
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1028 كانون الثاني
 



 مـــتقدي
 

أدى ة، ياإلفراط يف استغالل ادلوارد الطبيعلقسرية والنمو اإلقتصادي السريع مع تزامن التحضر واذلجرات اإن 
سيؤثر والذي تراجع نوعية اذلواء وقلة موارد ادلياه وتدىور األراضي والتصحر وفقدان التنوع احليوي  إىلحتديدًا 

 .واستدامة ادلوارد البيئية حتماً على نوعية احلياة
كما   من السياسات والتشريعات البيئية، إىل برامج واسعةاالستناد يتطلب حتديد ادلشكالت البيئية وحلوذلا 

 تسهمويتطلب إعداد ىذه الربامج احلصول على بياانت دقيقة وقابلة للمقارنة ومعتمدة على خطة زمنية زلكمة. 
رار والشركاء معلوماتية ضرورية تستخدمها الوزارات الرمسية وصانعي الق قاعدةيف توفري اإلحصاءات البيئية 
تدامة على نمية ادلسالتقي  مؤررات ودعم حتها تكمن يف التخطيط البيئي وتشجيع تفأمهي والباحثني البيئيني،

 تقييم مؤررات األداء البيئي.يف و والدويل احمللي  ينالصعيد
على استخدام إطار تطوير اإلحصاءات  4102-4102البيئة لعام  إلحصاءات العشرين ةالسنوينشرة اعتمدت ال

خدام والتعاريف واستتوحيد ادلنهجيات والذي أعدتو األمم ادلتحدة دلساعدة البلدان على   FDESالبيئية 
 التصنيفات ادلوحدة يف رلال ادلعلومات واإلحصاءات البيئية.

 ذلكحلل مشاكل البيئة و أصبح أمرًا يف غاية األمهية التنسي  بني الوزارات وادلؤسسات و كامل العمل ادلتإن 
 مة إىتمامًا خاصًا مبوضوع البيئةأولت دائرة اإلحصاءات العا، فقد لذلكو . نشاء قاعدة معلومات متجددةإل

ذات العالقة، ومن الوزارات والدوائر وادلؤسسات العامة كمن عدة مصادر   البياانتعلى الدائرة  حتصلحيث 
تخصصة، ادل ةدانييادلسوح إجراء ادلمن البياانت من خالل  جزء كبريابإلضافة إىل مجع  ،سلتلف أقسام الدائرة

توفر ىذه البياانت مؤررات أساسية وف  ادلعايري الدولية وختدم ادلخططني والعاملني والباحثني وادلهتمني حيث 
 يف رلاالت البيئة.

 
مجيع الوزارات والدوائر  إىلىذه الفرصة لتتقدم خبالص ركرىا وتقديرىا اءات العامة دائرة اإلحصتغتنم و 

. وأتمل النشرة هىذيف توفري ادلعلومات اإلحصائية الواردة يف  أسهمتاحلكومية وادلؤسسات العامة واخلاصة اليت 
ير وحتسني ادلوضوعية والبناءة اليت ميكن أن تسهم يف تطو  دلالحااتدىا ابيزو تالدائرة من ادلهتمني يف ىذا اجملال 

 .النشرة هاألعداد القادمة من ىذ
 

 
 د. قاسم الزعيب

 املديـر العـام
 



 ب 
 

 امللخص التنفيذي
 

تصف اإلحصاءات البيئية حالة البيئة والتغريات اليت حتصل عليها عرب الزمن وتشمل البيئة الطبيعية من ماء 
تتصف احصاءات البيئة  أرضية، كما وتشمل التنوع احليوي وادلستوطنات البشرية وأتثريىا.وىواء/مناخ وموارد 

ث تتطرق إىل األنشطة البشرية واحلوادث الطبيعية وأثرىا على البيئة، كما وتتطرق إىل بطبيعتها التكاملية حي
ادلتمثل يف البيئة من دورىا الكبري وتنبع أمهية إحصاءات االستجاابت ذلذه اآلاثر وجودة وتوافر ادلوارد الطبيعية. 

ىتمام متزايد عادلياً وزللياً. طور السريع ويف نفس الوقت حياى إبتطوير العمل يف رلال البيئة، والذي يتصف ابلت
 حتقي  مفهوم يتجو العمل البيئي حاليًا حنو التكامل البيئي االقتصادي والتكامل البيئي االجتماعي للوصول إىل

 .ىم سلرجات عمل اإلحصاءات البيئيةامة حيث تعترب ادلؤررات واحلساابت البيئية من أالتنمية ادلستد

وابلرجوع إىل تعريف اإلحصاءات البيئية جند أهنا تشمل تطوير وتطبي  ادلنهجيات اإلحصائية يف القضااي البيئية 
ابدلسوح البيئية واخلرائط وحىت النمذجة يف أثر ادللواثت على صحة  إىل مواضيع عديدة ومتنوعة ابتداءً وتتطرق 

اإلنسان والنام البيئية ادلختلفة والتنبؤ مبا ميكن أن تصل إليو احلالة البيئية يف ادلستقبل وتشمل أيضا سالسل 
 البياانت والتحليل ادلتعم  ذلا.

توفر من بياانت، سواء كانت من خالل ادلسوح إحصاءات البيئة قاعدة بياانت بيئية وسالسل زمنية دلا يتوفر 
دارية من الوزارات والدوائر احلكومية ادلعنية، ويتم مجع وتصنيف ىذه اإلسجالت خالل الالبيئية السنوية أو من 

يلي أىم ادلؤررات  البياانت واحتساب ادلؤررات البيئية ادلختلفة يف نشرة سنوية لإلحصاءات البيئية، وفيما
 :4102-4102 الرئيسية لعام

 

 4رخص/كم 00112ن ردلغت الكثافة السكانية يف األب
 .4102عام 

   اً طن 4.2511 إىل 4104عام يف  اً طن 4121كمية ادلبيدات الزراعية ادلستوردة حسب النوع من ارتفعت 
 .4102يف عام 

 4102مليون دينار يف عام 512بلغت قيمة اإلنفاق على محاية البيئة يف بعض أنشطة الصناعات حوايل ،

 1دينار مليون.41كما وبلغت قيمة اإلنفاق على محاية البيئة ألنشطة الصناعات اخلطرةحوايل

  0.45رجرة حرجية تغطي  03.1نتج عنها تضرر  4102حريقا يف عام  21بلغ عدد حرائ  الغاابت 
 .اً دومن

 وتشكل ما نسبتو  4102/4102مليون مًت مكعب يف موسم  3332لغ حجم األمطار اذلاطلة ب
 مليون مًت مكعب. 308011األمطار طويل األمد والبالغ  ىطول معدل من 01312%



 ج 
 

  لتنقية ادلياه  ادلفرقبلغت أعلى نسبة للحمل ادلائي التشغيلي إىل احلمل ادلائي التصميمي يف زلطة
أما أعلى نسبة للحمل العضوي التشغيلي إىل احلمل العضوي التصميمي  ،4102لعام  %..4العادمة 

 .4102عام لادلزار والعداننية تنقية يف زلطة  %022فقد كانت 

  عينة  252بلغ عدد العينات غري ادلطابقة للمواصفة األردنية ابلنسبة للفحوص اجلرثومية دلياه الشرب
 .4102لعام ة من عدد العينات الكلي0.7 %بنسبة

  ضخ مياه و جتاري و صناعي و زاد رلموع الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة لكافة قطاعات االستهالك )منزيل
عام ل جيجا واط/ساعة 02203مقابل  جيجا واط/ساعة .0205، حيث بلغ 4102عام ل إانرة روارع(و 

4102. 

 مقارنة ابنتاج عام  4102 عام خالل %0412بنسبة  االمسنتو إنتاج البواتس  رتفاعا تشري النتائج إىل
4102. 

  أظهرت النتائج أن األسلوب األكثر ريوعًا للتخلص من النفاايت الصلبة يف نشاط اخلدمات الطبية
كثر ريوعا للتخلص من النفاايت السائلة فهو من خالل الشبكة سلوب األاأل،و ادلركزيةىو ادلرمدات 

 العامة.

  أظهرت نتائج مسح النفاايت اإللكًتونية يف أنشطة الصناعات اخلطرة وبعض أنشطة الصناعات
تسليمو األخرى ادلختلفة أن أسلوب التخلص الغالب من ىذه النفاايت اإللكًتونية كان عن طري  

الغالب يف أنشطة التخلص أسلوب وكان  كما،  %54مبتوسط نسب بلغ  جلهات سلتصة ابلتدوير
 جلميع النفاايت اإللكًتونية. %3813مبتوسط نسب  مكب النفاايتىو التعليم الفنادق و 

 أنو مت التخلص من النفاايت وأنشطة صيانة الربرليات كما أظهرت النتائج يف أنشطة ادلالية والتأمني ،
.4102 يف عام على التوايل% 3412و %3412مبتوسط نسب بلغ  مكب النفاايتاإللكًتونية عن طري  



 د 
 

 االختصارات املستخدمة:
  

 درجة مئوية د.م

 مليمًت ملم

 مليون مًت مكعب م.م.م

 عدد العينات الكلي ع.ك

 عدد العينات غري ادلطابقة للمواصفة األردنية غ.م

 جيجا واط ساعة ج.و.س

 طن مكافئ نفط طن.م.ن

 مًت مكعب .م

FDES البيئية االحصاءات تطوير إطار 
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2015

3.1.3.1 
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)جااااةءابلبليااااون(خاااا لالفاااارتةأايراإللكرتونيااااةر اااادالادلعاااادلالعااااامالشااااهريلرتاكيااااةالغااااازاتيفمواقااااع
2015نيسان-2014

4.1.3.1 

2016 نيسان-2015)جةءابلبليون(أايراإللكرتونيةالر دمواقعمعدالتتراكيةالغازاتالسنويةيف 92 5.1.3.1 

2016 نيسان-2015أعلىالقيماليوميةلرتاكيةالغازاتيفزلطاتالر داإللكرتونية)جةءابلبليون(أاير 93 6.1.3.1 
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، JS 1140مقارنةادلعدلالسنويلرتاكيةالغاازاتيفزلطااتالر اداإللكرتونياةماعادلوا افةاألردنياةرقام

)جاريالتعديل(2016 نيسان-2015أاير
7.1.3.1 

  نوعية ادلياه العذبة 1.1.1 

نوعيةادلياهاحلوفية -أ   

2014نتائجالفحوصالفيةايئيةوالكيميائيةواجلرثوميةلعيناتادلياهالعذبةماأحواضجوفيةسلتارة 96 1.2.3.1 

2015نتائجالفحوصالفيةايئيةوالكيميائيةواجلرثوميةلعيناتادلياهالعذبةماأحواضجوفيةسلتارة 97 2.2.3.1 

نوعيةمياهالسدود -ب   

2014نتائجالفحوصالفيةايئيةوالكيميائيةواجلرثوميةلعيناتادلياهالعذبةماسدودسلتارة 98 3.2.3.1 

2015نتائجالفحوصالفيةايئيةوالكيميائيةواجلرثوميةلعيناتادلياهالعذبةماسدودسلتارة 99 4.2.3.1 

نوعيةمياهالسيولواألودية-ج   



 ي
 

 الصفحة  رقم اجلدول
2015 نتائجالفحوصالفيةايئيةوالكيميائيةواجلرثوميةلعيناتادلياهالعذبةماالسيولواألوديةسلتارة 100 5.2.3.1 

2015نتائجبرانمجمراقبة هاريجمياهالشربواآلابرالةراعيةوالينابيع 101 6.2.3.1 

نوعيةمياهالشرب-د   

 7.2.3.1 2014 الشربحسباحملافظةوادلصدرنتائجالفحوصاجلرثوميةلعيناتمياه 102

 8.2.3.1 2015 نتائجالفحوصاجلرثوميةلعيناتمياهالشربحسباحملافظةوادلصدر 103

 9.2.3.1 2014 نتائجالفحوصاجلرثوميةلعيناتمياهالشربحسبالشهروادلصدر 104

 10.2.3.1 2015 وادلصدرنتائجالفحوصاجلرثوميةلعيناتمياهالشربحسبالشهر 105

 11.2.3.1 2015-2011 نتائجالفحوصاجلرثوميةلعيناتمياهالشربحسبادلصدر 106

 12.2.3.1 2015-2002 عددعيناتمياهالشرباحملللةجرثومياًوغريادلطابقة 107

 13.2.3.1 2014 ادلصدرونوعالفحصنتائجفحوصمياهزلطاتالتحليةوادلياهادلعدنيةوادلعبأةوادلستوردةحسب 108

 14.2.3.1 2015 نتائجفحوصمياهزلطاتالتحليةوادلياهادلعدنيةوادلعبأةوادلستوردةحسبادلصدرونوعالفحص 109
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-2010 تائجفحوصمياهزلطاتالتحليةوادلياهادلعدنيةوادلعبأةوادلستوردةحسابناوعالفحاصوالسانةن

2012 

15.2.3.1 
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-2013 تائجفحوصمياهزلطاتالتحليةوادلياهادلعدنيةوادلعبأةوادلستوردةحسابناوعالفحاصوالسانةن

2015 

16.2.3.1 

  نوعيةمياهادلسابح   –ه  

 15.2.3.1 2015 نتائجالفحوصاجلرثوميةلعيناتمياهالسباحةحسبادلوقع 111

  نوعية مياه البحار 1.1.1 

 1.3.3.1 2014 الفحوصالفيةايئيةوالكيميائيةدلياهخليجالعقبةدلناطقسلتارة،نتائج 113

 2.3.3.1 2015 نتائجالفحوصالفيةايئيةوالكيميائيةدلياهخليجالعقبةدلناطقسلتارة، 113

2015اخلصائصالفيةايئيةدلياهخليجالعقبة، 114 3.3.3.1 

2015اخلصائصالفيةايئيةدلياهالبحرادليت، 114 4.3.3.1 

  ادلوارد البيئية واستخداماهتا 1 

  ادلوارد ادلعدنية 1.1 

  ادلخزون والتغيري يف ادلوارد ادلعدنية 1.1.1 

 1.1.1.2 ةادلعادنوالصخورالرئيسيةيفادلملكةحسبادلنطق 116

 2.1.1.2 2015-2006 خصالتنقيبوحقوقالتعدياادلخصة،ر 117

 3.1.1.2 2015-2006 مساحةادلقالعادلرخصة،وعددادلقالع 117

 4.1.1.2 2014 ادلقالعادلرخصةحسبنوعيةادلادةواحملافظة، 118

 5.1.1.2 (000) 2015-2007 إنتاجالبواتسوالفوسفاتاجلافحسبادلنجمواإلمسنتوالكلنكرحسبادلصنع  119



 ك
 

  وجتارة ادلوارد ادلعدنيةإنتاج   1.1.1 

 الصفحة  رقم اجلدول
 1.2.1.2 2015-2010 اإلمجايللييفالناتجاحملوالصناعاتاإلستخراجيةمسامهةقطاعالتعديا 121

 2.2.1.2 2015-2010 قيمة ادراتادلملكةماأىمادلواداخلاموادلصنعة)ابألفدينار( 122

 3.2.1.2 2015-2010، ادلواداخلاموادلصنعةيفإمجايلالصادراتمسامهة ادراتادلملكةماأىم 122

 4.2.1.2 2015 -2014 مستورداتسلتارةمااخلاماتادلعدنيةوادلصنعة)طا( 123

  موارد الطاقة 1.1 

  ادلخزون والتغيري يف موارد الطاقة 1.1.1 

 1.1.2.2 2015-2010 نصيبالفردماالطاقة 125

 2.1.2.2 )ألفطامكافئ( 2015-2010  الطاقةيفاألردنميةان 126

 

127 

 إلستطاعةألنظمةالطاقةالشمسايةادلركباةوادلربوطاةوالاطيفطاورالاربطعلاىشابكاتتوزياعالكهارابءيفا

 )ك.واط( 2015-2014كافةالقطاعات

3.1.2.2 
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)ميجااا 2015-2014 الاارايح(حسااباحملطااة،اإلنتاااجالفعلاايدلشاااريعالطاقااةادلتجااددة)الشمساايةوطاقااة
 واط/ساعة(

4.1.2.2 

  انتاج واستهالك وجتارة الطاقة 1.1.1 

 1.2.2.2 )ألفطامكافئنفط( 2015-2010 اإلنتاجاحملليللنفطوالغازواالسته كالكليللطاقواألولية 129

 2.2.2.2 )ألفطا( 2015-2010  تماالنفطاخلاموالفحماادلستورد 130

 3.2.2.2 )ألفط.م.ن( 2015-2010 استه كالطاقةاالولية 130

 4.2.2.2 2015-2013 ادلستوردةالطاقةالكهرابئيةادلصدرةو 131

 5.2.2.2 )ج.و.س( 2015-2013 الطاقةالكهرابئيةادلولدةحسبنوعالوقود 131

 6.2.2.2 )الفطامرتي( 2015-2010 استه كادلشتقاتالنفطية 132

 7.2.2.2 )ط.م.ن(  2015 -2013 استه كالوقوديفتوليدالكهرابء 132

 8.2.2.2 )ألفط.م.ن( 2015-2010 الطاقةاألوليةادلستخدمةحسبالقطاع 133

 9.2.2.2 )ج.و.س( 2015-2010 الطاقةالكهرابئيةادلستخدمةحسبالقطاع 134

  ادلوارد احليوية 3.1 

  اخلشبيةادلوارد   1.3.1 

 1.1.5.2 2015 -2014 )كغم( األخشابوالفحممستورداتادلملكةما 137

 2.1.5.2 2015-2013 لألعواموميوادلملوكعلىمستوىاحملافظةانتاجاحلطبيفاحلراجاحلك 138

 3.1.5.2 2015-2013 لألعواموميوادلملوكعلىمستوىاحملافظةانتاجالفحميفاحلراجاحلك 138

  موارد الثروة السمكية 1.3.1 

 1.2.5.2 2015 -2014 مستورداتادلملكةمااألمساكوادلنتجاتالسمكية)طا( 139



 ل
 

 رقم اجلدول  الصفحة
 2.2.5.2 2015 -2013  إنتاجادلملكةمااألمساكحسباالنوع 140

  احملاصيل  1.3.1 

 1.3.5.2 2015 -2013 إنتاجادلملكةمامنتجاتنباتيةسلتارة)طا( 141

 2.3.5.2 2015 -2013 )%(اإلكتفاءالذايتماادلنتجاتالنباتية 142

 3.3.5.2 2015 -2014 النباتية)طا(أبرزمستورداتادلملكةماادلنتجات 143

 4.3.5.2 ()طا 2015 كميةاألمسدةالةراعيةوزلسناتالرتبةادلستوردةحسبالنوع 144

 5.3.5.2 )طامرتي( 2015-2005 ادلستوردةحسبالنوعكميةادلبيداتالةراعية 145

  الثروة احليوانية  2.3.1 

 1.4.5.2 2015 -2013 إنتاجادلملكةماادلنتجاتاحليوانية)طا( 146

 2.4.5.2 2015 -2013 اإلكتفاءالذايتماادلنتجاتاحليوانية)%( 147

 3.4.5.2 2015 -2014 احليوانية)طا(مستورداتادلملكةماادلنتجات 148
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 مقارناااةأعااادادأعااادادالتاااروةاحليوانياااة)الضاااأنوادلااااعةواألبقاااار(حساااباحملافظاااةكمااااىااايعلياااويفبداياااة

 2015 - 2014 األعوام

4.4.5.2 
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مقارناااةأعااادادأعااادادالتاااروةاحليوانياااة)الضاااأنوادلااااعةواألبقاااار(حساااباحملافظاااةكمااااىااايعلياااويفهناياااة
 2015 و 2014 األعوام

5.4.5.2 

  ادلوارد ادلائية  4.1 

موارد ادلياه  2.6.1   
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2014/2015و2013/2014ادلائياااااةمقارنااااةحجاااااومالتغذياااااةادلطريااااةحساااااباألحاااااواضادلائيااااةللسااااانوات
)م.م.م(

1.1.6.2 

2014-1937معادلعدلطويلاألمد2014/2013مقارنةادلوازنةادلائيةالسطحيةيفموسم 152 2.1.6.2 

2015-1937معادلعدلطويلاألمد2015/2014مقارنةادلوازنةادلائيةالسطحيةيفموسم 152 3.1.6.2 

2015/2014-2000/1999مقارنةحجوممياهاألمطاراذلاطلةابدلعدالتطويلةاألمدللسنواتادلائية 153 4.1.6.2 

2015-1999حصةالفردماالتةويدادلائي 154 5.1.6.2 

2014حصةالفردماالتةويدادلائيحسباحملافظة 155 6.1.6.2 

2015حصةالفردماالتةويدادلائيحسباحملافظة 156 7.1.6.2 

)م.م.م(2015-2009التةويدادلائيحسباحملافظة 157 8.1.6.2 

واستخداماهتااستخراج ادلياه 2.2.6   

)م.م.م(2014كميةادلياهادلستخدمةونسبتها)%(موزعةحسبادلصدرواالستخدامات 158 1.2.6.2 

)م.م.م(2015كميةادلياهادلستخدمةونسبتها)%(موزعةحسبادلصدرواالستخدامات 159 2.2.6.2 

)م.م.م(2014واستخداماهتاحسباحلوضادلائيادلستخرجةكميةادلياهاجلوفية 160 3.2.6.2 



 م
 

 الصفحة  رقم اجلدول
)م.م.م(2015واستخداماهتاحسباحلوضادلائيادلستخرجةكميةادلياهاجلوفية 161 4.2.6.2 

  ادلخلفات .1 

  اإلنبعااثت إىل اذلواء 1.3 

  إنبعااثت الغازات الدفئية1.1.3   

 1.1.1.3 2014الدفيئة،القطاعيإلنبعااثتالغازاتتوزيعال 163

 2.1.1.3 2014التوزيعالنسيبللغازاتالدفيئةادلنبعتة، 163

 3.1.1.3 مقارنةابلسيناريوادلرجعي(2040-2016بعااثتالغازاتالدفيئة)نمستوايتالتخفيفادلتوقعةماا 164

  ادلياه العادمة 2.3 

   العادمةنوعية ادلياه  1.2.3 

 1.1.2.3 2014نتائجالفحوصالفيةايئيةوالكيميائيةواجلرثوميةللمياهاخلارجةمازلطاتالتنقيةحسباحملطة 166

 2.1.2.3 2015نتائجالفحوصالفيةايئيةوالكيميائيةواجلرثوميةللمياهاخلارجةمازلطاتالتنقيةحسباحملطة 167

 

168 

)وزارة2014نتائجالفحوصالفيةايئيةوالكيميائيةواجلرثوميةلعيناتادلياهالعادمةالصناعيةحساباحملطاة
 ادلياه(

3.1.2.3 
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   الفيةايئيااااااةوالكيميائيااااااةواجلرثوميااااااةلعيناااااااتادلياااااااهالعادمااااااةالصااااااناعيةحسااااااباحملطااااااةنتااااااائجالفحااااااوص

 )وزارةالبيئة(2014

4.1.2.3 
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)وزارة2015 نتائجالفحوصالفيةايئيةوالكيميائيةواجلرثوميةلعيناتادلياهالعادمةالصاناعيةحساباحملطاة
 ادلياه(

5.1.2.3 
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)وزارة2015نتائجالفحوصالفيةايئيةوالكيميائيةواجلرثوميةلعيناتادلياهالعادمةالصناعيةحساباحملطاة
 البيئة(

6.1.2.3 

 العادمة ادلعاجلةادلياه  2.2.3   

 1.2.2.3 2014وضعزلطاتالتنقيةحسبالطاقةالتصميميةوالتشغيليةابلنسبةللحملادلائيوالعضوي 172

 2.2.2.3 2015وضعزلطاتالتنقيةحسبالطاقةالتصميميةوالتشغيليةابلنسبةللحملادلائيوالعضوي 174

 3.2.2.3 2015-2010كمياتادلياهالداخلةواخلارجةمازلطاتالتنقيةوادلياهادلعاجلة)مليونمرتمكعب( 176

 4.2.2.3 نتائجادلخالفاتوالكفاءةونسبةالتشغيلحملطاتمعاجلةادلياهالعادمة 177

  تولدة ياه العادمة ادلادل 3.2.3 

 

178 

)مارت(1) 2014كميةادلياهادلستخدمةوالعادمةيفنشاطاخلادماتالطبياةحسابمصادرادليااهواإلقلايم،
 مكعب(

1.3.2.3 

)مارت(1) 2015كميةادلياهادلستخدمةوالعادمةيفنشاطاخلادماتالطبياةحسابمصادرادليااهواإلقلايم 178
مكعب(

2.3.2.3 

   



 ن
 

   

 الصفحة  رقم اجلدول
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كمياااةادليااااهالعادماااةوتكلفاااةالاااتخلصمنهااااحساااباإلقلااايموأسااالوبالاااتخلصمنهاااايفأنشاااطةالفناااادق
 2014والتعليم

3.3.2.3 
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كمياااةادليااااهالعادماااةوتكلفاااةالاااتخلصمنهااااحساااباإلقلااايموأسااالوبالاااتخلصمنهاااايفأنشاااطةالفناااادق
 2015والتعليم

4.3.2.3 
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كمياااةادليااااهادلساااتخدمةيفأنشاااطةالصاااناعاتاخلطااارةحسااابمصااادرادليااااهوناااوعاالساااتخداموالنشااااط
)ألفمرتمكعب(2014االقتصادي

5.3.2.3 
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كمياااااةادليااااااهادلساااااتخدمةيفبعااااامأنشاااااطةالصاااااناعةحسااااابمصااااادرادليااااااهوناااااوعاالساااااتخداموالنشااااااط
)ألفمرتمكعب(2014االقتصادي

6.3.2.3 
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2014كميةادلياهادلستخدمةيفأنشطةالصناعاتاخلطرةحسبمصدرادلياهونوعاالستخدامواالقلايم
)ألفمرتمكعب(

7.3.2.3 

 

183 

2014كميااةادلياااهادلسااتخدمةيفبعاامأنشااطةالصااناعةحساابمصاادرادلياااهونااوعاالسااتخدامواالقلاايم
)ألفمرتمكعب(

8.3.2.3 

  النفاايت 3.3 

  النفاايت ادلتولدة 1.3.3 

  النفاايتادلتولدةحسبادلصدر -أ 

 1.1.3.3 )طا(2015-2014كميةاجلفتالناجتةعاعصرالةيتونحسباحملافظة 185

 4.1.3.3 2014 كميةالنفاايتالصلبةوالسائلةيفنشاطاخلدماتالطبيةحسبالصنفوأسلوبالتخلص 186

 5.1.3.3 2015كميةالنفاايتالصلبةوالسائلةيفنشاطاخلدماتالطبيةحسبالصنفوأسلوبالتخلص 188

 6.1.3.3 2014كميةالنفاايتالصلبةوالسائلةيفنشاطاخلدماتالطبيةحسبالصنفواحملافظةواإلقليم 190

 7.1.3.3 2015كميةالنفاايتالصلبةوالسائلةيفنشاطاخلدماتالطبيةحسبالصنفواحملافظةواإلقليم 191
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كمياااةادلخلفااااتالصااالبةالناجتاااةعاااابعااامأنشاااطةالصاااناعاتاخلطااارةحسااابالناااوعوأسااالوبالاااتخلص
 )طا(2014

8.1.3.3 

 9.1.3.3 )طا(2014كميةادلخلفاتالصلبةالناجتةعابعمأنشطةالصناعاتحسبالنوعوأسلوبالتخلص 193

كميةادلخلفاتالسائلةالناجتةعابعمأنشطةالصناعاتاخلطرةحسبالنوعوأسلوبالتخلص  10.1.3.3 

194 2014  

2014،حسبالنوعوأسلوبالتخلصكميةادلخلفاتالسائلةالناجتةعابعمأنشطةالصناعات 195 11.1.3.3 

   

2015،كميةادلخلفاتالصلبةوالسائلةالناجتةماأنشطةالفنادقوالتعليمحسبأسلوبالتخلص 196 12.1.3.3 

   



 س
 

 الصفحة  رقم اجلدول
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 ادلقدمــة 1.1  
التنمية ادلستدامة  قدمتوقد  و متزايد موضوع السياسات السائدة،البيئية على حن ادلشاكلأصبحت 

بشكل عام أفضل هنج إلدماج االىتمامات البيئية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية والدولية. 
 بتعدد إحصاءات البيئية تتميز من قبل قاعدة بياانت متكاملة. ىل دعم مشابو ىذا التكامل حيتاج إ

أساليب ، وكذلك تنوع يف من ادلؤسسات كبًنةعلى رلموعة   بياانهتا وتوزعها مصادر تنوعو  ا،ختصصاهت
منظم من خالل تقدمي عرض  التعددلتغلب على ىذا لذلك هتدف اإلحصاءات البيئية او  .جتميعها

للمساعدة يف صياغة وتقييم الربامج والسياسات مصادرىا ادلختلفة، وذلك من البيئية اانت بيومتكامل لل
البيئة الطبيعية )اذلواء وادلناخ  :نطاق إحصاءات البيئةشمل ياالجتماعية واالقتصادية والبيئية ادلتكاملة. 

