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 نشأة سلطة وادي األردن

والذي استبدل الحقا بالقاانون   7711لعام  71وفقا لقانون تطوير وادي األردن رقم  7711أسست سلطة وادي األردن عام 

وأعطياات الساالطة اااالحياة واسااعة للقيااام بمعةااال التنةيااة االاتةاعيااة واالقت ااادية وتعديالتاا   7711لعااام  77رقاام 

املتكاملة يف منطقة وادي األردن اليت آنذاك حددة باملنطقة املةتدة من احلدود الشةالية للةةلكاة اااال  ا الطارل الشاةال      

م فاو    033الزرقاا  الواقعاة  ات مساتو      للبحر امليت انوبا ومان نرار األردن برباا  ا ةافاة منااوا أحاواو ال ماوك و       

مستو  سطح البحر ،  ضافة   ا أي منطقة  يقرر جملس الوزرا  اعتبارها از ا فيرا واليت أضيفت  ليرا املنطقة الواقعة بني 

م فاو  ساطح البحار اارقا      033الطرل الشةال  للبحر امليت ااال واحلد الشةال  لتنظيم مدينة العقباة انوباا ومنساو     

 .  11/0/7711بتاريخ  6/07/71/6007دود املةلكة بربا مبواب قرار جملس الوزرا  رقم وح

 مرام سلطة وادي األردن

مبا  7711لسنة  77حددة مرام سلطة وادي األردن مبواب املادة الثالثة من قانون تطوير وادي األردن وتعديالت  رقم 

 يل  :

الزراعة املروية واالساتعةال املنزلا  والشا ون البلدياة وال اناعية وتولياد       تطوير م ادر مياه الوادي واستغالهلا يف أبراو 

الطاقة الكرربائية وب ها من اإلبراو املفيدة، وةذلك محايترا واحملافظاة عليراا والقياام بكافاة األعةاال املتعلقاة بتطاوير        

يم م اادر امليااه مباا يف  لاك الدراسااة      لتقيا  ةهذه امل ادر واساتغالهلا ومحايتراا واحملافظاة عليا  و اارا  الدراسااة الالزما       

دراساة وت اةيم   واهليدرولواية واهليدروايولواية واملسح اجليولوا  وحفر اآلباار االتتيارياة و قاماة تطااة الرااد،      

مباا يف  لاك السادود     أو باياتراا  وتنفيذ وتشغيل وايانة مشاريع الري واملنشااة واألعةاال التابعاة هلاا علاال اتاتالل أنواعراا       

، مساح وت انيو و دياد األراضا  القابلاة للزراعاة املروياة واست االحرا وتقسايةرا  ا وحاداة زراعياة، تساوية             عرا وتواب

اخلالفاة الناااةة عان اساتعةال امل اادر املائياة. وتنظايم وتوايا   نشاا  اآلباار اخلاااة والعاماة، تطاوير البيةاة يف الاوادي               

هلاذه الغاياة ووضاع املاططااة التنظيةياة اهليكلياة منراا والتف ايلية          ومحايترا و سينرا وتنفيذ مجيع األعةاال الالزماة  

لألراضاا  الواقعااة تااارد احلاادود التنظيةيااة للبلاادياة ودراسااة ااابكاة الطاار  الزراعيااة يف الااوادي وت ااةيةرا و نشااا ها     

أبااراو سااياحية  واايانترا و تطااوير السااياحة يف الااوادي وتعاايني املناااوا الاايت تتةتااع مبياازاة نساابية  كاان اسااتغالهلا يف 

 وترفيرية وتطوير هذه املناوا و نشا  املرافا السياحية.

 اخلدماة الرئيسية اليت تقدمرا السلطة

تنقسم تدماة السلطة حسب املرام املوةولة اليرا اا تدماة تتعلا بمدارة م ادر املياه )الشر  والري( وتشغيلرا واايانترا،  

وزيعرا. وتقدم سالطة وادي األردن العدياد مان اخلادماة  ا املاواونني وتاااة       وتدماة تتعلا بمدارة االراض  وتنظيةرا وت

( تدماة، وناذةر أهةراا والايت تتةثال يف  دارة م اادر امليااه وتزوياد         10مواوين منطقاة وادي األردن حياي يبلاد عاددها )    

ة وساكنية ألااحا  االساتحقا     اجلراة املعنية مبياه الشر  إلدارترا، وادارة مياه الري يف الاوادي، وص ايو وحاداة زراعيا    

واملواونني املقيةني يف الوادي وتأا  وبيع األراض  للةستثةرين يف القطاع السياح  وبيع ورهن وحاداة زراعياة ااادر هلاا     

سند تسجيل و ادار موافقة علال تأا ها، و ادار رتو  نشاا اة داتال الوحاداة الزراعياة واملوافقاة علاال  ي اال التياار         

باإلضافة اا تزويدها  باملياه )أمار ساقاية(، واايانة مهتاذها وترةياب أارازة ري للةساتحد ة منراا وفحاو           الكرربائ  هلا،

عيناة املياه، الرتبة، النبااة والساةاد. و اا  ادر  ةاره أن سالطة وادي األردن ةأحاد م سسااة القطااع العاام أنشاأة برادل             

دل مان أنشاائرا  قياا أربااي  ارياة مان تاالل األنشاطة الايت           قيا التنةية الشاملة يف منطقة وادي األردن ومل يكن اهلا 

متارسرا الن  لك ال يليب الغرو الذي أنشأة من اال ، ولو أرادة بلوغ هاذا اهلادل لكاان مان اليسا  عليراا  قيقا  ويف فارتة         

م سساة منافساة هلاا،     زمنية ق  ة ادا و لك من تالل زيادة أسعار مياه  الري اليت توزعرا علال املازارعني حياي ال توااد   

 وةذلك تقوم سلطة وادي األردن بتزويد سلطة املياه حبوال  مائة مليون مرت مكعب سنويًا دون أن تتقاضال أية أمثان هلا.
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 موازنة سلطة وادي األردن 

ملياون ديناار     11.437( حاوال    1317بلد معدل اإلنفا  الكل  )الرأمسال  واجلاري( السنوي لسلطة وادي األردن للفارتة ) 

  70.377ملياون ديناار ومعادل االنفاا  الرأمساال  حاوال          70.071أردن  مف لة ةاآلت   معدل اإلنفاا  اجلااري حاوال     

 مليون دينار.

 .مليون دينار أردن    1.360.071 حوال   السنوي  يف حني بلد  مجال   يراداة السلطة 

 

 

 الر ية  

 

 

 .الرايدة احلاةةية مبادئ وفا  االردن وادي يف والتنةية واالراض  املياه مل ادر مستدامة ادارة

 

 الرسالة 

 

 

 

  بكفا ة واحلفاظ علال بيةة  يزة يف الوادي واتباع االسس واألراض املشرتةة واملياه املائية امل ادر ومحاية وتطوير ادارة�

 التجارية الجناز مشاريع استثةارية ااملة يف وادي األردن.

 

 القيم اجلوهرية

� 

  العدالة والنزاهة وتكاف  الفرص   -

 االبداع والتةيز  -

 الشفافية -

 التشارةياة - 

 الوال  واالنتةا   -

 العةل بروي الفريا الواحد -
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 املوازنة املائية 

 (3باملليون مرت مكعب ) م م 1002و  0202ةةياة التدفا السنوي للة ادر املاتلفة للعامني

 امل در

 الساااااانة

 الفار 

0202 0201 

52- 8..1 66.33 نرر ال موك ) ا قناة امللك عبداهلل(  

52.16- 62.55 38.23 نرر ال موك ) ا سد الوحدة(  

5.32- 82.53 83.68 ابار املايبة  

 63.65 8.12. 22.26 اخلط الناقل/ وربيا

29.51- 825.56 831.83 اجملةوع  

 

 (3مم)  بمرت مكع باملليون0201و0202 لعام املاتلفة ةللة ادر املائي السنوي التدفا ةةياة( 1اكل رقم )

 ( 3باملليون مرت مكعب ) م م  1002و  0202ةةياة املياه املستغلة لالبراو املاتلفة للعامني

 األبراو

 السناااة

 الفار 

0202 0201 

يف االبوار الشةالية والوسطال املستغلة يف مشاريع الري املاتلفةةةياة املياه   711867 700877 -10803  

7870- 10813 10860 ةةياة املياه اليت مت ضارا لغاياة الشر  من قناة امللك عبداهلل/ عةان  

1831- 00810 47811 ةةياة املياه اليت مت ضارا لغاياة الشر  من اخلطوط الناقلة اجلنوبية  

 0800 0863 1810 ةةياة املياه اليت مت ضارا لغاياة الشر  من قناة امللك عبداهلل/ أربد

 38067 438704 078010 اجلنوبيةاألبوار  يف املاتلفة الري مشاريع يف املستغلة املياه ةةياة

18331- 651.4 68764 اجلنوبيةاألبوار  يف ال ناعة لغاياة املستغلة املياه ةةياة  

008007- 013830 010841 الكل  لكةياة املياه املستعةلة لالبراو املاتلفةاجملةوع   

 

 ( 3م م)  مكعب مرت باملليون 0201و 0202  لعام اتلفةلألبراو امل املستغلة املياه ةةياة( 0اكل رقم )
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 ةةياة املياه املسالة وةةياة املياه حسب أمر السقاية والكةياة املباعة باملليون مرت مكعب 

 

 املديرية 

 ةةية املياه املباعة ةةية املياه حسب أمر السقاية ةةية املياه املسالة

0202 0201 0202 0201 0202 0201 

 32.04 72.24 33.26 36.53 99.42 62.25 األبوار الشةالية 

 63.36 25.20 66.39 53.10 69.56 36.35 األبوار الوساطال
 02.20 31.23 05.63 31.26 33.59 92.66 الكراماااااااااااة
 102.07                    133.25 114.74 132.54 123.13 145.23 الاةجةاوع

 77.32 72.42 92.35 95.19 96456014.5 60.93 األبوار اجلنوبية*

 127.27 152.73 125.33 153.22  031.11 اجملةوع العام
 

 % ملياه الري واملبيع التوزيع ةفا ة

 املديرية 

 ةفا ة املبيع % % التوزيعةفا ة 

0202 0202 0202 0202 
 17 13 14 10 األبوار الشةالية
 63 63 66 63 األبوار الوساطال

 17 16 17 16 الكراماااااااااااة

 67 67 66 67 الاةجةاوع

 71 11 10 11 *األبوار اجلنوبية
 78 78 72 70 اجملةوع العام

 

 

 (3)م م  0201ةةياة املياه الداتلة واخلاراة من السدود للعام 

 االستعةاالة اخلارد الداتل  السد

 الشر  والري  38,602,803  35,726,482 الوحدة

 الري  6,567,000  5,306,000 وادي العر 

 الري  1,389,864  1,418,224 زقال 

 الشر  والري  6,690,654  5,069,300 ةفرجنة

والل امللك  الري وتوليد الكرربا   139,311,234  130,883,515 

 -  1,804,653  1,804,653 الكرامة

 الري والتغذية اجلوفية  8,976,632  9,055,024 وادي اعيب

 الري والتغذية اجلوفية  10,925,594  9,818,352 الكفرين

 الري والتغذية اجلوفية  299,361  232,558 زرقا  ماعني

 التغذية اجلوفية  10,933,765  11,572,594 الوالة

 الري والشر  واالستاداماة ال ناعية  12,976,409  10,670,320 املواب

 الري واالستادماة ال ناعية  3,026,200  1,073,000 التنور

 الري والتغذية اجلوفية  485,295  463,735 اللجون

 الري والتغذية اجلوفية  491,262  344,692 الكرك

   242,480,726  003,933,994 اجملةوع
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 اجناز املديرياة واالداراة 

  دارة األبوار الشةالية والوسطال

  

 األبوار الشةاليةمديرية وتشغيل وايانة 

 

 

 ادول يوضح تقرير ال يانة لقسم ال يانة يف مديرية تشغيل وايانة االبوار الشةالية  لعام 5558

 

 العدد نوع العةل/ال يانة

 173 ااالي تطوط رئيسية

 141 ااالي تطوط  فرعية

 701 ايانة املرار  واخلطوط

 747 ايانة التنفيساة

 171 ااالي تابس

 7174 ف ل واعادة ترةيب ا رع الوحداة الزراعية

 77 ترةيب تابس للوحداة الزراعية

 740 ترةيب مرابط للاطوط

 16 ترةيب اارزة وحداة زراعية 

 1176 خمتلفة االقيسةترةيب مواس  

 100 ترةيب نقاااة

 073 ايانة اارزة الوحداة الزراعية

 740 ايانة تطوط الوحداة الزراعية

 1033 الكشو علال نقاااة وحداة زراعية

 

 �

�
 ادول يوضح تقرير املاالفاة اليت  دث تالل عام 1317

 

 نوع املاالفة العدد

عدد حاالة العبي 77
 

القناة سالة مياه من  041
 

 وعااااااااجملة 663
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 االبوار الوسط مديرية 

 

 5558تالل عام  الوسط التقرير  املال  السنوي بتحققاة و  يالة وبقايا أمثان املياه ملديرياة األبوار 

 القيةة البياااااااااااااااااااااااان

 13410078071 1317الذمم املدورة علال العام املال 

 70008033 1317الغائرا من الذمم املدورة علال املبالد اليت مت 

 1076778013 1317امجال  التح يالة من الذمم املدورة علال 

 .8518655.35 1311اايف بقايا الذمم املدورة علال عام 

 165..36223 1317امجال   التحققاة احلالية  علال عام 

 828552.115 1317امجال  التح يالة احلالية لعام 

 525.585 (-) 1317علال العام  1313املدورة من عام االرادة 

 325.352 )+( 1311علال العام  1317االرادة املدورة من عام 

 616558.682 البقايا من التحققاة

 5532556.885  1311امجال  البقايا املدورة عل  عام 

 262856.135 1317امجال  التح يالة لل ندو  لغاية 

 %85.5 نسبة   يل البقايا

 %..56 نسبة   يل احلالية 

 

 
 مديرية وتشغيل وايانة الشونة اجلنوبية

 

 عةل ايانة لتحويالة حسبان الوسطال والتحتال.مت  -7

 مت  االي اخلطوط الناقلة من السدود التحويلية بعد أن ةانت املياه تسال للةشروع عن وريا الوادي .   -1

واسااتادامة لترريااب مياااه قناااة امللااك عبااداهلل أ نااا  عةليااة تنظيااو القناااة أو الااتالو ماان            773مت  اااالي مراار  تطااة ال ااخ     -0

املياااه الزائااده فيرااا ، علةااًا بأناا  ةااان سااابقًا تسااتادم البوابااة الاايت علااال اتاار مقطااع القناااة ، وتااتم العةليااة بواسااطة آليااة ووناا                

 ل موظو واحد فقط .  وباةرولودر ، أما االن فتتم من تال

( وبطاااول 7حتاااال منطقاااة الكفااارين يف تاااط الاااري رقااام )  04تنظياااو قنااااة امللاااك عباااداهلل مااان الطةااا  والشاااج اة مااان حاااااز    -4

 (م  .  0033حوال  )

(م 10فاااتح عباااارة ضاااةن قنااااة امللاااك عباااداهلل مقابااال قرياااة اجلواسااارة ، وتعتااارب مااان أواااول عبااااراة قنااااة امللاااك عباااد اهلل بطاااول )   -0

 رةت يف واول املياه بكفا ه عالية ملنطقيت الرامة والكفرين . وول  واليت أس

العةااال علاااال تأهيااال مبناااال املرحلاااة السادساااة وبااادعم مااان الوةالاااة األملانياااة للتعااااون الااادول  واساااتحداث مكاااتيب تدماااة اجلةراااور     -6

 وتدمة العةال  لتحسني أدا  اخلدماة اليت تقدمرا املديرية . 

