
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1025 حزيران
 



 مـــتقدي
 

تعترب حيث  .1021عشر إلحصاءات البيئة لعام  الثامنة ةالسنوينشرة اليسر دائرة اإلحصاءات العامة أن تقدم 
االقتصاد  ثرأس اقيلاحلسابات البيئية وتوفري لتطوير مؤشرات البيئة ضرورية قاعدة معلوماتية اإلحصاءات البيئية 

 .قدمها البيئة لالقتصادالسلع واخلدمات اليت تقياس و  على البيئة
 

مما أدى إىل تلوث اهلواء أدى النمو اإلقتصادي السريع إىل اإلفراط يف استغالل املوارد واحلاق األضرار بالبيئة، 
واملوارد املائية واستنزاف املياه اجلوفية واإلخالل يف النظم البيئية وما تبعها من فقدان لألنواع البيولوجية والتنوع 

باإلضافة إىل مشاكل استخدام  ،املشاكل النامجة عن سوء استخدام األراضي وزيادة التصحر احليوي وزيادة
إحصاءات حديثة وشاملة  تستند إىل. وتتطلب معاجلة هذه املشاكل وجود برامج متكاملة الطاقة والتغري املناخي

 عن البيئة. 
 

حلل مشاكل البيئة وحماولة إنشاء قاعدة أصبح أمرًا يف غاية األمهية إن التنسيق بني الوزارات واملؤسسات 
 حتصلحيث أولت دائرة اإلحصاءات العامة إهتمامًا خاصًا مبوضوع البيئة. وعليه، فقد  معلومات متجددة.

الوزارات والدوائر واملؤسسات العامة ذات العالقة، ومن خمتلف أقسام كمن عدة مصادر   البياناتعلى الدائرة 
تخصصة، وتوفر هذه امل ةدانيياملسو  إجراء املمن البيانات من خالل  جزء كبريالدائرة. باإلضافة إىل مجع 

 البيانات مؤشرات أساسية وفق املعايري الدولية وختدم املخططني والعاملني والباحثني واملهتمني يف جماالت البيئة.
 
ع الوزارات والدوائر مجي إىلهذه الفرصة لتتقدم خبالص شكرها وتقديرها دائرة اإلحصاءات العامة تغتنم و 

. وتأمل النشرة ههذيف توفري املعلومات اإلحصائية الواردة يف  أسهمتاحلكومية واملؤسسات العامة واخلاصة اليت 
ير وحتسني املوضوعية والبناءة اليت ميكن أن تسهم يف تطو  املالحظاتدها بيزو تالدائرة من املهتمني يف هذا اجملال 

 .النشرة هاألعداد القادمة من هذ
 

                                                                                          
 د. قاسم الزعبي
 المديـر العـام

 



 ب 
 

 الملخص التنفيذي
 

يف توفر اإلحصاءات البيئية البيانات املتعلقة باملوارد البيئية وامللوثات السائلة والصلبة والغازية اليت يتم نشرها 
وتنبع أمهية إحصاءات البيئة يف دورها الكبري واملتمثل يف تطوير العمل يف جمال البيئة، والذي  .اهلواء واملياه والرتبة

هتمام متزايد عامليًا وحملياً. ويتجه العمل البيئي حاليًا حنو طور السريع ويف نفس الوقت حيظى بإيتصف بالت
 ي االجتماعي للوصول إىل حتقيق مفهوم التنمية املستدامة.التكامل البيئي االقتصادي والتكامل البيئ

 

إحصاءات البيئة قاعدة بيانات بيئية وسالسل زمنية ملا يتوفر من بيانات، سواء كانت من خالل املسو  توفر 
البيئية السنوية أو من سجالت إدارية من الوزارات والدوائر احلكومية املعنية، ويتم مجع وتصنيف هذه البيانات 
واحتساب املؤشرات البيئية املختلفة يف نشرة سنوية لإلحصاءات البيئية، وفيما يلي أهم املؤشرات الرئيسية لعام 

1021: 
 

 1شخص/كم 9217 ردنلغت الكثافة السكانية يف األب. 
 نسبة عينات األغذية احمللية املخالفة للمواصفة حسب نتائج خمترب متبقيات املبيدات من  اخنفضت

 . 1021عام يف  %0 إىل 1022عام يف  211%
 طن  1010 إىل 1022عام طن يف  2791كمية املبيدات الزراعية املستوردة حسب النوع من  ازدادت

 .1021يف عام 

 مليون دينار يف عام  611 بلغت قيمة اإلنفاق على محاية البيئة يف بعض أنشطة الصناعات حوايل
مليون  1212 حوايل البيئة ألنشطة الصناعات اخلطرةكما وبلغت قيمة اإلنفاق على محاية ، 1021
 1دينار

  2171شجرة حرجية تغطي  1414نتج عنها تضرر  1021حريقا يف عام  99بلغ عدد حرائق الغابات 
 .اً دومن

 وتشكل ما نسبته  1022/1021مليون مرت مكعب يف موسم  9714لغ حجم األمطار اهلاطلة ب
 مليون مرت مكعب. 6279األمطار طويل األمد والبالغ  هطول معدل من 9119%

 
 
 
 



 ج 
 

  لتنقية  جامعة فيالدلفيابلغت أعلى نسبة للحمل املائي التشغيلي إىل احلمل املائي التصميمي يف حمطة
أما أعلى نسبة للحمل العضوي التشغيلي إىل احلمل العضوي  ،1021لعام  %190املياه العادمة 

 .1021عام ل تنقية جرشيف حمطة  %224التصميمي فقد كانت 

  عينة  497بلغ عدد العينات غري املطابقة للمواصفة األردنية بالنسبة للفحوص اجلرثومية ملياه الشرب
 .1021لعام  من عدد العينات الكلي %212 بنسبة

  ضخ مياه و جتاري و صناعي و زاد جمموع الطاقة الكهربائية املستهلكة لكافة قطاعات االستهالك )منزيل
عام ل جيجا واط/ساعة 24949مقابل  جيجا واط/ساعة 21191، حيث بلغ 1021عام ل إنارة شوارع(و 

1022. 

  مقارنة بانتاج عام  1021 خالل عام %1016بنسبة  االمسنتو إنتاج البوتاس  اخنفاضتشري النتائج إىل
1022. 

  أظهرت النتائج أن األسلوب األكثر شيوعًا للتخلص من النفايات الصلبة يف نشاط اخلدمات الطبية
كثر شيوعا للتخلص من النفايات السائلة فهو من خالل الشبكة سلوب األاألو  ،املركزيةهو املرمدات 

 العامة.

  أظهرت نتائج مسح النفايات اإللكرتونية يف أنشطة الصناعات اخلطرة وبعض أنشطة الصناعات
األخرى املختلفة أن أسلوب التخلص الغالب من هذه النفايات اإللكرتونية كان عن طريق البيع 

، وكذلك كان األسلوب الغالب يف أنشطة %49ملختلف النفايات اإللكرتونية مبتوسط نسب بلغ 
 جلميع النفايات اإللكرتونية. %4119البيع مبتوسط نسب هو والتعليم  الفنادق

 أنه مت التخلص من النفايات وأنشطة صيانة الربجميات كما أظهرت النتائج يف أنشطة املالية والتأمني ،
.% على التوالي9911و %9711اإللكرتونية عن طريق البيع مبتوسط نسب بلغ 



 د 
 

 االختصارات المستخدمة:
  

 درجة مئوية د.م

 مليمرت ملم

 مليون مرت مكعب م.م.م

 عدد العينات الكلي ع.ك

 عدد العينات غري املطابقة للمواصفة األردنية غ.م

 جيجا واط ساعة ج.و.س

 طن مكافئ نفط طن.م.ن

 مرت مكعب 4م

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه 
 

 

 المحتويــاتقائمة 
  الصفحـة

   تقديــــم ا 
 الملخص التنفيذي ب
   االختصارات المستخدمة د
   المحتويات قائمة ه
   الجداول قائمة ز
   األشكال البيانية قائمة م
   المنهجية 1
   مقدمـــة 1. 2
   أهداف اإلحصاءات البيئية 2. 2
 مصادر بيانات اإلحصاءات البيئية3.  2
 واملؤسسات العامة واخلاصةلوزارات والدوائر احلكومية السجالت اإلدارية لدى ا 214 1
 ملديريات واألقسام العاملة يف دائرة اإلحصاءات العامةا 114 4
    والدراسات املسو  414 4
 خلفية عامة عن المسوح .4 3
 مقدمة 211 4
 مشولية املسو  111 1
 إطار املسو  411 1
 عينة املسو  111 1
   التعاريف الرئيسية 911 5

 الوثائق الرئيسية للمسوح .5 6
 استمارات املسو  219 1
   كتيب التعليمات وقواعد التدقيق وكتيب الرتميز 2.5 1
   مرحلة جمع البيانات .6 6
 مرحلة تجهيز البيانات .7 6
 التجهيز املكتيب 219 1
 التجهيز االلكرتوين 119 9
  

 إعداد التقرير ونشر النتائج .8 7



 و 
 

 
 

المحتويــاتقائمة   
  الصفحـة

 االستمارات. 9 8
 اخلدمات الطبية اخلطرة لنشاط استمارة مسح النفايات الصلبة والسائلة: (2) 9

 اخلطرة ألنشطة الصناعات اخلطرة استمارة مسح النفايات الصلبة والسائلة: (1) 16
24 

28 
 للبلدياتالنفايات الصلبة : استمارة مسح (4)
 البيئة لقطاع اخلدمات ) أنشطة الفنادق والتعليم(: استمارة مسح (1)

 اإللكرتونية )أنشطة املالية والتأمني وصيانة الربجميات(: استمارة مسح النفايات (9) 41
  

 القطاعات التفصيلية  .11 37
 قطاع مؤشرات القوى الدافعة :(2) 37
 قطاع استخدامات األراضي  (:1) 42
 قطاع املياه (:4) 59

 قطاع الطاقة وتلوث اهلواء والتغري املناخي  (:1) 99
 قطاع النفايات (: 9) 216
 قطاع النفقات واحلسابات البيئية (: 1) 217

  

  

 
 



 ز 
 

 
  الجـداول قائمة 

 رقم الجدول  الصفحة
  قطاع مؤشرات القوى الدافعة  .1 
  . السكان1.1 
 21212 (1021-2774) (1السكانية )شخص/كمعدد سكان اململكة )باأللف( والكثافة  40

   

  اإلقتصاد. 2.1 

متوسططط ومعططدل منططو نصططيب الفططرد السططنوي مططن النططاتج احمللططي اإلمجططايل والططرقم القياسططي ألسططعار املسططتهلك  41
 اجلارية والثابتة( )باألسعار 1021-2777ومعدل التضخم  يف األردن 

21112 

   

  قطاع استخدامات األراضي. 2 

  مؤشرات زراعية. 1.2 

 21211 1021-1001املساحة املروية والبعلية واملساحة الكلية  45

 11211 1021 املستوردة حسب النوعوكمية املبيدات  املبيدات املسجلة عدد 46

47 
 41211  1021-1002 كمية املبيدات الزراعية املستوردة حسب النوع

  والسياحة البيئيةمؤشرات التنوع الحيوي والغابات  .2.2 

 21111 1021-1001 بأشجار حرجية للسنوات رجة واملرقعة وأطوال جوانب الطرق املزروعةمساحة األراضي احمل 17

 11111 1021-1001 للسنوات عدد حرائق الغابات وعدد األشجار واملساحة املتضررة 17

 41111 2011-2008الكائنات احلية املهددة باإلنقراض يف األردن حسب النوع والسنة، عدد  90

90 

  (،1مساحة احملميات الطبيعية والغابات واألمناط النباتية يف األردن حسب النوع والسنة )كم
1006-1022 

11111 

 5.2.2 1021عدد الزوار حسب احملمية  92
   

  متبقيات المبيدات .3.2 

 

94 

 وغري املطابقةالعدد الكلي والنسبة املئوية للعينات احملللة من السلع الغذائية املستوردة واحمللية 
 1001-1021 

21411 

 

91 

عدد العينات احمللية واملستوردة اليت حتتوي على متبقيات مبيدات ضمن احلد املسمو  به وأعلطى مطن احلطد 
 1021واملستوردة احملللة شهريا  احمللية املسمو  به ونسبتها املئوية من إمجايل العينات

11411 

  قطاع المياه )أ(. 3 
  مؤشرات المياه 1.3 
 21214 2749/1021طويل األمد املطري مع املعدل  1022/1021مقارنة املوازنة املائية السطحية يف موسم  96



   
 

 

 

  الجـداول قائمة 
 رقم الجدول  الصفحة

 11214 املائياحلوض طويلة األمد حسطب املطرية مقارنة حجوم مياه األمطار اهلاطلة على اململكة باملعدالت  

  1022/1021 -1020/1022 سنوات املائيةلل 97

 41214 1022/1021-1998/1999 مياه األمطار اهلاطلة باملعدالت طويلة األمد للسنوات املائية حجوممقارنة  10

 11214 1021-1998 زويد املائيمن التحصة الفرد  10

 91214 1021 التزويد املائي حسب احملافظة حصة الفرد من 12

 11214 1021-2007 التزويد املائي حسب احملافظة 11

 91214 1021 كمية املياه اجلوفية واستخداماهتا حسب احلوض املائي 14

 61214 1021 واالستخداماتونسبتها موزعة حسب املصدر املستخدمة كمية املياه  11

 71214 1021 لفحوص اجلرثومية لعينات مياه الشرب حسب احملافظة واملصدرانتائج  19

 201214 1021 لفحوص اجلرثومية لعينات مياه الشرب حسب الشهر واملصدرانتائج  11

 221214 1021-1006 مياه الشرب حسب املصدر لعينات لفحوص اجلرثوميةانتائج  19

 211214 1021-2777 غري املطابقةعدد العينات و جرثوميا عدد عينات مياه الشرب احملللة  16

 241214 1021حسب املصدر ونوع الفحص  نتائج فحوص مياه حمطات التحلية واملياه املعدنية واملعبأة واملستوردة 17

-1020نتائج فحوص مياه حمطات التحلية واملياه املعدنية واملعبأة واملستوردة حسطب نطوع الفحطص والسطنة  90

1021 
211214 

-1020 ر والسطططنةاملصططداملعبطططأة واملسططتوردة حسططب و نتائطططج فحطططوص ميطططاه حمططططات التحليطططة وامليططاه املعدنيطططة  90

1021 
291214 

حسطب املطادة واملسطاحة الطيت تغطيهطا عطن نشطاط السطفن  ةالعقبة النامجخليج مياه امللقاة يف  امللوثاتكمية  92
 1021-2004 امللوثة

211214 

   

  استخدامات المياه في األنشطة اإلقتصادية المختلفة 2.3 

 21114 1021كمية املياه املستخدمة حسب اإلقليم واملصدر يف أنشطة الفنادق والتعليم  99

 املسطططتخدمة يف أنشططططة الصطططناعات اخلططططرة حسطططب مصطططدر امليطططاه ونطططوع االسطططتخدام والنشطططاطميطططة امليطططاه ك 91
 1021 االقتصادي

11114 

 

79 

 كميطططة امليطططاه املسطططتخدمة يف بعطططض أنشططططة الصطططناعات حسطططب مصطططدر امليطططاه ونطططوع االسطططتخدام والنشطططاط
 1021 االقتصادي

41114 

 11114 1021كمية املياه املستخدمة يف أنشطة الصناعات اخلطرة حسب مصدر املياه ونوع االستخدام واإلقليم  96



 ط 
 

 

 الجـداول قائمة 
 

 

 

 رقم الجدول  الصفحة
 91114 1021كمية املياه املستخدمة يف بعض أنشطة الصناعات حسب مصدر املياه ونوع االستخدام واإلقليم  78

 11114 1021 املستخدمة والعادمة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب مصدر املياه واإلقليمكمية املياه  97

 91114 1021قليم ونوع احليازة ومصدر املياه حيازات الثروة احليوانية حسب اإل كمية املياه املستخدمة يف 60

   قطاع المياه )ب( .3 

  المياه العادمة مؤشرات 3.3 

 21414 1021 حسب احملطةالعاملة  الكيماوية من خمارج حمطات التنقيةلفحوص انتائج  64

 11414 1021 ل املائي والعضطويطة بالنسطبة للحمطوالتشغيلي ت التنقية حسطب الطاقة التصميميةاوضع حمط 69

 41414 1021احملطة لفحوص اجلرثومية التفصيلية والتخصصية وفحوصات الطفيليات للمياه املعاجلة حسب ا 69
   

  المياه العادمة الناتجة من األنشطة اإلقتصادية. 4.3 

 

70 

كمية املياه العادمطة وتكلفطة الطتخلص منهطا حسطب اإلقلطيم وأسطلوب الطتخلص يف أنشططة الفنطادق والتعلطيم 
1021 

21114 

 

72 

كميطات امليطاه العادمطة يف أنشططة الصططناعات اخلططرة حسطب أسطلوب الططتخلص وتكلفطة الطتخلص مطن امليططاه 
 1021العادمة واإلقليم 

11114 

 

72 

كميطططة امليطططاه العادمطططة يف بعطططض أنشططططة الصطططناعات حسطططب أسطططلوب الطططتخلص وتكلفطططة الطططتخلص مطططن امليطططاه 
 1021العادمة واإلقليم 

41114 

 

71 

 االسطتخدامكمية املياه العادمة يف أنشطة الصناعات اخلطرة حسب نوع املعاجلطة وأسطلوب الطتخلص ونطوع 
 1021والنشاط االقتصادي 

11114 

 

74 

 االسطتخدامكمية املياه العادمة يف بعض أنشططة الصطناعات حسطب نطوع املعاجلطة وأسطلوب الطتخلص ونطوع 
 1021والنشاط االقتصادي 

91114 

  صحية ناجمة عن تلوث المياهمؤشرات . 5.3 

 21914 1021-1009عدد حاالت اإلسهال حسب األشهر  79

 11914 1021-1001 توزيع حاالت التسمم حسب اجلنس 71

 41914 1021-1001السبب  توزيع حاالت التسمم حسب 71

 11914 1021عدد حاالت اإلصابة باألمراض السارية حسب األشهر  79

 91914 1021-1009عدد حاالت التيفوئيد والباراتيفوئيد حسب احملافظة  76

   



 ي 
 

 

 
 

 الجـداول قائمة
 

 

 رقم الجدول  الصفحة
  قطاع الطاقة وتلوث الهواء والتغير المناخي . 4 

  مؤشرات األحوال الطبيعية 1.4 

 21211 1021املسجلة حسب احملطة لعام  (C)ْكميات األمطار )ملم( وأدىن وأعلى ومتوسط درجات احلرارة  201

 11211 1021سرعة الريا  والرطوبة النسبية وشدة االشعاع حسب احملطة لعام  204
   

  مؤشرات النقل .2.4 

 21111 1021-1000أعداد املركبات العاملة ونسبة الزيادة السنوية  209

 11111 1021 عدد املركبات املسجلة حسب نوع املركبة ومركز التسجيل 201
   

  مؤشرات الطاقة .3.4 

 21411 1021-1009الطاقة الكهربائية املستخدمة حسب القطاع  206

 11411 1021-1006اإلنتاج احمللي واستهالك النفط والغاز  207

 41411 1021-1001تطور مبيعات املشتقات النفطية لألعوام  207

 11411 1021-1001والكلنكر حسب املصنع  واإلمسنتإنتاج البوتاس والفوسفات اجلاف حسب املنجم  220
   

  مؤشرات تلوث الهواء .4.4 

 21111 1021تشرين أول  -1022الغازات يف مواقع رصد خمتارة خالل الفرتة آب كيز ا املعدل العام الشهري لرت  224

 11111 1021-1022املعدل العام الشهري لرتاكيز الغازات يف منطقة اهلامشية/ حمافظة الزرقاء  221

 41111   1021أيلول  -1022املعدل العام الشهري لرتاكيز الغازات يف حميط مدن صناعية خالل الفرتة متوز  221

   

  استخدامات الطاقة في األنشطة اإلقتصادية .5.4 

 21911 1021كمية الطاقة املستهلكة يف أنشطة الفنادق والتعليم حسب النشاط االقتصادي ونوع الطاقة  227

 11911 1021كمية استهالك الطاقة يف أنشطة الصناعات اخلطرة حسب مصدر الطاقة  والنشاط االقتصادي  210

 41911 1021كمية استهالك الطاقة يف بعض أنشطة الصناعات حسب مصدر الطاقة والنشاط االقتصادي  212

 11911 1021كمية استهالك الطاقة يف أنشطة الصناعات اخلطرة حسب مصدر الطاقة واإلقليم  211

   



 ك 
 

 

 الجـداول قائمة 

 
 

 رقم الجدول  الصفحة
 91911 1021كمية استهالك الطاقة يف بعض أنشطة الصناعات حسب مصدر الطاقة واإلقليم  211

 11911 1021كمية الطاقة املستخدمة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب اإلقليم ونوع الطاقة  214

 91911 1021ونوع احليازة ونوع الطاقة  اإلقليمكمية الطاقة املستخدمة يف حيازات الثروة احليوانية حسب  211

 61911 1021د السخانات الشمسية يف أنشطة الفنادق والتعليم حسب النشاط االقتصادي اعدأ 219
   

  مؤشرات صحية ناتجة عن تلوث الهواء .6.4 

 21111 1021-1009 عدد حاالت التدرن الرئوي حسب احملافظطة  219

 11111 1021 عدد حاالت اإلصابة باألمراض السارية حسب األشهر 216
   

  )أ( قطاع النفايات. 5 

  كمية النفايات الناتجة من نشاط البلديات 1.5 

 21219 )طن( 1021كمية النفايات الصلبة اجملمعة من قبل البلديات حسب اإلقليم وأسلوب التخلص  241

 11219 1021مستلزمات مجع ونقل النفايات الصلبة حسب االقليم  241

 41219 1021رسوم النفايات اليت تتقاضاها البلديات حسب االقليم والقطاع  241
   

  فنادق والتعليمالكمية النفايات الناتجة من أنشطة  2.5 

 21119 1021كمية املخلفات الصلبة والسائلة الناجتة من أنشطة الفنادق والتعليم حسب أسلوب التخلص  244

 

241 

والسططططططائلة الناجتططططططة مططططططن أنشطططططططة الفنططططططادق والتعلططططططيم حسططططططب األقلططططططيم وأسططططططلوب ميططططططة املخلفططططططات الصططططططلبة ك
 1021التخلص

11119 

   

  كمية النفايات الناتجة من أنشطة الصناعات الخطرة وبعض الصناعات غير الخطرة 3.5 

 21419 1021النوع وأسلوب التخلص  كمية املخلفات السائلة الناجتة عن أنشطة الصناعات اخلطرة حسب 249

 11419 1021النوع وأسلوب التخلص  كمية املخلفات السائلة الناجتة عن بعض أنشطة الصناعات حسب 241

 41419 1021النوع وأسلوب التخلص  كمية املخلفات الصلبة الناجتة عن أنشطة الصناعات اخلطرة حسب 249

 11419 1021النوع وأسلوب التخلص  كمية املخلفات الصلبة الناجتة عن بعض أنشطة الصناعات  حسب 246
   

  كمية النفايات الناتجة من نشاط الخدمات الطبية 4.5 

 21119 1021كمية النفايات الصلبة والسائلة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب الصنف وأسلوب التخلص  247

 11119 1021كمية النفايات الصلبة والسائلة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب الصنف واالقليم  212

   

   



 ل 
 

  الجـداول قائمة 

 رقم الجدول  الصفحة
 

   كمية المخلفات الناتجة عن حيازات الثروة الحيوانية 5.5

 21919 )عدد( 1021 املخلفات وأسلوب التخلصكمية خملفات الثروة احليوانية حسب اإلقليم ونوع احليازة ونوع  214

 11919 )طن( 1021 كمية خملفات الثروة احليوانية حسب األقليم ونوع احليازة ونوع املخلفات وأسلوب التخلص 211

    
  )ب( قطاع النفايات. 5

 
 قطاع النفايات اإللكترونية. 6.5

 

 

219 

خالل اخلمس املختلفة  االقتصاديةنشطة األكمية ونوع املخلفات االلكرتونية والكهربائية الناجتة عن 
 أسلوب التخلصسنوات األخرية حسب 

21119 

 

 

216 

أسلوب حسب املختلفة  االقتصاديةنشطة األكمية ونوع املخلفات االلكرتونية والكهربائية الناجتة عن 
 1021التخلص 

11119 

 

   قطاع النفقات والحسابات البيئية. 6 

  اإلنفاق على حماية البيئة في قطاع الخدمات )نشاطي الفنادق والتعليم( 1.6 

 21211 1021ونوع اإلنفاق، والوسط البيئي التعليم حسب اإلقليم و الفنادق  ةنشطأالنفقات البيئية يف  292
   

  اإلنفاق على حماية البيئة في قطاع البلديات  2.6 

 21111 1021 ونوع اإلنفاق النفقات البيئية يف قطاع البلديات حسب اإلقليم والوسط البيئي 291
   

  أنشطة الصناعات الخطرة وبعض الصناعات غير الخطرةاإلنفاق على حماية البيئة في  3.6 

 

294 

النفقطططات البيئيطططة يف بعطططض أنشططططة الصطططناعات حسطططب نطططوع اإلنفطططاق والوسطططط البيئطططي والنشطططاط االقتصطططادي 
1021 

21411 

 11411 1021حسب نوع اإلنفاق والوسط البيئي والنشاط االقتصادي  اخلطرةالنفقات البيئية يف قطاع الصناعات  291

 41411 1021النفقات البيئية يف بعض أنشطة الصناعات حسب نوع اإلنفاق واإلقليم  299

 11411 1021حسب نوع اإلنفاق واإلقليم  اخلطرةالنفقات البيئية يف قطاع الصناعات  299
   

  نشاط الخدمات الطبيةاإلنفاق على حماية البيئة في  4.6 

 21111 1021النفقات البيئية يف نشاط اخلدمات الطبية حسب القطاع واإلقليم  291

  العاملين في حماية البيئة 5.6 

 21911 1021 د العاملني يف محاية البيئة وخمصصاهتم حسب القطاعاعدأ 299



 م 
 

 
  قائمة األشكال البيانية 

 الصفحة  الشكلرقم 

 19 1021-1002 الكلية املساحةو املروية والبعلية املزروعة  املساحة 21111

 12 1021 حصة الفرد من التزويد املائي حسب احملافظة 21214

 11 1021التزويد املائي حسب احملافظة  11214

 16 1021-2777النسبة املئوية لعينات مياه الشرب غري املطابقة  41214

 209 1021-1000عدد املركبات املسجلة  21111

 206 1021-1009الطاقة الكهربائية املستخدمة حسب القطاع  21411

 222 1021-1001 إنتاج الفوسفات اجلاف 11411
 222 1021-1001 مسنت والكلنكرإنتاج اإل 41411
املعدل العام الشهري لرتاكيز ثاين أكسيد الكربيت يف معهد التدريب الكهربائي لعامي  21111

 1021و 1022
 

229 
 1022املعدل العام الشهري لرتاكيز كربيتيد اهليدروجني يف مدرسة ابن األنباري لعامي  11111

 1021و
 

229 
   
   
   

   
   
   
   

 
 

  

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنهجية
 

 

 

 

 

 

 
 



 

2 

 

 

 المقدمــة 1.  
النخلررا  ز ييتميرر ف البيئررب هنا ررا  ارراو الخلرر يف الا تيررب الررة تررائ  ا ييرراه القررا.  ا رر  ي رر   يهن ا.رر  تعرر   

يهنانر  يترتعيا التقيرم  رم  يرعين  عينرب  را التيتر ا  الرة  ،)املرا  ياور ا  ياض  (عناص   البيئ  هنالت ازن هنني 
ال أن تع   ا ياه يالت ع  التقن ل ت  ياستخعا  اآللب يامل ان القيماييب يامل ان املشعب ي صان  ت ليرع  ع حتعث  ق

 ،العاقرررب املخت ورررب ياسرررتنزاف املررر ا ن العبيعيرررب ييرررعيث القررر ا ث نتيفرررب النشرررا  ا نترررا   ررر  توفررر ا  ن ييرررب
 عنررر  ر ررر  ممرررا نرررت   البيئررر ا التررر ازن  اخرررت   ، كرررل  لرررإ أن   سهنا  ررراإب  س اسرررتخعا  اضملرررعه ياملبيرررعا 

 البيئيب  املشق     الععيع 
يل حررع  رر  اررك  املشررق   ينبيترر  أخررك    رر م خايررب البيئررب  اخررك الررع، يي ررع  ع رر   أ  أيل يررا  ال عرراعني 

 العا  يالاص ضن     يق كل كا.  ي  أن يعيش ا هنيئب  ت ازنب نخليوب خاليب    امل  ئا  
اض نن  ررر  الرررعي  الترررباقب ا هنرررك  ال ررر ن الععيرررعه ا قرررا  خايرررب البيئرررب  إ رررع تاستررر  الععيرررع  ررر   يقرررع كررران

س تاسرريو يزا ه البيئررب ياصررعا  قرران ن خايررب   رراإب   ،قتررا  البيئيررب ا  ت ررم املاستررا  ا ق  يررباملررعي يا  ياض
 الة هتتم هبكا امل   م البيئب، إض ً ع  الععم املت اصل ل فمعيا  ياملاستا  غ  ا ق  يب 

قترررم ا يصرررا ا  البيئيرررب  سرررتحعاثهناا يصرررا ا  العا رررب نا.ررر ه إ رررع قا ررر   ،ياسرررتقماالً لاتررر ا ا  التررراهن ب
ل عمرررل ع ررر  تررر إ  هنيانرررا   يصرررا.يب لرررا  ب ا اررركا اارررا  هبرررعف  تررراععه  تخرررك  ال ررر ا  ي املررر  التياسرررا  

املتع  ب حبمايرب البيئرب هناسر  ل ع مر   ترتنعي  ا  لرإ  اساهتمقا  البيئب ع    ت ا  ن   ياملخععني يالبايثني ا
 النشرر ه  يقررع قا ر  الرعا. ه هنتر إ  ترز   رر  ارك  البيانرا  املع ي رب ا ارك اعرعه  ع   اتيرب لرا  ب عر  البيئرب  س ق

 ا   يصرا بالترن ي النشر هكما يمت العمل ع ر   خر ا    يستعمل ع   ت إ  املزيع  ن ا  م  خعع ا املتت ب يب 
البيئب هنشقل  ت م ع  التن ا  التاهن ب، يير  مت مميرا الرعاي  يترو امل  ر م لتنرع   حتر  ال عرام الرك  
متث رر  يتررو البعررع البيئرر   كمررا يمت ترر إ  هنيانررا  عرر  ا نورراو ع رر  خايررب البيئررب يعررعن العررا  ني ا ارركا ااررا  ا 

 لبيئيب اضنشعب الة مش ت ا املت ح ايالاص  م  العا   نيال عاع
 أهداف اإلحصاءات البيئية .2

 ت إ  هنيانا   يصا.يب ع   ت م عناص  البيئب يت زيعاهتا ا اض نن  .أ 
 ت إ امل ا ن  ملخزين  ن ا ياالستخ ا  اآل     ت إ  هنيانا  ع  امل ا ن العبيعيب املتايب يا .ب 
 البيئب  ت إ  هنيانا  ع     ئا  البيئب يتو أن اع ا ي صان اا ييعين تائ اا ع   .ج 
 املال ا  البيئيب   ت مت إ   .د 

  نشا  قاععه هنيانا  هنيئيب ار  

  ت إ   ع   ا  ي   ا ت ا ا  املتخكه  مايب البيئبي  
 مصادر بيانات اإلحصاءات البيئية .3

    املصان  التاليب: يصا ا  البيئيبا مما 
 ؤسسات العامة والخاصةالوزارات والدوائر الحكومية والمالسجالت اإلدارية لدى  3.3
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ي نا.ررر ه، ي ررر  أممرررا البيانرررا  ا يصرررا.يب  ررر   ت رررم الررر زا ا  يالرررعيا.  ا ق  يرررب يترررو اختصررراص كرررل يزا ه 
ييررتم التنترريق هناسررتم ا   ررا اررك  املاستررا   رر    املاستررا  العا ررب يالاصررب يالمعيررا  العا  ررب ا قررا  البيئررب

يهنعرع ارا البيانرا  يرتم  لنشر اا ا نشر ه  يصرا ا  البيئرب  تل ت إ  كل  ا ار  يرعي   ر  هنيانرا  ي ع   را أ
 تب يب ا تعقي  ا ي 

 المديريات واألقسام العاملة في دائرة اإلحصاءات العامة 2.3
يير   مما البيانا      ت م املعي يا  ا العا. ه، سر ا  كانر  ارك  البيانرا   نشر  ه أي غر   نشر  ه،

، ي ر  ارك  نشر هال  تضرمن ا اركتلقل تعاي   ع   تب يو هنعض البيانا حتتو هنعض املال ا  البيئيب، ييعان 
 املعي يا :

  االقتصانيبا يصا ا   ب عي ي .أ 

  االقتصانيباملت ح  عي يب  .ب 
  . عي يب ا تاهنا  ال   يب .ج 

 .يصا ا  الز اعيب عي يب ا  .د 
 يصا ا  االتتماعيب يالتقانيب  عي يب ا   ار

  ضس ي  عي يب املت ح اي  
 سوح والدراسات الم 3.3

 ا : ي، مت تنويك الععيع    املت ح امليعانيب ععان اكا الت  ي  ليتايا  
  تح النوايا  الص بب يالتا. ب الع ه ا نشا  الع ا  العبيب  .أ 

)أنشعب الصرناعا  القيماييرب يالب سرتيقيب   تح النوايا  الص بب يالتا. ب ضنشعب الصناعا  الع ه .ب 
  صناعا  اضخ  ياملعا ( يهنعض أنشعب ال

  تح النوايا  الص بب ل ب عيا   .ج 
  الع ا  )نشاط  الونانو يالتع يم( قعام البيئب ا تح  .د 

  صيانب الربقيا يأنشعب   تح النوايا  ا لقرتينيب ا قعام املاليب يالتا ني  را
 خلفية عامة عن المسوح .4

 مقدمة  3.4
)الع ا  ب تت   املم قب يملخت م اضنشعب االقتصانيتنويك الععيع    املت ح ع     2012 مت خ   عا 

لت إير  البيانا   ي لإ (،يغ اا    الع ه ا صناعالي  يالب عيا  الونانو يالتع يم يصيانب الربقيا العبيب ي 
 الع ه النامب ع     امليا  يالعاقب، يالنوايا  الص بب يالتا. ب الع ه يغ  2012 هناستخعا ا  عا  املتع  ب

 :ي    ا ، يهتعف املت ح  سيالنوايا  ا لقرتينيب يا نواو ع   خايب البيئب اك  اضنشعب
  يع  النوايا  ا لقرتينيب ت إ  هنيانا   يصا.يب ع  النوايا  الص بب يالتا. ب )الع ه يغ  الع ه( .أ 

  عالت ا  يط وساليو التخ ص  ن ا أت إ  هنيانا  ع  كميب امليا  املتتخع ب يامليا  العان ب ي  .ب 



 

4 

 

 

 ت إ  هنيانا  ع  كميب ين عيب يقيمب العاقب املتت  قب  .ج 

  يععن العا  ني ا اكا ااا  ا ال عام العا  ايب البيئبع   خالنو ا  ت إ   ع   ا  ي    .د 

  ع  البنيب التحتيب يالتق ي  ال أملاو يامل ت نا  الثاهنتب املتع  ب هنامليا   ت إ   ع   ا ار  
 ية المسوحشمول 2.4

قعرررام أ رررا  ،صررريانب الربقيرررا  ينشررراط  املاليررب يالترررا نيلنشررا   ا ق ررريممش رر  املتررر ح عينرررب ممث ررب ع ررر   ترررت   
، أ ررا املتتشررويا  الاصررب يا ق  يررب ا املم قررب ق رريمنشررعب ع رر   تررت   ا عينررب لرربعض اض شررملإ الصررناعب

 س  ل املتح الشا ل اع مت تيتعيت ا هنإ يقعام الع ا  )أنشعب الونانو يالتع يم( يقعام الب عيا  
 طار المسوحإ 3.4

، يير  اسرتخع  اركا منشرآ  االقتصرانيبل طا ا لا     2011 عا  ا يإ  تععان املنشآ  الك  نوكت  العا. ه
  طا  لتصميم عينا  املت ح البيئيبا 

 عينة المسوح  4.4
  ير  قترم  املنشرآ  االقتصرانيب  س طب راي ،س  ل املعاينب العب يبأستخع  ا تصميم عينب اك  املت ح ا

سر  ل الت زيرا املتناسرو لعرعن أ يقع يزع  العينب هنني العب ا  هناسرتخعا  يتو ععن العا  ني ا كل  نشاه 
 ا كل طب ب يمت سحب ا ع   النح  التاو: العا  ني

مش  ررا املترررح  الررة الب ررعيا يقررع هن ررا  ارراو عررعن  ،اسررتخعا  أسرر  ل املتررح الشررا ل ل ب ررعيا  ا املم قررب -أ 
  2012 عا  ا هن عيب 100

اسررررتخعا  أسرررر  ل املتررررح الشررررا ل ل متتشررررويا  الاصررررب يا ق  يررررب ا املم قررررب، يقررررع هن ررررا  ارررراو عررررعن  -ل 
  2012 عا ا   تتشو  88 املتتشويا 

لنشررا  الونررانو إ ررع اسررتخع  أسرر  ل املتررح الشررا ل  ،ا أنشررعب الونررانو يالتع رريمليتايررا   تررح النوايررا  ي  -  
مت اختيرا  ارك  ي   ا  التع يم اضساس  ينشا  التع يم العاو يأنشعب التع يم اضخ    ثرل امل اكرز الث اإيربينش

 اضنشعب هننا  ع   تائ اا القب  ع   البيئب    ناييب است  ك امل ا ن املا.يب يالعاقب ي نتا  النوايا  

يم، س ئ ئرب أقرال يير  مت ت تريم املم قرب الصرناعيب، سحب  عينب طب يرب ل منشرآ  االقتصرانيب ا اضنشرعب  -ن 
 إئا  ع   النح  التاو: مخوس   اقتصان  ينشا  ق يم ي   مث ت تيم ااتما ا كل 

 بالفئة المنشآت المشمولة الفئة
 عما  5 املنشآ  الة ت رم أقل    1
 عما  9-5 املنشآ  الة ت رم 2
 عا  ً  19-10 املنشآ  الة ت رم 3
 إاكث  عا  ً  20 الة ت رم املنشآ  4
 املنشآ  النان ه 5

 

  2012 عا ا  نشاه  898 ا العينبالصناعيب ا الععن الق   ل منشآ  يقع هن 
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، يليتايا   تح النوايا  ا لقرتينيب النامب ع  قعام املاليب يالتا ني يأنشعب صيانب الربقيا ر ا
   ايا ا اام عب اضيس ق ن  طا  املتح تإ ع مت ا ص   ع   عينب املتح ا قم عتني  ي 
يا  ،2012خ   العا   ه نشا 204يهن ا ععناا  نشآ  قعام املاليب يهنعض أنشعب التا ني، 

هن ا ععنناا إ ع  يئالثب أنشعب صيانب الربقيا  املصنوب إئب أيس يئانيبالة مش   اام عب الثانيب 
 خ   نوو العا   ه  نشا 93

 الرئيسة التعاريف 5.4
ي كميت ا آئا ًا هنيئيب غ  أي   قع ا أأ  ( تتبو طبيعت ا ي   ا ي  يت ن   ان يي ا ه ا يسط )ا ا  التلوث:
   غ هنب 

يسريعب أي  ا.يرب  يكركلإ املر ان  كمنتفرا امل ان الة تت لرع خر   اسرتخ ا  املر ان الرا  يم يزارا  النفايات:
أخرر   يي يررع املنررت  الررتخ ص  يررب أي  رر  خرر   أ  نشرراطا  هنشرر يبالررة تت لررع خرر   اسررت  ك املنتفررا  الن ا.

  استخعا  ا ا  قان  نتات ا  ن ا، ييتتثىن     لإ املخ وا  الة يعان تعيي اا أي
كرررل الوضررر   النامررب عررر  العنايرررب العبيرررب ا املتتشرررويا  يالعيرررانا  ياملخترررربا  ياملاسترررا    النفايـــات الةبيـــة:

  يم يتتثين النوايا  العبيب املنزليب العبيب اضخ   ياكا التع  
اررر  التصرررنيم امل تعررر  الرررعيو ل نشرررعب  :التصـــنيف الصـــناعي الـــدولي الموحـــد لجميـــد األنشـــةة ا قتصـــادية

نشررررعب الررررة  قرررر  االقتصررررانيب ا نتاتيررررب  ياليترررر   اضساسرررر  ورررركا التصررررنيم ارررر  ترررر إ  قم عررررب  رررر  إئررررا  اض
 اضنشعب استخعا  ا ا  نتا  ا يصا ا  يتو ت إ 

 النوايا  التا. ب يالص بب الة تنشا ع  صنا  نتفا   عينب  النفايات الصناعية:
 ن عيررب املنررت  لضرربط اً حم يرر أي اً املعرراي  يال رريم الررة اعتمررع   رر  قبررل  استررا   تصررب عامليرر المواصــفات:
  ستخعا ليت   ا لضمان     ت ا ي لإ  (اخل…)امليا ، اليتكا ،

ــــات اإللكترونيــــ : اضت ررررزه االلقرتينيررررب يالق  هنا.يررررب ال ع ررررب أي املنت يررررب أي املع ييررررب يالررررة تتررررتخع   ةالنفاي
اضت رزه اضخر    ثرل ي او اترم الن الرب ي لقرتينيرا  يشمل اكا التع يم ايا أت زه القمبي ت  يا ك  هنا ، ي 

برررل  القي رررا الرررتخ ص  ن رررا  ررر  قمت   أي اتربعررر أي هنشرررقلأت رررزه الت وزيررر ن يالث ترررا  سررر ا  كانررر  تبرررام 
  اضص يني

 يقررر ين،  100  ررر التررريما  الصررر بب يالترررا. ب العال رررب هنررراو ا  يقع ارررا أقرررل  :(TSP)الجســـيمات العالقـــة 
ي صان  اكا امل  ث اضغربه يي و ال ق ن يالصرناعا  يي ا.رق اليتاهنرا  ياليتبرا  املثرا   ر  العر و غر  املعبرعه يغر  

  لإ 
يتتخع  ل  قايب أي  هنرانه أي  قاإحرب اآلإرا  الرة تشرمل نراق    أ   انه أي خ يط    امل انت: المبيدا

 امل   البش   يا ي ا  ياضن ام غ  امل غ هنب    النباتا  يا ي انا  
   ان عض يب أي غ  عض يب حتت   ع   عناص  كيميا.يب حتت        النبا  يخص هنب الرتهنب األسمدة: 
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 الوثائق الرئيسية للمسوح  5

 

 ستمارات المسوحا 3.5
  استما ه الع ا  العبيب .أ 
  النشا  الصناع استما ه  .ب 
  استما ه الب عيا  .ج 
  (إنانو يتع يم)الع ا  قعام استما ه  .د 
  استما ه النوايا  ا لقرتينيب .ه 

 

 كتيبات التعليمات وقواعد التدقيق وكتيب الترميز 2.5
 أعع لقل  تح كتيو تع يما  خاص هن  يتضم :

 إي ا  ال ا نهياملصع حا   انا  ا ستما ه يل ح املواايمتع يما  استيوا  هني .أ 

  يغ اا اض قا يي  ا تتاو ي نع يب    ق اعع تعقيق البيانا   .ب 

  كتيو ت  يز خاص لقاإب هنن ن ا ستما ه .ج 

 
 مرحلة جمد البيانات. 6

ي  الربه ا العمل      ا اقبني، يغالبا  ا يق ن  املقا  هنتنويك العمل امليعا  هنايث ن  ع هن ن حت   ل اف 
سنع  عم يب تعقيق أي   ف ع   س  العمل املش ف امليعا يي  مت ت زيا البايثني  س إ و يأل   ،امليعا 

ن خعا ا ستما ا  املنفزه أيال هناي ، يا يالب يت  س  عقق  يعا  قا  هنتعقيق ا  ستما ا   يعانيا ا 
 العا  س الباي  لتص يو ستما ه ا تعان  ،استما ه  ا

 

 مرحلة تجهيز البيانات .7
 

 التجهيز المكتبي 3.7
ستما ا  يإق ق اعع التعقيق املقت هنب يامل زعب ع   املعق ني املقتبيني ا   كز العا. ه يأعيع  مت تعقيق هنيانا  ا 

 يز   تمتنت ا     عم يب التعقيق هنعع ا ، ي هنياناهتا  س الو و امليعانيب لتص يب ا استما ا  املشق ك ا 
 ستما ا  طب ا ضنلب الرت يز املعتمعه ا 



 

7 

 

 

 
 التجهيز اإللكتروني  2.7
نخاوا يتو  ليتم  تقن ل تيا املع   ا س  عي يب   ساوا    تعقيق يت  يز ا ستما ا ، مت   هنعع ا نت ا  

تما ا  أي أخعا  أخعا  ا سالة تقشم  ق اعع التعقيق اآلوتضبع ا الععيع     هن ا    نخا   ععه  تب اً 
عنع ا نت ا     عم يب ا نخا  يتن يب البيانا     ي  تص ل أياًل هناي  أئنا  عم يب ا نخا  إا نخا  
ستخعا   عا    ال إا املععه  تب اً، ي لإ    أتل اا  كش ف تتضم  النتا.  اضيليب هن ستخ  مت اضخعا ، 

 تعقي  ا يالتاكع    صحب النتا.  
 