ومن خالل حتية واخلدمات(. وادلاء واألرض(، والتنوع البيولوجي وادلستوطنات البشرية )ادلأوى والبنية الت
واألنشطة  ،وجودهتا ، تصف إحصاءات البيئة توافر ادلوارد الطبيعيةوادلواضيعرلموعة واسعة من اجملاالت 

 .ة ذلذه اآلاثرواالستجابية اليت تؤثر على البيئة، وأتثًنىا الطبيع احلوادثالبشرية و 
إلحصائية، وادلؤسسات احلكومية، ومراكز ادلركزية ا الدوائرحصاءات البيئية عن طري  اإليتم جتميع 

البحوث ادلتخصصة والسلطات احمللية وادلنظمات الدولية. يتم مجعها من خالل التعدادات وادلسوح، 
من ادلنتجٌن نفسها  ىيالعديد من ادلؤسسات كما وأن واستخدام السجالت اإلدارية وشبكات الرصد.  

ة من قطاع األعمال يحصاءات البيئاإلالطلب على زايد ويتادلستخدمٌن الرئيسيٌن إلحصاءات البيئة. و 
 والصناعة والعلماء والباحثٌن واجلمهور العام.

حتليال مقاران لتوافر منتجي البياانت ومستخدميها سلتلف ة من يتعدد لحإحصاءات البيئادلالطابع ستدعي ي
نظم أو أطر  إلنشاءسلتلفة ومعاجلتها ونشرىا. وقد بذلت جهود وطنية ودولية  هامجع آلياتو البياانت 

 بشكل متناغم يف تقدمي البياانت تخطيط ذلذه اإلحصاءات أو للربامج التطوير اإلحصاءات البيئية، وذلك 
 ادلنشورات اإلحصائية.

 
 ما هي اإلحصاءات البيئية 1.1
عية البيئة الطبي أوساطة ىي اإلحصاءات اليت تصف حالة واجتاىات البيئة، وتغطي يحصاءات البيئاإل

 ، وادلستوطنات البشرية./ الرتبة(، والكائنات احلية داخلها)اذلواء / ادلناخ وادلاء واألرض 
األنشطة البشرية واألحداث الطبيعية اليت  تقيس، و طبيعتهاتكاملية يف إحصاءات إحصاءات البيئة ىي 

اآلاثر، وجودة  ذلذه جملتمعيةاىذه األنشطة والفعاليات، واالستجاابت  منتؤثر على البيئة، واآلاثر ادلرتتبة 
 .البيئية ادلتكاملة تشمل ادلؤشرات البيئية واحملاسبةابإلضافة إىل أهنا  لثروات الطبيعية،وتوافر ا

إطار اإلحصاءات البيئية ىو إطار مفاىيمي وإحصائي متعدد األغراض ويتسم بطابع شامل ومتكامل 
يا" يسرتشد بو يف مجع وتصنيف اإلحصاءات وحيدد نطاق اإلحصاءات البيئية. ويوفر ىيكال" تنظيم

 البيئية على الصعيد الوطين وجيمع بياانت من رلاالت ومصادر ومواضيع سلتلفة ذات صلة. 
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سواء   ،البيئيةللمواضيع التعريف ىو تطوير وتطبي  منهجية إحصائية من إلحصاءات البيئية اموضوع 
، وصوال ماىية العينة البيئيةو  يةدتتد من كيف اسعةوتضم أيضًا رلموعة و ضرية. حطبيعية أو يئة بكانت ال

على صحة اإلنسان والنظم اإليكولوجية ويف هناية ادلطاف إىل توفًن تنبؤات ادلرتتبة اآلاثر و إىل النمذجة 
ادلنهجية اإلحصائية حتليل السالسل الزمنية، والنمذجة وتشمل التغيًنات اليت قد حتدث يف ادلستقبل.  عن

 .منذجة القيم وحتليل اإلحندارات والقيم ادلضافةل ادلوجيات، و ادلكانية، حتلي

 : من القطاعات التاليةتتكون اإلحصاءات البيئية 
تندرج اليت الطبيعية  الكوارثاألنشطة البشرية و  الطبيعية: الكوارثاألنشطة االجتماعية واالقتصادية و 

تلف مكوانت البيئة. تتكون األنشطة حتت ىذه الفئة ىي تلك اليت قد يكون ذلا أتثًن مباشر على سل
السعي ولكن ميكن أن تشمل أيضا أنشطة البشرية يف معظمها من إنتاج واستهالك السلع واخلدمات، 

بيئية من خالل االستخدام ادلباشر أو إساءة ًا آاثر تنتج ىذه األنشطة لتحقي  أىداف غًن اقتصادية. 
االستهالك. كما و اإلنتاج عمليات نفاايت واالنبعااثت يف استخدام ادلوارد الطبيعية أو من خالل توليد ال

كثًن من األحيان يف  لتسبب األنشطة البشرية وذلك الكوارث الطبيعية ية ىذه الفئة ادلعلوماتتشمل 
 حبدوثها وكذلك ألن األنشطة البشرية ذلا أتثًن على عناصر البيئة ومكوانهتا. 

دتثل أتثًنات األنشطة  يةية يف إطار ىذه الفئة ادلعلوماتادلواضيع اإلحصائ اآلاثر البيئية لؤلنشطة:
على اآلاثر البيئية تؤثر أيضا على البيئة، ويف هناية  اإلستجابةالطبيعية.  الكوارثاالجتماعية واالقتصادية و 

د الطبيعية، رفاىية اإلنسان. اآلاثر البيئية، واليت قد تشمل نضوب أو اكتشاف ادلوار على ادلطاف، 
وتدىور أو حتسٌن ظروف ادلعيشة يف ادلستوطنات البشرية،  يف اذلواء احمليطادللواثت  ت يف تراكيزوالتغًنا

 ضارة أو مفيدة.اآلاثر البيئية وابلتايل ميكن أن تكون 
تستجيب األفراد والفئات االجتماعية، وادلنظمات غًن احلكومية والسلطات آلاثر البيئية: اإلستجاابت ل

أو  ادلكافحة وأ التحكم وأنع ادل إما عن طري  يئية بطرق سلتلفة. وادلقصود ردودىا العامة للتأثًنات الب
اإلجيابية. وتشمل السياسات والربامج وادلشاريع اليت  اآلاثرأو جتنب اآلاثر السلبية وتعزيز عكس التأثًن 

ليمة بيئيا، هتدف إىل حتقي  ىذه الغاايت رصد ومراقبة ادللواثت، وتطوير وتطبي  التكنولوجيات الس
والتغًنات يف أمناط اإلنتاج واالستهالك واإلدارة واالستخدام ادلستدام للموارد الطبيعية، ومنع والتخفيف 

 من آاثر الكوارث الطبيعية الكوارث وحتسٌن ظروف ادلعيشة يف ادلستوطنات البشرية.

لتوضيح الروابط  الفئة مؤشر ذهيف ى ادلواضيع اإلحصائيةتوفر  :والظروف ادلرجعيةادلخزون وقوائم اجلرد 
وتشمل ىذه  التحليل اإلحصائي ذلذه العالقات. الحتمال إجراء مزيد منوذلك مع اجملاالت األخرى 

، فضال عن قوائم اجلردمن ادلوارد الطبيعية واألصول الرأمسالية للمستوطنات البشرية والرجوع إىل  ادلخزون
اجلغرافية. ومع ذلك، يف ضوء االىتمام ادلتزايد يف و جلوية الظروف االقتصادية والدميوغرافية واألرصاد ا

ذ هنجا سلتلفا قليال يف ىذا التقرير: ااختمت تقييم التفاعل بٌن البيئة والتنمية االجتماعية واالقتصادية، و 
 من بنود األنشطة ادلعلوماتية. أكثر من بند  حتتيتم عرض اإلحصاءات االقتصادية حيث س
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 حصاءات البيئية ومشررات التنمية ادلتتدامةالعالقة بني اال 3.1

إن إدمربرباج التنميربربة االجتماعيربربة واالقتصربربادية مربربع القضربربااي البيئيربربة  ،كربربائز الرئيسربربية للتنميربربة ادلسربربتدامةتعتربربرب البيئربربة أحربربد الر 
 ىو السبيل لتحقي  االستدامة والنجاح االقتصادي.

ة وتغيًناهتربربا. وعربربادة مربربا تنربربتج ادلعلومربربات البيئيربربة تشربربمل حقربربائ  كميربربة ونوعيربربة تصربربف حالربربة البيئربرب :ادلعلومــات البيئيــة
الكميربربربة يف شربربربكل بيربربرباانت وإحصربربرباءات ومؤشربربربرات، وتعمربربربم عمومربربربا مربربربن خربربربالل قواعربربربد البيربربرباانت وجربربربداول البيربربرباانت 
واخلالصربات واحلوليربربات السربربنوية. وتتربربألف ادلعلومربات البيئيربربة النوعيربربة مربربن توصربيفات )مربربثال، نصربربية أو مصربربورة( للبيئربربة 

 .اليت ال ميكن دتثيلها على حنو كاف بوصفات كمية دقيقة أو أجزاءىا ادلكونة
ىربربي كميربربات كبربربًنة مربربن ادلالحظربربات غربربًن اجملهربربزة والقياسربربات حربربول البيئربربة والعمليربربات ذات الصربربلة.  :لبيــا ت البيئيــةا

وميكربربربن مجعهربربربا أو جتميعهربربربا عربربربن طريربربرب  ادلسربربربوح اإلحصربربربائية )التعربربربدادات أو استقصربربرباءات العينربربربات( بواسربربربطة النظربربربام 
الربربربربوطين أو قربربربربد تنشربربربربأ عربربربربن السربربربربجالت اإلداريربربربربة وقواعربربربربد البيربربربرباانت اجلغرافيربربربربة والسربربربربجالت وقربربربربوائم اجلربربربربرد  اإلحصربربربربائي

 وشبكات الرصد ورسم اخلرائط ادلواضيعية واالستشعار عن بعد والبحث العلمي والدراسات ادليدانية.
صائية وادلعربايًن واإلجربراءات. ىي البياانت البيئية اليت مت تنظيمها وجتميعها وفقا لألساليب اإلح :حصاءات البيئةإ

ويتمثل دور اإلحصاءات البيئيربة يف معاجلربة البيرباانت البيئيربة وغًنىربا مربن البيرباانت يف إحصرباءات ذات مغربزى تصربف 
حالربة واجتاىربات البيئربربة والعمليربات الرئيسربربية الربيت تربربؤثر عليهربا. وال تسربتخدم مجيربربع البيرباانت البيئيربربة إلنترباج إحصربرباءات 

تنميربة ادلسربتدامة إطربارا حيربدد البيرباانت البيئيربة وغًنىربا مربن البيرباانت الربيت تقربع ضربمن نطاقربو، بيئية. ويوفر إطار عمربل ال
 ويسهم بعد ذلك يف ىيكلة البياانت وجتميعها يف سلسلة ومؤشرات إحصائية.

ىربربربي إحصربربرباءات البيئربربربة الربربربيت مت اختيارىربربربا لقربربربدرهتا علربربربى تصربربربوير الظربربربواىر اذلامربربربة أو الربربربديناميات.  :ادلشرـــرات البيئيـــة
دم ادلؤشربربربرات البيئيربربربة لتجميربربربع وتقربربربدمي إحصربربرباءات معقربربربدة للبيئربربربة وغًنىربربربا مربربربن اإلحصربربرباءات بطريقربربربة بسربربربيطة وتسربربربتخ

أكثربربر مربربن تفصربربيلية ادلؤشربربرات البيئيربربة ألن اإلحصربرباءات البيئيربربة عربربادة مربربا تكربربون  ننربربتجومباشربربرة وواضربربحة وذات صربربلة. 
كربون تدلزيربد مربن ادلعاجلربة والتفسربًن لب االالزم لتلبيربة احتياجربات واضربعي السياسربات وعامربة اجلمهربور، وكثربًنا مربا تتطلرب

 ذا مغزى.
، ويربربربتم بناؤىربربربا علربربربى مسربربربتوايت سلتلفربربربة مربربربن ت أو النسربربرببقربربربد تتخربربربذ ادلؤشربربربرات البيئيربربربة أشربربربكاال سلتلفربربربة مثربربربل ادلعربربربدال

التجميربربع. والغربربرض مربربن ىربربذه ادلؤشربربرات ىربربو تقيربربيم االجتاىربربات احلاليربربة وادلسربربتقبلية فيمربربا يتعلربرب  ابألىربربداف والغربرباايت، 
قربت. معينربة مربع مربرور الو  ت، وقياس التغًنات يف حالة أو حاالبرامج زلددة، ورصد التقدم احملرز وتقييم وحتديد أثر

 -الضربغط  - الدافعربة ىقربو ال، و ادلسربتدامةوأىربداف التنميربة  األلفيربةمنائيربة إلىربداف اوتستخدم أطر السياسات مثل أ
لتحديربد مؤشربرات ، ادلسربتدامة/ التنميربة  الوطنيربة للبيئربة ادلؤشربرات)ورلموعربات  ديسربرب( االستجابة -التأثًن  - احلالة

 .التنمية ادلستدامة البيئية
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وقربربربد كربربربان األردن مربربربن الربربربدول السربربربباقة يف بربربربذل اجلهربربربود العديربربربدة يف رلربربربال دايربربربة البيئربربربة. فقربربربد أتسسربربربت العديربربربد مربربربن 
دايربربة  ادلربربديرايت واألقسربربام البيئيربربة يف سلتلربربف ادلؤسسربربات احلكوميربربة، إضربربافة إىل أتسربربيس وزارة البيئربربة واصربربدار قربربانون

 البيئة، فضالً عن الدعم ادلتواصل للجمعيات وادلؤسسات غًن احلكومية اليت هتتم هبذا ادلوضوع.
قسم اإلحصاءات البيئيربة للعمربل  ابستحداثاإلحصاءات العامة دائرة فقد قامت  ،واستكمااًل لحإجراءات السابقة

القربرار ورامسربي السياسربات وادلخططربٌن  على تربوفًن بيرباانت إحصربائية شرباملة يف ىربذا اجملربال هبربدف مسرباعدة متخربذي
اعربربدة ادلتعلقربة حبمايربة البيئربة وسربلوب علمربي مسربتندين يف ذلربك إىل ق رلربال البيئربة علربى إجربراء دراسرباهتم والبرباحثٌن يف

وسربربتعمل  النشربربرة هوقربربد قامربربت الربربدائرة بتربربوفًن جربربزء مربربن ىربربذه البيربرباانت ادلعروضربربة يف ىربربذ معلوماتيربربة شربرباملة عربربن البيئربربة.
كمربربا ومت العمربربل علربربى إخربربراج النشربربرة السربربنوية إلحصربرباءات البيئربربة   منهربربا ضربربمن خططهربربا ادلسربربتقبلية.علربربى تربربوفًن ادلزيربربد 

بشكل سلتلف عربن السربنوات السربابقة، حيربث مت جتميربع اجلربداول حسربب ادلوضربوع لتنربدرج حتربت القطرباع الربذي دتثلربو 
يف ىربربربذا اجملربربربال يف حسربربربب البعربربربد البيئربربربي. كمربربربا ومت تربربربوفًن بيربربرباانت عربربربن اإلنفربربرباق علربربربى دايربربربة البيئربربربة وعربربربدد العربربرباملٌن 

 القطاعٌن العام واخلاص ضمن األنشطة اليت مشلتها ادلسوح البيئية.
 بٌن مجيع ادلتغًنات اإلحصائية يف مجيع األقسام مثل: ومتقاطعة ولحإحصاءات البيئية قضااي شاملة

 الدافعة للتأثًن السليب على البيئة. ىلسكاين والنمو االقتصادي ىو القو النمو ا• 
 الطبيعية مثل ادلياه والطاقة ىي العامل احلاسم للتنمية االجتماعية واالقتصاديةادلوارد • 
البنيربربربربربة التحتيربربربربربربة البيئيربربربربربربة مثربربربربربربل مواقربربربربربع إلقربربربربربرباء النفربربربربربرباايت وزلطربربربربربربات معاجلربربربربربربة ميربربربربرباه الصربربربربربربرف الصربربربربربربحي سربربربربربربوف تربربربربربربؤثر • 

 سلبا على الظروف ادلعيشية والصحية لألشخاص الذين يعيشون يف األماكن اجملاورة.
ت الزراعيربربربربربربة وأنربربربربربربواع إدارة الثربربربربربربروة احليوانيربربربربربربة قاعربربربربربربدة بيربربربربربرباانت للربربربربربربتخل  مربربربربربربن النفربربربربربرباايت الزراعيربربربربربربة تربربربربربربوفر اإلحصربربربربربرباءا• 

 وإدارهتا.
 قاعدة بياانت اإلحصاءات االقتصادية ىي جوىر اإلنفاق على داية البيئة.• 

 
 أهداف اإلحصاءات البيئية .1

 توفًن بياانت إحصائية عن سلتلف عناصر البيئة وتوزيعاهتا يف األردن. .أ 
 تلك ادلوارد. دلخزون منها واالستخراج اآلمن منوفًن بياانت عن ادلوارد الطبيعية ادلتاحة وات .ب 
 توفًن بياانت عن ملواثت البيئة حسب أنواعها ومصادرىا وحدود أتثًنىا على البيئة. .ج 
 ادلؤشرات البيئية. سلتلفتوفًن  .د 

 إنشاء قاعدة بياانت بيئية.ىرب. 

 .دلتخذة حلماية البيئةتوفًن معلومات حول اإلجراءات او. 
  تصنيف اإلحصاءات البيئية. 3

كوانت ابإلضافة دلكوانت منظمة بطريقة بسيطة ومرنة يتكون إطار إحصاءات البيئة من ستة م
 فرعية ومواضيع إحصائية وإحصاءات فردية إبستخدام هنج متعدد ادلستوايت كما يلي:
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 حالة البيئة وجودهتا .1

 الفيزايئيةاخلصائص  .1.1
 األحول اجلوية 1.1.1
 اخلصائ  اذليدروجغرافية. 2.1.1
 اخلصائ  اجليولوجية. 3.1.1
 خصائ  الرتبة. 4.1.1

 غطاء األرض، األنظمة البيئية والتنوع احليوي .1.1
 غطاء األرض .1.2.1
 األنظمة البيئية والتنوع احليوي. 2.2.1
 الغاابت .3.2.1

 نوعية البيئة .3.1
 نوعية اذلواء .1.3.1
 نوعية ادلياه العذبة .2.3.1
 نوعية مياه البحار .3.3.1
 تلوث الرتبة. 4.3.1
 الضجيج. 5.3.1
 

 ادلوارد البيئية واستخداماهتا .1
 ادلوارد ادلعدنية .1.1

 ادلخزون والتغًن يف موارد ادلعادن .1.1.2
 انتاج وجتارة ادلعادن. 2.1.2

 موارد الطاقة .1.1
 ادلخزون والتغًن يف موارد الطاقة. 1.2.2
 انتاج واستهالك وجتارة الطاقة. 2.2.2

 األرض .3.1
 استخدامات األراضي. 1.3.2
 استخدامات أراضي الغاابت. 2.3.2

 موارد الرتبة .2.1
 موارد الرتبة .1.4.2

 ادلوارد البيولوجية .2.1
 موارد األخشاب .1.5.2
 ادلوارد السمكية. 2.5.2
 االنتاج النبايت. 3.5.2
 االنتاج احليواين. 4.5.2
 موارد حيوية أخرى. 5.5.2

 موارد ادلياه .6.1
 موارد ادلياه. 1.6.2
 استخراج واستخدامات ادلياه. 2.6.2
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 ادلتبقيات )ادللواثت( .3
 انبعااثت اذلواء .1.3

 انبعاث غازات التغًن ادلناخي .1.1.3
 استهالك ادلواد ادلستنفذة لطبقة األوزون .2.1.3
 نبعااثت أخرىا .3.1.3

 ارة ادلياه العادمةوإد إنتاج .1.3
 زلتوى وملواثت ادلياه العادمة. 1.2.3
 مجع ادلياه العادمة ومعاجلتها. 2.2.3
 تصريف ادلياه العادمة للبيئة. 3.2.3

 وإدارة النفاايت إنتاج .3.3
 إنتاج النفاايت .1.3.3
 إدارة النفاايت. 2.3.3

 إطالق ادلواد الكيميائية .2.3
 ىإطالق مواد كيميائية أخر  .1.4.3
 

 األحداث ادلتطرفة والكوارث .2

 اإلحداث ادلتطرفة والكوارث الطبيعية .1.2
 تكرار األحداث ادلتطرفة والكوارث .1.1.4
 أثر األحداث ادلتطرفة والكوارث .2.1.4

 الكوارث التكنولوجية .1.2
 حدوث الكوارث التكنولوجية .1.2.4
 أثر حدوث الكوارث التكنولوجية .2.2.4
 
 ة وصحة البيئةالبشري لتجمعاتا .2

 البشرية لتجمعاتا .1.2
 السكان: احلضر والريف .1.1.5
 الوصول إىل اخلدمات األساسية .2.1.5
 نوعية السكن .3.1.5
 التعرض للتلوث .4.1.5
 االىتمام البيئي يف ادلناط  احلضرية .5.1.5

 صحة البيئة .1.2
 األمراض الناجتة عن تللوث اذلواء .1.2.5
 ة عن تلوث ادلياهاألمراض الناجت .2.2.5
 األمراض الناجتة عن احلشرات الناقلة .3.2.5
 األمراض الناجتة عن التعرض لحإشعاع .4.2.5
 األمراض الناجتة بسبب التعرض للمواد السامة .5.2.5
 

 محاية البيئة وإدارهتا  .6
 محاية البيئة والنفقات على إدارة ادلوارد .1.6

 رهتاالنفقات على داية البيئة وإدا .1.1.6
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 إدماج ادلنظمات غًن الرحبية يف داية ادلوارد .2.1.6
 حوكمة البيئة والتعليمات .1.6

 القوة البيئية .1.2.6
 القوانٌن البيئية ووسائلها .2.2.6
 ادلشاركة يف االتفاقيات الدولية .3.2.6

 اجلاهزية البيئية وإدارة الكوارث .3.6
 اجلاىزية للكوارث الطبيعية .1.3.6
 اىزية للكوارث التكنولوجيةاجل .2.3.6

 ادلعلومات والتوعية البيئية .2.6
 نظم ادلعلومات البيئية .1.4.6
 التعليم البيئي .2.4.6
 التوعية البيئية .3.4.6
 ادلشاركة البيئية .4.4.6
 

 مصادر بيا ت اإلحصاءات البيئية .2
 من ادلصادر التالية: حصاءات البيئيةاإلجتمع 

 الوزارات والدوائر احلكومية وادلشستات العامة واخلاصةلدى  التجالت اإلدارية 1.2
و دائربربربرة، ومربربربن أجتمربربربع البيربربرباانت اإلحصربربربائية مربربربن سلتلربربربف الربربربوزارات والربربربدوائر احلكوميربربربة حسربربربب اختصربربرباص كربربربل وزارة 

