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البيان االفتتاحي
معالي وزير المياه والري
المهندس رائد ابو السعود

يعانــي االردن مــن شــح الميــاه والــذي يشــكل خطــرا علــى 
جميــع القطاعــات التــي تعتمــد علــى توفــر الميــاه لديمومــة 
الميــاه  تعتبــر  وحيــث  وازدهارهــا.  ولتنميتهــا  عملهــا 
عنصــرا أساســيا فــي االســتخدامات المنزليــة والصناعيــة 
والزراعيــة، فــإن تزايــد العجــز فــي الميــاه مــن ســنة 
ألخــرى وازديــاد التحديــات فــي ظــل ازديــاد عــدد الســكان 
المتفاقــم بســبب اللجــوء الســوري إلــى األردن، يشــكل 

ــع القطاعــات. ــى جمي ــرا عل ــدا خطي تهدي

ويعتبــر توفــر المعلومــات أحــد أهــم محــددات التعامــل مــع 
ــط،  ــات والخط ــتراتيجيات والسياس ــع االس ــد ووض التهدي
ــرار  ــاذ الق ــي اتخ ــاهم ف ــة تس ــات الدقيق ــث أن المعلوم حي
ــة  ــع القطاعــات المعني ــح والمناســب ويســاعد جمي الصحي
علــى فهــم وتقبــل القــرارات التــي مــن شــأنها التأثيــر 
ــك  ــى ذل ــاء عل ــى ســير عمــل القطاعــات ونموهــا. وبن عل
ارتــأت وزارة الميــاه والــري إصــدار هــذه النشــرة وتوفيــر 
المعلومــات ألصحــاب العالقــة بقطــاع الميــاه مــن األفــراد 
والقطاعيــن العــام والخــاص باإلضافــة لمجتمــع المموليــن 
والداعميــن لقطــاع الميــاه. نأمــل أن تكــون المعلومــات 
ــي  ــكل جهــة لهــا مصلحــة أو اهتمــام ف ــا ل المنشــورة عون
ــتقبل  ــي المس ــا ف ــتمر بتوفيره ــى أن نس ــاه، عل قطــاع المي

ــائل المتاحــة. ــكل الوس وبشــكل دوري ب



قطاع المياه األردني
حقـائـــق وأرقــــام

4

2017

الكلمة االفتتاحية
عطوفة أمين عام وزارة المياه والري

المهندس علي صبح

الدراســات  بإعــداد  والــري  الميــاه  وزارة  تقــوم 
الميــاه  لقطــاع  والخطــط  والسياســات  واالســتراتيجيات 
االردن  وادي  وســلطة  الميــاه  ســلطة  مــع  بالتشــاركية 
وشــركات الميــاه العاملــة فــي مختلــف محافظــات المملكــة. 
ويتــم وضــع هــذه الدراســات واالســتراتيجيات بأيــدي 
ــي ادارة  ــل ف ــه األمث ــتخدامها بالوج ــرار الس ــاب الق اصح
مصــادر الميــاه وتوجيههــا إلــى مراكــز الطلــب عليهــا 
ــر  ــان توفي ــا ولضم ــوص عليه ــات المنص ــب األولوي حس
الميــاه لمســتخدميها مــن مختلــف القطاعــات، المنزليــة 

والزراعيــة. والصناعيــة 

ورغبــة مــن قطــاع الميــاه ومــن مبــدأ الشــفافية فــي وضــع 
ــي  ــاه ف ــاع المي ــن قط ــام ع ــق وأرق ــن حقائ ــات م المعلوم
متنــاول اصحــاب العالقــة والراغبيــن فــي االســتعالم عــن 
الوضــع المائــي فــي االردن، تقــوم الــوزارة بشــكل دوري 
بنشــر المعلومــات التــي تفّصــل وتصــف قطــاع الميــاه 
وذلــك بجهــود موظفــي وزارة الميــاه والــري وعملهــم 
الــدؤوب لخدمــة الوطــن والمواطــن. وقــد أعــدت هــذه 
للجميــع  المعلومــات  علــى  الحصــول  لتســهيل  النشــرة 

ــا. ــم عليه ــم وآرائك ــن بمالحظاتك مرحبي
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حجوم االمطار الساقطة على المملكة لألعوام المائية والمعدل طويل األمد )2007 - 2017(1

االنحراف عن معدل المعدل طويل األمد م م3الساقط المطري م م3السنة المطرية
طويل المد م م3

