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قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

البيان االفتتاحي

معالي وزير المياه والري
الدكتور حازم الناصــــر

يعاين االردن من شح املياه والذي يشكل خطرا من شأنه أن يؤثر عىل جميع القطاعات التي تعتمد عىل 

األستخدامات  أساسيا يف  املياه عنرصا  تعترب  إزدهارها. وحيث  و  لتنميتها  و  عملها  لدميومة  املياه  توفر 

املنزلية و الصناعية والزراعيه، فإن تزايد العجز يف املياه من سنة ألخرى وإزدياد التحديات يف ظل إزدياد 

اللجوء السوري اىل االردن يشكل تهديدا خطريا سيرتك أثره عىل جميع  عدد السكان واملتفاقم بسبب 

القطاعات. 

والسياسات  اإلسرتاتيجيات  ووضع  التهديد  مع  التعامل  محددات  أهم  أحد  املعلومات  توفر  ويعترب 

القطاعات  جميع  ويساعد  واملناسب  الصحيح  القرار  إتخاذ  يف  تساهم  املعلومات  ان  حيث  والخطط، 

املعنيه عىل فهم وتقبل القرارات التي من شأنها التأثري عىل سري عمل القطاعات ومنوها. وبناء عىل ذلك 

أرتأت وزارة املياه والري إصدار هذه النرشة وتوفري املعلومات ألصحاب العالقه بقطاع املياه من األفراد 

و القطاعني العام والخاص باإلضافة ملجتمع املمولني والداعمني لقطاع املياه. نتأمل أن تكون املعلومات 

املستقبل  بتوفريها يف  نستمر  ان  املياه، عىل  قطاع  إهتامم يف  أو  لها مصلحة  لكل جهة  عونا  املنشورة 

وبشكل سنوي بكل الوسائل املتاحة.

حقائق وأرقام المصادر المائية في األردن  2013 
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قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

الكلمة اإلفتتاحية

عطوفة أمين عام وزارة المياه والري
المهندس باسم طلفــاح

إدراة  عىل  املياه،وتعمل  لقطاع  والخطط  والسياسات  اإلسرتاتيجيات  بوضع  والري  املياه  وزارة  تقوم 

القطاع من خالل سلطة املياه األردنية وسلطة وادي األردن باإلضافة اىل رشكات املياه العاملة يف مختلف 

هذه  خالل  من  املياه  قطاع  عن  املعلومات  وجمع  بحرص  الوزارة  تقوم  ولذلك  االردنية.  املحافظات 

الطلب عليها حسب  اىل مراكز  املياه وتوجيهها  إدارة مصادر  االمثل يف  بالوجه  املؤسسات واستخدامها 

األولويات املنصوص عليها ولضامن توفري املياه ملستخدميها من مختلف القطاعات، املنزلية والصناعية 

والزراعيه. 

املياه يف  املعلومات من حقائق وأرقام عن قطاع  الشفافية يف وضع  املياه ومن مبدأ  ورغبة من قطاع 

متناول اصحاب العالقة والراغبني يف اإلستعالم عن الوضع املايئ يف األردن، تقوم الوزارة و للمرة األوىل بنرش 

املعلومات التي تفصل وتصف القطاع يف هذه النرشه بجهود موظفي وزارة املياه و الري وعملهم الدؤوب 

لخدمة الوطن واملواطن. وتنوي الوزارة ان تقوم بنرش هذه املعلومات وتحديثها سنويا. هذه النرشة هي 

محاولة أوىل لتسهيل الحصول عىل املعلومات للجميع وسوف تكون البذرة األوىل ملتابعة هذه الجهود من 

قبل العاملني يف قطاع املياه األردين ونرشها بشكل سنوي مستخدمني كافة األدوات الورقية واإللكرتونية 

و نرحب بأي انتقاد إيجايب لتحسني هذه النرشة يف املستقبل.