ويربربتم التنسربربي  ابسربربتمرار مربربع ىربربذه ادلؤسسربربات مربربن . ادلؤسسربربات العامربربة واخلاصربربة واجلمعيربربات العاملربربة يف رلربربال البيئربربة
وبعربد مجربع البيرباانت يربتم  فًن كل مربا ىربو حربديث مربن بيرباانت ومعلومربات لنشربرىا يف نشربرة إحصرباءات البيئربة.جل تو أ

 تبويبها.تدقيقها و 
 ادلديرايت واألقتام العاملة يف دائرة اإلحصاءات العامة 1.2

يربث ح جتمع البياانت من سلتلف ادلديرايت يف الربدائرة، سربواء كانربت ىربذه البيرباانت منشربورة أو غربًن منشربورة،
، ومربن ىربذه نشربرةال هتضربمنها ىربذتشكل جداول  على حتسب بعض ادلؤشرات البيئية، ويعاد تبويب بعض البياانت

 ادلديرايت:
  االقتصاديةاإلحصاءات  ةمديري .أ 

 .االقتصاديةادلسوح مديرية  .ب 
  .مديرية احلساابت القومية .ج 

 .حصاءات الزراعيةمديرية اإل .د 
 ة.حصاءات االجتماعية والسكانيمديرية اإل. ىرب

 .ألسريومديرية ادلسوح او. 
 ادلتوح والدراسات  3.2

 ىي:و ، مت تنفيذ العديد من ادلسوح ادليدانية عداد ىذا التقريرإلغاايت 



 

9 

 

 

 مسح النفاايت الصلبة والسائلة اخلطرة يف نشاط اخلدمات الطبية. .أ 

 )أنشربربربربربربربطة الصربربربربربربربناعات الكيماويربربربربربربربة مسربربربربربربربح النفربربربربربربرباايت الصربربربربربربربلبة والسربربربربربربربائلة ألنشربربربربربربربطة الصربربربربربربربناعات اخلطربربربربربربربرة  .ب 
 .والبالستيكية وادلطاط( وبعض أنشطة الصناعات األخرى

 مسح النفاايت الصلبة للبلدايت. .ج 
 .اخلدمات )نشاطي الفنادق والتعليم( قطاع البيئة يفمسح  .د 

 .صيانة الربرلياتوأنشطة  مسح النفاايت اإللكرتونية يف قطاع ادلالية والتأمٌن. ربى
 خلفية عامة عن ادلتوح .2

 مقدمة  1.2
)اخلدمات ة تنفيذ العديد من ادلسوح على مستوى ادلملكة ودلختلف األنشطة االقتصادي 2116 اممت خالل ع
لتوفيربر البياانت  وذلك (،وغًنىا... اخلطرة اتصناعالو  والبلدايت الفنادق والتعليم وصيانة الربرلياتالطبية و 
 اخلطرة بة والسائلة اخلطرة وغًنمن ادلياه والطاقة، والنفاايت الصل 2115و 2114 ابستخدامات عام ادلتعلقة

 :يلي ما ، وهتدف ادلسوح إىلوالنفاايت اإللكرتونية واإلنفاق على داية البيئة الناجتة عن ىذه األنشطة
 .وعن النفاايت اإللكرتونية توفًن بياانت إحصائية عن النفاايت الصلبة والسائلة )اخلطرة وغًن اخلطرة( .أ 

 معاجلتها. ساليب التخل  منها وطرقأتخدمة وادلياه العادمة و توفًن بياانت عن كمية ادلياه ادلس .ب 

 توفًن بياانت عن كمية ونوعية وقيمة الطاقة ادلستهلكة. .ج 

 .وعدد العاملٌن يف ىذا اجملال يف القطاع العام اية البيئةعلى دالنفقات توفًن معلومات حول  .د 

  وجودات الثابتة ادلتعلقة ابدلياه.عن البنية التحتية والتكوين الرأمسايل وادل توفًن معلوماتىرب. 
 مشولية ادلتوح 1.2

قطربربرباع أمربربربا  ،صربربربيانة الربرليربربربات ونشربربرباطي ادلاليربربربة والتربربربأمٌنلنشربربرباط  اإلقلربربربيممشلربربربت ادلسربربربوح عينربربربة شلثلربربربة علربربربى مسربربربتوى 
، أمربربربا ادلستشربربفيات اخلاصربربربة واحلكوميربربة يف ادلملكربربربة قلربربيمنشربربربطة علربربى مسربربربتوى اإلعينربربربة لربرببعض األ شربربملف الصربربناعة

 سلوب ادلسح الشامل.فقد مت تغطيتها ووقطاع اخلدمات )أنشطة الفنادق والتعليم(  وقطاع البلدايت
 طار ادلتوحإ 3.2

، حيربث اسربتخدم ىربذا منشربآت االقتصرباديةللشربامال  طاراإ 2111 عام يف وفر تعداد ادلنشآت الذي نفذتو الدائرة
 .طار لتصميم عينات ادلسوح البيئيةاإل

 عينة ادلتوح  2.2
ت حيربث قسربمت ادلنشربآت االقتصربادية إىل طبقربا ،سلوب ادلعاينة الطبقيربةأعينة ىذه ادلسوح  ستخدم يف تصميما

مربع سربلوب التوزيربع ادلتناسربب أ وقربد وزعربت العينربة بربٌن الطبقربات ابسربتخدام حسب عربدد العرباملٌن يف كربل منشربأة.
 يف كل طبقة ومت سحبها على النحو التايل: عدد العاملٌن

 111مشلهربا ادلسربح  اليت البلدايتوقد بلغ إمجايل عدد  ،ايت يف ادلملكةاستخدام أسلوب ادلسح الشامل للبلد -أ 
 .2115و 2014 عام يف بلدية
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اسربربربربتخدام أسربربربربلوب ادلسربربربربح الشربربربربامل للمستشربربربربفيات اخلاصربربربربة واحلكوميربربربربة يف ادلملكربربربربة، وقربربربربد بلربربربربغ إمجربربربربايل عربربربربدد  -ب 
 .2115و 2114 عاميف  مستشفى 92 ادلستشفيات

لنشربرباط الفنربربادق فقربربد اسربربتخدم أسربربلوب ادلسربربح الشربربامل  ،لتعلربربيميف أنشربربطة الفنربربادق والغربرباايت مسربربح النفربرباايت و  -ج 
مت اختيربار ىربذه و  .ونشاط التعليم األساسي ونشاط التعليم العايل وأنشربطة التعلربيم األخربرى مثربل ادلراكربز الثقافيربة

 األنشطة بناء على أتثًنىا الكبًن على البيئة من انحية استهالك ادلوارد ادلائية والطاقة وإنتاج النفاايت.

يم، ىل ثالثربة أقربربالإالصربناعية، حيربث مت تقسربربيم ادلملكربة حبت عينربة طبقيربربة للمنشربآت االقتصربادية يف األنشربربطة سرب -د 
 فئات على النحو التايل: مخسىل إ اقتصادي ونشاط قليمإومن مث تقسيم اجملتمع يف كل 

 ابلفئة ادلنشآت ادلشمولة الفئة
 عمال 5 ادلنشآت اليت توظف أقل من 1
 عمال 9-5 فادلنشآت اليت توظ 2
 عامالً  19-11 ادلنشآت اليت توظف 3
 فأكثر عامالً  21 ادلنشآت اليت توظف 4
 ادلنشآت النادرة 5

 

 .2114 عاميف منشأة  898 يف العينةالصناعية غ العدد الكلي للمنشآت وقد بل
 

فقد مت ، الربرلياتولغاايت مسح النفاايت اإللكرتونية الناجتة عن قطاع ادلالية والتأمٌن وأنشطة صيانة  -ه
من مجيع منشآت قطاع ادلالية يف اجملموعة األوىل تكون إطار ادلسح احلصول على عينة ادلسح يف رلموعتٌن. و 

اليت مشلت ويف اجملموعة الثانية  ،2115و 2014خالل العام  ةمنشأ 214وبلغ عددىا وبعض أنشطة التأمٌن، 
 خالل نفس العام. ة منشأ 93بلغ عدددىا فقد  واثلثة أنشطة صيانة الربرليات ادلصنفة فئة أوىل واثنية

 التعاريف الرئيتة 2.2
و كميتها آاثرًا بيئية غًن أو موقعها أأرض( تسبب طبيعتها و  ماءو  وجود مواد وحرارة يف وسط )ىواء التلوث:
 مرغوبة.

هنائيربة. وكربذلك ادلربواد  وسربيطة أو كمنتجرباتادلواد اليت تتولربد خربالل اسربتخراج ادلربواد اخلربام وجتهيزىربا  النفاايت:
أخربربرى ويريربربد ادلنربربتج الربربتخل   الربربيت تتولربربد خربربالل اسربربتهالك ادلنتجربربات النهائيربربة أو مربربن خربربالل أي نشربرباطات بشربربرية

 .استخدامها يف مكان إنتاجها منها، ويستثىن من ذلك ادلخلفات اليت يعاد تدويرىا أو
شربربربفيات والعيربربربادات وادلختربربربربات وادلؤسسربربربات كربربربل الفضربربربالت الناجتربربربة عربربربن العنايربربربة الطبيربربربة يف ادلست  النفـــاايت الطبيـــة:

  الطبية األخرى وىذا التعريف يستثين النفاايت الطبية ادلنزلية.
ىربربربو التصربربربنيف ادلرجعربربربي الربربربدويل لألنشربربربربطة  :التصـــنيف الصـــناعي الـــدوم ادلوحـــد جلميـــد األنشـــطة االقتصـــادية

نشربربربربطة الربربربربيت ميكربربربربن فئربربربربات األ االقتصربربربربادية اإلنتاجيربربربربة. والغربربربربرض األساسربربربربي ذلربربربربذا التصربربربربنيف ىربربربربو تربربربربوفًن رلموعربربربربة مربربربربن
 استخدامها يف إنتاج اإلحصاءات حسب تلك األنشطة.
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 النفاايت السائلة والصلبة اليت تنشأ عن صنع منتجات معينة. النفاايت الصناعية:
 نوعيربربة ادلنربربتج لضربرببط اً زلليربرب أو اً ادلعربربايًن والقربربيم الربربيت اعتمربربدت مربربن قبربربل مؤسسربربات سلتصربربة عادليربرب ادلواصــفات:

 .ستخداملغرض اإللضمان مالءمتها وذلك  (اخل…)ادلياه، الغذاء،
: األجهربربربربزة االلكرتونيربربربربة والكهرابئيربربربربة القدميربربربربة أو ادلنتهيربربربربة أو ادلطروحربربربربة والربربربربيت تسربربربربتخدم  النفــــاايت اإللكرتونيــــة

األجهربزة األخربرى مثربل و اذلواتربف النقالربة و لكرتونيربات يشمل ىذا التعريف مجيع أجهزة الكمبيوتر واإلكهرابء، و 
الربربربتخل  منهربربربا مربربربن قبربربربل مالكيهربربربا مت ت أو اتربعربربرب أو بشربربربكلالثالجربربربات سربربربواء كانربربربت تبربربرباع أجهربربربزة التلفزيربربربون و 

 .األصليٌن
ميكربربربرون،  111 مربربربناجلسربربربيمات الصربربربلبة والسربربربائلة العالقربربربة ابذلربربربواء وقطرىربربربا أقربربربل  :(TSP)اجلتـــيمات العالقـــة 

طربرق غربًن ادلعبربدة وغربًن ومصادر ىذا ادللوث األغربة وحرق الوقود والصربناعات وحرائرب  الغرباابت والغبربار ادلثربار مربن ال
 ذلك.
أي مربادة أو خلربيط مربن ادلربواد يسربتخدم للوقايربة أو إلابدة أو مكافحربة اآلفربات الربيت تشربمل انقربالت ت: ادلبيدا

 ادلرض البشري واحليواين واألنواع غًن ادلرغوبة من النبااتت واحليواانت.
 منو النبات وخصوبة الرتبة.مواد عضوية أو غًن عضوية حتتوي على عناصر كيميائية حتسن من األمسدة: 

تشربربمل مجيربربع حتركربربات السربربلع والبضربربائع الربربيت تربربدخل الربرببالد ابإلضربربافة إىل السربربلع ادلشربربتقة  إمجــام ادلتــتوردات:
 من خالل اإلسناد الزمين للدراسة.

تشمل مجيع حتركات السلع من الصادرات وادلعاد تصديره إىل خربارج الرببالد ابإلضربافة إىل  إمجام الصادرات:
 دلشتقة منها خالل فرتة اإلسناد الزمين للدراسة.السلع ا

ىي كميربة االنترباج احمللربي مربن السربلعة مقسربومة علربى رلمربوع اإلنترباج وادلسربتوردات مربن السربلعة  اإلكتفاء الذايت:
 نفسها مطروحاً منها كمية الصادرات.
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 الواثئق الرئيتية للمتوح. 6

 

 استمارات ادلتوح 1.6
 .استمارة اخلدمات الطبية .أ 
 .النشاط الصناعيرة استما .ب 
 .استمارة البلدايت .ج 
 .(فنادق وتعليم)اخلدمات قطاع استمارة  .د 

 استمارة النفاايت اإللكرتونية.       .ىرب
 

 كتيبات التعليمات وقواعد التدقيق وكتيب الرتميز 1.6
 أعد لكل مسح كتيب تعليمات خاص بو يتضمن:

 فيها. الواردةطلحات وادلص تعليمات استيفاء بياانت اإلستمارة وشرح ادلفاىيم .أ 

 .وغًنىا األرقامحيث اإلتساق ومنطقية  منقواعد تدقي  البياانت  .ب 

 .كتيب ترميز خاص لكافة بنود اإلستمارة .ج 

 
 مرحلة مجد البيا ت. 7

من ذوي اخلربة يف العمل  اراقبٌن، وغالبا ما يكونو ادلقام بتنفيذ العمل ادليداين ابحثون مدربون حتت إشراف 
سندت عملية تدقي  أو  .ف على سًن العمل ادلشرف ادليداين توزيع الباحثٌن إىل فرق وأشر حيث مت ،ادليداين

د خطأ يف ستمارات ادلنجزة أوال وول، ويف حالة وجو ىل مدق  ميداين قام بتدقي  اإلإستمارات ميدانيا اإل
 ىل الباحث لتصويب اخلطأ.إستمارة اإلتعاد  ،استمارة ما

 

 مرحلة جتهيز البيا ت .8
 

 التجهيز ادلكتيب 1.8
ستمارات وف  قواعد التدقي  ادلكتوبة وادلوزعة على ادلدققٌن ادلكتبيٌن يف مركز الدائرة وأعيدت مت تدقي  بياانت اإل

 يزرممت تنتهاء من عملية التدقي  بعد اإل، و بياانهتا إىل الفرق ادليدانية لتصويبها يفستمارات ادلشكوك اإل
 ميز ادلعتمدة.ستمارات طبقا ألدلة الرت اإل
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 التجهيز اإللكرتوين  1.8

دخاذلا حسب إليتم  تكنولوجيا ادلعلوماتىل مديرية إرساذلا من تدقي  وترميز اإلستمارات، مت إ بعد اإلنتهاء 
أخطاء اإلستمارات أو أخطاء اليت تكشف  قواعد التدقي  اآليلتضبطها العديد من  برامج إدخال معدة مسبقاً 

عند اإلنتهاء من عملية اإلدخال وتنقية البياانت من و  وول أثناء عملية اإلدخال. تصوب أوالً فاإلدخال 
ستخدام معامالت الرفع ادلعدة مسبقاً، وذلك من أجل اج كشوف تتضمن النتائج األولية ابإستخر مت األخطاء، 

 تدقيقها والتأكد من صحة النتائج.
 

 . إعداد التقرير ونشر النتائج9
اانت داخل اجلدول ومع اجلداول ولية والتأكد من صحتها من حيث الشكل واتساق البياألبعد تدقي  النتائج 

 لكرتوين.م نشر ىذه النتائج على موقع الدائرة اإليت، كما نشرةالإعداد و مت استخراج اجلداول النهائية  ،خرىاأل
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 مدٌرٌة اإلحصاءات االقتصادٌة      
 قسم البٌئة               

   البٌئٌة اإلحصاءات
                                5105 والسائلةالصلبة  النفاٌات مسح                
 الخدمات الطبٌة )المستشفٌات( نشاط               

 

 أوال:ً البٌانات التعرٌفٌة
 

 رقن المنشأة                                                   -5
 

 ISIC4النشاط االقتصادي الرئيسي                                -2
 

 المحافظة                                                                   -3
 

 

 االسن التجاري للمنشأة            -4

 
 اسن صاحة المنشأة أو المدير العام                     -5

 

 العنوان                                 -6

 

 
 ثانٌاً: بٌانات عامة

 

  5105 عدد احلاالت اليت راجعت ادلنشأة الطبية خالل عام .0
         

 المجموع إناث ذكور تصنٌف الحالة الرقم
    إقامة 0
    عدد المراجعٌن للعٌادات 5

 

 

 

 

          عذد األسّرة :  .5

  

  :5104خالل عام  وسبت اإلشغال .3
       

 

 

 

 

 

 

قانون      البٌانات سرٌة بموجب
 5105 لعام( 05) اإلحصاءات رقم

 (          )   :(   فاكس        )   :)      (   ت:ص.ب

8 6 1 0 
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 5105 اثلثا: ادلستلزمات السلعية ادلستخدمة خالل عام

 الكمٌة xx الوحدة الدلٌل الصنف الرقم  المادة الرقم 

0 

  28 عدد 4805111 مستهلكات طبٌة  0 مستهلكات طبٌة

  28 عدد 4805110 حقن وابر 5

  28 عدد 459041 شفرات ومواد حادة 3

  12 كغم 3559100 وشاش ومواد الغٌارطن ق 4

  58 عدد 3555115 مواد مخبرٌه وطبٌة )زجاج( 0 مواد زجاجٌة 5

3 

  21 لتر 3535513 معقمات ومطهرات طبٌة 0 مواد كٌماوٌة

  21 لتر 3535514 كواشف طبٌة 5

  21 لتر 3431111 أصباغ 3

  21 لتر 3535510 منظفات ومعقمات عادٌة 4

  28 عدد  أكٌاس وحدات الدم 0 الدموحدات  4

5 

مواد بالستٌك ومواد 

 من غٌر المعادن

  28 عدد  أعضاء بشرٌة بدٌلة 0

  28 عدد 3544113 أسنان اصطناعٌة 5

  28 عدد 3544115 سناناألمادة حشو  3

  28 عدد  مواد مخبرٌه وطبٌة )بالستٌك( 4

  28 عدد  موازٌن الحرارة الزئبقٌة 5

  28 عدد  أجهزة الضغط الزئبقٌة 6

6 

 غسٌلالمواد 

  ويالكل

 

  28 عدد  أجهزة غسٌل الكلى 0

  58 عدد  أجهزة غسٌل الكلى المعزولة 5

  58 عدد  عملٌات غسٌل الكلى 3

7 

مستلزمات األشعة 

 التشخٌصٌة

  28 عدد  التصوٌر اإلشعاعً*أجهزة  0

  28 عدد 3894511 عدد أفالم األشعة اإلشعاعٌة** 5

  28 عدد 3894514 لألسنان الخاصة التصوٌر اإلشعاعً أجهزة 3

  28 عدد 3894515 األشعة الخاصة باألسنان عدد أفالم 4

  58 عدد 3894513 أجهزة األشعة النووٌة 5

  58 عدد 3894510 األشعة النووٌة عدد أفالم 6
 

 النووي. اإلشعاعً الخاصة باألسنان وأجهزة التصوٌر التصوٌر أجهزة *باستثناء
 باستثناء أفالم التصوٌر اإلشعاعً الخاصة باألسنان وأفالم التصوٌر النووي. **
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 س: هل ٌتم فرز النفاٌات الطبٌة ؟                نعم                                   ال
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 5105 الناجتة حسب ادلادة والصنف وأسلوب التخلص منها خالل عام الطبية رابعاً: كمية النفاايت 

 أسلوب التخلص الكمية xx الوحدة الدليل الصنف الرقم ادلادة الرقم 

0 

 

نفاايت 
معدية غري 

 حادة

   14 13 6 5  28 عدد  أعضاء مستأصلة خارجية 0

  03 6 5 5 0  28 عدد  أعضاء مستأصلة داخلية  5

  03 6 5 5 0  28 عدد  األسنان ادلخلوعةعدد  3

  03 6 5 5 0  28 عدد  خالصات الوالدة 4

   6 5 2 1  58 عدد  عبوات األمصال وادلطاعيم 5

  13 6 5 5 0  28 عدد  أكياس وحدات الدم التالفة 6

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفاايت 
طبية غري 

 خطرة
 

 

 

 

 

 

 

 13 9 8 7 4 3  21 لرت  كمية الدم ادلسحوبة للتحليل  0

 13 3 6 5 5 0  28 عدد  عدد عبوات عينات البول 5

 13 3 6 5 5 0  28 عدد  عدد عبوات عينات الرباز 3

 13 3 6 5 5 0  28 عدد  عدد أطباق الزراعة اجلرثومية 4

 13 3 6 5 5 0  28 عدد  عدد اخلزعات ادلفحوصة 5

  3 6 5 5 0  28 عدد  أكياس سلس البول 6

  3 6 5 5 0  12 كغم  .(......مواد الغيار)قطن و شاش و. 7

  3 6 5 5 0  28 عدد  فوط مستعملة )أطفال ونسائية(  8

  3 6 5 5 0  28 عدد  أكياس من خمتلف األحجام 9

   6 5 5 0  28 عدد  أكياس نفاذة للبخار "اوتوكليف" 01

حمكمة  علب خاصة لعزل األدوات احلادة 00
 اإلغالق

   6 5 5 0  28 عدد 

   6 5 5 0  28 عدد  عبوات مضغوطة 05

  05 6 5 5 0  28 عدد  ادلستهلكات الناجتة عن غسيل الكلى 03

 13 05 6 5 5 0  28 عدد  عبوات األدوية 04

  05 6 5 5 0  28 عدد  مواد زجاجية طبية وخمربيو  05

  05 6 5 5 0  28 عدد  مستهلكات بالستيكية 06

   6 5 5 0  58 عدد  عبوات احملاليل الوريدية 07

نفاايت  3
 حادة

  05 6 5 5 0  28 عدد  حقن -أبر  0

  05 6 5 5 0  28 عدد  شفرات ومواد حادة  5

4 

 

 

 

 
 
 

 نفاايت
كيميائية 
 ودوائية

  9 8 7 4 3  21 لرت  كواشف طبية سائلة أو مذابة 0

  9 8 7 4 3  21 لرت  أصباغ سائلة* 5

  9 8 7 4 3  21 لرت  سوائل انجتة عن العمليات 3

  9 8 7 4 3  21 لرت  بقااي منظفات ومعقمات عادية* 4

 13 12 11 7 4 3  21 لرت  بقااي مادة التحميض )فيكسر( 5

10  21 لرت  بقااي مادة التحميض )ديفلوبر( 6

0 

11

9 

12 13

1 

  

  11 03 5 5 0  58 عدد  ادلستخدمة* أفالم األشعة 7

  03 6 5 2 1  58 عدد  نفاايت دوائية 8

9

111

1 

  9 8 7 4 3  21 لرت  السوائل الناجتة عن غسيل الكلى

)وحدة  السوائل انجتة عن غسيل الكلى 10
 العزل(

   9 8 7 4  21 لرت 

   6 5 5 0  58 عدد  نفاايت وزوائد حشو األسنان 11

 

 أسلوب التخلص أو المعالجة:

 

 4 حفرة امتصاصٌة 3 مرمدات مركزٌة خارج الموقع 2 مرمدات خاصة "داخل الموقع" 5
وحدة تكرٌر ومعالجة ثم 

 صرف صحً

 وحدة تكرٌر ومعالجة جزئٌة 8 شبكة الصرف الصحً 7 نقل إلى مكب خاص بالنفاٌات الخطرة 6 نقل إلى مكب األمانة أو البلدٌة 5

 تجمٌع منعزل 52 بٌع 55 إعادة تدوٌر 51 تكرٌر ومعالجة كلٌةوحدة  9

     أخرى )حدد( 54 تسلٌمها إلى جهة أخرى 53
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 5105 كمية ادلياه ادلستخدمة والعادمة وأسلوب التخلص منها خالل عام خامسًا:

 الرقم
 مصدر المٌاه

 قٌمة المٌاه
 )دٌنار(

 كمٌة المٌاه
المستهلكة 

 (3)م

كمٌة المٌاه 
 (3العادمة)م

حدد أسلوب التخلص من المٌاه 
 )ضع دائرة حول أسلوب التخلص( العادمة

 اسلوب التخلص xx انذنيم  انذنيم 

 شبكة الصرف الصحً 5 942251    69251 شبكة عامة -0

 حفرة امتصاصٌة 2 942255    85991 صهرٌج -5

 )أخرى )حدد ........ 3     85995 بئر ارتوازي -3

        أخرى -4

       انمجموع -99

 

 5105 سادسًا: كمية وقيمة الطاقة ادلستهلكة خالل عام 
 

 الكمٌة القٌمة )دٌنار( الوحدة النوع الرقم
 xx  انذنيم 

   57 كٌلو واط 5751111 كهرباء -5

   50 لتر 3337115 التدفئة سوالر -2

   50 لتر 3337112 سوالر وسائل النقل -3

   35 اسطوانة 3336115 منزلً غاز -4

   50 لتر 3335112 99 أكتان بنزٌن -5

   50 لتر 3335113 95بنزٌن أكتان  -6

   50 لتر 3334115 كاز -7

8- 
     )*( ووع انىظاو 4482515 سخان شمسي

9- 
 

 كفاءة االستخذاو

)**( 

   

51- 
      ....................(حذد) أخرى

 

 وٌوضع سعره قً خانة القٌمة وعدده ٌوضع فً خانة الكمٌة نظام قدٌم: 5: نظام جدٌد  0 )*(
 أكثر من ذلك(: 4) % 71-51(: 3)%، 51-31 (:5)% ، 31-51(: 0كفاءة االستخدام: ) )**(

 

 : أعداد العاملني يف محاية البيئة وخمصصاهتم السنويةسابعاً 
710 715 

XX 

 715 714  ينالعامل 713

 العاملٌن الرقم
  السنوٌة المخصصات غٌر اردنً اردني

 مالحظات
 )ديىار( انثى ذكر انثى ذكر

       10 العاملٌن فً حماٌة البٌئة -0

       15 العاملٌن فً إدارة النفاٌات داخل المستشفى -5

       13 المجموع -99

       14 العاملٌن بدوام كامل )متفرغ( -4

       15 جزئً )غٌر متفرغ( العاملٌن بدوام -5

       الخصائص التعلٌمٌة

       16 أقل من ثانوي -6

         17  ثانوي -7

          18 دبلوم  -8

         19 فأعلى سبكالورٌو -9
 

الطبية أو املياه العادمة أو من يقوم بعمل أحباث هلا العامل يف محاية البيئة هو الشخص املسؤول عن تقليل، ومنع التلوث خارج املستشفى مثل إدارة النفاايت *
 عالقة حبماية البيئة وتقليل أو فرز النفاايت.
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 5105 : ادلخلفات االلكرتونية والكهرابئية الناجتة عن ادلنشأة خالل عاماثمناً 

810 815 813 814 815 

 الكمية xx الوحدة الدليل نوع النفاية الرقم

 )انكميت( انمخهفاثأسهوب انتخهص مه 

0 5 3 4 5 6 

منحة إلى  األمانةمكب 
جهات 
 أخرى

إلى أو بٌعه تسلٌمه 
جهات مختصة 

 بالتدوٌر

مكب 
 خاص 

)حدد  بٌع
 (الجهة

أخرى 
 )حدد(

           النفاٌات اإللكترونٌة أ

        28 عدد 4529111 كمبٌوتر شخصً -5

        28 عدد 45291115 كمبٌوتر محمول -2

        28 عدد CRT 4832311 شاشات  -3

        28 عدد LCD 4832315 شاشات  -4

        28 عدد 4832312 ماسح ضوئً )سكانر( -5

        28 عدد 4555111 طابعات -6

          4645115 بطارٌات جافة -7

          4645112 بطارٌات قابلة للشحن -8

        28 عدد Cartridge 3553111عبوات أحبار  -9

        28 عدد Refill 3553115عبوات أحبار  -51

          6224255 إكسسورات -55

           أخرى )حدد....( -52

           النفاٌات الكهربائٌة ب

        28 عدد 6224255 ثالجات -53

        28 عدد 4325315 تلفزٌونات -54

        28 عدد 4395211 مكٌفات -55

        28 عدد 4325311 مراوح -56

           نفاٌات كهربائٌة أخرى -57

           نفاٌات ورقٌة و كرتون -ج

 

 5105 واستخدامها لدى ادلنشأة حلماية البيئة لعام ادلوجودات: التغري على (515)
 

 

 العدد الصنف xx النوع

درجة  الصالحٌة
 الحرارة
 "م"

 الفترة الزمنٌة القدرة االستٌعابٌة

 عامل-0
 معطل-5

فترة 
 التعطٌل
 "ٌوم"

 ساعة دقٌقة الكمٌة الوحدة

جهاز تعقٌم بالضغط  0
 والحرارة

          

 مرمدات 5
 ارتفاع المدخنة )م(...

