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ملتزمون بتطوير مستوى الخدمة والقيام بها 

 بكفاءة وفاعلية
 

 ,العمل بشلك حثيث لرفع مس توى اخلدمات املقدمة للمواطن يف خمتلف ا�االتب جي"
ولتحقيق ذكل, ال بد من الزنول ا ىل امليدان للتواصل مبارشة مع املواطنني وتلمس 
احتياجاهتم واخلدمات املقدمة هلم, لضامن الاس تجابة الرسيعة والعادةل لقضااي املواطنني يف 
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 :ثاق تقديم اخلدمات احلكوميةمي
 

رتقاء بنوعية اخلدمات العامة املقدمة، وترسيخ االويرتتب على احلكومة كذلك دور حيوي يف " 
، وفق رؤية واضحة املعامل،  رارهاالسياسات احلكومية وضمان استق واثراءمؤسسية العمل العام، 

 ”وخطة عمل حمددة تعاجل خمتلف التحديات 
 

 الثاني ابن الحسين المعظم الملك عبدهللاجاللة 
 كتاب التكليف السامي للحكومة  

 2013آذار  9
 
 

 يدا" بيد نحو األفضل         
 
 

 :جتاهكم   انالتزام

 التعامل مع طالب اخلدمة باحرتام واهتمام ولباقة. •

جابة على مجيع اإلتوفري فريق عمل متعاون يتمتع باملعرفة بإجراءات تقديم اخلدمات ويستطيع  •
 ستفسارات.اال

 جنازها.إلم الالزعن الوقت  إلعالنمتطلبات اخلدمات واتوفري  •

 ستجابة ملتلقي اخلدمة يف الوقت احملدد دون تأخري وتلبية احتياجاته مبهنية عالية.اال •

 جراءات لضمان تقديم خدمات سريعة وسلسة.االتبسيط  •

 سبة.وقات املنااالئمة ويف الالعمل باستمرار على توفري اخلدمات عرب القنوات امل •

ستقبال شكاوى واقرتاحات متلقي اخلدمة وضمان مشاركته يف تطوير التوفري وسائل اتصال  •
 اخلدمات.

 
 : ما نرجوه منكم 

 .السلطةالتعامل باحرتام متبادل مع موظفي  •

 لتزام بالتعليمات املتعلقة بتقديم اخلدمة وأماكن تقدميها وعدم جتاوز حقوق الغري.اال •

 الوثائق املطلوبة للحصول على اخلدمات.توفري مجيع  •

 لضمان احلصول على اخلدمة بكفاءة ويف الوقت احملدد. السلطةجابة على استفسارات موظفي اال •

التبليغ بأسرع وقت ممكن يف حال وجود خطأ أو تعديل يف البيانات أو الظروف املتعلقة بإمتام  •
 اخلدمة.

 يف حال وجود تظلم أو شكوى أو استفسار. تصال املعلن عنهاااللتزام بوسائل اال •
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 الفهرس
 الصفحة العنوان

 1 نبذة عن ســلطـةاملـيــاه/ وزارة املياه والري
 2 واألهداف االسرتاتيجية للسلطة،القيم  املؤسسية الرسالة ،الرؤيا 

 4  خدمات سلطة املياهبطاقات 
 5 التحليلية  الرتاكمية املتعلقة بنوعية مياه الشرب و املياه العادمةتزويد اجلهات الطالبة بالبيانات /  (1خدمة رقم )
 6 مجع و حتليل العينات و تقييم النتائج التحليلية املفرزة ( /  2خدمة رقم )

 7 قيمة فاتورة املياه  االعرتاض على  /  (3خدمة رقم )

 8 استقبال الشكاوى من خالل مكاتب  خدمة اجلمهور /مكاتب الشكاوى يف االدارات واملديريات  /   (4خدمة رقم )
 9 استقبال الشكاوى من خالل مركز االتصال املوحد  /   (5خدمة رقم )
 10 شكوى على نوعية مياه الشرب  استقبال  /   (6خدمة رقم )
 11   اشرتاك مياه إضايف لشقة ضمن بناء خمدوم أصال باملياه  /   (7خدمة رقم )
 13 اشرتاك مياه / مؤقت ألول مرة  /   (8خدمة رقم )
 15 اشرتاك مياه جديد ألول مرة  /   (9خدمة رقم )
 18 إعادة املياه املفصولة  /   (10خدمة رقم )
 19 إلغاء اشرتاك مياه /   (11خدمة رقم )
 20 تعليق اشرتاك مياه /   (12خدمة رقم )
 21 توصيل عقار بالصرف الصحي /   (13خدمة رقم )
 23 ربط املصانع بشبكات الصرف الصحي /   (14خدمة رقم )
 24 نقل عداد مياه /   (15خدمة رقم )
 25 اشرتاك نقل ملكية /   (16خدمة رقم )
 26 ( 893/2006 ) املواصفة القياسية رقمتزويد اجلهات املستفيدة مبياه الصرف الصحي وفق حمددات  /   (17خدمة رقم )
 27 حفر بئر ، تنظيف بئر ، جتربة بئر ، تصوير بئر(   لآلبار احلكومية)/   (18خدمة رقم )
 28 والرمسيةاعداد الوثائق اخلاصة بطرح عطاء حفر آبار مياه للجهات احلكومية  /  (19خدمة رقم )
 29 نقل ملكية بئر ارتوازي /   (20خدمة رقم )
 30 استخدام حفارة دق إلزالة عائق /   (21خدمة رقم )
 31 اسرتداد تأمينات أو كفالة مالية /   (22خدمة رقم )
 32 ألصحاب اآلبار اخلاصة )مالية وادارية( اعطاء براءة الذمة  /   (23خدمة رقم )
 33 ف(حفر بئر جديدة، بئربدل بئر، تعميق، تنظي) جتديد رخصة /   (24خدمة رقم )
 34 تصويب وضع بئر خمالف واصدار اجازة استخراج /   (25خدمة رقم )
 35 تعميق بئر أو استمرارية تعميق بئر ارتوازي /   (26خدمة رقم )
 36 رخصة بيع مياه لغري غايات الشرب يف كافة أحناء اململكة /   (27خدمة رقم )
 37 و الزرقاء و مأدبامنح رخصة بيع مياه من بئر ارتوازي لغايات الشرب يف حمافظة العاصمة  /   (28خدمة رقم )
 38 منح رخصة تنظيف وصيانة بئر ارتوازي / زراعي/ صناعي/ سياحي/جامعات /   (29خدمة رقم )
 39 منح رخصة حفر بئر ارتوازي جديد ألول مرة / صناعي / سياحي / جامعات/ انتاجي /   (30خدمة رقم )
 41 (زراعي، صناعي، سياحي، جامعاتي)منح رخصة حفر بئر بدل بئر ارتواز /   (31خدمة رقم )
 42 التدريب /   (32خدمة رقم )
 43 ( /   ترخيص احلفارة33خدمة رقم )
 45 ( /  ترخيص حفار34خدمة رقم )
 47 حق احلصول على املعلومات( / 35خدمة رقم )

 49 ، الربيد االلكرتوني ، املوقع االلكرتونيأرقام هواتف مكاتب خدمة اجلمهور والشكاوى
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  / وزارة املياه والرياملـيــاه ةنبذة عن ســلطـ
يًا وإداريًا ترتبط لما  لتكون مؤسسة مستقلة  1983يف أواخر عام  أنشئت سلطة املياه األردنية

 لتقديم أفضل اخلدمة للعمالء بوزير املياه والّري. وتتحمل سلطة املياه األردنية املسؤولية الكاملة
املتعلقة بتوفري املياه ، إضافة إىل خدمات الصرف الصّحي واملشاريع املتعلقة بها، وختطيط املوارد 

مت استحداث وزارة املياه والري لتشكل  1988ويف عام املائية، ومراقبتها، وإنشائها، وعملياتها، وصيانتها. 
 دي االردن.املظلة لعمل قطاع املياه يف االردن مبا فيه سلطة املياه وسلطة وا

 
 يلي: فيما مسؤوليات سلطة املياه األردنية تتضح  

يها وحتديد أوجه ختصيص املياه وأولويات استعماهلا فيما در املياه املختلفة واحملافظة علمسح مصا -أ
 عدا االستعمال ملياه الري ومراقبة تنفيذ ذلك.

ائية املقررة املتعلقة باملياه املنزلية والبلدية والصرف طط والربامج لتنفيذ السياسات املوضع اخل -ب
الصحي لتطوير مصادر املياه يف اململكة واستغالهلا لألغراض املنزلية والبلدية، مبا يف ذلك حفر 

اإلنتاجية وتطوير الينابيع ومعاجلة املياه لغايات هذه االستعماالت، والقيام باألعمال   اآلبار
 ها وحتسني نوعيتها ومحايتها التنفيذية لزيادة طاقت

توجيه إنشاء اآلبار العامة واخلاصة وتنظيمها، والتنقيب عن املياه يف مصادرها وحفر اآل بار  -ج
 رخيص اآلبار واحلفارة.تالتجريبية واالستكشافية واالنتاجية و

يانتها وإدارتها دراسة مشاريع املياه والصرف الصحي أو املكملة هلا وتصميمها وإنشاؤها وتشغيلها وص -د
 يفية التصرف باملياه وغريها.كمبا يف ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير واملعاجلة و

وط واملواصفات واملتطلبات اخلاصة حبفظ املياه واألحواض املائية ومحايتها من التلوث وضع الشر -هـ
والتصريف العامة  وتوفري السالمة للمنشآت ومشاريع املياه والصرف الصحي وشبكات التوزيع

 واخلاصة والقيام بأعمال الرقابة عليها واإلشراف على الفحوصات الالزمة لذلك.

لدراسات النظرية والتطبيقية املتعلقة بشؤون املياه والصرف الصحي ومتابعتها وا إجراء البحوث -و
أوجه استعماهلا لتحقيق أهداف السلطة مبا يف ذلك وضع املواصفات املعتمدة لنوعية املياه ملختلف 

وإعداد املواصفات الفنية وتطبيق نتائجها يف مشاريع السلطة باالتفاق مع األجهزة والدوائر املختصة 
 األخرى والعمل على نشر تلك املواصفات ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل املتوفرة لدى السلطة.

ديدات املياه والصرف الصحي التصريح للمهندسني واحلرفيني املرخصني مبمارسة العمل يف مت -ز
فاءة العمل يف هذه كم لرفع مستوى والدورات اخلاصة بتدريبهم وتأهيلهواملساهمة يف تنظيم وعقد 

 التمديدات والتخفيف من فقد املياه وتلويثها.

 تنظيم استعمال املياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهالكها. -ح

تتوىل تقديم خدمات املياه للمياه ومديريات إدارات اململكة وألويتها يتواجد يف مراكز حمافظات 
 والصرف الصحي مباشرة للمواطنني.
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  رؤية سلطة املياه           
التميز والريادة واالستدامة بتقديم خدمات املياه والصرف الصحي ملتلقي اخلدمة بأفضل املمارسات 

 العاملية وبكفاءة عالية
 

 
 
 
 

      رسالة سلطة املياه         
تأمني متلقي اخلدمة يف اململكة االردنية اهلامشية باحتياجهم من مياه الشرب وفق املواصفات  

دارة مصادر املياه املتاحة واحملافظة عليها من إستمرار باالعتبار الكلف املالية، مع االبردنية آخذين األ

ضافة اىل تطبيق التشريعات الناظمة ملنع جديدة باإلالتلوث وتوزيعها بعدالة والبحث عن مصادر 

عادة استخدام املياه إعتداء عليها وتقديم خدمات الصرف الصحي وو االأستخدامها اساءة إهدرها و

حتقيقًا  املعاجلة بفعالية وفق املواصفات املعتمدة، مع الرتكيز على كسب ثقة عمالئنا وموظفينا

  .لدورنا يف التنمية املستدامة
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  القيم املؤسسية 
 

 للمساءلة  القابلية .1
 الشفافية .2
 األخالقي  السلوك .3
 املعنية األطراف مصاحل احرتام .4
 والتطوير اإلبداع وتشجيع دعم .5
 الفرص. وتكافؤ العدالة .6

 
 

 األهداف اإلسرتاتيجية لسلطة املياه 
 

   العمليات.رفع قيمة  .1
 حتقيق التوازن بني اإليرادات والنفقات  .2
 تنمية وتطوير القدرات املؤسسية والعمل على استدامتها   .3
  تطوير خدمة العمالء   .4
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 خدماتبطاقات 