حقائق وأرقام المصادر المائية في األردن  2013 
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قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

حجوم االمطار الساقطة على المملكة لألعوام المائية
(1990/1991-2012/2013)

الساقط املطري
مليون مرت مكعب

السنة املائية
الساقط املطري

مليون مرت مكعب
السنة املائية

9708 2002/2003 8379 1990/1991
6951 2003/2004 10429 1991/1992

9304 2004/2005 5898 1992/1993

6258 2005/2006 8440 1993/1994
7683 2006/2007 8524 1994/1995
5194 2007/2008 6046 1995/1996
6379 2008/2009 8746 1996/1997
8728 2009/2010 9110 1997/1998
6477 2010/2011 2973 1998/1999
5943 2011/2012 3651 1999/2000
8120 2012/2013 7375 2000/2001
8194 املعدل طويل االمد 7545 2001/2002

مصادر المياه لعام 2013

)مليون متر مكعب(

النسبة من املعدل 
طويل األمد

املعدل طويل األمد النسبة املوئية 
للساقط املطري

مليون مرت 
مكعب

2013
99 8194 8120 جحم املطر م م3

101 7582 94.7 7689 التبخر

96 194 2.3 187 الفيضانات

58 418 3.0 244 التغذية اجلوفية
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قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

الموازنة المائية السطحية لألعوام )1999-2013( مليون متر مكعب

التغذية اجلوفيةالفيضاناتالتبخراملطرالسنة

20003651347475102
200173757063148164
200275457012162371
200397089026275406
200469516551134266
200593048671270364
200662585813157289
200776837201195288
200851944869115209
200963795903127349
201087288092210425
201160736477119285
201259435535139269
201381207689187244

81947582194418معدل طويل االمد

موازنة المياه الجوفية
كميات الضخ واالستنزاف لألحواض المائية الجوفية لعام 2013
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قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

مثال:

كميات الضخ لمختلف االستعماالت والحد االمن لحوض عمان الزرقاء )مليون متر 
مكعب(

حوض معان 
الزرقاء

200520062007200820092010201120122013

615863596564656764استعامالت زراعية
817580837987888985استعامالت مزنلية

767778877استعامالت صناعية
149139150149151159161163156املجموع

888888888888888888احلد االمن
69-75-73-71-63-61-62-52-61-العجز

عدد االبار العاملة لمختلف االغراض لألعوام 2013-2000

املجموعمناطق نائيةابار الرشباالبار الزراعيةاالبار الصناعيةالسنة

20001451830424412440
20011471855480362518
20021481878501302557
20031591946515272647
20041711981531392722
20051732058509392779
20061662125511372839
20071742169543312917
20081802223581373021
20091882238573313030
20102012284591223098
20111922311599193121
20121812254588203043
20132062210602163034
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قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

عدد محطات الضخ والخزانات التخزينية وسعتها في المحافظات لعام 2013

سعة اخلزانات مرت مكعبعدد اخلزانات حمطات الضخاحملافظة

7352127855اربد
442260100زرقاء

122215695جعلون
12149750جرش
18713900طفيلة
321827280معان
584415545مفرق
733357153بلقاء
10519500مادبا
161729650كرك

5183700000معان
42446410عقبة

استعماالت المياه لعام 2013 )مليون متر مكعب(

املياه اجلوفيةاملياه السطحيةاالستعامالت
مجموع االستعامالت 

مليون مرت مكعب

123257381املزنلية
225250475الزراعية

73239الصناعية
707استعامالت اخرى

362540902املجموع

1011



قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

استعماالت المياه لألعوام 2000-2013 )مليون متر مكعب(

مجموع االستعامالتزرايعصنايعمزنيلالسنة

200023937541817
200124633487766
200224937517803
200326236506804
200428138541860
200529138603932
200629138588917
200729449589932
200831539574928
200932637500863
201035240501893
201134737515899
201235433462849
201338139481902

التزويد المائي لألعوام 2000-2013 )حصة الفرد/لتر/يوم(

الزتويد املايئ )لرت/يوم(السنه

2000129
2001128

2002126

2003130
2004134
2005129
2006139
2007144
2008145
2009146
2010147
2011145
2012145
2013154
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قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

