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 المعظم الحسين بن الثاني هللا عبد الملك جاللة أقوال من

 2013شباط/فبراير   10من خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس األمة السابع عشر 

قواعد صعودًا جديد يقوم على بناء االستراتيجيات و الخطط التنفيذية، بالتشاور مع ال)إننا ندعو لنهج عمل حكومي 
شاريعها و مإلى األعلى. و على الحكومة أن تتوخى الشفافية و االنفتاح، و توفير المعلومة في عرض موازناتها و 

أساسها. و  ومة و مساءلتها علىمراحل التنفيذ و اإلنجاز على المواطنين و ممثليهم، و يتم الحكم على أداء الحك
التواصل  هذا يستدعي ترسيخ القناعة لدى الحكومة و أجهزتها، بأن تطوير القطاع العام عبر العمل الميداني، و

ن المباشر و الوقوف على حاجات المواطنين، هي مسؤوليتهم األولى. و بخالف ذلك، فإن مجلس النواب سيكو
 البة بحجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء.عرضة للمساءلة من المواطنين، للمط

طنين، و وهذا يتطلب االرتقاء المستمر في كفاءة و نوعية الخدمات الحكومية، و ضمان وصولها إلى جميع الموا 
ار األمناء يستدعي األلتزام بمؤسسية العمل في أجهزة الحكومة، لضمان أعلى درجات الكفاءة و الشفافية في اختي

نهض تالعامين، لضمان نجاح الخطط الحكومية. وهذا يعني أن تبادر الحكومة إلطالق ثورة بيضاء و المدراء 
 باألداء ضمن خطة معلنة و أهداف محددة.(

 2014تشرين الثاني/ نوفمبر 2 خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس األمة السابع عشر من 

صالح القطاع ي، فال بد من وضع آليات قابلة للتطبيق. فال فائدة من وجود برامج إل)أما في مجال اإلصالح اإلدار 
دمة إليه. و هنا العام، بما فيها مشروع الحكومة اإللكترونية، ما لم يلمس المواطن تحسنًا نوعيًا في الخدمات المق

لميثاق االمساءلة و تطبيق  أؤكد على ضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة بتعزيز تقافة التميز و الشفافية و
الملكية  الوطني للنزاهة ووضع التنظيم المؤسسي لتعزيز منظومة النزاهة، وفق التوصيات التي ستقدمها اللجنة

 لتقييم العمل و متابعة اإلنجاز.(

 2015الثاني/نوفمبر تشرين 15خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس األمة السابع عشر  من 

الممارسات  )البد من تطوير بيئة األعمال و تحديث التشريعات االقتصادية بشكل متواصل، لتواكب التطورات و أفضل
نوعية بالعالمية. وعلى ذلك، فال بد من تعزيز ثقة المواطن و المستثمر بمؤسسات الدولة، عن طريق االرتقاء 

 لحلول.قف في وجه التحديث و التطوير، ويضع العوائق بدال من تقديم االخدمات المقدمة لهم، و التصدي لمن ي

حاجة إلى بو بالرغم من النجاحات التي حققناها في عدد من القطاعات، ومن أبرزها قطاع الطاقة، فإننا ما زلنا 
عات قطااالستمرار في تطوير قطاعات الطاقة و المياه و النقل، بشكل خاص، وتوجيه االستثمارات إلى هذه ال

 الحيوية.(
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 كلمة األمين العام
رض لها على مدى يعد األردن من الدول األكثر فقرًا بالمياه عالميا حيث يواجه تحدياتٍ مائية كبيرة ، وسططط تنامي الضططاوط التي تع

لتي رفعت السططططططنوات الطويلة الماضططططططية ، وما حملته من أعباء وتكرار موجات الهجرات المتتالية وآخرها موجات اللجوء السططططططوري ا

ؤية سطططططططلطة %، وألن المياه هي الحياة و هي أهم مرتكزات التقدم والتنمية المسطططططططتدامة جاءت ر  20من الطلب على المياه  بأكثر 

ارسات العالمية المياه الجديدة )التميز و الريادة و االستدامة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي الخدمة بأفضل المم

 بكفاءة عالية ( . 

ستقبلي واضح يحدد المرتكزات االساسية من مسار م 2019 -2015لخطة االستراتيجية وتنفيذا لهذه الرؤية فقد رسمت ا

اتيجية ثم ترجمتها خالل اعتماد حزمة من المؤشرات )ضمن بطاقات األداء المتوازن ( لتقييم التقدم في تحقيق الرؤية واالهداف االستر 

ة و سرعة غتنام الفرص المتاحة و مواجهة التحديات الماثلالى عمليات متوائمة و مشاريع منبثقة عنها ضمن برنامج تنفيذي ال

 التجاوب معها بالكفاءة و الفاعلية المطلوبة. 

حقق في ونحن في سطططلطة المياه المزود لخدمات المياه والصطططرف الصطططحي ، اذ نطلق اسطططتراتيجيتنا الجديدة،  لنفخر بما ت

محدودية مصطططططططططادر المياه وتدني مسطططططططططتوى الهطول المطري من سطططططططططكان المملكة بخدمات المياه  في ظل  %98خدمة اكثر من 

دت الى اختالل واحتياجات النمو السططططططكاني المتزايد والهجرات القصططططططرية المتعاقبة اضططططططافة الى المتطلبات التنموية المختلفة التي أ

 التوازن ما بين الطلب و المتاح من المياه. 

عالء لطة المياه على ما يبذلونه من جهود على مدار السطططاعة إلوفي الختام أتوجه بالشطططكر الجزيل الى جميع موظفي سططط  

هود داخلية و االنجاز يومًا بعد يوم وفق أفضطططططل المعايير، والى  كل الذين عملوا في الخطة االسطططططتراتيجية وفق منهجية علمية وبج

عمل بمزيد من الجد طيب حافزًا ونبراسططططًا للالتشططططاركية نهجًا لهم في جميع مراحل إعداد الخطة ، آماًل أن يكون هذا الجهد ال ااعتمدو 

مة بريادة في كافة الميادين حتى يبقى شطططططعار سطططططلطة المياه خدمة الوطن والمواطن عالمة نجاح فارقة باالسطططططتمرار في تقديم الخد

 حيثما وجدوا عن مستوى خدماتنا.  وتميز سعيًا لتحقيق رضا مواطنينا

اشمية الملك لاالي بعين رعايته ويوفقنا جميعا في ظل سيدي صاحب الجاللة الهوالدعاء هلل جل في عاله أن يكأل االردن ا

 ابن الحسين المعظم حفظه اهلل .  عبد اهلل الثاني

 مين عام سلططططططططة المياها                                                                                                        
 س توفيق الحباشنةالمهند



  SST-SPS-R03   األردنية المياه سلطة استراتيجية
5 

 

 

 التنفيذي الملخص
تطورها ومضيها في تقديم خدمات المياه والصرف بعدها واصلت  2008في عام لها أعدت سلطة المياه آخر خطة استراتيجية 

إدارة المياه و الصرف حكومية تعني بشركات  بتحويل اإلدارات في المحافظات الىنحاء المملكة، كما استمرت  أالصحي في جميع 

 سلطة المياه و تقومكما  .لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين وذلك عقود ادارة الخدمات في بعض المحافظات توقيعالصحي و 

تحسين التزويد المائي في المحافظات المختلفة، و عملت على توسيع خدمات الصرف الصحي في ساهم سيببناء الناقل الوطني الذي 

ذلك، فقد استجدت العديد كل الصرف الصحي. إضافة إلى لمعالجة مياه ناطق جديدة و بناء محطات على المستوى الوطني بخدمة م

سي بدأ التزويد بمياه الدي 2013قطاع المياه في األردن الذي مازال يعاني من أزمات عديدة. ففي عام  علىمن الظروف والضغوطات 

 على هرباء، وشكلت األعداد الكبيرة من الالجئين السوريين ضغطًا هائالً ارتفعت تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ مع ارتفاع أسعار الكو 

 بدورها التي تحملتخاصة في محافظات الشمال و  عامة في جميع أنحاء المملكةوالصرف الصحي التزويد المائي وشبكات المياه 

ويد ارة شركة مياه اليرموك المسؤولة عن تز إلغاء عقد إد نتيجةتحديات إدارية كبيرة  ناهيك عن كبر من مشاكل الالجئينالعبء األ

 خدمات المياه والصرف الصحي في محافظات الشمال.

بالتعاون (  2019 -2015الحاجة الملحة إلعداد خطة عمل استراتيجية جديدة للسنوات الخمس القادمة ) أبرزتكل هذه العوامل 

الخطة  وتم اعداد(. USAIDقبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )( الممول من ISSPمع برنامج الدعم المؤسسي والمساعدات الفنية )

 :الخطوات التالية ضمن منهجية اعداد وتقييم الخطة االستراتيجية المعتمدة باتباع

 :  السابقة االستراتيجية الخطة مخرجاتتقييم و  القائم الوضع تحليل .1
 لمياها لسلطة المحّدثة االستراتيجية الخطة في تراعى أن يجب والقطاعية والتي الوطنية األولويات على بناء القائم الوضع تحليل تم

  :أربعة جوانب رئيسةتناول التحليل  قدو  . باالضافة الى مخرجات الخطة االستراتيجية السابقة
 تم التركيز على جانبين محددين في تحليل الجانب المؤسسي الجانب المؤسسي : 

o الهيكل التنظيمي o  السابقة االستراتيجية الخطة أداءتقييم 
 

 الل خالوضع المالي الراهن لسلطة المياه والقضايا المالية األساسية التي ستؤثر على السلطة  تمت دراسة: الجانب المالي
 السنوات الخمس المقبلة.

o اإليرادات o المديونية 
o استرداد التكاليف o ارتفاع تكلفة الطاقة 
o القروض والمنح o الدعم الحكومي 
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 :الحالية التي تواجه سلطة المياه في عملها: التشغيلية لظروفا تمت دراسة الجانب التشايلي 

o  المياه تزويدو إنتاج o إعادة استخدام المياه العادمة 

o الصحي والصرف المياه خدمات تغطية مدى o المياه  فاقد(NRW) 

o تحصيل الفواتير o المياه جودة 

o شكاوى المشتركين o  الجوفية والسطحيةحماية المصادر المائية 

 

 تحليل  تم وتم النظر بأداء شركات المياه من الجانبين التشغيلي و المالي حيث : المحافظات في اإلدارات و المياه شركات

 الجوانب الرئيسة في اتفاقيات التفويض و التطوير التي تنظم العالقة ما بين الشركات و سلطة المياه.

 
 

 .على تحليل الوضع القائم، تم إعداد مصفوفة بنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات بناء: (SWOT)التحليل الرباعي  .2

 على لراهنا الوضع في االستمرارأي اجراء و المترتبة على عدم اتخاذ  ثار: تم دراسة اآل الراهن الوضع في االستمرار تحليل نتائج .3

 .عليه هو ما

في القطاع ن الشركاء الرئيسييو اجتمعت قيادات سلطة المياه : االستراتيجية واألهدافالقيم المؤسسية و الرسالة و  تحديث الرؤية .4

 لالتحليفي ورشة عمل الستعراض نتائج تحليل الوضع القائم و ردن وشركات المياه ألسلطة وادي او من ممثلين عن وزارة المياه 

نوات ضافة الى تحديد أهدافها االستراتيجية للخمس سباإلوقيمها المؤسسية رسالتها و االتفاق على رؤية المؤسسة تم و   الرباعي

 ما يلي:بالقادمة والتي يمكن تلخيصها 
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 .فاءة عاليةبتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي الخدمة بأفضل الممارسات العالمية وبك ةالتميز والريادة واالستدام  الرؤية

لف المالية، االعتبار الكبردنية آخذين االردنية الهاشمية باحتياجهم من مياه الشرب وفق المواصفات األتأمين متلقي الخدمة في المملكة  الرسالة

لى اضافة دارة مصادر المياه المتاحة والمحافظة عليها من التلوث وتوزيعها بعدالة والبحث عن مصادر جديدة باإلإستمرار بمع اال

ياه عادة استخدام الما  عتداء عليها وتقديم خدمات الصرف الصحي و و االأستخدامها اساءة ا  تطبيق التشريعات الناظمة لمنع هدرها و 

 امة.تحقيقًا لدورنا في التنمية المستد المعالجة بفعالية وفق المواصفات المعتمدة، مع التركيز على كسب ثقة عمالئنا وموظفينا

القيم 

 المؤسسية

 

 

 عاإلبدا وتشجيع ( دعم5المعنية،  األطراف مصالح ( احترام4األخالقي،  ( السلوك3  ( الشفافية،2،  لةللمساء القابلية (1