 سلطة املياه
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   ةبطاقة اخلدم
 (1رقم )
 

 
 

 
 
 
 

 تزويد اجلهات الطالبة بالبيانات التحليلية  الرتاكمية املتعلقة بنوعية مياه الشرب و املياه العادمة    اسم اخلدمة:

 الطالب ، القطاع اخلاص،اجلهات البحثية املهتمة احمللية و االقليمية الفئة/ الفئات املستفيدة 

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 البيادر /شؤون املختربات والنوعية  

 املركز الرئيسي / الشميساني

شروط احلصول على اخلدمة 
 ال يوجد )إن وجدت(

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 كتاب يوضح البيانات املطلوبة و الغاية من االستخدام احلصول عليها

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

إىل األمني العام يف  تقديم كتاب بالبيانات املطلوبة و الغاية من االستخدام  .1
 .مركز السلطة الرئيسي 

 موافقة عطوفة االمني العام وحتويل الكتاب اىل شؤون املختربات و النوعية. .2

 حتديد الرسوم و ابالغ اجلهة الطالبة باملطالبة املالية .3

موافقة شؤون املختربات و النوعية و التعهد من اجلهة الطالبة بتسديد  .4
 الكلفة املالية املرتتبة عليها 

 اعداد النتائج املخربية املطلوبة و املطالبة املالية املرتتبة. .5

 ارسال املطالبة اىل اجلهات الطالبة حسب االصول .6

 تسديد الرسوم .7
 اصدار البيانات للجهة الطالبة. .8

الشريكة يف تقديم املؤسسات 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 ال يوجد

 حسب الئحة االسعار املعتمدة من قبل جملس ادارة سلطة املياه. رسوم اخلدمة

 .يعتمد على حجم البيانات املطلوبة وقت اجناز اخلدمة



6
   Page 6 
 

   ةبطاقة اخلدم
 (2رقم )
 

 

  

 مقابل الثمنمجع و حتليل العينات     اسم اخلدمة:

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
الطالب ، اجلهات و املؤسسات البحثية، الشركات احلكومية و اخلاصة احمللية و 

 االقليمية ، اجلهات الرقابية على مياه الشرب واملياه العادمة.

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 البيادر /شؤون املختربات والنوعية 

شروط احلصول على اخلدمة 
 .تقديم كتاب رمسي يتضمن تعهد بدفع التكاليف املرتتبة على تقديم اخلدمة )إن وجدت(

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 كتاب يوضح مصدر و نوعية املياه و يبني التحاليل املطلوبة احلصول عليها

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

تقديم كتاب خطي يتضمن التعهد بتغطية التكاليف املرتتبة لقاء تقديم  .1
 اخلدمة

 اخذ العينات و اجراء التحليل .2

 اعداد املطالبة املالية  .3

تسديد املطالبة املالية و دفعها يف سلطة املياه او بنك االسكان او البنك  .4
 العربي 

 املختربات شؤونتسليم اشعار بالدفع اىل  .5

 تسليم النتائج املخربية  .6
 

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

هيئة الطاقة ، مياهنا ، مياه العقبة ، مياه الريموك ،   اجلمعية العلمية امللكية  ،
دورها إجراء التحاليل املطلوبة يف حال عدم توفر خمتربات جابر بن حيان .)

 (امكانية التحليل يف السلطة

تعتمد على نوع و عدد التحاليل و آخر نسخة لقائمة أسعار التحاليل املعتمدة من  رسوم اخلدمة
 قبل جملس ادارة سلطة املياه 

 حسب القوائم املعتمدة يف املختربات ازاء كل حتليل  وقت اجناز اخلدمة
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   ةبطاقة اخلدم
 (3رقم )

 
 

 

 
 

 قيمة فاتورة املياه  االعرتاض على    اسم اخلدمة:

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
 .كافة املشرتكني باملياه

مكان/ أماكن احلصول على 
  .إدارات ومديريات املياه يف احملافظات واأللوية اخلدمة

شروط احلصول على اخلدمة 
تسديد الذمم السابقة لالشرتاك وجزء من قيمة الدورة املعرتض عليها مبا  • )إن وجدت(

 .معدل االستهالك  يقارب
الوثائق املطلوبة وأماكن 

 )سلطة املياه( .فاتورة املياه املعرتض عليها • احلصول عليها

 )دائرة االحوال املدنية واجلوازات( .إثبات شخصية •

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 .تعبئة منوذج االعرتاض من قبل املوظف املختص يف قسم التحصيل .1
 .السابقة للدورة املعرتض عليهاتسديد مجيع املبالغ املستحقة عن املدة  .2
السابقة عن الدورة املعرتض تسديد مبلغ يساوي قيمة معدل الدورات   .3

( دنانري كتأمني ويتم اقتطاعها من 6) دفع الرسوم املقررة والبالغةو عليها
 .مثن املياه إذا تبني صحة االعرتاض

 .حتويل منوذج االعرتاض بعد تعبئته ، إىل قسم العدادات  .4
فحص العداد حسب األصول وفت  بالكشف على موقع االشرتاك قيام امل .5

 .وتعبئة النموذج املعتمد
 .حتويل النموذج إىل جلنة االعرتاضات .6
 .قيام جلنة االعرتاضات بدراسة االعرتاض واختاذ القرار املناسب  .7
 .إبالغ املواطن بالقرار  .8

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 .يوجدال  اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 رسوم اخلدمة
  ( دنانري مسرتدة يف حالة صحة االعرتاض6)

 وقت اجناز اخلدمة
 ( أسابيع ، حسب احلالة الفنية للعداد 3 – 1) 



8
   Page 8 
 

   بطاقة اخلدمة
 (4رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 استقبال الشكاوى من خالل مكاتب  خدمة اجلمهور /مكاتب الشكاوى يف االدارات واملديريات .    اسم اخلدمة:

)عدم وصول مياه/كسور خطوط/ضعف ضخ املياه/صرف صحي/نوعية املياه/خدمات املياه مثل:اعرتاض الشكاوى 
 على فاتورة ... أخرى(

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
 .مشرتكو املياه لدى السلطة

مكان/ أماكن احلصول على 
 مراكز إدارات ومديريات املياه ومكاتب الشكاوي باحملافظات واأللوية  اخلدمة

 

شروط احلصول على اخلدمة 
 .أن يكون للمنطقة دور يف برنامج توزيع املياه )إن وجدت(

الوثائق املطلوبة وأماكن 
  .ال يوجد احلصول عليها

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

يتقدم املواطن بشكوى من خالل )فاكس ، املوقع االلكرتوني ، احلضور  .1

   شخصيًا(.

الشكاوى أو خدمات اجلمهور يف مركز تسجل الشكوى من قبل مكاتب  .2
السلطة أو مراكز إدارات ومديريات املياه وحتول للقسم املختص ليقوم 

 باإلجراء .

 يتم إبالغ املواطن حال االنتهاء من التنفيذ للتأكد من حل املشكلة.  .3

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 .ال يوجد
 

 رسوم اخلدمة
 .رسوم ال يوجد

 وقت اجناز اخلدمة
 .ساعة ( 48 – 24) 
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 بطاقة اخلدمة
 (5رقم )

 
 

 
 

 استقبال الشكاوى من خالل مركز االتصال املوحد    اسم اخلدمة:

الشكاوى )عدم وصول مياه/كسور خطوط/ضعف ضخ املياه/صرف صحي/نوعية املياه/خدمات املياه مثل:اعرتاض 
 على فاتورة ... أخرى(

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
 .مشرتكو املياه لدى السلطة

مكان/ أماكن احلصول على 
 مركز االتصال من خالل ”هاتفيا  اخلدمة

شروط احلصول على اخلدمة 
 .أن يكون للمنطقة دور يف برنامج توزيع املياه )إن وجدت(

الوثائق املطلوبة وأماكن 
  .ال يوجد احلصول عليها

 اخلدمةإجراءات  تقديم 

 

 

 

 

 

 .مركز االتصال املوحد  يتقدم املواطن بشكوى من خالل .1

يتم تسجيل الشكوى على النموذج االلكرتوني من خالل موظف  .2
 ”االستقبال هاتفيا

 يتم حتويل الشكوى اىل اجلهة املعنية. .3

يقوم مركز االتصال/ سلطة املياه مبتابعة وتقييم الشكوى وبالتنسيق  .4
 مع اجلهات املعنية.

بابالغ املواطن صاحب العالقة حال االنتهاء   املوحديقوم مركز االتصال  .5
 من التنفيذ للتأكد من حل املشكلة واغالق الشكوى.  

 

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 .ال يوجد
 

 رسوم اخلدمة
 .ال يوجد رسوم

 وقت اجناز اخلدمة
 .ساعة ( 48 – 24) 
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 اخلدمةبطاقة 
 (6رقم )
 
 

 شكوى على نوعية مياه الشرب  استقبال اسم اخلدمة:

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
  .كافة املشرتكني

 من خالل مركز اإلتصال املوحد.” هاتفيا مكان/ أماكن احلصول على اخلدمة

 .باحملافظات واأللوية  ىمراكز إدارات ومديريات املياه ومكاتب الشكاو
على اخلدمة )إن شروط احلصول 

 ال يوجد وجدت(

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول 
 ال يوجد عليها

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

فاكس ، ال أو من خالل  مركز االتصال املوحد من خالل   ”هاتفيايتقدم املواطن بشكوى  .1

  ”.املوقع االلكرتوني ، احلضور شخصيًا
يف ” يتم تسجيل الشكوى على النموذج االلكرتوني من خالل موظف االستقبال هاتفيا .2

من قبل مكاتب الشكاوى أو مكتب خدمة اجلمهور يف مركز السلطة أو  مركز االتصال أو 

مراكز إدارات ومديريات املياه وحتول ملراقب الصيانة أو مهندس التشغيل للكشف على 

 املوقع والتأكد من صحة الشكوى.
 إبالغ مديرية املختربات والنوعية للقيام بإجراءات فحص املياه والتأكد من صالحيتها. .3
وإبالغ املواطن بذلك والقيام باإلجراءات  كتشاف أي خلل، يتم فصل املياه فورًايف حال ا .4

 االحرتازية.
يف حال أن املشكلة مجاعية وختص أحياء سكنية أو تسرب مياه عادمة، يتم إبالغ وزارة   .5

الصحة للمشاركة، أما إذا كانت فردية فيمكن حصرها خبزان املياه أو تلوث خطوط 

 املشرتك الداخلية. 

إعالم إدارة السلطة واجلهات ذات العالقة:ادارة السلطة واملختربات املركزية ومديرية )

صحة احملافظة املعنية وشركات املياه التابعة لسلطة املياه يف حال كان التلوث يف املياه 

 (.املسؤولة عنها
 فورًا حبل املشكلة حسب طبيعتها.  البدء .6
عة وتقييم الشكوى وبالتنسيق مع اجلهات يقوم مركز االتصال/ سلطة املياه مبتاب .7

 املعنية.
يقوم ”و إذا قدمت الشكوى هاتفيا  إبالغ املواطن حال االنتهاء للتأكد من حل املشكلة .8

مركز االتصال املركزي  بابالغ املواطن صاحب العالقة حال االنتهاء من التنفيذ للتأكد 
  من حل املشكلة واغالق الشكوى.  

يف تقديم اخلدمة املؤسسات الشريكة 
 شركات املياه ،    وزارة الصحة وأدوارها )إن وجدت(

 ال يوجد  رسوم اخلدمة

 وقت اجناز اخلدمة
 ساعة (  72 – 24) 
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 بطاقة اخلدمة
 (7رقم )

 
 

   اشرتاك مياه إضايف لشقة ضمن بناء خمدوم أصال باملياه   اسم اخلدمة:

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
 كافة املشرتكني.