 أساس تطوع  وه  مجعية مستادم  مياه الشونة اجلنوبية .   تأسيس أول مجعية مستادم  مياه علال -1

 األارال علال نقل أنابيب الري الغ  مستادمة يف مشروع الكفرين اا مستودع املديرية . -1

تطاااوير التشاااارةية بنقااال مرةاااة تشاااغيل تطااااة ال اااخ للجةعيااااة وباااذلك ااااابحت مجياااع املراااام منقولاااة  للجةعيااااة ماااا عااادا       -7

     يل أمثان  املياه .

( والاااذي  اسااارم يف مناااع امليااااه مااان التااادفا علاااال بياااوة بعااا  1العةااال علاااال فاااتح املرااار  املوااااود علاااال نراياااة تاااط الاااري رقااام ) -73

 املواونني ةةا ةانت  دث بالسنواة السابقة .  

ا تطااة ا 74يف قناااة امللااك عبااد اهلل ماان    Brainمت  العةاال علااال تقلياال عاادد باارابي  تطاااة التحليااة والاايت تااتالو ماان مياااه         -77

 تطاة  فقط . 6
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 وادارة املياه مديرية التحكم 

 

  املعلوماة:قسم  

 العدد البيااااااااااان الرقم

 365  عداد املوازنة املائية اليومية بكافة ملحقاترا 1

 365  عداد املوازنة اليومية لت رل  نرر ال موك وتوزيعات  2

 35 عةان عداد التقرير الشرري للة ادر املائية وضخ  3

 34  عداد التقرير الشرري لنواقل الزرقا  الثال ة 4

 12 تدقيا مطالبة اخلط الناقل/ وربيا 5

 280  عداد التقارير املطلوبة للدراساة املاتلفة 6

 30  عداد املوازناة املائية الشررية والسنوية للداتل واخلارد ملاتلو امل ادر 7

  أنظةة التحكم:قسم 

 العدد البيان الرقم

 320 وحفظرا يف اماةن أمن  cd / flashحفظ قواعد البياناة علال احلاسو  الرئيس  /  1

 30 استاراد التقارير املالي  والنةط الزراع  واالسترالك والتقارير االستثنائية 2

 290  ديي سجالة الوحداة الزراعي  يف وادي االردن 3

 16 متديد ملاتلو مديرياة وادي االردنااالي اعطال ابكة االنرتنت الداتلية /  4

 20 متابع  االعطال الفني  مع ارةاة االت االة وتدماة االنرتنت 5

 60 متابع  ال يان   الت حيحية الارزة احلواسيب املاتلف  يف وادي االردن 6

 9 متابع  ال يان  الدوري  )وقائية( الارزة احلواسيب املاتلف  يف وادي االردن 7

 35 ( وقواعد البياناةWMISاعطال نظام ادارة املياة ) ااالي 8

 35 (WMISمتابع  ال يان  الدوري  ملشروع نظام ادارة املياة والتحديي ) 9

 25 (Scada,Windows,Microsof Programsمتابع  ال يان  الدوري  النظة  التشغيل ) 10

  ايانة ابكة القياساة املائية:قسم 

 العدد نوع العةل  الرقم 

 105 ااالي اعطال قطع االت ال 1

 20 ترةيب حبال لواباة ومرار  القناة 2

 35 ااالي اعطال ةرربائي  3

 3 ملوات  البواباة gear boxااالي اعطال  4

 fully open + fully close 28معايرة موتور البواب  الوضعي   5

 actuator 75ااالي اعطال موتور البواب   6

 8 معايرةااارة جمساة منسو  املياه 7

 12 ايانة جمساة منسو  املياه 8

 55 معايرة مرسل فتحة الباب  9

 15 تغي  وايانة مودم االت ال 10

 27 ايانة عداداة 11

 10 تغي  وايانة مودم االت ال 12

 analog module 5تغي   13

 6 ترةيب اواحن الباوارياة 14
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  القياساة املائية:

 العدد البيان الرقم

 2 قياس األودية اجلانبية الشةالية 1

 12 قياس آبار املايبة ومراقبترا 2

 6 مراقبة اعتدا اة املواونني علال جمر  نرر ال موك 3

 365 أتذ قرا اة نرر ال موك 4

 303 أتذ قرا اة اخلط الناقل/ وربيا 5

 365 ومراقبتراأتذ قرا اة عداد مياه نرر ال موك/ بيتا  6

 24 تنظيو بواباة النفا وسد العدسية 7

 365 أتذ قرا ة مسطرة وير العدسية التحويل  8

 4 قياس املياه اخلاراة من سد الوحدة 9

 365 قياس ومراقبة مياه محة الشونة الشةالية واملياه الداتلة لقناة امللك عبداهلل 10

 365 مراقبة نوعية مياه نرر ال موك 11

 6 القيام بأعةال ال يانة الالزمة جملةع آبار املايبة ومكتيب العدسية واخلط الناقل 12

 

 

 مديرية  اعتدا اة اال البحر امليت

 

  اراض  تزينة الدولة/ اعتدا اة عل  م ادر املياه)قناة امللك عبداهلل(االعتدا اة عل  ادول يوضح 

 
 نوع االعتدا 

 

العدد الرتاةة  

0202عام  لنراية  

 ةةياة املياه الرتاةةية املقدرة

8/م  

0202العدد الرتاةة  لنراية عام   

 )اراض  تزينة الدولة(

اسالة مياه بطريقة ب  مشروعة 

 لوحداة الزراعية واراض  اتري

1170 676700 
- 

م ادرة م ااة وموات  لسحب املياه 

 بطريقة ب  مشروعة

761 
- - 

قو و زالة برابي  ري خمتلفة االقطار 

 لسحب املياه بطريقة ب  مشروعة

1011 
- - 

 4 حاالة الغر  يف قناة امللك عبداهلل
- - 

 0 العبي بشيك القناة
- - 

وضع االنقاو وخمالفة اروط السالمة 

 العامة

4 
- - 

حاالة ضبط االعتدا  علال اراض  تزينة 

 الدولة

- - 17 

 03 - -  زالة اعتدا اة علال اراض  تزينة الدولة

وقو اعةال املرامل واحملاار حلني 

 ت ويب أوضاعرا 

- - 73 

 143 - - عدد الكشوفاة امليدانية

 أتر 

 

- - 
( معاملة رفع مساح  ومطابقة 10)

 االحدا ياة
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 االسناداملشابل و  دارة

 مديرية املشابل واملعداة

  0201  تالل عام مديرية املشابل واملعداة اعةالاجنازاة  ةافة يوضحاجلدول 

 

 مديرية االسناد 

 واملتابعة: اإلسنادمديرية اجنازاة 

 الرقم

 تكاليو االجناز األعةال املنجزة

 032222.222 ايانة وتنظيو قناة امللك عبداهلل 1

 693496.222 ايانة أودية ومرار  0

 9062.222 ايانة وترقيع ور  زراعية 3

 165522.222  نشا  وفتح ور  زراعية 9
 439646.222 اجملةوع الكل 

  مديرية ال رل اجلويف

 مرام واجنازاة املديرية:

دراسة وضع الوحداة الزراعية اليت تعان  من واود منساو  ميااه اوفيا   مرتفاع او أماالي و عاداد املاططااة والت ااميم الالزماة           .8

 ارل اويف مناسبة   لتنفيذ ابكاة

 تقييم ةفا ة ابكاة ال رل بعد التنفيذ من تالل برنامج مراقبة عةل ال يانة الطارئة والوقائية لشبكاة ال رل اجلويف  .5

 متابعة منسو  مستو  املياه اجلوفية يف الرتبة من تالل حفر أبار مراقبة واتذ قرا ه دورية هلذه اآلبار .6

 حلةوضة وامللوحةاتذ عيناة من الرتبة واملياه لتحليلرا ملعرفة دراة ا .6

 اوالع املزارعني علال نتائج عةل الدراساة والفحوااة للوحداة الزراعية .2
 

 

 العدد االجنازاة

 6539 العةلياة املنجزة

 ادتال مستودعاة قطع بيار

635369 

 

 433441 اتراااة مستودع قطع بيار

 ادتاالة مستودع املواد العام

633464 

 

 اتراااة مستودع املواد العام

13855 

 

 م روفاة تروقاة

68613 

 

 ساعاة التوااد

85366 
 

 ساعاة العةل االضايف

35639 

 

 )%( االنتااية

%93 
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 :قسم الدراساة والتنظيو وال يانةاجنازاة 

 عدد العةلياة األعةال املنجزة الرقم

1 
 14 دراسة وحداة زراعية

 5525 تنفيذ تط ارل اويف اديد 0

 692 ايانة مرار  مفتوحة 3

 16622 مغطاةايانة مرار   9

 136 ايانة مناهل 6

 10 ايانة خمارد 5

 32 بنا  مناهل 6

 61 أعةال ايانة عامة للةديرية 3

4 
 93 أبطية مناهل )ترةيب(

 

  ( دينار962162) بلد مب 0201التكلفة االمجالية الجنازاة مديرية ال رل اجلويف تالل العام. 
  دارة األبوار اجلنوبية

 

 األبوار اجلنوبيةتشغيل وايانة مديرية 

 

           مبلاااد  اااناالتاامع   ي أدرااتواليت والتح يالة االلكرتونية )اي فوات ةم(  اناةاع اإلدارةت التح يالة اخلاراية من ابلغ    *****

 موضحة ةةا يل  : دينار  ( 82.5556.112)  

 .( دينار  612..8222   للةرحلة الثانية )  يالة  ( دينار   8253332.255   ) األوا  يالة للةرحلة 

 

 

 ادول يوضح اجنازاة فر  ال يانة ملديرية تشغيل وال يانة

 

 

 اجملةوع نوع العةل

وحداة زراعيةللايانة  أعةال  7336 

 ف ل وحداة زراعية
064 

ادة واالة وحداة زراعيةاع  013 

 7161 حلام اناديا وحداة زراعية

 7007 بأحجام خمتلفةترةيب نقاااة تاراة 

 11 ترةيب ااااة  ت بطا  املوزع

وحداة زراعية تابس االي   41 

سحب مياه من ااالي و  A . R . V 70 

تطوط مكسورة ووم  االيترةيب و   71 

من تطوط الوحداة الزراعية  االي ترريب  01 

 73 تنظيو نراية تطوط

 0 تنظيو قناة الذراع
 0 اب اندو  امسنت

 701 التنظيو حول اندو  الوحدة

 40 تنظيو الربك الرتسيبية
 0 تنظيو برك فيفا وتنيزيرة و ال ايف

 0 تنظيو سدود وادي الكرك وسد وادي الذراع وابن محاد
 4 أاالي بوابة سد الذراع +وادي الكرك+وادي بن محاد
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اراز ري وعداداة ومرابط ويو وت  وزوة  ورونديالة بترةي  41 
وتبديل ا  بوةسأاالي   74 

 70 ااالي وترةيب اناديا تابس رئيسية
 6 حلام حلقة قفل

 170 ابال  املياه
 07 ترةيب ايك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملديرية تشغيل وايانة االبوار اجلنوبية لتقرير املال  ادول يوضح 

 

 املبلد البيان

م 0201البقايا املدورة علال العام املال    مجال   2505388.574 
الوارداةالتح يالة من البقايا املدورة ااماَل   مجال   442645.293 

حلسابنا من البقاياوااللكرتونية  األتر   يالة املديرياة   522687.38 
البقايا من البقايا  مجال   1540055.901 

ااماًل الوارداة م 0201التحققاة من احلالية لعام   مجال   2775577.164 
التح يالة من احلالية ااماَل الوارداة  مجال   1158658.089 

حلسابنا من احلالية وااللكرتونية األتر   يالة املديرياة   1069677.505 
البقايا من التحققاة  مجال   547241.57 
م 0200املدورة علال العام املال   املبالد امجال   2087297.471 
املياه والوارداة أمثان  يالة اندو  املديرية من   مجال   1601303.382 
األراض  أمثانمن  اإلدارة  يالة اندو    مجال   99192.151 

األتر و  يالة املديرياة  األراض  أمثانااماًل   يالة  م 0201التح يالة تالل العام   مجال   
حلسابنا وااللكرتونية  

3292860.418 

 

 
 مديرية اعتدا اة انو  البحر امليت:  

 

 االعتدا اة الزراعية : أواًل: 

 ( دومن يف منطقة اتت اص املديرية .1413مت ح ر ومراقبة االعتدا اة الزراعية  حيي بلغت املساحة املزروعة  ) .7

وموافقة رئاسة الوزرا     17/73/1317(تاريخ 77707مت تنظيم عقود   ار مبواب قرار جملس  دارة سلطة وادي األردن رقم ) .1

 ( دينار .7613( دومن ومببلد )761( عقود  ومبساحة  مجالية )7وعددها ) 1311/ 1317الزراع   للةوسم 

 حسب قرار جملس  دارة سلطة وادي األردن وموافقة رئاسة الوزرا  . 07/0/1311املرلة املةنوحة لتنظيم عقود اإل ار تنتر  بتاريخ  .0

 مزروعة .يواد اعتدا اة زراعية  علال أراض  اخلزينة فاربة ب   .4

 .يواد اعتدا اة زراعية  علال أراض  اخلزينة ال تنطبا عليرا اروط تنظيم عقد اإل ار .2

 
 -اجلةعياة واملرامل واملاالط والكساراة والشرةاة:
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نو  تقوم مديرية االعتدا اة مبتابعة عةل اجلةعياة واملرامل واملاالط والكساراة والشرةاة الواقعة ضةن االحياة مديرية اعتدا اة ا

بة البحر ومتابعة مد  التزامرا بتطبيا بنود العقد املوقع مع سلطة وادي األردن والعةل ضةن اإلحدا ياة املقدمة لوحدة االستثةاراة وخماو

 وحدة االستثةاراة بأي  اوزاة لإلحدا ياة  ن وادة .