 الفرص. وتكافؤ ( العدالة6والتطوير، 

األهداف 

حسب الوطنية 

وثيقة األردن 

2025 

 .تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و العدالة في توزيعها .1

 .الالمركزيةتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء تطبيق نهج  .2

 .الحفاظ على  االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر .3

األهداف 

القطاعية 

حسب وثيقة األردن 

2025 

  جديدة مياه مصادر جلب و المياه مصادر تطوير .1

 مناسبة أسعار و بكميات السياحية و الصناعية و الزراعية و المنزلية القطاعات لكافة المياه تأمين .2

 الصحي الصرف خدمات مستوى رفع .3

االهداف 

 االستراتيجية 

 ج( المحافظة)ب( خفض فاقد المياه )أ ( رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي )من خالل  اتعمليالرفع قيمة  .1

   استدامة المصادر المائية و حمايتها    (هـ) د( رفع كفاءة استخدام الطاقة)على جودة نوعية المياه 

ن المنح مج( تعظيم االستفادة )اإليرادات  زيادة( )بأ( خفض النفقات  )من خالل  تحقيق التوازن بين اإليرادات والنفقات .2

 نشاء سجل لالصول.إد( )

لتنظيمي اداري والهيكل التنظيم اإل أ( تحديث وتطوير)من خالل  تنمية وتطوير القدرات المؤسسية والعمل على استدامتها .3

التنمية  د( تحقيق متطلبات)ج( تطوير التشريعات الناظمة لعمل قطاع المياه  )ب( تطوير ورفع كفاءة استخدام الموارد البشرية  )

 ( اعتماد نموذج للتميز والتقيد بمتطلباته.ـه)المستدامة  

 ب( تطوير الشراكة مع شركات المياه.)أ( تحسين مستويات خدمة المشتركين )من خالل  تطوير خدمة العمالء .4
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تحديد م صياغة األهداف اإلستراتيجية ضمن إطار بطاقات األداء المتوازن و تهذه المرحلة  فيتم :  تنفيذ الخطة اإلستراتيجية .5

تم  ومن قيم مرجعية و قيم مستهدفة لكل مؤشر لقياس أداء سلطة المياه بتحقيق األهداف االستراتيجية، كما مؤشرات الرئيسة ال

لطة سستقوم كل من قطاعات عليها خالل الخمس سنوات القادمة و التي العمل التي يجب أن تقوم سلطة المياه بولويات األتحديد  

لضمان سير الخطة حسب  م تحديد آلية المتابعة و التقييم لتنفيذ الخطة االستراتيجيةكما وت المياه ببناء خطط تنفيذية تفصيلية لها

 األهداف المرسومة.
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 منهجية بناء الخطة االستراتيجية 1
  لخطة الوضكككككع تشككككككيل لجنة توجيهية من قبل عطوفة األمين العام لسكككككلطة المياه برااسكككككتج باالضكككككافة الى لجنة عمل فرعية

 االستراتيجية.

 

 والقطاعية. الوطنية األولويات على بناء القائم الوضع تحليل 
 

 رؤية  الستعراض نتائج تحليل الوضع القائم واالتفاق علىفي القطاع يادات سلطة المياه والشركاء الرئيسيين عقد ورشة عمل لق
 .أهدافها االستراتيجيةباالضافة الى تحديد وقيمها المؤسسية رسالتها و المؤسسة 

 
 عهمإلطال القطاع في المعنيين والشــركاء الســلطة موظفي القيم المؤســســية واألهداف االســتراتيجية علىو الرســالة و الرؤية  تعميم 

 .ذلك حول ومقترحاتهم ارائهم وأخذ
 

 المياه للمراجعة.في سلطة  الموظفينعداد مسودة وثيقة الخطة )تقرير المراجعة االستراتيجي( وتعميمها على إ 
 

 هدف لكل المتوازن األداء وبطاقة االستراتيجية األهداف من لكل األداء مؤشرات وضع. 
 

 دارات لقطاعات التنفيذية واألنشــــــــطة البرامج يحدد االســــــــتراتيجية والذي للخطة  التنفيذي البرنامج وضــــــــع  فةالمختل الســــــــلطة وا 
 .بها المرتبطة والمشاريع

 
 من قبل مجلس إدارة السلطة بتنسيب األمين العام اعتمادهاالخطة و  إقرار. 

 
 داء المؤســـــــــــــســـــــــــــي بمشـــــــــــــاركة وحدة التخطيط واإلدارة تقوم مديرية تطوير األPMU  بإجراء قياس مؤشـــــــــــــرات األداء ل هداف

وذلك  امستراتيجي في الخطة وبحد أدنى مرة كل عاإلستراتيجية وحسب المدد الزمنية المبينة والمقرة من قبل لجنة التخطيط اإل
دارات الســــلطة وجمع المعلومات بوقت ال يتجاوز نهاية شــــهر أيار  بالتنســــيق مع الجهات المســــؤولة عن القياس في قطاعات وا 

 .من العام التالي لسنة القياس
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 المياه لسلطة اإلستراتيجية الخطة تطبيق و اعداد في المتبعة المنهجية: 1 الشكل
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 السابقةو مخرجات الخطة االستراتيجية  تحليل الوضع القائم 2

 
-2016المياه  و استراتيجية قطاع 2025تمت مراجعة تحليل الوضع القاام بناء على األولويات الوطنية الواردة في رؤية األردن   

راتيجية لخطة االست( األولويات الوطنية و القطاعية التي يجب أن تراعى في ا1، و يبين الجدول رقم )التي اقرها مجلس الوزراء  2025

 ع القاام.     ي تحليل الوضاألركان التي سيتم دراستها فلك األولويات تم تحديد الجوانب وبناء ًعلى تالمحدثة لسلطة المياه ،و

 الخطة االستراتيجية المحدثة لسلطة المياه( األولويات الوطنية و القطاعية التي يجب أن تراعى في 1الجدول رقم )

 ( 2025-2016) استراتيجية قطاع المياه (2025) االردنرؤية  المحور

مص
ال

ا
ئية

لما
ر ا

اد
 

 
  استدامة المصادر المائية والعمل الحثيث للحد من الضخ الجائر للمياه

 الجوفية : 
 تأهيل اآلبار الحكومية المخصصة للشرب -1
الحد من االستنزاف والضخ الجائر من اآلبار المرخصة  وبخاصة  -2

ألغراض الزراعة في المناطق المرتفعة والتوسع في جمعيات مستخدمي 
 المياه في المناطق المرتفعة 

لحد من لاعادة هيكلة وتطوير األجزاء التالفة من ةشبكة التوزيع الحالية  -3
 هدر المياه

 آلبار وتفعيل دور وحدات األمن والحمايةات على جميع اتركيب العداد -4
 .ماية الموارد الجوفية من التلوثح  -5
 س لمياه التوزيع لمراقبة مستوى استهالك المياه وكفاءة التوزيع زيادة القيا -6

  : تعظيم االستفادة من مصادر المياه المشتركة 
يمي تابعة وتطوير االتفاقيات الثنائية والعمل على ايجاد اطار اقلم -1

 للتعاون المشترك
 زيادة قدرة ونوعية امدادات المياه :  -

 وزيع المياه بعدالة بين مختلف محافظات المملكة والمناطق النائيةت -1
عادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في االنتاج الزراعي التوسع في ا -2

 ، وتوفير المياه الالزمة ل غراض الصناعية واالقتصادية األخرى
الصرف الصحي في المناطق الحضرية لجمع مياه األمطار ،  تحسين شبكات -3

 والجريان السطحي وتنقيتها الستخدامها في المجاالت االقتصادية المختلفة وتشجيع
 اعادة استخدام المياه الرمادية 

 لتحول من نظام الضخ لتزويد المياه الى نظام التزويد باالنسياب ا -4
 رافق المياه في ادارة مصادر وماستخدام األتمتة  -5
الوطني  ىمياه الشرب على المستو ادة توزيع المياه وتحديث معايير اع -6

 واالسثمار في المبادرات 
 

 
تدامتها المحافظة على اس تهاوحماي الحالية المصادر تطوير   خالل من والمتاح الطلب بين الفجوة جسر  _ 

زينية و تطوير مصادر غير تقليدية مثل التحلية و المياه العميقة و اعادة االستخدام و زيادة السعة التخ
 للسدود و الحصاد المائي و السير قدما بتنفيذ مشروع ناقل البحرين.

 .تشجيع جمع مياه األمطار 
 .التكيف مع التغير المناخي 
  المائية من خالل استغالل البيانات المتوفرة.تحسين التخطيط للمصادر 
 بما في ذلك ادارة اثر االنشطة الزراعية باعتبار أن  تقييم المخصصات المائية بين القطاعات

 من اجمالي المياه المتاحة .  %51القطاع الزراعي يستهلك حوالي 
 ياه في االدارة و ادماج مبادئ المحافظة على جودة الم حماية مصادر مياه الشرب من التلوث

لتلوث االمتكاملة لمصادر المياه في العديد من المؤسسات البيئية و المائية في األردن لحمايتها من 
 المباشر و غير المباشر 

 تطبيق خطة األمن المائي لحماية الموارد المائية من المخاطر بما فيها األعمال االرهابيةحيث 
 ات :ستكون المعايير األمنية على ثالثة مستوي

  ادخال أنظمة للرصد و االنذار المبكر 
 تطوير قدرات العاملين الفنيين و االداريين فيما يتعلق باألمن و الحماية 
   التحصين من خالل انشاء بنى تحتية لزيادة األمان 
  بكفاءة.و استخدمها المياه السطحية زيادة سعة تخزين 
 من  تأهيل أحواض المياه الجوفية بعد التقليل من الضخ الجائر حيث تم األخذ باالحتياجات البيئية

 حيث الكمية و النوعية في مختلف التجمعات السكنية عند تصميم خطط التخصيص  
 منع االفراط في استغالل المياه الجوفية و تحضير خطط ادارية لضمان وجود عائد آمن من المياه 

المستخرجة و ربط االنتاج من الخزانات الجوفية بقدراتها على التزويد و الحد اآلمن الجوفية 
 لالستخراج.

  نسيقها تو تماشى المشروعات االستثمارية واإلجراءات العامة إلدارة المصادر المائية مع االستراتيجية
 من قبل وزارة المياه والري

 حماية الحقوق المائية المشتركة مع الدول المجاورة. 
   الطلب على المياهألدارة دعم تعرفة المياه داخل وخارج قطاع المياه 
 تعظيم ودعم اعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة 
 تطوير خيارات معالجة المياه وتحليتها بشكل مستدام وباسعار معقولة 
 اه الربط بين القضايا االقتصادية كاستخدام النماذج الرياضية في توزيع المياه و حساب سعر المي

 بالدينار 
 

 
  

ئية
لما

ة ا
ظم

األن
 

 

  تقليل الفاقد واالعتداءات على خطوط المياه. 
 تغيير سلوكيات االستهالك. 
 رفع نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي.  
  خالل مجموعة من اآلليات والحوافز السعريةتنظيم الطلب على المياه من 

 وغير السعرية.
 :تحسين وتطوير شبكات وأنظمة تزويد وتوزيع المياه ل غراض المنزلية. 

 .محطات الضخ تحديث وانشاء -1

  ايا اعادة النظر بالهيكل التنظيمي لخدمات المياه والصرف الصحي، لالستفادة الكاملة من المز
 .  المحولة الى شركاتالمتاحة الدارات المياه 

 المنزليةلخدمات المياه  محددةعايير بخدمات المياه المنزلية وفق م تزويد جميع األردنيين. 
 فها مع الممارسات الدولية المثلى.معايير مستوى الخدمات المقدمة وتكالي تماشي 
 .انشاء هيئة مستقلة عامة لتنظيم عمل شركات المياه 
  عادة استخدام المياه المعالجة  اتزيادة قدر  .معالجة مياه الصرف الصحي لتواكب اإلنتاج وا 
 .استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في أنشطة توفر أعلى عائد اقتصادي 
 ت المياه.رات المياه ، واعتماد الشراكات واالبتكار في مجال إدارة شركاتخفيض فاقد المياه في ادا 
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 .ستكمال مشروع ناقل المياه الوطنيا -2       

  التوسع في خدمات الصرف الصحي وانشاء المزيد من شبكات الصرف
 دمة مناطق جديدة :الصحي لخ

 صيانة وتأهيل شبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية  -1
 .لمساهمة في تطوير محطات معالجة المياه الصناعيةا -2
معالجة المياه العادمة واعادة استخدامها ألغراض  التركيز على -3

 الزراعة 
 
 

 . استبدال مصادر الطاقة التقليدية بمصادر الطاقة المتجددة خاصة في المشاريع الجديدة 
 .زيادة كفاءة استخدام الطاقة في مرافق المياه ومحطات الضخ 
 االستخدامات من هاوغير والطاقة  الري ألغراض المياه انظمة تحسين     -

 .لمصادرا توزيع اعادة في المرونة يوفر بما تهالكاالسز ومراك تالمحافظا بين للمياه نقل نظام بناء  _   
ذلك  _     تحقيق التوازن بين التزويد المائي و االحتياجات دون االفراط في استغالل المياه الجوفية و