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 .مراكز إدارات ومديريات املياه باحملافظات / قسم االشرتاكات

 
شروط احلصول على اخلدمة 

أن تكون الشقة املراد توصيل االشرتاك هلا منفصلة عن باقي الشقق يف نفس العمارة  )إن وجدت(
 .وتوفر خزان مياه منفصل

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 عليهااحلصول 

 سند تسجيل )دائرة االراضي واملساحة(  •

 أراضي )دائرة االراضي واملساحة(  خمطط •

 خمطط موقع تنظيمي )البلديات( •

 )البلديات(. رخصة مهن لالشرتاكات التجارية والصناعية والزراعية •

 إذن إشغال)البلديات(  •

 فاتورة أقرب مشرتك )إن وجدت( •

 واجلوازات( )دائرة األحوال املدنيةةوثيقة إثبات شخصي •

 تفويض خطي يف حال عدم حضور صاحب العالقة)كاتب العدل( •

 صورة عن عقد االجيار مصدق اذا كان املنزل مستأجر . •

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 .تعبئة منوذج طلب االشرتاك من قبل طالب االشرتاك .1

 تدقيق الوثائق املقدمة من قبل املوظف املختص. .2

 التحصيل الستيفاء أية ذمم سابقه على املشرتك .حتويل املعاملة إىل قسم  .3

حتويل املعاملة إىل قسم توصيالت الصرف الصحي للتأكد من أن العقار  .4
حال كان العقار غري خمدوم  خمدوم أم ال، ويتم اإلجراء بناًء عليه. )يف

 بالصرف الصحي يتم توصيل املياه فقط بدون الصرف الصحي(.
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 شف على املوقع وإعداد تقرير الكشف .حتويل املعاملة إىل مراقب الك .5

تصميم خط املياه من خالل قسم التصميم واإلشراف )حتديد املسار  .6
 .والقطر وطول املواسري(

 حتديد الرسوم يف قسم طلبات االشرتاك.  .7

 يوقع مدير املشرتكني االتفاقية مع املواطن.  .8

 حتويل املعاملة لدفع الرسوم لدى احملاسب. .9

 املياه .تنفيذ اخلط وإيصال   .10

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 املقاولون املتعاقدون مع السلطة )تنفيذ الوصلة املنزلية(

 رسوم اخلدمة

 مثن العداد حسب األسعار املقررة بالتعليمات  •

 حسب التعليمات املعمول بها يف حينه .  تأمينات •

 دنانري رسوم طوابع .  10 •

 املساهمة بتكاليف التنفيذ حسب اجلدول التالي : •
 نوع االشرتاك :اشرتاك منزلي  -1

 املنطقة   : خارج حمافظة العاصمة    

 وأقل 2م 150( :2مساحة العقار )م     

 2بواقع دينار/م 2م150دينار ، وما يزيد عن  150قيمة املساهمة )دينار(  :    

 نوع االشرتاك : اشرتاك غري منزلي  -2

 املنطقة : كافة مناطق اململكة    

 2م 100( :اكثر من 2مساحة العقار )م     

 دينار  275قيمة املساهمة )دينار( :     

 نوع االشرتاك :اشرتاك غري منزلي  -3

 املنطقة  : كافة مناطق اململكة    

 فما دون 2م 100( :2مساحة العقار )م     

 دينار 150قيمة املساهمة )دينار( :    

املشاريع اإلسكانية الواقعة داخل التنظيم يتم تنفيذ الشبكة الداخلية من قبل  •
 ( مائة دينار كمساهمة عن كل شقه أو وحدة.100مقاول مصنف واستيفاء مبلغ )

 . جيوز تقسيط تكاليف االشرتاك حسب األسس املوضوعة من قبل السلطة • 
 

 اخلدمة وقت اجناز
 ( أيام. 10 – 3)
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 بطاقة اخلدمة
 (8رقم )

 

 اشرتاك مياه / مؤقت ألول مرة    اسم اخلدمة:

 كافة املواطنني والدوائر الرمسية واملؤسسات العامة واخلاصة الفئة/ الفئات املستفيدة 
 )املنازل،املزارع،املصانع،احملالت التجارية(. 

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 مراكز إدارات ومديريات املياه باحملافظات واأللوية -املركز الرئيسي:

  

شروط احلصول على 
 اخلدمة )إن وجدت(

 تقديم الوثائق املطلوبة •

 وجود شوارع مفتوحة وحمدد مسارها على املخطط تصل للموقع •

 إليصال املياه ةتوفر اإلمكانات الفني •

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 عليهااحلصول 

 )دائرة األراضي واملساحة( سند تسجيل •

 )دائرة األراضي واملساحة(أراضي   خمطط •

 )البلديات( خمطط موقع تنظيمي •

 )أمانة عمان/ البلديات(رخصة إنشاءات  •

 فاتورة أقرب مشرتك )إن وجدت( •

  ة )األحوال املدنية(وثيقة إثبات شخصي •

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

منوذج طلب االشرتاك من قبل طالب االشرتاك ويتم تدقيق  يتم تعبئة .1
 من طالب اإلشرتاك من قبل املوظف املختص. ةالوثائق املقدم

 على املشرتك ةحتويل املعاملة إىل قسم التحصيل الستيفاء أية ذمم سابق .2
 هعلي  حتويل املعاملة إىل مراقب الكشف على املوقع لإلجراء بناء .3
خالل قسم طلبات االشرتاك )حتديد مسار وقطر تصميم خط املياه من  .4

 وطول مواسري املياه(

 حتديد الرسوم يف قسم طلبات االشرتاك .5
 لدفع الرسوم لدى أمني الصندوق ةحتويل املعامل .6
 مع املواطن ةمدير املشرتكني االتفاقي  يوقع .7
 تنفيذ اخلط وإيصال املياه .8
لى شبكة الصرف بالربط ع لاللتزاميؤخذ تعهد شخصي من طالب اإلشرتاك  .9

 الصحي إذا كانت املنطقة خمدومة
 

املؤسسات الشريكة يف 
تقديم اخلدمة وأدوارها 

 )إن وجدت(

 ةاملقاولون املعتمدون لدى السلط  -: الشريك اسم

 

 املنزلية على حساب طالب االشرتاك ةتنفيذ الوصل  -:        دوره )املهمة(
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 رسوم اخلدمة

 -ما يلي : ةمعامليستويف من طالب االشرتاك لكل 

 تكون كافة النفقات على حساب املشرتك •

 بالتعليمات  ةاملقرر األسعارمثن العداد حسب  •

برخصة  2دنانري عن كل م 3حسب التعليمات املعمول بها يف حينه )  تأمينات •
 دينار كحد أدنى  500اإلنشاءات أو 

 دنانري رسوم طوابع .  10 •

 بتكاليف التنفيذ  ةكمساهمدينار غري مسرتدة   50 •

 تعرفة املياه املستهلكة تكون من فئة غري منزلي •

 

 يوم (  25 – 15)   -الزمن املستغرق للحصول على اخلدمة: وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (9رقم )
 
 

 اشرتاك مياه جديد ألول مرة    اسم اخلدمة:

الفئة/ الفئات 
 املستفيدة 

 والدوائر الرمسية واملؤسسات العامة واخلاصة املواطنني كافة
 )املنازل،املزارع،املصانع،احملالت التجارية(. 

مكان/ أماكن احلصول 
 على اخلدمة

 إدارات ومديريات املياه باحملافظة واأللوية /قسم االشرتاكات. مراكز

شروط احلصول على 
 اخلدمة )إن وجدت(

 عقار قائم وجاهز للسكن. وجود •

 خزان ماء. وجود •

 للموقع.  تصلشوارع مفتوحة وحمدد مسارها على املخطط  وجود •

 اإلمكانات الفنية إليصال املياه . توفر •

 شبكة الصرف الصحي يف حالة املنطقة خمدومة. ىالربط عل الزامية •

الوثائق املطلوبة 
 وأماكن احلصول عليها

 االراضي واملساحة ( دائرة( تسجيل  سند •

 )دائرة االراضي واملساحة ( اضيأر خمطط •

 موقع تنظيمي )البلديات( خمطط •

 )أمانة عمان الكربى( مهن)بالنسبة لالشرتاكات التجارية والصناعية والزراعية( رخصة •

 )البلديات(أشغال إذن •

 أقرب مشرتك ) إن وجدت ( فاتورة •

 ان يكون مصدق. شريطةمستأجر  نزلعن عقد اإلجيار إذا كان امل صورة •

 )دائرة االحوال املدنية واجلوازات(إثبات شخصية. وثيقة •

 تفويض خطي يف حال عدم حضور صاحب العالقة )كاتب العدل( •

إجراءات  تقديم 
 اخلدمة

منوذج طلب االشرتاك من قبل متلقي اخلدمة يف قسم االشرتاكات مكتب خدمة  تعبئة .1
 اجلمهور. 
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 تدقيق الوثائق من قبل املوظف املختص.   .2

 املعاملة إىل قسم التحصيل الستيفاء أية ذمم سابقة على املشرتك. حتويل .3

 ويتممن أن العقار خمدوم أم ال  لتأكداملعاملة إىل قسم توصيالت الصرف الصحي ل حتويل .4
ياه فقط الصحي يتم توصيل امل بالصرف العقارغريخمدوم كان حالاإلجراء  بناء عليه )يف 
 بدون الصرف الصحي(.

 إىل مراقب الكشف على املوقع وإعداد تقرير الكشف. عاملةامل حتويل .5

خط املياه من خالل قسم طلبات االشرتاك )حتديد مسار وقطر وطول مواسري  تصميم .6
 املياه(.

 الرسوم يف قسم طلبات االشرتاك. حتديد .7

 املعاملة لدفع الرسوم لدى احملاسب. حتويل .8

 مدير املشرتكني االتفاقية مع املواطن   يوقع .9
 قبل املقاول املعتمد. مناخلط وإيصال املياه  تنفيذ .10

املؤسسات الشريكة يف 
تقديم اخلدمة 

 وأدوارها )إن وجدت(

                                السلطة لدى املعتمدون املقاولون
 املنزلية الوصلة تنفيذ:   دوره

 رسوم اخلدمة

 -من طالب االشرتاك لكل معاملة ما يلي : يستويف
 العداد حسب األسعار املقررة بالتعليمات . مثن: اواًل

 حسب التعليمات املعمول بها يف حينه .  تأمينات: ثانيًا

 دنانري رسوم طوابع .  10 : ثالثًا
 :التاليكالتنفيذ  يفبتكال املساهمة     

 منزلي:  اشرتاك .1
 : خارج حمافظة العاصمة املنطقة

 وأقل 2م 150(2العقار: )م  مساحة      

 2دينار/م بواقع 2م150دينار، وما يزيد عن  150املساهمة:  قيمة      

 :غري منزلي اشرتاك .2

 : كافة مناطق اململكة املنطقة 

 2م 100العقار:أكثر من  مساحة      

 دينار 275املساهمة:  قيمة      

 غري منزلي اشرتاك .3
 : كافة مناطق اململكة املنطقة
 فما دون 2م 100العقار: مساحة
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 دينار 150قيمة املساهمة:                  

 كما يلي: حةللدوائر احلكومية موض ماناترسوم اشرتاك وأ  : رابعًا

 التنظيم : اإلشرتاكات احلكومية داخل رسوم

 قررةعداد حسب األسعار امل مثن -

 دينار 150          2م 100: أقل من املساهمة -
 دينار 275         2م 100من  أكثر                 

 دينار بغض النظر عن املسطح. 50 تأمينات -

 دينار : 138احلكومية خارج التنظيم    اإلشرتاكاترسوم   

 دينار 20توصيل   رسم -

 دينار   68 مساهمة -

      دينار 50 تأمينات -
 خارج التنظيم: بناء  : ”خامسا

 دينار 20ل  توصي رسم -

 دينار   68 مساهمة -

 كانت اذا دينارا عشر مخسة( 15) 2م200 من اقل البناء مساحة كانت اذا االشرتاك تامني  -
 . منها جزء او 2م 100لكل دنانري عشرة( 10) 2م200 من اكثر البناء مساحة

 دنانري 10 طوابع-      

 دينار 113 اجملموع-     
 املساحة باالسعار املنزلية )املساهمة واالمانات(.*    دور العبادة تعامل حسب 

اإلسكانية الواقعة داخل التنظيم يتم تنفيذ الشبكة الداخلية من قبل  املشاريع : ”سادسا
( مائة دينار كمساهمة 100مقاول مصنف على حساب أصحاب العالقة ويتم استيفاء مبلغ )

 .  عن كل شقه أو وحدة

 حسب األسس املوضوعة من قبل السلطة(. تقسيط تكاليف االشرتاك جيوز) 

 ( يوم 25 – 1 4) وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (10رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعادة املياه املفصولة    اسم اخلدمة:

 مشرتكي املياه لدى السلطة الذين حجبت عنهم خدمة املياه.  الفئة/ الفئات املستفيدة 

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 اإلدارات واملديريات يف احملافظات. مكاتب

شروط احلصول على اخلدمة 
 .تسديد املبالغ املستحقة على املشرتك • )إن وجدت(

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

 )سلطة املياه(ة.املسدد ةسند قبض بالقيم •

 .فاتورة االشرتاك املراد اعادة املياه اليه 
 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

تعبئة منوذج طلب إعادة املياه املفصولة يف مكاتب اإلدارات واملديريات يف  .1
 .احملافظات

  .تربئة ذمة املشرتك . 2

  .( دنانري10إعادة املياه والبالغة ) دفع الرسوم او .3

 .مشغل العدادات إلعادة تركيب عداد مياه وإعادة املياه إىلحتويل املعاملة  .4

وتعديل املعلومات على نظام  اءات اإلداريةباقي اإلجر استكمال .5
  املشرتكني.

