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مجلس إدارة سلطة المياه 

وزير المياه والري
االمني العام لسلطة وادي األردن 

األمني العام لسلطة املياه 
االمني العام لوزارة الصناعة والتجارة 

االمني العام لوزارة الصحة 
االمني العام لوزارة البلديات 

األمني العام لوزارة التخطيط 
األمني العام لوزارة الزراعة 

االمني العام لدائرة املوازنة العامة
مندوب سلطة املصادر الطبيعية 

عضو من ذوي اخلبرة واالختصاص

مجلس إدارة سلطة وادي االردن 

وزير المياه والري 
األمني العام لسلطة وادي االردن 

األمني العام لسلطة املياه 
أمني عام وزارة التخطيط
أمني العام لوزارة الزراعة 

أمني عام وزارة الشؤون البلدية 
أمني عام وزارة السياحة 

مدير عام وزارة السياحة 
مدير عام دائرة األراضي واملساحة 

مدير عام املوازنة 
رئيس احتاد املزارعني 

ثالثة أشخاص من ذوي اخلبرة واالختصاص

رئيسًا 
نائبا للرئيس

رئيسًا 
نائبا للرئيس
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الهيكل التنظيمي لوزارة المياه والري
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كلمة معالي الوزير

بسم الله الرحمن الرحيم 

ــة  ــدر قائم ــذي يتص ــي األردن ال ــاه ف ــة املي ــك ان قضي ال ش
الــدول األكثــر فقــرا بامليــاه هــي أولــى أولويــات راســمي 
الــى حلــول  الوطنيــة فــي محاولــة للوصــول  السياســات 
ــاة وأساســها وترتبــط ارتباطــا  ــاه عمــاد احلي ــة، فاملي واقعي
وثيقــا باألمــن بكافــة اشــكاله، ونحــن اليــوم نرقــب العالــم 
أجمــع واإلقليــم وقــد أمســى أكثــر حاجــة اليهــا، بســبب 
وآثــاره  العربيــة  املنطقــة  تشــهدها  التــي  الصراعــات 
احلقيقيــة  أســبابها  أن  الكثيــر  والتــي يجمــع  اجلســيمة 
تعــود لنقــص امليــاه وتفاقــم األوضــاع االقتصاديــة لشــرائح 
واســعة مــن إقليمنــا امللتهــب وتزايــد وطــأة األعبــاء وثقلهــا .

احتياجــات  لتأمــني  يكافــح  الــذي  األردن  حتمــل  وقــد 
ــب  ــاء التطــاق بســبب تعاظــم التحديــات خاصــة مــع ارتفــاع الطل مواطنيــه املائيــة أعب
ــى  ــا ال ــق، جنب ــع املناط ــي جمي ــى الـــ20% ف ــية زادت عل ــتويات قياس ــى مس ــاه ال ــى املي عل
جنــب مــع تأمــني االحتياجــات املائيــة ملئــات اآلالف مــن الباحثــني مــأوى بعيــد عــن احلــرب 
ــاه الصاحلــة لالســتهالك وارتفــاع  والدمــار وبالتالــي مزيــدًا مــن النقــص فــي كميــات املي
كلــف توفيرهــا مــن مصــادر تقليديــة وغيــر تقليديــة فــي ظــل تأثيــر التغيــرات املناخيــة 

ــات. ــاف والفيضان ــر اجلف ــك تأثي ــع ، وكذل ــم أجم ــًا للعال ــت هاجس ــي اضح الت

املتكامــل  التخطيــط  طريــق  علــى  رائــدة  خطــوات  والــري  امليــاه  وزارة  خطــت  وقــد 
ــدت  ــا وج ــالالت حيثم ــاوز االخت ــتراتيجية لتج ــة اس ــة وطني ــر خط ــي عب ــاع املائ للقط
وتنفيذاملشــاريع الكفيلــة بتأمــني االحتياجــات املائيــة مثــل مشــروع الناقــل الوطنــي 
للميــاه وكذلــك زيــادة ســعة التخزيــن فــي الســدود لتصــل الــى 400 مليــون م3 وتنفيــذ 
منظومــات متكاملــة للصــرف الصحــي فــي مناطــق متعــددة لتحســني الواقــع البيئــي 
وحمايــة امليــاه اجلوفيــة وخدمــة مناطــق جديــدة وحتديــث الشــبكات مبــا يضمــن رفــع 
كفــاءة التزويــد وخفــض الفاقــد املائــي واســتكمال اجــراءات حملــة إحــكام الســيطرة التــي 
جنحــت فــي توفيــر ماليــني األمتــار املكعبــة لتأمينهــا للمواطنــني فــي كل املواقــع والعــزم 

ــن . ــل البحري ــام ناق ــروع اله ــذ املش ــدء بتنفي ــل للب املتواص

الدكتور حازم الناصر 
وزير املياه والري
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ويأتــي تقريــر وزارة امليــاه والــري 2016 ليســلط الضــوء علــى بعــض مــا أجنــز مــن تأمــني 
مصــادر جديــدة ومشــاريع ميــاه وصــرف صحــي وغيرهــا مــن اإلجــراءات التــي نقلــت قطــاع 
امليــاه الــى احــد اهــم القطاعــات احليويــة فــي األردن وعلــى مســتوى اإلقليــم بهمــة كل 
ــتويات  ــى مس ــى أعل ــول إل ــار للوص ــل بالنه ــون اللي ــن يصل ــن الذي ــرفاء م ــني والش اخمللص
اخلدمــة حتــى يبقــى األردن واحــة حــب وعطــاء فــي ظــل راعــي املســيرة صاحــب اجلاللــة 

الهاشــمية امللــك عبــد اللــه الثانــي ابــن احلســني املعظــم حفظــه اللــه.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته



11التقرير السنوي 2016

التطور التاريخي لقطاع المياه
مقدمة :

يحظــى قطــاع امليــاه فــي األردن ومنــذ عهــد االســتقالل بإهتمــام كبيــر مــن قبــل القيــادة الهاشــمية ألن 
تنميــة قطــاع امليــاه هــو الركيــزة األساســية لتطويــر كافــة القطاعــات التنمويــة فــي األردن ، حيــث 
ركــز جاللــة امللــك عبــد اللــه الثانــي املعظــم علــى موضــوع امليــاه واعتبــره مــن اولويــات عمــل احلكومــات 
املتالحقــة فــي عهــده امليمــون نظــرًا ملــا يشــكله مــن حاجــة اساســية لبقــاء ومنــو وتطــور احليــاه وعنصــرا 
اساســيا مــن عناصــر التنميــة فــي األردن ، ولقــد مــر قطــاع امليــاه بعــد مراحــل متداخلــة شــهدت تطــورا 
ملموســا علــى كافــة خدمــات امليــاه رغــم التحديــات التــي يواجههــا هــذا القطــاع خاصــة فــي بدايــة 
التســعينات واملتمثلــة بشــح وضعــف قدرتهــا علــى تلبيــة اإلحتياجــات املتزايــدة يومــًا بعــد يــوم والتــي 
فرضتهــا الزيــادة الطبيعيــة وغيــر الطبيعيــة فــي عــدد الســكان وإرتفــاع مســتوى املعيشــة والتطــور 
اإلقتصــادي واإلجتماعــي والســياحي فــي األردن ، وفــي الوقــت الــذي كانــت اخلدمــات املائيــة فــي اململكــة 
وخاصــة فــي القطــاع املنزلــي تتــم بصــورة تقليديــة ومــن خــالل اآلبــار التجميعيــة وميــاه الينابيــع التــي 
ــا  ــة م ــات املائي ــت اخلدم ــد غط ــة ، فق ــراض الزراعي ــي لألغ ــد الرئيس ــكل الراف ــار تش ــاه األمط ــت مي كان
يزيــد عــن 98% مــن ســكان اململكــة وزادت خدمــات الصــرف الصحــي عــن 63% مــن املواطنــني حيــث تعمــل 

برامــج وخطــط الــوزارة علــى زيــادة هــذه النســبة لتصــل إلــى 70 % فــي الســنوات القادمــة 

تطور المؤسسات المائية
كان املواطنــون خاصــة الذيــن ال ميلكــون آبــار اجلمــع يبذلــون اجلهد الكبير ويقطعون املســافات الشاســعة 
فــي ســبيل احلصــول علــى كميــة محــدودة مــن ميــاه الينابيــع املتدفقــة والبــرك التــي كانــت مصــدرًا مائيــا 
للمواطنــني فــي البدايــات ومــع تشــكيل البلديــات فــي املــدن والقــرى، فقــد تولــت هــذه املؤسســات عمليــة 
ــاه ولغايــات  ــى املواطنــني وتولــت الصحــة التــي تأسســت عــام 1951 مراقبــة  نوعيــة املي ــاه عل توزيــع املي
ــار وتوفيــر املصــادر املائيــة للبلديــات فقــد تشــكلت بعــض املؤسســات  إجــراء الدراســات املائيــة وحفــر آب
املعنيــة بقطــاع امليــاه كســلطة امليــاه املركزيــة التــي أنشــئت عــام 1960 كذلــك مت انشــاء ســلطة قنــاة الغــور 

الشــرقية التــي تشــكلت عــام 1959 لتنفيــذ املرحلــة األولــى مــن مشــروع اليرمــوك ووادي األردن .

وقــد جــاء إنشــاء هــذه الســلطة إنســجامًا مــع قــرارات جامعــة الــدول العربيــة واملشــاريع املائيــة املطروحــة 
علــى الســاعة آنــذاك فيمــا يتعلــق بتقســيم ميــاه حــوض اليرمــوك ووادي األردن.

ــداٌل  ــئت ب ــلطتان وأنش ــان الس ــت هات ــام 1964 الغي ــة ع ــة العربي ــر القم ــد مؤمت ــية بع ــارات سياس وإلعتب
ــاث  ــدة لألبح ــرة جدي ــة لدائ ــلطتني إضاف ــت الس ــي ضم ــة الت ــادر الطبيعي ــلطة املص ــام 1965 س ــا ع منه
اجليولوجيــة ، كمــا رافــق ذلــك قيــام مؤسســة أخــرى إلســتغالل ميــاه نهــر األردن هــي ) مؤسســة الروافــد( 
التــي تبنــت مشــروع خالــد ومشــروع  األغــوار فــي وادي األردن إال أن هــذه املؤسســات لــم  يحالفهــا احلــظ 

بالنجــاح بســبب حــرب عــام 1967.
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التطـور التاريخـي لقطـاع الميـاه
مقدمــــــــــــة :

يحظى قطاع املياة يف الأردن ومنذ عهـد الإ�ستقـالل باإهتمـام كبيـر مـن قبـل القيـادة الها�سميـة لأن تنميـة قطاع املياه هو 
الركيزة الأ�سا�سيـة لتطويـر كافـة القطـاعات التنمويـة فـي الأردن ، حيـث ركز جاللة امللك عبداهلل الثانـي املعظـم علـى 
اأ�سا�سيـة  اأولويـات عمـل احلكومات املتالحقة فـي عهـده امليمون نظـرًا ملا ي�سكلـه مـن حاجـة  مو�سـوع املياة واعتبـره مـن 
اأ�سا�سيًا من عنا�سر التنمية يف الأردن، ولقد مر قطاع املياه بعدة مراحل متداخلة  لبقـاء ومنو وتطور احلياة وعن�سرًا 
الت�سعينات  القطاع خا�سة مع بداية  يواجهها هـذا  التي  التحديات  املياه رغم  �سهدت تطورًا ملمو�سًا على كافة خدمات 
وغري  الطبيعية  الزيادة  فر�ستها  والتي  يوم  بعد  يومًا  املتزايدة  الإحتياجات  تلبية  على  قدرتها  و�سعف  ب�سح  واملتمثلة 
الطبيعية يف عدد ال�سكان واإرتفاع م�ستوى املعي�سة والتطور الإقت�سادي والإجتماعي وال�سياحي يف الأردن، ويف الوقت الذي 
كانت اخلدمات املائية يف اململكة وخا�سة يف القطاع املنزيل تتم ب�سورة تقليدية ومن خالل الآبار التجميعية ومياه الينابيع 
التي كانت مياه الأمطار ت�سكل الرافد الرئي�س لالآغرا�س الزراعية، فقد غطت اخلدمات املائية ما يزيد عن 98٪ من 
�سكان اململكة وزادت خدمات ال�سرف ال�سحي عن 63٪ من املواطنني حيث تعمل برامج وخطط الوزارة على زيادة هذه 

الن�سبة لت�سل اإلى 70٪ يف ال�سنوات القادمة.

تطور المؤسسات المائية :
كان املواطنون خا�سة الذين ل ميلكون اآبار اجلمع يبذلون اجلهد الكبري ويقطعون امل�سافات ال�سا�سعة يف �سبيل احل�سول 
ت�سكيل  ومع  البدايات  يف  للمواطنني  مائيًا  م�سدرًا  كانت  التي  والربك  املتدفقة  الينابيع  مياه  من  محدودة  كمية  على 
البلديات يف املدن والقرى، فقد تولت هذه املوؤ�س�سات عملية توزيع املياه على املواطنني وتولت ال�سحة التي تاآ�س�ست عام 
1951 مراقبة نوعية املياه ولغايات اإجراء الدرا�سات املائية وحفر اآبار وتوفري امل�سادر املائية للبلديات فقد ت�سكلت بع�س 
املوؤ�س�سات املعنية بقطاع املياه ك�سلطة املياه املركزية التي اأن�سئت عام 1960 كذلك مت اإن�ساء �سلطة قناة الغور ال�سرقية 

التي ت�سكلت عام 1959 لتنفيذ املرحلة الأولى من م�سروع الريموك ووادي الأردن.
وقد جاء اإن�ساء هـذه ال�سلطة اإن�سجامًا مع قرارات جامعة الدول العربية وامل�ساريع املائية املطروحة على ال�ساعة اآنذاك 

فيم يتعلق بتق�سيم مياه حو�س الريموك ووادي الأردن.
�سلطة  منها عام 1965  بدًل  واأن�سئت  ال�سلطتان  الغيت هاتان  العربية عام 1964  القمة  موؤمتر  بعد  �سيا�سة  ولإعتبارات 
امل�سادر الطبيعية التي �سمت ال�سلطتني اإ�سافة لدائرة جديدة لالأبحاث اجليولوجية، كما رافق ذلك قيام موؤ�س�سة اأخرى 
لإ�ستغالل مياه نهر الأردن هي )موؤ�س�سة الروافد( التي تبنت م�سروع خالد وم�سروع الأغوار يف وادي الأردن اإل اأن هذه 

املوؤ�س�سات مل يحالفها احلظ بالنجاح ب�سبب حدب عام 1967.
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نشأة الوزارة 
بعــد ظهــور بعــض التدخــالت فــي الصالحيــات مــا بــني الســلطتني ) امليــاه، ووادي االردن( خاصــة مــا يتعلق 
مبصــادر امليــاه وتطويرهــا واولويــات التوزيــع املائــي خاصــة فــي األوقــات التــي يشــتد فيهــا الطلــب علــى 
ــاه مــن  ــر كافــة مصــادر املي ــار تطوي ــة  تأخــذ بعــني اإلعتب ــاه واحلاجــة لوضــع سياســة مائيــة متوازن املي
ــة  ــة وطني ــب خط ــياحية مبوج ــة والس ــة والزراعي ــة والصناعي ــراض املنزلي ــة لألغ ــاريع مالي ــالل مش خ
طويلــة االجــل حتــد مــن اإلزدواجيــة ، ومــن أجــل اإلســتراتيجية والبرامــج اخلاصــة بتنفيــذ السياســة 
ــهده  األردن  ــا يش ــوء م ــي ض ــتقبلية ف ــرة واملس ــات احلاض ــار االحتياج ــني االعتب ــذ بع ــي تأخ ــة الت املائي
مــن منــو وتطــور فــي مختلــف اجملــاالت ومــن أجــل إســتمرار ومواكبــة هيكلــة قطــاع امليــاه وتنظيمــه 
ــم  ــل ورس ــم والتموي ــط والتنظي ــة التخطي ــدد صالحي ــا ولتح ــوزارة ومهامه ــداف ال ــع اه ــجم م ــا ينس مب
السياســات واســتراتيجيات وتخطيــط وتنفيــذ برامــج التوعيــة املائيــة بالــوزارة جنبــًا إلــى جنــب  تنفيــذ 
املشــاريع الكبــرى وخاصــة  املشــتركة مــع دول اإلقليــم وبالــذات تلــك التــي انبثقــت عــن اتفاقيــة الســالم 
ــك  مــن أعمــال الدراســة  ــا يلحــق بذل ــذ املشــاريع إضافــة مل ــاون وتنفي والتــي فتحــت آفاقــا عديــدة للتع
ــة  ــا اإلداري ــح إنشــاء  مؤسســة جتمــع فــي مســؤولياتها وهيكلته ــل وغيرهــا فقــد أصب ــم والتموي والتقيي
كل مســؤوليات املؤسســات املعنيــة بقطــاع امليــاه مطلبــًا ملحــًا دفــع احلكومــة إلنشــاء وزارة امليــاه فــي 
1988/10/1 لتضــم فــي مظلتهــا ســلتطي امليــاه ووادي األردن وفــي الوقــت الــذي يشــهد األردن فيــه 
حركــة تنمويــة متطــورة ونشــطة وتتطلــع معظــم القطاعــات اإلســتثمارية فــي دول العالــم لإلستشــمار 
فــي املنطقــة وخاصــة األردن ومــا يترتــب عليــه مــن إســتعداد ومؤسســية مخططــة ومبرمجــة تســتطيع 
التعامــل مــع املرحلــة اجلديــدة وإســتحقاقها وتفعيــل األداء فــي العمــل األجهــزة  وزيــادة كفــاءة اخلدمــة 
املائيــة ومشــاركة أوســع للقطــاع اخلــاص الــذي   اصبــح مــن الضــروري قيامــه باملســاهمة فــي اخلدمــات 
املقدمــة للمواطــن، فقــد واكبــت الــوزارة هــذه املتطلبــات بتطويــر التشــريعات واملهــام املطلوبــة والتنــوع 

فــي اســلوب وطــرق إدارة القطــاع بشــكله املتكامــل .

وللحفــاظ علــى امليــاه اجلوفيــه بإعتبارهــا مصــدر مائــي لقطــاع الشــرب مت إصــدار نظــام خــاص ملراقبــة 
امليــاه اجلوفيــة هــدف إلــى التعامــل مــع موضــوع اآلبــار بشــتى أنواعهــا لضبــط عمليــة اإلســتخراج واحلــد 

مــن الهــدر والتبذيــر لهــذا املصــدر املائــي الهــام لقطــاع الشــرب فــي اململكــة .

ــق  ــات وف ــادة التحدي ــاه وزي ــاع املي ــات قط ــل مؤسس ــن قب ــة م ــات املقدم ــع اخلدم ــي واق ــع ف ــرا للتوس ونظ
ــوارد املائيــة واملاليــة والتوجــه لإلســتمرارية فــي تطويــر هــذه اخلدمــات فقــد أصبحــت  ــة شــح امل معادل
عمليــة توســيع قاعــدة مشــاركة القطــاع اخلــاص جــزء هامــا مــن االســتراتيجية املائيــة مــن خــالل تنفيــذ 
مشــاريع بنظــام الـــ ) BOT( او بنظــام عقــد اإلدارة او انشــاء شــركات مملوكــة للحكومــة تــدار علــى أســاس 
جتــاري كمــا هــو احلــال بشــركة ميــاه العقبــة التــي أنشــئت عــام 2004 أو شــركة مياهنــا حملافظــة العاصمــة 

التــي أنشــئت عــام 2007 أو القيــام بجــزء مــن خدمــات امليــاه.
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نشأة الوزارة
املياه  مب�سادر  يتعلق  ما  خا�سة  الأردن(  ووادي  )املياه،  ال�سلطتني  بني  ما  ال�سالحيات  يف  التدخالت  بع�س  ظهور  بعد 
مائية  �سيا�سة  لو�سع  واحلاجة  املياه  على  الطلب  فيها  ي�ستد  التي  الأوقات  املائي خا�سة يف  التوزيع  واأولويات  وتطويرها 
متوازنة تاأخذ بعني الإعتبار تطوير كافة م�سادر املياه من خالل م�ساريع مالية لالأغرا�س املنزلية وال�سناعية والزراعية 
وال�سياحية مبوجب خطة وطنية طويلة الأجل حتد من الإزدواجية، ومن اأجل الإ�سرتاتيجيات والربامج اخلا�سة بتنفيذ 
ال�سيا�سة املاذية التي تاأخذ بعني الإعتبار الإحتياجات احلا�سرة وامل�ستقبلية يف �سوء ما ي�سهده الأردن من منو وتطور يف 
مختلف املجالت ومن اأجل اإ�ستمرار ومواكبة هيكلة قطاع املياه وتنظيمه مبا ين�سجم مع اأهداف الوزارة ومهامها ولتحدد 
�سالحية التخطيط والتنظيم والتمويل ور�سم ال�سيا�سات واإ�سرتاتيجيات وتخطيط وتنفيذ برامج التوعية املائية بالوزارة 
جنبًا اإلى جنب تنفيذ امل�ساريع الكربى وخا�سة امل�سرتكة مع دول الإقليم وبالذات تلك التي اإنبثقت عن اإتفاقية ال�سالم 
والتي فتحت اآفاقًا عديدة للتعاون وتنفيذ امل�ساريع اإ�سافة ملا يلحق بذلك من اآعمال الدرا�سة والتقييم والتمويل وغريها 
مطلبًا  املياه  بقطاع  املعنية  املوؤ�س�سات  م�سوؤوليات  كل  الإداري  وهيكلها  م�سوؤولياتها  يف  جتمع  موؤ�س�سة  اإن�ساء  اأ�سبح  فقد 
الوقت  املياه ووادي الأردن ويف  املياه والري يف 1988/10/1 لت�سم يف مظلتها �سلطتي  ملحًا دفع احلومة لإن�ساء وزارة 
الذي ي�سهد الأردن فيه حدكة تنوية متطورة ون�سطة وتتطلع معظم القطاعات الإ�ستثمارية يف دول العامل لالإ�ستثمار يف 
املنطقة وخا�سة الأردن وما يرتتب عليه من اإ�ستعداد وموؤ�س�سية مخططة ومربجمة ت�ستطيع التعامل مع املرحلة اجلديدة 
واإ�ستحقاقها وتفعيل الآداء يف العمل الأجهزة وزيادة كفاءة اخلدمة املائية وم�ساركة اأو�سع للقطاع اخلا�س الذي اأ�سبح من 
ال�سروري قيامه من اخلدمات املقدمة للمواطنني، فقد واكبت الوزارة هذه املتطلبات بتطوير الت�سريعات واملهام املطلوبة 

والتنوع يف اأ�سلوب وطرق اإدارة القطاع ب�سكله املتكامل.
وللحفاظ على املياه اجلوفية باإعتبارها م�سدر مائي لقطاع ال�سرب مت اإ�سدار نظام خا�س ملراقبة املياه اجلوفية هدف 
اإلى التعامل مع مو�سوع الآبار ب�ستى اأنواعها ل�سبط عملية الإ�ستخراج واحلد من الهدر والتبذير لهذا امل�سدر املائي اإلهام 

لقطاع ال�سرب يف اململكة.
ونظرًا للتو�سع يف واقع اخلدمات املقدمة من قبل موؤ�س�سات قطاع املياه وزيادة التحديات وفق معادلة �سح املوارد املائية 
واملالية والتوجه لالإ�ستمرارية يف تطور هذه اخلدمات فقد اأ�سبحت عملية تو�سيع قاعدة م�ساركة القطاع اخلا�س جزء 
اإن�ساء �سركات  اأو  اأو بنظام عقد الإدارة   )BOT( الـ هامًا من الإ�سرتاتيجية املائية من خالل تنفيذ م�ساريع بنظام 
�سركة مياهنا  اأو  اأن�سئت عام 2004  التي  العقبة  مياه  ب�سركة  اأ�سا�س جتاري كما هو احلال  تدار على  للحكومة  مملوكة 

ملحافظة العا�سمة التي اأن�سئت عام 2007 اأو القيام بجزء من خدمات املياه.
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الرؤيا والرسالة األهداف المؤسسية 
لوزارة المياه والري

الــــــرؤيـــــــــــا

“نحو موارد مائية مستدامة “

الــــــرســــالــــــــــة

“اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه بكفاءة ومتيز من خالل تعزيز الشراكات وتوثيق العالقة 
مع متلقي اخلدمات”

القيـــم الجوهريـــــة

الــمـــهـــنــــيـــة. 	 
 العمل بروح الفريـــق. 	 
الشفافيـة والنزاهــــة.	 
اجلــــــــودة والتميـــــــــــز. 	 
 املشاركة االيجابيـــــــة.	 
  التطويــــــــــر املستمـــــــر.	 
العدالـــــة واملســـاواة.	 
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وزارة المياه والري 
مديريات - وحدات - اقسام 

إدارة  الشؤون الفنية  
مقدمة:

تشــكل ادارة الشــؤون الفنيــة فــي وزارة امليــاه والــري املرتكــز األساســي واحملــوري لرصــد املصــادر املائيــة وتنميــة 
وتطويــر وحمايــة هــذه املصــادر . وتهــدف هــذه االدارة الــى اعــداد دراســات متكاملــة فــي مجــال االدارة املســتدامة 
ــراء  ــاع. واج ــات القط ــة احتياج ــة لتلبي ــا احلديث ــل باســتخدام التكنولوجي ــات العم ــر الي ــة وتطوي ــادر املائي للمص
الدراســات املائيــة اخملتصــة املتعلقــة مبصــادر امليــاه الســطحية واجلوفيــة  واالشــراف البيئــي املباشــر عليهــا حلمايتها 
مــن التلــوث كذلــك عمــل النمــاذج الرياضيــة  لألحــواض املائيــة  فيمــا يخــص حتديــد الكميــات  اآلمنــة للســتخراج 

وحتديــد املناطــق الواعــدة لالســتثمارات املائيــة  بشــكل يحفــظ دميومتهــا  وخمايتهــا.
مديريات الشؤون الفنية:

 مديرية رصد و دراسات مصادر املياه. 1
 مديرية نظم املعلومات اجلغرافية  والنمذجة الرياضية. 2
 مديرية البيئة والتغير املناخي. 3
 وحدة مراقبة اآلبار اجلوفية. 4

مديرية رصد ودراسات مصادر المياه.
يعتبــر رصــد مــوارد امليــاه ، اساســا فــي تقييــم املوازنــات املائيــة والســطحية واجلوفيــة ، ومــن خاللهــا يتــم تطويــر 
ــة  ــات احلالي ــى البيان ــى عل ــث يبن ــة ، حي ــي اململك ــة ف ــواض املائي ــة االح ــي كاف ــي ف ــد املائ ــبكة الرص ــث ش وحتدي

ــاه. ــادر املي ــر وادارة مص ــة وتطوي ــة بتنمي ــل املتعلق ــط العم ــج وخط ــة والبرام والتاريخي
حيــث تشــمل شــبكة رصــد امليــاه الســطحية محطــات االمطــار والتبخــر والفيضانــات والينابيــع والتصريف االساســي 
لالوديــة يقــوم عليهــا  32  موظفــا باالضافــة الــى احملطــات املؤمتتــة ، حيــث مت نهايــة عــام 2016 امتتــة  119  محطة.
اجلــدول ادنــاه يبــني تفصيــال لهــذه احملطــات واعدادهــا مقســمة حســب احلــوض ونوعهــا ، كمــا ان اخلارطــة اســفل 

اجلــدول تبــني توزيــع محطــات الرصــد الســطحي فــي اململكــة مصنفــة حســب نوعهــا.

جدول )1( شبكة الرصد السطحي لكامل اململكه حسب االحواض
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شكل )1( مواقع محطات الرصد السطحي في اململكة.
و أيضــا تضــم شــبكة رصــد  امليــاه اجلوفيــه) 321( مســجلة اليــة لقيــاس منســوب امليــاه اجلوفيــة فــي آبــار ممثلــه 
لكافــة األحــواض املائيــة اجلوفيــة وعددهــا 12 حوضــا , اضافــة ل ســبعة وســتون بئــر مراقبــة  )67(، تقــاس يدويــا 

بواســطة اجهــزة معــدة لهــذا الغــرض.
ــار  ــة لكافــة املناطــق مــن آب ــاه اجلوفيــة، فتجمــع عينــات مائيــة ممثل   أمــا بخصــوص  مراقبــة نوعيــة مصــادر املي
مخصصــة للشــرب، ايضــا هنالــك مجموعــة مــن ابــار املراقبــة القريبــة مــن محطــات تنقيــة ميــاه الصــرف الصحــي  
لغايــات مراقبــة نوعيــة امليــاه اجلوفيــة. وامراقبــة نوعيــة امليــاه جتمــع عينــات مائيــة ممثلــة لكافــة املناطــق مــن آبــار 

الشــرب حيــث مت جمــع 30 عينــة مائيــة خــالل عــام 2016.
ــاد  ــوط ح ــك هب ــان هنال ــة، ب ــبكة املراقب ــالل ش ــن خ ــة م ــواض املائي ــت لالح ــي اجري ــة الت ــات املائي ــير القياس تش
فــي ســتة احــواض مائيــة مــن اصــل )12( حوضــا  ممــا ادى الــى جفــاف اجلــزء العلــوي مــن الطبقــة املائيــة وتدنــي 

ــة الكــم والنــوع. ــاه اجلوفيــة مــن ناحي ــات املي ــى مســتقبل خزان ــار، ممــا يشــكل خطــورة عل انتاجيــة االب
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بئر ابو مخطوب رقم 4

شكل: ) 2 (، سلوكية مستوى املياه اجلوفية في احد ابار املراقبة، والتي تشير الى استمرارية هبوط مستوى املاء 
كنتيجة للضخ اجلائر واستنزاف املياه اجلوفية.

شكل: ) 3 (، سلوكية مستوى املياه اجلوفية في احد ابار املراقبة، والتي تشير الى استمرارية هبوط مستوى املاء 
كنتيجة للضخ اجلائر واستنزاف املياه اجلوفية

إن ما يجري حاليا لهذه االحواض والتي تتعرض حاليا لضخ جائر يفوق قدرتها الطبيعية بحوالي ) 200%(، هي 
مسؤولية جميع مستخدمي املياه. ان موضوع االحواض املائية اجلوفية وضرورة احملافظة عليها من االستنزاف هو 
من اهم التحديات التي تواجه قطاع املياه. ونظرا الهميتها  الغراض الشرب، فمن الواجب اتخاذ كافة االجراءات  

الكفيلة حلماية هذه  االحواض من التملح واالستنزاف.
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جدول )2( الوضع املائي لشبكة رصد املياه اجلوفية  خالل املوسم املائي

ويتم ايضا في املديرية اجراء البحوث و الدراسات املائية ذات الصلة مبوارد املياه و البيئة بهدف التعرف على 
طبيعة و مسلكية موارد املياه في كافة األحواض املائية من حيث الكم و النوع سواء أكانت هذه املصادر جوفية 

أو سطحية مع السعي احلثيث لتوفير األسس الكفيلة بتطوير و إدارة هذه املصادر حيثما و كيفما أمكن من أجل 
خلق بيئة مياه مستدامة في االردن، لذا تنحصر املهام و الواجبات و اجنازات هذه املديرية مبجاالت عديدة، 

أهمها مجاالت الدراسات و البحوث املائية و مجال اخلدمات و مجال املشاريع املائية ذات الصبغة الشمولية لتنمية 
و ادارة مصادر املياه.  

• ادراج وتقييــم مشــروع امتتــة شــبكة الرصــد املائــي بهــدف حتويــل بعــض احملطــات الــى اليــة باســتخدام 	
نظــام االتصــاالت املباشــرة لرصــد العناصــر الداخلــة ضمــن املوازنــة املائيــة 

• حساب وتقييم املوازنات املائية السطحية واجلوفية واستعماالت املياه لالحواض املائية.	
• املشــاركة فــي تعديــل تعليمــات ترخيــص مواقــع مقترحــة النشــاء محطــات الوقــود )فــي وزارة الطاقــة 	

والثــروة املعدنيــة(
• اعداد العديد من اخلرائط واملعلومات 	
• اعداد تقري حول تأثير املناخ على املصادر املائية	
• املشاركة في ورشات العمل املتعلقة باالستراتيجيات املائية والسياسات املتعلقة بها.	
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• املساهمة في البدء بانشاء نظام معلومات وطني للمياه بالتعاون مع جهات عاملية ومحلية مختلفة 	
ليكون بديال متطورا عن نظام املعلومات القائم حاليا.

• املشاركة في جلنة تراخيص محطات الوقود والكشف احلسي على 86 موقع في مختلف انحاء اململكة 	
واعداد التقارير الفنية اخلاصة بكل موقع حيث مت املوافقة على 74 موقع.

نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية:
• تعتبر النماذج الرياضية ونظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقاتها من احدث االدوات العلمية لدراسة 	

وتقييم املصادر املائية احلالية, وقدرتها على التنبؤ الهيدروليكي للطبقات املائية اجلوفية وربطها مع 
التغيرات املناخية واالجهادات الهيدروليكية. كما ان لها القدرة على بناء السيناريوهات ذات العالقة 

باالستعماالت املستقبلية للمياه وحساب املوازنات املائية. باالضافة الى قدرة هذه النماذج في حتديد 
املناطق الواعدة لالستثمارات املائية املستقبلية.  وحتديد االستخراج االمن واالستعمال االمثل 

للموارد املائية.
وقد مت اجناز االعمال التالية خالل العام 2016:

• االستمرار في أرشفة اخلرائط الورقية بشكل رقمي وحتويلها الى خرائط رقمية.	
• إعداد اخلرائط الفرضية ملديريات الوزارة وحتديثها بشكل دائم.	
• حتويل جميع املعلومات املائية النقطية الى مساحية لكافة االحواض املائية اجلوفية بشكل مستمر .	
• اعداد دراسة متكاملة باستخدام النماذج الرياضية حلوض  البحر امليت وحتديد االستخدام االمثل 	

للحوض وبناء عدة سيناريوهات لالستثمارات املائية املستقبلية للحوض.
• مت استخراج التوسع املساحي في شمال وشرق االردن ) املفرق واالزرق( للمناطق الزراعية وذلك من 	

خالل جمع عينات االنعكاس االشعاعي وحتديد اانواع النباتات من خالل حتليل الصور الفضائية.
• مت حتديث األودية في حوضي عمان – الزرقاء واليرموك.	
• مت اعداد خارطة مناسيب حركة املياه اجلوفية حلوض األزرق املائي.	

البيئة والتغير المناخي:

• تطبيق تعليمات حماية مصادر املياه ضمن تراخيص املشاريع االستثمارية.	
• تطبيق تعليمات حماية مصادر املياه ضمن اخملططات الشولية للبلديات.	
• املساهمة في تقييم دراسات األثر البيئي للمشاريع اإلستثمارية في اململكة.	
• املشــاركة فــي جلنــة املــواد اخلطــرة مــع وزارة البيئة.التنســيق مــع جلــان التراخيــص فــي وزارة 	

الزراعــة ووزارة الطاقــة فــي ترخيــص املشــاريع  ضمــن صالحيــات هــذه الــوزارات وذلــك لضمــان 
عــدم تأثيــر أي مــن تلــك املشــاريع علــى مصــادر امليــاه.

• لــوزارة الطاقــة والثــروة 	 املشــاركة فــي اللجنــة الفنيــة ملشــاريع الصخــر الزيتــي التابعــة 
املعدنيــة.

• التعــاون مــع الشــرطة البيئيــة حلــل مشــكلة التلــوث احلاصلــة فــي مناطــق مختلفــة الناجتــة 	
عــن معاصــر الزيتــون اخملالفــة والكشــف امليدانــي وعمــل تقاريــر فنيــة جلميــع املصــادر اخملالفة 

واإليعــاز للجهــات ذات العالقــة لتصويــب أوضــاع اخملالــف منهــا.
• متابعــة مشــاريع التكيــف مــع التغيــر املناخــي وذلــك مــن خــالل النمــاذج الرياضيــة املناخيــة 	

لتبيــان أثــر التغيــر التغيــر املناخــي علــى املصــادر املائيــة واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة للتكيف 
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مــع هــذا األثــر.
• تطبيــق النمذجــة الهيدروجيولوجيــة احلديثــة )برنامــج GR( علــى امليــاه الســطحية ملعرفــة 	

نســبة الراشــح مــن ميــاه األمطــار إلــى داخــل الطبقــات املائيــة.
• متابعــة مشــاريع الــوزارة التــي تتعلــق بالبيئــة والتخطيــط العــادة اســتخدام امليــاه العادمــة 	

ضمــن االشــتراطات واملواصفــات الفنيــة املعمــول بهــا متاشــيا مــع تأثيــر التكيــف املناخــي علــى 
املصــادر املائيــة.

• املشاركة في مشروع إعادة تأهيل وادي الزرقاء	
• املشــاركة فــي اللجــان اخلاصــة بترخيــص الوقــود الصناعــي واحليــوي بالتعــاون مــع الشــركاء 	

فــي وزارة الطاقــة.
• املشاركة مع الشركاء في إعادة تأهيل مكب اإلكيدر للنفايات الصلبة والسائلة.	
• املشاركة مع الشركاء في التخفيف من أثر التصحر.	
• املشــاركة مــع الشــركاء فــي إعــادة تأهيــل مناطــق اخلالديــه والضليــل واحلالبــات لوضــع 	

احللــول املناســبة والناجعــة للتخلــص مــن املــكاره الصحيــة والبيئيــة فــي املنطقــة.
• املشاركة في العمل على إعداد خطة عمل ملواجهة التلوث البيئي.	
• إعداد خطة عمل لسياسة بناء املنعة للتغير املناخي.	
• املشاركة مع الشركاء في أعمال اللجنة الوطنية للتغير املناخي.	
• العمــل علــى تطبيــق مبــدأ الطاقــة املتجــددة وكفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي قطــاع امليــاه 	

)اســتخدام اخلاليــا الشمســية لتوليــد الطاقــة لتســاهم فــي التخفيــف مــن فاتــورة الطاقــة 
ــوزارة(. فــي ال

• املشــاركة مــع الشــركاء فــي مشــاريع النمــو األخضــر للتخفيــف مــن أثــر التغيــر املناخــي علــى 	
املصــادر املائيــة.

