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               التطـور التاريخـي لقطـاع الميـاه

مقدمـة :
يحظـى قطـاع امليـاه فـي الأردن ومنـذ عهـد الإ�ستقـالل  باإهتمـام كبيـر مـن قبـل القيـادة 
التنمويـة  القطـاعات  كافـة  لتطويـر  الأ�سا�سيـة  الركيـزة  هـو  امليـاه  قطـاع  تنميـة  لأن  الها�سميـة 
فـي الأردن ، حيـث ركـز جاللـة امللـك عبـد اهلل الثانـي املعظـم علـى مو�سـوع امليـاه واعتبـره 
حاجـة  مـن  ي�سكلـه  ملـا  نظـرًا  امليمـون  عهـده  فـي  املتالحقـة  احلكومـة  عمـل  اأولويـات  مـن 
ولقـد   ، الأردن  فـي  التنميـة  عنا�سـر  مـن  اأ�سا�سيـًا  احليـاة وعن�سـرًا  وتطـور  ومنـو  لبقـاء  اأ�سا�سيـة 
امليـاه  خدمـات  كافـة  علـى  ملمو�سـًا  تطـورًا  �سهـدت  متداخلـة  مراحـل  بعـدة  امليـاه  قطـاع  مـر 
ب�سـح  واملتمثلـة  الت�سعينـات  بدايـة  مـع  خا�سـة  القطـاع  هـذا  يواجههـا  التـي  التحديـات  رغـم 
الزيـادة  فر�ستهـا  والتـي  يـوم  بعـد  يومـًا  املتزايـدة  الإحتياجـات  تلبيـة  علـى  قدرتهـا  و�سعـف 
الإقت�سـادي   والتطـور  املعي�سـة  م�ستـوى  واإرتفـاع  ال�سكـان  عـدد  فـي  الطبيعيـة  وغيـر  الطبيعيـة 
والإجتماعـي وال�سياحـي فـي الأردن ، وفـي الوقـت الـذي كانـت اخلدمـات املائيـة فـي اململكـة 
وخا�سـة فـي القطـاع املنزلـي تتـم ب�سـورة تقليديـة ومـن خـالل الآبـار التجميعيـة وميـاه الينابيـع 
التـي كانـت ميـاه الأمطـار ت�سكـل الرافـد الرئيـ�ض لالأغـرا�ض الزراعيـة ، فقـد غطـت اخلدمـات 
املائيـة مـا يزيـد عـن 98% مـن �سكـان اململكـة وزادت خدمـات ال�سـرف ال�سحـي عـن 63% مـن 
املواطنيـن حيـث تعمـل برامـج وخطـط الـوزارة علـى زيـادة هـذه الن�سبـة لت�سـل اإلـى 70% فـي 

ال�سنـوات القادمـة .

تطـور المؤسسـات المائيـة :
ويقطعـون  الكبيـر  اجلهـد  يبذلـون  اجلمـع  اآبـار  ميلكـون  ل  الذيـن  خا�سـة  املواطنـون  كـان 
املتدفقـة  الينابيـع  ميـاه  مـن  محـدودة  كميـة  علـى  احل�سـول  �سبيـل  فـي  ال�سا�سعـة  امل�سافـات 
والبـرك التـي كانـت م�سـدرًا مائيـًا للمواطنيـن فـي البدايـات ومـع ت�سكيـل البلديـات فـي املـدن 
ال�سحـة  املواطنيـن وتولـت  امليـاه علـى  توزيـع  املوؤ�س�سـات عمليـة  تولـت هـذه  فقـد   ، والقـرى 
وحفـر  املائيـة  الدرا�سـات  اإجـراء  ولغايـات  امليـاه  نوعيـة  مراقبـة   1951 عـام  تاأ�س�سـت  التـي 
امليـاه  بقطــاع  املعنيـة  املوؤ�س�سـات  بعـ�ض  ت�سكلـت  فقـد  للبلديـات  املائيـة  امل�سـادر  وتوفيـر  اآبـار 
ك�سلطـة امليـاه املركزيـة التـي اأن�سئـت عـام 1960 كذلـك تـم اإن�سـاء �سلطـة قنـاة الغـور ال�سرقيـة 
. الأردن  ووادي  الريمـوك  م�سـروع  مـن  الأولـى  املرحلـة  لتنفيـذ   1959 عـام  ت�سكلـت   التـي 
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اإن�سجامـًا مـع قـرارات جامعـة الـدول العربيـة وامل�ساريـع املائيـة  اإن�سـاء هـذه ال�سلطـة  وقـد جـاء 
. الأردن  ووادي  الريمـوك  حـو�ض  ميـاه  بتق�سيـم  يتعلـق  فيما  اآنـذاك  ال�ساحـة  علـى   املطروحـة 
ولإعتبـارات �سيا�سيـة بعـد موؤمتـر القمـة العربيـة عـام 1964 الغيـت هاتـان ال�سلطتـان واأن�سئـت 
بـدًل منهـا عـام 1965 �سلطـة امل�سـادر الطبيعيـة التـي �سمـت ال�سلطتيـن اإ�سافـة لدائـرة جديـدة 
لالأبحـاث اجليولوجيـة ، كمـا رافـق ذلـك قيـام موؤ�س�سـة اأخـرى لإ�ستغـالل ميـاه نهـر الأردن هـي    
) موؤ�س�سـة الروافـد ( التـي تبنـت م�سـروع �سـد خالـد وم�سـروع الأغـوار فـي وادي الأردن اإل اأن 

هـذه املوؤ�س�سـات لـم يحالفهـا احلـظ بالنجـاح ب�سبـب حـرب عـام 1967 .

نشـأة الـوزارة
ووادي   ، امليـاه   ( ال�سلطتيـن  بيـن  مـا  ال�سالحيـات  فـي  التداخـالت  بعـ�ض  ظهـور  بعـد 
فـي  خا�سـة  املائـي  التوزيـع  واأولويـات  وتطويرهـا  امليـاه  مب�سـادر  يتعلـق  مـا  خا�سـة   ) الأردن 
تاأخـذ  متوازنـة  مائيـة  �سيا�سـة  لو�سـع  امليـاه واحلاجـة  الطلـب علـى  فيهـا  ي�ستـد  التـي  الأوقـات 
املنزليـة  لالأغـرا�ض  ماليـة  م�ساريـع  خـالل  مـن  امليـاه  م�سـارد  كافـة  تطويـر  الإعتبـار  بعيـن 
وال�سناعيـة والزراعيـة وال�سياحيـة مبوجـب خطـة وطنيـة طويلـة الأجـل حتـد مـن الإزدواجيـة 
بعيـن  تاأخـذ  التـي  املائيـة  ال�سيا�سـة  بتنفيـذ  اخلا�سـة  والربامـج  الإ�سرتاتيجيـات  اأجـل  ومـن   ،
الإعتبـار الإحتياجـات احلا�سـرة وامل�ستقبليـة فـي �سـوء مـا ي�سهـده الأردن مـن منـو وتطـور فـي 
مختلـف املجالت ومـن اأجـل اإ�ستمـرار ومواكبـة هيكلـة قطـاع امليـاه وتنظيمـه مبـا ين�سجـم مـع 
اأهـداف الـوزارة ومهامهـا ولتحـدد �سالحيـة التخطيـط والتنظيـم والتمويـل ور�سـم ال�سيا�سـات 
واإ�سرتاتيجيـات وتخطيـط وتنفيـذ برامـج التوعيـة املائيـة بالـوزارة جنبـًا اإلـى جنـب تنفيـذ امل�ساريـع 
الكبـرى وخا�سـة امل�سرتكـة مـع دول الإقليـم وبالـذات تلـك التـي اإنبثقـت عـن اإتفاقيـة ال�سـالم 
والتـي فتحـت اآفاقـًا عديـدة للتعـاون وتنفيـذ امل�ساريـع اإ�سافـة ملـا يلـحق بذلـك مـن اأعمـال الدرا�سـة 
والتقييـم والتمويـل وغريهـا فقـد اأ�سبـح اإن�سـاء موؤ�س�سـة جتمـع فـي م�سوؤولياتهـا وهيكلهـا الإداري 
كـل م�سوؤوليـات املوؤ�س�سـات املعنيـة بقطـاع امليـاه مطلبـًا ملحـًا دفـع احلكومـة لإن�سـاء وزارة امليـاه 
والـري فـي 1988/10/1 لت�سـم فـي مظلتهـا �سلطتـي امليـاه ووادي الأردن وفـي الوقـت الـذي 
ي�سهـد الأردن فيـه حركـة تنمويـة متـطورة ون�سطـة وتتطلـع معظـم القطـاعات الإ�ستثماريـة فـي 
دول العالـم لالإ�ستثمـار فـي املنطقـة وخا�سـة الأردن ومـا يرتتـب عليـه مـن اإ�ستعـداد وموؤ�س�سيـة 
فـي  الآداء  وتفعيـل  واإ�ستحقاقهـا  اجلديـدة  املرحلـة  مـع  التعامـل  ت�ستطيـع  ومربجمـة  مخططـة 
عمـل الأجهـزة وزيـادة كفـاءة اخلدمـة املائيـة وم�ساركـة اأو�سـع للقطـاع اخلـا�ض الـذي اأ�سبـح مـن 
ال�سـروري قيامـه  باخلدمـات املقدمـة للمواطنيـن ، فقـد واكبـت الـوزارة هـذه املتطلبـات بتطويـر 
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املتكامـل. ب�سكلـه  القطـاع  اإدارة  وطـرق  اأ�سلـوب  فـي  والتنـوع  املطلوبـة  واملهـام   الت�سريعـات 
وللحفاظ علـى امليـاه اجلوفيـة باإعتبـارها م�سـدر مائـي لقطـاع ال�سـرب تـم اإ�سـدار نظـام خـا�ض 
ل�سبـط عمليـة  اأنواعهـا  ب�ستـى  الآبـار  مو�سـوع  مـع  التعامـل  اإلـى  هـدف  اجلوفيـة  امليـاه  ملراقبـة 
 الإ�ستخـراج واحلـد مـن الهـدر والتبذيـر لهـذا امل�سـدر املائـي اإلهـام لقطـاع ال�سـر ب فـي اململكـة .
ونظـرًا للتو�سـع فـي واقـع اخلدمـات املقدمـة مـن قبـل موؤ�س�سـات قطـاع امليـاه وزيـادة التحديـات 
وفـق معادلـة �سـح املـوارد املائيـة واملاليـة والتوجـه لالإ�ستمراريـة فـي تطـور هـذه اخلدمـات فقـد 
اأ�سبحـت عمليـة تو�سيـع قاعـدة م�ساركـة القطـاع اخلـا�ض جـزء هامـًا مـن الإ�سرتاتيجيـة املائيـة 
مـن خـالل تنفيـذ م�ساريـع بنظـام الـ ) BOT ( اأو بنظـام عقـد الإدارة اأو اإن�سـاء �سركـات مملوكـة 
للحكومـة تـدار علـى اأ�سـا�ض جتـاري كمـا هـو احلـال ب�سركـة ميـاه العقبـة التـي اأن�سئـت عـام 2004 
 اأو �سركـة مياهنـا ملحافظـة العا�سمـة التـي اأن�سئـت عـام 2007 اأو القيـام بجـزء مـن خدمـات امليـاه .
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الرؤيا
»موارد مائية م�ستدامة لتحقيق الأمن املائي الوطني خدمة لأهداف التنمية ال�ساملة«

الرسالة
والأنظمة  والت�سريعات  املعلوماتية  الأنظمة  وحتديث  املائية  امل�سادر  وحماية  وتطوير  »تنمية 
اخلا�سة بقطاع املياه وو�سع الإ�سرتاتيجيات والربامج املتعلقة بتنفيذ ال�سيا�سات املائية وتاأمني التمويل 
خطط  وحتديث  امل�سرتكة  املائية  الأردن  حقوق  على  واحلفاظ  تنفيذها  ومتابعة  املياه  مل�ساريع  الالزم 

وبرامج التطوير املوؤ�س�سي والتدريب والأنظمة املعلوماتية والتوعية املائية واإدارة الطلب على املياه «

القيم الجوهرية 
1. العدالة وتكافوؤ الفر�ض

2.ال�سفافية
3.الولء والإنتماء

4.العمل بروح الفريق
5.التميز يف الأداء

االهداف المؤسسية:
املياه  م�سادر  كمية  ن�سبة  رفع  خالل  من  التلوث  و  ال�ستنزاف  من  املائية  امل�سادر  حماية 
املحمية كما و نوعا تخفي�ض الفجوة بني الطلب املتزايد على املياه لكافة ال�ستخدامات و كميات 

املياه املتاحة للتزويد.
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                               الشؤون الفنية
                                           التقرير السنوي لعام 2011

املتعلقة  الفنية  للن�ساطات  ال�سا�سي  املرتكز  والري  املياه  وزارة  الفنية يف  ال�سوؤون  ت�سكل 
بر�سد امل�سادر املائية وتنمية وتطوير وحماية هذه امل�سادر وو�سع الربامج وخطط العمل املتعلقة 
بتنفيذ ال�سيا�سات املائية واخلطة الوطنية للمياه، التي تن�سجم  وت�ساهم يف حتقيق روؤية الوزارة يف 
موارد مائية م�ستدامة  لتحقيق المن املائي الوطني خدمة لهداف التنمية ال�ساملة. كما ت�ساهم 
مع ال�سركاء  يف حتقيق الهدف ال�سرتاتيجي الول لوزارة املياه والري، وهو  » حماية م�سادر املياه «. 

كما ت�ساهم اي�سا يف احلفاظ على حقوق الردن املائية امل�سرتكة.

لجان الشؤون الفنية:
املعنية: واملوؤ�س�سات  الوزارات  يف  ال�سركاء  مع  جلان  عدة  يف  والري  املياه  وزارة   متثيل 
 ت�ساهم هذه اللجان بدرا�سة تراخي�ض واجازة امل�ساريع ال�ستثمارية، حيث يتوائم ذلك يف حتقيق 
املياه«. وميكن ال�سارة  املياه والري وهو،  »حماية م�سادر  احد الهداف ال�سرتاتيجية لوزارة 
الى اللجان الدائمة، حيث يتجاوز عددها )15( جلنة، وكذلك اللجان املوؤقتة ويتجاوز عددها 
)15( جلنة اي�سا، ا�سافة الى العديد من اللجان التي ت�سكل لدرا�سات حالت محددة  يف قطاع 

املياه وا�ستعمالت الأرا�سي وا�ستغالل  م�سادر املياه  وتطويرها وحمايتها

 رصد موارد المياه
يعترب ر�سد موارد املياه، ا�سا�ض يف تقييم املوازنات املائية ال�سطحية واجلوفية، ومن خاللها 
يتم تطوير وحتديث �سبكة الر�سد املائي يف كافة الحوا�ض املائية يف اململكة، حيث يبنى على 
البيانات احلالية والتاريخية و الربامج وخطط العمل املتعلقة بتنمية وتطوير وادارة م�سادر املياه.
والينابيع  والفي�سانات  والتبخر  المطار  محطات  ال�سطحية  املياه  ر�سد  �سبكة  ت�سمل 

والت�سريف ال�سا�سي لالودية  بال�سافة الى محطات ال�ست�سعار عن بعد .
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شبكة رصد المياه الجوفية:
ت�سم �سبكة الر�سد املياه اجلوفيه 116 م�سجلة الية لقيا�ض من�سوب املياه اجلوفية يف اآبار ممثله 
لكافة الأحوا�ض املائية اجلوفية وعددها 12 حو�سا ، ا�سافة ملائة و ثمانية ابار مراقبة  )108(، 

تقا�ض يدويا بوا�سطة اجهزة معدة لهذا الغر�ض.
اأما بخ�سو�ض  مراقبة نوعية م�سادر املياه اجلوفية، فتجمع عينات مائية ممثلة لكافة املناطق 
من اآبار مخ�س�سة لل�سرب، اي�سا هنالك جمموعة من ابار املراقبة القريبة من محطات تنقية مياه 

ال�سرف ال�سحي  لغايات مراقبة نوعية املياه اجلوفية.
ت�سري القيا�سات املائية التي اجريت لالحوا�ض املائية من خالل �سبكة املراقبة، بان هنالك 
هبوط حاد يف �ستة احوا�ض مائية من ا�سل )12( حو�سا  مما ادى الى جفاف اجلزء العلوي من 
الطبقة املائية وتدين انتاجية البار، مما ي�سكل خطورة على م�ستقبل خزانات املياه اجلوفية من 

ناحية الكم والنوع.
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اإن ما يجري حاليا لهذه الحوا�ض والتي تتعر�ض حاليا ل�سخ جائر يفوق قدرتها الطبيعية 
بحوايل ) 200%(، هي م�سوؤولية جميع م�ستخدمي املياه. ان مو�سوع الحوا�ض املائية اجلوفية 
و�سرورة املحافظة عليها من ال�ستنزاف هو من اهم التحديات التي تواجه قطاع املياه. ونظرا 
لهميتها  لغرا�ض ال�سرب، فمن الواجب اتخاذ كافة الجراءات حلماية هذه  الحوا�ض من 

التملح وال�ستنزاف.

دراسات الموارد المائية
الدرا�سات  و  البحوث  اجراء  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  املياه،  موارد  درا�سات  تعتربمديرية 
املائية ذات ال�سلة مبوارد املياه و البيئة بهدف التعرف على طبيعة و م�سلكية موارد املياه يف كافة 
الأحوا�ض املائية من حيث الكم و النوع �سواء اأكانت هذه امل�سادر جوفية اأو �سطحية مع ال�سعي 
احلثيث لتوفري الأ�س�ض الكفيلة بتطوير و اإدارة هذه امل�سادر حيثما و كيفما اأمكن من اأجل خلق 
بيئة مياه م�ستدامة يف الردن، لذا تنح�سر املهام و الواجبات و اجنازات هذه املديرية مبجالت 
عديدة، اأهمها جمالت الدرا�سات و البحوث املائية و جمال اخلدمات و جمال امل�ساريع املائية 

ذات ال�سبغة ال�سمولية لتنمية و ادارة م�سادر املياه.
- ال�ستمرار يف عمل الدرا�سات الالزمه لتحديد املواقع الواعده للتغذية ال�سناعيه للمياه اجلوفيه 

     يف حو�سي عمان الزرقاء والزرق .
- ح�سلت الوزاره على منحه لعمل منوذج ريا�سي مف�سل لطبقات املياه اجلوفيه حلو�ض البحر 
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.)AFD( امليت بالتعاون مع الوكاله  الفرن�سيه لالمناء الدويل امل�ساركة    
- عمل الدرا�سات والتقييم ل�سبكة الر�سد املائي لتحويلها الى محطات ر�سد اليه )امتته (. 
- ح�ساب وتقييم املوازنات املائية ال�سطحية واجلوفية وا�ستعمالت املياه لالحوا�ض املائية.

- ومن �سمن برنامج ا�ستك�ساف ودرا�سة الطبقات املائية العميقة فقد مت اعداد الدرا�سات الالزمه 
    حلفر بئر بعمق 900 م يف منطقة بريين.