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 ال يوجد. 

 .( دنانري10) رسوم اخلدمة

 ( يوم. 2-1) وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (11رقم )

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 إلغاء اشرتاك مياه    اسم اخلدمة:

  مشرتكي املياه لدى السلطة الفئة/ الفئات املستفيدة 

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 مكاتب اإلدارات واملديريات يف احملافظات 

شروط احلصول على اخلدمة 
 تسديد الذمم السابقة لالشرتاك • )إن وجدت(

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

 املطلوب إلغاؤه  لالشرتاكفاتورة مياه  •

 )دائرة األحوال املدنية واجلوازات( وثيقة إثبات شخصية  •

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 من املشرتك يبني سبب اإللغاء.  استدعاءتقديم . 1

   االشرتاك إلغاءتعبئة منوذج  .2

 املياه لغاية تاريخ اإللغاء)براءة ذمة املشرتك( أمثانتسديد  .3

 ذمته .  إبراءاملشرتك بعد  تأميناتتعاد  .4

 قسم العدادات ليتم رفع العداد وفصل اخلط. إىلحتول املعاملة  .5

 يتم سحب بطاقة العداد وحفظها يف ملف املشرتك.  .6

االشرتاك على  إلغاءاالشرتاك ليتم  إلغاءيصادق مدير اإلدارة على  .7
 احلاسوب.

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 وجدت( اخلدمة وأدوارها )إن

 ال يوجد 

 أسبوعني  للمشرتك خالل مدة أقصاها السابقة التأميناتيوجد رسوم ، وتعاد  ال رسوم اخلدمة

 يوم (  2 – 1)  وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (12رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تعليق اشرتاك مياه    اسم اخلدمة:

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
 .كافة فئات مشرتكي املياه

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 /قسم طلبات االشرتاك.مكاتب اإلدارات واملديريات يف احملافظات 

 
شروط احلصول على اخلدمة 

 .تسديد الذمم السابقة على اإلشرتاك • )إن وجدت(

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

 .) سلطة املياه( سند قبض بالقيمة املسددة  •

 )دائرة األحوال املدنية واجلوازات(.إثبات شخصية •
 .فاتورة االشرتاك املراد تعليقه 

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

مكاتب اإلدارات واملديريات يف  يف التقدم بطلب تعليق خدمة اشرتاك املياه .1
 .احملافظات مع بيان السبب

 الكشف على العداد وتسجيل القراءة حتى تارخيه.  .2

 التحصيل. ك يف قسمتربئة ذمة املشرت .3

 فصل اخلط ورفع العداد.  .4

 .دخال املعلومات على احلاسوبا .5

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 ال يوجد اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 ال يوجد رسوم اخلدمة

 ( يوم2-1) وقت اجناز اخلدمة



21
   Page 21 
 

 بطاقة اخلدمة
 (13رقم )

 
 

 توصيل عقار بالصرف الصحي    :اسم اخلدمة

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
 .العقارات ومالك

مكان/ أماكن احلصول على 
 .مراكز إدارات ومديريات املياه باحملافظات واأللوية /قسم طلبات اإلشرتاك اخلدمة

 

شروط احلصول على اخلدمة 
 )إن وجدت(

 إحضار فواتري املياه يف حال تعدد الشقق أو فاتورة الشقة أو املنزل املنفصل.  

  تسديد  الذمم السابقة على االشرتاك 
: إلزام املواطنني بربط عقاراتهم على شبكة الصرف الصحي وذلك ةمالحظ

بالصحف   خالل مدة ثالثة شهور من تاريخ اإلعالن عن األمساء

 .راجعة مراكز سلطة املياه للقيام باإلجراءاتمل احمللية

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

 .)دائرة االراضي واملساحة(سند تسجيل  •

 .أراضي )دائرة االراضي واملساحة(  خمطط •
 )البلديات(.خمطط موقع تنظيمي حديث اقل من سنة •
 رخصة مهن بالنسبة لالشرتاكات التجارية والصناعية والزراعية •

 )البلديات(.
 .)البلديات( إذن إشغال •
 .فاتورة مياه يف حالة كان املواطن مشرتكًا باملياه •
 .خطي يف حالة عدم حضور صاحب العالقةتفويض  •
 كتاب من األوقاف لألحكار الوقفية )وزارة األوقاف( •

 )دائرة األحوال املدنية واجلوازات( ةوثيقة إثبات شخصي •

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 تعبئة منوذج طلب اخلدمة يف قسم طلبات اإلشرتاك.  .1

 تدقيق الوثائق املقدمة من قبل املوظف املختص. .2

تربئة ذمة املشرتك يف قسم التحصيل من امثان املياه على كافة إشرتاكات املياه  .3
 . على العقار

الكشف على العقار من قبل مراقب السلطة واحتساب مساحة البناء الفعلية  .4
 ونوع التنظيم وصفة االستعمال لغايات احتساب الرسوم.

فاق خمطط إرو جتهيز معاملة اإلشرتاك بالصرف الصحي من قبل املراقب .5
) أما إذا كان العقار غري مدروسًا فيتم دراسته من قبل املساح ، الوصلة للمعاملة

 وتصميم اخلط من قبل املهندس املختص(.
يف حالة ربط مصنع أو حمطة غيار زيوت حتول املعاملة إىل مدير الشؤون  .6
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 .الفنية إلبداء الرأي قبل استكمال اإلجراءات

طلبات اإلشرتاك ومدير مديرية املشرتكني أو توقيع املعاملة من رئيس قسم  .7
 من ينوب عنه.

دفع الرسوم املقررة واليت يتم حتديدها من قبل احملاسب بناء على الكشف   .8
 الفعلي للسلطة. 

قيام صاحب املعاملة بعقد اتفاقية مع احد املتعهدين املعتمدين لدى سلطة  .9
 املياه لتنفيذ الوصلة. 

ة للربط من خالل العقار اجملاور، يتم إجراء يف حال توفر اإلمكانية الفني .10
 .الدراسة الالزمة للربط واستكمال باقي اإلجراءات حسب األصول

 قيام مراقيب السلطة باإلشراف على التنفيذ.  .11
 مالحظة: 

استكمال اإلجراءات الداخلية لغايات احتساب أجور االنتفاع بالصرف 
 الصحي على فاتورة املياه أواًل بأول.

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 املقاولون املتعاقدون مع السلطة
 تنفيذ الوصلة املنزلية  دوره

 رسوم اخلدمة

يستوفى من مالك العقار رسوم حسب مساحة البناء القائم على الواقع حبسب نوع  •
 التنظيم وكذلك صفة االستعمال.

 .على العقار حبسب ما ورد يف البند أعالهيستوفى رسوم عن أي بناء يضاف  •

   -يستويف من املالك رسم طلب توصيل على النحو التالي: •
 منطقة تنظيم السكن:)أ(

 ( )دينار(20رسم طلب التوصيل:)
 

 منطقة تنظيم السكن :)ب( 
 (نانري( )د10رسم طلب التوصيل:)

 
 منطقة تنظيم السكن :)ج(

 (نانري( )د5رسم طلب التوصيل:)
 

   منطقة تنظيم السكن :)د(
 (نانري)د (5رسم طلب التوصيل:)

 ( دينار40املناطق التجارية والصناعية وأي منطقة أخرى غري ما ذكر أعاله   :)

 اخلدمة. الذي ينفذه املقاول على حساب متلقي تكلفة الربط 
 وقت اجناز اخلدمة

 أيام( 10 – 3) 
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 بطاقة اخلدمة
 (14رقم )

 
 

 

 ربط املصانع بشبكات الصرف الصحي    اسم اخلدمة:

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
بشبكات الصرف  ةواملخدومة يف كافة مناطق اململك ةاملستثمرين يف قطاع الصناع

 .الصحي

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

و مراكز ادارات ومديريات املياه أمركز سلطة املياه الرئيسي / الشميساني 
 االلويةوباحملافظات  

شروط احلصول على اخلدمة 
 )إن وجدت(

 66الصرف الصحي رقم   من نظام 23لنص املاده  ةلتزام بتعليمات الربط املستنداإل
 هوتعديالت1994لعام 

http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/search_no.jsp?no=66&year=1994 

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

 )وزارة الصناعة والتجارة والتموين(رخصة املصنع.   •

 )دائرة األحوال املدنية واجلوازات(ة.اثبات شخصيوثيقة   •
 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

سلطة املياه الرئيسي / الشميساني أو مراكز إدارات تقديم الطلب يف مركز  .1
 ومديريات املياه باحملافظات واأللوية.

للقيام بإجراءات مجع العينات  ةحتويل الطلب ملديرية املختربات والنوعي .2
ة لإلدار ةمع التوصيةوإعادة املعامل، وإصدار تقرير ةوالفحوصات املطلوب

 .ةاملعني

 الربط. واستكمال الشروط، يتم تنفيذ ةيف حال املوافق .3

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 ال يوجد.

 رسوم اخلدمة

 على فاتورة املياه يف حالة وجود اشرتاك مياه.  ةاملوجود ةالرمسيةحسب التعرف •

( فلس عن كل مرت مكعب يستهلكه من مياه 250أو يتم حماسبة املشرتك بسعر ) •
من املصنع  ةحمدده لكميات املياه املسال ةالصهاريج أو اآلبار اخلاصه مع اعتماد نسب

 .ةواملعتمده يف التعليمات الرمسي
 أيام  10  وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (15رقم )

 
 

 
 
 

 نقل عداد مياه    اسم اخلدمة:

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
 .مشرتكو املياه

على مكان/ أماكن احلصول 
 اخلدمة

 
 .مراكز إدارات ومديريات املياه باحملافظات /قسم طلبات االشرتاك

 
شروط احلصول على اخلدمة 

  .تسديد الذمم السابقة إن وجدت • )إن وجدت(

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

  .فاتورة مياه •

 )دائرة األحوال املدنية واجلوازات( .وثيقة إثبات شخصية •

 .(واملساحة أراضي )دائرة االراضيخمطط  •

 

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 تعبئة منوذج طلب نقل عداد من قبل املوظف املختص. .1

 تربئة ذمة املشرتك من أمثان املياه يف قسم التحصيل.  .2

 الكشف على موقع العداد وكتابة التنسيب. .3

 موافقة رئيس القسم على التنسيب. .4

 التحصيل.دفع الرسوم املقررة يف قسم   .5

 قيام املواطن بالتنفيذ على حسابه اخلاص. .6

 قيام املواطن بإبالغ السلطة خلتم العداد.  .7

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 ال يوجد  اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 رسوم اخلدمة
   .( دنانري5رسم نقل عداد )

 وقت اجناز اخلدمة
 أيام(4 – 3)
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 بطاقة اخلدمة
 (16رقم )

 
 
 
 

اشرتاك نقل ملكية    اخلدمة:اسم   

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
 .وخاصةة مشرتكو املياه من مواطنني ودوائر ومؤسسات عام

مكان/ أماكن احلصول على 
 .مراكز إدارات ومديريات املياه باحملافظات واأللوية /قسم طلبات االشرتاك اخلدمة

شروط احلصول على اخلدمة 
 .االشرتاك املراد حتويلهتربئة ذمة  • )إن وجدت(

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

  .فاتورة مياه •

   )دائرة األحوال املدنية( وثيقة إثبات شخصية لكل من املشرتك القديم واجلديد •

أو سند تسجيل أو عدم ممانعة من جلنة  مصدق حسب االصول صورة عقد اإلجيار •
 )البلديات(. خدمات املخيم

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 تعبئة منوذج املعاملة  قسم طلبات االشرتاك. .1
 إجراء براءة ذمة واستيفاء أمثان املياه حتى تارخيه يف قسم التحصيل. .2
 وتعبئة منوذج الكشف. من قبل قسم طلبات االشرتاك  الكشف على املوقع  .3
  .تدقيق الكشف من قبل رئيس قسم طلبات اإلشرتاك .4

 احتساب الرسوم من قبل احملاسب.  .5
 .على املعاملة املصادقة من مدير املشرتكني أو من ينوب عنه .6
 والرسوم. دفع األمانات املقررة  .7
حتويل املعاملة لقسم التحصيل لتغيري املعلومات وقيد املشرتك على جهاز  .8

 احلاسوب. 

