعدل  املوؤ�ص�صة لنف�س الفرتة حوايل 40 مليون دينار  اإيرادات  اإجمايل  بلغ   يف حني 
اإىل حتقيق  املوؤ�ص�صة ال تهدف  اأن  يوؤكد على  الذي  االأمر  اأردين,  �صنوي حوايل 8مليون دينار 

اأرباح جتارية.

بجمعيات م�صتخدمي مياه الري.
حتقيق  بهدف  اأن�صاأت  العام  القطاع  موؤ�ص�صات  كاأحد  االأردن  وادي  �صلطة  اأن  ذكره  يجدر  ومما 
التنمية ال�صاملة يف منطقة وادي االأردن ومل يكن الهدف من اأن�صاأها حتقيق اأرباح جتارية من 
خالل االأن�صطة التي متار�صها الن ذلك ال يلبي الغر�س الذي اأن�صاأت من اجله , ولو اأرادت بلوغ 
هذا الهدف لكان من الي�صري عليها حتقيقه ويف فرتة زمنية ق�صرية جدا وذلك من خالل زيادة 
اأ�صعار مياه الري التي توزعها على املزارعني حيث ال توجد موؤ�ص�صة مناف�صة لها , وكذلك تقوم 
�صلطة وادي االأردن بتزويد �صلطة املياه بحوايل مائة مليون مرت مكعب )2008- 2012( دون 
اأن تتقا�صى اأية اأثمان لها وتزويد القطاع ال�صناعي باملياه باأ�صعار جمزية مقارنة باأ�صعار مياه 

الري.
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املوازنة املائية 

جدول رقم )1(: كميات التدفق ال�صنوي للم�صادر املائية املختلفة لعام 2011 و2012 باملليون 
مرت مكعب )م م3(

مرت  باملليون  و2012   2011 لعام  املختلفة  لالأغرا�س  امل�صتغلة  املياه  كميات   :)2( رقم  جدول 
مكعب )م م3(
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جدول رقم )3( كميات املياه امل�صالة وكميات املياه
ح�صب اأمر ال�صقاية والكميات املباعة )م م3( وكفاءة التوزيع واملبيع 

جدول رقم )4( ن�صبة كفاءة التوزيع واملبيع لكميات 
املياه امل�صالة وكميات املياه ح�صب اأمر ال�صقاية والكميات املباعة
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اإجنازات اإدارة االأغوار ال�ضمالية �الو�ضطى:

اجنازات املديريات لعام 2012

اجنازات مديرية التحكم:

اجنازات مديرية اعتداءات �صمال البحر امليت:

اجنازات وحدة جمعيات م�صتخدمي املياه: 

•  

•  

•  

اإعداد املوازنة املائية اليومية وال�صهرية التف�صيلية.
اإعداد موازنة مقارنة يومية لل�صدود لعامني.

اإعداد موازنة يومية لت�صرف نهر الريموك وتوزيعاته.
اإعداد التقرير ال�صهري ل�صخ عمان وال�صدود واالأودية ونواقل الزرقاء وعدادي 
بيتا وطربيا وامل�صادر املغذية لقناة امللك عبد اهلل وم�صروع التمديد 14.5 كم.

فح�س برامج نظام اإدارة املياه يف املديريات واملراحل املختلفة.
تعديل اأ�صماء املت�صرفني بالوحدات الزراعية, وبع�س اأرقام الوحدات الزراعية 

على احلا�صوب.
اآبار  وقيا�س  اجلانبية,  االأودية  قيا�صات  مثل  املختلفة,  املائية  القيا�صات  اأخذ 
اخلط  وقراءات  ومراقبتها,  الوحدة  �صد  من  اخلارجة  املياه  وقيا�س  املخيبة, 

الناقل / طربيا, وقراءات نهر الريموك ومراقبتها.
�صيانة �صبكة القيا�صات املائية.

وحو�س  االأردن  وادي  يف  الدولة  خزينة  اأرا���ص��ي  على  اع��ت��داءات  �صبط  مت 
الريموك وعددها )63( اعتداء.

فيها  ويتم  الوحدة  اأعدتها  مناذج  خالل  من  اجلمعيات  اأداء  ومراقبة  متابعة 
ت�صجيل موؤ�صرات االأداء واالجنازات ب�صكل يومي و�صهري.

ال�صالحيات  لها  املنقول  للجمعيات  وال�صهرية  اليومية  التقارير  على  االطالع 
وحتليلها.