         غرفة أولٌة 5

         غرفة ثانوٌة 2

           جهاز تعقٌم بالحرارة 3

 وحدة تكرٌر ومعالجة 4
للمٌاه والسوائل 

 العادمة

         معالجة فٌزٌائٌة 5

         معالجة كٌمٌائٌة 2

         معالجة حٌوٌة 3

         معالجة حرارٌة 4

مخزن خاص للمواد  5
الخطرة والقابلة 

 لالنفجار
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  )الدينار( 5105 تكاليف إدارة النفاايت خالل عام  :اتسعاً 

911 910 915 913 914 915 916 

 النفقات البٌئٌة )دٌنار( الرقم

 النفقات الرأسمالٌة النفقات الجارٌة

 المجموع
 ذاتً مصادر أخرى ذاتً

مصادر 
 أخرى

           ( 11-11) م. البنود  إدارة النفاٌات 1

 النفاٌات منع التلوث من خالل تعدٌل عملٌة إنتاج 11
          

 جمع ونقل النفاٌات 11
          

 معالجة وطرح النفاٌات الخطرة 11
          

 )االتوكلٌف( المعالجة الحرارٌة 11
          

 داخلٌة مرمدات 11
          

 )المرمدات الخارجٌة( بدل عملٌة الترمٌد 11
          

 إعادة تأهٌل المرافق  11
          

 أنشطة أخرى 11
          

           ( 23-21)م.م. البنود الحد من الضوضاء واالهتزازات 2

 تركٌب تجهٌزات ضد الضوضاء واالهتزازات 21
          

 إجراءات وتحكم ومختبرات وما شابه 11
          

 إعادة تأهٌل المرافق  11
          

           ( 34 - 31)م .البنود)  الحماٌة من اإلشعاع 3

 حماٌة الهواء المحٌط 11
          

 نقل ومعالجة النفاٌات المشعة 11
          

 إجراءات وتحكم ومختبرات وما شابه 11
          

 أنشطة أخرى 11
          

            (43-41)م .البنود  أنشطة األبحاث والتطوٌر 4

 دراسات النفاٌات 11
          

 اإلشعاعدراسات للحماٌة من  11
          

 أبحاث ودراسات بٌئٌة أخرى  11
          

5 
)م .البنود  أنشطة حماٌة البٌئة الغٌر مصنفة فً مكان أخر

50-53) 

          

 أدارة عامة وقوانٌن وتعلٌمات للبٌئة وما شابه  11
          

           التوعٌة والتدرٌب واإلعالم والمعلومات البٌئٌة 11

           (ISO 14000أنشطة بٌئٌة أخرى ) 11

           (5-0 )الكلً )مجموع البنود الرئٌسٌة المجموع -99
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  اسم المدلً بالمعلومات

  الوظٌفة

  التارٌخ الخاتم الرسمً

  التوقٌع

 

 

 التارٌخ التوقٌع الجهاز المٌدانً والمكتبً

 5105/     /             أسم الباحث

 5105/     /             أسم المراقب

 5105/     /             المدقق المٌدانً

 5105/     /             المدقق المكتبً 

 5105/     /             المرمز

 5105/     /             مدخلة البٌانات

 5105/     /             مدقق اإلدخال 

 

 

 
 

 

 

 )ستتس جو(   24557تلكس    5311751فاكسملً   4624353هاتف جبل عمان     5311711هاتف الجبٌهة  

 عمان – 2155ص.ب 

stat@dos.gov.joEmail :  

 

 

 

mailto:stat@dos.gov.jo
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 دائرة اإلحصاءات العامة
 

 اإلحصاءات البيئية
 

 2015 لبيئة في األنشطة الصناعيةامســـح 
 
 

 

 
 

 بيانات تعريفية أوال:
 

 

 رقم المنشأة -1
 

        4ISIC        النشاط االقتصادي الرئٌسً                         -2

        مجموعة النشاط -3
 

 المحافظة -4
 

 اري للمنشأة                   االسم التج -5

 
 اسم صاحب المنشأة أو المدٌر العام                     -6

 

                            العنوان                -7
 

 *يىقع انًنشأة  -8

         :ملنشأةإحداثيات ا -أ

X 

 

Y 

 

 حقع انًنشأة في ينطقت:  -ة 
  ونيس يىقع اإلدارة * يالحظت: يخى ححذيذ يىقع انًنشبة ) انًصنع(            

                                           

 

 
 

 

 

 

 

                                                                               انفئت :                    -9
 المياه ثانياً:

 (       ) (   فاكس         (    ت )       )   ص.ب

 

        

        

  صناعٌة 1 

  زراعٌة 2 

  تجارٌة 3 

  سكنٌة 4 

  أخرى )حدد( 5 

 

اٌجُبٔبد سرَخ ثّىخت لبٔىْ اإلحظبءاد رلُ 

 2012( ٌؼبَ 12)
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)َ حست اٌّظذروُّخ اٌُّبٖ اٌّسزخذِخ : (201)
3

) : 
4 3 2 1 

 الرقم مصدر املياه xx ( 3)م كمية املياه )دينار( قيمة املياه
 -1 شبكة عامة 69210  

 -2 صهريج 85990  

 -3 بئر 85991  

 -4 )صناعي( ةماء مقطر    

 -5 مياه معدنية/مفلرتة )شرب( 85992  

 -6 مياه من آابر جتميعية ذاتية   

 -7 )حدد.......................( أخرى   

 -99 )املياه الكلية(اجملموع    

 

 : وُّخ اٌُّبٖ اٌىٍُخ اٌّسزخذِخ حست ٔىع االسزخذاَ (:202)

1 2 

 )وُّخ ( ٔىع االسزخذاَ ٌٍُّبٖ ( 3)م اٌّسزخذِخاٌُّبٖ اٌىٍُخ 

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

1 2 3 4 5 6 

 أخري رٌ اسزخذاَ اإلدارح اٌزجرَذ اٌزسخُٓ جػٍُّخ اإلٔزب

      

 

 

 :حست أسٍىة اٌزخٍض اٌُّبٖ اٌؼبدِخ وُّخ ورىٍفخ  (203)     

1 2 3 4 5 

 أسلوب التخلص الرقم
XX 

  الكمية

 (3)م

تكلفة التخلص من 
 )دينار( المياه العادمة

 سعر وحدات المعالجة 
 )دينار(

    942210 شبكة الصرف الصحي  -1
    942211 حفرة امتصاصية  -2
    91123 إعادة تدوير  -3
4- 

جة
معال

ر و
كري

ة ت
وحد

 

    942210 شبكة الصرف الصحي -1
    942212 ري  -2
    942211 حفرة امتصاصية -3
    85991 تدحب بصهاريج -4
    91123 إعادة تدوير -5

     ري  -5
     أخرى )حدد( -6

     الطجطوع  -99
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 : حست إٌىع اٌطبلخثبٌثبً: وُّخ ولُّخ 
1 2 3 4 5 

 الميمة )دينار(  الكمية الوحدة النوع الرلم

 xx دائرة حول الوحدة المناسبة عتوض الدليل 

 وٍُى واط 1710000 وهرثبء -1
27 

  

 ٌزر 3336001 سىالر -2
21 

  

 طٓ 3336002 فُىي -3
11 

  

 اسطىأخ 3341001 غبز ِٕسٌٍ -4
32 

  

 ٌزر 3331001 ػبدٌ ثٕسَٓ -5
21 

  

 ٌزر 3331002 ثٕسَٓ سىثر -6
21 

  

 ٌزر 3334001 وبز -7
21 

  

 طٓ 3451001 فحُ -8
11 

  

 / ٌزر طٓ 3333000 زَىد ػبدِخ -9
11 / 21 

  

 اسطىأخ 3338000 غبز ِبوُٕبد -10
32 

  

 / ٌزر طٓ  زَىد هُذروٌُه 11
11  /21 

  

 طٓ 3912002 خفذ 12
11 

  

 اسطىأخ 3336002 غبز رظُٕغ 13
32 

  

 4482601 سخبْ شّسٍ 14
 )*( ٔىع إٌظبَ

 1 / 2 (2أو  1َىضغ )
  

15-  
 )**( وفبءح االسزخذاَ

 4،  3،  2،  1 (4أو  3أو  2أو  1َىضغ )
  

 أخري 16

 )حذد.............(

     
 

 ويوضع سعره لي خانة الميمة وعدده يوضع في خانة الكمية نظام لديم: 2: نظام جديد  1 )*(
 

 أكثر من ذلن(: 4) % 70-50(: 3)%، 50-30 (:2)% ، 30-20(: 1كفاءة االستخدام: ) )**(

 

  ً  2015 خالي اٌؼبَ اٌّىخىداد اٌثبثزخ: راثؼب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

القيمة في  اٌؼذد 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 
 ( 3)م

 مباع للغير
 ( 3)م

         مضخات  1
 ِؼبٌدخ ادوحذ 2

  ٌٍُّبٖ اٌؼبدِخ
       

وحدات تظقية  3
  قبل االستخدام 

       

         خزانات  4
         *آبار تجطيعية 5
         *آبار ارتوازية 6
         سخان شطدي 7
         أخرى )حدد....( 

 املياه املنتجة سواء كانت لالستهالك الذايت او بيع للغريإذا وجد بياانت عند اآلابر التجميعية أو االرتوازية تذكر كمية * 
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 ً  وأسٍىة اٌزخٍض  إٌىعاٌّخٍفبد إٌبردخ حست  وُّخ : خامسا
 1 2 الكميات وأسلوب التخلص

5 4 3 
 اٌّبدح

 الرلم

 *اٌىحذح اٌىُّخ **األسٍىة

xx   xx  xx  
 1 مخلفات مواد كيماوية سائلة  3م/  لتر 21/17   
 -1 هيذروكسيذ انكبنسيىو 3422001 3لتر / م 21/17   
 -2 حبيض انسهفىنيك 3425002 3لتر / م 21/17   
 -3 نىريم ايثز سهفيج  3لتر / م 21/17   
 -4 يقطزاث سيخيت  3لتر / م 21/17   
 -5 يحبنيم عضىيت  3لتر / م 21/17   
 -6 كحىل يسخزجعت 2413000 3لتر / م 21/17   
 -7 بقبيب دهبنبث 3511001 3لتر / م 21/17   
 -8 يىاد دوائيت سبئهت  3لتر / م 21/17   
 -9 يحبنيم حًضيت   3لتر / م 21/17   
 -10 يحبنيم قبعذيت  3لتر / م 21/17   
 -11 أسًذة سبئهت   3لتر / م 21/17   
 -12 يبيذاث سبئهت  3لتر / م 21/17   
 -13 يذيببث يههجنت  3لتر / م 21/17   
 -14 ينظفبث سبئهت  3لتر / م 21/17   
 -15 حنز 3417004 3لتر / م 21/17   
 -16 فىسفى جبسىو  3لتر / م 21/17   
 -17 سيىث عبديت  3لتر / م 21/17   

        

 2 مواد كيماوية صلبةمخلفات   كغ/ طن 12/11   

 -1 نترات االمونٌوم 3461301 كػ / طن 12/11   

 -2 سلفٌت الصودٌوم 3461302 كػ / طن 12/11   

 -3 كربٌد الكالسٌوم 3828001 كػ / طن 12/11   

 -4 مواد دوائٌة خام  كػ / طن 12/11   

 -5 مواد دوائٌة مرفوضة  كػ / طن 12/11   

 -6 دهانات يخهفبث 3511001 كػ / طن 12/11   

 -7 منظفات 3532201 كػ / طن 12/11   

 -8 مواد مبلمرة  كػ / طن 12/11   

 -9 اسمدة ومبٌدات 3462100 كػ / طن 12/11   

 -10 محفزات  كػ / طن 12/11   

 -11 كربونات الكالسٌوم 3461500 كػ / طن 12/11   

 -12 فىسفى جبسىو  كػ / طن 12/11   

        

 3 مخلفات بالستيكية  كغ / طن 12/11   

 -1 ناٌلون 3692001 كػ / طن 12/11   

 -2 بولٌسترٌن 3633002 كػ / طن 12/11   

 -3 بولً اٌثٌلٌن 3471001 كػ / طن 12/11   

 -4 بولً بروبٌن 3474003 كػ / طن 12/11   

 -PVC 5 3633002 كػ / طن 12/11   

 -6 مٌالمٌن 3479001 كػ / طن 12/11   

 -7 مخلفات بالستٌكٌة 3480002 كػ / طن 12/11   

 -8 برش مطاط 3622001 كػ / طن 12/11   

 -9 مطاط 3480001 كػ / طن 12/11   
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وأسٍىة اٌزخٍض إٌىعاٌّخٍفبد إٌبردخ حست  ربثغ وُّخ  
 1 2 الكميات وأسلوب التخلص

5 4 3 
 اٌّبدح

 الرلم

 *اٌىحذح اٌىُّخ **األسٍىة

xx   xx  xx  

 4 مخلفات المعادن الحديدية  كغ / طن 12/11   

 -1 فوالذ 4112000 كػ / طن 12/11   

 -2 حدٌد 4111101 كػ / طن 12/11   

 -3 برامٌل حدٌد  4293102 كػ / طن 12/11   

        

 5 ِؼبدْ غُر اٌحذَذَخ ِخٍفبد  كغ / طن 12/11   

 4151201 كػ / طن 12/11   

 
 -1 نحاس

 -2 ألمنٌوم 4153201 كػ / طن 12/11   

 -3 رصاص 4144101 كػ / طن 12/11   

 -4 زٌنك 4144201 كػ / طن 12/11   

 -5 كروم 3544004 كػ / طن 12/11   

 -6 نٌكل  كػ / طن 12/11   

 -7 تحتوي على سٌانٌد مخلفات  كػ / طن 12/11   

 -8 كبرٌت 1620001 كػ / طن 12/11   

        

 6 ورلُخ ِخٍفبد  كغ / طن 12/11   

 -1 عجٌنة الورق مخلفات 3211301 كػ / طن 12/11   

 -2 كرتون 3212201 كػ / طن 12/11   

 -3 اكٌاس ورقٌة 3215201 كػ / طن 12/11   

        
 7 أخرى  كغ / طن 12/11   
 -1 نسٌجٌة مخلفات  كػ / طن 12/11   

 -2 جلد  كػ / طن 12/11   

 -3 صوف 2632001 كػ / طن 12/11   

 -4 خٌوط قطنٌة 2635001 كػ / طن 12/11   

 -5 خٌوط صناعٌة 2646001 كػ / طن 12/11   

 -6 أتربة ورمال 1531001 كػ / طن 12/11   

 -7 مخلفات خشبٌة 3160003 كػ / طن 12/11   

 -8 أكٌاس خٌش 3715001 كػ / طن 12/11   

 -9 نفاٌات زجاجٌة  كػ / طن 12/11   

 -10 زوائد إسفنجٌة  كػ / طن 12/11   

 -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          أشرطة الصقة  كػ / طن 12/11   

 12 ؼراء 3542001 كػ / طن 12/11   

 13 مخلفات نباتٌة  كػ / طن 12/11   

 14 جفت 3912002 كػ / طن 12/11   

 15 كمخة 15320 كػ / طن 12/11   

        
 8 مياه عادمة  3لتر / م 21/17   
 -1 مٌاه عالٌة الملوحة  3لتر / م 21/17   

 -2 زٌبار  3لتر / م 21/17   

        
 توضع دائرة حول الوحدة المناسبة )*(

 أسلوب التخلص:( **)
 

ٔمً إًٌ ِىت خبص  4 حرق

 ثبٌٕفبَبد اٌخطرح

 1 مكب األمانة أو البلدية 2 شجىخ اٌظرف اٌظحٍ 3

 5 بيع 6 طّر 7 طرذ فٍ اٌؼراء 8 )رٌ( زراػخ

وحذح رىرَر 

 وِؼبٌدخ

 رذوَر 12

 دح رظُٕغ()إػب 

اٌزخٍض ػٓ طرَك وزارح  11

 اٌظحخ

 9 حفرح اِزظبطُخ 10

 13 اسزخذاَ داخً اٌّظٕغ 14 ظهبرَحثثرن رسحت  15 أخري )حذد(  
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 2015سبدسبً: اٌّخٍفبد االٌىزرؤُخ واٌىهرثبئُخ إٌبردخ ػٓ إٌّشأح خالي ػبَ 
1 2 3 4 5 

 اٌرلُ

 اٌذًٌُ ٔىع إٌفبَخ

 )اٌىُّخ( خٍض ِٓ اٌّخٍفبدأسٍىة اٌز الكمية xx الوحدة
1 2 3 4 5 6 

مكب 
 األمانة

إلى  تسليمه
 جهات أخرى

أو بيعه إلى  دويرهت
جهات مختصة 

 بالتدوير

مكب 
  طرةخ

)حدد  بيع
 (الجهة

أخرى 
 )حدد(

           النفايات اإللكترونية أ

        28 عذد 4526100 كمبٌوتر شخصً -1

        28 عذد 4526002 كمبٌوتر محمول -2

        28 عذد CRT 4832300 شاشات  -3

        28 عذد LCD 4832301 شاشات  -4

        28 عذد 4832302 ماسح ضوئً )سكانر( -5

        28 عذد 4515000 طابعات -6

        28 عذد 4641001 بطارٌات جافة -7

        28 عذد 4641002 بطارٌات قابلة للشحن -8

        28 عذد Cartridge 3513000عبوات أحبار  -9

        28 عذد Refill 3513001عبوات أحبار  -10

        28 عذد 6224215 راتاإكسسو -11

 ) حىفيز طبقت (  انهًبت انفهىريت انًذيجت 12
        28 عذد 

انفهىرسنج )نيىٌ( قصيز/طىيم او  13

 دائزي
 

        28 عذد

           ....................( )حذد يأخز -14

           النفايات الكهربائية ب

        28 عذد 4481101 ثالجات -15

        28 عذد 4325301 تلفزٌونات -16

        28 عذد 4391200 مكٌفات -17

        28 عذد 448150 مراوح -18

        28 عذد 4690000 نفاٌات كهربائٌة أخرى -19

           ...................)حذد ( يأخز -20

 

 أػذاد اٌؼبٍُِٓ فٍ حّبَخ اٌجُئخ خظبئظهُ وِخظظبرهُ اٌسٕىَخ سبثؼبً:

701 702 

XX 

 705 704 اٌؼبٍُِٓ  703

 اٌؼبٍُِٓ اٌرلُ
 اٌّخظظبد اٌسٕىَخ  غُر اردٍٔ اردٍٔ

 ِالحظبد
 )دينار( أثً رور أثً رور

       01 ٌئةالعاملٌن فً حماٌة الب -1

       02 العاملٌن فً تنقٌة المٌاه العادمة -2

       03 المجموع -99

       04 العاملٌن بدوام كامل )متفرغ( -4

       05 العاملٌن بدوام جزئً )ؼٌر متفرغ( -5

       الخصائص التعلٌمٌة

       06 أقل من ثانوي -6

         07 ثانوي -7

         08 دبلوم  -8

         09 فأعلى سبكالورٌو -9
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 ً  : 2015اإلٔفبق ٌحّبَخ اٌجُئخ خالي ػبَ  – ثبِٕب
801 802 803 804 805 806 807 

 النفقات البيئية )دينار( الرلم
 النفقات الرأسمالية النفقات الجارية

 المجموع
 *مصادر أخرى ذاتي *مصادر أخرى ذاتي

           (14-11ود )مجموع البن إدارة النفايات -1

 منع التلوث من خالل تعدٌل عملٌة اإلنتاج 11
          

 جمع ونقل النفاٌات 11
          

 معالجة وطرح النفاٌات الخطرة 11
          

 أنشطة أخرى 11
          

           (24-21)مجموع البنود  إدارة المياه العادمة -2

 عملٌة اإلنتاج منع التلوث من خالل تعدٌل 11
          

 وحدات معالجة المٌاه العادمة 11
          

 معالجة مٌاه التبرٌد 11
          

 إجراءات وتحكم ومختبرات وما شابه 11
          

           (34-31)مجموع البنود  اإلنفاق على الحد من التلوث )حماية الهواء( -3

 ٌة اإلنتاجمنع التلوث من خالل تعدٌل عمل 11
          

 حماٌة الهواء المحٌط 11
          

 إجراءات وتحكم ومختبرات وما شابه 33
          

 أنشطة أخرى 11
          

           (43-41)مجموع البنود أنشطة التهوية و معالجة الغازات العادمة  -4

 حماٌة الهواء المحٌط 11
          

 برات وما شابهإجراءات وتحكم ومخت 11
          

 أنشطة أخرى 11
          

           (53-51)مجموع البنود الحد من الضوضاء واالهتزازات  -5

 منع التلوث من خالل تعدٌل عملٌة اإلنتاج 11
          

 الحد من الضوضاء الصناعٌة وؼٌرها 11
          

 تركٌب تجهٌزات ضد الضوضاء واالهتزازات 11
          

           (64-61)مجموع البنود  أنشطة األبحاث والتطوير -6

           دراسات لحماٌة الهواء المحٌط  11

           دراسات النفاٌات 11

          دراسات للحد من الضوضاء واالهتزازات 63

           أبحاث ودراسات بٌئٌة أخرى  64

           (73-71 )مجموع البنود نفة في مكان أخرأنشطة حماية البيئة الغير مص 7-

           ؼرامات وضرائب بٌئٌة 71

           (,14001ISO 14000)أنشطة إدارٌة عامة للبٌئة  72

           أنشطة بٌئٌة أخرى 73

99-            (7-1 )مجموع البنود الرئيسيةالكلي  المجموع 

 أو أي مصادر متويل أخرى يل من منح و/أو قروضتشمل التمو  ،األخرى املصادر *:
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 هً َزُ اسزؼّبي اٌطبلخ اٌّزدذدٖ ) اٌطبلخ اٌشّسُخ ( فٍ رىٌُذ اٌىهرثبء ) فىرىفىٌزه(، : 306

 |__|                                ) أزهذ االسزّبرح (   ال - 2   ٔؼُ     -1 

 

 : اٌشّسُخ وُّخ اٌطبلخ -أ 

   |__||__||__||__||__||__||__| .............................................................اٌّزىٌذح  -1

  |__||__||__||__||__||__||__|........................................................... اٌّسزهٍىخ -2

 |__||__||__||__||__||__||__| .....................................؟اٌزىٍفخ اٌىٍُخ ٌٍٕظبَ اٌشّسٍ -ة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسم المدلي بالمعلومات

  الوظيفة

  التاريخ الخاتم الرسمي

  التوليع

   

 التاريخ التوليع الجهاز الميداني والمكتبي

 2016/     /             أسم الباحث

 2016/     /             أسم المرالب

 2016/     /             الميداني المدلك

 2016/     /             المدلك المكتبي 

 2016/     /             المرمز

 2016/     /             مدخلة البيانات

 2016/     /             مدلك اإلدخال 
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 اإلحصاءات البيئية                                            

                 2015لبلديات امسح                                           

قانون      البيانات سرية بموجب
 2012 لعام( 12) رقماإلحصاءات 

 :ؼريفيخ انتجيبَبد اناوالً: 

 |__|__|__| :الرقم المتسلسل -1

 |__|__| المحافظة: -2

 |__|__| اللواء: -3

 |__| القضاء: -4

 |__| فئة البلدية -5

 ................................................................................................................ اسم البلدية: -6