 بتنظيم ضخ المياه الجوفية من خالل سياسة المياه الجوفية 
 

لية
لما

ب ا
جوان

ال
 

 زيادة االيرادات التشغيلية من خالل اعادة هيكلة تعرفة المياه : _      
 .يادة نسبة الفوترة والتحصيل ورفع كفاءتها ز  -1
 .هالك غير المشروعخفض االست -2
ن االيرادات من خالل اعادة هيكلة تعرفة المياه ورسوم زيادة وتحسي -3

 االستخراج ورسوم االشتراك لكافة االستخدامات 
 

 :تقليل النفقات والكلف 
وتنفيذ عدد من المشاريع حسين كفاءة استخدام الطاقة في مرافق المياه ، ت -1

لطاقة التي تقوم على مصادر المياه المتجددة اضافة الى الغازات الحيوية وانتاج ا

 .من الحمأة

 لتوسع في مشاركة القطاع الخاص والعمل على أسس تجارية ا -2

 دخال الطاقة المتجددة كمصدر لتزويد أنظمة المياه ا -3

 

 من لحماية مصالح المستهلكين و تقديم مستوى عالي تطبيق الممارسات التجارية في إطار منظم 
 للفقراء. األمن االجتماعيمع ضمان  الخدمة

 لمستحقيهوتوجيهه بشكل مناسب  الحكومي التقليل من الدعم. 
 . تحسين الكفاءة المالية لخدمات المياه الشرب و والري 
  لبنية وير وتشغيل مشاريع التط األستثمارية المتوفرة لدى القطاع الخاصحشد الخبرات االدارية و

 التحتية الجديدة.
  من خالل :استرداد التكاليف 

 تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة  
 تحديث البنية التحتية مثل انشاء محطة توليد للطاقه المتجددة بالقرب من محطة الضخ 
 تخفيض الفاقد من المياه 

 تحقيق زيادة في االيرادات 
 تقليل الفاقد من المياه االدارية 

 زيادة تحصيل االيرادات
 تعديل تعرفة خدمات المياه  

 
 
 

ب 
جان

ال
سي

ؤس
الم

 

 البحث والتطوير: -
ؤسسات البحث العلمي وتوجيهه لخدمة متطلبات القطاع مالتعاون مع  -1

 لتحسين الخدمات النقدمة للمواطنين
 .طوير قاعدة بيانات مائية وطنية شاملةت -2
 

خلق  الوعي لدى الجمهور األردني وصانعي القرار حول الوضع المائي  -
 الحالي ووضع األسس لتغيير السياسات:

ة مفتوحة لالتصال بالجهات الفاعلة مثل مجلس النواب اعتماد سياس -1
واألعيان ووسائل االعالم بهدف حشد الدعم الحكومي والشعبي للمحافظة 

 .على مصادر المياه 
 زيز دور المرأةر وتنفيذ استراتيجية االتصال وتعتطوي -2      

ق حمالت توعية بوضع المياه تستهدف المستخدمين في تصميم واطال -3

 الصناعة والزراعة والمواطنين وبخاصة أطفال المدارس

 تطوير اطار مؤسسي متكامل ومتماسك لتنظيم قطاع المياه في األردن : -
ية لتنظيم المياه في األردن : مج صالحيات المؤسسات الثالثة الحالد -1

 سلطة المياه ، وسلطة وادي األردن ، ووزارة المياه والري لتجنب تداخل
 .المسؤوليات 

 .طوير التشريعات الناظمة لقطاع المياهت -2

 ( 2015ان تغطي الخطة االستراتيجية للسلطة المحاور الرئيسية لالستراتيجية الوطنية للمياه – 
. خدمات المياه و الصرف 2. االدارة المتكاملة لمصادر المياه  1( و المتمثلة في  2025

. ادارة و 5.االصالح المؤسسي 4. مياه الري و الطاقة و االستخدامات االخرى 3الصحي  
 مراقبة المعلومات 

 المياه من خالل  قطاع  إدارةو تنظيم  هيكلة إلعادة المؤسسية اإلصالحات في الشروع 
دارة:  أجود   التزويد المائي، )ج( تقديمتحسين مصادر المياه، )ب( ل أفضل )أ( تخطيط وا 
 للمياه  السياسات الوطنيةومتابعة وضع القيادة في ، )ه(  وتنظيمها خدماتال

 ة ونظم ان يكون الهيكل التنظيمي منسجما ومخوال لتنفيذ الخطط التشغيلية لتوفير المصادر المائي
ة والتزويد واستغالل راس المال العام والخاص من اجل توسيع وتحسين البنية التحتيالتوزيع 

جية التي واستدامة استرداد تكاليف التشغيل والصيانة وحماية نوعية مصادر المياه والنظم االيكولو 
 تعتمد على المياه وحماية حقوق المواطنين

 
  تنظيم أن يتم يفة المؤسسة، أي الشكل التنظيمي للقطاع و مصادر التمويل مع وظتناسب

دارة مصادر الميا ة بينما يتم اعتبارتجاري سمليات إيصال خدمات المياه على أسع ه تخطيط وا 
 كخدمة من خدمات القطاع العام 

 الوطني المعلومات إدارة نظام استخدام (MIS) الوطني التنفيذ افهدأل تبعا المحرز التقدم لتتبع 

 المستدامة اإلنمائية دافهاأل ومؤشرات الصحي والصرف (SDGs). المياه لقطاع
 خالل من والمشاركة المحلي المجتمع من المصلحة أصحاب جميع مع جديدة شراكات إقامة 

 لالستخدام الوعي بناء ثم المياه،ومن قطاع في المشاريع تخطيط في دورية استشارات

 .للمياه التحتية البنية وحماية المياه على الكفءوالمحافظة
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 .القاام الوضع تحليل في دراستها سيتم التي و األركان الجوانب: (2) جدول رقمال

 البيئة الخارجية البيئة الداخلية 

لية
شاي

 الت
حية

النا
 

 نسب تغطية خدمات المياه والصرف الصحي. 
 .أعداد مشتركي المياه و الصرف الصحي 
  و التزويد.اإلنتاج 
  المحافظاتمصادر المياه وتوزيعها بين. 
 فاقد المياه. 
 شكاوى العمالء.  
 .اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر للمياه 
  االعتداء على مصادر المياه.   
 

 تأثير النمو السكاني على الطلب على المياه والضغط على البنية التحتية 
 .الحالية

 )حصص المياه من الدول المجاورة )مياه السالم، نهر اليرموك. 
  ير ، االداء مثل تحصيل الفواتالقضايا السياسية الداخلية ومدى تأثيرها على

 .الحكومةمراقبة مخالفات المياه و تطبيق أولويات 
  على  و تأثير ذلكالجوانب السياسية الخارجية زيادة عدد السكان نتيجة

 .البنية التحتية
   المتعلقة بقضايا المياه التشريعات و القوانين 

 

نب
جوا

ال
 

سية
ؤس

الم
 

 .الهيكل التنظيمي والمسؤولية القانونية لسلطة المياه 
 .تحليل الموارد البشرية 
 برامج التدريب. 
  األتمتة واعتماد تكنولوجيا المعلومات ومدى تغطية النظم الحالية

 .الحتياجات سلطة المياه
 وحدة التخطيط االستراتيجي ودورها. 
 تقييم األداء الداخلي. 
  الحاجة لوحدة مختصة لحماية المصادر المائية  

 التوظيف حسب نظام الخدمة المدنية. 
 نظام الحوافز وفقًا للقوانين الحكومية. 

لية
لما

ة ا
احي

الن
 

 هالك والفوائد وأية نفقات أخرىستالتكاليف التشغيلية واإلدارية واإل. 
  والتعرفات الدخل بما في ذلك االيرادات ومبيعات المياه واآلبار الخاصة

 .وأية مصادر دخل أخرى
 التعرفة الحالية. 
 القروض والديون والمنح. 
 الفوترة والتحصيل. 
 تكاليف الطاقة. 
 استرداد التكاليف. 
 المشتريات. 
 إدارة األصول. 

 الحد من مخصصات ميزانية الحكومة لقطاع المياه. 
 زيادة تكاليف الطاقة. 
 شروط ومتطلبات المانحين. 
 ملكية األصول. 
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
  العمل على خفض التكاليف من خالل زيادة كفاءة استخدام الطاقة والحد

 من الفاقد الفني.
  تحسين االيرادات من خالل زيادة كفاءة التحصيل والحد من الذمم

 المستحقة.

 شركات المياه و اإلدارات في المحافظات

 .إدارات المياه في السلطة في نواحي الفاقد و نسب التحصيلأداء تحليل أداء شركات المياه مقابل  -   

 .تحليل أتفاقيات التفويض و التطوير -    

 

والتي لمياه شركات اب الجانب المتعلقلمؤسسية والمالية وعلى اضافة او على إجراء التحليل في الجوانب التشغيلية اتفقت اللجنة التوجيهية 
رغم من ٪ من المشتركين في األردن. وعلى ال70المياه إلى أكثر من  تقوم بتزويدالرئيسيين في قطاع المياه ألنها  الشركاء تعتبر من

لة عن مسؤو  ، وتبقى سلطة المياهأن شركات المياه تعتبر كيانات مستقلة في نظر القانون، إال أنها تبقى مملوكة من قبل سلطة المياه
ملية تطوير علذا ال يمكن اغفال هذا الجانب في )باستثناء شركة مياه العقبة( مناطق خدمات الشركات رات الرأسمالية الكبيرة في االستثما

لمؤسسي االجانب ة ، ولم تتم دراسفقط . وقد تمت دراسة شركات المياه من الجانبين المالي والتشغيليلسلطة المياه الخطة االستراتيجية
 موارد البشرية.السلطة المياه وأنظمة ه الشركات بعالقة هذمن حيث 
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 (SWOTتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ) 3
ك من خالل ورشة العمل وذل لبدء عملية إعداد الخطة االستراتيجية SWOTقيادات سلطة المياه والشركاء الرئيسيين تحليل وضعت 

 الجوانب التالية:  SWOTتحليل  تضمن. وقد التي تم عقدها لهذه الغاية

 :خصائص سلطة المياه التي تميزها عن غيرها من مقدمي الخدمات نقاط القوة 

 

 :خصائص سلطة المياه التي تقلل من تميزها عن غيرها من مقدمي الخدمات نقاط الضعف 

 

 :العناصر التي يمكن لسلطة المياه استغاللها لصالحها الفرص 

 

 :ن تسبب صعوبات بالنسبة لسلطة المياهالعناصر التي يمكن أ التهديدات 

 

ق لتحقيالمستقبلية و  لمواجهة التحدياتوقد استخدم التحليل لوضع استراتيجيات فعالة  SWOT( ملخصًا لتحليل 3يمثل الجدول رقم )

 ىتؤثر عل قد التيو التعامل مع التهديدات نقاط الضعف و معالجة نقاط القوة تعزيز و  المتاحة الفرص االستفادة من أقصى قدر من

 .تحول دون تحقيقها ألهدافهاأداء السلطة و 
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 (SWOTتحليل ) –(: نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لسلطة المياه3الجدول رقم )

لية
داخ

ل ال
وام

الع
 

 نقاط الضعف نقاط القوة

  سلطة المياه لديها إطار قانوني قوي بموجب
يمكنها من عقد شراكات بين نها الذي قانو 

القطاعين العام والخاص و إجراء التعديالت 
الظروف تغييرات الضرورية بحيث تتكيف مع 

 واالحتياجات.
 . سلطة المياه مستقلة ماليًا ومؤسسيًا 
  تشجع قيادة سلطة المياه اإلبداع والشفافية

والنهج التشاركي، وتحرص على تحقيق 
 األهداف المؤسسية .

  تنظيمي ووصف وظيفي وجود هيكل
 واضحين.

  الموظفون مؤهلون، وتقل بينهم الرغبة في
مغادرة وظائفهم، وتتوفر لهم استحقاقات 

 الضمان االجتماعي والتقاعد المدني.
  لدى سلطة المياه بنية تحتية لتقنية المعلومات

متكاملة وقابلة للتوسيع والترقية، علمًا بأن 
جراءات العمل معظمها  نظام األرشفة وا 

 .محوسبة
  توفر انظمة للسيطرة والتحكم وخطة امنية

لحماية الموارد المائية من المخاطر والتهديدات 
المنظمة او المسلحة او االرهابية يتم مشاركتها 
مع جميع الجهات ذات العالقة ولها األولوية 

 في التمويل . 
  اطالق حملة احكام السيطرة على مصادر

على المياه المياه للحد ومنع االعتداءات 
الجوفية وشبكات المياه و تعيين منسق امني 
مرتبط بالمساعد للشؤون االدارية لتنسيق كافة 
اعمال منع االعتداءات مع الجهات الخارجية 

 وداخليا مع االدارات المعنية.
 