وحدة مراقبة المياه الجوفية

عمل رسم توضيحي جلميع ابار اململكة والتي حتتوي على وصف جيولوجي باستخدام . 1
برنامج جيودين.

عمل حتديث ورسم بياني البار املراقبة في اململكة.. 2
عمل رسم بياني جلميع الينابيع في اململكة والعمل جاري على تصنيفها وفقا لكمية . 3

التصريف.

لجان الشؤون الفنية:
متثيل وزارة املياه والري في عدة جلان مع الشركاء االساسيني في الوزارات واملؤسسات املعنية فيما يتعلق حماية 

مصادر املياه حيث يتجاوز عدد هذه اللجان 15 جلنة تتناول مواضيع تراخيص املشاريع اخملتلفة وتطبيق 
التعليمات والنظم والقوانني اخلاصة بوزارة املياه التي تتعلق باحلفاظ على مصادر املياه، وكذلك اللجان املؤقتة 

واللجان التي تشكل لدراسة قضايا محددة.
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مديرية السياسات والتخطيط اإلستراتيجي

 اعداد وحتديث االستراتيجية الوطنية للمياة )2025-2015(.	 
اعداد و حتديث السياسات املائية .	 
حتديث خطة تقليل اخلسائر في قطاع املياة .	 
اعداد املوازنة املائية  للعام )2014_2015(.	 
اعداد اخلط التنفيذية للسياسات املائية التاليه:	 

 سياسة استغالل املياة السطحية .	 
سياسة استدامة املياة اجلوفية .	 
سياسة احالل املياه واعادة استخدام املياه.	 
سياسة إعادة توزيع املياه.	 
سياسة إدارة الطلب على املياه. 	 
سياسة بناء املنعة  ملواجهة أثر التغير املناخي. 	 
سياسة كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة. 	 
سياسة ادارة مياه الصرف الصحي الالمركزية. 	 

تزويد متلقي اخلدمة باملعلومات والبيانات املائية املطلوبة .	 
 	.)WIS ( حتديث معلومات االبار اخلاصة واحلكومية في نظام املعلومات املائي
 	.) WEAP ( حتديث النماذج الرياضية اخلاصة بأداة التقييم والتخطيط
إعداد سيناريوهات العادة توزيع املياه وتطوير مصادرها .  	 
ــروع 	  ــاريع) BGR( و )GIZ(ومش ــل مش ــة مث ــات املانح ــل اجله ــن قب ــه م ــاريع املمول ــذ املش ــي تنفي ــاركة ف املش

)WATER SUM(  ومشــروع ادارة اجلفــاف فــي االردن ومشــروع )NWIS  (ومشــروع االستشــعار عــن بعــد .
 	

مديرية الخطة االستثمارية

اإلنتهــاء مــن إعــداد اخلطــة االســتثمارية لألعــوام )2016 – 2025( لقطــاع امليــاه وإقرارهــا فــي شــهر شــباط . 1
مــن العــام 2016 مــن قبــل مجلــس الــوزراء وطباعتهــا

ــدم . 2 ــة تق ــوام 2016 – 2018 ومتابع ــة( لألع ــل احلكومي ــة العم ــوي )خط ــذي التنم ــج التنفي ــث البرنام حتدي
ســير العمــل فــي تنفيــذة خــالل العــام 2016

متابعــة تقــدم ســير العمــل فــي تنفيــذ برنامــج البنيــة التحتيــة للمحافظــات لألعــوام 2016 – 2018 وإعــداد . 3
التقاريــر اخلاصــة بذلــك.

حتــى . 4  )2025  –  2016( لألعــوام  اإلســتثمارية  اخلطــة  فــي  العمــل  ســير  تقــدم  تقريــر  إعــداد  متابعــة 
.2016 /9 /30

اصــدار تقريــر تقــدم ســير العمــل فــي املشــاريع املمولــة مــن املنحــة اخلليجيــة نهايــة كل شــهر ورفعــه لــوزارة . 5
التخطيــط والتعــاون الدولــي

اصــدار تقريــر تقــدم ســير العمــل فــي املشــاريع املســتمرة فــي محافظــة العاصمــة نهايــة كل شــهر ورفعــه . 6
الداخليــة العاصمــة/وزارة  حملافظــة 
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مديريــــة التمويــــل والتعــــاون الدولـــــي

تتولى إدارة التمويل والتعاون الدولي في وزارة المياه والري :

عمليــة دراســة اجلوانــب التمويليــة ملشــاريع القطــاع بالتعــاون مــع ســلطة امليــاه وســلطة وادي األردن ووحــدة 	 
التخطيــط واالداره ، ومتابعــة تامــني املصــادر املاليــة املطلوبــة لــدى االجهــزة املعنيــة، فضــال عــن متابعــة 

ــة. ــاعدات الفني ــح واملس ــة واملن ــة واالجنبي ــروض احمللي ــن الق ــاق م االنف
كمــا تقــوم ايضــا باملشــاركة فــي إعــداد اخلطــط التنفيذيــة اخلاصــه بقطــاع املياه)قصيــره األمــد( بالتعــاون 	 

مــع اجلهــات املعنيــة وفــي مقدمتهــا وزارة التخطيــط والتعــاون الدولي،وكذلــك متابعــة املشــاريع اخملتلفــة فــي 
قطــاع امليــاه وايضــا فــي املشــاركة فــي إعــداد اخلطــة التنفيذيــة التنمويــة اخلاصــه مبشــاريع امليــاه والصــرف 
الصحــي لتحقيــق األهــداف املتضمنــه فــي اســتراتيجية القطــاع وضمــان انســجامها مــع السياســات والبرامــج 

املائيــة. 
فضــال عــن إعــداد التقاريــر الفنيــة اخلاصــة باملشــاريع التــي حتتــاج لتمويــل ، وإعــداد التقاريــر الشــهرية التــي 	 

تبــني تقــدم ســير العمــل ومتابعــة إعــداد قاعــدة البيانــات اخلاصــه بنظــام معلومــات التمويــل.

االنجازات التي قامت بها مديرية التمويل والتعـاون الدولـي خالل )2016(

ــة 	  ــني البني ــراض حتس ــة ألغ ــدول املانح ــع ال ــام 2016 م ــدة لع ــل جدي ــات متوي ــى اتفاقي ــع عل ــد مت التوقي لق
التحتيــة فــي عــدد مــن احملافظــات مببلــغ إجمالــي يعــادل )467.91( مليــون دوالر، منهــا منــح مبقــدار 
)360.19( مليــون دوالر )بــدون منحــة الوكالــة األمريكيــة للتنميــة ملشــروع ناقــل البحريــن(، وقــروض بقيمــة 

)107.72( مليــون دوالر.
بلــغ إجمالــي املنــح اخلليجيــة الســعودية للعــام 2016 مــا يعــادل )22.2( مليــون دوالر منهــا )10.27( مليــون 	 

دوالر لدعــم الالجئــني الســوريني، واملنحــة اخلليجيــة الكويتيــة )6.55( مليــون دوالر، أمــا منحــة أبــو ظبــي 
فقــد بلــغ مقدارهــا )19.2( مليــون دوالر.

ــتجابة 	  ــة االس ــب خط ــوريني حس ــني الس ــم الالجئ ــة لدع ــام 2016 اخملصص ــروض للع ــح والق ــي املن ــغ إجمال بل
األردنيــة  )208.51( مليــون دوالر، منهــا منــح مبقــدار )132.48( مليــون دوالر وقــروض بقيمــة )76.04( 

مليــون دوالر.

قامت المديرية بمتابعه مـا يلـي :-

املنحــة اإليطاليــة لتنفيــذ مشــروع ســد اللجــون فــي محافظــة الكــرك و مشــروع تعليــة ســد الوالــة فــي مأدبــا . 1
مــن مبادلــة الديــن االيطالــي.

املنحة الصينية لتنفيذ  مشروع إعادة تأهيل شبكات مياه الرصيفة املرحلة الثانية.. 2
منحة من احلكومة الفرنسية خلفض الفاقد وحصر أصول مياه اليرموك. . 3
 قــرض مــن الوكالــة الفرنســية AFD  لتنفيــذ مشــروع حتســني خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي فــي اجملتمعات . 4

املســتضيفه للالجئــني الســوريني - املرحلــة اخلامســة ، وهــو جــزء مــن مشــروع حتســني احلصــول علــى امليــاه 
واألداء فــي توزيــع امليــاه ومــا يتصــل بهــا مــن تخلــص مليــاه الصــرف الصحــي فــي محافظــة إربــد لدعــم مشــاريع 

امليــاه التنمويــة ومشــاريع اجملتمعــات املســتضيفة كجــزء مــن اســتجابة االحتــاد األوروبــي لألزمــة الســورية.
منحــة منظمــة االمم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف( لدعــم مشــاريع ميــاه وصــرف صحــي كجــزء مــن خطــة . 5

االســتجابة لألزمــة الســورية.
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ــج . 6 ــاريع برنام ــي مش ــل ف ــير العم ــدم س ــة تق ــات متابع ــات لغاي ــة احملافظ ــج تنمي ــة لبرنام ــة العام ــم املوازن  دع
البنيــة التحتيــة للمحافظــات للعــام 2016.

منحــة مقدمــة مــن  UKAID لدعــم ميــاه وصــرف صحــي فــي اجملتمعــات األردنيــة املســتضيفة لالجئــني . 7
الســوريني. 

 املنحــة اليابانيــة لشــراء معــدات وجتهيــزات واخلدمــات التابعــة لصالــح ســلطة امليــاه ليتــم اســتخدامها مــن . 8
قبــل اجملتمعــات املســتضيفة لالجئــني الســوريني. 

منحــة مــن االحتــاد االوروبــي لبرنامــج الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة فــي األردن لتزويــد 3-5 محطــات . 9
ضــخ رئيســية بالطاقــة املتجــددة.

منحة من شركة البوتاس العربية لتنفيذ سد ابن حماد و سد الوادات.. 10
املنحــة اخلليجيــة الســعودية ملتابعــة تقــدم ســير العمــل فــي مشــاريع برنامــج البنيــة التحتيــة للمحافظــات . 11

ــات  ــة للمحافظ ــة التحتي ــج البني ــاريع برنام ــي مش ــوري ف ــوء الس ــة اللج ــم خط ــة لدع ــام 2016، باإلضاف للع
ــام 2016. للع

املنحــة اخلليجيــة الكويتيــة ومنحــة أبــو ظبــي ملتابعــة تقــدم ســير العمــل في مشــاريع برنامــج البنيــة التحتية . 12
للمحافظــات للعام 2016.

املنح املقدمة من برنامج التعويضات البيئية/ برنامج إعادة تأهيل البادية لتنفيذ:. 13
مشــروع حفــر وجتهيــز وتشــغيل وحتســني نوعيــة ميــاه كل مــن بئــر ســطح معــان وبئــر فــي منطقــة 	 

احلســينية / معــان.
ــة 	  ــية أو طاق ــة الشمس ــن الطاق ــا م ــة )إم ــادر البديل ــن املص ــة م ــد الطاق ــات لتولي ــب محط ــروع تركي مش

الريــاح( لتشــغيل ثالثــة آبــار ارتوازيــة )فــي اجلفــر وبايــر واملــدورة( فــي الباديــة اجلنوبيــة بــداًل مــن 
ــى الديــزل تشــغيلها عل

مشاريع لرفع كفاءة االستفادة من مياه األمطار.	 
مشروع تعلية سد الوالة لتصل طاقته التخزينية إلى 25 مليون متر مكعب سنوي.	 

املنح املقدمة من الوكالة األمريكية لإلمناء الدوليUSAID  لتنفيذ:. 14
مشروع تخفيض فاقد املياه في محافظات الزرقاء ومأدبا والعقبة	 
متويل جزء من كلفة مشروع صرف صحي ناعور من عوائد منحة القمح األمريكية	 
متويــل شــراء قطــع غيــار خلمــس مضخــات فــي محطــات الرفــع اخلمســة فــي مشــروع جــر ميــاه الــزارة 	 

.FARA ماعــني مــن خــالل نظــام
متويــل شــراء أربعــة مضخــات عاملــة ومضخــة احتيــاط فــي كل مــن محطــات الرفــع اخلمســة مــن خــالل 	 

.FARA نظــام
مشروع حتسني التزويد املائي حملافظة العاصمة عمان املرحلة الثانية.	 

تقدمي منحة من وزارة الزراعة األمريكية لتنفيذ سد وادي الكرك. 	 
املنح والقروض األملانية :. 15

:GIZ أ. ما مت تقدميه من خالل  الوكالة االملانية للتعاون الدولي
منحــة لتعزيــز مقــدرات شــركة ميــاه اليرمــوك وحتســني ايــرادات الشــركه مبــا فيهــا تخفيــض النفقــات 	 

)Resilience water utilities ( التشــغيليه
 منحة للدعم الفني إلدارة مصادر املياه في اجملتمعات املستضيفة للالجئني	 
منحة لتأهيل شبكات مياه مناطق الشمال )سمرة، فوعرة، اخلراج(. 	 
منحة برنامج إدارة املوارد املائية.	 
متابعة منحة رفع منعة مرافق املياه.	 
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متابعة منحة اإلدارة التشاركية ملصادر املياه.	 
متابعة منحة إدارة املياه العادمة الالمركزية للتكيف مع تغير املناخ.	 
متابعة منحة اإلدارة الالمركزية املتكاملة للحمأة.	 
 	.)WaCCliM( منحة شركات إدارة املياه واملياه العادمة للتكيف مع التغير املناخي
متابعة منحة مشروع WASH في املدارس.	 
متابعة منحة حتسني كفاءة استخدام املياه بالتعاون مع السلطات الدينية.	 

: KFW ب. ما مت تقدميه من خالل بنك اإلعمار األملاني
منحــة لتنفيــذ مشــروع خــط أنابيــب عاقــب للتزويــد بامليــاه للمجتمعــات املســتضيفة لالجئني الســوريني 	 

األردن. في 
منحة لتنفيذ مشروع صرف صحي الكرك وكفرجنة.	 
منحــة لتنفيــذ ملشــروع حتســني احلصــول علــى امليــاه واألداء فــي توزيــع امليــاه ومــا يتصــل بهــا مــن 	 

تخلــص مليــاه الصــرف الصحــي فــي محافظــة إربــد لدعــم مشــاريع امليــاه التنمويــة ومشــاريع اجملتمعــات 
ــورية. ــة الس ــي لألزم ــاد األوروب ــتجابة االحت ــن اس ــزء م ــتضيفة كج املس

 قــرض لدعــم تنفيــذ املرحلــة األولــى مــن برنامــج الصــرف الصحــي حلمايــة مصــادر امليــاه لتمويــل 	 
مشــاريع صــرف صحــي شــفا بــدران

قــرض آخــر كجــزء مــن مشــروع حتســني احلصــول علــى امليــاه واألداء فــي توزيــع امليــاه ومــا يتصــل بهــا مــن 	 
تخلــص مليــاه الصــرف الصحــي فــي محافظــة إربــد لدعــم مشــاريع امليــاه التنمويــة ومشــاريع اجملتمعــات 

املســتضيفة كجــزء مــن اســتجابة االحتــاد األوروبــي لألزمــة الســورية.

: BGR ج.  ما مت تقدميه من خالل
ــوريني، 	  ــني الس ــة الالجئ ــتجابة ألزم ــة اس ــاه اجلوفي ــادر املي ــني إدارة مص ــروع حتس ــذ مش ــة لتنفي  منح

ــاه الشــرب  ــاه اجلوفيــة إلمــدادات مي والهــدف مــن هــذا املشــروع هــو حتســني إدارة وحمايــة مصــادر املي
ــط األردن. ــمال ووس ــي ش ــة ف ــات املضيف ــوريني واجملتمع ــني الس لالجئ

 منحــة لتنفيــذ مشــروع إدارة مصــادر امليــاه اجلوفيــة، والهــدف مــن هــذا املشــروع هو حتســني خبــرات وزارة 	 
امليــاه والــري فــي مجــال معاجلــة وتقييــم البيانــات وفــي مجــال إدارة مصــادر امليــاه اجلوفية فــي األردن.

16 . )MADAD( منحــة مــن الصنــدوق االئتمانــي لالحتــاد األوروبــي لالســتجابة لألزمــة الســورية – مــدد
لتنفيــذ مشــروع شــبكات صــرف صحــي غــرب إربــد ، وهــو جــزء مــن مشــروع حتســني احلصول علــى امليــاه واألداء 
فــي توزيــع امليــاه ومــا يتصــل بهــا مــن تخلــص مليــاه الصــرف الصحــي فــي محافظــة إربــد لدعــم مشــاريع امليــاه 

التنمويــة ومشــاريع اجملتمعــات املســتضيفة كجــزء مــن اســتجابة االحتــاد األوروبــي لألزمــة الســورية.
ــاه . 17 ــى املي ــول عل ــني احلص ــروع حتس ــن مش ــزء م ــوار )NIF( كج ــدول اجل ــي ل ــاد االوروب ــة االحت ــن آلي ــة م منح

واألداء فــي توزيــع امليــاه ومــا يتصــل بهــا مــن تخلــص مليــاه الصــرف الصحــي فــي محافظــة إربــد لدعــم مشــاريع 
امليــاه التنمويــة ومشــاريع اجملتمعــات املســتضيفة كجــزء مــن اســتجابة االحتــاد األوروبــي لألزمــة الســورية.
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مديرية الشؤون اإلدارية 

اهم اجنــــــــــازات مديريـة الشـؤون اإلداريـة لعام 2016على النحو التالي :

عـــدد الوظائــف فــي وزارة امليـــاه والـــري) 184( وظيفــة حســب جــدول تشــكيالت الوظائــف لعــام 2016          تـــم . 1
تنفيـــذ ومتابعـــة كافـــة اإلجـــراءات املتعلقـــة باملوظفــني مـــن تعيينـــات ، زيـــادات سنويـــة ، ترفيعـــات ، دوام ، 
إجـــازات ومغـــادرات ، بطاقـــات تأميـــن صحـــي ، انتـــداب ، نقـــل ، أرشفـــة ملفـــات ، إنهـاء خدمـــات وإحـاالت علـى 
التقاعـــد ، وصـــرف مستحقـــات نهايـــة اخلدمـــة و تـــم أرشفـــة كافـــة ملفـــات موظفـــي الـــوزارة  ومـا زالـــت إدامـة 

األرشفـــة مستمـرة .
مت التعديــل علــى  نظــام االوراكل بخصــوص املســميات الوظيفيــة  وجميــع مــا يتعلــق باملــوارد البشــرية . 2

ــع  ــال جميـ ــالل إدخـ ــن خـ ــن مـ ــة املوظفيـ ــة لكافـ ــة االلكترونيـ ــث البطاقـ ــة حتدي ــازات وادام ــة االج ومعادل
ــة . ــات اخلاصـ ــات والبيانـ املعلومـ

استـــالم اللـــوازم احملالـــة عـــن طريـــق دائـــرة اللـــوازم العامـــة اخلاصـــة بالـــوزارة وما يتم طرحه من خالل جلان . 3
املشــتريات احملليــة والعطــاءات واملــورد مــن املشــاريع وايــة اعمــال دوريــة اخــرى وادخالهــا قيــود املســتودع 

وصرفهـــا وتدويـــر عهـــدة املوظفيـــن وغيـرها مـــن األعمـال.
استـــالم و تسليم البريـــد الداخلـــي واخلارجـــي وإعـــادة توزيعـــه علـــى جميـــع االدارات واملديريـــات واألقســـام . 4

واجلهـــات اخلارجيـــة حيث تـــم إجنـــاز )4994( معاملـــة وارد و )3166(معاملـــة صـادرة وأرشفـــة كافـة املعامـالت 
الـــواردة والصـــادرة علـــى احلاســـوب والبالغــة )18604( ورقــة صــادر و )26080( ورقــة وارد . .

تـــم إجـــراء الصيانـــة الالزمـــة جلميـــع مرافـــق مبنـى وزارة امليـاه والـري مـــن حيـث ) الكهربـــاء ، امليـاه ، التدفئـة . 5
، والتكييـــف ، املصاعـــد ، طفايـــات احلريـــق ، ............. الـــخ ( ومتابعـــة تعبئـــة خزانـــات الوقـــود وتزويدهـــا 
باحملروقـــات عنـــد نفاذهـــا واالشــراف ومتابعــة موظفــي االمــن واحلمايــة واحلراســة علــى مبنــى الــوزارة واهــم 

اجنــازات القســم خــالل عــام 2016 علــى النحــو التالــي : 
أ /  تركيــب بــاب ســكريت علــى مدخــل بــاب الــوزارة  يعمــل اليــا بواســطة جهــاز حتكــم )سنســر ( ممــا ســهل 

دخــول وخــروج املوظفــني والــزوار.
ــى  ــب املبن ــة جوان ــة لكاف ــة املراقب ــمول عملي ــوزارة لش ــى ال ــول مبن ــة ح ــرات اضافي ــب كامي ب /  مت تركي

ــى. ــة املبن ــة وحراس ــن واحلماي ــي االم ــة موظف ومتابع
ج /  املتابعــة واالشــراف علــى تنفيــذ  نظــام اســتجرار الطاقــة الكهربائيــة  الــذي مت تركيبــه فــي مبنــى 

الــوزارة واالســتفادة منــه  ممــا ادى الــى خفــض قيمــة الفاتــورة الشــهرية حوالــي 50 %.
د /  مت جتهيــز مكاتــب لالمــن واحلمايــة فــي مدخــل املبنــى مباشــرة وتأمــني كافــة املرافــق املطلوبــة مــن 

انــارة وتدفئــة وتكييــف ومت نقــل املوظفــني الــى هــذا املوقــع اجلديــد. 
هـــ /  اعــادة تأهيــل املرافــق الصحيــة فــي الطابــق االرضــي وتركيــب اســقف جبصــن بــورد و وتركيــب انــارة  

LED لهــذه املرافــق.

و /  االشراف على أعمال تركيب البويلرات التي مت استبدالها في مبنى الوزارة.
ز /  متابعــة أعمــال املقــاول احملــال عليــه العطــاء مــن قبــل ســلطة وادي االردن واخلــاص باغــالق احــواض 

الــزرع فــي الطابــق الثالــث التــي كانــت تســرب ميــاه االمطارعلــى بعــض املكاتــب   
متابعـة أعمـال النظافـة وتزييـن مبنـى الـوزارة باملناسبات الدينية والوطنية .. 6
إصـــدار أوامـــر احلركـــة واإلشـــراف علـــى صيانـــة السيـــارات والتأكـد مـــن جاهزيتهـــا للعمـل ومتابعـــة صرفيـات . 7

الوقـــود وتزويـــد السواقيـــن بطلبــات املشــترى احمللــي اخلاصــة بكوبونـــات احملروقـــات.
متابعة املركبات احلكومية من خالل برنامج التتبع االلكتروني .. 8
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مديرية التطوير المؤسسي والتميز
وضــع اخلطــة التدريبيــة للمديريــة فــي بدايــة كل عــام وتعميــم هــذه اخلطــة علــى كافــة املوظفــني لوضــع 	 

ــم. ــة له ــات التدريبي اإلحتياج
لهــذه 	  تنفيذيــة  عمــل  خطــة  لوضــع  برنامــج  فــي  وتفريغهــا  وحصرهــا  التدريبيــة  اإلحتياجــات  جمــع 

العــام. مــدار  علــى  توضــع  تدريبيــة  مــن خــالل خطــة  اإلحتياجــات 
ــة خاصــة تقديريــة يتــم مناقشــتها مــع املديريــة املاليــة إلعتمــاد اخملصصــات 	  تقــوم املديريــة بوضــع موازن

النهائيــة للعــام.
جمــع اإلحتياجــات مــن كافــة املوظفــني جلميــع الــدورات املطلوبــة وعكســها علــى املوازنــة اخملصصــة )مــوارد 	 

ماليــة( بحيــث يتــم وضــع خطــة تتناســب مــع املــوارد املاليــة اخملصصــة للتدريــب.
ــل 	  ــن أج ــام م ــة كل ع ــي بداي ــوزارة ف ــل ال ــدة داخ ــة واجلدي ــاريع العامل ــة املش ــة كاف ــة مبخاطب ــوم املديري تق

تنســيق وترتيــب مــا يخــص الــدورات وورشــات العمــل خــالل فتــرة التنفيــذ هــذه املشــاريع ومعظــم هــذه 
املشــاريع يكــون التدريــب علــى نفقــة املشــروع.

تقــوم املديريــة بالتنســيق مــع كافــة اجلهــات والــوزارات املانحــة للــدورات اخلارجيــة والبعثــات بحيــث يتــم هــذه 	 
الــدورات والبعثــات علــى جميــع املوظفــني والتنســيق وترتيــب الترشــيح للموظفــني املناســبني لهــذه البعثات.

تقــوم املديريــة بإعــداد كتــب اخملاطبــة اخلاصــة بالــدورات اخلارجيــة مــن الــوزارة إلــى رئاســة الــوزراء وترشــيح 	 
أســماء املوظفــني املؤهلــني لهــذه الــدورات وإســتالم الــردود والتنســيق مــع هــؤالء املرشــحني ومتابعــة إجــراءات 

إســتكمال ســفرهم.
تقــوم املديريــة بالتنســيق مــع املورديــن واملمولــني ومــن خــالل قســم العطــاءات فــي الــوزارة فيمــا يخــص بنــد 	 

التدريــب مــن خــالل بنــود هــذه العطــاءات والتنســيق مــع األطــراف املعنيــة واإلشــراف علــى هــذا التدريــب. 
تقــدم املديريــة خدمــات للــوزارة بســلطتيها مــن خــالل توفيــر قاعــات تدريبيــة تابعــة للوحــدة أحداهــا 	 

مجهــزة بأجهــزة حاســوب متطــورة ببرنامــج حجــز لهــذه القاعــات.
تقــوم املديريــة بالتنســيق والترتيــب مــع مراكــز التدريــب اخلــاص داخــل األردن مــن خالل التنســيب والترشــيح 	 

للموظفــني واســتالم النتائــج للمشــاركني ومتابعــة دوامهــم ونتائجهــم، فهــي تعمــل كضابــط إرتبــاط مــع هــذه 
املراكز.

تقــوم املديريــة بــإدارة جائــزة امللــك عبداللــه الثانــي للتميــز واألداء احلكومــي مــن خــالل وضــع فــرق املعاييــر  	 
ووضــع املنســقني ومتابعــة أعمــال هــذه املعاييــر للوصــول إلــى أعلــى مســتوى فــي حصــول الــوزارة علــى جائــزة 

امللــك عبداللــه الثانــي حيــث حصلــت وزارة امليــاه والــري علــى ختــم التميــز عــام 2015.
تقــوم املديريــة بعمليــة إدخــال وحفــظ بيانــات نتائــج الــدورات التدريبيــة لكافــة املوظفــني فــي برنامــج لديهــا، 	 

ومــن خــالل هــذا البرنامــج يتــم تأهيــل وتزويــد مديريــة شــؤون املوظفــني بتقاريــر عــن دورات كل املوظفــني.

إستخدام المخرجات )المخرجات(
وضع خطة عمل لإلحتياجات التدريبية وحصرها يعد تعميمها ضمن املوازنة اخملصصة للتدريب.	 
مخاطبة املشاريع واملمولني العاملني بالوزارة بخصوص التدريب للتنسيق واإلشراف والترشيح.	 
التنسيق مع اجلهات الرسمية املانحة للدورات اخلارجية والبعثات لترشيح املوظفني املؤهلني.	 
إيفاد املوظفني لتدريبهم في املراكز اخلاصة والرسمية وإستالم النتائج وحفظ بياناتهم.	 
متابعة وإدارة جميع معايير ومخرجات جائزة امللك عبدالله الثاني للتميز.	 
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األهـــــــــــــــــداف
التدريب هو وقود التطور والتقدم اإليجابي من خالل الدورات والبعثات.	 
تقدير اإلحتياجات التدريبية والتخطيط لألنشطة التدريبية وتقييمها.	 

الغاية القصوى للتدريب
هو التغير احلقيقي على مستوى الفرد واملؤسسة في كل التخصصات العلمية والعملية.	 

وحدة الرقابة الداخلية 
ــذي 	  ــنة 2011 وال ــم )3( لس ــه رق ــه املالي ــام الرقاب ــب نظ ــوزارة مبوج ــي ال ــه ف ــه الداخلي ــدة الرقاب ــل وح تعم

يعتبــر االطــار التشــريعي الصــالح نظــام الرقابــه املاليــه الداخليــه احلكومــي لالنتقــال مــن الرقابــه الشــكليه 
الــى الرقابــه احلقيقيــه علــى االمــوال العامــه.

تهــدف وحــدة الرقابــه الداخليــه الــى احملافظــه علــى االمــوال واملوجــودات العامــه والتاكــد مــن توجيــه 	 
اســتخدامها وفــق االهــداف املرســومه للــوزارة عــن طريــق اســتخدام االطــر التشــريعيه واملعاييــر املهنيــه التــي 

ــه . ــا مبهني ــا مــن اداء واجبه متكنه
قامــت وحــدة الرقابــه الداخليــه بالتدقيــق علــى كافــة املســتندات املاليــه املقدمــه للصــرف حيــث كانــت 	 

كالتالــي :
النفقــات اجلاريــه :بلغــت القيمــه االجماليــه للمبالــغ املصروفــه )1902476( مليــون وتســعمائة واثنــني ألــف 	 

وأربعمائــة وســتة وســبعون دينــار وبنســبة )85.3%( مــن اخملصصــات املرصــودة .
النفقــات الراســماليه: بلغــت القيمــه االجماليــه للمبالــغ املصروفــه )14844547( أربعــة عشــر ملــون وثمامنئــة 	 

ألــف وأربــع وأربعــون و خمســمائة وســبعة وأربعــون دينــار وبنســبة )43.2%( مــن اخملصصــات املرصــودة.
ــق والتاكــد مــن ان )القــرارات االداريه,اجــراءات العمل,الــدوام الرسمي,املستودع,الســيارات, العقــود( 	  التدقيـ

منســجمه مــع التشــريعات املعمــول بهــا.
قامــت وحــدة الرقابــه الداخليــه بحضــور كافــة الــورش والــدورات التدريبيــه املتعلقــه بهــذه الوحــدات وكذلــك 	 

ــوان  ــاعدة دي ــى مس ــدف ال ــذي يه ــيد وال ــم الرش ــني االدارة واحلك ــم حتس ــج دع ــي برنام ــه ف ــاركه الفاعل املش
احملاســبه فــي تطبيــق سياســته فــي االنتقــال الــى تطبيــق مبــدأ التدقيــق الالحــق .

ــوزارة 	  ــا والتــي تشــمل كافــة اوجــه النشــاط فــي ال ــا لواجباته ان وحــدة الرقابــه الداخليــه ومــن خــالل ادائه
واالهتمــام الــذي حتظــى بــه مــن كافــة القيــادات االداريــه وبكافــة مســتوياتها تســعى للنهــوض بقطــاع امليــاه 
للوصــول الــى مرحلــه التقييــم الفعلــى وقيــاس االثــر لكافــه النشــاطات التــي تقــوم بهــا الــوزارة نظــرا للــدور 

املتعاظــم الــذي تقــوم بــه مــن حيــث  حتقيــق رؤيتهــا )نحــو مــوارد مائيــه مســتدامه( .

وحدة الشؤون القانونية 
 صياغــة التشــريعات املعدلــة النظمــة لقطــاع امليــاه مثــل النظــام املعــدل لنظــام مراقبــة امليــاه اجلوفيــة رقـــــم . 1

) 64 لســنة 2015( وأســس حجــز احلفــارات اخملالفــة لســنة ) 2015(
التنســيق مــا بــني اجلهــات اخملتصــة القانونيــة والفنيــة فــي ســلطة امليــاه ومــا بــني النيابــة العامــة واملدعــني . 2

ــاه . ــى املي ــا اإلعتــداءات عل العامــني فــي قضاي
متابعــة ملــف حقــوق اإلنســان فــي وزارة امليــاه والــري وذلــك مــن خــالل ضابــط ارتبــاط الشــؤون القانونيــة لــدى . 3

رئاســة الــوزراء ومــن خــالل فريــق التنســيق احلكومــي حلقــوق اإلنســان .
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دراسة تطوير التشريعات الناظمة لقطاع املياه ملواجهة التحديات التي مير بها القطاع.. 4
تقدمي اإلستشارات والرأي القانوني خملتلف الدوائر في وزارة املياه والري.. 5
مراجعة دائرة احملامي العام املدني ومتابعة القضايا املتعلقة بالوزارة.. 6

العمل بروح الفريق الواحد لزيادة رضى متلقي اخلدمة من داخل وخارج الوزارة.. 7

مديرية الشؤون المالية
تتألف مديرية الشؤون املالية من أربعة أقسام وهي:

1- قسم المحاسبة العامة.
يتولى قسم احملاسبة العامة كافة االمور املتعلقة بالوزارة من الناحية املالية.

2- قسم محاسبة المشاريع.
تصفية النفقات وااللتزامات املتربية على الوزارة للمشاريع الراسمالية.

3- قسم العطاءات والمشتريات.
يتولى قسم العطاءات واملشتريات تأمني احتياجات الوزارة من لوازم وخدمات واشغال 

4- قسم التدقيق الداخلي
يتولــى قســم التدقيــق الداخلــي عمليــة تدقيــق مســتندات الصــرف للنفقــات اجلاريــة والرأســمالية وفقــا لألنظمــة 

والقوانــني والتشــريعات املعمــول بهــا وكذلــك بالغــات رئاســة الــوزراء بهــذا اخلصــوص.

إنجازات مديرية الشؤون المالية
- ان اجمالي موازنة وزارة املياه والري لسنة 2016 واجمالي املصروفات ونسبة االنفاق هي كما يلي:

نسبة االنفاقاملصروفاخملصصالبيان

85%22300001902476.477النفقات اجلارية

43%3423800014798239.674النفقات الراسمالية

46%3646800016700716.151االجمالي

ــا  ــا فيه ــي 1928  مب ــا ه ــا اصولي ــا وصرفه ــا وتدقيقه ــي مت اعداده ــات الت ــة النفق ــرف لكاف ــتندات الص ــدد مس - ع
الرواتــب والعــالوات الشــهرية واالقتطاعــات وضمــن الزمــن احملــدد.

- مت طرح:
 )1( واحد عطاء من خالل جلنة عطاءات الدائرة.

.KFW 1( واحد عطاء من خالل جلنة العطاءات اخلاصة(

)2( اثنان عطاء من خالل جلنة العطاءات احمللية / اشغال.
)22( اثنان وعشرون عطاء من جلنة املشتريات احمللية.

)1( واحد عطاء من خالل جلنة العطاءات اخلاصة / لوازم.
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مديرية الطلب على المياه 
ــوريني 	  ــني س ــم الجئ ــني وتض ــام الفترت ــل بنظ ــي تعم ــدارس الت ــي امل ــي ف ــرف الصح ــاه والص ــع املي ــني وض حتس

.)  Wash in Schools Project(. بالتعــاون مــع الوكالــة االملانيــة للتنميــة الدوليــة
تنفيــذ دراســة تدقيــق مائــي ملبنــى املؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي مبنــى االدارة العامــه ويهــدف هــذا 	 

العمــل لترشــيد اســتهالك امليــاه فــي املبنــى مــن خــالل دراســة تدفــق املــاء فــي جميــع املرافــق ومــن ثــم مقارنتــه 
باملعاييــر املعتمــدة مــن قبــل املواصفــات .

ــة 	  ــات املائي ــاب االحتياج ــة احتس ــل دراس ــا لعم ــة وحتضيره ــة املروي ــل الزراعي ــن احملاصي ــات ع ــع بيان جتمي
ــا. ــة مادب ــرش ومحافظ ــة ج ــون ومحافظ ــة عجل ــي محافظ ــه ف ــة املروي ــل الزراعي للمحاصي

اعداد دراسة احتساب االحتياجات املائية للمحاصيل الزراعية املروية في محافظة عجلون. 	 
دعــم اإلدارة التشــاركية للمــوارد مــن أجــل حتقيــق اســتقرار األوضــاع فــي اجملتمعــات املضيفــة لالجئــني حيــث 	 

مت تشــكيل جلــان للحــوار تضــم ممثلــني عــن اجملتمــع احمللــي مــن ثــالث مناطــق فــي اربــد ممثلــني عــن مــزودي 
اخلدمــة باإلضافــة للفئــات املهمشــة مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة وذلــك مــن أجــل إعــادة تأهيــل شــبكات 

امليــاه فــي املناطــق الثــالث . 

وحدة الدراسات االقتصادية 
حتديث وإصدار كتيب قطاع املياه حقائق وأرقام لعام 2016	 
إعداد دراسة تعرفة الزيادة املقطوعة على الشرائح املنزلية	 

إدارة اإلعالم والتوعية
تقــوم  اإلدارة  بالعديــد مــن النشــاطات اإلعالميــة والتوعويــة والتــي تهــدف إلــى زيــادة الوعــي لــدى فئــات اجملتمــع 

اخملتلفــة مــن خــالل عــدد مــن البرامــج والنشــاطات اخملتلفــة.

 اإلعالم
تســعى اإلدارة مــن خــالل برامجهــا اإلعالميــة إلــى إيصــال املعلومــات بــكل شــفافية وصــدق إلــى املواطــن والتعامــل 
مــع وســائل اإلعــالم بــكل مصداقيــة وموضوعيــة وبنــاء جســور مــن الثقــة بــني املواطــن وقطــاع امليــاه وذلــك بإطالعــه 
علــى مســتجدات األمــور واألحــداث املرتبطــة باملواطــن والقطــاع مــن خــالل العديــد مــن النشــاطات والتــي تتضمــن:

التغطيــة الصحفيــة ألهــم النشــاطات والفعاليــات التــي تقــوم بهــا الوزارة وإرســال األخبــار والتقاريــر الصحفية . 1
ملندوبــي الصحــف اليوميــة واألســبوعية واملواقــع االلكترونيــة بكل شــفافية ومصداقية.