 
 االعتدا اة السكنية :  انيًا: 

 

ضةن اتت اص املديرية خماوب برم للحاةم  68/85/5558ولغاية  8/8/5558تالل املدة من ( اعتدا  سكين  93مت راد )  -1

 اإلداري  وسعادة مدع  عام تكةة الح ازا  بور ال ايف.

 

 

 

 

 
 

 

  جنازاة ادارة الش ون الفنية

 

 ادارة السدود واحل اد املائ 
 مديرية التشغيل وايانة السدود

 
 سد املواب

 من الرسوبياة عن وريا توقيع اتفاقية مع سالي اهلندسة امللك . ألو مرت مكعب 6.2تنظيو  -

 اارا  مسح رسوبياة لبح ة السد. -

 تنظيو از  من مساور قرا ة منسو  السد مع دهان و رسم األرقام. -

 م(  بال  ةامل .852 بال  اةام منسو  ال ) -

 ترةيب ةونتاةتور رئيس  + ةونتاةتور مساعد  داتل لوحة النفا. -

  ااة الغاوسة علال األةتال داتل النفا.تفقد امل -

 تنظيو املأتذ السفل  من األوساخ والطني قبل بد  اإلسالة من  إلخنفاو منسو  املياه يف السد. -

 اخلاص ببواباة املفي  .   flushing systemااالي العطل الكرربائ  احلاال علال نظام ال   -

 دينة السكنية .فاز علال بةر امل 6ةيلو واط   5.2ترةيب م ا  مياه   -

 .8علال لوحة  كم بواباة النفا للبوابة رقم  5امب  عدد 85ترةيب ةونتكاتر    -

 توريد اراز فلوميرت متنقل ليتم استادام  يف السد. -

 
 سد التنور

 عةل تعةيا للقناة الت ريو تلو برفة التحكم وتوسيعرا وتنظيو. -

 تنظيو العباراة من الطني و األحجار و األوساخ. -

 مولد لسد ايظم وفحو املولد القديم وتشغيل . ترةيب -

 تنظيو آبار تلو السد و  بعاد األحجار املواودة عليرا. -

 فحو وتعبةة وفاياة احلريا وتوزيعرا داتل النفا. -

 البد  بأعةال التسوية من قبل املقاول و ح ار آلياة تابعة للةقاول لودر و قريدر. -

ئية وامل اة الغاوسة املواودة يف السد بشكل تفقد املعداة امليكانيكية والكرربا -

 دوري.

 .للشيك القديم الالزمة ال يانة ترةيب ايك اديد يف بع  املناوا وعةل -

 وواالة اهليدروليك. PLCعةل ايانة للبواباة ولوحاة ال  -
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 النفا. وترنكاة ومحاالة للكوابل يف النفا وترةيب ةشافاة وايانة  نارة ترةيب قواعد -

 
 سد الكرام 

 مسح رسوبياة لبح ة السد. -

 .قذل رمل  للاط الناقل -

 ايانة املناهل يف موقع السد. -

 تقليم األاجار داتل موقع السد وحول املكاتب. -

 تف يل وترةيب ودهان مظلة يف موقع السد. -

 ترةيب ايك وبوابة علال مدتل مزرعة النايل. -

 زراعة األاجار احلراية داتل مرافا السد مبناسبة امل ية. -

 الطر  واملنافذ امل دية  ا حب ة السد وفتح وريا من داتل املكاتب.  بال  -

 فك ةرفان مكون من ستة محاماة و عادة تأهيل  لي بح برل للحراس. -

 تغطية البايباة داتل النفا بالبالستيك ملنع واول املياه املاحلة  ليرا. -

 سحب املياه املواودة داتل اآلبار حول تطة ال خ. -

 

 سد الوحدة

 

 ايانة اهليرتاة اخلااة حلجرة العزل احلراري ل ةام الري السفل  حلةاية ال ةام من الرووبة العالية.  -

تط بديل العةل علال  االي العطل الكرربائ  احلاال يف  حد  برل املكاتب والناتج عن متاس ةرربائ  للاط املغذي للةكتب ومت  زالة العطل وترةيب  -

 وعودة التيار ةةا ةان .

( حسب LLOWواإلنتقال  ا  سالة املياه من تالل اةام الري السفل )  55إلخنفاو املنسو   ا  dischargeل  سالة املياه من تالل مبنال ال يقا -

 الكةية املطلوبة بناً  علال ولب التحكم .

العةل علال افط املياه النا ة عن التسر  ومياه األمطار من احلجرة اخلاراية  -

 . dischargeاخلااة ملبنال ال

واألنفا  ونفا واةام الري السفل    dischargeمراقبة أارزة التشغيل ملبنال ال -

 ومراقبة  سالة املياه. 

 عةل محلة رش حول املدينة السكنية واملكاتب ملكافحة األعشا  . -

و  dischargeايانة وتنظيو املعداة اهليدروميكانيك والكرربائية يف مبنال  الا  -

 و ريزه الستقبال املوسم املطري القادم   LLOWاةام الري السفل  

عةل ايانة ااملة جلةيع مرافا السد واألنفا  واةام الري السفل  واسم السد  -

-5558و ريزه الستقبال املوسم املطري  dischargeوتطة األرااد ومبنال ال

5555. 

 الري السفل  بعد تعطل  لفرتة بسيطة.(  ومعايرة احلساساة علال تط اةام flowmeter عادة ترةيب ومعايرة اراز ) -

 ( وايانة معداة قياس تسر  املياه يف األنفا  والعةل مستةر.  drainتنظيو وايانة آبار الت ريو ) -

 

 وادي اعيبالكفرين و سد 

 

 ترةيب مقو علال اسم سد الكفرين باإلضافة للبوابة ملنع الدتول جلسم السد لغ  املعنيني. -

 واإلارا اة الالزمة ملنع حدوث انسداد للةهتذ يف سد وادي اعيب.أتذ اإلحتياواة  -

وايانة األسالك الشائكة علال با    اعيب ملنع العابثني من الواول للربد وأارزة قياس املنسو . وادي با  برد سدال أسالك اائكة عل وايانة ترةيب -

 برد سد الكفرين وعند احملابس.

 أنابيب الري لسد وادي اعيب . معاجلة انسدادو االي وحلام تط الري  -

 اارا  املراقبة املطلوبة والفحوااة الالزمة جلةيع املرافا الكرروميكانيكية يف السد  و ارا  ال يانة األسبوعية والشررية. -

 التأةد من ااهزية البواباة وال ةاماة. -
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 معايرة ةةية املياه اخلاراة للري يف سد وادي اعيب. -

 . السدينيف  لوحاة  ذيرية ترةيب  -

  تقليم األاجار والتنظيو من األعشا  والشج اة يف سد الكفرين. -

  دهان از  املكاتب والبوابة الرئيسية للةكاتب  يف سد الكفرين . -

  ترةيب ةشافاة علال ظرر  مكاتب سد الكفرين. -

 .العابثني  بال  الطريا امل دي جلسم سد الكفرين توفا من عبي  -

 تنظيو عباراة وادي اريعة. -

 ترةيب تط عند احملابس يف سد اعيب لتزويد اجلي  باملياه ملكاتب اجلندي اجملرول. -
 

 

 

 

 

 

 
 سد الوالة

 

 ساعاة متواالة للةحافظة والتحكم بكةياة املياه الداتلة  ا السد والتالو من الرسوبياة. 1فتح بواباة السد ألةثر من   -

 فو  مستو  الرسوبياة. 030رفع املأتذ  -

 لبح ة السد.مسح رسوبياة  -

 .اخلااة بالبواباة flushing االي م اة ال  -

لرت وبرابي  زيت احتياوية تستادم عند  100تزويد املوقع بزيت هيدروليك  ةةية  -

 الطوارئ.

 الرئيس  اخلاص بامل اة اهليدروليكية يف لوحة البواباة. contactor االي ال  -

ااهزًا لإلستادام يف حال انقطاع  وتشغيل املولد الكرربائ  اخلاص بالنفا ليكونايانة  -

 الكرربا .

  عادة متديد وايانة تط املياه الواال من اسكاناة املوظفني ولغاية مكاتب السد . -

 

 

 

 

 

 سد امللك والل

 

  سالة املياه املطلوبة من السد بالتنسيا مع مديرية التحكم. -

 عند التشغيل.متابعة عةل ال يانة الالزمة لل ةام اجلديد بعد مساع اوة احتكاك  -

 عةل ال يانة الالزمة للةرةباة اليت تعةل يف السد وللةبان  حسب اإلمكانياة. -

 حرا ة مشروع الزيتون يف السد. -

 تنظيو البح ة ومرافا السد والشوارع واألرافة وعةل ال ياناة الالزمة هلا. -

 (ملم املغذي للسد.1133ترةيب اراز فلوميرت علال اخلط ) -

 للةياه اخلاراة من السد ويتم أتذ القرا اة عن بعد.ترةيب مقياس تدفا  -

 التنسيا مع مديرية زراعة ارش للقيام بأعةال تقليم األاجار. -

 التنسيا مع أاغال ارش لفتح الطر  الرتابية امل دية لألنفا . -

مت ربط منطقة السد ربط ةرربائ  حلق  من مثلي اجملدل حتال أول تول بالسد و لك  -

 ل التيار بتغذي  من   اه آتر.لتعوي  السد عند ف 

  االي امل اة الغاوسة ومتابعة تشغيلرا. -

 مراقبة ومتابعة الت دعاة القد ة يف بع  املناوا. -
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 ترةيب لوحاة  ذيرية يف مناوا خمتلفة من السد و لك بعد أن مت  ريزها يف مشابل فنوش. -

 ترةيب ةام اة مراقبة عند بواباة السد وال ةاماة -

 ةفرجنةسد 

 ايانة  نارة الطريا الرئيس  املدينة السكنية باإلضافة إلنارة النفا الداتلية حيي مت ترةيب عدة نقاط  نارة. -

 متديد ابكة مياه رئيسية لشقا املدينة السكنية للسد. -

 وضع لوحاة  ذيرية علال أةثر من نقطة وعلال تيط السد. -

 رتاةم.تنظيو قنواة الت ريو من الرسوبياة  والطة  والكلس امل -

 ايانة وريا تدماة السد الذي يربط منطقة السد باملزرعة اخلااة. -

 ألفراد األمن واحلةاية علال مدتل السد الرئيس .ةرفان  ريز  -

 زراعة األاجار داتل حرم السد. -

 عةل العديد من املنشا اة اهلندسية حلةاية األراض  من اإلنرياراة داتل حرم السد. -

  ريز مظالة لسياراة السد. -
 

 )زقال (سد ارحبيل بن حسنة

  .عةال ايانة علال تط ري منطقة زقال  بلحم  قب بعد احلفر وتشحيم تابسأ -

 .بنا  محام ملوظفني سد ارحبيل -

 .متديد ةيبل تدماة لغرفة الدفاع املدن  -

 .ازالة اعتدا  علال تابس تنظيو سد ارحبيل يف املنطقة السفلية للسد -

وعةل ايانة   نيوناة يف االنفا و نيةشافوفاة انارة لغرفة احلراسة اترةيب ةش -

 .ةرربائية ةاملة داتل االنفا   

 نفا  من الطني واورا  الشجر .ألتنظيو مدتل ا -

يف سد ارحبيل االول تابع خلط زقال  والثان  علال تط  6ترةيب تابس عدد  -

 اتر للري والثالي يف منرل يف املنطقة السفلية 

 .ةيبل مع ةشال يف املنطقة السفليةترةيب  -
 

 سد اللجون

 

 تنظيو القنواة علال اانب الطريا.  -

 .(17kw) قدرة ترةيب وربط وتشغيل نظام لتوليد الطاقة الكرربائية بمستادام اخلاليا الشةسية -

   .ترةيب بوابة للةدتل الرئيس  للسدوتف يل  -

 .من السقوطال محاية املوظفني أترةيب مواس  علال ظرر النفا من  -

 .ترةيب ماتور ضخ وةل ايانة ةاملة لنظام ال رل ال ح  داتل السد ع -

 استحداث مكتب للديوان. -

 . ذيرية علال مدتل بوابة السد لوحاةترةيب  -
 

 وادي العر سد 

 مسح رسوبياة لبح ة السد. -

 مراقبة امل اة الغاوسة يف األنفا  لت ريو مياه التسر . -

وتااة يف مراقبة التشققاة وأتذ قياساترا يف اجلدار اجلانيب األ ن واأليسر وادار الكريست للةفي  وأتذ قرا اة اآلبار التحت سطحية بشكل دوري  -

 منطقة املفي  . 