 

  بعض المسؤوليات  غير واضح فييبقي قانون سلطة المياه
 فيما يتعلق بإدارة مصادر المياه.  خاصة

  اإليرادات غير كافية، تكاليف التشغيل واإلدارة والتكاليف
الرأسمالية آخذة في االزدياد، وبالتالي يزداد العجز المالي، 
وتنخفض القدرة على تمويل المشاريع الرأسمالية، ويزداد 

وستتجاوز األسقف المسموح  االعتماد على القروض والمنح
 بها.

 شركات المياه. ضعف الرقابة التنظيمية و مراقبة أداء 
  الهيكل التنظيمي ال يتماشى مع أولويات سلطة المياه

 وأهدافها.
  ال ترتبط الجوانب المالية مع مراكز التكلفة مما يجعل من

دارة تكلفة  المستحيل إجراء تقييم دقيق من الناحية العملية وا 
 الخدمة.

 اتباع نظام الخدمة المدنية ألغراض التوظيف. وجوب 
  كافية لجذب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ الحوافز ليست

 ليست مرتبطة باألداء.و  كمابهم،
  ،من الموظفين 25ضعف خطط إحالل الموظفين ٪

الرئيسيين لدى السلطة قد اقتربوا من التقاعد، وليس هناك 
 خطط إلحالل وظائفهم.

 .أنظمة تقنية المعلومات ال تدعم عملية صنع القرار 
 صادر المائية ال تزال حديثة وحدة المختصة بحماية المال

 التأسيس
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جية
خار

ل ال
وام

الع
 

 التهديدات الفرص

 . البيئة السياسية الداخلية مستقرة وآمنة نسبيًا 
  الحكومة ملتزمة بجذب االستثمارات األجنبية

 في القطاع.
  توفر مساعدات المانحين واتفاقيات التعاون

 الدولية، وكلها مهتمة في قطاع المياه.
  توافر مصادر التمويل المحلية )الضمان

 االجتماعي، والبنوك المحلية(.
 .توفر الخبرات التقنية المحلية الجيدة 
  الزامية تنفيذ نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة

 والتميز . (EFQM)الجودة 
 .خدمات الحكومة اإللكترونية متاحة 
  توجه  المؤسسات األمنية الى التنسيق مع

فيما يخص ادارة االزمات و مختلف الدوائر 
 قضايا االرهاب

  التعاون الثنائي ومتعدد األطراف مع الدول
 المجاورة من خالل ميثاق المياه اإلقليمية .

  المناخ السياسي المضطرب في دول الجوار أدى إلى تدفق
الالجئين إلى البالد وبالتالي زيادة الطلب على الخدمات و 

 مصادر المياه.
  المياه صالحية تعديل التعرفة دون موافقة ليس لدى سلطة

 مجلس الوزراء.
 .بطء النمو االقتصادي وارتفاع معدالت التضخم 
 .زيادة تكاليف الطاقة 
 .ارتفاع تكلفة خدمات الدين 
 .عدم القدرة على مواكبة وتيرة تطور تكنولوجيا المعلومات 
 األعمال التخريبية بشتى أشكالها التي قد عتداءات و اال

 تستهدف قطاع المياه  
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 ( PESTLEتحليل )  4
 

 (POLITICAL ) اجلوانب السياسيةحتليل  -1

 بحكم موقع األردن المتوسط وخصائص األحواض الجوفية المشتركة مع الدول المجاورة ومنها األحواض المائية المشتركة :

حقوق المملكة المائية من المصادر سوريا والسعودية وفلسطين وغيرها فإن المؤثرات السياسية تلعب دورا هاما في التأثير على 

  .وكمياتها المتاحة وكيفية استدامتهاالمائية المشتركة 

 إن موقع األردن في منطقة يعمها التحول السياسي وعدم االستقرار يعتبر من أهم العوامل الواجب دراستها د عدد السكانازديا :

ومراجعتها وخصوصا في ظل موجات من الهجرات القسرية للمملكة أو الوافدين مما يجعل عملية التخطيط لتأمين مياه الشرب 

ناميكية ومستمرة تضغط على الموارد المتاحة وتوجب إجراء التغيير المنظم والخدمات الخاصة بالصرف الصحي عملية دي

الطلب على المياه و المتاح  نحة السياسية والتغير الناشئ عنها و العمل على تحقيق التوازن بيليواكب أية مستجدات على السا

 منها و الحيلولة دون الضخ الجائر للمخزون المائي االستراتيجي

  هناك اتفاقيات مبرمة ما بين األردن ودول الجوار باإلضافة إلى اتفاقيات عالمية ومستجدات دول الجواراالتفاقيات مع :

عالمية يجب أن يتم مراجعتها ودراستها باستمرار إلحداث التغيير المناسب على مهام وعمليات سلطة المياه لإليفاء  وأهداف

 بهذه المتطلبات اإلقليمية والعالمية.

 (ECONOMICALب االقتصادية ) حتليل اجلوان -2

يعتبر االقتصاد من أهم العوامل التي تؤثر على قطاع المياه في األردن وتنفيذ مهام سلطة المياه، ولمحدودية هذه الموارد فإن دراسة 

 العوامل االقتصادية تشكل الدافع األكبر إلجراء عملية التغيير ومن أهم المؤثرات االقتصادية التالي: 

  تعتمد سلطة المياه في تنفيذ أعمالها بشكل كبير على القروض والمنح المقدمة من الممولين على الممولين والمانحيناالعتماد :

والمانحين، وهذه بدورها تفرض شروطها ومتطلباتها التي تشمل أحيانا إحداث التغيير الالزم على بعض أعمال سلطة المياه 

لزام الجهات المانحة بجهات معينة للقيام بتنفيذ وعملياتها، ومثال على ذلك التوجه نحو الق طاع الخاص وفتح األسواق وا 

 المشاريع وغيرها.
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 إن معدل دخل الفرد وقدرته على دفع التكاليف المترتبة عن الخدمات التي تقدمها سلطة المياه يجب أن الوضع االقتصادي :

مات التي تقدمها سلطة المياه وسعر تلك الخدمات في يؤخذ بعين االعتبار عند إحداث أي تغيير على ثمن المياه والخد

 المناطق المختلفة. كما أن أي تغير يطرأ على الوضع االقتصادي يجب أن يواكبه التغيير الالزم من قبل السلطة. 

 ثير كبير : يعتمد قطاع المياه على تقنيات ومستوردات خارجية لذا فإن التغير على األسعار العالمية له تأاألسعار العالمية

 على تكلفة عمليات تزويد المياه وتقديم الخدمات المختلفة.

 إن سياسة األردن بتشجيع االستثمار تؤثر على قطاع المياه والمتطلبات الالزم الوفاء بها مما يوجب إجراء التغيير الستثمارا :

الستثمار ونوعه. وتقوم وزارة المياه والري على عمليات رصد الموازنات المائية لكل نوع من الطلب على المياه بناء على حجم ا

حداث التغيير المطلوب على هذه الكميات لتوافي  بوضع السياسات الخاصة بتحديد الكميات المتاحة لكل نوع من االستثمار وا 

 متطلبات الخطة الوطنية لوزارة المياه والري وسلطة المياه.

 التمويل تأمين  على القدرة وعدم  الجديدة المائية للمشاريع الرأسمالية كلفةال ارتفاع:تعاني سلطة المياه من  المشاريع المائية 

،باالضافة الى ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية و انخفاض تعرفة مياه الشرب بالمقارنة  المياه قطاع مشاريع  ل ستفادة في الالزم

   الحكومي الدعـم معدل وارتفاع اإلجمالية الكلفة استعادة مؤشر تدنيمع كلفتها مما أدى الى  

 

 ( SOCIAL)االجتماعية حتليل اجلوانب  -3

 ر مستمر والتحسن االقتصادي واالجتماعي ل فراد من شأنه أن تغيإن سلوكيات أفراد المجتمع في :سلوكيات أفراد المجتمع

 يغير من سلوك الطلب على المياه ونواحي استعماالتها.

 سلوكيات األفراد يؤثر على تحسن المستوى الثقافي والتوعية نظرا لمحدودية المصادر المائية المتجددة  فان  : المستوى الثقافي

الخاصة بالحفاظ على المياه وترشيد استهالكها وتعظيم استعمالها ومثال على ذلك الحصاد المائي واستعمال أدوات ترشيد 

خالل السنوات الخمس الماضية بتعزيز مفهوم الحفاظ على المياه لمياه يث المياه وقد قامت سلطة ااستعمال المياه وعدم تلو 

على التعامل مع التغيير الحاصل مما سينعكس ايجابا على قدرة سلطة المياه  وترشيد استعمالها من خالل المجتمعات المحلية

 .مجتمعيا وتأثيراته المختلفة على قطاع المياه
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 ( TECHNICALحتليل اجلوانب التكنولوجية )  -4

 أن التطور التكنولوجي العالمي له تأثير كبير على أعمال ســــــــــــــلطة المياه، حيث يوجب التطور على هذه :التطور التكنولوجي

التكنولوجيات التغيير المســــتمر أما على البرامج الحاســــوبية المســــتخدمة أو التقنيات المدخلة على أعمال معالجة المياه ونقلها 

 وتخزينها. 

  تؤثر وســــــــــائل التكنولوجيا المتاحة لدى أفراد المجتمع كذلك على عمليات قطاع المياه لذا يجب : التكنولوجيا المتاحةوســــــــــائل

 إحداث التغيير المطلوب على عمليات سلطة المياه تبعا للتغير على الوسائل التكنولوجية المتاحة لدى األفراد.

 

 (LEGALحتليل اجلوانب القانونية )   - 5

 تحتكم أعمال سلطة المياه لقانون سلطة المياه وتعديالته لذا فإن التشريعات والقوانين النافذة هي من العوامل : ة المياهقانون سلط

 إلى بحاجة  المائية والتشريعات القوانينحيث أن  الهامة التي يجب مراجعتها قبل إحداث أي تغيير على أعمال سلطة المياه

 المياه لقطاع المستقبلية والتوجهات تتماشى تعديالت

 أوجب قانون التخاصية إحداث تغيرات هامة على قطاع المياه، لذا فإن التغير على القوانين النافذة يجب أن  : قانون التخاصية

حداث التغيير الالزم على أعمال سلطة المياه. كما أن القوانين األخرى النافذة مثل نظام الخدمة المدنية  يتم دراسته بتمعن وا 

دارتها   .عامال هاما مؤثرا على أعمال سلطة المياه وا 

 يجب مراجعة االتفاقيات المبرمة ما بين سلطة المياه والشركات التي تقوم مقام سلطة المياه بتقديم خدماتها، : االتفاقيات المبرمة

حداث التغير تبعا للمتغيرات الحاصلة على هذه االتفاقيات.  وا 

  وغيابيعاني قطاع المياه من تداخل الصالحيات و ذلك نظرا لتعدد المؤسسات العاملة في قطاع المياه  :تداخل الصالحيات 

   يتم من خاللها تنظيم أعمال القطاع كافة .  للقطاع تنظيمية هيئة 
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 ( ENVIRONMRNTALحتليل اجلوانب البيئية )  -6

 الجافة لذا فإن انحسار األمطار وانخفاض معدل سقوط األمطار  : يقع األردن في المنطقة الجافة وشبهمعدل هطول المطر

يوجب إجراء تغيير مستمر على أعمال سلطة المياه المتعلقة بكميات المياه المتاحة وسبل تزويد المواطنين بالمياه واعتماد 

 خطط الطوارئ وغيرها من اإلجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة هذا التغير.

 إن النشاطات البيئية في مواقع المصادر المائية يهدد تلك المصادر بالتلوث مما يفرض على سلطة ةتلوث المصادر المائي :

 المياه إجراء التغيير الالزم على هذه المصادر ومرافقها للحفاظ عليها من التلوث.

 ت التنقية كذلك إن ازدياد كميات الصرف الصحي نتيجة لزيادة الكثافة السكانية ومخرجات محطا:كميات الصرف الصحي

 توجب التغيير في نمط التصرف بالمياه الخارجة للبيئة.

 اآلثار السلبية للتغير المناخي على مصادر المياه توجب على السلطة أخذ هذا العامل بعين االعتبار  : إنالتغيير المناخي 

حداث التغيير الالزم على قطاع المياه   التخاذ اإلجراءات الالزمة وا 
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 االستمرار في الوضع الراهن نتائجالتحديات و 5
تواجه تحديات يتوجب معالجتها لتجنب االثار السلبية و عواقب االستمرار في الوضع السلطة أن  نجد تحليل الوضع القائم عند

 في حال تم التغلب على اآلثار السلبية و معالجتها .الراهن و االستفادة من النتائج االيجابية 

 :بما يلي على ما هو عليه الوضع الراهن ستمرار فياال تماذا ما االثار السلبية الناتجة يص أهم و يمكن تلخ

 تهالك األصول

لمعدات في محطات اتمتلك سلطة المياه قاعدة كبيرة من االصول الثابتة و المتحركة مثل شبكات المياه و الصرف الصحي، و 

وأنها بحاجة  كبيرالوضع الراهن إلى أن هذه األصول متهالكة بشكل  يشيرمياه و ما إلى ذلك. الضخ و التنقية ، مضخات، خزانات 

المتعلق بعدد من حقول اآلبار وأنظمة الضخ  2013تقرير بنك التنمية األلماني لعام  نفإإلى اإلصالح أو االستبدال، فعلى سبيل المثال 

لظروف و االحتياجات التشغيلية، ا ال تتناسب معة الضخ كانت مزودة بمضخات أن العديد من أنظم يشير الى في جميع أنحاء األردن

تقوم سلطة المياه باستبدال عدد كبير من  بأنبنك األلماني الدعا تقرير هذا و  و أن عدادت المياه و الضغط و المحابس غير صالحة.