التزويد واالستهالك والفاقد لمختلف محافظات المملكة لعام 2013

احملافظة
الزتويد املايئ

 )لرت/ فرد/ يوم(
نسبة الفاقداالسهتالك )لرت/ فرد/ يوم(

%1207733.59اربد
%1857558.17زرقاء

%1247341.56جعلون

%1186941.35جرش
%1307840.30طفيلة
%2688966.59معان
%2709051.96مفرق
%2017662.27بلقاء
%1816961.93مادبا
%1807558.31كرك

%1549134.91معان
%42932625.81عقبة

كميات التزويد لمياه الشرب و نسبة فاقد المياه  2013-2000

الزتويد املايئ املزنيل )مليون مرت مكعب(نسبة فاقد املياهالسنة

200052.00%239
200148.65%246

200248.00%249

200349.39%262
200446.48%281
200545.48%291
200643.47%291
200743.34%294
200843.88%315
200944.00%326
201042.90%352
201142.00%347
201247.00%354
201348.00%381
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قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

عدد مشتركي المياه والصرف الصحي لألعوام 2013-2000

عدد مشرتيك الرصف اليحصعدد مشرتيك املياهالسنة

2000695906389347
2001722775415172
2002752983432742
2003776257463700
2004826217489316
2005837626527578
2006842805543596
2007925708565948
2008959118596503
20091001217613826
20101048207646519
20111095191677961
20121142457716671
20131190831742763

عدد االبار المخالفة والتي تم ردمها

عدد االبارالسنة

235قبل 2007

200726

200845

200946

201057

201129

201219

2013141
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قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

نسبة تغطية التكاليف التشغيلية والكلية لألعوام 2013-2000

نسبة تغطية التاكليف اللكيةنسبة تغطية تاكليف التشغيلالسنة

2000114%67%
2001122%68%
2002125%66%
2003131%64%
2004132%69%
2005133%75%
2006133%72%
2007128%62%
2008110%69%
2009115%72%
2010112%70%
2011118%69%
2012101%60%
2013102%56%

محطات معالجة المياه العادمة في االردن

املنطقة اإلداريةنظام املعاجلةحمطة التنقية
امحلل التصميمي

مرت مكعب/ يوم

9000العقبةطبيعيةالعقبة الطبيعية
12000العقبةامحلأة املنشطةالعقبة املياكنيكية

14900معان البلقاءاملرحشات البيولوجيةالبقعة )عني الباشا(
2400معان البلقاءامحلأة املنشطةالفحيص وماحص

اربد املركزية
مرحشات البيولوجية + 

امحلأة املنشطة
11023اربد

9000جرشامحلأة املنشطةجرش )رشق(
5500الكركاملرحشات البيولوجيةالكرك

9000جعلوناملرحشات البيولوجيةكفرجنة
7600مأدباامحلأة املنشطةمادبا

6050املفرقأحواض طبيعيةاملفرق الطبيعية
5772معانامحلأة املنشطةمعان

4000معانامحلأة املنشطة. R,B,Cأبو نصري
7400اربدامحلأة املنشطةالرمثا
7700البلقاءامحلأة املنشطةالسلط
7500الطفيلةاملرحشات البيولوجيةالطفيلة

21000اربدامحلأة املنشطةوادي العرب
1600اربدامحلأة املنشطةوادي حسان
3400معانامحلأة املنشطةوادي موىس
4000معانأحواض مهويةوادي السري

4000مفرقأحواض طبيعيةاالكيدر
1200الكركأحواض طبيعيةاللجون

تل املنطح
مرحشات البيولوجية/ 

امحلأة املنشطة
400البلقاء

4500معانامحلأة املنشطةاجلزية
364000معان البلقاءأحواض طبيعيةالمسراء
9000جرشامحلأة املنشطةاملعراض
350معانأحواض طبيعيةالشوبك 

