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معالي وزير المياه والري
المهندس محمد النجار

 

ي تعتمــد عــى توفــر 
ي االردن مــن شــح الميــاه والــذي يشــكل خطــرا عــى جميــع القطاعــات الــ�ت

يعــا�ن

ي االســتخدامات 
الميــاه لديمومــة عملهــا ولتنميتهــا وازدهارهــا. وحيــث تعتــرب الميــاه عنــرا أساســيا �ن

ي 
ي الميــاه مــن ســنة الأخــرى وازديــاد التحديــات �ن

ليــة والصناعيــة والزراعيــة، فــإن تزايــد العجــز �ن ن المرن

ا عــى جميــع القطاعــات. ظــل ازديــاد عــدد الســكان والتغــري المناخــي يشــكل تهديــدا خطــري

اتيجيات  ــرت ــع االس ــد ووض ــع التهدي ــل م ــددات التعام ــم مح ــد أه ــات أح ــر المعلوم ــرب توف ويعت

ي اتخــاذ القــرار الصحيــح 
والسياســات والخطــط، حيــث أن المعلومــات الدقيقــة تســاهم �ن

ي مــن شــأنها التأثــري 
والمناســب ويســاعد جميــع القطاعــات المعنيــة عــى فهــم وتقبــل القــرارات الــ�ت

ة وتوفــري المعلومــات  عــى ســري عمــل القطاعــات ونموهــا. وبنــاء عــى ذلــك تــم إصــدار هــذه النــرش

ــاه.  ن لقطــاع المي ن والداعمــ�ي ــ�ي ــة لمجتمــع الممول ضاف ن العــام والخــاص باالإ ي القطاعــ�ي
ــع �ن للجمي

ي قطــاع الميــاه، 
نتأمــل أن تكــون المعلومــات المنشــورة عونــا لــكل جهــة لهــا مصلحــة أو اهتمــام �ن

ــكل الوســائل المتاحــة. ي المســتقبل وبشــكل دوري ب
هــا �ن عــى أن نســتمر بتوفري
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يعاني االردن منن حنا النمنيناه والنلي يرنكنل  نطنرا عن ن   نمنينع 
القطاعات التي تعتمد ع   توفر المياه لديمنومنع عنمن نتنا ولنتنننمنينتنتنا 
وازدهارها. وحيث تعتبر المياه عنصرا أسناسنينا فني االسنتن ندامنات 
المنزليع والصناعيع والزراعيع، فإن تزايد العجز في المياه منن سنننع 

والنتنرنينر أل رى وازدياد التحندينات فني انل ازديناد عندد ال نكنان 
  ميع القطاعات.ع   يركل تتديدا  طيرا  المنا ي

ويعتبر توفر المع ومات أحد أهم محددات التعامل مع التتديد ووضنع 
االستراتيجيات وال ياسات وال طط، حيث أن النمنعن نومنات الندقنينقنع 
ت اهم في ات اذ القرار الصحيا والمناسب وي اعد  ميع القنطناعنات 
المعنيع ع   فتم وتقبل القرارات التي من حأنتا التنأينينر عن ن  سنينر 
عمل القطاعات ونموها. وبناء عن ن  ذلنم تنم رصندار هنله النننرنرة 
وتوفير المع ومات ل جميع في القطاعين النعنام والن ناإل بناإلضنافنع 
لمجتمع الممولين والداعمين لقطاع المياه. نتأمل أن تكون المع ومنات 
المنرورة عونا لكل  تع لتا مص حع أو اهتمام في قطاع المياه، ع   
أن ن تمر بتوفيرها فني النمن نتنقنبنل وبرنكنل دوري بنكنل النوسنائنل 

 المتاحع.
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 قطاع المياه األردني 
 0202حقائق وأرقام 

البيان االفتتاحي
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كم  242رل   442٪ من مصادر مياه الررب المزودة ل عاصمع تأتي من مصادر تبعد  22 •
مراحل ضخ في حين  2متر فوق سطا البحر ضمن  4422ويتم رفعتا رل  حوالي 

 56رل   42٪ من مياه الررب المزودة ل محافظات الرماليع تأتي من مصادر تبعد 24 أن
مراحل من الضخ )يعبر  2متر  فوق سطا البحر ضمن  4422كم ويتم رفعتا رل  حوالي 

 ما سبق عن ارتفاع تك فع التزويد المائي(.