)IHP( البرنامج الهيدرولوجي الدولي
الربنامج  احداث  الى  بادرت  ولهذا  خا�سه،  اأهميه  املياه  مو�سوع  اليون�سكو  اأعطت  لقد 
 )International Hydrological Programme )IHP الدويل  الهيدرولوجي 
يف  الربنامج  لهذا  اإقليميني  من�سقني  بتعيني  وقامت  براجمها.  من  دائما  برناجما  ا�سبح  الذي 
اأقاليمها ال�ستة ومنها القليم العربي. ولتعزيز الدور الت�ساوري لعمل هذا الربنامج،  �سكلت يف 
كل بلد جلنة وطنية. واللجنة الوطنية الردنية للربنامج الهيدرولوجي الدويل تعمل بالتن�سيق 

والت�سال مع اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم برئا�سة معايل وزير الرتبية والتعليم.
تعترب وزارة املياه والري املظلة لللجنة الوطنية الأردنية للربنامج الهيدرولوجي الدويل

الدويل  الهيدرولوجي  للربنامج  الأردنية  الوطنية  لللجنة  املظلة  والري  املياه  وزارة  تعترب 
ومن  اردنية.  جامعات   )7( و  وموؤ�س�سات  وزارات   )4( اللجنة  هذه  يف  متثل  (،حيث   IHP  (

ن�ساطات الربنامج لعام  2011 التالية:
- قامت اللجنة بعقد اأكرث من 10 اجتماعات  خالل عام 2011، كما عقدت ور�سة عمل 

    بالتعاون مع مكتب اليون�سكو يف عمان ودورة تدريبية يف جامعة ال�سراء. 
 IHP، امل�ساهمة يف تنفيذ م�سروع  اللجنة الوطنية الردنية للربنامج الهيدرولوجي الدويل -
    بتمويل من اليون�سكو بعنوان » ادارة موارد املياه امل�ستعملة يف املناطق الريفية يف الردن – 

    اللجون / الكرك حيث مت اعداد التقرير النهائي للم�سروع.
- اعداد مقرتحات �ستة م�ساريع بحثية و�سبعة مقرتحات برامج تدريبية �ستقوم اللجنة الوطنية 
    الردنية للربنامج الهيدرولوجي الدويل بتنفيذها وال�سراف عليها يف اطار م�سروع الدعم املايل 

    ال�سباين  لدرا�سات التغريات املناخية وبناء القدرات الردنية  حيث مت ادراجها من خالل 
     برنامج المم املتحدة واليون�سكو:

 UNESCO Component of the UN Joint Programme 
» Adaptation to Climate Change to Sustain

Jordan،s MDG Achievements «
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البيئة و النوعية:
تعترب هذه املديرية حلقة الت�سال مع وزارة البيئة و تهدف مديرية البيئة ب�سورة ا�سا�سية 
كافة  مع  التن�سيق  خالل  من  وذلك  التلوث  من  واجلوفية  ال�سطحية  املياه  م�سادر  حماية  الى 

اجلهات املعنية  بهذا اخل�سو�ض.
هذا وقد  امتدت ان�سطة املديرية حاليا لت�سمل متابعة امل�ساريع املتعلقة بالتكيف مع التغري 
و  ال�سيا�سات  املياه كما ونوعا وو�سع  وتاأثريه على م�سادر  الب�سرية  الأن�سطة  الناجت عن  الناخي 
اخلطط و الربامج الالزمة  حلماية م�سادر املياه من خالل اجراء التحاليل للمعلومات الالزمة و 

املتوفرة وحتديث املوا�سفات و املعايري البيئية،وقامت بالن�سطة التالية.
- التن�سيق مع جلنة  الرتاخي�ض املركزية التابعة لوزارة البيئة من اأجل  ترخي�ض امل�ساريع 
    ال�ستثمارية والك�سف على املواقع املختلفة وذلك ل�سمان عدم تاأثري اأي من تلك امل�ساريع على 

   م�سادر املياه وحمايتها من التلوث.
-التن�سيق مع جلان الرتاخي�ض يف وزارة الزراعة ووزارة الطاقة و�سلطة امل�سادر الطبيعية يف 
    ترخي�ض امل�ساريع  �سمن �سالحيات هذه الوزارات وذلك ل�سمان عدم تاأثري اأي من تلك  

    امل�ساريع على م�سادر املياه.
- ع�سوية اللجنة الفنية مل�ساريع ال�سخر الزيتي التابعة ل�سلطة امل�سادر الطبيعية.

- متابعة م�ساريع الوزارة التي تتعلق بالبيئة والتخطيط لعادة ا�ستخدام املياه العادمة �سمن 
    ال�سرتاطات واملوا�سفات الفنية املعمول بها.

- ع�سوية اللجنة الوطنية للتغيري املناخي و اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.
- متابعة م�ساريع التكيف مع التغري املناخي والعداد مل�ساريع جديدة بهذا اخل�سو�ض، بال�سافة 
    الى التن�سيق مع النقطة البوؤرية لالتفاقية الطارية للتكيف مع التغري املناخي يف اعداد م�ساريع 

    البالغات الوطنية لهذه التفاقية.
الخطة الوطنية للمياه:

يعترب التخطيط املائي الهدف الرئي�سي للخطة الوطنية للمياه و التي تعتمد اأ�س�ض الإدارة 
املتكاملة مل�سادر املياه و تتميز ب�سموليتها من حيث معاجلة حتديات قطاع املياه مع الأخذ بعني 
القت�سادية  و  املوؤ�س�سية  الحتياجات  اإلى  بالإ�سافة  عليها  الطلب  و  املياه  موارد  اإدارة  العتبار 
اخلطة  تكت�سب هذه  و   ، امل�سرتكة  باملياه  اخلا�سة  العتبارات  و كذلك  البيئية  و  الجتماعية  و 
اأهميتها كونها تتزامن مع العمل اجلاد على اإيجاد و ا�ستحداث �سبل جديدة و غري تقليدية يف 

اإدارة املياه و متويل امل�ساريع. كما هومو�سح يف ال�سكال )3، 4(.
 »WEAP«   حتديث اخلطة الوطنية للمياه  من خالل ا�ستحداث اأداة التقييم و التخطيط -
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     التي  ت�ستخدم كاأداة تخطيط ا�سرتاتيجي لإدارة م�سادر املياه جلميع الحوا�ض املائيه.
       )DISC(      تطوير برنامج معلومات ودعم القرار القرار -

Decision and Information Support Center    
- النتهاء من و�سع �سيناريوهات تنموية بديلة  لإدارة م�سادر املياه و الحتياجات املائية املختلفة يف اململكة.
 »WEAP« تطوير نظام املعلومات املائي و حتديث املعلومات املدخلة و ربطها باأداة التخطيط -
     و ذلك بهدف ت�سهيل ا�ستخراج البيانات و اإنتاج التقارير الالزمة وذلك بعد حتديث اخلطة 

    الوطنيه املتوقع النتهاء منه يف نهايه عام 2012  .
- العمل على ماأ�س�سة اخلطة الوطنية لت�سبح املرجع و الأ�سا�ض يف تخ�سي�ض م�سادر املياه و 
     اإدارة الطلب عليها  و املرجع يف الإدارة املتكاملة يف التخطيط العمراين و الزراعي و ال�سناعي 

    )ا�ستعمالت الأرا�سي(.
- مت اجناز وتركيب وامتتة 74 محطة ر�سد مل�سادر املياه يف مختلف انحاء اململكه والتي ت�سمل 

     محطات مناخيه ومحطات ابار وفيا�سانات.
املياه اجلوفية  ا�ستخراج  ا�سرت�سادية للحد من  املرتفعة لو�سع خارطة طريق  املياه للمناطق  تا�سي�ض منتدى   -

.)GIZ ( املتجددة من الطبقات اجلوفية يف مرتفعات الأردن بالتعاون مع الوكالة الملانية للتنمية
- ادخال العتبارات املائية يف التخطيط ل�ستعمالت الرا�سي بالتعاون مع املعهد الملاين 

    لعلوم الر�ض وامل�سادر الطبيعية ) BGR( و وزارة البلديات.
- عمل درا�سات حماية م�سادر املياه ملا يقارب 30% من م�سادر املياه اجلوفيه وال�سطحيه يف 

.)BGR ( اململكه وذلك بالتعاون مع  املعهد الفدرايل  لعلوم الر�ض وامل�سادر الطبيعيه   
- البدء يف درا�ساه حمايه م�سادر
 املياه حلقل ابار الو�سا وحقل
 ابار الهيدان بالتعاون مع
م�سروع ادارة م�سادر املياه

)BGR(. اجلوفيه



سلطة المياه
التقرير السنوي لعام 2011
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 مقدمة
ي�سكل نق�ض املياه يف الأردن م�سكلة مزمنة تعود يف تاريخها اإلى اأوائل ال�سبعينات. 
لقد كان املغفور له امللك احل�سني �سديد احلر�ض على التاأكيد على اأهمية تطوير قطاع املياه 
يف الأردن والذي يعترب ال�سريان احليوي الالزم لتطوير وتنمية جميع القطاعات الأخرى يف 
اململكة.كما اأن امللك عبد اهلل الثاين اأعطى الأولوية حلل م�سكلة املياه وو�سعها على راأ�ض 
اأولويات احلكومة على وجه الإطالق. وقد �سكلت هذه الهتمامات جدية م�سكلة املياه 

يف الأردن.

املعهد  تطوير  مت  عندما   1951 عام  اإلى  املياه  �سلطة  تاأ�سي�ض  تاريخ  يعود  الأردن  يف   
ال�سرقية  الغور  قناة  �سلطة  تاأ�سي�ض  مت  ذلك،  وبعد  املياه،  وجودة  نوعية  ملراقبة  ال�سحي 
و�سلطة املياه املركزية يف عام 1951 وعام 1960 على التوايل.ويف عام 1964 مت اإلغاء هاتني 
تاأ�سي�ض  مت  العام،  نف�ض  ويف   .1965 عام  الطبيعية  امل�سادر  ب�سلطة  وا�ستبدلتا  ال�سلطتني 
املوؤ�س�سة القليمية الردنية ل�ستغالل نهر الأردن وروافده وذلك �سندًا لقانون القليمية 
م�سوؤولية  تتحمل  بحيث  ل�سنة 1973   )11( رقم  وروافده  الأردن  نهر  الردنية ل�ستغالل 
تطوير م�سادر املياه يف نهر الأردن وروافده. وقد تبنت هذه املوؤ�س�سة م�سروعي �سد خالد 

ووادي الأردن.

ويف عام 1972، مت نقل م�سوؤولية املناطق التي تقع حتت م�ستوى �سطح البحر يف ال�سفة 
اإلى �سلطة جديدة �سميت �سلطة وادي  الطبيعية  امل�سادر  لنهر الأردن من �سلطة  ال�سرقية 
وال�سرف  املياه  و�سلطة  ال�سرب  مياه  �سلطة  دمج  مت   1984 عام  ويف   1977 عام  يف  الأردن 
اأول  ت�سرين  �سهر  من  الأول  ويف  الأردن.  يف  املياه  �سلطة  هي  واحدة  �سلطة  يف  ال�سحي 
ارتباط  نظام  من   )16( للمادة  ووفقًا  والري.  املياه  وزارة  اإن�ساء  مت   1988 عام  )اأكتوبر( 
الوزارات والدوائر والدوائر واملوؤ�س�سات العامة وتعديالته رقم )16( ل�سنة 1988، ترتبط 

كل من �سلطة املياه و�سلطة وادي الأردن بوزير املياه والري.
املياه تزداد خا�سة بعد حرب اخلليج.  بداأت م�سكلة نق�سان  الت�سعينات  اأوائل  ويف 
للنمو  ا�ستجابة  الطلب  ازدياد  اأمرًا وا�سحًا جدًا مع  املياه ي�سكل  اأ�سبح نق�ض م�سادر  وقد 
القطاعات  تطوير  املعي�سة  م�ستويات  وحت�سن  املتالحقة  والأزمات  الطبيعي  ال�سكاين 

القت�سادية وال�سناعية وال�سياحية.
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رؤية سلطة المياه:
ن�سعى اإلى ان ت�سبح �سلطة املياه م�سدر متيز يف الداء من خالل امل�ساهمة يف حتقيق 
للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات  مب�ستوى  للرقي  عملياتها  قيمة  ورفع  الوطني  املائي  المن 
والى بناء �سراكة مع القطاع اخلا�ض يف املجالت الكرث فائدة وفاعلية للمواطنني، ومق�سدًا 

لذوي اخلربات.

رسالة سلطة المياه:
- اإدارة وتطوير م�سادر املياه وحمايتها واملحافظة عليها.

- تاأمني اإحتياجات املواطنني من مياه ال�سرب كمًا ونوعًا وفق املوا�سفات الردنية املعتمدة 
    ب�سفافية وعدالة.

- تقدمي خدمات ال�سرف ال�سحي ومعاجلة املياه العادمة واإعادة ا�ستخدامها لالأغرا�ض املنا�سبة.

- امل�ساهمة يف حتقيق الأهداف الوطنية بتطوير البنية التحتية واحلفاظ على البيئة وال�سحة العامة.
  

أهداف الخطة االستراتيجية لسلطة المياه 2008 – 2012:
1.رفع م�ستوى اخلدمات )مياه و�سرف �سحي( على مقيا�ض م�ستوى اخلدمات مبقدار %5 

     �سنويا حتى عام 2012.
2.حت�سني ر�سى املواطنني على مقيا�ض الر�سى من 57% الى 80% بحلول عام 2012.

3.زيادة القدرة املالية لل�سلطة مبقدار 2% �سنويا وحتى عام 2012.
4.رفع قيمة العمليات )من حيث �سرعة الجناز، وكلفة العملية، وجودة الداء( بن�سبة %5 

     �سنويا حتى عام 2012.
5.زيادة ر�سى موظفي ال�سلطة على مقيا�ض الر�سى من 63% الى 80% بحلول عام 2012.

6.رفع قدرات موظفي ال�سلطة )املعرفية واملهاراتية( مبقدار 9% �سنويًا وحتى عام 2012.
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األهداف االستراتيجية إلنتاج ونقل المياه:
زيادة كميات املياه املتاحة للتزويد من 286 م.م3 عام 2006 الى  370 م.م3 عام 2012.

موؤ�سرات الداء لإنتاج ونقل املياه املتحقق وامل�ستهدف خالل  2009 - 2012
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االهداف االستراتيجية للشؤون الفنية:
1-رفع الن�سبة املئوية للمواطنني املخدومني ب�سبكات املياه من 97% عام 2007 الى  98% عام   

     2012 واملحافظة عليها .
2- رفع الن�سبة املئوية للمنازل املخدومة ب�سبكة ال�سرف ال�سحي من 61% عام 2007 الى  68% عام  2012.
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سلطة وادي األردن
التقرير السنوي لعام
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سلطة وادي االردن
 التقرير السنوي لعام 2011

الموازنة المائية 
جدول رقم ) 1 (: كميات التدفق ال�سنوي للم�سادر املختلفة للعامني 2010 و2011 باملليون مرت مكعب ) م م3(
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مديرية التحكم
انجازات المديرية خالل العام  2011:

1. اإعداد املوازنة املائية اليومية، واملوازنة املائية ال�سهرية التف�سيلية.
2.اإعداد موازنة الو�سع املائي اليومي لالحتياجات وامل�سادر.

3.اإعداد موازنة مقارنة يومية لل�سدود لعامني.
4.اإعداد موازنة يومية لت�سرف نهر الريموك وتوزيعاته.

5.اإعداد املوازنة اليومية لكفاءة امل�ساريع.
6.اإعداد التقرير ال�سهري ل�سخ عمان، وال�سدود، والأودية، ونواقل الزرقاء، وعدادي بيتا 

     وطربيا، وامل�سادر املغذية لقناة امللك عبد اهلل، وم�سروع التمديد 14.5 كم.
7.اإعداد املوازنة ال�سهرية لكفاءة م�ساريع الري، واملوازنة ال�سهرية لال�ستهالك املائي واملبيعات.

8.فح�ض برامج نظام اإدارة املياه يف املديريات واملراحل املختلفة.
9.تعديل اأ�سماء املت�سرفني بالوحدات الزراعية، وبع�ض اأرقام الوحدات الزراعية على احلا�سوب.
10.اأخذ القيا�سات املائية املختلفة، مثل قيا�سات الأودية اجلانبية، وقيا�ض اآبار املخيبة، وقيا�ض املياه  
      اخلارجة من �سد الوحدة ومراقبتها، وقراءات اخلط الناقل / طربيا، وقراءات نهر الريموك ومراقبتها.

11.�سيانة �سبكة القيا�سات املائية .
وحدة جمعيات مستخدمي المياه 

انجازات الوحدة خالل العام  2011:
1- متابعة ومراقبة اأداء اجلمعيات من خالل مناذج مت اعدادها يف الوحدة ويتم فيها ت�سجيل 

      موؤ�سرات الداء والجنازات ب�سكل يومي و�سهري.
2- الطالع على التقارير اليومية وال�سهرية للجمعيات املنقول لها ال�سالحيات وحتليلها.

3- متابعة وحل المور وامل�ساكل الطارئة ما بني اجلمعيات وال�سلطة واملزارعني.
4- ار�ساد وتوعية املزارعني باأهمية مياه الري وم�سكلة �سح امل�سادر املائية .

5- متابعة وتوعية املزارعني باهمية ان�ساء  جمعيات م�ستخدمي املياه ودورها يف حت�سني ادارة 
    املياه ورفع كفاءتها واملحافظة على امل�سروع  وحل م�ساكل املزارعني فيما يتعلق مبياه الري 
    حيث مت هذا العام ان�ساء ثالث جمعيات جديدة  وهي )* جمعية الباقورة حو�ض 3 و 4 ،  *
   اجلمعية التعاونية مل�ستخدمي املياه حو�ض 5 ، * جمعية املن�سية مل�ستخدمي املياه  امل�سخة 14 
    وثالث جمعيات حتت التاأ�سي�ض وهي      )* جمعية امل�سخه 24، * جمعية امل�سخه  36 ، *( 

  جمعية ابو عبيدة حو�ض2 2( .
6- متابعة برنامج اللجنة امللكية ملكافحة الذباب من خالل التن�سيق مع جمعيات م�ستخدمي  املياه يف الوادي .
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مديرية المشاغل والمعدات واسناد وادي عربة
انجازات المديرية خالل العام  2011:

1-تزويد الأهايل القاطنني خارج حدود التنظيم مبياه ال�سرب بوا�سطة ال�سهاريج وتزويد بلدية 
     وادي عربه بالآليات والقيام بتنظيف و�سيانة عيون املياه وفتح الطرق الرتابية املوجودة باملنطقة 

    دعما للقطاع الزراعي واجناز اأعمال احلماية الالزمة ملناطق ال�سيول والأودية.
2-عمل ال�سيانة وال�سالح الالزم ملحطات ال�سخ العاملة بامل�سروع والليات واملركبات وتوفري قطع الالزمة .
3-�سيانة وحفر املهارب اخلا�سة بال�سرف اجلويف وبالظروف اجلوية وم�ساعدة مديرية الغوار        
    اجلنوبية بعملها عند احلاجة وعمل احلمايات الزمــة من ال�سيـول والفي�سانــات وجلوانب الوديـة         

     حفاظا على ال�سخا�ض وامل�ساريع الزراعية وم�ساعدة وحدة الإعتداءات بعملها ح�سب الأ�سول .

وحدة تخطيط االعمال والمياه االقليمية 
انجازات الوحدة خالل العام  2011:

1-التحديث ال�سهري لتقدم �سري عمل م�ساريع ال�سلطة وتزويد وحدة متابعة الأداء احلكومي / رئا�سة الوزراء بها
2-امل�ساركة يف حتديث الربنامج التنفيذي لقطاع املياه 2013-2011.

    ،AFD،  JICA( 3-تقدمي مقرتحات م�ساريع وطلب التمويل لها من عدة جهات مانحة
.)EU،GIZ ، USAID      

4-اإعداد تقرير الإجناز ال�سهري مل�ساريع �سلطة وادي الأردن )الإجناز املايل والفني(.
5-متابعة اأعمال م�سروع رفع كفاءة الري يف وادي الأردن )IOJOV( املمول من الوكالة 
      الفرن�سية لالإمناء الدويل وتدقيق املطالبات اخلا�سة بامل�سروع  ومتابعة م�سروع  م�ستخدمي مياه الري.
6-متابعة كافة التفاقيات واللتزامات املختلفة لل�سركات اخلا�سة يف جمال الربجميات وال�سيانة.
7-التن�سيق مع مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني فيما يتعلق  ب�سراء اأجهزة احلا�سوب

     و 40 طابعة ليزرية للعام 2011.  

إدارة السدود 
إنجازات المديرية  خالل العام 2011:

1.اإحالة العطاء رقم 2010/40 اخلا�ض بالإ�سراف على تنفيذ �سد كفرجنة على �سركة 
      اإنريجوبروجكت مببلغ  )781‚201‚2( مليون دينار اأردين، مت توقيع التفاقية بتاريخ   

     2011/6/30، مت اإ�سدار اأمر املبا�سرة بتاريخ 2011/07/10.
2.اإحالة العطاء رقم 2010/41اخلا�ض بتنفيذ �سد كفرجنة على �سركة كوندوتي الإيطالية مببلغ  
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     )038‚752‚19( مليون دينار اأردين، مت توقيع مذكرة التفاهم بتاريخ 2011/6/11 مت توقيع 
     التفاقية بتاريخ 2011/6/30، مت ت�سليم املوقع للمقاول بتاريخ 2011/7/14ومت اإ�سدار اأمر 

     املبا�سرة بتاريخ 2011/7/23.
3.مت الإ�ستالم الأويل لأعمال العطاء رقم 2009/28 اخلا�ض بتنفيذ �سد الوهيدي.