سد من املنطقة الشرقية عند تل الاعةال حفرياة تسك  املنافذ امل دية لبح ة  -

 .دي زحرازرعة وو

س اميك خلط ال خ املواود يف منرل أمام مبنال ال ةاماة للاط أعةال دهان  -

الرئيس ، ودهان تطوط فرعية يف املرنل واخلطوط الناقلة خلط  ال خ والري 

. والقيام ببع   Aيف نفا الري ويف نفا التحويل السفل  مبادة برتكتور

 االاالحاة الفنية.
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 اية اخلط بني ادار الباوون يف نراية النفا وتبس البرتفالي.أعةال دهان داتل نفا الري للاط السفل  يف السد حلة -

 عةال ايانة الدهان .أي خملفاة بعد أتربة وألمن ام تنظيو نفا التحويل ونفا الري وم ارفر -

جلبل و لك ملنع تأسييس وعةل ابك بقالوة وزوايا معدنية وبوابة حديدية مع قفل يف منطقة املفي  ما بني الدرابزين املوازي لقناة املفي  وا -

 املتنزهني من الواول اا منطقة مساور القياس 

و ادران بابيونز حجرية حلةاية وادي زحر  CHECK DAMSم الستكةال بنا  ارضية ربرا  و 5555م /5558يتم العةل تالل العامني  -

ثة وةذلك يتم بنا  هرم من القابيون احلجري لدعم البالوة الرئيس  من الفي اناة والرسوبياة واالنرياراة علال اةتال الوادي استكةااًل للةرحلة الثال

 االمسنتية اليت يقع اسفلرا تط املياه.

تالل املرحلة  يتم حاليًا بنا  بابيونز بشكل عامودي علال الساحة اجلنوبية املطلة علال املتنزه والبح ة ملنع سياراة املتنزهني من االاطفال بالساحة -

 الرابعة من العةل 

لكل نقطة يف منطقة املفي  بشكل دوري لراد التحرةاة واالنزالقاة اليت حد ت وقد   X Y Zنقطة علال احملاور  66عةل قرا اة مساحية عددها  -

  دث مستقباًل يف منطقة اجلدار اجلانب اال ن واسم املفي  والقناة من تالل اراز توتل ستيشن

 

 
 

 سد الكرك

 
 حب ة السد واملناوا احلراة. ترةيب اواتو  ذيرية علال اوانب -

 ترةيب ةشافاة تعةل علال الطاقة الشةسية علال وول اسم السد. -

 ايانة بواباة الشيك اخلارا  و نشا  بواباة سحب بدل الشيك. -

تنظيو مرافا اسم السد حوو التسر  وايانة اسم احلوو العلوي وايانة  -

 أبطية آبار البيزوميرت وتنظيو سطح مفي  الطوارئ.

يو الدوري للةسطرة الثانية علال اجلرة اليسر  جلسم السد ربم اعوبت  التنظ -

 وتطورت .

 نشا  قسم وملو تاص باملستودع ةرفان داتل املوقع و   ه لتازين مواد  -

 وأدواة املوقع وتأمين  بالكرربا  وعةل ال يانة الالزمة للقيام باأعةال التازين.

  يانة؛ التنظيو والغسيل ألدواة ومعداة املوقع.تزويد املوقع خبزان مياه وم اة ألعةال ال -

 التنظيو الدوري للطريا امل دي  ا موقع واسم السد. -

 

 سد زرقا  ماعني

 
 ايانة  ةرربا   مبان  ونفا السد . -

عةل ايانة تاراية للوحة التحكم اخلااة بتحويل الكرربا  بني الطاقة الشةسية  -

 .اديدةو املولد الكرربائ  حيي مت ترةيب لوحة 

 تف يل وترةيب ودهان مظلة يف موقع السد. -

  ترةيب لوحاة  ذيرية يف مواقع السد. -

 انارة مبنال السد بشكل ةامل ووضع ةشافاة علال املبنال من عدة ا اهاة. -

 تنظيو نفا السد. -

  زالة األعشا  من موقع السد. -
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 اجنازاة مديرية دراساة وتنفيذ السدود

 

 %... نشا  مشروع سد ابن محاد بنسبة  .8

 %.8.62. نشا  مشروع سد الفيدان بنسبة  .5

 .مع واود بع  النواقو 1/5/5558واستالم  استالم اول  بتاريخ  %855 نشا   مشروع تعلية سد الوالة بنسبة    .6

 %. ..بنسبة  تنيزيرةللح اد املائ  يف وادي  حف ة نشا   .6

 .مع انرا  املقاول لألعةال الكفالة انترا  فرتة ةفرجنة سد  .2

 
 
 

  مديرية احل اد املائ 

 مشاريع احل اد املائ 

 (:املنفذة،  ت التنفيذ، مرحل   ت االحال  أو الطريمشاريع اإلنشا  وال يانة )  -8

( موقع ما بني حف ة ترابية وسد )احراوي أو  اويل ( وبرةاة )ترساانية أو زراعياة( وحاااز وبساعة       681مشاريع احل اد املائ  )بلد عدد 

 ، موزع  يف خمتلو تافظاة املةلكة، 6(م م..855صزينية ت ةيةية  مجالية تبلد )

 (:املنفذة،  ت التنفيذ، مرحل   ت االحال  أو الطري) 5558مشاريع سنة  -5

 أ: التعاون مع وزارة البيةة )برنامج التعوي اة البيةية(:

رقم 

 اإلتفاقية
رقم العطا  / أسم 

 اإلتفاقية
 احملافظة واو العةل

السعة / الكةية 

 (3)الو م
 مالحظاة

ة
س
م
ا
خل
ا

 2019 / 12 
 (0 نشا  حف ة الدميثة )

 158 املفر 
 مت اإلستالم النرائ  يف تاريخ

 (3عنقا )  نشا  حف ة 0201/ 3/  9

2019 / 13 

  نشا  حف ة بةر ح يدة

 166 معان
 مت اإلستالم النرائ  يف تاريخ

 11  /12 /0201 
 (0 نشا  حف ة العوسج  )

 (1تنظيو حااز و حف ة العوسج  )

ة
س
د
ا
س
ل
ا

 

 تفاقية القواة 

 املسلحة
 مت اإلستالم نرائ  400 الكرك تنظيو سد القطرانة 

 تفاقية القواة ملحا 

 املسلحة
 مت اإلستالم نرائ  100 الكرك تنظيو سد السلطان  

2019 / 16 

 الكرك  نشا  حف ة املنق 

162 
 مت اإلستالم النرائ  يف تاريخ 

5  /4 /0201 
 معان  نشا  حف ة الرويع
 الكرك  نشا  حف ة اهلجن

3  /0202 

  نشا  حف ة وادي احلة 

 الكرك
161 

مت اإلستالم االول ، تنتر  فرتة ال يانة 

 0200/ 9/  3يف تاريخ  

  نشا  حف ة وادي اجلرمان
  نشا  برةة األبي  الزراعية

 (1تنظيو األبي  )
 الطفيلة تنظيو سد الراادية

9  /0202 
  نشا  حف ة وادي الزيت

 002 معان
ال يانة مت اإلستالم االول ، تنتر  فرتة 

  نشا  حف ة الرم  الغرب  0200/ 9/  03يف تاريخ  
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6  /0201 
 الزرقا   نشا  حف ة وادي البطم

122 

مت اإلستالم االول ، تنتر  فرتة ال يانة 

 15/11/0200يف 

ة
ع
ب
ا
س
ل
ا

 
 275 العااةة حفائر / املوقر 3ايانة  0201/ 3 

%، مرحلة اإلستالم 122نسبة اإلجناز 

 االول  

 %121نسبة اإلجناز  174 املفر  حف ة/ ال فاوي 13ايانة  0201/ 9 

 حفائر/ الكرك ومعان 6ايانة  0201/ 6 
معان 

 110 والكرك
 %46نسبة اإلجناز 

 %62نسبة اإلجناز  155 معان حفائر / اجلفر 5ايانة  0201/ 11 

 %40 نسبة اإلجناز 016 املفر  حفائر وسد الشعالن 5ايانة  0201/ 13 
 تفاقية القواة 

 املسلحة
ايانة حف تني وسد باملفر ، و ايانة 

 وادي بالعااةة
 املفر 

 922 العااةة
 %96نسبة اإلجناز 

 

 

 

 

 : : التعاون مع وزارة الزراعة

مذةرة 

 التفاهم
 احملافظة واو العةل رقم العطا 

السعة/ 

الكةية )ألو 

 (3م
 مالحظاة

ة 
ن
س

0
2
1
4

 

 0214/  03ز/ 
 50 العقبة (1حف ة القويرة ) نشا  

 0201/  1/  01 ستالم نرائ  يف تاريخ 
 50 العقبة (0 نشا  حف ة القويرة )

ة 
ن
س

0
2
0
1

 

 %56  نسبة اإلجناز 45 العااةة تنظيو سد ايالة 0201/  3ز / 

 %، مرحلة اإلستالم االول 122نسبة اإلجناز  30 العااةة تنظيو حف ة ايالة 0201/  9ز / 

 %، مرحلة اإلستالم االول 122نسبة اإلجناز  86 الطفيلة  نشا  حف ة وادي أبو العوايف 0201/  6ز / 

 

 :ارةة الثلج وال ودا والكازوز االردنية )بيبس  ةوال( مع التعاوند: 

 مالحظاة (3السعة )ألو م احملافظة واو العةل رقم العطا 

 0201/ 1ر/ 

سد عيون الذيب  نشا  

 التحويل 
 12 مأدبا

مت اإلستالم االول ، تنتر  فرتة 

 02/4/0200ال يانة يف 

 

 د: مشاريع  لولة من اخلزينة:

 مالحظاة (3السعة )ألو م احملافظة واو العةل رقم العطا 

  تفاقية القواة املسلحة

 زالة وة  و رسوبياة 

 حب ة سد املواب
 %96نسبة اإلجناز  066.16 الكرك

 املشاريع املستقبلية: -6

موقع للح اد املاائ  ادياد يف خمتلاو تافظااة املةلكاة بساعة  مجالياة         36أنرت مديرية احل اد املائ  من  عداد الدراساة االولية الفنية لا 

 ( مليون دينار أردن ، وما زال البحي اار عن اراة التةويل لتنفيذ هذه املشاريع.5.3( مليون مرت مكعب ،وبكلفة تقديرية )5تقديرية )

 (:القائةة وليس ال يانة ال علال مشاريع أدناه  اجلداول تشتةل)ال  :: ت نيفاة ملشاريع احل اد املائ تامسًا

 ت نيو املشاريع حسب احملافظة: –أ 



 

 
 

21 
 

 اسم احملافظة

عدد الربك 

 اخلرسانية

عدد الربك 

 الزراعية

عدد 

احلفائر 

 الرتابية

عدد 

 احلوااز

عدد السدود 

 التحويلية

عدد سدود  

 احل اد املائ 

 اجملةوع

 5 8 - - 8 - 6  ربد
 2 - - - - - 5 البلقا 
 56 85 - - 65 8 3 الكرك
 132 86 - - 53 - 66 املفر 
 1 - - - - - 8 ارش
 5 - - - 8 - 6 عجلون
 38 6 - - 65 - 5 العااةة
 8 - - - 5 مادبا

- 3 
 98 1 - - 11 - 5 معان
 55 - - الزرقا 

- - 2 32 
 20 83 - - 6 - - الطفيلة
 5 56 - - العقبة

- - 26 
 681 36 8 5 512 8 32 اجملةوع

 ت نيو املشاريع حسب اجلرة املةولة للةشروع: –  

 اجلرة املةولة

عدد الربك 

 اخلرسانية

عدد الربك 

 الزراعية

عدد 

احلفائر 

 الرتابية

عدد 

 احلوااز

عدد السدود 

 التحويلية

عدد سدود  

 احل اد املائ 

 اجملةوع

 32 تزينة املةلكة
- 66 

- - 8. 128 
 5 885 8 - وزارة البيةة

- 2 881 
 851 - - وزارة الزراعة

- - 65 165 
 1 8 - - - - - القواة املسلحة
 3 5 8 - - - - ارةة البيبس 
 8 - - ارةة الفوسفاة

- - - 1 
 8 - - الفاو

- - - 1 
 اجلةعية امللكية

 حلةاية الطبيعة

- 

- 8 
- - - 8 

 681 36 8 5 512 8 32 اجملةوع

 ت نيو املشاريع حسب البادية: –د 

 البادية

عدد الربك 

 اخلرسانية

عدد 

الربك 

 الزراعية

عدد 

احلفائر 

 الرتابية

عدد 

 احلوااز

عدد السدود 

 التحويلية

عدد سدود  

 احل اد املائ 

 اجملةوع

الشةالية 

 الشرقية
66 

- 

53 
- - 

85 131 

 70 9 - - 59 - 2 الوسطال
 5 861 8 1 اجلنوبية

- 68 555 
 85 2 8 - 2 - 12 تارد البادية

 681 36 8 5 512 8 32 اجملةوع

 ت نيو املشاريع حسب األحواو املائية السطحية: –دا 

 

 احلوو السطح اسم 

عدد الربك 

 اخلرسانية

عدد 

الربك 

 الزراعية

عدد 

احلفائر 

 الرتابية

عدد 

 احلوااز

عدد 

السدود 

 التحويلية

عدد سدود  

 احل اد املائ 

 اجملةوع

 92 1 - - 35 - 85 األزر 
 6 - - - 8 - 2األودية اجلانبية 
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 الشةالية