إعالميــة . 2 حلقــة  يعتبــر  والــذي   )www.waterjo.mwi.gov.jo( اإلخبــاري  اإللكترونــي  املوقــع  إدارة 
تواصليــة مــع كافــة قطاعــات اجملتمــع يهــدف إلــى تزويــد املواطنــني باملعلومــات الالزمــة مبصداقيــة وســرعة 

وموضوعيــة.
3 ..)facebook.com/water4lifejo( )إدارة محتوى صفحة الفيس بوك حتت عنوان )مياه للحياة
متابعة األنشطة في الوزارة ونشر أخبارها.. 4
املشاركة بالبرامج احلوارية اخملتلفة التي تتناول مواضيع خاصة باملياه.. 5
تنفيذ احلمالت اإلعالمية املرتبطة بالقطاع كحملة اإلعتداءات على مصادر املياه لعام 2013.. 6
إعداد األفالم التلفزيونية اخلاصة باملياه.. 7
املشاركة في املعارض اخلاصة باملياه .. 8
نشر النداءات التوعوية اخلاصة باملياه مبختلف الوسائل اإلعالمية.. 9

التوعية المائية
تقــوم إدارة التوعيــة املائيــة بــدور فعــال فــي نشــر الوعــي املائــي لكافــة شــرائح اجملتمــع األردنــي خاصــة فــي ظــل 
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الواقــع املائــي الصعــب الــذي ميــر بــه األردن والتحديــات التــي يواجههــا، وذلــك مــن خــالل اســتهداف مختلــف 
قطاعــات وشــرائح اجملتمــع فــي محافظــات اململكــة كافــة كالقطــاع التربــوي والدينــي والنســائي والســياحي والثقافي 

والشــبابي وغيــره، وتنفيــذ البرامــج املتعلقــة بتلــك القطاعــات أبرزهــا:

تنظيــم حمــالت توعويــة ســنوية تســتهدف طــالب املــدارس واجلامعــات وكليــات اجملتمــع بالتعــاون مــع وزارة . 1
التربيــة والتعليــم العالــي.

إنشــاء أنديــة مائيــة فــي معظــم مــدارس اململكــة وبواقــع نــادي مائــي واحــد فــي كل مدرســة تتألــف مــن عــدد . 2
مــن الطــالب املتميزيــن ومعلــم مشــرف تقــوم مبهــام محــددة موكلــة إليهــم تخــدم الطلبــة واملدرســة واجملتمــع 

احمللــي.
إجــراء دراســات االحتســاب املائــي لعــدد مــن مــدارس اململكــة ومبانــي الــوزارات والهيئــات لقيــاس كميــة . 3

اســتهالك امليــاه قبــل وبعــد تركيــب أجهــزة ترشــيد االســتهالك.
توزيــع قطــع توفيــر امليــاه علــى املــدارس والــوزارات وغيــره مــن املبانــي التــي مت إعــداد دراســة االحتســاب املائــي . 4

. لها
ــي وبطــرق وأدوات . 5 ــة بالواقــع املائ ــق املعرف ــى تعمي ــدارس تهــدف ال ــم ورشــات عمــل ملعلمــي ومعلمــات امل تنظي

ووســائل االســتخدام األمثــل للميــاه إضافــة ملعلومــات هيدرلوجيــة ومناخيــة وجيلوجيــة  لهــا عالقــة بامليــاه 
متكنهــم مــن التواصــل مــع الطلبــة.

تنفيذ مشاريع ريادية وعمليات االحتساب املائي بالتنسيق مع األندية املائية في اجلامعات.. 6
تنفيــذ  مشــاريع املســاجد الزرقــاء )حصــاد مائــي , اعــادة اســتخدام, اجهــزة ترشــيد ..الــخ(  لعشــرة مســاجد . 7

فــي اململكــة  .
إنشــاء معــرض ترشــيد االســتهالك املائــي املنزلــي يهــدف لتوضيــح نواحــي االســتهالك العــام املنزلــي ونســب . 8

الترشــيد وأثــره علــى كميــات وفاتــورة امليــاه. 
تنظيــم مســابقات فنيــة خاصــة بطــالب املــدارس فــي اململكــة تتضمــن مشــاركة الطــالب فــي التعبيــر عــن واقــع . 9

امليــاه وطــرق ترشــيد االســتهالك بالرســم وتكــرمي الفائــز بجائــزة عينيــة.
طباعــة مــا يزيــد عــن )500,000( مطبوعــة مــن املنشــورات التوعويــة ســنويًا مــن كتيبــات وبوســترات . 10

وبروشــورات تــوزع علــى كافــة مديريــات التربيــة والتعليــم فــي اململكــة أهمهــا دليــل الطلبــة املائــي، امليــاه فــي 
اإلســالم، دفتــر تلويــن لطــالب املرحلــة األساســية، كتيــب دليــل املزارعــني، دليــل اخملتبــرات والنوعيــة، الصــرف 

الصحــي، جــودة ميــاه الشــرب(.
متابعــة تنفيــذ احلملــة الوطنيــة للســباكة فــي مختلــف املؤسســات الوطنيــة وتدريــب القطــاع النســائي مــن . 11

ربــات البيــوت علــى أعمــال الصيانــة املنزليــة ملرافــق امليــاه.
تنفيــذ املشــاريع اخملتلفــة كمشــروع حتســني كفــاءة اســتخدام امليــاه الــذي تنفــذه الــوزارة بالتعــاون مــع وزارات . 12

ــن   ــول م ــي واملم ــور الدين ــن املنظ ــة م ــة املائي ــق بالتوعي ــي واملتعل ــم العال ــم والتعلي ــة والتعلي ــاف والتربي االوق
الوكالــة االملانيــة للتعــاون الدولــي )GIZ( والهــادف الــى اصــدار ادلــة ومرجعيــات للوعــاظ واالئمــة التابعــني 

لــوزارة االوقــاف  ولطلبــة اجلامعــات   وملعلمــي  التربيــة الدينيــة  فــي مــدارس اململكــة وغيــره مــن املشــاريع.
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التقرير السنوي 20-2015-

سلطة المياه
التقرير السنوي لعام 2015

تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات
ــى املعلومــات لطالبــي املعلومــات وذلــك  تولــي وزارة امليــاه والــري اهتمامــا واســعا بتطبيــق قانــون حــق احلصــول عل
اســتجابة لبــالغ دولــة رئيــس الــوزراء رقــم)15( لســنة 2015، مبوجــب املــادة )9/أ( مــن قانــون ضمــان حــق احلصــول 

علــى املعلومــات رقــم )47(لســنة 2007.
واتخــذت الــوزارة اإلجــراءات الكافيــة لذلــك بالتنســيق مــع ســلطة امليــاه وســلطة وادي األردن عبــر ضبــاط إرتبــاط 
ــي  ــليم مقدم ــوم بتس ــه تق ــه, وعلي ــزام ب ــون واإللت ــق القان ــة لتطبي ــة والالزم ــراءات اإلداري ــاذ اإلج ــزام باتخ لإللت
الطلبــات اشــعار تســليم بطلباتهــم بعــد تعبئــة النمــوذج الــذي مت إعــداده لهــذه الغايــة والــذي يتــم تزويدهــم بــه 

ورفــع الطلــب إلــى منســق املعلومــات بالــوزارة لإلجابــة عليــه خــالل مــدة ثالثــني يومــا مــن تاريخــه.

وتتضمــن آليــة تقــدمي النمــوذج إمــا علــى املوقــع اإللكترونــي للــوزارة www.mwi.gov.jo أو عبــر الفاكــس 
5652265/ 06 أو تقــدمي الطلــب خطــي ومباشــر.

كمــا تقــوم الــوزارة/إدارة اإلعــالم والتوعيــة باملشــاركة باللقــاءات والورشــات التدريبيــة بالتنســيق مــع املكتبــة 
الوطنيــة ومركــز حمايــة وحريــة الصحفيــني.

ويذكــر أن الــوزارة وخــالل عــام 2016  تعاملــت مــع العشــرات مــن الطلبــات لطالبــي املعلومــات وغالبيتهــم مــن طــالب 
اجلامعــات وألغــراض علميــة ومت اإلجابــة مباشــرة.
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سلطة المياه
التقرير السنوي لعام 2016

التقرير السنوي 20-2015-

سلطة المياه
التقرير السنوي لعام 2015



التقرير السنوي 2016 32

 

 

  
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
 

 
  

 
  

  
                                                                                                                       

                                                                                                     
 

  
  

 
 

  
اااااا 

   
 

 

 

     
امين عام سلطة المياه

 

 
صحي

ف ال
صر

شؤون ال
 

  

مديرية
 

 
الدراسات 
صاميم

والت
 

  

شؤون  
المياه

 

وحدة ترشيد 
الطاقة

 

مديرية 
صفات 

الموا
والعقود

 

  
مديرية

الدراسات  
صاميم

والت
 

 

مديرية 
 

المتابعة
 

ادارة مياه 
محافظة

 
  

معان 
 

ادارة مياه 
محافظة

 
الطفيلة

 

مديرية 
صفات 

الموا
 

 
والعقود
  

 
مديرية

 
تطويراالداء

 
المؤسسي

 
   

 
شؤون

 
تشغيل المياه

 
و

المحافظات
 

ادارة مياه
 

محافظة
 

الكرك
 

ادارة مياه 
محافظة   
 

البلقاء
 

 
مديرية العطاءات 

والمشتريات
 

 
صول

مديرية اال
 

 

 
مديرية

المستودعات 
 

 
       

شؤون العطاءات
 

صول 
واال

 

صاالت 
وحدة االت

وتكنولوجيا المعلومات
 

  

 
مديرية 
الموارد 
البشرية

 
 

مديرية 
ف 

االشرا
 

 
والدعم الفني

 

 
مديرية 

الخدمات   
المساندة 
  

 

 
قسم

  
الدراسات  

والجدوى
 

 
قسم 
 

صاميم 
الت

 
 

قسم الديوان 
والمعلومات 

واالرشفة
 

 
قسم 

صفات  
موا

المواد 
 

   
  

قسم 
العقود

   
والوثائق

  
 

     
 

 
قسم 

ف 
اإلشرا

على مشا
ريع

 
ف 

صر
ال

صحي
ال

.
 

 
قسم دعم 
امحطات 

ف 
صر

ال
صحي

ال
 

  

 
قسم 

صفات
موا

 
 

المواد
 

  
قسم 

العقود 
 

والوثائق
 

 

 
 

قسم 
الدراسات

 
 

و الجدوى
 

 
قسم 

صاميم
الت

 
  

قسم الديوان  المعلومات 
واالرشفة

 
 

 
 

      
 

 
 

 
 

قسم 
تخطيط

 
الموارد
البشرية 

 
 

قسم 
الرواتب

 
  

قسم
  

الموظفينشؤون 
 

 
قسم 

الس
المة
 

العامة
  

 
قسم الحركه

 
      

 

 
 

قس
 م

االداريالتطوير 
 

 
قسم 

التخطيط 
االستراتيجي.

 
 

قس
م جائزة

 
 

هللا
الملك عبد

 
 

الثاني
      

 

 
 

قسم 
صال 

االت
 

وخدمة
 

 
الجمهور

 
 

قسم 
متابعة

 
     

الشؤون
البرلمانيه 

..
 

 
وحدة حماية 

 
     

صادر المياه
م

 
  

   

 
قسم الديوان  

 
المركز

 ي
 

 
 

قسم الخدمات 
واالمن 

 
        
 

  
  

قسم 
التخزين

 
  

قسم
 

التوزيعالتزويد 
 

 
قسم 

المحاسبة 
ف

والتكالي
 .

 
 

قسم 
الفالمستودعات 

رعية
 

 
قسم 

المتابعة 
و

ش
التفتي

 
 

شؤون المختبرات 
 

والنوعية
 

 
مديرية 
النوعيه

مديرية  
التخط

يط
والتقييم 
 

 

مديرية 
المختبرات

 

مديرية 
 

 
الدراسات 
صاميم

والت
 

مديرية ال
واعادةبيئة 

االستخدام 
 

  
قسم التدقيـــــق 

والرقا بة االدارية 
 

  

 
 

قسم
 

اعادة االستخدام
 

 
 

قسم المياه 
العادمة 

 
   
 

 
 

ا 
 

 

مديرية
تحلية المياه 

 

 
 

قسم 
الدراسلت 
صاميم

والت
 

 
قسم 

التشغيل 
صيانة

وال
 

مديرية 
التدريب

 

 

وزير المياه والري
 

الشؤون  
اإلدارية

 

مديرية
الشؤون  
القانونية

 

وحدة
الرقابة  
الداخلية

  

 

 
وحدة التخطيط واالدارة

 

 
المستشارون

 

قسم
 

االستشارات
 

  
قسم التدقيـــــــق 
والرقا بة  المالية 

 
    

  
قسم التدقيــــق 
والرقا بة  الفنية

 
  

قسم
ضايا 

الق
والتحكيم 

 

قسم
المعلومات 

 

وحدة الخدمات
 

    
االدارية

 
       

 
وحدة المعلومات

 
     

المخبرية
 

ضبط الجوده
و

 

مديرية
ف 

االشرا
 

 
والدعم الفني

 
 

 
 
 

قسم
 

اللوازمعطاءات 
 

 
قسم

 
االشغالعطاءات 

 
 

قسم المشتريات 
المحلية 

واالجنبية
  

 
قسمالكفاالت

  
واالرشفه

 
 

قسم مراجعة 
وثائق العطاءات 

والعقود
 

 

 
شؤون 

ض المائيه 
االحوا

 
 

مديرية 
ض 

االحوا
وحماية 
صادر 

الم
المائيه

مديرية  
ص 

تراخي
االبار

 

 
قسم 

ف 
اإلشرا

على مشاريع
 

المياه
.

 
 

قسم دعم محطات 
المياه

 
  

مديرية االعالم 
والعالقات

 
العامه

 

قسم
التوعيه 

 

قسم
العالقات  
العامه

 

قسم
االعالم 

 

وحدة
 

B
O

T
 

 
 

قسم
االمالك 

صول 
واال

 
 

قسم
 

   
 

االستمالك
 

   
 

 

 
مديرية 

المش
اغ

صيانةل 
وال

 
 

  
   

مديرية
 

   
الحفر

 
 

  
مديرية

 
   

الفاقد 
واالعتداءات

 
 

    
مديرية

تشعيل  
وادارة

المياه 
 

 

 
 

قسم
 

تخطيط التدريب
 

 
قسم

 
مركز 

التدريب.
 

 
قسم الوثائق 

المائية
 

 
قسم الوثائق المائية

 
 

  
   

 
 

 
 

قسم 
ض مائي دير دعال

حو
   

 
  

ض مائي الكرك
قسم حو

 
  

قسم 
ض مائي الجيزة

حو
 

  
قسم

  
ض مائي االزرق

حو
 

  
قسم 

ض مائي معا ن
حو

 
  

ض مائي 
قسم حو

اليرموك
  

  
ض مائي ا

قسم حو
لمفرق

 
  

ض مائي الزرقاء عمان
قسم حو

 
 

قسم المتابعة
 

 
      

 
 
 

قسم 
صة

االبا ر الخا
 

  
قسم 

المعلومات
 

 
      

 
 
 

قسم 
كمياء مياه الشرب

 
  

قسم 
االحياء 

الدقيقة
 

  
قسم

  
النظا ئر البيئيه

 
 

قسم 
كيمياء المياه العادمة

 
 

      
 

 
 

قسم 
مراقبة نوعية مياه الشرب

 
  

قسم مراقبة نوعية المياه عن بع
 د

  
قسم

 
صد البيئي

مراقبة المياه العادمة والر
 

      
 

 
 

قسم 
سالمة

  
مياه الشرب

 
  

قسم حماية المساقط المائيه
 

  
قسم الدراسات 

والمتابعة 
والتقييم

 
 

      
 

 
 

قسم 
الفاقد الفني

 
  

قسم 
االداريالفاقد 

 
 

قسم
  

االعتداءات
 

 
 

قسم 
ضبط الجودة

ص و
الفح

 
  

قسم 
ضخات والمحركات

الم
 

  
قسم

  
االليات والسيارات

 
  

قسم الكهرباء وااللكترونيات
 

  
قسم الشؤون االدارية والمالية

 
  

قسم الدراسات والبحث 
 

  
قسم الطاقة المتجدده

 
 

 
 

قسم 
تجارب 

وتطويراالبار 
والجيولوجيا

 
 

قسم 
الحفرعمليات 

 
 

قسم
  

االمداد 
والتجهيز

 

 
 

قسم التزويد والتحكم
 

  
قسم 

تشغيل انظمة المياه
 

  
قسم الينا

بيع
 

  
قسم اسكادا

 

قسم  البنية 
التحتية

 
    

  
قسم األنظمة

 
   

ا 
لتطبيقية

 
 

   
قسم 

دعم 
 

 
اتخاذ القرار

 
    

 

قسم
المخاطر 

 

مديرية 
مكتب 

معالي       
الوزير

 
مديرية 

عطوفة مكتب 
االمين

 

قسم 
الديوان

      
 و

المتابعة                  
 

 

قسم العالقات 
العامه                  

 
 

قسم
  

 
الديوان      

 
 

قسم 
العالقات 

العا
مه                  

 
 

  

شؤون  
المالية

 

مديرية 
المشتركين 

 
مديرية 

الحسابات  
 

الحكومية
 

مديرية 
 

ا
لحسابات 

 
التجارية

 

 
 

قسم 
االبارمحاسبة 

 
 

قسم 
التحليل 

المالي والتكلفة
 

 
صيل 

قسم تح
االموال االميرية

 
 

قسم 
العداداتصيانة 

 
      

 

 
 

قسم 
محاسبة 

الموازنة 
 

 
قسم 

النفقات محاسبة 
الجارية

 
 

قسم
  

محاسبو 
صندوق 

ال
والتسويات

 
 

قسم 
ال

التدقيقمحاسبة 
, 

وااليرادات
 

 
قسم محاسبة 

المشاريع
 

      
 

 
 

قسم 
محاسبة 

الشركات
 

 
اقسم 

المحاسبة 
العامة

 
 

قسم
  

محاسبة 
ض 

القرو
والعقود

 
      

 
الهيكل التنظيمي لسلطة المياه بتاريخ 

1/
1/

2017
 

/
2015

 

قسم
 

ضبط الجوده
 

قسم
 

ا  
لمعلومات

 
المخبريه

 
قسم

الحركه 
 

قسم
 

الشؤون
 

االدار
يه

 

وحدة متابعة 
المشاريع

 

الهيكل التنظيمي لسلطة المياه



33التقرير السنوي 2016

الرؤيا والرسالة واألهداف اإلستراتيجية 
لسلطة المياه

الرؤية

التميز والريادة واالستدامة بتقدمي خدمات املياه والصرف الصحي ملتلقي اخلدمة بأفضل املمارسات العاملية 
وبكفاءة عالية.

الرسالة
 

تأمني متلقي اخلدمة في اململكة االردنية الهاشمية باحتياجهم من مياه الشرب وفق املواصفات األردنية آخذين 
باالعتبار الكلف املالية، مع االستمرار بإدارة مصادر املياه املتاحة واحملافظة عليها من التلوث وتوزيعها بعدالة 

والبحث عن مصادر جديدة باإلضافة الى تطبيق التشريعات الناظمة ملنع هدرها وإساءة استخدامها أو االعتداء 
عليها وتقدمي خدمات الصرف الصحي وإعادة استخدام املياه املعاجلة بفعالية وفق املواصفات املعتمدة، مع 

التركيز على كسب ثقة عمالئنا وموظفينا حتقيقًا لدورنا في التنمية املستدامة.

القيم المؤسسية

*القابلية للمساءلة                                               * الشفافية                                    *السلوك األخالقي
*احترام مصالح األطراف املعنية                          * دعم وتشجيع اإلبداع والتطوير

* العدالة وتكافؤ الفرص.

األهداف اإلستراتيجية 

رفع قيمة العمليات  
)أ ( رفع كفاءة تشغيل مرافق املياه والصرف الصحي 

)ب( خفض فاقد املياه 
)ج( احملافظة على جودة نوعية املياه 

)د( رفع كفاءة استخدام الطاقة.
)هـ ( استدامة املصادر املائية وحمايتها
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تحقيق التوازن بين اإليرادات والنفقات  
)أ( خفض النفقات 

 )ب( زيادة اإليرادات 
)ج( تعظيم االستفادة من املنح 

)د( إنشاء سجل لالصول.

تنمية وتطوير القدرات المؤسسية والعمل على استدامتها  
)أ(  حتديث وتطوير التنظيم اإلداري والهيكل التنظيمي 

)ب(  تطوير ورفع كفاءة استخدام املوارد البشرية 
 )ج( تطوير التشريعات الناظمة لعمل قطاع املياه 

 )د( حتقيق متطلبات التنمية املستدامة  
)هـ( اعتماد منوذج للتميز والتقيد مبتطلباته.

تطوير خدمة العمالء  
)أ( حتسني مستويات خدمة املشتركني 

)ب( تطوير الشراكة مع شركات املياه.
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سلطة المياه 
مديريات - وحدات - أقسام 

مديرية الشؤون اإلدارية 
تقوم الشؤون االدارية بالعمل على تنفيذ املهام الرئيسية التالية :

 متابعة أعمال وأنشطة معايير جائزة امللك عبدالله الثاني للتمّيز و التي متثل نظام إدارة جودة شامل.1. 
االشــراف علــى إعــداد وحتديــث اخلطــة االســتراتيجية للســلطة  ومؤشــراتها باالضافــة الــى خطــة ادارة . 2

اخملاطــر.
ــًا وحتســني مســتوى االداء مــن خــالل إعــداد وتطبيــق وحتديــث . 3 ــًا وفني ــة إداري ــر الوحــدات التنظيمي تطوي

آليــات ومنهجيــات عمــل وفــق أفضــل املمارســات.
االشراف على تصميم عمليات السلطة ومتابعة ادائها وحتسني وتبسيط اإلجراءات.. 4
تطبيق سياسات توظيف عادلة وشفافة ونظام مكافآت وحوافز مبني على تقييم االداء.. 5
اخلطــة . 6 لتنفيــذ  واملتوقعــة  احلاليــة  العمــل  متطلبــات  ملواجهــة  الضروريــة  البشــرية  الكــوادر  توفيــر 

للســلطة. االســتراتيجية 
تصميم وتنفيذ برامج لالحتفاظ باملوظفني و تعزيز الرضا و الرفاه الوظيفي. . 7
ادارة كافــة أنشــطة التدريــب والتطويــر وتأهيــل املــوارد البشــرية مــن خــالل حتديــد االحتياجــات التدريبيــة . 8

ووضــع اخلطــط والبرامــج لتلبيــة هــذه االحتياجــات .
قياس رضا متلقي اخلدمة كمؤشر رئيسي لقياس جودة اخلدمات املقدمة وقياس رضا املوظفني . . 9

اســتقبال ومتابعــة جميــع الشــكاوى مركزيــًا والتأكــد مــن اغالقهــا وحتليــل أســبابها التخــاذ اجــراءات وقائيــة . 10
حتــول دون تكرارهــا.

مراقبة مصادر املياه و حمايتها من االعتداءات ومراقبة عمليات التشغيل في اململكة.. 11
توفيــر بيئــة عمــل مالئمــة للموظفــني مــن خــالل تقــدمي الدعــم اللوجســتي للوحــدات التنظيميــة واحملافظــة . 12

عليهــا فــي حالــة تشــغيلية دائمــة.
ــل . 13 ــتخدام األمث ــالل اإلس ــن خ ــني م ــات املراجع ــة احتياج ــي  تلبي ــرعة ف ــات والس ــتوى اخلدم ــاء  مبس االرتق

لنظــام األرشــفة اإللكترونيــة )e-file( و تفعيــل نظــام التحويــل اإللكترونــي وتبــادل املراســالت  .

ويتم تنفيذ هذه املهام من خالل الوحدات التنظيمية  التالية في قطاع الشؤون اإلدارية : 
ــة اخلدمــات املســاندة   ــة التدريــب , مديري ــوارد البشــرية ,  مديري ــة امل ــر األداء املؤسســي , مديري ــة تطوي مديري

ومديريــة املتابعــة.

مديرية تطوير األداء المؤسسي  
يتــم تطويــر  اخلطــة االســتراتيجية لســلطة امليــاه  واخلطــط التنفيذيــة املنبثقــة عنهــا  باالضافــة  إلــى حتســني 
ــى تصميــم  ــز، و اإلشــراف عل ــه الثانــي للتمّي أداء الســلطة  ومتابعــة أعمــال وأنشــطة معاييــر جائــزة امللــك عبدالل
ــة  ــوم  املديري ــتفيدين و تق ــات للمس ــل اخلدم ــدمي أفض ــتها لتق ــادة هندس ــا وإع ــة أدائه ــلطة ومتابع ــات الس عملي
بقيــاس مــدى فاعليــة اســتراتيجية الســلطة اخلاصــة برضــا املواطنــني ورضــا املوظفــني  والتحليــل وإعداد الدراســات 

اخلاصــة بذلــك وإعــداد ومتابعــة خطــط العمــل لتنفيــذ التوصيــات  و كان مــن أهــم اجنازاتهــا:
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أعمل جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز:
نســعى لتحقيــق رؤيــة جاللــة امللــك عبــد اللــه الثانــي املعظــم والســعي للتميــز والعطــاء وااللتــزام والدقــة لنعكــس 
صــورة االردن املشــرقة لــكل املتعاملــني مــع ســلطة امليــاه  وفــي اطــار ســعينا للتطويــر املســتمر فقــد حصلــت ســلطة 
امليــاه علــى املركــز األول فــي املرحلــة  البرونزيــة ضمــن قطــاع البنيــة التحتيــة والطاقــة فــي جائــزة امللــك عبــد اللــه 

الثانــي لتميــز األداء احلكومــي والشــفافية عــن الــدورة الســابعة 2014- 2015
الدورة السابعة  الدورة السادسةالدورة اخلامسةالدورة الرابعةاملؤشر

املركز األول في 49.56 %49.3%47%نتائج اعمال اجلائزة
املرحلة  البرونزية  

رضا متلقي الخدمة : 
أظهــرت دراســة  قيــاس رضــا متلقــي اخلدمــة  ثباتــًا فــي املؤشــر  ممــا يــدل علــى اســتمرارية جــودة تقــدمي اخلدمــة 

لــدى الســلطة.
2016 20142015املؤشر

78.0%78.0%75.0%نسبة رضا متلقي اخلدمة

رضا الموظفين: 
أظهــرت دراســة رضــا املوظفــني أن نســبة الرضــا ذات مســتوى مســتقر ممــا يشــير الــى اســتمرارية  اهتمــام الســلطة 

باملــورد البشــري.
2016  20142015املؤشر

72.0%72.0%71.0%نسبة رضا املوظفني
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مديرية الموارد البشرية: 
يتــم توفيــر الكــوادر البشــرية الالزمــة لتنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية حيــث يتــم تطبيــق سياســات املــوارد البشــرية 
بطريقــة  عادلــة وشــفافة و يتــم مراجعــة هــذه السياســات  لقيــاس  مــدى أثرهــا ,ومــن جانــب أخــر الســعي  لتعزيــز 

الرفــاه للموظفــني وتوفيــر بيئــة العمــل املناســبة.  
القيمة احملققةمؤشرات  أداء املوارد البشرية

201420152016

انتاجية املوظفني 
)عدد املوظفني / عدداملشتركني( *1000

11.612.012.0

2.802.602.67معدل الدوران الوظيفي

1165عدد اصابات العمل

181818نسبة   اإلناث في سلطة املياه  %

221814عدد  مخالفات املركبات

4005   إجمالي أعداد موظفي ســـلطة املـــيـــاه  

وكذلك مت تخفيض استهالك الوقود  وكما يلي :
استهالك احملروقات حلركة املركز

قيمة الوفر الوفر /لترلتر/ 2016لتر/ 2015قسم احلركة
بالدينار

722546433079245269بنزين 90

7715644512701124بنزين 95

6624665474772370.56ديزل

6764اجملموع
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فــي ظــل التوجهــات  خلفــض النفقــات  اجلاريــة  مت  الترشــيد فــي عمليــات االســتقطاب و التعيــني  مــن أجــل خفــض  
النفقات اخلاصة برواتب املوظفني  اإلجمالية والتي بلغت  ) 4%  ( كما يلي : 

 عدد العام
التعيينات 

 عدد 
االنهاءات 

الفرق 
)-/+(

اعداد املوظفني 
االجمالي مع 

املعارين لعقدي 
مادبا و الزرقاء

 الرواتب االجمالية
 مع املعاريني

بالدينار

قيمة الوفر لعام 
2016 من فروقات 

الرواتب بني العامني 
2015و 2016

201316219533-4025 23,745,993   

2014166138284048 26,534,172   

201598222124-4167 29,290,378  
 1,315,153.00  

2016239351112-4037 27,975,225  

   -665906241اجملموع

مديريــــة التدريــــــب: 
يتــم العمــل علــى رفــع كفــاءة  املــوارد البشــرية مــن خــالل تدريــب املوظفــني ومتكينهــم للمحافظــة علــى اخلدمــة  
ــني  ــل حتس ــن أج ــم م ــاء قدراته ــم وبن ــم وتأهيله ــج لتطويره ــط والبرام ــع اخلط ــك   بوض ــوب  وذل ــتوى املطل باملس

مســتوى األداء. 

القيمة احملققةوحدة القياسمؤشر االداء  مديرية التدريب

201420152016

43.547.848.1ساعة/سنةعدد الساعات التدريبية لكل موظف متدرب في السنة

17.423.325نسبةنسبة املوظفني املتدربني الى عدد املوظفني الكلي

186652102023825عددعدد ساعات مساهمات موظفي السلطة في التدريب

8049910010650عددعدد ساعات مساهمات املدراء السلطة في التدريب

54 %نسبةنسبة االناث املتدربات الى االناث الكلي 

 24 %نسبةنسبة الذكور املتدربني الى الذكور الكلي

مديرية الخدمات المساندة :
يتم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات  لدميومة كفاءة األداء التشغيلي ملبنى مركز سلطة املياه من خالل : 

توفيــر مســاحات تخزينيــة جديــدة ) 50% ( مــن مســتودعات املبنــى مــن خــالل جتهيــز مختلــف املواقــع 	 
باللــوازم واملعــدات وتوريــد غيــر الصالــح منهــا إلــى املســتودعات اخملتصــة.
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ــات 	  ــت اتفاقي ــث بلغ ــه , حي ــى وخارج ــل املبن ــات داخ ــي للمديري ــم الفن ــة والدع ــات الصيان ــتجابة لطلب اإلس
ــام 2016. ــة  لع ــركات )14 ( اتفاقي ــع الش ــة م ــة  املبرم الصيان

ــة الالزمــة ممــا أدى إلــى خفــض 	  رفــع كفــاءة التدفئــة املركزيــة فــي املبنــى بنســبة  30 % بعــد إجــراء الصيان
ــاء. قيمــة فاتــورة الكهرب

 خفــض كميــة احملروقــات املســتخدمة فــي التدفئــة بنســبة 50% مــن خــالل اعــادة جدولــة ســاعات تشــغيل 	 
التدفئــة املركزيــة واجــراء الصيانــة الالزمــة للتمديــدات.

ــة 	  ــة الالزم ــة التحتي ــر البني ــالل توفي ــن خ ــلطة م ــى الس ــاء ملبن ــورة الكهرب ــة فات ــض قيم ــي خف ــاهمة ف املس
لتركيــب اخلاليــا الشمســية علــى ســطح املبنــى  واتخــاذ حزمــة مــن اإلجــراءات لترشــيد الطاقــة وكانــت قيمــة 

الوفــر املالــي املتحقــق كمــا هــو موضــح باجلــدول 

فرق االستهالككمية االستهالك )كيلو واط(

)كيلو واط(

الوفر املتحقق النسبة 
املئوية

)كيلو واط( 

الوفر املالي املتحقق 

) دينار ( 20152016

1,138,025877,318260,707% 22.969,613.52

مديرية المتابعة: 
تتولــى مديريــة املتابعــة مســؤولية ادارة مركــز االتصــال والشــكاوى ومركــز  الطــوارئ و الســيطرة و إدارة شــؤون 

ــة . ــس االم مجل

مركز االتصال و إدارة الشكاوى  : 
ــاه،  ــركات وإدارات املي ــة ش ــتجابة لكاف ــرعة االس ــكاوى وس ــة الش ــاءة أداء معاجل ــم كف ــة وتقيي ــز مبتابع ــوم املرك يق
اضافــة الــى تقــدمي تقاريــر احصائيــة وحتليــل للنتائــج الصحــاب القــرار، ويقــوم املركــز بــادارة شــكاوى امليــاه والصرف 
الصحــي فــي كافــة محافظــات اململكــة ويرتبــط بــه مراكــز فرعيــة ، ويتــم التواصــل مــن خــالل برنامــج محوســب 
يتيــح للــكادر العامــل فــي مختلــف املناطــق متابعــة اجــراءات معاجلــة الشــكوى وابالغهــا للمواطنــني وضمــان تقــدمي 
اخلدمــات ضمــن املعاييــر، ويعتبــر املركــز نقطــة اتصــال مــع اجلهــات الرقابيــة احلكوميــة اخملتلفــة مثــل مديريــة 

االمــن العــام ومركــز االتصــال الوطنــي وغيرهــا  ويشــكل املركــز نقطــة االتصــال مــع مركــز الشــكاوى املركــزي .

مركز  الطوارئ و السيطرة :
علــى ضــوء التحديــات األمنيــة الراهنــة بضــرورة حمايــة مصــادر امليــاه مــن االعتــداءات او العبــث او االختراقــات 
االمنيــة  فقــد شــرعت ســلطة امليــاه بإنشــاء وحــدة تنظيــم وحمايــة متطــورة ملراقبــة مصــادر امليــاه مــن اخلزانــات 
واحملطــات والســدود واملرافــق الرئيســية مــن خــالل تركيــب نظــام تكنولوجيــا مراقبــة الكاميــرات، و يقــوم كادر 
متخصــص مــن ذوي اخلبــرة والكفــاءة بــإدارة النظــام، ويرتبــط املركــز مــع اجلهــات االمنيــة اخملتلفــة لضمــان التكامــل 

فــي الواجبــات واملهــام مثــل مركــز القيــادة والســيطرة فــي مديريــة االمــن العــام .
ومت  تعزيــز وســائل احلمايــة فــي املواقــع بالتنســيق مــع املعنيــني فــي مديريــة املشــاغل والصيانــة و تدريــب العاملــني 

علــى حراســة املواقــع ورفــع احلــس األمنــي لديهــم .
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إدارة شؤون مجلس األمة :
عمــال” بالتوجيهــات احلكوميــة بضــرورة تنظيــم وإدارة العالقــة بــني مجلــس األمــة بشــقيه األعيــان والنــواب  تقــوم  
ســلطة امليــاه وبشــكل مســتمر مبتابعــة شــؤون النــواب واألعيــان وبالتنســيق مــع وزارة الشــؤون السياســية والبرملانيــة، 
وعكــس املطالبــات مــن مختلــف مناطــق اململكــة  فــي خطــط وبرامــج ســلطة امليــاه واالســتجابة  الســريعة لهــا, االمــر 

الــذي انعكــس ايجابيــا علــى مســتوى رضــا متلقــي اخلدمــة علــى اخلدمــات املقدمــة مــن ســلطة امليــاه.
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وحدة الرقابة الداخلية
أوال: ) أ ( المقدمة: -

إن دور وحــده الرقابــة الداخليــة يعتبــر دورًا هامــًا لصنــاع القــرار فــي اإلشــارة  إلــى األخطــاء والضعــف لتصويبهــا 
واالســتثمار األمثــل للمــوارد ســواء كانــت ماليــة أو فنيــة و إداريــة بحيــث تطمئــن اإلدارة العليــا فــي ســلطة امليــاه 

بانهــا تســير باجتــاه حتقيــق أهدافهــا الــواردة فــي اخلطــة اإلســتراتيجية . 
إن زيــادة  فاعليــة الرقابــة بأنواعهــا ) ماليــة، إداريــة، فنيــة ( يعتبــر ضروريــا للمســاهمة فــي بنــاء رؤيــة واضحــة 
لــدى اإلدارة العليــا عــن ســير أعمــال ســلطة امليــاه وتعتبــر الرقابــة العــني امليدانيــة لــإلدارة ملراقبــة أداء كافــة 
الوحــدات التنظيميــة للمحافظــة علــى املــال العــام واملوجــودات العامــة والتأكــد  مــن  حســن اســتخدامها بالشــكل 
األمثــل وحســب معيــار التدقيــق الدولــي )315( بهــدف وضــع معاييــر وتوفيــر االرشــادات بشــأن احلصــول علــى فهــم 

لســلطة امليــاه وبيئتهــا . 

)ب( أهداف ونطاق التدقيق: -
تهــدف وحــدة الرقابــة الداخليــة للمحافظــة علــى املــال العــام واالســتخدام األمثــل لكافــة املــوارد البشــرية ســواء 
ــق  ــة التدقي ــب منهجي ــق ) حس ــات التدقي ــمل عملي ــلطة وتش ــي الس ــة ف ــدات التنظيمي ــة الوح ــة لكاف ــت مالي كان

والرقابــة املاليــة ودليــل عمــل وحــدة الرقابــة الداخليــة املعتمــدان وخطــة الرقابــة الداخليــه( . 
1. الفحص والتدقيق على سالمــة وحسن االستخدام لكافــة املوارد املتاحــة

 ) بشرية، مالية، إدارية، فنية ( . 
2. الفحص والتأكد من سالمة كافة العمليات املالية والفنية واالدارية وإنها تتم وفق القوانني واألنظمة . 

3. اجلرد الفجائي على موجودات السلطة  واملشاريع القائمه.
4. التأكد من سالمة وحسن حفظ القيود والسجالت واملعلومات .

5. املشاركة في اللجان ذات الصلة .
6.التنسيق وإعداد الردود للجهات الرقابية اخلارجية األخرى.