4.الإنتهاء من اإعداد وثائق العطاء رقم 2006/96 اخلا�ض  باإن�ساء �سد زرقاء ماعني.
5.الإنتهاء من اإعداد وثائق العطاء رقم 2006/96 اخلا�ض باإن�ساء �سد اللجون.
6.الإنتهاء من اإعداد وثائق العطاء رقم 2007/54 اخلا�ض بتنفيذ �سد الكرك.

7.اإجناز مان�سبته 95% من وثائق العطاء رقم 2007/69 اخلا�ض بتنفيذ �سد ابن حماد.
8.اإجناز مان�سبته 99% من العطاء رقم 2008/257 اخلا�ض  بتقييم م�سادر املياه واإ�ستعمالتها يف 

     حو�ض الريموك.
9.اإجناز مان�سبته  93% من اأعمال العطار رقم ر/2008/13 اخلا�ض بتوريد وتركيب اأجهزة قيا�ض  

     كمية ونوعية مياه روافد �سد الوحدة واأودية قليد وملحقاتها يف كل من الأردن و�سوريا.
10.اأعمال ال�سيانة والت�سغيل الدورية ملن�سئات ال�سدود مثل اإ�ستبدال اللوحات الكهربائية ملحطة    
     �سخ �سد وادي العرب و�سيانة فوا�سل التمدد للمفي�ض اخلر�ساين ل�سد امللك طالل......  
     األخ وكذلك اإعداد املوازنات املائية اليومية،ال�سهرية وال�سنوية وكذالك التقارير املتعلقة 

     بنوعية املياه يف بحريات ال�سدود.
11.اأعمال جلنة �سالمة ال�سدود من حيث القيام بتفقد من�سئات ال�سدود والتاأكد من جاهزيتها 
        لإ�ستقبال املو�سم املطري 2012/2011 واإعداد التقارير والتو�سيات الالزمة بهذا اخل�سو�ض.

12.اأعمال الدرا�سات املتعلقة بالر�سوبيات يف بحرية �سد وادي العرب .
كميات املياه الداخلة واخلارجة من ال�سدود للعام 2011 )م م 3 (
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مديرية الحصاد المائي
إنجازات المديرية  خالل العام 2011:

أوال: في مجال التعاون مع وزارة البيئة:
 قامت وزراة املياه والري/�سلطة وادي الردن يف 2011/8/20 بتوقيع اتفاقية مع وزارة 
النظم  تاأهيل  لعادة  لالردن  املقدمة  املنحة  من  لال�ستفادة  البيئية  التعوي�سات  البيئة/وحدة 
خالل  ما�سيتهم  مع  العراقيني  الالجئني  تدفق  جراء  الردنية  البادية  يف  ت�سررت  التي  البيئية 
حرب اخلليج عام 1991/1990، ومبوجب هذه التفاقية جرى التفاق على ا�ستخدام تقنيات 
احل�ساد املائي وتنفيذ برك وحفائر و�سدود �سحراية يف )16( موقع يف البادية ال�سمالية ال�سرقية 

يف محافظات مختلفة.
ينفذ  اأن  على  اأمريكي  دولر  مليون   )2.5( بقيمة  املايل  اللتزام  م�ستند  ا�سدار  مت  حيث 
امل�سروع من قبل �سلطة وادي الردن/مديرية احل�ساد املائي يف الفرتة 2011 -2012م. وقد مت 
طرح اأربعة عطاءات على املقاولني املوؤهلني املحليني، �سملت تنفيذ )12( موقع بداأ تنفيذها يف 
�سهر كانون اأول من هذا العام 2011، كما �سيتم بداية العام القادم طرح العطاءات املتبقية لن�ساء 

)4( مواقع اخرى.
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ثانيا: في مجال التعاون مع وزارة الزراعة:
احل�ساد  اأ�ساليب  ادخال  برنامج  الزراعة/  وزارة  بني  ما  املوقعة  التفاقية  الى   ا�ستنادا   
وت�سميم  لدرا�سة  ا�ست�سارية  خدمات  لتقدمي  الردن  وادي  والري/�سلطة  ه  امليا  ووزارة  املائي، 
ال�سدود واحلفائر املتفق عليها وال�سراف على تنفيذها بني الطرفني، مت يف هذا العام 2011 القيام 

بالدرا�سات والت�ساميم وحت�سري وثائق العطاء وعلى النحو التايل:

ثالثا: عطاءات المديرية:
1- مت اعداد الدرا�سات والت�ساميم ووثائق العطاء لطالة حاجز حماية قرية رحمة/العقبة من 
      الفي�سانات، ومت طرح العطاء رقم )ر/2011/4( بقيمة )90600( دينار، وبلغت ن�سبة الجناز 
      لغاية تاريخه حوايل )50(% . ومن املتوقع النتهاء من امل�سروع �سمن مدة العطاء التعاقدية يف 

      �سهر اآذار من العام القادم.
2-مت النتهاء من اعداد الدرا�سات والت�ساميم ووثائق العطاء لعادة اإن�ساء �سد حمود يف محافظة 

     الكرك، ومن املتوقع البدء بالتنفيذ العام القادم يف حال توفر املخ�س�سات املالية.

إدارة دراسات ومشاريع الـري
إنجازات مديرية الري  خالل العام 2011:

1.ال�سراف على تنفيذ م�سروع حمايات ناقل املوجب يف وادي الزرقاء ماعني .
2.متابعة تنفيذ ري الفيدان /وادي عربة وا�ستالمة ا�ستالمًا اوليًا .

3.متابعة طرح ومبا�سرة العمل للعطاءات ري رحمة ، ري بئر مذكور/ وادي عربة.
4.ال�ستالم النهائي للم�سروع حمايات ناقل املوجب يف وادي �سقيق ، وم�سروع اإعادة تاهيل 

     ري مثلث الزرقاء .
5.متابعة تنفيذ عطاء ال�سراف اخلا�ض بتنفيذ ري الفيدان وم�سروع ري بئر مذكور وم�سروع  

    ري رحمة ، ومتابعة م�سروع ان�ساء مباين املركز القليمي للبحث والر�ساد الزراعي يف  
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    قرية رحمة /وادي عربة.    
6.ال�ستالم النهائي للعطاء رقم)12-2008/13( اخلا�ض باإن�ساء �سور واإعادة تاأهيل ملركز 

      �سحي الري�سة .
7.ال�ستالم النهائي للعطاء رقم) 3-2008/2( اخلا�ض باإن�ساء غرف �سفية ملدر�سة بنات قريقرة.

8.ال�ستالم النهائي للعطاء رقم ) 12-2008/24( اخلا�ض باإن�ساء قاعة لبلدية قريقرة وفينان.
9.ال�ستالم النهائي للعطاء رقم) 3-2008/3( اخلا�ض باإن�ساء غرف �سفية ملدر�سة بئر مذكور للبنني.
10.ال�ستالم النهائي للعطاء رقم)3-2008/4( اخلا�ض باإن�ساء غرف �سفية ملدر�سة بئر مذكور للبنات.

11.ال�ستالم النهائي للعطاء رقم) 12-2008/22 والـخــا�ض( اخلا�ض باإعادة تاأهيل الوحدات 
      ال�سكنية القدمية يف بئر مذكور /وادي عربة.

12.ال�ستالم النهائي للعطاء رقم)3-2009/8( اخلا�ض بتوريد وتركيب م�سخات مياه وموا�سري 
      جلمعية قاع ال�سعيديني.

13.ال�ستالم النهائي للعطاء رقم )3-2009/5( اخلا�ض باإعادة تاأهيل مواقف مدر�سة الري�سة .
قريقرة  بنات  ملدر�سة  �سفية  غرف  باإن�ساء  اخلا�ض   )2009/2-3( رقم  للعطاء  النهائي  14.ال�ستالم 

الثانوية.
15.رف�ض ا�ستالم العطاء رقم )3-2009/13( اخلا�ض بتجهيز اأبار قاع ال�سعيديني / وادي عربة 

      من منطقة العقبة القت�سادية لعدم مطابقة للموا�سفات الفنية املن�سو�ض عليها يف العقد.
16. ال�ستالم النهائي للعطاء املركزي رقم )15-2007/77( اخلا�ض بتوريد حافالت متو�سطة 

      �سعة )23( راكب ملنطقة وادي عربة.
17.ال�ستالم النهائي للعطاء رقم) 3-2009/10( اخلا�ض بتوريد �سيارة مربدة.

18.ال�ستالم النهائي  للعطاء رقم 2007/77/9 اخلا�ض بتوريد �سهريج ماء 8م.3 .
19.ال�ستالم النهائي للعطاء رقم )3-2009/6( اخلا�ض بتجهيز مركز �سحي قطر وبئر مذكور/ 

     وادي عربة بالأجهزة واللوازم الطبية.
20.ال�ستالم النهائي للعطاء رقم )12-2008/21( اخلا�ض بتوريد �سيارة ا�سعاف جمهزة.

21.متابعة اعداد الدرا�سات والت�ساميم وتعديل وثائق العطاء مع ال�ست�ساري ومتابعة طرح 
       العطاء  مل�سروع ري رحمة  وم�سروع بئر مذكور /وادي عربة .

22.اعداد الدرا�سات والت�ساميم مل�سروع ري ح�سبان /املرحلة الولى بالتن�سيق مع مديرية 
      الت�سغيل وال�سيانة يف الكرامة ومتابعة مو�سوع امكانية التمويل مع الفرن�سييني.

23.متابعة تعديل وثائق عطاء م�سروع ري قاع ال�سعييدين مع ال�سركة ال�ست�سارية ومتابعة كافة 
     املرا�سالت اخلا�سة به مع ال�ست�ساري من اجل طرح هذا العطاء .
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24.اإعداد اخلطة التنفيذية مل�ساريع مديرية الري .
25.متابعة ال�ستدعاءات املتعلقة بالوحدات الزراعية بال�سافة الى ال�ستمالكات خلطوط الري 

     واجهزة الري ومو�سوع العتداءات واملهارب  اخلا�سة بالوحدات الزراعية .
26.متابعة كافة املرا�سالت املختلفة مع ال�ست�ساريني بخ�سو�ض م�سروعي اعداد الدرا�سات 
      لت�سريف مياه الفي�سانات ودرا�سة الثر البيئي وم�سروع اعداد الدرا�سات للعطاء اخلا�ض   

     باأعمال درا�سة قدرة ناقل املوجب والزارة /ماعني الى محطة �سومية.
27.اإعداد موازنة مديرية م�ساريع الري .

مديرية المصادر المائية
انجازات المديرية خالل العام  2011:

1-اإبرام اإتفاقية تزويد املياه بني �سلطة وادي الأردن و �سركة البوتا�ض العربية ، و كذلك توقيع 
      اإتفاقية بني وزارة البيئة و�سلطة وادي الأردن بخ�سو�ض تنفيذ احلفائر وال�سدود ال�سحراوية يف 

     �سمال �سرق اململكة.
2-درا�سة مياه وادي اإبن حماد و عني املغارة.

3-حتديث نظام املياه اجلوفية .
4-و�سع اأ�س�ض حفر الآبار اجلوفية يف وادي الأردن.

5-حتديث تعليمات حماية امل�سادر املائية املخ�س�سة لل�سرب.
6-جمع البيانات الواردة من مختربات اجلمعية العلمية امللكية و �سلطة وادي الأردن و �سلطة 
     املياه حول نوعية املياه وتوزيعها وتدقيقها والتعليق عليها والتاأكد من �سالحيتها للري او خام  

     لل�سرب وكتابة تقرير يف حال مخالفتها للموا�سفات و حفظها على احلا�سوب .
7-جمع البيانات الواردة ومن مواقع وحدة مراقبة البيئة والأبحاث )EMARCU(  حول 

     نوعية املياه ومقارنتها وتخزينها على احلا�سوب.
8-ا�ستالم ومراجعة التقرير ال�سنوي اخلا�ض مب�سروع مراقبة نوعية م�سادر املياه يف منطقة وادي 

      الأردن للعام 2010 ومت توزيعه على اجلهات املعنية.
9- جمع البيانات حول كميات املياه من م�سادر املياه ال�سطحية واجلوفية على امتداد وادي 
     الأردن والأغوار اجلنوبية و وادي عربة وا�ستخداماتها وتخزينها على احلا�سوب وعمل خرائط 

    لالآبار يف وادي عربة.
10-تنظيم توزيع املياه املعاجلة يف منطقة اخلربة ال�سمرا و مت توقيع العقود اجلديدة مع �سلطة وادي 
     الردن وبلغ  عددها  )34( اربعة و ثالثون عقدا ومب�ساحة) 1472( الف واربعمائة واثنان و�سبعون
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   دومن حتى تاريخ 2011/12/31 . وهذه العقود متت ملن كان لهم اإتفاقيات م�سبقة مع �سلطة  
    املياه واأعطيت ل�ساحب الأر�ض ح�سب �سند ت�سجيل الأرا�سي احلديث، وامل�ستاأجر �سريطة  
    اإرفاق عقد الإيجار اأو ال�سمان املوثق من كاتب العدل اأو البلدية ، علمًا باأن عدد العقود املوقعة 
مع �سلطة املياه منذ عام 2000وحتى 2007 بلغت 34 عقدا ومب�ساحة )2103( الفان ومئة وثالثة دومنات.
و بلغت كميات املياه امل�سالة املعاجلة )من 30000 اإلى 37000(م3يف اليوم ح�سب ارقام 

ال�سركة والتي متت مراقبتها من قبل املزارعني واللجان امل�سكلة.
11-تدريب املر�سدين واملزارعني على ال�ستخدام الآمن للمياه امل�ست�سلحة للري يف وادي  
    الأردن حيث مت تدريب 1300 مزارع منهم 300 خالل عام 2011، و مت اإ�سدار دليل عملي 
    حول الإ�ستخدام الآمن للمياه املعاجلة بالإ�سافة اإلى اإ�سدار خطة اإدارة و ر�سد املخاطر املرتبطة 

     باإ�ستخدام املياه املعاجلة. 
12-محور املوا�سفات القيا�سية ملياه الري حيث مت عمل عدة اجتماعات مع املخت�سني يف نوعية 
     املياه من الوزارات والدوائر احلكومية واخلا�سة لالطالع على الدليل الإر�سادي ملنظمة 
     ال�سحة العاملية 2006  وذلك لتعديل الدليل الإر�سادي احلايل وحتويله الى موا�سفة قيا�سية 

     )غري ملزمة( من خالل املوا�سفات واملقايي�ض.  
13- برنامج مراقبة املحا�سيل الغذائية بالتعاون مع موؤ�س�سة الغذاء والدواء حيث يتم مراقبة 
      املحا�سيل من املزارعني وال�سوق املركزي وتبني خلو هذه املحا�سيل من امللوثات البيولوجية والكيماوية .
14- اإدارة مخاطر ا�ستخدام املياه املعاجلة للري يف وادي الأردن حيث مت ا�ست�سافة خبري بريطاين 
      ومت اطالعه على نتائج الجتماعات والنتائج لنوعية املياه ونتائج مراقبة اخل�سار والدليل 
     الإر�سادي ملنظمة ال�سحة العاملية و�سرح بعدم وجود �سرر من ا�ستخدام املياه املعاجلة للري.

15- برنامج معاجلة املياه الرمادية وا�ستخدامها للري مت الت�سال مع عدة جهات ل�ستخدام 
     املياه الرمادية من القطاع العام واخلا�ض، حيث مت عمل 4 وحدات معاجلة يف مدار�ض يف العقبة 

    بالتعاون مع �سلطة املياه.

إدارة األراضي ومشاريع التنميــة
مديرية األراضي / انجازات المديرية خالل العام  2011:

تعمل مديرية الأرا�سي يف ال�سلطة على تنفيذ املهام التي تعنى ب�سوؤون الوحدات الزراعية والوحدات 
ال�سكنية ومت�سرفيها ا�سافة الى قطع الأرا�سي ومالكيها والواقعة �سمن �سالحيات ال�سلطة الدارية.

- مت اجناز حوايل )16200 ( معاملة خالل العام 2011 تتمثل مبعامالت خا�سة بالوحدات الزراعية 
والوحدات ال�سكنية والأرا�سي الأخرى)الرا�سي الواقعة خارج م�ساريع ال�سلطة و�سمن �سالحياتها 
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الدارية( والتي يتم اجنازها من قبل ق�سم ت�سجيل الأرا�سي ومبعدل )69( معاملة يف اليوم الواحد .
بداية عام  2009 حيث  مت  الزراعية منذ  الوحدات  باأر�سفة ملفات  الأرا�سي  بداأت مديرية   -
النتهاء من اأر�سفة )51167 ( وثيقة  متثل بيانات )7271( وحدة زراعية لنهاية عام  2010  بن�سبة  
بيانات  متثل  وثيقة  اأر�سفة )35313(  من  النتهاء  ومت  الكلي  الزراعية  الوحدات  72% من عدد 
)1908 ( وحدة زراعية خالل عام 2011 وبالتايل فان العمل املتبقي ي�سكل ما ن�سبته    8% من 
باأر�سفة  البدء  مت  فقد  ال�سكنية  الوحدات  مللفات  بالن�سبة  اأما  الكلي،   الزراعية  الوحدات  عدد 
اأر�سفة )55381  ( وثيقة  متثل   ال�سكنية يف �سهر 2010/9 حيث  مت  وثائق وملفات الوحدات 
بيانات )5310 ( وحدة �سكنية خالل عام 2010  و اأر�سفة )58985( وثيقة متثل بيانات )5940( 

وحدة �سكنية  لنهاية عام 2011.
- مت ا�ستمالك  ما م�ساحته )45( دومنًا من الأرا�سي الواقعة �سمن �سالحيات ال�سلطة لغايات 
امل�ستملكة يف عام 2010 لهذا  اإن�ساء طريق ل�سد كفرجنه وتعديالت على بع�ض قطع الأرا�سي 
ال�سد ، وما م�ساحته )12.0( دومنًا من الأرا�سي الواقعة �سمن الوحدات الزراعية لغايات اإن�ساء 
خطوط الري واملهارب والطرق الزراعية وما م�ساحته )7.5( دومنًا من الأرا�سي الواقعة �سمن 
التنظيم ال�سكني، وقد بلغت القيمة الجمالية لال�ستمالك خالل عام 2011 حوايل )110000( 

دينار و�سرف منها )91000( دينار كتعوي�ض للمالكني.
عمل ق�سم ال�سوؤون الفنية با�ستخدام اأنظمة املعلومات اجلغرايف )GIS( على اجناز املهام 
مواقع  لتحديد  معاملة   )120( حوايل  لجناز  الأرا�سي  ا�ستعمالت  مخطط  التالية:-ا�ستخدام 
البيع  لغايات  ال�سلطة  م�ساريع  من  اأر�ض  قطعة   )450( موقع  وحتديد  املحاجر  املرامل،  ا�ستثمار 
يف  الزراعية  بالوحدات  للمت�سرفني  املالية  القيود  ا�سدار  على  العمل  يجري  كما  والرهن، 
الأغوار ومت النتهاء من احت�ساب القيم الراأ�سمالية حلوايل )500( وحدة زراعية �سمن م�سروع 
الـ14.5كم بن�سبة 25% من العدد الكلي للوحدات الزراعية الواقعة �سمن م�سروع الـ14.5كم.

مديرية التنظيم / انجازات المديرية خالل العام  2011:
1-النتهاء من اإعداد املخططات التنظيمية لتو�سعات القرى �سمن مناطق وادي الأردن من 
     الأرا�سي العائدة ملكيتها خلزينة اململكة الأردنية الها�سمية متهيدا لتوزيعها على املقيمني من 
     اأهايل الوادي بهدف املحافظة على الرقعة الزراعية وعدم العتداء والبناء عليها لغايات ال�سكن 

     واملوافقة عليها من قبل جمل�ض اإدارة �سلطة وادي الأردن �سمن املناطق التالية:
اأ-تو�سعة تنظيم قرية الرو�سة يف لواء ال�سونة اجلنوبية وتق�سيمها لوحدات �سكنية عدد )274( 

      وحده �سكنية مب�ساحة )400(م2 تقريبا للوحدة.
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ب-تو�سعة تنظيم قرية اجلوفة يف لواء ال�سونة اجلنوبية وتق�سيمها لوحدات �سكنية عدد )2363( 
      مع املباين العامة وحده �سكنية مب�ساحة )400(م2 تقريبا للوحدة.