 ير ونشر النتائج. إعداد التقر 8
انا  ناخل العي  ي ا العاي  يليب يالتاكع    صحت ا    يي  الشقل ياتتاو البيهنعع تعقيق النتا.  اض

 لقرتي  ، كما مت نش  اك  النتا.  ع     قا العا. ه ا نش هال ععان ي مت استخ ا  العاي  الن ا.يب  ،خ  اض
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 اتستمار اال .9
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 (1) استمارة

لنشاط  استمارة مسح النفايات الصلبة والسائلة الخطرة
 المستشفيات -الخدمات الطبية
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                                         العامة اإلحصاءات دائرة
                 0011001/ فاكس  1310فرعي 0011011 ت

 4534264فاكس    4134000هاتف جبل عمان 
 00080/الرمز البريدي  الجبيهة  3100.ب ص

 البيئية اإلحصاءات
 2012 والسائلةالصلبة  النفايات مسح

 الخدمات الطبية )المستشفيات( نشاط
 

 أوال:ً البيانات التعريفية
 

                               رقم المنشأة                     -0
 

 ISIC4النشاط االقتصادي الرئيسي                                -3
 

 المحافظة                                                                   -0
 

 

 االسم التجاري للمنشأة            -4

 
          اسم صاحب المنشأة أو المدير العام            -0

 

 العنوان                                  -1

 

 

 

 ثانياً: بيانات عامة
 

  2011عدد الحاالت التي راجعت المنشأة الطبية خالل عام  .1
         

 المجموع إناث ذكور تصنيف الحالة الرقم
    إقامة 1
    ياداتعدد المراجعين للع 2

 

 

 

 

 عدد األسّرة :  .2

  

   :2011خالل عام  نسبة اإلشغال .3
       

  

 

 ص.ب)      (    ت)        (   فاكس)        (

 
هام جدا:ً          أن المعلومات الواردة في هذه االستمارة 
هي ألغراض إحصائية وتعتبر سرية بموجب قانون 

  2003 ( لعام8اإلحصاءات المؤقت رقم )

 

8 1 1 01 
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 2012عام ثالثا: المستلزمات السلعية المستخدمة خالل 
 

 النووي. اإلشعاعي الخاصة باألسنان وأجهزة التصوير التصوير أجهزة *باستثناء
 باستثناء أفالم التصوير اإلشعاعي الخاصة باألسنان وأفالم التصوير النووي. **
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الكمية xx الوحدة الصنف الرقم  المادة الرقم 

1 

  28 عدد مستهلكات طبية  1 مستهلكات طبية

  28 عدد حقن وابر 2

  28 عدد شفرات ومواد حادة 3

  12 كغم طن وشاش ومواد الغيارق 4

  28 عدد مواد مخبريه وطبية )زجاج( 1 مواد زجاجية 2

3 

  21 لتر ومطهرات طبية معقمات 1 مواد كيماوية

  21 لتر كواشف طبية 2

  21 لتر أصباغ 3

  21 لتر منظفات ومعقمات عادية 4

  28 عدد أكياس وحدات الدم 1 وحدات الدم 4

5 

مواد بالستيك ومواد 

 من غير المعادن

  28 عدد أعضاء بشرية بديلة 1

  28 عدد أسنان اصطناعية 2

  28 ددع سناناألمادة حشو  3

  28 عدد مواد مخبريه وطبية )بالستيك( 4

  28 عدد موازين الحرارة الزئبقية 5

  28 عدد أجهزة الضغط الزئبقية 6

6 

 غسيلالمواد 

  يوالكل

 

  28 عدد أجهزة غسيل الكلى 1

  28 عدد أجهزة غسيل الكلى المعزولة 2

  28 عدد عمليات غسيل الكلى 3

7 

عة مستلزمات األش

 التشخيصية

  28 عدد *التصوير اإلشعاعيأجهزة  1

  28 عدد اإلشعاعية** عدد أفالم األشعة 2

  28 عدد لألسنان الخاصة التصوير اإلشعاعي أجهزة 3

  28 عدد األشعة الخاصة باألسنان عدد أفالم 4

  28 عدد أجهزة األشعة النووية 5

  28 عدد األشعة النووية عدد أفالم 6
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 2012 الناتجة حسب المادة والصنف وأسلوب التخلص منها خالل عام الطبية رابعاً: كمية النفايات 

 

 
 :أسلوب التخلص أو المعالجة

 
وحدة تكرير ومعالجة ثم  4 حفرة امتصاصية 0 مرمدات مركزية خارج الموقع  3 مرمدات خاصة "داخل الموقع" 0

 صرف صحي

 وحدة تكرير ومعالجة جزئية 8 شبكة الصرف الصحي 0 نقل إلى مكب خاص بالنفايات الخطرة 1 نقل إلى مكب األمانة أو البلدية 0

 تجميع منعزل 03 بيع 00 دة تدويرإعا 01 وحدة تكرير ومعالجة كلية 9

     أخرى )حدد( 04 تسليمها إلى جهة أخرى 00

 ال      س: هل يتم فرز النفايات الطبية ؟                         نعم                               

 أسلوب التخلص الكمية xx الوحدة الصنف الرقم المادة الرقم 

1 

 

نفايات معدية غير 
 حادة

   14 13 6 5  28 عدد أعضاء مستأصلة خارجية 1

  13 6 5 2 1  28 عدد أعضاء مستأصلة داخلية  2

  13 6 5 2 1  28 عدد عدد األسنان المخلوعة 3

  13 6 5 2 1  28 عدد خالصات الوالدة 4

   6 5 2 1  28 عدد عبوات األمصال والمطاعيم 5

  13 6 5 2 1  28 عدد أكياس وحدات الدم التالفة 6

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفايات طبية غير 
 خطرة

 

 

 

 

 

 

 

 13 9 8 7 4 3  21 لتر سحوبة للتحليل كمية الدم الم 1

 13 3 6 5 2 1  28 عدد عدد عبوات عينات البول 2

 13 3 6 5 2 1  28 عدد عدد عبوات عينات البراز 3

 13 3 6 5 2 1  28 عدد عدد أطباق الزراعة الجرثومية 4

 13 3 6 5 2 1  28 عدد عدد الخزعات المفحوصة 5

  3 6 5 2 1  28 ددع أكياس سلس البول 6

  3 6 5 2 1  12 كغم مواد الغيار)قطن و شاش و..( 7

  3 6 5 2 1  28 عدد فوط مستعملة )أطفال ونسائية(  8

  3 6 5 2 1  28 عدد أكياس من مختلف األحجام 9

   6 5 2 1  28 عدد أكياس نفاذة للبخار "اوتوكليف" 10

11 
 ة علب خاصة لعزل األدوات الحاد

 محكمة اإلغالق
   6 5 2 1  28 عدد

   6 5 2 1  28 عدد عبوات مضغوطة 12

  12 6 5 2 1  28 عدد المستهلكات الناتجة عن غسيل الكلى 13

 13 12 6 5 2 1  28 عدد عبوات األدوية 14

  12 6 5 2 1  28 عدد مواد زجاجية طبية ومخبريه  15

  12 6 5 2 1  28 عدد مستهلكات بالستيكية 16

   6 5 2 1  28 عدد عبوات المحاليل الوريدية 17

 نفايات حادة 3
  12 6 5 2 1  28 عدد حقن -أبر  1

  12 6 5 2 1  28 عدد شفرات ومواد حادة  2

4 

 

 

 

 

 نفايات

 كيميائية ودوائية

  9 8 7 4 3  21 لتر كواشف طبية سائلة أو مذابة 1

  9 8 7 4 3  21 لتر أصباغ سائلة* 2

  9 8 7 4 3  21 لتر سوائل ناتجة عن العمليات 3

  9 8 7 4 3  21 لتر بقايا منظفات ومعقمات عادية* 4

 13 12 11 7 4 3  21 لتر بقايا مادة التحميض )فيكسر( 5

10  21 لتر بقايا مادة التحميض )ديفلوبر( 6

0 

11

9 

12 13

1 

  

  11 13 5 2 1  28 عدد أفالم األشعة المستخدمة* 7

  13 6 5 2 1  28 عدد نفايات دوائية 8

10

00

00 

  9 8 7 4 3  21 لتر السوائل الناتجة عن غسيل الكلى

   9 8 7 4  21 لتر السوائل ناتجة عن غسيل الكلى )العزل( 11

   6 5 2 1  28 عدد نفايات وزوائد حشو األسنان 13
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 2012كمية المياه المستخدمة والعادمة وأسلوب التخلص منها خالل عام  خامساً:

 

قيمة  مصدر المياه الرقم
 المياه)دينار(

 كمية المياه
 (3)مالمستهلكة 

 (3كمية المياه العادمة)م
 xx 

     امةشبكة ع -1
 

    صهريج -2

    بئر ارتوازي -3

 أخرى -4
 

 
 

 
 

 
 

 99 المجموع
   

 

 من المياه العادمة أسلوب التخلص       
 شبكة الصرف الصحي 0

 حفرة امتصاصية 3

 أخرى)حدد( ..................................... 0
 

 
 

 2012سادساً: كمية وقيمة الطاقة المستهلكة خالل عام  
 

 الرقم
 الوحدة النوع

 الكمية القيمة )دينار(
 xx  xx 

   72 كيلو واط 10 كهرباء -0

   70 لتر 17 التدفئة سوالر -3

   70 لتر 13 سوالر وسائل النقل -0

   37 اسطوانة 10 غاز منزلي -4

   70 لتر 10 01 أكتان بنزين -0

   70 لتر 10 00بنزين أكتان  -1

   70 لتر 12 كاز -0

8- 
  سخان شمسي

     )*( نوع النظام

 
    )**( كفاءة االستخدام

9- 
      أخرى

 

 ويوضع سعره قي خانة القيمة وعدده يوضع في خانة الكمية نظام قديم: 2: نظام جديد  1 )*(
 )يسأل عن السخانات التي ركبت خالل الخمس سنوات الماضية( 

 
 أكثر من ذلك(: 4) % 70-50(: 3)%، 50-30 (:2) % ،30-20(: 1كفاءة االستخدام: ) )**(
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  )الدينار( 2012 تكاليف إدارة النفايات خالل عام   :سابعا
 

  701 702 703 704 705 706 

 النفقات البيئية )دينار( الرقم

 النفقات الرأسمالية النفقات الجارية

 المجموع
مصادر  ذاتي

 أخرى
مصادر  ذاتي

 أخرى

           تإدارة النفايا 0

           النفايات منع التلوث من خالل تعديل عملية إنتاج 11

           جمع ونقل النفايات 13

           معالجة وطرح النفايات الخطرة 12

           )االتوكليف( المعالجة الحرارية 14

           الداخلية مرمدات 16

           رجية()المرمدات الخا بدل عملية الترميد 15

           إعادة تأهيل المرافق  11

           أنشطة أخرى 11

           الحد من الضوضاء واالهتزازات  7

 تركيب تجهيزات ضد الضوضاء واالهتزازات 70
          

           إجراءات وتحكم ومختبرات وما شابه 33

           إعادة تأهيل المرافق  32

           ماية من اإلشعاع الح 3

           حماية الهواء المحيط 21

           نقل ومعالجة النفايات المشعة 23

           إجراءات وتحكم ومختبرات وما شابه 22

           أنشطة أخرى 24

           أنشطة األبحاث والتطوير 0

           دراسات النفايات 41

           ية من اإلشعاعدراسات للحما 43

           أبحاث ودراسات بيئية أخرى  42

           غير مصنفة في مكان أخرأنشطة حماية البيئة  0

           أدارة عامة وقوانين وتعليمات للبيئة وما شابه  61

           التوعية والتدريب واإلعالم والمعلومات البيئية 63

           (ISO 14000) أنشطة بيئية أخرى 62

      أجور ورواتب للعاملين بحماية البيئة 54

           المجموع 00

     لعاملين بحماية البيئةا عدد* 00

العامل في حماية البيئة هو الشخص المسؤول عن تقليل، ومنع التلوث خارج المستشفى مثل إدارة النفايات الطبية أو *

 م بعمل أبحاث لها عالقة بحماية البيئة وتقليل أو فرز النفايات.المياه العادمة أو من يقو

 

 

 

 

 

 



00 

 

 

 

 

 2012: التغير على الموجدات واستخدامها لدى المنشأة لحماية البيئة لعام ثامنا
 

 

 

 العدد الصنف  النوع

درجة  الصالحية
 الحرارة
 "م"

 الفترة الزمنية القدرة االستيعابية

 عامل-1
 معطل-2

فترة 
 يلالتعط

 "يوم"

 ساعة دقيقة الكمية الوحدة

جهاز تعقيم بالضغط  1
 والحرارة

          

 مرمدات 2
 

 ارتفاع المدخنة )م(...

         غرفة أولية 0

         غرفة ثانوية 3

           جهاز تعقيم بالحرارة 3

 وحدة تكرير ومعالجة 4
 للمياه والسوائل العادمة

         معالجة فيزيائية 0

         معالجة كيميائية 3

         معالجة حيوية 0

         معالجة حرارية 4

مخزن خاص للمواد  5
الخطرة والقابلة 

 لالنفجار

          

 

 

 

 

 

 

 

  اسم المدلي بالمعلومات

  الوظيفة

 الخاتم
 الرسمي

  التاريخ

البريد االلكتروني للمدلي     
 )إن وجد(

 

  التوقيع

 2013التاريخ    /     /   اسم الباحث

 2013التاريخ    /     /   اسم المدقق
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 (2) استمارة

استمارة مسح النفايات الصلبة والسائلة الخطرة 
 ألنشطة الصناعات الخطرة
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                                               المملكة األردنية الهاشمية
                                         دائرة اإلحصاءات العامة

                 0055015/ فاكس  015فرعي  0055055ت 
 4534264فاكس    4134010هاتف جبل عمان 

                                             3510ص.ب 

 اإلحصاءات البيئية
 3513النفايات الصلبة والسائلة مســـح 

 النشاط الصناعي
 

 أوال:ً بيانات تعريفية
 

 

 رقم المنشأة -6
 

         3ISIC        النشاط االقتصادي الرئيسي                         -2
 

 المحافظة -3
 

 االسم التجاري للمنشأة                    -4

 
 اسم صاحب المنشأة أو المدير العام                     -5

 

                                   العنوان -1

 

 موقع المنشأة ؟ -1

 تقع المنشأة في منطقة:         
                                                       

  صناعية 6 

  زراعية 2 

  تجارية 3 

  سكنية 4 

  أخرى )حدد( 5 

 
                                                             الفئة :                                      -8

 
 

 * مالحظة: يتم تحديد موقع المنشاة ) المصنع( وليس موقع اإلدارة

 ص.ب)      (    ت)        (   فاكس)        (

 
هام جدا:ً         أن المعلومات الواردة في هذه االستمارة 
هي ألغراض إحصائية وتعتبر سرية بموجب قانون 

 يالته وتعد 3550 ( لعام8اإلحصاءات رقم )
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 المياه ثانياً:
)م حسب المصدر: كمية المياه المستخدمة (351)

0
) 

 
4 0 3 1 

 كمية المياه
 ( 0)م 

 قيمة المياه
 )دينار(

xx الرقم مصدر المياه 

 -1 شبكة عامة   

 -3 صهريج   

 -0 بئر   

 -4 ماء مقطر   

 -0 أخرى   

 المجموع )المياه الكلية(   
 

  ه الكلية المستخدمة حسب نوع االستخدامكمية الميا (:353)

1 3 

كمية المياه الكلية 

 ( 0)م المستخدمة

 (0)منوع االستخدام للمياه

.................. 

1 3 0 4 0 1 

 أخرى ري استخدام اإلدارة التبريد التسخين جعملية اإلنتا

      
 
 

 حسب أسلوب التخلص المياه العادمة كمية وتكلفة  (350) 

1 3 0 4 5 

 أسلوب التخلص الرقم
XX 

  الكمية

 (0)م

تكلفة التخلص من 
 المياه العادمة

 )دينار(

 سعر وحدات المعالجة 
 )دينار(

     شبكة الصرف الصحي  1
     حفرة امتصاصية  3
     إعادة تدوير  0
     وحدة تكرير ومعالجة  4
     ري 0
     أخرى )حدد( 1
     المجموع  0
 

 أعداد العاملين في حماية البيئة ومخصصاتهم (204)

 
1 3 0 4 

 حماية البيئةمخصصات للعاملين في  العدد XX في حماية البيئة العاملين الرقم

 )دينار(
    في حماية البيئة عدد العاملين -1

    العادمة عدد العاملين في تنقية المياه -3

    المجموع -0
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 3513:الل العامخ الموجودات الثابتة(205) 
1 3 0 4 0 1 0 8 9 

القيمة في  XX النوع الرقم
 بداية العام

 دينار((

 اإلضافات
 )دينار(

 التالف
 )دينار(

اهتالك رأس المال 
 الثابت خالل العام

 )دينار(

القيمة في 
 نهاية العام
 )دينار(

 المياه المنتجة داخل المنشأة

 مستهلك 
 ( 0)م

 مباع للغير
 ( 0)م

         ضخات م 1
         وحدة المعالجة 3
وحدات تنقية  0

 قبل االستخدام 
        

         خزانات  4
         آبار تجميعية 0
         آبار ارتوازية  1
         سخان شمسي 0

 

 حسب النوع الطاقةثالثاً: كمية وقيمة 

 

1 3 0 4 0 

الرقم 

 المتسلسل

  مة )دينار(القي الكمية الوحدة النوع

 xx  xx 

   30 كيلو واط  كهرباء -1

   31 لتر  سوالر -3

   11 طن  فيول -0

   03 اسطوانة  غاز منزلي -4

   31 لتر  عادي بنزين -0

   31 لتر  بنزين سوبر -1

   31 لتر  كاز -0

   11 طن  فحم -8

   11 طن  زيوت عادمة -9

   03 اسطوانة  غاز ماكينات -15

   11 طن  زيوت هيدروليك -11

   11 طن  جفت -13

   03 اسطوانة  غاز تصنيع -10

  سخان شمسي -14
     )*( نوع النظام

 
    )**( كفاءة االستخدام

      أخرى -10

 ويوضع سعره قي خانة القيمة وعدده يوضع في خانة الكمية نظام قديم: 3: نظام جديد  1 )*( 
 التي ركبت خالل الخمس سنوات الماضية( )يسأل عن السخانات 

 
 أكثر من ذلك(: 4) % 05-05(: 0)%، 05-05 (:3)% ، 05-35(: 1االستخدام: )كفاءة  )**(
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 3513وأسلوب التخلص  النوعالمخلفات الناتجة حسب  كمية:رابعاً 
 

 1 3 الكميات وأسلوب التخلص

0 4 0 
 المادة

 الرقم

 الوحدة الكمية *األسلوب

xx   xx  xx  

 1 مخلفات مواد كيماوية سائلة      

 -6 هيدروكسيد الكالسيوم      

 -2 حامض السلفونيك      

 -3 لوريل ايثر سلفيت      

 -4 مقطرات زيتية      

 -5 محاليل عضوية      

 -1 كحول مسترجعة      

 -1 بقايا دهانات      

 -8 مواد دوائية سائلة      

 -1 يل حمضية محال      

 -62 محاليل قاعدية      

 -66 أسمدة سائلة       

 -62 مبيدات سائلة      

 -63 مذيبات مهلجنة      

 -64 منظفات سائلة      

 -65 تنر      

 -61 فوسفو جبسوم      

 -61 زيوت عادمة      

        

 3 مواد كيماوية صلبةمخلفات       

 -6 نيومنترات االمو      

 -2 سلفيت الصوديوم      

 -3 كربيد الكالسيوم      

 -4 مواد دوائية خام      

 -5 مواد دوائية مرفوضة      

 -1 دهانات مخلفات      

 -1 منظفات      

 -8 مواد مبلمرة      

 -1 اسمدة ومبيدات      

 -62 محفزات      

 -66 كربونات الكالسيوم      

        

 0 مخلفات بالستيكية      

 -6 نايلون      

 -2 بوليسترين      

 -3 بولي ايثيلين      

 -4 بولي بروبين      

      PVC 5- 

 -1 ميالمين      

 -1 مخلفات بالستيكية      

 -8 برش مطاط      

 -1 مطاط      

 -Cartridge 62عبوات أحبار كارتدرج       

 -Refill 66أحبار معبأة  عبوات      

       62- 
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   3513 وأسلوب التخلص النوعالمخلفات الناتجة حسب  تابع كمية

 

 1 3 الكميات وأسلوب التخلص

0 4 0 
 المادة

 الرقم

 الوحدة الكمية *األسلوب

xx   xx  xx  

 4 مخلفات المعادن الحديدية      

 -6 فوالذ      

 -2 حديد      

 -3 براميل حديد       

        

 5 معادن غير الحديدية مخلفات      

 -6 نحاس      

 -2 ألمنيوم      

 -3 رصاص      

 -4 زينك      

 -5 كروم      

 -1 نيكل      

 -1 تحتوي على سيانيد مخلفات      

 -8 كبريت      

 -1 بطاريات جافة       

 -62 بطاريات قابلة للشحن      

       66- 

 6 ورقية مخلفات      

 -6 عجينة الورق مخلفات      

 -2 كرتون      

 -3 اكياس ورقية      

        

 7 أخرى      

 -6 نسيجية مخلفات      

 -2 جلد      

 -3 صوف      

 -4 خيوط قطنية      

 -5 خيوط صناعية      

 -1 أتربة ورمال      

 -1 ات خشبيةمخلف      

 -8 أكياس خيش      

 -1 نفايات زجاجية      

 -62 زوائد أسفنجية      

 -66 أشرطة الصقة      

 -62 غراء      

 -63 مخلفات نباتية      

 -64 جفت      

 -65 كمخة      

        

 8 مياه عادمة      

 -6 مياه عالية الملوحة      

 -2 زيبار      
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 أسلوب التخلص:( *)
 

نقل إلى مكب خاص  4 حرق

 بالنفايات الخطرة

 1 مكب األمانة أو البلدية 3 شبكة الصرف الصحي 0

 0 بيع 1 طمر 0 طرح في العراء 8 زراعة)ري(

 تدوير 13 وحدة تكرير ومعالجة

 )إعادة تصنيع( 

التخلص عن طريق وزارة  11

 الصحة

 9 حفرة امتصاصية 15

 10 استخدام داخل المصنع 14 صهاريجببرك تسحب  10 (أخرى )حدد  

 

 3511اإلنفاق لحماية البيئة خالل عام  – خامساً 
 

 605 053  050  054  050  051  050  

 النفقات البيئية )دينار( الرقم

 النفقات الرأسمالية النفقات الجارية

 المجموع
مصادر  ذاتي

 أخرى
مصادر  ذاتي

 أخرى

           اتإدارة النفاي 5

           منع التلوث من خالل تعديل عملية اإلنتاج 11

           جمع ونقل النفايات 11

           معالجة وطرح النفايات الخطرة 11

           أنشطة أخرى 11

           إدارة المياه العادمة 3

           منع التلوث من خالل تعديل عملية اإلنتاج 11

           وحدات معالجة المياه العادمة 11

           معالجة مياه التبريد 11

           إجراءات وتحكم ومختبرات وما شابه 11

           اإلنفاق على الحد من التلوث  )حماية الهواء( 2

           منع التلوث من خالل تعديل عملية اإلنتاج 11

           حماية الهواء المحيط 11

           إجراءات وتحكم ومختبرات وما شابه 22

           أنشطة أخرى 11

           أنشطة التهوية و معالجة الغازات العادمة  4

           حماية الهواء المحيط 11

           إجراءات وتحكم ومختبرات وما شابه 11

           أنشطة أخرى 11

           هتزازات الحد من الضوضاء واال 6

           منع التلوث من خالل تعديل عملية اإلنتاج 11

           الحد من الضوضاء الصناعية وغيرها 11

           تركيب تجهيزات ضد الضوضاء واالهتزازات 11

           أنشطة األبحاث والتطوير 5

           دراسات لحماية الهواء المحيط  11

           سات النفاياتدرا 11

           دراسات للحد من الضوضاء واالهتزازات 63

           أبحاث ودراسات بيئية أخرى  64

           أنشطة حماية البيئة الغير مصنفة في مكان أخر 7

           غرامات وضرائب بيئية 71

           (ISO 14000أنشطة إدارية عامة للبيئة ) 72

           أنشطة بيئية أخرى 73

           المجموع 74
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 خالل الخمس سنوات األخيرةالناتجة عن المنشأة  لكترونية والكهربائيةالمخلفات اال: سادساً 

 
151 153 

XX 

150 154 150 

 أسلوب التخلص من المخلفات الكمية xx الوحدة نوع النفاية

 %الكمية الناتجة النسبة المئوية من إجمالي

 1 0 4 0 3 1 الرقم

مكب 
 األمانة

منحة 
إلى 

جهات 
 أخرى

تسليمه 
إلى جهات 
مختصة 
 بالتدوير

مكب 
 خاص 

 بيع
 (الجهة)حدد 

أخرى 
 )حدد(

6- 

 

           شخصي -6 كمبيوتر

           محمول -2

2- 

 

  CRT -1 شاشات
   

       

2- LCD    
       

           ماسح ضوئي )سكانر( -3

           طابعات -4

كهربائية نفايات  -5

 ()ثالجات..

          

           أخرى )حدد..........( -1

1-            

 

 
 

 

 اسم المدلي بالمعلومات 

 الخاتم

 الرسمي

 الوظيفة 

 التاريخ 

 التوقيع  

 

 أسم الباحث  3513التاريخ    /     / 

 أسم المراقب  3513التاريخ    /     / 

 أسم المدقق  3513التاريخ    /     / 
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 (3) استمارة -1

 استمارة مسح النفايات الصلبة للبلديات
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                                              المملكة األردنية الهاشمية

 اإلحصاءات البيئية                                 دائرة اإلحصاءات العامة 

 1011لبلديات امسح                      االقتصاديةمديرية اإلحصاءات 

 قسم إحصاءات البيئة
 

 

 

 

 

 

 

 اوالً: بيانات تعريفية عن البلدية

    الرقم المتسلسل -1
 

   المحافظة: -1
 

   اللواء: -3
 

  القضاء: -4
 

  فئة البلدية -5
 

 اسم البلدية: -6

7- 
 العنوان: ....................................................................................

 ص.ب ..................  تلفون .............. فاكس .................. 
 

 

 
 

 
 

  بالمعلوماتاسم المدلي 
  التاريخ
 الخاتم  الوظيفة

 الرسمي
  التوقيع

 
 

 

 
 

 التاريخ: التوقيع: اسم الباحث :

 التاريخ: التوقيع: اسم المراقب:

 التاريخ: التوقيع: : اسم المدقق
 
 

 

 
 

 

 ستتس جو() 42660تلكس      2055065 فاكسملي    2142060هاتف جبل عمان   2055055هاتف الجبيهة:   
                  Email: stat@dos.gov.jo عمان – 4562ص.ب 

 

 
 

قانون  البيانات سرية بموجب
( 8) رقم تالمؤق اإلحصاءات

 4550لعام 
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 حجم النفايات الصلبة وأساليب جمعها وطرق التخلص منهاثانياً : 

 

 في أسلوب جمع النفايات الصلبة حدد النسبة المئوية -1

 

 براميل أو أكياس  .أ 

 البلديةحاويات  .ب 

 عدد مرات الجمع في األسبوع                                                       .ج 

 

بين موقع التخلص و حدد طرق التخلص من النفايات والمعدل اليومي للتخلص والمسافة  -1

 أقرب تجمع

معدل التخلص  طرق التخلص الرقم

 اليومي 

 طن/اليوم()

المسافة بين موقع 

التخلص وأقرب تجمع 

 )كم(سكني 

   )اسم المكب(مكب عام للنفايات  -1

   حرق في مناطق مفتوحة -1

   طمر -3

   طرح في العراء -4

   استخدامات زراعية -5

   أخرى)حدد( ....................... -6

   المجموع الكلي للنفايات )طن( -7

 

 )طن( .......................... (1011لعام ) منهاالتخلص  تم  الكلية والتي النفايات الصلبة  حجم حدد  ً-3      

 

من القطاعات عن البيئة )دينار(  1011خالل عام البلدية  تقاضتهاحدد المجموع الكلي لألموال التي  -4

 المختلفة

 القيمة )دينار( XX القطاع الرقم

   الصناعة -1

   التجارة -1

   الخدمات -3

   اإلنشاءات -4

   المنزلي -5

   المجموع -6

 

 ًً ً جمع ونقل النفايات الصلبة لعام  والحاجات المستقبلية المرغوبة في عملية حاليةالبنية التحتية ال:  ثالثا

1011 

301 302 303 304 305 

 المخصصات العدد المستقبلي العدد الحالي المستلزمات الرقم

    العاملين في جمع ونقل النفايات -1

    البيئة العاملين في حماية -1

    وسائط النقل -3

    الحاويات -4

    أخرى)حدد( ................... -5

 %   الرقم

1-   

1-   
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 ًً ً  1011: اإلنفاق لحماية البيئة خالل عام  رابعا

104 402 104 101 104 104 104 104 104 

 

 النفقات البيئية

 مصادر التمويل نوع اإلنفاق

 الرقم
النفقات 
 الجارية

النفقات 
 الرأسمالية

 ذاتي المجموع
منح من 
 الحكومة

قروض 
 تمويلية

منح من 
مصادر 
 أخرى

        إدارة النفايات -4
        معالجة النفايات -11
        شراء وسائط النقل -11
        المحروقات -11
        كلفة الصيانة -11
        شراء حاويات -11

أنشطة حماية  -2
 المتنزهات العامة

       

        زراعة األشجار -11
أنشطة لحماية  -4

التربة والمياه 
  الجوفية

       

أنشطة األبحاث  -1
 والتطوير

       

دراسات لحماية  -11
 الهواء 

       

        دراسات النفايات -11
دراسات للحد من  -11

 الضوضاء
       

أنشطة حماية البيئة  -4
الغير مصنفة في 

 مكان أخر

       

        دورات تدريبية -11
أنشطة إدارية عامة  -11

 ( ISO)للبيئة
       

        رش مبيدات -11
        المجموع -4

 

  كافيةللنفايات جمع الحالية هل عدد مرات ال خامساً:

 ال -1 نعم -1

 

 إذا كان الجواب ال

 1011في سنة  النفايات المتروكة بدون جمع كميةسادساً: كم تقدر 

 
 

عملية تجميع للنفايات الصلبة بشكل منتظم عن طريق شاحنات النفايات من أماكن تجميع النفاياات التات تكاأم أماام تجميع: *

 المنازل والمؤسسات. 

الرائحة  عملية نقل النفايات الصلبة المجمعة بأاسطة شاحنات النفايات دوم التسبب فت أذى للبيئة من حيث المظهر أونقل: *

. 

نفايات تشكل بحكم خصائصها السامة أو المعدية أو المشعة أو سرعة التهابها، خطارا  كبيارا  علاح  احة النفايات الخطرة: *

 البشر والكائنات الحية وعلح البيئة.سأاء كانت نفايات  ناعية أو طبية.
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 (4) استمارة

 استمارة مسح البيئة لقطاع
 الخدمات ) أنشطة الفنادق والتعليم(
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 سلسلة المسوح االقتصادية                                             المملكة األردنية الهاشمية
  مســـح البيئـــة                           -دائرة اإلحصاءات العامة 

 )فنادق وتعليم( الخدماتقطاع                 )قسم البيئة( االقتصاديةمديرية اإلحصاءات 
        1021 لعــــام                                              

 

بيانات تعريفية عن المنشأة -أولا   

     الرقم المتسلسل للمنشأة: -2
  

  الفئة  -1
 

     النشاط االقتصادي        -3
 

   المحافظة:  -4
 

  اإلقليم  -5
 

 االسم التجاري للمنشأة:  -6

7-  
 .......................................عنوان المنشأة: .............................................

 ص.ب ..................  تلفون .............. فاكس .................. 
 

 بيانات عامة -ثانياا 
 (: نوع المنشأة:102)

 فندق 1 

 منشأة تعليمية 8 
 

 1-2إذا كانت المنشأة فندق يجب تعبأة السؤال من (: 110)
 

         ........................... 1022الل العام المبيت خ زوارمجموع  -2

          ...........................  1022 الغرف المشغولة في الفندق خالل العام نسبة -1
 

 5-3إذا كانت المنشأة منشأة تعليمية يجب تعبأة السؤال من (: 310)
 

          )*( نوع المنشأة التعليمية -3

         ...........................  الطالبمجموع عدد  -4

          ........................... مجموع عدد الغرف التعليمية -5

 أخرى 7          . مختلطة )روضة+مدرسة(6.رياض أطفال        5.مدرسة خاصة         4.مدرسة حكومية       3.جامعة خاصة        8. جامعة حكومية      1(*)
 

 الميـــــــاه -ثالثاا 
403 404 403 403 

 كمية المياه
 ( 4)م 

 قيمة المياه
 )دينار(

xx الرقم مصدر المياه 

 -2 شبكة عامة   

 -1 صهريج   

 -3 بئر   

 -4 محالة هايم   

 -5 أخرى   

 -6 المجموع   
 

 

 ستتس جو() 84117تلكس      5355715 فاكسملي    4684313هاتف جبل عمان   5355755هاتف الجبيهة:   
                  Email: stat@dos.gov.jo عمان – 8515ص.ب 

قااانون  البيانااات ساارية بموجااب
( 8) رقااام المؤقااات اإلحصااااءات

 هوتعديالت 1003 لعام
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 كمية وتكلفة المياه العادمة حسب أسلوب التخلص 305

 الرقم

1 

XX 

2 3 4 

المياه  كمية أسلوب التخلص
 العادمة

 (3)م

تكلفة التخلص من 
المتر المكعب الواحد 

 )دينار(

لتخلص الكلية لتكلفة ال
 ن المياه العادمةم

 )دينار(

     شبكة الصرف الصحي  2
     حفرة امتصاصية  1
     إعادة تدوير  3
     وحدة تكرير ومعالجة  4
     ري 5
     أخرى )حدد( 6
     المجموع  7

 

 الطاقة  -رابعا  
 

402 401 403 404 405 

الرقم 

 المتسلسل

 الكمية  القيمة )دينار( الوحدة النوع

 xx  xx 

    كيلو واط  كهرباء -2

    لتر  سولر -1

    اسطوانة  غاز منزلي -3

    لتر  عادي بنزين -4

    لتر  بنزين سوبر -5

    لتر  كاز -6

 السخان الشمسي -7
    )*( نوع النظام 

    )**( كفاءة الستخدام

      أخرى )حدد( -8

 ويوضع سعره قي خانة القيمة وعدده يوضع في خانة الكمية      نظام قديم 1نظام جديد   2(*)

      

 أكثر من ذلك(:.4)% 70-50(:.3)%، 50-30 (:1)% ، 30-10 (:2) :كفاءة اإلستخدام (**)

 ال             -1        نعم  -2تم تطبيق كودة المباني الموفرة للطاقة في البناء؟ )نوع البناء(  هل -406

 

  لعاملين في حماية البيئةخامساا: عدد ا

502 501 

XX 

503 504 505 

  المخصصات العدد العاملين الرقم

 )دينار(

 مالحظات

     في حماية البيئة العاملين 2

     العادمة العاملين في تنقية المياه 1

     المجموع 3

 

..

ne

t/   
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g 
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na

y 
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o 
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 1021 المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المنشأة خالل عام -سادساا 

602 601 

XX 

603 604 605 

الوحد نوع النفاية

 ة

xx أسلوب التخلص من المخلفات الكمية 

 الكمية الناتجة% النسبة المئوية من إجمالي

 6 5 4 3 1 2 الرقم

مكب 
 األمانة

 تسليم لجهة حرق تدوير
 أخرى 

 مكب خاص
بالنفايات  

 الخطرة

 بيع

(2) 
 (الجهة)حدد 
(1) 

            نفايات عضوية -1

  نفايات زجاجية -8
  

        

            نفايات بالستيكية -3

            وكرتونية نفايات ورقية  -4

            نفايات معدنية -5

            نفايات أقمشة -6

            أخرى -7

             المجموع -8

 عبوات معطرات -9

 ومبيدات ومنظفات

           

            بطاريات جافة -2

            بطاريات قابلة للشحن 2

15 Cartridge عبوات أحبار            

            Refillعبوات أحبار  11

            أخرى )حدد( -10

 

: المخلفات اللكترونية والكهربائية الناتجة عن المنشأة خالل  ًا  1021عام سابعاا

702 701 

XX 

703 704 705 

 أسلوب التخلص من المخلفات الكمية xx الوحدة نوع النفاية

 الكمية الناتجة% النسبة المئوية من إجمالي

 6 5 4 3 1 2 الرقم

مكب 
 األمانة

منحة إلى 
جهات 
 أخرى

تسليمه إلى 
جهات مختصة 

 بالتدوير

مكب 
 خاص 

 بيع
 (الجهة)حدد 

أخرى 
 )حدد(

1- 

 

           شخصي -1 كمبيوتر

           محمول -8

8- 

 

  CRT -1 شاشات
   

       

2- LCD    
       

           ماسح ضوئي )سكانر( -3

           طابعات -4

           (كهربائية )ثالجات..نفايات  -5

           أخرى )حدد..........( -6

7-            
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 )دينار( 1021ل عام اإلنفاق لحماية البيئة خال: ثامناا 

 

 802 801 

XX 

803 804 805 806 807 

 النفقات البيئية )دينار( الرقم

 النفقات الرأسمالية النفقات الجارية

 المجموع
مصادر  ذاتي

 أخرى
مصادر  ذاتي

 أخرى

            إدارة النفايات 2

            منع التلوث من خالل تحسين عملية اإلنتاج 11

            نقل النفاياتجمع و 18

            معالجة وطرح النفايات غيرالخطرة 13

            أنشطة أخرى 14

            إدارة المياه العادمة 1

            منع التلوث من خالل تحسين عملية اإلنتاج 81

            شبكات صرف صحي 88

            وحدات معالجة المياه العادمة 83

            إجراءات وتحكم ومختبرات وما شابه 84

            الحد من الضوضاء واالهتزازات  3

            تركيب تجهيزات ضد الضوضاء واالهتزازات 31

            إعادة تأهيل المرافق  38

            حماية المنظر العام الطبيعي  4

            عريةتكلفة أنشطة متعلقة بالحد من الت 41

            إعادة تأهيل المرافق  48

            أنشطة أخرى 43

            أنشطة األبحاث والتطوير 5

            دراسات لحماية الهواء المحيط والمناخ 51

            دراسات لحماية المياه 58

            دراسات النفايات 53

            ة والمياه الجوفيةدراسات لحماية الترب 54

            دراسات للحد من الضوضاء واالهتزازات واإلشعاع 55

            دراسات لحماية األنواع والموائل 56

            أبحاث ودراسات بيئية أخرى  57

            أنشطة حماية البيئة الغير مصنفة في مكان أخر 6

            تعليمات للبيئة وما شابه أدارة عامة وقوانين و 61

            التوعية والتدريب واإلعالم والمعلومات البيئية 62

            ( ISO14000) أنشطة بيئية أخرى 63
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 خالل العام )القيمة بالدينار( الموجودات الثابتة : تاسعاا  

 
901 902 

XX 

 

903 904 905 906 907 908 907 

 القيمة في النوع الرقم
 بداية العام 

اهتالك رأس  التالف اإلضافات
المال الثابت 
 خالل العام

القيمة في 
 نهاية العام

 *المياه المنتجة داخل المنشأة

 مستهلك 
 ( 3)م

 مباع للغير
 ( 3)م

         مضخات  2
         وحدة المعالجة 1
         وحدات تنقية قبل االستخدام  3
         خزانات  4
         * آبار تجميعية 5
          * آبار ارتوازية 6
         سخان شمسي 7

 

 * إذا وجد بيانات عند اآلبار التجميعية واآلبار االرتوازية الرجاء ذكر كمية المياه المنتجة والمستهلكة

 

 

 

 

 

 

  اسم المدلي بالمعلومات
  الوظيفة

 الخاتم
 الرسمي

  التاريخ

  التوقيع

 

 

 التاريخ: التوقيع: اسم الباحث :

 التاريخ: التوقيع: اسم المراقب:

 التاريخ: التوقيع: : اسم المدقق
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 (5) استمارة

اإللكترونية والكهربائية )أنشطة  مسح النفايات
 المالية والتأمين وصيانة البرمجيات(
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 سلسلة المسوح االقتصادية                                            المملكة األردنية الهاشمية
  مســـح البيئـــة                          -دائرة اإلحصاءات العامة 

 والمالية والتأمين الخدماتقطاع               )قسم البيئة( االقتصاديةمديرية اإلحصاءات 
 (الكترونية)نفايات                             

 1021 عــــام                              
       

 

بيانات تعريفية عن المنشأة -أولا   
     الرقم المتسلسل للمنشأة: -2

  
  : الفئة  -1

 

     النشاط اإلقتصادي:  -3
 

   المحافظة:  -4
 

  اإلقليم  -5
 

 االسم التجاري للمنشأة:  -6

7-  
 عنوان المنشأة: ....................................................................................

 ... فاكس ..................ص.ب ..................  تلفون ........... 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  4534264 فاكس   1171535هاتف جبل عمان ، ستتس جو() 71330تلكس      3555035 فاكسملي   3555055هاتف الجبيهة:   
                  Email: stat@dos.gov.jo عمان – 7533ص.ب 

 
 

 

قااانون  البيانااات ساارية بموجااب
( 8) رقااام المؤقااات اإلحصااااءات

 وتعديالته 1003 لعام
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 1021عام  خاللالناتجة عن المنشأة  ية والكهربائيةلكترونالمخلفات اال: ثانيا  

102 101 

XX 

103 104 105 

 أسلوب التخلص من المخلفات الكمية xx الوحدة نوع النفاية

 الكمية الناتجة% النسبة المئوية من إجمالي

 6 5 4 3 1 2 الرقم

مكب 
 األمانة

 إلىمنحة 
جهات 
 أخرى

 إلى تسليمه
جهات مختصة 

 بالتدوير

مكب 
 خاص 

 بيع
 (الجهة)حدد 

أخرى 
 )حدد(

3- 

 

           شخصي -3 كمبيوتر

           محمول -7

7- 

 

  CRT -1 شاشات
   

       

2- LCD    
       

           ماسح ضوئي )سكانر( -5

           طابعات -1

           (كهربائية )ثالجات..نفايات  -3

           أخرى )حدد..........( -1

0-            

 

 فقط 1021خالل عام ثالثا : المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المنشأة      

           جافة  -3 بطاريات -8

           قابلة للشحن -7

9- 

 

           Cartridge -1 أحبار

2- Refill           

            ة وكرتونورقينفايات  -35

           أخرى )حدد..........( -33

37-            

 

 

  اسم المدلي بالمعلومات
  الوظيفة

 الخاتم
 الرسمي

  التاريخ

  التوقيع

 

 التاريخ: التوقيع: اسم الباحث :

 التاريخ: التوقيع: اسم المراقب:

 التاريخ: التوقيع: : اسم المدقق
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 الجداول التفصيلية:
 

 قطاع مؤشرات القوى الدافعة .1
 

1. Indicators of the Driving Force Sector 
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 2112 االجتماعيةقائمة المؤشرات البيئية  
 
 

 

 المؤشرات 

7.63%  بالشبكة العامة للمياه املوصولةالنسبة املئوية للمساكن : (1) 
9763%  بشبكة الصرف الصحي املوصولةللمساكن النسبة املئوية : (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

List of Social Environmental Indicators 2012 

 
 

 

 Indicators 

7.63%  (1) Percentage of Housing Units Connected to Drinking Network 
9763%  (2) Percentage of Housing Units Connected to Sewage Network 
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 نالسكا 1.1

 

كما وبلغت الكثافة السكانية % 2.2ما نسبته  2012و 2011بلغ معدل النمو السكاين بني عامي 
  20126لعام  2شخص/كم71.9

 
 

 

 االقتصاد .2.1
 

رافقه  2012يف عام % 4.8 إىل 2011 يف عام% 464 معدل التضخم من ارتفاعأشارت النتائج إىل 
 إىل 2011 يف عام% 6.8 الناتج احمللي باألسعار اجلارية منمعدل النمو يف نصيب الفرد من اخنفاض 

 20126 يف عام% 467

 

 

 

1.1. The Population  

The population growth rate during (2011-2012) was 2.2% and the population density 

reached 71.9 person/km
2
 in 2012.  