7. فعالية وكفاءة عمليات سلطة املياه خلدمة متلقي اخلدمة . 

 
)ج( الهيكل التنظيمي :-

تقسم الرقابة الداخلية من خالل ثالثة أقسام هم: 
1. قسم التدقيق والرقابة املالية .                    2. قسم التدقيق والرقابة الفنية.

3. قسم التدقيق والرقابة اإلدارية .                4. مكتب املتابعة . 

)د( نطاق بيئة الرقابة  :-
1. ايصال وتنفيذ النزاهة والقيم األخالقية .                 2. االلتزام بالكفاءة .

3. مشاركة اولئك املكلفني بالرقابة .                                 4. طريقة االدارة واسلوبها . 
5. الهيكل التنظيمي .                                                         6. تفويض الصالحيات واملسؤوليات .

7. سياسات وممارسات املوارد البشرية .   
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اهم اعمال مدير وحده الرقابة الداخلية 
ـ املشاركة باعمال سلطة املياه بجائزة امللك عبدالله الثاني حفظة الله باملعيار املالي.

ـ املشاركة في جلنة اختيار املوظف املثالي في سلطة املياه.
ـ املشاركة في اللجنة التنسيقية لالبار اخملالفة .

ــي  ــتركني والت ــر املش ــن مدي ــام وم ــني الع ــري واالم ــاه وال ــر املي ــن وزي ــا م ــال لن ــي حت ــتدعاءات الت ــي االس ــر ف ـ  النظ
تتضمــن االعتــراض علــى مقطوعيــات اثمــان امليــاه واخملالفــات والغرامــات .

ـ املشاركه بلجنة االعتراضات بالقيام مبهام جلنة االستئناف املركزية 
) سلطة املياه , شركة مياهنا ، اليرموك ( وكانت املهام في هذه اللجنة ما يلي :ـ 

. دراسة وحل االعتراضات على القرارات الصادرة عن اللجان املشكلة في االدارات واملديريات .
النظر ودراسة االعتراضات واالستفسارات املقدمة من االدارات واملديريات بخصوص املشتركني ومعامالتهم .

وقــد قامــت اللجنــة منــذ تكليفهــا بحــل عــدد كبيــر مــن االعتراضــات واالجابة علــى االستفســارات وجميــع االعمال 
املوكلــة لهــا مــن حيــث دراســة االعتراضــات والكشــف امليدانــي عليهــا وزيــارة االدارات واالجتمــاع مــع اللجــان فيهــا 
والتنســيب باتخــاذ القــرار املناســب لهــا وفيمــا يلــي جــدول يبــني عــدد االعتراضــات املقدمــة واحمللولــة خــالل  تلــك 

الفتــرة :

االستدعيات واالستفساراتعدد االعتراضاتالشركة او االدارة

21453شركة مياه االردن )مياهنا( 

856شركة مياه اليرموك

151عقد ادارة مياه مادبا / مياهنا 

663عقد ادارة مياه الزرقاء /مياهنا 

13222ادارة مياه البلقاء ومديرياتها 

243ادارة مياه الكرك

1125ادارة مياه الطفيلة 

270ادارة مياه معان 

67593اجملموع 

قامت وحده الرقابه الداخلية بالردود على استيضاحات ديوان المحاسبة لألعوام 
2016– 2015

عدد الرود عدد االستيضاحاتالقسمالسنة

2015
الفنية

3939

20166394

2015
املالية

4755

20163340

2015
االدارية

4088

20164585
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االعمال التي قامت بها وحده الرقابه الداخليه مع مديرية المشتركين ضمن خطة 
الرقابه لزياده االيرادات .

عــدد اشــعارات االمــوال االميريــة التــي مت توزيعهــا علــى املشــتركني امليــاه فــي مختلــف احملافظــات التابعــة لســلطة 
امليــاه و املنشــوره باجلريــدة الرســمية )9379( مشــترك و بقيمــة )10107743( دينــار وهــي تفصيليــة كاالتــي:

عدد االشعارات املبلغ محافظة

2025 2405818 دينار محافظة البلقاء 

3733 4222799دينار محافظة معان 

17356701663 دينار محافظة الطفيلة 

17434561958 دينار محافظة الكرك 

101077439379 دينار اجملموع
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ــع او  ــت بي ــار ســواء كان ــى اعمــال االب ــة تشــارك فــي اللجــان الفنيــة للمتابعــة والكشــف عل علمــا أن وحــدة الرقاب
ــات . ــف احملافظ ــي مختل ــة ف ــة او صناعي زراعي

ــى ارض الواقــع لدراســة االعتراضــات  ــار و الكشــف امليدانــي عل كمــا تشــارك فــي جلــان االعتراضــات اصحــاب االب
باالشــتراك مــع مديريــة املشــتركني.

* تقــوم وحــده الرقابــه الداخليــه مبتابعــه تنفيــذ جميــع تعاميــم دولــه رئيــس الــوزراء ووزيــر امليــاه والــري واالمــني 
العــام بخصــوص خفــض النفقــات وزيــادة االيــرادات
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إدارة شؤون الصرف الصحي
برامج الصرف الصحي لتنفيذ االهداف االستراتيجية

برامج الصرف الصحي
1- برنامــج التوســع بخدمــات الصــرف الصحــي مــن  انشــاء محطــات تنقيــه و شــبكات الصــرف الصحــي و حتديــث 
ــه و  ازالــة املــكارة الصحيــة  وتوســعة وتطويــر وصيانــة و رفــع كفــاءة محطــات التنقيــة  وحتســني اخلطــوط الناقل
وخدمــة املشــتركني و  انشــاء محطــات الصــرف الصحــي الصغيــره لتقليــل معانــاة املواطنــني  و متابعــة عقــود تشــغيل 

محطــات تنقيــة الصــرف الصحــي   .
ملخص االنجازات  لمشاريع الصرف الصحي التي كانت قيد التنفيذ  خالل االعوام  

2016-2011   )  والتي  انجزت و انتهت  اعمالها  (

الوصف

2011201220132014
الكلفة                 العدد

)باملليون 
دينار(

عدد 
املشاريع 
املنتهية

الكلفة                 العدد
)باملليون 

دينار(

عدد 
املشاريع 
املنتهية

الكلفة                 العدد
)باملليون 

دينار(

عدد 
املشاريع 
املنتهية

الكلفة                 العدد
)باملليون 

دينار(

عدد 
املشاريع 
املنتهية

مشاريع  
الصرف 
الصحي

50339213627212292632333437

50339213627212292632333437اجملموع

الوصف

20152016

الكلفة                 العدد
)باملليون دينار(

عدد املشاريع 
الكلفة                 العدداملنتهية

)باملليون دينار(
عدد املشاريع 

املنتهية

مشاريع  الصرف 
3931784220519الصحي

3931784220519اجملموع
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االنفاق املالي  على مشاريع الصرف الصحي  خالل عام  2016 حسب مصادر التمويل 

مجموع املطالبات املرسله للماليه للصرف مخصص2016 بالدينارالبيان
بالدينار

18,430,00018,591,451محلي

22,950,00019,142,889قرض  

11,900,00010,294,118منح

53,280,00048,028,457اجملموع
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       ويشمل االنفاق املالي على تنفيذ شبكات صرف صحي  ومحطات تنقية صرف صحي  حيث بلغ مجموع 
االطوال والوصالت املنزليه املنفذه من بداية عام  2016 كما يلي :

1140469-  مجموع االطوال املنفذه باملتر الطولي  صرف صحي  من بداية عام  2016  

23957-  مجموع عدد الوصالت املنزلية املنفذه صرف صحي من بداية عام  2016 =

      مشاريع الصرف الصحي خالل عام  2016 موزعه حسب  احملافظات 

الكلفهالعددنوع املشروعاحملافظة 

1083,674,980صرف صحيالعاصمة

2118,755صرف صحيالبلقاء

2980,679صرف صحيمادبا

1213,500صرف صحيالزرقاء

636,908,790صرف صحياربد

528,085,642صرف صحياملفرق

214,472,309صرف صحيعجلون

118,631,267صرف صحيجرش

513,001,579صرف صحيالكرك

00صرف صحيالطفيله

89,175,600صرف صحيمعان

42205,263,101اجملموع

مشاريع شؤون  الصرف الصحي  املنتهيه خالل عام  2016

الكلفة )باملليون دينار(عدد املشاريع املنتهيةالوصف الرقم

1972,927,646مشاريع الصرف الصحي1

1972,927,646اجملموع
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مشاريع شؤون الصرف الصحي / الصرف الصحي حسب مصادر التمويل 

الكلفة بالدينار االردنيالعددنوع املشروعمصدر التمويل  الرقم   

مشاريع ممولة من ال  1
USAID

239,200,876صرف صحي 

239,200,876اجملموع

usaid33,320,745  85%5,880,131ذاتي %15 

 

الكلفة بالدينار االردنيالعددنوع املشروعمصدر التمويل  الرقم   

2KFW  961,337,766صرف صحي مشاريع ممولة من ال

961,337,766اجملموع

18,401,330KFW 70%42,936,436ذاتي %30 

 

الكلفة بالدينار االردنيالعددنوع املشروعمصدر التمويل  الرقم   

مشاريع ممولة  من البنك 3
Eximbank الكوري

470,802,728صرف صحي 

470,802,728اجملموع

Eximbank 33,277,282ذاتي %47 
%53

37,525,446

 

الكلفة بالدينار االردنيالعددنوع املشروعمصدر التمويل  الرقم   

مشاريع  ممولة  محليا  متويل 4
ذاتي (

1515,944,901صرف صحي 

1515,944,901اجملموع

15,944,901ذاتي %100 

الكلفة بالدينار االردنيالعددنوع املشروعمصدر التمويل  الرقم   

مشاريع  ممولة  من املنحة 5
اخلليجية                  

811,345,280صرف صحي 

811,345,280اجملموع

منحة خليجية   
%100

11,345,280
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الكلفة بالدينار االردنيالعددنوع املشروعمصدر التمويل  الرقم   

مشاريع صرف صحي ممولة  ال 6
UNICEF

35,425,502صرف صحي 

35,425,502اجملموع

  UNICEF ال
100%

5,425,502

 

الكلفة بالدينار االردني مصدر التمويل  الرقم   

قيمة  التمويل ذاتي  من ال  USAID + من ال  KFW + من البنك 7
Eximbank الكوري

 57,558,743
 57,558,743

 

الكلفة بالدينار االردني مصدر التمويل  الرقم   

1,193,915 مشاريع مموله من سلطة اقليم البتراء8
 1,193,915

مشاريع شؤون الصرف الصحي حسب مصدر ونسب التمويل من اجملموع الكلي لكلفتها

نسبة التمويلمصدر التمويل  الرقم   

1USAID  16.2%مشاريع ممولة من ال

2KFW  20.9%مشاريع ممولة من ال

3Eximbank 18.3%مشاريع ممولة  من البنك الكوري

7.8%مشاريع  ممولة  محليا  ) متويل ذاتي (4

5.5%مشاريع  ممولة  من املنحة اخلليجية                  5

6UNICEF 2.6%مشاريع صرف صحي ممولة  ال

نسبة  التمويل ذاتي  من ال  USAID + من ال  KFW + من البنك 7
Eximbank الكوري

%28.0

0.6%مشاريع مموله من سلطة اقليم البتراء8
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مشاريع شؤون الصرف الصحي التي قيد التنفيذ لعام 2016 ) املستمرة واملنتهيه  (

تاريخ االنتهاء تاريخ البدءقيمة املشروعاسم العطاءالرقم
املعدل

نسبة اإلجناز

مشروع اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء 1
الالزمة لشبكات خطوط صرف صحي رئيسية وفرعية 

ووصالت منزلية  ومحطةات الرفع  في جنوب عمان 

364,5002015/01/182016/07/31%70

مشروع دراسات وتصاميم شبكات صرف صحي جنوب 2
عمان - املرحله الثانيه  واالشراف  على التنفيذ  

مرحلة  االشراف

اشراف2,089,6662011/06/012017/12/27

مشروع تنفيذ شبكات صرف صحي جنوب عمان املرحلة 3
الثانية  بطول )366( كم طولي   خلدمة )  9000( 

 وصلة منزليه  . 
يخدم املشروع التجمعات السكانية التالية: اليادودة,  
املقابلني , البنيات ,الصاحلية, اخلضراء, ام البساتني, 

السامك, اللسن, القبية,ام العمد. 

65,667,9682014/12/012017/2/29%57

مشروع  متديد خطوط صرف صحي  متفرقه في وادي 4
السير  ناعور مرج احلمام الوسطاني احلزمة االضافية 

1,355,7552015/03/292016/03/29%96

مشروع اعداد الدراسات ووثائق العطاء   واالشراف على 5
صرف صحي ناعور

 دراسات واشراف2,680,5942008/01/272009/03/15

مشروع  اعادة  تاهيل املرافق الصحية في مبنى سلطة 6
املياه قسم احلركه

22,1202016/05/052016/07/05%100

مشروع صرف صحي ناعور احلزمه رقم  )1( اخلطوط 7
الناقله اقطار 300 ملم  + 400 ملم  بطول  9000 متر 

طولي

5,533,5502016/11/012018/10/31%1 

مشروع  اعادة  تاهيل املرافق الصحية في مبنى سلطة 8
املياه الطابق االول  جناح  الشرقي - الطابق السادس 

الطابق السابع الطابق الثامن

35,1292016/09/042016/12/04%100

 مشروع تنفيذ اخلط الناقل للمياه املعاجلة من محطة 9
تنقية جنوب عمان الى منطقة لواء ذيبان / مادبا     

5,211,3432016/10/012017/04/01%10

تشغيل714,3552016/08/012017/07/31اتفاقية  تشغيل وصيانة محطة تنقية جنوب عمان 10

100%828,0792014/08/312015/03/01مشروع  متديد خطوط صرف صحي  متفرقه في مادبا 11

مشروع اعداد دراسات وتصاميم ووثائق عطاءات  12
الالزمة لشبكات و خطوط صرف صحي ووصالت 

منزليه ومحطات رفع   متفرقه في مادبا 

152,6002014/11/022015/11/02%70

مشروع اعداد دراسات وتصاميم ووثائق عطاءات  13
الالزمة لشبكات و خطوط صرف صحي ووصالت 

منزليه  ومحطات رفع اذا لزم االمر الضليل  واحلالبات 

213,5002014/11/302015/11/30%70

مشروع اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاءات 14
الالزمة لشبكات متفرقه من خطوط الصرف الصحي 
الرئيسية والفرعية  والوصالت املنزلية في محافظة 

البلقاء وما حولها 

102,1552014/05/262015/05/25%70
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تاريخ االنتهاء تاريخ البدءقيمة املشروعاسم العطاءالرقم
املعدل

نسبة اإلجناز

مشروع ازالة مكرهه صحيه اخلط الناقل الداخل  على 15
محطة تنقية الفحيص

16,6002016/01/212016/02/04%100

  مشروع االشراف صرف صحي اربد / الشالله / مرحلة 16
االشراف على التنفيذ

اشراف7,081,1412006/10/282009/04/28

 مشروع تلزمي اعمال البنود االختيارية  للخط الناقل  17
وال UV - Disinfection & Filtration/ حملطة 

الشاللة  حزمة )2(

8,287,3112014/07/092016/07/08%100

تشغيل1,030,0002015/05/012016/04/30عقد  ادارة وتشغيل   وصيانة محطه تنقية  الشاللة .18

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وحتديث محطة تنقية 19
وادي العرب

8,765,9712013/10/302015/8/20%100

مشروع اعادة استخدام املياه املعاجله في ري االغوار 20
الشماليه حزمة  )3( 

10,363,5602013/12/092015/04/07%100

االشراف مشروع اعادة استخدام املياه املعاجله في ري  21
مناطق وادي االردن  

اشراف1,380,8072013/12/092015/12/09

افتتاح احملطة 20,569,6092011/11/222013/11/22مشروع  توسعة  محطة تنقية املفرق 22
بتاريخ 

 25/4/2016
والنسبة 
%97.82

 مشروع  رفع كفاءة محطة تنقية املفرق اعادة  23
استخدام املياه املعاجلة للري

2,090,5312015/01/042016/01/04%100

توريد وتركيب  وتشغيل  وصيانة وحدات صرف صحي 24
متنقلة خمليم الزعتري 

4,291,5252014/02/122014/09/12%100

تشغيل  وصيانة محطة تنقية املياه العادمه في مخيم 25
الزعتري  لالجئني السوريني

تشغيل891,6592016/04/012017/03/31

مشروع البنية التحتية  العادة استخدام املياه املعاجلة 26
للري / محطة تنقية مخيم الزعتري 

242,3182015/04/012015/06/30%100

دراسة وتصميم وإنشاء واشراف على تطوير محطة 27
تنقية  الكرك و كفرجنه واعادة استخدام املياه املعاجله

اشراف3,952,1902006/08/312013/03/15

 مشروع تنفيذ توسعة  وحتديث محطة تنقية كفرجنة 28
اعادة تلزمي املقاول ابراج العرب بكتاب الرئاسة  رقم 

6-11-1-41080  تاريخ  2014-11-23

10,520,1192015/02/152016/02/15%100

35%18,631,2672015/09/252017/09/25مشروع  انشاء وتوسعة  محطة تنقية جرش29

30RE- ( مشروع متديد خط اضافي لنقل املياه املعاجلة
USE( اخلارجة من محطة تنقية الكرك باستخدام 
مادة البولي اثلني عالية الكثافة )HDPE( قطر 300 

ملم 

1,207,2422014/06/142015/06/14%100
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تاريخ االنتهاء تاريخ البدءقيمة املشروعاسم العطاءالرقم
املعدل

نسبة اإلجناز

مشروع اعداد دراسة فنية واقتصادية  والتصاميم 31
النهائية ووثائق عطاء لتنفيذ محطة تنقية املياه 
العادمة املنقولة بالصهاريج مكب النفايات السائله 
لالغوار اجلنوبيه غور الصافي / محافظة الكرك

58,6702014/03/162014/09/16%100

عقد تشغيل  محطه تنقية  ملناطق املزار,مؤته, 32
العدنانيه و املناطق اجملاوره/ الكرك.

تشغيل1,624,0002014/12/112016/12/10

10%9,956,6672015/09/052017/09/05مشروع  انشاء وتوسعة  محطة تنقية الكرك33

تشغيل155,0002015/11/012016/10/31عقد  ادارة و تشغيل  محطه تنقية  اللجون / الكرك.34

اتفاقية عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطات صرف 35
صحي وادي موسى

تشغيل3,854,4762011/04/012016/04/01

اتفاقية عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطات صرف 36
صحي وادي موسى

تشغيل1,948,8002016/04/012018/03/31

تشغيل40,0002015/01/012015/12/13اتفاقية تشغيل وصيانه   محطة تنقية الشوبك37

مشروع اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء 38
الالزمة لشبكات خطوط صرف صحي رئيسية وفرعية 
ووصالت منزلية  ومحطة رفع اذا لزم االمر في محافظة 

معان لواء البتراء

64,2502014/09/142015/02/15%100

مشروع اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء 39
الالزمة لشبكات خطوط صرف صحي رئيسية وفرعية 
ووصالت منزلية  ومحطة رفع اذا لزم االمر في اجلنوب

61,7602015/03/012015/07/27%100

مشروع متديد خطوط صرف صحي من انابيب 40
البالستيك املقوى اقطار ) 150-200 ملم ( مع ملحقاتها  
واعمال  التغليف باخلرسانه املسلحه خلدمة مناطق  

حي االشغال  وحي االسكان وحي االستراحة في 
محافظة معان 

1,952,3992015/03/082016/01/08%100

مشروع متديد خطوط صرف صحي  مع ملحقاتها  41
واعمال  التغليف باخلرسانه املسلحه  خلدمة مناطق 

متفرقة في وادي موسى حزمة رقم )1(  محافظة معان 

1,193,9152016/02/212016/12/12%75

تشغيل60,0002012/01/012015/12/31عقد تشغيل  محطة تنقية بلدة املنصوره / الشوبك42

205,263,101اجملموع
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كمية مياه الصرف الصحي املتدفقة إلى كافة محطات التنقية  وكمية املياه  اخلارجة املعاجلهمن2010 عام  وحتى نهاية عام 
2016 لكافة محطات التنقية في اململكة )باملليون متر مكعب سنويا( 

2010201120122013201420152016الوصف  

كمية املياه الداخلة  حملطات  التنقيه 
 في اململكه

)مليون متر مكعب  سنويا (
117115122126143152158

كمية املياه ااخلارجة املعاجله من 
 محطات التنقيه 

)مليون متر مكعب  سنويا (
110110118121136147151

كمية املياه ااخلارجة املعاجله املعاد 
 استخدامها

)مليون متر مكعب  سنويا (
102102112112125133136

نسبة املياه املعاجلة املعاد استخدامها 
90.0%90.5%91.9%92.6%94.9%92.7%92.7%من محطات التنقيه
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عدد اتفاقيات اعادة االستخدام املبرمه مع املزارعني  لالعوام  2010 -2016

 عدد اتفاقيات اعادة االستخدام السنة 
املبرمه مع املزارعني

2010146

2011177

2012179

2013185

2014208

2015218

2016245
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 كمية مياه الصرف الصحي املتدفقة إلى كافة محطات التنقية  وكمية املياه  اخلارجة املعاجله
من2010 عام  وحتى نهاية عام 2016 لكافة محطات التنقية في اململكة )باملليون متر مكعب سنويا( 

 كمية املياه اخلارجة املعاجلة من محطات التنقية السنة 
)مليون متر مكعب  سنويا (

 كمية املياه ااخلارجة املعاجله املعاد استخدامها
)مليون متر مكعب  سنويا (

2010110102

2011110102

2012118112

2013121112

2014136125

2015147133

2016151136
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     W
ASTEW

ATER TREATMENT PLANTS 

DAILY AVERAGE INFFLUENT  2016 (M
3/Day)

 

MONTH
JAN

FEB
MAR

APR
MAY

JUN
JUL

AUG
SEP

OCT
NOV

DEC
AVG

TOTAL
W

W
TP

m
3/DAY

m
3/DAY

m
3/DAY

m
3/DAY

m
3/DAY

m
3/DAY

m
3/DAY

m
3/DAY

m
3/DAY

m
3/DAY

m
3/DAY

m
3/DAY

m
3/DAY

MCM/
YEAR

IRBID
8948

9596
8338

8036
8184

7892
8398

11983
11195

8640
7687

8086
8915

                     
3.25 

W
ADI- 

SHALLALA
7475

6148
7099

6911
6850

6548
7128

7790
6451

6408
6776

6850
6870

                     
2.51 

W
ADI HASSAN

1500
1464

1739
1609

670
1373

1623
907

1758
1460

1776
1768

1471
                     
0.54 

RAMTHA  IRR.
4495

4092
4113

4167
4263

4446
4520

4400
4077

4124
4171

4201
4256

                     
1.55 

 NORTH 
SHOUNEH

621
591

698
720

761
627

655
803

691.2
708.7

742
578

683
                     
0.25 

MAFRAQ 
2878

3466
3368

3683
3787

3790
3792

3552
3574

3536
3625

3617
3556

                     
1.30 

KUFRANJA
2300

2400
2250

2400
2350

3360
3359

3362
3356

3377
3398

4408
3027

                     
1.10 

W
ADI ARAB

15690
14945

14375
12547

11953
11685

13643
9994

9950
11750

11542
15163

12770
                     
4.66 

TALL - MANTAH
322

370
427

438
441

383
392

371
357

361
356

380
383

                     
0.14 

AKADEER
1645

1607
1694

2000
1839

1930
2032

2129
2428

2569
1745

1698
1943

                     
0.71 

AL-MARAAD
5821

5630
6175

5474
5800

5670
5590

6264
5497

5286
5054

5550
5651

                     
2.06 

Zatari
1140

1380
1320

1404
1596

1728
1656

2087
1980

2148
2076

2088
1716

                     
0.63 

AS-SAMRA
292075

300980
313418

313496
304074

299422
305048

313140
300102

302299
307315

300912
304357

                 
111.09 

ABU-NUSIER
3410

3228
3084

3134
3094

3436
3677

3505
3400

3198
2939

3548
3304

                     
1.21 

SALT
8575

8569
8481

9109
8482

9054
8415

8717
8454

8235
7297

7385
8398

                     
3.07 

BAQA’
11462

12031
12031

13073
13555

12702
13838

13192
13172

13638
17251

10893
13070

                     
4.77 

W
ADI AL SEER

3908
4178

5622
5329

5014
5310

5149
4770

5220
4913

4629
4527

4881
                     
1.78 

FUHIS
2899

2843
2767

2978
2936

2782
2858

2896
2725

2883
2684

3054
2859

                     
1.04 

AL - JIZA 
748

774
721

517
727

805
817

766
823

816
655

670
737

                     
0.27 
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SOUTH AMMAN
9939

9939
9939

9939
9939

9939
9939

9762
8333

9939
8389

13273
9939

                     
3.63 

MADABA 
7031

7144
6658

6242
7616

7280
7336

7608
7666

7175
7175

7175
7176

                     
2.62 

AQABA MECH.
10837

12251
11660

11101
12328

13325
13485

14011
13162

11323
11147

10047
12056

                     
4.40 

AQABA W
.S.P

6616
5627

6772
8986

8106
8166

6145
6382

7152
9385

8839
9242

7618
                     
2.78 

MA’AN 
3224

2513
2236

2627
2643

2731
2565

2474
2051

2254
2178

2331
2485

                     
0.91 

KARAK
1491

1380
1342

1397
1362

1445
1404

1435
1377

1416
1184

1380
1384

                     
0.51 

TAFILA
1327

334
634

702
1291

1342
1681

1680
1796

2014
1801

1327
1327

                     
0.48 

AL- LAJJOUN
696

696
696

708
713

671
696

730
658

696
696

696
696

                     
0.25 

MU,TA
907

1034
1020

1131
1010

1101
1126

1229
1183

1348
1141

1260
1124

                     
0.41 

SHOBAK
107

111
88

113
98

100
96

107
105

94
111

87
102

                     
0.04 

W
ADI MOUSA

2360
2795

3081
3006

2558
2339

2381
2415

2439
2588

2619
2771

2613
                     
0.95 

TOTAL m3/D
420447

428117
441845

442976
434040

431382
439442

448462
431132

434581
436999

434965
435365

158.91
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نسبة املياه املعاجلة املعاد استخدامها من محطات التنقيه

نسبة املياه املعاجلة املعاد استخدامها من محطات التنقيهالسنة 

2010%93

2011%93

2012%94

2013%92

2014%91

2015%90

2016%90
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مشاريع صرف صحي  جاهزة للطرح  وبحاجة للتمويل

مشروع تنفيذ اعادة تأهيل محطة تنقية البقعة وتنفيذ اخلط الناقل من محطة ابو نصير الى محطة البقعة 

الكلفة الكليةاملشروع / النشاط 
) الف دينار ( 

وضع املشروع ومكوناته 

مشروع تنفيذ اعادة تأهيل محطة 
تنقية البقعة وتنفيذ اخلط الناقل من 

محطة ابو نصير الى محطة البقعة
3,000

اخلط الناقل ) يجري حاليا اعداد الدراسات الى الغاء 
 محطة ابو نصير

 وتصميم محطة رفع باجتاه شفا بدران ومن ثم االنسياب 
 الطبيعي باجتاه 

          CDM USAID   غرب الزرقاء محال على شركة

مشاريع صرف صحي األزرق  :- 

الكلفة الكلية                املشروع / النشاط 
) الف دينار ( 

وضع املشروع ومكوناته 

 احلزمة االولى : 
شبكات بطول )27(كم / محطة رفع2,802االزرق الشمالي 

 احلزمة الثانية : 
شبكات بطول )43(كم / وأربع محطات رفع5,290االزرق اجلنوبي 

 احلزمة الثالثة :
محطة تنقية )3200(م3/يوم 5,923 محطة تنقية 

مشروع العبارة الصندوقية من عني غزال الى محطة تنقية وادي الزرقاء 

الكلفة الكلية                املشروع / النشاط 
) الف دينار ( 

وضع املشروع ومكوناته 

 احلزمة االولى : 
من راس العني إلى عني الغزال 

خطوط صرف صحي بطول )8(كم12,000

 احلزمة الثانية :
من عني الغزال إلى السخنة

48,000 

 احلزمة الثالثة : 
من السخنة إلى طواحني العدوان 

خطوط صرف صحي بطول )14( كم 20,000
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شبكات صرف صحي معان )تنفيذ شبكات( 

الكلفة الكلية   املشروع / النشاط 
 ) الف دينار ( 

وضع املشروع ومكوناته 

شبكات صرف صحي ووصالت منزلية3,209احلزمة االولى :  اذرح

 احلزمة الثانية : 
حي األميرة هيا وحي الزراعة 

شبكات صرف  صحي باقطار مختلفة2,516

صرف صحي الكرك  املشاريع املنبثقه عن عطـاء الدراسات املركــزي رقم )168/2005( 

الكلفة الكلية املشروع / النشاط 
وضع املشروع ومكوناته ) الف دينار ( 

 احلزمة االولى : 
شبكات الكرك /أجزاء من منشية أبو 

حمور املرج
شبكات بطول 44 كم / 2محطة رفع  / وصالت منزلية 4,700

عدد 624

 احلزمة الثالثة : 
 شبكات الكرك /أجزاء من الشهابية 
الصاحلية العزيزية أجزاء من املرج 

4,800 

مشروع دراسات صرف صحي ناعور

الكلفة الكلية                املشروع / النشاط 
) الف دينار ( 

وضع املشروع ومكوناته 

خطوط صرف صحي بطول )56(كم 9,300احلزمة الثانية :-

خطوط صرف صحي بطول )48(كم ومحطة رفع 9,000احلزمة الثالثة :-

خطوط صرف صحي بطول )43(كم ومحطة رفع 9,000احلزمة الرابعة :-

خط ناقل للمياه املعاجلة اخلارجة من محطة تنقية وادي 6,000احلزمة اخلامسة :-
السير تصل إلى موقع سد الكفرين قطر )600(ملم بطول 

)10(كم 
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مشروع صرف صحي برقش خلدمة كفر راكب، بيت ايدس، كفر عوان، كفر ابيل، واملناطق اجملاورة عدة حزم - اربد

الكلفة الكلية                املشروع / النشاط 
) الف دينار ( 

وضع املشروع ومكوناته 

 احلزمة االولى : 
محطة تنقية برقش بطاقة تصميمية تصل إلى )7500(

م3/يوميًا( وخط إعادة إستخدام املياه املعاجلة في 
الزراعة + محطات الرفع

محطة تنقية + )7( محطات رفع + محطة 18,500
إعادة إستخدام

 احلزمة الثانية :
شبكات بطول )45(كم / محطات رفع 5,900شبكة صرف صحي خلدمة قرية جديتا

عدد)2( / وصالت منزلية عدد )1285(

 احلزمة الثالثة : 
شبكات بطول )45(كم / محطات رفع عدد 4,300شبكة صرف صحي خلدمة قرية كفر أبيل

)2( / وصالت منزلية عدد )990(

 احلزمة الرابعة : 
شبكة بطول )42(كم / وصالت منزلية 8,700شبكة صرف صحي خلدمة قرية كفر عوان

عدد )1140(

 احلزمة اخلامسة : 
شبكة بطول )38(كم محطات رفع عدد 4,100شبكة صرف صحي خلدمة قريتي كفر راكب وبيت رأس

)5(/ وصالت منزلية عدد )1200(

مشروع صرف صحي اجلنيد

الكلفة الكلية                املشروع / النشاط 
) الف دينار ( 

وضع املشروع ومكوناته 

جاهزة للطرح 27,000مشروع صرف صحي اجلنيد 

عطــــاء رقم 83/2009 مركزي اخلاص بدراسة وتصميم واعداد وثائق عطاء خلطوط صرف صحي رئيسية 
وفرعية ووصالت منزلية ومحطات رفع ملدخل مدينة جرش وضواحيها .  
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الكلفة الكلية                املشروع / النشاط 
) الف دينار ( 

وضع املشروع ومكوناته 

 احلزمة االولى  
منطقة اجلبارات واملنارة واملعامالت 

املتفرقة داخل حدود محافظ جرش.

 خط الضخ / الوصالت املنزلية3,600
 /محطة الرفع /شبكات رئيسية 

       : احلزمة الثانية 
 جزء من منطقة ظهر السرو

3,320 HDPE شبكات رئيسية من انابيب 
 باالضافة الى الوصالت املنزلية

 احلزمة الثالثة :
 املناطق املتبقية من منطقة ظهر السرو 

ومنطقة النبي هود 

 15كم شبكات رئيسية /2,700
 وصالت منزلية / محطة رفع / خط ضخ 

 7.8كم شبكات رئيسية 2,150احلزمة الرابعة : منطقة ساكب
/ وصالت منزلية / محطات  رفع / خطوط ضخ 

تنفيذ مشروع صرف صحي سهل حوران

الكلفة الكلية                املشروع / النشاط 
) الف دينار ( 

وضع املشروع ومكوناته 

جاهزة للطرح 37,000تنفيذ مشروع صرف صحي سهل حوران 

مشاريع صرف صحي قيد الدراسة حاليا وبحاجة  للتمويل عند انتهاء مرحلة الدراسات

الكلفة الكلية                املشروع / النشاط 
) الف دينار ( 

وضع املشروع ومكوناته 

قيد الدراسة40,000مشروع  تنفيذ  شبكات صرف صحي جنوب عمان/  - املرحلة الثالثة 

تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية والوصالت املنزلية في 
محافظة البلقاء 

قيد الدراسة15,000

تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية ووالوصالت املنزلية 
ومحطتي رفع اذا لزم االمر / اجلنوب -  روضة االمير هاشم معان -لواء 

البتراء - قضاء ايل 

قيد الدراسة4,000

 تنفيذ شبكات من خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية ووالوصالت 
املنزلية ومحطة رفع /لواء البتراء - معان 

قيد الدراسة5,000

تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية والوصالت املنزلية 
ومحطتي رفع  / اجلنوب - روضة االمير هاشم

قيد الدراسة4,000

تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية والوصالت املنزلية 
ومحطات رفع في الضليل واحلالبات واخلالدية - الزرقاء

الدراسة وحتضير وثائق 38,000
العطاء قيد االنتهاء
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مشاريع صرف صحي جديدة  بحاجة للدراسة والتمويل للتنفيذ

الكلفة الكلية                املشروع / النشاط 
) الف دينار ( 

وضع املشروع 
ومكوناته 

جديد500دراسات صرف صحي ملناطق متفرقة في محافظات الزرقاء

جديد500دراسات صرف صحي ملناطق متفرقة في محافظات اجلنوب

اعادة دراسة جدوى ملنطقة مؤاب الكرك لتحضير الدراسات الالزمة ووثائق العطاءات 
جديد100والدراسات التفصيلية - الكرك

جديد350دراسات ملناطق مختلفة في محافظة البلقاء

جديد300دراسات صرف صحي ملنطقة ذيبان - مادبا

جديد200دراسات صرف صحي ملنطقة شمال عمان

مشروع اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاءات الالزمة لشبكات الصرف الصحي 
من خطوط رئيسية وفرعية ووصالت منزلية باالضافة حملطتي رفع اذا لزم االمر 

ملنطقة الكرك
جديد100

 مشروع اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق
 العطاءات الالزمة لشبكات الصرف الصحي من خطوط رئيسية وفرعية ووصالت 

منزلية باالضافة حملطتي رفع اذا لزم االمر ملنطقة قصبة الطفيلة عني البيضاء
جديد100

اعادة دراسة جدوى ملنطقة الشوبك - معان  لتحضير الدراسات الالزمة ووثائق 
جديد100العطاءات والدراسات التفصيلية -معان

جديد1,000مشروع دراسات وتصاميم متفرقة في انحاء اململكة

جديد1,000مشروع دراسات وتصاميم متفرقات صرف صحي في محافظة العاصمة

جديد20,000مشروع تنفيذ دراسات وتصاميم متفرقات صرف صحي في محافظة العاصمة
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مديرية تراخيص اآلبار
العددالوثيقة

189رخص االستخراج / زراعي

1رخص االستخراج / انتاجي

30رخص االستخراج / صناعي

2رخص االستخراج / شرب عام

3رخص االستخراج / جامعات

225مجموع رخص االستخراج 

38رخص حفر بئر بدل بئر/ زراعي

1رخص حفر بئر بدل بئر /زراعي حكومي

6رخص حفر بئر بدل بئر / صناعي

45االشراف على حفر بئر بدل بئر 

2رخص التنظيف/  شرب حكومي

3رخص التنظيف/  صناعي

70رخص التنظيف/  زراعي

6اجازات االستخراج / تنظيف

81االشراف على تنظيف بئر

1رخص التعميق / انتاجي

1رخص التعميق / صناعي

21رخص التعميق / زراعي

2اجازات االستخراج/ تعميق 

25االشراف على تعميق بئر

4رخص بيع مياه لغايات الشرب الول مرة

14جتديد رخص بيع مياه لغايات الشرب 

5رخص بيع مياه لغيرغايات الشرب الول مرة

5جتديد رخص بيع مياه لغيرغايات الشرب 

27التجارب املضخية / زراعي

2التجارب املضخية / صناعي

3رخص حفر/حكومي شرب

1جتديد رخص حفر/حكومي شرب
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4االشراف على رخص حفر بئر / حكومي شرب

1جتديد رخص حفر/زراعي حكومي

1رخص حفر/زراعي حكومي 

2االشراف على رخص حفر / زراعي حكومي

6رخص حفر/صناعي 

6االشراف على رخص حفر / صناعي

5اجازات االستخراج/ زراعي )تصويب اوضاع(

53متديد اجازات استخراج / زراعي

55نقل امللكية بئر/ زراعي

7نقل ملكية بئر / صناعي

1نقل ملكية بئر / انتاجي

63مجموع نقل امللكية

25استمرارية تعميق بئر 

54استخدام حفارة دق

28ايصال تيار كهربائي

29االقراض الزراعي

39جلان الردم 

30جلان الكشف

7ازاحة موقع بئر

80افراج عن التأمينات

13مطالبات مالية

3تزويد مياه من الشبكة 
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شؤون المختبرات و النوعية 

يتولــى شــؤون اخملتبــرات والنوعيــة باعتبــاره اجلنــاح الفنــي الرئيــس إلجــراء التحاليــل اخملبريــة وإدارة النوعيــة 
فــي ســلطة امليــاه، رصــد ومراقبــة النوعيــة للمصــادر املائيــة وأنظمــة التزويــد املائــي وامليــاه العادمــة بشــقيها املنزلــي 
والصناعــي فــي كافــة املناطــق التــي تــدار مباشــرة مــن قبــل ســلطة امليــاه ويعتبــر القطــاع مركــزًا علميــًا وتدريبيــًا 
متخصصــًا يحاكــي اخملتبــرات العامليــة مــن حيــث كفــاءة وخبــرة العاملــني وحداثــة التجهيــزات والوســائل املتاحــة. 
حيــث حصــل شــؤون اخملتبــرات والنوعيــة علــى االعتمــاد العاملــي لكفــاءة مختبــرات الفحــص وفــق مواصفــة اآليــزو 
2005 : 17025مــن قبــل نظــام االعتمــاد البريطانــي UKAS منــذ 2005، كمــا وتســعى شــؤون اخملتبــرات والنوعيــة 
إلــى اســتدامة االعتمــاد مــن خــالل مديرياتهــا اخملتلفــة وعبــر قســم ضبــط اجلــودة التــي تتولــى احملافظــة علــى 
ــاه  ــاه الشــرب و مي ــى حتاليــل مي ــر الدوليــة فــي ضبــط و توكيــد اجلــودة عل ــى املعايي هــذا االعتمــاد وتطبيــق أعل
الصــرف الصحــي وحتاليــل النظائــر البيئيــة واألحيــاء الدقيقــة وجمــع العينــات ومراقبــة اخلدمــات وقــد قــام فريــق 
مــن مقييمــي  هيئــة االعتمــاد البريطانيــة )UKAS( فــي شــهر نيســان مــن هــذا العــام 2016 بزيــارة تقييــم ســنوية 
و فــي نهايــة الزيــارة وافقــت الهيئــة علــى متديداالعتمــاد للســنة احلاديــة عشــر . كمــا يقــوم شــؤون اخملتبــرات و 
النوعيــة بتبنــي املنهجيــات احلديثــة كســالمة امليــاه وهــو إطــار أصبــح منهــج عمــل متبــع فــي كثيــر مــن دول العالــم 
املتقدمــة يعتمــد علــى تقييــم اخملاطــر والســيطرة عليهــا وضمــان مأمونيــة وســالمة امليــاه مــن املصــدر حتــى حنفيــة 

املســتهلك.