 57 2 - - 25 - 5 اجلفر
 26 83 - - . - 8 احلسا
 64 81 - - 66 8 3 املواب

 38 6 - - . - 52 الزرقا  -عةان 
 1 - - - 8 - - وادي األردن

 28 8 - - 55 - - وادي السرحان
 59 3 - - 26 - - وادي محاد

 88 - - وادي عربة اجلنوب 
- - 8 12 

 5 56 - - وادي عربة الشةال 
- 8 05 

 9 8 8 - - - 5 البحر امليت
 5 ال موك

- - - - 6 10 
 681 36 8 5 512 8 32 اجملةوع

 

 

 ت نيو املشاريع حسب األحواو املائية للسدود التشغيلية ومد  تأ   مشاريع احل اد املائ  علال أحواو السدود املائية: –ها 

 اسم احلوو السطح 
 الربك اخلرسانية

والربك  احلفائر الرتابية

 الزراعية

 سدود احل اد املائ 

ال حراوية والتحويلية 

 واحلوااز
 اجملةوع

 (6سعة )م عدد (6سعة )م عدد (6)م سعة عدد (6سعة )م عدد

 6855355 1 6855555 6 - - 5355 2 حوو سد الوحدة

 5555 8 - - - - 5555 8 حوو سد وادي العر 

 5555 8 - - - - 5555 8 زقال  –حوو سد ارحبيل بن حسنة  

 35525 5 - - - - 35525 5 حوو سد الوالة

 82851.55 23 1555555 81 5553555 66 65.55 6 حوو سد املواب 

 6855 8 - - - - 6855 8 حوو سد الكرك

 1685800 26 16555. 83 558555 . 8155 8 حوو سد التنور

 3129050 43 5225555 6 615555 85 525.. .5 حوو سد امللك والل

 99734850 280 15525625 53 852.5255 566 12555 58 تارد االحواو املائية للسدود التشغيلية

 122857050 418 96757350 67 25804500 286 295200 65 اجملةوع الكل 

جمةوع ةةياة مياه مشاريع احل اد املائ   

وأعدادها اليت ت  ر علال أحواو السدود 

 التشغيلية املائية
66 210200 53 8207000 41 14705000 138 23122200 



 

 
 

23 
 

$K
$K
$K

$K

$K

$K
$K

$K

$K$K

$K
$K$K$K

$K

$K$K

$K

$K

$K

$K
$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K
$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

$K

XY XY XY

XY

XY

XY

XYXY XY
XY

XYXY
XY XY XY

XY XYXY
XY

XY
XYXYXY

XY

XYXY

XYXY
XY

XY

XY

XY
XY

XY
XY

XYXY
XY

XYXY XY

XY XYXY
XY

XY XYXY
XYXY

XY

XY
XYXY

XY

XY

XY

XYXY

XY XYXYXY XYXY
XY

XY
XY

XY

XY

XY
XYXY XY

XY
XY XY

XY XYXY XY

XY
XY

XY
XY

XYXY XYXY
XYXY

XYXYXY

XY
XY

XY
XY

XYXY

XY XY

XY XY XY
XY XY XYXY

XYXYXY
XYXY XYXY

XY XYXYXYXY XY
XY XYXY XY XYXYXYXYXY XYXY

XYXY XYXY XYXY XY
XY

XY
XY XY

XY

XY
XYXY

XYXY
XY

XYXY XY
XYXY

XYXYXY
XY XYXYXY XY

XY
XY

XY
XY

XYXY

XYXY

XYXY
XYXY

XY
XY

XY XYXYXY

XY

XY

XY

XY

#
#
####

#

####
#

##

###

#

#
#

####

#

#
#

### #
#

#

#
#

#

###
##

#

#

#

#

##
#
#

#

#

# #
#
#

#

#
##

##

#

#

#

البحر الميت

خليج العقبة

بحيرة طبرية

محافظة معان

محافظة المفرق

محافظة العقبة

محافظة العاصمة

محافظة الزرقاء

محافظة الكرك

محافظة الطفيلة

محافظة إربد

محافظة البلقاء

محافظة مادبا

محافظة جرش

محافظة عجلون

190000 290000 390000 490000

20
00

00
-

10
00

00
-

0
10

00
00

20
00

00
30

00
00

ائ  ع احل اد امل شاري ع م مواق

!

ية ية اهلاا كة األردن ل ة امل

ري ياه وال وزارة امل

طة وادي األردن ل س

ائ  ة احل اد امل ري مدي

تاي اخلاروة: ف م

ربك# ال

XYر احلفائ

$Kة سدود  ال حراوي ال

0 9 18 27 36 45 544.5
Km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يف املةلكة االردنية اهلاايةتاروة توضح مواقع احل اد املائ  

 ادارة لشااااااا ون الري

 

 مديرية املشاريع  

 

 متابعة اعةال التنفيذ واالارال علال املشاريع التالية: .7

 .اعادة تأهيل ري حسبان الكفرين/املرحلة الثانية 

  ةم .71مشروع ري بور ةبد 

 ووري العطا اة اخلااة بتأهيل االستشاريني املذةورة أدناه: اعداد الشروط املراعية )فين ومال / تأهيل االستشارين( للةشاريع  .1

 ( (  واخلاص  )66/1377العطا  رقمAdaption to climate change II 

 consultancy for Accompanying measures ) 

 ( ( واخلاص  ).35/558العطا  رقمAdaption to climate change II  

consultancy for project Implementation.) 

مت  عداد الشروط املراعية ملشروع تنفيذ نشاواة صفي  الفاقد من املياه وتعزيز أنظةة التحكم واملرافبة يف بور األردن ووري  العطا   .0

 ( واخلاص بمعداد الدراساة والت اميم وو ائا العطا .10/1313رقم)

 ( ةم.07( بطول تقرييب )70تالل الذهب وتطة ضخ )متابعة أعداد الدراساة والت اميم ملشروع انشا  اخلط الناقل مابني  .4

( للح ول عل  التةويل الالزم USAIDاملتابعة والتنسيا مع اجلراة املاحنة مثل بنك األعةار األملان  والوةالة األمريكية للتنةية الدولية ) .0

 يذ عدة مشاريع مستفبلية وتوقيع االتفاقياة اخلااة بذلك.من منح وقروو لتنف

 متابعة الوحداة الزراعية وةل ما يتعلا باي ال املياه اليرا واالستةالةاة اخلااة خبطوط الري يف مناوا االبوار.  .6

 اعداد نسب اإلجناز للةشاريع والتقارير الشررية والتدفا الشرري للةشاريع قيد التنفيذ. .1

 ال يانة واإلاالحاة الالزمة للةشاريع التالية تالل فرتة اإلاعار بماالي العيو :متابعة أعةال  .1
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   00 ل  تطة ضخ  14مشروع اخلط الناقل من تطة ضخ. 

 .عادة تأهيل تطاة ال خ يف األبوار الشةالية والوسطال  

  .ري سيل فينان / وادي عربة 

 يف امل ادر املائية املاتلفة يف منطقة وادي االردن مع اجلةعية العلةية امللكية .متابعة تنفيذ االتفاقية اخلااة مبراقبة نوعية املياه  .7

 متابعة  عداد الشروط املراعية وأسس تأهيل االستشاريني ملشروع احلد من فاقد املياه يف قناة امللك عبدا اهلل يف وادي األردن. .73
 

 مديرية املاترباة
 املاترباةقسم 

 موزعة ةاألت :  ةعين  (0091 ليل )قام قسم املاترباة بمدتال و  -1

 نوع اإلارا 
 نوع العيناة

 اامع العيناة م ادر العيناة عدد العيناة

مياه  مجع واستالم و ليل

  ةيةيائ /بيولوا 
 مزارعنيوقسم نوعية املياه  1534

 مزارعنيوقسم نوعية املياه 

 تربة مجع واستالم و ليل

333 
 ارةاة زراعيةمزارعني ، 

، ،اجلةعية العلةية امللكية

 ارةاة دولية

 قسم نوعية املياهقسم املاترباة ، 

،مزارعني اجلةعية العلةية امللكية

 وارةاة دولية

 ، ارةاة زراعيةمزارعني مزارعني  93 مساد استالم و ليل

 ، ارةاة زراعيةمزارعني مزارعني 91 نباة استالم و ليل

 
 علال الرتبة الزراعية يف وادي االردن حام  السيرتيكنشر حبي علة  بعنوان: تا    -0

 . ة والدورية واالستثنائيةفنيالرير اتقال عداد  -3

 .نشرة اراادية 322توزيع  -9

 

 -(  ليل موزعة ةاألت :3536قام قسم املاترباة بمارا  ) -6

 عدد التحاليل املاترباة

 0629 خمترباة  ليل الرتبة

والبيولوا  خمترب  ليل املياه الكيةيائ   6693 
النباةخمترب  ليل   096 

االمسدة والنباةخمترب  ليل   133 

 

 -:والبيةة والرتبة قسم نوعية املياه

 ( عينة مياه من مشاريع الري املاتلفة يف سلطة وادي األردن .1926مجع ) -1

  عينة تربة من خمتلو املواقع من املةلكة 160مجع  -0

 دومن واادار التقارير الفنية اخلاص برا 1022دراسة  -3

 
  يراداة املديرية الكلية )بالدينار(  تالل العام 0201

 

  اليل عيناة مياه  مساد عيناة امسدة  اليل عيناة تربة
نباة اليل عيناة   

 
 اجملةوع

10024.62 1340.06 03060.22 363.22 36605.66 
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 والتنظيم دارة األراض  

 

 مديرية االراض  

  ففا  قسام تساجيل    يف السلطة علال تنفيذ املرام الايت تعناال بشا ون الوحاداة الزراعياة والوحاداة الساكنية ومت ارفيرا         تعةل مديرية األراض  ،

تشاةل ااادار و اائا    وتتةثل مبعامالة تااة بالوحداة الزراعية والوحاداة الساكنية   ملتلق  اخلدمة ( معاملة 6115مت اجناز حوال  )االراض  

التا يو بامسا  املت رفني بالوحداة الزراعية والوحداة السكنية و ويال و اائا التا ايو اا سانداة التساجيل ومعاامالة البياع والارهن         

الوحاداة   وتنفيذ حجج االرث والتاارد وت حيح امسا  املت رفني للوحداة الزراعية والوحداة السكنية باالضافة اا تنظيم عقود اال ار علاال 

( اافحة مان   6858وأراافة )  .555 منذ بداية عامواليت بدأ العةل برا ملفاة الوحداة الزراعية ( افحة من 3363)أرافة الزراعية، ةةا مت 

 ( ماان قاانون تطااوير وادي األردن فقااد مت 56، واساتنادًا ألحكااام املااادة رقام )  5585ملفااة الوحااداة الساكنية والاايت بادأ العةاال برااا بنراياة عااام     

 ( وحدة سكنية يف مجيع مناوا األبوار الاحا  االستحقا  حسب األاول.568ص يو  )

 أنظةة املعلوماة اجلغرايف علال طط استعةاالة األراض خمستادام وبا(GIS)          عةال قسام الشا ون الفنياة يف مديرياة األراضا  علاال  دياد موقاع

( معاملااة مااا بااني 011( واجناااز ) مطابقااة,اااادار ساانداة تسااجيل  ,ار االسااتةج ,الاارهن ,البيااع (( قطعااة ارو و وحاادة زراعيااة لغاياااة 103)

و مراساالة رئاساة الاوزرا  و الاوزراة      مذةراة اارحة ملكتب معال  الوزير وملكتب عطوفاة االماني العاام   مذةراة جملس ادارة سلطة وادي االردن 

( 10وااادار حاوال  )  ني ةتاب ردود للةاواون  واعاداد   يف املةلكاة  هلاا  مديرية تسجيل االراض  واملديرياة التابعة  مراسالةوامل سساة واهليةاة و 

( 773ومت احتسا  قيم رأمسالية لوحداة زراعية ضةن مشاريع السالطة الزراعياة وااادار)   ،  خمطط بأحجام خمتلفة ملديرياة السلطة املاتلفة

 ة الزراعية .قيد مال )دائن،مدين( وارساهلا للدائرة املالية بامسا  املت رفني برذه الوحدا

 

 مديرية تقدير االراض 
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   ( مان قاانون تطاوير وادي األردن وتعديالتا ، علاال اساتةالك وتقاديرقطع األراضا  أو         58تعةل مديرية تقديراألراض  استنادًا  ا أحكاام املاادة )

السادود، و تنفياذ تطاوط الاري واملراار       ح و املياه او ةليرةا و أي  حقو  أتر  تتعلا باألرو واملا  و لك لغاياة مشااريعرا املاتلفاة ةمنشاا     

تةالة  والطر  واألقنية و استةالةاة لغاياة التوسع يف التنظيم السكين أو املشروع الزراع ، باإلضاف   ا اارل التعوي ااة للةاالكني عةاا مت اسا     

ديناار تقريباا لياتم اارفرا الااحا        ( 6.55555لغاياة هذه املشاريع،حيي مت احتسا  قيةاة التعوي ااة املاليا  تاالل هاذه الفارتة بقيةاة )       

( ديناار منراا ومت االنتراا  مان      5555555االستحقا  و لك عن مساحاة قطع األراض  املستةلك  او التحسيناة الواقع  عليرا حياي مت اارل )  

 عان ملكيااترم الواقعا     (دينار تقريبا لتح يلرا من مالك  قطع االراض  املا و هلم وحداة سكني  بدال63555 رسال مذةراة مالي  بقية  )

( 88( معاملاة رفاع  ااارة  ساتيال  و )    82( مذةرة مدين، و مت اإلنترا  من  جناز )56( مذةرة دائن و )25ضةن التنظيم السكين، حيي مت انرا  )

( اعالن نشار ملعاامالة     35) ( معاملة تقدير لقطع أراض  لغاياة مشاريع السلطة املاتلفة ومت نشر  55معاملة للش ون القانونية ، ومت  عداد )  

( معاملاة تقادير وارسااهلا للجناة االساتةنافية ، و مت       66التقدير يف ال حو اليومية وعلال موقع الوزارة االلكرتون ، وةذلك مت االعرتاو علاال )   

