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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مب�سوؤليات  ت�سطلع  التي  الهامة  احليوية  القطاعات  من  واحدا  املياه  قطاع  يعد 
ج�سام كونه اكرث قطاعات الدولة ح�سا�سية وحاجة يف دولة مثل الأردن التي ت�سنف 
�سمن الدول الكرث فقرا باملياه، وحتظي ق�سية املياه باإهتمام بالغ من لدن �ساحب 
اجلاللة الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل منذ بواكري 
عهده وتوليه �سلطاته الد�ستورية حني اأطلق مقولته امل�سهورة يف ال�سابع من ت�سرين 
الثاين عام 1999 ) و�سعنا املائي ... هو حتد ا�سرتاتيجي لميكن جتاهله وعلينا اأن 
نوازي بني حاجات ال�سرب وحاجات ال�سناعة والزراعة ويظل مو�سوع مياه ال�سرب 

هو الأ�سا�س والأهم(.

وقد جنح قطاع املياه جناحا كبريا يف التقاط الر�سالة امللكية وجتاوز عنق الزجاجة 
الردن  وحتمل  الأردن  حول  من  ع�سفت  التي  املتتالية  الزمات  من  موجة  بعد 

العبء الأكرب منها واآخرها اأزمة اللجوء ال�سوري وما تبع ذلك من ازدياد يف الطلب على املياه و�سل الى اكرث من ٪20 
، وقد اختطت وزارة املياه والري عدة خطط لل�سنوات القادمة والتي منها ال�سرتاتيجية الوطنية للمياه 2016 - 2025 
وال�سيا�سات املرافقة لها والربنامج ال�ستثماري، والتي جاءت ملواجهة التطورات الهائلة واملت�سارعة التي ي�سهدها القطاع 
مبا يتوافق مع اقرار احلكومة لوثيقة  الأردن 2025 )روؤية وا�سرتاتيجية وطنية( واحدى محاورها الرئي�سية الأمن املائي 
يهدف حتقيق ا�ستدامة مل�سادر املياه يف اململكة وحت�سني م�ستوى خدمات املياه وال�سرف ال�سحي للمواطنني لت�سل اإلى 
املياه  وتوفري  للري  �سطحية  مبياه  خلطها  بعد  املعاجلة  املياه  وا�ستخدام  الكرب  الكفوء  ا�ستخدام  على  الرتكيز  مع   ٪80
العذبة لال�ستخدام لغايات ال�سرب ا�سافة خلدمات مياه الري للمزراعني ومتكني قطاع املياه ماليًا مبا يحقق له املالءة 
املالية ملواجهة التحديات وامل�ستجدات وتعاظم الحتياجات ا�سافة للتغيريات الديناميكية التي ي�سهدها القطاع مع اعتماد 
الدارة املتكاملة من خالل �سيا�سات مائية فاعلة وو�سع برناجما ا�ستثماريا وخطط عمل لتحقيق اهداف التنمية امل�ستدامة 
اأهداف  لتحقيق  وطنية  وا�سرتاتيجية  روؤية   2025 الدرن  وثيقة  مع  من�سجمة  لتكون   )SDGs( املياه  لقطاع  اجلديدة 
اإلى  ا�سافة لربوز ق�سايا حتتاج  املياه  لتخفي�س خ�سائر قطاع  القت�سادي  ال�سالح  ا�سافة لربامج  املائي  الأمن  محور 
ا�سرتاتيجيات كفيلة مبواجهتها مثل التغري املناخي ومتالزمة املياه والطاقة والغذاء وموافقة الردن على الأهداف الأممية 
وادخالها مرحلة التنفيذ العام احلايل 2016 وغريها من العوامل الخرى واأهمها اأزمة اللجوء ال�سوري وتبعاتها املتزايدة 
اآفاق  وتو�سيع  و�سونها  املياه  مقدرات  حلماية  املتوا�سلة  اجلهود  مع  ملواكبتها  فاعلة  و�سيا�سات  عمل  برامج  تطلب  مما 
احل�ساد املائي وتو�سيع العتماد على الطاقة البديلة وتنفيذ م�ساريع مائية تكفل تاأمني املواطن باحتياجاته امل�ستقبلية 

وتوفريها لكافة ال�ستخدامات.

م�سادر  # لتوفري  للمياه  م�ساريع  للمياه  الوطنية  ال�سرتاتيجية  عن  املنبثق  الراأ�سمايل  ال�ستثماري  الربنامج  وت�سمن 
مياه جديدة توفر 187 مليون م3 مياه عذبة وناقل البحرين املرحلتني الأولى والثانية بطاقة 235 مليون م3 ومياه �سطحية 
ا�سافية للري وال�ستخدامات الخرى بطاقة 34 مليوم م3 وتوفري كميات مياه �سرف �سحي ا�سافية معاجلة بطاقة 94 
مليون م3 وزيادة �سعة ال�سدود التخزينية بن�سبة 25٪ الى 400 مليون م3 مع تطوير منطقة وادي عربة بكلفة تناهز 5.467 
مليار دينار اأردين عرب التو�سع يف احل�ساد املائي من خالل تنفيذ ال�سدود اجلديدة لتوفري 36 مليون من املياه العذبة 
ا�سافة الى 94 مليون م3 من املياه املعاجلة للزراعات املقيدة والتي �ستتكفل بري اكرث من 80 الف دومن جديدة ا�سافية 
بكلفة اجمالية حوايل 231 مليون دينار اردين، مع تفعيل خطة جديدة لتقليل خ�سائر قطاع املياه ) 2013 - 2025( من 
خالل خف�س الفاقد الى 30٪ عام 2025 وتخفي�س ال�سخ اجلائر وزيادة امل�سادر املائية املحمية بن�سبة 60٪ عام 2025 
مع ابقاء قيمة الدعم احلكومي بالقيمة املطلقة بحدود قيمته احلالية )150 - 200 ( مليون دينار وتثبيت ر�سيد الدين 
العام يف العام 2022 بقيمة 1،2 مليار دينار من خالل رفع ن�سبة التغطية لكلف الت�سغيل وال�سيانة الى 116٪ عام 2025 

الدكتور حازم النا�سر
وزير املياه والري
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وكذلك ن�سبة تغطية الكلفة الكلية الى 74٪ عام 2025 وتقلي�س الدعم احلكومي املقدم الى 180 مليون دينار عام 2025.
وعليه  فاإننا يف وزارة املياه والري نعد اجلميع باأن ننه�س مب�سوؤولياتها خا�سة من يحاول الإعتداد على حقوق الوطن املائية 
من خالل ال�ستمرار باإنفاذ حملة اإحكام ال�سيطرة على م�سادر املياه وحمايتها من كل عابث، واأننا �سن�سع القانون معيارا 

وحاجزا بيننا وبني اي معتد.

ويف هذا املقام اأحيي كافة جنود وزارة املياه والري و�سلطة املياه و�سلطة وادي الأردن الذين ي�سلون ليلهم بنهارهم يف كل 
اأرجاء اململكة كي تظل مملكة جاللة �سيدنا ابو احل�سني مملكة الأمن والطماأنينة واأترحم على من اأ�س�سوا ل�سبكة املياه 
الوطنية منذ ع�سرات ال�سنني، واأحيي كل الذين �سبقونا يف خدمة هذا القطاع احليوي الذي تعترب اخلدمة فيه خدمة 

وطنية على ثغور الوطن.

وفقنا اهلل واإياكم لأح�سن العمل وحفظ الأردن حرًا عربيًا اأبيًا بقيادة �ساحب اجلاللة الها�سمية امللك عبد اهلل الثاين ابن 
احل�سني املعظم حفظه اهلل ورجالته املخل�سني.

قال تعالى ) وقل اإعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون( �سدق اهلل العظيم
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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التطـور التاريخـي لقطـاع الميـاه
مقدمــــــــــــة :

يحظى قطاع املياة يف الأردن ومنذ عهـد الإ�ستقـالل باإهتمـام كبيـر مـن قبـل القيـادة الها�سميـة لأن تنميـة قطاع املياه هو 
الركيزة الأ�سا�سيـة لتطويـر كافـة القطـاعات التنمويـة فـي الأردن ، حيـث ركز جاللة امللك عبداهلل الثانـي املعظـم علـى 
اأ�سا�سيـة  اأولويـات عمـل احلكومات املتالحقة فـي عهـده امليمون نظـرًا ملا ي�سكلـه مـن حاجـة  مو�سـوع املياة واعتبـره مـن 
اأ�سا�سيًا من عنا�سر التنمية يف الأردن، ولقد مر قطاع املياه بعدة مراحل متداخلة  لبقـاء ومنو وتطور احلياة وعن�سرًا 
الت�سعينات  القطاع خا�سة مع بداية  يواجهها هـذا  التي  التحديات  املياه رغم  �سهدت تطورًا ملمو�سًا على كافة خدمات 
وغري  الطبيعية  الزيادة  فر�ستها  والتي  يوم  بعد  يومًا  املتزايدة  الإحتياجات  تلبية  على  قدرتها  و�سعف  ب�سح  واملتمثلة 
الطبيعية يف عدد ال�سكان واإرتفاع م�ستوى املعي�سة والتطور الإقت�سادي والإجتماعي وال�سياحي يف الأردن، ويف الوقت الذي 
كانت اخلدمات املائية يف اململكة وخا�سة يف القطاع املنزيل تتم ب�سورة تقليدية ومن خالل الآبار التجميعية ومياه الينابيع 
التي كانت مياه الأمطار ت�سكل الرافد الرئي�س لالآغرا�س الزراعية، فقد غطت اخلدمات املائية ما يزيد عن 98٪ من 
�سكان اململكة وزادت خدمات ال�سرف ال�سحي عن 63٪ من املواطنني حيث تعمل برامج وخطط الوزارة على زيادة هذه 

الن�سبة لت�سل اإلى 70٪ يف ال�سنوات القادمة.

تطور المؤسسات المائية :
كان املواطنون خا�سة الذين ل ميلكون اآبار اجلمع يبذلون اجلهد الكبري ويقطعون امل�سافات ال�سا�سعة يف �سبيل احل�سول 
ت�سكيل  ومع  البدايات  يف  للمواطنني  مائيًا  م�سدرًا  كانت  التي  والربك  املتدفقة  الينابيع  مياه  من  محدودة  كمية  على 
البلديات يف املدن والقرى، فقد تولت هذه املوؤ�س�سات عملية توزيع املياه على املواطنني وتولت ال�سحة التي تاآ�س�ست عام 
1951 مراقبة نوعية املياه ولغايات اإجراء الدرا�سات املائية وحفر اآبار وتوفري امل�سادر املائية للبلديات فقد ت�سكلت بع�س 
املوؤ�س�سات املعنية بقطاع املياه ك�سلطة املياه املركزية التي اأن�سئت عام 1960 كذلك مت اإن�ساء �سلطة قناة الغور ال�سرقية 

التي ت�سكلت عام 1959 لتنفيذ املرحلة الأولى من م�سروع الريموك ووادي الأردن.
وقد جاء اإن�ساء هـذه ال�سلطة اإن�سجامًا مع قرارات جامعة الدول العربية وامل�ساريع املائية املطروحة على ال�ساعة اآنذاك 

فيم يتعلق بتق�سيم مياه حو�س الريموك ووادي الأردن.
�سلطة  منها عام 1965  بدًل  واأن�سئت  ال�سلطتان  الغيت هاتان  العربية عام 1964  القمة  موؤمتر  بعد  �سيا�سة  ولإعتبارات 
امل�سادر الطبيعية التي �سمت ال�سلطتني اإ�سافة لدائرة جديدة لالأبحاث اجليولوجية، كما رافق ذلك قيام موؤ�س�سة اأخرى 
لإ�ستغالل مياه نهر الأردن هي )موؤ�س�سة الروافد( التي تبنت م�سروع خالد وم�سروع الأغوار يف وادي الأردن اإل اأن هذه 

املوؤ�س�سات مل يحالفها احلظ بالنجاح ب�سبب حدب عام 1967.
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نشأة الوزارة
املياه  مب�سادر  يتعلق  ما  خا�سة  الأردن(  ووادي  )املياه،  ال�سلطتني  بني  ما  ال�سالحيات  يف  التدخالت  بع�س  ظهور  بعد 
مائية  �سيا�سة  لو�سع  واحلاجة  املياه  على  الطلب  فيها  ي�ستد  التي  الأوقات  املائي خا�سة يف  التوزيع  واأولويات  وتطويرها 
متوازنة تاأخذ بعني الإعتبار تطوير كافة م�سادر املياه من خالل م�ساريع مالية لالأغرا�س املنزلية وال�سناعية والزراعية 
وال�سياحية مبوجب خطة وطنية طويلة الأجل حتد من الإزدواجية، ومن اأجل الإ�سرتاتيجيات والربامج اخلا�سة بتنفيذ 
ال�سيا�سة املاذية التي تاأخذ بعني الإعتبار الإحتياجات احلا�سرة وامل�ستقبلية يف �سوء ما ي�سهده الأردن من منو وتطور يف 
مختلف املجالت ومن اأجل اإ�ستمرار ومواكبة هيكلة قطاع املياه وتنظيمه مبا ين�سجم مع اأهداف الوزارة ومهامها ولتحدد 
�سالحية التخطيط والتنظيم والتمويل ور�سم ال�سيا�سات واإ�سرتاتيجيات وتخطيط وتنفيذ برامج التوعية املائية بالوزارة 
جنبًا اإلى جنب تنفيذ امل�ساريع الكربى وخا�سة امل�سرتكة مع دول الإقليم وبالذات تلك التي اإنبثقت عن اإتفاقية ال�سالم 
والتي فتحت اآفاقًا عديدة للتعاون وتنفيذ امل�ساريع اإ�سافة ملا يلحق بذلك من اآعمال الدرا�سة والتقييم والتمويل وغريها 
مطلبًا  املياه  بقطاع  املعنية  املوؤ�س�سات  م�سوؤوليات  كل  الإداري  وهيكلها  م�سوؤولياتها  يف  جتمع  موؤ�س�سة  اإن�ساء  اأ�سبح  فقد 
الوقت  املياه ووادي الأردن ويف  املياه والري يف 1988/10/1 لت�سم يف مظلتها �سلطتي  ملحًا دفع احلومة لإن�ساء وزارة 
الذي ي�سهد الأردن فيه حدكة تنوية متطورة ون�سطة وتتطلع معظم القطاعات الإ�ستثمارية يف دول العامل لالإ�ستثمار يف 
املنطقة وخا�سة الأردن وما يرتتب عليه من اإ�ستعداد وموؤ�س�سية مخططة ومربجمة ت�ستطيع التعامل مع املرحلة اجلديدة 
واإ�ستحقاقها وتفعيل الآداء يف العمل الأجهزة وزيادة كفاءة اخلدمة املائية وم�ساركة اأو�سع للقطاع اخلا�س الذي اأ�سبح من 
ال�سروري قيامه من اخلدمات املقدمة للمواطنني، فقد واكبت الوزارة هذه املتطلبات بتطوير الت�سريعات واملهام املطلوبة 

والتنوع يف اأ�سلوب وطرق اإدارة القطاع ب�سكله املتكامل.
وللحفاظ على املياه اجلوفية باإعتبارها م�سدر مائي لقطاع ال�سرب مت اإ�سدار نظام خا�س ملراقبة املياه اجلوفية هدف 
اإلى التعامل مع مو�سوع الآبار ب�ستى اأنواعها ل�سبط عملية الإ�ستخراج واحلد من الهدر والتبذير لهذا امل�سدر املائي اإلهام 

لقطاع ال�سرب يف اململكة.
ونظرًا للتو�سع يف واقع اخلدمات املقدمة من قبل موؤ�س�سات قطاع املياه وزيادة التحديات وفق معادلة �سح املوارد املائية 
واملالية والتوجه لالإ�ستمرارية يف تطور هذه اخلدمات فقد اأ�سبحت عملية تو�سيع قاعدة م�ساركة القطاع اخلا�س جزء 
اإن�ساء �سركات  اأو  اأو بنظام عقد الإدارة   )BOT( الـ هامًا من الإ�سرتاتيجية املائية من خالل تنفيذ م�ساريع بنظام 
�سركة مياهنا  اأو  اأن�سئت عام 2004  التي  العقبة  مياه  ب�سركة  اأ�سا�س جتاري كما هو احلال  تدار على  للحكومة  مملوكة 

ملحافظة العا�سمة التي اأن�سئت عام 2007 اأو القيام بجزء من خدمات املياه.
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الرؤيا والرسالة واألهداف المؤسسية
لوزارة المياه والري
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وزارة المياه والري
إدارات - دوائر - وحدات

مديرية الشؤون المالية
تتاألف مديرية ال�سوؤون املالية من اأربعة اأق�سام وهي:

1- ق�سم املحا�سبة العامة.
يتولى ق�سم املحا�سبة العامة كافة المور املتعلقة بالوزارة من الناحية املالية.

2- ق�سم حما�سبة امل�ساريع.
ت�سفية النفقات واللتزامات املرتبية على الوزارة للم�ساريع الرا�سمالية.

3- ق�سم العطاءات وامل�سرتيات.
يتولى ق�سم العطاءات وامل�سرتيات تاأمني احتياجات الوزارة من لوازم وخدمات وا�سغال 

4- ق�سم التدقيق الداخلي
يتولى ق�سم التدقيق الداخلي عملية تدقيق م�ستندات ال�سرف للنفقات اجلارية والرا�سمالية وفقا لالنظمة والقوانني والت�سريعات 

املعمول بها وكذلك بالغات رئا�سة الوزراء بهذا اخل�سو�س.
1- ان اجمايل موازنة وزارة املياه والري ل�سنة 2015 واجمايل امل�سروفات ون�سبة النفاق هي كما يلي:

2- عدد م�ستندات ال�سرف لكافة النفقات التي مت اعدادها وتدقيقها و�سرفها ا�سوليا هي 2190  مبا فيها الرواتب والعالوات 
ال�سهرية والقتطاعات و�سمن الزمن املحدد.

3- مت طرح )2( اثنان عطاء من خالل جلنة عطاءات الدائرة و )28( ثمانية وع�سرون عطاء من خالل جلنة العطاءات اخلا�سة 
- ا�سغال/ املنحة اخلليجية  و)20( ع�سرون عطاء من جلنة امل�سرتيات املحلية و)18( ثمانية ع�سرة عطاء من جلنة العطاءات 

اخلا�سة / لوازم و )2( اثنان عطاء من خالل جلنة العطاءات املحلية / ا�سغال.

وحدة الرقابة الداخلية
الت�سريعي  الطار  يعترب  والذي   2011 ل�سنة   )3( رقم  املاليه  الرقابه  نظام  مبوجب  الوزارة  يف  الداخليه  الرقابه  وحدة  • تعمل 

ل�سالح نظام الرقابه املاليه الداخليه احلكومي لالنتقال من الرقابه ال�سكليه الى الرقابه احلقيقيه على الموال العامه.
الهداف  وفق  ا�ستخدامها  توجيه  من  والتاكد  العامه  واملوجودات  الموال  على  املحافظه  الى  الداخليه  الرقابه  وحدة  • تهدف 

املر�سومه للوزارة عن طريق ا�ستخدام الطر الت�سريعيه واملعايري املهنيه التي متكنها من اداء واجبها مبهنيه .
: كالتايل  كانت  حيث  لل�سرف  املقدمه  املاليه  امل�ستندات  كافة  على  بالتدقيق  الداخليه  الرقابه  وحدة  • قامت 

1. النفقات اجلاريه :بلغت القيمه الجماليه للمبالغ امل�سروفه )1945658( دينار .
2. النفقات الراأ�سماليه: بلغت القيمه الجماليه للمبالغ امل�سروفه )47245110( دينار.

مع  من�سجمه  العقود(  الر�سمي،امل�ستودع،ال�سيارات،  العمل،الدوام  الداريه،اجراءات  )القرارات  ان  من  والتاكد  التدقيـق   .3
الت�سريعات املعمول بها.

حتظى  الذي  والهتمام  الوزارة  يف  الن�ساط  اوجه  كافة  ت�سمل  والتي  لواجباتها  ادائها  خالل  ومن  الداخليه  الرقابه  وحدة  • ان 
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الثر  وقيا�س  الفعلى  التقييم  مرحله  الى  للو�سول  املياه  بقطاع  للنهو�س  ت�سعى  م�ستوياتها  وبكافة  الداريه  القيادات  كافة  من  به 
لكافه الن�ساطات التي تقوم بها الوزارة نظرا للدور املتعاظم الذي تقوم به من حيث  حتقيق روؤيتها )نحو موارد مائيه م�ستدامه ( .

إدارة الشؤون الفنية
تهدف مديريات ال�سوؤون الفنية وعددها اأربعة مديريات اإلى اإعداد درا�سات متكاملة يف جمال الإدارة امل�ستدامة للم�سادر املائية 
وتطوير اآليات العمل با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة لتلبية اإحتياجات القطاع واإجراء الدرا�سات املائية املخت�سة مب�سادر املياه 
ال�سطحية واجلوفية والإ�سراف البيئي املبا�سر عليها حلمايتها من التلوث كذلك عمل النماذج الريا�سية لالأحوا�س املائية ويتم 

تطوير وحتديث �سبكة الر�سد املائي يف كافة الأحوا�س املائية يف اململكة.

مديريات الشؤون الفنية:
1- مديرية ر�سد و درا�سات م�سادر املياه

2- مديرية نظم املعلومات اجلغرافية  والنمذجة الريا�سية
3- مديرية البيئة والتغري املناخي

4- وحدة مراقبة الآبار اجلوفية

اإلنجازات:
- جمع املعلومات والبيانات من محطات الر�سد ال�سطحية، الأمطار، التبخر، الفي�سانات والينابيع املوزعة يف كافة الأحوا�س 

املائية.
- جمع البيانات واملعلومات من �سبكة الر�سد اجلويف من خالل اآبار املراقبة اجلوفية.

- تنظيم وتبويب وحتليل املعلومات املقا�سة ميدانيًا وحت�سريها و اإدخالها اإلى بنك املعلومات املائي.
- متابعة م�ساريع اأمتتة محطات الر�سد املائي.

- اإعداد الدرا�سات الالزمة بتعيني الآبار الإ�ستك�سافية العميقة والإ�سراف على تنفيذها يف مناطق الأزرق واحل�سا واجلفر.
- اإعداد الدرا�سات اجليولوجية والهيدروجيولوجية للمياه اجلوفية.

- حت�سري املعلومات املائية من اأمطار وفي�سانات وجريان �سطحي و ذلك من اأجل ح�ساب عنا�سر املوازنة املائية ال�سطحية.
 .GIS اإعداد وحتديث اخلرائط واملعلومات املائية من خالل نظام الـ -

- البدء باإن�ساء نظام معلومات وطني للمياه.
- اأر�سفة اخلرائط الورقية ب�سكل رقمي وحتويلها اإلى خرائط رقمية.

- تنفيذ م�سروع اإعداد درا�سة منوذج ريا�سي حلو�س البحر امليت اجلويف.
- اإعداد اخلرائط الغر�سية ملديريات الوزارة وحتديثها ب�سكل دائم.

- ا�ستخدام التو�سع امل�ساحي )املفرق، الأزرق( للمناطق الزراعية و ذلك من خالل حتليل ال�سور الف�سائية.
- تطبيق تعليمات حماية م�سادر املياه �سمن تراخي�س امل�ساريع الإ�ستثمارية.

- امل�ساهمة يف تقييم درا�سات الأثر البيئي.
- امل�ساركة يف جلنة املواد اخلطرة مع وزارة البيئة وجلان الرتاخي�س مع وزارة الزراعة و وزارة الطاقة و ذلك ل�سمان حماية 

امل�سادر املائية و عدم التاأثري على م�سادر املياه.
- امل�ساركة يف اللجنة الفنية مل�ساريع ال�سخر الزيتي التابعة لوزارة الطاقة والرثوة املعدنية.

- التعاون مع ال�سرطة البيئية حلل م�سكلة التلوث احلا�سلة يف مناطق مختلفة الناجتة عن معا�سر الزيتون املخالفة والك�سف 
امليداين وعمل تقارير فنية جلميع امل�سادر املخالفة.

- متابعة م�ساريع التكيف مع التغري املناخي.
- متابعة م�ساريع الوزارة التي تتعلق بالبيئة والتخطيط لإعادة ا�ستخدام املياه العادمة �سمن الإ�سرتاطات واملوا�سفات الفنية 
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املعمول بها.
- امل�ساركة يف م�سروع اإعادة تاأهيل وادي الزرقاء.

- الإنتهاء من تنفيذ م�سروع درا�سة النموذج الريا�سي حلو�س احلماد اجلويف.

إدارة التخطيط االستراتيجي
للمياه  الوطنية  واخلطط  ال�سرتاتيجيات  وو�سع  اعداد  اإلى  مديريات  �ست  وعددها  ال�سرتاتيجي  التخطيط  مديريات  تهدف 
التمويل واقت�ساديات  املياه ومتابعة تنفيذها وادارة  الدولية اخلا�سة بقطاع  التنفيذية الالزمة لها وتطوير التفاقيات  والربامج 

املياه واعداد الدرا�سات املائية والبحوث العلمية لتطوير م�ستوى اأداء قطاع املياه، وبهذا فاإن املديريات ال�ست وهي:
1. مديرية ال�سيا�سات والتخطيط الإ�سرتاتيجي

2. مديرية الطلب على املياه
3. وحدة امل�ساريع الإ�سرتاتيجية والإتفاقيات الدولية 

4. مديرية اخلطة الإ�ستثمارية 
5. مديرية التمويل والتعاون الدويل 

6. وحدة الدرا�سات الإقت�سادية

قامت مجتمعة بإنجاز التالي:
- اعداد ال�سرتاتيجية الوطنية للمياه )2025-2016(.

- اعداد اخلطة ال�سرتاتيجية لوزارة املياه والري )2015-2017 ( واخلطة الت�سغيلية املرافقة لها.
- اعداد الربنامج الراأ�سمايل ال�ستثماري )2025-2016(

- حتديث خطة تقليل اخل�سائر يف قطاع املياه.
- اإعداد املوازنة املائية ) 2014-2013(.

- حتديث واعداد ال�سيا�سات املائية التالية:
- �سيا�سة ا�ستغالل املياه ال�سطحية . 

- �سيا�سة  ا�ستدامة املياه اجلوفية .
- �سيا�سة اإحالل املياه واإعادة ال�ستخدام.

- �سيا�سة اإعادة توزيع املياه . 
- �سيا�سة اإدارة الطلب على املياه

- �سيا�سة بناء املنعة ملواجهة اثر التغري املناخي . 
- �سيا�سة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة.

- �سيا�سة اإدارة مياه ال�سرف ال�سحي الالمركزية
- متابعة الدرا�سة اخلا�سة بانتاج خرائط للمحا�سيل الزراعية وتقدير كميات ا�ستهالكها من املياه بتقنية ال�ست�سعار عن بعد  

يف احوا�س املوجب و احل�سا واجلفر املنفذه من قبل خبري مبوجب عطاء.
- تنفيذ البند الول من مح�سر اجتماع الدورة الرابعة ع�سر بخ�سو�س اإتفاقية اإدارة واإ�ستثمار املياه اجلوفية يف طبقة ال�ساق/ 

الدي�سي، حيث انه مت توقيع التفاقية يف اململكة العربية ال�سعودية  بتاريخ ) 2015/4/30(.
الها�سمية  الردنية  اململكة  حكومة  بني  والري  املائية  املوارد  جمال  يف  للتعاون  التفاهم  ملذكرة  التنفيذي  الربنامج  توقيع   -

وحكومة جمهورية م�سر العربية لالعوام )2015-2017( يف )2015/5/27 (.
- التفاق مع اجلانب املغربي على م�سودة الربنامج اجلديد ملذكرة التفاهم للتعاون يف جمال املياه لالعوام )2017-2016( 
امل�سرتكة  يف  )18- املغربية  الردنية  العليا  للجنة  القادمة  الدورة  اإجتماعات  للتوقيع عليها بني اجلانبني خالل  متهيدا 

.)2016/4/20



-17- التقرير السنوي 2015

- توقيع مذكرة تفاهم بني اململكة الردنية الها�سمية ممثلة بوزارة املياه والري)�سلطة وادي الردن( واجلانب الفل�سطيني يف 
اب )2015(.