 

 

 

1.2. Economy  

The results show an increase in the inflation rate from 4.4% in 2011 to 4.3% in 2012, 

while the per capita growth rate at current prices was decreased from .63% in 2011 to 

467% in 2012. 
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الكثافة السكانيةعدد السكانالسنة
YearPopulation No.Population Density

1993399345.0

1994413946.6

1995426447.8

1996438349.0

1997450650.2

1998462351.5

1999473852.8

2000485754.3

2001497855.6

2002509857.1

2003523058.6

2004535060.3

2005547361.6

2006560063.1

2007572364.5

2008585065.9

2009598067.4

2010611368.8

2011624970.4

2012638871.9

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : املصدر

Table 1.1.1: Population of the Kingdom (000) and  

Population Density (Person/km
2
) for (1993-2012)

(1993-2012)

(2كم/شخص)والكثافة السكانية  (باأللف)عدد سكان المملكة  :1.1.1 جدول

Department of Statistics/ Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة  
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الرقم القياسي ألسعار معدل التضخم عدد السكان
(100=2006)المستهلك السنوي(ألف)السنة

معدل النمو نصيب الفردالقيمةمعدل النمو نصيب الفردالقيمة
YearPopulationAnnual Inflation Consumer Price (مليون دينار)(سنة/دينار)لنصيب الفرد(سنة/دينار)(مليون دينار)لنصيب الفرد

(000)%Rate Index (2006=100)ValueGDP per CapitaGrowth Rate ofValueGDP per CapitaGrowth Rate of

(Million JD)(JD/Year )Per Capita Income(Million JD)(JD/Year)Per Capita Income

199947380.683.05198.01097.10.95778.11219.50.5

200048570.783.55418.61115.61.75998.61235.01.3

200149781.885.05704.21145.92.76363.71278.43.5

200250981.886.66034.11183.63.36794.01332.74.2

200352302.388.66285.21201.81.57228.81382.23.7

200453502.690.96823.71275.56.18090.91512.39.4

200554733.594.17379.61348.45.78925.41630.87.8

200656006.3100.07964.21422.25.511092.61980.821.5

200757234.7104.78640.01509.76.212595.62200.911.1

2008585013.9119.39297.71589.45.316108.02753.525.1

20095980-0.7118.59514.41591.00.117815.62979.28.2

201061135.0124.59985.41633.52.718762.03069.03.0

201162494.4130.010243.81639.30.420476.63276.86.8

201263884.8130.210515.31646.10.421965.53438.64.9

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

Note: Slight differences in the totals of some tables are due to 

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الترجيح)بسبب عملية التثقيل 

 

 

متوسط ومعدل نمو نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي اإلجمالي والرقم القياسي  :1.2.1 جدول

Table 1.2.1 : Average and Growth Rate of Annual Per Capita Income of Gross Domestic Product (GDP),    

(100=1994)الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (100=1994)الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

Consumer Price Index and Annual Inflation Rate in Jordan, 1999-2012  (Current and Constant Prices)

يوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك : مالحظة

  Gross Domestic Product at Constant Prices (1994=100)Gross Domestic Product at Curent Prices (1994=100)

(باألسعار اجلارية والثابتة) 2012-1999 ألسعار المستهلك ومعدل التضخم  في األردن

Department of Statistics/ Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة         
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  قطاع استخدامات األراضي .2
 

2. Land Use Sector  
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2102 للتنوع الحيوي واألنظمة البيئيةقائمة المؤشرات البيئية   
 
 

 

 المؤشرات 

 ساحة اململكةإىل منسبة مساحة احملميات الطبيعية : (6) 6.1%
 

77 

66 

5 

0 

64 

6% 

6247  

4010.6 

6461.0 

 

 

 :الكائنات النباتية واحليوانية املهددة باإلنقراضأنواع عدد : (4)
 نباتات 
 ثدييات 
 زواحف 
 برمائيات 
 طيور 

 مساحة اململكةإىل نسبة مساحة الغابات  (4)
 (4مساحة األمناط النباتية )كم (2)
 (مرتي )طن اليت مت استخدامها يف الزراعةاملستوردة كمية املبيدات   (5)
 /السنة(دومنغابات )املساحات املتضررة من حرائق ال (1)

List of Environmental Indicators for Biodiversity and Ecosystems 2012  
  

Indicators  

)1) Percentage of Natural Reserves Area to the Total Kingdom Area 6.1% 

(2) Number of Threatened Plants and Animals Species:   

 Plants 77 

 Mammals 66 

 Reptiles 5 

 Amphibians 0 

 Birds 64 

(3) Percentage of Forest Area to the Total Kingdom Area 6% 

(4) Total Area of Vegetation Types (km
2
) 6247  

(5) Quantity of Imported Pesticides that Used in Agriculture (M. Ton) 2060.1 

(6) Damaged Area Due to Forests Fires (Dunum/year) 1296.0 
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 ةلزراعا 2.1
بنسبة املساحة البعلية  زدادتاما ك ،%38بنسبة  زدادتاإىل أن املساحة املروية قد  2012نتائج لعام الأشارت 

من جمموع  %86 املستوردة قد شكلت  احلشريةكما أشارت النتائج إىل أن املبيدات   .2011مقارنة بعام  4%
  .%4.4سبة بن مبيدات الصحة العامةاملبيدات املستوردة، تليها 

 
 
 

 

 

2.1. Agriculture  

The results for 1022 showed an increase in the irrigated area by 38%, and the non-irrigated 

area by 4% compared with 2011. The results also showed that the imported insecticides 

represented 86% of the total imported pesticides, followed by public health pesticides 

which represented 4.5%.  
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المساحة البعليةالمساحة المرويةالمساحة الكليةالسنة
YearTotal AreaIrrigated AreaRainfalled Area

20012564.4734.51829.9

20022605.9749.31856.6

20032386.4713.21673.2

20042708.8761.21947.5

20052473.9800.51673.4

20062522.3834.51687.8

20071871.9810.91061.0

20082313.9928.41385.5

20092241.9948.21293.7

20102593.51024.71568.8

20112137.7694.51443.2

20122462.9956.51506.4

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

2001-2012(000 Dunum)

(ألف دومن) 2012-2001المساحة المروية والبعلية والمساحة الكلية  :1.1.2 جدول
Table 2.1.1: Irrigated,Rainfalled and Total Cultivated Area,

2001-2012 (000 Dunum)

Figure 2.1.1: Irrigated,Rainfalled and Total Cultivated Area, 

(ألف دونم) 2012-2001  المساحة المروية والبعلية  والمساحة الكلية: 1.1.2 شكل
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           Department of Statistics/ Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/                دائرة اإلحصاءات العامة
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كمية المبيدات المستوردة عدد المبيدات المسجلة
No. of Recorded Quantity of Imported 

PesticidesPesticides

2081780.2Insecticidesاملبيدات احلشرية

14159.1Fungicidesاملبيدات الفطرية

2522.9Acricidesمبيدات العناكب

2583.4Herbicidesمبيدات االعشاب

56.1Soil, Store & Seed Fumigantمعقمات الرتبة والبذور  واملخازن

10793.6Public Healthمبيدات الصحة العامة

413.3Oilالزيوت

101.4Rodenticides & Molluscicidesمبيدات القوارض والقواقع

5252060.1Totalالمجموع

Source: Ministry of Agriculture وزارة الزراعة: المصدر

(طن مرتي) 2012 عدد المبيدات المسجلة وكمية المبيدات المستوردة حسب النوع :2.1.2 جدول
Table 2.1.2: Number of Recorded Pesticides and Quantity of   Imported Pesticides

 by Kind, 2012 (M.Ton)

Kindالنوع

          Department of Statistics/ Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة
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المجموعحيويحشريعناكبيفطريأعشاب(1)معقماتزيوتقوارض وقواقعصحة عامةبيطريالسنة
YearVeterinaryPuplic RodenticidesOilFumigant

(1)
HerbicidesFungicidesAcricidesInsecticidesVitalTotal

Health& Molluscicides

20010.024.710.272.5106.846.0321.926.4132.00.0740.6

20020.0117.06.6179.719.665.4411.364.7198.00.01062.3

20030.023.013.035.0284.035.0315.071.0191.00.0967.0

20040.037.114.6143.050.087.0476.087.5184.00.01079.2

20050.031.219.454.099.693.8641.5102.8278.60.01320.9

20060.039.516.328.541.554.7486.491.6204.90.0963.4

20070.025.551.2145.762.4127.6627.1102.9270.90.01413.3

20080.027.43.738.061.0105.0628.7116.9270.01.31251.9

20090.047.57.5139.680.2296.5427.1121.5263.40.01383.3

20100.092.55.858.9146.5149.8620.4111.7259.80.01445.4

20110.068.210.850.892.3116.0582.8181.0849.55.01956.4

20120.093.61.413.36.183.459.122.91780.20.02060.1

Fumigant of Soil, Seed & Store (1)معقمات التربة والبذور والمخازن (1)

Type                                                                                                               النوع

(طن مرتي) 2012-2001 كمية المبيدات الزراعية المستوردة حسب النوع :3.1.2 جدول
Table 2.1.3: Quantity of Imported Agricultural Pesticides by Kind, 2001-2012 (M.Ton)

Source: Ministry of Agriculture وزارة الزراعة: المصدر

Department of Statistics/ Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/           دائرة اإلحصاءات العامة
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   والسياحة البيئيةالغابات التنوع الحيوي و . 2.2
 اخنفضت كما .2100عام باملساحة احملرجة يف مقارنة  %041مبا نسبته  2102عام احملرجة املساحة  ازدادت

 025511إىل  حريق 59نتجت عن  2100عام يف دومنا  0092511من املساحة املتضررة الناجتة من حرائق الغابات 
 حريق. 95نتجت عن  2102عام يف دومنا 

 

   2.2. Biodiversity, Forests and Eco-tourism 

The afforested area increased by 143% in 2012 compared to 2011. The damaged area from 

forest fires has decreased from 11529.0 dunums in 2011, consequent from 65 forest fires to 

1296.0 dunums in 2012 consequent from 57 forest fires.  
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(كم)زراعة جوانب الطرق (دومن) الترقيع(دومن)التحريج السنة
YearAfforested (Dunum)Reforested (Dunum)Plantation of Road Sides (km)

200237941141140

200348581414177

2004294446016

200528492520100

2006246474452

2007290987894

20082272121793

2009209633771

20102257123579

201115001317101

201236500167

(دومن)المساحة المتضررة عدد األشجار المتضررةعدد حرائق الغاباتالسنة
YearNo. of Forest TreesNo. of Damaged TreesArea Damaged (Dunum)

2002406643653.1
(2)
13.0

2003476672617.0

2004454098849.5

20055333521434.0
(1)
100

2006514248994.0

20075960161553.3

20086028251046.0

2009331675216.0

20104820201094.8

201165194511529.0

20125743231296.0

Cane (1)رمح قصيب (1)

(2) Length of Fire in Kilometer

مساحة األراضي المحرجة والمرقعة وأطوال :1.2.2 جدول
2012-2002جوانب الطرق المزروعة بأشجار حرجية للسنوات 

Table 2.2.1:  Afforested and Reforested Areas and Length of 

Planted Road Sides with Forest trees for the Years 2002-2012

Trees and Area Damaged for  the Years 2002-2012 

Source: Ministry of Agriculture - Directorate of Forestry مديرية الحراج- وزارة الزراعة : المصدر

طول الحريق بالكيلو متر (2)

Table 2.2.2:  Number of Forest Fire Accidents, Number of Damaged 

 Source: Ministry of Agriculture - Directorate of Forestryمديرية الحراج- وزارة الزراعة : المصدر

2012-2002عدد حرائق الغابات وعدد األشجار والمساحة  المتضررة للسنوات  :2.2.2 جدول

Department of statistics/Enviromental statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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Year السنة

2008200920102011

77777777Plantsنباتات

0800Mammalsثدييات

0000Reptilesزواحف

0000Amphibiansبرمائيات

13131313Birdsطيور

Source: Royal Society for Conversation of Natureالجمعية الملكية لحماية الطبيعة: المصدر

Year السنة

2008200920102011

1278.41278.41278.41299.0Natural Reservesالمحميات الطبيعية

Forestsالغابات

4.34.34.34.3Halabi Pineالصنوبر احلليب

88.588.588.588.5Deciduous Oakالبلوط متساقط األوراق

747.7747.7747.7747.7Evergreen Oakالبلوط دائم اخلضرة

271.5271.5271.5271.5Phoenician Juniperousالعرعر الفينيقي

Vegetation Typesاألنماط النباتية

8.58.58.58.5Halabi Pine Forestsغابات الصنوبر احلليب

0.00.00.020.6Deciduous Oak Forestsغابات البلوط متساقط األوراق

9.09.09.09.0Mud Flats Plantsنبت القيعان الطينية

283.3283.3283.3283.3Hammad Vegetation Typesاحلماد

211.5211.5211.5211.5Steppe Vegetationنبت السهوب

6.96.96.96.9Evergreen Oakالبلوط دائم اخلضرة

98.298.298.298.2Mediterranian non-Forestsنبت البحر املتوسط الالغايب

46.046.046.046.0Tropicalاإلستوائي

2.12.12.12.1Juniperousغابات العرعر

107.3107.3107.3107.3Acacia & Rocky Sudanianنبت الطلح

36.036.036.036.0Water Vegetationالنبت املائي

11.411.411.411.4Saline Vegetationالنبت امللحي

449.9449.9449.9449.9Sand Dunesنبت الكثبان الرملية

Source: Royal Society for Conversation of Natureالجمعية الملكية لحماية الطبيعة: المصدر

Speciesالنوع

النوع

2011-2008أعداد الكائنات الحية المهددة باإلنقراض في األردن حسب النوع والسنة  :3.2.2 جدول

Table 2.2.3: Number of Threatened Species in Joradn According to the Kind and Year, 2008-2011

Species

2011-2008 (2كم)المحميات الطبيعية والغابات واألنماط النباتية في األردن حسب النوع والسنة  مساحة :4.2.2 جدول

Table 2.2.4: Area of Natural Reserves, Forests and Vegetation Types in Jordan

According to the Type and Year (km
2
), 2008-2011

Department of statistics/Enviromental statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة  / دائرة اإلحصاءات العامة
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2012 عدد الزوار حسب المحمية: 5.2.2 جدول

Table 2.2.5: Number of Visitors by Reserve,  2012

Siteعدد الزوار     .Visitors no الموقع

8456Azraq Eco-lodgeاألكواخ البيئية األزرق

14500Ajloun Forest Reserveحممية غابات عجلون

37000Panorama of the Dead Seaمركز بانوراما البحر امليت

90000Dibeen Reserveحممية دبني

35000Mujib Nature Reserveحممية الطبيعة املوجب

:Dana  Reserve:محمية ضانا

5501Guest Houseبيت الضيافة

7798Rummana Campsiteخميم الرمانة

4564Feynan Eco-lodgeاألكواخ البيئية  فينان

202819Totalالمجموع

Source: Royal Society for the Conservation of Natureاجلمعية امللكية حلماية الطبيعة: املصدر

Department of statistics/Enviromental statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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 . متبقيات المبيدات2.3
بغرض حتليلها بلغ  احمللية واملستوردة أظهرت النتائج أن عدد العينات اليت وردت ملخترب حتليل متبقيات املبيدات

مستوردة عينة وقد أظهرت النتائج أن  .عينة مستوردة 1215وعينة حملية  755، منها 2112عام يف عينة  1571
ملبيدات ا ياتهبدف استقصاء متبق الغذائية العينات ه يتم حتليلكر أنذ الوجيدر  كانت غري مطابقة.  واحدة

 األكثر تأثريا على صحة اإلنسان والبيئة.
 

 

2.3. Pesticides Residues  

The results indicated that the number of samples received by the Lab of local and imported 

Pesticides Residues were 1751 in 2012 (544 local and 1207 imported). The results indicated 

that the number of dis-conformed samples were one imported sample. It’s also worth 

mentioning that food samples are analyzed for the purpose of investigating the most 

harmful residues on human health and the environment.  
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20022003200420052006200720082009201020112012Samplesالعينات

631561146818163765189642106747536351527081751Total Number of Samplesالعدد الكلي للعينات 

4462435249505375998788079466662280724231207Imported Samplesالعينات املستوردة 

 of Imported Samples to the Total %نسبة العينات املستوردة من  العدد

7171733392827471808969الكلي للعينات(%)  
Number of Samples

000300135001العينات املستوردة غري املطابقه
Imported  Non-Acceptable Samples

 of Imported Non-Acceptable %نسبة العينات املستوردة غري املطابقه 

0001000000.000.08من العينات املستوردة(%)  
Samples to the Imported Samples

185317621868110052017622728874708285544Local Samples العينات احمللية

 of Local Samples to the Total %نسبة العينات احمللية من  العدد  

29292767818266201131Number of Samples(%)الكلي للعينات 

1114580171491213640العينات احمللية غري املطابقه 
Local Non-Acceptable Samples

 of Local Non-Acceptable Samples %نسبة العينات احمللية غري املطابقه من 

63423102110العينات احمللية(%) 
to the Local Samples

1114580201402518641جمموع العينات غري املطابقه الكلية
Total Non-Acceptable Samples

 of Total Non-Acceptable Samples %نسبة العينات غري املطابقه الكلية 

1.80.71.21.20.20.10.20.20.20.150.06(%)من العدد الكلي للعينات 
to the Total Number of Samples

Source: Ministry of Agricultureوزارة الزراعة : المصدر

2012-2002 العدد الكلي والنسبة المئوية للعينات المحللة من السلع الغذائية المستوردة والمحلية وغير المطابقة: 1.3.2 جدول

Table 2.3.1: Total Number and Percentage of Analyzed Samples of Imported and Local Food Stuff, and dis-conformed Samples, 2002-2012

           Department of Statistics/  Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/          دائرة اإلحصاءات العامة
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العيناتالعينات
المحللةالمحللة

AnalyzedAnalyzed

SamplesSamples

النسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعدد
No.%No.%No.%No.%No.%No.%

1010100.000.000.0706998.611.400.0Januaryكانون الثاين

2020100.000.000.010610296.243.800.0Februaryشباط

000.000.000.017417198.331.700.0Marchآذار

635993.746.300.0102102100.000.000.0Aprilنيسان

000.000.000.0868194.255.800.0Mayآيار

10810395.454.600.07373100.000.000.0Juneحزيران

12812295.364.700.04242100.000.000.0Julyمتوز

302686.7413.300.014714699.310.700.0Augustآب

4040100.000.000.0978789.799.311.0Septemberأيلول

454497.812.200.011110392.887.200.0Octoberتشرين أول

706998.611.400.01079992.587.500.0Novemberتشرين ثاين

302996.713.300.0929097.822.200.0Decemberكانون أول

54452296.0224.000.01207116596.5413.410.1Totalالمجموع

Source: Ministry of Agricultureوزارة الزراعة : المصدر

Month

Pesticides Residues Pesticides Residues

تحتوي متبقيات أعلى تحتوي متبقيات ضمن 
من الحد المسموح الحد المسموح

Contain 

Pesticides

Residues

 الحد المسموح
Contain 

Imported Samples                       العينات المستوردة     Local Samples                                      العينات المحلية 

ال تحتوي متبقيات

Lack Contain 

من الحد المسموح

Pesticides Residues

Non-Acceptable Acceptable

Pesticides Residues

PesticidesAcceptable

Residues

2012عدد العينات المحلية والمستوردة التي تحتوي على متبقيات مبيدات ضمن الحد المسموح به وأعلى من الحد المسموح به ونسبتها المئوية من إجمالي العينات المحلية والمستوردة المحللة شهريا  :2.3.2 جدول

Table 2.3.2: Number of Local and Imported Food stuff Samples that Contain Acceptable and Non-Acceptable Pesticides Residues and their 

Percentage from Total Local and Imported Samples Analyzed Monthly, 2012

الشهر

تحتوي متبقيات أعلى تحتوي متبقيات ضمن 

Non-Acceptable 

Contain 

ال تحتوي متبقيات

Lack 

      Department of Statistics/  Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/     دائرة اإلحصاءات العامة
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 (أقطاع المياه ) .3
 

3. Water Sector (A)  
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  2012  لقطاع الموارد المائيةقائمة المؤشرات البيئية 
 
 

 

 المؤشرات 

 حصة الفرد من التزويد املائي )لرت/يوم( (1) 145
 نسبة حتقيق متطلبات النوعية حملددات القاعدة الفنية ملياه الشرب )الفحوص (2) 

 اجلرثومية غري املطابقة(     1.1%
 )م.م.م( لةطاملعدل السنوي حلجم األمطار اهلا (3  0155.8
181.3 

 

 (م.م.م./السنة)كميات املياه املعاد استخدامها سنوياً   (4

  
 

 

List of Environment Indicators for Water Resources 2012 

  

Indicators  

)1) Per Capita Water Supply (Liter/Day) 145 

(2) Percentage of Accomplishment of Water Quality Standards for Drinking   

      Water (Non-Conforming Microbial Analysis) 1.1% 

(3) Annual Rainfall Volume (M.C.M) 0155.8 

(4) Annual Quantity of Reused Treated Water (M.C.M./year) 181.3 

 



57 

 

 كمية ونوعية المياه .3.1
عن العام السااب،  حيا   طفيفبشكل  خنفضاقد  2011/2012لوحظ أن حجم األمطار اهلاطلة خالل موسم 

مان املعادل طويال األماد خاالل % 2787من املعدل طويل األمد خالل هذا املوسم  يف حني شاكل  % 27 شكل
 .2010/7022موسم 

مليون مرت مكعب مان مصاا ر  47989غراض البلدية والصناعية والزراعية هذا وقد بلغ جمموع املياه املستخدمة لأل
ماان  %9784بنساابة  االسااتخدامماان حياا  كميااة  األعلاا الزراعااة  كاناا املياااه السااطوية واةوويااة واملياااه املعاةااة  و 

 املياه املستخدمة الكلية.
عمااا كاناا  عليااع يف العااام طفيااف اخااتال   وقااد حصاال  وماان الناحيااة اةرةوميااة الشاار  مياااهأمااا بالنساابة لنوعيااة 

اةرةوميااة ملياااه أمااا بالنساابة لنتاااحو الفوااو   .2012يف عااام %  282نساابة العيناااخ املخالفااة  وقااد بل اا املاضاا   
   8%1.9 تجاوز كان الوقد أظهرخ النتاحو أن نسبة  حمطاخ التولية واملياه املعدنية واملعبأة واملستور ة

 
 

3.1. Water Quantity and Quality  

The volume of rainfall in 7022/7027 season has slightly decreased compared with previous 

year. The volume represented 27% of the long term average this season, while it 

represented 2787% of the long term average through 2020/2012. 

While, the total water consumption for municipal, industrial and irrigation usage was 924.4 

(M.C.M) from surface, ground water and treated waste water sources, agriculture was the 

highest water consumption with the percentage of 52.9% from the total usage. 

As for water quality, it was noticed that the water quality concerning the microbial tests had 

slight change in 2012 as compared with 2011. The results showed that the violated samples 

were 1.1% in 20128 Concerning the microbial tests of desalinized, natural, filled and 

imported water, the results showed that the violation was 1.9%. 
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حجم األمطار 
( م.م.م )

نسبته إلى حجمه نسبته إلى حجمه نسبته إلى  حجمه
)Rainfallالفترة م.م.م )%المطر ( م.م.م )%المطر ( م.م.م %المطر (

 VolumeVolume PercentageVolumePercentageVolumePercentage

(M.C.M)(M.C.M) to Rain %(M.C.M) to Rain %(M.C.M) to Rain %

2012/20115943.05535.093.1139.22.3269.24.5Season 2011/2012 موسم

-1937املعدل طويل األمد 

20128195.07581.092.5194.42.4420.05.1

Long-Term Average 1937-

2012 

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة المياه والري: المصدر

Period

2012-1937 مع المعدل طويل األمد 2012/2011 مقارنة الموازنة المائية السطحية في موسم :1.1.3 جدول

Table 3.1.1: Comparison of Surface Water Budget for 2011/2012 Season with the Long-Term Average, 1937-2012 

التغذية الجوفية 
EvaporationFloodsInfiltration

الفياضانات فاقد التبخر

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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  النسبة  المعدل طويل المطر   النسبة  المعدل طويل المطر 
المئويةاألمدالمئويةاألمد

RainfallLong-TermPercentageRainfallLong-TermPercentage

AverageAverage

37242692.7439426103.1Yarmoukالريموك 

56588687.583088593.8Amman-Zarqaالزرقاء-عمان

13122457.313122358.7Jordan Valleyوادي األردن

North Wadies ofاألودية الشمالية 

42555672.643755578.7Jordan Riverلنهر األردن

South Wadies ofاألودية اجلنوبية 

17527995.025527991.4Jordan Riverلنهر األردن

810837116.666183579.2Azraqاألزرق

662874119.6946875108.1Moujebاملوجب

252331104.227533183.1Hasaاحلسا

466521141.649252194.4Jaferاجلفر

Dead Sea Sideاألودية اجلانبية للبحر

208284122.8317284111.6Wadiesامليت

 Northern Wadiوادي عربة 

19938078.120737854.8Arabaالشمايل

Southern Wadiوادي عربة 

233143242.613614395.1Arabaاجلنويب

54100121.84410044.0Southern Desertالصحراء اجلنوبية

498440140.136843983.8Serhan Wadiوادي السرحان

1428194398.1407192221.2Hammadاحلماد

6478822478.85945819672.5Totalالمجموع

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة المياه والري: المصدر

Water Year 2010/2011Water Year 2011/2012

مقارنة حجوم مياه األمطار الهاطلة على المملكة بالمعدالت طويلة األمد حسب الحوض المائي للسنوات: 2.1.3 جدول
(م.م.م) 2012/2011و  2011/2010 المائية

Table 3.1.2: Comparison of Rainfall Volumes with Long-Term Averages by Water Basin for Water

Years 2010/2011 & 2011/2012 (M.C.M)

الحوض المائي

2012/2011 السنة المائية2011/2010 السنة المائية

Water Basin

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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النسبة المئوية من المعدل طويل األمد حجم األمطار السنة المائية 
( م.م.م )( م.م.م %المعدل طويل األمد (

Water YearRainfall Long-Term AveragePercentage of 

(M.C.M) (M.C.M)Long-Term Average %

1999/199829738441.135.2

2000/199936518366.443.6

2001/200073758436.087.4

2002/200175458338.590.5

2003/200297088359.3116.1

2004/200369518338.083.4

2005/200493048352.0111.4

2006/200562588322.075.2

2007/200676838313.092.4

2008/200751948269.062.8

2009/200863798243.077.4

2010/200987288249.0105.0

2011/201064788224.078.8

2012/201159438195.072.5

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة المياه والري: المصدر

حصة الفردعدد السكانالتزويد المائيالسنـــة
( م.م.م )(ألف نسمة)( يوم/لرت  )

Year Water SupplyPopulationPer Capita Water 

(M.C.M)(000)Supply (Liter/Day)

1998241.54623.0143.1

1999237.44738.0137.2

2000235.44857.0132.8

2001239.04978.0131.6

2002245.75098.0132.0

2003258.75230.0135.5

2004275.85350.0141.2

2005282.05473.0143.5

2006286.35600.0141.9

2007301.05723.0144.0

2008310.55850.0145.0

2009313.45980.0144.0

2010327.76113.0147.0

2011330.16249.0145.0

2012339.46388.0145.0

Source: Annual Reports of Water Authority

2012/2011-1999/1998مقارنة حجوم مياه األمطار الهاطلة بالمعدالت طويلة األمد للسنوات المائية : 3.1.3 جدول

Table 3.1.3: Comparison of Rainfall Volumes with the Long-Term Averages for Water Years 

1998/1999-2011/2012

2012-1998 حصة الفرد من التزويد المائي :4.1.3 جدول

Table 3.1.4: Per Capita Water Supply, 1998–2012

التقارير السنوية لسلطة المياه: المصدر
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عدد السكان التزويد المائي
( م.م.م )

Water SupplyPopulation

(M.C.M)

1362473400Ammanالعاصمة 

29.2428000Balqaالبلقاء 

47.3951800Zarqaالزرقاء

7.3159700Madabaمادبا 

40.51137100Irbidاربد

21.4300300Mafraqاملفرق

6191700Jarashجرش

4.41146900Ajlounعجلون

15.4249100Karakالكرك

4.389400Tafielaالطفيلة

11.9121400Ma'anمعان

15.7139200Aqaba(1)العقبة 
(1)

339.46388000Totalالمجموع

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة المياه والري: المصدر

(1) This Amount Includes the Distributed Amount 

2012 حصة الفرد من التزويد المائي حسب المحافظة: 5.1.3 جدول

Table 3.1.5: Per Capita Water Supply  by Governorate, 2012

المحافظة 

حصة الفرد

Governorate
( يوم/لرت  )

Per Capita Water 

Supply (Liter/Day)

109.0

101.0

190.0

76.0

150.0

147.0

70.0

171.0

70.0

171.0

(يوم/لرت) 2012حصة الفرد من التزويد المائي حسب المحافظة  :1.1.3 شكل
Figure 3.1.1: Per Capita Water Supply  by Governorate, 2012 (liter/day)
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200720082009201020112012
التزويد المائيالتزويد المائيالتزويد المائيالتزويد المائيالتزويد المائيالتزويد المائي

( م.م.م )( م.م.م )( م.م.م )( م.م.م )( م.م.م )( م.م.م )
Water SupplyWater SupplyWater SupplyWater SupplyWater SupplyWater Supply

(M.C.M)(M.C.M)(M.C.M)(M.C.M)(M.C.M)(M.C.M)

124.8128.7129.0134.18132.2136.0Ammanالعاصمة 

21.721.423.125.5826.129.2Balqaالبلقاء 

44.644.846.648.2750.147.3Zarqaالزرقاء

6.97.47.87.486.77.3Madabaمادبا 

35.939.237.037.9341.040.5Irbidاربد

18.218.620.320.4620.421.4Mafraqاملفرق

4.24.64.74.685.26.0Jarashجرش

3.83.83.93.8815.24.4Ajlunعجلون

12.913.714.615.363.515.4Karakالكرك

3.94.64.94.973.64.3Tafielaالطفيلة

8.59.49.110.3710.511.9Ma'anمعان

15.414.312.414.5515.315.7Aqabaالعقبة

300.8310.5313.4327.71330.1339.4Totalالمجمــوع

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول : مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الترجيح)وذلك بسبب عملية التثقيل 

(م.م.م) 2012التزويد المائي حسب المحافظة  :2.1.3 شكل
Figure 3.1.2:  Water Supply  by Governorate, 2012 (M.C.M)

Governorateالمحافظـة

(م.م.م) 2012-2007 التزويد المائي حسب المحافظة :6.1.3 جدول
Tabla 3.1.6: Water Supply by Governorate, 2007- 2012 (M.C.M)
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النسبة منمجموعاالستخراج
االستخراجعدداآلمن
اآلمناآلبارسنويا
( م.م.م  مجموعكميةعددكميةعددكميةعددكميةعدد(

Safe االستعماالتالمياهاآلبارالمياهاآلبارالمياهاآلبارالمياهاآلبارTotal% of 

YieldNo. of Water No. of Water No. of Water No. of Water Total No. of Safe 

(M.C.M)WellsQtyWellsQtyWellsQtyWellsQtyUseWellsYield

403511211131380050172-10125

15352200431002378-8155

21291150459210032495-11155

88183877875866700163868-75186

5712742579243275081446-24141

12523180058340053817242

3177-4419322300635وادي عربة

6101055800857-3153

94411237130190037206-28407

24372250503319053558-29223

5000016150122424

841108010115711

4195222261813822542512005083033-1911799

(م.م.م) 2012 كمية المياه الجوفية واستخداماتها حسب الحوض المائي :7.1.3 جدول
Table 3.1.7: Quantity and Usage of Ground Water by Water Basin, 2012 (M.C.M)

Usage               االستخدام

مناطق نائية

Basin

Ground Water 

 

الحوض المائي

الميزان
MunicipalIndustryAgricultureDistant Regions

زراعةصناعةبلدية

الريموك

Dead Sea

Amman-Zarqa 

Jordan Valley

Side Valleys

Yarmouk

Balance

الديسي واملدورة
North Araba  

Desi and Mudawrah

األودية اجلانبية
وادي األردن

الزرقاء-عمان
البحر امليت

اجلفر
األزرق

السرحان

Red Sea\ South  Araba Valleyوادي عربة اجلنويب/البحر األمحر

Serhan

Azraq

Jafer

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة المياه والري: المصدر

احلماد
Totalالمجموع

Hammad
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%النسبة الكمية%النسبة الكمية%النسبة الكمية%النسبة الكمية%النسبة الكمية

QuantityPercentageQuantityPercentageQuantityPercentageQuantityPercentageQuantityPercentage

 Surface Water .238.625.8122.351.35.12.1104.243.77.02.91المياه السطحية. 1

147.315.9105.771.85.13.536.524.80.00.0(حمطة زي)وادي األردن 
Jordan Valley (Zai 

Station) 

46.65.016.635.60.0260.130.064.30.00.0Springsالينابيع   - 

44.74.80.00.00.00.037.784.37.015.7Base & Floodsتصريف اساسي فياضانات

Ground Water .584.463.2266.045.533.65.8284.748.70.10.02المياه الجوفية. 2

Renewable -434.047.0198.045.619.44.5216.649.90.10.0متجددة   - 

Non-Renewable -136.814.854.439.814.210.468.149.80.00.0غري متجددة   - 

Brackish water -    13.61.513.6100.00.00.00.00.00.00.0مياه مسوس-    

Treated Waste Water .101.311.00.00.01.41.499.998.60.00.03المياه العادمة المعالجة. 3

924.3100.0388.342.040.24.3488.852.97.10.8Totalالمجمــــــوع

  

الثروة الحيوانيةري

Source

Total

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة املياه والري:  املصدر

MunicipalIndustrialIrrigationLivestock

(م.م.م) 2012 موزعة حسب المصدر واالستخدامات (%)كمية المياه المستخدمة ونسبتها  :8.1.3 جدول
Table 3.1.8: Used Water Quantity and Percentage (%) by Source and Usage, 2012 (M.C.M)

المصدر

صناعيةبلديةالمجموع

Department of Statistics/Enviroment Statistics, 2012 2012 احصاءات البيئة/دائرة االحصاءات العامة 
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النسبة العينات غير العدد الكليالنسبة العينات غير العدد الكليالنسبة العينات غير العدد الكليالنسبة العينات غير العدد الكلي
المئويةالمطابقه للعيناتالمئويةالمطابقه للعيناتالمئويةالمطابقه للعيناتالمئويةالمطابقه للعينات

Total NumberNon-Conforming%Total NumberNon-Conforming%Total NumberNon-Conforming%Total NumberNon-Conforming%

of Samples Samplesof Samples SamplesOf Samples SamplesOf Samples Samples

79260.86092621.56211.6869687.8Ammanالعاصمة 

38110.3413163.9Zarqa--1413--422الزرقاء

59810.232520.619931.5Madaba--49مادبا 

1312183.3215640.22292858362.9Balqaالبلقاء

2844142.68024.518645514.6Irbid--366اربد

4.510333930.0Mafraq-65--1387--374املفرق

701350.4Jarash--97040.459381.381جرش

44320.5Ajlun-----664--210عجلون

56061.0Karak--92--625--414الكرك

Tafiela--595--100--336--127الطفيلة

Ma'an--164--72--324--214معان

Aqaba--513-----279--206العقبة

5456280.517311910.51610130.8105122472.3Totalالمجمــوع

Source: M.O.H-Environmental Health

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الترجيح)وذلك بسبب عملية التثقيل 

صحة البيئة-وزارة الصحة: المصدر

2012نتائج الفحوص الجرثومية لعينات مياه الشرب حسب المحافظة والمصدر  :9.1.3 جدول

Tabla 3.1.9: Results of Microbial Analysis of Drinking Water Samples by Source and  Governorate,  2012

المحافظـة

Source                                                                                                                            المصدر                           

Governorate

Private Tanks           خزانات خاصة Private Resources     مصادر خاصة  Public Networks     شبكات عامة Public Resources         مصادر عامة 
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النسبة العينات غير العدد الكليالنسبة العينات غير العدد الكليالنسبة العينات غير العدد الكليالنسبة العينات غير العدد الكلي
المئويةالمطابقه للعيناتالمئويةالمطابقه للعيناتالمئويةالمطابقه للعيناتالمئويةالمطابقه للعينات

Total NumberNon-Conforming%Total NumberNon-Conforming%Total NumberNon-Conforming%Total NumberNon-Conforming%

of Samples SamplesOf Samples SamplesOf Samples SamplesOf Samples Samples

78460.8January--49710.2164980.5121كانون الثاين

76170.9February--47010.2142470.5123شباط
817141.8March--119--45810.21505اذار

45020.41491130.914610.778640.5Aprilنيسان

1577110.712810.8928495.3May--504ايار

46920.41499171.114221.4811253.1Juneحزيران

763253.3July--1463100.7145--491متوز

48910.2156040.313710.7686131.9Augustآب

1221352.9September--45130.7135030.2140أيلول

43140.9132290.113632.21030232.2Octoberتشرين اول

41371.7131330.214210.7984252.5Novemberتشرين ثاين

40961.5142460.413121.5911101.1Decemberكانون أول

5532280.517577910.51610110.7104822362.3Totalالمجموع

Source: M.O.H-Environmental Health

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول : مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الترجيح)وذلك بسبب عملية التثقيل 

صحة البيئة-وزارة الصحة: المصدر

2012 نتائج الفحوص الجرثومية لعينات مياه الشرب حسب الشهر والمصدر: 10.1.3 جدول

Table 3.1.10: Results of Microbial Analysis of Drinking Water Samples by Source and Month, 2012

الشهر

Source                                                                                                                            المصدر                           

Month

Private Tanks           خزانات خاصة Private Resources     مصادر خاصة  Public Networks     شبكات عامة Public Resources         مصادر عامة 
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العدد الكليالعدد الكليالعدد الكليالعدد الكليالعدد الكلي
Total No.عددTotal NعددTotal NoعددTotal No.عددTotal No.عدد

No.No.No.No.No.

57701162.015420400.75590430.85867270.55534280.5Public Resourcesمصادر عامة

 175301430.82178611380.8170461080.6171761230.717311910.5Public Networksشبكات عامة

1933140.721766251.41571281.81718191.11610130.8Private Resourcesمصادر خاصة

98602412.4496782232.396181821.992351471.6105122472.3Private Tanksخزانات خاصة

350935141.5347254261.2338253611.1339963160.9349673791.1Totalالمجموع

(1) According to Jordanian Standards: Percentage of 

Non-Applicable Samples is Less than 5%

Note: Slight differences in the totals of some tables are 

due to weighting procedures and rounding of figures

2012-2008 نتائج الفحوص الجرثومية  لعينات مياه الشرب حسب المصدر: 11.1.3 جدول

Table 3.1.11: Results of Microbial Analysis of Drinking Water Samples by Source, 2008-2012

المصدر

2008200920102011

Source Non-Conforming

%

(1)غير مطابق 

2012

(1)غير مطابق (1)غير مطابق (1)غير مطابق (1)غير مطابق 

%5 غير المطابقة هي أقل من 

النسبة المئوية للعينات: حسب المواصفات األردنية (1)

%%%%

Non-ConformingNon-ConformingNon-ConformingNon-Conforming

Source: M.O.H-Environmental Healthصحة البيئة-وزارة الصحة:  المصدر

يوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك: مالحظة

والتقريب (الترجيح)بسبب عملية التثقيل 

Department of statistics/Enviromental statistics 2012 2012 البيئة إحصاءات/العامة االحصاءات دائرة
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النسبة المئوية لعينات مياه الشرب غير المطابقةعدد العينات غير المطابقةعدد العينات المحللة الكليةالسنة
YearTotal No. of analyzed No. of  Non-ConformingPercentage of  Non-Conforming 

SamplesSamplesDrinking Water Samples %

19995031210542.1

2000468207861.7

2001440165891.3

2002355374661.3

2003332463501.1

2004337103040.9

2005321092430.8

2006316953391.1

2007348273831.1

2008350934141.2

2009347254261.2

2010338253611.1

2011339963160.9

2012349673791.1

 Note: Slight differences in the totals of someيوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع: مالحظة

tables are due to weighting procedures 

and rounding of figures

 

2012- 1999 النسبة المئوية لعينات مياه الشرب غير المطابقة :3.1.3 شكل

Figure 3.1.3: Percentage of Non-Conforming Drinking Water Samples, 1999-2012

2012-1999عدد عينات مياه الشرب المحللة جرثومياً وغير المطابقة : 12.1.3 جدول

Table 3.1.12: Number of Drinking Water Samples Microbial Analyzed and Number 

of  Non-Conforming Samples, 1999-2012

Source: M.O.H-Environmental Healthصحة البيئة-وزارة الصحة: المصدر

والتقريب (الترجيح)بعض الجداول وذلك بسبب عملية التثقيل 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% 
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عدد العيناتعدد العيناتعدد العيناتعدد العينات
الكليالكليالكليالكلي
Totalالنسبةعدد  %Totalالنسبةعدد  %Totalالنسبةعدد  %Totalالنسبةعدد  %

No. ofNo.PercentageNo. ofNo.PercentageNo. ofNo.PercentageNo. ofNo.Percentage

Samples %Samples%Samples%Samples %

170004000.010010.116300.0Mineralاملعدنية

117190.749030.6751253.394450.5Filledاملعبأة

219162781.265300.014151228.6129403092.3Desalinizedحمطة التحلية

 40100.0111700.029700.039000.0Importedاملستوردة

236582871.9230030.6256314812144373142.8Totalالمجموع

2012 نتائج فحوص مياه محطات التحلية والمياه المعدنية والمعبأة والمستوردة حسب المصدر ونوع الفحص :13.1.3 جدول

Table 3.1.13: Analysis Results of Desalinized, Natural, Filled, and Imported Water by Source and Test Type, 2012

جرثومي 
Microbial

الكيماوي
Chemical

الفطريات
Fungal

السودوموناس
Pseudomonas

Water Source

صحة البيئة-وزارة الصحة: املصدر

والتقريب (الرتجيح)وذلك بسبب عملية التثقيل 

Source: M.O.W.I-Water Authority

غير مطابق
Non-Conforming

Note: Slight differences in the totals of some tables areيوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول : مالحظة

due to weighting procedures and rounding of figures

مصدر المياه

نوع الفحص

Non-ConformingNon-ConformingNon-Conforming

غير مطابقغير مطابقغير مطابق

Test Type

Department of statistics/Envirnmental Statistics, 2012 2012 البيئة إحصاءات/العامة االحصاءات دائرة
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عدد العيناتعدد العيناتعدد العينات
الكليالكليالكلي

Total عددTotal عددTotal عدد
No. ofNo.No. ofNo.No. ofNo.

 Samples Samples Samples

166912662.3205723134.9236582871.9Regular Microbialجرثومي روتيين

11033112.0216012511.5256314812.0فطريات
Fungus

103613016.6117653875.1144373142.8Pseudomonasسودوموناس

 67031294.4455628311.5230030.6Chemicalكيماوي

348587272.13905311082.8429587521.8Totalالمجموع

عدد العيناتعدد العيناتعدد العينات
الكليالكليالكلي

Total عددTotal عددTotal عدد
No. ofNo.No. ofNo.No. ofNo.

 Samples Samples Samples

 589122.047040.917000.0Naturalاملعدنية

2205452.03806631.7117190.7Filledاملعبأة

286686732.33345510423.1219162781.2Deasalinizedحمالة

 40100.0Imported……1512……3851املستوردة

353137302.13924311092.8236582871.2Totalالمجموع

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الترجيح)بسبب عملية التثقيل 

نتائج  فحوص مياه محطات التحلية والمياه المعدنية والمعبأة والمستوردة حسب نوع الفحص: 14.1.3 جدول

نوع الفحص

201020112012

Non-Conforming

%%

2012-2010 والسنة

Table 3.1.14: Analysis Results of Desalinized, Natural, Filled, and Imported Water by Analysis Type 

نتائج فحوص مياه محطات التحلية والمياه المعدنية والمعبأة والمستوردة حسب المصدر: 15.1.3 جدول

صحة البيئة- وزارة الصحة: المصدر

%

غير مطابقغير مطابق

Non-ConformingNon-Conforming

Source

 and Year, 2010-2012

غير مطابق

غير مطابقغير مطابقغير مطابق

Source: M.O.H- Environmental Health

Test Type

%

والسنة 2012-2010 
Table3.1.15: Analysis Results of Desalinized, Natural, Filled, and Imported Water by Source

 and Year, 2010-2012

المصدر

201020112012

%

Not Available :)…(غير متوفر: (...)

Source: M.O.H-Environmental Healthصحة البيئة-وزارة الصحة: المصدر

Non-ConformingNon-ConformingNon-Conforming

%
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200420052006200720082009201020112012UnitType of Pollutantالوحدةنوع الماة الملوثة

M.TonHeavy Fuel Oil    000000000طنزيت وقود ثقيل

Liter    00020000000لرت

M.TonDiesel    000000000طنديـــزل

M.TonPlant Ghee    000000000طنمسن نبايت

M.TonVegetable Oil    200000000طنزيوت نباتيـــة

2م
000000000    M

2

 KgChemical    000000000كغممواد كيماويــة

Materials KgSewage Waste    000000000كغمنفايات عادمة

LiterOil Mixture    001617500000لرتمزيج زييت

2م
000000000    M

2

M.Ton    800000000طن

LiterSewage Oil    030001250000لرتزيوت عادمة

2مزيت تشحيم احملركات
000000000    M

2Lubricating Oil

2مزيت هيدروليكي
000000000    M

2Hydraulic Oil

2مزيت حمركات عادمة
000000000    M

2Bilge Oil

2012-2004 كمية الملوثات الملقاة في مياه خليج العقبة الناجمة عن نشاط السفن والمساحة التي تغطيها حسب المادة الملوثة: 16.1.3 جدول

Table 3.1.16: Quantity of  Pollutants Discharged in Aqaba Gulf Water Resulted from Shipping Activity and the Covered Area by 

Type of Pollutant, 2004-2012

Source: Ports Corporation/ Aqabaالعقبة/ مؤسسة الموانئ: المصدر

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2012 2012 البيئة إحصاءات/ العامة اإلحصاءات دائرة
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 كمية المياه المستخدمة في األنشطة .3.2
 االقتصادية المختلفة 

 
3.2. Water Quantity Used in Different  

Economic Activities  



37 

 

 المستخدمة في األنشطة اإلقتصادية المختلفة كمية المياه 23.3
 

، مرت مكعبمليون  5.9 بلغت ما يقارب أظهرت النتائج أن كمية املياه املستخدمة يف نشاطي الفنادق والتعليم
 %9..6 بلغت بنسبة اآلبار اإلرتوازية اتاله% 26.6بلغت  وكانت الشبكة العامة هي املصدر األكثر اعتماداً بنسبة

يف  %3..2 . كما أشارت النتائج إىل أن املياه املستخدمة وزعت بنسبة%7... بلغت بنسبة الصهاريجومن مث 
 يف إقليم اجلنوب.% 9.6.يف إقليم الشمال و% ...6إقليم الوسط و

 
الشبكة  وكانت مرت مكعب مليون ... حوايلفقد بلغت  ،اخلدمات الطبية نشاطبالنسبة للمياه املستخدمة يف أما 

بار ومن مث اآل% 5.5. بلغت ريج بنسبةامث تالها الصه% 5..3 بلغت نسبةبكثر اعتمادا العامة مصدر املياه األ
 %...9 بلغت بنسبةاالرتوازية 

 

صناعات األنشطة الكيماوية والبالستيكية )الصناعات اخلطرة  نشاطأظهرت النتائج أن املياه املستخدمة يف كما 
وكانت اآلبار االرتوازية مصدر املياه األكثر اعتمادا بنسبة  مرت مكعبمليون  ....بلغت ما يقارب  (واملطاط
. كما أشارت النتائج %9.. بلغت بنسبة ريجاالصهمث % 2..6 بلغت بنسبة الشبكة العامة اتاله %5...بلغت 

اقليم يف  %22.7والشمال اقليم يف  %...ويف إقليم الوسط  %7..7إىل أن املياه املستخدمة وزعت بنسبة 
الشبكة وكانت  مرت مكعبمليون  9..6طرة اخلبلغت املياه املستخدمة يف قطاع الصناعات غري هذا و  اجلنوب.
وتوزعت النسب  ،على التوايل %2.2.و %...9 بلغت در املياه األكثر اعتمادا بنسبةامصهي  الصهاريجو العامة 

 .على التوايل% ..7.و %6.3. بلغت بنسبة اآلبارو )مياه معاجلة معاد استخدامها( الباقية بني مصادر أخرى 
 

در الصهاريج امص منأغلبها  مرت مكعبمليون  3.6 املياه املستخدمة يف حيازات الثروة احليوانيةوبلغت كمية 
، فيما توزعت النسب الباقية على مصادر اآلبار االرتوازية من على التوايل %79.2و %3...والشبكة العامة بنسبة 

يف الشمال،  %6...يف الوسط، و %6.3.وتوزع استهالك املياه على األقاليم بنسبة الغري ومصادر أخرى. 
  يف اجلنوب. %2.6.و



3. 