اإر�صاد وتوعية املزارعني باأهمية مياه الري وم�صكلة �صح امل�صادر املائية.
املياه ودورها يف  اإن�صاء جمعيات م�صتخدمي  باأهمية  املزارعني  متابعة وتوعية 

حت�صني اإدارة املياه ورفع كفاءتها 
ال�صلطة  نقل ال�صالحيات اىل خم�س جمعيات جديدة وبدون مقابل مادي من 
التعاونية  اجلمعية   )3,4( حو�س  الباقورة  جمعية  ه��ي:  اجلمعيات  وه��ذه 
امل�صخة )14(,  املياه  مل�صتخدمي  املن�صية  املياه حو�س )5(, جمعية  مل�صتخدمي 

جمعية امل�صخة )81(, وجمعية غور ال�صايف التعاونية .
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اإجنازات اإدارة االأغوار اجلنوبية ��ادي عربة:

اإجنازات اإدارة ال�ضوؤ�ن الفنية:

اجنازات مديرية امل�صاغل واملعدات ومديرية وادي عربة:

اجنازات مديرية ال�صدود: 

•  

•  

تزويد االأهايل القاطنني خارج حدود التنظيم مبياه ال�صرب بوا�صطة ال�صهاريج 
املياه  عيون  و�صيانة  بتنظيف  والقيام  باالآليات  عربه  وادي  بلدية  وتزويد 
وفتح الطرق الرتابية املوجودة باملنطقة دعما للقطاع الزراعي واجناز اأعمال 

احلماية الالزمة ملناطق ال�صيول واالأودية.
واالآليات  بامل�صروع  العاملة  ال�صخ  ملحطات  ال��الزم  واالإ���ص��الح  ال�صيانة  عمل 

واملركبات وتوفري قطع الالزمة.
وم�صاعدة  اجلوية  وبالظروف  اجلويف  بال�صرف  اخلا�صة  املهارب  وحفر  �صيانة 
الالزمة  احلمايات  وعمل  احلاجة,  عند  بعملها  اجلنوبية  االأغ��وار  مديرية 
وامل�صاريع  االأ�صخا�س  على  حفاظا  االأودية  وجلوانب  والفي�صانات  ال�صيول  من 

الزراعية , وم�صاعدة وحدة االإعتداءات بعملها ح�صب االأ�صول .

وقد  كفرجنة,  �صد  بتنفيذ  اخلا�س   2010/41 رقم  بالعطاء  العمل  ا�صتمرار 
بلغت ن�صبة االجناز حوايل 20% فقط حتى نهاية عام 2012.

املياه  م�صادر  بتقييم  اخل��ا���س   2008/257 رق��م  العطاء  ا�صتالم  اإن��ه��اء  مت 
وا�صتعماالتها يف حو�س الريموك واإنهاء جميع االأمور املتعلقة به.

متابعة االأمور املتعلقة بطرح عطاءات ال�صدود اجلاهزة للطرح )الكرك, زرقاء 
ماعني, ابن حماد( .

متابعة اأعمال العطاء رقم ر/2008/13 اخلا�س بتوريد وتركيب اأجهزة قيا�س 
كمية ونوعية مياه روافد �صد الوحدة واأودية قليد وملحقاتها يف كل من االأردن 

و�صوريا وال زال العطاء غري مكتمل وغري م�صتلم ب�صبب االأو�صاع يف املنطقة .
اأعمال ال�صيانة والت�صغيل الدورية ملن�صئات ال�صدود .

القيام مبتابعة تعبئة البحريات خالل املو�صم املطري والتعامل مع االغالقات 
ملاآخذ الري وال�صمامات بالرت�صبات الطينية وفتحها.

مت اإ�صدار قرارات اإزالة لهذه االعتداءات عدد )19( قرار.
اإزالة كافة االعتداءات من على ار�س خزينة الدولة بعد اتخاذ االإجراءات 

الالزمة من اجلهات ذات العالقة.
الالزمة  الرتاخي�س  على  ح�صولها  من  للتاأكد  واملحاجر  املرامل  مراقبة  مت 

والعمل على اإيقاف املخالفني.
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جدول رقم )5( كميات املياه الداخلة واخلارجة لعام 2012 )م م3(:

عمل الدرا�صات والت�صاميم واملخططات الالزمة الإن�صاء كل من �صد حمود و�صد الثغرة 
وعدد من احلفائر وحت�صري وثائق العطاءات, حيث مت طرح العطاءات على املقاولني 

املحليني. 
جدول رقم )6( العطاءات التي مت طرحها لعام 2012 :

-1

اإجنازات مديرية احل�صاد املائي: •  
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جدول رقم )7( عطاءات احلفائر التي مت طرحها لعام 2012:

جدول رقم )8(: حفائر حتت قيد التنفيذ �صمن برنامج التعوي�صات البيئية/ال�صنة الثانية:
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ومتابعة  عربة  وادي   / مذكور  وبئر  رحمة  ري  م�صروعي  تنفيذ  ومتابعة  االإ�صراف 
درا�صة م�صروع تنفيذ ري رحمة وري قاع ال�صعيديني وم�صروع ري ح�صبان /املرحلة 
منطقة  تاأهيل  الإع��ادة  والت�صاميم  الدرا�صات  واإع��داد  الدرا�صة  انتهاء  بعد  االأوىل 
الذراع يف االأغوار اجلنوبية واالنتهاء من التعديالت للمرحلة االأوىل من م�صروع ري 