- اإعداد اخلطة ال�ستثمارية لقطاع املياه لالعوام الع�سرة القادمة واإ�سدار التقارير الدورية عن تقدم �سري العمل فيها.
- اإعداد ومتابعة الربنامج التنفيذي التنموي لقطاع املياه )خطة العمل احلكومية( لالأعوام) 2016 – 2018( وبرنامج تنمية 

املحافظات واإ�سدار التقارير الدورية عن تقدم �سري العمل فيها.
- متابعة القرو�س واملنح املختلفة املمولة من بنك ال�ستثمار الوروبي و�سندوق ال�سعودي للتنمية وبنك العمار الملاين لتمويل 
برنامج ادرة املياه وجر مياه وادي العرب ومعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي ودعم  املجتمعات امل�ست�سيفة لالجئني ال�سوريني 

يف الأردن واأخرى.
- عمل تدقيق مائي يف عدة مباين مملوكة للبنك ال�سالمي الردين وهي  فرع اجلاردنز وفرع جبل احل�سني وفرع �سويلح 

وجممع عثمان بن عفان وجممع خالد بن الوليد.
- جتميع بيانات عن املحا�سيل الزراعية املروية وحت�سريها واعداد درا�سة احت�ساب الحتياجات املائية للمحا�سيل الزراعية 

املرويه يف محافظة اربد.
- جتميع بيانات عن املحا�سيل الزراعية املروية وحت�سريها لعداد درا�سة ح�ساب الحتياجات املائية يف محافظتي عجلون و 

جر�س .
- عمل درا�سة اأثر اللجوء ال�سوري على املوارد املائية.

- عمل درا�سات و�سيناريوهات على تعديل ا�سعار املياه البار باأكرث من تعرفة وبيان الثر املايل الناجت عن التعديل.
- عمل ملخ�س واقرتاحات لتعرفة مياه الري يف وادي الردن

- عمل درا�سة حتليل على املنح والقرو�س خالل الع�سر �سنوات املا�سية
GEMI حتديد املوؤ�سرات املعنية بقطاع املياه وربطها مع -

للوفر  �سيناريوهات  املايل وو�سع  الفاقد  ن�سبة  زيادة  اأ�سباب  والوقوف على  املياه  �سلطة  - عمل درا�سة حتليلية على ميزانية 
املايل.

- عمل �سيناريوهات على تعديل ا�سعار كلفة املرت املكعب من ح�سة الفرد مع وبدون دعم وبيان الأثر املايل.
- تزويد متلقي اخلدمة املعلومات املطلوبة مبا يخ�س املياه وم�سادرها وخالفه.

.)WIS( حتديث معلومات البار اخلا�سة واحلكومية يف نظام املعلومات املائي -
.)WEAP( حتديث النماذج الريا�سية اخلا�سة باأداة التقييم والتخطيط -

مديريـة الشـؤون اإلداريـة 
االنجــــــــــازات

تقاريـر  واإعـداد  وكتابية  اإدارية  باأمور  تتعلق  كونها  كما  وحتديدها  كليًا  ح�سرها  يتعذر  الإداريـة  ال�سـوؤون  مديريـة  اإجنـازات  اإن 
فـي  تغيـر ملحـوظ  بـوجـود  التعبيـر عـن هـذه الجنـازات  ولكـن ميكـن  الب�سـري  بالعن�سـر  تنفيذيـة تختـ�س  واإجـراءات  وبطاقـات 

�سرعـة الإجـراءات ودقتهـا والكفـاءة فـي تقديـم اخلدمـات ومـن اأهـم الإجنـازات التـي ميكـن ح�سـرها كمـا يلي  :-
1. عـدد موظفـي وزارة امليـاه والـري 160 موظفـًا تـم تنفيـذ ومتابعـة كافـة الإجـراءات املتعلقـة بهـم مـن تعيينـات ، زيـادات 
�سنوية، ترفيعـات ، دوام ، اإجـازات ومغـادرات ، بطاقـات تاأميـن �سحـي ، انتـداب ، نقـل ، اأر�سفـة ملفـات ، اإنهـاء خدمـات 
اإدامة  زالت  وما  الوزارة  ملفات موظفي  كافة  اأر�سفة  ومت  نهايـة اخلدمـة  م�ستحقـات  و�سـرف   ، التقاعـد  علـى  واإحـالت 

الأر�سفة م�ستمرة.
يتعلق  الوظيفية وجميع ما  الرواتب من حيث املعادلت والعالوات وامل�سميات  الأوراكل بخ�سو�س  التعديل على نظام  2. مت 

باملوارد الب�سرية ومعادلة الجازات.
3. تـم اإعداد وحتديث البطاقـة اللكرتونيـة لكافـة املوظفيـن مـن خـالل اإدخـال جميـع املعلومـات والبيانـات اخلا�سـة واإدامتهـا. 

4. ا�ستالم اللوازم املحالة عن طريق دائرة اللوازم العامة اخلا�سة بالوزارة.
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5. الأعمال الدورية للوازم كاإدخال اللوازم و�سرفها وتدوير عهدة املوظفني وغريها من الأعمال.
6. ا�ستالم وت�سليم الربيد الداخلي واخلارجي واإعادة توزيعه على جميع الإدارات واملديريات والأق�سام واجلهات اخلارجية 

حيث مت اإجناز 6374 معاملة وارد و 4100 معاملة �سادرة واأر�سفة كافة املعامالت الواردة وال�سادرة على احلا�سوب.
التكييف،  التدفئة،  )الكهرباء،املياه،  حيث  من  والري  املياه  وزارة  مبنـى  مرافق  جلميع  الالزمة  ال�سيانـة  اإجـراء  تـم   .7

امل�ساعد، طفايات احلريق،...اإلخ(.
8. مت متابعة تعبئة خزانات الوقود وتزويدها باملحروقات عند نفاذها.

9. متابعة اأعمال النظافة وتزيني مبنى الوزارة.
10. اإ�سدار اأوامر احلركة والإ�سراف على �سيانة ال�سيارات والتاأكد من جاهزيتها للعمل.

11. متابعة �سرفيات الوقود وتزويد ال�سواقني بطلبات امل�سرتى املحلي اخلا�سة بكوبونات املحروقات.

مديرية التطوير المؤسسي
قامت املديرية بتنفيذ العديد من الدورات والبعثات وور�سات العمل واحللقات الدرا�سية الداخلية واخلارجية حيث متكنت وحدة 
التطوير والتدريب يف وزارة املياه والري من تنفيذ حوايل )85( برنامج تدريبي خالل العام 2015 �سملت )64( برنامج تدريبي 

يف الأردن و )21( برنامج خارج الأردن بحيث مت تدريب اأكرث من )160( م�سارك من كوادر وزارة املياه والري يف الربامج 
التدريبية ومعظم هذه الربامج ممولة من احلكومة الأردنية )وزارة املالية، ديوان املحا�سبة وغريها( ووكالة الوليات املتحدة 

.)GIZ( والوكالة الأملانية للتعاون الدويل )USAID( لالإمناء الدويل

وحدة الشؤون القانونية 
أهم إنجازات وحدة الشؤون القانونية :

1. �سياغة الت�سريعات املعدلة الناظمة لقطاع املياه مثل النظام املعدل لنظام مراقبة املياه اجلوفية رقم )64 ل�سنة 2015( 
واأ�س�س حجز احلفارات املخالفة ل�سنة )2015(.

ق�سايا  يف  العامني  واملدعني  العامة  النيابه  ومابني  املياه  �سلطة  يف  والفنية  القانونية  املخت�سه  اجلهات  مابني  التن�سيق   .2
الإعتداءات على املياه.

3. متابعة ملف حقوق الإن�سان يف وزارة املياه والري وذلك من خالل �سابط اإرتباط ال�سوؤون القانونية لدى رئا�سة الوزراء ومن 
خالل فريق التن�سيق احلكومي حلقوق الإن�سان.

4. درا�سة تطوير الت�سريعات الناظمة لقطاع املياه ملواجهة التحديات التي مير بها القطاع.
5. تقدمي الإ�ست�سارات والراأي القانوين ملختلف الدوائر يف وزارة املياه والري.

6. مراجعة دائرة املحامي العام املدين ومتابعة الق�سايات املتعلقة بالوزارة.
7. العمل بروح الفريق الواحد لزيادة ر�سى متلقي اخلدمة من داخل وخارج الوزارة.

إدارة اإلعالم والتوعية
تقوم  الإدارة  بالعديد من الن�ساطات الإعالمية والتوعوية والتي تهدف اإلى زيادة الوعي لدى فئات املجتمع املختلفة من خالل عدد 

من الربامج والن�ساطات املختلفة.

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

باملواطن والقطاع من خالل العديد من الن�ساطات والتي تت�سمن:
1. التغطية ال�سحفية لأهم الن�ساطات والفعاليات التي تقوم بها الوزارة واإر�سال الأخبار والتقارير ال�سحفية ملندوبي ال�سحف 
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اليومية والأ�سبوعية واملواقع اللكرتونية بكل �سفافية وم�سداقية.
2. اإدارة املوقع الإلكرتوين الإخباري )www.waterjo.mwi.gov.jo( والذي يعترب حلقة اإعالمية توا�سلية مع كافة قطاعات 

املجتمع يهدف اإلى تزويد املواطنني باملعلومات الالزمة مب�سداقية و�سرعة ومو�سوعية.
.)facebook.com/water4lifejo( )3. اإدارة محتوى �سفحة الفي�س بوك حتت عنوان )مياه للحياة

4. متابعة الأن�سطة يف الوزارة ون�سر اأخبارها.
1- امل�ساركة بالربامج احلوارية املختلفة التي تتناول موا�سيع خا�سة باملياه.

2- تنفيذ احلمالت الإعالمية املرتبطة بالقطاع كحملة الإعتداءات على م�سادر املياه لعام 2013.
3- اإعداد الأفالم التلفزيونية اخلا�سة باملياه.

4- امل�ساركة يف املعار�س اخلا�سة باملياه .
5- ن�سر النداءات التوعوية اخلا�سة باملياه مبختلف الو�سائل الإعالمية.

التوعية المائية
تقوم اإدارة التوعية املائية بدور فعال يف ن�سر الوعي املائي لكافة �سرائح املجتمع الأردين خا�سة يف ظل الواقع املائي ال�سعب الذي 
مير به الأردن والتحديات التي يواجهها، وذلك من خالل ا�ستهداف مختلف قطاعات و�سرائح املجتمع يف محافظات اململكة كافة 

كالقطاع الرتبوي والديني والن�سائي وال�سياحي والثقايف وال�سبابي وغريه، وتنفيذ الربامج املتعلقة بتلك القطاعات اأبرزها:
والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  املجتمع  وكليات  واجلامعات  املدار�س  طالب  ت�ستهدف  �سنوية  توعوية  حمالت  تنظيم   .1

العايل.
2. اإن�ساء اأندية مائية يف معظم مدار�س اململكة وبواقع نادي مائي واحد يف كل مدر�سة تتاألف من عدد من الطالب املتميزين 

ومعلم م�سرف تقوم مبهام محددة موكلة اإليهم تخدم الطلبة واملدر�سة واملجتمع املحلي.
3. اإجراء درا�سات الحت�ساب املائي لعدد من مدار�س اململكة ومباين الوزارات والهيئات لقيا�س كمية ا�ستهالك املياه قبل وبعد 

تركيب اأجهزة تر�سيد ال�ستهالك.
4. توزيع قطع توفري املياه على املدار�س والوزارات وغريه من املباين التي مت اإعداد درا�سة الحت�ساب املائي لها.

5. تنظيم ور�سات عمل ملعلمي ومعلمات املدار�س تهدف الى تعميق املعرفة بالواقع املائي وبطرق واأدوات وو�سائل ال�ستخدام 
الأمثل للمياه اإ�سافة ملعلومات هيدرلوجية ومناخية  وجيلوجية  لها عالقة باملياه متكنهم من التوا�سل مع الطلبة.

6. تنظيم م�سابقات فنية خا�سة بطالب املدار�س يف اململكة تت�سمن م�ساركة الطالب يف التعبري عن واقع املياه وطرق تر�سيد 
ال�ستهالك بالر�سم وتكرمي الفائز بجائزة عينية يف احتفال يوم املياه العربي والعاملي.

7. طباعة ما يزيد عن )500،000( مطبوعة من املن�سورات التوعوية �سنويًا من كتيبات وبو�سرتات وبرو�سورات توزع على كافة 
مديريات الرتبية والتعليم يف اململكة اأهمها دليل الطلبة املائي، املياه يف الإ�سالم، دفرت تلوين لطالب املرحلة الأ�سا�سية، 

كتيب دليل املزارعني، دليل املختربات والنوعية، ال�سرف ال�سحي، جودة مياه ال�سرب(.
8. متابعة تنفيذ احلملة الوطنية لل�سباكة يف مختلف املوؤ�س�سات الوطنية وتدريب القطاع الن�سائي من ربات البيوت على اأعمال 

ال�سيانة املنزلية ملرافق املياه.
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سلطة المياه
التقرير السنوي لعام 2015
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الرؤيا والرسالة واألهداف االستراتيجية
لسلطة المياه
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سلطة المياه
مديريات - وحدات - أقسام

الشؤون اإلدارية

تقوم الشؤون االدارية بالعمل على تنفيذ المهام الرئيسية التالية : 
متابعة اأعمال واأن�سطة معايري جائزة امللك عبداهلل الثاين للتمّيز و التي متثل نظام ادارة جودة �سامل.. 1
ال�سراف على اإعداد وحتديث اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سلطة  وموؤ�سراتها بال�سافة الى خطة ادارة املخاطر.. 2
اآليات ومنهجيات . 3 اإعداد وتطبيق وحتديث  اإداريًا وفنيًا وحت�سني م�ستوى الداء من خالل  تطوير الوحدات التنظيمية 

عمل وفق اأف�سل املمار�سات.
ال�سراف على ت�سميم عمليات ال�سلطة ومتابعة ادائها وحت�سني وتب�سيط الإجراءات. 4
تطبيق �سيا�سات توظيف عادلة و�سفافة ونظام مكافاآت وحوافز مبني على تقييم الداء.. 5
توفري الكوادر الب�سرية ال�سرورية ملواجهة متطلبات العمل احلالية واملتوقعة لتنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سلطة.. 6
ت�سميم وتنفيذ برامج لالحتفاظ باملوظفني و تعزيز الر�سا و الرفاه الوظيفي. . 7
ادارة كافة اأن�سطة التدريب والتطوير وتاأهيل املوارد الب�سرية من خالل حتديد الحتياجات التدريبية وو�سع اخلطط . 8

والربامج لتلبية هذه الحتياجات .
اجراء م�سوحات ر�سا متلقي اخلدمة ور�سا املوظفني .. 9
دون . 10 حتول  وقائية  اجراءات  لتخاذ  اأ�سبابها  وحتليل  اغالقها  من  والتاأكد  مركزيًا  ال�سكاوى  جميع  ومتابعة  ا�ستقبال 

تكرارها.
ويتم تنفيذ هذه املهام من خالل الوحدات التنظيمية  التالية يف قطاع ال�سوؤون الإدارية : 

مديرية تطوير الداء املوؤ�س�سي ، مديرية املوارد الب�سرية ،  ومديرية التدريب ، مديرية املتابعة ومديرية اخلدمات امل�ساندة.

مديرية تطوير األداء المؤسسي  
تقوم املديرية  بتطوير اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سلطة  واخلطط التنفيذية املنبثقة عنها كما تهدف اإلى حت�سني اأداء ال�سلطة  ومتابعة 
وحت�سني  ادائها  ومتابعة  ال�سلطة  عمليات  ت�سميم  على  ال�سراف  و  للتمّيز،  الثاين  عبداهلل  امللك  جائزة  معايري  واأن�سطة  اأعمال 
وتب�سيط الإجراءات لتقدمي اأف�سل اخلدمات للم�ستفيدين و تقوم بقيا�س مدى فاعلية ا�سرتاتيجية ال�سلطة اخلا�سة بر�سا املواطنني 
اأهم  من  كان  و  التو�سيات،   لتنفيذ  العمل  خطط  ومتابعة  واإعداد  بذلك  اخلا�سة  الدرا�سات  واعداد  والتحليل  املوظفني   ور�سا 

اجنازاتها:

أعمال جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز:
ن�سعى لتحقيق روؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم وال�سعي للتميز والعطاء واللتزام والدقة لنعك�س �سورة الردن امل�سرقة لكل 
املتعاملني مع �سلطة املياه  ويف اطار �سعينا للتطوير امل�ستمر فقد ح�سلت �سلطة املياه على املركز الأول يف املرحلة  الربونزية �سمن 

قطاع البنية التحتية والطاقة يف جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�سفافية عن الدورة ال�سابعة 2014- 2015

الدورة ال�سابعة  الدورة ال�ساد�سةالدورة اخلام�سةالدورة الرابعةاملوؤ�سر
املركز الأول يف املرحلة  الربونزية  49.56 ٪49.3٪47٪نتائج اعمال اجلائزة

االلتزام بمتطلبات نظام تطوير الخدمات الحكومية 
ح�سدت �سلطة املياه على املركز الثالث وبدرجة التزام بلغت 93٪ يف نتائج م�سح مدى التزام الدوائر احلكومية بتحقيق متطلبات 

نظام تطوير اخلدمات احلكومية الذي مت تنفيذه من قبل وزارة تطوير القطاع العام على  )74( دائرة حكومية.
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رضا متلقي الخدمة : 
مت اإعداد درا�سة  لقيا�س ر�سا متلقي اخلدمة عن اأداء ال�سلطة واأظهر املوؤ�سر ارتفاعا” تدريجيا” حيث بلغت الن�سبة يف عام  2015 

)٪75.2 (

2012201320142015املوؤ�سر

75.2٪75٪74٪72٪ن�سبة ر�سا متلقي اخلدمة

رضا الموظفين: 
بينت درا�سة ر�سا املوظفني اأن ن�سبة الر�سا بلغت يف عام 2012 ) 70 ٪  ( واأخذت بالإرتفاع وو�سلت الى)72٪(  يف عام 2015 وجاء 

ذلك الرتفاع نتيجة زيادة اهتمام ال�سلطة باملورد الب�سري.

2012201320142015املوؤ�سر

72.0٪71.0٪71.0٪70.0٪ن�سبة ر�سا املوظفني

مديرية الموارد البشرية: 
تعمل  املديرية على تطبيق �سيا�سات توظيف عادلة و�سفافة و توفري الكوادر الب�سرية  الالزمة لتنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية ،كما اأنها 

ت�سعى  لتعزيز الرفاه للموظفني وتوفري بيئة العمل املنا�سبة.  

موؤ�سرات  اأداء املوارد الب�سريةالرقم
القيمة املحققة

201320142015
ن�سبة املوظفني الى امل�سرتكني1

)عدد املوظفني / عددامل�سرتكني *1000(
9.09.010.0

17.018.018.0ن�سبة املوظفني اجلامعيني2

2.02.02.0معدل الدوران الوظيفي3

77155199اإعداد املوظفني الذين مت تعينهم4

18116عدد ا�سابات العمل5

171818ن�سبة   الإناث اإلى  الذكور6٪

4101  اإجمايل اأعداد موظفي �ســـلطة املـــيـــاه 7
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مديريــــة التدريــــــب:  
تعمل املديرية  على رفع كفاءة اأداء املوارد الب�سرية من خالل تدريب املوظفني لتمكينهم من العمل واملحافظة على اخلدمة  بامل�ستوى 

املطلوب من خالل و�سع اخلطط والربامج لتطويرهم وتاأهيلهم وبناء قدراتهم . 

وحدة القيا�سموؤ�سر الأداء مديرية التدريب
2012201320142015

حمققحمققحمققحمقق
عدد ال�ساعات التدريبية لكل موظف 

39.941.843.547.8�ساعة / �سنةمتدرب يف ال�سنة

ن�سبة عدد املوظفني املتدربني اإلى عدد 
22.513.117.423.3متدرب/كلياملوظفني الكلي

عدد �ساعات م�ساهمات موظفي ال�سلطة 
16320172101866530120عدديف التدريب

الوفر املايل املتحقق نتيجة التدريب الداخلي والتفاقيات لعام 2015
الكلفة الكلية/دينارعدد املتدربنياجلهة املنفذةالربنامج التدريبي

TOT من خالل مذكرة تفاهم مع اجلمعية
العربية املرافق

85600

Utility Management107000

257500من خالل برامج التدريب الداخليمعاجلة املياه العادمة/ اجلنوب
443300ا�ستخدام امليزان املائي

196650ت�سميم �سبكات ال�سرف ال�سحي

GIS Applications243600

164800معاجلة املياه العادمة

38450الوفر املايل املتحقق
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مديرية المتابعة / وحدة حماية مصادر المياه: 
تتولى مديرية املتابعة اإدارة وت�سغيل مركز الإت�سال و مركز الطوارئ وال�سيطرة و اإدارة �سوؤون جمل�س المة.

إدارة وتشغيل مركز اإلتصال:
ح�سل مركز الت�سال على املركز الثالث على امل�ستوى الوطني يف معدل ا�ستقبال ومعاجلة ال�سكاوي خالل عام 2015.

التوا�سل من  ، ويتم  املياه وال�سرف ال�سحي يف كافة محافظات اململكة ويرتبط به مراكز فرعية  و يقوم املركز بادارة �سكاوى 
خالل برنامج محو�سب يتيح للكادر العامل يف مختلف املناطق متابعة اجراءات معاجلة ال�سكوى وابالغها للمواطنني و�سمان تقدمي 
العام ومركز  المن  املختلفة مثل مديرية  الرقابية احلكومية  ات�سال مع اجلهات  نقطة  املركز  ويعترب  املعايري،  اخلدمات �سمن 

الت�سال الوطني وغريها.
وقد تراوحت ن�سب ال�ستجابة لل�سكاوي يف مختلف املحافظات ما بني 50-100٪ خالل العام 2015 وكما هو مو�سح بالر�سم ادناه.

مركز الطوارئ والسيطرة:
على �سوء التحديات المنية الراهنة ب�سرورة حماية م�سادر املياه من العتداءات او العبث او الخرتاقات المنية  فقد �سرعت 
�سلطة املياه باإن�ساء وحدة تنظيم وحماية متطورة ملراقبة م�سادر املياه من اخلزانات واملحطات وال�سدود واملرافق الرئي�سية من 
خالل تركيب نظام تكنولوجيا مراقبة الكامريات، و يقوم كادر متخ�س�س من ذوي اخلربة والكفاءة باإدارة النظام، ويرتبط املركز 

مع اجلهات المنية املختلفة ل�سمان التكامل يف الواجبات واملهام مثل مركز القيادة وال�سيطرة يف مديرية المن العام .
ومت  تعزيز و�سائل احلماية يف املواقع بالتن�سيق مع املعنيني يف مديرية امل�ساغل وال�سيانة و تدريب العاملني على حرا�سة املواقع 

ورفع احل�س الأمني لديهم .
ومن جهة اأخرى فان املركز يقوم حاليا” مبراقبة ما يزيد عن )30( موقع رئي�سي ويجري العمل على زيادة عدد املواقع و بواقع 

)80( موقع جديد خالل عام 2016 .
لهذه التحديات قام املركز باإلزام كافة املقاولني العاملني على تنفيذ امل�ساريع احلالية وامل�ستقبلية بكودة نظام الأمان   ونظرا” 

والتي تتيح القدرة على مراقبة املن�ساآت على اختالف اأنواعها.

إدارة شؤون مجلس األمة :
املياه  �سلطة  قامت  والنواب،  الأعيان  ب�سقيه  الأمة  جمل�س  بني  العالقة  واإدارة  تنظيم  ب�سرورة  احلكومية  بالتوجيهات  عمال” 
كادر  ويقوم  والربملانية،   ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزارة  مع  وبالتن�سيق  والأعيان  النواب  �سوؤون  ملتابعة  متخ�س�سة  وحدة  با�ستحداث 
متخ�س�س بح�سور جل�سات جمل�س الأمة ومتابعة املالحظات والتعامل معها، ومت  متابعة ما يزيد عن )1000( وثيقة ملجل�س الأمة 

خالل العام 2015 .
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مديرية الخدمات المساندة
االنجازات :

- تقدمي الدعم اللوج�ستي ملختلف دوائر ال�سلطة حيث بلغ عدد م�ستندات الإخراج )ال�سرف(: 236 م�ستند، وعدد م�ستندات 
وغري  )ال�ساحلة  املخت�سة  للم�ستودعات  اللوازم  توريد  م�ستندات  عدد  بلغ  بينما  م�ستند،   153 )التوريد(:   الإدخال 

ال�ساحلة(: 23 م�ستند.
واملعدات  باللوازم  املواقع  املبنى من خالل جتهيز مختلف  بن�سبة 07٪ من م�ستودعات  تخزينية جديدة  توفري م�ساحات   -

وتوريد غري ال�سالح منها اإلى امل�ستودعات املخت�سة.
لنظام  الأمثل  الإ�ستخدام  املراجعني من خالل  احتياجات  تلبية  وال�سرعة يف  املركزي  الديوان  الرتقاء مب�ستوى خدمات   -

الأر�سفة الإلكرتونية )elfi-e(و تفعيل نظام التحويل الإلكرتوين وتبادل املرا�سالت.
- الإ�ستجابة لطلبات ال�سيانة والدعم الفني للمديريات داخل املبنى وخارجه .

منا�سبة  عمل  بيئة  توفري  اإلى  اأدى  مما  الالزمة  ال�سيانة  اإجراء  بعد   ٪03 بن�سبة  املبنى  يف  املركزية  التدفئة  كفاءة  رفع   -
للموظفني وحت�سني م�ستوى الر�سا الوظيفي. 

- امل�ساهمة يف خف�س قيمة فاتورة الكهرباء ملبنى ال�سلطة مبعدل 02٪ �سنويًا من خالل توفري البنية التحتية الالزمة لرتكيب 
اخلاليا ال�سم�سية على �سطح املبنى.

قطاع الشؤون المالية
املهام  تنفيذ  خــــالل  من  امليـــاه  �ســــلطــة  يف  املختلفة  التنظيمية  للوحدات  وامل�ساندة  الدعم  بتوفري  املالية  ال�سوؤون  قطاع  يقوم 
املياه من خالل مديرية  اثمان  و حت�سيالت  املاليــة  املــوارد  ادارة  ت�سمــل  والتــي  واملحا�سبية  املـاليـة  بامل�سائـل  املتعلقة  والن�سطة 
امل�سرتكني وخ�سو�سا اثمان مياه البار والدوائر احلكومية والتمويليـــة وعقود ال�سركـات واعــــداد التقـاريـراملاليــة التـــي ت�ساعـد يف 

احت�ساب تغطية التكــاليف، ومتابعة الجــــراءات املحا�سبيـــة وتقـــدمي ال�ست�سارات املالية . 

اأول    :  الهدف ال�سرتاتيجي : حتقيق التوازن بني اليرادات والنفقات.
ثانيا :  اهم اإجنازات قطاع  ال�سوؤون املالية للعام 5102 والتي تتلخ�س وفق املحاور التالية:

املحور الول : موازنة �سلطة املياه ومتابعة املنحة اخلليجية.
املحور الثاين : احل�سابات اخلتامية ل�سلطة املياه واحل�سابات اخلتامية املجمعة )امليزانية العمومية(.