 % من ا مالي الكترباء الم تت كع في االردن.42ي تت م قطاع المياه حوالي  •

% من التكاليف الترري يع لقطاع المياه مما يؤدي ال  ارتفاع 22تركل نفقات الكترباء  •
 تكاليف  دمات المياه والصرف الصحي.

ويق م رل  أكثر  4242٪ في عام  22مقارنع بـ  4242٪ في عام  22يقدر الفاقد المائي بـ  •
 ٪ كفاقد فني من الربكات.22٪ كفاقد رداري وأقل من 22من 

٪ من األسر  2% من األسر في المم كع  موصولع بربكات الصرف الصحي  كما أن 61 •
٪ من أنظمع 11.2في المناطق الريفيع موصولع بربكات الصرف الصحي وتوصف 

 الصرف الصحي بالمم كع بأنتا  "مدارة بأمان" )بح ب تعريف أهداف التنميع الم تدامع( 

٪ من سعر المياه لألغراض الب ديع مدعوم من الحكومع، مما ك ف الحكومع حوالي 24 •
 4242م يون دينار أردني في عام  424

دينار سنويا كك فع ماليعً وبيئيع  222كل ال ئ سوري يك ف قطاع المياه حوالي  •
 واقتصاديع.
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 الكلمة االفتتاحية
 عطوفة أمين عام وزارة المياه والري

 الدكتور جهاد صالح المحاميد

النندراسنات واالسنتننراتنيننجنيننات بننإعنداد تنقنوم وزارة الننمنينناه والننري 
وال ياسات وال طط  الالزمع لقطاع المياه بنالنتنرناركنينع منع سن نطنع 
المياه وس طع وادي االردن وحركات النمنيناه النعنامن نع فني من نتن نف 
محافظات المم كع. ويتم وضع هله الدراسات واالستراتيجيات بأيندي 
اصحاب القرار الست دامتا بالو ه األمثل في ادارة مصنادر النمنيناه 
وتو يتتا رل  مراكز الط ب ع يتنا ح نب األولنوينات النمنننصنوإل 
ع يتا ولضمان توفير المياه وبركل م تمر لم ت دميتا من من نتن نف 

 القطاعات، المنزليع والصناعيع والزراعيع.

منن المع نومنات ورغبع من قطاع المياه ومن مبدأ الرفافيع في وضع 
حقائنق وأرقنام عنن قنطناع النمنيناه فني منتننناوق اصنحناب النعنالقنع 
والراغبين في االسنتنعنالم عنن النوضنع النمنائني فني االردن، تنقنوم 

نل وتصنف قنطناع ركل دوري بالوزارة ب نرر المع ومات التي تنفنص 
المياه وذلم بجتود موافي وزارة المنيناه والنري وعنمن نتنم الند وب 
ل دمع الوطن والمواطن. وقد أعدت هله النررة لتن نتنينل النحنصنوق 
ع   المع ومات المتع قع بقطاع المياه من مصدرهنا وبرنكنل دوري  

 مرحبين بمالحظاتكم و آرائكم ع يتا.