 

 
3.2. Water Quantity Used in Different Economic Activities  

 

The results showed that, the quantity of water consumption by the Hotels and Education 

activities was around 9.5 M.C.M, out of which 62.2% was from public network, 24.5% was 

from wells and 11.3% was from tankers. Also, the results showed that the Central region 

consumed 60.7% and 24.1% in the North region, while it was 15.2% in the South region.  

 

As for the medical services, water consumption was around 4.0 M.C.M, out of which 74.9% 

was from public network, 19.9% was from tankers and 5.1% was from wells. 

 

The results showed also that, the water consumption by the hazardous industries 

(manufacturing of chemicals, plastic and rubber activities) amounted to 10.1 M.C.M, out of 

which 40.9% was from wells, 21.8% was from public network and 4.5% was from tankers. 

Also, the results showed that the Central region consumed 31.3% and 0.4% in the North 

region, while it was 68.3% in the South region.  

The water consumption by the non-hazardous industrial activities amounted to 20.5 M.C.M, 

out of which 50.1% was from public water network and 18.6% was from tankers. While the 

other consumed amounts were distributed as 12.7% from other resources )Reused Treated 

Water) and 13.4% from wells.  

 

The water consumption by livestock holdings amounted to 7.2 M.C.M, out of which the main 

sources were 35.6% from Public water network and 40.7% from Tanks. While the other 

consumed amounts were distributed over the sources (wells from others) and (other 

resources). Also, the results showed that the Central region consumed 42.7% and 41.2% in the 

North region, while it was 16.2% in the South region. 
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المجموعأخرىمياه محالةبئرصهريجشبكة عامةرمز النشاط

ISIC
Public NetworktankerWellDesalanized 

Water

OtherOther

  55102,385,073660,7430003,045,816Hotelsالفنادق                   

   8510733,380255,4470316314989,457pirmary educationالتعليم االساسي            

8521512,43140,700000553,132General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام      

8530728,02142,342332,30287,27401,189,939Higher Educationالتعليم العايل             

4,358,905999,233332,30287,5903145,778,343Totalالمجموع

551014,8630015014,878Hotelsالفنادق                     

851086,82121,6454,390210112,878pirmary educationالتعليم االساسي           

85219,235801012010,048General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام       

853089,03243,9981,919,581103,2532,155,863Higher Educationالتعليم العايل             

199,95166,4441,923,971103,30102,293,667Totalالمجموع

55101,279,5005,1350001,284,635Hotelsالفنادق                    

851035,89313500536,033pirmary educationالتعليم االساسي            

852130,828000030,828General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام        

853016,941074,2500091,191Higher Educationالتعليم العايل              

1,363,1625,27074,250051,442,687Totalالمجموع

5,922,0181,070,9472,330,522190,8913199,514,697

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

Higher Education consists of Public and Private Universities التعليم العالي تتكون من الجامعات الحكومية والخاصه                                             

N
o
r
th

S
o
u

th

مال
الش

وب
لجن

ا
سط

الو

Totalالمجموع

C
e
n

tra
l

(مرت مكعب ) 2012كمية المياه المستخدمة حسب اإلقليم والمصدر في أنشطة الفنادق والتعليم : 1.2.3جدول 

Region اإلقليم

Table 3.2.1: Quantity of Used Water  According to Region and Source in the Hotels and Education Activities, 2012  (m
3
)

Economic Activityالنشاط اإلقتصادي     

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة                      
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دليل
ترميز

اخرىرياستخدام اإلدارةالتبريدالتسخين اإلنتاجأخرىماء مقطربئرصهريجشبكة عامةالنشاط
ISICPublicTankWellDistilled OtherProductionHeatingCoolingAdministrativeIrrigationOther

Code NetworkWater Usage

5.90.00.00.00.05.60.00.00.30.00.0Extraction of Crude Petroleum &  Natural Gasإستخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي620& 610  

14.420.86.00.00.015.513.85.66.30.00.0Manufacture of vegetable & animal oils and fatsصناعة الزيوت والدهون النباتية واحليوانية1040

3.31.20.00.00.03.70.00.00.80.00.0Tanning, dressing and dyeing of leather and furدباغة وهتيئة وصباغة اجللود و الفراء1511

3.20.60.00.00.00.00.00.03.80.00.0Manufacture of pulp, paper and paperboardصناعة عجائن الورق والورق املقوى1701

0.054.81988.50.00.01314.2376.7352.50.00.00.0Manufacturing of refined petrolem productsصنع املنتجات النفطية املكررة1920

8.79.22060.70.00.01207.23.6773.15.189.00.0Manufacturing of basic chemicalsصناعة املواد الكيميائية االساسية2011

1604.014.00.00.03289.14604.90.1111.8111.42.776.2Manufac. of fertilizers and nitrogen compounds(اآلزوتية )صناعة االمسدة واملركبات النيرتوجينية 2012

  52.213.46.81.30.00.08.029.436.40.00.0Manufacturing of plastics and synthetic rubberصناعة اللدائن البالستيك واملطاط الرتكييب2013

4.10.00.00.00.00.90.00.03.20.00.0Manufac. of Pesticides & other agrochemical productsصناعة املبيدات احلشرية و املنتجات الكيميائية الزراعية األخرى2021

,Manufacturing of Paints,Varnishesصناعة الدهانات والورنيشات والطالءات املماثلة

29.932.13.30.01.448.00.32.515.80.00.0Similar Coating, Printing Ink and Masticsواحبار الطباعة والعجائن2022

8.413.616.40.00.019.92.33.68.73.60.3Manufacturing  of other chemical, n.e.cصناعة منتجات كيميائية اخرى الغري مصنفة يف مكان أخر2029

Manufacturing of Pharmaceuticals, Medicinalصناعة املنتجات الصيدالنية 

165.030.547.143.10.3157.960.920.843.23.50.0Chemicals & Botanical Productsوالدوائية والكيماوية والنباتات الطبية2100

,Manufacturing of Rubber Tyers & Tubesصناعة االطارات واالنابيب املطاطية وجتديد 

0.70.20.00.00.00.00.00.10.80.00.0and retreading and rebulding of rubber tyresاالسطح اخلارجية لالطارات املطاطية وإعادة بنائها2211

0.80.00.00.00.00.00.00.10.80.00.0Manufacturing of other rubber productsصناعة املنتجات املطاطية االخرى2219

105.6102.53.10.00.933.613.936.6125.71.70.6Manufacturing of plastics productsصناعة منتجات اللدائن2220

102.8150.020.80.00.029.361.7159.023.60.10.0Manufacturing of basic iron and steelصناعة احلديد والصلب القاعديني2410

49.36.30.00.00.032.414.71.07.60.00.0Manufac. of basic precious & other non- ferrous metalsصناعة املعادن الثمينة القاعدية واملعادن غري احلديدية األخرى2420

 37.20.10.00.00.013.30.00.623.30.00.0Casting of iron and steelسبك احلديد والصلب 2431

15.24.60.00.00.01.40.30.217.90.10.0Other manufacturing, n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة يف مكان أخر2750

2210.8453.64152.744.43291.97487.8556.31496.8434.4100.677.2Total

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الترجيح)بسبب عملية التثقيل 

المجموع

(ألف مرت مكعب) 2012 االقتصادي كمية المياه المستخدمة في أنشطة الصناعات الخطرة حسب مصدر المياه ونوع االستخدام والنشاط: 2.2.3 جدول
Table 3.2.2: Quantity of Used Water from Activities of Hazardous Industries by Source of Water Used, 

Type of Use and Economic Activity, 2012 (000 m
3
)

النشاط االقتصادي
Type of Useنوع االستخدامSource of  Used  Water  مصدر  المياه 

Economic Activity

Department of Statistics/  Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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دليل
ترميز

اخرىرياستخدام اإلدارةالتبريدالتسخين اإلنتاجاخرىماء مقطربئرصهريجشبكة عامةالنشاط
ISICPublicTankWellDistilled OtherProductionHeatingCoolingAdministr-IrrigationOther

Code NetworkWaterative Usage

2.0104.70.00.10.04.00.00.019.332.451.1Quarry of stone, sand and clayاستغالل احملاجر الستخراج االحجار والرمل والطفل810

8643.60.51296.01080.02592.012873.6216.086.4436.10.00.0Mining of chemical and fertilizer mineralsتعدين املعادن الكيميائية ومعادن االمسدة891

105.775.46.60.00.0110.97.11.165.00.42.9Manufacturing of dairy productsصناعة منتجات االلبان1050

73.431.3238.20.07.6273.10.02.574.00.20.6Manufacturing other food products n.e.cصناعة منتجات غذائية اخرى غري مصنفة يف مكان اخر1079

13.40.017.10.00.010.00.07.77.60.05.2Distilling, rectifiying and blending of spiritsتقطري املشروبات الروحية وتكريرها وخلطها1101

 Manufacturing of maltصناعة املشروبات الكحولية من الشعري

34.60.50.00.00.032.80.00.02.30.00.0liquors and malt وصنع مشروب الشعري1103

415.2293.8872.80.10.01298.912.812.2102.011.9144.1Manufac. of soft drinks,production of mineral watersصنع املشروبات غري الكحولية، انتاج املياه املعدنية 1104

24.43.111.50.01.431.60.00.08.80.00.0Manufacturing tobacco productsصناعة منتجات التبغ1200

 1.30.028.10.00.00.00.05.324.10.00.0Weaving of  textilesنسج املنسوجات1312

3.78.76.20.00.015.90.50.71.60.00.0Finishing of textlesامتام املنسوجات1313

11.51.70.00.00.10.00.00.013.30.00.0Manufac. of made-up textile articles, except apparelصناعة املنسوجات اجلاهزة عدا املالبس1392

6.37.42.50.00.05.41.44.54.20.00.7Manufacturing of carpets and rugsصناعة السجاد والبسط1393

2.50.00.00.00.00.00.00.02.50.00.0Manufac. of luggage Handbags, Saddlery and Harnessصناعة حقائب االمتعة وحقائب اليد والسروج و االعنة1512

104.328.90.00.00.015.00.00.9117.10.00.1Printingالطباعة1811

3.63.00.00.00.01.50.00.05.10.00.0Service activities related to printingأنشطة اخلدمات املتصلة بالطباعة1812

Manufacturing of soap and detergents, cleaning andصنع الصابون واملطهرات، مستحضرات التنظيف

29.7239.80.00.00.0201.914.63.948.10.01.2polishing preparations, perfumes and toilet preparationوالتلميع، والعطور ومستحضرات التجميل2023

41.262.7235.70.00.0140.00.096.065.214.424.0Manufacturing of cement, lime and plasterصناعة االمسنت ومنتجات صلب نصف جاهزة2394

735.7795.214.60.00.31445.50.00.095.40.04.8Manufacturing of articles of concreصناعة االصناف املنتجة من اخلرسانة2395

19.22158.627.30.03.71909.30.01.1298.20.20.0Cutting shaping and finishing of stoneقطع وتشكيل وصقل األحجار2396

 3.62.10.00.00.00.00.00.05.70.00.0Manufacturing of electronic componentsصناعة مكونات االلواح االلكرتونية2610

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufacturing of magnatic and opticalصناعة املواد املمغنطة والبصرية

7.60.10.00.00.04.60.00.03.10.00.0Other manufacturing n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة يف موقع اخر3290

0.30.80.00.00.90.00.00.02.00.00.0Repair of electrical equipmentاصالح املعدات الكهربائية3314

10282.83818.22756.61080.22606.118374.1252.4222.41400.659.5234.8Total

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

Note: Slight differences in the totals of some tables are due to weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الترجيح)يوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك بسبب عملية التثقيل : مالحظة

المجموع

(ألف متر مكعب) 2012 القتصادياكمية المياه المستخدمة في بعض أنشطة الصناعة حسب مصدر المياه ونوع االستخدام والنشاط : 3.2.3 جدول
Table 3.2.3: Quantity of Used Water from Some Industrial Activities by Source of Water Used, Type of Use and Economic Activity, 2012 (000 m

3
)

النشاط االقتصادي
Type of Useنوع االستخدامSource of  Used  Water  مصدر  المياه

Economic Activity

Department of Statistics/  Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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أخرىرياستخدام اإلدارةالتبريدالتسخين اإلنتاجأخرىماء مقطربئرصهريجشبكة عامة
Public NetworkTankWellDistilledOtherProductionHeatingCoolingAdministrative IrrigationOther

 Water Usage

573.9444.22114.244.42.71680.0556.3635.2297.69.21.0Centreالوسط

34.79.50.00.00.015.20.01.527.00.40.0Northالشمال

1602.20.02038.50.03289.15792.60.0860.2109.890.976.2Southاجلنوب

2210.8453.64152.744.43291.97487.8556.31496.9434.4100.677.2Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: المصدر

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الترجيح)بسبب عملية التثقيل 

أخرىرياستخدام اإلدارةالتبريدالتسخين اإلنتاجأخرىماء مقطربئرصهريجشبكة عامة
Public NetworkTankWellDistilledOtherProductionHeatingCoolingAdministrative IrrigationOther

 Water Usage

1333.33304.81460.60.26.34815.136.4132.7848.159.5212.9Centreالوسط

262.9411.20.00.00.8552.40.02.297.00.021.9Northالشمال

8686.6102.31296.01080.02598.913006.6216.087.5453.80.00.0Southاجلنوب

10282.83818.22756.61080.22606.118374.1252.4222.41398.959.5234.8Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: المصدر

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك: مالحظة

(ألف مرت مكعب) 2012 كمية المياه المستخدمة في بعض أنشطة الصناعة حسب مصدر المياه  ونوع االستخدام واالقليم: 5.2.3 جدول
Table 3.2.5: Quantity of Used Water from Some Industrial Activities by Source of Water Used, Type of Use and Region, 2012 (000 m

3
)

اإلقليم
Type of Use     نوع االستخدامSource of  Used  Water    مصدر  المياه المستخدمة 

Region

(ألف مرت مكعب) 2012 كمية المياه المستخدمة في أنشطة الصناعات الخطرة حسب مصدر المياه  ونوع االستخدام واالقليم :4.2.3 جدول
Table 3.2.4: Quantity of Used Water from Activities of Hazardous Industries by Source of Water Used, Type of Use and Region, 2012 (000 m

3
)

اإلقليم
Type of Use     نوع االستخدامSource of  Used  Water    مصدر  المياه المستخدمة 

Region

          Department of Statistics/  Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/        دائرة اإلحصاءات العامة
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Centralالوسط

Northالشمال

Southاجلنوب

Totalالمجموع

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

(1) The Results Data of the Military Hospitals Were Excluded

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الترجيح)بسبب عملية التثقيل 

301698480100920700040249933291606

البيانات ال تتضمن بيانات المستشفيات العسكرية (1)

142797839857512670019532531360144

110890080000190890127025

WaterWater

147811640243430018808501804437

العادمة
Public NetworkTankerWell Total UsedTotal Sewage

 2012  كمية المياه المستخدمة والعادمة في نشاط الخدمات الطبية حسب مصدر المياه واإلقليم :6.2.3 جدول
(1)

(مرت مكعب) 
Table 3.2.6: Quantity of  Used Water and Sewage in Medical Services Activity by Source of Water and  Region 2012 

(1)
 (m

3
) 

اإلقليم

مجموع المياه مجموع المياه بئرصهريجشبكة عامة

Region المستخدمة

           Department of Statistics/ Environment Statistics, 2012 2012 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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أخرىآبار تجميعيةصهريجآبار ارتوازيةآبار ارتوازيةشبكة عامة
من الغيرخاصة بالحيازة المستخدمة

Used WaterPublic  

Network

Wells Speical 

for Holding

Wells From 

Others

TankerCollection 

Wells 

Other

39.59.10.00.529.90.00.0Unorganized Cattleابقار غير منظمة

157.7140.50.015.20.02.00.0Parentامهات

657.7375.20.0247.535.00.00.0Organized Cattleابقار منظمة

229.30.00.0229.30.00.00.0Layerبياض

987.2241.76.3110.9626.71.60.0Goats and Sheepضأن وماعز

378.948.90.038.9291.10.00.0Hatcheriesفقاسات

628.0360.10.0109.4158.50.00.0Broilerالحم

Total 3078.31175.56.3751.71141.13.60.0المجموع

110.297.20.00.010.03.00.0Unorganized Cattleابقار غير منظمة

145.01.121.0117.80.03.12.0Parentامهات

483.2373.10.00.0110.10.00.0Organized Cattleابقار منظمة

96.30.00.00.096.30.00.0Layerبياض

1131.8140.020.8120.3594.31.2255.2Goats and Sheepضأن وماعز

32.83.00.06.922.90.00.0Hatcheriesفقاسات

977.2510.40.0150.4314.42.00.0Broilerالحم

Total 2976.61124.841.8395.41148.19.3257.2المجموع

2.41.90.00.00.50.00.0Unorganized Cattleابقار غير منظمة

31.10.00.031.10.00.00.0Parentامهات

4.24.20.00.00.00.00.0Organized Cattleابقار منظمة

26.23.52.014.26.50.00.0Layerبياض

757.3117.90.00.0635.20.04.2Goats and Sheepضأن وماعز

11.41.00.03.56.90.00.0Hatcheriesفقاسات

332.7135.20.0197.50.00.00.0Broilerالحم

Total 1165.3263.72.0246.3649.10.04.2المجموع

7220.22564.050.11393.42938.312.9261.4

دائرة اإلحصاءات العامة : املصدر

مال
الش

وب
لجن

ا

(ألف مرت مكعب) 2012كمية المياه المستخدمة في حيازات الثروة الحيوانية حسب األقليم ونوع الحيازة ومصدر المياه : 7.2.3جدول 
Table 3.2.7: Quantity of Total  Used Water in livestock holdings by region, type of holding and Source of Water, 2012 (000 M3)        

Holding TypeRegionنوع الحيازةاالقليم

Grand Totalالمجموع الكلي

Source: Department of Statistics

كمية المياه 
Sources of Used Water                                    مصادر المياه المستخدمة 
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3. Waste Water Sector(B) 
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 العادمة نوعية المياه 3333
أظهرت النتائج وجود جتاوزات يف بعض حمطات التنقية من حيث ارتفاع نسبة احلمل العضوي التشغيلي إىل 

مبا يتجاوز  جرشيف حمطات  منها التصميمي أو من حيث ارتفاع نسبة احلمل املائي التشغيلي إىل التصميمي
مكوث املياه العادمة يف هذه احملطات أو ينتج عن مياه عادمة من القدرة التصميمية مما يزيد من فرتة  022%

 بالنسبة للفحوص الكيميائية واملكونات العضوية. معاجلة وغري مطابقة للمواصفة األردنية 
فقد أظهرت النتائج  ،التنقيةملياه حمطات التفصيلية لعينات القولون الربازية اجلرثومية أما بالنسبة لنتائج الفحوص 

 وجود جتاوزات للعينات من الناحية الطفيلية. مل يسجلو  4%3.45تجاوز كانت ال أن نسبة
 
 

3.3. Wastewater Quality  

The results showed, an exceed of operated organic load to designed load and operated 

hydraulic load to designed load in some treatment plants such as Jarash treatment plants 

more than 200% of the designed capacity, which cause an increase in the period of 

wastewater inside the treatment plant or generate treated waste water but not conforming 

with the Jordanian Standards for chemical and organic tests. 

Concerning the microbial detailed tests for Escherishia Coli for treatment plants, the results 

showed that the non-conforming samples were 54.3% and no exceed for parasites tests.   
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الخواصChemicalأكسجينBiologicalأكسجين Totalالمواد
PHالعالقةSuspendedمستهلكOxygenمستهلكOxygenالمتجاوزة

للمواصفاتDemandكيماويDemandبيولوجيSolids (TSS)الكلية
Dis-Conformedالمتوسطعدد العيناتالمتوسطعدد العيناتالمتوسطعدد العيناتالمتوسطعدد العينات

No. ofMeanNo. ofMeanNo. ofMeanNo. ofMeanCharacteristics

SamplesSamplesSamplesSamplesto Standards

Abu-Nsair....236.72330.01837.62377.0أبو نصري

Qween Alia Airport....197.21929.81634.61972.3مطار امللكة علياء

Wadi Esseir....117.41156.6974.511144.8وادي السري

Swaqah Jail....227.42289.02291.922189.1سجن سواقة

Betra University....207.12056.92041.72098.1جامعة البرتاء

Al-Mu'qar....166.81624.31633.81660.2املوقر

Aljezeh & Altalbeh....137.71340.41332.51354.2اجليزة والطالبية

Madaba....217.52136.62041.02177.0مادبا 

 Hammamat Ma'en....187.51842.71751.01890.3محامات ماعني

American university....127.31230.01029.61246.4اجلامعة االمريكية

Kherbet Samra....248.42437.61737.02463.3اخلربة السمراء

Petrol Refinery....237.52375.51736.12360.1مصفاة البرتول

Irbid....247.624119.721150.624271.0اربد

Great Irbid\Arab Wadi....237.62335.12148.72390.1وادي العرب/اربد الكربى

Wadi Hassan....248.02430.82134.52467.6وادي حسان

Ramtha....187.31840.7934.11868.9الرمثا

.Science & Techno. Univ....187.11816.91030.31854.4جامعة العلوم والتكنولوجيا

Jarash....136.913151.012360.013665.0جرش

Almerad....136.91349.91389.313168.0حمطة تنقية املعراض

Kofranjah....226.822118.020281.022517.0كفرجنه

Mafraq....107.210112.012244.210476.3املفرق

.Al-Albayt Univ....237.22315.52224.62340.2جامعة آل البيت

Jaber Port Center....227.22226.82143.12285.5مركز حدود جابر

Alekeder....107.610263.011330.010683.0االكيدر

Salt....237.12340.81736.12378.8السلط
.…/.Contd/...يتبع

2012 نتائج الفحوص الكيماوية من مخارج محطات التنقية العاملة حسب المحطة :1.3.3 جدول

Table 3.3.1: Results of Chemical Tests from the Outlets of Sewage Treatment Plants by Plant, 2012

درجة الحموضة
Plant Nameاسم المحطة

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة 
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الخواصChemicalأكسجينBiologicalأكسجين Totalالمواد
PHالعالقةSuspendedمستهلكOxygenمستهلكOxygenالمتجاوزة

للمواصفاتDemandكيماويDemandبيولوجيSolids (TSS)الكلية
Dis-Conformedالمتوسطعدد العيناتالمتوسطعدد العيناتالمتوسطعدد العيناتالمتوسطعدد العينات

No. ofMeanNo. ofMeanNo. ofMeanNo. ofMeanCharacteristics

SamplesSamplesSamplesSamplesto Standards

.Amman univ....237.72311.31824.82342.2جامعة عمان االهلية

Ein Albasha &Albaqaa....247.52447.32459.524121.0عني الباشا والبقعة

Fohais& Mahes....247.22458.32445.82493.0الفحيص وماحص

....247.62425.72429.52450.3مصنع امسنت الفحيص
Fohais Cement

Movenbeq/Dead Sea....185.91844.51742.91878.0البحر امليت/موفنبك

....236.92356.02090.023156.0جامعة فيالدلفيا
Philadelphia Univ.

....247.324184.124162.924334.0ماريوت البحر امليت
Maryott/Dead Sea

....187.51844.31856.418110.0نادي البولو
Al-Bulu Club

....247.824176.42267.024136.0مركز إصالح البلقاء
Balqa Reh. Center

Al Mantah....236.823114.32276.223180.4دير عال/تل املنطح

Rmemen Reh. Center....246.62422.32240.62470.3مركز اصالح الرميمني

Karak....207.220161.518253.020442.4الكرك

Mu'tah University....176.91722.31524.31738.8جامعة مؤته

Karak College....127.11247.91130.51272.5كلية الكرك

Karak Hospital....207.22087.91871.520163.6مستشفى الكرك

Potash....107.21054.8570.810130.4إسكان البوتاس

Ma'an....147.51425.7928.71454.9معان

Wadi Mousa....67.0610.9427.0637.3وادي موسى

Hussain University....137.41311.5925.51345.2جامعة احلسني

....227.52288.522132.322283.4الطفيلة
Tafiela

....217.02119.32136.42172.6إسكان امسنت اجلنوب
South Cement

Phosphate....217.32125.82134.72164.7الفوسفات السكنية

....126.81237.0740.31295.3طبيعي/العقبة
Aqaba/Natural

Aqaba/Mechanical....186.91813.21224.01852.6ميكانيكي/العقبة
Source: M.O.H-Environmental Healthمديرية صحة البيئة-وزارة الصحة: المصدر

2012 نتائج الفحوص الكيماوية من مخارج محطات التنقية العاملة حسب المحطة: 1.3.3 جدول/ تابع

Contd./ Table 3.3.1: Results of Chemical Tests from the Outlets of Sewage Treatment Plants by Plant, 2012

اسم المحطة
درجة الحموضة

Plant Name

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة 
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BiologicalTreatmentنسبة الحمل نسبة الحمل المائيحمل عضويحمل مائيحمل عضويحمل مائينظام المعالجةمحطة 

)البيولوجيالتنقية يوم/3م )( لرت/ملغم )( يوم/3م )( لرت/ملغم TreatmentPlantالتشغيلي إلىالتشغيلي الى(

Systemالتصميميالتصميمي

HydraulicOrganicHydraulicOrganicOperated Operated 

 Load Load Load LoadHydraulicOrganic Load

(m
3
/Day)(mg/L)(m

3
/Day)(mg/L)Load toto Designed

Designed Load %Load %

40001000405367010167Waste Stabilization PondsWadi Esseirتنقية طبيعية وادي السري

Activated Sludge (A.S)Reform and Rehabilitation Center Swaqa...89...400...450محأة منشطةشرق عمان/سواقه

200200100805040Activated Sludge (A.S)Al-Petra Universityمحأة منشطةجامعة البرتاء

Activated Sludge (A.S)Reform and Rehabilitation Almwaqar...40...15010060محأة منشطةمركز اصالح املوقر

 760095052609286998Activated Sludge (A.S)Madaba Treatment Plantمحأة منشطةحمطة تنقية مأدبا

200100100705070Activated Sludge (A.S)Hammamat Ma'ienمحأة منشطةمحامات ماعني

33Activated Sludge (A.S)American university...50...150محأة منشطةاجلامعة االمريكية

2670006902409256789098Activated Sludge (A.S)Kherbet Samraمحأة منشطةاخلربة السمــرا

Activated Sludge (A.S)Petrol Refinery...60...10060060محأة منشطةمصفاة البرتول

110231200871110007983T.F & Activated SludgeIrbidمرشحات بيولوجيةاربــــد

110231200871110007983Activated Sludge (A.S)Great Irbidمحأة منشطةاربد الكربى

 1600120012389007775Activated Sludge (A.S)Hassan Wadiمحأة منشطةوادي حسان

325060033331344103224Activated Sludge (A.S)Jarashمحأة  منشطةجـــرش

100008002297110023138Activated Sludge (A.S)Almarradمحأة  منشطةاملعراض

T.FKofranjah 18508502638900143106مرشحات بيولوجيةكفرجنـــه

5400100040508507585Activated Sludge (A.S)Ramthaمحأة منشطةالرمثــا

 ..210060080060038100Circulated Biological DisksScience & Techn Univأقراص بيولوجية دوارةجامعة العلوم و التكنولوجيا

1800845161890090107Waste Stabilization PondsMafraqأحواض تنقيه طبيعيةاملفـــرق

9406006003006450Activated Sludge (A.S)Al-Albayt Universityمحأة منشطةجامعة آل البيت

40002000293211007355Waste Stabilization PondsAlakiderتنقية طبيعية االكيدر

5006001205002483Activated Sludge (A.S)Jaber Border Centerمحأة  منشطةمركز حدود جابر

7600600653985086142Activated Sludge (A.S)Saltمحأة منشطةالسلــــــط

Plant Design CapacityPlant Operating CapacityPlant Status

2012 وضع محطات التنقية حسب الطاقة التصميمية والتشغيلية بالنسبة للحمل المائي والعضوي :2.3.3 جدول

Table 3.3.2: Status of Sewage Treatment Plants by Design and Operating Capacities to Hydraulic and Organic Load, 2012

وضع المحطةطاقة المحطة  التشغيليةطاقة المحطة التصميمية
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BiologicalTreatmentنسبة الحمل العضوينسبة الحمل المائيحمل عضويحمل مائيحمل عضويحمل مائينظام المعالجةمحطة 

)البيولوجيالتنقية يوم/3م )( لرت/ملغم )( يوم/3م )( لرت/ملغم TreatmentPlantالتشغيلي إلىالتشغيلي الى(

Systemالتصميميالتصميمي

HydraulicOrganicHydraulicOrganicOperated Operated 

 Load Load Load LoadHydraulic LoadOrganic Load

(m
3
/Day)(mg/L)(m

3
/Day)(mg/L)to Designedto Designed

Load %Load %

15000800117137007888Maturation PondBaq'ahمرشحات بيولوجية وأحواض إنضاحالبقعـــــه 

240070023046009686Activated Sludge (A.S)Fohais & Mahesمحاة منشطة الفحيص وماحص

2001201801009083Activated Sludge (A.S)Fohais Cementمحاة منشطة مصنع امسنت الفحيص

.14080100607175MechanicalAmman Univميكانيكيجامعة عمان االهلية

3504002501507138Activated Sludge (A.S)Movenbeq/Dead Seaمحأة منشطةاملوفنبيك الشونة ج

.2500Activated Sludge (A.S)Philadelphia Univ...10050250محأة منشطةجامعة فيالدلفيا

350400801002325Activated Sludge (A.S)Maryott/Dead Seaمحأة منشطةماريوت البحر امليت

Activated Sludge (A.S)Balqa Reh. Center...92...606055محأة منشطةمركز اصالح وتاهيل البلقاء

BiologicalTal Al Mantah...91...400150365بيولوجيتل املنطح دير عال

800850185275023288Maturation PondKarakمرشحات بيولوجيهالكرك

1508025201725Activated Sludge (A.S)Karak Collegeمحأة منشطةكلية الكرك

8006007005008883Activated Sludge (A.S)Mu’tah Universityمحأة منشطةجامعة مؤتة

 10009004002504028Waste Stabilization PondsPotashتنقية طبيعيةالبــوتاس

1600106015759009885I.T & A.STafielaخزان امهوف ومرشحات بيولوجية الطفيــله

150277.5501903368Activated SlugeSouth  Cementمحأة منشطةأمسنت اجلنــوب

 1000258.08001008039Activated SlugePhosphateمحأة منشطةاسكان الفوسفات الطفيلة

700070023581603423Activated Sludge (A.S)Ma'anمحأة منشطةمعــان

340080025365007563Activated Sludge (A.S)Wadi musaمحأة منشطةوادي موسى

.8006002003002550Activated Sludge (A.S)Hussein BinTalal Unمحأة منشطةجامعة احلسني بن طالل

9000450900030010067Waste Stabilization PondsAqabaتنقية طبيعيةطبيعي/العقبــه

1200044285113007168Activated Sludge (A.S)Aqabaمحأة منشطةميكانيكي/العقبــه

Activated Sludge (A.S)Tala beh Aqaba............1000540محأة منشطةتاالبيه العقبة

Source: M.O.H-Environmental Healthصحة البيئة-وزارة الصحة: المصدر

Not available (...)غير متوفرة (...)

2012 وضع محطات التنقية حسب الطاقة التصميميه والتشغيليه بالنسبة للحمل المائي والعضوي :2.3.3 جدول/ تابع

Cont.\ Table 3.3.2: Status of Sewage Treatment Plants by Design and Operating Capacities to Hydraulic and Organic Load, 2012

وضع المحطةطاقة المحطة  التشغيليةطاقة المحطة التصميمية
Plant Design CapacityPlant Operating CapacityPlant Status
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Treatmentعدد عدد محطة 

Plantالعيناتالعيناتالتنقية

SamplesSamples

No.No.

عددعددعددعدد
No.No.No.No.

242395.814.22300.0Abu-Nsairأبو نصري

1212100.000.01300.0Wadi Esseirوادي السري

  .222090.929.12200.0Queen A'lya  Internationalمطار امللكة علياء

241875.0625.02100.0Swaqah Centerمركز  سواقة

201575.0525.02000.0Al-Petra Universityجامعة البرتاء

201785.0315.02000.0Al-Moaqarاملوقر

11436.4763.61100.0Aljeeza&Altabehاجليزة والطالبية

17317.61482.41900.0Madabaمادبا

1715.91694.11900.0Hamamat Me`enمحامات ماعني

.8112.5787.51000.0American Unاجلامعة االمريكية

2400.024100.02400.0Saltالسلــط

.241979.2520.82400.0Al-Ahliyya Amman Unحمطة جامعة عمان االهليه

2428.32291.72400.0Fohais &  Mahesالفحيص وماحص

241562.5937.52400.0Fohais Cement Factoryمصنع امسنت الفحيص

.2400.024100.02400.0Alrememeen repair cenمركز اصالح الرميمني

18211.11688.91800.0Movenbek/ Dead Seaالشونة اجلنوبية/ موفنبيك

2428.32291.72400.0Dead Sea Mariotالشونة/ماريوت البحر امليت

.242395.814.22400.0Philadelphia Univعني الباشا/جامعة فيالدلفيا

2428.32291.72400.0Repair Center Al-balqaمركز اصالح البلقاء

181161.1738.91800.0Polo Club/ Ein Albashaعني الباشا/نادي البولو

24520.81979.22400.0Tal almantah Deir Allaaتل املنطح دير عال

2428.32291.72400.0Kherbet Samraاخلربة السمــرا

24520.81979.22400.0Petrol Refinaryمصفاة البرتول

2200.022100.02400.0Irbidاربــد

2200.022100.02300.0Wadi Alarab/Great Irbidوادي العرب/اربد الكربى

2314.32295.71800.0Wadi Hassanوادي حسان

…/.Contd/...يتبع

SamplesSamplesSamples

%%%

للمواصفةللمواصفةالمواصفة
ConformedNon-ConformingNon-Conforming

Detailed Tests byParasites Tests (Intestinal

(Escherishia Coli/100 Ml)
 Parasites, Protozoa)

عينات مخالفةعينات مخالفةعينات ضمن

(ديدان)(مللرت من العينة 100) /حسب عصيات القولون البرازية

الفحوص الجرثومية التفصيلية والتخصصية نتائج :3.3.3 جدول

Contd./ Table 3.3.3: Detailed and Specialized Results of Microbial and Parasites Tests for 

Treated Water by Plant, 2012

فحوصات طفيليةالفحوص التفصيلية

2012 وفحوصات الطفيليات للمياه المعالجة حسب المحطة
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Stationعدد عدد المحطة

العيناتالعينات
SamplesSamples

No.No.

عددعددعدد
No.No.No.

2428.3416.72400.0Kofranjahكفرجنـه

221463.6836.41800.0Ramthaالرمثــا

 Jordan University forجامعة العلوم

222090.929.12000.0Sciences and Technologyوالتكنولوجيا األردنية

1200.012100.01200.0Mafraqاملفـــرق

2400.024100.02400.0Al-Albayt Universityجامعة آل البيت

 2400.024100.02400.0Jaber Border حدود جابر

1200.012100.01200.0Alakiderاالكيدر

16212.51487.51400.0Jarashجـــرش

11545.5654.51200.0Al Maaradاملعراض

2000.0Karak...2424100.00الكرك

2200.0Karak Hospital...2424100.00مستشفى الكرك

2000.0Mu’tah University...2323100.00جامعة مؤتة

1800.0Alkarak College....2323100.00كلية الكرك

1923121.123121.11800.0اسكان البوتاس

2400.024100.02400.0Tafielaالطفيــله

2400.024100.02400.0South  Cement أمسنت اجلنوب

  2400.024100.02400.0Phosphateاسكان الفوسفات

1400.0Ma'an...2424100.00معــان

800.0Wadi Mousa...2424100.00وادي موسى

1300.0Hussain Bin Talal University...2424100.00جامعة احلسني بن طالل

231982.6417.42300.0Aqabaالعقبــه

1300.0Aqaba/Tala beh....1313100.00تاال بيه/العقبــه

100246746.654454.39440.00.0Totalالمجموع

                                                                      

Source: M.O.H-Environment Healthمديرية صحة البيئة-وزارة الصحة: المصدر

SamplesSamplesSamples

%%%

للمواصفةللمواصفةالمواصفة
ConformedNon-ConformingNon-Conforming

Detailed Tests byParasites Tests (Intestinal

(Escherishia Coli/100 Ml) Parasites, Protozoa)

عينات مخالفةعينات مخالفةعينات ضمن

(ديدان)(مللرت من العينة 100)/ حسب عصيات القولون البرازية

نتائج الفحوص الجرثومية التفصيلية والتخصصية :3.3.3 جدول/تابع

Contd./ Table 3.3.3: Detailed and Specialized Results of Microbial and Parasites Tests for 

Treated Water by Plant, 2012

فحوصات طفيليةالفحوص التفصيلية

2012 وفحوصات الطفيليات للمياه المعالجة حسب المحطة
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 المختلفة األنشطة اإلقتصادية العادمة الناتجة عن كمية المياه 43.3
مغارررم نمررر نن4.1ننشررر النتادئررر دعنيتاجعغرررا نقغرررر نمررر ن  ررر   نمررر نتاع دمررر نتائ  ررر أظهرررالنتائجررر كمنأ نملياررر نت اررر  ن

 ررج ن% 1 رر ناا رر نتادررانتيمجو  ررا نين%2يتاشررةك نتاع مرر ننمئهرر ن رر ناا رر ن%39 ررج نتاررجمغ نمرر نمكعرر  ن
ت ارر  نتاع دمرر نتائ  رر ن رر نمليارر نقغررر ننيفنررر نن عسررجم لناغررا ن%4مع جلجهرر ن رر ناا رر نيررر ونعكا ررانيمع جلرر ني

   .م نمكع نمغام  2.7قط عنتخل م لنتاطةا ن

 

ن نأ  نإىل نتائج كم نيأش  ل نن%1.7ملي  نيتاة ار  نتخلطاو نتاوئ   ل ن   نتائ    نتاع دم  نت ا   نم نن2.2م  مغام 
مئه نيفن% 2.2مئه  نقائي ن ج نتسجم تلنن%79مكع ن ج نتاجمغ نمئه ن  ناا  نتاشةك نتاع م  ني ج نع ي ان

ن  ناا  نردانتمجو  ا .ن%.8مئه ن  ناا  نير ونعكا انيمع جل نين%17.9تاا  ني ج نتاجمغ نم ن
ن

ن9.2   ن  نتاوئ   لنغرينتخلطاونيتاة ار نم نت ا  نتاع دم نتائن%2.2يملي نأش  لنتائج كمنإىلنأنهنمتنع ي ان
م نخاللنير ونن%21.1مئه ن  ناا  نتاشةك نتاع م نين%2..2م نمكع  نقائي نمتنتاجمغ نم نمغام ن

نيفنتاا .نتسجم م ن%7.2  ناا  نردانتمجو  ا نين%72.9عكا انيمع جل ني
 

3.4. Wastewater Quantity Generated from Different Economic Activities  

The results showed that the quantity of wastewater generated by Hotels and Education 

Activities was around 4.1 M.C.M, out of which 39% was disposed through public network, 

2% was disposed to the cesspools, 1% was treated by treatment plants and 4% used for 

irrigation. Also, wastewater generated from medical services was 2.7 M.C.M. 

 

The total amount of wastewater produced by the hazardous industries was 2.4 M.C.M, out 

of which 7.1% was disposed to the public sewage network, 13% was reused, 0.2% was 

used for irrigation, 71.3% was treated by treatment units and 8% was disposed to the 

cesspools. 