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

 ....... فبكس ...........................................................  تهفىٌ ..................ص.ة  
 

 حجى انُفبيبد انظهجخ وأسبنيت جًؼهب وطرق انتخهض يُهبثبَيبً : 
 

 أركر أسًبء انًكجبد انتبثؼخ نهجهذيخ: -1

1. .........................................                                                                             |__|   

2. .........................................                                                                             |__|   

3. .........................................                                                                             |__|   

 

 حذد َىػيخ يىالغ طًر انُفبيبد : -2

   |__|                                                                                             يىلغ طحي ) أيٍ ( .1

                           |__|                                                                                                  أراضي يكشىفخ .2

 |__|                                                                                   يُخفضبد يتروكخ ) يمبنغ ( .3

 |__|                                                                                   ) وديبٌ (يُخفضبد طجيؼيخ  .4

                                                                       |__|                                                                       أخري/....................................... .5

 

 أركر اسى انًحطخ انتحىيهيخ انتبثؼخ نهجهذيخ وانتي يتى أرسبل انُفبيبد انيهب لجم أرسبنهب اني انًكت: -3

1. ......................................              ...................................................................|__|      

2. .....................................................................................................              ....|__| 

3. .......................................              ..................................................................|__| 

 

 |__|         ال         -2     َؼى -1     هم يىجذ ييساٌ في انًحطخ انتحىيهيخ نًؼرفخ أوزاٌ انُفبيبد   -4

 

 |__|         ال         -2   َؼى -1هم انجهذيخ راضيخ ػٍ يستىي انخذيخ وَظبفخ انًُبطك انتبثؼخ نهب  -5

 

 :(  نعملجواب ) اذا كان اكى تمذر كًيخ انُفبيبد انًتروكخ ثذوٌ جًغ  -6

 |__||__||__|                                                   ................................................الكمية      -1  

 

 |__| حذد ػذد يراد جًغ انُفبيبد في انًُبطك انتبثؼخ نهجهذيخ في انيىو                                              -7
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 |__|       ال           -2   َؼى -1نهجهذيخ        خهم يىجذ يتؼهذ خبص يمىو في فرز انُفبيبد انتبثؼ -8

 
 أذكر اسم المتعهد او الشركة التي تموم في فرز النفايات :  - 2
 االسم................................................................ -أ

 ......العوان.........................................................تلفون......................................................... -ب

 

 :(  نعماذا كان الجواب )   

  ......................................................................الكمية: 2015سنة  ةالمفروزكم تمدر كمية النفايات   -1  

                    

  اذا كان يتم فرز للنفاايت فكم نسبة املواد التالية: -9

 

 طرق التخلص من النفايات والمعدل اليومي للتخلص والمسافة بين مولع التخلص وألرب تجمع سكنيحدد  -10

 طرق التخلص الرلم
 معدل التخلص اليومي 

 طن/اليوم()
المسافة بين مولع التخلص 

 وألرب تجمع سكني )كم(

    عاممكب  -1

   ) مكشوفة ( حرق في مناطك مفتوحة -2

   طمر صحي -3

   العراءطرح في  -4

   استخدامات زراعية -5

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

   المجموع الكلي للنفايات )طن( -99

م يقبنغ يؼبنجت انُفبيبث انصهبت حيث يخى حفر حفرة في األرض يؼخًد ػًقهب وسؼخهب ػهً طبيؼت وكًيت انُفبيبث انًخىقؼت ، وفي بؼط األحيبٌ حسخؼً :طمر صحي*

 وانبيئيت انًطهىبت ،   انصحيت  نطًر انُفبيبث إذا حىافرث فيهب انشروط  انًهجىرة  األحجبر

 انُسجخ انكًيخ انىحذح انًبدح انرلى

  |__|__|__|__|__|__| طٍ بالستيك  -1

  |__|__|__|__|__|__| طٍ معادن  -2

  |__|__|__|__|__|__| طٍ أخشاب  -3

  |__|__|__|__|__|__| طٍ مواد عضوية  -4

  |__|__|__|__|__|__| طٍ خملفات بناء )طمم(  -5

  |__|__|__|__|__|__| طٍ نفاايت خطرة***  -6

  |__|__|__|__|__|__| طٍ زجاج  -7

  |__|__|__|__|__|__| طٍ قماش  -8

  |__|__|__|__|__|__| طٍ ورق  -9

  |__|__|__|__|__|__| ػدد نفاايت االكرتونية  -10

  |__|__|__|__|__|__| طٍ حيواانت انفقو  -11

  |__|__|__|__|__|__| طٍ ( sludge)  هأمح  -12

  |__|__|__|__|__|__| طٍ اخرى ) حدد (  -13

  |__|__|__|__|__|__| 3و نفاايت سائلة  -14

  |__|__|__|__|__|__| طٍ   (13-1النفاايت الصلبة ) اجملموع  -15
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 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|         )طن( 2015التي تّم التخلص منها لعام حدد حجم النفايات الصلبة الكلية و -10

  

 

 :)دينار( عن البيئة من المطاعات المختلفة 2015حدد المجموع الكلي لألموال التي تماضتها البلدية خالل عام  -12

 انميًخ )ديُبر( انمطبع انرلى

 __|__|__|__|__|__|__|__||__| ................................................... انظُبػخ -1

 __|__|__|__|__|__|__|__||__| ................................................... انتجبرح -2

 __|__|__|__|__|__||__|__||__| .................................................. انخذيبد -3

 __|__|__|__|__|__||__|__||__| ................................................. اإلَشبءاد -4

 __|__|__|__|__|__|__|__||__| .................................................. انًُسني -5

 __|__|__|__|__|__|__|__||__| .................................................. انًجًىع -99

 

              

 

 

     

 ً  2015: انجُيخ انتحتيخ انحبنيخ وانحبجبد انًستمجهيخ انًطهىثخ ألَشطخ انجهذيخ انًختهفخ نؼبو  ثبنثب

301 302 303 304 305 

 انًخظظبد انًستمجهيانؼذد  انؼذد انحبنً انًستهسيبد انرلى

1- 
 **انؼبيهيٍ في جًغ وَمم

 انُفبيبد
|__|__|__|__| |__|__|__|__| __|__|__|__|__|__|__|__|__ 

 __|__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|__|__| |__|__|__|__| انؼبيهيٍ في حًبيخ انجيئخ -2

  |__|__|__|__| |__|__|__|__| وسبئظ انُمم -3

  |__|__|__|__| |__|__|__|__| انحبويبد -4

  |__|__|__|__| |__|__|__|__| يظبثيح اَبرح انشىارع -5

  |__|__|__|__| |__|__|__|__| اخري ) حذد(............ -6
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 2015رابعاً : اإلنفاق لحماية البيئة خالل عام  
401 402 403 404 405 406 407 408 409 

 

 النفمات البيئية

 مصادر التمويل اإلنفاقنوع 

 الرلم
النفمات 
 الجارية

النفمات 
 الرأسمالية

 ذاتي المجموع
منح من 
 الحكومة

لروض 
 تمويلية

منح من 
مصادر 
 أخرى

        (16-11) إدارة النفايات -1

        معالجة النفايات -11

        شراء وسائط النقل -12

        المحروقات -13

        كلفة الصيانة -14

        شراء حاويات -15

16- 
انشطة اخرى ذات عالقة 
 حدد.......................

       

2- 
أنشطة حماية المتنزهات 

 (2321- ) العامة
       

        زراعة األشجار -21

        إدارة الحدائق -22

23- 
انشطة اخرى ذات عالقة 
 حدد.......................

       

3- 
أنشطة لحماية التربة والمياه 

  الجوفية

       

4- 
أنشطة األبحاث 

  (43-41)والتطوير
       

        دراسات لحماية الهواء  -41

        دراسات النفايات -42

        دراسات للحد من الضوضاء -43

5- 

أنشطة حماية البيئة الغير 
-51) مصنفة في مكان أخر

53) 

       

        تدريبيةدورات  -51

52- 
أنشطة إدارية عامة 

 ISO  (15014001)للبيئة
       

        رش مبيدات -53

54 
انشطة اخرى ذات عالقة 
 حدد.......................

       

99- 
المجموع البنود الرئيسية 

(1-5) 
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 2015خالل عام  البلدية و مناطقها: المخلفات االلكترونية والكهربائية الناتجة عن خامساً  

801 802 803 804 805 

 انكًيخ xx انىحذح انذنيم َىع انُفبيخ انرلى

 )انكًيخ( أسهىة انتخهض يٍ انًخهفبد

1 2 3 4 5 6 

مكب 
 األمانة

منحة إلى 
 جهات أخرى

بيعه أو تسليمه 
إلى جهات 

 مختصة بالتدوير

مكب 
 خاص 

)حدد  بيع
 (الجهة

 )حدد(أخرى 

 النفايات اإللكترونية أ

 4529333 كمبيوتر شخصي -1

 
        28 ػدد

        28 ػدد 45293331 كمبيوتر محمول -2

        28 ػدد CRT 4832333 شاشات  -3

        28 ػدد LCD 4832331 شاشات  -4

        28 ػدد 4832332 ماسح ضوئي )سكانر( -5

        28 ػدد 4515333 طابعات -6

          4641331 بطاريات جافة -7

          4641332 بطاريات قابلة للشحن -8

 عبوات أحبار -9

Cartridge  

        28 ػدد 3513333

        28 ػدد Refill 3513331عبوات أحبار  -13

        28 ػدد 6224215 إكسسورات -11

املدجمة  الفلورية اللمبة 12
CFL 

        28 ػدد 

 (الفلورسنت )نيون 13
 قصري/طويل أو دائري((

        28 ػدد 

 يصببيح إَبرة انشىارع 14

        28 ػدد  صىديىو

يصببيح إَبرة انشىارع  15

 يىفرِ نهطبقت
        28 ػدد 

           أخرى )حدد....( -16

 النفايات الكهربائية ب

        28 ػدد 4391332 ثالجات -17

        28 ػدد 4325331 تلفزيونات -18

 ػدد 4391233 مكيفات -19

 

 

 

28        

        28 ػدد 4325333 مراوح -23

        28 ػدد 4693333 نفايات كهربائية أخرى -21

           أخرى )حدد....( -22

23 
 39243 نفايات ورقية وكرتون

 اوكغى 

 طٍ
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نهُفبيبث انصهبت بشكم يُخظى ػٍ طريق شبحُبث انُفبيبث يٍ أيبكٍ حجًيغ انُفبيبث انخي حكىٌ أيبو ػًهيت حجًيغ تجًيغ: *: 

 انًُبزل وانًؤسسبث
 انرائحت  ػًهيت َقم انُفبيبث انصهبت انًجًؼت بىاسطت شبحُبث انُفبيبث دوٌ انخسبب في أذي نهبيئت يٍ حيث انًظهر أوَمم:  *

بحكى خصبئصهب انسبيت أو انًؼديت أو انًشؼت أو سرػت انخهببهب، خطراً كبيراً ػهً صحت  َفبيبث حشكمانُفبيبد انخطرح: ***: 

 كبَج َفبيبث صُبػيت أو طبيت. ءانبشر وانكبئُبث انحيت وػهً انبيئت. سىا
 

 

  اسم المدلي بالمعلومات

 

  الوظيفة

  التاريخ الخاتم الرسمي

  التوقيع

 
 

 التاريخ التوقيع الجهاز الميداني والمكتبي

 2016/     /             أسم الباحث

 2016/     /             أسم المراقب

 2016/     /             المدقق الميداني

 2016/     /             المدقق المكتبي 

 2016/     /             المرمز

 2016/     /             مدخلة البيانات

 2016/     /             مدقق اإلدخال 

 

 

 
 

 

 

)ستتس جو(  ص.ب  24117تلكس    5333713فاكسملي   4624313هاتف جبل عمان     5333733هاتف الجبيهة  
 عمان – 2315

stat@dos.gov.joEmail :  

 
 

mailto:stat@dos.gov.jo
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  مســـح البٌئـــة                                                           
 االلتصادٌةمدٌرٌة اإلحصاءات 

 تعلٌمالفنادق واللطاع                                           لسم البٌئة          
        2015 لعــــام                                                         

 

ثيبَبد رعريفيخ عٍ انًُشأح -أولا   

 |__|__|__|__|__|__| الرلم المتسلسل للمنشأة: -1

 |__|__| الفئة -2

 |__|__|__|__| النشاط االلتصادي       -3

 |__|__| المحافظة: -4

 |__| اإلللٌم -5

 االسم التجاري للمنشأة: -6

7- 

 
 ............................................................عنوان المنشأة: ....................................................................................

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

 

 

ا   ثيبَبد عبيخ -ثبَيب
 

 انًُشأح:(: َىع 201)

 فندق 1 
 منشأة تعليمية 2 

 

 

 2-1إرا كبَذ انًُشأح فُذق يجت رعجأح انسؤال يٍ (: 220)
 

         |__|__|__|__|__|__|__| 2015انًجيذ خالل انعبو  زواريجًىع  -1

 ||__|__|__  2015 انغرف انًشغىنخ في انفُذق خالل انعبو َسجخ -2
         

 

 

 5-3انًُشأح يُشأح رعهيًيخ يجت رعجأح انسؤال يٍ إرا كبَذ (: 320)
 

         |__| )*( َىع انًُشأح انزعهيًيخ -3

         |__|__|__|__|__|__|  انطالةيجًىع عذد  -4

          |__|__|__|__| يجًىع عذد انغرف انزعهيًيخ -5

 

 أخرى 7          . مختهطة )روضة+مذرسة(6.رياض أطفال        5.مذرسة خاصة         4   .مذرسة حكومية    3.جامعة خاصة        2. جامعة حكومية      1(*)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمان – 2015)ستتس جو(  ص.ب  24117تلكس    5300710فاكسملي   4624313هاتف جبل عمان     5300700هاتف الجبيهة 

stat@dos.gov.joEmail :  

لاااااانون  البٌاناااااات سااااارٌة بموجاااااب
  2012 لعام( 12) رلم اإلحصاءات

mailto:stat@dos.gov.jo
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ا   :انًيـــــــبِ -ثبنثب

 .انقيمة و انكميةكمية انمياه انمستخذمو حسة انمصذر و 

405 404 403 403 

 كمٌة المٌاه
 ( 4)م 

 قٌمة المٌاه
 الرقم مصدر المٌاه الدلٌل )دٌنار(

 -1 شبكة عامة 69210  

 -2 صهريج 85990  

 -3 بئر 85991  

 -4 محالة هايم 85992  

 -5 أخرى    

 المجموع   
99- 

 
 

 

 انتخهصكمية وتكهفة انمياه انعادمة حسة أسهوب  :305

1 2 3 4 5 

 انذنيم أسلوب التخلص الرقم
  الكمٌة

 (3)م

تكلفة التخلص من 
 )دٌنار( المٌاه العادمة

 سعر وحدات المعالجة 
 )دٌنار(

    942210 شبكة الصرف الصحي  -1

    942211 حفرة امتصاصية  -2

    91123 إعادة تدوير  -3

4- 

جلة
ومعا

رير 
 تك

حدة
و

 
    942210 شبكة الصرف الصحي -1

    942212 ري -2

    942211 حفرة امتصاصية -3

    85991 تسحب بصهاريج -4

    91123 إعادة تدوير -5

    942212 ري -5

     أخرى )حدد( -6

     اجملموع -99
 

 

 ) فىرىفىنزك(،  هم يزى اسزعًبل انطبقخ انًزجذدِ ) انطبقخ انشًسيخ ( في رىنيذ انكهرثبء: 306

 |__|                                                                                      ) اَزهذ السزًبرح (   ل - 2   َعى     -1 

  |__||__||__||__||__||__||__|   انًسزههكخ-2  |__||__||__||__||__||__||__| انًزىنذح -1 فكى كًيخ انطبقخ  -أ 

 |__||__||__||__||__||__||__|... ......................................................كى انزكهفخ انكهيخ نهُظبو انشًسي - ة
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ا   )انقيًخ ثبنذيُبر( 2015خالل انعبو   انًىجىداد انثبثزخ : راثعب

 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

الرق
 م

 انذنيم النوع

 
 القٌمة فً

 بداٌة العام 
اهتالك رأس  التالف اإلضافات

المال الثابت 
 خالل العام

القٌمة فً 
 نهاٌة العام

 *المٌاه المنتجة داخل المنشأة

 مستهلك 
 ( 3)م

 مباع للغٌر
 ( 3)م

        4322000 مضخات  1
 انًيبِ انعبديخ يعبنجخ ادوحذ 2

4325200        
        432500 وحدات تنقية قبل االستخدام  3

        5323300 خزانات  4

        5323301 * آبار تجميعية 5
        5323302  * آبار ارتهازية 6

        448250 سخان شمدي 7

 إذا وجد بياانت عند اآلابر التجميعية واآلابر االرتوازية الرجاء ذكر كمية املياه املنتجة واملستهلكة* 

 

ا: عذد انعبيهيٍ في حًبيخ انجيئخ   خبيسب

501 502 

XX 

 505 504  ينالعامل 503

 العاملٌن الرقم
  السنوٌة المخصصات غٌر اردنً اردني

 مالحظات
 )ديُبر( انثى ذكر انثى ذكر

       01 العاملٌن فً حماٌة البٌئة -1

       02 العاملٌن فً تنقٌة المٌاه العادمة -2

       03 المجموع -99

       04 العاملٌن بدوام كامل )متفرغ( -4

       05 العاملٌن بدوام جزئً )غٌر متفرغ( -5

       الخصائص التعلٌمٌة

       06 أقل من ثانوي -6

         07 ثانوي -7

         08 دبلوم  -8

         09 فأعلى سبكالورٌو -9
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 الطالة  -سادسا  
10 20 30 40 50 

الرلم 

 المتسلسل

 الوحدة النوع
 الكمٌة المٌمة )دٌنار(

 xx  الدلٌل 

 كيهى واط 1710000 كهرثبء -1
27 

  

 نزر 3336001 سىلر -2
21 

  

 اسطىاَخ 3331001 غبز يُسني -3
32 

  

 نزر 3331002 عبدي ثُسيٍ -4
21 

  

 نزر 3331003 ثُسيٍ سىثر -5
21 

  

  نزر 3334001 كبز -6
21 

  

   11/ 21 / طٍنزر 3333000 زيىد عبديخ -7

    )*( َىع انُظبو 4482601 انسخبٌ انشًسي -8

9-   
 كفبءح السزخذاو

)**( 

   

      اخري ) حذد ( -10

 

 خانة المٌمة وعدده ٌوضع فً خانة الكمٌة فً  8بند رلم ً وٌوضع سعره ف     نظام لدٌم 2نظام جدٌد   1(*)

 أكثر من ذلن (:.3)%، 60-41 (:2)% ، 40-20 (:1) :االستخدامكفاءة  (**)

 

            ال  -2        نعم  -1  هل تم تطبٌك كودة المبانً الموفرة للطالة فً البناء؟ -406

 

ا   2015انًخهفبد انصهجخ وانسبئهخ انُبرجخ عٍ انًُشأح خالل عبو  -سبثعب

701 702 703 704 705 

 انكًيخ xx انىحذح انذنيم انُفبيخَىع  انرقى

 )انكًيخ( أسهىة انزخهص يٍ انًخهفبد

1 2 3 4 5 6 7 

مكب 
 األمانة

 او تسلٌمه بٌعه حرق تدوٌر
 لجهة

مختصه  
 بالتدوٌر

 مكب خاص
بالنفاٌات  

 الخطرة

 بٌع

 
 أخرى
 ()حدد
 
 
           94221 نفاٌات عضوٌة -1 

 3711200 نفاٌات زجاجٌة -2
  

        

           9421101 نفاٌات بالستٌكٌة -3

           39240 نفاٌات ورلٌة وكرتونٌة  -4

           4130000 نفاٌات معدنٌة -5

           2671002 نفاٌات ألمشة -6

عبوات معطرات  -7

 ومبٌدات 

3639003           

           3639002 عبوات منظفات -8

           21650 زٌوت للً -9

           3338000 زٌوت عادمة -10

            أخرى -11

 



 40 

 

ا   2015: انًخهفبد النكزروَيخ وانكهرثبئيخ انُبرجخ عٍ انًُشأح خالل عبو ثبيُب

801 802 803 804 805 

 انكًيخ xx انىحذح انذنيم َىع انُفبيخ انرقى

 )انكًيخ( أسهىة انزخهص يٍ انًخهفبد

1 2 3 4 5 6 

مكب 
 األمانة

منحة إلى 
 جهات أخرى

بٌعه او تسلٌمه 
إلى جهات 

 مختصة بالتدوٌر

مكب 
 خاص 

)حدد  بٌع
 (الجهة

أخرى 
 )حدد(

 النفاٌات اإللكترونٌة -أ

 4526100 شخصي كمبيوتر -1

 
        28 عذد

        28 عذد 4526101 محمول كمبيوتر -2

        28 عذد CRT 4832300  شاشات -3

        28 عذد LCD 4832301  شاشات -4

        28 عذد 4832302 ماسح ضوئي )سكانر( -5

        28 عذد 4515000 طابعات -6

        28 عذد 4641001 بطاريات جافة -7

        28 عذد 4641002 بطاريات لابلة للشحن -8

        28 عذد Cartridge  3513000 عبوات أحبار -9

        28 عذد Refill 3513001عبوات أحبار  -10

        28 عذد 6224215 إكسسورات -11

 انهمبة انفهورية انمذمجة 12

CFL ) توفير انطاقة ( 

        28 عذد 

13 
انفهورسنت )نيون( 

 قصير/طويم او دائري

 28 عذد 
       

           (....أخرى )حدد -14

 انُفبيبد انكهرثبئيخ ب

        28 عذد 4481101 ثالجات -15

        28 عذد 4325301 تلفزيونات -16

        28 عذد 4391201 مكيفات -17

        28 عذد 4481501 مراوح -18

        28 عذد  نفايات كهربائية أخرى -19

 اخرى ) حذد ( -20

.............................. 
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ا: اإلَفبق  )ديُبر( 2015نحًبيخ انجيئخ خالل عبو  ربسعب
 

901 
902 

XX 

903 904 905 906 907 

 انرقم

 النفقات البٌئٌة )دٌنار(
 النفقات الرأسمالٌة النفقات الجارٌة

 المجموع
 مصادر أخرى ذاتً مصادر أخرى ذاتً

  (35-33) إدارة النفاٌات 1-
          

  اإلنتاجمنع التلوث من خالل تحسين عملية  11
          

  جمع ونمل النفايات 12
          

  معالجة وطرح النفايات غيرالخطرة 13
          

  أنشطة أخرى 14
          

  ( 35-33) إدارة المٌاه العادمة 2-
          

21 
  منع التلوث من خالل تحسين عملية اإلنتاج

 
 
0 

 
          

  شبكات صرف صحي 22
          

  وحدات معالجة المياه العادمة 23
          

  إجراءات وتحكم ومختبرات وما شابه 24
          

  ( 43-43) الحد من الضوضاء واالهتزازات 3-
          

  تركيب تجهيزات ضد الضوضاء واالهتزازات 31
          

  ) الحدائك (إعادة تأهيل المرافك  32
          

  ( 54-53) المنظر العام الطبٌعًحماٌة  4-
          

  تكلفة أنشطة متعلمة بالحد من التعرية 41
          

  إعادة تأهيل المرافك  42
          

  أنشطة أخرى 43
          

  (68-63) أنشطة األبحاث والتطوٌر 5-
          

  دراسات لحماية الهواء المحيط والمناخ 51
          

  دراسات لحماية المياه 52
          

  دراسات النفايات 53
          

  دراسات لحماية التربة والمياه الجوفية 54
          

  دراسات للحد من الضوضاء واالهتزازات واإلشعاع 55
          

  دراسات لحماية األنواع والموائل 56
          

            أبحاث ودراسات بيئية أخرى  57

            ( 74-73)أنشطة حماٌة البٌئة الغٌر مصنفة فً مكان  6-

            أدارة عامة ولوانين وتعليمات للبيئة وما شابه  61

            التوعية والتدريب واإلعالم والمعلومات البيئية 62

       ISO14000) أنشطة بيئية أخرى 63

99-        ( 7-3)نبود  المجموع 
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  اسم المدلً بالمعلومات

  الوظٌفة

  التارٌخ الخاتم الرسمً

  التولٌع

 

 

 التارٌخ التولٌع الجهاز المٌدانً والمكتبً

 2016/     /             أسم الباحث

 2016/     /             أسم المرالب

 2016/     /             المدلك المٌدانً

 2016/     /             المدلك المكتبً 

 2016/     /             المرمز

 2016/     /             مدخلة البٌانات

 2016/     /             مدلك اإلدخال 

 

 
 

 
 

 

 



43 
 

  

                                                              
          

  
        

     

 

 البيئتعذد العبملين في حمبيت  ثانٌاً:

102 101 

XX 

 104 103  ينالعامل 102

 العاملٌن الرقم
  السنوٌة المخصصات غٌر اردنً اردني

 مالحظات
 )دينبر( انثى ذكر انثى ذكر

       02 العاملٌن فً حماٌة البٌئة -2

       01 العاملٌن بدوام كامل )متفرغ( -3

       02 العاملٌن بدوام جزئً )غٌر متفرغ( -4

       الخصائص التعلٌمٌة

       03 أقل من ثانوي -5

         04  ثانوي -6

          05 دبلوم  -7

         06 فأعلى سبكالورٌو -8

 
 

 1024لعام  ثالثاً: قٌمة التسهٌالت االئتمانٌة المقدمة لتموٌل المشارٌع المختصة فً مجال البٌئة
 التمىيلقيمت  عذد المشبريع المشبريع البيئيت

 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|    الطاقت )الطاقت المخجددة(   ......................................... -أ

 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|    المياي العادمت ومعالجخها  ........................................ -ب

 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|    .....................................................حدوبر الىفاياث  -ج

 |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|    أخري )حدد(  ...................................................... -د

 

    |__|ال          -1        نعم  -2  هل تم تطبٌق كودة المبانً الموفرة للطاقة فً البناء؟  -305                

 

 1021 لعام( 21) رقم قانون اإلحصاءات بموجبالبٌانات سرٌة 

بيبنبث تعريفيت عن المنشأة -أولا   

 |__|__|__|__|__|__| الرقم المتسلسل للمنشأة: -2

 |__|__|__|__|__|__| : الفئة  -1

 |__|__|__|__|__|__| النشاط اإلقتصادي:  -2

 |__|__|__|__|__|__| المحافظة:  -3

 |__|__|__|__|__|__| اإلقلٌم  -4

 االسم التجاري للمنشأة:  -5

6-  
 عنوان المنشأة: ....................................................................................