.)CCM( املحور الثالث : املنحة المريكية املقدمة من �سركة حتدي اللفية المرييكية
املحور الرابع : حت�سيالت اثمان املياه من البار وتفعيل قانون حت�سيل الموال المريية.

املحور اخلام�س : العالقة املالية ما بني  �سلطة املياه وال�سركات التابعة وعقود الداره ودعمها.

المحور االول : موازنة سلطة المياه ومتابعة المنحة الخليجية
موازنة عام  5102 :  باأدناه ن�سب التحقق الفعلي ملوازنة �سلطة املياه حيث بلغت 69٪ وهذا ناجت عن اأداء �سلطة املياه ممثلة بوحدة 

ال�سوؤون املالية يف تقدير النفقات ومتابعة تنفيذ املوازنة ماليا باللف دينار

ن�سبة التحقق للفعليالتحقق الفعليمقدر 2015البيــــان
106٪988 412183 173اليرادات وم�سادر التمويل

97٪838 348362 372اإجمايل النفقات

96٪504 12269 72ت�سديد اق�ساط القرو�س

97٪342 470432 444املوازنة الكلية
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المنحه الخليجية  لعام 2015: 
النقدية  ال�سيولة  تقليل عجز  الى  ادى  منا�سب  ب�سكل  واإ�ستغاللها  ت�سافر اجلهود  ونتيجة  اخلليجية،  املنحة  موازنة  موجز  باأدناه 

وتنفيذ العديد من امل�ساريع بعيدا عن موازنة ال�سلطة.

ن�سبة التحقق للفعليالنفاق الفعلي 2015مقدر 2015البيــــان
110٪944 25930 28م�ساريع ال�سندوق ال�سعودي
145٪660 32318 11م�ساريع ال�سندوق الكويتي

120٪404 58247 39الجمايل

خطة التدفق النقدي  لعام 2015
حيث مت اعداد خطة تدفق نقدي ملوازنة عام 2015 وتقدميها لوزارة املالية ومتت املوافقة عليها من قبل الرئا�سة اجلليله حيث 
�ستم مبوجب هذه اخلطة  ال�سري يف اجراءات احل�سول على التمويل الالزم من  لتغطية عجز املوازنة وت�سديد مطالبات املقاولني 
وم�ستحقات قطاع الكهرباء و توفري ال�سيولة النقدية من ايه جديده وهي التمويل من خالل ا�سدار ال�سكوك ال�سالمية والقرتا�س 
من البنوك التجارية وال�سالمية وذلك بالتن�سيق ما بني وزارة املالية و�سلطة املياه – وحدة ال�سوؤون املالية والبنوك املعنية بهذا 

ال�سكل من التمويل.

المجمعة  الختامية  والحسابات  المياه  لسلطة  الختامية  الحسابات   : الثاني  المحور 
)الميزانية العمومية(  :

 مت ا�سدار البيانات املالية املوحدة ل�سلطة املياه و �سركاتها التابعة بدون حتفظات من املدقق اخلارجي با�ستثناء بند املوجودات 
الثابتة و قد مت ت�سكيل جلان متخ�س�سة حل�سر املوجودات الثابتة  و جلنة لدرا�سة مديونية �سلطة املياه بالتعاون مع وزارة التخطيط 

و وزارة املالية ، كذلك مت ت�سكيل جلنة لدرا�سة ديون �سلطة املياه على الغري لتفعيل قانون حت�سيل الموال المريية.

االميريكية  االلفية  تحدي  شركة  من  المقدمة  االميركية  المنحة   : الثالث  المحور 
MCC

واملمولة بقيمة )288،44( مليون دولر امريكي للقيام باعمال الدرا�سات والت�ساميم والتنفيذ لعدد من م�ساريع املياه وال�سرف 
ال�سحي يف منطقة الزرقاء  والبالغ عددها )13( منها )7( مياه و)4( �سرف �سحي و)2( ا�سراف، حيث مت اختيار وحدة ال�سوؤون 

املالية/ �سلطة املياه كوكيل مايل حكومي للقيام باخلدمات املالية ح�سب متطلبات املمول، باأدنا جدول للم�ساريع املمولة:
 منحة )609G(لتمويل املرحلة التح�سريية مببلغ )13.34(  مليون دولر لتمويل اعمال الدرا�سات وال�سراف �سدد منها حتى

تاريخه مبلغ )9.218( مليون دولر )منتهية(
منحة )CIF( مببلغ )2.12(مليون دولر مخ�س�سه لعمال املرحلة النتقالية لتنفيذ م�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي  منفق  منها 

)1.57( مليون دولر)منتهية(.
منحة )Compact( مببلغ )273.94( مليون دولر لتنفيذ م�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي وال�سراف عليها والرقابة والتقييم 

وامل�ساريف الدارية، منفق منها لغاية تاريخ 2015/12/31 مبلغ )225.49( مليون دولر.

)Compact(		م�ساريع	حتليل		2015خم�س�ص	عام	نهاية	حتى	الفعلي	االجنازاالنفاق	ن�سبة

74٪87.9365.171م�ساريع املياه وال�سراف عليها
99٪96.2095.458م�سروع اخلربه ال�سمراء وال�سراف عليها

75٪76.9057.939م�ساريع ال�سرف ال�سحى  وال�سراف عليها
20٪2.81.558م�سروع الرقابة والتقييم

62٪10.16.263برنامج الداره
82%273.94225.349الجمــــــايل 
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وقد نتج عن اأداء �سلطة املياه وخا�سة وحدة ال�سوؤون املالية ما يلي :
اإن اإختيار وحدة ال�سوؤون املالية كوكيل مايل حكومي ادى لتوفري مبلغ )7( مليون دولر مت اإ�ستغاللها بتنفيذ امل�ساريع • 

املمولة من املنحة.
ح�سول  �سركة حتدي اللفية الردنية على املرتبة الولى من بني كافة �سركات حتدي اللفية على م�ستوى العامل  ب�سبب • 

تظافر جهود  كل من �سركة حتدي اللفية الردنية و�سلطة املياه كوكيل مايل يف ادارة  اموال املنحة وتنفيذ امل�ساريع املمولة .

المحور الرابع : تحصيالت أثمان المياه من اآلبار ووالتوسع في تطبيق قانون تحصيل 
االموال االميرية.

التح�سيالت من قيود البار اخلا�سة خالل عام 2015 مبلغ )20.652.593( دينار بزيادة مقدارها حوايل 1.  بلغت �سايف 
)2.7( مليون دينار عن عام 2014.

بلغت بقايا ذمم امل�سرتكني لعام 2015 مبلغ )31.64( مليون دينار يف حني كانت بقايا عام 2014 تبلغ )35.92( مليون دينار 2. 
اي انه قد مت تخفي�س البقايا مبقدار )4.27( مليون دينار.

مت حت�سيل مبلغ )641.110( دينار من البار املخالفة لعام 2015 .3. 
مت حت�سيل مبلغ )17.750( دينار من ر�سوم العرتا�سات العائدة لالبار اخلا�سة.4. 
مت حت�سيل مبلغ )348.360( دينار  خالل عام 5102 متثل �سيكات بر�سم التح�سيل م�ستحقة لعام 2016 .5. 
مت حت�سيل مبلغ )200.000( دينار من الدوائر احلكومية تخ�س ادارات املياه التابعة لل�سلطة.6. 
مت حت�سيل مبلغ )1.33( مليون دينار عن طريق قانون حت�سيل الموال المريية.7. 

المحور الخامس : سلطة المياه والشركات التابعة وعقود االداره والدعم المقدم.
توفر وحدة ال�سوؤون املالية يف �سلطة املياه لل�سركات التابعة الدعم النقدي املبا�سر بال�سافة الى قيامها باملحافظة على ال�سيولة 
النقدية لها من خالل عمل القيود املحا�سبية لطفاء خ�سائر �سركة مياه  الريموك  و اثبات قيمة البدلت ال�سنوية لتاأجري املوجودات 

الثابتة  ل�سركة مياهنا و ذلك ح�سب التي :  
دعم نقدي مبا�سر ل�سركة مياهنا  و قد بلغ الر�سيد املطلوب من �سركة مياهنا لنهاية عام 2015 مبلغ )11.652.597(1. 

دينار.
دعــم نــقــدي مبــا�ســر ل�سركة مياه الريموك و قد بلغ الر�سيد النقدي املطلوب لنهاية عام 2015 مبلغ )59.567.903( 2. 

دينار.
  مت اطفاء خ�سائر �سركة مياه الريموك لعام 2015  ومقدارها )22.701.227( دينار .3. 
  مت عمل قيود للبدلت ال�سنوية ل�سركة مياهنا مقابل ا�ستخدامها لال�سول اململوكة ل�سلطة املياه و جمموعها  حتى نهاية عام 4. 

2015 مبلغ )73.102.371( دينار .
  حتملت �سلطة املياه اعباء �سراء مياه الدي�سي نقدا نيابة عن �سركة مياهناو جمموعها  حوايل 110 مليون دينار  و مل يتم 5. 

قيد اية مبالغ بدل مبيعات مياه على �سركة مياهنا .

مديرية الرقابة الداخلية
اإن دور مديرية الرقابة الداخلية يعترب دورًا هامًا ل�سناع القرار يف الإ�سارة  اإلى الأخطاء وال�سعف لت�سويبها وال�ستثمار الأمثل 
للموارد �سواء كانت مالية اأو فنية و اإدارية بحيث تطمئن الإدارة العليا يف �سلطة املياه بانها ت�سري باجتاه حتقيق اأهدافها الواردة يف 

اخلطة الإ�سرتاتيجية . 
اإن زيادة  فاعلية الرقابة باأنواعها ) مالية، اإدارية، فنية ( يعترب �سروريا للم�ساهمة يف بناء روؤية وا�سحة لدى الإدارة العليا عن 
اأداء كافة الوحدات التنظيمية للمحافظة على املال العام  �سري اأعمال �سلطة املياه وتعترب الرقابة العني امليدانية لالإدارة ملراقبة 
واملوجودات العامة والتاأكد  من  ح�سن ا�ستخدامها بال�سكل الأمثل وح�سب معيار التدقيق الدويل )513( بهدف و�سع معايري وتوفري 

الر�سادات ب�ساأن احل�سول على فهم ل�سلطة املياه وبيئتها . 
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أهداف ونطاق التدقيق:
لكافة  مالية  كانت  �سواء  الب�سرية  املوارد  لكافة  الأمثل  وال�ستخدام  العام  املال  على  باملحافظة  الداخلية  الرقابة  مديرية  تهدف 
الرقابة  مديرية  ودليل عمل  املالية  والرقابة  التدقيق  منهجية  ) ح�سب  التدقيق  عمليات  وت�سمل  ال�سلطة  التنظيمية يف  الوحدات 

الداخلية املعتمدان وخطة الرقابة الداخليه . 
1. الفح�س والتدقيق على �سالمــة وح�سن ال�ستخدام لكافــة املوارد املتاحــة ) ب�سرية، مالية، اإدارية، فنية ( . 

2. الفح�س والتاأكد من �سالمة كافة العمليات املالية والفنية والدارية واإنها تتم وفق القوانني والأنظمة . 
3. اجلرد الفجائي على موجودات ال�سلطة  وامل�ساريع القائمه.

4. التاأكد من �سالمة وح�سن حفظ القيود وال�سجالت واملعلومات .
5. امل�ساركة يف اللجان ذات ال�سلة .

6.التن�سيق واإعداد الردود للجهات الرقابية اخلارجية الأخرى.
7. فعالية وكفاءة عمليات �سلطة املياه خلدمة متلقي اخلدمة . 

) أهم اعمال مدير مديرية الرقابة الداخلية (
1ـ امل�ساركة باعمال �سلطة املياه بجائزة امللك عبداهلل الثاين حفظة اهلل باملعيار املايل.

2ـ امل�ساركة يف جلنة التظلم يف �سلطة املياه .
3ـ امل�ساركة يف جلنة اختيار املوظف املثايل يف �سلطة املياه.

4ـ امل�ساركة يف اللجنة التن�سيقية لالبار املخالفة .
والتي  امل�سرتكني  ومن مدير  العام  المني  والري وعطوفة  املياه  وزير  لنا من معايل  التي حتال  ال�ستدعاءات  النظر يف  5ـ  

تت�سمن العرتا�س على مقطوعيات اثمان املياه واملخالفات والغرامات .
6ـ امل�ساركة يف جلان التحقيق املختلفة �سواء كانت )ماليه ، ادارية ، فنيه (.

7. امل�ساركه بلجنة العرتا�سات وح�سب كتاب عطوفة امني عام �سلطة املياه رقم 1184/10/4/2 تاريخ 2015/2/1 بالقيام 
مبهام جلنة ال�ستئناف املركزية ) �سلطة املياه ، �سركة مياهنا ، الريموك ( وكانت املهام يف هذه اللجنة ما يلي :ـ 

. درا�سة وحل العرتا�سات على القرارات ال�سادرة عن اللجان امل�سكلة يف الدارات واملديريات .أ. 
النظر ودرا�سة العرتا�سات وال�ستف�سارات املقدمة من الدارات واملديريات بخ�سو�س امل�سرتكني ومعامالتهم .ب. 
وقد قامت اللجنة منذ تكليفها بحل عدد كبري من العرتا�سات والجابة على ال�ستف�سارات وجميع العمال املوكلة لها ج. 

باتخاذ  والتن�سيب  فيها  اللجان  مع  والجتماع  الدارات  وزيارة  عليها  امليداين  والك�سف  العرتا�سات  درا�سة  حيث  من 
القرار املنا�سب لها وفيما يلي جدول يبني عدد العرتا�سات املقدمة واملحلولة خالل  تلك الفرتة :

اال�ستدعيات		واال�ستف�ساراتعدد	االعرتا�ساتال�سركة	او	االدارة

14546�سركة مياه الردن )مياهنا( 
534�سركة مياه الريموك

172عقد ادارة مياه مادبا / مياهنا 
616عقد ادارة مياه الزرقاء / مياهنا 

12617ادارة مياه البلقاء ومديرياتها 
243ادارة مياه محافظة  الكرك 
8901ادارة مياه محافظة الطفيلة 

184ادارة مياه محافظة معان 
133483املجموع 
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كشف بملخص االنجازات لمديرية الرقابة الداخلية لعام 2015

امل�ؤ�سرالبــــــيـــــــــــان

125عدد ا�ستي�ساحات ديوان املحا�سبة التي مت اإعداد ردود لها  ومازالت قيد املتابعة
10عدد ا�ستي�ساحات ديوان املحا�سبة التي مت اإنهاوؤها 

62عدد �سكاوي املياه + متابعة ادوارتوزيع  املياه
84جلان حتقيق وجلان مختلفة

55اللجان الفنية
13الردود على مكافحه الف�ساد + ديوان املظامل

328التو�سيات  واملالحظات الرقابية
13770التدقيق امل�سبق على م�ستندات ال�سرف

72ردم الآبار وت�سويرها
80مخالفات مركبات وحرا�سه
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مديرية الصرف الصحي
برامج الصرف الصحي لتنفيذ االهداف االستراتيجية

برامج الصرف الصحي
1- برنامج التو�سع بخدمات ال�سرف ال�سحي من  ان�ساء محطات تنقيه و �سبكات ال�سرف ال�سحي و حتديث وتو�سعة وتطوير 
ان�ساء محطات  و   املكارة ال�سحية وخدمة امل�سرتكني  ازالة  و   الناقله  التنقية  وحت�سني اخلطوط  و رفع كفاءة محطات  و�سيانة 

ال�سرف ال�سحي ال�سغريه لتقليل معاناة املواطنني  و متابعة عقود ت�سغيل محطات تنقية ال�سرف ال�سحي   .
ملخ�س الجنازات  مل�ساريع ال�سرف ال�سحي التي كانت قيد التنفيذ  خالل العوام  2011-2015   )  والتي  اجنزت و انتهت  

اعمالها  (

الو�سف

20112012201320142015

العدد
الكلفة                 

)باملليون 
دينار(

عدد 
امل�ساريع 
املنتهية

العدد
الكلفة                 

)باملليون 
دينار(

عدد 
امل�ساريع 
املنتهية

العدد
الكلفة                 

)باملليون 
دينار(

عدد 
امل�ساريع 
املنتهية

العدد
الكلفة                 

)باملليون 
دينار(

عدد 
امل�ساريع 
املنتهية

العدد
الكلفة                 

)باملليون 
دينار(

عدد 
امل�ساريع 
املنتهية

م�ساريع  
ال�سرف 
ال�سحي

50339213627212292632333437393178

50339213627212292632333437393178املجموع

االنفاق المالي  على مشاريع الصرف الصحي  خالل عام  2015 حسب مصادر التمويل

جمموع املطالبات املر�سله للماليه لل�سرف بالدينارخم�س�س2015 بالدينارالبيان
27.234.00024.359.722محلي

16.000.00024.898.445قر�س  
11.900.0008.455.100منح

55.134.00057.713.267املجموع
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وي�سمل النفاق املايل على تنفيذ �سبكات �سرف �سحي  ومحطات تنقية �سرف �سحي  حيث بلغ جمموع الطوال والو�سالت املنزليه 
املنفذه من بداية عام  2015 كما يلي :

1108،931-  جمموع الطوال املنفذه با لكيلو مرتالطويل  �سرف �سحي  من بداية عام  2015   =  
21،741-  جمموع عدد الو�سالت املنزلية املنفذه �سرف �سحي من بداية عام  2015 =

     م�ساريع ال�سرف ال�سحي خالل عام  2015 موزعه ح�سب املحافظات 
الكلفهالعددنوع امل�سروعاملحافظة 
10176،929،829�سرف �سحيالعا�سمة
2214،105�سرف �سحيالبلقاء
2916،793�سرف �سحيمادبا

1213،500�سرف �سحيالزرقاء
636،908،790�سرف �سحياربد

427،210،503�سرف �سحياملفرق
314،498،609�سرف �سحيعجلون
118،631،267�سرف �سحيجر�س
411،999،437�سرف �سحيالكرك
124،140،000�سرف �سحيالطفيله

55،838،656�سرف �سحيمعان
39317،501،489املجموع

مشاريع شؤون  الصرف الصحي  المنتهيه خالل عام  2015

الكلفة )باملليون دينار(عدد امل�ساريع املنتهيةالو�سف الرقم

8107.819م�ساريع ال�سرف ال�سحي1

8107.819املجموع

مشاريع شؤون الصرف الصحي / الصرف الصحي حسب مصادر التمويل 
الكلفة بالدينار الردينالعددنوع امل�سروعم�سدر التمويل  الرقم   

1USAID  363,340,876�سرف �سحي م�ساريع ممولة من ال
363,340,876املجموع

9,501,131usaid  85%53,839,745ذاتي %15 
 

الكلفة بالدينار الردينالعددنوع امل�سروعم�سدر التمويل  الرقم   
2KFW  961,337,766�سرف �سحي م�ساريع ممولة من ال

961,337,766املجموع
18,401,330KFW 70%42,936,436ذاتي %30 
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مشاريع شؤون الصرف الصحي / الصرف الصحي حسب مصادر التمويل 
الكلفة بالدينار الردينالعددنوع امل�سروعم�سدر التمويل  الرقم   

م�ساريع ممولة  من البنك 3
Eximbank 5159,058,578�سرف �سحي الكوري

5159,058,578املجموع
74,757,532Eximbank 53%84,301,046ذاتي %47 

الكلفة بالدينار الردينالعددنوع امل�سروعم�سدر التمويل  الرقم   
1223,867,908�سرف �سحي م�ساريع  ممولة  حمليا  متويل ذاتي (4

1223,867,908املجموع
23,867,908ذاتي %100 

 
الكلفة بالدينار الردينالعددنوع امل�سروعم�سدر التمويل  الرقم   

85,300,758�سرف �سحي م�ساريع  ممولة  من املنحة اخلليجية   5
85,300,758املجموع

5,300,758منحة خليجية  %100 
 

الكلفة بالدينار الردينالعددنوع امل�سروعم�سدر التمويل  الرقم   

م�ساريع �سرف �سحي ممولة  6
UNICEF 24,533,843�سرف �سحي ال

24,533,843املجموع
 UNICEF 100% 4,533,843ال

 
م�سدر التمويلالرقم 

 

 

 

الكلفة بالدينار الردين

7 + KFW  من ال + USAID  قيمة  التمويل ذاتي  من ال
Eximbank من البنك الكوري

102,659,993
102,659,993

مالحظة : اذا بالمكان ا�سافة العامود الخري مع اجلدول ال�سابق او الغاء اجلدول  ادناه
م�ساريع �سوؤون ال�سرف ال�سحي ح�سب م�سدر ون�سب التمويل من املجموع الكلي لكلفتها

ن�سبة التمويلن�سبة التمويل م�سدر التمويل  الرقم   

1USAID  17.0%م�ساريع ممولة من ال

ن�سبة التمويلم�سدر التمويل  الرقم   

2KFW  13.5%م�ساريع ممولة من ال
 

ن�سبة التمويلم�سدر التمويل  الرقم   

3Eximbank 26.6%م�ساريع ممولة  من البنك الكوري
 

ن�سبة التمويلم�سدر التمويل  الرقم   

7.5%م�ساريع  ممولة  حمليا  ) متويل ذاتي (4
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ن�سبة التمويلم�سدر التمويل  الرقم   
1.7%م�ساريع  ممولة  من املنحة اخلليجية                  5

 
ن�سبة التمويلم�سدر التمويل  الرقم   

6UNICEF 1.4%م�ساريع �سرف �سحي ممولة  ال

ن�سبة التمويلم�سدر التمويل  الرقم   

ن�سبة  التمويل ذاتي  من ال  USAID + من ال  KFW + من البنك الكوري 7
Eximbank%32.3

مشاريع الصرف الصحي قيد التنفيذ لعام 2015 ) المستمرة والمنتهيه  (

تاريخ النتهاء تاريخ البدءقيمة امل�سروعا�سم العطاءالرقم
ن�سبة الإجنازاملعدل

ا�سراف4,767,5692008/06/022011/11/01ال�سراف على تنفيذ  حمطة تنقية  جنوب عمان  /  مرحلة ال�سراف  1

86,168,8752008/06/142010/06/14م�سروع حمطة تنقية جنوب عمان 2
مت ت�سغيل 

املحطة بتاريخ 
 2015/10/29

ا�سراف2,813,8672008/08/172010/11/15 ال�سراف على م�سروع   �سبكات �سرف �سحي جنوب عمان 3

100%5,308,5832008/09/062010/08/25تنفيذ �سبكة �سرف �سحي  جنوب عمان/ منطقة القوي�سمه  حزمة  )11(4

100%8,733,8962008/09/062011/01/23تنفيذ �سبكة �سرف �سحي  جنوب عمان/ منطقة اجلويده حزمه )10(5

6
م�سروع اعداد الدرا�سات والت�ساميم ووثائق العطاء الالزمة 

ل�سبكات خطوط �سرف �سحي رئي�سية وفرعية وو�سالت منزلية  
وحمطةات الرفع  يف جنوب عمان 

364,5002015/01/182016/07/31%25

م�سروع درا�سات وت�ساميم �سبكات �سرف �سحي جنوب عمان - 7
ا�سراف2,089,6662011/06/012017/12/27املرحله الثانيه  وال�سراف  على التنفيذ

8

م�سروع تنفيذ �سبكات �سرف �سحي جنوب عمان املرحلة الثانية  
 بطول )366( كم طويل   خلدمة )  9000( و�سلة منزليه  . 

يخدم امل�سروع التجمعات ال�سكانية التالية: اليادودة,  املقابلني 
, البنيات ,ال�ساحلية, اخل�سراء, ام الب�ساتني, ال�سامك, الل�سن, 

القبية,ام العمد. 