الرقابة على نوعية مياه الشرب:
ــة  ــة تغطي ــاء اململك ــة أنح ــي كاف ــرب ف ــاه الش ــة مي ــى نوعي ــي عل ــج الرقاب ــة البرنام ــة النوعي ــام الرقاب ــذت أقس نف
املواصفــة القياســية ألعــداد العينــات اجلرثوميــة  لعــام 2016 حيــث مت جمــع  )31039(عينــة لغايــات الفحوصــات 
اجلرثوميــة الروتينيــة مــن جميــع محافظــات اململكــة مــن قبــل )مديريــة النوعيــة - شــؤون اخملتبــرات والنوعيــة، 
ــوف  ــة للوق ــة الرقابي ــج اخلط ــن برنام ــك ضم ــة(، وذل ــاه العقب ــركة مي ــوك، ش ــاه اليرم ــركة مي ــا ، ش ــركة مياهن ش
علــى مــدى مطابقــة نوعيــة امليــاه للمواصفــة القياســية األردنيــة مليــاه الشــرب رقــم 2015/286،  وقــد بلغــت نســبة 

املطابقــة الكليــة 99.62% ، كمــا مت التعامــل مــع 30 شــكوى  بســبب تســرب ميــاه عادمــة الــى شــبكة التوزيــع.
       شكل رقم )1(:عدد شكاوي نوعية مياه الشرب                     شكل رقم )2(: نسبة املطابقة امليكروبيولوجية                     

                                                                                                                 لعينات مصادر وشبكات مياه الشرب
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جدول رقم )1(: نسبة املطابقة امليكروبيولوجية لعينات مصادر وشبكات مياه الشرب و نسبة التغطية 
 عام 2016

نسبة تغطية 
املواصفة االردنية 

ملياه الشرب %

النسبة املئوية 
املطابقة لشبكات 

التوزيع  % 

النسبة املئوية 
املطابقة للعينات % 

عدد العينات غير 
املطابق

عدد العينات 
املكلورة اجملمعة

احملافظة

257.9 99.85 99.86 16 11609 العاصمة
180.3 99.97 99.98 1 4075 اربد
99.3 99.06 98.54 24 1648 البلقاء
98.7 99.60 99.21 17 2145 الزرقاء

103.1 99.03 98.73 5 393 الطفيلة
166.2 100 100 0 947 العقبة
98.2 99.56 99.65 3 862 الكرك
94.5 99.33 99.01 12 1207 املفرق
97.4 98.20 98.11 17 899 جرش

135.4 100 100 0 923 عجلون
326.1 100 100 0 681 مادبا
100.5 99.75 99.16 5 593 معان
146.5 99.53 99.62 100 25982 اجملموع

الرقابة على المياه الخارجة من محطات تنقية المياه العادمة المنزلية والصناعية:

مت جمع )1546( عينة موزعة كما هو موضح في الشكل رقم )3(.

شكل رقم )3( توزيع عينات املياه العادمة    
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وبلغت عدد عينات املياه العادمة املنزلية والصناعية اخملالفة )617( موزعة كما في اجلدول رقم )2(:

جدول رقم )2(: عدد عينات املياه العادمة املنزلية والصناعية اخملالفة خالل عام 2016

عدد اخملالفاتموقع  العينة

491محطات تنقية عامة

44محطات تنقية خاصة

82مصانع رابطة

التحاليل المخبرية: 
وامليكروبيولوجيــة  الكيماويــة  للمعاييــر  الواحــدة  للعينــة  فحصــا   )116( بإجــراء  اخملتبــرات  مديريــة  تقــوم 
واإلشــعاعية فــي مصــادر ميــاه الشــرب باإلضافــة لتحاليــل امليــاه العادمــة املنزليــة والصناعيــة ويتــم اجــراء )70( 
ــب  ــي تواك ــورة الت ــة املتط ــات التحليلي ــتخدام التقني ــل  و باس ــي مؤه ــالل كادر فن ــن خ ــك م ــا وذل ــا تخصصي فحص
املســتجدات العلميــة والتكنولوجيــا احلديثــة حيــث يتــم تطبيــق متطلبــات ضبــط اجلــودة التحليليــة للتأكــد مــن 
احلصــول علــى نتائــج ذات مصداقيــة عاليــة. بلغــت أعــدد العينــات الســنوية الــوارده الــى مديريــة اخملتبــرات مــا 

ــل. ــف حتلي ــي )86095( ال ــت حوال ــة وتضمن ــف عين ــارب ) 34482( ال يق
ــغ عــدد التحاليــل التــي مت اعتمادهــا مــن قبــل نظــام اإلعتمــاد البريطانــي)UKAS( منــذ عــام 2005   كمــا يبل
وفقــا لنظــام األيــزو )ISO17025:2005( للتحاليــل اخملبريــة اخملتلفــة)59( حتليــال ويتــم الســعي لتوســعة نظــام 

اإلعتمــاد ســنويا لتغطيــة كافــة التحاليــل املطلوبــة.   
جدول رقم )3(: عدد العينات والتحاليل اخملبرية لعام 2016

عددالعيناتعددالتحاليلالقسم

290824971كيمياء مياه الشرب

119541912كيمياء املياه العادمة

4034126888األحياء الدقيقة

4718711النظائر البيئية

8609534482اجملموع

التخطيط والتقييم:
ــاه الشــرب واملتابعــة والتقييــم( بتنفيــذ  قامــت املديريــة بأقســامها الثــالث )حمايــة املســاقط املائيــة، ســالمة مي
ــة  وســالمة املنشــآت  ــة والكمي ــة املســاقط املائيــة وضمــان ســالمتها مــن حيــث النوعي العديــد مــن البرامــج حلماي
ــة  ــب متابع ــي تتطل ــني، والت ــى املواطن ــليمة ال ــة وس ــاه آمن ــول مي ــى وص ــًا عل ــك حرص ــة وذل ــادر املائي ــة للمص التابع
ــى  ــؤدي ال ــد ت ــي ق ــوث الت ــؤر التل ــل ب ــر  وحتلي ــاه وحص ــادر املي ــع مص ــى جمي ــة عل ــة البيئ ــات حماي ــذ متطلب تنفي
ــداد  ــى إع ــة ال ــك، باالضاف ــول ذل ــع حص ــتباقية ملن ــات األس ــذ االحتياط ــع أخ ــا، م ــة وتوقفه ــادر املائي ــث املص تلوي
الدراســات البيئيــة املتخصصــة للعديــد مــن حــاالت التلــوث التــي لهــا مســاس بســالمة نوعيــة امليــاه وحمايتهــا مــن 

ــر.   اخملاط
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ادارة المعلومات المخبرية وخدمة الزبائن :
تعتبروحــدة املعلومــات وضبــط اجلــودة حلقــة الوصــل بــني متلقــي اخلدمــة ومديريــات القطــاع فيمــا يتعلــق 
ــالل  ــن خ ــاه م ــة املي ــة بنوعي ــات املتعلق ــى إدارة املعلوم ــه، وتتول ــات اخملبري ــل العين ــع وحتلي ــة جم ــدمي خدم بتق
ــّا والرائــدة فــي إدارة املعلومــات اخملبريــة ومبــا يتوافــق مــع متطلبــات  تطبيــق أحــدث األنظمــة املســتخدمة عاملي

.UKAS هيئــة االعتمــاد الدولــي البريطانــي

عائدات القطاع الخاص
اجلدول التالي يلخص عائدات القطاع اخلاص بدل خدمات جمع وحتليل العينات خالل السنوات من 2014 

وحتى 2016

                  
السنة العائد 

بالدينار
%الزيادة 
السنوية 

للعائد

عدد 
العقود

عدد 
الزبائن 
خالل 
السنة

عدد 
طلبات 

التحاليل

عدد 
العينات

% الزيادة 
السنوية بعدد 

العينات

2014 120000 %1.64- 33 125 680 1400 -%1.3

2015 436961 %127 + 39 150 700 2000 +%42.86

2016 505162 +15.61 41 176 1070 4915 +%145.75

ضبط الجودة:
حافظــت شــؤون اخملتبــرات والنوعيــة علــى اســتمرارية االعتمــاد الدولــي لشــؤون اخملتبــرات والنوعيــة للســنة 
احلاديــة عشــرعلى التوالــي واملمنــوح مــن قبــل هيئــة االعتمــاد البريطانيــة UKAS , حيــث مت اجــراء زيــارة 
ــرات  ــي UKAS وقــد اشــاد الفريــق بشــؤون اخملتب ــة االعتمــاد البريطان ــل فريــق هيئ التفتيــش الســنوية مــن قب
والنوعيــة وبــإدارة وحــدة املعلومــات و ضبــط اجلــودة لهــذا النظــام ومت وصفــه بأنــه نظــام عالــي اجلــودة وذو مســتوى 

مرتفــع مــن األداء.

ــرق  ــاءة الط ــتمرارية كف ــن اس ــد م ــر والتأك ــى املعايي ــق اعل ــة بتطبي ــة التحليلي ــط العملي ــعي لضب ــالل الس ــن خ وم
ــم: ــه يت ــا فان ــني عليه ــة والعامل التحليلي

1 . 17025 ISO  ــاد ــة االعتم ــات مواصف ــى متطلب ــق عل ــمل التدقي ــي ليش ــق الداخل ــام التدقي ــق نظ ــم تطبي يت
االداريــة والفنيــة حيــث مت تنفيــذ اربعــة جلســات تدقيــق علــى املتطلبــات االداريــة العامــة وثمانيــة جلســات 
تدقيــق علــى املتطلبــات الفنيــة العامــة وخمســة جلســات تدقيــق عمــودي علــى عينــات ميــاه الشــرب واربعــة 
ــة.  ــرق التحليلي ــى الط ــق عل ــات تدقي ــة جلس ــة وخمس ــاه العادم ــات املي ــى عين ــودي عل ــق عم ــات تدقي جلس
باالضافــة لذلــك  تضمــن التدقيــق علــى 10 جــوالت ميدانيــة جلامعــي العينــات مليــاه الشــرب وامليــاه العادمــة.

ــة واململكــة . 2 ــات املتحــدة االمريكي ــة فــي كل مــن الوالي ــات عاملي ــة مــع جه االشــتراك ببرامــج الكفــاءة اخملبري
املتحــدة واملانيــا حيــث كان عــدد املشــاركات لعــام 2016 حوالــي 375 جلميــع التحاليــل املعتمــدة وغيــر املعتمــدة 

وبلغــت النســبة العامــة للنجــاح %96.5.
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المراقبة عن بعد )المشروع الكوري(:
       يعمــل قســم املراقبــة عــن بعــد منــذ تاسيســه علــى حتقيــق االهــداف ااالســتراتيجية اخلاصــة مبديريــة 
النوعيةوالتــي تتالئــم مــع االهــداف االســتراتيجية لســلطة امليــاه والــري مــن خالل رفــع قيمــة العمليات التشــغيلية 
وتنميــة وتطويــر القــدرات املؤسســية والعمــل علــى اســتدامتها ممــا للىتطويــر فــي خدمــة العمــالء وايجــاد وفــر 

مــادي.

من اهم منجزات القسم خالل عام 2016  :      
    احملافظــة علــى اســتدامة عمــل قســم املراقبــة عــن بعــد للمشــروع الكــوري حملطاتــه الثــالث )الســلط،الزعتري 
،اخلربــة الســمرا ( وذلــك مــن خــالل الزيــارات امليدانيــة وبرامــج الصيانــة الدوريــة مــع الشــركة الصانعــة مــن خــالل 

عقــد الصيانــة والتقاريــر الفنيــة  .
      اجنــاز العمــل فــي املشــروع االملانــي )SMART MOVE 3(     ملراقبــة ينابيــع الســلط الثــالث )حزيــر ، البقوريــة 
، الشــريعة ( باالضافــة الــى ربــط هــذه املعلومــات مــع التغيــرات املناخيــة والتــي يتــم مراقبتهــا مــن خــالل محطــات 
مترولوجــي تابعــة لنفــس املشــروع هــذا ولقــد مت مــع نهايــة عــام 2016 تفعيــل نظــام املراقبــة ايضــا علــى محطــات 
ــة  ــن دراس ــالث لتكوي ــات الث ــى النبع ــا عل ــة تأثيره ــك ملراقب ــع  وذل ــوض الينابي ــس ح ــن نف ــودة ضم ــة املوج التنقي

متكاملــة لوضــع احلــوض املائــي فــي تلــك املنطقــة .
عددالمحطات التابعة للقسم                                
 ولرفــع قيمــة العمليــات مــع حتقيــق وفــر مالــي  
فقــد مت التنســيق مــع عــدة جهــات واملتابعــة 
املركزيــة  املشــاغل  مديريــة  مــع  احلثيثــة 
ووحــدة  والتقييــم  الدراســات  ومديريــة 
مديريــة  املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
الــى  باالضافــة  املاليــة  والدائــرة  العطــاءات 
لالســهام  احملافظــات  فــي  املعنيــة  املديريــات 
العمــل  تواجــه  التــي  املشــاكل  جميــع  بحــل 

لتشــغيل. وا

    أهم الدراسات التي تقدم بها قسم المراقبة عن بعد في عام 2016:

اجلهة التي ساهمت في اعداد 
الدراسة

اجلهة املقدمة لها اسم الدراسة

قسم املراقبة عن بعد بالتعاون مع  
مديرية التخطيط والتقييم

REC
املركز االقليمي 

البيئي

دراسة للحوض املائي في شمال اململكة مع 
مقترح تركيب محطات مراقبة عن بعد لسد 

كفرجنة وطبقة فحل

قسم املراقبة عن بعد بالتعاون 
مع  مديرية التخطيط والتقييم 

ومديرية اخملتبرات

وزارة املياه والري اعداد جدوى اقتصادية ملشروع  تركيب اجهزة 
مراقبة انذار مبكر لقياس مؤشر  السمية الهم 

املصادر املائية في االردن
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أهم انجازات شؤون المختبرات والنوعية في أهم المشاريع واللجان: 
• مشروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية	

املشــاركة فــي اإلجتمــاع اخلتامــي للمشــروع االقليمــي حــول ) اســتخدام النظائــر البيئيــة واإلشــعاعية الطبيعيــة 
فــي تقييــم نوعيــة امليــاه اجلوفيــة ( فــي شــهر آذار/2016  وذلــك ضمــن برنامــج التعــاون التقنــي مــع الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة الذريــة ,مت اســتعراض النتائــج الدراســية للمشــروع والتوصيــات املنبثقــة بهــذا اخلصــوص  .
• مشروع إنشاء وحدة التميز	

ــرات  ــؤون اخملتب ــي ش ــطة ف ــدة انش ــذ ع ــز ) Unit of Excellence( مت تنفي ــدة التمي ــاء وح ــروع انش ــن مش ضم
ــا : ــة منه والنوعي

 -   تنفيــذ برنامجــني متخصصــني علــى األجهــزة التحليليــة وذلــك لقيــاس املركبــات العضويــة فــي املصــادر املائيــة 
ولقــد مت تنفيــذ البرنامــج األول علــى جهــاز GC/ MS مــن قبــل متخصصــني فــي شــركة HTDS  للفتــرة  11/2016 
/ 13-17  لقيــاس املبيــدات احلشــرية املكلــورة .ومت تنفيــذ البرنامــج الثانــي علــى جهــاز  LC/MS    مــن قبــل خبيــر 
مــن شــركة ABSCIEX  للفتــرة 24/11/2016-20   لقيــاس الهرمونــات واملركبــات العضويــة اخملتلفــة فــي املصــادر 

املائيــة .
ــي اوتوماتيكــي لقيــاس تركيــز املركبــات العضويــة املســتهلكة حيويــا  BOD باإلضافــة    - مت توريــد جهــاز حتليل

ألجهــزة ميدانيــة متطــورة .
• 	 Developing and في اعمال مشروع)ACWUA(املشاركة مع اجلمعية العربية ملرافق املياه

 Expanding Certification to cover Business Management ,and Operational
.Excellence /USAID-DECOE Project واعداد برامج تدريبية متخصصة.

• اإلستمرار في مراقبة النوعية االشعاعية ملياه آبار مشروع جر مياه الديسي وإصدار التقارير الفنية 	
الدورية.

• املشاركة في اللجنة الفنية الدائمة للمياه و املياه العادمة /مؤسسة املواصفات واملقاييس.	
• املشاركة في جلنة اصدار تعليمات حملطات التنقية الالمركزية .	
•  املشاركة في اللجنة العليا لنوعية املياه .  	
• املشاركة في جلنة تقييم اداء مختبرات شركات املياه.	
• 	BGRبالتعاون مع  Year Book البدء مبشروع 
• 	SIDA ألعدادات القدرات الفنية للعاملني في قطاع املياه بالتعاون مع   Water Sum مشروع 
•  مشروع االعتبارات املائية في تخطيط االراضي،يغطي املشروع احتياجات حماية املصادر املائية ومنع تلوثها 	

.MWIوBGR مت تنفيذ املشروع في منطقة السواقة ونبع التنور بالتعاون مع،
• ادارة حقل االبار البازلتية ومشروع خريطة احلساسية.	

بدعم من BGRيتم حفر مجموعة من االبار في منطقة البشرية وتطبيق مناطق احلماية.ومن جهة اخرى يتم 
.COP تطبيق خارطة احلساسية بني منطقة احلسا والصفاوي اذ يعتمد  انشاء هذه اخلارطة على منوذج

• دراسة تأثير طمر النفايات على املياه اجلوفية بالتعاون مع اجلمعية العلمية امللكية.	
• متابعة انشاء محطة تنقية كل من الزعتري و األزرق من حيث جمع العينات.	
• املشاركة بلجنة فنية مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية في استئصال فيروس شلل األطفال.	
• املشاركة مع )GIZ(في  ادارة مخاطر استعماالت احلمأة و انشاء مختبر لفحص الفيروسات.	
• املشاركة في جلنة تقييم اثر رائحة محطة خربة السمرا على البيئة احمليطة.	
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وحدة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

انجازات قسم البنية التحتية للعام 2016
حصــر احتياجــات الســلطة مــن أجهــزة حاســوب وملحقاتهــا عــن طريــق توزيــع منــاذج حصــر االحتياجــات علــى 	 

االدارات واملديريــات اخملتلفــة وتفريغها.

تقــدمي الدعــم الفنــي للموظفــني فــي الســلطة، وحــل املشــاكل التــي تواجههــم فــي التعامــل مــع شــبكة املعلومات 	 
واألنظمــة اخملتلفــة، باإلضافــة إلــى مشــاكل احلاســوب وملحقاتهــا مــن طابعــات وماســحات ضوئيــة وغيرهــا.

رفــع ســرعة خدمــة االنترنــت مــع مركــز تكنولوجيــا املعلومــات الوطنــي مــن 60Mbps إلــى Mbps 75 ذلــك 	 
لتغطيــة احتياجــات الســلطة فــي املبنــى الرئيســي واملواقــع الفرعيــة مــن االنترنــت.

وضــع املواصفــات الفنيــة ألجهــزة اخلــادم واحلواســيب وأجهــزة احلاســوب احملمــول والطابعــات وأجهــزة املاســح 	 
الضوئــي وكاميــرات املراقبــة وغيرهــا مــن األجهــزة مبــا يخــدم أهــداف الســلطة.

حتديد احتياجات السلطة من األحبار وكمياتها، ووضع املواصفات الفنية لها.	 

تقدمي الدعم الفني لإلدارات واملديريات اخملتلفة فيما يخص خدمات الشبكة واالنترنت واالمييل.	 

تركيــب جــدران ناريــة )firewall( حديثــة عــدد )2( تعمــالن بشــكل متــوازي حلمايــة الشــبكة مــن املتطفلــني 	 
والهاكرز.

متابعــة  مشــروع إعــادة تأهيــل غرفــة الســيرفرات الرئيســية )Data Center( والتخلــص مــن املشــاكل 	 
ــال  ــزة االتص ــيرفرات وأجه ــغيل الس ــبة لتش ــغيلية مناس ــة تش ــر بيئ ــن توفي ــا يضم ــة. ومب ــغيلية احلالي التش
اخملتلفــة، وتوفيــر إمكانيــة مراقبــة احلالــة التشــغيلة لهــا وذلــك بتركيــب أجهــزة مراقبــة تقــوم بإرســال رســائل 

 .SMSــل و ــق االميي ــن طري ــة ع حتذيري

 وضــع املواصفــات الفنيــة لعطــاء تركيــب خطــوط مايكروويــف لنقــل تســجيل الفيديــو لكاميــرات املراقبــة 	 
فــي مواقــع خزانــات امليــاه، إلــى مركــز الســيطرة / الســلطة. باإلضافــة إلــى متابعــة تركيــب وتشــغيل خطــوط 

امليكروويــف اخلاصــة بنقــل تســجيالت كاميــرات املراقبــة فــي بعــض مواقــع الســلطة / خزانــات امليــاه.

وضع املواصفات الفنية إلضافة كاميرات مراقبة إضافية  ملبنى سلطة املياه.	 

 وضع املواصفات الفنية لتركيب وتشغيل شبكة داخلية ملكاتب الشكاوي في محافظة البلقاء.	 

 املســاهمة فــي وضــع املواصفــة الفنيــة ألجهــزة الســيرفر وملحقاتهــا ملشــروع نظــام املعلومــات املائيــة الوطنــي 	 
.)NWIS(

املســاهمة فــي تدريــب وتأهيــل طــالب اجلامعــات وكليــات اجملتمــع االردنيــة، لغايــات تأهيلهــم لالنخــراط فــي 	 
ــة  ــبات االلكتروني ــة احلاس ــال صيان ــي مج ــة  ف ــرة الالزم ــابهم اخلب ــك بإكس ــرج، وذل ــد التخ ــل بع ــوق العم س

ــا وشــبكات املعلومــات. وملحقاته
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انجازات قسم انظمة دعم القرارات 2016 :
متابعــة دعــم تطبيــق نظــام ادارة معلومــات اخملتبــرات )LIMS(  للمختبــرات املركزيــة فــي ســلطة امليــاه 	 

وكذلــك خملتبــرات ســلطة وادي االردن وهــذا النظــام مــن االنظمــة العامليــة )Best Practice( والتــي قامــت 
 )Thermo Fisher( بتطويــره الشــركة البريطانيــة

ومتابعــة تقــدمي الدعــم الفنــي ملســتخدمي النظــام وكذلــك دراســة احلاجــة الــى تطويــر النظــام مــع اخملتبــرات 	 
والشــركة املالكــة للنظام

ــاه 	  ــق ودعــم نظــام املعلومــات ملشــروع TEWARON )Telemetry System(  فــي وزارة املي متابعــة تطبي
والــري والــذي يســاعد وزارة امليــاه فــي مراقبــة مصــادر امليــاه فــي اململكــة واحلصــول علــى البيانــات القياســية 

لهــذا املصــادر بطريقــة اوتوماتيكيــة ليســاعد خبــراء امليــاه فــي التخطيــط الســليم .

مواصلــة دعــم مســتخدمي نظــام املعلومــات املائيــة فــي قطــاع امليــاه )WIS( والــذي يعمــل علــى تخزيــن 	 
وتزويــد معلومــات مصــادر امليــاه فــي اململكــة واملشــاركة فــي حتديــث البيانــات وتدقيقهــا فــي النظــام العــداد 

ــنوية. ــة الس ــة املائي املوازن

املســاهمة فــي مشــروع  Hydrometeorcal System Support )HSSP( املدعــوم مــن بنــك االعمــار 	 
ــول العمليــة  االملانــي )KfW( لتطويــر نظــام القياســات عــن بعــد )Telemetry System(  وتقــدمي احلل
لبنــاء شــبكة مراقبــة ملصــادر امليــاه متطــورة وذات فاعليــة فــي احلصــول علــى القياســات الدقيقــة وخــالل وقــت 
قياســي وذلــك مــن خــالل املشــاركة فــي جلــان طــرح ودراســة عطــاءات العمــال توســعة شــبكة محطــات الرصــد 

عــن بعــد وتطويــر البرمجيــات املســتخدمة.

املســاهمة فــي تنفيــذ مشــروع انشــاء نظام وطنــي للمعلومــات املائية  )NWIS( فــي وزارة املياه والري مبســاعدة 	 
ومتويــل مفوضيــة االحتــاد االوروبــي لتحســني االدارة املتكاملــة ملصــادر امليــاه فــي االردن وربــط جميــع انظمــة 

املعلومــات املائيــة فــي املؤسســات والــوزارات اخملتلفــة فــي االردن والبــدء باملرحلــة األولى للمشــروع.

إنجازات قسم األنظمة التطبيقية لعام 2016
تطوير نظام املعامالت اإللكترونية من خالل تطبيق نظام ديوان متكامل لكافة قطاع املياه.	 

ــي 	  ــتخدامه ف ــبي إلس ــة واحملاس ــام املالي ــى النظ ــام Business Intelligence BI عل ــر نظ ــق وتطوي تطبي
دعــم صناعــة القــرار.

إدامــة النظــام املالــي واحملاســبي وضمــان تشــغيله علــى مــدار الســاعة لــكل مــن ســلطة امليــاه ,وزارة امليــاه وســلطة 	 
وادي االردن.

إستحداث العديد من التقارير املالية واإلدارية.	 

 	.ISSP التعديل على النظام اخلاص بقراءة عدادات ورخص اآلبار الذي مت تطويره من خالل

البدء بتطوير نظام خاص برخص احلفارات ومتابعتها.	 

متابعة نظام وارد طلبات النواب  لديوان معالي الوزير وربطه مع نظام األرشفة.	 

تطويــر نظــام اإلعتــداءات واخملالفــات حلصــر اإلعتــدات واخملالفــات علــى مصــادر امليــاه والرجــوع أليهــا فــي أي 	 
وقــت.

ــى تنزيــل النظــام 	  ــاه باإلضافــة إل تطبيــق قــراءة احملمــول )HHU( فــي جميــع اإلدارات التابعــة لســلطة املي
ــاه واملشــغلني عليــه. وتدريــب اجلب
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التطوير على النظام اخلاص مبتابعة قضايا السلطة مع وزارة العدل.	 

 	.SMS املساهمة في برامج التوعية املائية من خالل الرسائل القصيرة
إدارة وحتديــث املوقــع اإللكترونــي لــوزارة امليــاه والــري ، ســلطة امليــاه ، ســلطة وادي األردن، موقــع اإلعالنــات 	 

احلكومــي، موقــع احلكومــة اإللكترونيــة.

العمــل علــى اإلســتمرار بتطبيــق خطــة التحــول إلــى املعامــالت واخلدمــات اإللكترونيــة خــالل األعــوام مــن 	 
.  )2016-2018(

ــة ، 	  ــاه ، معامل ــورة، دور املي ــة الفات ــن قيم ــتعالم ع ــي  ) اإلس ــف الذك ــق الهات ــالق  تطبي ــى إط ــار عل ــل ج العم
شــكوى(، الدفــع اإللكترونــي ، مكاتــب خدمــة اجلمهــور، تقــدمي ومتابعــة شــكوى، رســائل توعويــة، آخــر 

األخبــار، تقــدمي طلــب خدمــة.

تطبيق خدمة الدفع اإللكتروني E-Fawateercom   لقطاع املياه بأكمله.	 

ــاه 	  ــاه, وزارة املي ــلطة املي ــي س ــاري ف ــي واإلخب ــع اإللكترون ــه واملوق ــه العامل ــه لالنظم ــخ االحتياطي ــذ النس اخ
وســلطة وادي االردن .

دميومه عمل نظام االراضي واستحداث التقارير املطلوبه لدى سلطة وادي االردن .	 

 	.PFS املتابعة مع وحدة املشاريع لتطويرنظام متابعة املشاريع

التعديل على نظام الكفاالت بناء على متطلبات مديرية العطاءات .	 

انجازات قسم ادارة المخاطر  2016
التأكد من تطبيق السياسات واالجراءات املعتمدة لدى الوحدة وبشكل مستمر .	 

االشراف واملراقبة على تنفيذ عمل حفظ امللفات وقواعد البيانات )نسخ االسناد( .	 

البدء بتطوير نظام لالصول وربطه مع نظام املستودعات ونظام االستمالك والنظام احملاسبي.	 

االنتهــاء مــن ترحيــل ونقــل جميــع البيانــات لالنظمــة العاملــة علــى جهــاز األلفــا الــى انظمــة اوراكل وايقــاف 	 
العمــل بجهــاز األلفــا تفاديــا حلــدوث مشــاكل ال ميكــن حلهــا .

االنتهــاء مــن متابعــة املرحلــة االولــى مــن تركيــب كاميــرات املراقبــة حملطــات وخزانــات ســلطة امليــاه حيــث مت 	 
التركيــب بــــــ45 موقــع والعمــل جــاري الســتكمال جميــع مواقــع الســلطة.
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وحدة االعالم والعالقات العامه

تقــوم وحــدة االعــالم والعالقــات العامــه فــي ســلطة امليــاه بــدور كبيــر فــي مجــال االتصــال وتبــادل املعلومــات مــع 
ــى  ــم عل ــاه واطالعه ــلطة املي ــا س ــوم به ــي تق ــره الت ــود الكبي ــه باجله ــادة املعرف ــي لزي ــي واخلارج ــور الداخل اجلمه
خططهــا ومشــاريعها وقوانينهــا ، اضافــة الــى رفــع  نســبة الوعــي بكيفيــة اســتخدام امليــاه بطــرق ترشــيديه واهميــة 
احلــد مــن االعتــداءات علــى الشــبكات والتوعيــه  ببعديهــا القانونــي واالقتصــادي قامتوحــدة االعــالم والعالقــات 
العامــة  بعــدد مــن االجــراءات مــن خــالل النافــذه االلكترونيــه فــي ســلطة امليــاه عبــر موقعهــا االلكترونــي بالتعريف 

بهــذه املهــام.

من اهم هذه االجراءات
العمــل كحلقــة وصــل بــني ســلطة امليــاه مــن خــالل مركزاالتصــال مــع املواطنــني للتيســير عليهــم فــي شــؤونهم 	 

اخملتلفــه

نشر اخبار سلطة املياه واجلوالت امليدانيه واالتفاقيات واملشاريع وغيرها	 

عمل عدد من اجلوالت لألعالميني على عدد من املشايع املائيه.	 

طباعــة  مــواد اعالميــة توعويــة عــن الواقــع املائــي  ) بروشــورات وقصــص اطفــال والعــاب اطفــال ( خملتلــف 	 
االعمــار لزيــادة الوعــي املائــي لــدى اجملتمــع احمللــي .

عقد ورشات ومحاضرات توعوية مع عدد من املؤسسات احلكوميه واالهليه والشركات	 

تنفيــذ حملــة اعالميــه مكثفــه لتعريــف بخطــورة االعتــداء علــى مصادرامليــاه وخطــوط امليــاه بالتعــاون مــع 	 
االجهــزه املعنيــه فــي االمــن العــام والــدرك

التنســيق مــع ادارات امليــاه فــي احملافظــات لتعريــف اجملتمــع  احمللــي باهميــة  الــدور املنــاط  بهــا   وابــرازه 	 
اعالميــًا.

عمــل مبــادرات وطنيــة مــع فئــات اجملتمــع احمللــي والقطــاع النســائي لصيانــة مرافــق امليــاه مبســاجد  اململكــة 	 
وتنظيــف خزانــات امليــاه .

تركيــب فالتــر ميــاه وقطــع توفيــر علــى مشــارب مــدارس  محافظــة الزرقــاء بالتعــاون مــع وزارة التربيــة 	 
والتعليــم ومنظمــة اوكســفام العامليــة . 

االستمرار بتغطية حملة الصمود اعالميًا لقطاع املياه التي اقرت ملواجهة ظروف اللجوء السوري واثره.	 
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سنة  2016
شاريع المنجزة  ل

ص بالم
تقرير مديرية التحلية الخا

مت طرحهــا 
متــام تنفيــذ مشــاريع 

ضافــة الــى ا
حتليــه فــي مناطــق مختلفــة مــن اململكــة  باال

جلــه ميــاه و
قامــت ســلطه امليــاه/  قطــاع شــوؤن امليــاه بطــرح مشــاريع معا

جلــداول أدنــاه.
صــة  فــي ا

فــي االعــوام الســابقة وهــي ملخ

شاريع المنجزة والقائمة
اوال: الم

أ- املشاريع املنجزة :

الرقم
املشروع

الطاقة 
االنتاجية 

س
م3/

قيمة املشروع
دينار أردني

جلة
نوع املعا

جلهة املشرفة
ا

املقاول املنفذ
مالحظات

1
صافي 

حتلية غور ال
اعادة تأهيل محطة  

املرحلة االولى/ موقع جديد
 140

218300
UF +RO

سلطة املياه 
شركة 

مجموعة منير 
سختيان 

-

2
حملمدية 

جلة ا
إعادة تأهيل محطة معا

75
19275

أبراج تهوية 
وفالتر رملية

سلطة املياه 
شركة 

ارشيدات
-

3
حتلية املدورة

صيانة محطة 
اعادة تأهيل 

33
69608

RO
سلطة املياه / 
املشغل شركة 

ارشيدات 

شركة 
ارشيدات

االتفاقية 
تشمل اعادة 

تأهيل وتشغيل 
ملدة 3 سنوات

4
جلفر رقم 31أ/ معان

جلة بئر ا
محطة معا

100
261629 

كبريت / 
أمونيا

سلطة املياه / 
املشغل شركة 

نهر األردن 

شركة نهر 
األردن 

لتكنولوجيا 
البيئة

االتفاقية 
تشمل انشاء 

حملطة  
ا

وتشغيل ملدة 
سنة واحدة
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حتت التنفيذ:
ب- املشاريع  

الرقم
حملطة

اسم ا
الطاقة 

االنتاجية 
س

م3/

نوع 
جلة

املعا
مرحلة العمل

جلهة املشرفة
ا

نوع التمويل

1
جلة بئر ظهرة الرمل 

تشغيل محطة معا
جلة سد الكرامة بنظام 

/بدال عن معا
BO ملدة 15 سنة

T

80
RO

جناز من 
نسبة اإل

اتفاقية التشغيل 
%3.33

سلطة املياه/  املشغل شركة جبل 
طارق للمقاوالت االنشائية

ذاتي

2
جلة نبع العاللي 

تشغيل محطة معا
BO ملدة 10 سنوات

T بنظام
20

جرثومي
جناز من 

نسبة اإل
اتفاقية التشغيل 

 %11.67

سلطة املياه/  املشغل شركة جبل 
طارق للمقاوالت االنشائية

ذاتي

3
حتلية املدورة 

صيانة محطة 
تشغيل و

ملدة 3 سنوات
33

RO
جناز من 

نسبة اال
اتفاقية التشغيل 
صيانة22.2 %

وال

سلطة املياه / املشغل شركة ارشيدات 
وزارة االشغال 

العامة

4
حتلية العمري ملدة سنة 

تشغيل محطة 
واحدة

5
RO

جناز من 
نسبة اال

اتفاقية التشغيل 
صيانة16.67 %

وال

سلطة املياه/ املشغل شركة نهر االردن 
لتكنلوجيا البيئة

ذاتي

5
جلفر رقم 

جلة بئر ا
تشغيل محطة معا

31أ/ معان
100

كبريت/ 
أمونيا 

جناز من 
نسبة اال

اتفاقية التشغيل 
صيانة41.67 %

وال

سلطة املياه / املشغل شركة نهر 
األردن لتكنلوجيا البيئة

ذاتي

6
حتلية 

جلة و
صيانة محطة معا

تشغيل و
آبار أبو الزيغان/ البلقاء ملدة 3 سنوات

440
RO

جناز من 
نسبة اإل

اتفاقية التشغيل 
صيانة %2.76

وال

سلطة املياه / املشغل شركة مجموعة 
منير سختيان

ذاتي
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ثانيًا : مشاريع  محطات تحليه و معالجه  المياه  قيد  الدراسة والطرح  

الطاقة اسم احملطةالرقم
مرحلة العملنوع املعاجلةاالنتاجية م3/س

اعادة تأهيل محطة حتلية ومعاجلة بئر 1
قيد حتضير وثائق حتلية40فيفا/ األغوار اجلنوبية

العطاء

قيد الطرح من قبل حتلية35محطة حتلية بئر اجلامعة الهاشمية2
اجلامعة الهاشمية

قيد الدراسةمعاجلة40معاجلة مياه بئر املدورة3

انجازات مديرية االحواض وحماية المصادر لعام 2016

العددالبيانالرقم

70القضايا1

179االبار اخملالفة التي مت ردمها2

78العدادات التي مت تركيبها3

512العدادات التي مت صيانتها4

11احلفارات التي مت مصادرتها5



79التقرير السنوي 2016

قطاع الشؤون المالية
يقــوم قطــاع الشــؤون املاليــة بتوفيــر الدعــم واملســاندة للوحــدات التنظيميــة اخملتلفــة فــي ســــلطــــة امليـــــاه 
مــن خــــــالل تنفيــذ املهــام واالنشــطة املتعلقــة باملسائـــل املـاليـــة واحملاســبية والتــــي تشمــــل ادارة املــــوارد املاليــــة 
ومتابعــة حتصيــالت اثمــان امليــاه مــن خــالل مديريــة املشــتركني وخصوصــا اثمــان ميــاه االبــار والدوائــر احلكوميــة 
والتمويليـــــة وعقود الشركـــات واعــــــداد التقـاريـراملاليــــة التـــــي تساعـــد في احتساب تغطية التكــاليف, ومتابعة 

االجــــــراءات احملاسبيـــــة وتقـــــدمي االستشــارات املاليــة . 