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

 قطاع الخدمات والمالٌة والتأمٌن
 )نفاٌات الكترونٌة(

 مســـح البٌئـــة

 2015 عــــام
 دائرة اإلحصاءات العامة

 مدٌرٌة اإلحصاءات االقتصادٌة
 قسم البٌئة 
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 1024عام  خاللالناتجة عن المنشأة  لكترونٌة والكهربائٌةالمخلفات اال رابعاً:

702 701 702 703 704 

 الكميت xx الىحذة الذليل نىع النفبيت الرقم

 )الكميت( المخلفبثأسلىة التخلص من 

2 1 2 3 4 5 

مكب 
 األمانة

منحة إلى 
 جهات أخرى

بٌعه او تسلٌمه 
إلى جهات 

 مختصة بالتدوٌر

مكب 
 خاص 

)حدد  بٌع
 (الجهة

أخرى 
 )حدد(

 النفاٌات اإللكترونٌة -أ

 4526100 شخصي كمبيوتر -1
 

        28 عدد

        28 عدد 4526101 محمول كمبيوتر -2

        28 عدد CRT 4832300  شاشات -3

        28 عدد LCD 4832301  شاشات -4

        28 عدد 4832302 ماسح ضوئي )سكانر( -5

        28 عدد 4515000 طابعات -6

        28 عدد 4641001 بطاريات جافة -7

        28 عدد 4641002 بطاريات قابلة للشحن -8

        28 عدد Cartridge  3513000 عبوات أحبار -9

        28 عدد Refill 3513001عبوات أحبار  -10

        28 عدد 6224215 إكسسورات -11

 اللمبت الفلىريت المدمجت 12

CFL ) حىفير الطاقت ( 

        28 عدد 

13 
الفلىرسىج )ويىن( 

 قصير/طىيل او دائري

 28 عدد 
       

           (....أخرى )حدد -14

 النفبيبث الكهرببئيت ب

        28 عدد 4481101 ثالجات -15

        28 عدد 4325301 تلفزيونات -16

        28 عدد 4391201 مكيفات -17

        28 عدد 4481501 مراوح -18

        28 عدد  نفايات كهربائية أخرى -19

 وفاياث ورقيت وكرحىويت -20

 
39240 

كغم او 

 طه

        

 

 اسم المذلي ببلمعلىمبث

  الوظيفة
 الخاتم

 الرسمً
  التاريخ

  التوقيع
 

 2016............./........./  التاريخ: التوقيع: اسم الباحث :

 2016التاريخ: ............./........./  التوقيع: اسم المراقب:
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 2016............./........./ التاريخ:  التوقيع: : اسم المدقق

 عمان – 2015)ستتس جو(  ص.ب  24117تلكس    5300710فاكسملي   4624313هاتف جبل عمان     5300700هاتف الجبيهة 

stat@dos.gov.joEmail :  

mailto:stat@dos.gov.jo
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 البيئة و نوعية قطاع حالة  .1
 

1. Environmental Conditions and 

Quality 

 اخلصائص الفيزايئية .1.1
1.1 Physical conditions 
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 األحوال الطبيعية .1.1.1   
 كميةملم، أما أدىن   3.594 تحيث بلغ راس منيف حمطةيف  5102هطول أمطار لعام  كميةأعلى   تسجل

 ملم.  5.90 تحيث بلغ مطار العقبة حمطةيف  تهطول فكان

أدىن درجة أما  يف شهر آب، ( د.م 3.92) حمطة دير عالفسجلت يف عظمى أعلى درجة حرارة سجلت 
 يف كانون الثاين. د.م( 92.-) الشوبكيف  5102لعام صغرى حرارة 

( يف شهر كانون الثاين، كما وسجلت أعلى %.59.سجلت أعلى معدل للرطوبة يف حمطة وادي الراين )
 عقدة/ساعة( يف شهر شباط. 0094سرعة للرايح يف حمطة الطفيلة )

 
 

1.1.1. Natural Conditions 

The highest rainfall amount in 2015 was recorded at Ras Muneef station, where it 

reached 492.3 mm, while the lowest amount was at Aqaba station, where it recorded 28.1 

mm. 

The highest maximum temperature was recorded at Deir Alla (47.5
º
C) in August, while 

the lowest minimum temperature in 2015 was recorded at Al-Shoubak (-9.5
º
C) in 

January. 

The highest relative humidity was recorded at Wadi-Rayan station (82.8%) in January, 

while the highest wind speed was recorded at Tafiela station (11.3 knot/hr) in February. 
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األول املعدل السنوي 
 Mean AnnualDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 18.011.914.019.722.926.025.023.621.018.414.310.49.4Ammanالعاصمة

18.512.214.220.223.326.425.324.021.419.014.810.89.8Ghabawiالغباوي

18.912.314.620.623.827.126.024.521.919.314.911.110.3Amman Civil Airportمطار عمان املدين

16.811.313.318.221.624.423.722.219.717.013.19.28.2Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 21.115.817.423.026.128.827.626.023.321.216.714.213.6Balqaالبلقاء

17.612.614.019.421.824.923.722.119.617.813.811.010.4Sultالسلط

24.618.920.726.630.432.731.529.826.924.519.517.316.8Dair Allaدير عال

 19.512.514.521.325.028.427.325.622.820.115.611.110.1Zarqa الزرقاء

 19.612.915.221.924.828.026.525.322.520.016.011.810.8Zarqaالزرقاء

18.711.713.520.324.427.626.824.822.019.114.810.39.5Wadi Dhlailوادي الضليل

20.212.914.921.825.729.528.526.823.921.116.111.39.9Azraq southاألزرق اجلنويب

21.415.117.023.026.319.927.626.123.320.816.813.713.1Irbidاربد

18.313.315.221.324.00.025.424.021.418.815.311.811.2Irbidاربد

22.715.016.822.726.128.327.325.923.120.716.713.813.1sammaصما

23.116.919.124.928.931.330.028.525.422.818.515.415.1Baqoorahالباقورة

19.211.813.820.624.828.627.425.422.919.915.110.89.2Mafraqاملفرق

17.711.413.119.122.925.924.923.520.818.214.19.79.2Mafraqاملفرق

20.012.414.521.525.829.828.526.524.120.715.411.29.7Safawi ( H.5)الصفاوي

19.911.513.721.225.830.228.926.323.720.715.811.68.8Rwaished ( H 4)الرويشد

19.413.315.321.224.727.726.424.621.719.315.212.011.3Ajlunعجلون

23.416.419.025.129.732.531.529.225.923.118.815.214.5Wadi EL - rayyanوادي الراين

15.310.211.517.219.722.821.320.017.415.511.68.78.0Ras Moneefرأس منيف

20.614.416.722.125.928.727.925.923.320.916.713.011.9Karakالكرك

26.218.722.027.832.635.134.532.128.926.221.618.016.4Ghor Safiغور الصايف

17.512.113.919.122.225.224.422.319.817.513.610.59.7Rabbahالربة

18.212.314.119.422.925.924.923.421.119.114.810.69.6Qetranehالقطرانة

16.111.712.717.219.822.921.720.418.316.712.59.59.3Tafielaالطفيلة

 17.110.712.918.422.325.624.322.619.917.413.29.28.4Ma'anمعان

19.212.414.920.824.727.926.725.222.420.115.310.89.7Jaferاجلفر

 18.411.913.919.723.627.225.724.121.319.114.310.19.5Ma'an معان

13.67.710.014.618.621.620.418.416.013.19.96.75.9Shoabakالشوبك

 25.418.521.626.330.633.733.231.428.926.021.517.516.0Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    25.418.521.626.330.633.733.231.428.926.021.517.516.0مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2014 حسب احملطة واحملافظة عام" وشهراي" سنواي (درجة مئوية)معدل درجات احلرارة : 1.1.1.1جدول  

Table1.1.1.1: Mean  Average Temperatures (
o
C) Annually and Monthly by Governorate/Station, 2014  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

    Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
 2015/2014  إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األول املعدل السنوي 
 Mean AnnualDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 18.18.515.222.526.927.926.222.521.615.713.49.47.8Ammanالعاصمة

18.58.815.122.727.228.126.622.822.016.513.99.78.2Ghabawiالغباوي

18.79.315.623.027.628.627.223.022.216.213.99.88.1Amman Civil Airportمطار عمان املدين

17.27.414.821.725.927.024.921.620.514.512.38.77.2Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 21.213.419.225.129.530.428.424.824.118.617.012.811.1Balqaالبلقاء

17.49.815.121.825.726.424.720.520.314.813.19.17.8Sultالسلط

24.916.923.328.433.334.432.029.127.822.420.816.414.4Dair Allaدير عال

 19.69.115.823.628.729.528.424.723.417.415.110.58.6Zarqa الزرقاء

 19.59.816.023.528.128.827.724.423.517.415.310.88.9Zarqaالزرقاء

18.78.515.122.828.028.827.524.022.216.314.09.67.7Wadi Dhlailوادي الضليل

20.59.116.324.630.030.930.025.624.418.515.911.19.2Azraq southاألزرق اجلنويب

20.912.818.924.929.530.228.224.923.818.116.612.310.8Irbidاربد

19.111.116.923.227.628.526.422.921.916.314.710.89.2Irbidاربد

20.712.918.724.729.429.927.724.523.618.016.412.010.7sammaصما

22.914.321.226.731.432.230.527.325.820.118.714.212.6Baqoorahالباقورة

19.48.614.923.228.730.228.824.923.417.214.710.28.3Mafraqاملفرق

17.98.414.521.926.627.625.722.421.415.713.39.37.7Mafraqاملفرق

20.28.815.324.030.031.230.325.924.518.015.410.48.5Safawi ( H.5)الصفاوي

20.28.514.923.829.431.730.426.424.418.015.310.88.7Rwaished ( H 4)الرويشد

19.510.716.723.828.429.127.123.522.316.814.910.510.1Ajlunعجلون

23.414.120.627.732.533.731.428.326.320.818.814.412.7Wadi EL - rayyanوادي الراين

15.57.312.719.824.224.522.718.718.212.710.96.57.4Ras Moneefرأس منيف

20.610.918.124.328.830.228.325.023.818.216.412.210.6Karakالكرك

26.416.624.329.734.536.234.431.729.824.222.217.515.4Ghor Safiغور الصايف

17.38.314.721.125.626.724.621.120.014.713.09.37.9Rabbahالربة

18.17.815.322.126.427.725.822.321.515.814.19.88.6Qetranehالقطرانة

15.97.813.420.224.124.722.819.119.013.111.57.97.1Tafielaالطفيلة

 17.26.513.920.925.327.625.922.020.914.812.98.77.2Ma'anمعان

19.58.415.623.228.030.128.624.523.517.514.810.59.3Jaferاجلفر

 18.67.114.922.326.829.127.223.622.716.514.410.08.7Ma'an معان

13.53.911.117.221.223.721.817.816.410.59.45.53.6Shoabakالشوبك

 25.515.923.028.733.135.233.630.429.323.821.517.014.8Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    25.515.923.028.733.135.233.630.429.323.821.517.014.8مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2015 حسب احملطة واحملافظة عام" وشهراي" سنواي (درجة مئوية)درجات احلرارة  معدل :2.1.1.1 جدول 

Table1.1.1.2: Mean  Average Temperatures (
o
C)Annually and Monthly by Governorate/Station, 2015  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

    Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
 2015/2014   إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األولأدىن قيمة
Minimum valueDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 Ammanالعاصمة

0.6Ghabawi-1.5-1.53.74.08.714.316.516.012.811.66.03.3-الغباوي

0.50.0Amman Civil Airport-0.52.57.010.515.617.817.614.812.28.03.5-مطار عمان املدين

3.7Q. A. I. Airport-5.4-2.0-5.40.02.84.19.210.511.68.55.61.0-مطار امللكة علياء الدويل

 Balqaالبلقاء

1.03.4Salt-1.06.06.510.514.417.216.412.010.07.41.6-السلط

5.811.012.016.021.423.022.419.016.512.510.05.88.2Deir Allaدير عال

 Zarqa الزرقاء

 1.34.46.411.015.018.416.014.211.64.92.61.31.6Zarqaالزرقاء

2.5Wadi Dhlail-4.7-4.70.52.86.612.816.516.212.49.02.61.0-وادي الضليل

4.5Azraq south-3.0-4.51.53.37.014.818.818.013.512.28.02.0-األزرق اجلنويب

Irbidاربد

0.42.4Irbid-18.613.411.57.84.0…0.44.87.612.416.4-اربد

2.48.09.613.017.819.620.216.614.410.46.02.45.2sammaصما

2.25.09.212.017.621.420.617.013.08.24.42.23.4Baqurahالباقورة

Mafraqاملفرق

2.6Mafraq-4.9-4.92.53.86.212.015.015.011.09.05.20.4-املفرق

2.5Safawi ( H.5)-4.0-4.02.04.48.014.019.016.013.012.07.03.0-الصفاوي

2.2Rwaished ( H 4)-2.5-2.52.52.58.014.018.518.513.012.56.01.6-الرويشد

Ajlunعجلون

0.44.79.011.218.022.021.417.414.29.45.40.41.6Wadi EL - rayyanوادي الراين

2.51.0Ras Moneef-2.54.04.46.612.515.013.610.57.05.60.6-رأس منيف

Karakالكرك

6.08.512.918.024.626.026.523.020.014.711.76.06.9Ghor Safiغور الصايف

2.00.5Rabbah-2.03.05.09.013.412.013.510.59.85.50.5-الربة

0.7Qetraneh-2.0-2.00.53.08.013.016.015.412.510.05.02.6-القطرانة

0.04.04.09.013.014.612.610.08.65.01.00.01.8Tafielaالطفيلة

 Ma'anمعان

4.0Jafer-2.0-1.03.08.014.016.014.012.010.05.02.5-4.0-اجلفر

 1.7Ma'an-1.4-1.70.23.48.613.216.114.011.06.04.01.4- معان

5.2Shoabak-8.0-2.5-0.2-1.81.87.06.57.85.23.0-6.5-8.0-الشوبك

 Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    6.58.811.617.221.425.024.221.018.514.011.06.58.0مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2014 حسب احملطة واحملافظة عام" و شهراي" سنواي (درجة مئوية)القيم القياسية لدرجات احلرارة الدنيا  :3.1.1.1 جدول 

Table1.1.1.3: Absolute  Minimum Temperatures (
o
C) Annually and Monthly by Governorate/Station, 2014  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

   Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015  2015/2014  إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األولأدىن قيمة
  Minimum valueDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 Ammanالعاصمة

2.5Ghabawi-0.5-1.65.611.015.017.014.712.59.84.73.0-2.5-الغباوي

3.0Amman Civil Airport-1.0-0.86.612.616.818.416.013.011.04.43.5-3.0-مطار عمان املدين

6.2Q. A. I. Airport-2.3-2.2-7.52.88.610.013.610.59.24.60.0-7.5-مطار امللكة علياء الدويل

 Balqaالبلقاء

4.5Salt-1.6-4.51.08.011.015.016.214.513.09.62.04.0-السلط

2.07.515.017.923.425.021.619.515.49.511.45.52.0Deir Allaدير عال

 Zarqa الزرقاء

 3.4Zarqa-0.8-1.57.011.816.518.216.014.511.54.54.0-3.4-الزرقاء

5.0Wadi Dhlail-1.6-5.63.09.613.516.514.612.66.82.00.8-5.6-وادي الضليل

2.5Azraq south-0.7-3.16.011.416.719.017.814.511.74.53.5-3.1-األزرق اجلنويب

Irbidاربد

3.4Irbid-3.41.08.013.019.019.216.515.410.44.85.00.4-اربد

1.6samma-1.63.611.014.820.522.018.616.613.06.27.00.5-صما

0.6Baqurah-0.60.09.014.617.421.819.616.012.56.07.24.0-الباقورة

Mafraqاملفرق

4.5Mafraq-7.04.59.614.015.413.010.86.02.00.00.0-7.0-املفرق

2.6Safawi ( H.5)-2.4-1.65.010.415.019.516.614.811.05.01.6-2.6-الصفاوي

3.5Rwaished ( H 4)-3.54.011.016.016.217.515.512.04.83.60.5-3.5-الرويشد

Ajlunعجلون

0.00.09.316.019.623.220.418.013.47.66.23.60.2Wadi EL - rayyanوادي الراين

2.0Ras Moneef-3.5-1.56.69.513.414.613.011.07.41.41.6-3.5-رأس منيف

Karakالكرك

6.06.014.417.525.028.225.023.020.013.511.27.26.0Ghor Safiغور الصايف

6.0Rabbah-1.0-3.05.48.212.515.511.39.57.02.00.0-6.0-الربة

2.5Qetraneh-6.04.58.012.515.814.512.08.52.01.40.0-6.0-القطرانة

5.0Tafiela-5.0-3.06.09.014.615.014.010.49.01.02.0-5.0-الطفيلة

 Ma'anمعان

4.0Jafer-1.0-2.55.010.016.016.016.012.010.04.72.0-4.0-اجلفر

 3.2Ma'an-1.4-5.05.07.414.613.814.411.99.53.51.6-5.0- معان

9.8Shoabak-7.4-6.2-4.6-1.03.24.810.68.06.01.8-9.0-9.8-الشوبك

 4.66.815.218.523.023.023.821.417.413.011.25.04.6Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    4.66.815.218.523.023.023.821.417.413.011.25.04.6مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2015 حسب احملطة واحملافظة عام" شهراي (درجة مئوية)القيم القياسية لدرجات احلرارة الدنيا : 4.1.1.1 جدول 

Table1.1.1.4: Absolute Minimum Temperatures (
o
C)  Annually and Monthly by Governorate/Station, 2015  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

    Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
 2015/2014   إحصاءات البيئة/   دائرة اإلحصاءات العامة
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األولأعلى قيمة 
 Maximum valueDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 33.717.219.326.629.933.732.131.128.126.120.717.015.5Ammanالعاصمة

34.017.419.526.529.934.032.431.328.226.421.017.215.6Ghabawiالغباوي

32.916.618.826.129.332.931.530.527.625.520.416.815.2Amman Civil Airportمطار عمان املدين

34.117.719.627.230.534.132.431.628.426.520.617.115.8Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 34.919.621.328.331.734.933.632.629.727.822.219.517.8Balqaالبلقاء

29.916.117.323.726.629.928.427.625.023.218.215.414.3Sultالسلط

39.823.125.232.836.739.838.837.534.332.326.223.521.2Dair Allaدير عال

 36.418.520.928.832.436.435.033.730.628.422.818.716.6Zarqa الزرقاء

 34.818.020.628.431.234.833.232.229.127.222.318.216.1Zarqaالزرقاء

36.518.020.428.632.436.535.233.830.728.422.418.616.6Wadi Dhlailوادي الضليل

37.919.521.629.433.537.936.635.131.929.623.719.317.1Azraq southاألزرق اجلنويب

33.432.930.128.323.019.518.0Irbid…33.419.621.829.032.2اربد

30.830.327.625.620.917.415.9Irbid…30.817.820.026.529.5اربد

34.318.620.827.931.234.332.932.329.027.221.718.216.9sammaصما

38.122.324.532.535.838.136.536.233.732.126.323.021.2Baqoorahالباقورة

36.917.720.327.932.336.935.733.930.427.922.017.615.4Mafraqاملفرق

34.217.019.326.830.134.232.731.728.626.721.117.115.5Mafraqاملفرق

37.918.420.828.533.437.936.834.731.428.522.217.816.0Safawi ( H.5)الصفاوي

38.517.720.828.333.538.537.535.331.328.622.718.014.7Rwaished ( H 4)الرويشد

34.118.020.027.330.834.132.631.428.326.721.518.416.5Ajlunعجلون

39.822.725.132.936.839.838.737.334.232.326.823.621.5Wadi EL - rayyanوادي الراين

28.313.314.821.724.828.326.525.522.421.016.213.111.5Ras Moneefرأس منيف

35.520.122.028.532.135.534.633.029.828.222.719.618.0Karakالكرك

41.024.127.033.037.541.040.838.334.932.826.924.222.0Ghor Safiغور الصايف

32.117.418.825.728.832.130.929.626.625.019.716.615.2Rabbahالربة

33.418.920.326.729.933.432.131.028.026.821.417.916.7Qetranehالقطرانة

27.815.316.021.424.527.826.725.522.821.816.413.712.9Tafielaالطفيلة

 33.717.819.525.930.033.732.330.927.825.920.116.515.2Ma'anمعان

36.820.122.128.532.736.835.533.730.628.722.718.617.0Jaferاجلفر

 35.218.420.226.731.535.233.832.529.127.021.217.215.6Ma'an معان

29.214.816.122.425.729.227.726.623.622.016.513.712.9Shoabakالشوبك

 40.234.227.032.036.540.239.738.535.332.827.123.721.6Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    40.224.227.032.036.540.239.738.535.332.827.123.721.6مطار العقبة

 Source: Department of Meteorology Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2014 حسب احملطة واحملافظة عام" وشهراي" سنواي (درجة مئوية)معدل درجات احلرارة العظمى : 5.1.1.1  جدول

Table1.1.1.5: Mean  Maximum Temperatures (
o
C)Annually and Monthly by Governorate/Station, 2014  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

    Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
 2015/2014  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األول املعدل السنوي 
 Mean AnnualyDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 11.46.68.812.716.018.318.016.114.010.77.93.73.4Ammanالعاصمة

12.07.18.913.816.718.818.316.814.611.68.54.44.0Ghabawiالغباوي

13.57.910.315.118.421.320.618.516.213.09.45.55.4Amman Civil Airportمطار عمان املدين

8.64.97.19.312.814.715.112.911.17.55.71.30.7Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 15.811.913.517.820.622.721.619.316.914.611.49.29.4Balqaالبلقاء

13.19.210.715.217.119.919.016.614.212.39.46.56.5Sultالسلط

18.414.616.320.424.125.524.122.019.516.913.311.812.3Dair Allaدير عال

 12.26.58.313.917.620.319.617.615.011.78.53.53.5Zarqa الزرقاء

 13.37.99.915.418.421.219.918.415.812.79.75.35.5Zarqaالزرقاء

10.75.46.712.116.318.718.415.813.39.87.21.92.4Wadi Dhlailوادي الضليل

12.56.38.214.218.021.120.418.615.912.68.63.42.6Azraq southاألزرق اجلنويب

15.110.512.317.020.823.021.719.316.513.310.77.88.3Irbidاربد

13.78.810.516.119.622.320.017.715.212.09.76.26.5Irbidاربد

15.711.312.817.520.922.321.619.517.214.311.89.39.3sammaصما

16.011.513.717.322.024.423.520.817.113.610.77.89.1Baqoorahالباقورة

11.95.97.213.317.320.419.317.015.211.88.24.13.1Mafraqاملفرق

10.45.87.011.415.617.717.115.312.99.77.02.43.0Mafraqاملفرق

12.86.58.114.418.221.720.318.316.712.88.74.63.5Safawi ( H.5)الصفاوي

12.55.36.614.018.121.920.417.416.112.98.85.22.8Rwaished ( H 4)الرويشد

13.38.610.615.018.721.320.217.815.011.98.95.66.0Ajlunعجلون

15.810.112.917.422.625.124.221.217.513.810.86.87.5Wadi EL - rayyanوادي الراين

10.77.18.212.614.717.416.214.412.410.07.04.44.5Ras Moneefرأس منيف

14.38.611.315.819.822.021.319.016.713.610.66.45.9Karakالكرك

20.513.317.122.627.729.228.126.023.019.616.411.810.8Ghor Safiغور الصايف

11.26.99.012.615.718.417.915.113.09.97.44.34.2Rabbahالربة

11.15.67.912.215.918.517.815.914.211.38.13.22.6Qetranehالقطرانة

11.78.19.412.915.118.116.815.313.711.78.55.45.6Tafielaالطفيلة

 9.53.76.410.814.717.416.214.212.09.06.32.01.6Ma'anمعان

11.35.17.813.116.719.017.916.714.311.48.03.12.4Jaferاجلفر

 11.15.57.712.716.119.217.615.813.411.27.53.13.3Ma'an معان

1.0Shoabak-0.3-6.20.63.86.711.414.013.110.28.44.33.3الشوبك

 19.312.916.220.724.727.226.624.422.419.215.911.310.3Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    19.312.916.220.724.727.226.624.422.419.215.911.310.3مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2014 حسب احملطة واحملافظة عام" وشهراي" سنواي (درجة مئوية)معدل  درجات احلرارة الصغرى  :6.1.1.1 جدول 
Table1.1.1.6: Mean Minimum Temperatures (

o
C)  Annually and Monthly by Governorate/Station, 2014  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

    Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
 2015/2014  إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األولأعلى قيمة
Absolute Maximum DecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 Ammanالعاصمة

39.423.225.234.033.538.037.239.435.534.028.424.621.8Ghabawiالغباوي

38.822.225.033.832.836.636.638.835.233.027.424.620.4Amman Civil Airportمطار عمان املدين

40.223.525.236.236.438.436.840.235.633.027.824.622.2Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 Balqaالبلقاء