 علقة برا حسب االاول.( معاملة وردة من اللجنة اإلستةنافية وحولت اا األقسام املعنية الستكةال اإلارا اتاملت 62استالم )  

 مديرية التنظيم

   لقطع األراض  األتر  الواقعة تارد مشااريع   5558معاملة ملتلق  اخلدمة و لك تالل عام  (2552)عةلت مديرية التنظيم علال اجناز حوال

( 8533راضا  األتار  وها  )   السلطة الزراعية والتنظيةية وللوحاداة الساكنية وتشاةل هاذه املعاامالة : معاامالة الاادار موافقااة لقطاع األ         

 تنفياذ حجاة صاارد او ارث   ( معاملاة  6.و) وةالة تااة ب  قابلاة للعازل  ( معاملة الادار 85( معاملة رهن أراض  اتر  و )65معاملة بيع و)

 وقاع تنظيةا   خمطاط م ( 8628وااادار ) راض  املةلوةة قطع األ االستيال  عنااارة رفع ( معاملة مت عرضرا علال جملس ادارة السلطة ل816و)

وةالاة تاااة با  قابلاة     ( موافقاة الاادار   35لقطع األراض ، اضافة اا اادار موافقاة للوحداة السكنية ال اادر براا ساند تساجيل تتةثال باا )      

بعاد   عادة تسجيل قطع اراض   لوةاة ملالكيراا  ( معاملة ال16داتل التنظيم و) تنفيذ حجة صارد او ارث( معاملة ل62داتل التنظيم، و) للعزل

 و يقاة ص ايو  ( وحادة ساكنية ب  555( موافقة رهن داتل التنظيم وافراز حاوال  ) 62( موافقة بيع داتل التنظيم و)555و) الرفع املساح 

( معاملة لرتتيو أبنية أو اي اال تادماة   35( وحدة سكنية ودراسة )8565م قت  ومطابق  خمططاة التنظيم وخمططاة األراض  حلوال  )

( ولب من وحدة االستثةاراة لتحدياد مواقاع قطاع أراضا      8.اضافة اا دراسة )  لوةةأتر   اراض  قطعزراعية واة الوحدل)مياه وةرربا ( ل

 من مشاريع السلطة ُوبعد هذه املواقع عن الشارع الرئيس  وعن أقر  م در مائ  و ديد مساحة وملكية هذه األراض  اضاافة اا دراساة حاوال    

 ني وم سساة ودوائر حكومية خمتلفة واعداد الردود املناسبة.( ولب مقدم من مواون681)

 العطا اة و املشرتياة والش ون املالية  

 مديرية الش ون املالية

 قسم النفقاة

 0202/ للعام اجلاري االنفا 

 نسبة االنفا  امل رول املا و املشروع

420100601 14,302,000.000 14,224,287.346 %97.80 

423000601 1,443,000.000 1,173,855.968 %80.50 

 89.10% 15,398,143.314 15,745,000.000 اجملةوع

 0201االنفا  الرامسال / للعام 

 نسب  االنفا  امل رول املا و املشروع

420500001 1,702,500.000 1,690,976.614 %99.30 

421000000 960,100.000 755,789.669 %78.70 

421500000 3,908,000.000 3,365,938.441 %86.10 

422000000 2,514,400.000 2,012,685.205 %80.00 

422500000 195,000.000 108,015.680 %55.40 
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423000000 6,877,000.000 5,078,037.959 %73.80 

 80.50% 13,011,443.568 16,157,000.000 اجملةوع

    

 0201تقريراالنفا  للعام /

 نسب  االنفا  امل رول املا و 

 %97.80 15,398,143.314 15,745,000.000 النفقاة اجلارية

 %80.50 13,011,443.568 16,157,000.000 النفقاة الرامسالي 

 %0.00 0.000 0.000 القروو

 %89.10 28,409,586.882 31,902,000.000 اجملةوع

 

 قسم االماناة

 

 ( .345466.321هو ) 0201المصروفة على برنامج التعويضات البيئية ) حفائر ( خالل عام  لغقيمة المبحيث بلغت  

 االيراداةقسم ا

 

 اجملةوع االنشطة االتري الطاقة الكرربائية مياه السقاية مياه اناعية السنة

1317 1771776 7477171 7333777 1607166 1360071 

 

 

 مديرية العطا اة واملشرتياة 

 
  العطا اة:قسم أوال: 

 األاغال من عطا اة جمةوعة واحالة بطري 0202 عامل حتال نراية ارر حزيران واملشرتياة العطا اة مديرية يف العطا اة قسم قام -

 :التال  النحو علال مف لة، واملباارة يف تنفيذها، 0202واحمللية( للعام  املرةزية)

 

 أاغال / مرةزيةالعطا اة  -8

 اسم العطا  نوع العطا  رقم العطا 

تاريخ توقيع 

 االتفاقية

 قيةة االحالة )دينار(

 تنفيذ 91/2021

تنفيذ مشروع نشاواة صفي  الفاقد من املياه 

 وتعزيز أنظةة التحكم 

 واملراقبة يف بور االردن

  قيد الطري

 اارال 76/2021

اارال علال تنفيذ مشروع نشاواة صفي  الفاقد من 

 املياه وتعزيز أنظةة التحكم 

 واملراقبة يف بور االردن

فتح العروو 

  املالية

 دراساة 5/5558

اخلدماة االستشارية اهلندسية ملشروع  وادي الفيفا و 

 وداي اجلرم
دراسة العروو 

 املالية
 

  قيد االحالة (Accompanying Measures) دراساة .33/558

 دراساة .35/558

Implementation 

Rehabilitation of irrigation systems in Jordan 

Valley 

  قيد االحالة
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 عطا اة اللجان اخلااة -0

 اسم العطا  نوع العطا  رقم العطا 

 تاريخ توقيع 
 االتفاقية

قيةة 

االحالة 

 )دينار(

BPSDMP/1/2021 دراساة RFP AND CONTRACT AGREEMENT FOR 

the 

Baptism Site Development Zone 

Conceptual Master Plan Services 

  قيد الطري

D/1/2021 قيد الطري تنفيذ مشروع تنفيذ تط ناقل للةياه موازي خلط داانيا تنفيذ  

D/2/2021 اإلارال علال تنفيذ مشروع تنفيذ تط ناقل للةياه موازي خلط  اارال

 داانيا

  قيد الطري

 

 
  5558قسم املشرتياة و التدقيا  و املتابعة / لوازم  لالعام  - انيا :

 

 -ح ر األعةال املنجزة يف قسم املشرتياة  حسب مراحل عةلياة الشرا  و قيةرا املالية علال النحو التال  : مت

 تلية عطا اة أاغال / -3

 قيةة االحالة )دينار( تاريخ توقيع االتفاقية اسم العطا  نوع العطا  رقم العطا 

 5555. 1/6/5558 سد عيون الذيب التحويل  تنفيذ 8/5558

5/5558 

 

 تنفيذ

توريد وترةيب وربط وتشغيل نظام لتوليد الطاقة 

 الكرربائية بمستادام اخلاليا الشةسية يف موقع سد اللجون  
5/3/5558 66555 

 تنفيذ 6/5558
،  6، احلرانة 8،احلرانة ، تل االق ع  5ايانة حفائر )اجلنا  

 (6، ال بع  5، ال بع  8حف ة وحااز اجلنا ، ال بع  

65/3/5558 866225 

 تنفيذ 6/5558

( ، 8ايانة حفائر )ابحا ، العون ، نايفة ، البقيعاوية )

السليةانية، قاع ظويلة، وادي سلحو ، اللحف ، اجلعابرية، 

الساليطة(/تافظة حليحل، الشربا ،اعيب ع فور، وادي 

 املفر 

51/5/5558 836255 

 88/1/5558 منطقة األزر  – نشا  حف ة وادي البطم  تنفيذ 2/5558

..652 

 
 قيةة االحالة )دينار( تاريخ توقيع االتفاقية اسم العطا  نوع العطا  رقم العطا 

 تنفيذ 3/5558

استبدال بالوة اسر علال قناة امللك عبد اهلل يف انو  ظررة 

 الرمل و عادة تأهيل وريا املالحة
55/./5558 66.31 

 تنفيذ 5/5558

، 5، احلسا 8، احلسا 8ايانة حفائر )قاع حف ة، القطرانة 

 (/ تافظيت الكرك ومعان6احلسا 

51/./5558 855555 

 تنفيذ 1/5558

توريد بيس ةورس و ح ةة سيليكوة للطر  الزراعية يف 

 وادي االردن
2/1/5558 58535 

 تنفيذ 5558/.
 لوائ   يف الزراعية للطر  اسفلتية تلطة وفرش توريد

 اجلنوبية والشونة ديرعال
55/./5558 61.55 

 82162 81/85/5558 ايانة ودعاة واسور علال قناة امللك عبداهلل تنفيذ 85/5558

 تنفيذ 88/5558

، الع ية 5ايانة حفائر )تل ارا ، امل لال، اومري اجلفر 

 (/ تافظة معان5أبو وليحة  ،5، الع ية 8

83/./5558 855555 

 تنفيذ 85/5558
توريد وفرش تلطة اسفلتية للطر  الزراعية يف االبوار 

 الشةالية
55/85/5558 825665 

 تنفيذ 86/5558
 ،5 هقي  ،8 هقي  البندان، ،5 الغ ني) حفائر ايانة

 الشعالن سد وايانة( السفلال سلةان تلعة الفي ة،

 املفر  تافظة/  الرويشد منطقة يف

55/./5558 88..15 

  قيد الطري دراساة واارال مبنال  دارة االبوار اجلنوبية  تنفيذ 86/5558

  قيد الطري توريد اسفلت سائب للطر  الزراعية يف وادي األردن تنفيذ 82/5558
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 ولباة الشرا   -أوآل :
 

 -وعلال النحو التال  :  5558( ولب ارا  تالل العام .886مت تسجيل )

 ( ولب ارا  .365ارا  مباار  )   - أ

 ( ولب ارا  . 655جلان ارا  )  -  

 ( ولب ارا . 16دائرة املشرتياة احلكومية  )  ارا  عرب-د

 ( ولب ارا  .66تلزيم )  -د

 ( ولباة ارا  . 55)  -عن وريا وري باجلريدة  -عطا اة جلنة الشرا  تلية / لوازم ، تدماة -ها
 

اا احلاسو   للحفظ و املتابعة و   و مجيع  ولباة الشرا   مت  تسجيلرا بسجالة  ولباة الشرا  املعتةدة و حسب األاول  باإلضافة  إلدتاهلا

 األرافة .

 

 قراراة اإلحالة و التلزيم  - انيا :

 

  -( قرار  حالة وقرار تلزيم وعلال النحو التال  :  616 حالة و تسجيل  )   مت

 

 دينارا. ( 6.5.35.356قرار  حالة بقيةة  مجالية مقدارها ) ( 668قراراة  حالة جلنة الشرا  احمللية / لوازم ، تدماة )   - أ

 

 5( دينار556333.535( بقيةة  مجالية مقدارها )66قراراة تلزيم )- 

 ( دينارا .532366.616ما مقداره ) 5558بلغت القيةة اإلمجالية لقراراة اإلحالة تالل العام  

 

ة قراراة اإلحالة املعتةدة و حسب األاول باإلضافة  إلدتاهلا  اا احلاسو   للحفظ  و و مجيع  قراراة اإلحالة و التلزيم  مت  تسجيلرا بسجال

 املتابعة واألرافة .

 الكفاالة - الثا :

 

 ( ةفالة  و ايك بنك  حتال تارخي  وعلال النحو التال  : 815مت التعامل مع  ) 

 

 (.85) ( ، ةفاالة حسن التنفيذ  عدد 25ةفاالة حسن التنفيذ: ايكاة عدد )  - أ

 (.66( ، ةفاالة دتول عطا  عدد )38ةفاالة دتول عطا اة: ايكاة عدد ) -  

 (.5( ، ةفاالة ال يانة عدد )88ةفاالة ال يانة : ايكاة عدد ) -د

 5( -- ( ،  ةفاالة عدد )8ةفاالة التلزيم : ايكاة عدد ) -د

 

 ( تعرد عدل  ساري املفعول 65هو )  5558عدد التعرداة  العدلية اليت مت التعامل معرا تالل العام 

( ، موزعة بني ةفالة وايك، مت  25( ايك و العدد الكل  للكفاالة )  865هو )  5558العدد الكل  للشيكاة اليت مت التعامل معرا تالل العام 

  5( ةفاالة حتال تارخي 51( ايك و )  56اإلفراد عن )

 

 اول  باإلضافة  إلدتاهلا اا احلاسو  للحفظ  و املتابعة و األرافة .و مجيع الكفاالة مت  تسجيلرا بسجالة الكفاالة  حسب األ

 

 الفوات  -رابعا :

 

( دينارا موزعة حسب أنوع قراراة اإلحالة و التلزيم 88.3851( فاتورة بقيةة  مجالية مقدارها  )8665مت تدقيا و  اازة ارل )

 -واإلتفاقياة و حسب القيم املالية هلا ةةا يل  :

 

 ( دينارا..85266( فاتورة بقيةة  مجالية )365مباار )ارا   - أ

 ( دينارا .2.58.5( فاتورة بقيةة  مجالية مقدارها )658قراراة اإلحالة / جلنة ارا  ) -  

 ( دينار.53.551( فاتورة بقيةة  مجالية مقدارها ) 5.تلزيم ) -د

 ( دينارا .851556( فاتورة بقيةة  مجالية مقدارها )66وري باجلريدة )عن وريا  -جلنة الشرا  احمللية / لوازم ، تدماة  -قراراة اإلحالة  -د
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 5( دينار 855265( فاتورة و بقيةة  مجالية مقدارها )1.دائرة املشرتياة احلكومية  ) -ها

اة و بالبا ما تغط  ( دينارا علةا بأن معظم اإلتفاقياة تدفع علال دفع516615.355( اتفاقية بقيةة  مجالية مقدارها )86اإلتفاقياة: ) -وا

 5 5555 – 5558ن و سنة حالية و ن و سنة قادمة 

 

 مستنداة اإللتزام املال   -تامسا : 

 

مت  ست دار مستنداة  لتزام مال  من قبل قسم املشرتياة جلةيع العطا اة اليت ورحت عن وريا  قسم  العطا اة / للعطا اة اإلنشائية 

دينار حيي مت  85555، اليت ةانت القيةة التقديرية هلا أةثر من  5558عطا اة قسم املشرتياة تالل  العام املذةورة أعاله  باإلضافة  جلةيع 

  رساهلا للدائرة املالية لتحويلرا لدائرة املوازنة العامة إلستكةال توقيعرا وتتةرا حسب األاول والس  بمارا آة وري عطا آترا
 وعلال النحو التال  : 

 

 5( دينار636555(  مستنداة  بقيةة   مجالية  مقدارها ).أاغال ، مت  حجز )-نة الشرا  احملليةالعطا اة / جل  -أ

 ( دينار .656855(  مستنداة التزام مالية بقيةة  مجالية  مقدارها )53لوازم ، مت  حجز ) -العطا اة / جلنة الشرا  احمللية  - 

 ( .555555( بقيةة بلغت )2مستند تلزيم عدد ) -اا

 5( دينار5555.( بقيةة )5عطا اة دائرة املشرتياة احلكومية عدد ) -د

 (.8633555( بقيةة امجالية مقدارها )88عطا اة ارةة تطوير وادي عربة عدد ) -ه

 (.625555اتفاقية تنظيو مواقع السدود بقيةة امجالية ) -و

( دينارا مع استثنا  عطا اة ارةة 8265655اااةة  مجالية مقدارها )،  وبقيا5558(  لسنة  66العدد  اإلمجال   ملستنداة  اإللتزام املال  )

 وادي عربة  .