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 ال يوجد  اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

  .حسب نوع العقار ومساحة البناء  ( دينار15أمانات مسرتدة :  تبدأ من ) رسوم اخلدمة

 دنانري   10رسوم طوابع :    
 وقت اجناز اخلدمة

   ( يوم 3 – 2)
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 بطاقة اخلدمة
 (17رقم )

 

 ( 893/2006املواصفة القياسية رقم            )  الصحي وفق حمدداتمبياه الصرف  تزويد اجلهات املستفيدة اسم اخلدمة: 

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
 املزارعني  -

 الشركات الصناعية واملصانع -

 اجلهات احلكومية املختلفة -

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 مديرية البيئة و إعادة اإلستخدام  -سلطة املياه /املركز   

شروط احلصول على اخلدمة 
 )إن وجدت(

 توفر املياه املعاجلة  •
استخدام املياه املعاجلة لغايات الري املقيد ومبا يتطابق مع املواصفة  •

 (893/2006األردنية ) 

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

 استدعاء خطي موجه لعطوفة أمني عام سلطة املياه . •
 )دائرة األحوال املدنية واجلوازات(صورة البطاقة الشخصية  •
 ) دائرة األراضي واملساحة(تسجيل قطعة األرض حديثسند  •
 خمطط موقع حديث  )أمانة عمان/البلديات(  •
 يف حال األرض املستأجرة وجود عقد اجيار لألرض  •
 يف حال اجلمعيات وجود كتاب تفويض •

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 تقديم استدعاء خطي لعطوفة األمني العام  .1
 تقديم الوثائق املطلوبة من املشرتكني لسلطة املياه  .2
 إجراء الكشف احلسي على قطع األراضي املشمولة يف اإلستدعاء  .3
يف حال حتققت الشروط الفنية و البيئية وتوفر املياه الالزمة يعرض  .4

 املوضوع على أمني عام السلطة 
 جتهيز االتفاقية و توقيعها مبوافقة الطرفني  .5
عمل كتاب تفعيل االتفاقية للبدء بضخ املياه اىل املزارع أو اجلهات  .6

 املستفيدة 
  إجراء الكشف الدوري على املزارع ومدى تطبيقها لبنود االتفاقية .7

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 شركة مياهنا  -

 شركة مياه الريموك  -

 تأمينات مسرتدة   رسوم اخلدمة
  ال يوجد رسوم خدمة مالية وامنا تتقاضى السلطة أمثان مياه وفق قرار جملس

 الوزراء وأمثان كهرباء حسب التسعرية الرمسية 
 أيام  10 وقت اجناز اخلدمة



27
   Page 27 
 

 بطاقة اخلدمة
 (18رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

(   لآلبار احلكومية حفر بئر ، تنظيف بئر ، جتربة بئر ، تصوير بئر)   دمة : اسم اخل  

 مالكة اآلبار. ةاجلهات احلكومية والرمسي الفئة/ الفئات املستفيدة من اخلدمة 

 مكان/ أماكن تقديم اخلدمة
 .الديوان املركزيسلطة املياه/ 

شروط احلصول على اخلدمة )إن 
 وجدت(

أن تكون اجلهه الطالبة حاصلة على رخصة أو موافقة معتمده للحصول على 
 اخلدمة

وأماكن احلصول الوثائق املطلوبة 
 عليها

من معالي الوزير او عطوفة  رخصة أو موافقة معتمده للحصول على اخلدمة
 .األمني العام 

 .املطلوبة ةتقديم طلب خاص لسلطة املياه حسب نوع اخلدم .1 إجراءات/ خطوات تقديم اخلدمة
 .بعد أخذ املوافقة الرمسية حيول الطلب إىل مديرية احلفر  .2
 املطلوبة. ةاخلدمإحتساب قيمة تكاليف  .3
، تقوم مديرية  ةالطالبة على قيمة تكاليف اخلدم ةبعد موافقة اجله .4

 احلفر باملباشرة بالتنفيذ .
مع  إىل اجلهه الطالبةة حترير مطالبة مالية بالقيمة الفعلية للخدم .5

 تقرير فين للبئر .
حسب  ةالطالبة إىل صندوق السلط ةيتم تسديد املطالبة من قبل اجله .6

 األصول .
املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة 

 وأدوارها )إن وجدت(
 ال يوجد

 .ةتعتمد الرسوم حسب نوع اخلدم رسوم اخلدمة

 .يعتمد على نوع اخلدمة وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة

 (19رقم )
 
 

 
 
 
 
 

(احلكومية والرمسيةاعداد الوثائق اخلاصة بطرح عطاء حفر آبار مياه للجهات )  اسم اخلدمة:      

 ةاجلهات احلكومية والرمسي الفئة/ الفئات املستفيدة من اخلدمة 

 مكان/ أماكن تقديم اخلدمة*
 الديوان املركزيسلطة املياه/ 

شروط احلصول على اخلدمة )إن 
 وجدت(

الطالبة للوثائق حاصلة على رخصة حفر بئر أو موافقة  ةأن تكون اجله
 حلفر بئر ةمعتمد

الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول 
 عليها

و عطوفة أ/معالي الوزير رخصة حفر بئر أو موافقة معتمده حلفر بئر
 األمني العام

 تقديم طلب خاص لسلطة املياه للتزود بالوثائق املطلوبة. .1 إجراءات/ خطوات تقديم اخلدمة

 حتويل الطلب إىل مديرية احلفر إلعداد املطلوب. .2

وجدول  ةوتشمل )املواصفات الفني ةالالزميتم إعداد الوثائق  .3

 .(وعقد املقاولة  الكميات واملواد والشروط اخلاصة

 بكتاب رمسي. الطالبةة يتم رفع الوثائق إىل اجله .4

حترير مطالبة مالية بقيمة بدل خدمات إعداد وثائق العطاء  .5

لدى سلطة املياه واملقره مسبقًا من ة حسب الئحة األسعار املعتمد

 ة السلطة.جملس إدار

ة الطالبة إىل صندوق السلط ةيتم تسديد املطالبة من قبل اجله .6

 حسب األصول .

املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة 
 وأدوارها )إن وجدت(

جلنة اآلبار احلكومية او مديرية تراخيص اآلبار اخلاصة /ألعداد برنامج 
 حفر البئر حسب الطبقات اجليولوجية 

 .بدل خدمات ةدينار حسب األسعار املعتمد(  970) رسوم اخلدمة

 أسبوع وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (20رقم )

 

 نقل ملكية بئر ارتوازي    اسم اخلدمة:

 .أصحاب اآلبار اخلاصة الفئة/ الفئات املستفيدة 

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 مركز سلطة املياه الرئيسي / الشميساني
 اخلاصةقسم اآلبار   

شروط احلصول على اخلدمة 
 )إن وجدت(

 ومديرية املشرتكني املركزية براءة ذمة مالية من مديرية األحواض املائية.  
 .دائرة األراضي واملساحة(سند تسجيل أصلي حديث( 
 .دفع رسوم رخص االستخراج 
  يف حال كانت قطعة األرض احملفور فيها البئر مت افرازها أو توحيدها)تغيري

 القطعة( يلزم ما يلي:رقم 
 كتاب بيان تغيري من دائرة األراضي واملساحة   . أ

تقرير مساح  مع خمطط كروكي يبني احداثيات البئر حسب شبكة  . ب
 الرتبيع الفلسطيين 

 

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

)يف حال عدم تغيري رقم  حديث ومصدق باسم املالك اجلديد أصلي سند تسجيل •
 القطعة(

أو تفويض رمسي من  )دائرة األحوال املدنية واجلوازات( وثيقة اثبات شخصية• 
 مالك البئر.

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 يف مكتب خدمة اجلمهور.تقديم استدعاء طلب اخلدمة  .1
األحواض من مديرية  ورخص استخراج تراخيص اآلبار تربئة الذمة .2

 .املشرتكني املركزية  ، مديرية املائية
ميداني اذا كان البئر غري عامل )ليس له استخراجات( لقياس كشف  .3

 عمق  البئر وعمق سطح املاء الساكن من قبل مدير احلوض املائي.
  .تعرض املعاملة على جلنة اآلبار اخلاصة والتنسيب بالقرار .4
طباعة كتاب نقل ملكية يوقعه األمني أو من يفوضة إذا متت املوافقة ،  .5

 . امللكية للمالك اجلديد يتم إصدار وثيقة بنقلو
 2002عام 85رقم لالطالع على نظام مراقبة املياه اجلوفية    *               

http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/search_no.jsp?no=85&ear=2002 

تقديم  املؤسسات الشريكة يف
 دائرة األراضي واملساحة. اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 ال يوجد رسوم اخلدمة

 وقت اجناز اخلدمة
 ˇ ˇ   أسبوع
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 بطاقة اخلدمة
 (21رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إلزالة عائق دق استخدام حفارة    اسم اخلدمة:

 صحاب اآلبار اخلاصة.أ الفئة/ الفئات املستفيدة 

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 .مركز سلطة املياه الرئيسي / الشميساني

شروط احلصول على 
 اخلدمة )إن وجدت(

 .براءة ذمة مالية من مديرية املشرتكني املركزية ومديرية األحواض املائية •

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

 اثبات براءة الذمة املالية. 

 أو تفويض رمسي من  )دائرة األحوال املدنية واجلوازت( بات شخصيةثوثيقة ا
 مالك البئر .

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 تقديم إستدعاء لطلب اخلدمة . .1
 يف قسم اآلبار اخلاصة. دراسة الطلب  .2
  .على املوقعامليداني  رسوم للكشف الدفع  .3
مديرية األحواض املائية أو قسم تراخيص  من  امليداني اجراء الكشف .4

 ، وإعداد تقرير بذلك.اآلبار
 لدراسته والتنسيب بالقرار. اخلاصة  حتويل الطلب إىل جلنة االبار  .5
 تعرض املعاملة على أمني عام السلطة الختاذ القرار. .6
 يف حال املوافقه. ةإصدار الرخص .7
 تسليم الرخصة. .8

املؤسسات الشريكة يف 
وأدوارها تقديم اخلدمة 

 )إن وجدت(

 ال يوجد

  .دينار رسوم رخصة استخدام حفارة دق 250 رسوم اخلدمة

 .دينار رسوم كشف ميداني   50
 .اسبوع وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (22رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسرتداد تأمينات أو كفالة مالية    اسم اخلدمة:

 أصحاب اآلبار اخلاصة الفئة/ الفئات املستفيدة 

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 )قسم اآلبار اخلاصة( مركز سلطة املياه الرئيسي / الشميساني

شروط احلصول على 
 اخلدمة )إن وجدت(

 براءة ذمة من مديرية األحواض املائية ومديرية املشرتكني 
  رسوم رخص استخراج 

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

أو تفويض رمسي من مالك  )دائرة األحوال املدنية واجلوازات( وثيقة اثبات شخصية
 البئر.

 
 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 تقديم استدعاء لعطوفة األمني العام. .1

 و رخص االستخراج.احضار براءة الذمة   .2

تقرير  كشف ميداني  من املهندس املشرف خبصوص التزام مالك البئر  .3
 بشروط  الرخصة.

 جلنة اآلبار اخلاصة .عرض املوضوع على  .4

 اعداد كتاب اإلفراج عن التأمينات أو الكفالة. .5

 موافقة عطوفة األمني أو من يفوضه على قرار اللجنة. .6

املؤسسات الشريكة يف 
تقديم اخلدمة وأدوارها 

 )إن وجدت(
 البنوك

 يوجدال  رسوم اخلدمة

 اسبوع وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة

 (23رقم )
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ألصحاب اآلبار اخلاصة )مالية وادارية( اعطاء براءة الذمة    اسم اخلدمة:

 أصحاب اآلبار اخلاصة الفئة/ الفئات املستفيدة 

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 مركز سلطة املياه الرئيسي / الشميساني

شروط احلصول على اخلدمة 
 )إن وجدت(

 رسوم رخص اإلستخراج

وأماكن الوثائق املطلوبة 
 احلصول عليها

أو تفويض رمسي من ) دائرة األحوال املدنية واجلوازات( وثيقة اثبات شخصية 
 مالك البئر.