أوال    :  الهدف االستراتيجي : حتقيق التوازن بني االيرادات والنفقات.

ثانيا :  اهم إجنازات قطاع  الشؤون املالية للعام 2016 والتي تتلخص وفق احملاور التالية:
احملور االول : موازنة سلطة املياه ومتابعة املنحة اخلليجية.	 

احملور الثاني : احلسابات اخلتامية لسلطة املياه واحلسابات اخلتامية اجملمعة )امليزانية العمومية(.	 

 	.)MCC( احملور الثالث : املنحة االميركية املقدمة من شركة حتدي االلفية االميريكية

احملور الرابع : حتصيالت اثمان املياه من االبار وتفعيل قانون حتصيل االموال االميرية.	 

احملور اخلامس : العالقة املالية ما بني  سلطة املياه والشركات التابعة وعقود االداره ودعمها.	 

المحور االول:-  موازنة سلطة املياه ومتابعة املنحة اخلليجية:
ــاه للعــام 2016 ، حيــث يقــوم قطــاع الشــؤون املاليــة بتقديــر  ــة  ســلطة املي ــاه موازن ــة عــام  2016  :  بأدن أ. موازن

ــا . ــة مالي النفقــات و االيــرادات  ومتابعــة تنفيــذ املوازن

بالدينار

نسبة التحقق للفعليفعلي 2016مقدر 2016البيــــان

97%162,430,000157,664,562االيرادات ومصادر التمويل

79%405,033,000321,629,556إجمالي النفقات

100%150,898,000150,404,507تسديد اقساط القروض

109%555,931,000607,488,455املوازنة الكلية

ــات  ــط النفق ــراءات ضب ــة اج ــار نتيج ــون دين ــة )12.5( ملي ــام 2016 بقيم ــه لع ــز املوازن ــض عج ــث مت تخفي حي
ومتابعــة التحصيــالت .       
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ــود وإســتغاللها بشــكل  ــر اجله ــة، ونتيجــة تضاف ــة املنحــة اخلليجي ــاه موجــز موازن ــة:-  بإدن ب -  املنحــه اخلليجي
ــة الســلطة. مناســب ادى الــى تقليــل عجــز الســيولة النقديــة وتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع بعيــدا عــن موازن

بالدينار

منفق من عام 2012 الى قيمة املنحة البيــــان
نسبة التحقق للفعليعام 2016

%109,895,000107,206,39398مشاريع الصندوق السعودي

%48,212,00045,810,64595مشاريع الصندوق الكويتي

%158,107,000153,017,03897االجمالي

المحور الثاني : احلسابات اخلتامية لسلطة املياه واحلسابات اخلتامية اجملمعة )امليزانية العمومية(  :
 مت اصــدار البيانــات املاليــة املوحــدة لســلطة امليــاه و شــركاتها التابعــة بــدون حتفظــات مــن املدقــق اخلارجــي 
باســتثناء بنــد املوجــودات الثابتــة و قــد مت تشــكيل جلــان متخصصــة حلصــر املوجــودات الثابتــة  و جلنــة لدراســة 
مديونيــة ســلطة امليــاه بالتعــاون مــع وزارة التخطيــط و وزارة املاليــة ، كذلــك مت تشــكيل جلنــة لدراســة ديــون ســلطة 

امليــاه علــى الغيــر لتفعيــل قانــون حتصيــل االمــوال االميريــة.

mcc المحور الثالث : املنحة االميركية املقدمة من شركة حتدي االلفية االميريكية
ــن  ــدد م ــذ لع ــم والتنفي ــات والتصامي ــال الدراس ــام باعم ــي للقي ــون دوالر امريك ــة ) 288.44 ( ملي ــة بقيم واملمول
مشــاريع امليــاه والصــرف الصحــي فــي منطقــة الزرقــاء  والبالــغ عددهــا )13( منهــا )7( ميــاه و)4( صــرف صحــي 
و)2( اشــراف، حيــث مت اختيــار قطــاع الشــؤون املاليــة/ ســلطة امليــاه كوكيــل مالــي حكومــي للقيــام باخلدمــات املاليــة 

حســب متطلبــات املمــول، بأدنــاه  جــدول للمشــاريع املمولــة:

منحة )609G(لتمويل املرحلة التحضيرية مببلغ )13.34(  مليون دوالر لتمويل اعمال الدراسات أ. 
واالشراف سدد منها حتى تاريخه مبلغ )812.9( مليون دوالر )منتهية(

منحة )CIF( مببلغ )2.12(مليون دوالر مخصصه العمال املرحلة االنتقالية لتنفيذ مشاريع املياه ب. 
والصرف الصحي  منفق  منها ))1.157 مليون دوالر)منتهية(.

منحة )Compact( مببلغ )273.77( مليون دوالر لتنفيذ مشاريع املياه والصرف الصحي واالشراف ت. 
عليها والرقابة والتقييم واملصاريف االدارية، منفق منها لغاية تاريخ 2016/12/31 مبلغ )271.445( 

مليون دوالر  ،  مرفق حتليل االنفاق حسب اجلدول أدناه :
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باملليون دوالر

)Compact( االنفــاق الفعلــي حتــى مخصص  حتليل مشاريع
نهايــة عــام 2016

نسبة االجناز

99%88.60488.475مشاريع  املياه  واالشراف  عليها

100%76.25476.254مشاريع الصرف الصحى  واالشراف عليها

99%97.88397.120مشروع اخلربه السمراء واالشراف عليها

43%2.8101.216مشروع الرقابة والتقييم

82%10.2228.378برنامج االداره

98%275.773271.445االجمــــــالي 

وقد نتج عن أداء سلطة املياه وخاصة قطاع الشؤون املالية ما يلي :

 ــون دوالر مت 	 ــغ )7.5( ملي ــر مبل ــي ادى لتوفي ــي حكوم ــل مال ــة كوكي ــؤون املالي ــدة الش ــار وح إن إختي
ــة مــن املنحــة. ــذ املشــاريع املمول إســتغاللها بتنفي

 حصــول  شــركة حتــدي االلفيــة االردنيــة علــى املرتبــة االولــى مــن بــني كافــة شــركات حتــدي االلفيــة 	
علــى مســتوى العالــم  بســبب تظافــر جهــود  كل مــن شــركة حتــدي االلفيــة االردنيــة وســلطة امليــاه 

كوكيــل مالــي فــي ادارة  امــوال املنحــة وتنفيــذ املشــاريع املمولــة .

المحور الرابع : حتصيالت اثمان املياه من االبار والتوسع في تطبيق قانون حتصيل االموال االميرية.
بلغ صافي متابعةالتحصيالت من قيود االبار اخلاصة خالل عام 2016 مبلغ )20514832( دينار. 1
ارتفعــت بقايــا االبــار لعــام 2016  لتصــل الــى مبلــغ )51.97( مليــون دينــار فــي حــني كانــت بقايــا عــام 2015 . 2

تبلــغ )31.64( مليــون دينــار  و ذلــك بســبب ارتفــاع مديونيــة شــركات اجلنــوب التــي وصلــت الــى )38.98 
( مليــون دينــار .

مت حتصيل مبلغ )768 574( دينار من االبار اخملالفة لعام 2016 .. 3
مت حتصيل مبلغ )500 13( دينار من رسوم االعتراضات العائدة لالبار اخلاصة.. 4
مت حتصيــل مبلــغ )222 285( دينــار  خــالل عــام 2016 متثــل شــيكات برســم التحصيــل مســتحقة لعــام . 5

. 2017
مت حتصيل مبلغ )1.34( مليون دينار عن طريق قانون حتصيل االموال االميرية.. 6
مت نشر 3 اعالنات باجلريدة الرسمية تتضمن 158 مكلف .. 7
مت اتخاذ 6 قرارات حجز تتضمن وضع اشارة احلجز على 297 مكلف. 8
مت احلجز على شركة اجلنوب رم بقيمة )692 036 29 ( دينار .. 9

المحور الخامس : سلطة املياه والشركات التابعة وعقود االداره والدعم املقدم .
ــا  ــى قيامه ــاه للشــركات التابعــة الدعــم النقــدي املباشــر باالضافــة ال ــة فــي ســلطة املي توفــر قطــاع الشــؤون املالي
باحملافظــة علــى الســيولة النقديــة لهــا مــن خــالل عمــل القيــود احملاســبية الطفــاء خســائر شــركة ميــاه  اليرمــوك 

واثبــات قيمــة البــدالت الســنوية لتأجيــر املوجــودات الثابتــة  لشــركة مياهنــا و ذلــك حســب االتــي :  
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  دعــم نقــدي مباشــر لشــركة مياهنــا  و قــد بلــغ الرصيــد املطلــوب مــن شــركة مياهنــا لنهايــة عــام 2016 حوالــي . 1
)11 ( مليــون دينــار .

  دعــم نقــدي مباشــر لشــركة ميــاه اليرمــوك و قــد بلــغ الرصيــد النقــدي املطلــوب لنهايــة عــام 2016 حوالــي . 2
)68 ( مليــون دينــار .

ــاه و . 3 ــلطة املي ــة لس ــول اململوك ــتخدامها لالص ــل اس ــا مقاب ــركة مياهن ــنوية لش ــدالت الس ــود للب ــل قي   مت عم
ــار . ــون دين ــي )78 ( ملي ــام  2016  حوال ــة ع ــى نهاي ــا  حت مجموعه

  حتملــت ســلطة امليــاه اعبــاء شــراء ميــاه الديســي نقــدا نيابــة عــن شــركة مياهناخــالل عــام 2016   و مقدارهــا . 4

حوالــي )107( مليــون دينــار  و لــم يتــم قيــد ايــة مبالــغ بــدل مبيعــات ميــاه علــى شــركة مياهنــا  .
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سلطة وادي األردن
التقرير السنوي لعام 2016

التقرير السنوي 60-2015-

سلطة وادي األردن
التقرير السنوي لعام 2015
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نشأة سلطة وادي األردن

أسســت ســلطة وادي األردن عــام 1977 وفقــا لقانــون تطويــر وادي األردن رقــم 18 لعــام 1977 والــذي 
اســتبدل الحقــا بالقانــون رقــم 19 لعــام 1988 وتعديالتــه وأعطيــت الســلطة صالحيــات واســعة للقيــام 
ــددت  ــذاك ح ــي آن ــة وادي األردن الت ــي منطق ــة ف ــة املتكامل ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــال التنمي بإعم
ــا  ــت جنوب ــر املي ــمالي للبح ــرف الش ــى الط ــماال إل ــة ش ــمالية للمملك ــدود الش ــن احل ــدة م ــة املمت باملنطق
ــتوى 300 م  ــت مس ــة حت ــاء الواقع ــوك والزرق ــواض اليرم ــق أح ــة مناط ــى كاف ــا إل ــر األردن غرب ــن نه وم
فــوق مســتوى ســطح البحــر ، إضافــة  إلــى أي منطقــة  يقــرر مجلــس الــوزراء اعتبارهــا جــزءا فيهــا والتــي 
ــم  ــمالي لتنظي ــد الش ــماال واحل ــت ش ــر املي ــمالي للبح ــرف الش ــني الط ــة ب ــة الواقع ــا املنطق ــت إليه أضيف
مدينــة العقبــة جنوبــا ومنســوب 500 م فــوق ســطح البحــر شــرقا وحــدود اململكــة غربــا مبوجــب قــرار 

مجلــس الــوزراء رقــم 6339/12/59/6 بتاريــخ 1977/5/22 . 

مهام سلطة وادي األردن

حــددت مهــام ســلطة وادي األردن مبوجــب املــادة الثالثــة مــن قانــون تطويــر وادي األردن وتعديالتــه رقــم 
19 لســنة 1988 مبــا يلــي :

ــؤون  ــي والش ــتعمال املنزل ــة واالس ــة املروي ــراض الزراع ــي أغ ــتغاللها ف ــوادي واس ــاه ال ــادر مي ــر مص تطوي
البلديــة والصناعيــة وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة وغيرهــا مــن اإلغــراض املفيــدة، وكذلــك حمايتهــا 
واســتغاللها وحمايتهــا  املصــادر  هــذه  بتطويــر  املتعلقــة  األعمــال  بكافــة  والقيــام  واحملافظــة عليهــا 
واحملافظــة عليــه وإجــراء الدراســات الالزمــة لتقييــم مصــادر امليــاه مبــا فــي ذلــك الدراســات الهيدرولوجية 
ــار االختباريــة وإقامــة محطــات الرصــد، ودراســة  والهيدروجيولوجيــة واملســح اجليولوجــي وحفــر اآلب
وتصميــم وتنفيــذ وتشــغيل وصيانــة مشــاريع الــري واملنشــات واألعمــال التابعــة لهــا علــى اختــالف 
أنواعهــا أو غاياتهــا مبــا فــي ذلــك الســدود وتوابعهــا ، مســح وتصنيــف وحتديــد األراضــي القابلــة للزراعــة 
اســتعمال  الناشــئة عــن  إلــى وحــدات زراعيــة، تســوية اخلالفــات  املرويــة واســتصالحها وتقســيمها 
املصــادر املائيــة. وتنظيــم وتوجيــه إنشــاء اآلبــار اخلاصــة والعامــة، تطويــر البيئــة فــي الــوادي وحمايتهــا 
وحتســينها وتنفيــذ جميــع األعمــال الالزمــة لهــذه الغايــة ووضــع اخملططــات التنظيميــة الهيكليــة منهــا 
والتفصيليــة لألراضــي الواقعــة خــارج احلــدود التنظيميــة للبلديــات ودراســة شــبكات الطــرق الزراعيــة 
فــي الــوادي وتصميمهــا وإنشــاؤها وصيانتهــا و تطويــر الســياحة فــي الــوادي وتعيــني املناطــق التــي تتمتــع 
مبيــزات نســبية ميكــن اســتغاللها فــي أغــراض ســياحية وترفيهيــة وتطويــر هــذه املناطــق وإنشــاء املرافــق 

ــياحية. الس

الخدمات الرئيسية التي تقدمها السلطة

تقــدم ســلطة وادي األردن العديــد مــن اخلدمــات إلــى املواطنــني وخاصــة مواطنــي منطقــة وادي األردن 
حيــث يبلــغ عــدد اخلدمــات التــي تقــدم )75( خدمــة، ونذكــر أهمهــا والتــي تقدمهــا الســلطة فــي مجــال 
األراضــي والصيانــة والتشــغيل وتتمثــل فــي تخصيــص وحــدات زراعيــة وســكنية ألصحــاب االســتحقاق 
واملواطنــني املقيمــني فــي الــوادي وتأجيــر وبيــع األراضــي للمســتثمرين فــي القطــاع الســياحي وبيــع ورهــن 
ــاءات  ــص إنش ــدار رخ ــا، وإص ــى تأجيره ــة عل ــدار موافق ــجيل وإص ــند تس ــا س ــادر له ــة ص ــدات زراعي وح
داخــل الوحــدات الزراعيــة واملوافقــة علــى إيصــال التيــار الكهربائــي لهــا، باإلضافــة الــى تزويدهــا  بامليــاه 
)أمــر ســقاية(، وصيانــة مآخذهــا وتركيــب أجهــزة ري للمســتحدثة منهــا وفحــص عينــات امليــاه، التربــة، 

النبــات والســماد.

وحرصــُا مــن ســلطة وادي األردن علــى تكريــس منظومــة القيــم اجلوهريــة التــي تبنتهــا أسســت الســلطة 
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وبالتعــاون مــع الوكالــة األملانيــة للتعــاون الفنــي )GIZ( جمعيــات مســتخدمي امليــاه فــي وادي األردن 
ليتولــوا عمليــة إدارة وتوزيــع ميــاه الــري فــي وادي األردن بحيــث يســاهم ذلــك فــي زيــادة كفاءة اســتخدام 
امليــاه واحلــد مــن االســتخدامات غيــر املشــروعة . ومــن اجــل إجنــاح هــذه التجربــة عملــت الســلطة علــى 
ــاء  ــة الهادفــة ملنتســبيها لبن ــًا وعقــدت البرامــج التدريبي ــًا وفني ــاه مادي ــات مســتخدمي املي دعــم جمعي

قدراتهــم الفنيــة واإلداريــة.

علــى  واطالعهــم  القــرار  اتخــاذ  بعمليــة  األردن  وادي  فــي  املزارعــني  بإشــراك  الســلطة  وتقــوم  هــذا 
اخلطــط املســتقبلية للســلطة و املوازنــة املائيــة وعلــى البرامــج واملشــاريع املنــوي تنفيذهــا وذلــك إميانــًا 
منهــا بضــرورة جتســيد مبــادئ التشــاركية والشــفافية والعدالــة والعمــل بــروح الفريــق الواحــد ونتيجــة 
للنتائــج االيجابيــة التــي حققتهــا جتربــة جمعيــات مســتخدمي امليــاه فــي وادي األردن  و تعمــل الســلطة 
جاهــدة  لتغطيــة كامــل املســاحة املرويــة فــي وادي األردن خــالل األعــوام القادمــة بجمعيــات مســتخدمي 

ميــاه الــري.

وممــا يجــدر ذكــره أن ســلطة وادي األردن كأحــد مؤسســات القطــاع العــام أنشــئت بهــدف حتقيــق التنميــة 
الشــاملة فــي منطقــة وادي األردن ولــم يكــن الهــدف مــن انشــاءها حتقيــق أربــاح جتاريــة مــن خــالل 
األنشــطة التــي متارســها الن ذلــك ال يلبــي الغــرض الــذي أنشــأت مــن اجلــه ، ولــو أرادت بلــوغ هــذا الهــدف 
لــكان مــن اليســير عليهــا حتقيقــه وفــي فتــرة زمنيــة قصيــرة جــدا وذلــك مــن خــالل زيــادة أســعار ميــاه  
الــري التــي توزعهــا علــى املزارعــني حيــث ال توجــد مؤسســة منافســة لهــا ، وكذلــك تقــوم ســلطة وادي 
ــا  ــان له ــة أثم ــى أي ــنويًا دون أن تتقاض ــب س ــر مكع ــون مت ــة ملي ــدل مائ ــاه مبع ــلطة املي ــد س األردن بتزوي

وتزويــد القطــاع الصناعــي بامليــاه بأســعار مجزيــة مقارنــة بأســعار ميــاه الــري.

 موازنة سلطة وادي األردن

 –2012( للفتــرة  األردن  وادي  لســلطة  الســنوي  واجلــاري(  )الرأســمالي  الكلــي  اإلنفــاق  معــدل  بلــغ 
ــي  ــرة حوال ــس الفت ــاري لنف ــاق اجل ــدل اإلنف ــغ مع ــا بل ــي فيم ــار أردن ــون دين ــي 35.312 ملي 2016( حوال

دينــار. 10.295مليــون 

ــي ومبعــدل  ــار أردن ــون دين ــي 48.875ملي ــرة حوال ــرادات الســلطة لنفــس الفت ــي إي ــغ إجمال فــي حــني بل
ســنوي حوالــي  9.775 مليــون دينــار أردنــي،  األمــر الــذي يؤكــد علــى أن املؤسســة ال تهــدف إلــى حتقيــق 

أربــاح جتاريــة.
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الرؤيا والرسالة والقيم الجوهرية 
لسلطة وادي األردن

الرؤية  

وادي األردن أخضر منتج جاذب لالستثمار ذو موارد مائية مستدامة .

الرسالة 

  مؤسسة حكومية تعنى بإدارة وتطوير املصادر املائية واملياه املشتركة لكافة اإلغراض واألراضي في 
وادي األردن وحمايتها للمساهمة في تنمية الوادي واحملافظة على بيئته وكذلك حتقيق التنمية 

الشاملة في وادي عربه بالشراكة مع القطاع اخلاص وتهيئة البنية االستثمارية  .

القيم الجوهرية

 

- االبداع والتميز  - العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص   

- الشفافية                                  - التشاركيـة

- العمل بروح الفريق الواحد - الوالء واالنتماء                             
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الموازنة المائية 

املوازنة املائية لسلطة وادي االردن تبني كميات التدفق السنوي ملصادر املياه السطحية  باملليون 
متر مكعب  وكميات املياه الداخلة واخلارجة من السدود كما تبني  كميات املياه املستغلة من 

هذه املصادر حسب االغراض اخملتلفة الشرب والري واالغراض الصناعية  بالضافة الى كميات 
املياه املسالة من مصادر املياه الغراض الري والسقاية واملياه املباعة لالغراض اخملتلفة .

جدول رقم ) 1 (: كميات التدفق السنوي للمصادر اخملتلفة للعامني 2015 و2016 باملليون متر 
مكعب ) م م3(

املصدر
الســــــنة

الفارق
20152016

-19.007.5211.48نهر اليرموك )إلى قناة امللك عبدالله(

60.1279.9619.84نهر اليرموك )إلى سد الوحدة(

-23.3223.260.06ابار اخمليبة

-1.601.070.53وادي زقالب

-2.511.940.57وادي اجلرم

2.393.881.49وادي كفرجنة

-1.461.190.27وادي راجب

133.59139.596.01نهر الزرقاء

-8.977.011.97وادي شعيب

-15.3912.173.22وادي  الكفرين

-3.963.060.90وادي حسبان

48.2551.873.61اخلط الناقل/ طبريا

األودية الشمالية الصغيرة األخرى )سيل احلمه،وادي الريان،سيل 
وقاس، سيل أبو زياد(

1.501.680.18

322.06334.2012.13اجملمـــوع
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شكل رقم )1( كميات التدفق السنوي للمصادر املائية اخملتلفة لعام 2015و2016باملليون متر مكعب ) مم3(

جدول رقم ) 2 (: كميات املياه املستغلة لالغراض اخملتلفة للعامني5102 و6102  باملليون متر مكعب ) م م3 (

الفارقالسنـــةاألغراض

20152016

كميات املياه املستغلة في مشاريع الري اخملتلفة في االغوار الشمالية 
والوسطى

162.50162.170.33-

66.23568.6652.43كميات املياه التي مت ضخها لغايات الشرب من قناة امللك عبدالله

37.97740.6682.69كميات املياه التي مت ضخها لغايات الشرب من اخلطوط الناقلة اجلنوبية

-37.31036.2791.031كميات املياه املستغلة في مشاريع الري اخملتلفة في األغوار اجلنوبية

-4.0842.5961.488كميات املياه املستغلة لغايات الصناعة في األغوار اجلنوبية

308.106310.3782.272اجملموع الكلي لكميات املياه املستعملة لالغراض اخملتلفة

1 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

128 

2015 2016

1 
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شكل رقم )2( كميات املياه املستغلة لألغراض اخملتلفة لعام 2015و 2016باملليون متر مكعب ) م م3 (

جدول رقم ) 3 ( كميات املياه املسالة وكميات املياه حسب أمر السقاية والكميات املباعة 
باملليون متر مكعب 

املديرية 
كمية املياه 

كمية املياه املباعةكمية املياه حسب أمر السقايةاملسالة

201520162015201620152016

األغوار 
48.4052.8841.0145.0042.0548.46الشمالية 

األغوار 
79.2873.0667.6763.2368.1263.94الوسـطى

34.8236.2329.7631.6629.7831.72الكرامـــــــــــة

162.50162.17138.44139.89139.95144.12الـمجمـوع

*األغوار 
43.2541.75543.0436.27943.0441.755اجلنوبية

205.75181.48316.059182.99329.995اجملموع العام
*مجموع املصادر اخلارجية والتي تدخل ضمن مبيعات األغوار اجلنوبية = 2.601.630 م م 3 

* املصادر اخلارجية =)اخلط الناقل/املدش ، اخلط الناقل/حوض55، شركة ابراهيم 
اخلليلي، اخلط الناقل/وحدات من حوض45 وحوض46(

162.5 

66.235 
37.977 37.31 4.084 

162.17 

68.665 
40.668 36.279 2.596 

كمیات المیاه المستغلة في 
مشاریع الري المختلفة

كمیات المیاه التي تم 
ضخھا لغایات الشرب من 

قناة الملك عبدهللا

كمیات المیاه التي تم 
ضخھا لغایات الشرب من 

الخطوط الناقلة الجنوبیة

كمیات المیاه المستغلة في 
مشاریع الري المختلفة في 

األغوار الجنوبیة

كمیات المیاه المستغلة 
لغایات الصناعة في 

األغوار الجنوبیة

2015 2016

2 
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جدول رقم ) 4 ( كفاءة التوزيع واملبيع %

املديرية 

كفاءة املبيع %كفاءة التوزيع %

2015201620152016

85858792األغوار الشمالية

85878688األغوار الوسـطى

85878688الكرامـــــــــــة

85868689الـمجمـوع

94889494األغوار اجلنوبية

8878991اجملموع العام

جدول رقم )5( كميات املياه الداخلة واخلارجة من السدود للعام 2016  )م م3(

مخزون آخر العاممجموع اخلارجمجموع الداخلمخزون أول العامالســد

25.06272.08784.53312.616الوحدة

6.18312.38812.9735.598العرب

0.4651.0531.1100.408شرحبيل

47.025139.936132.44154.52امللك طالل

16.0113.7651.39618.38الكرامه

1.1067.1216.9951.232شعيب

3.14412.20412.0863.262الكفرين

11.9582.1137.7006.371التنور

5.7679.4647.2377.994الوالة

25.00917.38923.28919.109املوجب

141.730277.524289.763129.491اجملموع
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انجازات المديريات لعام 2016
إنجازات إدارة األغوار الشمالية والوسطى :

اجلدول التالي يوضح تقرير الصيانة في مديرية تشغيل وصيانة األغوار الشمالية:
جدولرقم )6( تقرير الصيانة 

كمية الوحدة نوع العمل الرقم

1397 عدد  F . T . A  صيانة جهاز 1

86 عدد فك ذراع جهاز ري ) وقف إسالة (  2

46 عدد إعادة ذراع جهاز ري 3

7 عدد تركيب جهاز ري جديد  4

20 عدد نقل أو تعديل وضع جهاز ري 5

814 م . ط تركيب أنابيب ري 6

299 عدد حلام غطاء جهاز ري ) وقف إسالة ( 7

122 عدد فك حلام صناديق جهاز ري  8

95 عدد صيانة انفجارات خطوط 9

97 عدد صيانة محابس  10

47 عدد تركيب محابس 11

27 عدد صيانة وتركيب صمامات هواء 12

30 عدد فص خلطوط حدائق 13

46 عدد إصالح خطوط حدائق 14

12 عدد إغالق نهاية خط  15

66 عدد تنظيف خطوط من الرواسب 16

15 عدد توصيل خط حدائق جديد 17

30 عدد اعادة خط حدائق جديد 18

442 عدد صيانة عداد جهاز ري 19

65 عدد تركيب محدد انسياب 20

2 عدد نقل أو تعديل وضع جهاز ري 21

128 عدد احلام أجهزة ري )وقف اسالة( 22

88 عدد فك احلام جهاز ري)إعادة اسالة( 23

201 عدد تغيير أجهزة ري باملكعب 24

94 عدد فك جلدة محدد االنسياب 25

42 عدد إعادة جلدة محدد االنسياب 26
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جدول رقم )7( اجنازات جمعيات مستخدمي مياه الري التي مت تكليفها بأعمال الصيانة:

كمية نوع العمل الرقم

668 عدد حاالت الصيانة املنفذة من قبل كادر صيانة جمعية 41 1

5 عدد مخالفات العبث احملررة من قبل كادر صيانة جمعية 41 2

678 عدد حاالت الصيانة املنفذة من قبل كادر صيانة جمعية 33 3

11 عدد مخالفات العبث احملررة من قبل كادر صيانة جمعية 33 4

694 عدد حاالت الصيانة املنفذة من قبل كادر صيانة جمعية 28 5

10 عدد مخالفات العبث احملررة من قبل كادر صيانة جمعية 28 6

270 عدد حاالت الصيانة املنفذة من قبل كادر صيانة جمعية 14 7

5 عدد مخالفات العبث احملررة من قبل كادر صيانة جمعية 14 8

722 عدد حاالت الصيانة املنفذة من قبل كادر صيانة جمعية حوض 4+3 9

15 عدد مخالفات العبث احملررة من قبل كادر صيانة جمعية حوض 4+3 10

269 عدد حاالت الصيانة املنفذة من قبل كادر صيانة جمعية حوض  5 11

21 عدد مخالفات العبث احملررة من قبل كادر صيانة جمعية حوض  5 12
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تقرير شعبة األراضي

جدول رقم )8( يبني أهم اجنازات شعبة األراضي

كمية نوع العمل الرقم

100 إجناز معامالت رهن وحدات زراعية 1

173 إجناز معامالت تنازل وحدات زراعية 2

217 إجناز معامالت رهن أراضى ضمن التنظيم 3

379 إجناز معامالت تنازل عن أراضى ضمن التنظيم 4

58 إجناز معامالت إفراز أراضى 5

35 إجناز معامالت تنفيذ حجج تخارج 6

200 إجناز معامالت ترخيص أبنية 7

251 إجناز معامالت كهرباء 8

136 إجناز معامالت مياه 9

1 معامالت توحيد 10
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انجازات مديرية التحكم

جدول رقم )9( يبني أهم اجنازات مديرية التحكم

العددالبيــــــــــانالرقم

365إعداد املوازنة املائية اليومية بكافة ملحقاتها1

365إعداد املوازنة اليومية لتصرف  نهر اليرموك وتوزيعاته2

12إعداد التقرير الشهري للمصادر املائية وضخ عمان3

12إعداد التقرير الشهري لنواقل الزرقاء الثالثة4

10تدقيق مطالبة اخلط الناقل/ طبريا5

220إعداد التقارير املطلوبة للدراسات اخملتلفة6

13إعداد املوازنات املائية الشهرية والسنوية للداخل واخلارج خملتلف املصادر7

6قياس األودية اجلانبية الشمالية8

3قياس األودية اجلانبية اجلنوبية9

12قياس آبار اخمليبة 10

4مراقبة آبار اخمليبة 11

6مراقبة اعتداءات املواطنني على مجرى نهر اليرموك12

365أخذ قراءات نهر اليرموك13

365أخذ قراءات اخلط الناقل/ طبريا14

365أخذ قراءات عداد مياه نهر اليرموك/ بيتا ومراقبتها15

24تنظيف بوابات النفق وسد العدسية16

365أخذ قراءة مسطرة وير العدسية التحويلي17

3قياس املياه اخلارجة من سد الوحدة18

365قياس ومراقبة مياه حمة الشونة الشمالية واملياه الداخلة لقناة امللك عبدالله19

365مراقبة نوعية مياه نهر اليرموك20

10القيام بأعمال الصيانة الالزمة جملمع آبار اخمليبة ومكتبي العدسية واخلط الناقل21

4قياس املياه الداخلة لسد شرحبيل والكشف على مصدر املياه22

250إصالح االعطال الكهربائية في لوحات شبكة القياسات املائية.23

320إصالح اعطال قطع االتصال مع لوحات شبكة القياسات املائية.24

32تركيب حبال لبوابات ومهارب القناة. 25

26.position sensorfail 99إصالح عطل
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26معايرة مرسل فتحة البوابة.27

39إصالح أعطال ماتور بوابات القناة.28

29.fully open + closed 22معايرة ماتور البوابة لوضعية

36معايرة إشارة مجسات منسوب املياه.30

24تركيب صندوق حماية ملرسل فتحة البوابة.31

13تركيب وحدة channal جديدة.32

22صيانة Gear Box ملواتير البوابات.33

احضار عدادات الكهرباء لغرف شبكة القياسات املائية شهريًا وتسليمها الى شركة 34
الكهرباء.

12

36تركيب وصالت كيبل. 35

16تركيب ماتور.36

8تركيب صندوق ماتور.37

20تركيب بطاريات.38

20إصالح عدادات.39

25صيانة سنسور.40

12تركيب سنسور.41

2تركيب مؤشر قراءة العداد.42

43.plc 6تركيب وحدة

التنسيق مع شركة مياهنا وخاصة خالل فصل الشتاء عند هطول األمطار وحدوث الفيضانات.44

متابعة محطة حتلية أبو الزيغان في حاالت التسرب عند أي خلل في منشآت احملطة واختالطها في 45
مياه الري.

متابعة مالحظات شركة مياهنا على حرم قناة امللك عبدالله للحد من دخول مياه األمطار إلى 46
القناة.

 عمل جوالت ميدانية يومية على قناة امللك عبدالله ومصادر املياه.47
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مديرية تشغيل وصيانة االغوار الوسطى

اجلدول التالي يوضح تقرير الصيانة في مديرية تشغيل وصيانة األغوار الوسطى:
جدول رقم )10( تقرير الصيانة 

كمية الوحدة نوع العمل الرقم

47 عدد اصالح خطوط رئيسية 1

67 عدد اصالح خطوط فرعية 2

10 عدد تركيب عدادات اجهزة الوحدات الزراعية 3

19 عدد صيانة املهارب واخلطوط 4

56 عدد صيانة التنفيسات 5

67 عدد اصالح محابس 6

1413 عدد فصل واعادة تركيب اذرع الوحدات الزراعية 7

7 عدد تركيب ماخذ للوحدات الزراعية 8

57 عدد تركيب محابس للوحدات الزراعية 9

101 عدد تركيب مرابط للخطوط 10

1 عدد تركيب اغطية مناهل 11

518 متر تركيب مواسير مختلفة االقيسة 12

49 عدد تركيب نقاصات 13

662 عدد تركيب اجهزة الوحدات الزراعية 14

5 عدد تركيب صناديق خرسانية 15

52 عدد تركيب خطوط الوحدات الزراعية 16

2 عدد تركيب مضخات 17

10 عدد صيانة مضخات 18

1857 عدد الكشف على نقاصات وحدات زراعية 19
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مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية

اجلدول رقم )11( يبني االعمال املنجزة :

عدد العملياتاألعمال املنجزةالرقم

200اصالح حوادث خطوط الري1

673الكشف وصيانة املآخذ ونقاصات الوحدات الزراعية2

161صيانة محابس تنفيسات وخطوط الري3

439 متركيب مواسير مختلفة بأقطار مختلفة باملتر4

التقرير السنوي لالعتداءات 

اجلدول رقم )12( عدد االعتداءات  لعام 2016:

عدد االعتداءات على 
االراضي

عدد االعتداءات التي مت 
ازالتها على االرض

عدد االعتداءات على 
مياه قناة امللك عبدالله

عدد االعتداءات التي 
متم ازالتها على املياه

81494191839

إدارةالمشاغل واالسناد :

مديرية المشاغل والمعدات

اجنازات مديرية املشاغل واملعدات:
بلغ عدد العمليات املنجزة ) 16770( عملية . . 1

بلغ مجموع ساعات العمل الفعلية املنجزة  ) 83386( ساعة.. 2

بلغ مجموع مصروفات احملروقات )28702(. 3

بلغ مجموع مشتريات سيارات وآليات )227960(. 4

بلغت قيمة إدخاالت مستودع قطع الغيار)310837( دينار .. 5

بلغت إدخاالت مستودع املواد العام )118022( دينار .. 6

بلغت اخراجات  مستودع قطع الغيار )293389( دينار .. 7

بلغت اخراجات مستودع املواد العام )49923( دينار .. 8
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مديرية االسناد 

اجلدول رقم )13( اجنازات مديرية اإلسناد واملتابعة:

تكاليف االجنازاألعمال املنجزةالرقم

337970صيانة وتنظيف قناة امللك عبدالله1

385565صيانة أودية ومهارب2

25724مشاريع احلراج3

53460صيانة وترقيع طرق زراعية4

285033إنشاء وفتح طرق زراعية5

1087752اجملموع الكلي6

مديرية الصرف الجوفي

اجلدول رقم )14( اجنازات مديرية الصرف اجلوفي:

عدد العملياتاألعمال املنجزةالرقم

22دراسة وحدات زراعية1

31قراءة آبار املراقبة2

1غرس ابار املراقبة3

112الكشف على مواقع قياس املياه4

47جمع عينات من مواقع قياس املياه5

5586 متنفيذ خط6

21075 مصيانة مهرب مفتوح7

39911مصيانة مهرب مغطى8

281صيانة مناهل9

89صيانة مخارج10

38اعادة بناء مناهل جديدة 11

2اعادة بناء مخارج جديدة12

17255مفتح طريق13

42اغطية مناهل14

74اعمال صيانة عامة في املديرية15
حيث بلغت القيمة اإلجمالية لالجنازات 496295.5 دينار .
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إدارة األغوار الجنوبية

اجنازات مديرية اعتداءات جنوب البحر امليت:  

أواًل:  االعتداءات الزراعية :

مت حصر ومراقبة االعتداءات خالل العام 2016 حيث بلغت املساحة اإلجمالية لالعتداءات 	 
الزراعية  )1892.5( دومن في منطقة اختصاص املديرية .