65,667,9682014/12/012017/2/29%26

م�سروع  متديد خطوط �سرف �سحي  متفرقه يف وادي ال�سري  9
73%991,3502015/03/292016/03/29ناعور مرج احلمام الو�سطاين احلزمة ال�سافية 

م�سروع  اعادة  تاهيل املرافق ال�سحية يف مبنى �سلطة املياه الطابق 10
100%34,3302015/08/022015/09/02اخلام�س والطابق الر�سي

97%764,1932014/08/312015/03/01م�سروع  متديد خطوط �سرف �سحي  متفرقه يف مادبا 11

12
م�سروع اعداد درا�سات وت�ساميم ووثائق عطاءات  الالزمة ل�سبكات 
و خطوط �سرف �سحي وو�سالت منزليه وحمطات رفع   متفرقه 

يف مادبا 
152,6002014/11/022015/11/02%25

100%111,9502014/04/232014/06/23م�سروع معاجلة مكاره �سحية يف حمافظة البلقاء13
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تاريخ النتهاء تاريخ البدءقيمة امل�سروعا�سم العطاءالرقم

ن�سبة الإجنازاملعدل

14
م�سروع اعداد الدرا�سات والت�ساميم ووثائق العطاءات الالزمة 

ل�سبكات متفرقه من خطوط ال�سرف ال�سحي الرئي�سية والفرعية  
والو�سالت املنزلية يف حمافظة البلقاء وما حولها 

102,1552014/05/262015/05/25%50

15
م�سروع اعداد درا�سات وت�ساميم ووثائق عطاءات  الالزمة ل�سبكات 
و خطوط �سرف �سحي وو�سالت منزليه  وحمطات رفع اذا لزم 

المر ال�سليل  واحلالبات 
213,5002014/11/302015/11/30%68

  م�سروع ال�سراف �سرف �سحي اربد / ال�سالله / مرحلة ال�سراف 16
ا�سراف7,081,1412006/10/282009/04/28على التنفيذ

17
 م�سروع تلزمي اعمال البنود الختيارية  للخط الناقل  وال 

UV - Disinfection & Filtration/ ملحطة ال�ساللة  حزمة 
)2(

8,287,3112014/07/092016/07/08%87

ت�سغيل1,030,0002015/05/012016/04/30عقد  ادارة وت�سغيل   و�سيانة حمطه تنقية  ال�ساللة .18

م�سروع ت�سميم وتنفيذ وت�سغيل وحتديث حمطة تنقية وادي 19
72%8,765,9712013/10/302015/8/20العرب

88%10,363,5602013/12/092015/04/07م�سروع اعادة ا�ستخدام املياه املعاجله يف ري الغوار ال�سماليه حزمة  )3( 20

ال�سراف م�سروع اعادة ا�ستخدام املياه املعاجله يف ري  مناطق وادي 21
ا�سراف1,380,8072013/12/092015/12/09الردن  

5%18,631,2672015/09/252017/09/25م�سروع  ان�ساء وتو�سعة  حمطة تنقية جر�س22

درا�سة وت�سميم واإن�ساء وا�سراف على تطوير حمطة تنقية  الكرك 23
ا�سراف3,952,1902006/08/312013/03/15و كفرجنه واعادة ا�ستخدام املياه املعاجله

24
 م�سروع تنفيذ تو�سعة  وحتديث حمطة تنقية كفرجنة اعادة تلزمي 

املقاول ابراج العرب بكتاب الرئا�سة  رقم 6-11-1-41080  تاريخ  
2014-11-23

10,520,1192015/02/152016/02/15%65

م�سروع متديد �سبكة ري باقطار خمتلفه من مادة البويل ثلني 25
100%26,3002015/10/082015/11/08ملحمية راجب / حمافظة عجلون

97%20,569,6092011/11/222013/11/22م�سروع  تو�سعة  حمطة تنقية املفرق 26

 م�سروع  رفع كفاءة حمطة تنقية املفرق اعادة  ا�ستخدام املياه 27
79%2,107,0512015/01/042016/01/04املعاجلة للري

توريد وتركيب  وت�سغيل  و�سيانة وحدات �سرف �سحي متنقلة 28
100%4,291,5252014/02/122014/09/12ملخيم الزعرتي 

م�سروع البنية التحتية  لعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة للري / 29
95%242,3182015/04/012015/06/30حمطة تنقية خميم الزعرتي 

30
م�سروع اعداد درا�سة فنية واقت�سادية  والت�ساميم النهائية ووثائق 
عطاء لتنفيذ حمطة تنقية املياه العادمة املنقولة بال�سهاريج مكب 
النفايات ال�سائله لالغوار اجلنوبيه غور ال�سايف / حمافظة الكرك

1,184,1002014/06/142015/06/14%95

عقد ت�سغيل  حمطه تنقية  ملناطق املزار,موؤته, العدنانيه و املناطق 31
50%58,6702014/03/162014/09/16املجاوره/ الكرك.
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تاريخ النتهاء تاريخ البدءقيمة امل�سروعا�سم العطاءالرقم
ن�سبة الإجنازاملعدل

ت�سغيل800,0002014/12/112016/12/10م�سروع  ان�ساء وتو�سعة  حمطة تنقية الكرك32

اتفاقية عقد اإدارة وت�سغيل و�سيانة حمطات �سرف �سحي وادي 33
 9,956,6672015/09/052017/09/05مو�سى

ت�سغيل3,854,4762011/04/012016/04/01اتفاقية ت�سغيل و�سيانه   حمطة تنقية ال�سوبك34

35
م�سروع اعداد الدرا�سات والت�ساميم ووثائق العطاء الالزمة 

ل�سبكات خطوط �سرف �سحي رئي�سية وفرعية وو�سالت منزلية  
وحمطة رفع اذا لزم المر يف حمافظة معان لواء البرتاء

ت�سغيل20,0002015/01/012015/12/13

36
م�سروع اعداد الدرا�سات والت�ساميم ووثائق العطاء الالزمة 

ل�سبكات خطوط �سرف �سحي رئي�سية وفرعية وو�سالت منزلية  
وحمطة رفع اذا لزم المر يف اجلنوب

61,7602015/03/012015/07/27%23

37

م�سروع متديد خطوط �سرف �سحي من انابيب البال�ستيك 
املقوى اقطار ) 150-200 ملم ( مع ملحقاتها  واعمال  التغليف 
باخلر�سانه امل�سلحه خلدمة مناطق  حي ال�سغال  وحي ال�سكان 

وحي ال�سرتاحة يف حمافظة معان 

1,780,9102015/03/082016/01/08%83

ت�سغيل60,0002012/01/012015/12/31عقد ت�سغيل  حمطة تنقية بلدة املن�سوره / ال�سوبك38

100%2,680,5942008/01/272009/03/15م�سروع اعداد الدرا�سات ووثائق العطاء  �سرف �سحي ناعور39

317,501,489املجموع

محطات  تنقية مياه الصرف الصحي في األردن لعام 2015

BOD5 
الت�سميمي

 �سنة	الت�سغيل

الفعلي
نظام	املعاجلة

 احلمل	الفعلي	/

/M3  التدفق	2015

DAY

احلمل	الت�سميمي

M3/DAY
 املحطات	التي	مت	تط�يرها

وحتت	التط�ير
ا�سم	حمطة	التنقية الرقم

900 1987 طبيعية 6699 9000 العقبة	الطبيعية 1

420 2005 احلماأة	املن�سطة 12475 12000 العقبة	امليكانيكية 2

800 1987
املر�سحات	

البي�ل�جية
11862 14900 البقعة	/	عني	البا�سا 3

995 1997 احلماأة	املن�سطة 2719 2400 الفحي�ص	وماح�ص 4

800 1987

مر�سحات	

البي�ل�جية	+	

احلماأة	املن�سطة

8143 13350
 مت	حت�يلها	اىل	احلماأة

املن�سطة	فقط
اربد	املركزية 5

1090 1983 احلماأة	املن�سطة 9000 حتت	التط�ير جر�ص	)	�سرق( 6

800 2011 احلماأة	املن�سطة 6268 10000 املعرا�ص 7

800 1988
املر�سحات	

البي�ل�جية
1408 7000

 �سيتم	حت�يلها	اىل

ميكانيكية	قريبًا
الكرك 8
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850 1989

املر�سحات	

البي�ل�جية	

+احلماأة	املن�سطة

2506 1800

 �سيتم	حت�يلها	اىل

 ميكانيكية	قريبًا	بطاقة

9000	م3

كفرجنة 9

950 1989 احلماأة	املن�سطة 6557 7600
من	طبيعية	اىل	

ميكانيكية
مادبا 10

825 1988 اأح�ا�ص	طبعية 3557 2000

 �سيتم	حت�يلها	اىل

 ميكانيكية	قريبا	بطاقة

ً 6550

املفرق	الطبيعية 11

700 1989 احلماأة	املن�سطة 2288 5772
من	طبيعية	اىل	

ميكانيكية
معان 12

1100 1986
احلماأة	املن�سطة. 

R,B,C 3201 4000 اأب�	ن�سري 13

1000 1987 احلماأة	املن�سطة 4743 7400
من	طبيعية	اىل	

ميكانيكية
الرمثا 14

1090 1981 احلماأة	املن�سطة 7407 7700 ال�سلط 15

1050 1988
املر�سحات	

البي�ل�جية
1450 1600

�سيتم	حت�يلها	اىل	

ميكانيكية	قريبًا	بطاقة	

7500

الطفيلة 16

995 1999 احلماأة	املن�سطة 12880 21023 وادي	العرب 17

800 2001 احلماأة	املن�سطة 1594 1600 وادي	ح�سان 18

800 2000 احلماأة	املن�سطة 2628 3400 وادي	م��سى 19

780 1997 اأح�ا�ص	مه�ية 5040 4000
 �سيتم	حت�يلها	اىل

ميكانيكية	قريبًا	بطاقة
وادي ال�سري 20

1500 2005 اأح�ا�ص	طبيعية 1918 4000 االكيدر 21

1500 2005 اأح�ا�ص	طبيعية 595 1000
من	طبيعية	اىل	اح�ا�ص	

مه�اه
اللج�ن 22

2000 2005

مر�سحات	

البي�ل�جية+	

احلماأة	املن�سطة

358 400 تل	املنطح 23

800 2008 احلماأة	املن�سطة 773 4000 اجليزة 24

1850 2010 اأح�ا�ص	طبيعية 92 350 ال�س�بك 25

650

  1984القدمية

2008 

اجلديدة

احلماأة	املن�سطة 294862 360000
من	طبيعية	اىل	

ميكانيكية
ال�سمراء 26

2010 اأح�ا�ص	طبيعية 15 50 املن�س�رة	/	ال�س�بك 27

750 2015 احلماأة	املن�سطة 5436 52000 جن�ب	عمان 28

762 2014 احلماأة	املن�سطة 6070 13750 ال�ساللة 29

2014 حلماأة	املن�سطة 1228 7060
 م�ؤتة	املزار	و

العدنانية
30

1200 2015 اح�ا�ص	طبيعية 777 1200 ال�س�نة	ال�سمالية 31

1130 2015 MBR+TF 964 3500 خميم	الزعرتي 32

مياه ال�سرف ال�سحي املتدفقة اإلى كافة محطات التنقية  يف اململكة  وكمية املياه  اخلارجة املعاجله
من2010 عام  وحتى نهاية عام 2015 لكافة محطات التنقية يف اململكة )باملليون مرت مكعب �سنويا(
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201020112012201320142015ال��سف		

 كمية	املياه	الداخلة	اىل	املحطات		

)ملي�ن	مرت	مكعب		�سن�يا	(
117115122126143152

كمية	املياه	املعاجله	ااخلارجة	املعاجله	من	املحطات		

)ملي�ن	مرت	مكعب		�سن�يا	(
110110118121136147

 كمية	املياه	املياه	املعاد	ا�ستخدامها	

)ملي�ن	مرت	مكعب		�سن�يا	(
102102112112125133

عدد اتفاقيات اعادة االستخدام المبرمه مع المزارعين  لالعوام 2010 - 2015

عدد	اتفاقيات	اعادة	اال�ستخدام	املربمه	مع	املزارعنيال�سنـــــــه

2010146

2011177

2012179

2013185

2014208

2015218
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انجازات مديرية االحواض وحماية المصادر
الخالصة

- ي�سرف على مراقبة البار اخلا�سة ثمانية اق�سام موزعة على كافة الحوا�س املائية حيث بلغ عدد موظفي الحوا�س املائية 
الكلي )229( موظفا منهم )59( موظف مدين و )170( متقاعد ع�سكري منهم  )114( موظفا ي�سرفون على امن 

وحماية املن�ساآت و)56( يعملون يف مكاتب الحوا�س املائية.
- بلغ عدد الآبار اخلا�سة الجمايل )2519( بئرا �سخت ما مقداره )276149461 م3( لكافة ال�ستخدامات.

- يقدر اجمايل حت�سيالت املياه خالل 2015بـ )20652592 مليون دينار( 
العدادات  اأثمان  املالية من خالل  التح�سيالت  وبلغت  دينار(  ال�سبوطات )68968  املالية من خالل  التح�سيالت  بلغت   -

)21911 دينار(.
- بلغ عدد الآبار املخالفة العاملة )514( بئرا و�سكلت ما ن�سبته 20٪ من العدد الكلي لالآبار العاملة وقدرت كمية ا�ستخراجها 

من املياه اجلوفية )15894265 م3( وبن�سبة مقدارها 5.75٪ من ال�ستخراج الكلي.
- مت حجز )7( حفارات مخالفة وحترير )36( �سبط يف عام 2015.

- بلغ عدد البار التي مت ردمها )174( بئرا منها )36( بئر بدل بئر �سمن برنامج �سهري لردم البار.
- بلغ عدد البار الجمايل التي مت ردمها منذ بداية احلملة 2013/6/1 )735(.

- �سجل القطاع الزراعي اأكرب ن�سبة ا�ستهالك للمياه اجلوفية قدرت بـ 78.2٪ يليه القطاع ال�سناعي بن�سبة ٪11.
- �سجل اكرب ا�ستهالك للقطاع الزراعي يف حو�س عمان-الزرقاء بن�سبة )34.9٪( يليه حو�س وادي عربة اجلنوبي بن�سبة 

)15.2٪( يليه حو�س املوجب بن�سبة )15.1٪( ومن ثم حو�س الزرق بن�سبة )٪12.5( .
- �سجل اكرب ا�ستهالك للقطاع ال�سناعي يف حو�س اجلفر بن�سبة )34.3٪( يليه حو�س عمان-الزرقاء بن�سبة )٪17.75( 

يليه حو�س البحر امليت بن�سبة )٪15.27(.
- �سجل اكرب عدد من الآبار املخالفة العاملة يف حو�س الزرق )184( بئرا يليه حو�س وادي الردن والودية اجلانبية )140( 

بئرا يليه حو�س املوجب )53( بئرا ومن ثم حو�س عمان-الزرقاء )44( بئرا.
- �سجل اكرب كمية ا�ستهلالك لالبار املخالفة العاملة يف حو�س الزرق )184( بئرا وقدرت كمية ال�سخ منها بـ )9 م م3(، 
يليه حو�س ال�سرحان وقدرت كمية ال�سخ بـ )1.95 م م3(، يليه حو�س وادي الردن والودية اجلنوبية وقدرت كمية 

ال�سخ بـ )1.2 م م3(.
- مت �سيانة )278( عداد.

- مت تركيب )55( عداد جديد.
- مت ت�سويب و�سع )14( بئرا مخالفا.

- مت و�سع ا�س�س جديدة لرتخي�س احلفارات بالتعاون مع الدارات الخرى.
بـ  تقدر  وزيادة  م3(،   11.190.304( بـ  تقدر  الزراعية  البار  من  ال�ستخراج  كميات  يف  زيادة   2015 موازنة  �سجلت   -

)747621 م3( لبار بيع املياه ال�سالح لل�سرب، وزيادة تقدر بـ )161424 م3( لبار بيع املياه الغري �سالح لل�سرب.

1,1 انجازات مديرية األحواض المائية وحماية المصادر:
ميكن تلخي�س اجنازات املديرية خالل �سنة 2015 كما يلي:

- مت اعادة تنظيم وتوزيع كوادر الأحوا�س املائية مبا يتنا�سب مع حاجة العمل وال�ستغالل المثل للكادر املتاح مع العلم باأن 
هناك نق�س يف الكوادر.

 Google و   GIS مثل  احلديثة  التقنيات  وا�ستخدام  وتدقيقها  البيانات  جمع  يف  املتبعة  الجراءات  وتعديل  تطوير   -
Earth يف ادارة البيانات وعمل خرائط مواقع الآبار وحتديد امل�ساحات املزروعة

- مت و�سع ا�س�س جديدية لرتخي�س احلفارات بالتعاون مع الدارات الخرى ذات ال�سلة.
- مت توحيد اليات العمل يف مكاتب الأحوا�س املائية

- مت اعتماد مبداأ التقدير على الآبار التي ل تتنا�سب كميات املياه امل�سجلة من خالل العداد مع الحتياجات الفعلية مما ادى 
الى رفع كميات ال�ستخراج من الآبار الزراعية الى )215.9 م م3(

- مت احت�ساب كميات ال�ستخراج لـ )2519( بئرا مبعدل )4 – 12( زيارة �سنوية لكل بئر



-41- التقرير السنوي 2015

- مت ردم )174( بئرا مخالفا يف عام 2015 ومت اعداد خطة امنية لردم باقي الآبار املخالفة �سمن برنامج �سهري، بحيث 
ا�سبح اجمايل عدد الآبار املردومة من بداية احلملة ولغاية 2015/12/31 )735( بئرا.

- مت حجز )7( حفارات مخالفة  واودعت يف مديرية امل�ساغل 
- مت حترير )36( �سبط مخالفات مختلفة ح�سب نظام مراقبة املياه اجلوفية

- بلغ عدد العدادات التي مت �سيانتها )287(، وتركيب )55( عداد جديد.
- يقدر اجمايل اثمان املياه امل�ستحقة يف عام 2015حوايل )20652592 مليون دينار( وذلك يعود الى اجلهد املبذول يف متابعة 

ا�ستخراجات الآبار ب�سكل عام والآبار املخالفة.
- التح�سيالت املالية من خالل ال�سبوطات )68968 دينار(

- التح�سيالت املالية من خالل اثمان العدادات )21911 دينار(
- مت ت�سويب و�سع )14( بئرا مخالفا

- تزويد مكاتب الحوا�س املائية باجهزة قيا�س ن�سبة امللوحة.

2-	امل�ازنة	املائية	لالبار	اخلا�سة:

- يقوم كادر املديرية مبتابعة ا�ستخراجات الآبار اخلا�سة ب�سكل دوري، حيث يتم زيارة الآبار الزراعية املرخ�سة واملخالفة كل 
ثالثة �سهور، يف حني يتم زيارة الآبار ال�سناعية والنتاجية وابار بيع املياه وابار املوؤ�س�سات ب�سكل �سهري.

- يتم تزويد مديرية امل�سرتكني بالقراءات ال�سهرية لغايات ا�ست�سدار الفواتري لالبار ال�سناعية وابار املوؤ�س�سات وبيع املياه 
يف   )WIS( املائي  املعلومات  نظام  تزويد  يتم  حني  يف  الآبار،  لباقي  ال�سنوية  بال�ستخراجات  وتزويدهم  والنتاجية، 
الوزارة بال�ستخراجات ال�سنوية لكافة الآبار وا�ستخداماتها والآبار املخالفة اجلديدة والآبار التي مت ت�سويب او�ساعها 

وتلك التي مت ردمها لغايات حتديث قاعدة البيانات لديهم.

1.2	ت�زيع	االآبار	اخلا�سة	بناء	على	االق�سام	املائية:

جدول)1( يلخ�س عدد الآبار التابعة لكل ق�سم وكميات ال�ستخراج ل�سنة 2015 حيث تبني ما يلي:
اكرب عدد من الآبار العاملة لكافة ال�ستخدامات وي�سمل الآبار املخالفة �سجل لدى ق�سم الزرق بن�سبة 18٪ يليه املفرق بن�سبة 

17٪ و�سجل اقل عدد لدى ق�سم الكرك بن�سبة 4٪ كما يف �سكل )1(

�سكل )1(: عدد الآبار الكلي وكميات ال�ستخراج لكافة ال�ستخدامات موزعة على جميع الق�سام ل�سنة 2015
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مديرية تراخيص اآلبار

العددالوثيقة
239رخ�س ال�ستخراج 

24رخ�س حفر بئر بدل بئر 
109رخ�س التنظيف 
23رخ�س التعميق 

23ا�ستمرارية تعميق بئر 
13رخ�س بيع مياه لغايات ال�سرب 

7رخ�س بيع مياه لغري غايات ال�سرب 
57التجارب امل�سخية 

2رخ�س حفر/�سرب حكومي
2رخ�س حفر/زراعي حكومي 

1رخ�س حفر/�سناعي 
1رخ�س حفر/جامعات

63نقل امللكية 
49ا�ستخدام حفارة 

42اي�سال تيار كهربائي
18القرا�س الزراعي

53جلان الردم 
17جلان الك�سف

5تزويد مياه من ال�سبكة 
109ال�سراف على تنظيف بئر 
23ال�سراف على تعميق بئر 

24ال�سراف على حفر بئر بدل بئر 
العتذارات عن ) تعميق , تنظيف , بئر بدل بئر , حفر بئر زراعي , حفر بئر انتاجي , حفر بئر �سناعي , رخ�س 

63بيع لغايات ال�سرب , تغيري �سفة ا�ستخدام , واخرى(

مقارنة كميات استخراج بين عامي 2014 و 2015

ارتفعت كميات ال�ستخراج امل�سجلة واملقدرة خالل عام 2015 )0.99 م م3( وذلك ب�سبب اعتماد ا�س�س التقدير للعدادات التي ل 
تتنا�سب الكميات امل�سجلة فيها مع الحتياجات الفعلية كما يظهر يف جدول )3(.

كما ان اكرب زيادة يف كمية ال�ستخراج بني عامي 2014 و 2015 �سجلت لدى ق�سم املفرق بزياده مقدارها )3.3 م م3(، بينما كان 
النخفا�س احلا�سل يف كميات ال�ستخراج امل�سجلة لدى مكتب الرمثا )7 م م3( ، والنخفا�س احلا�سل لدى ق�سم عمان-الزرقاء 

)0.5 م م3( فكان نتيجة اغالق عدد كبري من الآبار املخالفة.
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جدول )3(: يبني مقارنة بني كميات ا�ستخراج الآبار املرخ�سة واملخالفة لكافة ال�ستخدامات بناء على الق�سم املائي بني عامي 
2014 و 2015.

2014 2015  

عدد الق�سم
ن�سبة ال�ستخراجاتالآبار

ال�ستخراجات 
عدد 
ن�سبة ا�ستخراجاتالآبار

ال�ستخراجات
9.07%10.1945125044440%44027129451الزرق
14.88%10.3037741097583%34727426281اجليزة
7.88%10.8520321752755%20028875305الرمثا
7.17%7.6010319801756%9520220529الكرك
25.57%25.2642470599551%41667225319املفرق

4.40%4.1235712159950%31310952972دير عال
عمان-
9.77%10.3335526987795%36227495860الزرقاء

21.26%21.3624958705631%23856853135معان
100%1002519276149461%2411266178852املجموع

مديرية الحفر:

اإن زيادة عدد ال�سكان وزيادة احلاجة ملوارد جديدة، دعت الن�سان 
للتوجة الى م�سادر املياة اجلوفية، وحفر الآبار الرتوازية ال�سحلة 
وخا�سة  واحلفر  احلفارات  تكنولوجيا  تطورت  وكذلك  والعميقة. 
قائما  وا�سعا  علما  ال�سناعة  هذة  فا�سبحت  البرتول  اكت�ساف  مع 
الع�سرين  القرن  بداية  مع  التطور  هذا  بالدنا  واكبت  وقد  بذاتة. 
احلفارات  ثم  القرن،  منت�سف  حتى  الدق  حفارات  با�ستخدام 
الرحوية ال�سغرية والى حفارات النفط ال�سخمة فحفارات الهواء 
املياة  �سلطة  يف  احلفر  مديرية  واأن�سئت  احلديثة،  الهيدروليكية 
املياة  ووزارة  املياة  ف�سلطة  الطبيعية  امل�سادر  ف�سلطة  املركزية 

والري، وتطورت هذة املديرية يف ال�سنوات الخرية بجهد وكفاءة كوادرها الوطنية. كما واأن�سئت �سركات عديدة يف البالد للحفر 
والتنقيب عن املياة اجلوفية وعن البرتول. ونرى انه لزاما علينا اأن نحافظ على م�سادرنا املائية مع التطوير احلا�سل والزيادة يف 
عدد ال�سكان خا�سة مع موجات اللجوء الأخرية من البلدان املجاورة ، واأن ن�سعى لتعزيز هذه امل�سادر من خالل التحري والتنقيب 
والتي   ، والري  املياه  وزارة  املياه/  �سلطة  مكونات  يف  اأ�سا�سي  جزء  باأننا  لنفتخر  احلفر  مديرية  يف  واإننا   ، جديدة  م�سادر  عن 
اأف�سل م�سروع عاملي  ا�ستحقت وبكل جدارة جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�سفافية وكذلك الفوز بجائزة 
للمياه وكل ذلك بف�سل اهلل ثم بف�سل الإدارة احلكيمة لوزارة املياه والري و�سلطة املياه يف اإدارة املوارد املائية رغم �سحها وقلة 

الإمكانات وبف�سل جهود جميع العاملني يف هذا القطاع احليوي.
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الهيكل التنظيمي لمديرية الحفر

ت�سم مديرية احلفرثالثة اأق�سام رئي�سية، اإ�سافة لديوان املديرية وهي موزعة على النحو التايل:

1- قسم عمليات الحفر : ويتكون من اأربع �سعب:
اأ( �سعبة احلفر الرحوي:

ويتبع هذة ال�سعبة عدة حفارات رحوية ت�ستعمل يف ادائها الوظيفي معدات خا�سة تعتمد يف ادائها على �سائل احلفر )الطفلة-
Rotary Drilling Fluid البنتونايت( او مادة البوليمر

ب( �سعبة حفارات الهواء:
ويتبع لهذة ال�سعبة عدة حفارات ت�ستعمل يف ادائها الوظيفي معدات خا�سة، تعمل ب�سكل  ا�سا�سي با�ستخدام ال�ساغطات الهوائية، 

)DHD-Down the Hole Hammer, Air and foam Drilling( .سائل احلفر،الفوم، ونظام الهمر�
ج( �سعبة حفارات الدق:

ويتبع لهذة ال�سعبة عدة حفارات، وهي تلك التي تعمل بالو�سائل والطرق القل تطورا.
)Cable Toole-Drilling(

د( �سعبه الت�سوير اجليوفيزيائي :
 مهمتها 

- الت�سوير اجليوفيزيائي لالبار املحفوره من قبل ق�سم عمليات احلفر حديثا وو�سع برامج التغليف لها بعد حتليل ودرا�سة 
الت�سوير ومعطياته.

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

2- قسم التجارب المضخية والجيولوجيا :
وتنح�سر مهام هذا الق�سم يف :

التي يتم حفرها من قبل ق�سم عمليات احلفر، وبع�س البار احلكومية واخلا�سة.بهدف  التجربة امل�سخية لالبار  - اجراء 
معرفة الطاقة النتاجية لها ونوعية املياة امل�ستخرجة منها.

 HCl-وكذلك معاجلة وتطوير  بع�س البار لرفع كفاءتها وذلك با�ستخدام حام�س الهيدروكلوريك -
- ال�سراف على التجارب امل�سخيه وت�سجيل القراءات ل�سطح حلركة �سطح املاء خالل التجربة وقرءات رجوع �سطح املاء يف 

البئر .
- تقييم البار التي تعاين من تدين يف النتاج او تغيري يف نوعيه املياه

3- قسم االمداد والتجهيز: ويتكون هذا الق�سم من:
اأ( احلركة: وتنح�سر مهمتها يف ادارة �سووؤن الليات املختلفة ومنح اوامر احلركة لها وكوبونات املحروقات لتلك الليات 

وتوزيع العمل واملهام على هذة الليات ح�سب متطلبات الق�سام املختلفة واولويات العمل.
الهوائية  وال�ساغطات  املختلفة  احلفارات  وا�سالح  �سيانة  اعمال  متابعة  يف  امل�سغل  هذا  عمل  ويتلخ�س  امل�سغل:  ب(	

واملحركات وكافة الليات امل�ساندة للحفارات، وذلك �سمن المكانات املتوا�سعة لهذا امل�سغل.
ج(	االمداد	والتزويد-	اخلزنة: وتتلخ�س اعمال اخلزنة يف جتهيز طلبيات احلفارات والق�سام املختلفة وا�ستالمها 

من امل�ستودعات وت�سليم املواد من امل�ستودعات وت�سل�سم املواد املرجتعة والغري �ساحلة من احلفارات بال�سافة الى امل�ساركة 
يف جلان امل�سرتيات.
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ديوان المديرية:
العمال  وعالوات  رواتب  ك�سوفات  وجتهيز  املوظفني،  وملفات  البار  ملفات  وحفظ  املديرية  معامالت  توثيق  يف  مهمتة  وتنح�سر 

ومكافئات املوظفني وك�سوفات الدوام واملغادرات.

لجنه تعيين اآلبار الحكوميه:
مهمتها :

- البحث عن م�سادر مياه جديده .
- التو�سيه بحفر ابار من عدمه وحتديد مواقعها .

 -مناق�سه وتقييم امل�ساكل يف البار العامله .

المهام واألعمال الرئيسية لمديرية الحفر

ت�سطلع مديرية احلفر مبهام واعمال وواجبات كبرية، ميكن ايجاز ذلك على النحو التايل:
التجمعات  لكافة  ال�سرب  مياة  توفري  اجل  من  وذلك  وال�سحلة  العميقة  الرتوازية  البار  وجتهيز  وتغليف  بحفر  القيام   .1
اجليولوجية  للدرا�سات  بال�سافة  وغريها،  والزراعة  لل�سناعة  الالزمة  املياة  وكذلك  اململكة  انحاء  جميع  يف  ال�سكانية 

والهيدرولوجية ومراقبة الحوا�س املائية واخلزانات اجلوفية املختلفة.
2. اجراء التجارب امل�سخية لالبار التي يتم حفرها ملعرفة مدى انتاجيتها ودرا�سة وحتليل عينات املياة املاخوذة من تلك البار 

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

4. العمل على تطوير البار امل�ستغلة التي يتدنى فيها النتاج بالطرق العلمية والفنية.
5. اجراء عمليات الت�سوير اجليوفيزيائي لالبار التي يتم حفرها وحتليل نتائج هذا الت�سوير وتقرير الالزم.

6. تعيني وتثبيت مواقع واحداثيات البار اجلديدة وبالتعاون مع مديرية تخطيط موارد املياة يف الوزارة ووحدة ترخي�س البار 
اخلا�سة من خالل جلنة البار.

اولويات  ح�سب  البار  تعيني  مبناق�سة  مبا�سر  ب�سكل  تعنى  والتي  البار  مواقع  حتديد  جلنة  يف  فعال  وب�سكل  ال�سرتاك   .7
املحافظات املختلفة وذلك من خالل اجتماع ا�سبوعي لهذة اللجنة.

8. اجراء الت�سوير التلفزيوين بوا�سطة الكامريا لفح�س البار التي قد حتدث فيها م�ساكل فنية مثل ك�سر املوا�سري الغالفية 
او امل�سخة او وجود عوائق يف البار وتقرير الالزم وتوثيق ذلك.