 

The total amount of wastewater produced by non-hazardous industries was 3.0 M.C.M, out 

of which 2.2% was reused, 26.5% was disposed to the public sewage network, 57.7% was 

treated by treatment units, 12.3% was disposed to the cesspools and 1.5% was used for 

irrigation. 
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تكلفة التخلص من
(دينار) المياه العادمة 

 Cost of wasteالمجموعريوحدة تكرير ومعالجةاعادة تدويرحفرة امتصاصيةشبكة عامة

Public SystemCesspoolRecycleTreatment PlantIrrigationTotalwater disposing (JD)

2012 كمية المياه العادمة وتكلفة التخلص منها حسب اإلقليم وأسلوب التخلص منها في أنشطة الفنادق والتعليم: 1.4.3 جدول

Table 3.4.1: Quantity of Waste Water and Cost of its Disposing by Region and disposing methods in Hotels and Education Activities, 2012

النشاط اإلقتصادياإلقليم

(3م)أسلوب التخلص من المياه العادمة 

Economic ActivityRegion
Disposing Method of Waste Water (M3)

سط
Cالو

en
tra

l

2,578,66574,568086,9162,0992,742,2483,388,486Hotelsالفنادق 

657,30761,40900228718,9451,087,736primary educationتعليم اساسي

التعليم الثانوي العام
528,7123,711001,140533,563656,746General Secondary Education

التعليم العايل
620,19738,59236,47180,8690776,128519,877Higher Education

4,384,881178,28036,471167,7843,4684,770,8855,652,845Totalالمجموع

سط
Cالو

en
tra

l
مال

Nالش
o
rth

11,2831,00000012,28310,250Hotelsالفنادق 

52,20739,99000092,197104,121primary educationتعليم اساسي

7,6300007,6305,390General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

788,427320711,333190,2181,690,0111,176,838Higher Educationالتعليم العايل

859,54841,0220711,333190,2181,802,1211,296,599Totalالمجموع

مال
Nالش

o
rth

وب
لجن

ا
S

o
u

th

1,178,35328,4440061,2931,268,0911,270,002Hotelsالفنادق 

19,1503,518007722,74523,498primary educationتعليم اساسي

30,00022000030,22033,600General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

29,333281024,44418,33372,392319,000Higher Educationالتعليم العايل

1,256,83732,464024,44479,7031,393,4481,646,100Totalالمجموع

6,501,266251,76636,471903,562273,3897,966,4548,595,544

Source: Department of Statistics

Note: Slight differences in the totals of some tables are due to weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك بسبب عملية التثقيل : مالحظة

دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر
Grand Totalالمجموع الكلي

وب
لجن

ا
S

o
u

th
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اخرىريتدويرحفرة امتصاصيةشبكة الصرف الصحي
اعادة تدويرتسحب بصهاريجحفرة امتصاصيةريشبكة الصرف الصحي

Sewage NetworkCesspoolRecycleIrrigationOthersSewage NetworkIrrigationCesspoolTankRecycle

الكمية الكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالتكلفة الكمية
( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )(3م000)( 3م000 )( 3م000 (3م000)(
QuntityCostQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntity

(000m
3
)(000JD)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)

2327.0411.7153.2199.1313.24.52.10.511.00.017.11629.5Centreالوسط

19.310.718.40.90.00.00.00.00.00.00.00.0Northالشمال

62.25.90.02.30.00.90.00.00.00.00.060.0Southاجلنوب

2408.6428.3171.6202.3313.25.52.10.511.00.017.11689.5Totalالمجموع

Source: Department of Statistics

Note: Slight differences in the totals of some tables are due to weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك بسبب عملية التثقيل : مالحظة

اخرىريتدويرحفرة امتصاصيةشبكة الصرف الصحي
اعادة تدويرتسحب بصهاريجحفرة امتصاصيةريشبكة الصرف الصحي

Sewage NetworkCesspoolRecycleIrrigationOthersSewage NetworkIrrigationCesspoolTankRecycle

الكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالتكلفة الكمية
( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )
QuntityCostQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntity

(000m
3
)(000JD)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)

2470.1660.1748.6293.368.544.711.80.0123.143.726.41116.1Centreالوسط

131.3155.256.675.60.00.00.00.00.06.42.52.8Northالشمال

448.221.02.06.40.00.02.0432.00.00.00.05.8Southاجلنوب

3049.6836.3807.1375.368.544.713.8432.0123.150.228.91124.7Totalالمجموع

Source: Department of Statistics

2012 كميات المياه العادمة في أنشطة الصناعات الخطرة حسب أسلوب التخلص وتكلفة التخلص من المياه العادمة واإلقليم :2.4.3 جدول

Table 3.4.2: Quantity of Sewage from Activities of Hazardous Industries by Type of Treatment, Method of Desposing, Type of Using and Region, 2012

اإلقليم

Disposing Method of Waste Waterاسلوب التخلص من المياه العادمةمجموع

دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

Region

اسلوب التخلص من المياه العادمة

اإلقليم

مجموع المياه  العادمة

Total Sewage

2012 كمية المياه العادمة في بعض أنشطة الصناعات حسب أسلوب التخلص وتكلفة التخلص من المياه العادمة واإلقليم :3.4.3 جدول

Table 3.4.3: Quantity of Sewage from Some Industrial Activities by Type of Treatment, Method of Desposing, Type of Using and Region, 2012

Disposing Method of Waste Water

Treatment Unit                                   وحدة تكرير ومعالجة

Total Sewage

Treatment Unit                                وحدة تكرير ومعالجة  

Region

 المياه  العادمة

Department of Statistics/  Environmental Statistics 2012 2012  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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اسلوب التخلص من المياه العادمة
اخرىريتدويرحفرة شبكة الصرف 

تدويرصهاريجحفرة امتصاصيةريشبكة الصرف الصحيامتصاصيةالصحي
Sewage NetworkCesspoolRecycleIrrigationOtherSewage NetworkIrrigationCesspoolTankRecycle

الكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالتكلفة الكمية
( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )

QuntityCostQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntity

(000m
3
)(000JD)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)

5.911.30.35.60.00.00.00.00.00.00.00.0Extr. of Crude Petroleum &  Natural Gasإستخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي620&610 

39.032.64.50.819.50.00.00.00.00.014.30.0Manufac. of vegetable & animal oils and fatsصناعة الزيوت والدهون النباتية واحليوانية1040

0.60.20.30.30.00.00.00.00.00.00.00.0Tanning, dressing and dyeing of leather and furدباغة وهتيئة وصباغة اجللود و الفراء1511

3.21.93.20.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of pulp, paper and paperboardصناعة عجائن الورق والورق املقوى1701

1548.80.00.00.059.60.00.00.00.00.00.01489.2Manufac. of refined petrolem productsصنع املنتجات النفطية املكررة1920

38.129.51.811.522.10.00.00.00.00.00.03.8Manufac. of basic chemicalsصناعة املواد الكيميائية االساسية2011

67.49.81.31.40.20.92.10.50.30.00.660.0Manufac. of fertilizers and nitrogen compounds(اآلزوتية )صناعة االمسدة واملركبات النتيرتوجينية 2012

  47.131.624.57.80.90.00.00.00.00.00.013.9Manufac. of plastics and synthetic rubberصناعة اللدائن البالستيك واملطاط الرتكييب2013

Manufac. of Pesticidesصناعة املبيدات احلشرية2021

other agrochemical products &3.31.90.32.70.00.00.00.00.00.00.30.0 واملنتجات الكيميائية الزراعية األخرى

,Manufac. of Paints,Varnishesصناعة الدهانات والورنيشات والطالءات املماثلة

25.318.112.55.60.10.00.00.00.00.00.36.9Similar Coating, Printing Ink & Masticsواحبار الطباعة والعجائن2022

14.29.47.72.62.10.20.00.00.00.00.01.6Manufac.  of other chemical, n.e.cصناعة منتجات كيميائية اخرى الغري مصنفة 2029

 ,Manufac. of Pharmaceuticalsصناعة املنتجات الصيدالنية 

129.246.426.510.837.42.90.00.010.70.00.041.0Medicinal Chem. & Botanical Productsوالدوائية والكيماوية والنباتات الطبية2100

,Manufac. of Rubber Tyers & Tubesصناعة االطارات واالنابيب املطاطية وجتديد 

0.70.60.40.20.10.00.00.00.00.00.00.0and retreading and rebulding of rubber tyresاالسطح اخلارجية لالطارات املطاطية وإعادة بنائها2211

0.70.40.70.00.10.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of other rubber productsصناعة املنتجات املطاطية االخرى2219

159.8105.043.557.725.41.40.00.00.00.00.031.8Manufacturing of plastics productsصناعة منتجات اللدائن2220

236.092.17.391.4137.50.10.00.00.00.00.12.9Manufacturing of basic iron and steelصناعة احلديد والصلب القاعديني2410

Manufac. of basic preciousصناعة املعادن الثمينة القاعدية 

other non- ferrous metals & 49.54.69.10.08.20.00.00.00.00.01.630.6واملعادن غري احلديدية األخرى2420

 26.09.118.20.00.00.00.00.00.00.00.07.8Casting of iron and steelسبك احلديد والصلب 2431

13.721.79.64.10.00.00.00.00.00.00.00.0Other manufacturing, n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة يف مكان أخر2750

2408.6426.3171.6202.3313.25.52.10.511.00.017.11689.5Total

Source: Department of Statistics

Note: Slight differences in the totals of some tables are due to weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الترجيح)يوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك بسبب عملية التثقيل : مالحظة

2012 كمية المياه العادمة وتكلفة التخلص منها في أنشطة الصناعات الخطرة حسب نوع المعالجة وأسلوب التخلص ونوع اإلستخدام والنشاط االقتصادي: 4.4.3 جدول

دليل 
ترميز 
النشاط

ISIC 

Code

Total Sewage

Disposing Method of Waste Water

العادمة

النشاط االقتصادي

مجموع المياه 

Economic Activity

Treatment Unit             وحدة تكرير ومعالجة  

المجموع
دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

Table 3.4.4: Quantity of Sewage and Coast of Disposing in Hazardous Industries Activities by Type of Treatment, Method of Disposing, Type of Using and Economic Activity, 2012
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اخرىريتدويرحفرة امتصاصيةشبكة الصرف الصحي
اعادة تدويرصهاريجحفرة امتصاصيةريشبكة الصرف الصحي

Sewage NetworkCesspoolRecycleIrrigationOtherSewage NetworkIrrigationCesspoolTanksRecycleترميز

الكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالتكلفة الكميةالنشاط
( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )( 3م000 )
QuntityCostQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntityQuntity

Code(000m
3
)(000JD)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)(000m

3
)

64.914.79.95.70.032.411.80.00.02.13.00.0Quarry of stone, sand and clayاستغالل احملاجر الستخراج االحجار والرمل والطفل810

435.314.83.30.00.00.00.0432.00.00.00.00.0Mining of chemical and fertilizer mineralsتعدين املعادن الكيميائية ومعادن االمسدة891

98.876.352.337.50.40.00.00.00.44.32.414.0Manufacturing of dairy productsصناعة منتجات االلبان1050

.173.237.149.04.62.40.00.00.0117.30.00.00.1Manufacturing of other food products n.e.cصناعة منتجات غذائية اخرى غري مصنفة يف مكان اخر1079

8.42.13.73.90.00.00.00.00.00.00.00.9Distilling, rectifiying and blending of spiritsتقطري املشروبات الروحية وتكريرها وخلطها1101

Manufacturing of malt liquorsصناعة املشروبات الكحولية من الشعري

35.11.62.70.00.00.00.00.00.00.00.032.4and malt وصنع مشروب الشعري1103

 Manufac. of soft drinks,productionصنع املشروبات غري الكحولية،انتاج

534.9267.6453.28.70.012.20.00.00.00.00.060.8of mineral watersاملياه املعدنية يف زجاجات1104

28.18.94.40.60.00.00.00.05.30.00.020.0Manufacturing tobacco productsصناعة منتجات التبغ1200

 28.513.123.10.15.30.00.00.00.00.00.00.0Weaving of  textilesنسج املنسوجات1312

8.59.81.10.31.20.00.00.00.00.05.90.0Finishing of textlesامتام املنسوجات1313

9.811.57.22.60.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of made-up textile articles, except apparelصناعة املنسوجات اجلاهزة عدا املالبس1392

8.51.83.60.05.90.00.00.00.00.00.00.0Manufacturing of carpets and rugsصناعة السجاد والبسط1393

1.81.01.80.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of luggage Handbags, Saddlery and Harnessصناعة حقائب االمتعة وحقائب اليد والسروج واألعنة1512

98.068.494.15.70.50.00.00.00.10.00.00.3Printingالطباعة1811

4.22.64.10.10.00.00.00.00.00.00.00.0Service activities related to printingأنشطة اخلدمات املتصلة بالطباعة1812

,Manufac. of soap and detergents, cleaningصنع الصابون واملطهرات، مستحضرات التنظيف

78.423.324.030.214.80.00.00.00.00.00.09.4polishing preparations, perfumes & toilet preparationsوالتلميع، والعطور ومستحضرات التجميل2023

77.74.510.00.50.00.00.00.00.00.03.863.3Manufac. of cement, lime and plasterصناعة االمسنت ومنتجات صلب نصف جاهزة2394

 163.2164.734.064.73.70.02.00.00.043.72.512.6Manufac. of articles of concrete,cementصناعة االصناف املنتجة من اخلرسانة2395

1184.5107.419.6208.334.20.20.00.00.00.011.2910.9Cutting shaping and finishing of stoneقطع وتشكيل وصقل األحجار2396

 4.73.03.01.70.10.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of electronic componentsصناعة مكونات االلواح االلكرتونية2610

 .0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of magnatic and optical mediaصناعة وسائل االعالم املغناطيسية والبصرية2680

2.81.92.70.20.00.00.00.00.00.00.00.0Other manufacturing n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة يف موقع اخر3290

0.30.20.30.00.00.00.00.00.00.00.00.0Repair of electrical equipmentاصالح املعدات الكهربائية3314

3049.6836.3807.1375.368.544.713.8432.0123.150.228.91124.7Total

Source: Department of Statistics

2012كمية المياه العادمة وتكلفة التخلص منها في بعض أنشطة الصناعات حسب نوع المعالجة وأسلوب التخلص ونوع اإلستخدام والنشاط االقتصادي : 5.4.3 جدول

Table 3.4.5: Quantity of Sewage and Coast of Disposing in Some Industrial Activities by Type of Treatment, Method of Disposing, Type of Using and Economic Activity, 2012

مجموع
المياه العادمة

Total Sewage Economic Activityالنشاط االقتصادي

دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر
Note: Slight differences in the totals of some tables are due to weighting procedures and rounding of figures والتقريب (الرتجيح)يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك بسبب عملية التثقيل : مالحظة

دليل

ISIC

المجموع

Disposing Method of Waste Waterاسلوب التخلص من المياه العادمة

Treatment Unit وحدة تكرير ومعالجة                     
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 مؤشرات صحية ناجمة عن تلوث المياه. 3.5
 201 وايلحب حالة مقارنة  ألف 221 حوايلحيث بلغت  1021م يف عدد حاالت اإلسهال لعا نقصانلوحظ أن هناك 

الفاسد  الطعامذائي أو لتهاب الناتج عن التسمم الغ، ويعود السبب الغالب لإلسهال إىل اإل1022عام يف حالة  فأال
 .باجلراثيمظيف امللوث غري النأو املاء 

 

 

3.5. Health Indicators Caused by Water Pollution 

It was noticed that there was a decrease in the number of Diarrhea cases in 2012 which reached 

112 thousand cases compared to107 thousand cases in 2011. The main cause of Diarrhea is the 

inflammation that is produced from food poisoning or from rotten food or unclean water which is 

polluted with microbes.  
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20052006200720082009201020112012Monthالشهر

60856893644572638011813366507030Januaryكانون الثاين

49916757630460877233754761666229Februaryشباط

576377287194733591451025472306891Marchآذار

69478344102121191389091111672008538Aprilنيسان

91741215414219141981074912899981212376Mayأيار

1315415265154541600115000137321253711956Juneحزيران

1026216068180011506812012115681071312329Julyمتوز

11136135561435412497107281175497647696Augustآب

103191238916614129631137710569100909592Septemberأيلول

1071112637131171224710664116641055712192Octoberتشرين أول

959110797115409560897211965889410060Novemberتشرين ثاين

803196127756105139455992777967481Decemberكانون أول

106164132200141210135645122255131128107409112370Totalالمجموع

Table 3.5.1: Number of Diarrhea Cases by Months, 2005-2012

Source: Ministry of Healthوزارة الصحة: المصدر

2012-2005 عدد حاالت اإلسهال حسب األشهر: 1.5.3 جدول

    Department of Statistics/  Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة /  دائرة اإلحصاءات العامة
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2006200720082009201020112012Sexالجنس

13614112810292245181Maleذكر 

97145154126113247229Femaleأنثى

233286282228205492410Totalالمجموع

2012Source: Environmental Health Directorate 2012مديرية صحة البيئة : المصدر

2006200720082009201020112012Poisoning Reasonسبب التسمم

37465431354547Medicineأدوية

824920222716Detergentsمنظفات

548378111830Gasesغازات

38264238734628Pesticidesمبيدات

6100194Animals/ Plantsنباتات/ حيوانات

0010086Insectsحشرات

491386147Industerial Materialsمواد صناعية

8317112112356323272Scorpion Bite/ SnakeBiteلسعة عقرب أو عضة أفعى

3150120Unknownغري حمدد

233286282228205492410Totalالمجموع

2012Source: Environmental Health Directorate 2012مديرية صحة البيئة : المصدر

Table 3.5.2: Distribution of Poisoning Cases by Sex, 2006-2012

2012-2006 توزيع حاالت التسمم حسب الجنس :2.5.3 جدول

2012-2006 توزيع حاالت التسمم حسب السبب :3.5.3 جدول

Table 3.5.3: Distribution of Poisoning Cases by Reason, 2006-2012

          Department of Statistics/  Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة /    دائرة اإلحصاءات العامة  
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المجموعكانون أولتشرين الثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذار شباط كانون الثاني
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberTotal

0000011010104Typhoid & Para Typhoidتيفوئيد وبارا تيفوئيد

2417132922382129464013350462Food Poisoningتسمم غذائي

505039317817392648364055509Hepatitis Aالتهاب كبد وبائي أ

1443118954414932117Malariaمالريا 

91169113422912583Bilharziasبلهارسيا

Source: Ministry of Healthوزارة الصحة:  المصدر

2012 عدد حاالت اإلصابة باألمراض السارية حسب األشهر: 4.5.3 جدول

Table 3.5.4: Number of Epidemic Diseases Cases by Months, 2012

Diseaseالمرض

          Department of Statistics/  Environmental Statistics 2012 2012 احصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة    
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2005200620082009201020112012Governorateالمحافظة

9322512Ammanالعاصمة

471331001Balqaالبلقاء

2221100Zarqaالزرقاء

0220000Madabaمادبا

7001001Irbidاربد

1000000Mafraqاملفرق

7000010Jarashجرش

1000000Ajlunعجلون

3101100Karakالكرك

0000200Tafielaالطفيلة

1001000Ma'anمعان

0001000Aqabaالعقبة

782198924Totalالمجموع

Source: Ministry of Healthوزارة الصحة: المصدر

3

16

0

2012-2005 عدد حاالت التيفوئيد والبارا تيفوئيد حسب المحافظة :5.5.3 جدول

Table 3.5.5: Number of Typhoid and Para Typhoid Cases by Governorate, 2005-2012

2007

6

3

1

0

3

0

0

0

0

0

  Department of Statistics/  Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة /  دائرة اإلحصاءات العامة
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 قطاع الطاقة والهواء والتغير المناخي .4
 

4. Energy, Air and Climate Change Sector 
 



011 

 

 

 

2102الجوي  قائمة المؤشرات البيئية لقطاع الغالف  
   
 القيمة المؤشر الرقم

 6131-0.31 حسب توزيع احملطة اجلغرايف املعدل السنوي لدرجة احلرارة  مدى 0

 5967 طاقة النهائية املستهلكة سنوياً )ألف طن مكافئ نفط(كميات ال 6

النسبة املئوية السنوية للزيادة يف أعداد احلافالت العمومية )نسبة  .
 (2012-2003سنوات  01الزيادة خالل 

 

9.39% 

 06.1 نصيب الفرد من استهالك الطاقة .

 619 (باألسعار الثابتة ألف دوالركثافة الطاقة )كغم مكافئ نفط/ 5

 

 

List of Environmental Indicators for the Atmosphere, 2012  

   

No. Indicator Value 

0 Range of Annual Mean Temperature According to 

Station Geographical Distribution  

 

13.6 – 26.6 

6 Annual Quantity of Final Energy Consumption (000 Ton 

Oil Equivalent) 

 

5967 

. Percentage of Increase in Number of public Vehicles (% 

of increase in last 10 years 2003-2012) 

 

94.8% 

. Per Capita Energy Consumption 1247 

 

5 Energy Efficiency (Kg Oil Equivalent/ 000 $ Constant 

Price) 

208 
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 . األحوال الطبيعية4.1   
 كميةملم، أما أدىن   56056 تحيث بلغ السلط حمطةيف  2102هطول أمطار لعام  كميةأعلى   تسجل

 ملم.  0651 تحيث بلغ اجلفر حمطةيف  تهطول فكان

درجة حرارة معدل ( أما أعلى د.م 556) الشوبكيف  2102لعام صغرى درجة حرارة معدل سجلت أدىن 
 (. د.م 4256) ر الصايفغو فسجلت يف عظمى 

 

4.1. Natural Conditions 

The highest rainfall amount in 2012 was recorded in Sult station, where it reached 651.5 

mm, while the lowest amount was in Jafer station, where it recorded 15 mm. 

The lowest mean minimum temperature in 2012 was recorded in Al-Shoubak (6.4
º
C), 

while the highest mean maximum temperature was recorded at Ghor Safi (32.4
º
C). 
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متوسط درجات معدل درجة معدل درجة 
الحرارة حرارة عظمى حرارة صغرى كمية األمطار 
Amount ofMean Min.Mean Max.Mean

Rainfall Temperature Temperature Temperature

 Ammanالعاصمة

Jordan University…………اجلامعة األردنية

547.512.621.617.1Swailehصويلح

272.713.624.419.0Amman Civil Airportمطار عمان املدين

Roman Amphitheatre…………املدرج الروماين

154.78.625.417.0Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 Balqaالبلقاء

651.513.422.017.7Sultالسلط

250.018.831.024.9Dair Allaدير عال

 Zarqa الزرقاء

146.511.026.919.0Wadi Dhlailوادي الضليل

34.313.027.920.5Azraq Janoobiاألزرق اجلنويب

 Madabaمأدبا

Madaba…………مأدبا

Irbidاربد

526.813.624.218.9Irbidاربد

427.215.930.023.0Baqoorahالباقورة

305.111.625.018.3Ramthaالرمثا

Mafraqالمفرق

152.410.625.217.9Mafraqاملفرق

37.313.227.320.2Safawiالصفاوي

 29.712.327.619.9Rwaishedالرويشد

Ajlunعجلون

648.811.119.415.3Ras Moneefرأس منيف

Karakالكرك

33.820.832.426.6Ghor Safiغور الصايف

315.711.323.817.5Rabbahالربة

Mu'tah University…………جامعة مؤته

62.411.125.318.2Qetranehالقطرانة

Tafielaالطفيلة

165.711.720.416.0Aleesالعيص

 Ma'anمعان

15.011.627.119.4Jaferاجلفر

 28.210.925.718.3Ma'an معان

144.86.420.913.6Shoabakالشوبك

 Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    32.819.531.525.5مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2012 مسجلة حسب المحطة لعام (ْم)وأدنى وأعلى ومتوسط درجات حرارة  (ملم)كميات األمطار : 1.1.4  جدول

Table 4.1.1: Amount of Rainfall (mm) and Absolute Minimum, Absolute Maximum, 

  and Mean Temperatures (C
o
) by Station, 2012    

Governorate/Station  المحطة/المحافظة

Department of Statistics\ Environmental Statistics 2012 2012  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة



 103

عدد ساعات اإلشعاع  الرطوبة النسبية سرعة الرياح
الشمسي%(عقدة)ساعة /كم

Wind Speed RateRelative HumidityMean Sunshine

Km/hr (knot)%Hours

 Ammanالعاصمة

Jordan University………اجلامعة األردنية

Swaileh…56.64.8صويلح

Amman Civil Airport…51.24.6مطار عمان املدين

Roman Amphitheatre………املدرج الروماين

Q. A. I. Airport…55.56.6مطار امللكة علياء الدويل

 Balqaالبلقاء

Sult…59.62.9السلط

Dair Alla…54.02.7دير عال

 Zarqa الزرقاء

Wadi Dhlail…59.31.6وادي الضليل

Azraq Janoobi…59.07.7األزرق اجلنويب

 Madabaمأدبا

Madaba………مأدبا

Irbidاربد

Irbid…71.93.2اربد

Baqoorah…64.81.6الباقورة

Ramtha…63.34.6الرمثا

Mafraqالمفرق

Mafraq…60.14.2املفرق

Safawi…48.96.2الصفاوي

 Rwaished…48.24.0الرويشد

Ajlunعجلون

Ras Moneef…66.08.5رأس منيف

Karakالكرك

Ghor Safi…48.80.8غور الصايف

Rabbah…63.01.7الربة

Mu'tah University………جامعة مؤته

Qetraneh…52.03.0القطرانة

Tafielaالطفيلة

Alees…59.18.7العيص

 Ma'anمعان

Jafer…55.23.4اجلفر

 Ma'an…44.45.7 معان

Shoabak…62.42.9الشوبك

 Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    …41.09.1مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2012 سرعة الرياح والرطوبة النسبية وشدة االشعاع حسب المحطة لعام: 2.1.4 جدول 

Table 4.1.2: Wind Speed Rate, Relative Humidity and Solar Radiation by Station, 2012    

Governorate/Station  المحطة/المحافظة

Department of Statistics\ Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة



104 

 

 النقل . 4.2
 ألف 2211 عدد منحيث ارتفع ال ،1122مقارنة بعام  2012ام يف ع% 8.5 بنسبة املسجلة املركبات ازداد عدد

ويعين هذا زيادة يف استهالك الوقود وزيادة يف انبعاث . 1121عام يف مركبة ألف  2121 إىل 1122م عا يف مركبة
 .تلوث اهلواءل الرئيسية اصادراملليت تعترب من او الغازات الناجتة عن احرتاق الوقود يف املركبات 

 

 

4.2. Transport  

The number of registered vehicles was increased by 5.8% in 2012 compared with 2011, 

where it was increased from 1147 thousand vehicle in 2011 to 1213 thousand vehicle in 

2012. This entails an increase in fuel consumption and gas emissions due to fuel 

combustion, which is considered as one of the main air pollution sources. 
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نسبة التغير(بااللف)عدد المركبات السنة
YearNo. of Vehicles (000)% Change

200037315.9

200142012.6

200254329.4

20035674.4

20046158.5

200568010.6

200675511.1

200784211.4

20089067.6

20099959.9

201010758.0

201111476.7

201212135.8

دائرة السير: المصدر

2012-2000 عدد المركبات المسجلة ونسبة التغير :1.2.4 جدول

Table 4.2.1:  Number of  Registered Vehicles and Percentage 

of Change, 2000-2012

Source: Traffic Department
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 Type ofالمجموعنوع 

TotalVehicleالعقبةمعانالطفيلةالكركعجلونجرشالمفرقاربدمأدباالزرقاءالبلقاءالعاصمةالمركبة

AmmanBalqaZarqaMadabaIrbidMafraqJarashAjlunKarakTafielaMa'anAqaba

70774317568160356182761066301607020185277141021354041850886Saloonسيارات صالون

69056916639145765817737045980593519425165130519063429826967Private  خصوصي

 17174929145936524023211357611210522961223919Public  عمومي

1232816291203357205647845914062721118627919953Busesحافالت

8569117054219788211928769214725919712377Private  خصوصي

 3759459661160117435917271413139127827576Public  عمومي

1557618484736919661944710799468212733554122456181791221968Vans & Trucksشحن

140619784967006657173659966420011773160111053721562205737Private  خصوصي

1514263566961920828334829639411424622921541Public  عمومي

40462702167488177611223010535343597552Tankerصهريج

6582717478141542127387311252263Private  خصوصي

 338824319927067621911023672832345289Public  عمومي

345492135383196522954781658716064369645275Trailerشاحنة

6168236300146103024848Private  خصوصي

 339332052503166516951781644115061367244141Public  عمومي

(1)أخرى
4878420651030860460810626612371155281805167663224Other

(1)

477272049987853457510526612371143279804162961996Private  خصوصي

 1057164373310001221471228Public  عمومي

0000000000000Otherأخرى

96321130229261051574210955620355120723714113053321973085421213882Totalالمجموع

888758277422282414005966731766211095343298662783848268661110188Private  خصوصي

 74453248732811737128832693977282143953812481676103694Public  عمومي

0000000000000Otherأخرى

Source: Traffic Departmentدائرة السير: المصدر

2012 عدد المركبات المسجلة حسب نوع المركبة ومركز التسجيل :2.2.4 جدول

Table 4.2.2: Number of Registered Vehicles by Type of Vehicle and Center of Registration, 2012

Center                                                                                                                      المركز

Includes Motorcycles, Agricultural Vehicles, Construction Vehicles and Special Use Vehicles (1)تشمل الدراجات النارية والمركبات الزراعية ومركبات األشغال واالستعمال الخاص (1)

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2012 2012  البيئة إحصاءات/ العامة اإلحصاءات دائرة
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 الطاقة والمصادر الطبيعية .4.3
 الطاقة

يا  املضخ و تجاري الو صزناعي الو زنزي املكافة قطاعات االستهالك )يف  لوحظ تزايد يف استهالك الطاقة الكهربائية 
عام  يف واط ساعة جيجا03131  مقابلساعة واط  جيجا 01241حيث بلغ  ،2102شوارع( لعام الإنارة و 

2100.  

 1.0 قابلم 2102 ملعاألف طن مكافئ  0.1 اإلنتاج احمللي من الزنفط اخلام حيث بلغ ارتفاعأظهرت الزنتائج و 

ألف طن مكافئ  020.1 حيث بلغ 2102 إنتاج الغاز الطبيعي لعام اخنفضما ك 2100 عام يف ألف طن مكافئ
 .2100 ألف طن مكافئ نفط لعام 031.0 نفط مقابل

 

 المصادر الطبيعية
 إىل 2100عام  يف مرتيألف طن  2215.1نتاج البوتاس مبختلف أشكاله من إ اخنفاضأشارت الزنتائج إىل 

ألف  7352.4إنتاج الفوسفات إىل  اخنفاضأشارت الزنتائج إىل  كما.2102عام يف مرتي طن  ألف 0454.1
حيث بلغ  2100عام مقارنة ب، 2102خالل عام  مرتي ألف طن 0271 إىل اإلمسزنتاخنفاض إنتاج و  مرتي طن

 على التواي.  مرتي ألف طن 0104و مرتي ألف طن 4103.1ما إنتاجه

 
4.3. Energy and Natural Resources 

Energy 

There was an increase in the total consumption of electrical energy in the different sectors 

(household, industrial, commercial, water pumping and street lighting) during 2012, which 

reached 14274 GWH compared with 13535 GWH in 2011.  

The data showed an increase in the production of crude oil during 2012, which reached one 

(Thousands T.O.E), compared to 0.9 (Thousand T.O.E) in 2011, also the production of the 

natural gas was decreased during 2012, which reached 121.0 (Thousand T.O.E) compared 

to 134.1 (Thousand T.O.E) in 2011. 
 

Natural Resources 

The results showed decrease in the production of all forms of potash products from 2258.5 

thousand metric ton in 2011 to 1787 thousand metric ton in 2012. 

The results showed decrease in the production of phosphate to 6382.7 thousand metric ton 

and decrease in cement to 1264 thousand metric tons during 2012 compared with 2011 

which reached 7593.0 thousand metric ton and 1597 thousand metric tons respectively. 
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الكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكمية
QtyQtyQtyQtyQtyQty

2007400138.0291727.7175916.7159215.12692.600.010538

2008445938.7312827.2192516.7171314.92842.500.011509

2009488840.9300625.1197916.6177314.83102.600.011956

2010522040.6325825.4218417.0186714.53152.400.012843

2011554841.0344525.5226916.8193914.33342.500.013535

2012612642.9346124.2242717.0195513.73052.100.014274

Hotels, Broadcasting and TV, املستشفيات، املؤسسات اخلريية والتلفزيون والرصد والفنادق

,Include  Govrnmental Consumption and Hospital, Charities (1)حتتوي على االستهالك احلكومي والقوات واملسلحة واستهالك  (1)

(س.و.ج) 2012-2007 الطاقة الكهربائية المستخدمة حسب القطاع: 1.3.4 شكل
Figure 4.3.1: Electrical Energy Used by Sector, 2007-2012 (GWH)

%Total

 Source:  Electrical International Companyشركة الكهرباء الوطنية :  املصدر

Year%%%%%

HouseholdIndustrialCommercialWater Streets Others
(1)

PumpingLighting

(س.و.ج) 2012-2007 الطاقة الكهربائية المستخدمة حسب القطاع :1.3.4 جدول
Table 4.3.1: Electrical Energy Used by Sector, 2007-2012 (GWH)

(1)أخرىإنارة شوارعضخ مياهتجاريصناعيمنزليالسنة

المجموع
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غازنفطالسنة

YearOilGas

20081.7154.1

20091.5161.9

20101.2136.4

20110.9134.1
20121.0121.0

2006200720082009201020112012المادة

313335321339312378377غاز سائل

7418408611023106510831147بنزين

300297298318351354380افتور

150131100111697581كاز

1775174615081614154324073103سوالر

128012471096823138116701578زيت وقود

16815416719415210992إسفلت

4727475043514421487360766758المجموع

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الترجيح)بسبب عملية التثقيل 

Fuel Oil

Asphalt

Total

شركة مصفاة البترول: المصدر  Source:  National Petroleum Refinery 

Diesel

(الف طن مرتي) 2012-2006تطور مبيعات المشتقات النفطية لألعوام  :3.3.4 جدول
Table 4.3.3: Development of Oil Products Sales, 2006-2012 (000 Metric.Ton)

Material

Liquefied Gas

Gasoline

Avtur

Kerosine

122.079792.4

 Source: Ministry of Energyوزارة الطاقة : المصدر

163.477392.1

155.873353.2

ConsumptionProduction to Total

Consumption (%)

إلى االستهالك الكلي
%

المجموع

135.074571.8

(ألف طن مكافئ  نفط) 2012-2008اإلنتاج المحلي للنفط والغاز واالستهالك الكلي للطاقه األولية  :2.3.4 جدول
Table 4.3.2: Local Production of Oil & Gas and Total Consumption of Primary Energy,

 2008-2012 (000 Ton oil equievelant)

نسبة االنتاج المحلياالستهالكProduction               االنتاج

TotalTotalPercentage of  Domestic

137.673571.9

الكلي
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المنتج 
Product

المجموعالرشاديةالفحيصالمجموعالرشاديةالفحيصالمجموعالرصيفةالشيديةاألبيضالحساالمجموععاديناعمحبيبيصناعيالسنة 
YearIndustrialGranularFineStandardTotalAl-HasaAl-AbyadhShaidiyehAl-RusiefaTotalFohaisRashadiyehTotalFohaisRashadiyehTotal

200641.978.0577.31002.21699.41384.91332.43086.467.25870.9158718023389198519833968

200737.276.5665.31017.01796.01191.61210.13099.850.15551.6168316843367198519853970

200850.587.8690.21176.12004.61203.01197.03821.044.06265.0161616173233200222824284

200925.917.1338.2738.71119.9492.01372.03417.0….5281.0135717063063189219423834

201049.077.9678.11137.61942.6634.01666.04229.0…6529.0………14226892111

201148.9134.91039.01035.72258.5882.01864.04847.0…7593.0………1597…1597

201248.9106.0808.0873.01787.0770.51158.94453.3…6382.7………1264…1264

 :Arab Potash Company Sources  - ـ  شركة البوتاس العربية  :المصادر

 Jordanian Company  Phosphate Mining - ـ  شركة مناجم  الفوسفات األردنية 

The Jordan Cement Factories Co.Ltd - ـ شركة مصانع االسمنت األردنية  المساهمة العامة المحدودة 

Note: Slight differences in the totals of some tables are due to weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الترجيح)يوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك بسبب عملية التثقيل : مالحظة

(…) Not available

(ألف طن مرتي) 2012-2006 إنتاج البوتاس والفوسفات الجاف حسب المنجم واإلسمنت والكلنكر حسب المصنع: 4.3.4 جدول
Table 4.3.4: Production of Potash, Dried Phosphate by Mine, Cement and Klencer by Factory, 2006-2012 (000 Metric.Ton)

غير متوفرة (...)

Produced Cement  اإلسمنت المنتج  Produced Klencer  الكلنكر المنتجDried Phosphate             الفوسفات الجاف Potash                            البوتاس

        Factory        المصنع                       Factory                   المصنع  Mine                                            المنجمProduction                               اإلنتاج            

           Department of Statistics/ Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة        
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(ألف طن مرتي) 2012-2006 إنتاج الفوسفات الجاف :2.3.4 شكل
Figure 4.3.2: Production of Dried Phosphate, 2006-2012 (000 Metric.Ton)

Figure 4.3.3: Production of Cement and Klencer, 2006-2012 (000 Metric.Ton)

(ألف طن مرتي) 2012-2006 إنتاج اإلسمنت والكلنكر :3.3.4 شكل
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 ملوثات الهواء .4.4

شرين ت -1122لرتكيز غاز ثاين أكسيد الكربيت خالل الفرتة آب شهري أشارت النتائج إىل أن أدىن معدل 
جزء باملليون وبلغ أعلى  10112حيث بلغ  ،كان يف موقع الرصد يف حميط مدينة احلسن الصناعية  1121أول 

النتائج أن أدىن  وبينتجزء باملليون.  10112الرصيفة يف هلذا الغاز يف نفس الفرتة يف موقع الرصد شهري معدل 
 21بلغ  قد العالقة يف اهلواءميكرون(  21قل من أ)قطر اجلسيمات  21لرتكيز اجلسيمات الدقيقة شهري معدل 

يف لرتكيز هذه اجلسيمات هو يف موقع الرصد شهري وأعلى معدل  البقعةيف يف موقع الرصد  3/مميكروغرام
 .3ميكروغرام/م 211غ اجليزة حيث بل

 

 

4.4. Air Pollutants 

The results showed that the lowest monthly mean of SO2 concentration during August 

2011- October 2012 was in monitoring station surrounding Al-Hasan Industrial City, where 

it was 0.001 ppm and the highest monthly mean of this gas concentration was in Al-Rusiefa 

monitoring station, where it was 0.027 ppm. 

Also, the results showed that the lowest monthly mean of particulate matter 10 (PM10) 

particulate matter radians < 10 micron), was 16 (µg /m
3
) in Al Baq’aa monitoring station 

and the highest monthly mean concentration for those particulates was 104 (µg /m
3
) in Al 

Jezza monitoring station for the same period. 
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تشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطكانون ثانيكانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآب
(2011)(2011)(2011)(2011)(2011)(2012)(2012)(2012)(2012)(2012)(2012)(2012)(2012)(2012)(2012)

0.0030.0040.0050.005…0.0060.0020.0030.0030.0040.0050.003.........SO2 (ppm)

0.0070.0050.0060.011………0.0080.0050.0070.0060.007.........H2S  (ppm) 

…………34232429302427…181627PM2.5 (µg /m
3
)

…000…0.035…0.0410000.........NO (ppm)

0.0010.0010.001…0.024…0.0170.0010.0010.0010.0010.001.........NO2 (ppm)

0.0010.0010.001…0.059…0.0580.0010.0010.0010.0010.001.........NOx (ppm)

0.0010.0010.0020.001…………………….........SO2 (ppm)

…………887582113100………10497…PM10 (µg /m
3
)

0.0180.023…0.0110.0060.0090.0110.008…0.004…….........NO (ppm)

……0.0040.001…0.0030.0020.0050.0060.005…0.004.........NO2 (ppm)

0.0180.023…0.0140.0080.0140.0170.013..……0.008.........NOx (ppm)

0.0040.0030.0060.004…0.0030.0020.0030.0030.0020.0080.013.........SO2 (ppm)

…1.0003.0005.0004.000…7.0002.0004.0006.0002.0002.000…...…NH3 (µg /m
3
)

………65505560…81757069726967PM10 (µg /m
3
)

0.0090.0100.0070.013…0.0050.0050.0040.0050.0040.006….........NO (ppm)

0.0020.0020.0060.005…0.0030.0020.0020.0040.0020.0020.001.........NO2 (ppm)

0.0110.0120.0130.018…0.0080.0070.0060.0090.0060.007….........NOx (ppm)

0.0270.0230.0180.017…0.0050.0030.0080.0080.0070.0220.012.........SO2 (ppm)

…………1005563847072766279…123PM10 (µg /m
3
)

0.0050.0220.0410.038…0.0190.0140.030.0410.0190.0170.009…......NO (ppm)

0.0370.0480.0420.026…0.0310.0340.050.0460.0370.0420.035.........NO2 (ppm)

0.0420.070.0830.064…0.050.0480.080.0870.0560.060.044.........NOx (ppm)

0.0030.0060.0050.011…0.0060.0040.0070.0060.0030.0030.004.........SO2 (ppm)

0.0110.010.010.008…0.0010.0030.0010.0010.0010.0010.007.........NO (ppm)

0.0010.000.00020.0004…0.0060.0050.0010.0050.0040.0060.005.........NO2 (ppm)

0.0120.0100.010.008…0.0080.0080.0020.0050.0050.0070.012.........NOx (ppm)

 Source: Ministry of Environment

Not available (...)غير متوفر (...)

 

وزارة البيئة: المصدر

املوقر

ثاين أكسيد الكربيت

Al-Mowaqqer
أكسيد النيرتيك

ثاين أكسيد النيرتوجني
أكاسيد النيرتوجني

الرصيفة

ثاين أكسيد الكربيت

Al-Russiefeh

اجلسيمات الدقيقة 10
أكسيد النيرتيك

ثاين أكسيد النيرتوجني
أكاسيد النيرتوجني

اخلالدية

ثاين أكسيد الكربيت

Al-khaldeyah

االمونيا
اجلسيمات الدقيقة 10

أكسيد النيرتيك
ثاين أكسيد النيرتوجني

أكاسيد النيرتوجني

أكاسيد النيرتوجني

اجليزة

ثاين أكسيد الكربيت

البقعة

ثاين أكسيد الكربيت

Al-Giza

اجلسيمات الدقيقة 10
أكسيد النيرتيك

ثاين أكسيد النيرتوجني
أكاسيد النيرتوجني

Al-Baq'aa

كربيتيد اهليدروجني   
اجلسيمات الدقيقة 2.5

Feb.Mar. Apr MayJune July Aug.Sep. Oct.

Gas typeSite 

أكسيد النيرتيك
ثاين أكسيد النيرتوجني

2012تشرين أول - 2011آب  المعدل العام الشهري لتراكيز الغازات في مواقع رصد مختارة خالل الفترة :1.4.4 جدول

Table 4.4.1: General Monthly Rate Gases Concentrations in  Selected  Monitoring Sites for the Period Augest 2011-October 2012

نوع الغازالموقع
Aug. Sep.Oct.Nov.Dec.Jan. 
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كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطكانون الثانيالسنة
20120.0010.0120.0180.1050.1620.2510.2350.130.1690.138

20110.0440.0690.0640.0740.0960.1570.1130.0970.1290.1010.0960.012

20120.0030.0040.0050.0030.0030.0080.0070.0060.004…0.0040.003

20110.0050.0050.0030.0030.0050.0120.0090.0070.0070.0060.0070.01

20120.0230.0120.0160.0180.0110.0120.0170.0110.009…0.0060.005

20110.0140.0140.0140.0140.0160.0160.0170.0190.0170.0140.0190.017

20120.0260.0160.0210.0210.0140.020.0240.0170.013…0.010.008

20110.0190.0190.0170.0170.0210.0280.0260.0260.0240.020.0280.027

20123.3412.2122.7131.1420.169………0.0010.0180.0160.068

20110.0000.0090.0000.0690.0280.0000.0310.0000.0000.0000.0000.000

2012645590360353307………594548518474

2011428371371327301260320333270311303250

20120.0030.0010.0040.0090.0080.0120.0020.0010.001……0.001

20110.0150.0010.0010.0080.0270.0220.0160.0170.008……0.007

20120.0020.0020.0020.010.0140.0140.0050.0030.002……0.001

20110.0030.0010.0010.0060.0150.0070.010.0070.002……0.003

20120.2420.5380.0050.110.0550.0000.0000.0000.0000.0020.1890.136

20110.0000.2050.0110.0470.3330.6120.6560.6270.1660.5340.130.144

2012468402414444398437335295653612240526

2011418448479489398424418352302466392425

20120.0030.0030.0050.0030.0050.0270.0030.003…0.0310.0020.005

20110.0010.0020.0040.0020.0050.0020.0030.0010.0020.0040.0030.004

20120.0050.0040.0060.0020.0090.0380.0020.002…0.0260.0060.009

20110.0030.0020.0010.0010.0010.0010.0030.0020.0020.0030.0040.005

 Source: Ministry of Environment

Not available (...)غير متوفر (...)

 

 

 مدرسة أم
شريك

SO2 (ppm)ثاين أكسيد الكربيت
Um Shuraik 

School  H2S  (ppm)كربيتيد اهليدروجني   

وزارة البيئة: المصدر

 مدرسة ابن
األنباري

SO2 (ppm)ثاين أكسيد الكربيت

Ibn Al-

Anbari

 H2S  (ppm)كربيتيد اهليدروجني   

CO (ppm)أول أكسيد الكربون

CO2 (ppm)ثاين أكسيد الكربون

SeptemberOctoberNovember

NO2 (ppm)

NOx (ppm)أكاسيد النيرتوجني

 معهد
 التدريب
الكهربائي

SO2 (ppm)ثاين أكسيد الكربيت

Electrical 

Training 

Center

NO (ppm)أكسيد النيرتيك

ثاين أكسيد النيرتوجني

CO2 (ppm)ثاين أكسيد الكربون

CO (ppm)أول أكسيد الكربون

2012-2011 محافظة الزرقاء/ المعدل العام الشهري لتراكيز الغازات في منطقة الهاشمية :2.4.4 جدول

Table 4.4.2: General Monthly Rate Gases Concentrations in Al-hashimyah/ Zarqa, 2011-2012

نوع الغازالموقع
YearJanuaryFebruaryMarchAprilMayDecember

Gas typeSite 

JuneJulyAugust
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2011 and 2012 (ppm)

(جزء في المليون) 2012 و 2011لمعدل العام الشهري لتراكيز ثاني أكسيد الكبريت في معهد التدريب الكهربائي لعامي ا :1.4.4 شكل

Figure 4.4.1: General Monthly Rate of SO2 Concentrations in Electrical Training Center for

2011 and 2012(ppm)

(جزء في المليون) 2012 و2011لمعدل العام الشهري لتراكيز كبريتيد الهيدروجين في مدرسة ابن األنباري لعامي ا :2.4.4 شكل

Figure 4.4.2: General Monthly Rate of H2S Concentrations inIbn El-Anbari School for

0 

0.005 

0.01 

0.015 

0.02 

0.025 

0.03 

 كانون أول تشرين ثاني تشرين أول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط كانون الثاني

January February March April May June July August September October November December 

2012 

2011 

January   February     March     April        May       June       July      August      September    October     November     December  -0.05 

0 

0.05 

0.1 

0.15 

0.2 

0.25 

0.3 

0.35 

0.4 

0.45 

 كانون أول تشرين ثاني تشرين أول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط كانون الثاني

January February March April May June July August September October November December 

2012 

2011 
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أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطكانون ثانيكانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموز
201120112011201120112011201220122012201220122012201220122012

SO2 (ppm)…………0.004…0.0050.0030.0020.005……………ثاين أكسيد الكربيت

0.0020.0030.0020.0010.00300.0010.0010.0010.0010.002NO (ppm)…0.0050.0060.004أكسيد النيرتيك

0.0110.0110.0090.0080.0130.010.010.0090.0130.0120.014NO2 (ppm)…0.0090.0130.012ثاين أكسيد النيرتوجني

0.0130.0140.0110.0090.0160.010.0110.010.0150.0140.016NOx (ppm)…0.0140.0180.017أكاسيد النيرتوجني

0.8480.8441.542CO (ppm)…0.8981.1672.0550.220.303………………أول أكسيد الكربون

413443PM2.5 (µg /m3)…2226734027264235457867اجلسيمات الدقيقة 2.5

0.0010.001SO2 (ppm)………………0.0030.005……0.0020.0040.008ثاين أكسيد الكربيت

0.00600.0010.0010.0010.0020.004NO (ppm)…0.0010.0020.0020.0030.0080.0060.004أكسيد النيرتيك

0.0210.030.0170.0180.0180.0220.027NO2 (ppm)…0.0130.0120.0140.0140.0140.0110.009ثاين أكسيد النيرتوجني

0.0260.030.0180.020.0190.0240.031NOx (ppm)…0.0150.0140.0160.0170.0220.0170.014أكاسيد النيرتوجني

0.8360.880.958CO (ppm)……0.7860.75…0.6661.0351.0280.8961.0120.8620.857أول أكسيد الكربون

2019PM2.5 (µg /m3)……1621312022…3030293433اجلسيمات الدقيقة 2.5

الكرك
 مدينة احلسني بن

 عبداهلل الثاين
الصناعية

443327PM2.5 (µg /m3)…28323218221533554639…اجلسيمات الدقيقة 2.5

Industrial City 

of Al-Hussein 

Bin Abdullah II 

Karak

 

Industrial City 

of Abdullah II 

Ibn Al Hussein 

Al Hassan 

Industrial City
Irbid

 Source: Ministry of Environment

غير متوفر نتيجة خلل فني وانقطاع التيار الكهربائي (...) 