حو�س الزرقاء. 
اال�صتالم النهائي لوثائق العطاء اخلا�س باأعمال درا�صة قدرة ناقل املوجب والزارة 

/ماعني اىل حمطة �صومية. 
االأردن  وادي  و�صلطة  امللكية  العلمية  اجلمعية  خمترب  من  ال��واردة  البيانات  جمع 
و�صلطة املياه حول نوعية املياه ودرا�صتها وكتاب التقارير وتوزيعها اىل اجلهات ذات 

العالقة وحفظها على احلا�صوب .
جمع البيانات الواردة وتخزينها على احلا�صوب وحو�صبة البيانات املتعلقة مب�صادر 
املياه ال�صطحية واجلوفية على امتداد وادي االأردن واالأغوار اجلنوبية ووادي عربة 

وا�صتخداماتها وتخزينها على احلا�صوب.

-1

-2

-3

-4

قامت املديرية بتحليل )3583( عينة موزعة كما يف اجلدول: -1

قامت املديرية بجمع )2634( عينة مياه من م�صاريع ري �صلطة وادي االأردن.
كما قامت املديرية بجمع )80( عينة تربة من م�صاريع �صلطة وادي االأردن.

توزيع 590 مطعوم مل�صائد الذباب وذلك على امتداد وادي االأردن.
مت عمل )27( حفرة اختبارية الأعماق خمتلفة من ترب وادي االأردن واالأغوار 

اجلنوبية ودرا�صتها
مت جلب 120 عينة مياه من مواقع ر�صد املياه وت�صليمها ملختربات �صلطة املياه.

•  
•  
•  
•  

•  

جدول رقم )9( عينات ال�صماد واملياه والنبات التي مت حتليلها:

اجنازات مديرية امل�صاريع:

اجنازات مديرية املختربات والنوعية البيئية

•  

•  
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خا�صة  مبعامالت  تتمثل   2012 العام  خالل  معاملة   )18250( ح��وايل  اجن��از 
اإ�صدار  وت�صمل  االأخ��رى  واالأرا�صي  ال�صكنية  والوحدات  الزراعية  بالوحدات 
�صندات الت�صجيل ووثائق تخ�صي�س ومعامالت البيع والرهن وتنفيذ حجج االإرث 
والتخارج باالإ�صافة اىل تنظيم عقود االإيجار والتي يتم اجنازها من قبل ق�صم 
ت�صجيل االأرا�صي ومبعدل )66( معاملة يف اليوم الواحد ثم التدقيق على االأمور 

املالية من قبل ق�صم التدقيق .
اأر�صفة حوايل )22175( وثيقة للوحدات الزراعية وحوايل )53415( وثيقة 

-

-

اإجنازات اإدارة االأرا�ضي �التنظيم:

 اجلدول رقم )10( اجنازات املديرية لعام 2012 :

خمطط وحدات زراعية

اجنازات مديرية ال�صرف اجلويف:

اجنازات مديرية االأرا�صي:

•  

•  
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للوحدات ال�صكنية.
الربط االآيل مع موقع دائرة االأحوال املدنية واجلوازات بحيث ميكن اال�صتعالم 
عن املواطن من خالل ا�صمه اأو رقمه الوطني والتحري عن هويته ودفرت العائلة 

وكافة البيانات املتعلقة به. 
عن  اال�صتعالم  خالله  من  ت�صتطيع  وامل�صاحة  االأرا�صي  موقع  مع  االآيل  الربط 
الوحدات الزراعية وال�صكنية والتحري عن رقم القطعة وا�صم مالكها والوقوعات 

عليها وكافة البيانات املتعلقة بالقطعة .
على   )GIS( اجلغرايف  املعلومات  اأنظمة  با�صتخدام  الفنية  ال�صوؤون  ق�صم  عمل 
باأحجام  خمطط   )100( عن  يزيد  ما  وطباعة  التالية:-اإعداد  املهام  اجن��از 
الجناز  االأرا���ص��ي  ا�صتعماالت  خمطط  وا�صتخدام  ال�صلطة  ملديريات  خمتلفة 
موقع  وحتديد  املحاجر  املرامل,  ا�صتثمار  مواقع  لتحديد  معاملة   )70( حوايل 
)500( قطعة اأر�س من م�صاريع ال�صلطة لغايات البيع والرهن, كما يجري العمل 
على اإ�صدار القيود املالية للمت�صرفني بالوحدات الزراعية يف االأغوار علما باأنه 
�صمن  الزراعية  الوحدات  جلميع  الراأ�صمالية  القيم  احت�صاب  من  االنتهاء  مت 
اإر�صال  ومت  زراعية  وحدة   )1600( حوايل  عددها  والبالغ  ال�14.5كم  م�صروع 

القيود املالية ملا يزيد عن )200( وحدة زراعية �صمن م�صروع ال�14.5كم 

-

-

-

:JRSP م�صروع البحر االأحمر االأردين
االنتهاء من الدرا�صات االقت�صادية والبيئية واملالية.