 

 

 

  دارة املوارد البشرية واملستودعااااة والنقلياة

 

 
  املوارد البشريةمديرية 

 

 موظو. 12التعيناة عدد  .8

 عقد. 013 ديد عقود موظفني )عقد  و فةة ودراة، عقد بدل جماز ، عقد اامل العالواة(عدد  .1

 ملو. 77ادتال ملفاة املوظفني اجلدد عدد  .0

 اعداد ادول التشكيالة . .4

 ةتا . 03035 ةتب اادرة وواردة يف الديوان املرةزي .0

 و يقية. 47734و ائا م رافة ديوان مرةزي  .6

 و يقة. 4376تراسل ديوان مرةزي اادر وارد  .1

 -التدريب موزع ةةا يل : .1

 متدر .   126دوراة وورش عةل داتلية         - أ

 والب.   19 تدريب وال  اامعاة    -  

 حرةة.9499 حرةاة التعديل)عالوة ، تعديل وضع(  ..

 حرةة. 73حرةاة ترفيع وتعديل أوضاع  .73

 .حرةة زيادة ادارة 96+حرةة 1023حرةاة الزيادة السنوية  .77

 و يقة. 629511الو ائا امل رافة  .71

 موظو. 36حرةاة انرا  اخلدمة  .70
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 حرةة.120اارا اة تأديبية  .74

 حرةة. 45تكليو وانتدا  .70

 حرةة.0146ااازاة )سنوية، مرضية، جلان ، بدون راتب(  .76

 .1630حرةاة ادامة معلوماة املوظفني علال نظام احلكومة االلكرتونية  .71

 موظو وادتال فروقاترا بالزيادة او بالنق ان. 1036التدقيا علال الرواتب العالواة ل .71

 موظو  65وعددهم وقو رواتب املوقوفني عن العةل واملةنوحني ااازاة بدون راتب واعادة رواتبرم بعد االاازة  .77

 حرةة. 7110ويبلد جمةوعرا  ادتال املكافهة والتنقالة واالقتنا  ملوظف  السلطة وتدقيقرا .13

 ل ارري.بشكحسم العةل االضايف والتنقالة واالقتنا  واملكافهة للةةنوحني ااازة مرضية  .17

 يوم تالل الشرر الواحد . 12حسم ن و املكافأة للةوظفني املةنوحني ااازة تزيد عن  .11

 .حسم ن و املكافأة للةوظفني املةنوحني عقوبة  .10

 .تقرير سنويا  422وباعة تقارير الرواتب الشررية وعددها  .14

 تقرير. 15وعددهم اعداد التقارير الفنية اخلااة اقسام املوارد البشرية  .10

 التقارير املطلوبة للدائرة املالية عند الطلب مبعدل تقرير اسبوعيا . اعداد .16

 موظو. 36اعداد ةتب االدتار وضةان املالية للةوظفني املنريني وعددهم  .11

 موظو. 36اعداد ةتب االنرا اة اخلااة بالرواتب ل  .11

 موظو بشكل ارري  1036وباعة رواتب املوظفني ويبلد عددهم  .17

 

 

 

 

 

 
 

 املستودعاةمديرية 
 

تالل  ادار تعاميم لتزويد املديرياة  تأمني اداراة سلطة وادي األردن و مديرياترا املاتلفة باألحتياااة الالزمة واملطلوبة من  .8

 املعنية بأحتياااترا و لك لطرحرا بعطا  مرةزي لألستفادة من فروقاة األسعار.

 و السلطة منرا.متابعة عطا اة دائرة املشرتياة باللوازم واستالم ما خي .5

تعةيم املواد الراةدة عل  ةافة اداراة سلطة وادي االردن ومديرياترا املاتلفة لألستفادة منرا ومن  م خماوبة دائرة املشرتياة  .6

 .احلكومية لتعةيةرا عل  الدوائر احلكومية

 س  العةل فيرا.القيام بالرقابة الفنية عل  ةافة مستودعاة السلطة ل ةان عدم حدوث خمالفاة وضةان حسن  .6

اعداد االارا اة األزمة لعةلياة اجلرد السنوية ملستودعاة السلطة وتشكيل اللجان اآلزمة هلذا الغرو ومنرا التعةيم عل  ةافة   داراة  .2

 ..558( لسنة 51اللسلطة للقيام بعةلية اجلرد السنوي لكافة املستودعاة احلكومية رقم)

 .ادارة املازون بالتعاون مع دائرة املشرتياة احلكوميةالس  بألارا اة األزمة لتطبيا نظام  .3

 

 
 مديرية العالقاة العامة
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 .ساهةة يف تنظيم واعداد وتنفيذ الربامج االاتةاعية والثقافية -8

 .الردود علال اسةلة جملس النوا  واستي احاترم ومطالبرم -5

 .استقبال الوفود املدعوة للةشارةة يف خمتلو انشطة السلطة -6

 .المية اليت مت  ديثرا واعادة وباعتراالنشراة االع -6

 .محالة التوعية بالتنسيا مع مجعياة مستادم  مياه الري -2

 .نشروتغطية  اتبار السلطة من تالل املوقع االلكرتون  و عرب وسائل االعالم    ااملاتلفة)املرئية،املقرو ة،املسةوعة( -3

 .تنظيم ورش العةل وامل متراة وبرامج التوعية -5

 .اعداد حفالة تكريم املوظفنياملساهة  يف  -1

 .املساهةة واملتابعة يف اخلطط اليت مت تنفيذها واالنشطة ب  الرمسية -.

 .احلةالة التوعوية اخلااة بالتحذير من االقرتا  من قناة امللك عبداهلل واملسطحاة املائية املاتلفة وعةل ب ها من احلةالة التوعوية -85

 .ائحة  ةورونااملشارةة باحلةالة التوعوية اخلااة جب -88

 ملوظف  قطاع املياه  بني فرتة وأتر . .8ةوفيد  -  PCRالتنسيا والتواال مع فريا التق   الوبائ  ملبنال الوزارة لغاياة  فحو   -85

 التنسيا والتواال مع جلنة املطاعيم ومديرية االم ال  لغاياة أتذ ارعيت اللقاي )سينافورم(ملوظف  قطاع املياه يف الوزارة اليت متت -86

 .58/3/5558علال مرحلتني ارعة اوا /ارعة  انية  

 .متابعة تطوراة اائحة ةورونا والتقارير اليت ت در  بشكل يوم  -86

 

 

 

 

 

 

 
 وحدة الش ون القانونية

 اجنازاة وحدة الش ون القانونية 
القسم  املرةة 

 املعين

 نسبة االجناز م ار  االدا  العدد اجلراة  اة ال لة

عن تنفيذ قراراة اادرة 

 احملاةم املات ة

 /متابعة 

 الق ايا

 رئاسة الوزرا 

 مديرية الش ون القانونية /وزارة املالية 

 مديرية الش ون املالية 

 تامو السلطة 

 املديرياة املعنية

70 
 عدد القراراة اليت يتم 

 تدقيقرا

733%  

تبلد دعاوي حقوقية   

 وارعية مقامة علال السلطة

 

 /متابعة 

 الق ايا

 تامو السلطة 

 وةبل ادارة ق ايا الدولة

ةافة مديرياة السلطة لغاية الردود والتزويد 

 بالو ائا والبيناة 

احملاةم   

حقوقية10  

 

دعو    0

 ارعية

 

عدد الدعاوي اليت مت 

 تبليغرا للةحامني 

 

عدد البيناة والو ائا اليت 

 مت تزويدها حملامو السلطة

733 %  

دعاوي ازائية )تاضر 

واعتدا ة(ضبط   

 

 /متابعة 

 الق ايا

 

 املساعداالبوار الشةالية والوسطال

 املساعد االبوار اجلنوبية 

 تام  السلطة لغاية املطالبة باحلا املدن 

06 
عدد ال بوواة اجلزائية 

 اليت نظةت وفقا للقانون

 مستةره

 

 

متابعة الق ايا اجلزائية 

 املرفوع  علال املوظفني 

 

 /متابعة 

 ق ايا

للةوارد البشرية واملستودعاةمساعد   

 مساعد للةالية والعطا اة واملشرتياة

 تامو السلطة

 احملاةم

 االارزة االمنية

1 
الدقة والسرعة يف احل ول 

 علال الو ائا

 مستةره

جلان  قا وجلان تدقيا 

 و قيا 

ةافة 

 االقسام

 11 ةافة مديرياة السلطة
التقارير املعدة من قبل 

 اللجان

733%  

 منجزة

 713 ةافة مديرياة السلطة /ابدا    بدا  الرأي واالستشاراة
% 733عدد االستشاراة املقدمة 
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 ديوان التشريع والرأي  الراي 

 تامو السلطة

 منجزة وفقا للتشريعاة 

 خماوباة ومراسالة

 

 

 

ةافة 

 االقسام

 

 

 

 احملاةم بكافة درااترا

 دوائر التنفيذ

 امل سساة املالية

 املواونني

وامل سساة احلكومية الوزاراة  

133 
% 733 عدد الردود

 منجزة

 

 

 

انذاراة موا  من قبل 

 السلطة

 /متابعة 

 الق ايا 

 تامو  السلطة

  ةافة مديرياة السلطة

1 
%733 عدد االنذاراة املوا   

دعاوي املدنية مقامة من 

 قبل السلطة

 /متابعة 

 الق ايا

  تام  السلطة

 ةافة مديرياة السلطة

01 
%77 الدقة يف االارا اة املتبعة   

ةافة  ارافة  وحفظ املعامالة 

 االقسام

 ةافة االداراة

 تامني السلطة

 احملاةم

 ةافة الوزاراة وامل سساة والدوائر احلكومية

7703 
عدد املعامالة اليت مت 

 حفظرا

76%  

 متابعة ق ايا السلطة 

حلقوقية والشرعية ا

 واجلزائية واالدارية 

 /متابعة 

 الق ايا

 احملامني

 احملاةم

 ةافة مديرياة السلطة

 وةيل ادارة ق ايا الدولة

ما يقار      

 دعو  

710 

دعو   74و 

 ارعية

عدد البيناة اليت مت 

تزويد تامو السلطة 

 ضةن املدة القانونية

733%  

 /متابعة  متابعة ق ايا التحكيم 

 الق ايا

 هيةة التحكيم

املديرية املعنية   

 

1 

والدقة يف تزويد السرعة 

الو ائا والبيناة املطلوبة 

يف الدعاو  ضةن املدة 

 القانونية

733%  

متابعة تعديالة القانون 

وايابة مسودة االنظةة 

 والتعليةاة ال ادرة مبواب 

 /ابدا  

 الرأي

 

 ةافة مديرياة السلطة

 

0 
 مستةر نسبة اجناز املشروع

 /ابدا   العقود واالتفاقياة

 الرأي

االراض  والتنظيمادارة   

 ادارة اجلةعياة

مديرية املوارد البشرية/وحدة االستثةاراة  

73 
مد  قانونية العقود 

 واالتفاقياة املنظة 

733%  

 اإلقليةيةواملياه  األعةالصطيط   دارة

 

 

 :التاطيط االسرتاتيج اجنازاة مديرية 

 

 يف املاتلفة التنظيةية والوحداة اإلداراة ةافة مع بالتعاون 5555 – 5558 لألعوام والتنفيذية االسرتاتيجية اخلطة  ديي .8

 .السلطة

 اتفاقية تنفيذ  وار يف USAID من املةول الري مياه فاقد تقليل مبشروع اخلااة املااور لتافيو العةل تطة و ديي متابعة .5

 ((FARA6.  Fixed Amount Reimbursement Agreement التةويل

 .قبلرم من املعدة التةويل منا د وفا ماحنة اراة لعدة وتزويدها املشاريع لتةويل مقرتحاة  عداد .6

 Jordan National احل ري التطوير سياسة مسودة ل يابة حكومية م سساة عدة من املشكلة الفنية اللجنة أعةال يف املشارةة .6

Urban Policy. 