وزارة البيئة: المصدر

Governorate

العاصمة
 مدينة عبداهلل الثاين
Ammanابن احلسني الصناعية

June July Aug.Sep. 

Gas type
Industerial 

Cities

Dec.

(...) Not available due to technical problems and electricity failure

اربد
 مدينة احلسن

الصناعية

2012أيلول - 2011 المعدل العام الشهري لتراكيز الغازات في محيط مدن صناعية خالل الفترة تموز  :3.4.4 جدول

Table 4.4.3: General Monthly Rate Gases Concentrations in The Vicinity of an Industrial Cities for the Period, July 2011- September 2012

نوع الغازالمدينة الصناعية المحافظة
July Aug.Sep. Oct.Nov.Jan. Feb.Mar. Apr May

      Department of Statistics\ Environmental Statistics 2012 2012  إحصاءات البيئة/        دائرة اإلحصاءات العامة
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 المختلفة االقتصاديةاستخدامات الطاقة في األنشطة  .4.5
 

 5111..أظهرت النتائج أن كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة يف نشاطي الفنادق والتعليم بلغت ما يقارب 

وبلغ عدد السخانات الشمسية يف هذين  ،سوالرمن ال 3مألف  1.11 استهلك هذين النشاطنيو ، ساعةجيجاوات 
يف إقليم  %3.13وزعت بنسبة  الطاقة الكهربائية املستهلكةكما أشارت النتائج إىل أن   سخاناً. .515النشاطني 
 يف إقليم اجلنوب. %318يف إقليم الشمال و %1الوسط و

استهلك هذا و  .ساعة جيجاوات 51312يف قطاع اخلدمات الطبية بلغت كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة و 
  سوالر.ال من 3م ألف 513.القطاع 

كرب منها يف جيجاوات مت استهالك النسبة األ 5..بلغ جمموع استهالك الكهرباء يف قطاع الصناعات اخلطرة و 
 3م ألف 213. كما بلغ استهالك السوالر. %5515قليم اجلنوب إبينما كان نصيب  %8213قليم الوسط بنسبة إ

 واجلنوب الشمال يقليمإبينما كان نصيب  %2113بلغت قليم الوسط بنسبة إكرب منها يف مت استهالك النسبة األ
 .لكل منهما %.51

قليم إها يف من %.111مت استهالك  ،جيجاوات 3.318 يف قطاع الصناعات ةستهلكملاالكهرباء وكانت كمية  
من  %3315ن ما نسبته أىل إشارت النتائج أاجلنوب. كما قليم إيف  %511.قليم الشمال وإيف  %15.، والوسط
 قليم اجلنوب.إيف  %315الشمال بينما بلغت قليم إيف  %.31.قليم الوسط وإيف  املستهلك كان السوالر

جيجاوات ساعة. واستهلك هذا  .5.31 احليوانية الثروة حيازاتوبلغت كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة يف 
 من السوالر. 3ألف م 3513القطاع 
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5.4. Energy Usages in Different Economic Activities  

 

The results showed that, the quantity of electrical energy consumed by Hotels and Education 

Activities was around 1125.5 GW/h, while the consumption of diesel was 54.5 (000M
3
). The 

number of solar heaters was 2501. Also, the results referred to the consumed electrical energy 

distribution as 86.3% in the Central Region, 5% in the North Region and 8.7% in the South 

Region.  

The used electrical energy quantities in the medical services were 253.9 GW/h and the 

consumption of diesel was 10.8 M.C.M of diesel. 

The total electricity used in the hazardous industries was 640 GW/h, out of which 79.3% was 

used in the Central Region and 20.2% in the South Regions. Also the results showed that the 

total amount of used diesel was 19.8 (000M
3
) out of which 95.8% was used in the Central 

Region, 2.1% in both the North and South Regions.  

The total electricity used in the non-hazardous industries was 848.7 GW/h, out of which 

55.4% was used in the Central Region, 4.0% in the North Region and 40.5% in the South 

Region. Also the results showed that the Central Region consumed 83.2% of the total 

consumed diesel, while the North and South regions consumed 13.6% and 3.2% respectively.  

The used electrical energy quantities in livestock holdings were 218.4 GW/h and the 

consumption of diesel was 30.3 thousand M
3 

of diesel. 
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أخرىكازبنزين سوبربنزين عاديغاز منزليسوالركهرباء
ElectricityDieselGasGasolineGasoline Super Kerosineothers

الكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكمية
(3م)(3م)(3م)(3م)(ألف اسطوانة)(3م)(ساعة/ميجاواط)

QuantityQuantityQuantityQuantityQuantityQuantityQuantity

(MW/h)(M
3
) (000 No.) (M

3
) (M

3
) (M

3
) (M

3
) 

الفنادق
772995.914357.4197.1276.6123.59.10.0Hotels

29276.411498.029.8362.422.087.30.0primary educationالتعليم االساسي

33843.89786.814.8460.313.65.074.6General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

135265.010075.716.72593.40.00.00.0Higher Educationالتعليم العايل

971,381.145,718.0258.43,692.7159.1101.574.6Totalالمجموع

الفنادق
1066.416.20.50.00.00.00.0Hotels

2484.81785.111.30.00.0102.20.0primary educationالتعليم االساسي

325.4202.00.20.00.00.00.0General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

52814.24152.43.8188.997.64.20.0Higher Educationالتعليم العايل

56,690.86,155.715.7188.997.6106.30.0Totalالمجموع

الفنادق
92471.52213.992.635.30.00.00.0Hotels

1536.8571.22.90.00.04.50.0primary educationالتعليم االساسي

2833.820.90.00.00.00.00.0General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

581.4270.40.049.220.70.00.0Higher Educationالتعليم العايل

97,423.53,076.495.584.520.74.50.0Totalالمجموع

1,125,495.454,950.0369.73,966.1277.4212.274.6

2012كمية الطاقة المستهلكة في أنشطة الفنادق والتعليم حسب األقليم والنشاط االقتصادي ونوع الطاقة  :1.5.4جدول 

Table 4.5.1: Quantity of Consumed Energy in the Hotels and Education Activities by Region, Economic Activity and Type of Energy, 2012

Economic Activity Regionالنشاط االقتصادياإلقليم

Grand Totalالمجموع الكلي

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : املصدر
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غاز غاز كازبنزينبنزين غازفيولسوالركهرباء
تصنيعماكينات سوبرعادي

اسطوانة3مطناسطوانة3مطن3م3م3ماسطوانةطن3م(ساعة/ميجاواط)
ElectricityDieselFuelGasGasolineGasoline KerosineGasManuf-

SuperMachines acture Gas

(MW/h)m
3

TonNo.m
3

m
3

m
3

Tonm
3

No.Tonm
3

No.

500.031.20.0120.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Extraction of Crude Petroleum & of Natural Gasإستخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي620&610

3703.7782.12443.2170.422.52.70.00.00.00.00.00.0720.0Manufacture of vegetable,animal oils and fatsصناعة الزيوت والدهون النباتية واحليوانية1040

171.817.60.048.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Tanning, dressing and dyeing of leather and furدباغة وهتيئة وصباغة اجللود والفراء1511

484.030.90.054.016.50.00.00.00.00.0200.00.40.0Manufacture of pulp,paper and paperboardصناعة عجائن الورق والورق املقوى1701

111.74696.0170278.048.67.50.00.00.00.064.20.00.0Manufacturing of refined petrolem productsصنع املنتجات النفطية املكررة1920

129379.63145.92891.3412.510.10.067.70.00.00.00.02.10.0Manufacturing of basic chemicalsصناعة املواد الكيميائية االساسية2011

 Manufacturing of fertilizers andصناعة االمسدة واملركبات 

98557.3546.528556.0262.071.960.00.00.00.00.01.00.30.0nitrogen comounds(االزوتية)النيرتوجينية2012

  Manufacturing of plastics andصناعة اللدائن البالستيك واملطاط 

19660.4100.21632.0681.063.611.70.40.00.00.01400.02.80.0synthetic rubber in primary formالرتكييب يف اشكاله االولية2013

 Manufacturing of Pesticides andصناعة املبيدات احلشرية و

143.123.00.048.03.80.00.00.00.00.00.00.00.0other agrochemical productsاملنتجات الكيميائية الزراعية االخرى2021

,Manufacturing of Paints,Varnishesصناعة الدهانات والورنيشات و

3760.9287.20.0304.591.66.85.90.00.00.0272.73.70.0Similar Coating, Printing Ink and Masticsالطالءات املماثلة واحبار الطباعة2022

Manufacturing  of other chemicalصناعة منتجات كيميائية اخرى 

.products n.e.c 5996.4384.2291.7357.747.20.00.00.00.00.00.01.70.0غري مصنفة يف مكان اخر2029

Manufacturing of Pharmaceuticals, Medicinalصناعة املنتجات الصيدالنية و

42478.01956.40.03028.3207.90.00.00.00.0282.81.61.7160.9Chemicals & Botanical Productsالدوائية والكيماوية والنباتات الطبية2100

,Manufacturing of Rubber Tyers & Tubesصناعة االطارات واالنابيب املطاطية 

764.931.90.054.018.00.00.00.00.00.00.00.00.0and retreading and rebulding of rubber tyresوجتديد االسطح اخلارجية لالطارات املطاطية2211

145.59.60.016.00.00.00.00.00.00.00.00.70.0Manufacturing of other rubber productsصناعة املنتجات املطاطية االخرى2219

129786.93906.44145.14710.9179.42.02.1336.40.412210.015686.042.4883.5Manufacturing of plastics productsصناعة منتجات اللدائن2220

183309.21588.08457.32588.926.20.00.00.02.653.4100.828.11789.9Manufacturing of basic and iron and steelصناعة احلديد والطلب القاعدي2410

Manufacturing of basic precious andصناعة املعادن الثمينة القاعدية و

other non-ferrous metals 14920.91655.70.0176.03.90.01.10.00.0143.50.00.60.0املعادن غري احلديدية االخرى2420

 3844.2308.50.0954.045.012.30.012.00.00.00.033.70.0Casting of iron and steelسبك احلديد والصلب 2431

.2525.7305.30.03327.833.30.021.30.00.796.70.00.327.8Other manufacturing n.e.cصناعات حتويلية غري مصنفة يف موقع اخر2750

640244.319806.8218694.517313.9889.4103.098.5348.43.712786.317726.3118.63582.0Total

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

Note: Slight differences in the totals of some tables are due to weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك بسبب عملية التثقيل : مالحظة

زيوت  هيدروليك

Economic Activityالنشاط االقتصادي

2012 كمية استهالك الطاقة في أنشطة الصناعات الخطرة حسب نوع الطاقة  والنشاط االقتصادي: 2.5.4 جدول

Table 4.5.2: Quantity of Energy Consumed from Activities of Hazardous Industries by Type of Energy and Economic Activity, 2012

المجموع

دليل 
ترميز 
النشاط
ISIC 

Code

زيوت عادمة 

Oil ResidesHydrolic Oil

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة /  دائرة اإلحصاءات العامة
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غاز غاز كازبنزين بنزين غازفيولسوالركهرباء
تصنيعماكيناتسوبرعادي

اسطوانةاسطوانة3م3م3ماسطوانةطن3م(ساعة/ميجاواط)
ElectricityDieselFuelGasGasolineGasoline Keros-طن3مGas3مطنManufa

SuperineMachincture-Gas

(MW/h)m
3

TonNo.m
3

m
3

m
3

m
3

TonNo.Tonm
3

No.

10814.87841.00.01045.00.00.00.08.04500.0300.02150.025.00.0Quarry of stone,sand and clayاستغالل احملاجر الستخراج االحجار والرمل والطفل810

338159.4146.670550.063.00.00.00.00.00.00.00.01.20.0Mining of chemical and fertilizer mineralsتعدين املعادن الكيميائية ومعادن االمسدة891

31867.43473.60.056938.7171.00.00.00.00.00.0582.924.370479.6Manufacturing of dairy productsصناعة منتجات االلبان1050

40592.91255.363.63632.241.80.00.00.00.00.01.20.42631.4Manufacturing of other food products n.e.cصناعة منتجات غذائية اخرى غري مصنفة يف مكان اخر1079

1818.7982.5143.0137.02.60.00.00.00.00.00.00.00.0Distilling, rectifiying and blending of spiritsتقطري املشروبات الروحية وتكريرها وخلطها1101
Manufacturing of malt liquorsصناعة املشروبات الكحولية من الشعري 

2740.764.51200.0120.012.00.00.30.013.90.00.00.00.0and maltوصنع مشروب الشعري1103
 ;Manufacturing of soft drinksصنع املشروبات غري الكحولية،انتاج 

55310.93247.8886.776961.1435.00.00.01.00.015.2590.02.20.0production of mineral watersاملياه املعدنية االخرى املعباة يف زجاجات1104

6541.8405.60.0609.60.00.00.00.00.00.01.81.30.0Manufacturing tobacco productsصناعة منتجات التبغ1200

;1389.3223.00.06.00.012.00.20.00.00.00.01.10.0Preparation and spinning of textile fibresنسج املنسوجات1312

 1049.024.7244.012.00.00.00.00.00.00.00.00.20.0Weaving of  textilesاتمام المنسوجات1313

 ,Manufacturing of made-up textile articlesصناعة املنسوجات اجلاهزة عدا 

3607.420.60.01191.015.00.03.30.00.00.04601.01.00.0except apparelالمالبس1392

1393
صناعة السجاد والبسط

18159.0831.30.07095.30.00.00.00.00.0110.00.01.40.0Manufacturing of carpets and rugs
 ,Manufacturing of luggage Handbags andصناعة حقائب االمتعة وحقائب اليد

Saddlery and Harness 54.00.00.018.00.00.01.00.00.00.00.00.00.0والسروج واألعنة1512

22432.3552.10.02711.1152.611.111.20.00.00.00.03.966.0Printingالطباعة1811

861.042.00.0235.35.20.04.40.00.00.00.00.60.0Service activities related to printingأنشطة اخلدمات املتصلة بالطباعة1812
Manufact. of soap & detergents, cleaning & polishingصنع الصابون واملطهرات، مستحضرات التنظيف

9526.21977.31148.01156.019.40.01.00.00.025.0333.00.910.0polishing preparations, perfumes & toilet preparationsوالتلميع، والعطور ومستحضرات التجميل2023

181770.71359.44461.3671.335.00.00.045.30.07.00.074.3714.7Manufacturing of cement,lime and plasterصناعة االمسنت ومنتجات صلب نصف جاهزة2394
31278.98772.30.013316.6105.20.00.021.61896.00.01610.729.60.0Manufac. of articles of concrete,cement & plasterصناعة االصناف املنتجة من اخلرسانة واالمسنت واجلص2395

87990.02226.90.015005.320.10.00.00.00.00.09851.151.412.0Cutting shaping and finishing of stoneقطع وتشكيل وصقل األحجار2396

454.336.30.0255.06.912.50.10.00.012.0720.00.20.0Manufact. of electronic components & boardsصناعة مكونات االلواح االلكرتونية2610

.82.48.40.04.00.00.00.00.00.012.00.00.00.0Manufacture of magnatic and optical mediaصناعة وسائل االعالم املغناطيسية والبصرية2680

1693.9327.60.0172.01.00.00.10.00.00.073.00.079580.0Other manufacturing n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة 3290

472.80.00.0510.50.30.09.00.10.00.00.00.00.0Repair of electrical equipmentاصالح المعدات الكهربائية3314

848667.833818.778696.6181866.01023.235.630.576.06410.0481.220515219.1153494Total

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

Note: Slight differences in the totals of some tables are due to weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك بسبب عملية التثقيل : مالحظة

المجموع

Economic Activityالنشاط االقتصادي

2012 كمية استهالك الطاقة في بعض أنشطة الصناعات حسب نوع الطاقة والنشاط االقتصادي: 3.5.4 جدول

Table 4.5.3: Quantity of Energy Consumed from Some of Industrial Activities by Type of Energy and Economic Activity, 2012

دليل 
ترميز 
النشاط
ISIC 

Code

زيوت عادمة
Oil Resides

زيوت هيدروليك 
Hydrolic  Oil

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة
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غاز تصنيعغاز ماكيناتكازبنزين سوبربنزين عاديغازفيولسوالركهرباء
اسطوانةاسطوانة3م3م3ماسطوانةطن3م(ساعة/ميجاواط)

ElectricityDieselFuelGasGasolineGasoline Kerosine3مطنGas3 مطنManufacture

SuperMachinesGas

(MW/h)m
3

TonNo.m
3

m
3

m
3

Tonm
3

No.Tonm
3

No.

507502.118970.0190138.516712.9863.0103.097.8336.43.712786.317725.0115.73582.0Centreالوسط

3556.7423.90.0449.013.00.00.612.00.00.00.02.50.0Northالشمال 

129185.5412.928556.0152.013.30.00.10.00.00.01.00.40.0Southاجلنوب

640244.319806.8218694.517313.9889.4103.098.5348.43.712786.317726.0118.63582.0Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  املصدر

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 

Regionغاز تصنيعغاز ماكيناتفحمكازبنزين سوبربنزين عاديغازفيولسوالركهرباءاإلقليم

اسطوانةاسطوانة طن3م3م3مألف اسطوانةطن3م(ساعة/ميجاواط)

ElectricityDieselFuelGasGasolineGasoline KerosineCoalطن 
3م

Gasطن
3م

Manufacture

SuperMachinesGas

(MW/h)m
3

Ton(000) No.
m

3
m

3
m

3

TonTon
m

3

No.Ton
m

3

No.

470544.328138.88146.6116.3989.935.629.11720.06410.019.3174.216879.1178.673901.7Centreالوسط

34056.34583.30.062.030.00.01.30.00.056.77.02485.537.179592.0Northالشمال 

344067.21096.770550.03.63.30.00.20.00.00.1300.01150.03.40.0Southاجلنوب

848667.833818.778696.6181.91023.235.630.51720.06410.076.0481.220514.6219.1153493.7Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  املصدر
 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 

2012كمية استهالك الطاقة في أنشطة الصناعات الخطرة حسب نوع الطاقة واإلقليم : 4.5.4 جدول

Table 4.5.4: Quantity of Energy Consumed from Activities of Hazardous Industries by Type of Energy and Region, 2012

زيوت عادمة
Oil Resides

زيوت  
Hydrolic  Oil

زيوت عادمة
Oil Resides

2012كمية استهالك الطاقة في بعض أنشطة الصناعات حسب نوع الطاقة واإلقليم : 5.5.4 جدول

Table 4.5.5: Quantity of Energy Consumed from some of Industrial Activities by Type of Energy and Region, 2012 

Regionاإلقليم

زيوت هيدروليك
Hydrolic Oil

          Department of Statistics/ Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/        دائرة اإلحصاءات العامة
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الكميةالقيمة الكميةالقيمة الكميةالقيمة الكميةالقيمة الكميةالقيمة الكميةالقيمة الكميةالقيمة 
3م )(ألف دينار)(ساعة/ميجاواط)(ألف دينار) 3م )(ألف دينار)( 3م )(ألف دينار)(ألف اسطوانة)(ألف دينار)( 3م )(ألف دينار)( (لرت)(دينار )(

Value QuantityValue QuantityValue QuantityValue QuantityValue QuantityValue QuantityValue Quantity

(000 JD)(MW/h)(000 JD)(m
3
) (000 JD)(m

3
) (000 JD)(000No.)(000 JD)(m

3
) (000 JD)(m

3
) ( JD)(ltr) 

14488.5180519.84902.07382.3469.0688.4195.624.1874.61118.5601.3603.22941.04324.0Centeralالوسط

5466.868334.01404.02465.71525.22242.078.88.31275.41819.8108.8135.94184.07023.0Northالشمال 

412.55112.3605.11011.470.3122.923.43.219.725.859.364.4206.0400.0Southاجلنوب

20367.8253966.16911.110859.32064.53053.3297.735.72169.62964.1769.3803.57331.011747.0Totalالمجموع 

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  املصدر

The Results Data of the Military Hospitals Were Excluded (1)البيانات ال تتضمن بيانات المستشفيات العسكرية (1)

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 

Region

Electricity Diesel for HeatingDiesel for TransportGas Gasoline 90Gasoline 95Kerosine

 2012 كمية الطاقة المستخدمة في نشاط الخدمات الطبية حسب اإلقليم ونوع الطاقة: 6.5.4 جدول
(1)

Table 4.5.6: Quantity of Energy Used in the Medical Services Activity by Region and Kind of Energy, 2012
(1)

اإلقليم

كاز95بنزين اكتان 90بنزين اكتان غازسوالر للنقلسوالر للتدفئةكهرباء

Department of Statistics/  Environment Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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كازغازشحومسوالرزيوتبنزينكهرباء
3ماسطوانةطن3م3م3م(ساعة/ميجاواط)

ElectricityGasolineOilDieselLubricateGasKerosine

(MW/h)m
3

m
3

m
3

TonNo.m
3

501048311001Unorganized Cattleابقار غري منظمة

79481689910244190Parentامهات

956839093571905095595960Organized Cattleابقار منظمة

555382105010158900Layerبياض

1604295516116113600Goats and Sheepضأن وماعز

2366115171358366130Hatcheriesفقاسات

53996630139967867310Broilerالحم

Total 5229561111041530651429057091المجموع

4500026000Unorganized Cattleابقار غري منظمة

38713312151101230Parentامهات

60021049775470516Organized Cattleابقار منظمة

1456191164128110Layerبياض

35146628461020Goats and Sheepضأن وماعز

101860368935680Hatcheriesفقاسات

14148614612547528732720Broilerالحم

1634863169310190208938277Totalالمجموع

130090350Unorganized Cattleابقار غري منظمة

370014033150Parentامهات

3900100960Organized Cattleابقار منظمة

395212128901Layerبياض

38205632851095560Goats and Sheepضأن وماعز

401000000Hatcheriesفقاسات

3278811846904669112Broilerالحم

Total 487783753834155758312المجموع

22065810101273293295178185711920 Grand Totalالمجموع الكلي

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : املصدر

Table 4.5.7: Quantity of Energy Used in livestock holdings by region,

مال
الش

N
o

rt
h

S
o

u
th

وب
لجن

ا
سط

الو

C
en

tr
e

2012كمية الطاقة المستخدمة في حيازات الثروة الحيوانية حسب اإلقليم ونوع الحيازة ونوع الطاقة : 7.5.4جدول 

Type of holding and Type of Energy, 2012

Type of holdingRegionنوع الحيازةاالقليم

Department of Statistics\ Environment Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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العدد
Number

جديدقديم
OldNew

7133.038.013.013.014.330.6Hotelsالفنادق 

املخيمات ومنازل 
23423.02339.020.02.02319.01.0Campsالسكىن املؤقتة

31.02.01.01.01.00.0التعليم الثانوي العام

General Secondary 

Education

18486.098.00.00.0184.00.0Higher Educationالتعليم العايل

2600123.02477.034.016.02518.331.6Totalالمجموع 

 Type of Solar Heater and Efficiency, 2012

2012 عداد السخانات الشمسية في أنشطة الفنادق والتعليم حسب النشاط االقتصادي ونوع النظام والكفاءةأ :8.5.4  جدول

 Table 4.5.8: Number of Solar Heaters in the Hotels and Education Activities by Economic Activity, 

النشاط االقتصادي

(%)كفاءة اإلستخدام (%)نوع النظام 

Economic Activity 
Solar Heater Type (%)Efficiency (%)

30-20%50-31%70-51%> 71%

Department of Statistics/Environmental Statistics, 2012 2012 احصاءات البيئة /دائرة اإلحصاءات العامة
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 مؤشرات صحية ناجمة عن تلوث الهواء. 4.6
وقد  .تلوث اهلواء عنالناجتة  من األمراض بالبيئة باعتباره ا  مباشر  ا  يعترب مرض التدرن الرئوي من األمراض املرتبطة ارتباط

 .1021عام يف حالة  258 إىل 1022يف عام  حالة 184من  عدد حاالت التدرن الرئوي قلت

 

 

4.6. Health Indicators Caused by Air Pollution 

It was considered that Pulmonary disease is related directly with the environment, and it is 

mainly caused by air pollution. Results have showed an decrease in the number of Pulmonary 

cases from 184 cases in 2011 to 158 cases in 2012. 
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777154615151Ammanالعاصمة

916444Balqaالبلقاء

191315162112Zarqaالزرقاء

10001881Madabaمادبا

232727192819Irbidاربد

32414736352Mafraqاملفرق

230330Jarashجرش

0001420Ajlunعجلون

2381175Karakالكرك

343140Tafielaالطفيلة

146367Ma'anمعان

1521377Aqabaالعقبة

179172168186184158Totalالمجموع

الصحة وزارة: المصدر

Diseaseالمرض

نكافالحصبة األلمانيةحصبةسحايا غير دماغيسحايا دماغي
MeningoccalNon- Meningoccal MeaslesGermany Mumps

  Meningitis MeningitisMeasles

000517January

101210February

2165511March

0414817April

05941122May

2493517June

100414July

036009August

0394218September

0370324October

0232120November

1251015December

73252446194Total

وزارة الصحة:  المصدر

Month

Source: Ministry of Health

2012 عدد حاالت اإلصابة باألمراض السارية حسب األشهر: 2.6.4 جدول

Table 4.6.2: Number of Epidemic Diseases Cases by Months, 2012

أيار
حزيران

متوز
آب

نيسان

2012-2007 عدد حاالت التدرن الرئوي حسب المحافظة :1.6.4 جدول

Table 4.6.1: Number of Pulmonary (TB) Cases by Governorate, 2007-2012

2007200820092011Governorateالمحافظة 20102012

أيلول
تشرين أول

تشرين الثاين
كانون أول
المجموع

Source: Ministry of Health

الشهر

كانون الثاين
شباط 
آذار 

Department of Statistics/  Environmental Statistics 2012 2012  احصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة     
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5. Waste Sector (A) 
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 2102قائمة المؤشرات البيئية لقطاع النفايات 

   

 يمةالق المؤشر الرقم
 6910 (كمية النفايات المتولدة )كغم/فرد يوميا   8

  كمية النفايات الصناعية الخطرة: 2

  891 (3)مليون م النفايات السائلة 

  ( ألف النفايات الصلبة)81891 طن 

 كمية النفايات الطبية: 3
 

  )8191 النفايات السائلة )ألف مرت مكعب 

 
  )392 النفايات الصلبة ) ألف طن 

 
  )3191 النفايات الصلبة )مليون عدد 

 

 

List of Environmental Indicators for Waste Sector, 2012 

   

No. Indicator Value 

1 Per Capita Waste Quantity Generated (Kg/day) 0.96 

2 Hazardous Industries Waste:  

  Liquid Waste (Million M
3
) 891 

  Solid Waste (000Ton) 81891 

3 Quantity of Medical Waste:   

  Liquid Waste (000 M3) 19.8 

  Solid Wastes (000 Ton) 3.2 

  Solid Wastes (Million Number) 39.7 
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 النفايات. 0.5
من نفايات البلديات يتم التخلص منها عن طريق مكب النفايات. كما  %1199أظهرت النتائج أن 

أظهرت النتائج أن الرسوم اليت تتقاضاها البلديات لعملية مجع النفايات من خمتلف القطاعات لعام 
 دينار.مليون  2191بلغت  2682

هرت النتائج أن طنًا وأظ 181190وبلغت كمية املخلفات الصلبة الناجتة عن نشاطي الفنادق والتعليم 
اىل جهة أخرى  %398بينما يسلم % 696يتم التخلص منها عن طريق مكب النفايات وحيرق  1390%

 يتم إعادة تدويرها. % 298و
يف كما أظهرت النتائج أنه يتم التخلص من معظم املخلفات اخلطرة، املواد الكيماوية الصلبة والسائلة،   

ملادة الفوسفو  %1191عن طريق الطرح يف العراء )أماكن خمصصة( بنسبة  قطاع الصناعات اخلطرة
للمحاليل احلامضية. ويتم التخلص من املخلفات البالستيكية عن طريق إعادة التدوير % 11جبسوم و

 . عن طريق البيع% 8193و ،%10بنسبة 
النتائج أنه يتم التخلص  وفيما يتعلق بالنفايات الناجتة عن أنشطة الصناعات غري اخلطرة، فقد اظهرت

 %1191بنسب بلغت وبرك تسحب بصهاريج  مكب األمانةمن النفايات السائلة، الكمخة عن طريق 
 على التوايل.  %291و
اإلبر  يتم التخلص من النفايات احلادة مثل ولقد أظهرت نتائج اخلدمات الطبية )املستشفيات( أنه 

على التوايل.  %9990و %28واحلقن والشفرات عن طريق مرمدات خاصة ومركزية مبتوسط نسب بلغ 
ويتم التخلص من النفايات املعدية غري احلادة عن طريق املرمدات اخلاصة واملركزية وتسليمها إىل جهة 

من  %1 على التوايل، بينما يتم التخلص بنسبة %8291و %01و %8891أخرى مبتوسط نسب بلغ 
عبوات االمصال واملطاعيم عن طريق مكبات النفايات. أما النفايات الكيميائية والدوائية مثل الكواشف 

فيتم التخلص من معظمها عن طريق الشبكة  ،الطبية واألصباغ واملنظفات واملعقمات وسوائل العمليات
 التخلص منلوةة. بينما يتم ، مبا فيها بقايا عينات الدم امل%1091العامة للصرف الصحي مبتوسط بلغ 

من بقايا مادة التحميض )ديفيلوبر( عن طريق )  %0892و بقايا مادة التحميض )فيكسر(، من 0191%
 تسليمها اىل جهة أخرى(.

األغلب يف حيازات األبقار املنظمة   أسلوب التخلصأن خملفات الثروة احليوانية وأظهرت نتائج مسح  
على التوايل، بينما  %3399و %11كان من خالل مكبات النفايات والطرح يف العراء بنسب بلغت 

على التوايل، فيما بلغت نسبة مكبات  %13و %191بلغت هذه النسب يف حيازات الضأن واملاعز 
 يف حيازات الفقاسات. %3891النفايات 

 
 



838 
 

5.1. Waste 

The results showed that 98.5% of municipal waste is disposed in waste dumps. The 

results also showed that, the fees of waste collection services paid by different sectors 

to the municipalities in the year 2012 amounted to JD. 27.4 million. 

The quantity of solid waste generated from Hotel and Education Activities was 

7148.6 Tons, where 93.6% was disposed in waste dumps, 0.0% was burned, 3.1% was 

delivered to other directory and 2.1% was recycled. 
 

The results also showed that most of the solid and liquid residues produced by the 

hazardous industries were disposed in bare land (special sites), out of which 99.7% 

for Phospho gypsum and 99% for Acidic Suspensions. Also the results showed that 

around 76% of plastic residues were recycled and 18.3% was sold. The results 

showed also that most of the liquid residues produced by non-hazardous industries, 

Kumkha was thrown in municipal dump and septic tanks by 94.4% and 2.4% 

respectively.  

 

The results in medical services (Hospitals) showed that 21% and 55.6% in average of 

sharp waste were disposed in private and central incinerations respectively. While the 

non-sharp contaminated residues in average were disposed in private and central 

incinerations by 11.7% and 64% respectively and average of 12.9% were handled to 

other directory, out of which 8% of serums and vaccines bags were disposed in public 

dumps. Whereas 86.8% in average of chemical and medical wastes, such as clinical 

kits, medical stains, disinfections, and liquids from surgeries, were disposed off 

through the public network system, including the infected blood samples. While 

67.9% of Fixer residues and about 61.2% of Developer residues were handled to other 

directory. 

The results of the quantities of livestock residues showed that 11% of cattle in 

organized cattle holdings were disposed in dumps and 3399% in bare land. While in 

Goats and Sheep holdings, 191% of sheep was disposed in dumps and 13% in bare 

land. Whereas in hatcheries holdings about 3891% of damaged eggs were disposed in 

dumps.  
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أخرىاستخداماتحرق في طمرمكب عامالمجموع
 زراعيةمناطق مفتوحة

TotalDumpBurialBurning inAgricultural Other

Open AreasUses

1,463,1031,444,56807,2086,8654,462الوسط

538,559536,84301,71600الشمال

241,304228,9475,1497,20800اجلنوب

2,242,9662,210,3585,14916,1326,8654,462المجموع

دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

أخرىوسائطعدد
النقلالحاويات

المجموعحماية البيئةجمع

Number of Transport CollectionProtectionTotalOther

 ContainersVehicles

الوسط
31138611634353568784559Centeral

الشمال
8225263243270250210890North

اجلنوب
8845173801368377745South

48,2081,0479,57664110,21723,194Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

المنزلياإلنشاءاتالتجارةالصناعة
IndustriesTradeConstructionHousehold

الوسط
3,401,0541,052,581018,307,243Centeral

الشمال
032,4919,5283,209,775North

اجلنوب
124,11727,3686,0001,252,879South

3,525,1711,112,44015,52822,769,897Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

(طن) 2012 كمية النفايات الصلبة المجمعة من قبل البلديات حسب اإلقليم وأسلوب التخلص: 1.1.5 جدول
Table 5.1.1: Quantity of Collected Solid Wastes by Muncipilaties by Region and Disposal Method, 2012 (Ton)

Regionاإلقليم

Centeral

North

South

Total

 Source: Department of Statistics

2012 مستلزمات جمع ونقل النفايات الصلبة حسب االقليم :2.1.5 جدول

Table 5.1.2: Requirments of Solid Wastes Collection and Transport by Region, 2012

اإلقليم

عدد العاملين في البيئة

Region

Number of Environmental Employees

1,000

265

1,000

2,265

(دينار) 2012 رسوم النفايات التي تتقاضاها البلديات حسب االقليم والقطاع :3.1.5 جدول

Table 5.1.3: Fees of Solid Wastes Collection by Region and Sector, 2012 (JD)

الخدماتاإلقليم
Region

Servises

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة 
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Disposing Methodأسلوب التخلص                                                                                                
بيعمكبتسليم لجهةحرقتدويرمكب
خاص أخرى االمانة

Municpal RecycleBurningHandle toSpecialSell

Dump Others Dump

1364.816.00.072.40.010.8TonOrgnic Wasteطن1464.0 نفايات عضوية

388.84.30.013.60.02.3TonGlass Wasteطن409.0 نفايات زجاجية

377.09.80.08.20.01.6Tonplastic Wasteطن396.7 نفايات بالستيكية

988.040.10.066.40.016.5Tonpaper&Cartoon Wasteطن1110.9 نفايات ورقية وكرتونية

322.32.80.010.10.00.0TonMetallic Wasteطن335.3 نفايات معدنية

193.90.90.013.60.01.5TonFabric Wasteطن209.8 نفايات أقمشة
عبوات معطرات ومبيدات 

.462143681401266206390Noعدد488008ومنظفات
Odorous &pesticides Tubes

3634.873.90.0184.20.032.7TonTotal of Solid Wasteطن3925.7مجموع النفايات الصلية 

826.72.30.04.90.00.0TonOrgnic Wasteطن833.9  نفايات عضوية

126.50.60.00.40.00.0TonGlass Wasteطن127.5 نفايات زجاجية

257.01.40.00.60.01.6Tonplastic Wasteطن260.5 نفايات بالستيكية

1126.742.60.08.00.013.8Tonpaper&Cartoon Wasteطن1191.1 نفايات ورقية وكرتونية

122.70.30.00.00.00.0TonMetallic Wasteطن123.0 نفايات معدنية

92.20.30.00.00.00.0TonFabric Wasteطن92.5 نفايات أقمشة

9.09.00.00.00.00.00.0Otherأخرى عبوات معطرات ومبيدات 
.5461023011073302885Noعدد552731ومنظفات

Odorous &pesticides Tubes

2560.747.50.013.90.015.4TonTotal of Solid Wasteطن2637.6مجموع النفايات الصلية

14970207TonOrgnic Wasteطن165  نفايات عضوية

19.00.00.00.00.00.0TonGlass Wasteطن19.0 نفايات زجاجية

46.31.00.01.02.00.0Tonplastic Wasteطن50.3 نفايات بالستيكية

135.014.00.04.00.029.0Tonpaper&Cartoon Wasteطن182.0 نفايات ورقية وكرتونية

28.50.00.00.00.00.0TonMetallic Wasteطن28.5 نفايات معدنية

16.00.00.00.00.00.0TonFabric Wasteطن16.0 نفايات أقمشة عبوات معطرات ومبيدات 
.245486123207530753Noعدد248223ومنظفات

Odorous &pesticides Tubes

393.022.00.08.02.036.0TonTotal of Solid Wasteطن461.0مجموع النفايات الصلية 

55.30.00.00.00.01.1TonOrgnic Wasteطن56.4  نفايات عضوية

2.70.00.00.00.00.0TonGlass Wasteطن2.8 نفايات زجاجية

14.50.00.02.90.00.3Tonplastic Wasteطن17.7 نفايات بالستيكية

25.47.00.011.50.00.8Tonpaper&Cartoon Wasteطن44.7 نفايات ورقية وكرتونية

2.80.00.00.00.00.0TonMetallic Wasteطن2.8 نفايات معدنية

0.00.00.00.0TonFabric Wasteطن0.0 نفايات أقمشة عبوات معطرات ومبيدات 
.50160430180Noعدد5239ومنظفات

Odorous &pesticides Tubes

 100.77.10.014.40.02.1TonTotal of Solid Wasteطن124.3مجموع النفايات الصلية 

6689.2150.50.0220.62.486.2Tonطن7148.6

.125874811056014190010207Noعدد1294202 Total of Odorous & pesticides Tubesمجموع عبوات المعطرات والمنظفات

Qty.

Unitالوحدة

2012كمية المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من أنشطة الفنادق والتعليم حسب أسلوب التخلص : 1.2.5جدول 

 Table 5.2.1:  Quantity of Solid  and Liquid Waste Generated from Hotel and Education Activities by Disposing Method, 2012

النشاط 
االقتصادي

 نوع النفاية

الكمية

Grand Total of Solid Waste

التعليم الثانوي

الفنادق 

Disposing Method       

التعليم 
االساسي

Waste Type
Economic 

Acitivityy

Hotels

primary 

education

General 

Secondary 

Education

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : املصدر

 Higherالتعليم العايل

Education

مجموع النفايات الصلية الكلي

 Department of Statistics/ Environment Statistics, 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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Disposing Methodأسلوب التخلص                                                                                                
تسليم لجهة حرقتدويرمكب االمانة

أخرى
مكب 
خاص

بيع

Qty.Municpal 

Dump

RecycllingBurningHandle to 

Other 

Directory

Special 

Dump

Sell

1825.625.10.079.50.018.8TonOrgnic Wasteطن1949.1 نفايات عضوية

266.85.10.014.00.02.3TonGlass Wasteطن288.2 نفايات زجاجية

492.412.20.012.70.05.2Tonplastic Wasteطن522.5 نفايات بالستيكية

1528.184.10.090.00.060.3Tonpaper&Cartoon Wasteطن1762.5 نفايات ورقية وكرتونية

335.63.20.010.10.00.0TonMetallic Wasteطن348.9 نفايات معدنية

272.81.20.013.60.01.5TonFabric Wasteطن289.1 نفايات أقمشة

.1207596109881419007323Noعدد1240097عبوات معطرات ومبيدات ومنظفات
Odorous& Pesticides Tubes

4721.4130.80.0219.90.088.1TonTotal of Solid Wasteطن5160.3مجموع النفايات الصلية

19.10.00.00.00.00.0TonOrgnic Wasteطن19.1  نفايات عضوية

0.00.00.00.00.00.0TonGlass Wasteطن0.0 نفايات زجاجية

3.80.00.00.00.00.0Tonplastic Wasteطن3.8 نفايات بالستيكية

153.10.00.00.20.00.0Tonpaper&Cartoon Wasteطن153.3 نفايات ورقية وكرتونية

0.00.00.00.00.0TonMetallic Wasteطن0.0 نفايات معدنية

9.00.00.00.00.00.0TonOtherطن9.0أخرى

.99760.00.00.00.00.0Noعدد9976عبوات معطرات ومبيدات ومنظفات
Odorous& Pesticides Tubes

185.00.00.00.20.00.0TonTotal of Solid Wasteطن185.2مجموع النفايات الصلية 

553.00.00.00.00.00.0TonOrgnic Wasteطن553.0  نفايات عضوية

271.60.00.00.00.00.0TonGlass Wasteطن271.6 نفايات زجاجية

198.70.00.00.00.00.0Tonplastic Wasteطن198.7 نفايات بالستيكية

594.119.60.00.00.00.0Tonpaper&Cartoon Wasteطن613.7 نفايات ورقية وكرتونية

140.60.00.00.00.00.0TonMetallic Wasteطن140.6 نفايات معدنية

29.20.00.00.00.00.0TonFabric Wasteطن29.2 نفايات أقمشة

.41175690.00.00.02885Noعدد44129عبوات معطرات ومبيدات ومنظفات
Odorous& Pesticides Tubes

مجموع النفايات الصلية 
1787.319.60.00.00.00.0Tonطن1806.8

Total of Solid Waste

6693.7150.40.0220.10.088.1Tonطن7152.3

.125874811056014190010207Noعدد1294202

مجموع النفايات الصلية الكلي 

مجموع عبوات المعطرات والمنظفات

Grand Total of Solid Waste

G. Total of Odorous & pesti.Tubes

C
en

trea
l

N
o
rth

S
o

u
th وب

لجن
ا

مال
الش

سط
الو

2012كمية المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من أنشطة الفنادق والتعليم حسب األقليم وأسلوب التخلص : 2.2.5جدول 

Table 5.2.2: Quantity of Solid and Liquid Waste Generated from Hotel and Education Activities by Region and Disposing Method, 2012

 نوع النفايةاألقليم
الكمية

الوحدة

  Disposing Method       

UnitWaste TypeRegion

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة



 135

اخرىاستخدام وحدة تكرير تدويرطرح بيعحرق مكب خاص مكب االمانةالمجموع
داخل المصنعومعالجة بالعراءبالنفايات الخطرة او البلدية

TotalMunicipality HazardousBurning SellingDesposing in Recycling TreatmentUsed Other

Dump
Waste  

bare land
& Refining

Inside

  Dump Unit  the Site

5105541600435000Solid Chemical Wastesخملفات مواد كيماوية صلبة

762641801139405804072Plastic Wasteخملفات بالستيك

116594300028473288081044Iron Metallic Residuesخملفات املعادن احلديدية

2766110023730382000Iron Non-Metallic Residuesخملفات املعادن غري احلديدية

12552877500371702323113Paper Residuesخملفات ورقية

13424020055343290531Otherاخرى

14139096914161365101094654236520Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  املصدر

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 

(طن) 2012كمية المخلفات الصلبة الناتجة عن بعض أنشطة الصناعات الخطرة حسب النوع وأسلوب التخلص : 2.3.5 جدول
Table 5.3.2: Quantity of Solid Residues Resulting from some Hazardous Industries Activities by Kind and Disposal Method, 2012 (Ton)

Materialالمادة

Department of Statistics/ Environment Statistics, 2012 2012 إحصاءات البيئة/   دائرة اإلحصاءات العامة
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اخرىاستخدام تدويرالتخلص بإشرافطرح طمربيعحرقمكب شبكة مكب االمانة المجموع
داخل المصنع وزارة الصحةبالعراء النفايات الخطرةالصرف الصحياو البلدية

TotalMunicipalityPublic HazardousBurning SellingBurialDesposing in Under the Recycling Used Other

 DumpNetwork
Waste  

bare landSupervision Inside 

  Dump  of MOHthe Site

148001010123001500Solid Chemical Wastesخملفات مواد كيماوية صلبة

25444251570002423003831Plastic Wasteخملفات بالستيك

373163000208000110Iron Metallic Residuesخملفات املعادن احلديدية

1091000012200096900Iron Non-Metallic Residuesخملفات املعادن غري احلديدية

155875380250090114925001627125102Paper Residuesخملفات ورقية

36992525237310196667010768097633457Otherاخرى

5528573157181191212173125107681613499354110Totalالمجموع 

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  املصدر

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 

(طن) 2012كمية المخلفات الصلبة الناتجة عن بعض أنشطة الصناعات حسب النوع وأسلوب التخلص : 3.3.5 جدول
Table 5.3.2: Quantity of Solid Residues Resulting from some Industrial Activities by Kind and Disposal Method, 2012 (ton)

Materialالمادة

Department of Statistics/ Environment Statistics, 2012 2012 إحصاءات البيئة/   دائرة اإلحصاءات العامة
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اخرىبرك تسحبتدويرالتخلص بإشرافريطرح بيعحرقشبكة الصرفمكب االمانة المجموعالوحدة 
 بصهاريج وزارة الصحةبالعراء الصحياو البلدية

TotalMunicipalityPublic Burning SellingDesposing in IrrigationUnder theRecycling SepticOtherUnit

 DumpNetworkbare land Supervision of Tank

MOH

31721642005964.2171841300263000M3Liquid Chemical Wastesمخملفات مواد كيماوية سائلة

13097492433004.0130700002595300TonLiquid Chemical Wastesطنخملفات مواد كيماوية سائلة

