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دليل تسلسل اجراءات طلب معلومات
فهرس المحتويات:
-

هواتف وزارة المياه والري (مركز الوزارة)
منهجية اعداد دليل تسلسل اجراءات طلب معلومات لعام 4102
توجهات عامة
ملحق المعلومات والوثائق والمخططات

وزارة المياه والري – المركز  -عمان
دليل تسلسل اجراءات طلب معلومات

البند
.0
.4
.3
.2

.5

اسم الخدمة والتعريف بها
اسم الخدمة والتعريف بها :طلب معلومات
وصف الخدمة :طلب معلومات من قبل طلبة المعاهد والجامعات وطلبة
الدراسات العليا
الفئة المستهدفة :طلبة المعاهد والجامعات والدراسات العليا
اماكن الحصول على الخدمة:
 المركز الرئيسي :مركز الوزارة – عمان
 االماكن البديلة :ال يوجد
 اماكن الحصول على الخدمة اليكترونيا :غير متوفر حاليا
متطلبات الحصول على الخدمة:
خطة سير الخدمة تسلسليا:
الشروط الواجب توفرها للحصول على الخدمة:
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة:
 كتاب من الجهة التي يدرس بها الطالب
 تضمين الكتاب المعلومات المطلوبة تفصيال واحداثيات المنطةة او
الحوض الصباب ان امكن ذلك ,وكذلك الفترة الزمنية التاريخية
للمعلومات المطلوبة وذلك لتسهيل عملية الحصول على المعلومات
 تضمين الكتاب عنوان البريد االلكتروني لطالب المعلومات

المسؤولية

االجراء المتبع للحصول على هذه الخدمة:
 تسجيل الكتاب في ديوان وزارة المياه والري
 مكتب امين عام وزارة المياه والري
 تحويل الطلب مباشرة لمساعد االمين العام للشؤون الفنية
 تحويل الكتاب لةسم المعلومات لالجراء حسب االصول ,ونسخة منه
لمدير الدراسات المائية للمتابعة
 تجهيز المعلومات المطلوبة بشكل Digital
 ارسال ملف المعلومات بشكل  Digitalمباشرة لمتلةي الخدمة
وبواسطة البريد االليكتروني
الزمن المستحق للحصول على الخدمة :ثالثة ايام
الرسوم المالية المطلوبة :اليوجد

.6

البند
.0
.4
.3

.2

اسم الخدمة والتعريف بها
اسم الخدمة والتعريف بها :طلب معلومات
وصف الخدمة :طلب معلومات من قبل اساتذة الجامعات ومراكز البحث
العلمي والدراسات
الفئة المستهدفة :الجامعات ومراكز البحث العلمي والدراسات
اماكن الحصول على الخدمة:
 المركز الرئيسي :مركز الوزارة – عمان
 االماكن البديلة :ال يوجد
 اماكن الحصول على الخدمة اليكترونيا :غير متوفرة حاليا

المسؤولية

.5

متطلبات الحصول على الخدمة:
خطة سير الخدمة تسلسليا:
الشروط الواجب توفرها للحصول على الخدمة:
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة:
 كتاب من الجامعة او مراكز البحث العلمي والدراسات
 تضمين الكتاب المعلومات المطلوبة تفصيال واحداثيات المنطةة او
الحوض الصباب ان امكن ذلك ,وكذلك الفترة الزمنية التاريخية
للمعلومات المطلوبة
 تضمين الكتاب عنوان البريد االلكتروني لطالب المعلومات

.6

االجراء المتبع للحصول على هذه الخدمة:
 تسجيل الكتاب في ديوان الوزارة
 مكتب امين عام وزارة المياه والري
 تحويل الطلب مباشرة لمساعد االمين العام للشؤون الفنية
 تحويل الكتاب لةسم المعلومات لالجراء حسب االصول ,ونسخة منه
لمدير الدراسات المائية للمتابعة
 تجهيز المعلومات المطلوبة بشكل Digital
 ارسال ملف المعلومات بشكل  Digitalمباشرة لمتلةي الخدمة
وبواسطة البريد االليكتروني
الزمن المستحق للحصول على الخدمة :اربعة ايام
الرسوم المالية المطلوبة :اليوجد