2006/200776838313630-
2007/2008519482693075-
2008/2009637982431864-
2009/201087288249479
2010/2011647782251748-
2011/2012594381952252-
2012/20138120819474-
2013/201472288181953-
2014/201588848191693
2015/2016948382071276
2016/20178165820641-
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1 المصدر: الموازنات المائية



قطاع المياه األردني
حقـائـــق وأرقــــام

6

2017

الموازنة المائية السطحية بالمليون متر مكعب 2017 

النسبة من
المعدل طويل األمد

المعدل
طويل األمد

النسبة المئوية من 
الهاطل المطري

الحجم 
)مليون متر مكعب(

العناصر 
الهيدرولوجية

99.5% 8206 8165 المطر

101% 7582 93.5%  7636 التبخر

85.2% 196 2.1%  167 الفيضانات

86.8%  417 4.4%  362 التغذية الجوفية

á«aƒ÷G ájò¨àdGäÉfÉ°VÉ«ØdGôîÑàdGô£ŸG

( Ö©µe Îe ¿ƒ«∏e ) ºé◊G óeC’G πjƒW ∫ó©ŸG

417

8758

7636
82068165

362196167

óeC’G πjƒW ∫ó©ŸGh 2017 á«LƒdhQó«¡dG áfRGƒŸG ô°UÉæY áfQÉ≤e

2 تم حساب النسبة بقسمة حجم المياه عام 2017/حجم المطر لعام 2017.
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الموازنة المائية السطحية لألعوام )2007-2017( بالمليون متر مكعب

التغذية الجوفية الفيضانات التبخر المطر السنة المائية

288 195 7201 7683 2007
209 115 4869 5194 2008
349 127 5903 6379 2009
425 210 8092 8728 2010
285 119 6073 6477 2011
269 139 5535 5943 2012
244 187 7689 8120 2013
231 180 6817 7228 2014
485 245 8154 8884 2015

 445  266  8772  9483 2016
 362  167  7636  8165 2017

( 2007 - 2017 ) á«ë£°ùdG á«FÉŸG áfRGƒŸG
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السعة التخزينية والمخزون المائي للسدود وكميات الداخل والخارج  )م م3( للعام 2017

السعة التصميميةالسد
)م م3(

مجموع الداخل
)م م3(

مجموع الخارج
)م م3(

مخزون آخر العام 
)م م3(

11072.95793.6584.063الوحدة
16.790.5811.2773.52العرب
3.960.4880.3610.371زقالب
7.81.1581.1650.857كفرنجة

75115.809141.79128.215الملك طالل
551.6946.21313.837الكرامة
1.436.3967.3440.472شعيب
8.4510.13410.9132.443الكفرين
16.81.577.9380التنور
8.181.3576.3282.917الوالة

29.827.01420.6745.425الموجب
20.4370.2810.156الكرك

335.3219.594307.94362.276المجموع
18.6%نسبة التخزين من السعة التصميمية %

توزيع المياه لجميع األغراض من وادي األردن لعام 2017 

الكمية ) م م3 (القطاع
73األغراض البلدية من قناة الملك عبدهللا
42األغراض البلدية من الزارة ماعين

115مجموع األغراض البلدية
203الري

5.2الصناعة
323.2المجموع

جمعيات مستخدمي المياه في وادي األردن 2017 

نسبة تغطية الجمعيات من المساحة المروية الكلية )%(عدد الجمعياتالموقع الجغرافي 
650.88األغوار الشمالية
324.51األغوار الوسطى
685.45الشونة الجنوبية
337.31األغوار الجنوبية

1846.56المجموع
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مشاريع الحصاد المائي )السدود الصحراوية والحفائر والبرك( 

السعة التخزينية )م م3( العدد اسم المشروع

88.715 61 السدود الصحراوية المنفذة

0.05 1 السدود الصحراوية تحت التنفيذ

0.295 65 البرك

22.122 223 الحفائر الصحراوية المنفذة

0.525 11  الحفائر الصحراوية تحت التنفيذ

111.707 361 المجموع

األحواض الجوفية والضخ االمن لها وكميات االستخراج لعام 2017 وكميات االستنزاف

االستنزاف )م م3( الضخ )م م3( الضخ االمن )م م3( الحوض المائي الجوفي

-16.58 141.58 125 الديسي والمدورة

-77.48 164.98 87.5 عمان الزرقاء

-14.53 54.53 40 اليرموك

-30.64 45.64 15 األودية الجانبية

-45.66 69.66 24 األزرق
-8.53 35.53 27 الجفر
-6.04 27.04 21 وادي األردن

-26.85 83.85 57 البحر الميت

-5.40 10.90 5.5 وادي عربة الجنوبي

6.41 1.59 8 حماد

5.00 0.00 5 سرحان

-3.06 6.56 3.5 وادي عربة الشمالي
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خارطة األحواض المائية الجوفية
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استعماالت المياه ومصادرها لعام 2017 بالمليون متر مكعب