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

تربئة الذمة من مديرية املشرتكني  )براءة ذمة  مالية(ومديرية األحواض  .1

 .املائية)مالية وادارية(
بعد التأكد من براءة  تراخيص اآلبارمديرية تقديم استدعاء لطلب اخلدمة  .2

 .الذمة
 .إعداد كتاب موجة للجهة املعنية   من مديرية تراخيص اآلبار .3
 تسليم الكتاب ملتلقي اخلدمة .4

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

دائرة األراضي  شركات الكهرباء)ايصال تيار(،وزارة العمل )تصاريح العمال(،
املعنيني  ،)منح القروض لالبار املرخصة(واملساحة، مؤسسة االقراض الزراعي

 .أي دائرة أخرى تطلب خدمة ،  بتجديد رخصة استخراج

 ال يوجد رسوم اخلدمة

 يومان وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (24رقم )

 
 

 
 

 ف(بئر، تعميق، تنظيحفر بئر جديدة، بئربدل ) جتديد رخصة:              اسم اخلدمة:

 .صحاب اآلبار اخلاصةأ  الفئة/ الفئات املستفيدة 

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 .مركز سلطة املياه الرئيسي / الشميساني

شروط احلصول على اخلدمة 
 )إن وجدت(

 مديرية األحواض املائية.براءة ذمة مالية من املشرتكني و

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 عليهااحلصول 

أو تفويض رمسي من ) دائرة األحوال املدنية واجلوازات( ة وثيقة اثبات شخصي •
  مالك البئر  . 

 ة.وثيقة براءة الذم  •

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 تقديم إستدعاء لطلب اخلدمة.  .1
الكشف من قبل قسم اآلبار اخلاصة أو األحواض املائية وكتابة تقرير  .2

 الكشف.
ورئيس قسم  تراخيص اآلباردراسة تقرير الكشف من قبل مدير مديرية  .3

 االبار اخلاصة.
 بار لدراسته والتنسيب باملوافقة أو الرفض.حتويل الطلب إىل جلنة اآل .4
حتويل املعاملة إىل عطوفة األمني العام لدارسة املوضوع ومن ثم حتويلها إىل  .5

 جملس اإلدارة.
 .الرفضو يب باملوافقة أاإلدارة والتنس جملس عرضها على .6
 دفع الرسوم. .7
 .اصدارالرخصه وتوقيعها من األمني العام .8
 تسليم الرخصة. .9

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 .ال يوجد

 رسوم اخلدمة

  دينار بئر جديد   500

 دينار بئر بدل بئر   200

 دينار تنظيف    100

 دينار تعميق   100

 أسبوع اخلدمةوقت اجناز 
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 بطاقة اخلدمة
 (25رقم )

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 تصويب وضع بئر خمالف واصدار اجازة استخراج    اسم اخلدمة:

 أصحاب اآلبار اخلاصة املخالفة. الفئة/ الفئات املستفيدة 

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 )مديرية األحواض املائية(. مركز سلطة املياه الرئيسي / الشميساني

احلصول على اخلدمة شروط 
 )إن وجدت(

 ( ومسجل لدى السلطة.1/7/2015أن يكون البئر عامل قبل تاريخ ) •

 أن يكون قد تقدم بطلب تصويب وضع بئر يف الفرتة املعلن عنها. •

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

أو تفويض ) دائرة األحوال املدنية واجلوازات(  وثيقة اثبات شخصية •
 .البئر رمسي من مالك

 .)دائرة األراضي واملساحة( سند تسجيل أصلي حديث  •

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 تقديم استدعاء لعطوفة األمني العام. .1
 دراسة الطلب من مديرية األحواض املائية. .2
 حتويل الطلب إىل جلنة املسح امليداني إلعداد تقرير. .3
 وغري املرخصة.عرض التقرير على جلنة تصويب أوضاع اآلبار العاملة  .4
 عرض املوضوع على جملس اإلدارة  بعد موافقة جلنة التصويب. .5
 اصدار القرار من قبل جملس اإلدارة. .6
دفع رسوم اصدار اإلجازة )الشؤون املالية(وأمثان املياه) مديرية املشرتكني(  .7

 ومثن عداد )مديرية األحواض املائية(
 اصدار اإلجازة وتوقيعها من عطوفة األمني العام. .8

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 ةلغايات حتديد كمي ةحتديد نوع احملصول الزراعي و نوع الرتب ) وزارة الزراعة
 (املياه )عمق البئر(

 حسب عمق البئر مفصلة يف نظام مراقبة املياه اجلوفية. رسوم اخلدمة

 شهر وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (26) رقم

 
 

 
 

 تعميق بئر أو استمرارية تعميق بئر ارتوازي    اسم اخلدمة:

 اصحاب اآلبار اخلاصة. الفئة/ الفئات املستفيدة 
مكان/ أماكن احلصول على 

 اخلدمة
 .مركز سلطة املياه الرئيسي / الشميساني

شروط احلصول على اخلدمة 
 )إن وجدت(

 املائية.براءة ذمة مالية من املشرتكني واألحواض  •

 .على الطلب ة( دينار يف حال متت املوافق5000بقيمة ) ةمالي ةتقديم كفال •

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

 .اثبات براءة ذمة •

أو تفويض رمسي ) دائرة األحوال املدنية واجلوازات(  وثيقة اثبات شخصية •
 من مالك البئر 

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 تقديم إستدعاء لطلب اخلدمة.  .1

 .( دينار للكشف على املوقع 50يتم دراسة الطلب ودفع رسوم )  .2
و األحواض  من قبل قسم اآلبار اخلاصة اجراء الكشف واعداد التقرير .3

 املائية 
دراسة تقرير الكشف من قبل رئيس قسم االبار اخلاصة ومدير مديرية  .4

 تراخيص اآلبار.
 الرفض. اآلبار لدراسته والتنسيب باملوافقة أوحتويل الطلب إىل جلنة  .5
  .لدارسة املوضوع  حتويل املعاملة إىل أمني عام السلطة .6
 الختاذ القرار.  جملس اإلدارة  عرضها على .7
 يف حال املوافقة ، يتم دفع الرسوم وتقديم الكفالة. .8

 حترير الرخصة وتوقيعها من االمني العام. .9
 تسليم الرخصة. .11

يف تقديم  املؤسسات الشريكة
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 .ال يوجد

 دينار شامل رسوم الكشف.  850 رسوم اخلدمة
 ثالثة أسابيع. وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (27رقم )

 

 
 
 
 
 

 رخصة بيع مياه لغري غايات الشرب يف كافة أحناء اململكة    اسم اخلدمة:

 .اخلاصةأصحاب اآلبار  الفئة/ الفئات املستفيدة 

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 .مركز سلطة املياه الرئيسي / الشميساني

شروط احلصول على اخلدمة 
 )إن وجدت(

 .توفر مظلة و تنك مياه لون ازرق + عداد مائي •

 براءة ذمه ماليه من مديريات األحواض املائية. •

 .تقديم كفالة بنكية 

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 عليهااحلصول 

أو تفويض رمسي من  ) دائرة األحوال املدنية واجلوازات( ةوثيقة اثبات شخصي •
 مالك البئر 

  ة.وثيقة براءة الذم  •

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 .يف مكتب خدمة اجلمهور  تعبئة النموذج املعد هلذه الغاية .1

  .تسجيل النموذج يف ديوان سلطة املياه  .2
  .اخلاصة للدراسةحتويله لقسم  اآلبار  .3
اآلبار القيام بالكشف امليداني على البئر وإعداد التقرير الالزم من قبل  .4

 اخلاصة .
 .اعالم متلقي اخلدمة بالقرار هاتفيًا .5
 .( دينار 5000تقديم كفالة عدلية بقيمة )  .6
 .لغري غايات الشرب حسب االصول ةإصدار الرخص .7

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 )إن وجدت(اخلدمة وأدوارها 

 ال يوجد

 ال يوجد رسوم اخلدمة

 .يومان يف حال استوفيت الشروط املذكورة أعاله وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (28رقم )

 
 

 

 

 و الزرقاء و مأدبامنح رخصة بيع مياه من بئر ارتوازي لغايات الشرب يف حمافظة العاصمة     اسم اخلدمة:

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
  أصحاب اآلبار اخلاصة 

مكان/ أماكن احلصول على 
 .األحواض املائية مديريةمركز سلطة املياه الرئيسي / الشميساني  اخلدمة

شروط احلصول على اخلدمة 
 )إن وجدت(

 .توفر مظلة و تنك مياه لون أخضر + وحدة كلور للتعقيم + عداد مائي • 
 .املائية ومديرية املشرتكني املركزيةبراءة ذمة مالية من مديرية األحواض   •
 ( دينار.5000كفالة عدلية بقيمة ) 

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

أو تفويض رمسي من مالك  ) دائرة األحوال املدنية واجلوازات( إثبات شخصية  •
 البئر 

 .وثيقة براءة الذمة • 

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 .هلذه الغايةتعبئة النموذج املعد  .1
تسجيل النموذج يف ديوان سلطة املياه وحتويله لقسم اآلبار اخلاصة  .2

 للدراسة.
قسم القيام بالكشف امليداني على البئر وإعداد التقرير الالزم من قبل    .3

 االبار اخلاصة .
 خماطبة وزارة الصحة ألخذ عينات من مياه البئر وفحصها. .4
لوزارة املياه ألخذ عينات من مياه خماطبة مديرية املختربات التابعة  .5

 البئر وفحصها.
 إستالم ردود وزارة الصحة ومديرية املختربات. .6
املوافقة على إصدار الرخصة إذا توافقت الشروط على ضوء نتائج  .7

 الفحوصات.
 ( دينار. 5000تقديم كفالة عدلية بقيمة )  .8
 صدار الرخصة حسب األصول.  إ .9

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 مة وأدوارها )إن وجدت(اخلد

 وزارة الصحة 
 دورها فحص عينات املياه

 ال يوجد  رسوم اخلدمة

 يعتمد على احلصول على نتائج الفحوصات املخربية وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (29رقم )

 

 

 منح رخصة تنظيف وصيانة بئر ارتوازي / زراعي/ صناعي/ سياحي/جامعات   اسم اخلدمة:

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
.أصحاب اآلبار اخلاصة    

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 .مركز سلطة املياه الرئيسي / الشميساني
 

شروط احلصول على اخلدمة 
 )إن وجدت(

 .( دينار2000حال متت املوافقة على الطلب ، يشرتط تقديم كفاله ماليه بقيمة )•

 .براءة ذمة مالية من مديرية األحواض املائية ومديرية املشرتكني املركزية •
الوثائق املطلوبة وأماكن 

 احلصول عليها
 . ) دائرة األحوال املدنية واجلوازات(  إثبات شخصيةوثيقة  •
 .وثيقة براءة الذمة •

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 اخلاصة.تقديم استدعاء لطلب اخلدمةيف قسم اآلبار  .1
 .دراسة الطلب يف قسم اآلبار اخلاصة .2
 ( دينار يف قسم التحصيل. 50دفع رسوم )  .3
إعداد حواض املائية و و األ الكشف على املوقع من قبل قسم اآلبار اخلاصة  .4

 .تقرير بذلك
ورئيس  تراخيص اآلباردراسة تقرير الكشف من قبل مدير مديرية  .5

 .قسم اآلبار اخلاصة
 ة اآلبار لدراسته والتنسيب باملوافقة أو الرفض.حتويل الطلب إىل جلن .6
التنسيب حتويل املعاملة إىل عطوفة األمني العام لدارسة املوضوع و  .7

 .لس اإلدارةجمل
 جملس اإلدارة واختاذ القرار باملوافقة أو الرفض. عرضها على .8
 يف حال املوافقة يتم دفع الرسوم. .9

 .املالية تقديم الكفالة  .10
 اصدار الرخصة. .11

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 ال يوجد  اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

   .دينار( للكشف 50)  دينار شاملة  (550)  رسوم اخلدمة
 أسبوعني وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة

 (30رقم )

 انتاجيمنح رخصة حفر بئر ارتوازي جديد ألول مرة / صناعي / سياحي / جامعات/ :         اسم اخلدمة:

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
  القطاع اخلاص واألفراد  

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 مركز سلطة املياه الرئيسي / الشميساني
 قسم اآلبار اخلاصة اخلاصة 

شروط احلصول على اخلدمة 
 )إن وجدت(

 -يف حال متت املوافقة على الطلب ، يشرتط ما يلي:
 .( دينار يف حال عدم وجود منشأة مقامة50000بقيمة )تقديم كفالة مالية  •
 .( دينار يف حال وجود منشأة10000تقديم كفالة مالية بقيمة ) •