3874474000.000004000M3Other  (Kumkhah Residues)م(كمخة)اخرى 

مياه عادمة 
397620218000.00830074982M3Saline Wastewaterم

31732279474218059641718413830263078982M3Totalمالمجموع 

 13097492433004130700002595300TonTotalطنالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  املصدر

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 

2012كمية المخلفات السائلة الناتجة عن بعض أنشطة الصناعات الخطرة حسب النوع وأسلوب التخلص : 4.3.5 جدول

Table 5.3.2: Quantity of Liquid Residues Resulting from some Hazardous Industrial Activities by Kind and Disposal Method, 2012 

Materialالمادة

Department of Statistics/ Environment Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/   دائرة اإلحصاءات العامة
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اخرىبرك تسحب استخدام وحدة تكرير تدويرحفرة ريطرح طمربيعمكب خاصشبكة الصرفمكب االمانة المجموعالوحدة
بصهاريجداخل المصنعومعالجة امتصاصيةبالعراء بالنفايات الخطرة الصحياو البلدية

UnitTotalMunicipalityPublic Hazardous SellingBurialDesposingIrrigationSewage Recycling TreatmentUsed Septic Other

 DumpNetwork
Waste  

 in bareNetwork
& Refining

Inside theTank

  Dump 
 land

Unit
 Site

122525.60.50.3112280.00.00.00.01018.30.00.00.00.0Chemical Wastes 3ممخلفات مواد كيماوية 

65842.40.00.065790.00.00.00.02.10.00.00.00.1Chemical Wastesطنمخلفات مواد كيماوية 

409703386665.80.00.017341666.77933.70.01083.3743.70.00.09876.00.0Other (Kumkhah Residues) 3م(كمخة)اخرى 

500.00.00.0500.00.00.00.00.00.00.00.00.0PVC 3ممبلمرات 

46467169.2300500.000.00.02711.912000.00.03.8682850.00.0Saline Wastewater 3ممياه عادمة 

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  املصدر

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 

Materialالمادة

2012كمية المخلفات السائلة الناتجة عن بعض أنشطة الصناعات حسب النوع وأسلوب التخلص : 5.3.5 جدول

Table 5.3.2: Quantity of Liquid Residues Resulting from some Industrial Activities by Kind and Disposal Method, 2012 (M3)

Department of Statistics/ Environment Statistics, 2012 2012 إحصاءات البيئة/   دائرة اإلحصاءات العامة
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الوحدةحفرة تجميعتسليمها الى بيع وتدويروحدة تكرير شبكة مكب خاص مكب مرمدات مرمدات المجموع
امتصاصيةمنعزلجهة أخرىومعالجة عامةللنفايات الخطرةالبلدياتمركزيهخاصة

TotalPrivate CentralDumpsHazardousPublic TreatmentRecycling Handle toIsolationSeptic Unit

IncineratorsIncineratorsWaste  Network&Refining& SellingOther Tank

  DumpUnit Directory 

نفايات
أعضاء بشرية مستأصلة 

25980025080700010590482خارجية
No.External Organs EctomNon

3483314411105502177000201600No.Internal Organs EctomSharpأعضاء داخلية أحشاءمعدية

297431269047110518200071600No.Teeth Contaminatedأسنانغري

1148421862345740216302000341750No.Placenta TissuesResiduesخالصات الوالدةحادة

 واملطاعيمعبوات االمصال
2874712266723338995002191500000

No.Serums and Vaccines Bags 

459744652351280240400037900No.Expired Blood Unitsوحدات الدم التالفة

1311765000021111994100969161130545Ltr.Blood Tests ResiduesNonبقايا حتاليل دمنفايات

12619658692570646368923166256000018061852780No.Urine Residues Hazurdousبقايا حتاليل بولطبية

3670073666520517625870412950000536514350No.Stool Tests ResiduesMedicalبقايا حتاليل برازغري 
611104اطباق بقايا زراعة جرثوميةخطرة

6119627985326900137275
000

01058800
No.micro. Test ResiduesWaste

8089259832139713244585000087950No.Biopsy Tests Tesidualعدد اخلزعات املفحوصة

310009442829015411289857270000005405No.Urine Bagsأكياس سلس البول

3199871133126969741737322023272000000KgCotton & Gauzeمواد الغيار على اجلروح

8930195898617321059685263971000000No.Disposable Diapersفوط مستعملة

1829005417505018651011960273430000000No.Different Size Bagsأكياس خمتلف األحجام

(اوتوكليف)نفاذة للبخار
789484994354842669511775000000

No.
Permeable Bags 

(Autoclave) 

00Isolated Containersعبوات لعزل

1946134777592175233552328000000No.for Sharp Toolsاألدوات احلادة

659142135270042156815207000000No.Spray Tubesعبوات مضغوطة

ناجتة عن وحدة غسيل 
4938232205431584527600927280035596000الكلى

No.
Disposales of  Dialysis 

Unit

142622731100664357795502104900165006285210No.Medical Disposableعبوات االدوية

1881865564500873406807502862590076950000No.Medical Glassesمواد زجاجية

12442031مواد بالستيك
3693009224534

1263850
1579847

004500
0

00No.Disposable Plastics

40137382483808360652357670571623000000No.I.V.S.Bagsعبوات حماليل وريدية

.Contd…/يتبع /…

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 

2012 كمية النفايات الصلبة والسائلة في نشاط الخدمات الطبية حسب الصنف وأسلوب التخلص :1.4.5 جدول

Table 5.4.1: Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and Method of Disposal, 2012 

CategoryMaterialالصنفالمادة

Department of Statistics/Enviroment Statistics, 2012 2012 احصاءات البيئة/دائرة االحصاءات العامة 
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الوحدةحفرة تجميعتسليمها الى بيع وتدويروحدة تكرير شبكة مكب خاص مكب مرمدات مرمدات المجموع
امتصاصيةمنعزلجهة أخرىومعالجة عامةللنفايات الخطرةالبلدياتمركزيهخاصة

TotalPrivate CentralDumpsHazardousPublic TreatmentRecycling HandleIsolationSeptic Unit

IncineratorsIncineratorsWaste  Network& Refining& Sellingto OtherTank

  DumpUnit Directory

1022655523039045561077218940183516400003074700No.Syringes & NeedlesSharpأبر وحقننفايات

128294414297083999780002109770000810000No.LancetsWasteشفراتحادة

3591490000337983671500014451Ltr.Clinical KitsChemicalكواشف طبية سائلةنفايات  

181700000736610077000727Ltr.Med. Stains& Medicinalأصباغ سائلةكيميائية

Liquids from Wasteسوائل ناجتةودوائية

1611051000015734832066600016902Ltr.Surgereisمن العمليات

5836916000057984592553000012927Ltr.Disinfective Residuesبقايا منظفات ومعقمات عادية

3736100008044400340325364150Ltr.Fixer Residues(فيكسر)بقايا مادة التحميض 

247150000340004901151341280Ltr.Developer Residues(ديفيلوبر)بقايا مادة التحميض 

1807183609177648717405185511197719No.Wasted Filmsاألفالم التالفة

194011115002282513036136160010490Ltr.Medicinal Residuesنفايات دوائية

Liquids Fromسوائل ناجتة عن

1011989800009618942180402000320554Ltr.Dialysis Unitوحدة غسيل الكلى

Liquid from Isolateسوائل ناجتة

3650840000330989340950000Ltr.Dialysis Unitعن وحدة العزل

208194931249085004898000000No.Teeth fill Residuesنفايات وزوائد حشو االسنان

دائرة اإلحصاءات العامة:  املصدر
 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 

Source: Department of Statistics

 2012 كمية النفايات الصلبة والسائلة في نشاط الخدمات الطبية حسب الصنف وأسلوب التخلص :1.4.5 جدول/ تابع
(1)

Contd./ Table 5.4.1: Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and Method of Disposal, 2012 
(1)

CategoryMaterialالصنفالمادة

Department of Statistics/ Enviroment Statistics 2012 2012 احصاءات البيئة/ دائرة االحصاءات العامة 
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الوحدةإقليم الجنوبإقليم الشمالإقليم الوسطالمجموع
TotalCenter RegionNorth RegionSouth RegionUnit

5774387318974No.External Organs EctomNonأعضاء بشرية مستأصلة خارجيةنفايات

27244243912636217No.Internal Organs EctomSharpأعضاء داخلية أحشاءمعدية

38456326625059735No.Teeth Contaminatedأسنانغري

134045998192351710709No.Placenta TissuesResiduesخالصات الوالدةحادة

 9801851616443022100No.Serums and Vaccinesعبوات االمصال واملطاعيم

477744044751932134No.Expired Blood Unitsوحدات الدم التالفة

10565029498099631210381Ltr.Blood Tests ResiduesNonبقايا حتاليل دمنفايات

95662269521418394677462No.Urine Residues Hazurdousبقايا حتاليل بولطبية

2516581656814620739770No.Stool Tests ResiduesMedicalبقايا حتاليل برازغري 
68341754905710381930541No.Micro. Test ResiduesWasteأطباق بقايا زراعة جرثوميةخطرة

8101658931635015735No.Biopsy Tests Residualعدد اخلزعات املفحوصة

3877822677399329326750No.Urine Bagsأكياس سلس البول

137526012688088663219820KgCotton & Gauzeمواد الغيار على اجلروح

133446512689462712938390No.Disposable Diapersفوط مستعملة

35628622572872437590552400No.Different Size Bagsأكياس خمتلف األحجام

 246741922431532701228No.Permeable Bags (Autoclave)(اوتوكليف)نفاذة للبخار 

Isolated Containersعبوات لعزل

1925161559652575610795No.for Sharp Toolsاألدوات احلادة

7781956809359017420No.Spray Tubesعبوات مضغوطة

7407046589716662315110No.Disposales of  Dialysis Unitخملفات ناجتة عن غسيل الكلى

2461772216479226905027930No.Medical Glassesمواد زجاجية

33021112033772120110467235No.Disposable Plasticsمواد بالستيك

42350603595490449960189610No.I.V.S.Bagsعبوات حماليل وريدية

.Contd…/يتبع /…

يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة
weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 

Note: Slight differences in the totals of some tables are due to 

The Results Excluded Data of the Military Hospitals (1)البيانات مستثىن منها بيانات املستشفيات العسكرية (1)

2011 كمية النفايات الصلبة والسائلة في نشاط الخدمات الطبية حسب الصنف واالقليم :2.4.5 جدول

Table 5.4.2: Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and Region, 2011

CategoryMaterialالصنفالمادة

           Department of Statistics/  Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/        دائرة اإلحصاءات العامة
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الوحدةإقليم الجنوبإقليم الشمالإقليم الوسطالمجموع
TotalCentre RegionNorth RegionSouth RegionUnit

1022655580573211666574502660No.Syringes & NeedlesSharpأبر وحقننفايات

1282944101323417742092290No.LancetsWasteشفراتحادة

3591492222801311995670Ltr.Clinical KitsChemicalكواشف طبية سائلةنفايات  

181701717290197Ltr.Med. Stains& Medicinalأصباغ سائلةكيميائية

1611051366364122651718170Ltr.Liquids From SurgereisWasteسوائل ناجتة من العملياتودوائية

583691657546626250919745Ltr.Disinfective Residuesبقايا منظفات ومعقمات عادية

373612133565099517Ltr.Fixer Residues(فيكسر)بقايا مادة التحميض 

24715948769118317Ltr.Developer Residues(ديفيلوبر)بقايا مادة التحميض 

18071831288745384226134212No.Wasted Filmsاألفالم التالفة

1940111679661244513600No.Medicinal Residuesنفايات دوائية

Liquids Fromسوائل ناجتة عن

101198988000780210051818600Ltr.Dialysis Unitوحدة غسيل الكلى

Liquid from Isolateسوائل ناجتة

3650842894124055035122Ltr.Dialysis Unitعن وحدة العزل

 20819155614978280No.Teeth Fill Residuesنفايات وزوائد حشو االسنان

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  املصدر

(1) The Results Data of the Military Hospitals Were Excluded

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 

البيانات ال تتضمن بيانات املستشفيات العسكرية (1)

(1) 2012 كمية النفايات الصلبة والسائلة في نشاط الخدمات الطبية حسب الصنف واالقليم :2.4.5 جدول/ تابع

Contd./ Table 5.4.2: Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and Region, 2012 
(1)

CategoryMaterialالصنفالمادة

           Department of Statistics/  Environment Statistics, 2012 2012 إحصاءات البيئة/        دائرة اإلحصاءات العامة
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الكمية 
غير محددأخرىحرق الطرح في العراء مكب النفاياتعدد

QuantityDump

Number

2470625110007450Cattle Organized Cattleابقارابقار منظمه

99109500410Table Eggs ( Package)Goats and Sheep(كرتونة )بيض مائده ضان وماعز

114257501030003750Sheepضان

237060202002900Goatsماعز

1801786049847701072500012925840Damaged Eggs Hatcheriesصيصان تالفةفقاسات

1803511649862051216200145112925840

208816004335500Cattle Organized Cattleابقارابقار منظمه

55550000Cattle Unorganized Cattleابقار(تربية منزلية)ايقار 

6750130050403101000SheepGoats and Sheepضانضان وماعز

2881458111313100Goatsماعز

807826232898900004788372Damaged Eggs Hatcheriesصيصان تالفةفقاسات

80900363293303658616751004788372

27225000Cattle Organized Cattleابقارابقار منظمه

660000Cattle Unorganized Cattleابقار(تربية منزلية)ايقار 

90626638502550Table Eggs ( Package)Goats and Sheep(كرتونة )بيض مائده ضان وماعز

65892856304000Sheepضان

102344979000Goatsماعز

82818427305200555132Damaged Eggs Hatcheriesصيصان تالفةفقاسات

83673527367576730255555132

2696188785531831358791675180618269344

مال
الش

N
o

rt
h

Total المجموع 

سط
الو

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : املصدر

وب
لجن

ا

S
o

u
th

Total المجموع 

Grand Total                  المجموع الكلي

Desposing in 

bare land

Burning     OtherUnspecified

C
en

tr
a

l

Totalالمجموع 

2012كمية مخلفات الثروة الحيوانية حسب اإلقليم ونوع الحيازة ونوع المخلفات وأسلوب التخلص : 1.5.5جدول 

Table 5.5.1: Quantity of livestock Residues  by Region, Type of Holding and Waste, and Disposal Method, 2012 

 Disposal Methodاسلوب التخلص                                                                                                         

Type of ItemHolding TypeRegion نوع النفايةنوع الحيازه األقليم

Department of Statistics/ Environment Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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الكمية
أخرىحرق الطرح في العراء مكب النفاياتطن

QuantityDumpDesposing inBurning     Other

TonBare land
1144.72.0796.60.0346.1Organic manureOrganized Cattleسماد عضويابقار منظمه

276.9105.0171.90.00.0Organic manureUnorganized Cattleسماد عضوي(تربية منزلية)ايقار 

2.90.01.91.00.0Dairy productsGoats and Sheepمنتجات البانضان وماعز

2.00.02.00.00.0Sheep milkحليب ضان

20452.049.320146.80.8255.1Organic manureسماد عضوي

545.80.0500.044.81.0Organic manureBroilerسماد عضويالحم

22424.2156.321619.246.5602.2

5301.20.0139.05131.231.0Organic manureOrganized Cattleسماد عضويابقار منظمه

14.20.00.00.014.2Cattle milkUnorganized Cattleحليب ابقار(تربية منزلية)ايقار 

2581.5195.01890.2471.824.5Organic manureسماد عضوي

23.60.811.011.8Sheep milkGoats and Sheepحليب ضانضان وماعز

20336.136.119521.7642.928.0Organic manureسماد عضوي

5.60.00.91.20.0Mohair Sheepشعر ماعز

6.40.05.41.00.0Woolصوف

1192.182.0300.0810.00.0Organic manureBroilerسماد عضويالحم

29460.6314.021868.17058.0109.5

39.00.033.00.00.0Organic manureOrganized Cattleسماد عضويابقار منظمه

3.00.00.10.00.0Cattle milkUnorganized Cattleحليب ابقار(تربية منزلية)ايقار 

                39.00.029.50.07.7سماد عضوي

9.07.00.20.00.0Sheep milkGoats and Sheepحليب ضانضان وماعز

4.01.40.00.00.0Sheep and goats milkحليب ماعز

13492.1670.012655.175.013.0Organic manureسماد عضوي

0.30.30.00.00.0Mohair Sheepشعر ماعز

13.012.01.00.00.0Woolصوف

2218.71015.01133.768.02.0Organic manureBroilerسماد عضويالحم

15818.11705.713852.6143.022.7
67702.92176.057339.97247.5734.4

سط
الو

Totalالمجموع

مال
الش

Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : املصدر

N
o

rt
h

C
en

tr
a

l

وب
لجن

ا

S
o

u
th

Total المجموع

Grand Totalالمجموع الكلي

اقليم 

2012كمية مخلفات الثروة الحيوانية  حسب األقليم ونوع الحيازة ونوع المخلفات وأسلوب التخلص  :2.5.5جدول 

Table 5.5.2: Quantity of livestock Residues by Region, Type of Holding and waste, and Disposal Method, 2012

 Disposal Methodاسلوب التخلص

Type of ItemWaste TypeRegion نوع النفايةنوع الحيازه

Department of Statistics/ Environment Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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5. Electronic and Electrical Waste Sector (B) 
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 النفايات اإللكترونية. 5.5
أظهرت نتائج مسح النفايات اإللكرتونية يف أنشطة الصناعات اخلطرة وبعض أنشطة الصناعات األخرى 
املختلفة أن أسلوب التخلص الغالب من هذه النفايات اإللكرتونية كان عن طريق البيع ملختلف 

غالبا منها حيث مت التخلص  النفايات الكهربائية، ما عدا %73النفايات اإللكرتونية مبتوسط نسب بلغ 
كما أظهرت النتائج إن األسلوب الغالب يف أنشطة الفنادق   .%13بنسبة بلغت  عن طريق السكراب 

 جلميع النفايات اإللكرتونية.  %7441والتعليم كان البيع مبتوسط نسب 
كما أظهرت النتائج أن عدد النفايات اإللكرتونية )كمبيوترات وشاشات وطابعات، ...اخل( يف أنشطة 

. %1344جهازاً، وأنه مت التخلص منها عن طريق البيع مبتوسط نسب بلغ  7883لية والتأمني بلغ املا
 .عن طريق البيع %1345التخلص  ةنسب بلغتيف أنشطة صيانة الربجميات  وكذلك

 
 

5.2. Electronic and Electrical Waste 

The results of electronic and electrical waste in hazardous industries and some other 

industrial activities showed that the majority of these waste were sold by average of 

37%, but for electrical waste 67% was throw scrape. The same sequence was in hotel 

and education activities, the sold electrical waste was about 34.5% in average.  

The results in banking and insurance activities also showed that, the number of 

electronic waste (computers, screens and printers, …etc.) was 3889 devices, out of 

which 59.4% in average were sold. Also, in hardware maintenance activities, 57.2% 

were sold.  
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أخرىبيع مكب خاص  تسليمه الى جهاتمنحة الى جهة أخرى مكب االمانة الكمية
مختصة بالتدويرعدد

QuantityDumpGrantedDelivered to Special Sell      Other

Numberto OtherRecyling Specialist Dump

5981041189048319personal Computerكمبيوتر شخصي

200000515persona Laptopكمبيوتر حممول

105112700760CRT Screenشاشات عادية

180500112LCD Screenشاشات كريستال

635000157Scannersماسح ضوئي

38311397012242Printers and Faxطابعات وفاكسات

 418452603404083Electrical devicesنفايات كهربائية

6855700001699Otherأخرى

40203603865702012211463personal Computerكمبيوتر شخصي

279002021561persona Laptopكمبيوتر حممول

1272471956941822494CRT Screenشاشات عادية

161140609942LCD Screenشاشات كريستال

408801803767Scannersماسح ضوئي

7285312115418240142Printers and Faxطابعات وفاكسات

 186926547440645869Electrical devicesنفايات كهربائية

6000006Otherأخرى

15590353615599694personal Computerكمبيوتر شخصي

57024110166persona Laptopكمبيوتر حممول

785058580379113CRT Screenشاشات عادية

38325914028028LCD Screenشاشات كريستال

121263006914Scannersماسح ضوئي

590843293739973Printers and Faxطابعات وفاكسات

49040102015Electrical devicesنفايات كهربائية

345072212515140Other (Phones,Accessories…)(....هاتف واكسسوارات )أخرى 

799401682023594personal Computerكمبيوتر شخصي

290900200persona Laptopكمبيوتر حممول

226260002000CRT Screenشاشات عادية

4431000013LCD Screenشاشات كريستال

9630000Scannersماسح ضوئي

5054626002216Printers and Faxطابعات وفاكسات

 135282492012190Electrical devicesنفايات كهربائية

2165226222130168328671568077Total

ات
مجي

 بر
يانة

ص
H

a
rd

w
a
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a
in
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a

n
ce

المجموع
Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : املصدر
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2012كمية ونوع المخلفات اإللكترونية والكهربائية الناتجة عن األنشطة االقتصادية المختلفة لعام  :1.6.5جدول 

Table 5.6.1: Quantity and Type of Electronic and Electrical Waste Produced by Different Economic Activities, 2012

القطاع 
االقتصادي

نوع النفاية

                                        Disposal Methodأسلوب التخلص                                                                 

Waste Type
Economic 

Sector
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منحة الى  مكب االمانة 
جهة أخرى

 تسليمه الى جهات مختصة 
بالتدوير

أخرىبيع مكب خاص 

QuantityDumpGranted 

to Other

Delivered to Recyling 

Specialist

Special 

Dump

Sell      Other

127057.0124591.1336.7865.40.01264.30.0No.Dry Batteriesعددبطاريات جافة

10652.38687.7716.4819.00.0429.20.0No.Chargeable Batteriesعددبطاريات قابلة للشحن

39167.934808.4641.4785.50.02932.70.0No.Cartridge Inkعددعبوات أحبار كارتدرج

5135.42888.2628.3763.50.0855.50.0No.Refill Inkعددعبوات أحبار معبأة

11.00.00.00.00.011.00.0No.Other ( Accessories )عدد(أكسسورات)أخرى 

1772.01104.00.0668.00.00.00.0No.Dry Batteriesعددبطاريات جافة

295.047.05.0180.00.063.00.0No.Chargeable Batteriesعددبطاريات قابلة للشحن

38528.027575.0955.09829.00.0169.00.0No.Cartridge Inkعددعبوات أحبار كارتدرج

1641.0482.60.0155.65.341.040.2No.Refill Inkعددعبوات أحبار معبأة

368.0150.044.0174.00.00.00.0TonPaper and Cartoon Wasteطننفايات ورقية وكرتونية

647.0647.00.00.00.00.00.0No.Dry Batteriesعددبطاريات جافة

40.040.00.00.00.00.00.0No.Chargeable Batteriesعددبطاريات قابلة للشحن

1765.01628.00.00.00.0137.00.0No.Cartridge Inkعددعبوات أحبار كارتدرج

118.0118.00.00.00.00.00.0No.Refill Inkعددعبوات أحبار معبأة

356.0295.00.061.00.00.00.0TonPaper and Cartoon Wasteطننفايات ورقية وكرتونية

.226829.6202617.03282.814066.05.35902.740.2Noعدد

724.0445.044.0235.00.00.00.0Tonطن

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : املصدر
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2012كمية ونوع المخلفات اإللكترونية والكهربائية الناتجة عن األنشطة االقتصادية المختلفة حسب أسلوب التخلص : 2.6.5 جدول

Table 5.6.2: Quantity and Type of Electronic, Electrical Waste Produced by Different Economic Activites by Dsiosposal Method, 2012

القطاع 
االقتصادي

الوحدةنوع النفاية
الكمية

                Disposal Methodأسلوب التخلص                             

UnitWaste Type

Department of Statistics/ Environment Statistics, 2012 2012 إحصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة
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6. Environmental Expenditures and Accounts Sector  
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 النفقات والحسابات البيئية  .1.6
 

قطاع  كان أكثر القطاعات إنفاقا على محاية البيئةأن  اىل 2192أشارت نتائج اإلنفاق البيئي لعام 
. كما أشارت النتائج إىل أن النفقات مليون دينار 1919حجم اإلنفاق  بلغحيث  الصناعات اخلطرة

  .%515والرأمسالية  %1412النفقات التشغيلية منها  شكلت ،مليون دينار 4111ت بلغ البلدياتالبيئية يف 
مليون دينار أنفق منها   611، حيث بلغ حجم اإلنفاق  الفنادق والتعليم أنشطةة لثوحل يف املرتبة الثا

قطاع املستشفيات )احلكومية أما رأمسالية. النفقات على ال %9115تشغيلية وال على اخلدمات 5115%
 %52 مت إنفاق ،مليون دينار 211حجم إنفاقها حيث بلغ  ،فقد حلت يف املرتبة األخرية ،واخلاصة(

كما أشارت النتائج إىل أن أعداد العاملني يف محاية البيئة يف  نفقات رأمسالية. %95تشغيلية ونفقات ك
  ألف عامل. 9215هذه القطاعات بلغ 

 

6.1. Expenditures & Environmental Accounts  
 
The results of environmental expenditures (EE) in 2012 showed that the industrial 

hazardous activities ranked first by spending 61.1 million JD on environment 

protection. Meanwhile, the results indicated that, EE by municipalities ranked second 

by spending JD 49.9 million, out of which 94.2% as current and 5.8% as capital 

expenditures. The hotels and education activities are ranked third by total JD. 3.6 

million (89.5% as current and 10.5% as capital expenditures). As for the, the EE of 

medical sector (private & public hospitals) are ranked last by JD. 2.9 million, out of 

which 82% as current and 18% as capital expenditures. Also, the results for number of 

employees working in environment protection in all these sectors in 2012 was 12.5 

thousand employee.  
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ترميز
النشاط
ISICأخرى ذاتيأخرى ذاتي
CodeOwnOthersOwnOthers

Waste management 1158160944106035216261إدارة النفايات

725400115970130403318913Waste water managementإدارة املياه العادمة

15028304730150757Noise and vibration abatementاحلد من الضوضاء و االهتزازات

1937620113661538206667Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

04730473Research and developmentأنشطة االحباث و التطوير

.947000947Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

Waste management 2282059617585659547596إدارة النفايات

173817182950013213592439252Waste water managementإدارة املياه العادمة

73300209943Noise and vibration abatementاحلد من الضوضاء و االهتزازات

638500283108465216Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

157000157Research and developmentأنشطة االحباث و التطوير

.7800052833Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

Waste management 236290436631928315إدارة النفايات

3429809271570249271Waste water managementإدارة املياه العادمة

37837105703991382932Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

342000342Research and developmentأنشطة االحباث و التطوير

.1140006271767Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة 

Waste management 5260600052606إدارة النفايات

634406000634406Waste water managementإدارة املياه العادمة

1732400017324Noise and vibration abatementاحلد من الضوضاء و االهتزازات

584418000584418Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

252203924253047823701493199395

51060005106waste managementأدارة النفايات 

21880002188Waste water managementإدارة املياه العادمة

72940007294

Waste management 11916767271510126046إدارة النفايات

670380505067542Waste water managementإدارة املياه العادمة

12751401120127626Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

.1499100016154Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة 

Waste management 10310001031إدارة النفايات

1668700016687Protection of landscapإدارة املياه العادمة

83080008308Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

Waste management 4095100040951إدارة النفايات

1484200014842Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

41052967277680419187
293986291523055503701493625875

Source: Department of Statistics .دائرة االحصاءات العامة:  املصدر

المجموع
المجموع الكلي

النفقات الجارية

التعليم العايل

المجموعالنفقات الرأسمالية
Current ExpendituresCapital Expenditures

Total

الوسط البيئي

 Total

النشاط االقتصادي  Economic Activityاإلقليم

Hotelsالفنادق                                           

Primary Education

المجموع

Environmental Domain

تعليم اساسي                       

5510

8510

8521

8530

Region

centre

تعليم اساسي

تعليم ثانوي8521

General Secondary 

Education

Higher Education التعليم العايل

تعليم ثانوي        

المجموع
Higher Education

الوسط

North

 Total

8530

الفنادق5510

(دينار)  2012 النفقات البيئية في انشطة الفنادق و التعليم حسب اإلقليم والوسط البيئي ونوع اإلنفاق: 1.1.6 جدول
Table 6.1.1: Environmental Expenditures in Hotels &Education Activities by Environmental Domain, Region and Type of Expenditure, 2012 (JD)

الجنوب

الشمال

8510

Total
Grand Total

Hotels

Primary Education

Higher Education

South

  Department of Statistics/  Environmental Statistics, 2012 2012  إحصاءات البيئية/ دائرة اإلحصاءات العامة  
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 Sources of FundingEnvirinmental Expendituresمصادر التمويلنوع االنفاقالنفقات البيئية

قروضمنح منالنفقاتالنفقات
 تمويليةالحكومةالرأسمالية الجارية

CurrentCapital Own GOV.Financing 

 Expens. Expens.SourcesGrantsLending

35,436.42,799.238,235.638,235.60.00.0Waste Managementإدارة النفايات

861.01,365.02,226.02,226.00.00.0Treatment of  Wasteمعاجلة النفايات

24,575.51,400.025,975.525,975.50.00.0Purchase of  Vehiclesشراء وسائط النقل

5,260.311.55,271.85,271.80.00.0Fuelاحملروقات

3,682.56.43,688.93,688.90.00.0Maintenance Costكلفة الصيانة

1,057.116.31,073.41,073.40.00.0Purchase of Containersشراء حاويات

1,940.60.01,940.61,940.60.00.0Activities to Protect Public Parksأنشطة حماية المتنزهات العامة

1,901.80.01,901.81,901.80.00.0Trees Plantationزراعة األشجار

38.80.038.838.80.00.0Other Activitiesانشطة أخرى

206.00.0206.0206.00.00.0حماية ومعالجة التربة والمياه الجوفية
Protection of Soil and Ground 

Water  & 194.97.0201.9201.90.00.0Environmental Researchأنشطة االبحاث والتطوير
86.00.086.086.00.00.0Air Protection Studiesدراسات حلماية اهلواء

108.97.0115.9115.90.00.0Waste Studiesدراسات النفايات

1,462.80.81,463.61,463.50.00.0انشطة حماية البيئة الغير مصنفة
Environmental Protection 

Activities n.e.c. 11.00.011.011.00.00.0Training Coursesدورات تدريبية

1,451.80.81,452.61,452.50.00.0Spraying Pesticidesرش املبيدات

39,240.72,807.042,047.742,047.60.00.0Totalالمجموع

5,880.272.55,952.65,952.60.00.0Waste Managementإدارة النفايات

29.60.029.629.60.00.0Treatment of  Wasteمعاجلة النفايات

419.065.1484.1484.10.00.0Purchase of Vehiclesشراء وسائط النقل

3,842.60.03,842.63,842.60.00.0Fuelاحملروقات

1,254.40.01,254.41,254.40.00.0Maintenance Costكلفة الصيانة

334.67.4341.9341.90.00.0Purchase of Containersشراء حاويات

61.50.562.054.50.07.5Activities to Protect Public Parksأنشطة حماية المتنزهات العامة

60.00.060.052.50.07.5Trees Plantationزراعة األشجار

1.50.52.02.00.00.0Other Activitiesانشطة أخرى

62.21.063.263.20.00.0انشطة حماية البيئة الغير مصنفة
Environmental Protection 

Activities n.e.c.
61.51.062.562.50.00.0Spraying Pesticidesرش املبيدات

0.70.00.70.70.00.0Training Coursesدورات تدريبية

6,003.974.06,077.86,070.30.07.5Totalالمجموع

1,652.41.51,653.91,470.9132.950.0Waste Managementإدارة النفايات

180.00.0180.00.0130.050.0Purchase of Transportشراء وسائط النقل

886.90.0886.9883.92.90.0Fuelاحملروقات

452.51.5454.0454.00.00.0Maintenance Costكلفة الصيانة

133.00.0133.0133.00.00.0Purchase of Containersشراء حاويات

5.40.05.45.40.00.0Activities to Protect Public Parksأنشطة حماية المتنزهات العامة

2.00.02.02.00.00.0Trees Plantationزراعة األشجار

3.40.03.43.40.00.0Other Activitiesانشطة أخرى

8.60.08.68.60.00.0انشطة لحماية التربة والمياه الجوفية
Protection of Soil and Ground 

Water

6.60.06.66.60.00.0أنشطة االبحاث والتطوير
Environmental Research & 

Development
83.70.384.083.30.60.0انشطة حماية البيئة الغير مصنفة

Environmental Protection 

Activities n.e.c. 83.70.384.083.30.60.0Spraying Pesticidesرش املبيدات

1,756.71.81,758.51,574.8133.550.0Totalالمجموع

47,001.32,882.849,884.049,692.7133.557.5Total Environmental Expendituresمجموع اإلنفاق البيئي الكلي

دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

(الف دينار) 2012 النفقات البيئية في قطاع البلديات حسب اإلقليم والوسط البيئي ونوع اإلنفاق: 1.2.6 جدول
Table 6.2.1: Environmental Expenditure in Municipal Sector by Region and Environmental Domain, 2012 (000 JD)

Type of Expenditures

الوسط البيئي
ذاتيالمجموع

Environmental Domain
Total

 Source: Department of Statistics

Centreالوسط

Northالشمال

Southالجنوب

Department of Statistics/ Environmental Statistics, 2012 2012  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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أنشطة األبحاث  الحد من الضوضاء انشطة التهوية ومعالجة 
والتطوير واالهتزازاتالغازات العادمة

Treatment of Noise & Research 

exhaust gases vibration& develop

& ventilation air abatement ment

رأسماليجاريجاريجاريجاريرأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاري
CurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCurrentCurrentCurrentCapital

 ,Quarry of stoneاستغالل احملاجر الستخراج االحجار 

0.60.00.00.011.00.00.00.00.00.00.0sand and clayوالرمل والطفل

0.020.00.0750.00.06275.00.00.00.01.55.0Mining of chemical & fertilizer mineralsتعدين املعادن الكيميائية ومعادن االمسدة

8.60.02.20.01.70.00.00.00.00.00.0Manufac. of dairy productsصناعة منتجات االلبان

33.20.00.00.00.00.00.00.00.0258.60.0Manufac. other food products n.e.cصناعة منتجات غذائية غري مصنفة يف مكان اخر

0.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Distilling, rectifiying and blending of spiritsتقطري املشروبات الروحية وتكريرها وخلطها

 Manufac. of maltصناعة املشروبات الكحولية من الشعري

0.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0liquors and malt وصنع مشروب الشعري

,Manufac. of soft drinksصنع املشروبات غري الكحولية،

6.40.069.70.00.00.00.00.02.51.50.0production of mineral watersانتاج املياه املعدنية 

1.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. tobacco productsصناعة منتجات التبغ

 3.10.00.00.00.00.00.00.00.03.50.0Weaving of  textilesنسج املنسوجات

0.10.08.00.00.00.00.00.00.00.00.0Finishing of textlesامتام املنسوجات

8.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of made-up textile articles, except apparelصناعة املنسوجات اجلاهزة عدا املالبس

1.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of carpets and rugsصناعة السجاد والبسط

 ,0.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of luggage Handbagsصناعة حقائب االمتعة وحقائب اليد 

Saddlery & Harnessوالسروج و االعنة

10.10.00.00.00.00.00.00.00.00.70.0Printingالطباعة

0.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Service activities related to printingأنشطة اخلدمات املتصلة بالطباعة

 ,Manufac. of soap & detergentsصنع الصابون واملطهرات،

 ,cleaning polishing preparations مستحضرات التنظيف والتلميع، 

13.80.00.00.00.00.00.00.00.01.50.0perfumes & toilet preparationsوالعطور ومستحضرات التجميل

19.80.0193.90.0688.00.026.70.42.741.30.0Manufac.g of cement, lime & plasterصناعة االمسنت ومنتجات صلب نصف جاهزة

51.70.00.00.042.00.00.50.00.016.80.0Manufac. of articles of concreصناعة االصناف املنتجة من اخلرسانة

38.60.01.60.00.00.00.05.60.00.00.0Cutting shaping and finishing of stoneقطع وتشكيل وصقل األحجار

 1.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of electronic componentsصناعة مكونات االلواح االلكرتونية

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of magnatic and opticalصناعة وسائل االعالم املغناطيسية والبصرية

0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other manufacturing n.e.cصناعات حتويلية غري مصنفة يف موقع اخر

1.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Repair of electrical equipmentاصالح املعدات الكهربائية

203.220.0275.3750.0742.76275.027.26.05.3325.45.0Totalالمجموع

دائرة االحصاءات العامة:  املصدر
 Source: Department of Statistics

Pollution abatement WasteWastwaterEnvironment

(ألف دينار) 2012 النفقات البيئية في بعض أنشطة الصناعات حسب نوع اإلنفاق والوسط البيئي والنشاط االقتصادي :1.3.6 جدول
Table 11.3: Environmental  Expenditures in Some Industerial Activities by Expenditure Type, Environmental Domain and Industerial Activity, 2012 (000 JD)

النشاط االقتصادي

إدارة المياه إدارة النفايات

ManagementManagement (Protection 

 الحد من التلوث 

Economic Activity

of Air)n.e.c.

حماية البيئة الغير 
مصنفة في مكان أخر (حماية الهواء)العادمة

 Protection

Department of Statistics/ Environmental Statistics, 2012 2012 إحصاءات البيئة  / دائرة اإلحصاءات العامة
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رأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاري
CurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapital

0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0صناعة الزيوت والدهون النباتية واحليوانية
Manufacture of vegetable & animal 

oils and fats

0.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0دباغة وهتيئة وصباغة اجللود و الفراء
Tanning, dressing and dyeing of 

leather and fur 1.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0صناعة عجائن الورق والورق املقوى
Manufacture of pulp, paper and 

paperboard 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0صنع املنتجات النفطية املكررة
Manufacturing of refined petrolem 

products 6.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufacturing of basic chemicalsصناعة املواد الكيميائية االساسية

(اآلزوتية )صناعة االمسدة واملركبات النتيرتوجينية 
4.412.00.03.20.060255.90.00.00.03.50.06.00.035.3

Manufac. of fertilizers and nitrogen 

compounds

5.40.00.00.09.30.00.00.00.00.00.00.00.00.0صناعة اللدائن البالستيك واملطاط الرتكييب
Manufacturing of plastics and 

synthetic rubber   صناعة املبيدات احلشرية و املنتجات الكيميائية
0.40.00.00.00.00.00.00.00.10.00.70.00.60.0الزراعية األخرى

Manufac. of Pesticides & other 

agrochemical products

,Manufacturing of Paints,Varnishesصناعة الدهانات والورنيشات والطالءات

20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06.00.0املماثلة واحبار الطباعة والعجائن
Similar Coating, Printing Ink and 

Mastics
3.00.00.00.00.00.05.00.00.00.00.00.00.00.0صناعة منتجات كيميائية اخرى الغري مصنفة يف 

Manufacturing  of other chemical, 

n.e.c
 ,Manufacturing of Pharmaceuticalsصناعة املنتجات الصيدالنية

Medicinal
113.30.03.90.02.00.00.00.00.00.00.00.02.40.0Chemicals & Botanical Productsوالدوائية والكيماوية والنباتات الطبية

 & Manufacturing of Rubber Tyersصناعة االطارات واالنابيب املطاطية وجتديد

Tubes,

االسطح اخلارجية لالطارات املطاطية وإعادة بنائها
1.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

and retreading and rebulding of 

rubber tyres

0.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0صناعة املنتجات املطاطية االخرى
Manufacturing of other rubber 

products
77.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.026.60.0Manufacturing of plastics productsصناعة منتجات اللدائن

51.20.00.00.0251.40.00.00.00.00.0182.10.00.01.8Manufacturing of basic iron and steelصناعة احلديد والصلب القاعديني

2.70.00.00.00.30.00.00.00.00.00.00.00.07.5صناعة املعادن الثمينة القاعدية واملعادن غري 
Manufac. of basic precious & other 

non- ferrous metals
 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.020.00.00.00.0Casting of iron and steelسبك احلديد والصلب

1.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other manufacturing, n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة يف مكان أخر

Total 291.312.03.93.2262.960255.95.00.00.13.5203.56.035.744.7المجموع

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  املصدر

أنشطة حماية البيئة أنشطة األبحاث الحد من الضوضاء
غير مصنفة في مكان أخر والتطوير واالهتزازات

(دينار) 2012 النفقات البيئية في قطاع الصناعات الخطرة حسب نوع اإلنفاق والوسط البيئي والنشاط االقتصادي :2.3.6 جدول
Table 6.3.2: Environmental  Expenditures in Hazardous Industrial Sector by Expenditure Type, Environmental Domain and Industrial Activity, 2012 ( JD)

النشاط االقتصادي

إدارة المياه  إدارة النفايات

ManagementManagement (Protection of Air)

 أنشطة التهوية  الحد من التلوث 

Economic Activity

ومعالجة الغازات العادمة(حماية الهواء)العادمة

development Protection n.e.c. 

Pollution abatement WasteWastwaterTreatment of exhaustNoise & vibrationResearch &Environmental

gases & ventilation air abatement 

Department of Statistics/ Environmental Statistics, 2012 2012 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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 Regionاالقليم

South    الجنوبNorth  الشمالCentre    الوسط

رأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاري
CurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapital

188.80.04.00.010.420.0Waste management إدارة النفايات

275.30.00.00.00.0750.0wastewater managementإدارة املياه العادمة

713.70.029.00.00.06275.0Pollution abatement (Protection of Air)(محاية اهلواء)احلد من التلوث 

26.70.00.50.00.00.0Noise and vibration abatement احلد من الضوضاء واالهتزازات 

Research and development 6.00.00.00.00.00.0أنشطة األحباث والتطوير

 .5.30.00.00.00.00.0Environmental Protection n.e.cأنشطة محاية البيئة الغري مصنفة يف مكان أخر

Total 1215.80.033.50.010.47045.0المجموع

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  املصدر

 Regionاالقليم

South    الجنوبNorth  الشمالCentre    الوسط

رأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاري
CurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapital

288.46.02.90.00.00.0Waste management إدارة النفايات

3.93.20.00.00.00.0wastewater managementإدارة املياه العادمة

262.95.90.00.00.060250.0Pollution abatement (Protection of Air)(محاية اهلواء) احلد من التلوث 

5.00.00.00.00.00.0Treatment of exhaust gases & ventilation air أنشطة التهوية ومعاجلة الغازات العادمة

 0.13.50.00.00.00.0Noise and vibration abatement احلد من الضوضاء واالهتزازات

203.56.00.00.00.00.0Research and development أنشطة األحباث والتطوير

 .45.010.30.00.00.025.0Environmental Protection n.e.c أنشطة محاية البيئة الغري مصنفة يف مكان أخر

Total 808.934.92.90.00.060275.0المجموع

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  املصدر

Environmental  Domainالوسط البيئي

(ألف دينار) 2012 لنفقات البيئية في بعض أنشطة الصناعات حسب نوع اإلنفاق واإلقليما :3.3.6 جدول
Table 6.3.3: Environmental Expenditures in some Industrial Activities by Expenditure Type and Region, 2012 (000 JD)

Environmental  Domainالوسط البيئي

(الف دينار ) 2012النفقات البيئية  في قطاع الصناعات الخطرة حسب نوع اإلنفاق واإلقليم : 4.3.6جدول 
Table 6.3.4: Environmental Expenditures in Hazardous Industrial Sector by Expenditure Type and Region, 2012 (000 JD)

Department of Statistics/ Environmental Statistics, 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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مجموع 
النفقات

Totalالجنوبالشمالالوسطالجنوبالشمالالوسط

CentreNorthSouthCentreNorthSouthExpend.

6,30000140,600018,050164,950Waste management

0000000Noise and Vibration Abatement

0000000Radioactivity Abatement 

20000000200Research and Development 

00090000900Environment Protection n.e.c.

Wages and Salaries of Employees

000139,460261,01213,250413,722in Environment Protection 

6,50000280,960261,01231,300579,772Total Public Expenditures

501,20000794,37839,85232,4741,367,904Waste management

00017,3500017,350Noise and Vibration Abatement

00011,5680011,568Radioactivity Abatement 

0000000Research and Development 

30000122,900011,200134,400Environment Protection n.e.c.