50معانأحواض طبيعيةاملنصورة/الشوبك
52000معانجنوب معان 

7060كركمؤته و العدنانية

13700اربدالشاللة

1200اربدالشونة المشالية

1819



قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

 2013-2000 لألعوام  المعالجة  المياه  كميات 
)مليون متر مكعب(

السنة
مكيات املياه املعاجلة 

مليون مرت مكعب

200077
200179
200281
200384
200495
200599
200686
200798
2008102
2009110
2010110
2011110
2012113
2013121

وادي االردن

السدود والسعة التخزينية

امس السد
السعة )مليون مرت 

مكعب(

110الوحدة

16.8وادي العرب

3.9زقالب

75امللك طالل

55الكرامة

1.43وادي شعيب

8.5كفرين

7.1الوالة

29.8املوجب

16.8التنور

1.7الوحيدي

0.3شيظم

السدود الصحراوية والحفائر والبرك والتي نفذتها سلطة وادي االردن

السعة التخزينية )مليون مرت مكعب(عددامس املرشوع

16.00سدود حتت التنفيذ

20.14سدود حتت الطرح

90.70حفائر حتت الطرح

151.45حفائر حتت التنفيذ

2483.06السدود الصحراوية املنفذة 

292.82السدود الصحراوية األخرى )بالتعاون مع وزارة الزراعة(

650.30الربك
احلفائر الصحراوية املنفذة )بالتعاون مع وزارة البيئة 

ووزارة الزراعة(
13916.73

10.23السدود املنفذة بالتعاون مع رشكة البيبيس
285111.43املجموع

Water Efficiency in the Irrigation 
Distribution Netwroks

Efficiency    Percentage %

Distribution efficiency 2012 93

Distribution efficiency 2013 87

Selling efficiency 2012 91

Selling efficiency 2013 89
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قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

الشرب  مياه  عينات  مطابقة  نسبة 
للمواصفة االردنية

عدد الفحوصاتعدد العيناتالسنة

20031024359407
2004954953527
2005852049454
2006785544801
2007796745528
2008751242899
2009910359923
2010915060122
2011845654122
2012773250915
2013670942218

نسبة مطابقة عينات مياه الشرب 
للمواصفة االردنية

النسبة املوئية لملطابق %السنة

200798.6
200899
200999.3
201099.4
201199.3
201299.6
201399.7

نسبة مطابقة عينات مياه الشرب 
للمواصفة االردنية

عدد الفحوصاتعدد العيناتالسنة

2003739620562
2004326214483

200523929580

2006262810348
2007295213101
2008349417359
2009340421312
2010398819392
2011344419124
2012358618738
2013233910749
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قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

محطات مراقبة مصادر المياه

حمطات مؤمتتةحمطات املراقبة
حمطات تقاس 

يدويا
املجموع

22137258حمطات قياس مكية االمطار

211839حمطات قياس مكيات التبخر

حمطات قياس مكيات اجلريان 
47350السطيح

ابار مراقبة مستوى سطح املاء 
15371224اجلويف

6000600الينابيع املقاسة

مقارنة التزويد المائي واستهالك الطاقة في قطاع المياه

السنة
اسهتالك الطاقة

)جيجا وات/ساعة(
الزتويد املايئ )مليون مرت مكعب(

1990545178.6
1991548187.6
1992688208.2
1993730218.5
1994768219.9
1995916246.1
1996921242.3
1997936240.0
1998945241.0
1999972237.4
2000990239.0
2001982246.0
20021044249.0
20031104262.0
20041261281.0
20051298291.0
20061396291.0
20071592294.0
20081713315.0
20091761326.0
20101867352.0
20111939347.0
20121955354.0
20132076381.0

2425



قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

استهالك الطاقة )مليون دينار اردني( لألعوام 2013-1986

السنة
اسهتالك الطاقة 

)مليون دينار اردين(
السنة

اسهتالك الطاقة 
)مليون دينار اردين(

19863.249200015.650
19877.226200116.115
19888.319200219.649
19899.898200335.220
199010.909200439.252
199110.984200540.669
199214.514200642.570
199317.496200742.143
199419.799200850.643
199522.841200951.209
199625.332201053.013
199726.803201162.293
199827.201201279.434
199922.6732013108.558
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قطاع المياه االردني حقائق و أرقام  2013 