ية الجودة لمتلقي الخدمة، والعمل بكفاءة أكبر، خاصة معدات اآلبار ومحطات الضخ بهدف تحسين األوضاع الحالية، وتوفير خدمة عال

 فيما يتعلق باستخدام الكهرباء.

حصول العطل و ليس بطريقة دورية وقائية لتالفي العطل االمر الذي  بعدان صيانة هذه االصول تتم بطريقة تلقائية أي و كما 

 عمالء السلطة.أو انقطاعها كليا  عن خدمة ال تدني مستوى كل غير متوقع أو مبكر و بالتالييؤدي إلى تعطل النظام بش

ومن المؤشرات الدالة على تدهور قاعدة األصول هو: نسب الفاقد ، ففي جميع أنحاء المملكة بلغ متوسط فاقد المياه حوالي 

اضافة  الفوترةفي أسباب الفاقد االداري االعتداء على شبكات المياه، وأخطاء  أهم منحيث أن  فاقد فني و فاقد إداري ما بين 48%

 و التسريب في الشبكات.في الخطوط الكسور تعود الى أسباب الفاقد الفني  أما العدادات الى عدم الدقة في 

هذا وبالتالي، فإن عدم اتخاذ أي إجراء لتغيير ن حالة أصول و ممتلكات سلطة المياه تتطلب إجراءات محددة وفورية، فإ لذا

 ة المياه.سلطلليس خيارًا مقبواًل الوضع 
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 توسيع قاعدة خدمات المياه و الصرف الصحي 

أما  ( ,1،322،928)  2015من سكان المملكة تقريبا و بلغ عدد مشتركي المياه في عام  (%94) مايزيد عنتغطي خدمات المياه 

قوم سلطة المياه حاليا بالعمل على زيادة نسبة تمن مشتركي المياه و  %63بالنسبة لخدمة الصرف الصحي فهي تغطي ما نسبته 

و   National Strategic Wastewater Master Planخدمة الصرف الصحي من خالل تنفيذ الخطة الوطنية للصرف الصحي 

بينما يتم خدمة التجمعات السكانية  2035% بحلول عام 86التي تهدف الى زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي الى 

 خالل محطات معالجة المركزية.من  ٪28( و التي تشكل 5000نسمة  رة )اقل من الصغي

يف متزايدة لبناء شبكات المياه والصرف الصحي و الصرف الصحي يحمل في طياته تكالتوسيع قاعدة خدمات المياه و أن 

من الضروري تأمين التمويل الالزم ف، الخدماتالتزايد الطبيعي والقسري في الطلب على هذه المعالجة الالزمة الستيعاب محطات التنقية و 

لبناء المرافق الجديدة، سواء من خالل التمويل الذاتي من ميزانية سلطة المياه، أومن خالل المنح والقروض. مرة أخرى، فإن عدم اتخاذ 

                             لمواطنين.ل الصرف الصحيياه و المتوفير خدمات  ومهامها أصال هيف سلطة المياه على المدى الطويل اهدأ ألن خيارأً أي إجراء ليس 

 

 خالل السنوات الماضية. ( أعداد مشتركي المياه و الصرف الصحي2الشكل )

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

عدد مشتركي المياه 981,678 1,001,2171,048,2071,095,7911,142,4571,185,3901,240,3601,322,9281,381,981

عدد مشتركي الصرف الصحي  596,503 613,826 646,319 677,961 716,671 740,853 780,661 834,093 989,871
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 :و استدامتها الجوفية و السطحية حماية مصادر المياه
 

تعاني مصادر المياه الجوفية في المملكة من االستنزاف الناجم عن الضخ الجائر حيث يقدر الضخ اآلمن من المياه الجوفية 

و  ،  مكعب .م.م 160تتجاوز الحد اآلمن بحوالي  2014مكعب في حين أن  الكميات التي استخرجت في العام .م.م  275بحوالي 

قد تبين مؤخرا عبر استخدام تقنيات االستشعار عن بعد و الصور الفضائية التي توفرها وكالة ناسا أن الكميات المستخرجة بالفعل من 

م.م. مكعب و هذه الكميات تضخ بشكل غير مشروع من قبل اآلبار المرخصة  220األحواض الجوفية تزيد عما يتم تسجيله بحوالي 

 و غير المرخصة معًا .

 

و نظرا للتحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المياه نتيجة للطلب المتزايد على المياه الناتج عن النمو السكاني و الهجرات 

القسرية الى المملكة و التطور االقتصادي و بالنظر الى االستنزاف الذي تعاني منه مصادر المياه الجوفية مصحوبا بآثار التغير 

ع يتطلب ان تدار مصادر المياه الجوفية بالشكل األمثل و المحافظة على استدامتها ل جيال القادمة من خالل المناخي فان هذا الواق

 تحقيق التوازن بين التزويد المائي و االحتياجات دون االفراط في استغالل المياه الجوفية وتنظيم ضخ المياه الجوفية و ربط االنتاج من

 . التزويد و الحد اآلمن لالستخراجالخزانات الجوفية بقدراتها على 

 

اليقاف االعتداءات على  2013وقد قامت السلطة بإطالق حملة احكام السيطرة على مصادر المياه  في بداية حزيران عام 

 المائي الدولة وتأمين مصدر مائي جديد بعد أن أحدثت هذه الظاهرة إخالال في األمن جاءت لسببين رئيسيين :إعادة هيبةالمياه والتي  

من حيث عدد اآلبار التي تم ردمها و الحفارات التي تمت مصادرتها و القضايا المحولة الى  نتائج الحملة نجاحها وتثبت.األردني

  .المحاكم 

 

اقرار الضابطة كما تم التعديل على القوانين و التشريعات المتعلقة بقضايا المياه لضمان حماية اكبر للمصادر المائية حيث تم 

 و تعديل قانون ونظام مراقبة المياه الجوفية. عقوبات السجن والغرامة على المعتدين على شبكات المياه و تغليظ العدلية لموظفي المياه

 

ستدعي تبني وتنفيذ خطة يو الذي الوضع اإلقليمي المضطرب وغير اآلمن  حماية الموارد المائية في ظل أما فيما يخص

بمنع استهداف جميع المسطحات المائية و البنية  الخطة  بحيث ُتعنى ،الموارد من المخاطر بما فيها األعمال اإلرهابية هذه لحماية 

التحتية بما في ذلك السدود والخزانات و شبكات النقل و التوزيع و محطات الضخ و اآلبار و محطات معالجة المياه و تحليتها و 

  والتي تؤثر سلبًا على استدامة التزويد المائي اآلمن. و خطوطها و جميع المباني االداريةمحطات معالجة مياه الصرف الصحي 
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ويجب أن يكون لهذه الخطة األمنية اولوية في التمويل وأن يتم تنفيذها بالتنسيق و بمشاركة المؤسسات و السلطات األمنية ، 

 و أن تتعامل مع المعايير األمنية على ثالثة مستويات

 ادخال أنظمة للرصد و االنذار المبكر  .1

 تطوير قدرات العاملين الفنيين و االداريين فيما يتعلق باألمن و الحماية .2

 التحصين من خالل انشاء بنى تحتية لزيادة األمان  .3

 

 

ة والجوفية إن سياسة واستراتيجية االردن الوطنية تتطلب أن تكون جميع موارد المياه السطحيأما فيما يخص نوعية المياه ف 

محمية ،حيث سيكون هنالك رصد مستمر لنوعية المياه السطحية والجوفية ورصد تأثير أي أنشطة ملوثة عليها .وسيتم الشروع في اتخاذ 

 كل من المياه السطحية والجوفية .تدابير تصحيحية للحد من مخاطر التلوث عن طريق انشاء وتوسيع المناطق المحمية ل

 

قضية مصيرية و جوهرية تعد في مقدمة األولويات و التحديات التي تواجه سلطة  و استدامتها مائيةان حماية المصادر ال

تكاليف متزايدة على عاتق سلطة المياه لذا ال بد من البحث عن مصادر تمويل جديدة من خالل المنح و القروض   تلقي  المياه و

 .ُيحّقق التنمية الُمستدامةبما و ، لحماية المصادر المائية التخاد خطواٍت إيجابية 
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 الفجوة بين اإليرادات والتكاليف

يلية في يتبين من تحليل الوضع القائم أن الوضع المالي لسلطة المياه يواجه تحديات متزايدة منذ سنوات عديدة، فالكلف التشغ

حالية غير تعرفة الال، و من جانب آخر فإن  تكاليف مياه الديسيارتفاع مطرد بسبب ارتفاع تعرفة الكهرباء بالمقام األول باالضافة الى 

 لحكومي والفعلية مما يدفع سلطة المياه الى االعتماد على الدعم ا لتغطية الفرق بين سعر بيع المتر المكعب من المياه وكلفته كافية

ة انخفضت قيم2013 مالمياه بشكل كبير ففي عا ض الدعم الحكومي المباشر لقطاعاانخفهذا باإلضافة الى  االقتراض لتغطية العجز.

ه من يونية سلطة الميامد . جميع هذه العوامل أدت الى ارتفاع2009مليون دينار في عام  60ب  مليون دينار مقارنة 13.5الدعم الى 

 . 2015عامفي مليون دينار   409و مليار  1إلى  2008في عام  دينار مليون 430

رفع تعرفة المياه فيجب البحث عن تدابير أخرى لتقليل الفجوة بين اإليرادات غير مخول لها سلطة المياه  أن ظلو في   

 . والتكاليف

1و الكلف التشغيليةاإليرادات ( 3الشكل )   .خالل السنوات الماضية  

 
 

 

                                                 
 

1
 االيرادات و الكلف لجميع المحافظات المدارة من قبل شركات المياه و تلك المدارة من قبل سلطة المياه.  
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 خالل السنوات الماضية . 2( نسب استرداد الكلفة التشغيلية و الكلية 4الشكل )

 

 الطاقةزيادة كبيرة في كلفة 

من النفقات التشغيلية )غير شاملة  %68 تشكل كلفة الكهرباء الجزء االكبر من الكلف التشغيلية بنسبة مقدارها حوالي
ث يادا ملحوظا على تعرفة الكهرباء حيد، و قد شهدت السنوات االخيرة از من مجمل النفقات التشغيلية %40و المصاريف اإلدارية( 
و من المتوقع أن  2013فلس/كيلو واط في أواخر عام  76لتصل إلى  2008فلس/كيلو واط في بداية عام  40ارتفعت التعرفة من 

اد إلى إرتفاع أسعار المواد بشكل عام مثل قطع الغيار والمو  األمر الذي أدى أيضا فلس/كيلو واط 133إلى  2017ي عام تصل ف
 الكيماوية و كلف النقل.