مجموع االستعماالت المياه العادمة المعالجة المياه الجوفية  المياه السطحية االستعماالت
469.7  338.4 131.3 البلدية
544.7  144.2  251.1  149.4 الزراعية
32.1  2.5  27.2 2.4 الصناعية

1046.5 146.7 616.7 283.1 المجموع

2017 ΩÉ````©d √É```«ª`dG ä’É``ª©à°SG

ájó∏ÑdG               áYGQõdG              áYÉæ°üdG

2017 ΩÉ````©d √É``«ª`dG QOÉ`````°üe

á÷É©ŸG áeOÉ©dG √É«ŸG

á«aƒ÷G √É«ŸG

á«ë£°ùdG √É«ŸG
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استعماالت المياه بالمليون متر مكعب لمختلف األغراض لألعوام 2017-2008

زراعي صناعي بلدي السنة واالستعمال
495.6 40.5 315.7 2008
498.2 39.3 326.8 2009
500.8 41 352 2010
505.8 39.4 346.8 2011
454.8 33.9 353.8 2012
525 3.93 381 2013

504.3 39 429 2014
514.4 37.9 456.5 2015

547.04 32.46 456.9 2016
544.7 32.1 469.7 2017

…ó∏H
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محطات مراقبة مصادر المياه 

المجموعمحطات يدويةمحطات مؤتمتةمحطات المراقبة
98174272محطات قياس المطر

532174محطات مناخية
102333محطات قياس الجريان السطحي
143109252ابار مراقبة سطح المياه الجوفية

425الينابيع المقاسة
55السدود
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تطور كميات مصادر المياه المستهلكة لكافة األغراض من عام 2017-2008 

 السنة / مصادر
 المياه العادمةالمياه الجوفيةالمياه السطحيةالمياه

المجموعالمعالجة

2008252499101852
2009276494101871
2010280511103894
2011272517103892
2012231509102842
2013245540109894
2014259588125972
2015274600.21331007
2016288.75618.95136.341044
2017288.1618.8146.71054
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á«ë£°ùdG √É«ŸG

á«aƒ÷G √É«ŸG

á÷É©ŸG áeOÉ©dG √É«ŸG



قطاع المياه األردني
حقـائـــق وأرقــــام

14

2017

عدد اآلبار العاملة لمختلف األغراض لألعوام )2017-2007( 

السنة / استعمال 
ابار الشرباالبار الزراعيةاالبار الصناعيةالبئر

المناطق 
نائية والثروة 

الحيوانية
المجموع

20071742169543312917
20081802223581373021
20091882238573313030
20102012284591223098
20111922311599193121
20121812254588203043
20132062210602163034
20142002000781503031
20152012163756183138
20161882170761263145
20172032210805543272

عدد اآلبار المخالفة التي تم ردمها  )2017-2007(

عدد اآلبار المردومةالسنة
200726
200845
200946
201057
201129
201219
2013141
2014562
2015174
2016167
2017177
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كميات التزويد المائي لألغراض المنزلية ونسبة فاقد المياه  )2017-2007(

نسبة فاقد المياه %كمية التزويد ) م م3(السنة
200729443
200831544
200932644
201035243
201134742
201235447
201338148
201442952
201544051.3
2016446.551.5
2017458.247.5
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99.60% 2014
99.50% 2015
99.62% 2016
99.67% 2017
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حصة الفرد من التزويد المائي  لألغراض البلدية  )لتر للفرد في اليوم(  لألعوام )2017-2007( 

كمية التزويدالسنة
2007132
2008134
2009131
2010134
2011125
2012121
2013123
2014132
2015128
2016 127
2017125