2-النتهاء من اإعداد املخططات التنظيمية يف املناطق ال�سفا غورية �سمن املناطق التالية:
اأ-منطقة �سرار ومب�ساحة )251( دومن وتق�سيمها لوحدات �سكنية عدد )390( وحده �سكنية 

     مب�ساحة )400(م2 تقريبا للوحدة.
ب-منطقة مثلث كفرجنة ومب�ساحة )1206( دومن وتق�سيمها لوحدات �سكنية عدد )2093(  

      وحده �سكنية مع املباين العامة مب�ساحة )400(م2 تقريبا للوحدة.
ويتم حاليا التفاق مع وزارة الزراعة للنظر با�ستثناء هذه املواقع من الأرا�سي احلرجية.

3-متابعة تنفيذ التفاقيات املوقعة مع دائرة الأرا�سي وامل�ساحة:
اأ-اتفاقية الرفع امل�ساحي: درا�سة واعتماد معامالت الإفراز )توحيد، جتزئة، تبديلي( لعدد 600 
ال�سكني وحت�سري جدول يحتوي على املعلومات  التنظيم  معاملة تقريبا لقطع الأرا�سي �سمن 
اخلا�سة بكل معامله )اأ�سم القرية، رقم احلو�ض، رقم القطعة، رقم اللوحة، اأ�سم �ساحب املعاملة، 
نوع الإفراز، تاريخ ت�سليمها لدائرة الأرا�سي وامل�ساحة مبح�سر ت�سليم، تاريخ ا�ستالمها، واجلهة 

التي ا�ستلمت املعاملة( لت�سهيل متابعة املعامالت.
ب-اتفاقية تبادل املعلومات: ا�ستالم ما يقارب 130 األف قطعة اأر�ض تقع �سمن حدود �سلطة 
    وادي الأردن الإدارية رقميا يف ملف من نوع Shapefile كل �ستة اأ�سهر وتدقيق تنفيذ بيانات 

    التغيري على امللف الرقمي.
4-ا�ستكمال بناء قاعدة بيانات جغرافية رقميه متكاملة حتتوي على جميع املعلومات املتعلقة 
      بالأرا�سي الواقعة �سمن حدود �سلطة وادي الأردن الإدارية من اأرا�سي زراعية، و�سكنية، 
     وا�ستثمارات و اأرا�سي اأخرى لتوثيق املعلومات رقميا وا�ستخدامها لتحديث وتفعيل 

     مخطط ا�ستعمالت الأرا�سي.
التنظيم  لقرى  الورقية  التنظيمية  املخططات  معلومات  ترقيم  على  العمل  من  النتهاء   -5
)الطوال، ظهرة الرمل، الكرامة، غور منرين )جتمع اجل�سر(، داميا(، والنتهاء من العمل على 

ترقيم معلومات املخططات التنظيمية الورقية لالأحوا�ض الزراعية من حو�ض )1( حتى)10(.
6-اإجناز املعامالت اليومية ح�سب اجلدول التايل:
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وحدة االستثمارات : اجنازات الوحدة خالل العام 2011 :



المختبرات
والنوعية والبيئة



5 0

20
11

ي 
الر

ه و
ميا

ة ال
زار

لو
ي 

نو
لس

ر ا
قري

الت

شؤون المختبرات والنوعية ) سلطة المياه (
واإدارة  املخربية  التحاليل  الرئي�ض لإجراء  الفني  اجلناح  باعتباره  والنوعية  املختربات  قطاع  يتولى 
النوعية يف �سلطة املياه، ر�سد ومراقبة النوعية للم�سادر املائية واأنظمة التزويد املائي واملياه العادمة ب�سقيها 
املنزيل وال�سناعي يف كافة املناطق التي تدار مبا�سرة من قبل �سلطة املياه ويعترب القطاع مركزًا علميًا وتدريبيًا 
والو�سائل  التجهيزات  وحداثة  العاملني  وخربة  كفاءة  حيث  من  العاملية  املختربات  يحاكي  متخ�س�سًا 
املتاحة. حيث ح�سلت مديرية املختربات على العتماد العاملي لكفاءة مختربات الفح�ض وفق موا�سفة 
الآيزو  17025 : 2005 من قبل نظام العتماد الربيطاين UKAS منذ 2005. كما يقوم القطاع بتبني 
املنهجيات احلديثة ك�سالمة املياه وهو اإطار اأ�سبح منهج عمل متبع يف كثري من دول العامل املتقدمة يعتمد 

على تقييم املخاطر وال�سيطرة عليها و�سمان ماأمونية و�سالمة املياه من امل�سدر حتى حنفية امل�ستهلك.
االهداف االستراتيجية لشؤون المختبرات والنوعية:

1.الرقابة على نوعية مياه ال�سرب لتاأمني مياه �سحية واآمنة للمواطنني يف مختلف جتمعاتهم 
     ال�سكانية، واندراج حيثياتها �سمن املوا�سفات واملعايري الأردنية النافذة.

 2.احلفاظ على ن�سبة مطابقة نوعية مياه ال�سرب من الناحية اجلرثومية وفق املوا�سفة الردنية  
     مبا ل يقل عن 98%  )احلد الأدنى للمطابقة ح�سب اإر�سادات منظمة ال�سحة العاملية هو %95(. 

3.حماية م�ساقط امل�سادر املائية وتبني تطبيق خطط ماأمونية مياه ال�سرب على جميع م�سادر املياه.
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الرقابة على نوعية مياه الشرب:
نفذت اأق�سام الرقابة النوعية الربنامج الرقابي على نوعية مياه ال�سرب يف كافة اأنحاء 
اململكة، حيث مت جمع )23737( عينة. وقد اأظهرت نتائج التحاليل املخربية مطابقة نوعية 
مياه ال�سرب جرثوميًا بن�سبة )99.3%( كما هو مف�سل يف مخطط خريطة اململكة وهي ن�سبة 
عالية، اإذ اأن اإر�سادات منظمة ال�سحة العاملية جلودة مياه ال�سرب واملوا�سفات الأردنية قد 

حددت ن�سبة  )95%( كحد اأدنى.
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مراقبة المياه العادمة والبيئة:الت
محطات التنقية العامة : 

بلغ عدد محطات التنقية العامة العاملة  يف اململكة  )26(  محطة مت جمع )583( عينة منها 
خالل عام )2011(، بينما بلغ عدد العينات التي جمعها خالل العام املا�سي )2010 ( )555( 
عينة ،و تعود الزيادة يف عدد العينات نتيجة اإن�ساء محطة الفجيج/ال�سوبك و محطة املعرا�ض /
جر�ض، مع العلم باأن عدد املخالفات ملتطلبات املوا�سفة القيا�سية رقم 2006/893 بلغ  )564( 

مخالفة مقارنة  بـ )419( مخالفة خالل عام 2010. 
السيول و السدود:

بلغ عدد ال�سيول و ال�سدود التي يتم مراقبتها من ق�سم الر�سد البيئي )30( موقعًا، حيث مت 
جمع )276( عينة مقارنًة بـ )279( عينة خالل عام 2010.

المنشآت الرابطة على شبكة الصرف الصحي :
بلغ عدد املن�ساآت الرابطة على �سبكة ال�سرف ال�سحي التي يتم مراقبتها من ق�سم الر�سد 
البيئي )21( من�ساة  مت جمع )280( عينة منها  ،مقارنًة بـ )25( من�ساأة مت جمع )357( عينة منها 
خالل عام 2010، و يعود الإنخفا�ض يف عدد العينات اإلى توقف عدد من املن�ساآت عن العمل 

لفرتات متباعدة خالل هذا العام .
محطات التنقية الخاصة :

بلغ عدد العينات التي مت جمعها من محطات التنقية اخلا�سة املختلفة )157( عينة مقارنة 
مع )147( عينة خالل عام 2010 ، حيث مت ت�سجيل )111( مخالفة ملتطلبات املوا�سفة القيا�سية 
رقم 2006/893 مقارنة بـ)113( مخالفة خالل عام 2010. ويجدر الإ�سارة هنا باأن مراقبة هذه 
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املحطات هي من اخت�سا�ض وزارة البيئة 
البيئي  الر�سد  ق�سم  قبل  من  ومراقبتها 
املياه  م�سادر  على  املحافظة  اإلى  يهدف 

اجلوفية وال�سطحية من اأي تلوث.

التحاليل المخبرية: 
التحاليل  لها  اأجريت  التي  العينات  عدد  بلغ 
جمموعه  ما  الغايات  ولكافة   2011 عام  املخربية 
)42882( عينة، اجري لها )122067( فح�سًا مخربيًا 

مختلفًا كما هو مبني يف ال�سكل التايل:

سالمة وحماية نوعية مصادر المياه:
مت ا�ستكمال حماية امل�سقط املائي لوادي ال�سري يف عام 2011 والإ�ستمرار يف تنفيذ م�ساريع 
وكذلك  والهيدان،  التنور  العرب،  وادي  الغوير،  الر�سيفة،  من  لكل  املائية  امل�ساقط  حماية 
زي/ العقبة/العقبة،   وهي:  اململكة  من  مختارة  مناطق  خلم�ض  املياه  �سالمة  خطة  تطبيق  مت 
العا�سمة،  اللجون/الكرك ، الكرامة/ البلقاء،  ووادي العرب/اربد. وهي الآن ب�سدد ا�سدار 

الوثيقة النهائية خلطط �سالمة املياه بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية.
المشاريع والدراسات والبحوث الفنية:

- قامت مديرية املختربات بدور فعال يف درا�سة نوعية املياه يف م�سروع جر الدي�سة من خالل 
    القيام باملهام امليدانية يف جمع العينات من كل بئر مت حفره يف امل�سروع واجراء التق�سي و البحث 
    عن نوعية مياه ال�سرب ومدى مطابقتها للموا�سفة الأردنية رقم 2008/286 وكذلك ا�سدار 

.ESMP#2 التقارير الفنية ح�سب وثيقة    
- التو�سع يف جمال العتماد وادخال فحو�سات جديدة حيث بلغ عدد الفحو�سات التي تخ�سع 
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    لالعتماد 51 فح�سا يف عام 2011.
- متابعة تنفيذ امل�سروع البحثي بعنوان:  )قيا�ض امل�ستويات اخللفية ملادة MTBE وامل�ستقات 
    البرتولية BTEX يف م�سادر املياه( لل�سنة الثانية للدرا�سة واملمول من �سندوق دعم البحث العلمي. 
- بالتعاون مع BGR/MWI مت تثبيت عدد من املواقع لالعتيان يف جمرى وادي الهيدان 

     وجمع عينات ا�سبوعية لدرا�سة اأ�سباب التلوث يف املنطقة.
- مقارنة املوا�سفات املحلية اخلا�سة مبياه ال�سرب واملياه العادمة مع املوا�سفات العاملية والعربية 

     وو�سع الإقرتاحات الالزمة لتحديثها مبا يتما�سى مع املتطلبات ال�سحية.
- تفعيل اتفاقية التعاون بني �سلطة املياه وجامعة هايدلربج يف اأملانيا من حيث التعاون الفني يف 

     تبادل الزيارات العلمية وامل�ساركة يف الأبحاث العلمية ذات العالقة بنوعية املياه.

مديرية المختبرات والنوعية البيئية ) سلطة وادي األردن (
اجنازات املديرية خالل العام  2011:

1-قامت املديرية بتحليل  )3459( عينة موزعة  كما يف اجلدول : 

2-كما قامت املديرية مبتابعة العمال امليدانية التالية: 
اأ-حت�سري 13340 لرت مادة اخلمرية لغايات م�سائد الذباب.

ب-حت�سري 8549 كي�ض من مادة كربونات المونيوم لغايات م�سائد الذباب.
ج-حت�سري 10764 كي�ض من مادة ثنائي فو�سفات المونيوم لغايات م�سائد الذباب

د-جمع 2314 عينة مياه.
هـ-م�سح وت�سنبف 3924 دومن.

و-درا�سة خ�سوبة 90 وحدة زراعية.



التقرير السنوي لوزارة المياه والري 2011

5 5

                   مديريـة الشـؤون اإلداريـة
                          وزارة المياه والري

اإلنجازات
ت�سمل اإجنـازات مديريـة ال�سـوؤون الإداريـة اأمـوراً تتعلق باإعـداد تقاريـر وبطاقـات واإجـراءات تنفيذيـة 
التعبيـر عـن هـذه الجنـازات بـوجـود تغيـر ملحـوظ فـي �سرعـة  الب�سـري ولكـن ميكـن  بالعن�سـر  تختـ�ض 
الإجـراءات ودقتهـا والكفـاءة فـي تقديـم اخلدمـات ومـن اأهـم الإجنـازات التـي ميكـن ح�سـرها كمـًا يلي  :-
1.عـدد موظفـي وزارة امليـاه والـري 139 موظفـًا تـم تنفيـذ ومتابعـة كافـة الإجـراءات 
     املتعلقـة بهـم مـن تعينـات ، زيـادات ، ترفيعـات ، دوام ، اإجـازات ومغـادرات ، بطاقـات 
     تاأميـن �سحـي ، انتـداب ، نقـل ، اأر�سفـة ملفـات ، اإنهـاء خدمـات واإحـالت علـى التقاعـد ،  

     و�سـرف م�ستحقـات نهايـة اخلدمـة.
2.تـم اإجنـاز 4374 معاملـة وارد و 3511 معاملـة �سـادرة واأر�سفـة كافـة املعامـالت الـواردة 

     وال�سـادرة علـى احلا�سـوب .
3.مت التعديل على نظام الوراكل بخ�سو�ض هيكلة الرواتب من حيث املعادلت و امل�سميات 

    الوظيفية وجميع ما يتعلق باملوارد الب�سرية .
4.تـم اإجـراء كافـة اأعمـال ال�سيانـة ملبنـى ومدخـل الـوزارة.

5.تـم اأر�سفـة كافـة ملفـات موظفـي الـوزارة  ومـا زالـت اإدامـة الأر�سفـة م�ستمـرة .
6.تـم اعـداد وحتديث البطاقـة اللكرتونيـة لكافـة املوظفيـن مـن خـالل اإدخـال جميـع 

     املعلومـات والبيانـات اخلا�سـة واإدامتهـا .

الشؤون المالية ) سلطة المياه (
توفر الدائرة املالية الدعم امل�ساند للوحدات املختلفة فيما يخ�ض الأمور املالية لتنفيذ

 املهام والأن�سطة من خالل تطوير وحتديث اأدائها با�ستخدام الو�سائل احلديثة كما يلي:
1-ا�ستخدام نظام مايل ومحا�سبي محو�سب )ERP( يعمل على الأ�سا�ض النقدي واأ�سا�ض ال�ستحقاق.
2-اإعداد م�سروع موازنة �سلطة املياه للنفقات اجلارية والراأ�سمالية والإيرادات اجلارية ومتابعة تنفيذها.
3-درا�سة وحتليل م�سودات اتفاقيات القرو�ض الدولية وا�ستدراج عرو�ض القرو�ض املحلية  

     ودرا�سة م�سودات اتفاقياتها.
بحيث  املياه  قطاعات  لكافة  ميزانية  واإ�سدار  املياه/املركز  ل�سلطة  اخلتامية  احل�سابات  4-اإعداد 
 ت�سمل �سلطة املياه وال�سركات التابعة لها )�سركة مياهنا، �سركة مياه الريموك، و�سركة مياه العقبة(.

5-العمل كوكيل مايل ل�سركة حتدي الألفية الأردنية.
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انجازات مديرية األصول والمستودعات:
1-تاأمني كافة اإدارات ومديريات املياه باللوازم املتوفرة ومن خالل ا�ستالم عطاءات اللوازم 

      التي مت التزويد عليها خالل عام 2011 وعددها )115( عطاء.
2-امل�ساهمة يف حتقيق اإيرادات لل�سلطة بقيمة )750032( دينار من خالل بيع اللوازم الراكدة 

      واللوازم غري ال�ساحلة.
3-امل�ساهمة يف تخفي�ض نفقات �سراء اللوازم من خالل املتابعة والتعاون مع دائرة اللوازم 
     العامة واحل�سول على كثري من اللوازم املتوفرة لدى الوزارات والدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية 
     الأخرى والفائ�سة عن حاجاتهم والتي ت�ساهم يف اأعمال ال�سلطة املختلفة وتقدر قيمتها باأكرث 

     من )300000( دينار.
4-امل�ساهمة يف تقدمي امل�ساعدة لبع�ض املوؤ�س�سات الر�سمية العامة والأهلية واجلمعيات اخلريية 
    والنوادي الريا�سية والهيئات الثقافية والفنية وموؤ�س�سات املجتمع املدين من خالل اأهدائهم 

    اللوازم املطلوبة من قبلهم.
5-الرقابة الدورية على كافة امل�ستودعات الفرعية والرئي�سية يف الوحدات التنظيمية من 
    خالل ت�سكيل جلان اجلرد والتفتي�ض ا�ستنادًا لن�ض املادة رقم )60( من نظام اللوازم رقم 32 

    ل�سنة 1993.
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 الشــؤون اإلدارية
تتاألف ال�سوؤون الإدارية من املديريات التالية: مديرية املوارد الب�سرية ومديرية التدريب ومديرية تطوير 

الأداء املوؤ�س�سي ومديرية امل�سرتكني ومديرية اخلدمات امل�ساندة ومديرية املتابعة، وتقوم بتنفيذ املهام التالية:
1.ا�ستقطاب الكفاءات و تاأهيل وتدريب وتطوير املوارد الب�سرية.

2.امل�ساركة باأعمال التخطيط الإ�سرتاتيجي واإعادة هيكلة قطاع املياه مبا فيها برامج م�ساركة 
     القطاع اخلا�ض وم�ساريع الدعم املوؤ�س�سي وتعزيز القدرات بالتعاون مع اخلرباء.

3.تطوير الوحدات التنظيمية اداريًا وفنيًا لتح�سني م�ستوى الداء ودرا�سة واإعداد وتنفيذ الهياكل التنظيمية.

4.الإ�سراف على  اأعمال امل�ساركة بجائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�سفافية.
5.ماأ�س�سة امل�سوؤولية املجتمعية يف �سلطة املياه ل�سمان امل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة.

6.حت�سيل امل�ستحقات على م�سرتكي الآبار اخلا�سة واإعداد الدرا�سات والتعليمات املتعلقة 
    بامل�سرتكني �ساملة التعرفة و�سيانة عدادات املياه.

7.تقدمي خدمات التدريب لطالب اجلامعات وكليات املجتمع والقطاع اخلا�ض وللدول العربية ال�سقيقة.
8.تقدمي اخلدمات امل�ساندة وحت�سني بيئة العمل يف مركز ال�سلطة.

9.ا�ستقبال ومتابعة جميع ال�سكاوي يف اململكة والتن�سيق مع جميع الوزارات واملوؤ�س�سات 
     احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع املدين.
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) سلطة وادي األردن (
إدارة الشؤون المالية والعطاءات والمشتريات 

قامت مديرية العطاءات و امل�سرتيات /ق�سم العطاءات بطرح و اإحالة جمموعة من العطاءات 
بلغت قيمتها 28141182.05 دينار )ثمان و ع�سرون مليونًا و مائة و واحد و اأربعون األفًا و مائة و 

اثنان و ثمانون دينارًا و 50 فل�سًا فقط ل غري( لعام 2011 و مف�سلة كما يف اجلدول اأدناه.
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ومت ح�سر الأعمال املنجزة يف ق�سم امل�سرتيات  ح�سب مراحل عمليات ال�سراء و قيمها املالية على النحو التايل :-
اأولآ : طلبات ال�سراء :-

مت ت�سجيل  ) 1859 ( الف و ثمامنائة و ت�سعة و خم�سون  طلب �سراء  على النحو التايل :-
1-�سراء مبا�سر  ) 1238 ( الف و مائتان و ثمانية و ثالثون  طلب �سراء.

2-جلان �سراء  ) 496 ( اربعمائة  و �ستة و ت�سعون  طلب �سراء.
3-�سراء عرب دائرة اللوازم العامة  ) 49 ( ت�سعة و اربعون طلب �سراء.

4- تلزمي  ) 42 ( اإثنان و اربعون طلب �سراء .
5-عطاءاآت محلية / لوازم  - عن طريق طرح باجلريدة - ) 34 ( اأربع و ثالثون طلب �سراء .

الأ�سول   املعتمدة و ح�سب  ال�سراء   ب�سجالت  طلبات  ت�سجيلها  ال�سراء  مت   و جميع  طلبات 
بالإ�سافة  لإدخالها  الى احلا�سوب  للحفظ و املتابعة و الأر�سفة .