مت تنظيم عقود ايجار مبوجب قرار مجلس ادارة سلطة وادي االردن رقم )9530( تاريخ 	 
2015/8/20 للموسم الزراعي 2016/2015 وعددها )16( عقد ومبساحة اجمالية)320( دومن 

ومببلغ )9810( دينار.

ثانيًا: الجمعيات والمرامل:-

مت ضبط )13( اعتداء نقل رمال مخالفة .	 

ثالثًا االعتداءات السكنية : 

مت رصد )46( اعتداء سكني ضمن اختصاص املديرية.	 

رابعًا: قرارات االزالة:-

مت تنفيذ )2( قرار ازالة اعتداء سكني في منطقة املزرعة بتاريخ 2016/4/20.	 

مت تنفيذ )5( قرارات ازالة سكنة في منطقة غور الصافي بتاريخ 2016/5/31.	 

مت تنفيذ ازاالت مرامل عدد )2( بتاريخ 2016/6/13 .	 

مت تنفيذ قرارات ازالة زراعية عدد)2( بتاريخ 2016/8/9.	 
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الشؤون الفنية

مديرية التشغيل وصيانة السدود

سد الموجب

االجنازات :

بداية التشغيل الفعلي  ملشروع جر املياه من بحيرة سد . 1
املوجب الى الكرك .

أدامة أسالة املياه وتزويد العاصمه عمان  ومحافظة . 2
الكرك مبياه الشرب .

أدامة تزويد مصانع وشركات البوتاس والبرومني باملياه . 3
الصناعيه 

اجراء الصيانة الدورية والتفقد الالزم لكافة املعدات الكهروميكانيكية في السد ،  مبا في ذلك . 4
احملابس بأنواعها والبوابات واملضخات ولوحات التحكم الكهربائية  واإللكترونية ومولدات 

االحتياط التابعة للسد .
إمتام اعمال الصيانة التي وردت في تقرير جلنة سالمة السدود.. 5
تركيب اربع مساطر لزيادة الدقة في حتديد املنسوب واخملزون. 6
التعاون مع جمعية الصيد االردنية  في املشاريع البيئية واحملافظة على البيئة اجلمالية .. 7
تنظيف األنفاق من مادة الكلس مبا في ذلك أحواض املضخات الغاطسة.. 8

سد التنور

االجنازات :

ادامة االسالة لألغوار اجلنوبية.. 1
أدامة تزويد شركة البوتاس والبرومني باملياه . . 2
 مت تركيب اللوحة الرئيسية القواطع و إنارة جسم . 3

السد بواسطة اخللية الضوئية و إنارة جزء من الشارع  
واخلط األول من النفق .

اجراء الصيانة الدورية والتفقد الالزم  لكافة املعدات الكهروميكانيكية في السد ، مبا في ذلك . 4
احملابس بأنواعها والبوابات واملضخات ولوحات التحكم الكهربائية واإللكترونية ومولدات 

االحتياط التابعة للسد .
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سد الوحده

االجنازات :

تنفيذ عطاء عزل وتهوية منطقة نفق صمام الري . 1
السفلي )LLOW( حلماية األجهزة واملعدات من 

الرطوبة العالية 
مت إغالق بوابة نفق )109( الطرف السوري باخلرسانة . 2

املسلحة بعد أن مت االعتداء عليها سابقا ملنع الدخول 
لألنفاق من اجلانب السوري لهدف التخريب وذلك من خالل طرح عطاء ومت تنفيذ العمل مقاول 

محلي بتاريخ 2016/12/10  . 
تركيب بوابة حديدية ملدخل نفق صمام الري السفلي حلمايته من التخريب و العبث مت تصنيعها . 3

في سد امللك طالل 
إصالح وإعادة ربط إنارة نفق 109 من اجلهة األردنية مع نفق 60 حتى نفق ال24 جراء عمل . 4

تخريب من الطرف السوري في وقت سابق وهي تعمل بشكل جيد .
مراقبة نظام العزل احلراري ومراوح الشفط التي مت تركيبها مؤخرا لتهوية منطقة صمام الري . 5

السفلي من الرطوبة العالية .
أدامة أسالة املياه من سد الوحده. على مدار الساعه .. 6

سد وادي شعيب

االجنازات:

فتح مهارب السد وتنظيف املآخذ.. 1
إدامة اسألة املياه للمزارعني وذلك بعمل مايلزم ملنع حدوث انسداد خلطوط الري ومعاجلة . 2

االنسداد عند حدوثه وقد حدث لسد شعيب 3 انسداد ات مت السيطره عليها.
معاجلة عده  انسدادات طينية خالل العام  في السد بسبب ارتفاع منسوب الطمي فوق مأخذ . 3

أنابيب الري.
املراقبة املطلوبة والفحوصات  الالزمة جلميع املرافق الهيدروميكانيكية في السد و إجراء  الصيانة . 4

الالزمة .
اعداد دراسة مشروع اخلط الناقل ملياه وادي شعيب .. 5
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سد الكفرين

االجنازات :

صيانة الكهرباء ملنطقة البرج واحملابس.. 1
إدامة اسألة املياه للمزارعني دون توقف.. 2
فتح مآخذ السد بعد انسداده جراء الفيضانات.. 3
صيانة مكاتب السد.. 4

سد الوالة

االجنازات :

تزويد مزارعي وادي الواله خالل الربع الثاني من هذا . 1
العام أسفل جسم السد مبا مجموعه 20438  متر مكعب 
عن طريق محبس الغسيل اخلاص باخلط الناقل املغذي 

آلبار الشحن .
صيانة الطرق الداخلية املؤدية إلى جسم السد واألنفاق . 2

وترميم الطريق املؤدية إلى محطة الفلتر .
تنظيف قنوات التصريف ومنطقة V-notch  داخل النفق.. 3

سد الكرامه

االجنازات :

تصميم وتنفيذ اداه خلفق الطني والترسبات من أجل استخدامها في صيانة مدخل قناة امللك . 1
عبدالله.

اجراء الصيانة الدورية والتفقد الالزم لكافة املعدات الكهروميكانيكية في السد، مبا في ذلك . 2
احملابس بانواعها والبوابات  واملضخات ولوحات التحكم الكهربائية وااللكترونية ومولدات 

االحتياط التابعة للسد.
متديد برابيش وحلام الوصالت من أجل توصيل خطوط مياه الري من الرايزر الى مزرعة . 3

الزيتون.
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سد الملك طالل

االجنازات :

إصالح األعطال الكهربائية في األنفاق وإعادة تأهيل . 1
التمديدات الكهربائية وتركيب كوابل رئيسية جديدة 

في االنفاق. وتفقد آبار البيزومترات في األنفاق ,  و 
تنظيفها من الطني والترسبات.

مت تنفيذ عطاء تزفيت الطريق الواصل محطة الكهرباء.. 2
عمل صيانة مستمرة حملطة توليد الكهرباء بالتنسيق مع شركة التوليد، وجميع النيونات في . 3

مبنى احملطة 
اجراء الصيانة الدورية والتفقد الالزم  لكافة املعدات الكهروميكانيكية في السد ، مبا في ذلك . 4

احملابس بأنواعها والبوابات واملضخات ولوحات التحكم الكهربائية واإللكترونية ومولدات 
االحتياط التابعة للسد .

أدامة أسالة املياه لغور االردن دون توقف .. 5

سد شرحبيل بن حسنة

االجنازات :

ادامة اسالة املياه للمزارعني.. 1
الصيانة الدورية لكهرباء االنفاق.. 2
التعاون مع جمعية اصدقاء االرض في املشاريع البيئية واحملافظة على البيئة اجلمالية.. 3

سد وادي العرب

االجنازات:

اجراء الصيانة الدورية والتفقد الالزم  لكافة املعدات الكهروميكانيكية في السد ، مبا في ذلك . 1
احملابس بأنواعها والبوابات واملضخات ولوحات التحكم الكهربائية واإللكترونية ومولدات 

االحتياط التابعة للسد 
استبدال املضخة الغاطسة املوجودة في نفق التفتيش بالسد مبضخة جديدة .. 2
3 ..  Valve House تركيب انارة في غرفة
متديد خط مياه 1 أنش من سلطة املياه حملطة الضخ بطول 200 .. 4
املتابعة مع )GIZ(واالطالع على  مشروع األراضي لغايات  حتريجها في اجلهة الشمالية لبحيرة . 5

السد.
أدامة أسالة املياه من سد وادي العرب والضخ من محطة تعبئة سد وادي العرب من قناة امللك . 6

عبدالله واحملافظة على املنسوب األمن ملستوى املياه في قناة امللك عبدالله .
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مديرية دراسات وتنفيذ السدود 

اجنازات مديرية دراسات وتنفيذ السدود لعام 2016 :

إنشاء مشروع سد ابن حماد بنسبة %95. 1
إنشاء مشروع سد اللجون بنسبة %85. 2
إنشاء مشروع سد الكرك بنسبة %85. 3
إنشاء مشروع سد ابن حماد بنسبة %35. 4
إنشاء مشروع سد زرقا ماعني بنسبة %65. 5
طرح عطاء االشراف على تنفيذ سد الوادات/قيد االحاله.. 6
طرح عطاء التنفيذ لسد الوادات/اعادة طرح.. 7
طرح عطاء االشراف لتعلية سد الواله/ قيد االحالة.. 8
طرح عطاء التنفيذ لتعلية سد الواله/ حتليل العروض الفنية. 9

طرح عطاء االشراف على تنفيذ سد الفيدان/ حتليل العروض املالية.. 10
طرح عطاء التنفيذ لسد الفيدان/ حتليل العروض املالية.. 11
طرح عطاء االشراف على سد وادي رحمه/ حتليل العروض الفنية.. 12
طرح  عطاء التنفيذ لسد وادي رحمه/ حتليل العوروض الفينة.. 13
طرح عطاء دراسات اجلدوى االقتصادية واملالية لسد وادي حماد بنسبة %50. 14
طرح عطاء دراسات سد وادي موسى بنسبة اجناز %95.. 15

مديرية المشاريع 

اجنازات مديرية املشاريع للعام 2016 :

طرح عطاء التنفيذ ملشروع اعادة تأهيل ري حسبان الكفرين/املرحلة الثانية .. 1
طرح عطاء االشراف على تنفيذ مشروع اعادة تأهيل ري حسبان الكقرين/املرحلة الثانية.. 2
طرح عطاء التنفيذ ملشروع إعادة تأهيل محطات ضخ االغوار الشمالية والوسطى.. 3
طرح عطاء االشراف على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ االغوار الشمالية والوسطى.. 4
ــي . 5 ــراس ف ــة للح ــة وغرف ــى احلرك ــاء مبن ــاء انش ــق عط ــز وثائ ــم وجتهي ــات والتصامي ــداد الدراس إع

مبنــى  وزارة امليــاه والــري/ ســلطة وادي االردن.
 متابعة اعمال التنفيذ واالشراف على املشاريع التالية: . 6

اعادة تأهيل ري االغوار اجلنوبية/ املرحلة االولى	 
تنفيذ ري قاع السعيدين	 
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شبكات ري سيل الزرقاء/ املرحلة الثانية	 
ري بئر مذكور	 
مشروع حفر آبار انتاجية في وادي عربة	 
إعادة تأهيل السد التحويلي في تالل الذهب	 

متابعة اعمال اعداد الدراسات والتثصاميم ووثاثق العطاء للمشاريع التالية:. 7
مشاريع ري وادي عربة 	 
إنشاء منطقة تنموية في وادي عربة	 
مشاريع التكيف مع التغير املناخي في وادي االردن	 

متابعــة الوحــدات الزراعيــة وكل مــا يتعلــق بايصــال امليــاه اليهــا واالســتمالكات بخطــوط الــري فــي . 8
مناطــق االغــوار.

ــاه . 9 ــة وســلطة وادي االردن وســلطة املي ــة امللكي ــة العلمي ــر اجلمعي ــواردة مــن مختب ــات ال جمــع البيان
ــات ذات العالقــة وارشــفتها. ــى اجله ــا ال ــة التقاريــر وتوزيعه ــاه ودراســتها وكتاب ــة املي حــول نوعي

10 . )EMARCU ONLINE( ــة واالبحــاث جمــع البيانــات الــواردة مــن مواقــع وحــدة مراقبــة البيئ
ــفتها. ــده وارش ــات املعتم ــا باملواصف ــاه ومقارنته ــة املي ــول نوعي ح

جمــع البيانــات حــول كميــات مصــادر امليــاه الســطحية واجلوفيــة علــى امتــداد وادي االردن واالغــوار . 11
اجلنوبيــة ووادي عربــة واســتخدامها وارشــفتها.

زيــارات ميدانيــة ملواقــع املراقبــة لنوعيــة امليــاه ومديريــات التحكــم وادارة امليــاه والســدود فــي وادي . 12
االردن جلمــع وتبــادل البيانــات حــول كميــات امليــاه ونوعيتهــا.
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مديرية الحصاد المائي.

اجنازات مديرية احلصاد املائي للعام 2016 :

مت تنفيذ )7( حفائر ترابية وسد زبدة الغزالن في مختلف احملافظات وبسعة تخزينية )0.5( مليون متر 	 
مكعب وحسب اجلدول التالي:

جدول رقم )15(عطاءات احلفائر التي مت طرحها لعام2016بالتعاون مع وزارة الزراعة:

كمية احلفر م3احملافظةاسم املوقعرقم العطاء

ز//2015

50000العقبةبير مذكور 1

50000العقبةبير مذكور 2

50000العقبةبير مذكور 3

السعةالطفيلةسد زبدة الغزالنز/2015/10

150000 م3

ز/2015/11

50000العقبةالفينان 1

50000العقبةالفينان2

50000العقبةالفينان3

60000العقبةالضحل

مت إعداد الدراسات واخملططات ووثائق العطاء لـ )16( حفيرة ترابية في مختلف احملافظات 	 
وبسعة تخزينية )825000(  متر مكعب  يجري العمل حاليا على تنفيذها.
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مديرية المختبرات البيئة

اجنازات مديرية اخملتبرات البيئية لعام 2016 :

قامت املديرية بادخال وحتليل  )2492( عينة موزعة  كما في اجلدول:. 1

      جدول رقم )16( عينات السماد واملياه والنبات التي مت حتليلها:

مصادر العيناتعدد العينات نوع العيناتنوع اإلجراء

قسم نوعية املياه والبيئة والتربة1879مياه كيميائيجمع استالم وحتليل

مزارعني193مياه كيميائياستالم ، حتليل

قسم نوعية املياه والبيئة والتربة117مياه بيولوجياستالم ، حتليل

مزارعني32سماداستالم وحتليل

قسم ضبط اجلودة، مزارعني256تربةاستالم وحتليل

قسم ضبط اجلودة15نباتاستالم وحتليل
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مديرية المصادر المائية 

اجنازات مديرية املصادر املائية لعام 2016 :
بــني . 1 موقعــة  كانــت  والتــي  القدميــة  العقــود  بــدل  واملزارعــني  االردن  وادي  ســلطة  بــني  عقــود  ابــرام  مت 

املزارعــني وســلطة امليــاه وبنــاءا علــى كشــوفات ســلطة امليــاه والتــي بينــت ان عــدد العقــود كانــت)34( عقــدا 
ومبســاحة)2103( دومنــا، وقــد بلــغ عــدد العقــود التــي مت توقيعهــا بــني مزارعــي اخلربــه الســمراء وســلطة 
وادي االردن حتــى نهايــة عــام 2016 )60( عقــدا ومبســاحة اجماليــة)2371( دومنــا، وبلــغ عــدد املزارعــني 

الذيــن وقعــوا عقــودا مــع ســلطة وادي االردن)55( مزارعــا.
ــهريا . 2 ــام 2016 )703281(م3 ش ــالل ع ــم )56( خ ــني وعدده ــا للمزالرع ــي مت تزويده ــاه الت ــات املي ــت كمي بلغ

ــكل دومن )10(م3. ــتهالك ل ــدل اس مبع
مت القيــام باجلــوالت امليدانيــة علــى طــول مجــرى ســيل الزرقــاء مــن مخــرج محطــة اخلربــة الســمراء وحتــى . 3

ــك طــالل، ومت توزيــع اشــعارات الصحــاب االراضــي مــن أجــل احضــار الوثائــق واملســتندات لالراضــي  ســد املل
ــث انها)ســقي،بعل،ميري(  ــواع االراضــي مــن حي ــة أن ــا معرف احمليطــة مبجــرى ســيل الزرقــاء لكــي يتســنى لن

لبحــث امكانيــة تنظيــم عمليــة اســتغالل ميــاه لــكل قطعــة.
مت بالتعــاون مــع احلــكام االداريــني فــي املناطــق التابعــة لهــم باســتقبال املزارعــني الذيــن مت اعطائهــم . 4

االشــعارات وســلموا املمســتندات حتــى نهايــة شــهر حزيــران )136( مزارعــا ومســاحة )3500( دومنــا تقريبــا. 
وكذلــك مت تبليــغ )160( مزارعــا اال انهــم لــم يحضــروا الوثائــق املطلوبــة علمــا بــأن مســاحة أراضيــه بلغــت)7439( 

دومنــا.

إنجازات إدارة األراضي والتنظيم خالل عام 2016

تعمــل مديريــة األراضــي فــي الســلطة علــى تنفيــذ 	 
الزراعيــة  الوحــدات  بشــؤون  تعنــى  التــي  املهــام 
الــى  اضافــة  ومتصرفيهــا  الســكنية  والوحــدات 
ضمــن  والواقعــة  ومالكيهــا  األخــرى  األراضــي  قطــع 
اجنــاز  مت  حيــت  االداريــة،  الســلطة  صالحيــات 
خاصــة  مبعامــالت  تتمثــل  معاملــة   )7000( حوالــي 
ــة والوحــدات الســكنية واألراضــي  بالوحــدات الزراعي
األخرى)االراضــي الواقعــة خــارج مشــاريع الســلطة 
وضمــن صالحياتهــا االداريــة( وتشــمل اصــدار  وثائــق 
التخصيــص باســماء املتصرفــني بالوحــدات الزراعيــة 
والوحــدات الســكنية وحتويــل وثائــق التخصيــص الــى 
ســندات التســجيل ومعامــالت البيــع والرهــن وتنفيــذ 
حجــج االرث والتخــارج وتصحيــح اســماء املتصرفــني 
للوحــدات الزراعيــة والســكنية باالضافــة الــى تنظيــم 
كمــا مت  الزراعيــة،  الوحــدات  علــى  االيجــار  عقــود 
أرشــفة حوالــي )12640( وثيقــة مــن ملفــات الوحــدات 
الزراعيــة خــالل عــام 2016 والتــي بــدأ العمــل بهــا 
وثيقــة   )24500( وأرشــفة    2009 عــام  بدايــة  منــذ 
مــن ملفــات الوحــدات الســكنية والتــي بــدأ العمــل بهــا 
بنهايــة عــام 2010، واســتنادًا ألحــكام املــادة رقــم )24( 
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مــن قانــون تطويــر وادي األردن فقــد مت تخصيــص )60( وحــدة زراعيــة ضمــن مشــروع ري بئــر مذكــور و)90( 
وحــدة زراعيــة ضمــن مشــروع ري رحمــة الصحــاب االســتحقاق فــي وادي عربــة, فيمــا مت تخصيــص حوالــي 
)700( وحــدة ســكنية فــي جميــع مناطــق األغــوار الصحــاب االســتحقاق حســب األصــول خــالل هــذا العــام.

اســتنادًا إلــى أحــكام املــادة )21( مــن قانــون تطويــر وادي األردن وتعديالتــه، تعمــل الســلطة علــى اســتمالك 	 
قطــع األراضــي أو حصــص امليــاه او كليهمــا وأيــه حقــوق أخــرى تتعلــق بــاألرض واملــاء وذلــك لغايــات مشــاريعها 
اخملتلفــة كإنشــاء الســدود، تنفيــذ خطــوط الــري واملهــارب والطــرق واألقنيــة واســتمالكات لغايــات التوســع فــي 
التنظيــم الســكني أو املشــروع الزراعــي، باإلضافــة إلــى صــرف التعويضــات للمالكــني عمــا مت اســتمالكه لغايــات 
هــذه املشــاريع، حيــث مت احتســاب قيمــة التعويضــات املاليــة خــالل هــذا العــام والبالــغ قيمتهــا )1033323( 
ــاب  ــا الصح ــم صرفه ــا ليت ــي تقريب ــار أردن ــرون دين ــه وعش ــه وثالث ــف و ثالثمائ ــون ال ــه وثالث ــون وثالث ملي
االســتحقاق وذلــك عــن مســاحات قطــع األراضــي املســتملكة او التحســينات الواقعــه عليهــا ومت االنتهــاء مــن 
ارســال مذكــرات ماليــة بقيمــة )459200( دينــار تقريبــا وذلــك بــدل تعويضــات عــن اســتمالكات لغايــات 
ــن  ــا م ــا لتحصيله ــار تقريب ــة )49640( دين ــة بقيم ــرات مالي ــال مذك ــن إرس ــاء م ــلطه ومت االنته ــاريع الس مش
مالكــي قطــع االراضــي اخملصــص لهــم وحــدات ســكنية بــدال عــن ملكياتهــم الواقعــة ضمــن التنظيــم الســكني، 
حيــث مت انهــاء )75( مقاصــة ماليــة علــى األراضــي اململوكــة الواقعــة ضمــن التنظيــم الســكني وحتصيــل مــا 
ــه ومت اســتمالك مــا مســاحته )16033( دومنــًا  ــا خلزينــه الدول ــي تقريب ــار أردن قيمتــة )49.640( ألــف دين
تقريبــًا ملشــاريع الســلطة اخملتلفــة تتمثــل بـــ )8840( م2 لغايــات توســعة ســد كفرجنــه، )2030( م2 لغايــات 
مهــرب ام الدفــوف، )11,731( دومنــًا لغايــات توســعه طريــق ســد كفرجنــه، )360(م2 لغايــات طريــق زراعــي، 
)2242(م2 لغايــات التنظيــم الســكني،)2200(م2 لغايــات مدخــل منطقــة تنظيميــة واســتمالك مــا مســاحته 
)3590(م2 لغايــات خطــوط ري وطــرق خلدمتهــا، و)4000(م2 لغايــات منطقة حماية ســد الكفرين و)18300(

م2 لغايــات انشــاء خــزان ضمــن عطــاء مشــروع التكيــف مــع التغيــر املناخــي بالشــونة الشــمالية ومــا مســاحته 
ــات  ــًا لغاي ــاحته )1710(دومن ــا مس ــتغالل م ــتمالك واس ــن واس ــل البحري ــروع ناق ــات مش ــًا لغاي )14269(دومن
ــرة األراضــي  ــودادات عــن طريــق دائ ــاء مــن إجــراءات إســتمالك ســد ال انشــاء ســد بــن حمــاد كمــا مت اإلنته
واملســاحة ومت التخلــي عــن اســتمالك وحــدات زراعيــه مســتملكة لغايــات ســد الكرامــة كمــا مت تنفيــذ  رفــع 

إشــاره اإلســتيالء عــن )27( قطعــة أرض مملوكــة ضمــن التنظيــم الســكني.
مت حتديــد حوالــي )157( موقــع الســتثمار قطــع األراضــي لغايــات املرامــل واحملاجــر والكســارات باســتخدام 	 

أنظمــة املعلومــات اجلغرافــي )GIS( علــى مخطــط اســتعماالت األراضــي كمــا مت حتديــد موقــع )115( 
 A1 و A0 قطعــة أرض مــن مشــاريع الســلطة لغايــات البيــع والرهــن واصــدار حوالــي )50( مخطــط حجــم
ملديريــات الســلطة، ومت احتســاب القيــم الرأســمالية ملتصرفــني بوحــدات زراعيــة فــي االغــوار واصــدار )91( 
قيــد مالــي حيــث بلــغ مجمــوع املبالــغ املرســلة للدائــرة املاليــة )874977.005( دينــار أردنــي ومت حتصيــل 
ــغ  ــي والبال ــمالية الكل ــم الرأس ــوع القي ــن مجم ــل 12.62% م ــبة حتصي ــار بنس ــه )841717.434( دين ــا قيمت م

دينــار.  )6670031.211(
اســتنادًا الــى احــكام املــادة )23( مــن قانــون تطويــر وادي األردن، وتنفيــذًا للخطة االســتراتيجية لســلطة وادي 	 

األردن بــادارة وحمايــة األراضــي فــي وادي األردن وللحــد مــن الزحــف العمرانــي علــى االراضــي الزراعيــة فــي 
منطقــة االغــوار بإعــادة هيكلــة منطقــة االغــوار و وضــع مخطــط شــمولي لهــا بحيــث تتــرك املناطــق الصاحلــة 
للزراعــة فقــط وتخصيــص االراضــي املرتفعــة لغايــات الســكن، مت أختيــار مــا مســاحته )7000( دومنــًا تقريبــًا 
لغايــات ادخالهــا للتنظيــم ضمــن االراضــي املرتفعــة واملطلــة علــى الــوادي )املناطــق الشــفا غوريــة( منهــا 
)2000( دومنــًا فــي لــواء االغــوار الشــمالية و)5000( دومنــًا فــي لــواء ديــر عــال ومت االنتهــاء مــن تنظيــم مــا 
مســاحته )6710( دومنــًا وتقســيمه الــى )4992( وحــدة ســكنية ضمــن قــرى الكرميــة، البالونــة،  معــدي، 
خزمــة، العارضــة والرويحــا كمــا مت تنظيــم مــا مســاحته )1500(دومنــًا فــي منطقــة الســومية/ لــواء الشــونة 
اجلنوبيــة ليتــم تقســيمها الــى وحــدات ســكنية ومــن املتوقــع االنتهــاء مــن اصــدار اخملطــط التنظيمــي النهائــي 
فــي بدايــة العــام القــادم، كمــا مت االنتهــاء مــن تنظيــم حوالــي )1800( وحــدة ســكنية فــي لــواء األغــوار 
اجلنوبيــة ضمــن منطقــة غــور الصافــي )تنظيــم مدســوس( ليتــم البــدء بتخصيــص هــذه الوحــدات الصحــاب 

االســتحقاق املقيمــني فــي األغــوار. 
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مت دراســة ومطابقــة ومتابعــة حوالــي )350( معاملــة إفــراز )توحيــد ، جتزئــه( لقطــع االراضــي الواقعــة ضمــن 	 
التنظيــم الســكني ومت رفــع اشــارة االســتيالء عــن )18( قطعــة أرض واقعــة ضمــن االراضــي االخــرى واصــدار 
حوالــي )370(  مخطــط تنظيمــي لغايــات اخلدمــات واصــدار موافقــة بيــع, رهــن, حجــة تخــارج، اصــدار 
ــه  ــى10( معامل ــدل )6 ال ــه مبع ــي مملوك ــع اراض ــجيل قط ــادة تس ــم واع ــل التنظي ــي داخ ــع أراض وكاالت لقط
يوميــا واصــدار موافقــات تراخيــص وايصــال تيــار كهربائــي حلوالــي )320( معاملــة، كمــا مت االنتهــاء مــن اعــداد 

اخملططــات النهائيــة للمناطــق التاليــة ليتــم البــدء بتوزيعهــا علــى املواطنــني املقيمــني فــي املنطقــة:-

عدد الوحدات السكنيةاملديرية التابعة لهااسم املنطقة

)80( وحدة سكنيةلواء الشونه اجلنوبيةمنطقة السراهده

)172( وحده سكنيةلواء الشونه اجلنوبيةمنطقة اخلصاص

)301( وحدة سكنيةلواء الشونه الشماليةمنطقة القرن

عدة قطعلواء الشونه الشماليةمنطقة املشارع

عدة قطعلواء الشونه اجلنوبيةجزء من مخطط اجلوفه )11(

112 وحدة سكنيةوادي عربهمنطقة الريشه
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الشؤون المالية  و العطاءات و المشتريات 

اجنازات مديرية الشؤون املالية:
اوال: االيرادات الفعلية )التحصيالت( 

جدول رقم )17( يبني إيرادات السلطة لعام 2016:

اجملموعنوع اإليراد

59744.453طوابع

16769.594سكن وظيفي

196014.737إيرادات متنوعة

843965.234إيجار أراضي

87962.118عطاءات

646699.324أثمان وحدات سكنية

696749.728قيم راسمالية وحدات زراعية

3134.880غرامات

4655970.350اثمان مياه صناعية/حتصيالت خارجية

2446674.120حتصيالت االغوار / ري متنوعة

638851.500أثمان طاقة كهربائية

91156.617صرفيات مستردة

1450.057بنك االسكان/قرض املاني وامريكي

37400.616بدل خدمات وحدات زراعية

10422543.328 ديناراجملموع اإلجمالي
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ثانيا: االنفاق 

جدول رقم )18( يبني النفاق على مشروع موازنة سلطة وادي االردن حسب البرنامج خالل عام 2016:

نسبة االنفاقاملدفوع/ديناراخملصص/ديناراسم البرنامج

89%14180001267464برنامج ادارة االراضي

56%58547003296694برنامج الري

77%69863005403458برنامج التشغيل والصيانة

93%207370001924939برنامج السدود

81%1143000924777برنامج االغوار اجلنوبية

68%35560002444317برنامج التنمية املتكاملة لوادي عربة

82%3969500032581649اجملموع 

إنجازات مديرية العطاءات و المشتريات :

أوال :- قسم العطاءات :

قــام قســم العطــاءات فــي مديريــة العطــاءات واملشــتريات فــي عــام 2016 بطــرح واحالــة مجموعــة مــن عطــاءات 
ــى النحــو التالــي:  ــة عل األشــغال ) اخلاصــة واملركزيــة والدائــرة واحملليــة والتلــزمي ( مفصل

أوال : العطاءات املركزية – أشغال

جدول رقم )19( كشف العطاءات املركزية - أشغال

اسم العطاءنوع العطاءرقم العطاء
قيمة االحالة

)دينار(

2016/177

مركزي

االشراف على مشروع اعادة تأهيل محطات اشراف
الضخ في االغوار الشمالية والوسطى

مرحلة االحالة

2016/173

مركزي

مشروع اعادة تأهيل محطات الضخ في تنفيذ
االغوار الشمالية والوسطى

مرحلة االحالة

2016/132

مركزي

االشراف على مشروع تأهيل ري حسبان / اشراف
الكفرين

184,900
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2016/133

مركزي

– Rehabilitation of Husbanتنفيذ
Kafrain Irrigation –Phase II

3,980,956.500

مرحلة االحالةمشروع تنفيذ سد الواداتتنفيذ2016/159

2016/5

مركزي

مرحلة االحالةاالشراف على تنفيذ سد الواداتاشراف

2016/SF1مرحلة االحالةتنفيذ تعلية سد الوالةتنفيذ

2016/SF22,501,800االشراف على تعلية سد الوالةاشراف

2016/SF3مشاريع التكيف املناخي تنفيذ

 Adaption to Climate change
Projects in the Jordan Valley

 Copmenent 4 – Reclaimed water
 pipeline between TO 33 and TO

 )44 BMZ NO. )2020 61 745

مرحلة اإلحالة

تنفيذ مشروع إعادة تأهيل السد التحويلي تنفيذ79/2015  مركزي
في منطقة تالل الذهب

655,448

122/2014 مركزي

تنفيذ

مشاريع التكيف املناخي 

 Adaption to Climate change
 Projects in the Jordan Valley

)Detailed Design ,Tender Doc-
uments , and construction Su-

 pervision , the 18-Km Irrigation
 )network –RFP

EURO 3,186,849
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ثانيا : عطاءات جلنة خاصة – وادي عربة
جدول رقم )20( كشف عطاءات جلنة خاصة- وادي عربة

اسم العطاءنوع العطاءرقم العطاء
قيمة االحالة

)دينار(

مشروع فتح وتعبيد قروية وخلطات اسفلتية ساخنة في تنفيذخ2016/1
مناطق مختلفة في وادي عربة 

420386.450

2016/2/Sمرحلة االحالةاالشراف على تنفيذ سد الفيداناشراف 

2016/3/Sمرحلة االحالةتنفيذ سد الفيدانتنفيذ

2016/4/Sمرحلة االحالةاالشراف على تنفيذ سد رحمةاشراف

2016/5/Sمرحلة االحالةتنفيذ سد رحمةتنفيذ

ثالثا : عطاءات دائرة – أشغال 
جدول رقم )21( كشف عطاءات دائرة - اشغال

اسم العطاءنوع العطاءرقم العطاء
قيمة االحالة

)دينار(

انشاء حفائر حشاش مدرج فك ابو طيران ، رجلة مشوح ، تنفيذر/2016/6
منطقة باير محافظة معان

409,200

اعادة انشاء طرق زراعية وأعمال خلطة اسفلتية ساخنة في تنفيذر/2016/2
مواقع مختلفة من االغوار الشمالية والوسطى

268,458.500
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رابعا : عطاءات محلية – أشغال 
جدول رقم )22( كشف عطاءات محلية - أشغال

قيمة االحالة

)دينار(
اسم العطاء  نوع العطاء رقم العطاء

5,900 صيانة املرافق الصحية في املبنى الرئيسي لسلطة وادي االردن تنفيذ ر/2016/4

39,900 توريد مواد بيس كورس للطرق الزراعية في األغوار الشمالية 
والوسطى

تنفيذ ر/2016/3

96,500 توريد وتركيب صمام الري لسد امللك طالل تنفيذ ر/2016/1

خامسا : عطاءات تلزمي – أشغال 
جدول رقم )23( كشف عطاءات تلزمي – أشغال

قيمة االحالة

)دينار(
اسم العطاء  نوع العطاء رقم العطاء

1,450 أعمال توريد وتركيب رخام لألحواض الزراعية في مبنى وزارة املياه 
والري

تلزمي ر/2016/5
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ثانيا :- قسم املشتريات و التدقيق  و املتابعة / لوازم للعام 6102 :-

أوآل :- طلبات الشراء 

مت تســجيل )  1714  (  الــف وســبعمائة واربعــة عشــر  طلــب شــراء فــي النصــف األول مــن العــام 2016  وعلــى النحــو 
التالــي :-

أ- شراء مباشر  ) 1155 ( الف ومائة وخمسة وخمسون طلب شراء .

ب- جلان شراء  )422 ( اربعمائة وإثنان وعشرون طلب شراء .

ج-شراء عبر دائرة اللوازم العامة  ) 51  ( واحد وخمسون  طلب شراء.

د- تلزمي ) 67 (  سبعة وستون طلب شراء .

هـ-عطاءآت محلية / لوازم  - عن طريق طرح باجلريدة - )19(  تسعة عشر  طلب شراء .

و جميــع  طلبــات الشــراء  مت  تســجيلها بســجالت  طلبــات الشــراء املعتمــدة و حســب األصــول  باإلضافــة  إلدخالهــا  
الــى احلاســوب  للحفــظ و املتابعــة و األرشــفة .

ثانيا :- قرارات اإلحالة و التلزمي 

مت إحالة و تسجيل ) 420 ( أربعمائة وعشرون قرار إحالة وقرار تلزمي وعلى النحو التالي :- 

أ- قــرارات إحالــة جلنــة املشــتريات احملليــة / لــوازم ) 347 ( ثالثمائــة وســبعة واربعــون قــرار إحالــة بقيمــة إجماليــة 
مقدارهــا ) 511497 (  خمســمائة واحــد عشــر الفــا وأربعمائــة وســبعة وتســعون دينــار .

 ب-قــرارات إحالــة جلنــة العطــاءآت احمللية/لــوازم ) 8( ثمانيــة قــرارات إحالــة بقيمــة إجماليــة مقدارهــا ) 97804(             
دينــار .

ج-قــرارات التلــزمي ) 65 ( خمســة وســتون قــرار تلــزمي بقيمــة إجماليــة مقدارهــا ) 92238 ( إثنــان وتســعون الفــا 
ومائتــان وثمانيــة وثالثــون دينــارا .

بلغــت القيمــة اإلجماليــة جلميــع قــرارات اإلحالــة فــي نهايــة العــام  2016 مــا مقــداره ) 701539 ( ســبعمائة و واحــد 
الــف وخمســمائة وتســعة وثالثــون دينارا .

و جميــع  قــرارات اإلحالــة والتلــزمي مت تســجيلها بســجالت قــرارات اإلحالــة املعتمــدة و حســب األصــول باإلضافــة  
إلدخالهــا  الــى احلاســوب  للحفــظ  و املتابعــة واألرشــفة .

ثالثا :-الكفاالت 

مت التعامل مع  ) 115 (  مائة وخمسة عشر  كفالة  و شيك وعلى النحو التالي :

أ- كفــاالت حســن التنفيــذ- شــيكات ) 31 (  واحــد وثالثــون شــيكا ، كفــاالت حســن التنفيــذ ) 19 ( تســعة عشــر 
كفالــة .

ب- كفاالت دخول عطاءآت– شيكات ) 30 ( ثالثون  شيكا ، كفاالت دخول عطاءآت ) 12 ( إثني عشر كفالة .

ج- كفاالت الصيانة – شيكات ) 7 (  سبعة شيكات ، كفاالت الصيانة– الكفاالت ) 7 (  سبعة كفاالت .

د- تعهدات  عدلية  )9 ( تسعة . 
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ــة وشــيك ،  ــي مــن العــام 2016هــو )115( كفال ــا حتــى النصــف الثان ــي للكفــاالت التــي مت التعامــل معه العــدد الكل
وجميــع الكفــاالت مت  تســجيلها بســجالت الكفــاالت  حســب األصــول  باإلضافــة  إلدخالهــا  الــى احلاســوب  للحفــظ  

و املتابعــة و األرشــفة .