ية االستهالك المتزايد نتيجة تدني الكفاءة التشغيل عدا عن سعر شرائها أصال يعود الىالسبب اآلخر لزيادة كلف الطاقة 
في عدد من محطات  ةستهالك الطاقا علىشبكات التزويد وقد كشفت عمليات التدقيق ضمن عمليات االنتاج و  فيللمضخات العاملة 

 و/أو إعادة تأهيل من استهالك الطاقة من خالل استبدال المعدات %30إلى  %25الضخ في سلطة المياه عن إمكانية توفير ما بين 
خفيض وقد استطاعت سلطة المياه من خالل برامج الكفاءة في استخدام الطاقة ت .مرافق الضخ و تطوير القدرات في مجال إدارة الطاقة

  .ف الكهرباء في عدد من المحافظات  بالرغم من ارتفاع التعرفةمصاري

                                                 
 

2
 لجميع المحافظات المدارة من قبل شركات المياه و تلك المدارة من قبل سلطة المياه.استرداد الكلفة التشغيلية و الكلية   
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ستزداد الضغوط على  ،2017في عام  %75 نسبة الىيصل  أنتعرفة الكهرباء و المتوقع لو في ظل االرتفاع المستمر 
الزيادة المتوقعة في تكاليف الطاقة ستتطلب من سلطة المياه  حيث انسلطة المياه لخفض استهالك الطاقة وتكاليف التشغيل األخرى ،

 .لكي تواصل دورها كمقدم لخدمات المياه والصرف الصحي في المستقبلاجراءات 

 

 انخفاض الكفاءة التشايلية

و زيادة من خالل تحليل الوضع القائم أنه بالرغم من التوسع في تقديم خدمات المياه و الصرف الصحي في المملكة  أيضا يتضح

شهدت االعوام الثالثة االخيرة ارتفاعا حيث  ،اال أن الكفاءة التشغيلية آخذة في االنخفاض من خالل مشروع الديسيكميات التزويد 

 المملكة. لجميع محافظات ( نسب الفاقد في المملكة خالل السنوات الماضية5رقم )ملحوظا لنسب الفاقد. يبين الشكل 

 

 )مليون متر مكعب( ( كميات التزويد5الشكل )

 

عدم و  اتالشبكفي  بالتسر الكسور و ن ععلى الكفاءة التشغيلية الناتجة  سيؤثر سلبا التشغيلية عدم تحديث االنظمة لذا يبدو واضحا ان

مرة أخرى نجد أن عدم اتخاذ أية إجراءات للتغيير هو خيار و المضخات، المتكررة في عطال ألا كذلكالعدادات ، و  تسجلهالدقة في ما 

 غير مقبول.
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 ةالرئيس الخبرات تقاعد

موظفي سلطة المياه قد قاربوا سن التقاعد، وهو أمر يدعو للقلق، كبار من  ٪28 حواليأن  تبينتحليل الموارد البشرية  عند

و موظفين إداريين أوموظفين حيث أن كبار الموظفين هم مصدر القيادة والمعرفة و"الذاكرة المؤسسية" في جميع أقسام المؤسسة، سواء كان

لذلك من المهم جدا وجود خطة  احالل وظيفي تعنى  %21سنة فتصل إلى  50، أما نسبة الموظفين الذين تتجاوز اعمارهم  فنيين

من الصعب ايجاد بتهيئة قيادات الصف الثاني الستالم الوظائف القيادية وخاصة الحساسة منها والتي تتعلق بوظائف فنية قد يكون 

جدد باألدوات الالزمة لتحمل ال راءيجب أن تعمل سلطة المياه على توفير فرص التوجيه والتدريب اإلضافي لتزويد المد لذا بديل لها

 . كبرمسؤولية أ

من فرص منافسة القطاع  تقللكما أن هجرة الكفاءات و الخبرات في قطاع المياه بسبب تدني سلم الرواتب في القطاع العام 

 و تشكل عائقا كبيرا أمام  عملية االحتفاظ بالموظفين . الخاص او قطاع المياه في الخليج العربي

 نتائج أداء على ةر سلبيامن اثله  ومما فقدان للخبرات فيه من للسلطة لماعد مصدر قلق الخبرات ي و هجرة تقاعدأن  بالرغم منو 

الواضح أن عدم من ف .اتإلدارة الوسطى والدنيا المزيد من المسؤولييجب استغاللها لتحميل افرصة  اعتبار ذلكيمكن ه أن، إال السلطة 

 هذه المعطيات. خيار غير مقبول في ظلهو في هذا الشأن إجراء إي تغيير 
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  االستراتيجية واالهدافالرؤية والرسالة  6
ضمن النهج و أعضاء اللجنة التوجيهية بقيادة أمين عام سلطة المياه و أعضاء فريق العمل اجتمعت قيادات سلطة المياه 

سلطة وادي االردن و شركات و ، والري ممثلين عن وزارة المياهو في القطاع الشركاء الرئيسيين  مع التشاركي الذي تسلكه السلطة

للوصول إلى توافق في اآلراء بشأن ما يجب أن  لوضع القائمتحليل ا عمل لمدة يومين الستعراض نتائج ورشةفي المياه الثالث 

المسؤوليات  حيث أن ،التحليليةجزء من العملية  هو تحديد "ركائز" سلطة المياهأن يعنيه ذلك لسلطة المياه. وكان االتفاق على 

اإلطار  الوصول الى على ضوء ذلك تم المياه كمؤسسة يجب أن تتواءم مع اإلطار االستراتيجي و سلطة المناطة باألساسية 

 واألهداف االستراتيجية(. ، القيم المؤسسيةرسالةال،االستراتيجي المحدث التالي )الرؤية 

  الرؤية

 بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمتلقي الخدمة بأفضل الممارسات العالمية وبكفاءة عالية. ةالتميز والريادة واالستدام

 الرسالة

 الكلف باالعتبار آخذين االردنية المواصفات وفق الشرب مياه من باحتياجهم الهاشمية االردنية المملكة في الخدمة متلقي تأمين

 جديدة مصادر عن والبحث بعدالة وتوزيعها التلوث من عليها والمحافظة المتاحة المياه مصادر بادارة االستمرار مع المالية،

 الصحي الصرف خدمات وتقديم عليها االعتداء او استخدامها واساءة هدرها لمنع ناظمةال التشريعات تطبيق الى باالضافة

 دورنال اً تحقيق وموظفينا عمالئنا ثقة كسب على التركيز مع المعتمدة، المواصفات وفق بفعالية المعالجة المياه استخدام واعادة

 المستدامة التنمية في

 المؤسسية القيم

  لةللمساء القابلية .1

  الشفافية .2

 االخالقي السلوك .3

 المعنية االطراف مصالح احترام .4

 .والتطوير االبداع وتشجيع دعم .5

 الفرص وتكافؤ العدالة .6

 االستراتيجية االهداف

تم االتفاق على تحديد االهداف االستراتيجية لسلطة المياه في اربع محاور أساسية ، بحيث يتم تحديد هدف استراتيجي واحد 

 لكل محور:  
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 المحور التشايلي

 العملياترفع قيمة 

 المحور المالي

 تحقيق التوازن بين اإليرادات والنفقات

 المحور المؤسسي

 تنمية و تطوير القدرات المؤسسية و العمل على استدامتها

 محور العمالء

 تطوير خدمة العمالء

 

 كما هو مبين بالجدول التالي. SMART بأهدافو لكل هدف استراتيجي تم تحديد استراتيجيات مفصلة تقترن 

 و االستراتيجيات االستراتيجية االهداف(:  4الجدول رقم ) 

 عملياتالالهدف االستراتيجي : رفع قيمة  .1

 الهدف االستراتيجية

 الصرف الصحي.و رفع كفاءة تشغيل مرافق المياه  1.1
إلى  2014في عام  %70من  O&Mرفع نسبة تغطية التكاليف التشغيلية 

 .2019بنهاية عام  90%

 2019% بنهاية 49إلى  2014في سنة  %52خفض نسبة الفاقد من  خفض فاقد المياه 2.1

 المحافظة على جودة نوعية المياه 3.1
 كحد أدنى %99المحافظة على نسبة مطابقة العينات من الناحية الجرثومية 

 2014سنويا في سنة  حالة 39تقليل الحوادث المرتبطة بنوعية المياه من 
 .2019حالة سنويا بنهاية 20 إلى

 رفع كفاءة استخدام الطاقة. 4.1
في عام  مفوتركيلو واط/متر مكعب  7،51من الكهرباء خفض استهالك 

 2019بنهاية  مفوتركيلو واط/متر مكعب  6،7 لتصل  2014

 استدامة المصادر المائية و حمايتها  5.1

  2019% بنهاية 49إلى  2014في سنة  %52خفض نسبة الفاقد من 

  155الى  2014في سنة  %160خفض نسبة الضخ الجائر من% 
 2019بنهاية 

  بنهاية  1155الى  2014في سنة  555زيادة عدد اآلبار المردومة من
2019 

  زيادة عدد المواقع المحمية  أمنيا بتكنولوجيا نظام  كاميرات مراقبة و
ة كشف السموم من صفر موقع  في سنة أجهزة االنذار المبكر و أجهز 

 2019موقع بنهاية  400الى  2014
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 الهدف االستراتيجي : تحقيق التوازن بين اإليرادات والنفقات  .2

 الهدف االستراتيجية

  خفض النفقات الكلية  خفض النفقات  1.2

 تعظيم اإليرادات 2.2

  زيادة االيرادات 

 المتحققة من االبار الخاصة من  رفع نسبة التحصيالت على أثمان المياه
 %100الى  2014في سنة 82%

  التحصيالت من أثمان المياه المترتبة على اآلبار المخالفة  نسبةرفع 

 %5بنسبة  2014% في عام  12 منتغطية المنح لالقتراض الداخلي  زيادة تعظيم االستفادة من المنح. 3.2
 سنويا

مليون  170من نسبًة الى كمية التزويد  الحكومي الدعم قيمة  المحافظة على 
 480لتزويد  مليون دينار 200الى  2014عام م.م.مكعب  437لتزويد دينار 

  2019عام  م.م.مكعب

 الهدف االستراتيجي : تنمية و تطوير القدرات المؤسسية و العمل على استدامتها .3

 الهدف االستراتيجية

 التنظيمي الهيكلو التنظيم االداري  تحديث وتطوير 1.3
في عام  %71الوصف الوظيفي من  رفع نسبة رضا موظفي سلطة المياه عن

 2019بنهاية عام  %75ونسبة الرضا العام الى  ,  %80لتصل إلى  2014

 تطوير و رفع كفاءة استخدام الموارد البشرية 2.3
 2014مشترك في عام 1000موظف/11،6رفع كفاءة موظفي سلطة المياه من 

 2019مشترك بنهاية عام  1000موظفين/  10.5 إلى 

تعديل قانون سلطة المياه و نظام مراقبة المياه الجوفية و التعليمات الصادرة  تطوير التشريعات الناظمة لعمل قطاع المياه. 3.3
 بموجبها

 

 

 
 المستدامة التنمية متطلبات تحقيق4.3

  رفع نسبة تغطية التكاليف التشغيليةO&M  إلى  2014في عام  %70من
 .2019بنهاية عام  90%

 من الصحي الصرف معالجة محطات من استخدامها المعاد المياه نسبة رفع 
 .2019 عام في %95 إلى الغراض الزراعة  2014 عام في 91%

  في عام  مفوتركيلو واط/متر مكعب  7،51من خفض استهالك الكهرباء
 .2019بنهاية  مفوتركيلو واط/متر مكعب  6،7 لتصل إلى 2014

  دعم ثقافة التعلم واالبداع واالبتكار 
 دعم المجتمع  

الحكومي و  االداء لتميز عبداهلل الملك جائزة في االولى المرتبة على الحصول .بمتطلباته التقيد و للتميز نموذج اعتماد 5.3
 2019 التاسعة الدورة في الشفافية
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 خدمة العمالء  الهدف االستراتيجي : تطوير .4

 الهدف االستراتيجية

  %75عن المشتركين  نسبة رضا أن ال تقل  خدمة المشتركين تحسين مستويات  1.4

 مراقبة جميع مؤشرات االداء في اتفاقيات التفويض . تطوير الشراكة مع شركات المياه 2.4
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 باألهداف الوطنية أهداف التنمية المستدامة مصفوفة ارتباط (: 5) رقم الجدول

 مصفوفة ارتباط األهداف االستراتيجية باألهداف الوطنية(: 6) رقم الجدول

 القطاعية األهداف 

 

 األهداف االستراتيجية

 جلب و المياه مصادر تطوير

  جديدة مياه مصادر

 القطاعات لكافة المياه تأمين

 و الزراعية و المنزلية

 بكميات السياحية و الصناعية

  مناسبة أسعار و

 خدمات مستوى رفع

  الصحي الصرف

     العمليات قيمة رفع

 و االيرادات بين التوازن تحقيق

  النفقات

   

 و المؤسسية القدرات تطوير و تنمية

  استدامتها على العمل

   

     العمالء خدمة تطوير

 األهداف االستراتيجية باألهداف القطاعيةمصفوفة ارتباط (:7) رقم الجدول

 

 األهداف الوطنية      

 أهداف التنمية المستدامة 

 االستراتيجيةاألهداف 

 الخدمات مستوى تحسين

 و للمواطنين المقدمة

 توزيعها في العدالة

 التنموي التوازن تحقيق

 ضوء في المحافظات بين

  الالمركزية نهج تطبيق

 المالي االستقرار  على الحفاظ

 وبناء الموازنة عجز وضبط والنقدي

 المخاطر وقليل كفؤ مالي نظام

:ضمان االدارة المستدامة والتوافر  6هدف

 للمياه و الصرف الصحي للجميع 

 

  التوافر  

   

: جعل المدن و المستوطنات البشرية 11هدف 

  شاملة آمنة مرنة و مستدامة  

   

    :ضمان أنماط استهالك و انتاج مستدام 12هدف

:تعزيز وساال التنفيذ و اعادة احياء  17هدف

 الشراكات الدولية للتنمية المستدامة 

   

 األهداف الوطنية      

 

 األهداف االستراتيجية

 الخدمات مستوى تحسين

 العدالة و للمواطنين المقدمة

 توزيعها في

 بين التنموي التوازن تحقيق

 تطبيق ضوء في المحافظات

  الالمركزية نهج

 االستقرار  على الحفاظ

 عجز وضبط والنقدي المالي

 مالي نظام وبناء الموازنة

 المخاطر وقليل كفؤ

     العمليات قيمة رفع

 و االيرادات بين التوازن تحقيق

  النفقات

   

 و المؤسسية القدرات تطوير و تنمية

  استدامتها على العمل

   

     العمالء خدمة تطوير
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 بطاقات األداء المتوازن لألهداف االستراتيجية 7
و وضعت ضمن اطار نظام بطاقات األداء المتوازن في اربعة محاور رئيسية  2019 – 2015تم صياغة االهداف االستراتيجية ل عوام 

سلطة المياه لقياس أداء رئيسية المؤشرات التشغيلي، المحور المالي و محور العمالء. تم تحديد الالمحور المؤسسي ، المحور و هي : 
 في كل محور و تم تحديد قيمة مرجعية و قيمة مستهدفة لكل مؤشر. 