التابعة  العامة  لالبار  عطاءات  لطرح  الالزمة  وال�سروط  الفنية  واملوا�سفات  الوثائق  كافة  وجتهيز  احلفر  برامج  و�سع   .9
للموؤ�س�سات والوزارات املختلفة ودرا�سة العرو�س املقدمة حلفر تلك البار وال�سراف الفني امليداين الكامل على تنفيذها.
تلك  على  الكامل  الفني  وال�سراف  لل�سلطة  البار  حفر  مب�ساريع  اخلا�سة  العطاءات  و�سياغة  الفنية  املوا�سفات  و�سع   .10

امل�ساريع وخ�سو�سا ما يتعلق بخطط الطوارئ.
11. جمع العينات املاخوذة من البار وتامينها الى مختربات ال�سلطة وكذلك تامني عينات املياة املختلفة من البار التي يتم 

جتربتها الى مديرية املختربات يف ال�سلطة.
12. ال�سرتاك يف اللجان الفنية املتخ�س�سة حلل ال�سكاليات القائمة حول ابار القطاع اخلا�س والتي تعتمد على التحكيم 

حيث يعتمد راي و�سهادة مهند�سي  وجيولوجيي هذة املديرية ب�سكل قاطع كخرباء محايدين يف هذا املجال.  
13. ا�سدار رخ�س احلفارات الهلية بعد الك�سف احل�سي عليها والتاكد من جاهزيتها ومطابقة كافة بيانتها.

14. ا�سدار رخ�س احلفارين العاملني يف القطاع اخلا�س وذلك بعد فح�سهم علميا، عمليا، ميدانيا وفنيا.
15. ال�سراف الفني امليداين على معظم م�ساريع املوؤ�س�سات العامة يف جمال حفر و�سيانة البار.
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حفارين  من  املديرية  لدى  للتعيني  الختيار  عليهم  يقع  الذين  الفراد  بني  واملفا�سالت  واملقابالت  الفحو�سات  اجراء   .16
وميكانيكيني وفنيني وعمال.

17. �سياغة قوائم وك�سوفات قطع الغيار للحفارات ومعدات احلفارات والحتياجات ال�سنوية باملوا�سفات العلمية الدقيقة.
18. ال�سرتاك وب�سكل ا�سا�سي يف اللجان الفنية لدرا�سة العرو�س املقدمة لقطع الغيار واحلفارات اجلديدة واملواد املختلفة.

الهمر  ري�س  احلفر،  ري�س  مثل  انواعها  اختالف  على  احلفر  مواد  ل�سراء  املختلفة  للعطاءات  الفنية  املوا�سفات  و�سع   .19
والهمرات.

املديرية  لهذة  واملوردة  الغيار  واملعدات وقطع  للمواد واحلفارات اجلديدة  ال�ستالم  وب�سكل رئي�سي يف جلان  20. ال�سرتاك 
وملديريات اخرى.

21. توزيع وطرح املناق�سات من خالل جلنة امل�سرتيات الفرعية يف املديرية لكافة احتياجات املديرية �سمن �سالحية اللجنة.
22. ال�سرتاك يف جلنة ترخي�س البار اخلا�سة وامل�ساركة يف مراقبة تنفيذ العمال على هذة البار من خالل اللجنة.

23- و�سف العينات ال�سخريه للطبقات اجليولوجيه ،والتي يتم اح�سارها  من البار احلكوميه يف مخترب العينات.
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شؤون المختبرات والنوعية 

يتولى �سوؤون املختربات والنوعية باعتباره اجلناح الفني 
يف  النوعية  واإدارة  املخربية  التحاليل  لإجراء  الرئي�س 
املائية  للم�سادر  النوعية  ومراقبة  ر�سد  املياه،  �سلطة 
املنزيل  ب�سقيها  العادمة  واملياه  املائي  التزويد  واأنظمة 
من  مبا�سرة  تدار  التي  املناطق  كافة  يف  وال�سناعي 
وتدريبيًا  علميًا  مركزًا  القطاع  ويعترب  املياه  �سلطة  قبل 
كفاءة  حيث  من  العاملية  املختربات  يحاكي  متخ�س�سًا 
املتاحة.  والو�سائل  التجهيزات  وحداثة  العاملني  وخربة 
العتماد  على  والنوعية  املختربات  �سوؤون  ح�سل  حيث 

UKAS منذ 2005،  : 2005من قبل نظام العتماد الربيطاين  الآيزو 17025  العاملي لكفاءة مختربات الفح�س وفق موا�سفة 
كما وت�سعى �سوؤون املختربات والنوعية اإلى ا�ستدامة العتماد من خالل مديرياتها املختلفة وعرب ق�سم �سبط اجلودة التي تتولى 
ال�سرف  و مياه  ال�سرب  توكيد اجلودة على حتاليل مياه  و  الدولية يف �سبط  املعايري  اأعلى  وتطبيق  العتماد  املحافظة على هذا 
ال�سحي وحتاليل النظائر البيئية والأحياء الدقيقة وجمع العينات ومراقبة اخلدمات وقد قام فريق من مقييمي  هيئة العتماد 
لل�سنة  اأيار من هذا العام 2015 بزيارة تقييم �سنوية و يف نهاية الزيارة مددت الهيئة العتماد  )UKAS( يف �سهر  الربيطانية 
يف  متبع  عمل  منهج  اأ�سبح  اإطار  وهو  املياه  ك�سالمة  احلديثة  املنهجيات  بتبني  النوعية  و  املختربات  �سوؤون  يقوم  كما   . العا�سرة 
كثري من دول العامل املتقدمة يعتمد على تقييم املخاطر وال�سيطرة عليها و�سمان ماأمونية و�سالمة املياه من امل�سدر حتى حنفية 

امل�ستهلك.

الرقابة على نوعية مياه الشرب:
نفذت اأق�سام الرقابة النوعية الربنامج الرقابي على نوعية مياه ال�سرب يف كافة اأنحاء اململكة تغطية املوا�سفة القيا�سية لأعداد 
العينات اجلرثومية  لعام 2015 حيث مت جمع 31630 لغايات الفحو�سات اجلرثومية الروتينية من جميع محافظات اململكة من قبل 
)مديرية النوعية - �سوؤون املختربات والنوعية، �سركة مياهنا، قطاع ال�سمال، �سركة مياه العقبة(، وذلك �سمن الربنامج الرقابي 
للوقوف على مدى مطابقة نوعية املياه للموا�سفة القيا�سية الأردنية ملياه ال�سرب رقم 2015/286،  وقد بلغت ن�سبة املطابقة الكلية 

99.5 ٪. كما مت التعامل مع 23 �سكوى  ب�سبب ت�سرب مياه عادمة الى �سبكة التوزيع .

�سكل رقم )2(: ن�سبة املطابقة امليكروبيولوجية لعينات م�سادر     �سكل رقم )1(:عدد �سكاوي نوعية مياه ال�سرب
و�سبكات مياه ال�سرب
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جدول رقم )1(: ن�سبة املطابقة امليكروبيولوجية لعينات م�سادر و�سبكات مياه ال�سرب عام 2015

ن�سبة تغطية املوا�سفة 
الردنية ملياه ال�سرب %

الن�سبة املئوية املطابقة 
ل�سبكات التوزيع  % 

الن�سبة املئوية 
املطابقة للعينات % 

عدد العينات 
غري املطابق

عدد العينات 
املجمعة املحافظة

229 %99.8 %99.8 28 11360 العا�سمة
109 %99 %98.7 20 1585 البلقاء
108 %98.8 %98.9 23 2142 الزرقاء
149 %100 %100 0 4143 اربد
97 %98 %98.1 17 874 الكرك

105 %98.1 %97.9 8 390 الطفيلة
100 %99.1 %98.9 13 1185 املفرق
103 %97.9 %98.1 11 581 معان
199 %100 %100 0 1001 العقبة
150 %99.7 %99.8 1 629 مادبا
182 %100 %100 0 1226 عجلون 
97 %98.3 %98.5 13 888 جر�س

155 %99.5 %99.5 134 26004 املجموع

الرقابة على المياه الخارجة من محطات تنقية المياه العادمة المنزلية والصناعية:
مت جمع )1510( عينة موزعة كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم )3(.

وبلغت عدد عينات املياه العادمة املنزلية وال�سناعية املخالفة )699( موزعة كما يف اجلدول رقم )2(:

�سكل رقم )3(: توزيع لعدد العينات التي مت جمعها خالل العام 2014
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جدول رقم )2(: عدد عينات املياه العادمة املنزلية وال�سناعية املخالفة خالل عام 2014

عدد املخالفاتموقع  العينة

610حمطات تنقية عامة

25حمطات تنقية خا�سة

64م�سانع رابطة

التحاليل المخبرية: 
تقوم مديرية املختربات باإجراء )116( فح�سا للعينة الواحدة للمعايري الكيماوية وامليكروبيولوجية والإ�سعاعية يف م�سادر مياه 
ال�سرب بالإ�سافة لتحاليل املياه العادمة املنزلية وال�سناعية بالإ�سافة ل )70( فح�سا تخ�س�سيا وذلك من خالل كادر فني موؤهل  
�سبط  متطلبات  تطبيق  ويتم  احلديثة.   والتكنولوجيا  العلمية  امل�ستجدات  تواكب  التي  املتطورة  التحليلية  التقنيات  با�ستخدام  و 
اجلودة التحليلية للتاأكد من احل�سول على نتائج ذات م�سداقية عالية، وبلغت املعدلت ال�سنوية لأعدد العينات الوارده الى مديرية 

املختربات ما يقارب )35812( الف عينة ويجرى لها حوايل )95275( الف حتليل.
كما يبلغ عدد التحاليل التي مت اعتمادها من قبل نظام الإعتماد الربيطاين)UKAS( منذ عام 2005  وفقا لنظام الأيزو 
)ISO17025:2005( للتحاليل املخربية املختلفة )62( حتليال ويتم ال�سعي لتو�سعة نظام الإعتماد �سنويا لتغطية كافة التحاليل 

املطلوبة.   
جدول رقم )3(: عدد العينات والتحاليل املخربية لعام 2015

عدد العيناتعدد التحاليلالق�سم

347616222كيمياء مياه ال�سرب

127391847كيمياء املياه العادمة

4162226983الأحياء الدقيقة

6153760النظائر البيئية

9527535812املجموع 

التخطيط والتقييم:
الربامج  من  العديد  بتنفيذ  والتقييم(  واملتابعة  ال�سرب  مياه  �سالمة  املائية،  امل�ساقط  )حماية  الثالث  باأق�سامها  املديرية  قامت 
حلماية امل�ساقط املائية و�سمان �سالمتها من حيث النوعية والكمية  و�سالمة املن�ساآت التابعة للم�سادر املائية وذلك حر�سًا على 
و�سول مياه اآمنة و�سليمة الى املواطنني، والتي تتطلب متابعة تنفيذ متطلبات حماية البيئة على جميع م�سادر املياه وح�سر  وحتليل 
بوؤر التلوث التي قد توؤدي الى تلويث امل�سادر املائية وتوقفها، مع اأخذ الأحتياطات الأ�ستباقية ملنع ح�سول ذلك، بال�سافة الى اإعداد 

الدرا�سات البيئية املتخ�س�سة للعديد من حالت التلوث التي لها م�سا�س ب�سالمة نوعية املياه وحمايتها من املخاطر.  
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ومن أهم انجازات التخطيط والتقييم:
1- ا�سدار تقارير حول خطط �سالمة املياه املخت�سرة ملناطق الزنية, ال�سوبك والري�سة.

2- اجناز خرائط رقمية متخ�س�سة حول توثيق املخاطر البيئية وا�سقاط املن�ساأت املائية.
3- الك�سف على اأنطقة احلماية لعدد من امل�سادر املائية يف مناطق اململكة واإعداد التقارير الفنية بذلك.

المعلومات المخبرية :
تعترب حلقة الو�سل بني متلقي اخلدمة ومديريات القطاع فيما يتعلق بتقدمي خدمة جمع وحتليل العينات املخربيه، وتتولى اإدارة 
ومبا  املخربية  املعلومات  اإدارة  والرائدة يف  عامليّا  امل�ستخدمة  الأنظمة  اأحدث  تطبيق  املياه من خالل  بنوعية  املتعلقة  املعلومات 

.UKAS .يتوافق مع متطلبات هيئة العتماد الدويل الربيطاين

عائدات القطاع الخاص
اجلدول التايل يلخ�س عائدات القطاع اخلا�س بدل خدمات جمع وحتليل العينات خالل ال�سنوات 

من 2008 وحتى 2015

ال�سنة العائد 
بالدينار

%الزيادة ال�سنوية 
للعائد عدد العقود عدد الزبائن 

خالل ال�سنة
عدد طلبات 

التحاليل عدد العينات % الزيادة ال�سنوية 
بعدد العينات

2008 151434 6 181 476 1024

2009 208145 +31.5% 9 138 683 1756 +40.8%

2010 250236 +16.8% 13 131 638 1782 +1.5%

2011 124743 -50.1% 22 138 613 1342 -24.7%

2012 101829 -18.4% 23 168 619 1823 +26.4%

2013 122000 +16.5% 21 145 683 1418 -22.2%

2014 120000 -1.64% 33 125 680 1400 -1.3%

2015 43691 + 127% 39 150 700 2000 +42.86%

ضبط الجودة:
حافظت �سوؤون املختربات والنوعية على ا�ستمرارية الإعتماد الدويل لقطاع املختربات والنوعية لل�سنة العا�سرة على التوايل املمنوح 
ال�سنوية من قبل فريق هيئة الإعتماد  الربيطاين  التفتي�س  اإجراء زيارة  UKAS، حيث مت  من قبل هيئة الإعتماد الربيطانية 
نظام عايل  باأنه  و�سفه  ومت  النظام  لهذا  وحدة �سبط اجلودة  وبادارة  والنوعية  املختربات  ب�سوؤون  الفريق  اأ�ساد  وقد   UKAS

اجلودة وذو م�ستوى مرتفع من الأداء .
ومن خالل ال�سعي ل�سبط العملية التحليلية بتطبيق اأعلى املعايري والتاأكد من ا�ستمرار كفاءة الطرق التحليلية والعاملني عليها 
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فانه يتم :
- ال�سرتاك بربامج الكفاءة املخربية مع جهات عاملية يف كل من الوليات املتحدة المريكية واململكة املتحدة واملانيا حيث كان 

عدد امل�ساركات لعام 2015 حوايل 401 جلميع التحاليل املعتمدة وغري املعتمدة وبلغت الن�سبة العامة للنجاح ٪95.
- كما يتم تطبيق نظام التدقيق الداخلي حيث مت التدقيق خالل عام 2015 على )27( طريقة حتليلية و)12( جامعي عينات 

�سواء ملياه ال�سرب اأو املياه العادمة .

المراقبة عن بعد )المشروع الكوري(:
مدار  وعلى  بعد  عن  املياه  نوعية  ومراقبة  متابعة  جمال  يف  نوعية  نقلة  ي�سكل  حيث  وحيويا  رياديا  م�سروعا  امل�سروع  هذا  ويعترب 

ال�ساعة، من خالل مركز مراقبة ومعلومات متكامل لنوعية مياه ال�سرب واملياه العادمة املعاجلة اخلارجة من محطات التنقية.
مت اعتماد ثالث مواقع ليتم جتهيزهم مبحطات مراقبة عن بعد وتزويدهم بكافة الجهزة التحليلية وربطهم ب�سبكة املعلومات كما 

هو مو�سح يف اجلدول رقم )4(:
جدول رقم )4(: املحطات الرابطة على نظام املراقبة عن بعد

الزعرتيال�سمراال�سلط

مياه �سربمياه عادمة معاجلةمياه عادمة معاجلةنوعية املياه

املفرقالزرقاءالبلقاءاملحافظة

198119851960تاريخ الت�سغيل

199720092011تاريخ التو�سعة

48000 م3/يوم365000 م3/يوم7600 م3/يومالطاقة الت�سميمية

48000 م3/يوم225000 م3/يوم5000 م3/يومالطاقة الإنتاجية

كلورةاحلماأة املن�سطةاحلماأة املن�سطةنظام املعاجلة

أهم انجازات شؤون المختبرات والنوعية في أهم المشاريع واللجان: 

امل�ساركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية �سمن برنامج التعاون التقني يف دورته الرباجمية اجلديدة )2015-2014( 	 
مت  حيث  اجلوفية،  املياه  نوعية  تقييم  يف  الطبيعية  والإ�سعاعية  البيئية  النظائر  ا�ستخدام  حول  الإقليمي  امل�سروع  يف 
الإنتهاء من ال�سنة الثانية للدرا�سة بنجاح ومت عقد الإجتماع اخلتامي للم�سروع يف الفرتة ما بني 7-2016/3/10 يف 

عمان-الأردن.
ومت من خالل امل�سروع اإحلاق عددا من موظفي ق�سم النظائر بثالث دورات تدريبية متخ�س�سة، زيارتني علميتني ، 	 

واثنان  Fellowships، بالإ�سافةل�سراء  اأجهزة ميدانية وقطع غيار ومحاليل معيارية بقيمة تقدر ب 55000 يورو على 
ح�ساب امل�سروع.

وذلك 	   2014 عام  من  بداأ  والثالث  والثاين  الأول  للربع  الدي�سي  مياه  جر  م�سروع  لآبار  الربعية  املراقبة  من  الإنتهاء 
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لتلبية متطلبات وثيقة املمولني ESMP2 وذلك من خالل قيام كادر ق�سم النظائر بجمع وحتليل العينات للمتغريات 
النظائرية.

قيام رئي�س ق�سم النظائر ال�سيد اإ�سماعيل م�سلم باإعداد التقارير الفنية الدورية من الناحية الإ�سعاعية لنوعية مياه اآبار 	 
الدي�سي واملياه املخلوطة يف خزاين دابوق واأبو علندا.

رفد املختربات باأجهزة حتليلية متطورة وذلك بقيمة اإجمالية ت�سل تقريبا اإلى 1.5 مليون  دينار اأردين بتمويل من 	 
.AFD  الوكالة الفرن�سية للتنمية

امل�ساركة يف اللجنة الفرعية الدائمة لنوعية املياه امل�سكلة من قبل رئي�س الوزراء.	 
امل�ساركة يف اللجنة الدائمة ملياه ال�سرب و املياه العادمة مع موؤ�س�سة املوا�سفات و املقايي�س.	 
امل�ساركة يف م�سروع املحطات الالمركزية وو�سع املعايري الت�سغيلية و الرقابية لها.	 
امل�ساركة يف جلنة امل�سروع الوطني ملراقبة املياه عن بعد .	 
امل�ساركة يف اللجنة الفنية اخلا�سة بتطوير ومراجعة تعليمات الربط على �سبكة ال�سرف ال�سحي.                                              	 

وحدة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المركزية 

قسم البنية التحتية 
الدارات . 1 على  الحتياجات  ح�سر  مناذج  توزيع  طريق  عن  وملحقاتها  حا�سوب  اأجهزة  من  ال�سلطة  احتياجات  ح�سر 

واملديريات املختلفة وتفريغها.
ربط مديرية الغوير بالكرك مع نظام النداء املركزي يف املبنى الرئي�سي لل�سلطة، وو�سع املوا�سفات الفنية املطلوبة لربط . 2

كل من اإدارة مياه معان واإدارة مياه الطفيلة بنف�س اخلدمة.
اإعادة تاأهيل ال�سبكة الداخلية ملديرية مياه الفحي�س.. 3
ربط وحدة ال�سوؤون املالية يف ال�سلطة مع وزارة املالية على برنامج امل�سقفات، وذلك عن طريق ال�سبكة احلكومية الآمنة، . 4

بال�سافة اإلى ربط مكتب معايل وزير املياه والري مع رئا�سة الوزراء.
تقدمي الدعم الفني للموظفني يف ال�سلطة، وحل امل�ساكل التي تواجههم يف التعامل مع �سبكة املعلومات والأنظمة املختلفة، . 5

بالإ�سافة اإلى م�ساكل احلا�سوب وملحقاتها من طابعات وما�سحات �سوئية وغريها.
ال�سوئي . 6 املا�سح  واأجهزة  والطابعات  املحمول  احلا�سوب  واأجهزة  واحلوا�سيب  اخلادم  لأجهزة  الفنية  املوا�سفات  و�سع 

وكامريات املراقبة وغريها من الأجهزة مبا يخدم اأهداف ال�سلطة.
حتديد احتياجات ال�سلطة من الأحبار وكمياتها، وو�سع املوا�سفات الفنية لها.. 7
تقدمي الدعم الفني لالإدارات واملديريات املختلفة فيما يخ�س خدمات ال�سبكة والنرتنت والمييل.. 8
و�سع املوا�سفات الفنية للتحول اإلى احلو�سبة ال�سحابية، وحل فني حلماية ال�سبكة بو�سع املوا�سفات الفنية لرتكيب وت�سغيل . 9

.)firewalls( جهازي جدران نارية
الت�سغيلية . 10 امل�ساكل  من  والتخل�س   )Data Center( الرئي�سية  ال�سريفرات  غرفة  تاأهيل  لإعادة  الفنية  املوا�سفات  و�سع 

احلالية.
 املتابعة مع �سركات الت�سالت املختلفة لعمل عدة جتارب لعملية نقل الفيديو اخلا�س بكامريات املراقبة يف مواقع خزانات . 11

املياه، اإلى مركز ال�سيطرة / ال�سلطة وذلك لتحديد الطريقة املثلى لعمل ذلك. بالإ�سافة اإلى متابعة تركيب وت�سغيل خطوط 
امليكروويف اخلا�سة بنقل ت�سجيالت كامريات املراقبة يف بع�س مواقع ال�سلطة / خزانات املياه.

و�سع املوا�سفات الفنية لطرح عطاء تزويد مواقع �سلطة املياه و�سلطة وادي الأردن بخدمة الربط مع املبنى الرئي�سي، وذلك . 12
لال�ستمرار بالتزود باخلدمات اللكرتونية مثل المييل والنرتنت وبع�س اخلدمات اللكرتونية التي يتم تزويدها للمواقع 

عن طريق اأجهزة اخلادم املوجودة يف املبنى الرئي�سي.
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و�سع املوا�سفات الفنية ل�ستبدال نظام كامريات املراقبة احلايل يف وزارة املياه والري بنظام حديث، ميكن العتماد عليه.. 13
Mbps ذلك لتغطية احتياجات . 14 Mbps اإلى 75  رفع �سرعة خدمة النرتنت مع مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني من 60 

ال�سلطة يف املبنى الرئي�سي واملواقع الفرعية من النرتنت.
متابعة عقود ال�سيانة املختلفة اخلا�سة ب�سمان ا�ستمرارية عمل الأجهزة وغرفة ال�سريفرات بال�سكل الأمثل ومنها عقد . 15

�سيانة نظام الإطفاء التلقائي، عقد �سيانة نظام مراقبة الكامريات cctv، عقد �سيانة اأجهزة ت�سغيل النظام املحــا�سبي 
.)Call Center( وعقد �سيانة نظام النداء املركزي ،UPS وعقــد �سيانـــة اأجهــــزة التـــغــذيـــة غيــر املنقطعة FAS

بعد . 16 العمل  �سوق  يف  لالنخراط  تاأهيلهم  لغايات  الردنية،  املجتمع  وكليات  اجلامعات  طالب  وتاأهيل  تدريب  يف  امل�ساهمة 
التخرج، وذلك باإك�سابهم اخلربة الالزمة يف جمال �سيانة احلا�سبات اللكرتونية وملحقاتها و�سبكات املعلومات.

قسم انظمة دعم القرارات :
متابعة دعم تطبيق نظام ادارة معلومات املختربات )LIMS( للمختربات املركزية يف �سلطة املياه وكذلك ملختربات �سلطة . 1

 Thermo( )Best Practice( والتي قامت بتطويره ال�سركة الربيطانية  وادي الردن وهذا النظام من النظمة العاملية 
Fisher( ومتابعة تقدمي الدعم الفني مل�ستخدمي النظام وكذلك درا�سة احلاجة الى تطوير النظام مع املختربات وال�سركة 

املالكة للنظام
متابعة تطبيق ودعم نظام املعلومات مل�سروع )TEWARON )Telemetry System يف وزارة املياه والري�سمن املرحلة . 2

امل�سادر  لهذا  القيا�سية  البيانات  اململكة واحل�سول على  املياه يف  املياه يف مراقبة م�سادر  وزارة  ي�ساعد  اخلام�سةوالذي 
بطريقة اوتوماتيكية لي�ساعد خرباء املياه يف التخطيط ال�سليم .

موا�سلة دعم م�ستخدمي نظام املعلومات املائية يف قطاع املياه )WIS( والذي يعمل على تخزين وتزويد معلومات م�سادر . 3
املياه يف اململكةوامل�ساركة يف حتديث البيانات وتدقيقها يف النظام لعداد املوازنة املائية ال�سنوية.

امل�ساهمة يف م�سروع )HSSP( Hydrometrical System Support املدعوم من بنك العمار الملاين )KfW( لتطوير . 4
نظام القيا�سات عن بعد )Telemetry System( وتقدمي احللول العملية لبناء �سبكة مراقبة مل�سادر املياه متطورة وذات 
فاعلية يف احل�سول على القيا�سات الدقيقة وخالل وقت قيا�سي وذلك من خالل امل�ساركة يف جلان طرح ودرا�سة عطاءات 

لعمال تو�سعة �سبكة محطات الر�سد عن بعد وتطوير الربجميات امل�ستخدمة.
امل�ساهمة يف تنفيذ م�سروع ان�ساء نظام وطني للمعلومات املائية )NWIS( يف وزارة املياه والري مب�ساعدة ومتويل مفو�سية . 5

املوؤ�س�سات  يف  املائية  املعلومات  انظمة  جميع  وربط  الردن  يف  املياه  مل�سادر  املتكاملة  الدارة  لتح�سني  الوروبي  الحتاد 
والوزارات املختلفة يف الردن والبدء باملرحلة الأولى للم�سروع.

بعد . 6 العمل  �سوق  يف  لالنخراط  تاأهيلهم  لغايات  الردنية،  املجتمع  وكليات  اجلامعات  طالب  وتاأهيل  تدريب  يف  امل�ساهمة 
التخرج.