ن عام وزارة المياه والري عطوفة أم�ي

الدكتور جهاد صالح المحاميد

 

اتيجيات والسياســات والخطــط  الالزمــة  تقــوم وزارة الميــاه والــري بإعــداد الدراســات واالســرت

ي 
كات الميــاه العاملــة �ن لقطــاع الميــاه بالتشــاركية مــع ســلطة الميــاه وســلطة وادي االردن و�ش

اتيجيات بأيــدي اصحــاب القــرار  مختلــف محافظــات المملكــة. ويتــم وضــع هــذه الدراســات واالســرت

ــا حســب  ــب عليه ــز الطل ــا إىل مراك ــاه وتوجيهه ي ادارة مصــادر المي
ــل �ن الســتخدامها بالوجــه االأمث

االأولويــات المنصــوص عليهــا ولضمــان توفــري الميــاه وبشــكل مســتمر لمســتخدميها مــن مختلــف 

ــة. ــة والزراعي ــة والصناعي لي ن ــات، المرن القطاع

ــن  ــام ع ــق وأرق ــن حقائ ــات م ــع المعلوم ي وض
ــفافية �ن ــدأ الش ــن مب ــاه وم ــاع المي ــن قط ــة م ورغب

ي االردن، 
ي �ن

ي االســتعالم عــن الوضــع المــا�أ
ن �ن ي متنــاول اصحــاب العالقــة والراغبــ�ي

قطــاع الميــاه �ن

ي تفّصــل وتصــف قطــاع الميــاه وذلــك بجهــود 
تقــوم الــوزارة بشــكل دوري بنــرش المعلومــات الــ�ت

ــذه  ــدت ه ــد أع ــن. وق ــن والمواط ــة الوط ــدؤوب لخدم ــم ال ــري وعمله ــاه وال ــي وزارة المي موظف

ة لتســهيل الحصــول عــى المعلومــات المتعلقــة بقطــاع الميــاه مــن مصدرهــا وبشــكل دوري,  النــرش

ن بمالحظاتكــم و آرائكــم عليهــا. مرحبــ�ي

الكلمة االفتتاحية
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حجوم االمطار الساقطة عىل المملكة للسنوات المائية والمعدل طويل االأمد  
)2020  - 2010(

الساقط المطري م م3السنة المائية
المعدل طويل االأمد  

م م3
االنحراف عن المعدل 

طويل االأمد  م م3

2010 / 200987288249479

2011 / 201064778225-1748

2012 / 201159438195-2252

2013 / 201281208194-74

2014 / 201372288181-953

2015 / 201488848191693

2016 / 2015948382071276

2017 / 201681658206-41

2018 / 201771468165-1019

2019 / 2018956882101358

2020 / 20191083682412595
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 ىلع ةطقاسلا راطمالا موجح
 ةیئاملا ماوعألل ةكلمملا

   دمألا لیوط لدعملاو
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   دمألا لیوط لدعملاو

المعدل طويل األمد  م م3 

الساقط المطري م م3

حجوم االمطار الساقطة على
المملكة للسنوات المائية 

والمعدل طويل األمد

السنة

3  م
م
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الموازنة المائية السطحية بالمليون م�ت مكعب 2020

النسبة من المعدل 
طويل االأمد

المعدل طويل 
االأمد

النسبة المئوية من 
الهاطل المطري

الحجم م م3
العنارص 

الهيدرولوجية

٪131 8241 10836 املطر

٪129 7840 ٪93 10098 التبخر

٪116 236 ٪3 273 الفيضانات

٪168 277 ٪4 465 التغذية الجوفية

8241 7840

236 277

10836
10098

273 465
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 ةیفوجلا ةیذغتلا تاناضیفلا رخبتلا رطملا

دمألا لیوط لدعملاو 2020 ةیجولوردیھلا ةنزاوملا رصانع ةنراقم

 3 م م مجحلا دمألا لیوط لدعملا
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 الموازنة المائية السطحية للسنوات )2010-2020( بالمليون م�ت مكعب

التغذية الجوفيةالفيضاناتالتبخرالمطرالسنة المائية

201087288092210425

201164776073119285

201259435535139269

201381207689187244

201472286817180231

201588848154245485

201694838772266445

201781657636167362

201871466748128269

201995688871256.8439.8

20201083610098273465
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ي للسدود وكميات الداخل والخارج  )م م3( 
السعة التخزينية والمخزون الما�أ