ثانيا :- قرارات الإحالة و التلزمي 
مت ت�سجيل )  436 ( اربعمائة و �ستة و ثالثون قرار اإحالة وقرار تلزمي وعلى النحو التايل :-

 1-قرارات اإحالة جلنة امل�سرتيات املحلية / لوازم )  384 ( ثالثمائة و اربعة و ثمانون قرار اإحالة  
      بقيمة اإجمالية مقدارها  647000.000  �ستمائة و �سبعة و اأربعون الف دينار .

2-قرارات اإحالة جلنة العطاءاآت املحلية / لوازم ) 9( ت�سعة  قرارات اإحالة بقيمة اإجمالية 
    مقدارها  114468.000  مائة و اربعة ع�سر الفا و اربعمائة و ثمانية و �ستون دينار .

3-قرارات التلزمي  ) 43 ( ثالث  و اأربعون قرار تلزمي بقيمة اإجمالية مقدارها  77000.000  
     �سبعة و �سبعون الف دينار .

بلغت القيمة الإجمالية لقرارات الإحالة خالل العام  2011 ما مقداره  ) 838468.000 (  ثمامنائة  و ثمانية  
و ثالثون دينارا و اربعمائة  و ثمانية  و �ستون دينارا . و جميع  قرارات الإحالة و التلزمي   مت  ت�سجيلها ب�سجالت  

قرارات الإحالة  املعتمدة و ح�سب الأ�سول  بالإ�سافة  لإدخالها  الى احلا�سوب  للحفظ  و املتابعة  و الأر�سفة .
ثالثا : - الكفالت  : مت الإفراج عن ) 55 ( خم�سة  و خم�سون كفالة وعلى النحو التايل :

1-كفالت ح�سن التنفيذ- �سيكات ) 13 ( ثالثة ع�سر  ، كفالت ح�سن التنفيذ ) 3 ( ثالثة كفالت .

2-كفالت دخول عطاءاآت – �سيكات  ) 25 ( خم�سة و ع�سرون ، كفالت دخول عطاءاآت ) 12 ( اإثني ع�سر .
3-كفالت ال�سيانة ) 2 ( اإثنتان .

العدد  الكلي  للكفالت املفرج عنها  خالل العام  2011  هو ) 55 ( خم�ض  و خم�سون كفالة و �سيك .
و جميع  الكفالت املفرج عنها و التي ما زالت فعالة  مت  ت�سجيلها ب�سجالت الكفالت  ح�سب 

الأ�سول  بالإ�سافة  لإدخالها  الى احلا�سوب  للحفظ  و املتابعة و الأر�سفة .
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موزعة ح�سب اأنوع قرارات الإحالة و التلزمي و الإتفاقيات و ح�سب القيم املالية لها كما يلي :-
1-�سراء مبا�سر  ) 1179 ( الف و مائة و ت�سعة و �سبعون فاتورة بقيمة اإجمالية  ) 519936.000 ( 

خم�سمائة و ت�سعة ع�سر الفا و ت�سعمائة و �ستة و ثالثون دينار .
 2-قرارات الإحالة / جلنة �سراء ) 473 ( اربعمائة و ثالثة و �سبعون فاتورة بقيمة اإجمالية مقدارها 

3-) 143288( مائة  و ثالثة و اربعون األفا ومائتان و ثمانية و ثمانون دينارا .
4-�سراء عرب دائرة اللوازم العامة  ) 65 ( خم�سة و �ستون فاتورة  بقيمة اإجمالية مقدارها

) 180336 ( مائة و ثمانون الفا  و ثالثمائة  و �ستة و ثالثون دينارا .
5- تلزمي  ) 48 ( ثمانية و اأربعون فاتورة  بقيمة اإجمالية مقدارها  ) 50711 ( خم�سون الفا و �سبع 

مائة و اأحد ع�سر  دينارا.
6-قرارات الإحالة / جلنة عطاءاآت محلية ) 15 ( خم�سة  ع�سر  فاتورة بقيمة اإجمالية مقدارها 

) 92666 ( اإثنان و ت�سعون الفا و �ستمائة و �ست و�ستون دينارا 
7-الإتفاقيات  ) 10 ( ع�سرة فواتري  بقيمة اإجمالية مقدارها  ) 435 ( اربعمائة و خم�سة و ثالثون دينارا علما 
باأن معظم الإتفاقيات تدفع على دفعات و غالبا ما تغطي ن�سف �سنة حالية و ن�سف قادمة  2011– 2012 (.

مديرية الشؤون المالية ) سلطة وادي األردن (

رابعا :- الفواتري
مت تدقيق و اإجازة �سرف ) 1790 ( الف و �سبعمائة و ت�سعون فاتورة بقيمة اإجمالية مقدارها
) 987372.000 (  ت�سعمائة و �سبعة و ثمانون الفا و ثالثمائة  و اإثنان و �سبعون دينارا 
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االيرادات
الفعلية

)التحصيالت(
لعام 2011

إدارة الموارد البشرية والمستودعات والنقليات ) سلطة وادي األردن (
اجنازات مديرية املوارد الب�سرية  خالل العام 2011 :

للموظفني  الإجمايل  العدد  بلغ  حيث  تدريبية  دورات  يف  املوظفني  من  العديد  احلاق  مت 
امل�ساركني فـي جميع الدورات و ور�ض العـمل )394 ( موظفًا  مق�سمني على النحو التايل :-

1- الدورات الداخلية )348( م�ساركًا .
2- الدورات اخلارجية  )36( م�ساركًا .

3- البعثات اخلارجية  )1( م�ساركًا .
4-التدريب امليداين  )9(  متدربًا .

5-كما مت  تعيني )49( موظف منهم  موظفًا  واحدًا مت حتويله من الجرة اليومية ، علمًا باأن 
    اإجمايل عدد املوظفني )امل�سنفني وغري امل�سنفني( لنهاية العام 2011 بلغ )1619( موظف، 

    واملوظفني بعقود )17(، اأما املوظفني باملياومة فقد بلغ عددهم )72( موظف.
6-مت العمل على ادمة وا�ستكمال تنقيح بيانات جميع موظفي ال�سلطة اخلا�سة بديوان اخلدمة املدنية.

7-مت النتهاء من اإعداد جدول الت�سكيالت للعام 2011 وا�سداره .
8- مت ترفيع 28 موظف )وجوبيًا(  و 23 موظف ) جوازي (، ومت اأي�سًا تعديل اأو�ساع �سبعة 

       موظفني حل�سولهم على درجة املاج�ستري. 
9-وقام الديوان بت�سجيل املعامالت خالل العام 2011 ) وهي: )12623( معاملة �سادرة، 

     و)6396( معاملة واردة (.
10-وقام ق�سم ال�سوؤون القانونية بالجنازات التالية ح�سب اجلدول التايل :
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                         وزارة المياه والري
                    وحدة التطوير والتدريب

                           للعـــــام 2011
رسالتنا

اإحداث  اإلى  يهدف  ومدرو�ض  مخطط  علمي  جهد  هو  والتدريب  الإداري  التطوير 
مواكبة  اجل  من  كفاءته  ورفع  وتنظيماته  وتوجهاته  الب�سري  الكادر  اإمكانيات  يف  نوعية  نقلة 

امل�ستجدات الإقليمية والدولية مبا ي�ساعد على حتقيق التنمية ال�ساملة وتقدمي اف�سل خدمة.
رؤيتنا

تقوم وحدة التطوير الإداري والتدريب العاملة يف وزارة املياه والري بو�سع الأ�س�ض الهادفة 
املتجددة  والقوانني  الأمثل لالأنظمة  للوزارة واعتماد مبداأ الختيار  الداخلية  البيئة  الى حتليل 
والأ�س�ض التي ميكن تطبيقها لختيار الأفراد والعاملني لتنفيذ مهام العملية التدريبية املطلوبة من 

خالل الربامج التدريبية املقرتحة . 
المهام التنفيذية الرئيسية  للوحدة:

الإنتهاء من تنفيذ امل�سروع الملاين حول تطوير ادارة املوارد الب�سرية يف الوزارة وال�سلطتني 
)HRM ( والذي يركز على تطوير اإدارة املوارد الب�سرية يف الوزارة وال�سلطتني وحت�سني الأنظمة 

التابعة لها بهذا اخل�سو�ض .
تقوم الوحدة باإدارة جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز والأداء احلكومي من خالل و�سع 
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فرق املعايري  وو�سع املن�سقني ومتابعة اأعمال هذه املعايري للو�سول اإلى اأعلى م�ستوى يف ح�سول 
الوزارة على جائزة امللك عبداهلل الثاين.والرتكيز على حت�سني ورفع وتطوير البيئة الداخلية من 
خالل منهجيات تطوير الهيكل التنظيمي ومنهجية املكافاآت واحلوافز ومنهجية التنبوؤ ومنهجية 

تقييم الأداء و�سمول هذه املنظومة مبنهجية مدونة قواعد ال�سلوك الوظيفي 
إنجازات وحدة التطوير والتدريب للعام 2011

1- قامت الوحدة بتنفيذ العديد من الدورات والبعثات وور�سات العمل واحللقات الدرا�سية  
تنفيذ  من  والري  املياه  وزارة  يف  والتدريب  التطوير  وحدة  متكنت  حيث  واخلارجية  الداخلية 
حوايل )42( برناجمًا تدريبيًا خالل العام 2011 �سملت )20( برنامج تدريبي يف الأردن )22( 
والري  املياه  وزارة  كوادر  من  م�سارك   )122( من  اكرث  تدريب  مت  بحيث  الأردن  خارج  برنامج 
يف الربامج التدريبية ومعظم هذه الربامج ممولة من احلكومة الأردنية ووكالة الوليات املتحده 

. ) GIZ(والوكالة الأملانية للتعاون الفني )USAID( لالإمناء الدويل
2- متابعة تنفيذ متطلبات الرئا�سة املوقرة بخ�سو�ض التطوير املوؤ�س�سي مثال :

- تنفيذ دليل اجراءات جمل�ض الوزراء
- تنفيذ قواعد مدونة ال�سلوك الوظيفي واأخالقيات الوظيفة العامة

- تنفيذ منهجيات اإدارة العملية التدريبية يف القطاع العام لل�سنوات )2010  - 2013 (
3- درا�سة الحتياجات التدريبية لكافة القطاعات يف الوزارة من كافة املوظفني جلميع الدورات 
املطلوبة وعك�سها على املوازنة املخ�س�سة )موارد مالية( بحيث يتم و�سع خطة تتنا�سب مع املوارد 

املالية املخ�س�سة للتدريب واعتماد اخلطة ال�سنوية للتدريب واملبا�سرة يف تنفيذها .
4- امل�ساركة مع وزارة تطوير القطاع العام يف تنفيذ م�سـروع     تعزيز القدرات املوؤ�س�سية والإدارية 
واإعادة  املياه  اإعادة هيكلة  قطاع  الب�سرية يف اجلهاز احلكومي   وامل�ساركة يف   املوارد  لوحدات 

هيكلة وزارة املياه والري وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدويل. 
والبعثات  اخلارجية  للدورات  املانحة  والوزارات  اجلهات  كافة  مع  بالتن�سيق  الوحدة  تقوم   -5
الرت�سيح  وترتيب  والتن�سيق  املوظفني  جميع  على  والبعثات  الدورات  هذه  تعميم  يتم  بحيث 

للموظفني املنا�سبني لهذه البعثات.
للوحدة  تابعة  تدريبية  قاعات  توفري  خالل  من  ب�سلطتيها  للوزارة  خدمات  الوحدة  تقدم   -6
بالتن�سيق  القاعات.وكذلك  لهذه  حجز  بربنامج  متطورة  حا�سوب  باأجهزة  جمهزة  اأحداها 
للموظفني  التن�سيب والرت�سيح  الأردن من خالل  التدريب اخلا�ض داخل  والرتتيب مع مراكز 

وا�ستالم النتائج للم�ساركني ومتابعة دوامهم ونتائجهم، ك�سابط اإرتباط مع هذه املراكز.
تقوم الوحدة مبتابعة كافة الإتفاقيات الدولية التي تخ�ض املياه ومتابعة الربنامج التنفيذي   -7
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الر�سمية  الكتب  واإعداد  املعنية  الأطراف  كافة  مع  والتن�سيق  ال�سروط  وو�سع  الإتفاقيات  لهذه 
واملخاطبات لهذه الإجتماعات.

8- تقوم الوحدة بعملية اإدخال وحفظ بيانات نتائج الدورات التدريبية لكافة املوظفني يف برنامج 
كل  دورات  عن  بتقارير  املوظفني  �سوؤون  مديرية  وتزويد  تاأهيل  خالله  من  يتم  والذي  لديها، 
املوظفني ومتابعة واعداد التقارير اخلا�سة مبوؤمترات املياه داخل وخارج الأردن ورفع التو�سيات 

اخلا�سة بها الى �سناع القرار
لتحديث  جديد  عطاء  وثائق  واعداد  والري  املياه  وزارة  مبنى  �سيانة  عطاء  اعمال  متابعة   -9
مكاتب القاعات الرئي�سية والتحكم اللكرتوين ملداخل الوزارة وامل�ساركة يف العديد من اللجان 
حقوق  جلان   ، والبعثات  املوظفني  �سوؤون  جلان  مثال:  واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات  مع  املحلية 
الإن�سان ، جلان البعثات يف ديوان اخلدمة ، جلان التطوير املوؤ�س�سي ، جلان مركز التدريب املهني  

.GIZ املتميز ، جلان  التطوير املوؤ�س�سي

مديرية التمويل ومتابعة المشاريع
المهام المنوطة بمديرية التمويل ومتابعة المشاريع :

اجلوانب  درا�سة  عملية  والري  املياه  وزارة  يف  امل�ساريع  ومتابعة  التمويل  اإدارة  تتولى 
التخطيط  ووحدة  الأردن  وادي  و�سلطة  املياه  �سلطة  مع  بالتعاون  القطاع  مل�ساريع  التمويلية 
والإدارة، ومتابعة تامني امل�سادر املالية املطلوبة لدى الجهزة املعنية، ف�ساًل عن متابعة النفاق 
اإعداد  يف  بامل�ساركة  تقوم  كما  الفنية.  وامل�ساعدات  واملنح  والجنبية  املحلية  القرو�ض  من 
بالتعاون مع الأجهزة املعنية ويف مقدمتها  التنفيذية اخلا�سة بقطاع املياه )ق�سرية الأمد(  اخلطط 
يف  وامل�ساركة  القطاع،  يف  املختلفة  امل�ساريع  متابعة  وكذلك  الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة 
الأهداف  لتحقيق  ال�سحي  وال�سرف  املياه  مب�ساريع  اخلا�سة  التنموية  التنفيذية  اخلطة  اإعداد 
ف�ساًل  املائية.  والربامج  ال�سيا�سات  مع  ان�سجامها  و�سمان  القطاع  ا�سرتاتيجية  يف  املت�سمنة 
ال�سهرية  التقارير  واإعداد   ، لتمويل  حتتاج  التي  بامل�ساريع  اخلا�سة  الفنية  التقارير  اإعداد  عن 
امل�ساريع.  معلومات  بنظام  اخلا�سة  البيانات  قاعدة  اإعداد  ومتابعة  العمل  �سري  تقدم  تبني   التي 

اإلنجازات التي قامت بها مديرية التمويل خالل )2011(
1.متابعة اتفاقية القر�ض الإ�سباين لتمويل م�سروع اإدارة قطاع املياه يف محافظات ال�سمال من 

     خالل احلكومة الإ�سبانية وبقيمة )12( مليون يورو.
2.متابعة ا�سرتاتيجية ال�سراكة القطرية مع البنك الدويل لالأعوام )2014-2011(.

3.متابعة التقارير اخلا�سة بالقدرات التعاقدية ل�سركة مياهنا واملعدة من قبل الوكالة الأمريكية 
 .)USAID( لالإمناء الدويل     
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4.متابعة متويل ال�سريحة الثانية من برنامج م�سادر املياه بقيمة 22 مليون يورو.
5.متابعة توقيع مح�سر اجتماعات املحادثات الأردنية-الأملانية ملناق�سة برنامج التعاون التنموي 
    الأردين الأملاين لالأعوام )2011-2012( واملت�سمن توفري قرو�ض مي�سرة �سمن برنامج املياه 

    املمول من الوزارة الحتادية للتنمية القت�سادية والتعاون الأملانية.
6.متابعة اإجناز م�سروع تقليل الفاقد من مياه محافظات ال�سمال املمول من اجلانب الأملاين بقيمة  

    20 مليون يورو. 
7.متابعة م�سروع اإعادة الإ�سالح والتاأهيل ملحافظات ال�سمال واملمول من اجلانب الأملاين بقيمة 20 مليون يورو. 

8.امل�ساعدة يف اإعداد قائمة مب�ساريع املياه لالإ�ستفادة من برامج امل�ساعدات اليابانية يف برنامج 
    الهبات العامة لل�سنة املالية اليابانية )2012-2011(.

9.اإعداد الربنامج التنفيذي التنموي لالأعوام )2011-2013( لقطاع املياه واإجراء التعديالت املطلوبة 
     من وزارة التخطيط والتعاون والدويل مبا يتما�سى مع ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات املن�سو�ض عليها.

10.متابعة درا�سة وثيقة م�سروع اإعادة تاأهيل مكب نفايات الأكيدر-محافظة اإربد. 
11.متابعة متويل امل�ساريع ذات الأولوية يف قطاعات املياه وال�سرف ال�سحي من الوكالة الفرن�سية لالإمناء الدويل. 
12.متابعة �سري العمل اخلا�ض بقاعدة بيانات خا�سة )Excel sheet( باتفاقيات التمويل 

      والقرو�ض واملنح واتفاقيات اإعادة الإقرا�ض املتعلقة بامل�ساريع املختلفة اخلا�سة بقطاع املياه.
13.امل�ساركة والإ�سراف على نظام معلومات امل�ساريع )PIS( من حيث الت�سميم والتطوير 

.)GIZ( بالتعاون مع الوكالة الأملانية للتعاون الدويل      

إدارة اإلعالم والتوعية المائية
تويل وزارة املياه والري مو�سوع الإعالم والتوعية اهتماما كبريًا نظرا لأهمية حتقيق التوا�سل والفهم 
امل�سرتك مع املواطنني و�سمان م�ساهمتهم لإجناح برامج وخطط الوزارة من خالل احلقائق والأرقام املتاحة 
تفر�ض  يواجهها  التي  والتحديات  الأردن  يف  املائي  الواقع  وان  خا�سة  وال�سفافية.  الو�سوح  وباأ�سلوب 
بال�سرورة تعاون املواطنني وزيادة معرفتهم ووعيهم بالواقع املائي والو�سائل والطرق الالزمة للمحافظة على 

املياه وتر�سيد ا�ستهالكها با�ستخدام تكنولوجيا الرت�سيد والتجارب العاملية املتعلقة بذلك.
بعد  �سنة  اأهدافها  تنفيذ  يتم  توعوية  و  اإعالمية  اإ�سرتاتيجية   87 عام  ومنذ  الوزارة  تبنت  لهذا 

اأخرى وفق برامج �سنوية بالتعاون والتن�سيق مع املوؤ�س�سات الوطنية العامة والتطوعية املعنية.
ا�ستملت  والتي  التوعوية  الربامج  بتفعيل  والتوعية  الإعالم  اإدارة  قامت   2011 عام  خالل  و 
على عقد محا�سرات وتنظيم ور�سات عمل واإعداد مطبوعات توعوية وعدد من الن�ساطات املختلفة 

التي ا�ستهدفت كافة القطاعات اأهمها:
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إنجازات إدارة اإلعالم والتوعية المائية خالل عام 2011
1- مت  تنظيم برنامج محا�سرات واعطي 350 محا�سرة ملدار�ض اإعدادية وثانوية وذلك لـ 20 مديرية  

      تربية وتعليم يف اململكة.
2- مت توزيع حوايل 200 األف مطبوعة مختلفة توعوية للوزارات واملوؤ�س�سات املختلفة، اإ�سافة لطباعة الرزنامة املائية.