كميات المياه المعالجة )م م3( لألعوام )2017-2007(

كمية المياه العادمة المعالجة السنة
98 2007

102 2008
110 2009
110 2010
110 2011
113 2012
128 2013
137 2014
147 2015

 151.4 2016
 163.68 2017

3 Ω Ω ( 2017 - 2007 ) á÷É©ŸG áeOÉ©dG √É«ŸG á«ªc
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محطات معالجة المياه العادمة في األردن

BOD5

التصميمي
 سنة التشغيل

الفعلي نظام المعالجة
  الحمل الفعلي
التدفق/2017

م3 / يوم

 الحمل
التصميمي
م3 / يوم

المحطات التي تم تطويرها
وتحت التطوير اسم محطة التنقية

900 1987 طبيعية 7066 9000 العقبة الطبيعية
420 2005 الحمأة المنشطة 12719 12000 العقبة الميكانيكية
400 قيد اإلنشاء الحمأة المنشطة 28000 قيد اإلنشاء العقبة الميكانيكية الجديدة
800 1987 المرشحات البيولوجية 14563 14900 قيد الدراسة والتصاميم لمحطة جديدة البقعة / عين الباشا
995 1997 الحمأة المنشطة 2928 2400 حمأة  منشطة الفحيص وماحص
800 1987 الحمأة المنشطة 8272 13350 تم تحويلها الى الحمأة المنشطة اربد المركزية

1200 1983 الحمأة المنشطة 9500 قيد التطوير جرش ) شرق(
800 2011 الحمأة المنشطة 4397 10000 المعراض
800 1988 الحمأة المنشطة 1321 5500 قيد اإلنشاء و التطوير الكرك
850 1989 الحمأة المنشطة 3497 9000 تم تحويلها الى حمأة  منشطة كفرنجة
950 1989 الحمأة المنشطة 7388 7600 من طبيعية الى ميكانيكية مادبا
825 2017 أحواض مهواة 3731 5500 تم تحويلها الى ميكانيكية ً المفرق الطبيعية
700 1989 الحمأة المنشطة 2324 7000 من طبيعية الى ميكانيكية معان
1100 1986 .الحمأة المنشطة 3385 4000 أبو نصير
1000 1987 الحمأة المنشطة 4268 5400 من طبيعية الى ميكانيكية الرمثا

1090 1981 الحمأة المنشطة 8086 2500 قيد الدراسة والتصميم لمحطة
جديدة بطاقة 7600 م3 / يوم السلط

1060 1988 المرشحات البيولوجية
+ حمأة منشطة 1945 1600

المحطة قيد اإلنشاء والتطوير
بطاقة 5000 م3 / يوم لغاية عام 2025

و 7500 م3 / يوم لغاية عام 2035
الطفيلة

582 1999 الحمأة المنشطة 12683 20800 وادي العرب
800 2001 الحمأة المنشطة 1262 1600 وادي حسان
500 2000 الحمأة المنشطة 2832 3400 وادي موسى
670 1997 أحواض مهواة 5040 17000 قيد اإلنشاء و التطوير وادي السير

1500 2005 أحواض طبيعية 2087 4000 االكيدر
1500 2005 أحواض طبيعية 712 1200 من طبيعية الى احواض مهواه اللجون

2000 2005 مرشحات البيولوجية
+ الحمأة المنشطة 383 400 تل المنطح

898 2008 الحمأة المنشطة 895 4000 الجيزة
1136 2010 أحواض طبيعية 153 350 الشوبك

600 1984 القديمة   
2008 القديمة    الحمأة المنشطة 344548,5 360000 من طبيعية الى ميكانيكية السمراء

2010 أحواض طبيعية 20 50 المنصورة
750 2015 الحمأة المنشطة 13517.5 52000 جنوب عمان
762 2014 الحمأة المنشطة 8421 13750 وادي الشاللة
673 2014 لحمأة المنشطة 1369 7060 مؤتة المزار العدنانية

1850 2015 احواض طبيعية 655 1200 الشونة الشمالية
1130 2015 MBR+TF 1468 3500 مخيم الزعتري
1500 MBR+TF 0 1760 محطة تنقية مخيم االزرق

137387.5 639320 المجموع
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عدد مشتركي المياه والصرف الصحي لألعوام )2017-2007( 

عدد مشتركي الصرف عدد مشتركي المياهالسنة
الصحي

نسبة السكان المخدومين
بشبكات الصرف الصحي *

200792570856594861%
200895911859650362%
2009100121761382661%
2010104820764651962%
2011109519167796162%
2012114245771667163%
2013119083174276362%
2014124036078066163%
2015130804383409364%
2016138262890629165.5%
2017145541794691765%
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* تم حساب النسبة بقسمة عدد مشتركي الصرف الصحي على عدد مشتركي المياه.
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الوضع المالي- سلطة المياه والشركات التابعة لها )مليون دينار(