000615,351128,36018,950762,661
Wages and Salaries of Labour in 

Environment Protection 

501,500001,561,547168,21262,6242,293,883Total Private Expenditures

508,000001,842,507429,22493,9242,873,655

دائرة االحصاءات العامة:  املصدر
 Source: Department of Statistics

(دينار ) 2012  النفقات البيئية  في نشاط الخدمات الطبية حسب القطاع واإلقليم: 1.4.6 جدول
Table 6.4.1: Environmental Expenditures in Medical Services Activity by Sector and Region, 2012 ( JD)

القطاع
النفقات التشغيلية       النفقات الراسمالية       النفقات البيئية

Environmental Expenditures

Sector Capital ExpendituresCurrent Expenditures

Public

احلد من الضوضاء
احلماية من االشعاع

أنشطة األحباث والتطوير

انشطة محاية البيئة غري مصنفة يف مكان اخر

اجور ورواتب العاملني

أنشطة األحباث والتطوير

انشطة محاية البيئة غري مصنفة يف مكان اخر

اجور ورواتب العاملني حبماية البيئة

Environmental Protectionحماية البيئة 

الحكومي

ادارة النفايات

مجموع نفقات القطاع الخاص
Total Expendituresمجموع اإلنفاق الكلي

حبماية البيئة
مجموع نفقات القطاع العام

الخاص

ادارة النفايات

Private

احلد من الضوضاء
احلماية من االشعاع

Department of Statistics\ Environmental Statistics, 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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المخصصاتعدد العاملين
No. ofCompensation

Employees(JD)

Public Universitiesاجلامعات احلكومية

Public Ministies and Institutionsالوزارات والدوائر احلكومية

10,21729,518,645Municipalitiesالبلديات

Hazardous Industrial Activities andأنشطة الصناعات اخلطرة وبعض

5801,430,557Some Non-Hazardous Activitiesاألنشطة غري اخلطرة

1,0453,627,197Services (Hotels and Education Activities)(نشاطي الفنادق والتعليم)اخلدمات 

7041,176,383Hospitalsاملستشفيات

12,54635,752,782Totalالمجموع

Source: Department of Statistics

(دينار) 2012 عدد العاملين في حماية البيئة ومخصصاتهم حسب القطاع: 1.5.6جدول 
Table 6.5.1: Environmental Protection Employees and Compensation in Public Sector, 2012 (JD)

Sectorالقطاع

دائرة اإلحصاءات العامة:  املصدر

                 Department of Statistics\ Environmental Statistics 2012 2012 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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The Detailed Tables 
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2- Solid Waste Produced by Establishment during 2012 

201 202 

XX 

203 204 205 

Type of Waste Unit xx Quan

tity 

Disposal Unit 

As % of Total Waste Produced 

No. 1 2 3 4 5 6 

Dum

p 
Gift to 

other  
Given to 

recycling 

specialist 

Special 

dump 
sell 

(specify) 
other 

(specify) 

1- 

 

Computer 1-personal           

2-laptop           

2- 

 

Screen 1- CRT 
   

       

2- LCD    
       

3- Batteries 1-Dry           

2-Chargable           

4- 

 

Ink 1- Cartridge           

2- Refill           

5- Scanners           

6- Printers           

7- Electrical devices 

(fridges……) 

          

8- Paper and Cartoon Waste           

9- Other (Specify…)*           

10-            

 

 

Respondant Name  
Occupation  

Official Stamp 
Date  

Signiture  

 

Researcher Name Sign: Date: 

Observer Name Sign: Date: 

Auditor Name Sign: Date: 
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Economic Surveys Series 

Environment Survey 

Banking & Insurance Sector and Services  

Sector (Electronic Waste) 

Year 2012 
 

1. Establishment Identification Information  
1- Serial Number:      

2-  Category:   

3-  ISIC:      

4-  Governorate:    

5-  Region:   

6-  Commercial Name: 

7-  
Address: 
B.O.Box:                            Phone No.:                                 Fax: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ستتس جو() 33660تلكس      3455065 فاكسملي    3133464هاتف جبل عمان   3455055هاتف الجبيهة:   
                  Email: stat@dos.gov.jo عمان – 3563ص.ب 
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Questionnaire (5)  

Environment Survey for Electronic & Electrical Waste 

in Finance, Insurance and Software & Hardware 

Maintenance 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



00 

 

Ninthly: Environment Protection Expenditures During 2012 

801 802 803 804 805 806 807 

No. Environmental Expenditure (JD) 
Current Expenditures Capital Expenditures 

Total 
Own 

Other 

Source 
Own 

Other 

Source 

1 Waste management 
          

33 Prevention of Pollution through in process Modification 
          

38 Waste Collection and Transportation 
          

30 Treatment and Waste Disposal 
          

31 Other Activities 
          

2 Wastewater Management 
          

83 Prevention of Pollution through in process Modification 
          

88 Wastewater Networks 
          

80 Wastewater Treatment Units 
     

81 Measurement, Control, Laboratories and a like 
          

3 Noise and Vibration Abatement 
          

03 Anti-Noise & Vibration Installments 
          

08 Rehabilitations 
          

4 Protection of Landscape Activities 
          

41 Protection from Erosion Activities 
          

42 Rehabilitations 
          

43 Other Activities 
          

5 Research and Development 
          

51 Protection of Ambient Air Researches 
          

52 Protection of Water Researches 
          

53 Waste Researches 
          

54 Soil & Groundwater Researches 
          

55 Noise and Vibration Abatement 
          

56 Biodiversity Protection Researches 
          

57 Other Environmental Researches           

6 Environment Protection n.e.c.           

61 General administration, regulation and the like           

62 Environmental Education, Training, Awareness & Information           

63 Other Activities (ISO 14000, 14001)           

74 Total           

 

Respondent Name:  

Occupation  

Official Stamp Date: …/…./ 2013 

Signature:  

 

Enumerator Name: Sign: Date:…/…./ 2013 

Observer Name: Sign: Date::…/…./ 2013 

Editor Name: Sign: Date::…/…./ 2013 
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Eighthly: Electronic & Electrical Waste During 2012 
 

60

1 

602 603 604 605 

Waste Type Unit 

 

Quantity Disposal Method as % of Total Produced Waste 

 1 2 3 4 5 6 

No  xx  xx  Dump Granted 

to other 
Delivered 

to 

recycled 

institute 

Special 

dump  
Sell 

(specify)  

Other 

(specify) 

A Electronic Waste           

1 Personal Computers           

2 Laptops           

3 CRT Screens           

4 LCD Screens           

5 Scanners           

6 Printers           

7 Dry batteries           

8 Rechargeable batteries           

9 Cartridge Ink           

10 Refill Ink           

11 Accessories           

12 Other electronic waste           

            

            

B Electrical Waste           

15 Frigidaire           

16 Televisions           

17 Air Conditions           

18 Vans           

19 Other Electrical Waste           
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Sixthly: Quantity of Waste by Type and Disposal Method 
 

601 602 603 604 605 

Waste Type Unit 

 

Quantity Disposal Method 

as % of Total Produced Waste  

No. 1 2 3 4 5 6 

 xx  xx  Dum

p 
Recycl

e  
Burn Delivere

d to 

others 

Special 

dump for 

Hazardo

us Waste 

Sell 

(1) 
specif

y (2) 

1 Organic waste            

2 Glass Waste            

3 Plastic waste 
  

         

4 Paper & Cartoon 

Waste 

  
         

5 Metallic waste            

6 Texture waste            

7 Other            

8 Odorous, Pesticides 

and Detergent Tubes 
           

9             

33             

             

 

Seventhly: Changes of Fixed Assets During the Year 2012 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. Type XX Value at 

the 

Beginning 

of the Year 

Additions 

(JD) 

Damaged 

(JD) 

Depreciation in 

Fixed Capital 

During the 

Year (JD) 

Value at 

the End 

of the 

Year (JD) 

Water Produced Inside 

the Establishment  

Consumed 

(M3) 

Sold 

(M3) 

1 Pumps         
2 Treatment 

Units 
        

3 Refining 

Units 

Before Use 
        

4 Tanks          
5 Collective 

Wells 
        

6 Wells         
7 Solar 

Heaters 
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Thirdly: Water Sector: 

(305) Quantity and Cost of Waste Water by Disposing Method:  

1 2 3 4 5 

No. Disposal Method 

XX 

Quantity (M
3
) Cost of 

Wastewater 

Disposing /M
3
 

(JD) 

Total Cost of 

Disposing (JD)  

1 Sewage Network     
2 Cesspool     
3 Recycling     
4 Treatment Plant     
5 Irrigation     
6 Other (Specify)     
7 Total     

 

Fourthly: Quantity and Cost of Energy by Type 

401 402 403 404 405 

Serial 

No. 

Type Unit Quantity Cost (JD)  

 xx  xx 

1 Electricity  Kilo Watt 27   

2 Diesel  Litter 21   

3 Gas  Cylinder 32   

4 Gasoline  Litter 21   

5 Gasoline Super  Litter 21   

6 Kerosene  Litter 21   

7- Solar Heater  System Type*    

 Use Efficiency**    

8 Other      

* 1- Old system             2- New system    ( in the past 5 years), the price to be put under the Cost and the 

number under the Quantity 
** Use Efficiency:  1) 20-30%          2) 30-50%                  3) 50-70%                  4) more than 70% 

406: Implementation of Construction Code of Practice?      1. Yes      2. No                               
 

Fifthly: Number and Compensation of Employees Working in Environment Protection 
 

501 502 503 504 

No. Employees in Environment 

Protection 

XX No. Compensation  
(JD) 

1 No. of Employees in 

Environment Protection 

   

2 No. of Employees in 

Wastewater Treatment 

   

3 Total    
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Information in this questionnaire is strictly confidential according 

to the Statistical permanent Law No. (8) of 2003 

Economic Surveys Series 

Environmental Survey 2012 

Services Sector  

Hotels & Education Activities 
- Firstly: Establishment Identification Information 

 

1- Serial Number: 

 

2- Category: 
 

 3- Main Economic Activity ISIC 4:  

 

4- Governorate: 

 

 5- Commercial Name: 

 

6- Address:………………………………………………………………………………… 

 
Secondly: General Data 

(201): Type of the Establishment:  

 1 Hotel 

 2 Educational Establishment 

 (202): If the Establishment is a Hotel then, Fill Questions 1-2 

1 Number of Accommodation Visitors in 2011  

2 Hotel Rooms Occupancy in 2011  

(203): If the Establishment is an Educational then, Fill Questions 3-5 

3 Type of the Educational Establishment (*)  

4 Total Number of the Students  

5 Total Number of the Educational Rooms  

 

 (*) 1- Public University   2. Private University   3. Public School    3. Private School  4.  

Nursery     5.  Mixed (Nursery + School)    7. Other 

 
 

Jubaiha Tel.: 5300700, ext. 510   Habal Amman Tel.: 4624313    Fax: 5300710     Telex: 24117 (statis Jo) P. O .Box: 

2015 Amman    Email:stat@dos.gov.jo 

Web site:www.dos.gov.jo 
 

 

Telephone No:  ……….…………..  Fax:  ……………………….P. O  .Box:……..……..…    ………. 

304 303 302 301 

Water Quantity 
(M

3
) 

Water Value 
(JD) 

xx Water Source No. 

   Public Network 1 

   Tank 2 

   Well 3 

   Distilled Water 4 

   Other 5 

   Total Quantity Total 
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Questionnaire (4)  

Questionnaire of the Environment Survey 

 for Services Sector 

(Hotels and Education Activities) 
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- Fourthly: Environmental Expenditures in 2012 
 

401 402 403 404 405 406 407 408 409 

No. Environmental Expenditures (JD) 

Expenditures Type Financial Sources 

Current Capital Total Own 
Gov. 

Grants 
Loans 

Other 

Source 

Grants 

1 Waste management 
            

11 Treatment of Waste             

14 Purchase Vehicles             

11 Fuel             

12 Maintenance             

15 Purchase of Containers        

2 Protection of Public Parks Activities             

41 Trees Plantation             

3 

Soil and Groundwater Protection 

Activities 

            

4 Research and Development 
            

21 Protection of Ambient Air             

24 Waste Studies             

21 Noise and Vibration Abatement             

5 Environment Protection n.e.c.             

51 Training Courses        

52 General administration, regulation              

53 Pesticide application             

6- Total             
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- Secondly: Total Solid Waste Quantities, Collection and Disposal Methods: 

 

1- Define the Percentage of Waste Collection Method  

 

1. Collection Bags    
 

2. Collection Containers 

 

2- Define Solid Wastes Disposing Methods, Daily Quantities and the Distance of 

Disposing Destination from the Nearest Collection Point: 
 

No. Disposal Method Daily 

Disposing Rate 

(Ton/Day) 

Distance 

(Km) 

1 Dumping Site    

2 Burn in Bare Land   

3 Buried   

4- Thrown out in Bare   

5 Agricultural Uses   

6 Other (Specify)………..   

7 Total (Ton)   

 

3- Define the Total Quantity of Waste in 2012 (Ton)…………………… 

 

4- Define the Total Fees of Solid Waste Collection Services Received by Sector in 

2011 
 

No. Sector XX Value (JD) 

1- Industrial   

2- Trade   

3- Services   

4- Construction   

5- Household   

6- Total   
 
 

Thirdly: Requirements of Solid Waste Collection and Transport in 2012: 
 

301 302 303 304 

No. Requirements No. Compensation 

1- Employees in Waste Collection and 

Transport 

  

2- Employees in Environment Protection   

3- Transport Vehicles   

4- Containers   

4- Other ( Specify)   
 

No. % 

1.  

2.  
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Information in this questionnaire is strictly confidential according 

to the Statistical permanent Law No. (8) of 2003 
 

 

Environmental Statistics 

Municipal Survey 2012 

 
- Firstly: Municipality Identification Information 

 

1- Serial Number: 

 

 2- Governorate: 

 

3- District 

 

4- Sub-District 

 

5- Category 
  

6- Municipality Name: 

 

7- Address:……………………………………………………………….…………… 

 

 
 

 

 

 

Respondent Name:   
Date: :…/…./ 2013 

Occupation  

Official Stamp 
Signature  

 

 

Enumerator Name: Sign: Date:…/…./ 2013 

Observer Name: Sign: Date::…/…./ 2013 

Editor Name: Sign: Date::…/…./ 2013 

 

 

Jubaiha Tel.: 5300700, ext. 510         Jabal Amman Tel.: 4624313               Fax: 5300710   

Telex: 24117 (statis Jo)               P. O .Box: 2015 Amman 
Email:stat@dos.gov.jo 

Web site:www.dos.gov.jo 

 

 

Telephone No:                            .:  Fax:                                 

P. O .Box:………………………………. 
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Questionnaire (3)  

Questionnaire of the Solid Waste for 

Municipalities 
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Sixthly: Electronic & Electrical Waste During 2012 
 

601 602 603 604 605 

Waste Type Unit 

 

Quantity Disposal Method as % of Total Produced Waste 

 1 2 3 4 5 6 

No  xx  xx  Dump Granted 

to other 
Delivered 

to 

recycled 

institute 

Special 

dump  
Sell 

(specify 

…)  

Other 

(specify 

…) 

A Electronic Waste           

1 Personal Computers           

2 Laptops           

3 CRT Screens           

4 LCD Screens           

5 Scanners           

6 Printers           

7 Dry batteries           

8 Rechargeable batteries           

9 Cartridge Ink           

10 Refill Ink           

11 Accessories           

12 Other electronic waste           

            

            

B Electrical Waste           

15 Frigidaire           

16 Televisions           

17 Air Conditions           

18 Vans           

19 Other Electrical 

Waste 
          

            

            

 

Respondent Name:  

Occupation  

Official Stamp Date: …/…./ 2013 

Signature:  

 

Enumerator Name: Sign: Date:…/…./ 2013 

Observer Name: Sign: Date::…/…./ 2013 

Editor Name: Sign: Date::…/…./ 2013 
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Fifthly: Environment Protection Expenditures During 2012 

 

511 512 513 514 515 516 517 

No. Environmental Expenditure (JD) 

Current 

Expenditures 

Capital 

Expenditures 
Total 

Own 
Other 

Source 
Own 

Other 

Source 

1 Waste management           

66 

Prevention of Pollution through in 

process Modification 

          

62 Waste Collection and Transportation           

63 Treatment and Waste Disposal           

64 Other Activities           

2 Wastewater Management           

26 

Prevention of Pollution through in 

process Modification 

          

22 Waste Water Treatment Units           

23 Treatment of Cooling Water           

24 

Measurement, Control, Laboratories 

and a like 

          

3 Pollution Abatement )Air Pollutant)           

36 

Prevention of Pollution through in 

process Modification 

          

32 Protection of Ambient Air           

33 

Measurement, Control, Laboratories 

and a like 

          

34 Other Activities           

4 

Ventilation Activities and Exhaust 

Treatment 

          

46 Ambient Air Protection           

42 

Measurement, Control, Laboratories 

and a like 

          

43 Other Activities           

5 Noise and Vibration Abatement 
          

56 

Prevention of Pollution through in 

process Modification 

          

52 Abatement of Industrial Noise           

53 Anti-Noise & Vibration Installments           

6 Research and Development 
          

16 Protection of Ambient Air           

12 Waste Studies           

63 Noise and Vibration Abatement           

64 Other Environmental Research           

7 Environment Protection n.e.c.           

71 Environmental Fines and Taxes           

72 

General administration, regulation and 

the like (ISO 14000, 14001)           

73 Other Activities           

74 Total           
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Cont. Quantity of Waste by Type and Disposal Method 

 

Quantities and Disposal Methods 2 1 
5 4 3 

Substance 
No. 

*Disposing Methods Quantity Units 

xx   xx  xx  

      Iron Metallic Residues 4 

      Steel 6-  

      Iron 2-  

      Iron Barrels 3-  

        

      Iron Non-Metallic Residues 5 

      Copper 6-  

      Aluminum 2-  

      Lead 3-  

      Zinc 4-  

      Cr. 5-  

      Nickel 1-  

      Cyanide Residues 1-  

      Sulfur 1-  

        

      Paper Residues 6 

      Paper paste Residues 6-  

      cartoon 2-  

      Paper Bags 3-  

        

      Other 7 

      Fabric Residues 6-  

      Leather 2-  

      Wool 3-  

      Cotton Fibers 4-  

      Artificial Fibers 5-  

      Dust and Sand 1-  

      Wood Residues 1-  

      Jute Bags 1-  

      Glass Residues 1-  

      Sponge Residues 62-  

      Adhesive Tape 66-  

      Glue 62 

      Plant residues 63 

      Olives Residues 64 

        

      Waste Water 8 

      Saline Water 6-  

      Zibar 2-  

        

 

(*) Disposal Methods 

 
 

Burn 4 Special dump for 

Hazardous Waste 

3 Sewage Network 2 Municipality Dump 1 

Irrigation 8 Bare Land 7 Buried 6 Sold 5 

Treatment and 

Refining Unit 

12 Recycling 11 Under the 

Supervision of  

Ministry of Health 

11 Cesspool 9 

  Other (Specify) 15 Special Pools 

Evacuated by Tanks 

14 Use Inside Factory 13 
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Fourthly: Quantity of Waste by Type and Disposal Method 

 

Quantities and Disposal Methods 2 1 

5 4 3 
Substance 

No. 

*Disposal methods Quantity Unit 

xx   xx  xx  

      Liquid Chemical Wastes 1 

      Calcium Hydroxide 6-  

      Sulfuric Acids 2-  

      Laurel Either Sulfate 3-  

      Oil Distiller 4-  

      Organic Suspension 5-  

      Alcohol 1-  

      Paints Residue 1-  

      Liquid Medical Materials 1-  

      Acid Suspension 1-  

      Base Suspension 62-  

      Liquid Fertilizers 66-  

      Liquid Pesticides 62-  

      Halogen Solvents 63-  

      Liquid Detergents 64-  

      Tenner 65-  

      Gypsum 61-  

      Oil Residues 61-  

        

      Solid Chemical Wastes 2 

      Ammonium nitrate 6-  

      Sodium Sulfate 2-  

      Calcium Carbide 3-  

      Raw medical Materials 4-  

      Rejected medical Materials ة   5-  

      Paints Residues 1-  

      Detergent 1-  

      Polymers 1-  

      Fertilizers and Pesticides 1-  

      Catalyst 62-  

      Calcium Carbonate 66-  

        

      Plastic Waste 3 

      Nylon 6-  

      Polystyrene 2-  

      Poly Ethylene 3-  

      Poly Propane 4-  

      PVC 5-  

      melamine 1-  

      Plastic Residues 1-  

      Crushed Rubber Ribbons 1-  

      Rubber 1-  
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(205) Fixed Assets & Changes During the Year 2012 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

No. Type XX Value at 

the 

Beginning 

of the Year 

Additions 

(JD) 

Damaged 

(JD) 

Depreciation in 

Fixed Capital 

During the 

Year (JD) 

Value at 

the End 

of the 

Year (JD) 

Water Produced Inside 

the Establishment  

Consumed 

(M3) 

Sold 

(M3) 

1 Pumps         
2 Treatment 

Unit 
        

3 Refining 

Unit Before 

Use 
        

4 Tanks          
5 Collective 

Wells 
        

6 Wells         
7 Solar 

Heater 
        

 

Thirdly: Quantity and Cost of Energy by Type 
 

1 2 3 4 5 

Serial 

No. 

Type Unit Quantity Cost (JD)  

 xx  xx 

1-  Electricity  Kilo Watt 27   

2-  Diesel  Litter 21   

3-  Fuel  Ton 11   

4-  Gas  Cylinder 32   

5-  Gasoline  Litter 21   

6-  Gasoline Super  Litter 21   

7-  Kerosene  Litter 21   

8-  Coal  Ton 11   

9-  Oil Residues  Ton 11   

11-  Machine Gas  Cylinder 32   

11 Hydraulic Oil  Ton 11   

12 Olives Residues (Jift)  Ton 11   

13 Manufacturing Gas  Cylinder 32   

14 Solar Heater  
System Type*    

15-   
Use 

Efficiency** 

   

16 Other      

* 1- Old system             2- New system    ( in the past 5 years), the price to be put under the Cost and the 

number under the Quantity 
** Use Efficiency:  1) 20-30%          2) 30-50%                  3) 50-70%                  4) more than 70% 
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Secondly: Water Sector: 

 

(201): Quantity of Used Water by Source (M
3
) 

 

4 3 2 1 

Water Quantity 
(M

3
) 

Water Value 
(JD) 

xx Water Source No. 

   Public Network 1 

   Tank 2 

   Well 3 

   Distilled Water 4 

   Other 5 

   Total Quantity Total 

 

(202): Quantity of Used Water by Type of Use 
 

1 2 

Total Used 

Water 

Quantity (M
3
) 

Type of Use 

.................. 

1 2 3 4 5 6 

Production Heating Cooling Administrative 

Use 

Irrigation Other 

      

 

(203) Quantity and Cost of Waste Water by Disposing Method:  
 

1 2 3 4 5 

No. Disposal Method 

XX 

Quantity 

(M
3
) 

Cost of 

Wastewater 

Disposing(JD) 

Cost (JD) of 

Treatment 

Units (M3)  

1 Sewage Network     
2 Cesspool     
3 Recycling     
4 Treatment Plant     
5 Irrigation     
6 Other (Specify)     
7 Total     

 

 (204) Number and Compensation of Employees Working in Environment Protection  
 

1 2 3 4 

No. Employees in Environment 

Protection 

XX No. Compensation  
(JD) 

1 No. of Employees in 

Environment Protection 
   

2 No. of Employees in 

Wastewater Treatment 
   

3 Total    
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Information in this questionnaire is strictly confidential according 

to the Statistical permanent Law No. (8) of 2003 

 

Environmental Statistics 

Environmental Survey 2012 

Industrial Activity 
 

- Firstly: Establishment Identification Information 

 

1- Serial Number: 

 

 2- Main Economic Activity ISIC 3:  

 

3- Governorate: 

 
  

4- Commercial Name: 

 

 

5- Manager Name or Owner: 

 

6- Address:………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

7- Establishment Site*: 
 

 
 

 

 
 

 
                                

 
 

 

8- Category:  
 
 

* Establishment site determined according to plant site 

 

Telephone No:                            .:  Fax:                                 

P. O .Box:………………………………. 

 6 Industrial  

 2 Agricultural  

 3 Commercial  

 4 Residential  

 5 Other Specify  
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Questionnaire (2)  

Questionnaire of the Hazardous Solid  

and Liquid Wastes- Chemical  

Industrial Activity 
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- Eighthly: Environmental protection Assets in the Hospital, Change & Usage in 2012 

 
No Type  Item No. Validity Temp. 

(CC) 

Capacity Period 

1-active 

2 Inactive 

Inactivity 

Period (day) 

Unit quantity Hour Minute 

1 Pressure & 

Thermal 

Sterilization 

Unit 

          

2 Incinerations 

Chimney 

height 

(M)…..… 

1 Primary 

Room 

        

2 Secondary 

Room 

        

3 Thermal 

Sterilization 

Unit 

          

4 Wastewater 

Treatment 

Unit 

1 Physical T.         

2 Chemical t.         

3 Biological T.         

4 Thermal T.         

5 Special 

Storage for 

Hazardous & 

Explosive 

Materials 

          

 

 
Respondent Name:  

Occupation  

Official Stamp 

Email  

Date: …/…./ 2013 

Signature  

 
Enumerator Name: Sign: Date:…/…./ 2013 

Observer Name: Sign: Date::…/…./ 2013 

Editor Name: Sign: Date::…/…./ 2013 
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Seventhly: Environment Protection Expenditures, 2012 
 

701 702  703 704  705  706  708  

No. 
Environmental Expenditures 

(JD) 

Current 

Expenditure 

Capital 

Expenditure 

Total 
Own Other 

Source 

Own Other 

Source 

1 Waste management           

00 

Prevention of Pollution through in 

process Modification 

          

01 Waste Collection and Transportation           

01 

Treatment and Hazardous Waste 

Disposal 

          

14 Thermal Treatment (Autoclave)      

15 Internal Incinerations      

16 

Cost of Incineration (outside 

Incinerations) 

     

17 Rehabilitation      

18 Other Activities           

2 Noise and Vibration Abatement           

10 Anti-Noise & Vibration Installments           

11 

Measurement, Control, Laboratories 

and a like 

          

11 Rehabilitation           

3 Radioactivity Abatement  
          

10 Protection of Ambient Air           

11 

Transportation and Treatment of 

Radiant Waste 

          

33 

Measurement, Control, Laboratories 

and a like 

          

11 Other Activities           

4 Research and Development           

10 Waste Studies & Researches           

11 Radioactivity Abatement Researches           

11 Other Environmental Researches           

5 Environment Protection n.e.c. 
          

10 

General administration, regulation and 

the like 

          

11 

Environmental Education, Awareness & 

Information 

          

11 

Other Activities e.g. (ISO 14000, 

14001) 

          

54 
Wages & Salaries for Employees of 

Environmental protection  

          

55 Total           

56 

Number of Environmental Protection 

Employees* 

  

        

 

* Environmental Protection Employee: is the person who is in charge of pollution reduction and  prevention activities outside the 

hospital, for Instant, Medical waste and/or Wastewater management, or Conducting any Environmental Researches. 
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- Fifthly: Quantity and Value of Used Water by Source and Quantity of Wastewater  
 

1 2 3 4 5 

No. Water Source xx Water Value 
(JD) 

Water Quantity 
(M

3
) 

Quantity of 

Wastewater 

(M3) 

1- Public Network     
2- Tank     
3- Well     
4- Other     
Total Total Quantity 99    

 

 
* Wastewater Disposal Method  

 
1 Public Sewerage Network (PSN) 

2 Cesspool 

3 Other (Specify) 

 

 

- Sixthly: Quantity and Value of Consumed Energy in 2011 

 

1 2 3 4 5 

Serial 

No. 

Type Unit Quantity Energy Value 

(JD)   xx  xx 

1 Electricity  Kilo Watt 12   

2 Diesel  Litter 10   

3 Fuel  Ton 00   

4 Gas  Cylinder 11   

5 Gasoline  Litter 10   

6 Gasoline Super  Litter 10   

7 Kerosene  Litter 10   

8 Solar Heater  
System Type*    

9  
Use 

Efficiency** 

   

10 Other      

     * 1- old             2- new    ( in the past 5 years) 
     ** Use Efficiency:  1) 20-30%          2) 30-50%                  3) 50-70%                  4) more than 70% 
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Q: Is There Medical Waste Separation?  Yes                          No                    
 

- Fourthly: Quantity of Medical Wastes by Category and Method of Disposal* During 2012 
 

NO. Item NO. Category Unit XX Quantity Method of Disposal 

 Non 

Sharp 

Contaminated 

Residues 

1 External Organs Ectomy          

 2 Internal Organs Ectomy          

 3 Dislocated Teeth           

 4 Placenta Tissues          

 5 Serums and Vaccines Bags          

 6 Expired Blood Units          

 Non Dang. 

Med. Waste 

1 Blood Tests Residual           

 2 Urine Tests Residual           

 3 Stool Tests Residual           

 4 Micro. Tests Residual           

 5 Biopsy Tests Residual           

 6 Urine Bags          

 7 Cotton & Gauze          

 8 Disposable Diapers          

 9 Different Size Bags          

 10 Permeable Bags (Autoclave)          

 11 Isolated Containers for Sharp Tools          

 12 Spray Tubes          

 13 Disposable Kits of Dialysis unit          

 14 Medicine Refills          

 15 Medical Glasses          

 16 Disposables Plastic          

 17 I.V.S. Bags          

 Contaminated 

Sharp Waste 

1 Syringes & Needles          

 2 Lancets          

 Chemical  

& Medicinal 

Residuals 

1 Clinical Liquid Indicators          

 2 Med. Stains          

 3 Liquids From Surgeries          

 4 Disincentive Residuals          

 5 Fixer Residuals          

 6 Developer Residuals           

 7 Wasted Films          

 8 Medicine Residues          

 9 Dialysis Unit Liquid Residues          

 10 Isolated Dialysis Liquid Residues           

 11 Teeth Fill Residues          
 

(*) Disposal Methods or Treatment 
 

Treatment and Refining Unit 

+Public Network (PSN) 

4 Cesspool  

 

3 Central Incinerators 

“outside the site”  

2 Private Incinerators 

“inside the site”  

1 

Partial Treatment and 

Refining Unit  

8 Sewerage Network  

(PSN) 

7 Special Dump for 

Hazardous Waste  

6 Municipality Dump  5 

Isolated Collection 12 Sold  1

1 

Recycling  1

0 

Total Treatment and 

Refining Unit  

9 

  Other (Specify)  1

4 

Delver to Special 

Directory 

1

3 



00 

 

 
- Thirdly: Requires Articles Used During 2012 

 
NO. Item NO. Category Unit XX Quantity 

1 Medical 

Disposal 

 

1 Medical Disposal    
2 Syringes & Needles    
3 Lancets    
4 Cotton & Gauze    

2 Medical 

Glasses 

1 Lab. & Med. Materials 

(Glasses)  
   

3 Chemicals 

 

1 Medical Disincentives & 

Sterilizers 
   

2 Medical Indicators    
3 Medical Stains    
4 General Disincentives    

4 Blood Units 1 Blood Units     
5 Plastic & 

non Metallic 

Materials 

1 Human Organs Prosthetics    
2 Artificial Teeth    
3 Teeth Fill     
4 Lab. & Med. Materials (plastic)    
5 Mercurial Thermometers    
6 Blood Pressure Mercurial 

Devices 
   

6 Dialysis 

Units 

1 Dialysis Units     
2 Isolated Dialysis Unit     
3 Number of Dialysis     

7 Diagnoses 

Radiology 

 

1 Radiology Units    
2 Radiation Films    
3 Teeth Radiation Units     
4 Teeth Radiation Films    
5 Nuclear Radiation Units     
6 Nuclear Radiation Films    
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Information in this questionnaire is strictly confidential according 

to the Statistical permanent Law No. (8) of 2003 

Environmental Statistics 

Environmental Survey 2012 

Medical Sector- Hospitals 
 

Firstly: Identification Information 

 

1- Enterprise Serial Number: 

 

 2- Main Economic Activity ISIC:  

 

3- Governorate: 

 
  

4- Enterprise Commercial Name: 

 

 

5- Manager Name or Owner: 

 

6-Enterprise Address:……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Secondly: General Data: 

 

Number of Cases Reviewed by the Hospital During 2012 
 

Number Case Type Male Female Total 

1 Admission    

2 Visit    

 

Number of Beds:  

 

Occupancy During 2011:  

 

 

 

 

 

 
Jubaiha Tel.: 5300700, ext. 510   Habal Amman Tel.: 4624313    Fax: 5300710     Telex: 24117 (statis Jo) P. O .Box: 2015 Amman    

Email:stat@dos.gov.jo 

Web site:www.dos.gov.jo 

 

Telephone No:                               Fax:                                 

P. O .Box:………………………………. 

8 6 0 1 
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Questionnaire (1)  

 Questionnaire of the Hazardous Solid and Liquid Wastes-

Medical Services 

 Activity Survey - Hospitals 
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9. Questionnaires  
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7. Data Processing Stage 
 

7.1 Office Processing 

The completed questionnaires were checked according to written editing rules. 

Questionnaires containing any suspected data were returned to the field teams for 

verification, and upon completion of the editing operation, questionnaires were coded 

according to the adopted coding manuals.  
 

7.2 Electronic Processing 

The completed questionnaires were delivered to the Data Entry Division, to be entered 

using special pre-prepared entry programs and electronic edit rules. Upon completion of 

data entry and data cleaning, preliminary results were extracted to be edited and verified. 
 

8. Preparation of Report and Dissemination of Results  

After the editing and tabulation operations were completed, the Environment publication 

tables were prepared, and the results were uploaded on the DoS website. 
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Industrial Wastes: The liquid and solid wastes resulting from manufacturing certain 

products.  

 

Standards: The standards and norms adopted by international or national specialized 

institutions for quality control of products (water, food …etc) to ensure its 

appropriateness for use. 
 

E-Waste or Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): is the term used to 

describe old, end-of-life or discarded appliances using electricity. It includes computers, 

consumer electronics, mobile phones, fridges etc. which have been sold, donated or 

disposed of by their original users. 
 

Total Suspended Particles: The solid and liquid particles suspended in the air, with a 

diameter of less than 100 micron. Sources of these pollutants are dust, burn of fuels, 

forest fires, aroused dust on non-paved roads, etc. 
 

Pesticides: Any substance or mixed of substances used to protect or eradicate any pest 

including disease carriers for humans, animals, and undesirable plants or animal. 
 

Fertilizers: Any organic or inorganic substances that contain chemical elements to 

enhance plant growth and soil fertility. The basic three elements are nitrogen, 

phosphorous, and potassium.    
 

5 Surveys Main Documents  
 

5.1 Surveys Questionnaires  

A. The medical services questionnaire. 

B. The industrial questionnaire. 

C. The municipality’s questionnaire. 

D. Hotel and Educational Activities questionnaire. 

E. Electronic waste questionnaire. 
 

5.2 Instructions Manuals: 

A. Instructions Manual for completing the questionnaire and explaining the 

concepts and terms. 

B. Editing rules manual for checking the consistency of data.  

C. The coding manual. 

 

6. Data Collection Stage 

The field work was carried out by selected interviewers under the control of the team 

supervisors. The field supervisors checked their questionnaires of his teams at the end of 

each working day, then handed them over to the field editors to check them again. Any 

questionnaire believed to have a mistake was returned to the field to be corrected.  

http://ewasteguide.info/glossary/term/247
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D. Stratified sample was selected for industrial activities in 2012. The Kingdome 

divided into three regions accordingly, and then the sample society in each region 

and economic activity divided into five categories as shown below.  The total size 

of the sample was 898 establishments for this year. 

 

Frame Worker Category Establishments Category 

Less than 5 worker 1 

5-9 Workers 2 

10-19 Workers 3 

More than 20 Workers 4 

Rare Frames 5 

 

E. For the purpose of the survey in 2012 on electronic and electrical wastes resulted 

from the activities of the financial and insurance sector and from hardware 

maintenance and software activities, a sample from two groups with a total sample 

size 297 establishments was used.  The first group covered all financial 

establishments and some insurance activities, with a number of 204 establishments. 

The second group covered hardware maintenance and software activities. with a 

number of 93 establishments. 
 

4.5 Main Definitions 

Pollution: Is the existence of materials and heat in an ambient (air, water, soil) whose 

nature, location or quantity cause undesired environmental effects. 
 

Wastes: The by-products resulted from extracting raw materials and processing of raw 

materials as final intermediate products, including those resulted from consumption of 

final products or any other human activities to be disposed of by the producer, excluding 

recycled wastes or wastes used in the production site. 
 

Medical Wastes: The remaining materials resulting from medical care in hospitals, 

clinics, labs, and other medical establishments. This definition excludes household 

medical wastes. 
 

ISIC: The International Standard Industrial Classification of all Economic Activities 

(ISIC) is the international reference classification of productive economic activities. Its 

main purpose is to provide a set of activity categories that can be utilized for the 

production of statistics according to such activities. 
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and insurance, and software maintenance activities,..etc.) in order to collect data 

pertaining to 2012 on the uses of water and energy, production of hazardous and non-

hazardous solid and liquid wastes, production of the e-waste and the environmental 

protection expenditures made by these activities, and the objectives of these Surveys are: 

A. Providing of statistical data on solid and liquid wastes (hazardous and non-

hazardous). 

B. Providing of data on the quantities of used water and sewage, in addition to 

methods of disposal and treatment. 

C. Providing of data on quantity, type and value of consumed energy. 

D. Providing of data on the expenditures to protect the environment. 

E. Providing of information on infrastructure and capital formation, and fixed assets 

related to water. 
 

4.2 Surveys Coverage  

The surveys covered a representative sample on the region level for software 

maintenance activities and finance and insurance activities. While, the manufacturing of 

chemical materials activities were covered by a comprehensive survey for certain 

industrial activities and a representative sample of other activities. Public and private 

hospitals and municipalities were completely enumerated. 
 

4.3 The Surveys Frame  

The Economic Census carried out in 2011 provided a comprehensive frame for economic 

establishments. This frame has been used to design the environmental surveys samples. 
 

4.4 The Surveys Sample 

The stratified sampling method has been employed in the design of these surveys. The 

establishments were divided into strata according to the number of employees in each 

establishment. The sample has been distributed among the strata by using the method of 

proportional distribution to the number of employees in each stratum and was drawn as 

follows: 

 

A. A comprehensive survey in 2012 was used for all municipalities in the Kingdom. 

The total number of municipalities was 100. 

B. A comprehensive survey in 2012 was used for all public and private hospitals.  

The total number of hospitals was 88. 

C. A comprehensive survey in 2012 was used for Hotel and Education Activities in 

the kingdom, covering hotels, general secondary education, higher education and 

other education activities, like cultural centers. Those Activities were selected 

based on their impact on the environment in term of using water and energy and 

producing waste. 
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D. Providing for various environmental indicators. 

E. Creating environmental database. 

F. Providing of information on expenditure to protect the environment. 

 

3. Sources of Environmental Statistical Data 

The environmental statistics are collected from the following sources: 

3.1 Administrative Registers from Ministries, Governmental Departments, Public 

and Private Institutions  

The statistical data is collected from various governmental institutions according to their 

specialty, and from public and private institutions and associations dealing with this 

subject. Continuous coordination with these institutions is maintained to obtain up-to 

date data and information for inclusion in the environmental statistics report. After 

collection, data are checked and classified. In case there were any mistakes or conflicts in 

the data, contacts are made with concerned parties to carry out the necessary corrections.  
 

3.2 Directorates and Divisions Working Within the DoS 

Data are collected from various directorates in the DoS, whether these data are published 

or not. Some environmental indicators are calculated while some other data are re-

tabulated in the form of tables for inclusion in this report. These directorates are: 

A. Directorates of Economic Statistics  

B. Directorates of Economic Surveys. 

C. Directorate of National Accounts. 

D. Directorate of Agricultural Statistics. 

E. Directorate of Population and Social Statistics. 

F. Directorate of Household Surveys. 
 

3.3 Surveys and Studies 

For the purpose of this report, many surveys are carried out, as follows: 

A. Hazardous solid and liquid wastes survey in the medical services activity. 

B. Hazardous solid and liquid wastes survey in the industrial activity (Chemical,  

   Plastic and Rubber Activities) and other industrial activities. 

C. Solid Wastes survey for the Municipalities Activity. 

D. Environment survey in services sector (Hotels and Education Activities). 

E. Electronic waste survey in finance and Insurance sector and in software 

   maintenance activities. 
 

4. Surveys General Background  

4.1 Introduction 

Several surveys have been implemented during 2013 at the National level for different 

economic activities (the medical services, municipalities, chemical industries, finance 
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1. Introduction 

Environment is defined as the overall outer conditions affecting life, growth and beings 

existence. The environmental system is distinguished in the balance among its elements 

(i.e. water, air and land) and it can adapt, within certain limits, with changes that may 

occur.  But, life development, technological advancement and introduction of machines, 

chemicals, radio-active items, various sources of power generation, exhaustion of natural 

resources, occurrence of catastrophes due to human activities such as nuclear explosions in 

addition to the use of fertilizers and pesticides, all these lead to environmental 

disequilibrium and many environmental problems. 
 

So, environmental protection must be taken seriously in order to reduce these problems. It 

should be given top priority by the public and private sectors because each being has the 

right to live in a balanced, clean and pollution-free environment. 
 

Jordan was one of the pioneer countries to exert extensive efforts in the field of 

environmental protection. Accordingly, many directorates and divisions dealing with 

environmental issues were established in various governmental institutions, in addition to 

the establishment of the Ministry of Environment. Moreover, the Government issued the 

Environment Protection Law, and continuously supports the non-governmental 

organizations interested in this subject. 
 

In continuation with the above mentioned, the Department of Statistics established the 

Environment Statistics Division which is always keen to improve its work to provide 

comprehensive statistical data in this field. The decision makers, policy makers, planners 

and researchers can benefit a lot by the comprehensive environmental database available at 

the Department of Statistics. Part of this data is published in this report and more will be 

published in the future. In addition, the annual environmental statistics report was changed 

compared with previous years, in which all tables were aggregated according to the subject 

under the sector in which it belongs depending on its environmental dimension. Also, work 

is done to provide data on expenditure on environment protection and number of employees 

in public sector and the other surveys which held in the division who are working on 

environment protection. 
 

2. Objectives of the Environmental Statistics 

A. Providing a statistical data on various environmental elements and their distribution in 

Jordan. 

B. Providing of data on available natural resources, deposits and safe exploitation of 

these resources. 

C. Providing of data on environmental pollutants by type, source and their effects on 

environment. 
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 The highest proportion of operative water load compared to designed water load at 

“Feladelphia Un.” sewage treatment station was 250% in 2012, while the highest 

proportion of operative organic load compared to designed organic load was 224% at 

Jarash station in 2011. 
 

 The number of samples not in conformity with the Jordanian specifications concerning 

the microscopic tests of drinking water was 379 samples and its percentage was 1.1 % 

of total samples in 2012.  
 

 There was an increase in the summation of the consumption of electrical energy in the 

different sectors (household, industrial, commercial, water pumping and street 

lighting) during 2012, which reached 14274 GWH compared with 13535 GWH in 

2011. 
 

 The results showed a decrease in production of potash and cement by 20.8% during 

2012 compared with 2011. 
 

 The results showed that the most common method for disposing the solid waste in the 

medical services sector was the central incinerators, while the most common method 

for disposing of liquid waste was public sewage network during 2012. 
 

 The results of electronic and electrical waste in hazardous industries and some other 

industrial activities showed that the majority of these waste were sold by average of 

37%, and the same sequence was in hotel and education activities, by 34% in average.  
 

 The results in banking and insurance activities and hardware maintenance activities 

also showed that, 59.4% and 57.4% of electrical waste were sold respectively. 
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Executive Summary 

 

The Environment Statistics provide data on the natural resources in addition to the liquid, 

solid and gases polutants that affect the environment components: air, water and land. The 

importance of the environment statistics is realized through upgrading and developing the 

work in this field which is charactrised by its rapid development and increasing interest at the 

interneational and local levels. Currently, the work trend is directed towards environmental 

economic integration and environmental social integration in order to achieve the concept of 

sustainable development. 

 

The Department of Statistics (DoS) has established the Environmental Statistics Division with 

the objective that its tasks and outputs are compatible with the products of the best 

international standards and practices adopted by the EUROSTAT, the ESCWA and the 

UNSD. Another objective is becoming a reliable national benchmark for high quality 

environmental statistics in addition to being a national source for the decision and policy 

makers in Jordan. One of the tasks of this Division is providing an environmental database 

with time series of available data whether collected through annual survyes or from 

administrative records obtained from different concerned ministries and institutions. These 

data are collected, classified, then various indicators are calculted. The following are the main 

indicators for 2012:  

 

 The estimated population density in the Kingdom was 71.9 persons/km
2
 in 2012. 

 

 The percentage of domestic foodstuff samples not in conformity with the 

specifications decreased, according to the results obtained from the Pesticides 

Residuals Laboratory from .1.4% in 2011 to 0% in 2012. 
 

 The quantity of imported agricultural pesticides according to type has increased from 

1956 ton in 2011 to 2060 ton in 2012. 
 

 The expenditures on environment protection in some industrial activities was JD. 8.6 

million, and the expenditures on environment protection in hazardous industries was 

JD. 61.1 million in 2012. 
 

 The number of forest fires was 57 in 2012 damaging 4323 forest trees covering 1296 

dunums. 
 

 The volume of rainfall was 5943 million cubic meters during the season of 2011/2012 

constituting 72.5% of the long term rainfall average amounting to 8195 million cubic 

meters.   

 

 

 



Preface 

 

The Department of Statistics is pleased to publish the seventeenth annual publication on 

Environmental Statistics for 2012. The environmental statistics is considered as an 

informative database for developing environmental indicators and providing the 

environmental accounts to mesure the impacts of economic on the environment and to 

mesure the provision of environmental goods and services to the economy. 

 

The rapid economic growth has lead to resources overexploitation and caused damages to 

the environment, which in turn caused air and water resources pollution, groundwater 

exhaustion, disbalancing the ecosystems resulting in loss of biodiversity and biological 

species, land degradation and desertification, in addition to adverse impact of energy uses 

on climate. These problems can be solved through integrated programs based on modern 

and comprehensive environmental statistics. 

 

Coordination between the ministries and institutions to solve the environmental problems 

and creat a database has become an urgent issue.  Therefore, the DoS has allotted special 

importance to environment. The DoS obtains environmental data from various sources such 

as the ministries governmental departments and related public insititutsion and various 

sections of DoS, in addition to a great part of data, which is collected through an annual 

specialized survey. This data provides essential indicators, compatible with the best 

international standards, for planners, researchers and workers in the environmental field. 

 

The DoS would like to take this opportunity to express its gratitude to all ministries, 

governmental departments and public and private institutions who contributed in providing 

the necessary statistical data of this report. The DoS welcomes any constructive comments 

or suggestions that may contribute to improving and developing the comming issues of this 

report. 

                              

Dr. Qasem Alzoubi  

 

                                                                                                  Director General of Statistics 
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