3- مت تنفيذ الحتفال بيوم املياه العاملي لعام 2011.
املائي. الطلبة  دليل  وتطوير  مراجعة  ومت  الزراعي  ال�ستهالك  لرت�سيد  مفهوم   300 اإعداد  مت   -4 
5-تفعيــل دور طلبة املدار�ض )الأندية املائيــة( بامل�ساركة بن�ساطات املدر�سة املائية وم�سابقــة امليـاه 

     ال�سنوية على م�ستوى اململكة وعمل باجات لكل طلبة الأندية املائية ..
.2011 لعام  القطاعات  لكافة  ال�ستهالك  وتر�سيد  املائية  للتوعية  اإعالمي  برنامج  و�سع  مت   -6 
7- مت تنفيذ احلملة الإعالمية لعام 2011 من خالل الإذاعة والتلفزيون وال�سحف اليومية باإعداد  

      �سلوجونات تلفزيونية توعوية وبثها عرب القنوات الف�سائية الأردنية.
8-القيام بجولت اإعالمية لكافة محافظات اململكة لالإطالع على الواقع املائي.

 9- الإ�سراف على طباعة التقرير ال�سنوي لعام 2011.
10- متابعة الن�ساط الإعالمي اليومي.

11- التغطية الإعالمية لن�ساطات الوزارة وخا�سة امل�ساريع املائية املختلفة.

وحدة إدارة الطلـب علـى الميـاه
مـن أهـم إنجازات وحدة إدارة الطلـب علـى الميـاه:-

1.عقد املوؤمتر ال�ساد�ض لإحتاد املياه العاملى لإدارة وكفاءة اإ�ستخدام املياه فى البحر امليت خالل الفرتة  
.2011 /4/2-3/29    

2.العمل مع وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان لتحديث كودة تزويد املبانى باملياه وال�سرف ال�سحى 
     لت�سمل مبادئ وموا�سفات كفاءة اإ�ستخدام املياه، وح�ساد مياه الأمطار واملياه الرمادية. 

3.العمل مع موؤ�س�سـة املوا�سفـات واملقاييـ�ض لإعداد القواعد الفنية واملوا�سفـات القيا�سية لالأدوات 
     ال�سحيـة والأجهـزة امل�ستخدمة للمياه ل�سمان خلو هذا القطاع من اأي اأجهزة اأو معدات غري 

     مطابقة للموا�سفات الأردنية وذات كفاءة.   
4.جتهيـز مختبـر الفحـ�ض املعتمـد فـي اجلمعيـة العلميـة امللكيـة للتحقـق مـن مطابقـة املنتجـات  

    والأدوات امل�ستهلكـة للميـاه للموا�سفـات الفنيـة ، بنـاءًا علـى الإتفاقيـة املوقعـة .
5.العمل مع وزارة العمل وموؤ�س�سة التدريب املهنى لأعداد برنامج»ميكانيكى عام متديدات �سحية« 
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    لرفع م�ستوى اأداء ال�سباكني فى اململكة ل�سمان كفاءة اخلدمات املقدمة من هذا القطاع. 
6.اإعداد وتنفيـذ خطـط اإدارة الطلـب علـى امليـاه التـي تـم عملهـا مـع الـوزارات التاليـة ) وزارة 
    البيئـة ، وزارة ال�سياحـة والآثـار ، وزارة ال�سناعـة والتجـارة ، وزارة الأ�سغـال العامـة ( والتـي 
    ت�سمـل علـى عـدد مـن الن�ساطـات املطلـوب تنفيـذها لتخـدم اإدارة الطلـب علـى امليـاه فـي  

    القطاعـات املختلفـة.
�سركـة   ، العقبـة  �سركـة   ، مياهنـا  �سركـة  مـن  لكل  ال�سموليـة  العمـل  خطـط  وتنفيـذ  7.اإعداد 

الريمـوك لتح�سيـن كفـاءة اإ�ستخـدام امليـاه.
8.تنفيذ برامج كفاءة اإ�ستخدام املياه للقطاع املنزلى بالتعاون مع �سركات املياه، حيث مت تركيب 
قطع توفري ل7700 منزل فى عمان، 4200 منزل فى محافظات ال�سمال، و5500 فى محافظة العقبة.
9.تطويرمنظومـة معلوماتية لإدارة الطلـب علـى امليـاه بالتعاون مع �سركـات امليـاه ) والتـي حتتـوي 
     علـى منـوذج التنبـوؤ بالطلـب علـى امليـاه واآليـة تقييـم ومتابعـة برامـج حت�سيـن كفـاءة اإ�ستخـدام 
     امليـاه اإ�سافـة اإلـى جمموعـة مـن موؤ�سـرات الآداء والقيـا�ض اخلا�سـة باإدارة الطلـب ( وتعبئتهـا 
     باملعلومـات الالزمـة لإ�ستخدامهـا فـي ال�سيا�سـات والإ�سرتاتيجيـات املائيـة الوطنيـة والتـي 

     تهـدف للحـد مـن الهـدر وكفـاءة اإ�ستخـدام امليـاه.
 10.اإعداد وتنفيـذ خطـة العمـل الإ�سرتاتيجيـة التـي تـم تطويرهـا خلمـ�ض �سنـوات قادمـة لوحـدة 

      اإدارة الطلـب علـى امليـاه .
11.اإدخال مفاهيـم كفاءة اإ�ستخدام املياه والطاقة �سمـن جائـزة امللـك عبد اهلل للتميـز للقطـاع العـام واخلـا�ض .
12.تنفيذ م�ساريع حدائـق النـدرة املائيـة فـي بلديات الأزرق، وال�سريح، ودير عال، والكرك، 

      ومن�سية بنى ح�سن، واحل�سينية، والرمثا.
13.تنفيذ م�ساريع احل�ساد املائى فى �سمر، بريين، �سخرة ،القاد�سية، �سوف، و�ساكب. 

14.تنفيذ برامج كفاءة اإ�ستخدام املياه، و�سيانة �سبكات املياه فى املنازل فى املناطق الريفية من خالل 
      اجلمعيات التعاونية والأهلية.

 15.اإدخال مبادئ حدائق الندرة املائية فى املناهج التعليمية فى اجلامعة الأردنية، والأملانية الأردنية، 
      وجامعة العلوم والتكنولوجيا

16.عمل م�سابقة لأف�سل ت�سميم ملنازل ذوى الدخل املحدود فى اإعتماد مبادئ كفاءة اإ�ستخدام املياه 
       والطاقة.

17.اإعداد اأدلة اأف�سـل املمار�سـات لإ�ستخـدام كفـاءة امليـاه لقطـاعات الفنـادق، امل�ست�سفيـات ، 
       املكاتـب ، احلدائق العامة.

 18.التعاون مع القطاع اخلا�ض مثل بنك HSBC، و�سركة ال�سايغ، و�سركة بيب�سى لتنفيذ م�ساريع 
      وبرامج كفاءة اأ�ستخدام املياه فى الأردن. 
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waj Board of Directors
Minister of Water and Irrigation

Chairman
1- Secretary General of JVA
2- Secretary General of WAJ
3- Secretary General of the Minister of Industry and trade.
4- Secretary General of the Minister of Health
5- Secretary General of the Minister of Municipalities
6-Secretary General of the Minister of the Planning
7- Secretary General of the Minister of Agriculture
8- General Director of the General Budget Department
9- Deputy of the Natural Resources Authority
10- Member of experience and specialty

JVA Board of Directors
Minister of Water and Irrigation

Chairman
1- Secretary General of JVA
2- Secretary Genral of WAJ
3- Secretary General of the Minister of Planning
4- Secretary General of the Minister of Agriculture
5- Secretary General of the Minister of Municipalities
6- Secretary General of the Minister of Tourism
7- Secretary Genral of the Departent of lands and Survey
8- Genral Director of the Budget Department
9- Head of the farmers union
10- Member of experience and specialty

Chairman Deputy

Chairman Deputy
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Minister Welcoming Note  
Water sector is considered as the most important sector 

that captures His Majesty, King Abdullah II attention and care. 
It has topped priorities for all successive cabinets to translate 

his Majestic vision through stimulating important tourist,
industrial, and agricultural investments so as to carry out the 
important responsibilities that this sector shoulder and to 
overcome this apparent critic situation of water. Jordan forms 
an obvious model in terms of water scarcity and inability of 
resources available to meet growing requirements of water.

Based on this, Ministry of Water and Irrigation, WAJ, and 
JVA were keen to develop their strategies and they save no ef-
forts to find alternative and additional water resources, either
conventional or non conventional to ensure water safety for 
the 25 coming years. In this regard, they have developed plans
including new water resources, changing distribution type, 
and protection and development of resources. They started

implementing these plans starting by Disi conveyor project to 
limit water deficit and to raise distribution efficiency according to 
time-framed-programs that fit the growing challenges in order to 
achieve water surplus that enhance the success of the Royal vision 
in meeting citizens needs in all over the Kingdom. 

Despite scarcity of resources and several determinants
resembled in high costs of project implementation , operation, 
sustainability, and maintenance, the sector administration has 
sought to provide water and wastewater service in proper levels 
and quantities that ensure sustainability of economic, social, 
and tourist activity through rehabilitation of networks, distribution 
systems, improvement of irrigation systems in agricultural 
regions, raise efficiency of irrigation systems, limit random 
expansion of water network, improvement of water network 
management through wide involvement of the private sector 
with the public sector in a form of future anticipation to reach 
a sustainable  overall development through transferring the 
international modern experiences in management and service 
provision in an optimal level.

MWI, WAJ, and JVA were keen to secure water needs to 
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more than 98% of residential gatherings of drinking water in 
line with the best international specifications. Also, it have 
provide more than 68% of sewage and treatment in line with 
the most modern international techniques so as to be a new 
resource in securing needs of restricted agriculture. Doing 
this, management of the sector formed a unique module in securing 
service that considered the highest ratios in the world in terms 
of the available , area, and the potentials. 

The 2011 report will reveal a new pillar of the
kingdom pillars to acquaint people with efforts of MWI, 
WAJ, and JVA and to be a real and subjective proof of what 
have been achieved in a year of achievements. 

I would like to seize the opportunity to express my gratitude 
and appreciations for the unknown agents who save no efforts 
to supply people with water all over the Kingdom. Undoubtedly, 
those agents translate their loyalty and love to Jordan and will 
continue their work so as to keep Jordan as an optimal place 
for achievements under the leadership of his Majesty, King 
Abdullah II. 

                                              Minister of Water and Irrigation
                                                    Eng.Mohammad Najjar
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Historical development of Water Sector
Preface:

Water sector in Jordan has received considerable attention from 
the Hashemite Leadership since the era of independence due to the 
fact that development of the water sector is the key base for the de-
velopment of all developmental sectors in Jordan. His Majesty, King 
Abdullah II, has focused on this vital theme and has considered it as the 
top priorities of the successive governments as he deeply believes that 
water is basic need for survival, development and evolution of life and 
an essential element of development in Jordan. The water sector has 
gone through significant phases represented in the various challenges 
imposed by the tremendous growth of people number, as well as the 
rising living standards and the economic and social development and 
tourism in Jordan. In comparison to the traditional way used to collect 
water from far wells, springs and other water resources, more than 
98% of the kingdom people are included by drinking water service, 
while more than 63% of citizens get use of the sanitation services.
This percentage will be increased up to 70% in the coming years 
through various programs and plans implemented by the ministry.

Evolution of Water Institutions 
Citizens who do not have their own wells were making a great 

effort to obtain a limited amount of water springs and ponds in the 
vicinity of their home. After the formation of municipalities in the cities and 
villages, these institutions assumed the distribution of water to citizens 
while the Health department that was established in 1951 carried out 
water quality monitoring. Then, the Central Water Authority was estab-
lished as well as the  East Ghor Canal Authority which was established 
to implement the first phase of the Yarmouk and the Jordan Valley.

After the Arab summit conference in 1964, both Central Water 
Authority and East Ghor Canal Authority were abolished.

In  1965, a new entity that included the two aforementioned entities, 
as well as a department of Geological Research was established and 
was named the Natural Resources Authority. Also another organization (Al 
Rawafid Establishment) was established to use the water of the Jordan 
River and its tributaries. It has adopted the construction of Khalid Dam 
and the Jordan Valley project in the Jordan Valley. These institutions are 
not so lucky because of the war in 1967.
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Establishment of the Ministry
After the emergence of overlaps in the powers between Water Author-

ity of Jordan, and the Jordan Valley Authority, in terms of the water re-
sources development and water distribution priorities, Ministry of Water 
and Irrigation has been established in 1988. It was established to address the 
challenges encounters the water sector represented in the imbalanced equa-
tion of demand and supply, and the need for a balanced water policy that 
takes into account the development of adequate sources of water through 
water projects for the domestic, industrial, agricultural and tourism under 
the a long-term national plan that limits duplication of powers and strate-
gies. In order to solve these critic issues, it has developed applicable strate-
gies and programs for the implementation of water policy that takes into 
account present and future needs in the light of the tremendous increase of 
people living in Jordan. 
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Technical affairs
Technical affairs in MWI forms the basis corner stone for 

all technical activities relating to water resources monitoring, 
development and protection of water resources, developing 
programs and work plans related to the implementation of water 
policies and the water national master plan , that go in line with 
achieving the ministry vision “sustainable water resources to 
achieve the national water security and to serve the overall 
development goals”. It also contributes to achieve MWI main 
strategic objective “protection of water resources”. In addition, it 
contributes to maintain Jordan rights in the shared water resources.
Technical affairs committees
Represent MWI in several committees with stakeholder with 
concerned ministries and institutions:
These committees contribute to study licensing and permitting 
investment projects in line with achievement of MWI main 
strategic objective “protection of water resources”. 
Technical committees are two types; permanent committees 
(more than 15 committee), temporary committees (more 
than 15 committees also) in addition to several committees 
formed to study certain cases in water sector, usage of land, 
usage of water resources, development, and protection.  
Water resources monitoring:

Monitoring water resources is considered as a principle 
in the estimation of surface water and ground water budget. 
Through it, we can develop and update water monitoring update 
in all water basins in the kingdom. We build on current and historical 
data, programs, and work plans relating to development and 
management of water resources.

Surface water monitoring network includes stations of 
rainfall, evaporation, floods, springs, basic drainage for valleys, 
in addition to stations of remote sensing. 
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Groundwater monitoring network
Groundwater monitoring network includes 116 recorder to 

measure level of groundwater in full wells. The 12 groundwa-
ter basins and the 108 controlling wells are measure manually 
by devices prepared for this purpose.

 Regarding the controlling of groundwater resources quality, 
samples represent all regions are assembled from wells dedicated 
to drinking. There are set of controlling wells adjacent to wastewater 
treatment plants for purposes of groundwater quality controlling.  
Water measurements indicate a severe deterioration in six
water basins out of 12 basins. This led to drought in the upper 
part of the water flyer and deterioration in wells productivity.
This negatively impact future of groundwater reservoirs in 
terms of quality and quantity.
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Form (2): behavior of groundwater level in some of controlling wells. It indicates 
continuity of deterioration of water level as a result of over pumping.

Currently, these basins are over pumped in a manner that 
exceeds its natural capacity by (200%).  Subject of groundwater basins 
and need to maintain it is one of the most challenges that faces 
water sector. Due to its importance for drinking purposes,  it is a 
must to take all precautionary measures to protect these basins from 
salinity and deterioration. 
Water resources studies
Directorate of water resources studies is responsible for
conducting water researches and studies relevant to water and 
environment resources in order to get acquainted to the nature 
and behavior of water resources in all water basins in terms of 
quality and quantity, either these resources are groundwater or 
surface water. This goes in line with intensive efforts to provide 
principles that ensure development and management of these 
resources when possible in order to create a sustainable water 
environment in Jordan. This why tasks , duties and achievements 
of this directorate are limited to several fields, among these water 
studies and researches, services, water projects that targets
development and management of water resources.
- Including technical conditions and terms of reference within a 
  pioneering project to implement artificial recharge of
  groundwater in wadi Buto/Azraq water basin.
- Participate in the implementation of mathematical modules 
  for the deep sand layers in the kingdom in cooperation
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  between MWI and AFD , in addition to relevant raining courses.
- Include and evaluate project of automation of water monitoring 
network in order to transfer some of the stations into automatic 
one by using direct communication system to monitor elements 
included within water budget.
- Calculate and evaluate surface and groundwater budgets and 
  uses of water for water basins.
- A 1200 deep exploring well in Qastal area has been excavated 
  in parallel with program of exploring and studying the deep 
  water layers.
The International Hydrological Program (IHP)

UNESCO pay extensive attention to water subject; in this 
respect, it has introduced the International Hydrological Program 
which become as permanent program. In this regard, UNESCO 
assigned two regional coordinators for this program for its six 
regions including the Arab region.  In order to enhance the consulting 
role for this program, it formed national committees in each 
country. The Jordanian national committee for the IHP works 
in coordination and communication with the UNESCO headed 
by minister of education.
MWI is the umbrella of the IHP in Jordan; 4 ministries and 
institutions, and 7 jordanian universities are represented within 
this program. The IHP 2010 activities are:
- the committee hold more that 10 meetings, a workshop and a 
   training course at Isra university.
- contribution in the implementation of the Jordanian national 
   committee for the IHP, financed by the UNESCO.
- preparation of proposals of six research projects; the
  Jordanian national committee of the IHP will implement and   
  supervise it in context of the Spanish financial support for  
  studies of climate change and building of jordanian capacities.
Three agreements for research projects have been signed and 
implemented in 2010.

Environment and quality:
This directorate is considered as communication chain 
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with ministry of environment. It aims at protecting surface 
and groundwater resources from contamination through coordi-
nation with all concerned parties in this regard. 

Activities of this directorate extended to include follow-
up of project relevant to adaptation to climate change resulted 
from human activities and its impact on water resources.  In 
this regard it conducted the following activities:
- Coordination with central licensing committee related to ministry 
  of environment in order to license investment programs and 
  to explore different locations to ensure non influence of those 
  projects on water resources.
- coordinate with licensing committee in ministry of agriculture, 
  ministry of energy, and authority of water resources in licensing 
  projects fall in jurisdiction of these ministries.
- follow-up projects related to ministry of environment and 
  ministry of planning to reuse wastewater under the applicable 
  technical conditions and specifications.
- membership of the national committee for climate change and 
the national committee for the clean development mechanism.
-follow-up projects of adaptation to climate change and preparation 
  for new projects in this regards, in addition to coordination 
  with the focal point for the frame agreement of adaptation to 
  climate change .

National Water Master Plan
Water planning is the main target of the national water plan that 

adopts basis of integrated management for water resources and
distinguished  by its comprehensiveness in terms of treatment of water 
sector challenges taking into consideration management of water
resources and water demand. In this regard, the directorate achieved 
the following:
- update the national water master plan through introduction of 
   WEAP which used as a tool for the strategic planning for water 
   resources management (Amman-Azraq and Jordan valley basin).
- develop alternative development scenarios for water resources 
   management and different needs of water all over the kingdom.
- develop WIS and update the entered data and connect it with 
   WEAP to facilitate extracted data.



2 0

Annual REport 2011

- institutionalize the national water master plan to refer it when 
  allocating water resources and water management.
- develop plans to automate water monitoring network and to 
   transfer it from manual to automatic.
- establishment of the highland water forum which seek to develop 
  a guiding road map to limit groundwater extraction in
  cooperation with the GIZ.
- include water aspects in planning for water uses in
   cooperation with BGR.
- finalize studies of water resources protection of lajjoun wells 
   and excavation of hallabat wells in cooperation with BGR.

figure (3): water uses all over kingdom

Figure (4): water demand
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Water Authority of Jordan
Annual REport 2011
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WAJ 2011 Annual Report
Introduction:

Water shortage in Jordan forms a chronic problem related to 
earlier seventies. The late King Hussein was keen to highlight 
importance of developing the water sector in Jordan, which is 
considered the vital vein that is necessary to solve water
problem and to rank it on the top of the government ever priorities. 
These concerns had formed seriousness of water problem in 
Jordan.
Establishment of Water Authority of Jordan related to 1951 
when the health institute has been developed to control quality 
of water. After that, eastern Ghor canal has been established 
in1951 and in 1961 the water central authority has been
established.
In 1964, these bodies have been canceled and replaced by the 
Authority of Natural resources in 1965. 
At the same year, the Jordanian Regional Establishment has been 
established so as to utilize the Jordan River and its tributaries
according to the Jordanian Regional law for utilizing the Jordan 
River and its tributaries No. (1) of 1973 where it shoulder the
responsibilities of developing the water
resources in the Jordan river and its tributaries.This establishment has adopted 
projects of Khalid and the Jordan valley dams.   
In 1975, responsibility of drinking water transferred from the Natural 
Resources Authority to a new body established and called the drinking
water institution according to law no. (56) of 1973. This body was 
responsible for all water projects all over the kingdom except for 
Amman where Water and Wastewater Authority has been
established. 
In 1972, responsibility of regions extend below sea level in the west 
bank of the Jordan river has been transferred from the natural re-
sources authority to a new body that called the Jordan Valley
Authority in 1977. And in 1984, Drinking water Authority and Wa-
ter and Wastewater Authority have been emerged
together under the name the Water Authority of Jordan. In the first 
of October 1988, Ministry of Water and Irrigation was established. 
According to Article (16) of 1988 bylaw of ministries and public 
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departments and institutions connection and its amendments, WAJ 
and JVA are connected to MWI minister.  
In earliest nineties, problem of water shortage has been started 
to grow especially after the Gulf War. Shortage of water resources 
become a plain issue coupled with growing water demand as 
a response to the natural population increase,  the successive 
crises, development of living, and development of economic, 
industrial and tourism sectors.
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Vision
We strive to make Water Authority of Jordan a distinguished 

source in respect of performance through contribution in the 
achievement of the national water security, raising  the value of 
WAJ operations in order to enhance services offered to citizens, 
building a partnership with the private sector in areas of greatest 
usefulness and effectiveness for its citizens and destination for 
the experienced.
  