 تعملياالرفع قيمة  (1

 مؤشر االداء الهدف

القيمة 

المرجعية 

2014 

مستهدف 

2015 

مستهدف 

2016 

مستهدف 

2017 

مستهدف 

2018 

مستهدف 

2019 

مسؤولية 

 التنفيذ

مسؤولية 

 القياس

رفع نسبة تغطية التكاليف 

 %70من  O&Mالتشغيلية 

 %90إلى  2014في عام 

 .2019بنهاية عام 

نسبة تغطية 

التكاليف 

التشغيلية 

O&M 

70% 72% 82% 87% 89% 90% 

 شؤون

 تشغيل

 و المياه

 المحافظات

الشؤون 

 المالية

 %52خفض نسبة الفاقد من 

 %49إلى  2014في سنة 

 .2019بنهاية 

 %49 %50 %50 %51 %52 %52 نسبة الفاقد

شؤون 

تشغيل 

المياه و 

 المحافظات

شؤون 

تشغيل المياه 

و 

 المحافظات

المحافظة على نسبة مطابقة 

العينات من الناحية الجرثومية 

 كحد أدنى 99%

نسبة مطابقة 

العينات من 

الناحية 

 الجرثومية

99.6% 
 ال تقل عن 

%99 

ال تقل عن 

99% 

ال تقل عن 

99% 
ال تقل عن 

99% 
ال تقل عن 

%99 

شؤون  

المختبرات 

 و النوعية

شؤون  

المختبرات 

 و النوعية

تقليل الحوادث المرتبطة بنوعية 

سنويا في سنة  39المياه من 

حالة سنويا  20إلى 2014

 .2019بنهاية 

عدد الحوادث 

المرتبطة بنوعية 

 المياه في السنة

39 

ال تزيد أن 

عدد 

الحوادث 

في المملكة 

 30عن 

أن ال تزيد 

عدد الحوادث 

في المملكة 

  30عن 

أن ال تزيد 

عدد 

الحوادث في 

المملكة عن 

25 

أن ال تزيد 

عدد 

الحوادث في 

المملكة عن 

25  

أن ال تزيد 

عدد الحوادث 

في المملكة 

  20عن 

شؤون  

المختبرات 

 و النوعية

شؤون  

المختبرات 

 و النوعية

زيادة نسبة تغطية فحوصات 

نوعية المياه لعدد الفحوصات 

المطلوبة في المواصفات 

األردنية لمياه الشرب والمياه 

 2014عام  98,4من  العادمة

 2019عام  %100الى 

نسبة تغطية 

فحوصات نوعية 

المياه لعدد 

الفحوصات 

المطلوبة في 

المواصفات 

األردنية لمياه 

الشرب والمياه 

 العادمة

98.4% 99% 99% 99% 99% 100% 

شؤون  

المختبرات 

 و النوعية

شؤون  

المختبرات 

 و النوعية

زيادة عدد مساقط المياه  

الى  2014عام  6من  المحمية

 2019في نهاية  17

عدد مساقط المياه 

 المحمية
6 7 14 15 16 17 

شؤون 

المختبرات 

 و النوعية

شؤون 

المختبرات 

 و النوعية

 خفض نسبة الضخ الجائر من

الى  2014في سنة  160%

 2019بنهاية  155%

نسبة الضخ 

 الجاار
160% 159% 158% 157% 156% 155% 

شؤون 

تشغيل 

المياه و 

 المحافظات

+ 

مديرية 

األحواض 

 المااية 

وزارة 

   + المياه

شؤون 

األحواض 

 المااية 

عدد اآلبار اجمالي  زيادة

في سنة  555المردومة من 

بنهاية  1155الى  2014

 بئر سنويا 120بمعدل   2019

عدد اآلبار 

 المردومة 
555 675 795 915 1035 1155 

مديرية 

األحواض 

 المااية 

مديرية 

األحواض 

 المااية 

عدد المواقع اجمالي زيادة 

المحمية  أمنيا بتكنولوجيا نظام  

كاميرات مراقبة و أجهزة االنذار 

المبكر و أجهزة كشف السموم 

 2014من صفر موقع  في سنة 

 2019موقع بنهاية  400الى 

عدد المواقع 

 المحمية 
0 50 115 200 300 400 

مديرية 

 المتابعة

مديرية 

 المتابعة
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 مؤشر االداء الهدف

القيمة 

المرجعية 

2014 

مستهدف 

2015 

مستهدف 

2016 

مستهدف 

2017 

مستهدف 

2018 

مستهدف 

2019 

مسؤولية 

 التنفيذ

مسؤولية 

 القياس

خفض استهالك الكهرباء من 

متر /ساعة كيلو واط 7.51

 2014في عام  مفوترمكعب 

 كيلو واط 6.7مكعب لتصل إلى 

بنهاية  مفوترمتر مكعب /ساعة

2019 

كمية الطاقة 

المستهلكة للمتر 

كيلو المفوتر )

لكل ساعة  واط 

متر مكعب 

 مفوتر(

7.51 7.4 7.1 6.9 6.8 6.7 

شؤون 

تشغيل 

المياه و 

 المحافظات

شؤون 

تشغيل المياه 

و 

 المحافظات

زيادة كميات المياه المتاحة 

 للتزويد

كمية التزويد 

 3ممليون المااي 
)غير شاملة اآلبار 

 الخاصة(

437 440 450 460 470 480 

شؤون 

تشغيل 

المياه و 

 المحافظات

 

 

شؤون 

تشغيل المياه 

و 

 المحافظات
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  االيرادات و النفقات بين التوازن تحقيق (2

 مؤشر االداء الهدف
القيمة 

المرجعية 

2014 

مستهدف 

2015 

مستهدف 

2016 

مستهدف 

2017 

مستهدف 

2018 

مستهدف 

2019 

مسؤولية 

 التنفيذ

مسؤولية 

 القياس

 خفض النفقات الكلية 

كمية الطاقة 

المستهلكة 

للمتر المفوتر 

 كيلو واط )

لكل متر ساعة 

 مفوتر(مكعب 

7.51 7.4 7.1 6.9 6.8 6.7 

شؤون 

تشغيل 

المياه و 

 المحافظات

شؤون 

تشغيل 

المياه و 

 المحافظات

 %49 %50 %50 %51 %52 %52 نسبة الفاقد

شؤون 

تشغيل 

و  المياه

 المحافظات

شؤون 

تشغيل 

المياه و 

 المحافظات

  زيادة االيرادات

نسبة 

التحصيالت 

السنوية 

للفواتير الى 

التحققات 

 السنوية

92% 93% 94% 96% 97% 98% 
الشؤون 

 المالية

الشؤون 

 المالية

رفع نسبة 

التحصيالت 

أثمان المياه  من

المتحققة من 

 االبار الخاصة

82% 
ال تقل عن 

100% 
عن  ال تقل

100% 
ال تقل عن 

100% 
ال تقل عن 

100% 
ال تقل عن 

100% 
الشؤون 

 المالية 

الشؤون 

 المالية 

نسبة 

التحصيالت 

أثمان على 

المياه المترتبة 

على اآلبار 

 المخالفة 

مليون دينار /

من أصل 

مليون 7.9

 دينار 

13% 21% 29% 32% 44% 52% 
الشؤون 

 المالية 

الشؤون 

 المالية 

تغطية المنح زيادة نسبة  

لالقتراض الداخلي 

 سنويا %5بمقدار

نسبة تغطية 

المنح 

لالقتراض 

 الداخلي

12% 17% 18% 22% 25% 30% 

وحدة 

التخطيط و 

 االدارة

الشؤون 

 المالية

 الدعم المحافظة على  قيمة 

مليون  170الحكومي من 

م.م.مكعب  437دينار لتزويد

مليون  200الى  2014عام 

م.م.مكعب 480دينار لتزويد 

 2019عام 

 

 الدعم قيمة

  الحكومي

 (دينار مليون )
170 200 201 201 200 200 

شؤون 

 المالية

شؤون 

 المالية
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 `استدامتها على العمل و المؤسسية القدرات تطوير و تنمية (3

 مؤشر االداء الهدف

القيمة 

المرجعية 

2014 

مستهدف 

2015 

مستهدف 

2016 

مستهدف 

2017 

مستهدف 

2018 

مستهدف 

2019 

مسؤولية 

 التنفيذ

مسؤولية 

 القياس

رفع نسبة رضا موظفي سلطة 

في عام  %71المياه  من 

 %76لتصل إلى  2014

 2019بنهاية عام 

نسبة رضا 

موظفي سلطة 

 المياه

71% 70-72% 72-73% 73-74% 74-75% 75-76% 
الشؤون 

 االدارية

الشؤون 

 االدارية

رفع كفاءة موظفي سلطة المياه 

 1000موظف/11.6من  

إلى  2014مشترك في عام 

 1000موظفين/ 10.5

 2019مشترك بنهاية عام 

موظف لكل ألف 

 مشترك
11.6 11.5 11.5 11.5 11 10.5 

الشؤون 

 االدارية

الشؤون 

 االدارية

نسبة الدوران 

 الوظيفي
2.8% 2.8% 2.7% 2.6% 2.5% 2.4% 

الشؤون  

 االدارية

الشؤون  

 االدارية

نسبة الموظفين 

 المدربين
17.4% 24% 25% 26% 28% 30% 

الشؤون  

 االدارية
الشؤون  

 االدارية

رفع نسبة المياه المعاد 

استخدامها من محطات معالجة 

في  %91الصرف الصحي من 

في عام  %95إلى  2014عام 

2019. 

نسبة المياه 

المعاد استخدامها 

محطات من 

معالجة الصرف 

  الصحي

91% 92.6% 93.2% 93.8% 94.4% 95% 

شؤون 

الصرف 

 الصحي

شؤون 

الصرف 

 الصحي

خفض استهالك الكهرباء من 

متر /ساعة كيلو واط 7.51

 2014في عام  مفوترمكعب 

 كيلو واط 6.7مكعب لتصل إلى 

بنهاية  مفوترمتر مكعب /ساعة

2019 

كمية الطاقة 

المستهلكة للمتر 

كيلو المفوتر )

لكل ساعة  واط 

متر مكعب 

 مفوتر(

7.51 7.4 7.1 6.9 6.8 6.7 

شؤون 

تشغيل المياه 

و 

 المحافظات

شؤون 

تشغيل المياه 

و 

 المحافظات

 و االبتكار و التعلم ثقافة دعم

 االبداع

نسبة التدريب 

 الداخلي
9.4% 11% 16% 17%  18%  91%  

الشؤون 

 االدارية 

الشؤون 

 االدارية 

 االقتراحات/عدد

 موظف 1000
2 4.3 6.7 11.5 13.8 16 

الشؤون 

 االدارية 

الشؤون 

 االدارية 

األفكار نسبة 

المطبقة من 

  االقتراحات 

15% 35% 40% 45%  45% ≤ 45% ≤ 
الشؤون 

 االدارية 

الشؤون 

 االدارية 

عدد المبادرات 

 االبداعية 
0  1≤  1≤  2 ≤  2 ≤  2 ≤ 

الشؤون 

 االدارية 

الشؤون 

 االدارية 

 دعم المجتمع 

عدد مبادرات 

المسؤولية 

 المجتمعية 
25 30 35 40 45≤ 45≤ 

لجنة 

المسؤولية 

 المجتمعية

لجنة 

المسؤولية 

 المجتمعية

الحصول على المرتبة االولى 

في جائزة الملك عبدهللا للتميز 

المؤسسي في الدورة التاسعة 

2019 

مركز السلطة 

في الجاازة و 

 العالمة المحققة 

الحصول 

على ختم 

التميز و 

العالمة 

49.56 

الحصول 

على ختم 

التميز و  

عالمة أعلى 

 50من 

الحصول 

على المركز 

األول في 

المرحلة 

الفضية 

بعالمة 

تتراوح بين 

(55-60 )  

الحصول 

على المركز 

األول في 

المرحلة 

الفضية 

بعالمة 

تتراوح بين 

(55-60 )  