2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان

233 256 245 216 199 179 النفقات الجارية )تشغيل وصيانة( بدون فوائد
النفقات الرأسمالية وتقسم إلى:

170 181 206 154 76 69 1. نفقات ممولة تمويل ذاتي
29 59 55 36 23 24 2. نفقات ممولة بقروض دولية
29 53 75 48 48 40 3. نفقات ممولة بمنح خارجية

147 153 103 193 301 190  تسديدات االقساط والفوائد )خارجية +داخلية(

كمية استهالك الطاقة لكمية المياه المفوترة مع معدل استهالك الطاقة 

سلطة المياه

معدل استهالك الطاقة
)ك.واط ساعة\م3(

كمية المياه المفوترة م م3
كمية الطاقة

)جيجا واط.ساعة(
السنة

7.04 222 1562.74 2016
6.55 232 1520.44 2017

سلطة وادي االردن

معدل استهالك الطاقة
)ك.واط ساعة\م3(

كمية المياه المفوترة م م3
كمية الطاقة

)جيجا واط.ساعة(
السنة

0.25 166 42 2016
0.33 172 57 2017

مجموع قطاع المياه
معدل استهالك الطاقة
)ك.واط ساعة\م3(

كمية المياه المفوترة م م3 كمية الطاقة
)جيجا واط.ساعة( السنة

4.14 388 1604.74 2016
3.9 404 1577.44 2017
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كلفة الالجئين السوريين

Capital
cost

(29.6)

 

مكونات الكلفة  مكونات العوائد

كلفة إدارة األزمات
(21.7)

كلفة األستخراج الجائر من
المیاه الجوفیة (71.3)

كلفة األثر البیئي
(71.3)

 كلفة الفرصة البدیلة (190)

الكلفة المستقبلیة للمشاریع
الرأسمالیة (110.4)

كلفة الصیانة والتشغیل
(33.4)

الكلفة
المستقبلیة
(132.1)

الكلفة
الحالیة
(63.0)

المشاریع الحالیة
(8.8)

الكلفة التاریخیة
الرأسمالیة (20.8)

الكلفة
المالیة

(195.0)

الكلفة
اإلقتصادیة
اإلجمالیة
(385.1)

الكلفة
اإلجمالیة
(456.3)

العوائد تدفع من خالل:

المشتركین (18.6)
مالكي العقارات (6)

متفرقات (2.7)
مستخدمي اآلبار(3.5)

كلفة الفرد (دینار) في قطاع المیاه االردني 2017 

عدد  السوريين لعام 2017 حوالي 1.3 مليون سوري، %10.4 منهم في المخيمات و %89.6 سوري 
في المجتمعات المستضيفة
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حقائق

· يصنف األردن كثاني أفقر دولة عالميا في مصادر المياه	

· ــكل 	 ــاح ل ــة المتجــددة الســنوية مت ــوارد المائي ــن الم ــب م ــر مكع ــن 100 مت ــل م أق
ــر  ــغ 500 مت ــاه البال ــح المي ــق لش ــي المطل ــر العالم ــط الفق ــن خ ــل م ــخص )أق ش

ــب(. مكع

· يتكون األردن من 15 حوض مائي سطحي و 12 حوًضا مائي جوفي.	

· مــن أصــل 12 خــزان مائــي جوفــي فــي األردن، يتــم اســتنزاف 10 خزانــات 	
مائيــة جوفيــة أكثــر مــن الحــد االمــن لالســتخراج المتمثــل بكميــات التغذيــة الجوفيــة 

الســنوية.

· تشــكل المــوارد المائيــة المشــتركة حوالــي 40 ٪ مــن مجمــوع المــوارد المائيــة فــي 	
لمملكة. ا

· مصــادر الميــاه هــي: ٪27 مــن الميــاه الســطحية، %14 ميــاه الصــرف الصحــي 	
المعالجــة و%59 مــن الميــاه الجوفيــة.