قسم األنظمة التطبيقية 
تطويرنظام املعامالت الإلكرتونية من خالل تطبيق نظام ديوان متكامل لكافة قطاع املياه.. 1
تطبيق وتطويرنظام Business Intelligence BIعلى النظام املالية واملحا�سبي لإ�ستخدامه يف دعم �سناعة القرار.. 2
اإدامة النظام املايل واملحا�سبي و�سمان ت�سغيله على مدارال�ساعة لكل من �سلطة املياه ، وزارة املياه و�سلطة وادي الردن.. 3
اإ�ستحداث العديد من التقارير املالية والإدارية.. 4
5 .ISSP تطويرالنظام اخلا�س بقراءة عدادات الآبار بالتعاون مع
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متابعة نظام “ وارد طلبات النواب “ لديوان معايل الوزير وربطه مع نظام الأر�سفة.. 6
تطويرنظام :” الإعتداءات واملخالفات “حل�سرالإعتدات واملخالفات على م�سادراملياه والرجوع األيها يف اأي وقت.. 7
تطبيق قراءة املحمول )HHU( يف جميع الإدارات التابعة ل�سلطة املياه.. 8
اإ�ستحداث نظام فوترة جديد وبجهود محلية من مربجمي وحدةا لإت�سالت وتكنولوجيا املعلومات.. 9
التطويرعلى النظام اخلا�س مبتابعة ق�سايا ال�سلطة مع وزارة العدل.. 10
11 . SMS امل�ساهمة يف برامج التوعية املائيةمن خالل الر�سائل الق�سرية
العمل على الإ�ستمرار بتطبيق خطة التحول اإلى املعامالت واخلدمات الإلكرتونية خالل الأعوام من )2018-2016( .. 12
العمل على اإ�ستحداث تطبيق عرب الهواتف الذكية خا�س ب�سلطة املياه ) لالإ�ستعالم عن قيمة الفاتورة، الدفع الإلكرتوين . 13

،دور املياه ،مكاتب خدمة اجلمهور، تقدمي ومتابعة �سكوى، ر�سائل توعوية(.
تطبيق خدمةالدفع الإلكرتوينE-Fawateercom لقطاع املياه باأكمله.. 14
اخذالن�سخ الحتياطيه لالنظمه العامله يف �سلطة املياه،وزارة املياه و�سلطة وادي الردن. 15
16 .MCC متابعة نظام حتدي اللفيه
دميومه عمل نظام الرا�سي وا�ستحداث التقارير املطلوبه لى�سلطة وادي الردن. 17
18 .PFS دميومة عمل م�سروع نظام متابعة امل�ساريع
التعديل على نظام الكفالت بناءعلى متطلبات مديرية العطاءات. 19
بعد . 20 العمل  �سوق  يف  لالنخراط  تاأهيلهم  لغايات  الردنية،  املجتمع  وكليات  اجلامعات  طالب  وتاأهيل  تدريب  يف  امل�ساهمة 

التخرج

انجازات قسم ادارةالمخاطر :
ال�سراف واملراقبة على تنفيذ عمل حفظ امللفات وقواعدالبيانات )ن�سخ ال�سناد( .. 1
النتهاء من تطوير نظام م�ستودعات بلغة اوراكل وفح�سه متهيدا ل�ستبدالة بنظام امل�ستودعات احلايل واملعمول بلغة كوبل . 2

والعاملة على ال�سريفر يف بداية عام 2016.
التاكد من تطبيق ال�سيا�سات والجراءات املعتمدة لدى الوحدة وب�سكل م�ستمر . 3
متابعة تركيب كامريات يف 45 محطة موزعة يف اململكة ومتابعة ت�سغيل مركز التحكم وال�سيطرة والتاأكد من �سالمة نقل . 4

ال�سورة له من جميع املواقع .
العمل مع فريق الربجمة لنظام الفوترة اجلديد بلغة اوراكل. 5
بعد . 6 العمل  �سوق  يف  لالنخراط  تاأهيلهم  لغايات  الردنية،  املجتمع  وكليات  اجلامعات  طالب  وتاأهيل  تدريب  يف  امل�ساهمة 

التخرج.

وحدة االعالم والعالقات العامه
تقوم وحدة العالم والعالقات العامه يف �سلطة املياه بدور كبري يف جمال الت�سال وتبادل املعلومات مع اجلمهور الداخلي واخلارجي 
لزيادة املعرفه باجلهود الكبريه التي تقوم بها �سلطة املياه واطالعهم على خططها وم�ساريعها وقوانينها ، ا�سافة الى رفع  ن�سبة الوعي 
بكيفية ا�ستخدام املياه بطرق تر�سيديه واهمية احلد من العتداءات على ال�سبكات والتوعيه  ببعديها القانوين والقت�سادي قامتوحدة 
العالم والعالقات العامة  بعدد من الجراءات من خالل النافذه اللكرتونيه يف �سلطة املياه عرب موقعها اللكرتوين بالتعريف بهذه املهام.

من اهم هذه الجراءات:
العمل كحلقة و�سل بني �سلطة املياه من خالل مركزالت�سال مع املواطنني للتي�سري عليهم يف �سوؤونهم املختلفه. 1
ن�سر اخبار �سلطة املياه واجلولت امليدانيه والتفاقيات وامل�ساريع وغريها. 2
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عمل عدد من اجلولت لالإعالميني على عدد من امل�سايع املائيه.. 3
 طباعة  مواد اعالمية توعوية عن الواقع املائي  ) برو�سورات وق�س�س اطفال والعاب اطفال ( ملختلف العمار لزيادة . 4

الوعي املائي لدى املجتمع املحلي .
عقد ور�سات ومحا�سرات توعوية مع عدد من املوؤ�س�سات احلكوميه والهليه وال�سركات. 5
تنفيذ حملة اعالميه مكثفه لتعريف بخطورة العتداء على م�سادراملياه وخطوط املياه بالتعاون مع الجهزه املعنيه يف المن . 6

العام والدرك
التن�سيق مع ادارات املياه يف املحافظات لتعريف املجتمع  املحلي باهمية  الدور املناط  بها   وابرازه اعالميًا.. 7
عمل مبادرات وطنية مع فئات املجتمع املحلي والقطاع الن�سائي ل�سيانة مرافق املياه مب�ساجد  اململكة وتنظيف خزانات . 8

املياه .
تركيب فالتر مياه وقطع توفري على م�سارب مدار�س  محافظة الزرقاء بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ومنظمة اوك�سفام . 9

العاملية . 
ال�ستمرار بتغطية حملة ال�سمود اعالميًا لقطاع املياه التي اقرت ملواجهة ظروف اللجوء ال�سوري واثره.. 10
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سلطة وادي األردن
التقرير السنوي لعام 2015
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نشأة سلطة وادي األردن
اأ�س�ست �سلطة وادي االأردن عام 1977 وفقا لقانون تطوير وادي االأردن رقم 18 لعام 1977 والذي ا�ستبدل الحقا بالقانون رقم 
19 لعام 1988 وتعديالته واأعطيت ال�سلطة �سالحيات وا�سعة للقيام باإعمال التنمية االجتماعية واالقت�سادية املتكاملة يف منطقة 
وادي االأردن التي اآنذاك حددت باملنطقة املمتدة من احلدود ال�سمالية للمملكة �سماال اإلى الطرف ال�سمايل للبحر امليت جنوبا ومن 
نهر االأردن غربا اإلى كافة مناطق اأحوا�ض الريموك والزرقاء الواقعة حتت م�ستوى 300 م فوق م�ستوى �سطح البحر ، اإ�سافة  اإلى 
اأي منطقة  يقرر جمل�ض الوزراء اعتبارها جزءا فيها والتي اأ�سيفت اإليها املنطقة الواقعة بني الطرف ال�سمايل للبحر امليت �سماال 
واحلد ال�سمايل لتنظيم مدينة العقبة جنوبا ومن�سوب 500 م فوق �سطح البحر �سرقا وحدود اململكة غربا مبوجب قرار جمل�ض 

الوزراء رقم 6339/12/59/6 بتاريخ 1977/5/22 . 

مهام سلطة وادي األردن
حددت مهام �سلطة وادي االأردن مبوجب املادة الثالثة من قانون تطوير وادي االأردن وتعديالته رقم 19 ل�سنة 1988 مبا يلي :

تطوير م�سادر مياه الوادي وا�ستغاللها يف اأغرا�ض الزراعة املروية واال�ستعمال املنزيل وال�سوؤون البلدية وال�سناعية وتوليد الطاقة 
الكهربائية وغريها من االإغرا�ض املفيدة، وكذلك حمايتها واملحافظة عليها والقيام بكافة االأعمال املتعلقة بتطوير هذه امل�سادر 
الهيدرولوجية  الدرا�سات  ذلك  يف  مبا  املياه  م�سادر  لتقييم  الالزمة  الدرا�سات  واإجراء  عليه  واملحافظة  وحمايتها  وا�ستغاللها 
والهيدروجيولوجية وامل�سح اجليولوجي وحفر االآبار االختيارية واإقامة محطات الر�سد، ودرا�سة وت�سميم وتنفيذ وت�سغيل و�سيانة 
م�ساريع الري واملن�سات واالأعمال التابعة لها على اختالف اأنواعها اأو غاياتها مبا يف ذلك ال�سدود وتوابعها ، م�سح وت�سنيف وحتديد 
اإلى وحدات زراعية، ت�سوية اخلالفات النا�سئة عن ا�ستعمال امل�سادر  االأرا�سي القابلة للزراعة املروية وا�ست�سالحها وتق�سيمها 
املائية. وتنظيم وتوجيه اإن�ساء االآبار اخلا�سة والعامة، تطوير البيئة يف الوادي وحمايتها وحت�سينها وتنفيذ جميع االأعمال الالزمة 
لهذه الغاية وو�سع املخططات التنظيمية الهيكلية منها والتف�سيلية لالأرا�سي الواقعة خارج احلدود التنظيمية للبلديات ودرا�سة 
�سبكات الطرق الزراعية يف الوادي وت�سميمها واإن�ساوؤها و�سيانتها و تطوير ال�سياحة يف الوادي وتعيني املناطق التي تتمتع مبيزات 

ن�سبية ميكن ا�ستغاللها يف اأغرا�ض �سياحية وترفيهية وتطوير هذه املناطق واإن�ساء املرافق ال�سياحية.

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

اإن�ساءات داخل الوحدات الزراعية واالأرا�سي االأخرى واملوافقة على اإي�سال التيار الكهربائي للوحدات الزراعية.

وحر�سُا من �سلطة وادي االأردن على تكري�ض منظومة القيم اجلوهرية التي تبنتها اأ�س�ست ال�سلطة وبالتعاون مع الوكالة االأملانية 
للتعاون الفني )GIZ( جمعيات م�ستخدمي املياه يف وادي االأردن ليتولوا عملية اإدارة وتوزيع مياه الري يف وادي االأردن بحيث 
ي�ساهم ذلك يف زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه واحلد من اال�ستخدامات غري امل�سروعة . ومن اجل اإجناح هذه التجربة عملت ال�سلطة 

على دعم جمعيات م�ستخدمي املياه ماديًا وفنيًا وعقدت الربامج التدريبية الهادفة ملنت�سبيها لبناء قدراتهم الفنية واالإدارية.

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

خالل االأعوام القادمة بجمعيات م�ستخدمي مياه الري.

ومما يجدر ذكره اأن �سلطة وادي االأردن كاأحد موؤ�س�سات القطاع العام اأن�سئت بهدف حتقيق التنمية ال�ساملة يف منطقة وادي االأردن 
ومل يكن الهدف من ان�ساءها حتقيق اأرباح جتارية من خالل االأن�سطة التي متار�سها الن ذلك ال يلبي الغر�ض الذي اأن�ساأت من اجله 
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، ولو اأرادت بلوغ هذا الهدف لكان من الي�سري عليها حتقيقه ويف فرتة زمنية ق�سرية جدا وذلك من خالل زيادة اأ�سعار مياه  الري 
التي توزعها على املزارعني حيث ال توجد موؤ�س�سة مناف�سة لها ، وكذلك تقوم �سلطة وادي االأردن بتزويد �سلطة املياه مبعدل مائة 

مليون مرت مكعب �سنويًا دون اأن تتقا�سى اأية اأثمان لها وتزويد القطاع ال�سناعي باملياه باأ�سعار جمزية مقارنة باأ�سعار مياه الري.

موازنة سلطة وادي األردن
بلغ معدل االإنفاق الكلي )الراأ�سمايل واجلاري( ال�سنوي ل�سلطة وادي االأردن للفرتة )2011– 2015( حوايل 32.253 مليون دينار 

اأردين فيما بلغ معدل االإنفاق اجلاري لنف�ض الفرتة حوايل 9.652 مليون دينار.

يف حني بلغ اإجمايل اإيرادات ال�سلطة لنف�ض الفرتة حوايل 44.797 مليون دينار اأردين ومبعدل �سنوي حوايل  9.499 مليون دينار 
اأردين،  االأمر الذي يوؤكد على اأن املوؤ�س�سة ال تهدف اإلى حتقيق اأرباح جتارية.
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الرؤيا والرسالة والقيم الجوهرية
لسلطة وادي األردن



-65- التقرير السنوي 2015

الموازنة المائية 
جدول رقم ) 1 (: كميات التدفق ال�سنوي للم�سادر املختلفة للعامني 2014 و2015 باملليون مرت مكعب ) م م3(

الفارقال�صــــــنةامل�صــــــــــــدر
20142015

16.0419.002.96نهر الريموك )اإلى قناة امللك عبداهلل(
40.4760.1219.65نهر الريموك )اإلى �سد الوحدة(

-23.8123.320.49ابار املخيبة
-1.801.600.20وادي زقالب
1.942.510.57وادي اجلرم

2.002.390.39وادي كفرجنة
1.381.460.08وادي راجب
127.51133.596.08نهر الزرقاء
6.338.972.64وادي �سعيب

10.2715.395.12وادي  الكفرين
3.473.960.49وادي ح�سبان

-55.1548.256.90اخلط الناقل/ طربيا
-2.741.501.24االأودية ال�سمالية ال�سغرية االأخرى )�سيل احلمه،وادي الريان،�سيل وقا�ض، �سيل اأبو زياد(

292.92322.0629.15املجمـــوع

�سكل رقم )1( كميات التدفق ال�سنوي للم�سادر املائية املختلفة لعام 2014و2015باملليون مرت مكعب ) مم3(

جدول رقم ) 2 (: كميات املياه امل�ستغلة لالغرا�ض املختلفة للعامني2014 و2015  باملليون مرت مكعب ) م م3 (
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الفارقال�صنـــةالأغـــــــــرا�ض
20142015

153.591162.508.91كميات املياه امل�ستغلة يف م�ساريع الري املختلفة يف االغوار ال�سمالية والو�سطى
60.89666.2355.34كميات املياه التي مت �سخها لغايات ال�سرب من قناة امللك عبداهلل

35.39837.9772.58كميات املياه التي مت �سخها لغايات ال�سرب من اخلطوط الناقلة اجلنوبية
36.64137.3100.669كميات املياه امل�ستغلة يف م�ساريع الري املختلفة يف االأغوار اجلنوبية

3.5114.0840.573كميات املياه امل�ستغلة لغايات ال�سناعة يف االأغوار اجلنوبية
290.036308.10618.072املجموع الكلي لكميات املياه امل�صتعملة لالغرا�ض املختلفة

�سكل رقم )2( كميات املياه امل�ستغلة لالأغرا�ض املختلفة لعام 2014و 2015باملليون مرت مكعب ) م م3 (

جدول رقم ) 3 ( كميات املياه امل�سالة وكميات املياه ح�سب اأمر ال�سقاية والكميات املباعة باملليون مرت مكعب 

كمية املياه املباعةكمية املياه ح�صب اأمر ال�صقايةكمية املياه امل�صالةاملديرية 
201420152014201520142015

45.6648.4038.4441.0139.2642.05االأغوار ال�سمالية 
68.0279.2857.1067.6753.9168.12االأغوار الو�سـطى

32.2734.8227.2429.7627.3029.78الكرامـــــــــــة
145.95162.50122.78138.44120.47139.95الـمجمـوع

43.5143.2541.5643.0441.5643.04* االأغوار اجلنوبية
189.46205.75164.34181.48162.03182.99املجموع العام

* جمموع امل�سادر اخلارجية والتي تدخل �سمن مبيعات االأغوار اجلنوبية = 1.644.665 م م 3
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جدول رقم ) 4 (كفاءة التوزيع واملبيع %

املديرية 
كفاءة املبيع %كفاءة التوزيع %

2014201520142015
84858687االأغوار ال�سمالية
84857986االأغوار الو�سـطى

84858586الكرامـــــــــــة
84858286الـمجمـوع

93949494االأغوار اجلنوبية
87888689املجموع العام

جدول رقم )5( كميات املياه الداخلة واخلارجة من ال�صدود للعام 2015  )م م3(

خمزون اآخر العامجمموع اخلارججمموع الداخلخمزون اأول العامال�صــد

23.75960.19958.89625.062الوحدة
7.53413.26014.6116.183العرب

0.7171.6031.8550.465�سرحبيل
49.135133،586131،47747.025امللك طالل

14.7772.4281.19416.011الكرامه
0.9148.9738.7811.106�سعيب

1.9215.39114.1673.144الكفرين
11.5697.8867.49711.958التنور
5.72413.72613.6835.767الوالة

25.04624.08024.11725.009املوجب
141.095279.023278.388141.730املجموع

انجازات المديريات لعام 2015

إدارة األغوار الشمالية والوسطى :
اجلدول التايل يو�سح تقرير ال�سيانة يف مديرية ت�سغيل و�سيانة االأغوار ال�سمالية:

جدولرقم )6( تقرير ال�صيانة 

كمية الوحدة نوع العمل الرقم
1363 عدد  F . T . A  صيانة جهاز� .1
211 عدد فك ذراع جهاز ري ) وقف اإ�صالة (  .2
81 عدد اإعادة ذراع جهاز ري .3
5 عدد تركيب جهاز ري جديد  .4

23 عدد نقل اأو تعديل و�صع جهاز ري .5
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1164.8 م . ط تركيب اأنابيب ري .6
44 عدد حلام غطاء جهاز ري ) وقف اإ�صالة ( .7
45 عدد فك حلام �صناديق جهاز ري  .8
79 عدد �صيانة انفجارات خطوط .9
74 عدد �صيانة حماب�ض  .10
48 عدد تركيب حماب�ض .11
22 عدد �صيانة وتركيب �صمامات هواء .12
25 عدد ف�ض خلطوط حدائق .13
39 عدد اإ�صالح خطوط حدائق .14
3 عدد اإغالق نهاية خط  .15

42 عدد تنظيف خطوط من الروا�صب .16
2 عدد تنظيف اأحوا�ض امل�صخات .17

11 عدد اعادة خط حدائق جديد .18
589 عدد �صيانة عداد جهاز ري .19
62 عدد تركيب حمدد ان�صياب .20
6 عدد نقل اأو تعديل و�صع جهاز ري .21

116 عدد احلام اأجهزة ري )وقف ا�صالة( .22
63 عدد فك احلام جهاز ري)اإعادة ا�صالة( .23

232 عدد تغيري اأجهزة ري باملكعب .24
79 عدد فك جلدة حمدد الن�صياب .25
23 عدد اإعادة جلدة حمدد الن�صياب .26

جدول رقم )7(اجنازات جمعيات م�صتخدمي مياه الري التي مت تكليفها باأعمال ال�صيانة:

كمية نوع العمل الرقم
732 عدد حالت ال�صيانة املنفذة من قبل كادر �صيانة جمعية 41 .1

9 عدد خمالفات العبث املحررة من قبل كادر �صيانة جمعية 41 .2
552 عدد حالت ال�صيانة املنفذة من قبل كادر �صيانة جمعية 33 .3
10 عدد خمالفات العبث املحررة من قبل كادر �صيانة جمعية 33 .4

447 عدد حالت ال�صيانة املنفذة من قبل كادر �صيانة جمعية 28 .5
7 عدد خمالفات العبث املحررة من قبل كادر �صيانة جمعية 28 .6

262 عدد حالت ال�صيانة املنفذة من قبل كادر �صيانة جمعية 14 .7
9 عدد خمالفات العبث املحررة من قبل كادر �صيانة جمعية 14 .8

314 عدد حالت ال�صيانة املنفذة من قبل كادر �صيانة جمعية حو�ض 4+3 .9
34 عدد خمالفات العبث املحررة من قبل كادر �صيانة جمعية حو�ض 4+3 .10

261 عدد حالت ال�صيانة املنفذة من قبل كادر �صيانة جمعية حو�ض  5 .11
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تقرير شعبة األراضي
جدول رقم )8( يبني اأهم اجنازات �صعبة الأرا�صي

كمية نوع العمل الرقم
154 اإجناز معامالت رهن وحدات زراعية .1
196 اإجناز معامالت تنازل وحدات زراعية .2
156 اإجناز معامالت رهن اأرا�صى �صمن التنظيم .3
479 اإجناز معامالت تنازل عن اأرا�صى �صمن التنظيم .4
70 اإجناز معامالت اإفراز اأرا�صى .5
13 اإجناز معامالت تنفيذ حجج تخارج .6

166 اإجناز معامالت ترخي�ض اأبنية .7
142 اإجناز معامالت كهرباء .8
32 اإجناز معامالت مياه .9
4 معامالت توحيد .10

انجازات مديرية التحكم
جدول رقم )9( يبني اأهم اجنازات مديرية التحكم

العددالبيــــــــــانالرقم
365اإعداد املوازنة املائية اليومية بكافة ملحقاتها1.
365اإعداد املوازنة اليومية لت�صرف  نهر الريموك وتوزيعاته2.
12اإعداد التقرير ال�صهري للم�صادر املائية و�صخ عمان3.
12اإعداد التقرير ال�صهري لنواقل الزرقاء الثالثة4.
10تدقيق مطالبة اخلط الناقل/ طربيا5.
132اإعداد التقارير املطلوبة للدرا�صات املختلفة6.
13اإعداد املوازنات املائية ال�صهرية وال�صنوية للداخل واخلارج ملختلف امل�صادر7.
7قيا�ض الأودية اجلانبية ال�صمالية8.
2قيا�ض الأودية اجلانبية اجلنوبية9.

12قيا�ض اآبار املخيبة 10.

3مراقبة اآبار املخيبة 11.

14مراقبة اعتداءات املواطنني على جمرى نهر الريموك12.

365اأخذ قراءات نهر الريموك13.

365اأخذ قراءات اخلط الناقل/ طربيا14.

365اأخذ قراءات عداد مياه نهر الريموك/ بيتا ومراقبتها15.

24تنظيف بوابات النفق و�صد العد�صية16.

365اأخذ قراءة م�صطرة وير العد�صية التحويلي17.

5قيا�ض املياه اخلارجة من �صد الوحدة18.

365قيا�ض ومراقبة مياه حمة ال�صونة ال�صمالية واملياه الداخلة لقناة امللك عبداهلل19.
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365مراقبة نوعية مياه نهر الريموك20.

17القيام باأعمال ال�صيانة الالزمة ملجمع اآبار املخيبة ومكتبي العد�صية واخلط الناقل21.

5قيا�ض املياه الداخلة ل�صد �صرحبيل والك�صف على م�صدر املياه22.

165اإ�صالح العطال الكهربائية يف لوحات �صبكة القيا�صات املائية.23.

225اإ�صالح اعطال قطع الت�صال مع لوحات �صبكة القيا�صات املائية.24.

24تركيب حبال لبوابات ومهارب القناة. 25.

.26.position sensorfail 85اإ�صالح عطل

17معايرة مر�صل فتحة البوابة.27.

46اإ�صالح اأعطال ماتور بوابات القناة.28.

.29.fully open + closed 18معايرة ماتور البوابة لو�صعية

24معايرة اإ�صارة جم�صات من�صوب املياه.30.

16تركيب �صندوق حماية ملر�صل فتحة البوابة.31.

12تركيب وحدة channal جديدة.32.

6�صيانة Gear Box ملواتري البوابات.33.

12اح�صار عدادات الكهرباء لغرف �صبكة القيا�صات املائية �صهرياً وت�صليمها اىل �صركة الكهرباء.34.

24تركيب و�صالت كيبل. 35.

5تركيب ماتور.36.

8تركيب �صندوق ماتور.37.

22تركيب بطاريات.38.

10اإ�صالح عدادات.39.

19�صيانة �صن�صور.40.

10تركيب �صن�صور.41.

3تركيب موؤ�صر قراءة العداد.42.

.43.plc 4تركيب وحدة

التن�صيق مع �صركة مياهنا وخا�صة خالل ف�صل ال�صتاء عند هطول الأمطار وحدوث الفي�صانات.44.

متابعة حمطة حتلية اأبو الزيغان يف حالت الت�صرب عند اأي خلل يف من�صاآت املحطة واختالطها يف مياه الري.45.

متابعة مالحظات �صركة مياهنا على حرم قناة امللك عبداهلل للحد من دخول مياه الأمطار اإىل القناة، تفادياً لعمليات 46.
التلوث.

 عمل جولت ميدانية يومية على قناة امللك عبداهلل وم�صادر املياه.47

مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية
اجلدول رقم )10( يبني العمال املنجزة :

عدد العملياتالأعمال املنجزةالرقم
282ا�صالح حوادث1.
1107الك�صف و�صيانة املاآخذ والنقا�صات2.
363�صيانة حماب�ض وخطوط الري3.
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إدارةالمشاغل واالسناد
مديرية المشاغل والمعدات

اجنازات مديرية امل�ساغل واملعدات:
بلغ عدد العمليات املنجزة ) 15999( عملية . . 1
بلغ جمموع �ساعات العمل الفعلية املنجزة  )  86845  ( �ساعة.. 2
بلغت قيمة اأجور �ساعات العمل الفعلي  )521070 (  دينار.. 3
بلغت التكلفة االإجمالية ال�سنوية للموظفني مبلغ ) 43600 ( دينار علما  اأن املتو�سط احل�سابي لتكلفه املنتج الواحد يبلغ ) . 4

400 ( دينار �سهريًا. 
بلغت قيمة ا�ستهالك  املحروقات ل�سيارات ومعدات املديرية ) 35753  ( دينار.. 5
بلغت قيمة م�سروفات املديرية من املياه )  2141 ( دينار .. 6
بلغت قيمة م�سروفات الكهرباء  ) 16852( دينار .. 7
بلغت قيمة م�سروفات الهواتف )235( دينار .. 8
بلغت قيمة اإدخاالت م�ستودع قطع الغيار )280589( دينار .. 9
بلغت اإدخاالت م�ستودع املواد العام )134526( دينار .. 10
بلغت اخراجات  م�ستودع قطع الغيار )325400( دينار .. 11
بلغت اخراجات م�ستودع املواد العام )91485( دينار .. 12

مديرية االسناد 
اجلدول رقم )11( اجنازات مديرية الإ�صناد واملتابعة:

تكاليف الجنازالأعمال املنجزةالرقم
316411�صيانة وتنظيف قناة امللك عبداهلل1.
355276�صيانة اأودية ومهارب2.
27609م�صاريع احلراج3.
91140�صيانة وترقيع طرق زراعية4.
404304اإن�صاء وفتح طرق زراعية5.
1194740املجموع الكلي6.

مديرية الصرف الجوفي
 

عدد العملياتالأعمال املنجزةالرقم
8درا�صة وحدات زراعية1.
419قراءة اآبار املراقبة2.
3508متنفيذ خط �صرف جويف جديد3.
13645م�صيانة مهارب مفتوحة4.
24457م�صيانة مهارب مغطاة5.
182�صيانة مناهل6.
44�صيانة خمارج7.
28اعادة بناء مناهل8.
2اعادة بناء خمارج9.

9465مفتح طرق10.

61اأغطية مناهل11.
حيث بلغت القيمة االإجمالية لالجنازات 494776 دينار .
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إدارة األغوار الجنوبية
انجازات مديرية اعتداءات جنوب البحر الميت:  

اأوًل:  العتداءات الزراعية :
• مت ح�سر ومراقبة االعتداءات خالل العام 2015 حيث بلغت امل�ساحة االإجمالية لالعتداءات الزراعية  )2316( دومن يف 	

منطقة اخت�سا�ض املديرية .
• مت تنظيم عقود ايجار مبوجب قرار جمل�ض ادارة �سلطة وادي االردن رقم )9530( تاريخ 2015/8/20 للمو�سم الزراعي 	

2016/2015 وعددها )53( عقد ومب�ساحة اجمالية)986دومن ( ومببلغ )27467 دينار (.
• قام املعتدين بزراعة )1574( دومن  وعددهم 67 معتدي وتنطبق عليهم �سروط عقد االيجار للمو�سم الزراعي 2016/2015 	

.