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

 حيثيات املشروع وحاجته من املياه يوضح  استدعاء لعطوفة االمني العام
 ./اليوم(3)م

 دائرة االراضي واملساحة(. مصدق وحديث باسم املالك سند تسجيل( 
 دائرة االراضي واملساحة(.خمطط أراضي حديث( 
 و تفويض رمسي من أ )دائرة االحوال املدنية واجلوازات( وثيقة إثبات شخصية

 صاحب العالقة 
  (دائرة االراضي واملساحة) لوحة أراضي عليها إحداثيات الشبكة الفلسطينية. 
   والتجارة للمشاريع الصناعيةسجل جتاري من وزارة الصناعة. 
 و  )جلنة املصانع(موافقة وزارة السياحة للمشاريع السياحية ووزارة البيئة

 .)وزارة البلديات ( تنظيم للمشاريع الصناعية واإلنتاجيةلللس األعلى اجمل
 .كتاب من تشجيع االستثمار 

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

  منوذج لطلب اخلدمة. تعبئة .1

 يف قسم اآلبار اخلاصة الطلبدراسة  .2

 للكشف على املوقع دفع رسوم  .3

و االحواض  اجراء عملية الكشف واعداد التقرير من قبل قسم اآلبار اخلاصة .4

  املائية 
ورئيس قسم  تراخيص اآلباردراسة تقرير الكشف من قبل مدير مديرية  .5

 .اآلبار اخلاصة

املشروع باملياه من خالل خماطبة إدارة املياه املعنية إلمكانية تزويد  .6

 )يرفض الطلب يف حال امكانية التزويد من خالل الشبكة(..الشبكة
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 .حتويل الطلب إىل جلنة اآلبار لدراسته والتنسيب باملوافقة أو الرفض .7
حتويل املعاملة إىل عطوفة األمني العام لدارسة املوضوع وعرضها على   جملس   .8

 .اإلدارة

 .واختاذ القرار باملوافقة أو الرفضيتم عرضها على جملس اإلدارة  .9

 يف حال املوافقة يتم تقديم الكفاالت ودفع الرسوم. .10
 اصدار الرخصة. .11

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 ال يوجد  اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 ( دينار قيمة  الكشف على املوقع.50دينار  شاملة ) 1750 رسوم اخلدمة

 شهر  وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة

 (31رقم )
 
 
 

 (زراعي، صناعي، سياحي، جامعاتي)منح رخصة حفر بئر بدل بئر ارتواز    اسم اخلدمة:

 .اصحاب اآلبار اخلاصة الفئة/ الفئات املستفيدة 

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 .مركز سلطة املياه الرئيسي / الشميساني

اخلدمة شروط احلصول على 
 )إن وجدت(

 .( عشرة آالف دينار10000تقديم كفالة مالية بقيمة ) •

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

أو تفويض رمسي من  )دائرة األحوال املدنية واجلوازات(ة وثيقة اثبات شخصي •

   مالك البئر.

 واملشرتكني املركزية(.من مديرية األحواض املائية ة املالية ) وثيقة براءة الذم •

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 .تقديم إستدعاء لطلب اخلدمة .1
 يف قسم اآلبار اخلاصة.دراسة الطلب   .2

  .( دينار للكشف على املوقع 50ودفع رسوم )  .3

اجراء الكشف وتصوير البئر بإشراف مهندسني من تراخيص اآلبار  .4
 .إعداد تقرير بذلكواحلوض املائي و

الكشف من قبل مدير مديرية تراخيص االبار ورئيس قسم دراسة تقرير  .5
 االبار اخلاصة.

 بار لدراسته والتنسيب باملوافقة أو الرفض.آلحتويل الطلب إىل جلنة ا .6
  .لدارسة املوضوع  حتويل املعاملة إىل أمني عام السلطة .7
 .الختاذ القرار جملس اإلدارة  عرضها على .8

 وتقديم الكفالة.يف حال املوافقة، يتم دفع الرسوم  .9
 حترير الرخصة وتوقيعها من االمني العام. .11

 تسليم الرخصة. .11

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 ال يوجد

 ( ألف وثالمثائة دينار1300) رسوم اخلدمة

 يوم 21 -14 وقت اجناز اخلدمة



42
   Page 42 
 

 
 بطاقة اخلدمة

 (32رقم )
 
 

 التدريب اسم اخلدمة:

 الفئة/ الفئات املستفيدة 
، الطالب أو موظفو املؤسسات  مؤسسة التدريب املهين ،اجلامعاتأو خرجيو  طالب ال

 والشركات  سواء احلكومية واخلاصة احمللية واالقليمية .

  

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 الرئيسي ةاملركز الرئيسي: مركز السلط
 مراكز إدارات املياه يف احملافظات

شروط احلصول على اخلدمة 
 )إن وجدت(

 /موافقة جهة التدريب.موافقة أمني عام سلطة املياه أو من يفوضه

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

 كتاب من اجلهة الطالبة/شهادة التخرج أو ما يثبت أنه طالب أو موظف

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

 بالرغبة يف التدريب.بطلب رمسي يفيد  ةاملعني ةتتقدم اجله .1

بدراسة إمكانية توفري التدريب املطلوب يف التدريب مديرية  تقوم  .2
 قطاعات السلطة املختلفة.

 ةكتاب خيطر فيه اجلهه الراغبمديرية التدريب  تصدر  ةيف حالة املوافق .3
 للتدريب والكلفه املاليه إن وجدت ةواملده الزمني ةبالتدريب باملوافق

 

عملية التدريب من خالل وانتهاء   ببدءالتدريب مديرية  اشعار  يتم  .4
 من اجلهة املدربة. كتاب رمسي

ومنح الشهادات  عند انتهاء التدريب كتاب بإصدار  مديرية التدريب تقوم  .5
 التدريبية.

 

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 ال يوجد.

 رسوم اخلدمة
 وفقًا لإلتفاقيات واملدة الزمنية  طبيعة الربنامج التدرييبحتدد حسب 

 

 يومان. وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (33رقم )

 ترخيص احلفارة اسم اخلدمة:

 قتين حفارةتتلك أو مت شركة / مؤسسةكل  الفئة/ الفئات املستفيدة 

مكان/ أماكن احلصول على 
 اخلدمة

 اجلمهورسلطة املياه )املركز(/ خدمة   •
 سلطة املياه )املركز(/ مديرية تشغيل وإدارة املياه املركزية •
 جلنة ترخيص احلفاراتسلطة املياه )املركز(/  •
 سلطة املياه )املركز(/ وحدة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  •
 سلطة املياه )املركز(/ مديرية احلسابات التجارية أو مديرية العطاءات •
 مديرية تشغيل وإدارة املياه املركزيةسلطة املياه )املركز(/  •

شروط احلصول على اخلدمة 
 )إن وجدت(

أن تكون احلفارة خمصصة لغايات حفر ابار املياه اجلوفية و أن تكون  •
احلفارة واملعدات اخلاصة بها صاحلة للعمل وحبالة جيدة ومظهر مقبول 

مرة عن وأن ال يزيد عمر احلفارة املستوردة أو املطلوب ترخيصها ألول 
 عشر سنوات

وفق أحكام قانون الشركات النافذ املفعول أو مؤسسة تأسيس شركة  •
تتضمن يف غاياتها القيام بأعمال حفر االبار اجلوفية وجتهيزها مبا يف ذلك  

 القيام بأعمال التنظيف والتعميق. 

)حفار أو مساعد حفار( على /املؤسسة أن حيصل العاملون يف الشركة •
 املياه مصادق عليها من مؤسسة التدريب املهينرخصة من سلطة 

ان ال يكون قد صدر بشأن احلفارة املطلوب ترخيصها أو حبق طالب  •
الرتخيص أكثر من خمالفه لألحكام الواردة يف قانون  سلطة املياه أو نظام 
مراقبة املياه اجلوفية النافذ املفعول أو خالفا للشروط الواردة يف 

 حلفارة  حمجوزة على ذمة قضية جزائيةالرتخيص وأن ال تكون ا
 الالزمة ودفع الرسوم املقررة. كفاالتالتقديم  •

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

  أو من يفوضه هلذه الغاية قبل املسبقة موافقة وزير املياه والري اخلطية
 استرياد احلفارة.

 من وزارة الصناعة والتجارة. /املؤسسةسجل جتاري ساري املفعول للشركة 
  سارية املفعول ن أمانة عمان الكربى أو البلديةعرخصة مهن صادرة. 
 من دائرة ضريبة الدخل واملبيعات. /املؤسسةالرقم الضرييب للشركة 
 صورة مصدقة  طبق األصل من البيان اجلمركي اخلاص باسترياد احلفارة. 
  باحلفارة واالليات املساندة هلا مجيع البيانات واملواصفات الفنية اخلاصة

 ة)مضخات سائل احلفر أو الضاغطات اهلوائية والبوسرت( وأن تكون مطابق
 للواقع والبيان اجلمركي اخلاص بها للتأكد من صالحيتها الفنية.

  لعاملني مصادق عليها من مؤسسة التدريب للحفارين ارخصة من سلطة املياه
 .املهين

 ملني على احلفارة وأن يكونوا مرخصني من سلطة كشف  بأمساء احلفارين العا
 املياه  ملمارسة هذه املهنة.

 يف حالة بيع احلفارة أو نقل ملكيتها  عقد بيع حفارة مصدق من كاتب العدل
 لى طرف آخر.ع
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 .صورة عن رخصة اآللية احلاملة للحفارة اذا كانت احلفارة حممولة 
 فوض عنه مع التفويضلصاحب العالقة أو امل شخصيةالوية صورة عن اهل 
 :كفالة بنكية أو تامني نقدي تعتمد على نوع احلفارة كما يلي 

 (3000.دينار كفالة بنكية اذا كانت حفارة دق ) 

 (10000.دينار اذا كانت حفارة رحوي أو هواء ) 
 (15000 دينار كفالة شاملة )اليت متتلك أكثر من حفارة. للشركة/املؤسسة 

 إجراءات  تقديم اخلدمة

 

 

 

 

 

يقدم طلب ترخيص  احلفارة اىل سلطة املياه )مركز خدمة اجلمهور(  .1
معززًا وفق النموذج املعتمد هلذه الغاية م  2016لعام حسب األسس اجلديدة 

 طلوبة.الوثائق املب
يقوم مركز خدمة اجلمهور بتسليم بطاقة مراجعة لصاحب العالقة  .2

/ شؤون تشغيل  زيةتشغيل وإدارة املياه املركوحتويل الطلب اىل مديرية 
 املياه واحملافظات.

يتم منح املختصة  بعد صدور املوافقة على الرخصة من قبل اللجنة .3
ترخيص احلفارة بقرار من أمني عام سلطة املياه أو من بفوضه  ملدة  سنة 

 ويتم جتديد الرتخيص سنويا وفق األحكام.
ام تتبع يتم مراجعة وحدة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لرتكيب نظ .4

 .جرة الرتكيبأاملركبات على احلفارة حبيث يتحمل مالك احلفارة 
 .تشغيل وإدارة املياه املركزيةاستالم الرخصة الصادرة من مديرية  .5

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 .وزارة الصناعة والتجارة الصدار السجل التجاري ساري املفعول •

الكربى أو البلدية املختصة يف كل حمافظة الصدار رخصة أمانة عمان  •
 .املهن

 .ضرييبالدائرة ضريبة الدخل واملبيعات الصدار الرقم  •
 ثبات رخصة االلية احلاملة للحفارة.دائرة ترخيص السواقني واملركبات ال •
مؤسسة التدريب املهين للمصادقة على رخصة احلفارين الصادرة من  •

 .سلطة املياه

 اخلدمةرسوم 

 (500دينار للرتخيص أول مرة ) 
 (100 دينار رسوم ترخيص سنوية ) 

 (120 دينار )ألول مرة تركيب نظام تتبع املركبات تكلفة 
 (150دينار )  تكلفة صيانة النظام وخدمةGPRS سنويًا” 
 (20دينار مصاريف خدمات إدارية ومطبوعات ) 

ˇ

 واستكمال الوثائق املطلوبة.بعد الكشف الفين أسبوع/  وقت اجناز اخلدمة
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 بطاقة اخلدمة
 (34رقم )

 

 

 ترخيـــــــص حفــــــــــار اسم اخلدمة:

 الفئة املستفيدة من اخلدمة
كل شخص ميارس أعمال حفر االبار اجلوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي 

 عمل يتعلق باستعمال احلفارات

 احلفر.مديرية  سلطة املياه / مكان تقديم اخلدمة

 شروط احلصول على اخلدمة

 ميالدية ةأن ال يقل عمر طالب الرتخيص عن عشرين سن 

  خربة عملية كمساعد حفار التقل مدتها عن لديه أن يكون الطالب
 سنتني

  أن جيتاز الطالب االمتحان الشفوي والعملي املعمول به يف مديرية
 احلفر/سلطة املياه

  مراقبة املياه اجلوفية.أن يدفع الرسوم الواردة يف نظام 

 الوثائق املطلوبة وأماكن احلصول عليها

 

 

 شخصيةالوية صورة عن اهل 
 ( 2صور شخصية عدد) 
 أي مؤهل علمي معتمد أو خربات ممارسة 
  صيغة املعتمدة لدى سلطة املياه أو تامني نقدي بالكفالة بنكية

 ( دينار100بقيمة )
 تصريح عمل لغري االردنيني 
  حمكوميةشهادة عدم 

 إجراءات تقديم اخلدمة

تقديم الطلب املعتمد لدى سلطة املياه من صاحب العالقة يف مديرية  .1
 احلفر/سلطة املياه.