للعام 2020

السد
السعة التصميمية

 )م م3(
مجموع الداخل

)م م3(
مجموع الخارج 

 )م م3(
مخزون آخر العام

  )م م3(

11061.5653.1713.75الوحدة

16.811.369.045.23العرب

40.910.570.9زقالب

7.816.7416.213.69كفرنجة

75156.6169.0534.87الملك طالل

554.11.2623الكرامة

1.418.2918.391.42شعيب

8.518.5618.284.08الكفرين
ن 21.61.730.22زرقاء ماع�ي

10.80.750.13اللجون

16.87.156.632.37التنور

8.220.7321.155.52الوالة

29.826.229.127.74الموجب

21.941.820.23الكرك

338.3346.54347.17103.15المجموع

30.50٪نسبة التخزين  من السعة التصميمية ٪

*تم تعديل السعة التخزينية للسدود بعد العام 2020 وإزالة سد الكرامة من موازنة السدود

توزيع المياه لجميع االأغراض من وادي االأردن لعام 2020

الكمية )م م3(القطاع

86االأغراض البلدية من قناة الملك عبدالله

ن 41.2االأغراض البلدية من الزارة ماع�ي

127مجموع االأغراض البلدية

218.3الري

6الصناعة

351المجموع
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ي وادي االأردن لعام 2020
جمعيات مستخدمي المياه �ن

ي 
عدد الجمعياتالموقع الجغرا�ن

نسبة التغطية من 
المديرية ٪

نسبة التغطية من 
الوادي ٪

66721االأغوار الشمالية

3258االأغوار الوسطى

68417الشونة الجنوبية

3376االأغوار الجنوبية

1852المجموع

ك(  ي )السدود الصحراوية والحفائر وال�ب
مشاريع الحصاد الما�أ

السعة التخزينية   )م م3( العدد وع اسم الم�ش

96.55 63 السدود الصحراوية المنفذة

0.295 65 ك ال�ب

25.2 276 الحفائر الصحراوية المنفذة

0.268 6 الحفائر الصحراوية تحت التنفيذ

122.45 410 المجموع

ناف االأحواض الجوفية والضخ االمن لها وكميات االستخراج لعام 2020 وكميات االست�ن
اف  )م م3( ن االست�ن الضخ )م م3( الضخ االمن )م م3( ي

ي الجو�ن
الحوض الما�أ

-23.1 148.1 125 الديسي والمدورة

-71.9 159.4 87.5 عمان الزرقاء

-7.85 47.85 40 موك ال�ي

-24.5 39.5 15 االأودية الجانبية

-29.08 53.08 24 االأزرق

-4.7 31.7 27 الجفر

-10.36 31.36 21 وادي االأردن

-27.16 84.16 57 البحر الميت )الموجب(

-2.7 8.2 5.5 ي وادي عربة الجنو�ب

6.46 1.54 8 الحماد

4.99 0.01 5 ال�حان

-1.62 5.12 3.5 وادي عربة الشمالي
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خارطة االأحواض المائية الجوفية



استعماالت المياه ومصادرها لعام 2020 بالمليون م�ت مكعب

مجموع 
االستعماالت 

)م م3(

المياه العادمة 
المعالجة )م م3(

المياه الجوفية 
)م م3( 

المياه السطحية
 )م م3(

االستعماالت

516 0 367 149 البلدية والسياحية

577 167 201 209
وة  الزراعية ال�ش

الحيوانية

35 3 25 6 الصناعية

1128 170 594 364 المجموع

15%

53%

32%

2020 ماعل هایملا رداصم

 ةجلاعملا ةمداعلا هایملا

  ةیفوجلا هایملا

 ةیحطسلا هایملا

46%

51%

3%

2020 ماعل هایملا تالامعتسا

ةیحایسلاو ةیدلبلا  

 ةورثلاو ةیئانلا قطانملاو ةیعارزلا
ةیناویحلا  

ةیعانصلا  
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استعماالت المياه لعام 2020