ثانياً: العتداءات ال�صكنية : 
• مت ر�سد )67( اعتداء �سكني 	
• مت تنفيذ )26(قرار ازالة اعتداء �سكني يف منطقة املزرعة بتاريخ 2015/8/3 منها )22( مبوجب قرار ازالة  و اربعة )4( 	

اعتداءات جديدة  مت ازالتها النها بنيت بعد �سدور قرار االزالة .
• مت تنفيذ )3( قرارات ازالة زراعية بتاريخ 2015/1/28.	
• مت ازالة 10 اعتداءات �سكنية يف غور ال�سايف واعتداء �سكني )1( يف غور املزرعة وذلك بتاريخ 2015/4/1.	
• مت تنفيذ قرار ازالة )1( زراعي وهو عبارة عن ازالة )10( برابي�ض زراعية على  املياه الزائدة من م�سدر مياه فيفا بتاريخ 	

.2015/7/27

مديرية التشغيل وصيانة السدود
سد الموجب

الجنازات :

ربط م�سروع جر مياه �سد املوجب ل�سمال محافظة الكرك مع ماأخذ . 1
�سد املوجب الرئي�سي.

امتام اعمال ال�سيانة التي وردت يف تقرير جلنة �سالمة ال�سدود.. 2
اإجراء ال�سيانة الدورية والتفقد الالزم  لكافة املعدات الكهروميكانيكية . 3

يف ال�سد ، مبا يف ذلك املحاب�ض باأنواعها والبوابات وامل�سخات ولوحات 
التحكم الكهربائية واالإلكرتونية ومولدات االحتياط التابعة لل�سد .

ادامة ا�سالة املياه وتزويد العا�سمة عمان مبياه ال�سرب.. 4
ادامة تزويد م�سانع و�سركات البوتا�ض والربومني باملياه ال�سناعية.. 5
التعاون مع جمعية ال�سيد االردنية يف امل�ساريع البيئية واملحافظة على البيئة اجلمالية.. 6

ســــــــد التــــنـــــــــــور
الجنازات :

ادامة اال�سالة لالأغوار اجلنوبية.. 1
تركيب ثالثة م�سخات عائمة على �سطح بحرية �سد التنور علما باأنها . 2

املرة االولى التي ت�ستخدم فيها هذه امل�سخات يف ال�سرق االو�سط.
املعدات . 3 لكافة  الالزم  والتفقد  الدورية  ال�سيانة  اجراء 

الكهروميكانيكية يف ال�سد ، مبا يف ذلك املحاب�ض باأنواعها والبوابات 
ومولدات  وااللكرتونية  الكهربائية  التحكم  ولوحات  وامل�سخات 

االحتياط التابعة لل�سد .
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سد الوحدة
االجنازات :

قام فريق �سيانة ال�سدود بفك HJV من مبنى  )discharge( وعمل . 1
ال�سيانة الالزمة .

 اإعادة اإغالق بوابة نفق 109 من الطرف ال�سوري من قبل ال�سوريون . 2
بالباطون من خالل ال�سغط عليهم من قبل قوات حر�ض احلدود بعد 

اأن قاموا يف وقت �سابق يف االعتداء على تلك البوابة وفتحها.
و�سرقة . 3 عليها  االعتداء  مت  اأن  بعد  االأنفاق  ملعظم  االإنارة  اإعادة  مت 

خطوط الكهرباء ووحدات االإنارة من قبل الطرف ال�سوري .
مت طرح عطاء لدهان  )Guard valve( مبادة ) بلزونا (  املوجود يف نفق الري ال�سفلي.. 4
ادامة ا�سالة املياه من �سد الوحده  على مدار ال�ساعة.. 5

سد وادي شعيب
 الجنازات:

جراء . 1 الرئي�سية  الري  خطوط  اغالق  بعد  ال�سد  ماأخذ  فتح 
الفي�سانات.

ادامة ا�سالة املياه ايل املزارعني على مدار العام.. 2
باخلط . 3 حدث  الذي  الك�سر  با�سالح  والت�سغيل  ال�سيانة  كادر  قام 

الرئي�سي ومل ي�ستمر العطل اكرث من �ساعات علما باأنه كان بحاجه 
الى تفيغ ال�سد ولكن طواقم الت�سغيل وال�سيانة قامت باجناز العمل 

على اأمت وجه.

سد الكفرين
االجنازات :

اأجنز الكادر الفني يف �سد الكفرين كافة التجهيزات الفنية املتعلقة . 1
املو�سم  ال�ستقبال  االأخرى  واملدنية  الكهروميكانكية  باملن�سئات 

املطري لعام2016/2015.
بتاريخ 2015/11/5 ونتيجة للعا�سفة املطرية والتي اأدت اإلى هطول . 2

كميات هائلة من االأمطار يف فرتة زمنية ق�سرية على اأثرها تدفق 
في�سان اإلى �سد الكفرين حيث مت تخزين 1.5 مليون م3  خالل 50 

دقيقة وبلغت الكمية الق�سوى للفي�سان 185م3/ثانيه .
قام الكادر الفني  يف �سد الكفرين  ونتيجة للتدفق الكبري للمياه الى بحرية ال�سد بالتعامل مع �سعف ت�سريف اخلط . 3

ال�سفلي امل�ستخدم للري والذي يقع على من�سوب )144(م عن م�ستوى �سطح البحر وبالتعاون مع ا�سحاب العالقة 
با�ستخدام ال�سخ العك�سي من محطة الباطو�ض وكذلك ا�ستخدام كمربي�سرات الهواء ملعاجلة �سعف تدفق املياه خلط 
الري منوها بانه مل تتاثر كميات التزويد باملياه للمزارعني حيث قمنا بت�سغيل خط اللري من املاخذ العلوي الذي يقع 

على من�سوب )134(م عن م�ستوى �سطح البحر.

سد الوالة
االجنازات :

تغذية الطبقة احلاملة للمياه اجلوفية املغذية الآبار الهيدان  مبا . 1
جمموعه 1896495 مرت مكعب خالل الربع الرابع من هذا العام 

عن طريق ال�سحن الطبيعي .
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سد الكرامه
االجنازات :

املعدات . 1 لكافة  الالزم  والتفقد  الدورية  ال�سيانة  اجراء 
الكهروميكانيكية يف ال�سد، مبا يف ذلك املحاب�ض بانواعها والبوابات  
ومولدات  وااللكرتونية  الكهربائية  التحكم  ولوحات  وامل�سخات 

االحتياط التابعة لل�سد.

سد الملك طالل
االجنازات

العمل امل�ستمر على �سيانة ال�سمامات والبوابات وت�سحيمها والتاأكد من جاهزيتها .. 1
العمل على اإ�سالح االأعطال الكهربائية يف االأنفاق وعمل �سيانة م�ستمرة ملحطة توليد الكهرباء بالتن�سيق مع �سركة . 2

التوليد ، وادامة توليد الطاقة الكهرومائية.
بانواعها . 3 املحاب�ض  ذلك  ال�سد، مبا يف  الكهروميكانيكية يف  املعدات  لكافة  الالزم  والتفقد  الدورية  ال�سيانة  اجراء 

جوالت  عمل  لل�سد.مت  التابعة  االحتياط  ومولدات  وااللكرتونية  الكهربائية  التحكم  ولوحات  وامل�سخات  والبوابات  
عديدة اإلى �سد الوحدة من اجل ال�سيانة.

ادامة ا�سالة املياه لغور االردن.. 4

سد شرحبيل بن حسنة
االجنازات :

ادامة ا�سالة املياه للمزارعني.. 1
التعاون مع جمعية ا�سدقاء االر�ض يف امل�ساريع البيئية واملحافظة على البيئة اجلمالية.. 2

سد وادي العرب
االجنازات:

بانواعها . 1 املحاب�ض  ذلك  ال�سد، مبا يف  الكهروميكانيكية يف  املعدات  لكافة  الالزم  والتفقد  الدورية  ال�سيانة  اجراء 
والبوابات  وامل�سخات ولوحات التحكم الكهربائية وااللكرتونية ومولدات االحتياط التابعة لل�سد.

ادامة ا�سالة املياه من �سد وادي العرب وال�سخ من محطة تعبئة �سد وادي العرب من قناة امللك عبداهلل واملحافظة . 2
على املن�سوب االآمن مل�ستوى املياه يف قناة امللك عبد اهلل.

انجازات مديرية المشاريع 

انجازات مديرية المشاريع للعام 2015 :
مت طرح واحالة عطاء العداد الدرا�سات والت�ساميم ووثائق العطاء مل�سروع اعادة تاأهيل ري ح�سبان الكفرين/املرحلة . 1

الثانية على موؤ�س�سة االعمال العربية وبكلفة )115000( دينار اردين ومت اعطاء امر املبا�سرة بتاريخ 2015/8/3 .
التحويلي يف تالل . 2 ال�سد  تاأهيل  اعادة  مل�سروع  العطاء  ووثائق  والت�ساميم  الدرا�سات  واحالة عطاء العداد  مت طرح 

الذهب على جمموعة احتاد امل�ست�سارين وبكلفة )34800( دينار اردين ومت اعطاء امر املبا�سرة بتاريخ 2015/1/14 
.

مت طرح واحالة عطاء تنفيذ م�سروع حماية محطة �سخ الزارة على موؤ�س�سة كروان للمقاوالت بكلفة )397007( دينار . 3
اردين ومت اعطاء امر املبا�سرة بتاريخ 2015/2/3.

اآبار انتاجية يف وادي عربة على . 4 مت طرح واحالة عطاء العداد الدرا�سات والت�ساميم ووثائق العطاء مل�سروع حفر 
�سركة جمموعة املوقع وبكلفة 2149600 دينار اردين ومت اعطاء امر املبا�سرة بتاريخ 2015/11/8.
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امل�ستقبل . 5 �سركة  وادي عربة على  ري  مل�ساريع  العطاء  ووثائق  والت�ساميم  الدرا�سات  واحالة عطاء العداد  مت طرح 
لالإ�ست�سارات الهند�سية والبيئية بقيمة )156000( دينار اردين ومت اعطاء امر املبا�سرة بتاريخ 2015/10/28.

مت طرح واحالة عطاء العداد الدرا�سات والت�ساميم ووثائق العطاء مل�سروع ان�ساء منطقة تنموية يف وادي عربة على . 6
�سركة ركن الهند�سة بكلفة )175000(دينار اردين ومت اعطاء امر املبا�سرة بتاريخ 2015/11/23.

مت طرح عطاء العداد الدرا�سات والت�ساميم ووثائق العطاء مل�سروع التكيف مع التغري املناخي يف وادي االردن وت�سمل . 7
امل�ساريع التالية:

اعادة ت�سميم وتاأهيل م�سروع ري 18كم /  قر�ض من بنك االعمار االملاين.- أ
امل�ساعدة يف الت�سغيل وال�سيانة/جمعيات م�ستخدمي املياه يف م�سروع 18كم م�ساعدة جمعيات م�ستخدمي - ب

املياه يف وادي االردن/منحة من بنك االعمار االملاين
مقدمة يف ا�ستخدام املياه امل�ست�سلحة يف �سمال وادي االردن /منحة من بنك االعمار االملاين.- ج
خط ناقل للمياه العادمة املعاجلة بني محطتي ال�سخ  TO33&TO24/منحة من االحتاد االوروبي .- د

مت احالة العطاء رقم )S2/2014( واخلا�ض باعداد الدرا�سات والت�سميم ووثائق العطاء الن�ساء مخطط �سمويل . 8
لوادي عربة بقيمة )685900( دينار اردين .

متابعة الوحدات الزراعية وكل ما يتعلق باي�سال املياه اليها واال�ستمالكات اخلا�سة بخطوط الري يف مناطق االغوار . 9
.

متابعة اعمال التنفيذ واال�سراف على امل�ساريع التالية:. 10
اعادة تاأهيل ري االغوار اجلنوبية/املرحلة االولى.- أ
تنفيذ ري قاع ال�سعيدين.- ب
�سبكات ري �سيل الزرقاء/املرحلة الثانية.- ج
ري بئر مذكور.- د
حماية محطة �سخ الزارة.  - ه
م�سروع حفر اآبار انتاجية يف وادي عربة.- و
ا�ستكمال املالحظات والنواق�ض يف م�سروع ري ح�سبان الكفرين/املرحلة االولى.- ز

متابعة اعمال اعداد الدرا�سات والت�ساميم ووثائق العطاء للم�ساريع التالية : . 11
م�سروع اعادة تاأهيل ال�سد التحويلي يف تالل الذهب.- أ
م�ساريع ري وادي عربة.- ب
اإن�ساء منطقة تنموية يف وادي عربة.- ج
م�سروع اعادة تاأهيل ري ح�سبان الكفرين/املرحلة الثانية.- د

مديرية الحصاد المائي
أوال: بالتعاون مع وزارة الزراعة:

مت اإعداد الدرا�سات واملخططات ووثائق العطاء لـ )7( حفائر ترابية و�سد زبدة الغزالن يف مختلف املحافظات وب�سعة تخزينية 
)0.5( مليون مرت مكعب وح�سب اجلدول التايل حيث يجري العمل حاليا على تنفيذها:

جدولرقم )13(عطاءات احلفائر التي مت طرحها لعام2015 بالتعاون مع وزارة الزراعة:

كمية احلفر م3املحافظةا�سم املوقعرقم العطاء
االإحداثيات )درجة(

Cassiniالو�سع احلايل
�سرق�سمال

ز//2015

35.3365°30.4922°50000العقبةبري مذكور 1
حتت التنفيذ

35.3516°30.4416°50000العقبةبري مذكور 2
35.3337°30.4289°50000العقبةبري مذكور 3
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الطفيلة�سد زبدة الغزالنز/2015/10
ال�سعة

150000 م3

°32.094

1167914
 °36.8455

حتت التنفيذ324364

ز/2015/11

50000العقبةالفينان 1
°32.2724

1000890
 °30.5979

194233

حتت التنفيذ
30.5945 ° 50000العقبةالفينان2

1000513
 °35.4589

193851

30.583° 50000العقبةالفينان3
999236

 °35.4526
193249

60000العقبةال�سحل
30.8432

1028073

35.3942

187601

ثانيا بالتعاون مع وزارة البيئة:
من خالل توقيع اتفاقية بني وزارة املياه والري ووزارة البيئة �سمن برنامج التعوي�سات البيئية بلغ عدد العطاءات املطروحة - أ

لتنفيذ اتفاقية ال�سنة الثالثة 2013 ،  )8( عطاءات،  وبلغ عدد املواقع )22( موقع موزعة على )21( حفرية و �سد واحد. وبلغ 
جمموع �سعتها التخزينية الكلي )1.677.500( مرت مكعب. وبكلفة تعاقدية )2.621.700( دينار من قيمة مخ�س�سات 

اأعمال االإن�ساءات البالغة )3975000(دوالر التي تعادل )2814300(دينار اأردين. 

مت ا�ستالم العطاءات االربعة االولى ح�سب اجلدول ا�ستالما اأوليا ويجري العمل حاليا على تنفيذ االربعة االخرى.- ب

كما وقد مت طرح عطاء رقم ر/2015/2 لتنفيذ حفائر )الغرة 1، احل�ساة 1، وتكملة حفرية اأخي�سر الدوميي( يف منطقة - ج
باير بقيمة )305250( دينار اردين. وهذا العطاء هو اآخر عطاءات اتفاقية �سنة 2012 ويجري العمل حاليا على ا�ستالمه 

ا�ستالما اوليا.

جدول رقم )14( ملخ�ض عن مرحلة  طرح العطاءات �صمن اتفاقية عام 2013:

ال�صعة م3املحافظةالواديا�صم املوقعرقم العطاء
Cassini   )قيمة العطاء الإحداثيات )درجة

الو�صع احلايلدينار
�صرق�صمال

ر/2014/9

30.3528°50000معاناملّعّذاحفرية املعّذا
974180

°36.2853
273361

372350

اأحيل العطاء 

و�صدر اأمر 
املبا�صرة بتاريخ 

2015/2/10

30.3751°50000معانالعرييةالعريية1
976679

°36.3145
276144

30.4186°50000معانالعرييةالعريية2
981497

°36.3096
275627

30.4703°50000معانال�صومريحفرية ال�صومري2
987349

°36.4313
287257

الطحاوي/ �صد الأرتنير/2014/10
32.094°300000 املفرقاأفيحم

1167914324364  °36.8455486700

اأحيل العطاء 
و�صدر اأمر 
املبا�صرة يف 

2015/2/10

ر/2014/11

32.2724°100000املفرقالق�صبحفرية الق�صب 2
1192471516545  °38.8892

469600

اأحيل العطاء 
و�صدر اأمر 
املبا�صرة يف 
2015/2/2

1000001191381املفرقالق�صبحفرية الق�صب 3  °32.2607522617  °38.9532
500001182028املفرقال�صيخحفرية فرع ال�صيخ  °32.1766522395  °38.9474
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ر/2015/1

32.5313°100000املفرقالثنىحفرية  الثنى 1
1221454

°38.9644
522618

442000

اأحيل العطاء 
و�صدر اأمر

املبا�صرة يف 
2015/4/24

32.3857°100000املفرقال�صطيححفرية ال�صطيح 2
1205250

°38.9515
521973

32.2814°50000املفرقالدفيانةحفرية العون
1188290

°36.5306
294386

250032.31236املفرقالدفيانة�صيانة برك الدفيانة
1191762

36.5625
297350

ر/2015/3

10000030.6293العقبةالفيدانحفرية الفيدان
1004362

35.4121
189355

188600
اأحيل العطاء 

و�صدر اأمر 
املبا�صرة يف 
2015/6/4

5000030.6237العقبةامل�صقرةحفرية امل�صقرة
1003727

35.2914
177784

30.5444°25000العقبةد�صة واديحفريةنبع الطور
994940

°35.3456
182991

ر/2015/4

36.19°30.5212°50000معانالعرييةحفرية تل �صهاق

268550

اأحيل العطاء 

و�صدر اأمر 
املبا�صرة يف

2015/8/25

36.1085°30.4973°50000معانالعرييةحفرية امل�صلى
36.0327°30.4296°50000معانابو طليحةحفرية اأبو طليحة2 

37.1207°30.814°50000معانابو طليحةحفرية ابو غيث

ر/2015/13
37.232°30.705°100000معانالغرةالغرة 2

حتت النفيذ324900
35.407°30.829°100000معاناحل�صاةاحل�صاة 2

ر/2015/15
35.403°30.826°50000الكرك طالحطالح

حتت التنفيذ69000
37.120°30.814°50000الكركال�صحلال�صحل 2

إنجازات إدارة األراضي والتنظيم خالل عام 2015
مديرية تطوير ا�ضتعمالت الأرا�ضي :

�سمن خطة �سلطة وادي االأردن باال�ستمراريف تطوير االأرا�سي يف مناطق االأغوار، قامت ال�سلطة باتخاذ االإجراءات التالية:-
• متت موافقة جمل�ض الوزراءبتاريخ 2015/5/17 على خطة عمل اعداد املخطط ال�سمويل لقطع االرا�سي التي قامت 	

االغوار  لواء  ال�سفا غورية( يف  الوادي )املناطق  واملطلة على  املرتفعة  االرا�سي  باختيارها �سمن  االردن  وادي  �سلطة 
ابناء االغوار و مت  الى وحدات �سكنية وتخ�سي�سها ال�سحاب اال�ستحقاق من  ليتم تق�سيمها  ال�سمالية ولواء دير عال 
االنتهاء من اعداد املخطط التنظيمي الهيكلي التف�سيلي ملنطقة الكرمية /بلدية �سرحبيل بن ح�سنة )املرحلة االولى 
ال�سونة  والثانية( �سمن امل�سروع  ، حيث بلغ جمموع امل�ساحات التي �سيتم تنظيمها حوايل �سبعة االآف دومنًا يف لواء 

ال�سمالية ولواء دير عال.
مديرية الرا�ضي:

تعمل مديرية االأرا�سي يف ال�سلطة على تنفيذ املهام التي تعنى ب�سوؤون الوحدات الزراعية والوحدات ال�سكنية ومت�سرفيها اإ�سافة 
الى قطع االأرا�سي ومالكيه اوالواقعة �سمن �سالحيات ال�سلطة االإدارية:

• مت اجناز حوايل )19650( معاملة خالل العام 2015 تتمثل مبعامالت خا�سة بالوحدات ال�سكنية واالأرا�سي االأخرى 	
تنظيم عقود  الى  باال�سافة  والتخارج  االرث  وتنفيذ حجج  والرهن  البيع  ومعامالت  الت�سجيل  �سندات  ا�سدار  وت�سمل 

االيجار والتي يتم اجنازها من قبل ق�سم ت�سجيل االأرا�سي ومبعدل )   75 ( معاملة يف اليوم الواحد.
• عمل ق�سم ال�سوؤون الفنية على اجناز حوايل )440( معاملة خالل العام 2015 ما بني مخاطبات و مذكرات ر�سمية لعدة 	

جهات و الرد على اال�ستف�سارات املتعلقة بقطع االأرا�سي باالإ�سافة الإ�سدار القيود املالية للوحدات الزراعية حيث مت 
)GIS(قيد مايل  للمت�سرفني بالوحدات الزراعية يف االأغوار  و ا�ستخدام اأنظمة املعلومات اجلغرايف )اإ�سدار )150
الجناز املهام التالية:-اإعداد وطباعة ما يزيد عن )70( مخطط باأحجام مختلفة ملديريات ال�سلطة املختلفة وا�ستخدام  
مخطط ا�ستعماالت االأرا�سي الجناز حوايل )30( معاملة لتحديد مواقع ا�ستثمار املرامل، املحاجر وحتديد موقع )60( 

قطعة اأر�ض من م�ساريع ال�سلطة لغايات البيع والرهن. 
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مديرية التنظيم:

تعمـل مـديـريــة التنظـيم يف ال�سلطــة على تـنفيذ املهام املتعلقة باالتفاقيات املوقعة مع دائرة االأرا�سي و امل�ساحة  و اإعداد املخططات 
التنظيمية لتو�سعات القرى �سمن مناطق وادي االأردن :

• درا�سة و اعتماد متابعة حوايل )220( معاملة افرازية لقطع ارا�سي داخل التنظيم ال�سكني و املقدمة من روؤ�ساء اللجان 	
و اعداد خرائط كاد�سرتائية ملنطقة )تو�سعة الرو�سة_مخطط 8( حيث ي�سم حوايل )200(وحدة �سكنية.

• تدقيق معامالت الرفع امل�ساحي حلوايل )252( وحدة �سكنية باال�سافة ملخططات قريتي )رحمة و قطر(.	
• مخطط 	 و   ) �سكنية  حدة  )2300و  حوايل  على  يحتوي  الذي  و  اجلوفة   )12( ملخطط  التنظيمية  املخططات  اعداد 

مد�سو�ض )1800 وحدة �سكنية(.
• الى 	 باال�سافة  ال�سكنية  للوحدات  كهربائي  تيار  اي�سال  و  تراخي�ض  ا�سادر  بني  ما  معاملة   )300( حوايل  اجناز  مت 

معامالت البيع و الرهن و ا�سدار الوكالت و املخططات مبعدل )10 الى 15(معاملة يوميا.

مديرية تقدير الأرا�ضي:

1 - ق�ضم الأمالك والإ�ضتمالك:##

ا�ستنادًا اإلى اأحكام قانون تطوير وادي االأردن وتعديالته، تعمل ال�سلطة على ا�ستمالك قطع االأرا�سي اأو ح�س�ض املياه 
خطوط  تنفيذ  ال�سدود،  كاإن�ساء  املختلفة  م�ساريعها  لغايات  ذلك  و  واملاء  باالأر�ض  تتعلق  اأخرى  حقوق  واأية  كليهما  اأو 
الري واملهارب والطرق واالأقنيةو ا�ستمالكات لغايات تو�سع التنظيم ال�سكني اأو امل�سروع الزراعي،باالإ�سافة اإلى �سرف 

التعوي�سات للمالكني عما مت ا�ستمالكه لغايات هذه امل�ساريع ،حيث مت اجناز ما يلي:
• االإنتهاء من احت�ساب  )85( مقا�سه ماليه على االأرا�سي اململوكه �سمن االأغوار وحت�سيل ما قيمته )25،865( 	

األف دينار اأردين تقريبا خلزينه الدوله.
• اأردين تقريبا عن م�ساحات قطع االأرا�سي  امل�ستملكه او 	 األف دينار  �سرف تعوي�سات ماليه بقيمه )12.500( 

التح�سينات الواقعه عليها وذلك لغايات م�ساريع ال�سلطة املختلفه
• ا�ستمالك ما م�ساحته )2400(م2 تقريبا وذلك لغايات ا�ستمالك موقع محطه ال�سخ رقم )95(.	
• ا�ستمالك ما م�ساحته )12.200( دومن تقريبا لغايات م�سار لعدد من املهارب �سمن حدود الوحدات الزراعية.	
• ا�ستمالك ما م�ساحته )185( م2 تقريبا ل�سالح �سلطه املياه لغايات م�سروع اخلط الناقل الإ�ستعمال املياه املعاجله 	

يف ري االأغوار ال�سماليه.
• ا�ستمالك ما م�ساحته )25( دومن تقريبا لغايات تو�سعه منطقه االإ�ستعاره ل�سد كفرجنه.	
• ا�ستمالك ما م�ساحته )2600( م2 تقريبا لغايات م�سار طريق زراعي وحرم خط ري.	
• تخ�سي�ض ما م�ساحته )7( دومن تقريبا من اأرا�سي اخلزينه لغايات موقع مكاتب �سد زرقاء-ماعني.	
• تخ�سي�ض ما م�ساحته )280( دومن تقريبا من اأرا�سي اخلزينه وذلك لغايات �سد اللجون.	
• االنتهاء من احت�ساب  )4( مقا�سات ماليه على االأرا�سي اململوكه �سمن االأغوار لتح�سيل ما قيمته )36.000( 	

األف دينار اأردين تقريبا خلزينه الدوله من خالل ار�سالها للدائره املاليه.
• االنتهاء من  احت�ساب قيمة تعوي�سات �سد الكرك والبالغه )557.576( الف دينار .	
• ال�سلطه 	 مل�ساريع  م�ستملكه  ارا�سي  و�سع قطع  درا�سه  االإ�ستيالء،  اإ�ساره  رفع  مابني  معامله  االإنتهاء من )506( 

وطلب م�سروحات واعداد مذكرات وكتب اعتذار للم�ستدعيني .
• اإح�سار الن�سخ الرقمية الكاملة للجريدة الر�سمية من املكتبة الوطنية لالأعوام من 1948 لغاية 1965 حلفظها 	

مبكتبة الوزارة ووحده ال�سوؤون القانونية وق�سم االأمالك واال�ستهالك والبالغ عددها )625(.
2- ق�ضم تقدير الأرا�ضي:##

• ال�سري باإجراءات )120( معامله تقدير لقطع اأرا�سي  لغايات م�ساريع ال�سلطة املختلفة.	
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الشؤون المالية  و العطاءات و المشتريات 

انجازات مديرية الشؤون المالية:
االيرادات الفعلية )التح�سيالت( 

جدول رقم )15( يبني اإيرادات ال�صلطة لعام 2015:
املجموعنوع الإيراد

91816.387طوابع
25091.284�سكن وظيفي

102273.526اإيرادات اأخرى
330987.996اإيجار اأرا�سي

59532.322عطاءات
921696.953اأثمان وحدات �سكنية

13061.635غرامات
788475.250اأثمان طاقة كهربائية

27313.802بدل خدمات وحدات زراعية
2401056.061حت�سيالت االغوار/ �سقاية واأخرى

5060475.500اأثمان مياه �سناعية
9821780.716 ديناراملجموع الإجمايل

إنجازات مديرية العطاءات و المشتريات :
ق�ضم امل�ضرتيات و التدقيق  و املتابعة / لوازم:-##

مت ح�سر االأعمال املنجزة يف ق�سم امل�سرتيات  ح�سب مراحل عمليات ال�سراء و قيمها املالية على النحو التايل :-
اأول :- طلبات ال�ضراء 

مت ت�سجيل  ) 1887( األف وثمامنائة و�سبعة وثمانون طلب �سراء على النحو التايل :-
اأ-  �سراء مبا�سر  ) 1177 ( األف ومائة و�سبعة و�سبعون طلب �سراء.