35.623.525.032.530.533.432.235.633.031.626.023.020.4Saltالسلط

46.028.430.038.039.642.542.846.041.541.432.629.023.5Dair Allaدير عال

 Zarqa الزرقاء

 40.224.228.035.035.038.637.340.236.735.829.228.820.4Zarqaالزرقاء

41.723.225.635.435.740.840.441.737.536.529.026.821.0Wadi Dhlailوادي الضليل

43.124.526.536.237.543.141.542.538.336.729.827.421.5Azraq southاألزرق اجلنويب

Irbidاربد

34.438.05.534.229.025.521.5Irbid…38.023.027.033.433.5اربد

40.024.227.533.635.037.537.540.037.036.029.325.020.4sammaصما

43.626.629.037.439.241.640.443.640.840.632.429.023.2Baqoorahالباقورة

Mafraqاملفرق

41.022.425.434.634.037.237.041.036.035.028.425.020.0Mafraqاملفرق

42.225.026.235.238.041.542.241.038.734.428.824.221.4Safawi ( H.5)الصفاوي

42.026.025.534.538.542.041.041.038.535.429.524.021.5Rwaished ( H 4)الرويشد

Ajlunعجلون

45.427.030.637.639.842.542.645.441.440.432.829.424.2Wadi EL - rayyanوادي الراين

33.420.223.030.028.232.230.033.429.828.423.621.519.6Ras Moneefرأس منيف

Karakالكرك

44.027.432.436.540.643.544.043.342.441.533.528.525.5Ghor Safiغور الصايف

37.526.027.034.833.034.835.537.533.533.026.425.023.0Rabbahالربة

39.026.029.035.235.237.034.037.039.034.534.228.025.824.0Qetranehالقطرانة

33.222.023.630.829.430.031.533.230.630.624.021.519.6Tafielaالطفيلة

 Ma'anمعان

40.527.029.036.037.039.240.040.538.036.529.024.625.5Jaferاجلفر

 38.525.327.534.235.637.638.038.536.433.027.023.525.0Ma'an معان

34.821.224.531.030.333.033.034.830.629.422.220.620.7Shoabakالشوبك

 Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    46.629.031.036.841.242.644.246.642.238.533.030.226.5مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2014 حسب احملطة واحملافظة عام" وشهراي" سنواي (درجة مئوية)القيم القياسية لدرجات احلرارة العليا : 6.1.1.1  جدول

Table1.1.1.6: Absolute  Maximum Temperatures (
o
C)Annually and Monthly by Governorate/Station, 2014  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

    Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015  2015/2014إحصبءاث البيئت  / دائرة اإلحصبءاث العبمت
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األولأعلى قيمة 
Absolute Maximum DecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 Ammanالعاصمة

42.517.025.035.639.642.539.237.537.536.530.424.220.2Ghabawiالغباوي

42.017.024.634.939.342.037.536.836.834.229.023.019.0Amman Civil Airportمطار عمان املدين

42.618.025.635.040.242.640.037.738.436.030.424.022.4Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 Balqaالبلقاء

41.517.224.532.837.241.533.535.035.532.526.222.221.0Saltالسلط

47.524.032.840.544.147.543.843.045.042.535.029.024.2Dair Allaدير عال

 Zarqa الزرقاء

 44.418.627.036.140.844.440.438.040.037.031.525.020.5Zarqaالزرقاء

44.019.026.636.241.644.041.339.039.037.230.425.020.5Wadi Dhlailوادي الضليل

45.519.027.037.242.545.543.139.540.438.531.827.524.0Azraq southاألزرق اجلنويب

Irbidاربد

43.019.527.034.039.543.037.035.538.533.831.224.221.5Irbidاربد

43.020.227.035.239.843.039.237.839.636.027.825.020.6sammaصما

46.525.031.840.042.646.543.440.844.240.233.029.223.4Baqoorahالباقورة

Mafraqاملفرق

44.017.825.635.441.244.038.637.439.036.629.225.019.0Mafraqاملفرق

43.519.025.536.541.043.542.638.638.736.030.425.522.4Safawi ( H.5)الصفاوي

45.018.224.539.041.545.042.640.539.036.233.024.224.0Rwaished ( H 4)الرويشد

Ajlunعجلون

47.024.232.639.844.047.043.842.044.641.233.027.823.0Wadi EL - rayyanوادي الراين

38.614.022.030.536.038.632.632.033.029.424.520.018.8Ras Moneefرأس منيف

Karakالكرك

46.025.933.038.943.046.044.243.045.038.534.828.925.8Ghor Safiغور الصايف

41.017.223.533.037.841.036.836.536.733.426.527.523.0Rabbahالربة

43.419.026.035.539.643.438.038.038.432.631.626.624.4Qetranehالقطرانة

38.414.623.230.434.038.432.033.033.229.025.024.021.0Tafielaالطفيلة

 Ma'anمعان

44.019.827.036.541.044.041.040.040.037.031.028.027.0Jaferاجلفر

 42.017.025.336.239.042.039.438.037.435.031.028.026.0Ma'an معان

38.015.622.632.634.738.033.032.832.629.426.026.019.5Shoabakالشوبك

 45.625.432.240.442.445.644.043.842.040.837.031.228.5Aqabaالعقبة

2015حسب احملطة واحملافظة عام " وشهراي" سنواي (درجة مئوية)القيم القياسية  لدرجات احلرارة العليا : 7.1.1.1 جدول 

Table1.1.1.7: Absolute  Maximum Temperatures (
o
C)Annually and Monthly by Governorate/Station, 2015  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

   Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
 2015/2014  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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حجم األمطار 
( م.م.م )

نسبته إىل حجمه نسبته إىل حجمه نسبته إىل  حجمه

)Rainfallالفرتة م.م.م )%املطر ( م.م.م )%املطر ( م.م.م Period%املطر (

 VolumeVolume PercentageVolumePercentageVolumePercentage

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

2014/2013 موسم

7228.06817.094.3180.02.5231.03.2
Season 2013/2014

املعدل طويل األمد 
1937-20148181.07570.092.5194.02.4418.05.1

Long-Term Average 

1937-2014 

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة املياه والري: املصدر

حجم األمطار 
( م.م.م )

نسبته إىل حجمه نسبته إىل حجمه نسبته إىل  حجمه

)Rainfallالفرتة م.م.م )%املطر ( م.م.م )%املطر ( م.م.م Period%املطر (

 VolumeVolume PercentageVolumePercentageVolumePercentage

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

2015/2014 موسم

8884.08154.091.8245.02.8485.05.5
Season 2014/2015

املعدل طويل األمد 
1937-20158191.07582.092.6195.02.4419.05.0

Long-Term Average 

1937-2015 

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة املياه والري: املصدر

2015-1937 مع املعدل طويل األمد 2015/2014 مقارنة املوازنة املائية السطحية يف موسم: 9.1.1.1 جدول

Table 1.1.1.9: Comparison of Surface Water Budget for 2014/2015 Season

التغذية اجلوفية الفياضاانت فاقد التبخر
EvaporationFloodsInfiltration

 with the Long-Term Average, 1937-2015

EvaporationFloodsInfiltration

2014-1937 مع املعدل طويل األمد 2014/2013 مقارنة املوازنة املائية السطحية يف موسم: 8.1.1.1 جدول

Table 1.1.1.8: Comparison of Surface Water Budget for 2013/2014 Season

التغذية اجلوفية الفياضاانت فاقد التبخر
 with the Long-Term Average, 1937-2014

           Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
  2015/2014  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة



 59

كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األول املعدل السنوي 
 Mean AnnualDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 1421640600001705931Ammanالعاصمة

952013400001603922Ghabawiالغباوي

18716691000002406630Amman Civil Airportمطار عمان املدين

1421240500001007230Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 3442412640000043010730Balqaالبلقاء

4403617548000042013450Sultالسلط

24812773300004408110Dair Allaدير عال

 971823800001013331Zarqa الزرقاء

 1182526800001104621Zarqaالزرقاء

13423371000001404630Wadi Dhlailوادي الضليل

39557000063931Azraq Janoobiاألزرق اجلنويب

310411123500004107155Irbidاربد

26338803100002907952Irbidاربد

329381134800005007055sammaصما

339471432700004506567Baqoorahالباقورة

892814100000802225Mafraqاملفرق

13334301500001303751Mafraqاملفرق

5112960000701412Safawi ( H.5)الصفاوي

843931000004017012Rwaished ( H 4)الرويشد

315301243700003808031Ajlunعجلون

24522913000004005641Wadi EL - rayyanوادي الراين

3853815744000036110432Ras Moneefرأس منيف

1731823800004807141Karakالكرك

1349131600005803152Ghor Safiغور الصايف

27720444000066013851Rabbahالربة

1072414400002004410Qetranehالقطرانة

214153214000068064147Tafielaالطفيلة

 112478000037038612Ma'anمعان

390120000221635Jaferاجلفر

 65320000026011219Ma'an معان

234919230000630971311Shoabakالشوبك

 4490000008012123Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    4490000008012123مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2014 حسب احملطة واحملافظة عام" وشهراي" سنواي (ملم)معدل هطول االمطار :10.1.1.1 جدول 

Table1.1.1.10: Mean of Rainfall (mm)  Annually and Monthly by Governorate/Station , 2014  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

           Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
  2015/2014   إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األول املعدل السنوي 
 Mean AnnualDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 171.823.713.712.70.10.00.00.00.08.15.351.656.7Ammanالعاصمة

106.516.57.77.60.00.00.00.00.04.25.433.631.5Ghabawiالغباوي

263.641.924.415.80.00.00.00.00.012.38.178.183.0Amman Civil Airportمطار عمان املدين

145.412.89.014.80.20.00.00.00.07.82.343.055.5Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 362.757.725.717.51.00.00.00.01.039.118.4101.4101.0Balqaالبلقاء

473.876.045.523.52.00.00.00.02.042.124.5127.2131.0Sultالسلط

251.639.35.911.50.00.00.00.00.036.112.275.671.0Dair Allaدير عال

 152.825.68.017.21.20.00.00.00.05.46.649.239.6Zarqa الزرقاء

 150.625.98.317.30.00.00.00.00.07.04.643.643.9Zarqaالزرقاء

186.526.59.516.20.00.00.00.00.09.37.261.955.9Wadi Dhlailوادي الضليل

121.224.46.118.13.50.00.00.00.00.08.142.118.9Azraq Janoobiاألزرق اجلنويب

397.447.918.938.30.00.00.00.08.341.117.0120.3105.6Irbidاربد

391.853.826.813.60.00.00.00.04.639.421.3125.0107.3Irbidاربد

464.351.119.063.90.00.00.00.015.440.722.3137.2114.7sammaصما

336.138.911.037.30.00.00.00.04.943.17.398.794.9Baqoorahالباقورة

115.817.324.925.90.00.00.00.00.03.18.813.522.4Mafraqاملفرق

156.222.919.815.70.00.00.00.00.08.58.728.452.2Mafraqاملفرق

125.124.738.525.40.00.00.00.00.00.010.111.914.5Safawi ( H.5)الصفاوي

66.14.416.336.50.00.00.00.00.00.87.50.20.4Rwaished ( H 4)الرويشد

395.951.036.118.40.00.00.00.01.126.819.2143.999.8Ajlunعجلون

299.534.226.424.20.00.00.00.00.426.814.589.084.0Wadi EL - rayyanوادي الراين

492.367.745.712.50.00.00.00.01.726.723.8198.7115.5Ras Moneefرأس منيف

210.511.28.036.90.20.10.00.00.023.19.765.455.9Karakالكرك

144.12.011.156.20.50.00.00.00.012.44.720.636.6Ghor Safiغور الصايف

351.622.812.642.10.00.20.00.00.050.314.9118.690.1Rabbahالربة

135.88.90.412.30.00.00.00.00.06.79.557.041.0Qetranehالقطرانة

198.416.513.224.71.00.00.00.00.029.78.659.545.2Tafielaالطفيلة

 146.14.17.532.61.00.00.00.00.09.67.940.542.9Ma'anمعان

67.44.010.034.01.00.00.00.00.00.03.410.05.0Jaferاجلفر

 63.11.32.321.21.60.00.00.00.02.05.519.210.0Ma'an معان

307.87.010.342.70.30.00.00.00.026.814.992.2113.6Shoabakالشوبك

 28.10.02.617.20.00.00.00.00.00.03.61.43.3Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    28.10.02.617.20.00.00.00.00.00.03.61.43.3مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2015 حسب احملطة واحملافظة عام" وشهراي" سنواي (ملم)معدل هطول األمطار : 11.1.1.1  جدول

Table1.1.1.11: Mean Rainfall (mm) Annually  and Monthly by Governorate/Station , 2015

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

      Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014  إحصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األول املعدل السنوي 
 Mean AnnualDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 56.473.063.656.361.952.352.145.645.043.858.457.666.9Ammanالعاصمة

58.775.265.358.866.859.259.948.045.744.058.656.765.9Ghabawiالغباوي

53.471.062.653.558.245.645.641.642.141.156.556.866.3Amman Civil Airportمطار عمان املدين

57.072.863.056.660.752.050.947.147.146.260.159.368.5Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 58.970.369.962.862.755.654.753.454.449.758.653.661.0Balqaالبلقاء

61.072.069.759.969.456.956.156.656.150.060.659.265.2Sultالسلط

56.868.670.165.756.054.253.250.252.749.456.547.956.7Dair Allaدير عال

 56.774.464.156.359.651.652.746.746.843.657.158.369.3Zarqa الزرقاء

 58.473.663.156.663.354.055.049.648.847.559.060.069.7Zarqaالزرقاء

61.683.373.363.865.157.057.750.151.147.560.460.070.3Wadi Dhlailوادي الضليل

50.166.455.848.450.443.745.340.340.635.851.955.067.8Azraq southاألزرق اجلنويب

62.673.469.165.066.545.065.754.955.353.764.766.671.9Irbidاربد

56.270.262.561.165.10.066.147.649.849.962.067.073.5Irbidاربد

67.578.172.969.672.371.370.460.657.254.164.966.972.0sammaصما

64.271.971.964.262.263.860.756.458.857.067.165.870.2Baqoorahالباقورة

52.172.060.954.355.344.646.540.541.938.753.252.465.4Mafraqاملفرق

57.578.565.156.961.655.955.545.646.542.958.555.966.8Mafraqاملفرق

47.467.458.151.654.342.242.135.435.432.545.244.959.4Safawi ( H.5)الصفاوي

51.670.159.654.350.035.641.940.543.840.856.056.370.0Rwaished ( H 4)الرويشد

66.179.174.266.968.962.063.057.857.256.165.768.474.2Ajlunعجلون

68.184.278.668.564.061.460.158.159.861.271.572.177.2Wadi EL - rayyanوادي الراين

64.174.069.765.273.762.665.957.554.650.959.964.671.1Ras Moneefرأس منيف

56.372.966.859.358.049.048.445.147.646.056.558.767.7Karakالكرك

57.476.771.364.751.747.845.345.350.447.558.659.470.2Ghor Safiغور الصايف

57.174.168.057.563.350.751.244.945.946.955.259.568.4Rabbahالربة

54.467.861.255.659.048.548.645.246.643.555.657.264.5Qetranehالقطرانة

59.167.266.162.968.659.358.252.251.347.556.159.460.6Tafielaالطفيلة

 55.662.065.861.961.351.048.145.445.044.754.760.366.7Ma'anمعان

54.643.068.367.069.861.748.743.941.240.150.756.564.3Jaferاجلفر

 47.163.654.448.747.535.940.137.536.737.047.453.962.4Ma'an معان

65.079.574.869.966.655.355.554.757.257.066.070.473.5Shoabakالشوبك

 43.658.349.545.343.936.835.233.134.834.046.848.557.5Aqabaالعقبة

Aqaba Airport 43.658.349.545.343.936.835.233.134.834.046.848.557.5مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2014 حسب احملطة واحملافظة، عام" وشهراي" سنواي (%)معدل الرطوبة النسبية : 12.1.1.1  جدول

Table 1.1.1.12: Mean Relative Humidity (%) Annually and Monthly by Governorate/Station, 2014  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

    Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
 2015/2014  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األول املعدل السنوي 
 Mean AnnualDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 56.767.167.459.946.546.739.151.443.253.762.067.575.4Ammanالعاصمة

56.966.368.060.347.149.236.452.944.854.360.966.676.3Ghabawiالغباوي

54.867.166.659.444.742.236.949.440.251.659.366.373.6Amman Civil Airportمطار عمان املدين

58.367.967.560.147.848.643.952.044.655.165.969.576.3Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 61.163.063.066.153.455.150.961.853.558.260.972.274.9Balqaالبلقاء

62.671.571.271.253.353.345.466.553.059.364.869.772.2Sultالسلط

59.554.554.860.953.556.956.457.153.957.157.074.677.5Dair Allaدير عال

 56.567.167.859.246.846.144.251.342.751.458.067.376.6Zarqa الزرقاء

 55.762.361.155.343.442.645.354.745.354.560.066.976.5Zarqaالزرقاء

63.874.776.970.458.653.849.254.346.257.564.675.384.1Wadi Dhlailوادي الضليل

50.264.265.551.938.541.938.145.036.642.349.459.669.1Azraq southاألزرق اجلنويب

63.760.962.967.258.960.659.062.755.063.564.372.776.5Irbidاربد

61.456.563.967.758.758.555.261.851.962.660.267.972.2Irbidاربد

65.765.063.266.957.862.562.365.055.763.768.777.380.2sammaصما

64.061.361.667.060.160.859.661.457.464.163.973.077.2Baqoorahالباقورة

54.765.368.354.943.347.443.551.843.350.354.963.070.2Mafraqاملفرق

65.467.168.564.557.264.260.866.656.861.967.472.077.7Mafraqاملفرق

50.261.169.649.038.342.036.746.436.446.450.858.367.1Safawi ( H.5)الصفاوي

48.567.866.751.134.536.033.042.536.842.746.458.765.9Rwaished ( H 4)الرويشد

65.471.071.367.356.760.356.464.555.162.968.176.275.8Ajlunعجلون

65.970.770.967.259.259.957.558.155.262.768.778.282.8Wadi EL - rayyanوادي الراين

65.071.271.767.354.160.755.270.954.963.067.574.268.7Ras Moneefرأس منيف

56.261.465.159.746.145.441.251.846.957.559.567.173.0Karakالكرك

56.955.458.554.444.242.541.354.357.863.162.470.278.1Ghor Safiغور الصايف

55.461.971.465.245.647.639.550.740.255.456.861.369.2Rabbahالربة

56.467.065.559.648.446.042.950.542.753.959.269.971.6Qetranehالقطرانة

59.966.972.065.651.654.450.960.949.758.361.461.665.2Tafielaالطفيلة

 54.767.469.356.943.245.040.648.743.150.555.763.971.9Ma'anمعان

49.158.862.652.236.940.935.842.336.140.346.761.975.1Jaferاجلفر

 48.161.664.049.537.537.635.743.237.343.451.355.960.5Ma'an معان

66.881.781.369.055.256.550.460.655.967.869.273.980.1Shoabakالشوبك

 44.451.850.549.539.144.739.238.432.638.942.948.256.9Aqabaالعقبة

Aqaba Airport 44.451.850.549.539.144.739.238.432.638.942.948.256.9مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية:  املصدر

2015 حسب احملطة واحملافظة، عام" وشهراي" سنواي (%)معدل  الرطوبة النسبية  :13.1.1.1 جدول 

Table1.1.1.13: Mean  Relative Humidity (%) Annually and Monthly by Governorate/Station, 2015  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

       Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
  2015/2014   إحصاءات البيئة/   دائرة اإلحصاءات العامة
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األول املعدل السنوي 
 Mean AnnualDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 6.64.46.35.47.77.79.68.47.26.46.85.34.7Ammanالعاصمة

8.05.37.46.49.49.111.710.19.08.08.35.85.2Ghabawiالغباوي

5.93.65.55.27.57.68.47.46.25.06.04.33.6Amman Civil Airportمطار عمان املدين

6.14.35.94.66.16.58.67.76.46.16.25.75.2Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 2.62.03.22.22.92.72.91.92.12.52.03.63.0Balqaالبلقاء

2.41.73.62.83.93.83.61.91.51.81.41.61.4Sultالسلط

2.72.32.81.51.91.52.11.92.63.12.65.64.5Dair Allaدير عال

 4.92.02.84.26.36.88.76.45.75.14.73.72.7Zarqa الزرقاء

 4.61.82.83.56.16.28.75.64.84.14.14.43.4Zarqaالزرقاء

2.71.51.81.92.42.23.83.63.43.53.42.72.3Wadi Dhlailوادي الضليل

7.52.83.87.210.511.913.510.19.07.66.63.92.5Azraq southاألزرق اجلنويب

2.52.52.41.42.41.54.03.42.62.22.12.12.4Irbidاربد

3.11.32.62.12.80.06.55.04.03.23.01.81.6Irbidاربد

3.04.03.61.83.23.44.23.62.51.72.03.03.5sammaصما

1.42.21.10.41.11.11.41.61.21.71.31.42.1Baqoorahالباقورة

3.72.22.63.23.14.05.15.14.64.43.93.02.7Mafraqاملفرق

2.21.31.51.72.12.53.53.02.92.52.41.52.0Mafraqاملفرق

5.63.04.05.34.36.88.28.57.16.45.05.13.5Safawi ( H.5)الصفاوي

3.12.42.32.72.82.73.63.73.74.44.22.42.6Rwaished ( H 4)الرويشد

4.54.24.93.64.64.65.84.74.14.15.04.54.6Ajlunعجلون

0.50.10.70.30.50.40.90.80.70.60.70.30.3Wadi EL - rayyanوادي الراين

8.68.39.16.88.68.810.78.67.47.69.38.68.8Ras Moneefرأس منيف

1.51.32.01.21.71.52.41.91.30.91.71.40.9Karakالكرك

0.40.10.50.20.50.30.40.61.00.50.60.30.2Ghor Safiغور الصايف

1.11.42.11.11.10.81.11.21.00.41.60.90.6Rabbahالربة

3.02.43.42.43.63.55.73.81.91.93.02.92.0Qetranehالقطرانة

8.26.510.47.27.37.89.08.37.57.010.19.38.2Tafielaالطفيلة

 3.52.53.73.23.83.64.84.13.33.84.33.12.3Ma'anمعان

3.31.83.13.34.54.25.34.23.43.43.42.20.7Jaferاجلفر

 4.43.04.13.73.84.05.65.04.25.36.54.23.9Ma'an معان

2.92.74.02.53.12.73.43.12.32.73.03.02.3Shoabakالشوبك

 7.35.04.77.49.17.98.89.68.27.77.26.05.5Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    7.35.04.77.49.17.98.89.68.27.77.26.05.5مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2014 حسب احملطة واحملافظة، عام" وشهراي" سنواي (عقدة)ساعة /معدل سرعة الرايح كم: 14.1.1.1  جدول

Table1.1.1.14: Mean  Wind Speed Km/hr (knot)Annually and Monthly by Governorate/Station, 2014  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

    Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
 2015/2014  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األول املعدل السنوي 
 Mean AnnualDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 6.84.86.24.24.37.27.39.17.38.47.38.46.5Ammanالعاصمة

8.35.67.65.26.29.69.210.78.510.09.310.57.4Ghabawiالغباوي

5.63.44.12.92.25.36.28.76.87.86.57.25.6Amman Civil Airportمطار عمان املدين

6.45.37.04.54.66.76.47.86.77.56.27.66.6Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 3.02.94.81.93.02.73.63.21.72.23.54.12.4Balqaالبلقاء

3.61.94.82.64.03.24.24.22.93.44.44.82.5Sultالسلط

2.43.84.81.22.02.12.92.20.40.92.53.32.3Dair Allaدير عال

 4.62.23.43.23.95.86.06.74.76.15.15.13.6Zarqa الزرقاء

 3.93.04.22.52.04.53.55.23.34.94.65.73.5Zarqaالزرقاء

2.60.91.91.51.22.72.63.63.04.13.53.12.6Wadi Dhlailوادي الضليل

7.52.64.05.68.610.212.011.27.89.47.16.44.6Azraq southاألزرق اجلنويب

2.52.02.90.91.62.32.63.32.42.82.83.22.7Irbidاربد

3.01.51.91.12.23.14.14.33.13.43.03.52.1Irbidاربد

3.73.55.31.72.33.33.14.13.44.24.24.54.6sammaصما

0.90.91.60.00.20.50.61.40.70.71.31.71.4Baqoorahالباقورة

4.73.34.33.74.75.14.85.65.45.95.35.12.8Mafraqاملفرق

4.83.24.53.04.55.45.76.35.05.45.25.14.5Mafraqاملفرق

6.43.85.14.96.27.66.99.07.78.57.06.23.8Safawi ( H.5)الصفاوي

2.82.93.33.23.32.21.81.53.43.93.74.00.0Rwaished ( H 4)الرويشد

3.93.84.63.02.03.23.24.53.44.84.05.75.0Ajlunعجلون

0.80.40.40.30.50.70.61.10.61.20.61.21.4Wadi EL - rayyanوادي الراين

7.17.18.85.73.55.65.87.86.28.37.410.18.5Ras Moneefرأس منيف

2.10.92.61.21.01.72.02.72.33.12.63.02.3Karakالكرك

0.50.80.00.10.20.20.50.51.01.10.50.5Ghor Safiغور الصايف

1.70.52.10.80.31.00.91.81.93.22.13.12.3Rabbahالربة

4.22.34.92.82.53.94.85.84.55.14.55.34.0Qetranehالقطرانة

8.88.79.56.16.27.77.79.38.49.79.311.311.1Tafielaالطفيلة

 3.82.12.82.62.63.53.74.54.15.34.15.64.6Ma'anمعان

4.21.82.42.74.04.45.45.54.85.74.54.94.0Jaferاجلفر

 3.91.82.73.02.03.52.84.14.25.64.26.65.7Ma'an معان

3.42.73.32.21.92.53.03.93.44.53.75.34.2Shoabakالشوبك

 7.75.56.07.29.310.39.89.08.27.58.45.85.1Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    7.75.56.07.29.310.39.89.08.27.58.45.85.1مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: املصدر

2015 حسب احملطة واحملافظة، عام" وشهراي" سنواي (عقدة)ساعة /معدل سرعة الرايح  كم :15.1.1.1  جدول

Table1.1.1.15: Mean Wind Speed Km/hr (knot) Annually and Monthly by Governorate/Station, 2015  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

    Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
 2015/2014  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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كانون الثاينشباطآذارنيسانأايرحزيرانمتوزآبأيلولتشرين األولتشرين الثاينكانون األول املعدل السنوي 
 Mean AnnualDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

 Ammanالعاصمة

8.76.86.37.59.611.212.010.910.78.88.66.65.6Ghabawiالغباوي

8.25.75.67.08.710.211.611.410.48.78.25.85.3Amman Civil Airportمطار عمان املدين

8.87.16.47.88.610.711.311.610.99.48.76.95.8Q. A. I. Airportمطار امللكة علياء الدويل

 Balqaالبلقاء

8.66.76.07.49.611.312.611.910.87.68.45.65.1Sultالسلط

7.85.60.07.58.111.012.211.110.78.58.55.65.3Dair Allaدير عال

 Zarqa الزرقاء

 8.56.86.27.07.910.912.111.59.28.88.97.05.5Zarqaالزرقاء

8.56.55.97.48.210.611.511.510.69.38.56.65.2Wadi Dhlailوادي الضليل

8.16.76.27.67.49.910.310.19.68.78.37.05.5Azraq Janoobiاألزرق اجلنويب

Irbid   اربد

6.62.25.06.97.39.09.37.58.67.77.83.84.4Irbidاربد

7.86.86.07.27.59.911.110.29.57.58.05.24.9sammaصما

8.06.65.67.27.911.111.510.610.17.97.14.85.0Baqoorahالباقورة

Mafraqاملفرق

7.96.85.76.88.410.710.48.710.08.68.55.64.7Mafraqاملفرق

8.47.05.97.48.511.011.310.59.49.08.77.15.4Safawi ( H.5)الصفاوي

6.26.65.74.77.50.011.99.29.20.08.66.54.5Rwaished ( H 4)الرويشد

Ajlunعجلون

7.96.65.67.17.710.911.511.010.18.27.64.34.6Wadi EL - rayyanوادي الراين

8.26.15.66.98.911.212.610.510.58.27.44.55.6Ras Moneefرأس منيف

Karakالكرك

7.65.35.16.57.310.111.110.69.98.47.64.94.2Ghor Safiغور الصايف

7.95.15.26.98.610.311.010.69.98.88.15.84.6Rabbahالربة

8.96.76.37.88.610.612.011.910.910.18.96.65.9Qetranehالقطرانة

8.26.36.06.67.810.611.911.110.88.97.85.75.1Tafielaالطفيلة

 Ma'an  معان

8.46.05.47.38.210.311.211.210.69.98.27.05.4Jaferاجلفر

 9.17.36.57.88.910.811.811.410.710.49.17.66.4Ma'an معان

8.55.75.97.39.110.811.711.410.89.38.76.24.9Shoabakالشوبك

 Aqabaالعقبة

          Aqaba Airport 8.97.16.68.28.610.711.411.510.510.09.07.46.3مطار العقبة

2015 احملافظة عام,حسب احملطة " وشهراي" معدل عدد ساعات سطوع الشمس سنواي :16.1.1.1 جدول 

Table 1.1.1.16:Mean  Relative Sunshine Hours Annually & Monthly by  Governorate/Station, 2015  

Governorate/Station  احملطة/احملافظة

    Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
 2015/2014  إحصاءات البيئة/   دائرة اإلحصاءات العامة    
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  اخلصائص اهليدروجغرافية .1.2.2   
 كما وشكلت مساحة البادية،  منها %9994 شكلت اليابسة 2كم 89398 بلغت املساحة الكلية للملكة

 .من املساحة األرضية للملكة  7898%

 (. م.مرت مكعب 32696) بسعة استيعابية بلغت 2195 سدود عام 91بلغ عدد السدود 
 .2كم 93ويتميز مبساحة حيد مرجاين  2كم 94بلغت مساحة خليج العقبة 

حوضًا مائيًا سطحياً، ويعترب حوض احلماد األكرب من حيث مساحة سطحه واليت  95اململكة  يوجد يف
حوضًا مائيًا جوفياً، يعترب أكربها حوض  92من املساحة الكلية. كما ويوجد يف اململكة  %29تشكل نسبة 

 اململكة.من آابر % 3195عمان الزرقاء والذي يغذي 
 

1.1.2. Hydro-Geographical characteristics 

The total area of the Kingdom was 89,318 km
2
, which constituted 99.4% of the total area, 

and the desert area constituted 78.8% of the land area of the Kingdom. 