 لدائرة ووتزويدها العالقة  اة االسرتاتيجية امل اراة و ديي 5556 – 5558 لألعوام السلطة مبوازنة اخلااة املقدمة  ديي .2

 .العامة املوازنة

 رئاسة: التالية اجلراة من أي ولب علال بنا  وتزويدها املشاريع برذه تااة تقارير و عداد ، السلطة مبشاريع اخلااة البياناة  ديي .3

 .والري املياه وزارة الدول ، والتعاون التاطيط وزارة الوزرا ،

 وتزويد الدول  والتعاون التاطيط وزارة قبل من املعدة النةا د وفا 5552 – 5558 لألعوام التنفيذي التنةوي الربنامج  عداد .5

 .والري املياه وزارة  ا اجلديد الربنامج

 .السلطة  يراداة وزيادة النفقاة لتافي  تطة وضع لغاياة املشكل العةل فريا يف املشارةة .1
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 .املياه قطاع حوةةة مبشروع اخلااة العةل بفر  املشارةة ..

 .بالسلطة اخلااة املائية املوازنة و ديي مرااعة .85

 الرئيسية اإلجنازاة وح ر وتنقي  ومرااعة مجع تالل من و لك 5558 للعام للسلطة والسنوية سنوية الن و التقارير  عداد .88

 .التنظيةية والوحداة اإلداراة لكافة

 .السلطة يف املعلوماة بتكنولوايا املتعلقة عةاللأل متفرقة فنية جلان يف املشارةة .85

 

 اجنازاة مديرية تطوير نرر األردن:

 

 متابعة تنفيذ اتفاقياة املياه اإلقليةية املرتبطة باعادة تأهيل نرر األردن ةةا ونوعا . .8

 املشارةة يف مرام اللجنة الفرعية ملياه الشةال /جلنة املياه املشرتةة . .5

 سلطة وادي االردن مع وزارة الطاقة والثروة املعدنية ملتابعة مشروع تط باز الشةال . ارتباط التكليو ة ابط  - .6

تطوير النرر وحوض  وتشتةل علال نتائج التحاليل املاربية لنوعية مياه النرر واالودوية والروافد    ديي قاعدة بياناة صدم .6

 املغذية ل  اضافة للقياساة الكةية لتلك الروافد.

وتقييم واارا  املقارناة الالزمة لنوعية مياه نرر االردن وروافده راوعا اا النتائج املاربية اخلااة مباترباة سلطة وادي دراسة  .2

االردن وخمترباة اجلةعية العلةيم امللكية وتقرير وزارة البيةة ملراقبة م ادر املياه عن بعد والتنسيب باالارا اة 

 جلراة املعنية.املةكنة بالتعاون مع ا  الت حيحية

 متابعة املراسالة واالارا اة الت حيحية املقرتحة بني اجلانبني ملعاجلة اي م در تلوث ي  ر عل  نوعية وةةية وبيةة نرر األردن. .3

اعداد تقرير مف ل حول نوعية وةةية مياه نرر األردن باألعتةاد عل  نتائج خمترباة سلطة وادي األردن باألعتةاد عل  نتائج  .5

 سلطة وادي األردن ونتائج الطرل اآلتر املراقبة عن بعد . خمترباة

 

 

 

 

 

 

 وحدة السياساة وتطوير االدا  امل سس 

 

 قسم احلكومة االلكرتونية

 

 و يقة. 855مت رفع جمةوعة من الو ائا علال املوقع االلكرتون  اخلارا  بعدد .7

 و يقة. 665االردن بعدد مت رفع جمةوعة من الو ائا علال املوقع الداتل  اخلاص بسلطة وادي  .1

 ( رسالة وعلال النحو التال ..361حيي مت ارسال ) SMSالعةل علال نظام الرسائل الق  ة .0

 ( رسالة.55.5رسائل جملس وجلنة أراض  سلطة وادي االردن بلد ) - أ

 ( رسالة68.5رسائل تبليد الرواتب بلد ) -  

  .موقع التواال االاتةاع  فيس بوك ( منشور علال ال فحة الرمسية للسلطة وادي األردن علال352 ضافة ) .4

 متابعة تنفيذ تطة التحديي الشاملة ملواقع سلطة وادي االردن االلكرتونية. .0

 ( اكو  واقرتاي وابالقرم ضةن الوقت احملدد.55حيي مت التعامل مع ) )خبدمتكم (العةل علال نظام الشكاوي احلكومية  .6

 وزارة املياه والري. العةل علال نظام الرتاسل والبوابة االلكرتونية يف .1

 .متابعة  ديثاة البياناة واملتعلقة يف املوقع االلكرتون  اجلديد اخلاص بقطاع املياه مع ةافة الوحداة التنظيةية .1

 العةل علال نظام الدعم الفين واخلاص بالبنية التحتية املشرتةة للحكومة االلكرتونية وتدماة احلكومة االلكرتونية. .7

 وي واقرتاحاة متلق  اخلدمة.املشارةة يف جلنة اكا .73

 املشارةة يف جلنة متابعة تنفيذ اخلطة التحسينية املتعلقة مبسوحاة املتسو  اخلف . .77

 املشارةة يف جلان فنية خمتلفة.  .71
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 .تواياة فريا االمتثال العاماملشارةة يف اعداد الردود علال  .70

 متثيل السلطة مع املرةز الووين لألمن السيربان  ة ابط ارتباط.   .74

 مع وزارة االقت اد الرقة  والريادة. لبياناة احلكومية املفتوحةلعةل علال من ة اا .70

 العةل مع وزارة االقت اد الرقة  والريادة علال مشروع التو يا االلكرتون  لقطاع املياه. .76

 العةل علال نظام التتبع االلكرتون  للسياراة العاملة يف السلطة. .71

 قسم املتابعة و سني االدا . ( بالتعاون معFARAاعداد تطة املااور ) .71

 اعداد مقرتي لنظام املتابعة والتقييم بالتنسيا مع املعنيني يف القسم املعين. .77

والفيس  الواتس أ ت نيو اخلدماة املقدمة من قبل سلطة وادي األردن ومتابعة  ديثرا علال تطبيا سند لت بح متاح  علال تطبيا  .13

 بوك.

 قسم املتابعة و سني االدا   :

مرااعة دليل العةلياة مع الوحداة التنظيةية املاتلفة وارسال   اا قسم احلكومة االلكرتونية لوضع  علال املوقع الداتل  لسلطة وادي  .8

 االردن.

مرااعة دليل اخلدماة مع الوحداة التنظيةية املاتلفة وارسال   اا قسم احلكومة االلكرتونية لتعديل  علال موقع سلطة وادي االردن/  .5

 ارة املياه والري.وز

 .( رئيسلجنةالشكاو واالقرتاحاة) متابعة اعةال جلنةاكاو واقرتاحامتتلقياخلدمة واملوظفني .6

 .5558مرااعة م اراة ادا  قياس العةلياة الرئيسية  .6

 .5558البد  باارا اة دراسة رضا متلق  اخلدمة  .2

اهلاتفيلةراةز تقديم اخلدمة مع ادارةتطوير األدا  املوسس  والسياساة/رئاسة متابعة اخلطط التحسينية ملسوحاة املتسو  اخلف  واالت ال  .3

 الوزرا .

ر متابعة مقرتي انشا  نظام الكرتون  للةتابعة والتقييم بعد اعدادتطة العةل اخلااةبوحدة السياساة وتطوير االدا  امل سس  ملعاجلة اخلط .5

 .USAID /FARAعةل  الوارد يف م فوفة املااور واليت ارسلت من قبل فريا

 حفظ ملفاة الوحدة وتسجيل الربيد ال ادر والوارد. .1

 وحدة الرقابة املالية )الداتلية(

 

 وحدة الرقابة املاليةاجنازاة 

 

 نسبة اإلجناز  املوضوع 

 4859 التدقيا علال املستنداة ال رل حلسا  النفقاة  

 714 التدقيا علال املستنداة ال رل حلسا  األماناة  

 10 اجلوالة والزياراة امليدانية 

 ةافة اللجان  املشارةة يف جلان املشرتياة والعطا اة اخلااة واحمللية 

 ةافة اللجان  املشارةة يف جلان التدقيا والتحقيا 

 ةافة اللجان  املشارةة يف جلان التأا  واالستثةار 

 5 التدقيا علال مستودعاة السلطة 

 7 التدقيا علال استادام املرةباة احلكومية 

 5 الرد علال مذةراة ديوان احملاسبة 

 31 الرد علال ةتب ديوان احملاسبة 

 7 االست احاة اليت مت  نرا ها 

 20 املذةراة الرقابية ال ادرة عن الوحدة 

 ةافة اللجان  املشارةة يف جلان التظلةاة 

 ةافة اللجان  املشارةة يف جلان استالم اللوازم والعطا اة 

 ةافة القراراة  1317التدقيا علال قراراة الرتفيع اجلوازي والواوب  لعام 
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 عيناة عشوائية  التدقيا علال قراراة منح وحجب العالواة

 ةافة الكفاالة  التدقيا علال الكفاالة املالية  للةوظفني 

 عيناة عشوائية  ثرية تدقيا حسا  السلو الن

 عيناة عشوائية  التدقيا علال العالواة الفنية والعائلية 

 ةافة القراراة التدقيا علال عالوة بدل التنقالة 

 مستةر  التفتي  علال االلتزام بأوامر الدفاع 

 عند احلااة  متابعة مالحظاة املتسو  اخلف  

 عند احلااة  متابعة استفساراة هيةة النزاهة ومكافحة الفساد 

 عيناة عشوائية  التدقيا علال الداوم الرمس  واإلاازاة 

 عيناة عشوائية  التدقيا علال تقييم االدا  الوظيف  

 عيناة عشوائية  التدقيا علال املكافأة 

 
 

 وحدة االستثةاراة
 

 تقوم وحدة االستثةاراة بتطوير اخلدمة والرق  برا لكافة املستثةرين. -8

 ( من املستثةرين وواليب اال ار.5558معاملة تالل عام ) (125مت استقبال ) -5

 ( مذةرة.325خماوباة داتلية: ) -6

 ( ةتا .655خماوباة تاراية: ) -6

 ( قرار جملس  دارة.855اادار ) -2

 ( عقد/اتفاقية.35ابرام و ديد عقود واتفاقياة متنوعة: ) -3

 لة.( معام625اجناز معامالة )تراتيو، افراز أراض /اقا، ا ن ااغال(: ) -5

 ( ةتا  يتعلا باالعتذار واالعالم.655اعداد ) -1

 ( موقع.855الكشو امليدان  علال ) -.

 ( دينار.252583.5825  يل مبالد مالية وقدرها ) -85

 .(  دينار525826.565مبالد بشيكاة م ال  مقدارها ) -88
 

  دارة مستادم  املياه

 

 

اتفاقياة الت  3والبالد عددها  5558اعداد وتوقيع اتفاقياة نقل املرام ما بني سلطة وادي االردن ومجعياة مستادم  املياه للعام  -8

 مجعية مستادم  مياه علال امتداد وادي االردن.  81

سا  قيم اتفاقياة نقل املرام، مت اعادة دراسة وتطوير أسس احتسا  ااور ومكافةاة ةوادر مجعياة مستادم  املياه املعةول برا حل -5

 ( دينار.535( دينار اا )565وةان من أبرز التعديالة رفع احلد االدنال من االاور واخلاضع لل ةان االاتةاع  من )

اخلدمة )املزارعني( عن اخلدماة املقدمة من مجعياة مستادم  املياه ضةن املناوا اليت تغطيرا تلك  متلق  رضال استبانة تنفيذ -6

والول مرة يف وادي  TABLET اارزة وباستادام املياه مستادم  مجعياة ادارة ةادر تالل ياة، وقد مت تنفيذ االستبانة مناجلةع

 . ارر تقريبا االردن وتالل مدة 

 اعادة علال العةل مت( 86) امل اة مياه ستادم  مجعية الدارة امل قت  اللجنة يف املياه مستادم  مجعياة ادارة ع وية تالل من -6

 . للجةعية دائةة ادارة جلنة وانتاا  تفعيل

 لعةل العنكبوتية الشبكة علال هلا التابعة واملديرياة اجلةعياة بادارة تاص املتابعة قسم رئيس قبل من الكرتون  تو يا برنامج اعداد -2

 . اليرا الراوع وسرولة الو ائا لكافة الكرتونية ارافة

 باجلةعياة املغطاه املساحاة زيادة خيو ( فيةا 5556-5558) لالعوام تطة لالدارة التشارةية ملياه الري يف وادي االردن  وضع -3

 .  وال يانة التشغيل مديرياة مع وبالتنسيا
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 تالل ( مطالبة  583مجعية بواقع )  81 عددها والبالد املياة مستادم  الشررية جلةعياة املالية املطالباة ارل ومتابعة تدقيا -5

 . 5558 سنة

 االن وهو اجلةعياة والذي ةان مغلقا ملدة تزيد علال العامني  ر سا  تالل من  الشةال مجعياة جملس مقر تفعيل اعادة العةل علال مت -1

 .  اخلااة نفقترا وعلال للةقر حارس بتعيني اجلةعياة  قامت وقد فعال

 االردن وادي مساحة من 5.555 بنسبة اجلنوبية االبوار منطقة يف املغطاه بعقود نقل مرام  املناوا مساحة العةل علال تريةة زيادة -.

  .5555سول توقع مطلع العام   65 حوو ال ايف بور باعداد اتفاقية نقل مرام جلةعية و لك

 والرقابة وعقد االاتةاعاة واللقا اة امل غرة .زيارة تقريبًا من اال املتابعة  32تنفيذ العديد من الزياراة امليدانية للجةعياة بواقع  -85

 فيةا يتعلا باالدارة التشارةية ملياه الري يف وادي االردن  . 5558ااتةاع مو ا مبحاضر ااتةاعاة تالل سنة  58مت عقد   -88

 املياه يف وادي االردن والبالد عددها  مستادم  ااتةاعاة اهليةة العامة جلةعياة يف املشارةة -85

  تةاعاة.ستة اا     

 يف الري ملياه التشارةية باالدارة يتعلا فيةا  االردن وادي سلطة ر ية لتنفيذ لبنا  قدراترم و اجلةعياة ادارة لكوادر لقا اة عدة عقد  -86

 . االردن وادي

 
 

 

  