· ــي 853 	 ــي حوال ــع األغــراض  ه ــددة المتاحــة لجمي ــة المتج ــوارد المائي ــة الم كمي
ــر مكعــب ســنوياً. ــون مت ملي

· يتجاوز عدد اآلبار العاملة في األردن 3211 بئًرا.	
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· ينخفــض مســتوى الميــاه الجوفيــة فــي طبقــات الميــاه الجوفيــة الرئيســية بمعــدل 2 	
متــر فــي الســنة ، لكــن االنخفــاض فــي بعــض المناطــق المســتنزفة يصــل مــن 5 

إلــى 20 متــراً ســنوياً. 

· ــاه الجوفيــة المتجــددة 275 مليــون متــر 	 ــغ كميــات االســتخراج االمــن مــن المي تبل
ــاه  ــن المي ــاً م ــين عام ــتدام لخمس ــتخراج المس ــات االس ــن أن كمي ــي حي ــب، ف مكع

ــب. ــر مكع ــون مت ــي 143 ملي ــددة  حوال ــر المتج ــة غي الجوفي

· تبلغ كميات الضخ الجائر من المياه الجوفية حوالي 200 مليون متر مكعب.	

· ــا  هــي مصــادر 	 ــي الزراعــة و46 ٪ منه ــاه المتاحــة مســتخدمة ف ــن المي 52 ٪ م
ــة. ــة جوفي مائي

· ــف 	 ــب تعري ــان” )بحس ــدارة بأم ــا “م ــف بأنه ــاه توص ــادر المي ــن مص 94.3 ٪ م
ــد  ــبكات التزوي ــون بش ــكان مخدوم ــن الس ــتدامة( و٪95.4 م ــة المس ــداف التنمي أه

ــة. ــق الريفي ــي المناط ــبة ٪89.6 ف ــة وبنس ــق الحضري ــي المناط ــي ف المائ

· ــي الســنوات 	 ــي المحافظــات الشــمالية بنســبة ٪40 ف ــاه ف ــى المي ــب عل ــع الطل ارتف
ــة نتيجــة الســتضافة الســوريين. ــة الماضي القليل

· 50.0 ٪ مــن الســكان األردنييــن يتــم تزويدهــم بالميــاه  لمــدة 24 ســاعة فــي 	
األســبوع أو أقــل فــي حيــن أن التزويــد المائــي ل٪49.7 مــن األردنييــن يتــم بمعــدل 

ــى مــن  24 ســاعة فــي األســبوع. أعل
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· تقــدر كميــة الطلــب علــى الميــاه لجميــع القطاعــات بـــ 1412 مليــون متــر مكعــب 	
في العــام 2017. 

· 90 ٪ مــن مصــادر ميــاه الشــرب المــزودة للعاصمــة تأتــي مــن مصــادر تبعــد  125 إلــى 	
325 كــم ويتــم رفعهــا إلــى حوالــي 1200 متــر فــوق ســطح البحــر ضمــن 5 مراحــل ضــخ 
فــي حيــن أن 42 ٪ مــن ميــاه الشــرب المــزودة للمحافظــات الشــمالية تأتــي مــن مصــادر 
تبعــد 20 إلــى 76 كــم ويتــم رفعهــا إلــى حوالــي 1200 متــر  فــوق ســطح البحــر ضمــن 

4 مراحــل مــن الضــخ )يعبــر مــا ســبق عــن ارتفــاع تكلفــة التزويــد المائــي(.

· يقــدر الفاقــد المائــي بـــ 48 ٪ فــي عــام 2017 مقارنــة بـــ 43 ٪ فــي عــام 2010 ويقســم 	
إلــى أكثــر مــن 50 ٪ كفاقــد إداري وأقــل مــن 50 ٪ كفاقــد مــادي مــن الشــبكات.

· 42 ٪ من األسر في المملكة ليست موصولة بشبكات الصرف الصحي  كما أن 6 ٪ من 	
األسر في المناطق الريفية موصولة بشبكات الصرف الصحي وتوصف 84 ٪ من أنظمة 
الصرف الصحي بالمملكة بأنها  “مدارة بأمان” )بحسب تعريف أهداف التنمية المستدامة( 

· يستهلك قطاع المياه حوالي 14.9 ٪ من اجمالي الكهرباء المستهلكة في االردن.	

· ــة مدعــوم مــن الحكومــة، ممــا كلــف الحكومــة 	 ــاه لألغــراض البلدي 47 ٪ مــن ســعر المي
ــي فــي عــام 2017 ــار أردن ــون دين ــي 348 ملي حوال

· كل الجئ سوري يكلف قطاع المياه حوالي 440 دينار سنوياً.	