م�صروع ناقل البحر االأحمر / البحر امليت:
ال��دويل,  البنك  قبل  من  والبيئية  االقت�صادية  اجل��دوى  درا�صة  من  االنتهاء 
 / للم�صروع  االإلكرتوين  الرابط  على  وحتميلها  العربية  اللغة  اإىل  وترجمتها 

البنك الدويل.

متابعة تنفيذ اتفاقيات املياه االإقليمية وامل�صاركة يف اللجان ذات العالقة.
وم�صروع  االأردن  وادي  الري يف  مياه  م�صتخدمي  م�صروع جمعيات  اأن�صطة  متابعة 

ا�صتخدام املياه املعاجلة.
اإعداد التقرير ال�صنوي ل�صلطة وادي االأردن.

االإدارات  مع  بالتعاون   2014-2012 لل�صلطة  االإ�صرتاتيجية  اخلطة  اإع��داد 
املختلفة .

حت�صري املعلومات املطلوبة عن �صلطة وادي االأردن وم�صاريعها الأنظمة وزارة املياه 
.)PIS, EIS( والري

-

-

-1

-2
-3
-4

-5

اجنازات وحدة م�صروع ناقل البحرين: 

اجنازات وحدة تخطيط االأعمال واملياه االإقليمية: 

•  

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

حتديث حماور االأجندة الوطنية فيما يخ�س اأن�صطة �صلطة وادي االأردن وتزويد 
وزارة املياه والري بها.

متابعة عقود ال�صيانة وجتديد ها ح�صب االأ�صول.

-6

-7

-8
اجنازات وحدة اال�صتثمارات  •  

جدول رقم )11( اجنازات وحدة اال�صتثمارات لعام 2012:

۲۲۹۱۷۹۲
۳٥٤٤۱
۱۱٥٦٥۱۲
۳۱۹۲۰۰
۱۳۱٥۹٥۰۰
۲٤۰۰۰
۱٦۱۹٤۰۰
۲۱۹۰۰
٤٤۸۰
۳۲۳٦۸۷
۷۲٦۳۳۷
۱٤٥۰۰۰
۸۷٤٥۳۲٤۹

جدول رقم )12( اجنازات وحدة ال�صوؤون القانونية لعام 2012 :
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جدول رقم )13( عطاءات االأ�صغال املحلية واملركزية ل�صلطة وادي االأردن لعام 2012:

اجنازات اإدارة املالية �العطاءات �امل�ضرتيات: 

اجنازات مديرية العطاءات وامل�صرتيات •  

ال�صراء  عمليات  مراحل  ح�صب  امل�صرتيات  ق�صم  يف  املنجزة  االأعمال  ح�صر  مت 
وقيمها املالية حيث مت ت�صجيل )1522( األف وخم�صمائة واإثنان وع�صرون طلب 

�صراء 
�صراء مبا�صر )1048( األف وثمانية واأربعون طلب �صراء,

حيث  تلزمي,  وق��رار  اإحالة  ق��رار  ع�صر  واإثني  اأربعمائة   )412( ت�صجيل  مت 
مقداره  م��ا   2012 ال��ع��ام  خ��الل  االإح��ال��ة  ل��ق��رارات  االإجمالية  القيمة  بلغت 
وجميع  دينارا  و�صتون  واأربعة  ومائة  دينارا  واألفي  خم�صمائة   )502164.000(
قرارات االإحالة والتلزمي مت ت�صجيلها ب�صجالت قرارات االإحالة املعتمدة وح�صب 

االأ�صول باالإ�صافة الإدخالها اىل احلا�صوب للحفظ واملتابعة واالأر�صفة .
فاتورة  وع�صرون  واأربعة  وخم�صمائة  األف   )1524( �صرف  واإج��ازة  تدقيق  مت 
اآالف  وثالثة  وثالثمائة  مليون   )1303932.000( مقدارها  اإجمالية  بقيمة 
وت�صعمائة واثنان وثالثون دينارا موزعة ح�صب اأنوع قرارات االإحالة والتلزمي 

واالتفاقيات وح�صب القيم املالية لها .
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جدول رقم )14( ن�صبة االإنفاق املايل لربنامج �صلطة وادي االأردن لعام 2012:

جدول رقم )15( اإيرادات ال�صلطة لعام 2012:

اجنازات مديرية ال�صوؤون املالية •  