البند
.0
.4
.3

.2

.5

اسم الخدمة والتعريف بها
اسم الخدمة والتعريف بها :طلب معلومات
وصف الخدمة :طلب معلومات من قبل المكاتب والشركات والجهات المنفذة
لمشاريع مملوكة لةطاع المياه
الفئة المستهدفة :الجهات المنفذة لمشاريع قطاع المياه
اماكن الحصول على الخدمة:
 المركز الرئيسي :مركز الوزارة – عمان
 االماكن البديلة :ال يوجد
 اماكن الحصول على الخدمة اليكترونيا :غير متوفرة حاليا
متطلبات الحصول على الخدمة:
خطة سير الخدمة تسلسليا:
الشروط الواجب توفرها للحصول على الخدمة:
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة:
 كتاب من الجهة المنفذة للمشروع موجه لمالك المشروع تتضمن
تفصيال المعلومات المطلوبة
 كتاب من الجهة المعنية مالكة المشروع (سلطة المياه ,سلطة وادي
االردن ,شركات المياه..,الخ ) موجه المين عام وزارة المياه والري
 تضمين الكتاب اسم المشروع الذي ينفذ لةطاع المياه وكذلك
المعلومات المطلوبة تفصيال واحداثيات المنطةة او الحوض الصباب
ان امكن ذلك ,وكذلك الفترة الزمنية التاريخية للمعلومات المطلوبة
 تضمين الكتاب عنوان البريد االلكتروني للجهة طالبة المعلومات

المسؤولية

.6

االجراء المتبع للحصول على هذه الخدمة:
 تسجيل الكتاب في ديوان الوزارة
 مكتب امين عام وزارة المياه والري
 تحويل الطلب مباشرة لمساعد االمين العام للشؤون الفنية
 تحويل الكتاب لةسم المعلومات لالجراء حسب االصول ,ونسخة منه
لمدير الدراسات المائية للمتابعة
 تجهيز المعلومات المطلوبة بشكل Digital
 ارسال ملف المعلومات بشكل  Digitalمباشرة لمتلةي الخدمة
وبواسطة البريد االليكتروني
الزمن المستحق للحصول على الخدمة :اربعة ايام
الرسوم المالية المطلوبة :اليوجد

توجهات عامة
 توجه الجهة المعنية او الباحث بتزويد وزارة المياه والري -مركز الوثائق المائية بنسخة من الدراسة او البحث او رسالةالمجستير او رسالة الدكتوراه.
 امكانية تعبئة استبيان لهذه الغاية عن الخدمات المةدمة. -االشارة في المراجع الى الجهة مالكة المعلومة وحةوق الملكية ,ايضا عدم التصرف بهذه المعلومات بطريةة خاطئة.

ملحق
المعلومات والوثائق والمخططات
معلومات المياه السطحية:
-

محطات شدة المطر وديمومته وتكرارة
محطات االمطار اليومية ,االمطار الشهرية والسنوية
محطات التبخر
تصريف مياه الينابيع الشهرية والدورية والسنوية
التصريف االساسي لالودية
محطات الفيضانات

معلومات ابار المياه الجوفية:
 المعلومات االساسية لالبار كميات االستخراج من االبار الجوفيةالمستغلة لمختلف االستعماالت
 -ابار المراقبة

معلومات الخطة الوطنية للمياه:
-

الموازنة المائية السطحية
الموازنة المائية الجوفية
استعماالت المياه لمختلف االغراض
التزويد المائي والطلب المتوقع على المياه
فاقد المياه والمياه غير المحتسبة )(Non-Revenue Water
تطور اعداد اشتراكات المياه
تطور اعداد اشتراكات الصرف الصحي
كميات المياه المعالجة من خالل محطات تنةية المياه العادمة المنزلية
كميات المياه العادمة المعالجة المستغلة

وثائق وخرائط االحواض المائية:
-

خرائط االحواض المائية السطحية والجوفية
خرائط توزيع االمطار السنوية
خرائط توزيع االمطار للمعدل طويل االمد
خرائط مستويات المياه الجوفية للطبةات المائية
الخرائط البنيوية الكنتورية للطبةات
خرائط ووثائق متفرقة لالحواض المائية

