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 امين عام سلطة المياه

 
 شؤون الصرف الصحي

 

 

 
 

 

 شؤون المياه

 مديرية  

الدراسات 

 والتصاميم

 مديرية 

 تطويراالداء

 المؤسسي
 

 

 

 مديرية 

 والعطاءات 

 المشتريات

 مديرية 

 االصول

 

 يريةمد

 المستودعات

 

 شؤون العطاءات       

 واالصول 

مديرية  

الموارد 

 البشرية

 

 

 مديرية

 االشراف

 والدعم الفني 

 المساندة الخدمات مديرية

 

 قسم  

الدراسات  

 والجدوى

  قسم 

 التصاميم 

  قسم الديوان

 واالرشفة

  اإلشراف على قسم

 مشاريع

 .الصرف الصحي

  قسم دعم محطات 

 لصرف الصحيا

  قسم معلومات

 المشاريع

 

 

 

 

 

  الدراساتقسم 

 و الجدوى 

  التصاميمقسم 

   قسم الديوان 

 المعلوماتو

 واالرشفة 

 قسم المعلومات 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

  

  تخطيطقسم 

موارد ال

 البشرية

  الرواتبقسم 

 شؤون   قسم

 الموظفين

 قسم الحركه 

 
       

  التخطيط قسم

 االستراتيجي.

  قسم تحسين

وتطوير 

 الخدمات

  قسم بناء

القدرات 

 ودعم االبداع
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  قسم

الديوان 

 المركزي

 

  قسم

الوثائق 

 المائية

 

 

 

قسم الوثائق 

 المائية

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  التخزينقسم 

 التزويد  قسم

 التوزيع

  المحاسبة قسم

 . والتكاليف

  المستودعات قسم

 الفرعية

  المتابعة قسم

 التفتيشو

  قسم الحاسوب 

  قسم االدارة 

  قسم صيانة

 العدادات

 

 والنوعية المختبراتشؤون 

 

 النوعيهمديرية 

 يطمديرية التخط

 والتقييم

 

 مديرية

الدراسات  

 والتصاميم

  الدراسلت قسم

 والتصاميم

  التشغيل قسم

 ةالصيانو

 وزير املياه والري

 

 اإلداريةالشؤون 

 مديرية

 الشؤون القانونية

 الرقابة الداخلية  وحدة

 االمين العام ومستشار

 مديرية

 االشراف

 والدعم الفني 

 

 عطاءات  قسم

 اللوازم

  قسم عطاءات

 االشغال

  قسم المشتريات

  المحلية واالجنبية

 قسمالكفاالت  

 واالرشفه

  قسم مراجعة وثائق

 العطاءات والعقود

 

 

 االحواض المائيه شؤون 

 

مديرية 

االحواض 

وحماية 

المصادر 

 المائيه

مديرية 

تراخيص 

 االبار

مديرية الحاسوب 

  جيا المعلومات ووتكنول

 

 قسم 

 االمالك

 واالصول

 قسم 

 االستمالك    

    
 

 مديرية    

تشعيل 

 وادارةالمياه 

 
 حوض مائي دير دعالسم ق    

 قسم حوض مائي الكرك 

  حوض مائي الجيزةقسم 

 حوض مائي االزرق  قسم 

  حوض مائي معا نقسم 

  اليرموكقسم حوض مائي  

 قسم حوض مائي المفرق 

  قسم حوض مائي الزرقاء

 عمان

  قسم حوض مائي الضليل 

 قسم المتابعة 
 

       

  كمياء مياه الشربقسم 

  االحياء الدقيقةقسم 

 النظا ئر البيئيه  قسم 

  كيمياء المياه العادمةقسم 
 

       

  مراقبة نوعية مياه الشربقسم 

 قسم مراقبة نوعية المياه عن بعد 

 قسم مراقبة المياه العادمة والرصد البيئي 
       

  سالمة  مياه الشربقسم 

 قسم حماية المساقط المائيه 

 قسم الدراسات والمتابعة والتقييم 

 
       

  تجارب االبار قسم 

  حفر االبارقسم 

 الشؤون االدارية والمالية  قسم 

  صيانة وتجهيز االبار قسم 

 

 قسم التزويد والتحكم 

  تشغيل انظمة قسم

 المياه

 قسم الينابيع 

 قسم اسكادا 

 لتطبيقيةا  قسم األنظمة 

  قسم دعم القرارات 

 قسم ادارة المخاطر 

  قسم الدعم الفنيGIS 

  قسم البنيه التحتية وامن

 المعلومات 

 

 حول قسم الت

 كتروني لاال

  قسم الرياده 

مكتب عطوفة 

 االمين

قسم نظم المعلومات 

الجغرافية والبيانات 

               الرقمية 

 

 
 

 

 الماليةشؤون 

 مديرية 

 خدمات الزبائن

 مديرية 

 الحسابات 

 الحكومية

 مديرية 

 الحسابات 

 التجارية

 قسم تحصيل االموال االميرية 

  قسم متابعه الفوترة والتحصيل والجودة 

  قسم التحليل المالي 

       

  محاسبة الموازنة قسم 

  محاسبة النفقات الجاريةقسم 

 االيرادات والتسويات  قسم 

  المحاسبة التدقيققسم  

 قسم محاسبة المشاريع 

       

  محاسبة الشركاتقسم 

  االمحاسبة العامةقسم 

 محاسبة القروض   قسم

 والعقود
       

تصال االوحدة 

وخدمة المجتمع 

 المحلي

  االشراف قسم

 مشاريععلى 

 المياه

  دعم قسم

 محطات المياه

 مديرية    

 تحلية المياه

 

 وحدة 

 المعلومات

 

 وحدة

 وضبط الجوده

 