الحصول 

على المركز 

األول في 

المرحلة 

الذهبية  

بعالمة 

تتراوح بين 

(60-

100 )  

الحصول 

على 

المركز 

األول في 

المرحلة 

الذهبية  

بعالمة 

تتراوح بين 

(60-

100 )  

الشؤون 

 االدارية

الشؤون 

 االدارية
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 خدمة العمالء.تطوير  (4

 مؤشر االداء الهدف

القيمة 

المرجعية 

2014 

مستهدف 

2015 

مستهدف 

2016 

مستهدف 

2017 

مستهدف 

2018 

مستهدف 

2019 

مسؤولية 

 التنفيذ

مسؤولية 

 القياس

المحافظة 

على نسبة 

رضا 

المشتركين 

)جميع 

المشتركين 

في 

المملكة( 

75%  

 رضا نسبة

 متلقي الخدمة 
75% 75-80% 75-80%  78-82% 79-83% 79-83%  

شؤون 

تشغيل 

المياه و 

 المحافظات

 الشؤون

  االدارية

حصة الفرد 

من التزويد 

المااي لتر 

لكل فرد 

بعد  باليوم )

 احتساب

 الفاقد(

61 65-70 70-75 70-75  75-80 77-85 

شؤون 

تشغيل 

المياه و 

 المحافظات

شؤون تشغيل 

المياه و 

 المحافظات

عدد شكاوي 

المياه  في 

محافظات 

السلطة  لكل 

1000 

 مشترك

250 240 220 200 180 160 

شؤون 

تشغيل 

المياه و 

 المحافظات

 الشؤون

/االدارية  

  مديرية المتابعة

عدد شكاوي 

الصرف 

الصحي في 

محافظات 

السلطة لكل 

1000 

 مشترك

105 100 90 80 75 70 

شؤون 

تشغيل 

المياه و 

 المحافظات

 الشؤون

مديرية /االدارية

 المتابعة 
  

عدد 

االعتراضات 

في محافظات 

السلطة لكل 

1000 

 مشترك

17 16 16 16 15 15 

شؤون 

تشغيل 

المياه و 

 المحافظات

 الشؤون
مديرية /االدارية

  المتابعة 

نسبة تغطية 

السكان 

بخدمات مياه 

 3 الشرب

94% 94% 94% 94% 94% 94% 
 شؤون

 المياه
المياه  شؤون   

نسبة خدمة 

المشتركين 

بالصرف 

الصحي لكل 

 المملكة

63% 65%  66%  67%  70%  71%  
شؤون 

 الصرف

 الصحي

 شؤون الصرف

 الصحي

مراقبة 

جميع 

مؤشرات 

في  االداء

اتفاقيات 

 التفويض .

نسبة 

المشتركين 

المشمولين 

بخدمات عقود 

 االدارة

75% 86% 86%  90% 90%  100% 

وحدة 

التخطيط و 

 االدارة

وحدة التخطيط 

 االدارةو 

                                                 
 

 ستتم مراجعة نسبة تغطية السكان بخدمات مياه الشرب حال صدور تعداد سكاني جديد لالردن. 3
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تنفيذ الخطة االستراتيجية 8  

ينبغي لسلطة المياه العمل خالل السنوات الخمس القادمة ضمن أطر و أولويات محددة، و قد تم تحديد  تحقيق االهداف االستراتيجية ل
مرحلة تحليل  هذه األولويات خالل النقاشات التي جرت خالل ورشة عمل قيادات السلطة باالضافة إلى مناقشات فرق العمل خالل

 الوضع القائم و من خالل االطالع على التقارير الفنية المختلفة المعتمدة في القطاع.

 اولويات العمل المقترحة لتحقيق االهداف االستراتيجية  (: 8) رقم الجدول

 الهدف االستراتيجي : رفع قيمة العمليات 

 أولويات العمل            االستراتيجية

 التدقيق التشغيلي لمرافق التشغيل و االنتاج النظمة المياه و الصرف لصحي  مرافق المياه و الصرف الصحي رفع كفاءة تشغيل .1
  تطوير انظمة مراقبة مرافق التشغيل و االنتاج 
  صيانه و اعادة تاهيل  انظمة التشغيل 
  وضع خطة صيانة وقائية سنوية لمرافق المياه 
   المعلومات المختلفة و تفعيلها في عمليات التشغيل.تحديث قواعد البيانات و نظم 
  
 الحد من االستخدامات غير المشروعة في المصادر و الشبكات.   خفض فاقد المياه .2
  )تحسين دقة الفوترة )أجهزة القراءة و العدادات 
  صيانة و إعادة تأهيل شبكات المياه 
  
 إطارسالمة مياه الشرب أواإلدارة الوقائية لجودة المياهتبني وتطبيق   المحافظة على جودة نوعية المياه .3

 حماية المساقط المائية 
 اإلستمراربمنهجية تطوير ورفع كفاءة الكادر و الجاهزية الرقابية والمخبرية 
 

  
  
 مأسسة عملية قياس ومراقبة استهالك الطاقة في عمليات االنتاج والتشغيل  .رفع كفاءة استخدام الطاقة .4
  المضخات والمحركات ذات االستهالك المرتفع استبدال 
 تبني و تطوير خطة لحماية الموارد المائية من المخاطر  استدامة المصادر و حمايتها  .5

  برنامج شامل للرصد و التقييم كما و نوعا و مراقبة استخدامات المياه و حماية
على المياه المياه السطحية و الجوفية و وضع برامج متكاملة لتنمية و المحافظة 

 السطحية لزيادة كمياتها و امكانياتها .
  زيادة وعي األردنيين بشح المياه و أهمية المحافظة على الموارد المائية المحدودة

 و تشجيع الحصاد المائي لألمطار 
 و ردم اآلبار المخالفة  حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه 
  وتعديالته ونظام مراقبة المياه  1988لسنة  18تطبيق قانون سلطة المياه رقم

الجوفية وتعديالته وخاصة االعتداءات على مصادر المياه وارواء أرض الغير للحد 
 من االستنزاف الجائر و منع االفراط في استغالل المياه الجوفية 

من خالل مديرية االمن  برامج تدريبية للمعنيين على أمن وحماية مصادر المياه -
 العام وبالتنسيق مع االجهزة االمنية المختلفة لقطاع المياه والشركات التابعة 

الزام المقاولين العاملين على تنفيذ المشاريع الحالية        والمستقبلية في قطاع  -
المياه بتركيب انظمة امان، وتعديل شروط العطاءات للمشاريع المستقبلية بااللتزام 

 دة نظام االمان.بكو 
  تركيب نظام تكنولوجيا مراقبة من خالل كاميرات مراقبة في المواقع المراد حمايتها

 و ربطها مع مركزالسيطرة و مراقبة العمليات في وزارة المياه و الري

 ألمن و ادارة األزمات قبة العمليات مع المركز الوطني ربط مركز السيطرة و مرا
لغايات تفعيل و تنسيق خطط الطوارئ مع مؤسسات الدولة و مديرية األمن العام 

 و األجهزة األمنية المختلفة

 



  SST-SPS-R03   األردنية المياه سلطة استراتيجية
40 

 

 

  

 تحقيق التوازن بين اإليرادات و النفقاتالهدف االستراتيجي : 

 أولويات العمل            االستراتيجية

 محاسبة مراكز التكلفة في االدارةنظام تبني   خفض النفقات .1
  سلطة المياه و ادراجها تحت  شطب الديون المستحقة على

 الموازنة العامة.

  

استرداد المبالغ المتحققة من قضايا االعتداءات على المصادر   تعظيم اإليرادات .2
 و الشبكات

  رفع نسبة التحصيالت و استرداد البقايا 

  .رفع التعرفة 

  

 المنح المتاحةهزية لالستفادة من تحسين التخطيط و الجا  تعظيم االستفادة من المنح .3

  تحضير و طنية لمشاريع الصرف الصحيلوخطة اتحديث ال
تحضير دراسات جدوى و  خطة وطنية لمشاريع المياه

 .للمشاريع المقترحة
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 تنمية وتطوير ال درات الم سسية والعمل على استدامتهاالهدف االستراتيجي : 

            أولويات العمل االستراتيجية

 تحليل الوظائف  تحدي  وتطويرالتنظيم االداري والهيكل التنظيمي .1

  تحليل مهام الوحدات التنظيمية 

  
  شاملة و توفير التمويل الالزم لهاوضع خطة تدريبيةتطوير و  تطوير ورفع كفاءة استخدام الموارد ال شرية .2
  التدوير الوظيفي 
  و تطوير برامج نقل المعرفةاالحالل الوظيفي  

 تحسين بيئة العمل 
  
تفعيل الضابطة العدلية و تدريب كوادرها و كوادر األمن العام على   .تطويرالتشريعات الناظمة لعمل قطا  المياه .3

 اعداد البينات القانونية لضبط المخالفات  . 
  اعطاء قضايا المياه صفة االستعجال في المحاكم و العمل على رفد

الغرف القضائية المتخصصة في مجال المياه و تك يف التدريب 
 لقضاتها .

  
  
 تخفيض اال رالسلبي البيئي النشطة السلطة  تح ي  متطل ات التنمية المستدامة .4
  مبادرة الدعم االجتماعي الداخلي 

 مبادرة الدعم االجتماعي الخارجي للمجتمعات المحلية 
  النظر في   ار تغير المنا  على خطط التوسع المستقبلية 
  حماية اآلبار الجوفية من االستنزاف 
  
تجذير  قافة التميز من خالل اعتماد جائزة الملك عبد  ال اني   اعتماد نمو   للتميز و الت يد  متطل ات  .5

 كنموذج للتميز

 

 

 الهدف االستراتيجي : تطوير خدمة العم ء

            أولويات العمل االستراتيجية
  وتحديث انظمة متابعتهاتحسين االستجابة للشكاوى  تحسين مستويات خدمة المشتركين .1
  و تك يف برامج التوعيةتعزيز  قة المواطنين بجودة المياه  
  و تحسين زيادة نسبة تغطية خدمات المياه و الصرف الصحي 

 التزويد المائي
  واصل و االتصال مع الزبائنتحسين الت 
  
 تحديث اتفاقيات التفويض و التطوير الخاصة بالشركات  تطوير الشراكة مع شركات المياه .2
  دراسة فرص للشراكة مع القطا  الخاص 
   و متابعة ادائهمتطوير وتفعيل دور وحدة تنظيم شركات المياه 

 

 

 

متكاملة و تخدم أكثر من هدف استراتيجي فمثال، صيانة أنظمة نجد أن جميعها مترابطة و هذه عند النظر الى أولويات العمل 

التشغيل يؤدي إلى رفع قيمة عمليات التشغيل و يؤدي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة و بالتالي خفض النفقات و الذي سيؤدي بدوره الى 

 توفير االستقرار المالي و إلى غير ذلك من األمثلة.

 المشاريع الواجب تنفيذها.صيلية تحدد األنشطة وم كل قطاعات سلطة المياه ببناء خطط تنفيذية تفانطالقا من هذه األولويات ستقو
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التخطيط االستراتيجي بمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة االستراتيجية وخطط العمل السنوية المنب قة عنها. سيقوم كل  قسمقوم يس

التخطيط االستراتيجي. وعلى ضابط االتصال مسؤولية تقديم تقارير  قسمبتعيين موظف للعمل كضابط اتصال مع  ساعد )مدير ادارة(م

 .قسمللشهرية عن مجريات العمل 

 :مستويات  ال ة عملية التقييمستغطي  

 سلطةالمستوى االستراتيجي لتقييم التوجه االستراتيجي العام لل .1

 على المدى القصيرالعمل   المستوى التشغيلي لتقييم أنشطة وخطط .2

 السلطة و حسب األولويات.المستوى المالي لضمان أن اإلنفاق المالي موجه لخدمة خطط ومشاريع  .3

تقوم لجنة التخطيط االستراتيجي بمتابعة تقارير سير الخطة وبيان مدى تحقيق أهدافها و إجراء التصويب ألية انحرافات عن 

 تعديالت على البرامج و األنشطة و المشاريع و حسب األولويات.القيم المستهدفة و ما يلزمها من 

 إدارة المخاطر 10
 

البيئة تحليل عتمادا على ( و الخطط التنفيذية لها ا2019 – 2015بناء استراتيجية الدارة المخاطر للخطة االستراتيجية لسلطة المياه )تم  

حديد درجة ه و تمكن أن تواجهها سلطة الميان الممخاطر و التهديدات التي مالداخلية و الخارجية لسلطة المياه، تم فيها حصر أهم ال

ضمن محاور الخطة االربعة  - ألهداف االستراتيجيةخطورتها اعتماداً على احتمالية حدوثها و شدة أثرها و التي ستؤثر سلبا على تحقيق ا

  المخاطر و التخفيف من آثارها.السياسات و البرامج التي يتوجب اتباعها لمواجهة هذه  تم تحديد و -

 