استعماالت مصادر المياه لعام 2020



استعماالت المياه بالمليون م�ت مكعب لمختلف االأغراض لالأعوام 2020-2010

المجموع
زراعي

)م م3(
صناعي
)م م3(

بلدي
)م م3(

894 501 41 352 2010

892 506 39 347 2011

843 455 34 354 2012

945 525 39 381 2013

972 504 39 429 2014

1009 514 38 457 2015

1036 547 32 457 2016

1047 545 32 470 2017

1080 562 38 480 2018

1108 574 37 497 2019

1128 577 35 516 2020

محطات مراقبة مصادر المياه

المجموعمحطات يدويةمحطات مؤتمتةمحطات المراقبة

100174274محطات قياس المطر

512172محطات مناخية

82331محطات قياس الجريان السطحي

131109240آبار مراقبة سطح المياه الجوفية

425425الينابيع المقاسة

88السدود
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 تطور كميات استعماالت المياه لكافة االأغراض من عام 2020-2010  

المياه 

السطحية

)م م3(

المياه الجوفية 

)م م3(

المياه  العادمة 

المعالجة

)م م3(

تحلية مياه 

البحر )م م3(

المجموع

)م م3(

20102805111030894

20112725171030892

20122315091020842

20132455401090894

20142595881250972

201527460013301007

201628961913601044

201728861914701054

201829862514941076

201934460116031109

202036459417031130
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ةنسلا
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عدد االآبار العاملة لمختلف االأغراض لالأعوام 2010– 2020  

باالبار الزراعيةاالبار الصناعية ابار ال�ش

 المناطق
النائية
وة  وال�ش

 الحيوانية

المجموع

20102012284591223098

20111922311599193121

20121812254588203043

20132062210602163034

20142002000781503031

2015201 2163756183138

20161882170761263145

20172032210805543272

20181882262824473321

20191802164797423183

20201812189796423208

ي تم ردمها 2020-2010
عدد االآبار المخالفة ال�ت

عدد االآبار المردومةالسنة

201057

201129

201219

2013141

2014562

2015174

2016167

2017177

2018111

201974

202037

السنة

أ
 الب�

ستعمال
ا
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لية ونسبة فاقد المياه  2010–2020 ن ي لالأغراض الم�ن
ويد الما�أ ن كميات ال�ت

ويد ) م م3(السنة ن نسبة فاقد المياه ٪كمية ال�ت

201035243

201134742

201235447

201338148

201442952

201544051

201644752

201745848

201846648

201947447

202049350
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ب للمواصفة االأردنية نسبة مطابقة عينات مياه ال�ش

نسبة المطابقة ٪ السنة

٪ 99.6 2014

٪ 99.5 2015

٪ 99.6 2016

٪ 99.7 2017

٪ 99.7 2018

٪ 99.6 2019

٪ 99.4 2020

لية لالأعوام 2020-2010 ن ي  لالأغراض الم�ن
ويد الما�أ ن حصة الفرد من ال�ت

ي اليوم(
)ل�ت للفرد �ن

ويدالسنة ن كمية ال�ت

2010134

2011125

2012121

2013123

2014132

2015128

2016127

2017125

2018124

2019123

2020125
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كميات المياه المعالجة )م م3( لالأعوام 2010 - 2020

السنة
كمية المياه العادمة 

المعالجة )م م3(
كمية المياه  العادمة المعالجة 

المستخدمة )م م3( 

كمية المياه  العادمة 
المعالجة  غ�ي 

المستخدمة)م م3( 

20101101037

20111101037

201211310211

201312810919

201413712512

201514713314

201615113615

201716414717

201816714917

2019 17816018

202018717017
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ي االردن
محطات معالجة المياه العادمة �ن