ب - جلان �سراء  )561( خم�سمائة وواحد و�ستون طلب �سراء.
ج  - �سراء عرب دائرة اللوازم العامة  )69(ت�سعة و�ستون طلب �سراء.

د-  تلزمي  )60( �ستون طلب �سراء .
هـ- عطاءات محلية / لوازم  - عن طريق طرح باجلريدة - )20(ع�سرون طلب �سراء .

و - جميع  طلبات ال�سراء مت  ت�سجيلها ب�سجالت  طلبات ال�سراء املعتمدة و ح�سب االأ�سول  باالإ�سافة  الإدخالها  الى احلا�سوب  
للحفظ و املتابعة و االأر�سفة .

ثانيا :- قرارات الإحالة و التلزمي  .

مت ت�سجيل )490( اأربعمائة وت�سعون قرار اإحالة وقرار تلزمي وعلى النحو التايل :- 
مقدارها  اإجمالية  اإحالةبقيمة  قرار  واأربعون  وواحد  اأربعمائة   )441( لوازم   / املحلية  امل�سرتيات  جلنة  اإحالة  قرارات   - اأ 

)645566(�ستمائة وخم�سة واأربعون الفا وخ�سمائة و�ستة و�ستون دينار .
مقدارها )75675( خم�سة  اإجمالية  بقيمة  اإحالة  قرارات  ثمانية   )  8  ( لوازم   / املحلية  العطاءات  اإحالة جلنة  قرارات  ب- 

و�سبعون الفا و �ستمائة وخم�سة و�سبعون دينار .
األفا وثالثمائة وع�سرون  و�ستون  اإثنان  اإجمالية مقداره )62320(  بقيمة  تلزمي  واأربعون قرار  التلزمي )49(ت�سعة  ج- قرارات 

دينار .
بلغت القيمة االإجمالية لقرارات االإحالة والتلزمي  خالل العام  2015 ما مقداره  ) 707886( �سبعمائة و�سبعة اآالف وثمامنائة 
و�ستة وثمانون دينارا ، جميع  قرارات االإحالة و التلزمي   مت  ت�سجيلها ب�سجالت قرارات االإحالة  املعتمدة و ح�سب االأ�سول  باالإ�سافة  

الإدخالها  الى احلا�سوب  للحفظ  و املتابعة  واالأر�سفة .
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ثالثا :-الكفالت 

مت التعامل مع  )134( مائة واأربعة وثالثون كفالة بنكية و �سيك وعلى النحو التايل :
اأ- كفاالت ح�سن التنفيذ- �سيكات )47 (�سبعة واأربعون �سيك ، كفاالت ح�سن التنفيذ )21( واحد وع�سرون كفالة بنكية .

ب - كفاالت دخول عطاءات– �سيكات ) 34 ( اأربعة وثالثون �سيك ،كفاالت دخول عطاءات ) 13( ثالثة ع�سر كفالة .
ج- كفاالت ال�سيانة – �سيكات )6( �ستة �سيكات ، كفاالت ال�سيانة– كفاالت ) 4 ( اأربعة كفاالت بنكية.

د- تعهدات  عدلية  )9( ت�سعة  . 
العدد  الكلي  للكفاالت التي مت التعامل معها خالل العام 2015هو ) 134 ( مائة واأربعة وثالثون كفالة و �سيك .

و جميع الكفاالت مت ت�سجيلها ب�سجالت الكفاالت ح�سب االأ�سول باالإ�سافة  الإدخالها الى احلا�سوب  للحفظ  واملتابعة و االأر�سفة .
رابعا :- الفواتري

مت تدقيق و اإجازة �سرف )1844( الف و ثمامنائة واأربعة واأربعون فاتورة بقيمة اإجمالية مقدارها  ) 1241322(  مليون و مائتان 
وواحد واأربعون الفا  و ثالثمائة واإثنان وع�سرون دينارا موزعة ح�سب اأنوع قرارات االإحالة و التلزمي وح�سب القيم املالية لها كما 

يلي :-
اأ- �سراء مبا�سر  )1125( الف و مائة وخم�سة وع�سرون فاتورة بقيمة اإجمالية ) 152800 ( مائة واإثنان وخم�سون الفا و ثمامنائة 

دينار .
ب - قرارات االإحالة / جلنة �سراء )550( خم�سمائة وخم�سون فاتورة بقيمة اإجمالية مقدارها )610547( �ستمائة وع�سرة اآالف 

وخم�سمائة و�سبعة واربعون دينارا .
ج - �سراء عرب دائرة اللوازم العامة  )89( ت�سعة وثمانون فاتورة بقيمة اإجمالية مقدارها )316637( ثالثمائة و�ستة ع�سر الفا 

و�ستمائة و�سبعة وثالثون دينارا .
د- تلزمي )57( �سبعة وخم�سون فاتورة بقيمة اإجمالية مقدارها )103277( مائة وثالثة اآالف ومائتان و�سبعة و�سبعون دينارا.

هـ- قرارات االإحالة - جلنة عطاءات محلية /لوازم ) 23( ثالثة وع�سرون فاتورة بقيمة اإجمالية مقدارها )58061(  ثمانية 
وخم�سون الفا و واحد و�ستون دينارا .

و- االإتفاقيات : )9( ت�سعة اإتفاقيات بقيمة اإجمالية ملطالباتها املالية و مقدارها )180003( مائة وثمانون الفا وثالثة دنانري 
والقيمة  و ن�سف قادمة 2014– 2015  االإتفاقيات تدفع على دفعات وغالبا ما تغطي ن�سف �سنة حالية  باأن معظم  علما 

املعطاة اأعاله عن الفواتري التي دفعت لنهاية العام 2015 .

بلغت القيمة االإجمالية جلميع قرارات االإحالة والتلزمي واالإتفاقيات خالل العام  2015 ما مقداره )1421325( مليون واأربعمائة 
وواحد وع�سرون األفا وثالثمائة وخم�سة وع�سرون دينارا .

خام�ضا : - م�ضتندات الإلتزام املايل 

امل�سرتيات  التي طرحت عن طريق ق�سم  اللوازم  امل�سرتيات جلميع عطاءات  اإلتزام مايل من قبل ق�سم  اإ�ست�سدار م�ستندات  مت 
وثمانية  و�ستمائة  الفا  و�ستون  و�ستة  ت�سعمائة   )966658( مقدارها  اإجمالية  وبقيمة  مايل  م�ستند  وثالثون  ثمانة   )38( وعددها 
وخم�سون دينارا ، ولق�سم العطاءات / للعطاءات االإن�سائية على نظام االأ�سغال  مت  اإ�سدار )17( �سبعة ع�سر م�ستندا ماليا وبقيمة 
اإجمالية مقدارها )4587000( اأربعة ماليني وخم�سمائة و�سبعة وثمانون دينارا وقد مت اإر�سالها لدائرة املوازنة العامة الإ�ستكمال 
اجمالية  وبقيمة  وتنفيذها  العطاءات  اجراءات طرح  ملتابعة  املعنية  للدوائر  اإر�سالها  ثم مت  ومن  االأ�سول  وختمها ح�سب  توقيعها 
مقدارها لق�سمي العطاءات وامل�سرتيات )5553658( خم�سة ماليني وخم�سمائة وثالثة وخم�سون الفا و�ستمائة وثمانية وخم�سون 

دينار .

انجازات قسم العطاءات:-
جدول رقم )16( ك�صف عطاءات اأ�صغال �صلطة وادي الردن

قيمة الإحالة ا�صم العطاءنوع العطاءرقم العطاء
)دينار(

442100ان�ساء حفائر االثنى 1 ، ال�سطيح2 ، العون ، و�سيانة برك الدفيانة / محافظة املفرقتنفيذر/2015/1  دائرة

ان�ساء حفائر الغرة 1 ، احل�ساة 1 ، وتكملة حفرية اأخي�سر الدوميي /منطقة باير تنفيذر/2015/2 دائرة
/ محافظة معان

305250
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نوع رقم العطاء
ا�صم العطاءالعطاء

قيمة الإحالة 

)دينار(
188600ان�ساء حفائر الفيدان ، امل�سقرة ،  نبع الطور يف البادية اجلنوبية الغربيةتنفيذز/2015/3 دائرة
268550ان�ساء حفائر تل �سهاق ، امل�سلى ، اأبو طليحة2 ، واأبو غيث / اجلفر / محافظة معانتنفيذز/2015/4 دائرة

59880ان�ساء ج�سر على قناة امللك عبد اهلل / منطقة فنو�ضتنفيذر/2015/5 حملي
398664توريد وفر�ض خلطة ا�سفلتية �ساخنة يف االأغوار ال�سمالية والو�سطىتنفيذر/2015/6 دائرة
60000حمايات اجلابيونز يف منطقة ظهرة الرمل ومعديتنفيذر/2015/8 حملي

9666.250�سيانة املرافق ال�سحية يف �سلطة وادي االأردن / املركزتنفيذر/2015/9 حملي
100000توريد مواد بي�ض كور�ض للطرق الزراعية يف االأغوار ال�سمالية والو�سطىتنفيذر/2015/10 حملي

34000ان�ساء �سياج على قناة امللك عبد اهلل / منطقة اأبو �سيدوتنفيذر/2015/11 حملي

42066تعبيد الطرق الزراعية يف م�سروع ري االأغوار اجلنوبيةتنفيذر/2015/12 حملي
324900ان�ساء حفريتي الغرة2 واحل�ساة2 يف منطقة باير / محافظة معانتنفيذر/2015/13 دائرة

�سيانة االجزاء املتك�سرة من جوانب قناة امللك عبد اهلل وقناة اأبو الزيغان و�سيانة ج�سر تنفيذر/2015/14 حملي
الكرامة واجل�سر املجاور ملاأخذ �سد الكرامة وان�ساء عبارات �سندوقية يف منطقة العرام�سة

79982

69000ان�ساء حفرية طالح على وادي طالح وحفرية ال�سحل2 على وادي ال�سحلتنفيذر/2015/15
درا�سات 2014/122 مركزي

وا�سراف
Adaptation to Climate Change Projects in the Jordan Valley3186849 باليورو

Consultancy Engineering Services for WadiEasal dam348805درا�سات2015/40 مركزي

اعداد درا�سات وت�ساميم ووثائق عطاء م�سروع اعادة تاهيل ري ح�سبان الكفرين / درا�سات2015/49 مركزي
املرحلة الثانية

115000

Rehabilitation of Telal Al-Thahab Weir655448تنفيذ79/ 2015 مركزي

 Consultancy Engineering services for Review & Modification ofدرا�سات2014/1 خا�ض
the Existing studies, Design & Contract Documrnts of Dams at 
Wadi Al-Fedan, WadiRahmah and Wadi Mousa

398462.090

WadiAraba Integrated Development Master Plan685900درا�سات2014/2 خا�ض
2149600م�سروع حفر اآبار اإنتاجية يف وادي عربةتنفيذ2015/3 خا�ض
156000اعداد الدرا�سات والت�ساميم ووثائق عطاء م�ساريع ري وادي عربةدرا�سات2015/4 خا�ض
175000اعداد الدرا�سات والت�ساميم ووثائق عطاء م�سروع ان�ساء منطقة تنموية يف وادي عربةدرا�سات2015/5 خا�ض

انجازات إدارة الموارد البشرية والمستودعات والنقليات
مت تعيني )37( موظف و موظفة.. 1
وبلغ العدد االجمايل للموظفني امل�ساركني يف جميع الدورات وور�ض العمل )258( موظفًا مق�سمني على النحو التايل:. 2

الدورات الداخلية وور�ض العمل )223( م�ساركًا.- أ
الدورات اخلارجية )12( م�سارك.- ب
التدريب امليداين )23( متدربًا.- ج

 وقام الديوان خالل هذا العام  بت�سجيل )11935( معاملة �سادرة، و)4805( معاملة واردة.. 3
 وقام ق�سم ال�سوؤون القانونية باالجنازات التالية ح�سب اجلدول التايل :. 4
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جدول رقم )17( اجنازات وحدة ال�صوؤون القانونية لعام 2015 :

العددالجنازالرقم
22تنفيذ قرارات حكم1
40تبليغ دعاوي حقوقية و�سرعية مقامة على ال�سلطة2
35جلان حتقيق وجلان فنية3
1000اإبداء راأي وا�ست�سارات4
1700مخاطبات ومرا�سالت5
115انذارات موجه من قبل ال�سلطة6

متابعة ق�سايا ال�سلطة احلقوقية وال�سرعية واجلزائية واالإدارية7
حوايل 300دعوى حقوقية مازالت منظورة و2 دعوى �سرعية 

منظورة
خم�سة مف�سولة واحدة منظورةمتابعة ق�سايا محكمة العدل العليا )دعاوي اإدارية(8
30متابعة ق�سايا العقود واالتفاقيات9

حيث مت اعداد وحتديث الت�سريعات الناظمة لعمل ال�سلطة، وقد متكنت ال�سلطة يف العام )2015( من احل�سول على ثالثة قرارات 
ك�سدود  املائية  املن�سات  يف  الغرق  حوادث  عن  االردن  وادي  �سلطة  م�سوؤولية  عدم  وم�سمونها  عامة(  )هيئة  التمييز  محكمة  من 
والربك وقناة امللك عبد اهلل وغريها وقرار بعدم م�سوؤولية ال�سلطة عن اال�سرار الناجتة عن االجنرافات والفي�سانات وقرار اخر 
بعدم م�سوؤولية ال�سلطة عن اال�سرار الناجتة عن تقنني مياه الري ومت ا�سدار نظام التنظيم االداري ل�سلطة وادي االردن ل�سنة 

)2015( واعداد م�سروع قانون معدل لقانون تطوير وادي االردن.

انجازات إدارة تخطيط األعمال والمياه اإلقليمية:
اجنازات مديرية التخطيط ال�ضرتاتيجي :

متابعة تنفيذ اتفاقيات املياه االإقليمية وامل�ساركة يف اللجان ذات العالقة.. 1
متابعة اأن�سطة م�سروع جمعيات م�ستخدمي مياه الري يف وادي االأردن وم�سروع ا�ستخدام املياه املعاجلة.. 2
اإعداد التقرير ال�سنوي ل�سلطة وادي االأردن.. 3
مراجعة وتطوير اخلطة االإ�سرتاتيجية لل�سلطة 2016-2018 بالتعاون مع االإدارات املختلفة  . 4
5 ..)PIS, EIS( حت�سري املعلومات املطلوبة عن �سلطة وادي االأردن وم�ساريعها الأنظمة وزارة املياه والري
6 ..)AFD،  JICA، EU،GIZ ، USAID( تقدمي مقرتحات م�ساريع وطلب التمويل لها من عدة جهات مانحة
اعداد التقارير الالزمة عن �سري عمل م�ساريع املنفذة بال�سلطة.. 7
متابعة درا�سة تعرفة مياه الري.. 8
لتن�سيق مع الوزارات املختلفة يف اعداد اخلطط اال�سرتاتيجية يف املوا�سيع التي تخ�ض قطاع املياه.. 9
مل�ساهمة مع وزارة املياه و�سلطة املياه يف اعداد ال�سيا�سات املائية.. 10
البدء بالتح�سري مل�سروع اعادة تاأهيل حو�ض نهر االردن ال�سفلي بالتعاون مع اللجنة الوطنية امل�سكلة لذلك .. 11
حتديث اأجهزة احلا�سوب العاملة يف ال�سلطة و�سراء 20 جهاز حا�سوب وتثبيت الربامج عليها وت�سليمها للمديريات املعنية .. 12
�سراء 20 طابعة  ليزرية وت�سليمها للمديريات املعنية.. 13
متابعة عقود ال�سيانة  وجتديد ها ح�سب االأ�سول.. 14
متابعة تطبيق نظام الدفع االلكرتوين لبع�ض خدمات ال�سلطة .. 15
حت�سري عطاء تركيب كامريات ونظام مراقبة للم�ستودعات يف ال�سلطة .. 16

انجازات مديرية تطوير نهر األردن:
متابعة تنفيذ اتفاقيات املياه االإقليمية املرتبطة باعادة تاأهيل نهر االأردن كمًا ونوعًا .. 1
تاأهيل . 2 الإعادة  ال�سمولية  الت�سورات  لو�سع  الوزراء  رئا�سة  قبل  من  امللفة  املتخ�س�سة  الفنية  اللجنة  �سمن  امل�ساركة  
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حو�ض  نهر االأردن ال�سفلي .
مراجعة اخلطة ال�سمولية الوطنية العادة تاهيل نهراالردن وحو�سه.. 3
واالودوية . 4 النهر  مياه  لنوعية  املخربية  التحاليل  نتائج  على  وت�ستمل  وحو�سه  النهر  تطوير  تخدم  بيانات  قاعدة  بناء 

والروافد املغذية له ا�سافة للقيا�سات الكمية لتلك الروافد.
اعداد ال�سروط املرجعية مل�سروع تطويرالباقورة كمرحلة اولى من تطوير نهراالردن.. 5
احالة عطاء  تلزمي الرفع امل�ساحي وحتديد احداثيات م�سروع تطوير الباقورة من قبل املركز اجلغرايف امللكي.. 6
اعداد ال�سيناريوهات الالزمة لت�سمني خدمة وادي االأردن بال�سرف ال�سحي واملت�سمنة ان�ساء محطات معاجلة مياه . 7

عادمة منزلية و�سبكات �سرف ، وقد مت رفعها ل�سلطة املياه �سمن اخلطة اال�ستثمارية الراأ�سمالية )CIP( لالعوام 
.) 2025 -2015 (

متنزه . 8 يف  تطبيقه  املقرتح  اجلوفية  املياه  على   )green filters( نظام  تطبيق  محاذير   وحتديد  البيئي  االأثر  تقييم 
�سرحبيل بن ح�سنة.

املخلفات . 9 تدوير  اعادة  واملت�سمنة  االأردن  نهر  حو�ض  لتطوير  )portfolio(املقرتحة  امل�ساريع  من  حت�سريحزمة 
االأعالف  انتاج  م�سروع  وكذلك  الزراعية  املخالفات  تدوير  اعادة  خالل  من  الع�سوي  ال�سماد  انتاج   ، البال�ستيكية 

اخل�سراء .
رقم . 10 بكتابهم  واملرفق  العلمي  البحث  دعم  �سندوق  من  املدعوم  العلمي  البحثي  م�سروع  مخرجات  وتعميم  درا�سة 

�ض1447/2  تاريخ 2015/8/11 حتت عنوان )اأثرالتغرياملناخي على املوارد املائية واالمكانات الزراعية يف االأردن(.

انجازات وحدة ناقل البحرين:
• مت توقيع االتفاقيه الثنائيه بني االردن وا�سرائيل بتاريخ 2015/2/26 يف البحر امليت  حيث اتفق الطرفان على مكونات 	

امل�سروع اال�سا�سيه ، تبادل املياه ، ا�سعار املياه ، طريقة ادارة امل�سروع و �سالحيات جميع االطراف.
• وكذلك مت حت�سري م�سودة االتفاقيه الثنائيه  بني ا�سرائيل وال�سلطه الفل�سطينيه وبدعم من االردن وذلك لتزويد اجلانب 	

الفل�سطيني ب 30 مليون مرت مكعب �سنويًا من قبل ا�سرائيل وب�سعر يتم االتفاق عليه من قبل الطرفان و�سيتم توقيع 
هذة االأتفاقية قريبا .

• مت طرح عطاء  لتقدمي خدمات ا�ست�ساريه هند�سيه لتح�سري وثائق عطاء املرحله االولى مل�سروع ناقل البحرين حيث مت 	
اعالن امل�سروع بتاريخ 2015/7/23 وعلى ان يتم تقدمي العرو�ض من ال�سركات اال�ست�ساريه الدوليه بتاريخ 2015/9/21 

. وقد مت ا�ستالم عر�سان لهذا العطاء  وبعد القيام بتقيم العرو�ض فنيا وماليا مت اأختيار العر�ض املف�سل وقد:
• لتقدمي 	 Lazard & Gidiالفرن�سيتني  و   الهند�سة  دار  �سركات  ائتالف  مع   2015/12/20 بتاريخ  اأتفاقية  توقع  مت 

خدمات فنية ومالية وقانونية وحت�سري وثائق العطاء وامل�ساعدة يف طرح وتقييم واأختيار ال�سركات املوؤهلة لتمويل وتنفيذ 
وت�سغيل جميع عنا�سر امل�سروع و�سوال الى الغلق املايل مع املناق�ض املف�سل والبدء يف تنفيذ امل�سروع.  

• �سيقوم اال�ست�ساري بتح�سري وثائق العطاء ، امل�ساهمه يف التاهيل االويل ملقاويل ان�ساء امل�سروع ، وامل�ساهمه يف اجراءات 	
طرح العطاء واختيار املناق�سني املوؤهلني لتنفيذ امل�سروع و�سواًل الى الغلق املايل وتوقيع اتفاقية تنفيذ املرحله االولى من 

امل�سروع مع  ائتالف �سركات ان�ساء وتطويرامل�سروع  .

تمويل المشروع: 
• الكلفه االجماليه للم�سروع �سيتم متويلها من خالل احل�سول على منح مقدمه من الدول ال�سديقه لتغطية حوايل )35-	

30%( من الكلفه االجماليه وذلك للم�ساهمة يف تنفيذ اخلط الناقل للمياه املاحله والذي �سيقوم بتغذية البحر امليت 
بكمية اأولية مقدارها 235 مليون/م3/�سنويا  للحفاظ على بيئته  من التدهور امل�ستمر. وقد متت املوافقه االوليه من 
احلكومة االمريكيه لتقدمي منحه مبقدار 100 مليون دوالر امريكي وبانتظار امل�سادقه النهائية عليها من قبل الكونغر�ض 

االمريكي
• �سيتم متويل باقي كلفة امل�سروع حوايل )65-70%( من قبل ال�سركات )املطورة( والتي �سيتم اأختيارها لتنفيذ امل�سروع 	

.)BOT( على نظام البناءوالت�سغيل ونقل امللكية
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• املرحلة االأولى من م�سروع ناقل البحرين والتي مت االأتفاق على اأ�ستدراج عرو�ض لتنفيذها من قبل كافة االأطراف ت�سمل 	
املكونات والكميات املبينة يف الر�سم التو�سيحي اأدناه:

الربنامج الزمني املتوقع لالعمال القادمة##

جدول رقم ) 19( اجلدول الزمني املتوقع النتهاء العمل :
و�صف العمل التاريخ

تقدمي عرو�ض التاأهيل االأويل 2016/5/2
اختيار ال�سركات املوؤهلة 2016/5/30

تزويد وثائق العطاء لل�سركات املوؤهلة 2016/6/15
اآخر موعد لتقدمي العرو�ض الفنية واملالية لتنفيذ امل�سروع 2016/11/15

تقييم العرو�ض 2017/1/15
اختيار املناق�ض املف�سل 2017/2/15

بداية التنفيذ 2017/5
ت�سغيل امل�سروع وبداية االنتاج 2020/5
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انجازات وحدة السياسات وتطوير االداء المؤسسي :
امل�ساركة الفاعلة يف اعمال اجلائزة )معيار اال�سرتاتيجية، معيار االفراد، معيار العمليات، معيار املوارد وال�سراكات(.. 1
العمل مع فريق ميثل قطاع املياه لتقييم ممار�ساتاحلوكمةفيقطاعاملياه.. 2
متابعة تعبئة بطاقات االداء املتوازن مع جميع م�سوؤويل القيا�ض.. 3
انتاج دليل خدمات �سلطة وادي االردن – اال�سدار ال�ساد�ض.. 4
البدء بتحديث دليل العمليات  2016 .. 5
يف . 6 وامل�ساركة  االلكرتونية   اخلدمات  تطوير  بنظام  يتعلق   فيما  العام  القطاع  تطوير  وزارة  مع   التن�سيق  و  املتابعة 

امل�سوحات املختلفة.
حت�سري قائمة موؤ�سرات اداء منهجيات العمل يف ال�سلطة والعمل على حتديد م�سوؤويل القيا�ض ا�ستعدادا للخروج بنتائج . 7

قيا�سها يف 2016.
تزويد دائرة املوازنة العامة مبوؤ�سرات اخلطة اال�سرتاتيجية لالعوام 2017-2015.. 8
التحديث امل�ستمر على املوقع الداخلي واخلارجي ل�سلطة وادي االردن.. 9
تنفيذها . 10 على  والعمل  درا�ستها  اجل  من  التنظيمية  الوحدات  كافة  على  التعميم  بعد  امتتتها  املنوي  العمليات  ح�سر 

بالتن�سيق مع وحدة االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات وتزويد وزارة االإت�ساالت بها.
امل�ساركة الفاعلة يف م�سروع تركيب كامريات مراقبة يف م�ستودعات ال�سلطة التابعة الإدارات االغوار ال�سمالية والو�سطى . 11

و اجلنوبية.
متابعة نظام  تطوير اخلدمات احلكومية ومتابعة حتويل ال�سكاوي التي ترد الى رئي�ض جلنة ال�سكاوي.. 12
امل�ساركة يف جلان فنية لدرا�سة وحتليل عرو�ض احلوا�سيب وتوابعها وا�ستالم وجرد املواد يف م�ستودع عمان.. 13
امل�ساركة يف جلان فنية مع �سلطة املياه.. 14
اطالق وادارة م�سابقة �سعار �سلطة وادي االردن.. 15

انجازات وحدة الرقابة المالية )الداخلية( :
�سرف.))6025( . 1 م�ستند   )6398( ونفقات.مبجموع  اآمانات   / ال�سرف  وم�ستندات  املالية  ال�سجالت  على  التدقيق 

م�ستند نفقات، )355( م�ستند اأمانات و)18( �سند اأرا�سي(.
ت�سويب )63( م�ستند غري م�ستويف ل�سروط ال�سرف يف حينه.. 2
مت اغالق )4( ا�ستي�ساحات لديوان املحا�سبة وبع�ض البنود من اال�ستي�ساحات االخرى.. 3
التدقيق على �سطب املركبات احلكومية .. 4
التحقيق واخلروج . 5 وامل�ساركة يف جمموعة من جلان  امليدان  واإداراتها يف  ال�سلطة  عمل جوالت ميدانية على م�ساريع 

بتو�سيات .
جرد ال�سندوق الفعلي بح�سور مندوب وزارة املالية )املراقب املايل(.. 6
التدقيق على �سجل االأيرادات لعام 2015وت�سويب  وتبويب بع�ض البنود .. 7
التدقيق على قرارات الرتفيع اجلوازي والوجوبي. 8
التدقيق على قرارات منح وحجب العالوات. 9
التدقيق على الكفاالت املالية.. 10
درا�سة ا�ستي�ساحات ومذكرات ديوان املحا�سبة املتعلقة بعمل ال�سلطة واغالق بع�ض اال�ستي�ساحات.. 11
الرد على كتب ديوان املظامل وعلى كتب هيئة مكافحة الف�ساد.. 12
م�ساركة وحدة الرقابة الداخلية  بت�سمية �سابط اإرتباط حقوق االإن�سان/رئا�سة الوزراء.واإعداد التقارير والتو�سيات . 13

والرد على تقرير املركز الوطني حلقوق االإن�سان.
بال�سوابط . 14 االإلتزام  بخ�سو�ض  املديريات  كافة  يف  اإرتباط  �سباط  له  يتبع  رئي�سي  كمن�سق  اإرتباط  �سابط  ت�سمية 

واالإجراءات املتعلقة مبنع التدخني يف ال�سلطة.
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