WAJ Message
- Management, development, protection and conservation of 
   water resources.
- To secure needs of the citizens of drinking water, considering 
   the quantity and quality in accordance with the Jordanian
   standards adopted in transparent and equal manner.
- Provision of sanitation services, wastewater treatment and
   reuse for proper purposes.
- Contribution in the achievement of national objectives on 
  developing infrastructure, conserve Environment and public health.

WAJ’s 2008-2012 Strategic Plan Objectives 2008-2012:
1.Raise level of services (Water and Wastewater) for 5% annually 
   until 2012 
2.Improve citizens satisfaction from 57% to 80% by 2012.
3.Increase WAJ’s financial capacity by 2% annually unti 2012.
4.Rasie value of processes (in terms of progress speed, process 
   cost, and quality of performance) by 5% annually until 2012.
5.Increase WAJ’s employees stasifaction from 63% to 80% by 2012.
6.Rasie capacity (knowledge and skills) of WAJ’s employees 
   by 9% annually until 2012.



2 6

Annual REport 2011

Strategic Objectives for production and transferring of Water
Increase water amounts available for supply from 286 MCM in 
2006 to 370 MCM in 2012
Performance Indicators for 2010:

Amounts of water production and supply for 2011(MCM)
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Desalination projects for 2011

Excavations and maintenance of wells:
In 2011, 21 new wells have been excavated, its productivity 
stood approximately at (11) mm3.
Work houses and maintenance:
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Water Basins
Statistics of agricultural wells

Technical Affairs Strategic objectives:
1-raise percentage of citizens connected to water networks 
    from 97% in 2007 to 98% in 2012.
2-raise percentage of houses connected to wastewater networks 
   from 61% in 2007 to 68% in 2012.
Water and wastewater programs sought to implement strategic 
objectives of the technical affairs
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Summary of achievements of water and wastewater projects 
that were under implementation during 2010-2011 (concluded)

Statement show financial expenditure during 2010-2011

Performance indicators for technical affairs; achieved and targeted 
during 2009-2012
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Water and wastewater projects for 2010-2011
Implemented by technical affairs (distributed according to governorates)
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CONTROL DEPARTMENT
DEPARTMENT 2011 ACHIEVEMENTS:
1.Prepare daily and monthly water balance.
2.Prepare balance of water daily situation for requirements and
    resources.
3.Prepare a daily comparative balance for dams for two years.
4.Prepare a daily balance on Yarmouk river drainage and distribution.
5.Prepare a daily balance for projects efficiency.
6.Prepare annual report on pumping Amman,dams, valleys, zarka 
    conveyors, meters of beita and tyberia, recharging resources for king 
   Abdullah canal, and the 14.5km extension project.
7.Prepare monthly balance of irrigation projects efficiency, and the 
   monthly balance for water consumption and sales.
8.Examination of water management system programs at various
   directorates and stages.
9.Amendment of agricultural units dealers names, and some of
   numbers of agricultural units through computer.
10.Different measurements of water; side valleys, makheibeh wells, 
     effluent of wehda dam and monitoring, readings of conveyor
     line/tiberia, and readings of yarmouk river and monitoring.
11.Maintenance of water measurements network.
Water users societies unit 
Unit 2011 achievements:
1-Follow-up and monitor performance of water users societies through 
   usage of models prepared at the unit. In this form, performance indica
  tors and achievements are registered daily and monthly.
2-Review and analyze daily and monthly reports of societies delegated 
   to practice powers.
3-Follow-up and solve urgent issues and problems occurred among 
    societies, JVA, and farmers.
4-Raise awareness among farmers on importance of irrigation water 
   and problem of water resources shortage.
5-Raise awareness among farmers on importance of creating water
   users societies and its role in improving water management and raiseits 
   efficiency, conserving project, solving farmers problems in term of ir
   rigation water , during which 3 societies have been created (Baqoura 
   society basins 3 and 4, water users cooperative society basin 5, water 
  users society of mansheyyeh pumping 14, and three other societies 
   under establishment (madakha 24, madakha 36, abu obaida basin 22).
6-Follow-up the anti flies Royal committee program through coordination 
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   with water users societies in the Jordan valley. 
Directorate of works, equipments and support of Wadi Araba
The Directorate 2011 achievements:
1-Provide people existing outside regulations with drinking water 
    through tanks and provide wadi Araba municipality with machines. 
    Also, cleaning and maintaining water springs, opening sand roads
    existing in region as a support to the agricultural sector and achieve    
    protection work necessary for flood and allies
 2-Carry out maintenance and repairing work needed for pumping
    stations work within project, as well as project, machines, and
    vehicles. Also provision of spare parts. 
3-Maintaining and excavating of sewage exits at weather situations , 
   and cooperating with directorate of southern Ghor when needed and 
   establishing necessary protection from flood for valleys sides so as 
    to protect people, agricultural projects, and helping unit of violations 
   to practice its work duly.
Planning and regional water Unit
The Unit 2011 Achievements:
1-Monthly updating for work progress on JVA’s projects, provide unit 
   of government performance follow-up/prime ministry with updating. 
2-Participation in updating the Executive program for water 
   sector 2011-2013.
3-Present proposals for projects and request financing from donors 
    (USAID, GIZ, EU, JICA, AFD)
4-Prepare monthly progress report for JVA projects (financial and 
    technical progress)
5-Follow-up IOJOV project financed by AFD , audit project claims 
    and follow-up irrigation water users project.
6-Follow-up all agreements and obligations of programming and  
    maintenance field,
7-Coordination with the National Information Technology Center
    regarding procurement of Computers and accessories.
Directorate of Dams
The Directorate 2011 Achievements:
1.Referring tender 40/2010 regarding supervision of implementation 
   of kufranjah dam to Energo project with an amount of (2.201.781) 
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   million Jordanian Dinar . agreement was signed on 201 ,implementation  
   order issued on 10/7/2011. 
2.Awarding tender no. 41/2010 implementation of kufranja dam to 
   condotti Italian company with a value of (19.752.038) Million JD. 
    MOU was signed in 11/6/2011, agreement signed in 30/6/2011, location was  
   handed to contractor in 14/7/2011, starting date 23/7/2011.
3.Primary delivery of tender 28/2009 , implementation of Wheidi dam.
4.Completion of preparing  96/2006 tender documents of Zarka Maen dam 
5.Completion of preparing  96/2006 tender documents of Lajjoun dam 
6.Completion of preparing  54/2007 tender documents of  Karak dam
7.Completion of  95% of  69/2007 tender document of Ibn Hammad dam.
8.Completion of  99% of  257/2008 tender document of evaluation of 
   water resources and usages in Yarmouk basin.
9.Completion of  93% of  R/13/2008 tender document of  supply and 
   install of measuring equipments of Wahdeh dam quality and quatity, 
   as well as qleid wadies and its tribuniraies in Jordan and Syria.
10.Periodic maintenance and operating works for dams constructions 
   such as replacing electricity boards for wadi Arab pumping station, 
   maintenance of cement expanding partitions of king Talal dam.etc, 
    as well as prepare daily, monthly, and annual water balances and reports   
   relevant to water quality in dams lakes. 
11.Works of dams safety committee in terms of inspecting dams 
    constructions and make sure of its readiness to receive rainfall 
  season of 2011/2012 , reporting and recommendations related. 
12.Studies related to residues in Wadi Arab dam lake.
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Directorate of Water harvesting 
Directorate 2011 achievements:
Cooperation with Ministry of Environment:

Ministry of Water and Irrigation/Jordan Valley Authority has con-
cluded in 20/8/2011 an agreement with ministry of Environment/
Environmental Compensation Unit to benefit from grant awarded to 
Jordan to rehabilitation ecosystem that was damaged in the Jordanian 
Badia as a result of Iraqi refugees flow to Badia with their livestock 
during Gulf War 1990/1991. Upon this agreement, techniques of
water harvesting will be used and desert dams and excavations will be 
implemented within (16) locations in east northern badia in different 
locations. A financial obligation deed with a value of (2.5) million US 
dollar has been issued provided that project should be implemented by 
JVA/Directorate of Water harvesting during2011-2012.four  tenders 
has been awarded to local qualified contractors. 12 locations has been 
started to be implemented in January 2011, and the remaining four 
locations will be tendered earlier next year.
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Second: cooperation with Ministry of Agriculture:
Based on agreement signed between ministry of Agriculture/ usage 

of water harvesting program, and ministry of water and irrigation to 
submit consultancy services to study and design dams and
excavations agreed upon and to supervise implementation
between the two parties. In 2011, studies , designs and preparation 
of tender documents have been carried as follows:

Third: directorate tenders:
1-Studies, designs, and tender documents have been prepared to
    expand protection fence of Rahma village/Aqaba from floods.
   Tender no. (Irrigation/4/2011) with a value of 90600 JD has been  
    proposed. Ratio of progress until date stood at around (50%). It 
    is projected to complete project within the contractual duration of    
    tenders in March of the next year.
2-Completion of preparing studies, designs, and tender documents 
    to reconstruct Hammoud dam in Karak. It is projected to start
    implementation next year in case of the provision of the financial  
    allocations.
Directorate of irrigation studies and projects
Directorate 2011 achievements:
1.Supervise implementation of mujeb conveyor in wadi zarka maen.
2.follow-up implementation of Feedan/wadi Araba irrigation 
   and preliminary delivery.
3.Follow-up and starting work for tenders of Rahmeh
   irrigation, mazkour well irrigation/wadi Araba.
4.Final receipt of mujib conveyor protections in wadi
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   Shaqeeq, and Rehabilitation of Zarka triangle irrigation.
5.Follow-up implementation of supervising tender of Feedan
   irrigation, mazkour well irrigation, Rahmeh irrigation,
   follow-up construction of the regional center foragrictual
   research and extension in Rahmeh village/wadi Araba.  
6.Final receipt of tender No.(12-13/2008) of the construction of
   a wall and rehabilitation of Reesheh health center.
7.Final receipt of tender no.(3-2/2008) of the constrution of class  
   rooms for Quraiqera female school.
8.Final receipt of tender no.(12-24/2008) of the construction  of 
   a hall for Quraiqera and fenan municipality.
9.Final receipt of tender no.(3-3/2008) of the construction of class 
   rooms for Mazkour well male school.
10.Final receipt of tender no.(3-4/2008) of the construction of class   
   rooms for Mazkour female school.
11.Final receipt of tender no.(12-22/2008) of the rehabilitation of 
   old housing units in Mazkour well/wadi Arab.
12.Final receipt of tender no.(3-8/2009) of the supply and install 
   of water pumps and pipes for Qaa’ Saedeen society.
13. Final receipt of tender no.(3-5/2009) of the rehabilitation of
   Al Reisheh school parkings .
14. Final receipt of tender no.(3-2/2009) of the construction of class  
    rooms for Quraiqera female secondary school.
15.Reject receiving tender no.(3-3/2009) of equipping Qaa’ Saedeen     
   wells/Wadi Arab with Aqaba Economic Zone due to non
   conformity of technical specifications stipulated in the contract.
16.Final receipt of central tender no.(15-7/2007), supply a 23 
    passenger medium vehicles for Wadi Araba. 
17.Final receipt of tender no.(3-10/2009) supply cooling car.  
18.Final receipt of tender no.(3-2/2008) of the constrution of class  
    rooms for Quraiqera female school.
19.Final receipt of tender no.(9/77/2007) supply 8m3 water tanker.
20.Final receipt of tender no.(3-2/2008) of the construction of class 
    rooms for Quraiqera female school.
21.Final receipt of tender no.(3-6/2009) equipping Qatar health
   center and Mazkour well/wadi Arabi with medical supplies and   
   equipments. 
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22.Final receipt of tender no.(12/21-2008) supply equipped first aid   
     ambulance. 
23.Final receipt of tender no.(3-2/2008) of the construction of class  
     rooms for Quraiqera female school.
24.Follow-up studies and designs and modify tender documents     
    with consultant and follow-up tender processes for Rahmeh
    irrigation project and Mazkour well project/
25.Prepare studies and designs for Husban irrigation project/phase  
     I, in coordination with operations and maintenance directorate in  
     Karama and follow up financing possibility with French donors.
26.Follow-up modification of tender documents of Qaa’Saedeen
     irrigation projects with consultant company and follow-up all
     correspondences with consultant for bidding.
27.Develop executive plan for projects of Irrigation directorate.
28.Follow-up inquiries relevant to agricultural units in addition to    
     acquisition of irrigation lines and irrigation devices as well as  
     violation issues and exits related to agricultural units.
29.Follow-up all different correspondences with consultants related  
    to preparation of studies of drainage of flood water and study
    environmental impact, in addition to prepare studies for tender  
     related to capacity of Mujib and Zara/Maen conveyor to Sweimeh  
   station. 
30.Prepare balance of directorate of irrigation projects. 

Directorate of Water Resources
Directorate 2011 achievements:
1-Conclude agreement between JVA and Arab Potash company 
   for water supply, as well as conclude another agreement 
   between ministry of Environment and JVA to implement 
   desert excavations and dams in east north of kingdom. 
2-Study water of wadi Ibn Hammad and Ein Magara 
3-Update groundwater system.
4-Develop basics to excavate groundwater wells in Jordan valley.
5-Update instructions to protect water resources allocated 
   for drinking.
6-Collect data sent by laboratories of  the Royal Scientific 
    Society and JVA on quality of water, distribution, auditing, 
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    and commenting, and assuring validity for irrigation or drinking. 
    Also, develop reports in case of violation to specification.
7-Collect coming data and data received from Environment 
     monitoring and research on water quality.
8-Receive and audit annual report relevant to project of water 
    resources quality monitoring in Jordan Valley for 2010.
9-Collect data on amounts of surface and ground water 
    along Jordan Valley and southern ghors and Wadi Araba.
10-Organization of the distribution of treated water in
     Khirbet El Samra. New 34 contracts have been signed  
     with JVA  with a distance of 1472 dunum until 31/12/2011.  
11-Train guides and farmers on safe usage of reclaimed water 
    for irrigation in Jordan Valley. 
12-Theme of standards of irrigation water. Several meetings 
have been hold with specialists in water quality in relevant 
ministries and governmental departments to review manual 
of World Health Organization fro2006 so as to amend the 
current guiding manual and to transfer it to non obligatory 
standard through standards and meteorology.
13-Monitoring nutritional crops  in cooperation with food 
   and medicine corporation. These crops are monitored by 
   farmers and central market, it has been proven that these 
   crops are empty of biological and chemical pollutants. 
14-Management of risks of using treated water for irrigation in Jordan Valley.  
15-Treatment of grey water and usage for irrigation.
    Communication with several parties in public and
    private sector was done to use grey water. Four
    treatment units were held in Aqaba schools in cooperation  
    with WAJ.
Directorate of lands and development projects
Directorate of lands
The Directorate 2011 achievements:
Directorate of lands carry out tasks concerned with agricultural 
units, housing units, and lands located within WAJ’s administrative 
powers.
- Around 16200 transaction has been done in 2011 which 
related to agricultural units, housing units and other lands 
located outside JVA’s projects and within JVA’s administrative 
powers. 
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- Directorate of lands started archiving profile of agri-
cultural units since 2009. Around 51167 documents have 
been archived.
- Acquisition of 45 dunum of lands located with- in JVA’s 
powers for purposes of constructing Kufranjah dam road 
and amendment of some land pieces acquired in 2010 for 
dam purposes.
- Technical affairs department has used GIS to carry out 
several tasks such as usage of land usages chart to perform 
around 120 transaction to identify locations for investments 
and others.
Directorate of regulation
Directorate 2011 achievements:
1-Completion of preparing regulatory charts for villages 
   expansion within Jordan Valley territories and of lands 
    belong to Hashemite Kingdom treasury so as to distribute it 
   among residents of valley to conserve agricultural area 
   and to stop violation and to build housing units after getting 
   approval from JVA board of directorates within the
   following areas:
a-expansion of  Rawda village at southern shouneh and  
   divide it into 274 housing unit.
b -Expansion of Al Jofeh village at southern shouneh and 
   divide it into 2363 housing units with public buildings.
2-Completion of preparing regulatory charts in areas 
   overlong Ghor within the following areas:
1-A-Dirar area with a distance of 251 dunum and divide 
   it into 390 housing unit with a distance of 400m2 for 
   each unit approximately.
   Currently, agreement will be reach with Ministry of  
   Agricultural to study this excluding the wooded lands.
3-Follow –up implementation of agreements signed with 
   department of lands and survey:
a-Survey left agreement:

Study and adopt classification transactions (unification, 
partition, alternation) for 600 transaction approximately for 
land pieces located within housing regulation and prepa-
ration of a table that includes information related to each 
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transaction(village name, basin number, block number, 
plate number, name of transaction owner, type of classi-
fication, date of delivery to lands and survey department, 
date of receipt, party received transaction) to facilitate 
follow-up of transaction.
b-Information exchange agreement

Receipt around 130 thousand land piece located within 
JVA administrative barriers digitally in a shape file each 
six months and to audit implementation of change data 
on the digital file.
b-Completion of building integrated digital geographic 
   data base that include all information relevant to lands 
    located within JVA administrative barriers(agricultural 
lands, housing lands, investments, and other lands to 
document information digitally and to use it to update 
and activate land usage chart.
c-Completion of  coding   paper regulatory charts for 
    regulation villages (Al twal, zaheret al ramel, al karama, 
    Ghor nimreen (Bridge gathering, Damia) and completion of 
   coding   paper regulatory charts for agricultural basins 
   from basin (1) until (10).
d-Carry out daily transactions as follows: 
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Investments Unit
The Unit 2011 Achievements:

laboratories affairs and quality
Laboratories and quality sector, considered as technical main entity 

to conduct lab tests and manage quality in WAJ, carry out monitoring of 
water resources quality and  water supply systems, and wastewater (domestic 
and industrial) all over regions of the kingdom that directly run by WAJ. 
This sector is considered as a scientific and specializing training center 
that resembles universal laboratories in terms of efficiency and
experience of workers, modernity of equipments and methods avaiable. 