BOD
5 

) التصميمي )ملغ/ل�ت

سنة التشغيل 

الفعىلي
نظام المعالجة

الحمل الفعىلي  
 التدفق/2020 

م3/يوم

 الحمل التصميمي
م3/يوم

ي تم 
المحطات ال�ت

 تطويرها
 وتحت التطوير

اسم محطة التنقية

400 1987 طبيعية 6000 9000 تحت التطوير العقبة الطبيعية

500 2005 الحمأة المنشطة 15000 12000 تحت التطوير العقبة الميكانيكية

800 1987 المرشحات البيولوجية 14900 14900 قيد الدراسة والتصاميم 
لمحطة جديدة ن الباشا البقعة / ع�ي

600 1997 الحمأة المنشطة 3000 2400 حمأة  منشطة الفحيص وماحص

600 1987 الحمأة المنشطة 11000 13300 تم تحويلها اىل الحمأة 
المنشطة اربد المركزية

1100 1983 الحمأة المنشطة 2500 9500 تم تطويرها ق( جرش ) �ش

600 2011 الحمأة المنشطة 3500 10000 المعراض

800 1988 الحمأة المنشطة 1200 1000 نشاء التطوير قيد االإ الكرك القديمة

600 1989 الحمأة المنشطة 3500 9000 تم تحويلها اىل حمأة  
منشطة كفرنجة

950 1989 الحمأة المنشطة 7400 7600 من طبيعية اىل ميكانيكية مادبا

708 2017 أحواض مهواة 3500 5500 تم تحويلها اىل ميكانيكية ً المفرق الطبيعية

600 1989 الحمأة المنشطة 2500 7000 من طبيعية اىل ميكانيكية معان

900 1986 الحمأة المنشطة. 3385 4000 تحت التطوير أبو نصري

1000 1987 الحمأة المنشطة 4300 5000 من طبيعية اىل ميكانيكية الرمثا

600 1981 الحمأة المنشطة 9000 7700 قيد الدراسة والتصاميم 
لمحطة جديدة السلط

1060 1988
المرشحات 

البيولوجية+ حمأة 
منشطة

2200 1600
نشاء  التطوير قيد االإ

بطاقة 7500
الطفيلة

582 1999 الحمأة المنشطة 13000 21000 وادي العرب

800 2001 الحمأة المنشطة 1000 1600 وادي حسان

500 2000 الحمأة المنشطة 3000 3400 وادي موىس

670 1997 أحواض مهوية 4976 17000 نشاء التطوير قيد االإ وادي السري / ناعور

4000 2005 أحواض طبيعية 3000 4000 االكيدر

1500 2005 أحواض طبيعية 500 1200 من طبيعية اىل احواض 
مهواه اللجون

4000 2005
مرشحات البيولوجية+ 

الحمأة المنشطة
400 400 تحت التطوير تل المنطح

900 2008 الحمأة المنشطة 895 4000 ة ن الجري

1850 2010 أحواض طبيعية 115 350 الشوبك

700
 1984القديمة

  2008 الجديدة
الحمأة المنشطة 343802 365000 من طبيعية اىل ميكانيكية السمراء

1850 2010 أحواض طبيعية 10 50 المنصورة

750 2015 الحمأة المنشطة 16000 52000 جنوب عمان

762 2014 الحمأة المنشطة 10000 13700 الشاللة وادي

673 2014 لحمأة المنشطة 1500 7000 مؤتة المزار و العدنانية

2200 2015 احواض طبيعية 700 1200 الشونة الشمالية

1130 2015 MBR+TF 1468 3500 ي مخيم الزعرت

493251 614900 المجموع
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كي المياه والرصف الصحي لالأعوام 2020-2010
عدد مش�ت