رابعا :- الفواتير

مت تدقيــق و إجــازة صــرف ) 1703 ( الــف وســبعمائة وثالثــة فاتــورة بقيمــة إجماليــة مقدارهــا ) 1432721 ( مليــون 
وأربعمائــة وإثنــان وثالثــون الفــا و ســبعمائة وواحــد وعشــرون دينــارا موزعــة حســب أنــوع قــرارات اإلحالــة و التلــزمي 

واإلتفاقيــات و حســب القيــم املاليــة لهــا كمــا يلــي :-

أ- شراء مباشر )1109 ( الف ومائة وتسعة  فواتير بقيمة إجمالية ) 147408 ( دينار.

ب- قــرارات اإلحالــة / جلنــة شــراء ) 46( ســتة وأربعــون  فاتــورة و بقيمــة إجماليــة مقدارهــا ) 526518 ( خمســمائة 
وســتة وعشــرون دينــارا و خمســمائة وثمانيــة عشــر دينارا .

ج- شــراء عــن دائــرة اللــوازم العامــة  )91( واحــد وتســعون فاتــورة بقيمــة إجماليــة مقدارهــا )575630( خمســمائة 
وســتة وعشــرون الفــا وســتمائة وثالثــون دينــارا .

 د- تلــزمي ) 73 ( ثالثــة وســبعون فاتــورة بقيمــة إجماليــة مقدارهــا ) 91870 (  واحــد وتســعون الفــا و ثمامنائــة 
وســبعون دينــارا  .

ــا  ــة مقداره ــة إجمالي ــورة بقيم ــرون فات ــة وعش ــوازم )24( أربع ــاءآت احمللية/ل ــنة عط ــة – جلـ ــرارات اإلحال هـــ- ق
)91295( دينــارا .

و- اإلتفاقيــات: ) 5 ( خمســة فواتيــر بقيمــة إجماليــة مقدارهــا ) 24535( اربعــة وعشــرون الفــا وخمســمائة 
ــا مــا تغطــي نصــف ســنة  ــى دفعــات و غالب ــات تدفــع عل ــأن معظــم اإلتفاقي ــارا علمــا ب وخمســة وثالثــون دين

حاليــة و نصــف قادمــة 2016–2015 والقيمــة املعطــاة أعــاله عــن الفواتيــر التــي دفعــت فقــط .

ــغ  عــدد  الفواتيــر  املدخلــة علــى النظــام  املالــي GFMIS  احلكومــي  املربــوط مــع وزارة املاليــة مبــا يتعلــق  ي- بل
باملشــتريات  ) 1708 ( فواتيــر بقيمــة إجماليــة  )1457256( مليــون وأربعمائــة وســبعة وخمســون الفــا ومائتــان 

وســتة وخمســون  دينــارا .

     امــا بقيــة الفواتيــر الغيــر مدخلــة علــى النظــام املالــي فهــي بانتظارعمــل مناقــالت وتغذيــة البنــود املاليــة 
لصرفهــا.

خامسا : - مستندات اإللتزام املالي 

مت إســتصدار مســتندات إلتــزام مالــي مــن قبــل قســم املشــتريات جلميــع العطــاءآت التــي طرحــت عــن طريــق  قســم  
العطــاءآت / للعطــاءآت اإلنشــائية املذكــورة أعــاله  باإلضافــة  جلميــع عطــاءآت قســم املشــتريات خــالل العــام 
2016 ، التــي كانــت القيمــة التقديريــة لــكل منهــا أكثــر مــن 5000 دينــار حيــث مت إرســالها للدائــرة املاليــة 
لتحويلهــا لدائــرة املوازنــة العامــة إلســتكمال توقيعهــا وختمهــا حســب األصــول والســير بإجــراءآت طــرح 

ــي : ــى النحــو التال ــا وعل عطاءآته

أ  :-  العطــاءآت اإلنشــائية ) عطــاءآت األشــغال العامــة ( ،  مت  تنظيــم  ) 8 ( ثمانيــة مســتندات  بقيمــة  إجماليــة  
مقدارهــا )  1025000 ( مليــون وخمســة وعشــرون الــف دينــار .

ب  :-  عطــاءآت املشــتريات واللــوازم ، مت  تنظيــم  )30(  مســتند  بقيمــة إجماليــة  مقدارهــا )859843 ( ثمامنائــة  
وتســعة خمســون الفــا وثمامنائــة وثالثــة وأربعــون دينــارا .
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العــدد  اإلجمالــي  ملســتندات  اإللتــزام املالــي ) 38 (  حتــى نهايــة  الســنة املاليــة 2016 ، وبقيمــة إجماليــة مقدارهــا   
)1859843 ( مليــون وثمامنائــة  وتســعة وخمســون الفــا ثالثمائــة وثالثــة وأربعــون دينــار .

انجازات إدارة الموارد البشرية والمستودعـــات والنقليات

مت تعيني )66( موظف و موظفة.. 1

مت ترفيع وتعديل اوضاع )57( موظف وموظفة.. 2

وبلــغ العــدد االجمالــي للموظفــني املشــاركني فــي جميــع الــدورات وورش العمــل )304( موظفــًا مقســمني علــى . 3
النحــو التالــي:

الدورات الداخلية وورش العمل )272( مشاركًا.	 
الدورات اخلارجية )32( مشاركًا.	 

التدريب امليداني-طالب اجلامعات والنقابات )15( متدربًا.	 

وقــام الديــوان خــالل هــذا العــام  بتســجيل )6032( معاملــة صــادرة، و)12402( معاملــة واردة.وبلــغ عــدد . 4
مجمــوع الصفحــات املؤرشــفه )20060( صفحــة و)17148( وثيقــة.

انجازات مديرية العالقات العامة: 

ــائل  ــالل الوس ــن خ ــاريعها م ــلطة ومش ــازات الس ــرض اجن ــة وع ــالم اخملتلف ــائل االع ــر وس ــلطة عب ــراز دور الس 1.اب
اخملتلفــة )املرئيــة واملســموعة واملقــروءة(.

2. اقامــة حمــالت التوعيــة للمجتمعــات احملليــة فيمــا يتعلــق بشــح مصــادر ميــاه الــري وذلــك مــن خــالل حمــالت 
التوعيــة وورش العمــل واحملاضــرات وغيرهــا .

3. املساهمه في اعداد ورش العمل واملؤمترات والبرامج في كافة مجاالت عمل السلطة.

4. اعداد البرشورات وامللصقات والكتيبات التي توضح مهام السلطة ملتلقي اخلدمة وتوعيتهم.

5. حضــور جلســات مجلــس النــواب واعــداد الــردود علــى اســئلة مجلــس النــواب واســتيضاحاتهم وطلبــات الســادة 
النــواب.

6. املســاهمه فــي اعــداد وتنظيــم النشــاطات االجتماعيــة والتكافليــة والتــي مــن شــأنها تفعيــل الــدور اجملتمعــي بــني 
دوائــر ومؤسســات الدولــة اخملتلفــة واجملتمعــات احملليــة. 

7. اعداد اخملاطبات واملراسالت الرسمية مع كافة دوائر ومؤسسات الدولة اخملتلفة.   

انجازات إدارة تخطيط األعمال والمياه اإلقليمية:

اوال: مديرية التخطيط االستراتيجي

متابعة سير اعمال املشاريع املمولة من املنحة اخلليجية . 1

متابعــة ســير أعمــال املشــاريع املمولــة مــن خــالل املنــح والقــروض مثــل املنحــة اخلليجيــة ومنحــة القمــح . 2
األمريكيــة ومنحــة االحتــاد األوروبــي وقــرض بنــك اإلعمــار األملانــي. وتزويــد وزارة التخطيــط والتعــاون 

الدولــي ووزارة امليــاه والــري بتقاريــر شــهرية.
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تزويد اجمللس األعلى للسكان مبؤشرات أداء املصادر املائية.. 3

 املشاركة في حتديث البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018 / قطاع املياه.. 4

5 . .PFS التحديث الشهري لتقدم سير عمل مشاريع السلطة في نظام متابعة املشاريع

معيــار . 6 وفريــق  املعنيــة  االدارات  مــع  بالتعــاون   )2017  -2015( للســلطة  االســتراتيجية  اخلطــة  مراجعــة 
االســتراتيجية.

مراجعة اخلطة التنفيذية للسلطة )2015-2017( بالتعاون مع االدارات ذات العالقة.. 7

تقدمي مقترحات مشاريع لغايات التمويل للجهات املانحة. 8

حصــر احتياحــات الســلطة مــن اجهــزة احلواســيب والطابعــات واملاســحات الضوئيــة والســير باجــراءات عمليــة . 9
الشراء.

تقــدمي التقاريــر الفنيــة فــي اطــار اعمــال املديريــة باملشــاركة فــي اللجــان الفنيــة املتخصصــة مــع املؤسســات . 10
الرســمية.

 متابعة عقود الصيانة  وجتديد ها حسب األصول.. 11

متابعــة تطبيــق نظــام الدفــع االلكترونــي لبعــض خدمــات الســلطة )خدمــة دفــع اثمــان ميــاه الــري  ،خدمــة . 12
دفــع اثمــان اخملالفــات علــى الوحــدات الزراعيــة( .

حتضير عطاء تركيب كاميرات ونظام مراقبة للمستودعات في السلطة .. 13

املشــاركة فــي مشــروع مبــادرة رفــع كفــاءة قطــاع امليــاه فــي وضــع تصــورات مســتقبلية لوظائــف ســلطة وادي . 14
ــي وادي االردن. ــري ف ــاه ال ــتخدمي مي ــات مس االردن وجمعي

وضــع البرامــج التدريبيــة املتخصصــة واملمولــة مــن مركــز الشــرق االوســط لبحــوث التحليــة واحلــاق العديــد . 15
مــن املوظفــني مــن وزارة امليــاه والــري وســلطة وادي االردن وســلطة امليــاه واملزارعــني.

ــاء محطــة حتليــة فــي وادي . 16 العمــل مــع مركــز الشــرق االوســط لبحــوث التحليــة لوضــع مقتــرح مشــروع لبن
ــاه. ــة املي ــال حتلي ــي مج ــص ف ــب املتخص ــراض التدري االردن ألغ

ثانيًا: مديرية تطوير نهر االردن

متابعة تنفيذ اتفاقيات املياه اإلقليمية املرتبطة باعادة تأهيل نهر األردن كما ونوعا .. 1

اعداد الشروط املرجعية ملشروع تطوير الباقورة  كمرحلة ا ولى من تطوير نهر االردن.. 2

حالــة عطــاء تلــزمي الرفــع املســاحي وحتديــد احداثيــات مشــروع تطويــر الباقــورة مــن قبــل املركــز اجلغرافــي . 3
امللكــي.

املشــاركة نيابــة عــن ســلطة وادي األردن  ضمــن اللجنــة الفنيــة املشــكلة مبوجــب كتــاب معالــي وزيــر الزراعــة . 4
وتضــم ممثلــني عــن كافــة اجلهــات املعنيــة للقيــام باجــراء التجــارب واملشــاهدات علــى اســتخدام احلمــأة 

ــة املســجلة مراعــي. املعاجلــة فــي الزراعــة ضمــن أراضــي اخلزين

عقــد وشــة عمــل متخصصــة فــي بيــت الضيافــة  تضــم كل الشــركاء املعنيــني لتحديــد أولويــات مشــاريع إلدارة . 5
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النفايــات الصلبــة فــي وادي االردن.

 حتديــث قاعــدة بيانــات نتائــج التحاليــل اخملبريــة لنوعيــة ميــاه النهــر واالوديــة والروافــد املغذيــة لــه اضافــة . 6
للقياســات الكميــة لتلــك الروافــد واقتــراح االجــراءات التصحيحيــة الالزمةبالتعــاون مــع االدارات املعنيــة.

 تنســيق جولــة ميدانيــة تهــدف الــى إطــالع جلنــة امليــاه املشــتركة علــى ادارة مصــادر امليــاه فــي األردن وتضــم . 7
ــة  ــة زي  ، مديري ــة حتلي ــمرا ، محط ــة الس ــي ، اخلرب ــية التحويل ــد العدس ــل س ــة مث ــع ريادي ــى مواق ــارة ال زي

التحكــم وزيــارة ومصــب نهــر األردن فــي البحــر امليــت.

ــى . 8 ــوث يؤثــر عل متابعــة املراســالت واالجــراءات التصحيحيــة املقترحــة بــني اجلانبــني ملعاجلــة أي مصــدر تل
بيئــة نهــر األ ردن  خاصــة موضــوع مكــب احلمأةعلــى اجلانــب املقابــل داميــا والــذي يؤثــر ســلبا علــى الســكان 
9.تعزيــز التعــاون الثنائــي فــي مجــال اعــادة تأهيــل نهــر االردن مــن خــالل تنســيق زيــارة ميدانيــة جملموعــة 
مــن ممثلــي ســلطة وادي االردن، جمعيــات مســتخدمي امليــاه ، احتــاد املزارعــني ومصــدري اخلضــروات والفواكــة 

 Eden Farmلالطــالع ومحــاكاة جتربــة اجلانــب االخــر الرائــدة فــي مجــال الزراعــة وزيارةلـــ

انجازات وحدة ناقل البحرين: 

مت توقيــع االتفاقيــة الثنائيــة بــني االردن واســرائيل بتاريــخ 2015/2/26 فــي البحــر امليــت  حيــث اتفــق 	 
الطرفــان علــى مكونــات املشــروع االساســية ، تبــادل امليــاه ، اســعار امليــاه ، طريقــة ادارة املشــروع و صالحيــات 

ــراف. ــع االط جمي

باشــر استشــاري املشــروع ائتــالف شــركات دار الهندســة وLazard & Gide أعمالــه بتاريــخ 2016/1/6 بعــد 	 
أن مت توقيــع أتفاقيــة تقــدمي خدمــات فنيــة وماليــة وقانونيــة وحتضيــر وثائــق العطــاء واملســاعدة فــي طــرح 
وتقييــم وأختيــار الشــركات املؤهلــة لتمويــل وتنفيــذ وتشــغيل جميــع عناصــر املشــروع وصــوال الــى الغلــق املالــي 

مــع املناقــص املفضــل والبــدء فــي تنفيــذ املشــروع بتاريــخ 2015/12/20.

مت عقــد مؤمتــر دولــي للمانحــني علــى املســتوى الفنــي بتاريــخ 2016/5/9 فــي العقبــة وذلــك بالتنســيق مــا بــني 	 
وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ووزارة امليــاه والــري واجلانــب األمريكــي والبنــك الدولــي ، حيــث مت توجيــه 
دعــوات للعديــد مــن اجلهــات احلكوميــة والرســمية واملؤسســات املاليــة املهتمــة باملشــروع وذلــك للمشــاركة فــي 
أعمــال املؤمتــر والــذي يهــدف إلــى احلصــول علــى دعــم  مالــي مقــدم كمنــح للمســاهمة فــي تنفيــذ األعمــال 
املطلوبــة للحفــاظ علــى بيئــة البحــر امليــت مــن التدهــور املســتمر وكذلــك يهــدف املؤمتــر إلــى اطــالع اجلهــات 
املانحــة علــى آخــر تفاصيــل املشــروع الفنيــة ، املاليــة ، القانونيــة ، كلفــة املشــروع املتوقعــة ، وآخــر املســتجدات 
مبــا يخــص اجــراءات تأهيــل الشــركات العامليــة املتخصصــة للمشــاركة فــي تقــدمي عروضهــا الفنيــة واملاليــة 

وصــوال إلــى اختيــار املناقــص املفضــل والبــدء فــي تنفيــذ أعمــال املشــروع .

قامــت جلنــة العطــاءات اخلاصــة مبشــروع ناقــل البحريــن/ املرحلــة األولــى بتاريــخ 2016/6/20 بفتــح عــروض 	 
التأهيــل املســبق ملقاولــي الـBOTلعطــاء تنفيــذ مشــروع ناقــل البحريــن/ املرحلــة األولــى، و التــي بلــغ عددهــا 
)17( عرضــًا مقدمــًا مــن شــركات مؤتلفــة و منفــردة ، و قامــت بتعيــني جلنــة تقييــم فنــي للعــروض لدراســتها و 

تقييمهــا فنيــًا و ماليــًا و قانونيــًا مبشــاركة مندوبــني مــن قبــل استشــاري املشــروع.

يقــوم االستشــاري حاليــا بتحضيــر وثائــق العطــاء ، واملســاهمة فــي اجــراءات طــرح العطــاء واختيــار املناقصــني 	 
املؤهلــني لتنفيــذ املشــروع وصــواًل الــى الغلــق املالــي وتوقيــع اتفاقيــة تنفيــذ املرحلــة االولــى مــن املشــروع مــع  

ائتــالف شــركات انشــاء وتطويــر املشــروع ، كمــا يســاهم فــي التاهيــل االولــي ملقاولــي تنفيــذ املشــروع .
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 قــد قدمــت اللجنــة الفنيــة تقريرهــا و نتائــج تقييمهــا األولــي إلــى جلنــة العطــاءات اخلاصــة  التــي بدورهــا 	 
وافقــت علــى إرســال كتــب استفســارات و اســتيضاحات إلــى عــدد مــن الشــركات املشــاركة الســتكمال إجــراءات 

التقييــم النهائــي لهــا.

قامــت الشــركات بتقــدمي إجاباتهــا علــى االستفســارات و االســتيضاحات التــي مت إرســالها إليهــا و  بنــاًء عليــه 	 
مت تأهيــل الشــركات لتمويــل وتنفيــذ وتشــغيل جميــع عناصــر املشــروع فــي بدايــة كانــون أول 2016 ، و قــد 
مت اإلعــالن عنــه فــي الصحــف احملليــة و علــى موقــع كل مــن وزارة امليــاه و الــري، ســلطة وادي األردن و ســلطة 

امليــاه.

متويل املشروع: 

ــدول الصديقــة 	  ــح مقدمــه مــن ال ــى من ــا مــن خــالل احلصــول عل ــة للمشــروع ســيتم متويله الكلفــة االجمالي
لتغطيــة حوالــي ) %35-30( مــن الكلفــة االجماليــة وذلــك للمســاهمة فــي تنفيــذ اخلــط الناقــل للميــاه 
املاحلــة والــذي ســيقوم بتغذيــة البحــر امليــت بكميــة أوليــة مقدارهــا 235 مليون/م3/ســنويا  للحفــاظ علــى 
ــدار 100  ــه مبق ــدمي منح ــة لتق ــة االمريكي ــن احلكوم ــة م ــت املوافق ــد مت ــتمر. وق ــور املس ــن التده ــه  م بيئت

مليــون دوالر امريكــي .

ســيتم متويــل باقــي كلفــة املشــروع حوالــي )65-70%( مــن قبــل الشــركات )املطــورة( والتــي ســيتم اختيارهــا 	 
.)BOT( لتنفيــذ املشــروع علــى نظــام البنــاء والتشــغيل ونقــل امللكيــة

ملتابعــة مــا مت بحثــه و طرحــه خــالل مؤمتــر املانحــني فــي أيــار املاضــي، قامــت وزارة امليــاه و الــري بعقــد مؤمتــر 	 
تعهــد املانحــني )Pledging Donors Conference( فــي التاســع مــن كانــون أول 2016 فــي البحــر امليــت و 
الــذي يهــدف إلــى قيــام اجلهــات الدوليــة املانحــة و الــدول الصديقــة التــي مت دعوتهــا ســابقا القيــام باإلعــالن 
عــن قيمــة مســاهماتهم املاليــة التــي ســيتم تقدميهــا كمنــح ملشــروع ناقــل البحريــن0 و قــد قامــت بعــض الــدول 
باإلعــالن عــن املنــح التــي تعهــدت بتقدميهــا للمســاهمة فــي إجنــاح املشــروع، فــي حــني أعلنــت دول أخــرى عــن 

تقدميهــا قــروض ميســرة.

• ــل 	 ــى أســتدراج عــروض لتنفيذهــا مــن قب ــن والتــي مت األتفــاق عل ــى مــن مشــروع ناقــل البحري ــة األول املرحل
ــاه: ــي أدن ــم التوضيح ــي الرس ــة ف ــات املبين ــات والكمي ــمل املكون ــراف تش ــة األط كاف
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• البرنامج الزمني املتوقع لالعمال القادمة	
جدول رقم ) 24( اجلدول الزمني املتوقع النتهاء العمل :

وصف العمل التاريخ

اختيار الشركات املؤهلة كانون أول2016

جتهيز وثائق العطاء  2017/2/28

تزويد وثائق العطاء للشركات املؤهلة آذار 2017

آخر موعد لتقدمي العروض الفنية واملالية لتنفيذ املشروع 2017 /9/30

اختيار املناقص املفضل 2017/12/30

بداية التنفيذ آذار 2018

تشغيل املشروع وبداية االنتاج آذار 2021
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انجازات وحدة السياسات وتطوير االداء المؤسسي :

املشاركة في جلنة التخطيط والتنسيق.. 1

املشاركة الفاعلة في اعمال اجلائزة )معيار العمليات، معيار االستراتيجية، معيار نتائج اجملتمع احمللي(.. 2

متابعة تعبئة بطاقات االداء املتوازن مع جميع مسؤولي القياس.. 3

االستمرار في حتديث دليل العمليات  2017  بالتعاون مع فريق العمليات  .. 4

املتابعــة و التنســيق مــع وزارة تطويــر القطــاع العــام فيمــا يتعلــق بنظــام تطويــر اخلدمــات احلكوميــة. . 5
واملشــاركة فــي املســوحات اخملتلفــة مبــا فيهــا املســح الســنو ي حــول وضــع الســلطة حســب نظــام تطويــر 

بــه. التقاريــر اخلاصــة  اخلدمــات احلكوميــة رقــم64 وحتضيــر 

ــى . 6 ــا عل ــردود وادخاله ــع ال ــتبانات وجم ــم االس ــن تعمي ــة وتتضم ــي اخلدم ــا متلق ــوحات رض ــة مس ادارة عملي
ــة 2015. ــي اخلدم ــا متلق ــة رض ــداد دراس ــم اع ــن ث ــج وم ــدار النتائ ــل واص ــل حتلي ــج  SPSS وعم برنام

وضــع خطــة لتطويــر مكتــب خدمــة اجلمهــور والقيــام بصيانــة وإعــادة تهيئــة املكتــب وتزويــده بالتجهيــزات . 7
الضروريــة إلســتقبال املراجعــني.

تقدمي اخلدمة ملتلقي اخلدمات من خالل مكتب خدمة اجلمهور. . 8

متابعــة شــكاوى واقتراحــات متلقــي اخلدمــة مــن خــالل العمــل ضمــن جلنــة الشــكاوى واالقتراحــات واصــدار . 9
ونشــر تقريــر نصــف ســنوي بهــذا اخلصــوص.

التحديــث املســتمر علــى املوقــع الداخلــي واخلارجــي لســلطة وادي االردن واعــادة هيكلــة احملتــوى علــى البوابــة . 10
االلكترونية.

املشاركة في جلان فنية مختلفة:. 11

دراسة وحتليل عروض واستالم احلواسيب وتوابعها.	 

استالم املواد املورده ملكتب خدمة اجلمهور.	 

ــوازم التــي تزيــد 	  ــواد فــي مســتودع عمــان مــن خــالل املشــاركة فــي جلــان اســتالم الل اســتالم وجــرد امل
قيمتهــا عــن )005( دينــار وتقــل عــن )0005( دينــار والتــي يتــم توريدهــا الــى مســتودعات الســلطة /

مســتودع عمــان.

استالم برنامج الدفع االلكتروني ) أي فواتيركم(.	 

ــة فــي عطــاء حتديــث مركــز اخلــوادم الرئيســي )Data Center Solution( مــع ســلطة . 12 املشــاركة الفاعل
امليــاه.

العمل مع دائرة املوازنة واصدار اجلزء املتعلق باالهداف االستراتيجية ومؤشراتها.. 13

دراسة مقترحات حول اخلدمات والعمليات املمكن امتتتها مع مديرية اخملتبرات وإدارة االراضي.. 14

احلضور واملشاركة الفاعلة في مختلف ورشات العمل. . 15
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انجازات وحدة الرقابة المالية )الداخلية( :

التدقيــق علــى الســجالت املاليــة ومســتندات الصــرف / آمانــات ونفقات.مبجمــوع )6227( مســتند صــرف.. 1
))5834( مســتند نفقــات، )390( مســتند أمانــات و)3( ســند أراضــي(.

تصويب )31( مستند غير مستوفي لشروط الصرف في حينه.. 2

مت اغالق )4( استيضاحات لديوان احملاسبة وبعض البنود من االستيضاحات االخرى.. 3

التدقيق على شطب املركبات احلكومية .. 4

عمــل جــوالت ميدانيــة علــى مشــاريع الســلطة وإداراتهــا فــي امليــدان واملشــاركة فــي مجموعــة مــن جلــان . 5
التحقيــق واخلــروج بتوصيــات .

القيام بعمليات جرد الصناديق في مديريات السلطة اخملتلفة.. 6

التدقيق على سجل األيرادات لعام  2016وتصويب  وتبويب بعض البنود .. 7

التدقيق على قرارات الترفيع اجلوازي والوجوبي لعام 2015.. 8

التدقيق على قرارات منح وحجب العالوات.. 9

التدقيق على الكفاالت املالية.. 10

تدقيق وثائق تخاصيص الوحدات السكنية/ ادارة االراضي.. 11

التدقيق على مطالبات املشاريع مبا ينسجم مع القوانني واألنظمة املعمول بها.. 12

رفع تقرير الى عطوفة األمني العام عن اخملالفات من واقع سجل اإليرادات.. 13

دراسة استيضاحات ومذكرات ديوان احملاسبة املتعلقة بعمل السلطة واغالق بعض االستيضاحات.. 14

الرد على كتب واستفسارات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة الشكاوي الوارده منها.. 15

مشــاركة وحــدة الرقابــة الداخليــة  بتســمية ضابــط إرتبــاط حقــوق اإلنسان/رئاســة الوزراء.وإعــداد التقاريــر . 16
والتوصيــات والــرد علــى تقريــر املركــز الوطنــي حلقــوق اإلنســان.

تســمية ضابــط إرتبــاط كمنســق رئيســي يتبــع لــه ضبــاط إرتبــاط فــي كافــة املديريــات بخصــوص اإللتــزام . 17
بالضوابــط واإلجــراءات املتعلقــة مبنــع التدخــني فــي الســلطة.

مــن خــالل املشــاركة بلجنــة التدقيــق علــى عــدادت الكهربــاء مت اســترداد مبالــغ ماليــة مــن شــركة الكهربــاء . 18
الوطنيــة.
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انجازات وحدة االستثمارات: 

تأجير االراضي في منطقة وادي االردن لغايات اقامة مشاريع استثمارية عليها .. 1

بيع االراضي للمستثمرين عند اجناز مشاريعهم وحسب عقد االيجار املوقع بني والسلطة واملستثمر . 2

دراسة اخملططات الهندسية املقدمة من املستثمرين .. 3

اصــدار التراخيــص القامــة املشــاريع االســتثمارية حســب اخملططــات الهندســية املوافــق عليهــا مــن قبــل جلنــة . 4
ترخيــص املشــاريع االســتثمارية ملناطــق االســتثمارات 

متابعــة املســتثمرين مــن حيــث التزامهــم بشــروط عقــد االيجــار مــن دفــع بــدل االيجــار وجتديــد الكفالــة . 5
البنكيــة وتنفيــذ املشــاريع .

دراســة عــروض املســتثمرين املقدمــة اســتنادا لالســس املوضوعــة لذلــك مــن الناحيــة االقتصاديــة والهندســية . 6
والبيئيــة .

املتابعــة بالتنســيق مــع الدوائــر الرســمية ) شــركة توزيــع الكهربــاء , ســلطة امليــاه , شــركة االتصــاالت االردنيــة . 7
, وزارة االشــغال العامــة ,. الــخ( .

املشاركة في اعداد املوازنة لوحدة االستثمارات.. 8

تشجيع املناخ االستثماري في مناطق وادي االردن. . 9

 ابرام وتوثيق كافة العقود املتعلقة باالستثمار في قطاع التعدين واملقالع .. 10

ابرام وتوثيق كافة العقود املتعلقة بشركات االتصاالت اخللوية. . 11

  تنظيــم كافــة العقــود املتعلقــة باملســتثمرين علــى االراضــي الصناعيــة وكذلــك للجمعيــات التعاونيــة . 12
. الســياحية  واالســتثمارات  الزراعيــة 

ــن . 13 ــدات االم ــع وح ــق م ــداءات وبالتنيس ــاوزات أو اعت ــة جت ــر أي ــرة وحص ــع املؤج ــى املواق ــتمر عل ــف املس الكش
واحلمايــة واملــدراء املعنيــون فــي مناطــق وادي االردن .

أيــة اجــراءات أخــرى تتخــذ . 14 أو  املتعلقــة بعقــود االيجــار ومتابعــة  جتديدهــا  الكفــاالت   توثيــق كافــة 
. بخصوصهــا 

التنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة  ) وزارة البيئــة , ســلطة املصــادر الطبيعيــة , وزارة الزراعــة , دائــرة االراضــي . 15
واملســاحة , اجلمعيــة العلميــة امللكيــة حلمايــة الطبيعــة , دائــرة االثــار العامــة ( مبــا يتعلــق بعمليــات التنقيــب 

والتعديــن واملرامــل .
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انجازات ادارة الجمعيات 

جدول رقم ) 25( أهم االعمال ونشاطات ادارة اجلمعيات لعام 2016 :

االجنازالهدفالعمل / النشاط

العمل على تأسيس جميات في - 1
مضخة )24، العدسية ) 86 ، 

. )23 ، ) 87

مت تأسيس جمعية مضخة )24( 	 زيادة تغطية اجلمعيات
والبدء بالعملية التطوعية في 

احلوض متهيدا لنقل املهام .

مت تأسيس جمعية )23( وتأجيل 	 
التعامل معها .

زيادة املهام املنقولة ودمج - 2
أحواض جلمعيات منقولة لها 

مهام .

زيادة املهام املنقولة	 

زيادة التغطية	 

توقيع عقد بالتوزيع جمعية 86 	 
87 ،

زيادة عدد الوحدات جلمعية 	 
33 ،4+3

مراجعة خطة زيادة تغطية - 3
اجلمعيات لوادي االردن وبيان 

املناطق  املراد التعامل معها 
لالعوام )16 -18( .

مراجعة تنفيذ اخلطة- 

زيارة وحتديد املناطق املراد - 
تأسيس جمعيات في العمل مع 

التشغيل والصيانة .

متت املراجعة واعداد برنامج - 
جديد على ضوء  االمكانات.

العمل على رفع االداء املؤسسي - 4
للجمعيات .

التوثيق- 

املأسسه- 

زيادة املهام- 

التدريب- 

تقدمي برنامج حاسوبي - 
للمحاسبة للجمعيات بدعم من 

.USAID

 - GIZ اعداد برنامج محوسب مع
للتوثيق االعمال امليدانية 

ومؤشرات االداء وتوحيد 
النماذج مع اجلمعيات والتشغيل  

دراسة الصيانة  واقع وكلفتها  .- 

مراجعة االتفاقيات مع - 5
اجلمعيات والسلطة .

التغذية العكسية	 

اعداد االتفاقيات	 

16 / 17  للتوقيع حسب ما يتم 
االتفاق .

مت توقيع عقوداتفاقيات - 
تشغيل وصيانـــــة ) 17 ( 

جمعية .

مراجعة أسس احتساب االجور - 6
للجمعيات .

زيادة وزن مسؤول املياه	 

اضافة مهام اخرى	 

وضع حوافز للجمعيات	 

مت املوافقة على تعديل االسس - 
مبوافقة السلطة ورئاسة الوزراء 

شهــر 3 / 2016مبوجب كتاب 
رقم  26784تاريخ 5/ 6 / 2016
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مراجعة املطالبات املالية - 7
ومؤشرات االداء الشهرية 

للجمعيات .

متابعة أداء وعمل اجلمعيات - 
خالل عملها .

يتم عمل زيارات أسبوعية- 

صرف مطالبات اجلمعيات - 
شهريا .

تقيم أداء جمعيات مستخدمي - 8
املياه من قبل املزراعني وكذلك 
اجلمعيات الداء السلطة لعام 

. 2015

معرفة اداء اجلمعيات  خالل مدة 	 
العقد .

أخذ املالحظات العداد خطة 	 
حتسنية للجمعيات والسلطة .

تقيم اداء السلطة وبيان 	 
املالحظات  للتحسني .

مت عقد ورشة تقيم االداء - 
بالعقبة 31- 2 / 4 / 2016 .

عرض مؤشرات االداء الفنية - 
ومدى تقدمها عن العام السابق .

9 - GIZ املشاكة بورشات عمل مع
والتغير املناخي  وزارة البيئة 
واعداد االحتياجات الفنية .

مشاركــــــة اجلـــــمعيات - 
للتخفيف والتكيف مع تغيرات 

املناخ .

مشاركة السلطة بورشات عمل - 
العداد برنامج وطنى للتكيف 

املناخي .

املشاركة باجتماعات جلان - 10
االدارة والهيئات العامة 

للجمعيات .

جمعيات )28، 50، 33، 14( .- التواصل مع اجلمعيات- 

عقد لقاءات ما بني السلطة - 11
واجلمعيات .

لبيان الراى حول توحيد - 1
النماذج املستعملة في السلطة 

واجلمعيات واحلاسوب .

أخذ  املالحظات واحللول- 2

عقد اجتماع للمساعدين - 
ومدراء التشغيل في االغوار

عقد اجتماعات ادار ة اجلمعيات - 
واملقاول ، ميرا .

عقد ورش حول احلاكمية 5 / - 12
2016 والضمان االجتماعي 4 

. 2016 /

مت عقد ورشتني لتوعية - التوعية للمزارعني- 
اجلمعيات مبزايا وحقوق 

العاملني بالضمان مع ادارة 
الضمان االجتـــماعي في شهــــر 

) 4، 5 ( نيسان – ايار .

عقد اجتماعات جملالس مياه - 13
الشمال والوسط والكرامة 

والصافي .

التنسيق وحل املشكالت التى - 
تظهر خالل عمل اجلمعيات مع 

التشغيل والصيانة

مت عقد اجتماعات جملالس املياه - 
ومتابعة ما نتج عنها .

توزيع استبانات ملديرية - 14
الشمال لتقيم اداء 2016 
مبعدل ) 20%( للعينات .

مت اجناز اجلزء االول من توزيع - تقيم االداء- 
االستبانات على الشمال ليتم 

استكمالها عام 2017 .

االطالع على جتارب ناجحه في - 15
االدارة التشاركية .

لالطالع على التجربة باري – - 
ايطاليا جول االدارة بحضور 
رؤوساء اجلمعيات والتشغيل 

والصيانة .

تـــم عمـــــل جـــولة - 
استطـــالعية من 20 / 11 – 26 

/ 11 / 2016 مبشاركة )30( 
مشارك من اجلمعيات والسلطة

عقد دورة للسلطة للتحليل - 16
االحصائي في 8 / 2016 .

مراجعة االستبيانات وطرق - 
استخراج النتائج لتكون اكثر 

علمية

مت عقد ورشة مع االحصاءات - 
العامة
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انجازات وحدة الشؤون القانونية: 

جدول رقم )26( اجنازات وحدة الشؤون القانونية لعام 2016 :

نسبة االجنازالعدداجلهات ذات الصلةاملهمة 

املديرية املالية تنفيذ قرارات حكم

محامي السلطة 

مديرية الشؤون القانونية واالموال 
العامة/وزارة املالية ورئاسة الوزراء 

واملديريات املعنية

16%97

تبلغ دعاوي حقوقية   
وشرعية مقامة على 

السلطة

محامي السلطة 

احملامي العام املدني 

كافة مديريات السلطة لغاية الردود 
والتزويد بالوثائق البينات ، احملاكم

30 دعوى حقوقية

واحدة شرعي 

 %100

دعاوي جزائية )محاضر 
ضبط واعتداءت(

ادارة االغوار الشمالية والوسطى

االغوار اجلنوبية ووادي عربة 

محامي السلطة لغاية املطالبة باحلق 
املدني

مستمره--------

96% منجزة 16كافة مديريات السلطةجلان حتقيق وجلان فنية

كافة مديريات السلطةإبداء رأي واستشارات

ديوان التشريع والرأي 

محامي السلطة

املستشار القانوني

96% منجزةمستمر

احملاكم بكافة درجاتهامخاطبات ومراسالت

دوائر التنفيذ

املواطنني

مستمرة700
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انذارات موجه من قبل 
السلطة

احملامني  السلطة

املديرية املالية

واالدارة املعنية 

4  %80

دعاوي مقامة من قبل 
السلطة

99%5محامي السلطة كافة مديريات السلطة

متابعة قضايا السلطة 
احلقوقية والشرعية 
واجلزائية واالدارية 

احملامني

احملاكم

كافة مديريات السلطة

احلامي العام املدني

ما يقارب    300دعوى 
حقوقية مازالت منظورة 
2دعوى شرعية منظوره 

%54

هيئة التحكيممتابعة قضايا التحكيم 

محامي السلطة 

املديرية املعنية

استناف عمان تعيني محكم 2

متابعة قضايا محكمة 
العدل العليا)دعاوي 

ادارية( 

النيابة العامة االدارية

مديرية االراضي 

املستشار القانوني لوزارة املياه والري

100%5 مفصولة 

متابعة نظام الربط 
الكتروني مع وزارة العدل 

وزارة العدل

وحدة IT الوزارة

0% مت املشروع _________
والنظام ال 

يعمل

متابعة تعديالت القانون 
وصياغة مسودة االنظمة 

والتعليمات

املستشار القانوني للوزارة

كافة مديريات السلطة

احملامي انس بركات

عدد ا اسس تخصيص 
واستعمال املوارد املائية خارج 

املشروع الزراعي

مسودة نظام استرداد 
النفقات الراسمالية 

والتشغيلية 

مشروع نظام مزارع ممتهن

مشروع قانون معدل 

%56

العقود واالتفاقيات

وتعديالتها ومالجقها

املستشار القانوني 

وحدة االستثمارات ووحدة اجلمعيات 
واية اداره  اخرى معنيه بالعقود

34%100
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