الالجئين السوريين

اللكفة/الجئاللكفة املالية )دينار اردين(
التلكفة السنوية 

لالجئني يف املجمتعات 
املستضيفة لعام 2014

التلكفة السنوية املقدرة 
لالجئني يف املجمتعات 

املستضيفة لعام 2015

اللكفة الرأمسالية لملياه 
والرصف اليحص

174.5596,438,875100,889,900

لكفة التشغيل والصيانة لملياه 
والرصف اليحص

59.1332,669,32534,177,140

135,067,040 233.68129,108,200املجموع

اللكفة/الجئاللكفة املالية )دينار اردين(
التلكفة السنوية لالجئني 

يف املجمتعات املستضيفة 
لعام 2014

التلكفة السنوية املقدرة 
لالجئني يف املجمتعات 

املستضيفة لعام 2015

59.1332,669,32534,177,140الضخ اجلائر

29.2116,138,52516,883,380ادارة االزمات

175.296,798,000101,265,600الفرص

263.54145,605,850152,326,120املجموع

التلكفة السنوية  
لالجئني يف 
املجمتعات 

املستضيفة لعام 
2014

التلكفة السنوية 
املقدرة لالجئني يف 

املجمتعات املستضيفة 
لعام 2015

للك الجئ

129,108,200135,067,040233.68التلكفة املالية )دينار اردين(

التلكفة االقتصادية )دينار 
اردين

145,605,850152,326,120263.54

274,714,050287,393,160497.22املجموع

• العدد املقدر لالجئني السورين لعام 2014 650000 )%15 منهم يف املخيامت و %85 يعيشون مع املجتمع  

  املحيل(,واملقدر لعام 2015 680000 الجئ حسب املفوضية العليا لالجئني.
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. األردن يتكون من )15( حوض مايئ سطيح و )12( حوض مايئ جويف.
.  يوجد يف اململكة أكرث من )3( أالف برئ عامله.

.  تقدر مكيات مصادر املياه املتجددة املتاحه يف اململكة حوايل )750( مليون مرت مكعب سنويا.
.  مكية اإلستخراج اآلمن من املياه اجلوفية املتجددة حوايل )275( مليون م 3 سنويا.

.  مكية اإلستخراج اآلمن من املياه اجلوفية غري املتجددة ملدة )50( سنة حوايل )143( مليون م3 سنويا.
.  مكية اإلستزناف من املياه اجلوفية املتجددة حوايل )160( مليون م3 سنويا.

.  هيبط سطح املاء الساكن لملياه اجلوفية مابني ) 1 – 2 ( مرت سنويًا.
.  تقدر مكيات املياه املزوده مجليع االستعامالت حوايل )900( مليون مرت مكعب.

.  تقدر مكيات الطلب عىل املياه حبوايل )1200( مليون مرت مكعب.
.  حصة الفرد من املياه مجليع اإلستخدامات تصل إىل )%15( من المكية املقبولة عامليًا والبالغة

     1000 م3 للفرد يف العام.

.  سعة السدود الرئيسية من املياه حوايل )330( مليون م3.
.  سعة احلفائر والسدود الصحراويةمن املياه حوايل )100( مليون م3.

.  مكية املياه العادمة املعاجلة حوايل )120( مليون م3.
.  حوايل )%40( من مصادر املياه يف اململكة مياه عابره للحدود ) مشرتكة (.

.  بلغت نسبة مطابقة نوعية املياه ملواصفات مياه الرشب )98.5%(.
.  يسهتلك قطاع املياه حوايل )%14( من مكية الكهرباء املسهتلكة مجليع القطاعات.

. يقدر فاقد املياه اإلداري والفزييايئ حوايل )%43( مهنا )%70( إداري و )%30( فزييايئ.
.  يلكف الالجئ السوري قطاع املياه سنويًا حوايل )510( دينار أردين.
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