كيالسنة
 عدد مش�ت
 المياه

كي
 عدد مش�ت

 الرصف الصحي
كي الرصف الصحي 

 نسبة مش�ت
كي المياه

من مش�ت

20101048207646519٪62

20111095191677961٪62

20121142457716671٪63

20131190831742763٪62

20141240360780661٪63

20151308043834093٪64

20161382628906291٪66

20171455417946917٪65

20181491326989416٪66

201915241911016774٪67

202015635661044004٪67
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كات التابعة لها )مليون دينار( - سلطة المياه وال�ش الوضع المالي

201520162017201820192020البيان

النفقات الجارية )تشغيل 
والصيانة (بدون فوائد

245256233230236215

النفقات الرأسمالية وتقسم ال :- 

ي 
206181170173171143نفقات ممولة تمويل ذا�ت

555929414319نفقات ممولة بقروض دولية  

755329242617نفقات ممولة بمنح خارجية 

تسديد االقساط والفوائد 
)خارجية وداخلية (

103153147685735

كمية استهالك الطاقة لكميات المياه المفوترة مع معدل استهالك الطاقة

سلطة المياه

السنة
كمية الطاقة )جيجا واط.

ساعة(
كمية المياه المفوترة 

م م3
معدل استهالك الطاقة 

)ك.واط ساعة\م3(

201916542496.637

20201793.52567.01

سلطة وادي االردن

السنة
كمية الطاقة )جيجا واط.

ساعة(
كمية المياه المفوترة 

م م3
معدل استهالك الطاقة 

)ك.واط ساعة\م3(

2019492990.164

2020553150.175

مجموع قطاع المياه

السنة
كمية الطاقة )جيجا واط.

ساعة(
كمية المياه المفوترة 

م م3
معدل استهالك الطاقة 

)ك.واط ساعة\م3(

201917045493.105

20201848.55173.576
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حقائق

ي مصادر المياه. 	
ي أفقر دولة عالميا �ن

 يصنف االأردن كثا�ن

 أقل من 100 مرت مكعب من الموارد المائية المتجددة السنوية متاح لكل شخص )أقل من  خط الفقر  	

          العالمي المطلق لشح المياه البالغ 500 مرت مكعب(.

	 . ي
ي جو�ن

ي سطحي و 12 حوض ما�أ
 يقسم االأردن من 15 حوض ما�أ

اف 10 خزانات مائية جوفية أكرش من الحد االمن  	 ن ي االأردن، يتم استرن
ي �ن

ي جو�ن
 من أصل 12 خزان ما�أ

لالستخراج المتمثل بكميات التغذية الجوفية السنوية.

ي المملكة. 	
كة مع دول الجوار حواىلي 26٪ من مجموع الموارد المائية �ن  تشكل الموارد المائية المشرت

 مصادر المياه المستهلكة لكافة االستخدامات هي: ٪32 من المياه السطحية، 15٪ مياه الرف  	

الصحي المعالجة و53٪ من المياه الجوفية.

 كمية الموارد المائية المتجددة المتاحة لجميع االأغراض  هي حواىلي 977 مليون مرت مكعب سنوياً. 	

ًا. 	 ي االأردن 3211 برأ
 يتجاوز عدد االآبار العاملة �ن

ي السنة، لكن  	
ي طبقات المياه الجوفية الرئيسية بمعدل 2 مرت �ن

 ينخفض مستوى المياه الجوفية �ن

اً سنوياً، مما يؤثر عى نوعية المياه  فة يصل من )5 - 20( مرت ن ي بعض المناطق المسترن
االنخفاض �ن

الجوفية مما يؤثر عى نوعية المياه الجوفية مسبباً التملح باالإضافة اىل جفاف بعض االبار وطبقات 

المياه الجوفية وزيادة كلف الضخ الستخراج المياه الجوفية.

ن أن كميات  	 ي ح�ي
 تبلغ كميات االستخراج االمن من المياه الجوفية المتجددة 275 مليون مرت مكعب، �ن

ن عاماً من المياه الجوفية غري المتجددة  حواىلي 143 مليون مرت مكعب. االستخراج المستدام لخمس�ي

 تبلغ كميات الضخ الجائر من المياه الجوفية حواىلي 200 مليون مرت مكعب. 	