Directorate of laboratories obtained the international adoption of 
laboratories efficiency according to ISO 17025: 2005  through the British
adoption system UKAS since 2005. The sector also adopts modern
approaches such as water safety, which is a work approach fo  source  to 
consumer’s tap.
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Laboratories and quality strategic objectives: 
1- control quality of drinking water to ensure healthy and safe water for 
   citizens, and to include water merits with the Jordanian applicable
  specifications and criteria.
2- Maintain a proportion of samples of the quality of drinking water conforms 
    to the bacteriological  aspects of not less than 98% (the minimum range 
   of conformity according to the World Health Organization directions is 95%).  
3-protect watershed and apply the drinking water security plans on all 
   water resources.
Performance Indicator 2011:
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1 - Control the quality of drinking water: 
Divisions of quality control implemented control program on drinking 

water quality all over the kingdom; 23737 samples were collected. 
Laboratory analysis results shown a conformity of drinking
water quality (bacterial) with a ratio of (99.4%) as detailed in the kingdom 
map, which is considered as high ratio as WHO has considered 95%  as 
the minimum for drinking water quality.
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The below chart illustrates a comparison of  percentages of the conformed 
samples according to the governorates for the years 2010-2011

Control Wastewater and Environment:
Division of environment monitoring implemented the control program on 
effluent wastewater quality all over the kingdom. 1191 samples have been 
collected , and all violating parties were addressed to correct positions.
The following chart show samples distribution for different control location.
Monitoring wastewater and environment:
Public treatment plants:

Number of treatment plants working in the kingdom stood at (26) where 
583 sample has been collected during 2011, while number of samples
collected during the last year 2010 stood at 555 sample. Increase in samples 
number come as result of establishment of Fujeij plant/shoubak and Mieradh 
plant/Jerash, knowing that number of violations according to requirements 
of standard no. 893/2006 stood at 564 compared to 419 violation during 2010. 
Floods and dams:

Number of flood and dams monitored by the environment monitoring 
division stood at (3) locations, 276 sample have been collected comparing 
to 279 sample during 2010.
Constructions linked to sewage network:
number of establishments linked to sewage network stood at 21 where 
280 sample has been collected,  comparing to 25 establishment where 357 
sample has been collected in 2010. Decrease in samples refers to stoppage 
of some establishment from working for long periods during this year.  
Private treatment plants:

Number of samples collected from different private treatment plants 
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stood at (157) comparing to 147 sample collected during 2010. A number 
of 111 violations to requirements of standard no. 893/2006 have been
registered during 2011 comparing to 113 violation in 2010. It worth noting 
that monitoring of these plants is responsibility of  ministry of Environment, and 
that monitoring work carried by environmental monitoring division aims at
conserving groundwater and surface water resources from any kind of pollution.
 

Laboratory analysis:
Number of samples subjected to laboratory analysis in 2011 reached 
(42882) sample. Around 122067 different laboratory tests have been 
conducted as shown in the following chart. Number of tests and samples 
according to the analyzing divisions 2011:

* Number of samples sent to analytical divisions, knowing that each sample 
   subject to different required analysis in different divisions.
Safety and security of water resources quality:
Protection of wadi seer water shed has completed in 2011 and implementation 
of water shed protection for Rusaifa, Gueir, wadi Arab, Tannour and Heedan 
is continuing. Also, application of water safety plan for five selected regions 
all over the kingdom was conducted for : Aqaba/Aqaba, Zai/Capital, Lajjoun/
Karak, Karameh/ Balqa, and wadi Arab/Irbid. WAJ is to issue the final document 
on water safety plans in cooperation with the World Health Organization.
Projects, studies, and technical researches:
- Directorate of laboratories played an efficient role in studying water
   quality in Disi conveyor project through collecting samples from each well has   
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1-The directorate has followed-up the following field work:
a-Prepare 13340 ltr of yeast as flies traps. 
b-Preapre  8549 sachet of amonium carbonates as flies traps
c-Prepare 10764 amonuim phosphate as flies traps
d-Collect 2314 water sample
e-Survey and classify 3924 dunum
f-Study fertility of 90 agricultural unit. 
 

   been excavated within the project and to investigate quality
   of drinking water and its conformity to Jordanian standard no. 286/2008 
 as well as issuing technical reports according to document ESMP#2 
- Expansion in adoption and involvement of new tests. Number of tests
  subject to adoption stood at 51 test in 2011.
- Follow-up implementation of research project under the title (measuring 
   back levels for MTBE material and petroleum derivatives BTEX in water  
   resources) 
   for the second year of the study which is financed by the scientific research 
  support fund.
- Fixing number of locations in Wadi Heedan course and
collecing weekly samples to study reasons of pollution in the region. 
- Compare local specifications of drinking water and wastewater with
  international and Arab specifications and develop proposals needed to
  update it in line with health requirements.
- Activate cooperation agreement between WAJ and Hiedelberge university in 
  Germany in terms of technical cooperation through exchanging scientific visits 
  and participation in scientific research related to water quality.

Directorate of laboratories and environmental quality
Directorate 2011 achievements:
1-Directorate has analyzed (3459) sample distributed as follows:
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Financial Affairs ( mwi )
Achievements 

It is hard to mention all achievements of the directorate of
administrative and financial affairs in terms of quality and quantity 
as it includes administrative works, reporting, developing
employees’ cards, and executive procedures related to the human 
being. But we can realize such achievements through fast
implementation of procedures, accuracy and efficiency. The most 
important achievements can be listed as follows:
1.Number of MWI employees is 139. All procedures related to their 
   recruitment, increases, promotion, attendance, vacations, leaves,  
   health insurance cards, secondment, transferring, archiving,   
 termination of services and retirement, as well as pensions.,  
2. Incoming and outgoing formal letters have been treated 4374
   incoming while the outgoing were 3511, as well as computer
   archiving of incoming and outgoing mail. 
3.Modification of Oracle system regarding salaries restructuring in  
   terms of salaries equations, titles, and other human resources
   transactions.
4.Maintenance work for MWI building.
5.Continuous of MWS archiving all files.
6.Preparation and updating of the electronic card for all employees 
   through including all relevant information and data.
Financial Affairs ( WAJ )

Financial Department provide financial support to various departments 
and directorates in WAJ through  updating and developing its  performance 
using modern means and methods as follows:
1.The use of financial and accounting system (electronic Oracle ERP) 
   work on the cash basis and accrual basis.
2.Prepare WAJ budget draft for current, capital expenditures as well as 
   current revenues and follow-up implementation. 
3.Study and analyze drafts of international loans agreements and request 
   for proposals of local loans and studying drafts of its agreements. 
4.Prepare final accounts for WAJ/headquarter and issue balance for all 
   water sector where it includes WAJ and related companies (Miyahuna, 
   Yarmouk water company, and Aqaba Water Company).
5.Work as a financial agent for the Jordanian MCC.
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achieved achieved achieved

Performance indicators for financial affairs 
Targeted and achieved during 2009-2012
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Achievements of directorate of assets and warehouses:

1-Provide all water directorates and departments with supplies available through 
   receipt of supplies tenders (115) that have been supplied during 2011. 
2-Contribution in achieving WAJ’s revenues with a value of (750032) JD through 
    selling based supplies and invalid supplies.
3-Contribution in decreasing expenses of supplies purchasing through follow-up 
   and cooperation with general supplies department as well as obtaining most 
   of supplies available at ministries and other governmental institutions which 
   valued more than (300000) JD.
4-Contribution in providing help to some public formal institutions, private, 
   charitable societies, sport clubs, cultural and technical entities, institutions of 
   the civil society through presenting them supplies required by them.
5-Periodic monitoring on all secondary and main warehouses in regulatory units 
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through informing committees of inspection according to Article No. (60) of 
supplies system no. 32 for 1993.

Administrative Affairs

Administrative affairs comprises of the following directorates: human
resources, training, development of institutional performance, subscribers,
supportive services, follow-up.  administrative affairs directorate carry out the 
following tasks:

1.Stimulate the qualified and rehabilitate and train and develop human resources 
2.Participate in strategic planning works, restructuring water sector including 
  private sector involvement, institutional supporting projects, and enhancement 
  of capacities in cooperation with specialists.
3.Administrative and technical development of regulating units so as to improve 
   performance level and to study and prepare and implement organizational 
   structures.
4.Supervising participation in King Abdullah II Award for Excellence and
   Transparency.
5.Institutionalize social responsibility in WAJ to ensure contribution in
   sustainable development.
6.Collect dues from private wells subscribers, prepare studies and
   instructions related to subscribers including tariff, and maintenance of
   water meters.
7.Provide training services for students of universities, colleges, private sector 
   and the neighboring countries.
8.Provide supportive services and improvement of work environment in WAJ.
9.Receive and follow-up all claims in the kingdom and coordinate with
   ministries, governmental institutions, and social society institutions.
Performance indicators for administrative affairs , 
dues and targeted during 2009-2012
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Number of Accumolative Claims
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Directorate of Financial Affairs, Tenders, and Procurement
Directorate of Financial Affairs, Tenders, and Procure-

ment has invited for tendering a set of tenders wit a value of 
28141182.05 JD and awarded them for the year 2011 detailed 
as included within table below:
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Achievements of purchasing divisions according to purchasing 
phases and financial values as follows:
First: purchasing orders:
A number of 1859 purchase order has been registered as follows:
 
1- Direct purchase f 1238 purchasing order.
2-Purchasing committees (496) purchasing order.
3-Purchase 49 purchasing order through general supplies department.
4-Referring 42 purchasing order
   Local tenders/supplies- through tendering at newspaper (34) 
   purchasing order.

All purchasing order have been registered duly at the
adopted purchasing orders, in addition to enter it into
computer for purposes of saving, follow-u and archiving. 
Second: decisions of awarding and referring

A number of 436 decisions of awarding and referring 
have been registered as follows:
1-384 awarding decisions  of  the local purchasing committee/
   supplies with a total value of 647000.000 Jordanian dinar. 
2-Nine (9) Awarding decisions of local tenders committees/
   supplies with a total of 114468.000 Jordanian Dinar.
3-43 Referring decisions with a total of 77000.000 Jordanian Dinar 
   Total amount for awarding decisions during the year stood 
   at around (838468.000) Jordanian dinar.

All decisions of awarding and referring were duly registered 
through awarding adopted registers , in addition to entering it 
into computer for purposes of saving, follow-up, and archiving. 
Third: Guarantees
A number of(55) guarantee has been released as follows:
a)Good performance guarantee – 13 check, good performance 
   guarantee (3).
b)Guarantee for tendering participating- 25 checks, guarantee 
   for tendering participating (12).
c)Maintenance guarantees (2)
   Total number of guarantees released during 2011 is (55) 
    guarantee and check. 
All released guarantees that are still effective have been
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registered within guarantees duly , in addition to entering it into 
computer for purposes of saving, follow-up, and archiving.
Fourth: Invoices 

A number of 1790 invoice have been auditing and allowed 
to be cashed with a total value of (987372.000)  distributed 
according to types of awarding , agreements, and according 
to the financial values and as follows:
1.Direct purchase of (1179) invoice with a total amount of (519936.00).
2.Awarding decisions/purchasing panel for  473 with
   a total value of 143288 Jordan Dinar. 
3.Purchasing (65%) invoice with a total value for (180336) 
   Jordanian dinar.
4.Awarding (48) invoice with a total value of (50711)
   Jordanian Dinars.
5.15 invoice with a total value of (92666) Jordanian Dinars.
6.Awarding decisions /local tendering committee of  
7.Agreements (10) invoices with a total value of (435) Jordanian 
   Dinar, knowing that most agreements are paid in form of 
    installments , and it mostly covers half current year and half 
   coming year (2011-2012). 
Directorate of Financial Affairs
Ratio of expenditure of the capital balance for 310/12/2011
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Actual revenues (collections) for 2011

Directorate of human resources,
warehouses, and transportation Human Resources 2011Achievements:

Several employees have been enrolled training course; total 
number of participants in all course and workshops stood at (394) 
divided as follows:
1-Internal courses (348) participatns
2-External courses(36) participants
3-International missions (1) participants
4-Field training for 9 trainee
5-Employement of (49) employees, one  of them who was daily- 
    paid-recruited has been transferred to fixed paid employee, knowing  
    that total of employees who have civil retirement or thos who have   
   social security retirement for 2011 stood at 1619 employee,while 
   contracted employees (17) , and the daily-paid-employees number 
   stood at(72). 
6-Automation and completion of data auditing for JVA all employees 
7-Finalizing governmental postsformation for 2011 and publishing.
8-Compolsury promotion has done for 28 emplyee and other 
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   kind of promotion for 23 employee. Also, adjustment of 
   situation of 7 emplyees who got master degree .
9-Diwan has registered mail during 2011 as follows :
   12623 outgoing transaction, and 6396 incomg transaction.  
10-Legal Affairs division has achieved the following listed :

Development and Training 
Achievements 2011
Mission: administrative development and training is
a planned scientific effort aim to occurring a distinguished 
change in potentials of human resources, their attitudes and 
regulations, and to raise his efficiency to cope with regional and 
international development in a manner that helps to achieve 
comprehensive development and to submit the best service. 
Vision: Administrative development and training unit working
within MWI develop principles aim at analyzing internal
environment of the ministry and to adopt the optimal selection 
principle for renewable regulations, laws, and principles that 
can be applied to select individuals to implement tasks of the 
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training process required by the proposed training programs. 
Main executive tasks of the unit:
Completion of the German project (HRM) on developing human 
resources in  MWI, WAJ, and JVA and improve relevant systems.
The unit is entitled to manage KAA through supervising work 
of criteria members and coordinators to ensure gaining this 
Award by the ministry, as well as focusing in improving the 
internal environment through methodologies of organizational 
s t ruc tu re  deve lopmen t  ,  i ncen t ives ,  an t i c ipa t ion ,
performance evaluation and involvement of code of conduct. 
Unit 2011 Achievements:
First: implement several courses, missions, workshops, internal 
and external seminars. It has conducted 42 training courses 
during 2001 inside Jordan and outside Jordan. Most of these 
training programs are financed by government of Jordan, the 
USAID and the GIZ.
Second: follow-up implementation of prime ministry requirements 
regarding the institutional development such as:
- Implementation of ministers council procedure manual.
- Implementation of code of conduct rules and ethics of public posts.
- Implementation of training process methodologies in the sector 
  for 2010-2013.
Third: study training needs of all sectors in MWI and reflect 
that on the allocated budget (financial resources) where a plan 
is set to fit the financial resources allocated for training and 
adoption of training annual plan.
Fourth: participate with ministry of developing the public sector 
in implementing enhancement of institutional and administrative 
human resources in the public sector, and participation in
restructuring water sector and restructuring MWI in cooperation 
with the USAID.
Fifth: coordinate with all parties and ministries who provide 
external course and missions. 
These courses are circulated among all employees.
Sixth: serve MWI, WAJ, and JVA through providing training 
halls managed by the unit. One of these halls is equipped with 
up-to-date computer devices. Also, this unit coordinate and arrange 
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with other private training center inside Jordan through nominating 
employees and receipt of participants results and work as liaisons.
Seventh: follow-up all international agreements relevant to water 
and follow-up executive program for these agreements.
Eighth: organize and save data of training courses result for all 
employees within a program, during which personnel is provided 
by all information needed on employees training courses. 
Also, this unit is entitled to prepare reports on water
conferences inside and outs ide Jordan and develop
recommendations and submit it to decision makers.
Ninth: follow-up tender of MWI building maintenance and
prepare documents of new tender to update main halls and electronic 
control of MWI entries. Participation in several local committees 
with public and private institutions (personnel committees, mis-
sions, human rights committees, mission committees in civil 
service bureau, institutional development committees, distinguished 
vocational training center committees, GIZ institutional
development committees.

Directorate of Financing and Projects Follow-Up
Directorate of Financing and Projects Follow-Up concerned 

with participation in developing water sector executive plan(short 
term) in cooperation with sector relevant units (WAJ, JVA, PMU) in 
addi t ion  to  the  Minis t ry  of  P lanning  and  In te rna t iona l
Cooperation. It also considers limitation of financing gap of project 
included within the executive program. 

In addition, the directorate is concerned with following up data 
relevant to financing agreements and water sector financed projects, 
and to provide periodic report and information required by MOPIC, 
Donors groups in cooperation with WAJ, JVA, PMU and MOPIC.
Achievements:
- Follow up the Spanish loan agreement to finance northern gover-
   norates water management (SCADA).
- Follow up the regional partnership strategy with the World Bank 
   for the years (2011-2014).
- Follow up financing of the KFW water resources program/III  tranche. 
- Follow up the signing of the Jordanian-German negotiations
  minets to discuss the Jordanian-German development program for 
  the years (2001-2012). This program includes provision of soft 
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  loans for the energy efficiency program in the water sector . 
- Follow up completion of the decrease of water loss in northern 
  governorates financed by the KFW.
- Participating in the preparation of water projects to benefit from 
  Japanese financial aids projects for the Japanese fiscal year(2011 2012).
- Developing the (2011-2013) Executive program for the water sector. 
- Follow up studying documents of re habilitation of Akeeder
  landfill-Irbid.
- Follow up the financing of the most priority projects in water and 
  wastewater sectors, financed by the AFD.
- Developing a data bases special for financing agreements, loans, 
  grants, and complementary agreements, relevant to water sectora. 
- Follow-up PIS system developed by GIZ where all data relevant 
  to projects from A-Z is entered to a computerized system, as well 
  as archiving financing agreements.
- Coordination of the HCC monthly meeting in cooperation with  USAID.

Media and Water Awareness
Directorate of Media and Awareness continued its pro-

grams for 2011 through the following activities:
1-Organization of relevant lectures, delivering 350 seminars 
    for preparatory and secondary school spread allover 20 education 
   directorate within the Hashemite Kingdom of Jordan.
2-Distribution of around 200 thousands various publication 
    on awareness among ministries and institutions in addition 
    to the publication of water calendar.
3-Holding the 2011 World Water Day ceremony. 
4-Development of 300 concepts on rationalization of agriculture 
   consumption as well as revision and development of
   students’ water manual.
5-Activation of school students’ role (water clubs) through 
    participation in school water activities, organization of water 
   annual competition at the level of the kingdom, and development 
   of padget for all water club students. Development a media 
   program on water awareness and rationalization of con
   sumption for a all sector for 2011.
6-Media campaign for 2011 has been implemented through 
   radio, television, and daily newspaper through developing 
   awareness televised slogans and transmitting through Jordanian 
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   satellite channels.
7-Conducting media visits to all Kingdom governorates in order 
   to review the water situation.
8-Supervising print of 2011 Annual Report
9-Follow-up the daily media activity
10-Media coverage for   Ministry’s activities, especially the 
   various water projects.

The Most important achievements of Water
Demand Management Directorate :
1.Held Water Efficient conference on Management and Efficiency of 
   water usage, Dead Sea 29/3-2/4/2011.
2.Cooperate with Ministry of Housing and Public Works to update 
   code of supplying buildings with water and wastewater to include
   principles and specifications on efficiency of water usage
   harvesting of rainfall, and grey water.
3.Cooperate with Standards and Meteorology Corporation to prepare  
   technical rules and standards for sanitary tools and equipments used 
   for water to ensure non availability of any equipments or devices not 
   conform with the Jordanian standards.
4.Prepare the examining lab adopted in the Royal Scientific Society 
   to assure conformity of products and water consuming tools to
   technical specifications, based on the signed agreement.
5. Cooperate with ministry of Labor and Vocational Training
    Corporation Institution to prepare : public mechanic of sanitary   
   equipping” to raise level of plumbers in the Kingdomtoensure
   efficiencyof services submitted by this sector. 
6.Prepare and implement plans of water demand management
   developed with the following ministries (ministry of Environment, 
   Ministry of Tourism and Antiquities, Ministry of Trade,Ministry of 
   Public Works) which include several activities required to be
   implemented to serve water demand in different sectors.
7.Prepare and implement comprehensive work plans for Miyahuna, 
   Aqaba water Company, and Yarmouk water company to improve  
   water usage efficiency.
8.Implement programs of efficiency of water usage in domestic
   sector in cooperation with water companies where  tools has been 
   installed in 7700 house in Amman, 4200 house in northern 
   governorates, and 5500 house in Aqaba governorate.
9.Develop information system for water demand management in 
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  cooperation with water companies (that includes forms to predict 
  demand on water and mechanism of evaluation and follow-up of  
  programs implemented on the improvement of efficiency of water
  usage 1relevant to demand management) and to fill it with
   information needed to be used in national water policies 
   and strategies that aim at limitation of deterioration and efficiency 
   of water usage.
10.Prepare and implement work strategic plan that has been
   developped for the coming five years for Water demand
   Management unit.
11.Involve concepts of efficiency of water and energy usage within King  
   Abdullah II Award for Excellence in the public and private sector.
12.Implement water friendly gardens in Azraq, Sareeh, Deir Alla, 
   Karak, Mansheyet bani Hasan, Husayneh, and Ramtha.
13.Implement water harvesting projects in Samar, Bereen, Sakhra, 
   Qadseyeh, Souf and Sakeb.
14.Implement programs of efficiency of water usage, maintenance 
   of water network in houses in rural areas through cooperative
   societies and private societies.
15.Involve principles of water friend gardens in educational
   curriculums in University of Jordan, German-Jordan university,    
   Jordan University of Science and Technology.
16.Conduct a competition for the best design for the low-income 
    on the adoption of  the principles of efficiency of water and energy 
   usage.
17.Prepare proofs for the best practices of efficiency of water usage 
   for sectors of hotels, hospitals, offices, and public gardens.
18.Cooperation with private sector like HSBC bank, Sayegh
    company, and Pepsi company to implement projects and programs 
   of efficiency of water usage in Jordan.
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