حتديد موعد من قبل مديرية احلفر/سلطة املياه إلجراء الفحص  .2
 الفين.

 جراءالفحص الفين.إ .3
دفع الرسوم وتقديم الكفالة الواردة يف نظام يتم يف حال املوافقة  .4

 مراقبة املياه اجلوفية.
 مني العام. حترير الرخصة و توقيعها من األ .5
 .تسليم الرخصة .6

املؤسسات الشريكة يف تقديم اخلدمة 

 )إن وجدت( وأدوارها

مؤسسة التدريب املهين للمصادقة على الرخصة الصادرة من سلطة 

 املياه

 ( دينار ألول مرة.50)  رسوم اخلدمة
 (10 دنانري رسوم جتديد ).سنوية 

 اسبوعني. –سبوع ا وقت اجناز اخلدمة
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 مالحظة:
يف نظام  ملقررةودفع الرسوم  ا ترخيص احلفارة علىة رتخيص نافذ املفعول اال بعد صدور قرار املوافقالال يعترب 

بنكية بالقيمة والصيغة املعتمدة هلذا الغرض من سلطة املياه ة مراقبة املياه اجلوفية النافذ املفعول وتقديم كفال

 وتركيب نظام تتبع املركبات. 
 

 تعليمات عامة

  ال تغين الرخصة الصادرة مبقتضى هذه األسس من احلصول على الرتاخيص واملوافقات والتصاريح اليت

 ال العامة واالسكان.تتطلبها التشريعات النافذة ذات العالقة مبا يف ذلك موا فقة وزارة األشغ

  تتوىل سلطة املياه تركيب أجهزة تتبع املركبات على احلفارات احلاصلة على الرتخيص وعلى حساب مالك

 احلفارة.

  يلتزم مالك احلفارة بدفع كافة التكاليف املرتتبة على االعطال اليت حتدث على أجهزة تتبع املركبات
  مبوجب مطالبة مالية وحتت طائلة املسؤولية.وملحقاتها يف حال العبث أو سوء االستخدام 

 
  كل من خيالف أحكام هذه  األسس  يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة يف قانون سلطة املياه مبا يف ذلك  املادة

 ( منه ونظام مراقبة املياه اجلوفية النافذي املفعول.30)

 

 شروط للحفارات:

 رحوي أو هواء فيشرتط أن يكون ضمن  كادر الشركة مهندس ذا كانت احلفارة املطلوب ترخيصها حفارة إ

 ي.حفر أو جيولوج

 ذا كانت احلفارة املطلوب ترخيصها حفارة دق فيشرتط أن يكون ضمن كادر الشركة حفار مرخص من إ

قبل  سلطة املياه واذا  كانت الشركة  متتلك أكثر من حفارتي دق فيشرتط أن يكون ضمن كادر الشركة 

 جيولوجي.

 دائرة  كانت احلفارة  حممولة على مركبة )الية( فيشرتط أن تكون هذه املركبة مرخصة من قبل ذاإ

 .ترخيص السواقني واملركبات
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 بطاقة اخلدمة
 (35رقم )

 حق احلصول على املعلومات اسم اخلدمة:

 اخلاصة و احلكومية االردنيةمجيع املواطنني / الوزارات / الشركات/ و املؤسسات  الفئة/ الفئات املستفيدة 
مكان/ أماكن احلصول على 

 اخلدمة
 مكاتب خدمة اجلمهور يف املركز و االدارات 

شروط احلصول على اخلدمة 
 أن يكون أردني اجلنسية   )إن وجدت(

الوثائق املطلوبة وأماكن 
 احلصول عليها

 وثيقة اثباث شخصية  -1
ة او املؤسسة أو الشركة حيمل اسم الشخص املخول كتاب تفويض من الوزار -2

 للحصول على املعلومة  

 إجراءات تقديم اخلدمة
 
 
 
 
 

تعبئة منوذج طلب احلصول على املعلومات حسب االصول يف مكتب خدمة  -1
 /املركزاجلمهور مكتب الدعم الفين 

اعطاء رقم  لكل طلب و اعطاء متلقي اخلدمة بطاقة عليها  رقم الطلب و  -2
يتم تسجيل رقم هاتف مكتب خدمة اجلمهور ليستطيع املراجعه من 

 خالله 
 ارشفه الطلب و إدخاله اىل النظام  -3
ارسال امييل ترحييب ملتلقي اخلدمة و ابداء سعادتنا و سرورنا لزيارته و  -4

 ارسال رقم الطلب له لتوثيقة 
إرسال الطلب إىل الوحدة / املديرية املسؤولة  عن االجابة مبذكرة داخلية  -5

 موقعة من مدير مديرية اخلدمات املساندة 
بدوره ) يف حال ارسال االجابة اىل مكتب خدمة اجلمهور و الذي يقوم  -6

استحقاق رسوم (  بأرسال منوذج االجابة اىل الدائرة املالية  قسم احملاسبة 
العامة وذلك بعد حتديد الكلفة حسب االسعار احملددة من قبل جملس 

 املعلومات و يقوم بإرساهلا اىل قسم احملاسبة
إصدار سند قبض من خالل قسم احلاسبة العامة بالقيمة املطلوبة حبيث  -7

من بند املوازنة و اسم الدافع مع كتابه اسم منظم أمر القبض يتض
 بالكامل و توقيعه 

حتويل املعامله كاملة مع سند القبض للمدقق الداخلي يف  الشؤون املالية  -8
الجازة سند القبض و استكمال أية معلومات ناقصة مع ختمها و كتابة 

 امسه بالكامل 
ذي يقوم بدوره باالتصال مبتلقي حتويل املعاملة ملكتب خدمة اجلمهور  ال -9

 اخلدمة  و إعالمه بانتهاء املعاملة و باملبلغ املرتتب عليه يف حال وجوده 
 حفظ نسخه ورقيه و الكرتونية لدى املوظف املعين مكتب خدمة اجلمهور    -10
حتويل املعاملة ألمني الصندوق لدى مكتب خدمة اجلمهور لقبض القيمة   -11

باسم الدافع مع بيان واضح للغاية اليت مبوجب وصول مقبوضات رئيسي 
 قبض املبلغ من اجلها حبيث :

  )تسلم النسخة االوىل من الوصل ملتلقي اخلدمة ) طالب املعلومة 
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  يرفق بالنسخة الثانية من الوصل بأمر القبض و الوثائق املعززة و حتفظ
 مبلف خاص 

 لف خاص  حتفظ النسخة الثالثة  من سند القبض و الوثائق املعززة يف م
 لدى  املوظف املعين.

 2 -1مالحظة  فيما خيص االدارات يف احملافظات يتم اتباع اخلطوات من )   -12
 / املركز ( و بعد ذلك يتم ارسال الطلب بالفاكس اىل مكتب الدعم الفين

(  و يتم اعادة الطلب مع االجابة 8-3ليتم استكمال االجراءات كاملة من )
 ( .11 -9من ) ملتابعة السري باالجراءاتملكتب خدمة اجلمهور يف االدارة 

 
 

املؤسسات الشريكة يف تقديم 
 وزارة املياه و الري ، سلطة وادي األردن  اخلدمة وأدوارها )إن وجدت(

 رسوم اخلدمة

   A4فلس بدل تصوير صفحة  25

  A3فلس بدل  تصوير صفحة  50
 دينار عن  كل صورة فوتوغرافية  من االستوديو ورقيا 2.00
 دينار عن كل  صورة فوتوغرافية رقمية   1.00

يطبق سعر الصفحة الورقية باالضافة  CDيف حال طلبت املعلومات املخزنة على 

 . CDإىل سعر ال 
( صفحات و اذا زاد العدد عن عشرة يدفع الثمن من أول 10لغاية )تعطى النسخ جمانًا 

 صفحة.

 Printerمينع اعطاء أكثر من نسخة  و يتم التعامل مع االوراق املطبوعة  من ال 
 بنفس طريقة التعامل مع االوراق املصورة بآلة التصوير.

 

 ملة من اليوم التالي لتقديم املعايوما كحد أقصى  30  وقت اجناز اخلدمة
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 ىأرقام هواتف مكاتب خدمة اجلمهور والشكاو

 

 
 لكرتوني لسلطة املياه:  الربيد اإل

 الديوان املركزي                              Wajdewan@mwi.gov.jo  
 خدمة اجلمهور                                                  Complain@mwi.gov.jo  

 

   www.waj.gov.jo                                : املوقع االلكرتوني لسلطة املياه
 هواتف شكاوى املياه والصرف الصحي : 

 080022142:  الرقم اجملاني                       065100180مركز اتصال سلطة املياه: 
         117116  :   الرقم اجملاني          065679141 )مياهنا/ دابوق(: مركز االتصال املوحد

 إقليم اجلنوب إقليم الشمال إقليم الوسط
 رقم اهلاتف اإلدارة رقم اهلاتف اإلدارة رقم اهلاتف اإلدارة

 5680100 سلطة املياه/املركز
5683100 
 الفاكس:
5679143 

 إدارة مياه إربد
 

 الطوارىء

7244584/2 
7244579/2 

 الرقم اجملاني
080022977  

 إدارة مياه الكرك
 الطوارىء

2386653/3 
2386112/3 
2386712/3 

 5679141 شركة مياهنا)عمان(
5666111 

مديرية مياه 
 لواء الرمثا

7381219/2 
7381220/2  

مديرية مياه 
 املزار اجلنوبي

2371027/3 

 3857538/5 إدارة مياه الزرقاء
3866518/5 
3856484/5 

مديرية مياه 
 لواء الكورة

6521172/2 
6521556/2 

مياه  مديرية
 األغوار اجلنوبية

2302657/3 
2302433/3 

 3741072/5 مديرية مياه لواء الرصيفة
3742403/5 

مديرية مياه 
 بين كنانة

7585382/2 
7585610/2  

مكتب صيانة 
 القطرانة

2394107/3 

مديرية مياه   3811169/5 اهلامشية/الزرقاء
األغوار 
 الشمالية

6587934/2 

6587931/2 

 2315136/3 لواء القصر

 إدارة مياه البلقاء
 
 

 الطوارىء

3532406/5 
3551448/5 
3532407/5 
3551862/5 

إدارة مياه 
 جرش

6354536/2 
6351577/2 
6351539/2 

 العقبة
 الطوارىء

2030823/3 
2014399/3 
 

مديرية مياه لواء عني 
 الباشا

4725275 
4726701 

إدارة مياه 
 عجلون

6421974/2 
6420247/2 
6420137/2 

 إدارة مياه معان
 الطوارىء

 

2132399/3 
2131042/3 
 

مديرية مياه الفحيص 
 وماحص

إدارة مياه  4729244
 الطفيلة

 الطوارىء

2241345/3 
 
2241104/3 

 2156664/3 وادي موسى
2156191/3 

روضة االمري  2267106/3 مياه بصريا 3851727/5 الشونة اجلنوبية
 راشد/معان 

2130520 /3 

إدارة مياه  3584651/5 لواء دير عالمديرية مياه 
 مادبا

 الطوارىء

3241622/5 
3241652/5 
3244553/5 

قرى 
 النعيمات/الطيبة 

2150356/3 

 6233764/2 إدارة مياه املفرق
6231033/2 

 2164326/3 الشوبك 3206206/5 ذيبان