ي الزراعة و 35٪ منها  هي مصادر مائية جوفية. 	
 51٪ من المياه المتاحة مستخدمة �ن

 95٪ من مصادر المياه توصف بأنها “مدارة بأمان” )بحسب تعريف أهداف التنمية المستدامة( و ٪96   	

ي المناطق الريفية.
ية وبنسبة 88٪ �ن ي المناطق الحرن

ي  �ن
ويد الما�أ ن من السكان مخدومون بشبكات الرت
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ي السنوات القليلة الماضية نتيجة  	
ي المحافظات الشمالية بنسبة 40٪ �ن

 ارتفع الطلب عى المياه �ن

. ن الستضافة السوري�ي

ي االأسبوع أو أقل  بما  	
ن الذين يتم تزويدهم بالمياه  لمدة 24 ساعة �ن  تقدر نسبة السكان االأردني�ي

ي االأسبوع.
اوح من 48-24 ساعة �ن ن يرت ي ل49.7٪ من االأردني�ي

ويد الما�أ ن ن أن الرت ي ح�ي
نسبته 50.3٪ ،�ن

ي العام 2020. 	
 تقدر كمية الطلب عى المياه لجميع القطاعات بـ 1158 مليون مرت مكعب �ن

ي من مصادر تبعد 125 إىل 325 كم ويتم رفعها  	
ب المزودة للعاصمة تأ�ت  90٪ من مصادر مياه الرش

ب  ن أن نسبة من مياه الرش ي ح�ي
إىل حواىلي 1200 مرت فوق مستوى سطح البحر ضمن 5 مراحل ضخ �ن

ي من مصادر تبعد 20 إىل 76 كم ويتم رفعها إىل حواىلي 1100 مرت  
المزودة للمحافظات الشمالية تأ�ت

.) ي
ويد الما�أ ن فوق مستوى سطح البحر ضمن 5 مراحل من الضخ )يعرب ما سبق عن ارتفاع تكلفة الرت

ي االردن. 	
 يستهلك قطاع المياه حواىلي 15٪ من اجماىلي الكهرباء المستهلكة �ن

 تشكل نفقات الكهرباء 50٪ من التكاليف التشغيلية لقطاع المياه مما يؤدي اىل ارتفاع تكاليف خدمات  	

المياه والرف الصحي.

ي عام 2010 ويقسم إىل أكرش من ٪50  	
ي العام 2020 مقارنة بـ 43٪ �ن

ي بـ 50٪ �ن
 يقدر الفاقد الما�أ

ي من الشبكات.
كفاقد إداري وأقل من 50٪ كفاقد ف�ن

ي المناطق الريفية  	
ي المملكة  موصولة بشبكات الرف الصحي  كما أن 3٪ من االأ� �ن

 68٪ من االأ� �ن

موصولة بشبكات الرف الصحي وتوصف 88.5٪ من أنظمة الرف الصحي بالمملكة بأنها  “مدارة 

بأمان” )بحسب تعريف أهداف التنمية المستدامة( 

 51٪ من سعر المياه لالأغراض البلدية مدعوم من الحكومة، مما كلف الحكومة حواىلي 291 مليون  	

ي عام 2020
ي �ن

دينار أرد�ن

 كل الجئ سوري يكلف قطاع المياه حواىلي 440 دينار سنويا ككلفة مالية وبيئية واقتصادية. 	
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ي
قطاع المياه االأرد�ن

حقائق وأرقام 2020
وزارة المياه والري

صندوق بريد: 2412 أو -5012 عمان -1118 االأردن
هاتف: 5652265 6 962+ / 5652267 6 962+

فاكس: 5652287 6 962+
www.mwi.gov.jo : ي

و�ن لكرت الموقع االإ

ي عام 2022
الصادر عن: وزارة المياه والري �ن
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