شؤون االعالم 

  االتصالو

  التدقيق والرقابة الفنية قسم 

  التدقيق والرقابة االدارية 

  التدقيق والرقابة المالية 

  الديوان قسم 

  قسم المتابعه 

  قسم العالقات

 العامه 

المختبرات  مديرية 

 والتقييم

 

االتصال مديرية 

 والرصد
 االعالممديرية 

  قسم الرصد

 االعالمي 

  قسم

العالقات 

 العامة 

  االعالم قسم 

  قسم االتصال

المجتمعي 

 )السوشل ميديا(

       

 التخطيط  قسم

 والدراسة 

  قسم تطوير

 المشاريع 

  قسم المراقبه

  والتقييم 

مديرية التحول 

 كتروني   لاال

 مديرية التخطيط ا

 المالي 

 ومؤشرات 

 االداء

 منقسم   الخدمات واال 

 

 مديرية 

المائية  الوثائق

 والديوان المركزي

 

 ادارة الشؤون املالية

 

  وحدة مراقبة اداء الشركات

  قسم الفاقد

 الفني 

  قسم الفاقد

 االداري 

 

مديرية دعم 

 المحافظات
 

 مديرية البيئة واعادة    

 االستخدام

 

 واعادة االستخداملبيئه ا قسم 

  قسم المياه العادمة 

  االبا ر قسم

 الخاصة

  قسم

 المعلومات

 

       

حماية مديرية  مديرية المتابعة 

 المنشآت المائيه 
 

التدريب مديرية 

 وبناء القدرات 
 

 اقبة مصادر المياه انظمة مر قسم 

  قسم سالمة المنشآت وحمايتها 

 قسم التحكم المركزي  

 قسم المشاريع الهندسية      

 متابعه مجلس ادارة سلطة  قسم

 المياه 

  قسم الشؤون السياسية والبرلمانية 

 قسم الشكاوى وخدمة الجمهور 

       الحصول على المعلومة  وحق

  التخطيط قسم

 والمتابعه 

  قسم الجودة 

  قسم التدريب 
       

االتصاالت وتكنولوجيا ادارة 

 االزمات والسيطرةادارة  المعلومات

  قسم القضايا والتحكيمقسم 

  قسم االسنشارات 

  قسم المعلومات 

  قسم الجمعيات 

 مكتب معالي الوزير ادارة 

  الديوان قسم 

  قسم العالقات

 العامه 

  االعتمادقسم 

  قسم السالمه

 المخبرية 

  ة ادارقسم

المعلومات 

 المخبرية

  قسم استقبال

العينات 

 نوخدمات الزبائ

ادارة المشاريع 

االستراتيجية والمعلومات 

 التقنية   

 

مديرية االشراف 

والمشاريع 

 BOTاالستراتيجية و

مديرية نظم 

المعلومات الجغرافية 

 GISالتقنية 

مديرية المراقبه 

وبنك المعلومات 

 SCADAالمركزي 

مديرية التشغيل 

والصيانة للمشاريع 

 BOTاالستراتيجية و

  قسم االشراف ودراسة المشاريع االستراتيجية 

  قسم الدراسات والجدوى 

 فني قسم الدعم ال 

 

 لمياه قسم شبكات ا

 والصرف الصحي 

 

 قسم سكادا 

  قسم التخطيط االستراتيجي 

  قسم االشراف وتحليل البينات 

 

  قسم تشغيلBOT 

  قسم التشغيل والصيانه  

 

مديرية 

محاسبة 

 االبار الخاصه 

  امحاسبه قسم

تحصيل االبار 

 الخاصه 

  قسم محاسبة

فوترة االبار 

 الخاصه 

       

االبحاث مديرية 

 والخدمات الفنية 

 

 البحث والتطوير  قسم 

 قسم شؤون الموظفين 

  قسم الديوان واالرشفة     

وحدة  الدعم الفني 

 ومراقبة الجودة 

 الدعم الفني  قسم 

  قسم مراقبة الجودة 
       

 مديرية    

المواصفات 

 والعقود

  قسم العقود

 والوثائق 

  قسم

مواصفات 

 المواد 

 

 مديرية    

المواصفات 

 والعقود

  قسم العقود

 والوثائق 

  قسم

مواصفات 

 المواد 

 

 التخطيط واالدارة ادارة 

محطة  مشروع وحدة الطاقه  

 تنقية السمرا 

مديرية الفاقد 

ومشاريع المياه 

FARA 

 قسم الشؤون االدارية

 المعلوماتية 

مياه ادارة 

 محافظة الكرك 
مياه ادارة 

 الطفيله محافظة 

مياه ادارة 

 معانمحافظة 

مياه ادارة 

 الطفيله محافظة 

 مديرية

 المشاغل والصيانه 
 مديرية

 الحفر 

مديرية مياه 

 لواء البتراء

 

  صيانة المضخات السطحية قسم

 وتوابعها 

 االليات والسيارات  قسم 

  انظمة الكهرباءقسم  

 الشؤون االدارية والمالية  قسم 

 

التوعية مديرية ا

 المائية 

الطلب  مديرية

  ياه على الم

 التوعية  قسم

 المائية 

  قسم التصميم

 والتصوير 

       

  الطلب على قسم

المياه للقطاعات 

 المختلفه 

  قسم الدراسات

 والتخطيط
       

وحدة متابعه 

 المشاريع 
 

 ون المالية قسم الشؤ

72/8/7272 

  مراقبة قسم

النوعية 

 والمعاير البيئية 

  قسم متابعه عقد

تشغيل وصيانه 

 السمرا

مديرية 

تطوير 

المشاريع 

 والتمويل  

 

 نائب امين عام سلطة المياه