The number of dams 10 dams in 2015 with a capacity of (326.6 million cubic meters). 

The area of the Gulf of Aqaba is 94 km
2
 and is characterized by a 13 km

2
 coral reef. 

There are 15 surface water basins in the Kingdom, and the largest basin in terms of 

surface area is Hammad basin, which accounts for 21% of the total area. The Kingdom 

also has 12 aquifers, the largest of which is the Amman-Zarqa Basin, which feeds 30.5% 

of the Kingdom's wells. 
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الطول / املساحة
Area/ length

Brides Lake         بركة العرائس

10.0Lenght (dunum)(دومن)طول الربكة 

50.0Average  Depth (m)(م)متوسط العمق   

60.0Maximum  Depth (m)(م)أقصى عمق    

(2كم)مساحة الربكة  
32.0Lake Area (km

2
)

sourse:Ministry of Water and Irrigationsوزارة املياه والري: املصدر

(كم)أطوال األهنار 
Lengths of Rivers (km)

251Jordan Riverهنر األردن 

*Yarmouk River*57* هنر الريموك

70Zarqa River (سيل الزرقاء)هنر الزرقاء 

 كم يف األردن فقط والباقي يف األراضي السورية10 هنر الريموك 
* Yarmok River just 10kms in Jordan & the rest at Syrian land

sourse: Ministry of Water and Irrigationsوزارة املياه والري:املصدر

2015/2014 الربك  الطبيعية يف األردن :1.2.1.1 جدول

Table 1.1.2.1: Natural Lakes in Jordan 2014/2015

Lakeالربكة

Riverالنهر

2015/2014 أطوال األهنار يف االردن، :2.2.1.1 جدول

Table1.2.1.2:The Lengths of Rivers in Jordan ,2014\ 2015

          Department of Statistics/Environment Statistics 2014-2015 2014/2015  إحصبءاث البيئت/       دائرة اإلحصبءاث العبمت
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Total Capacityالسعة اإلستيعابية

20142015

75.075.0JerashKing Talalجرشسد امللك طالل

 3.94.0IrbidZeKlabإربدسد زقالب

8.58.5Southern Jordan ValleyAl-Kafreenاألغوار اجلنوبيةسد الكفرين

16.816.8IrbidArab-Valleyإربدسد وادي العرب

 9.39.3KarakAl-Wallehالكركسد الوالة

16.816.8TafilehAl-Tanoorالطفيلةسد التنور

1.41.4BalqaShuee'b-Valleyالبلقاءسد وادي شعيب

29.829.8KarakMujeb-Valleyالكركسد وادي املوجب

 55.055.0BalqaAl-Karamehالبلقاءسد الكرامة

110.0110.0IrbidAl-Wehdehإربدسد الوحدة

Source: Ministry of Water and Irrigationوزارة املياه والري: املصدر

2015/2014 (3م م)السعة اإلستيعابية للسدود وتوزيعها حسب أحواض املياه السطحية واحملافظة  :3.2.1.1 جدول

Table1.1.2.3: Dams Storage Capacity and Distribution by Hydrological Basins and Governorate (Mm
3
), 2014/2015 

GovernorateDam Nameاحملافظةاسم السد

  Department of Statistics/Environment Statistics 2014-2015                     2014/2015إحصبءاث البيئت  /  دائرة اإلحصبءاث العبمت
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الطول / املساحة
Area/ length

540.0Territorial waters (km      املياه اإلقليمية 
2
)

Dead Sea  (km    446.0           البحر امليت
2
)

50.0Dead Sea line lenght (km)(كم)طول البحر 

15.0Dead Sea Wedth (km)(كم)عرض البحر 

200.0Average sea depth (m)(م)متوسط عمق البحر  

399.0Maximum sea depth (m)-(م)أقصى عمق البحر   

605.0Dead Sea Area (km(2كم)مساحة البحر  
2
)

Aqaba Sea (km    94.0            خليج العقبة
2
)

26.0The Aqab coast line lenght(km)(كم)طول شريط العقبة الساحلي  

24.0Gulf Aqaba Wedth (km)(كم)عرض خليج العقبة 

925.0Average sea depth (m)(م) متوسط عمق خليج العقبة 

1850.0Maximum sea depth (m)(م)أقصى عمق خليج العقبة  

(2كم)مساحة احليد املرجاين 
13.0Coral Reefs Areas(km2)

sourse:Ministry Of Invironment\State Of Environment Reportتقرير حالة البيئة يف األردن/ وزارة البيئة: املصدر

2015/2014 مساحة البحار واملياه االقليمية وأطوال الشريط الساحلي :4.2.1.1 جدول

Table 1.1.2.4 :Sea Area and Territorial waters and Coast line  2014/2015

Indicatorاملؤشر

             Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014  إحصبءاث البيئت/     دائرة اإلحصبءاث العبمت
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(كم)املساحة 
Area (km)

1438

621

956

730

3596

1470

6587

2531

2923

6334

3540

11205

15693

18576

12067

88267

وزارة املياه والري:  املصدر

(2كم) 2015/2014 مساحة األحواض املائية السطحية يف اململكة :5.2.1.1 جدول
Table1.1.2.5: Area of Surface Aquifers in the Kingdom 2014/2015 (M.C.M)

Surface Water Aquiferاحلوض املائي السطحي

Yarmoukالريموك

Jordan Valleyوادي األردن

NorthJordan Valleyاألغوار الشمالية

South Jordan Valleyاألغوار اجلنوبية

 Amman-Zarqaالزرقاء-عمان

Dead Seaالبحر امليت

Al-Mujeb Valleyوادي املوجب

Hassaاحلسا

North Araba Valleyوادي عربة الشمايل

South Araba Valleyوادي عربة اجلنويب

South Desertالصحراء اجلنوبية

Azraqاألزرق

Sarhanالسرحان

sourse: Ministry of Water and Irrigations

Hammadاحلماد

Jaferاجلفر

Totalاجملموع

           Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014   إحصبءاث البيئت/     دائرة اإلحصبءاث العبمت
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Totalجمموع

 No. ofعدد

 Wellsاآلابر 

Yearالسنة

20142015

166203

78139

467334

885955

417469

132116

3037وادي عربة

5662

221199

547580

2023

1516

30343133

 

 Ground Waterاحلوض املائي

Basinاجلويف

Yarmoukالريموك

Side Valleysاألودية اجلانبية

Jordan Valleyوادي األردن

Azraq

 Amman-Zarqaالزرقاء-عمان

Dead Seaالبحر امليت

Desi and Mudawrahالديسي واملدورة

sourse: Ministry of Water and Irrigationsوزارة المياه والري: المصدر

2015/ 2014 جمموع عدد األابر اجلوفية حسب احلوض املائي :6.2.1.1 جدول

Table1.1.2.6.: Quantity and Usage of Ground Water by Water Basin, 2015 

Serhanالسرحان

Hammadاحلماد

Totalاجملموع

North Araba  

Red Sea\ South  Araba Valleyوادي عربة اجلنويب/البحر األمحر

Jaferاجلفر

األزرق

   Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014إحصبءاث البيئت  / دائرة اإلحصبءاث العبمت
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(كم)أطوال 
Lenght (km)

375Syria سوراي

181Iraqالعراق

782Suadi Arabiaالسعودية

97West Bankالضفة الغربية

238Israelاسرائيل

1673Boarders length (km)أطوال احلدود 

/Sourse: https://ar.wikipedia.org/wikiجغرافيا األردن: املصدر

(%)النسبة (2كم)املساحة 
Area (km

2
)  (%)

89318100Total Area of the Kingdomاملساحة الكلية للمملكة

8877899.4Land Areaمساحة اليابسة

5500.6Hightsاملرتفعات

1000011.3Plainsالسهول

82289.3Rift Valleyاألخدود

7000078.8Desertالبادية

5400.8Aquatic Areaاملساحة املائية

Source: Jordan in figuresاألردن ابألرقام: املصدر

Indicator

2014/2015 مساحة اليابسة حسب التضاريس اجلغرافية للمملكة، :2.3.1.1 جدول

Table 1.1.3.2: The Kingdom 's Area By Hydrogeographical Topography, 2014\ 2015

2014/2015، أطوال احلدود حسب الدول اجملاورة: 1.3.1.1 جدول

Table 1.1.3.1: The Kingdom 's Boarder By country, 2014/2015

Indicatorاملؤشر

املؤشر

                Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015
2015/2014  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة



 

 

 البيئة و نوعية قطاع حالة  .1
1. Environmental Conditions and 

Quality 
 غطاء األرض، األنظمة البيئية والتنوع احليوي .2.1

1.2 Land, Ecosystems and 

Biodiversity 
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 غطاء األرض .1.2.1
 حيث ،من املساحة املزروعة الكلية %8383نسبة شكلت إىل أن املساحة املروية  :102نتائج لعام الأشارت 

  24 عددة املزارع العضويةكما أشارت النتائج إىل أن   .من مساحة اململكة %984 تشكل املناطق الزراعية املروية
 ها مزروعة ابلزيتون. ألف دومن، مغظم 21مزرعة غطت مساحة تقدر ب 

 

 

 

1.2.1. Land Cover  

The results for 2015 indicate that the irrigated area accounted for 38.8% of the total 

cultivated area, where irrigated agricultural area constitutes 4.9% of the Kingdom. The 

results also indicated that the number of organic farms 19 farms covered an area of 17 

thousand acres, packed with olives. 
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النسبة ادلئوية
%

1.2سكنية وجتارية وصناعية
Residential, Commertial and 

Industrial

0.5Quarriesحماجر ومقالع

1.7Totalاجملموع

2.7Irrigated Cerealsحبوب مروية

1.1Irrigated Landsمناطق مروية

1.1Irrigated Treesأشجار مروية

4.9Totalاجملموع

0.3ForestsForestsغاابتغاابت 

7.2Sandy Plainsسهول رملية

9.5Valleysأودية

20Bare landتربة قاحلة

16.4Barren Desertصحراء جرداء

0.8Basalt Rocksصخور ابزلتية

25.7Flint Plainsسهول الصوان

3.5Bottomsالقيعان

0.1Dams & Treatment Plants>السدود وحمطات التنقية

93.1Totalاجملموع

2010 البكري،:  املصدر 
Source: Al-Bakri, 2010 

  et al., Jordanian Journal of وآخرون، اجمللة األردنية 

,Agricultural Sciences 2007، 1 عدد63   للعلوم الزراعية، جملد 

 Volume 63, No. 1, 2007

2010 التوزيع النسيب للغطاء االرضي حسب استعماالت االراضي،: 1.1.2.1 جدول

Land Coverاستعماالت االراضي

Table 1.2.1.1 : Distribution Percentage of Land cover Accoarding to Land Use, 2010 

مناطق زراعية 

مراعي ومناطق غري زراعية 

Use االستعمال

Urban Areas

Agriculture Areas

Range Land and Non-Agriculture Area

مناطق حضرية 

                Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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ادلساحة البعليةادلساحة ادلرويةادلساحة 
Area Irrigated AreaNon- Irrigated Area

845258457631387627Fruit Treesاألشجار ادلثمرة

 13855001144041271096Field Cropsاحملاصيل احلقلية

50868747843530252Vegetablesاخلضراوات

273944510504701688975Grand Totalاجملموع 

ادلساحة البعليةادلساحة ادلرويةادلساحة 

Area Irrigated AreaNon- Irrigated Area

864171476544387627Fruit Treesاألشجار ادلثمرة

 1314065968251217240Field Cropsاحملاصيل احلقلية

48772846143326296Vegetablesاخلضراوات

266596410348021631163Grand Totalاجملموع 

Source: Department of Statistics/ Agriculture Statisticsاالحصاءات الزراعية/ دائرة اإلحصاءات العامة: ادلصدر

Crop احملصول

(ادلساحة ابلدومن) 2014 ادلساحة ادلزروعة ادلروية والبعلية لكل من األشجار ادلثمرة واحملاصيل احلقلية واخلضراوات يف االردن: 2.1.2.1 جدول 
Table 1.2.1.2 : Irrigated and Non- Irrigted Cultivated Areas Under Fruit Trees, 

Crop احملصول

(ادلساحة ابلدومن) 2015 ادلساحة ادلزروعة ادلروية والبعلية لكل من األشجار ادلثمرة واحملاصيل احلقلية واخلضراوات يف االردن :3.1.2.1 جدول 
Table1.2.1.3: Irrigated and Non- Irrigted Cultivated Areas Under Fruit Trees,

Field Crops and Vegetables in Jordan, 2014 (Area in Dunum)

 Field Crops and Vegetables in Jordan, 2015 (Area in Dunum)

   Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014إحصبءاث البيئت  / دائرة اإلحصبءاث العبمت
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(دومن)ادلساحة ادلزروعة عدد ادلزارع
No.  of organic farmsCultivated areas (Dunum)

1460.0Ammanالعاصمة

61462.0Balqaالبلقاء

111000.0Zarqaالزرقاء

00.0Madabaمأداب

1400.0اربد
Irbid

22620.0Mafraqادلفرق

6600.0Jarashجرش

00.0Ajlounعجلون

2518.0Karakالكرك

00.0Tafielaالظفيلة

00.0Ma'anمعان

00.0Aqabaالعقبة

1917060.0Totalاجملموع

وزارة الزراعة:  املصدر

(دومن )املساحة 

Area (acres)

4961.2الزيتون

1612النخيل

458.5محضيات

239.32لوزايت

97عنب

129.2خضروات

280حماصيل حقلية

28.2اشجار مثمرة اخرى

اجملموع الكلي
7805.42

 Source: Ministry of Agricultureوزارة الزراعة:  املصدر

2014 مساحة وعدد ادلزارع العضوية الكلية حسب احملافطة لعام، :4.1.2.1 جدول

Table 1.2.1.4: Area and Number of Organic Farms Overall by Governorate, 2014

Source: Ministry of Agriculture 

نوع احملصول

 Governorate احملافطة

Type of crop

2014 مساحة الزراعة العضوية الكلية حسب أهم أ نواع احملاصيل لعام :5.1.2.1 جدول

Table1.2.1.5: Total Organic cultivated Area Distributed by the most Important Crops, 2014

Vegetables

Field Crops

Other fruitful trees

Grand Total

Olive

Palm

Citrus

Of almond

Grape
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   النظم البيئية والتنوع احليوي .2.2.2
تنوعت النظم البيئية يف اململكة ومن أشهرها غاابت الصنوبر احلليب وغاابت البلوط والعرعر ونبت السهوب 

 من مساية النظم البيئية الكلية. %7.47ما،  يي  شك  نبت احلما، واحل
كما وبلغت  4%747ملعا، أتهيلها ما نسبته ألف ،ومن وشكلت املسايات ا 797بلغت مساية احملميات الرعوية 

 من مساية اململكة.% 647 مشكلة ما نسبته 2كم 7..6 مساية الغاابت
  %6494  يي  شكلت االنواع املنقرضة ما نسبته .216نوعاً يف عام  7.6بلغ عد، األنواع املعروفة 

 

   1.2.2. Ecosystems and Biodiversity 

The ecosystems of the Kingdom have varied, most notably the Aleppo pine forests, the oak 

forests, the juniper, the steppe and the amphibian vegetation, where al-Hammad grew 74.7% of 

the area of total ecosystems. 

The total number of protected pastoral areas reached 796,000 dunums and the rehabilitated 

areas constituted 7.7%. The area of forests reached 1446 km2, which is 1.6% of the Kingdom. 

The number of known species is 643 species in 2014, where extinct species accounted for 

3.9%.  
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(2كم)املساحة 

غاابت الصنوبر احلليب
 مرت والصنوبر احلليب 700تتواجد يف ادلرتفعات أكثر من 

89 م هو النبات السائد15ابرتفاع 
Occure naturally on high altitude over 700 

m, dominated by Aleppo pine up to 15 m.
Halabi Pine Forests

غاابت البلوط متساقط األوراق
ينمو على غاابت أقل ارتفاعاً من مجيع الغاابت األخرى 
ومنت يف الغالب على الرتبة احلمراء أو البنية من صخور 
احلجر اجلريي األبوية الصلبة مثل السنداين دائم اخلضرة

433

Lower alltitude than all other forests and 

mostly grown on red or brown soil of hard 

limestone parental rock

Deciduous Oak Forests

642تنمو حول جداول وضفاف األهنار وواحة األزرقنبت القيعان الطينية
Arround streams , river banks and water 

pool in Azraq
Mud Flats Plants

66611Occure in Saharo*Arabian (50% of the area)Hammad Vegetation Typesمن ادلساحة% 50)تنواجد يف الصحراء العربية احلماد

9641Occure in Irano-Turanian region Steppe Vegetationتتواجد يف منطقة السهل الطورايننبت السهوب

البلوط دائم اخلضرة
 مرت والرتبة 700حتدث بشكل طبيعي على علو شاهق فوق 

احلمراء من الصخور اجلريية األبوية الصلبة، اليت يهيمن عليها 
.البلوط دائم اخلضرة

747

Occure naturally on high altitude over 700 

m and red soil of hard limestone parental 

rock, dominated by evergreen Oak.

Evergreen Oak

نبت البحر ادلتوسط الالغايب
األنواع الرئيسية هي رامنوس . مغطاة ابلشجريات والشجريات

ابلستينوس، كاليكوتوم فيليوسا، ساركوبوترييوم سبينوسوم 
.وأنواع سيستوس

4595

Covered with shrubs and bushes. The 

leading species are Rhamnus palaestinus, 

Calycotome viliosa, Sarcopoterium 

spinosum and Cistus spp.

Mediterranian non-Forests

اإلستوائي
تقع يف ادلنطقة السودانية من دير عال يف الشمال إىل خليج 

الرتبة هي الغرينية ومعظم النبااتت دمرت لزراعة . العقبة
اخلضروات

424

Occure in Sudanian region from dair Alla in 

north to Aqaba gulf. The soil is alluvial and 

most vegetation destroyed for vegetable 

agriculture

Tropical

غاابت العرعر
تقع يف جبال األردن اجلنوبية على علو شاهق أكثر من 

272 مرت على الصخور الرملية1000

Occure in thouthern mountains of Jordan at 

high altitude more than 1000 m on sandy 

rock

Juniperous

نبت الطلح
تتواجد يف جبال اجلرانيت واألجزاء الصخرية من وادي عربة 

ووادي اليتم ووادي رم اليت هتيمن عليها أشجار األكاسيا
2621

it is confined in granite mountain and to 

rocky parts of Wadi Araba , Wadi al-Yutum 

and wadi Rum dominated by Acacia trees

Acacia & Rocky Sudanian

النبت ادلائي
تتواجد يف جبال اجلرانيت واألجزاء الصخرية من وادي عربة 

ووادي اليتم ووادي رم اليت هتيمن عليها أشجار األكاسيا
674

It is confined in granite mountain and to 

rocky parts of Wadi Araba , Wadi al-Yutum 

and wadi Rum dominated by Acacia trees

Hydrophytic

النبت ادللحي
حول واحة األزرق، حول  (الصحراء العربية)يقع يف الصحراء 

األنواع اليت يهيمن عليها وفقا . البحر ادليت ووادي عربة
لذلك تتحمل ادللوحة

1150

It occures in desert (Saharo-Arabian 

)around Azraq Oasis, around Dead Sea and 

in Wadi Araba. The dominated species 

according to that tolerate salinity

Halophytic

1266وجدت يف ادلنطقة السودانية يف وادي عربة ووادي رمنبت الكثبان الرملية
Found in Sudanian region in Wadi Araba 

and Wadi Rum
Sand Dunes

Source: Royal Society for Conversation of Natureاجلمعية ادللكية حلماية الطبيعة: ادلصدر

2014 األنظمة البيئية حسب الغطاء النبايت يف اململكة، مساحة: 1.2.2.1 جدول

Table 1.2.2.1: Area of Ecosystems by Vegetation Types in Kingdom, 2014

AttributesEcosystems by Vegetation Typesالصفاتاألنظمة البيئية حسب الغطاء النبايت
Area (km

2
)
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املساحة املعاد أتهيلهااملساحة الكلية سنة اإلنشاءمعدل االمطار

Rainfall RateEstablished YearTotal AreaRehabilitated Area

150197910000500MafraqSabhaادلفرقصبحا

180194640001500MafraqSarraادلفرقصرة

120196830001270AmmanDabaaالعاصمةضبعة

17019972200500AmmanEm kaseer Valleyالعاصمةوادي أم قصري

1501989500005000KarakEnvironmentالكركالبيئة

150199840001500KarakThamayelالكركالثمايل

1501980110001100KarakLajoonالكركاللجون

150198768723000KarakNakhelالكركادلزار/خنل

8019972000004000MafraqRwashedادلفرقالرقبان/الرويشد

801998200001500MafraqKasab & Sateehادلفرقالقصب والسطيح

701998500001000MafraqMansheat Ghayathادلفرقمنشية الغياث

200198343801000AjluneRajebعجلونراجب

20019864000010000BalqaAira &Yarkaالبلقاءعريا ويرقا

2002008500001000BalqaFanooshالبلقاءفنوش

200199117000500AmmanBilalالعاصمةبالل

200198320000500AmmanAdaseahالعاصمةالعدسية

2001983833002500MadabaMaeenمأدابماعني

1501992200001000MadabaFaysaleahمأدابالفيصلية

59575237370Totalاجملموع

Source: Royal Society for Conversation of Natureاجلمعية ادللكية حلماية الطبيعة: ادلصدر

2015 يف األردن حسب احملافظة، (مم)وسنة اإلنشاء ومعدل األمطار  (دومن)مساحة احملميات الرعوية واملساحة املعاد أتهيلها  :2.2.2.1 جدول

Table 1.2.2.2: Area of Pastoral Reserves, rehabilitatd Area  (Dunum), Established Year and Rainfall Rate (mm),

in Jordan by Governorate, 2015

Name of the Reserveاسم احملمية Governorateاحملافظة
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املساحة املعاد أتهيلهااملساحة الكلية سنة اإلنشاءمعدل االمطار
Rainfall RateEstablished YearTotal AreaRehabilitated Area

150199545001000karakWadi Bani Hamadالكركوادي ابن محاد

1501999500005000karakAlShareefالكركالشريف

20020082000500karakAlSenenaالكركالسنينية

1501981185201500TafilaAlTwanaالطفيلةالتوانة

1001997100001000TafilaAlKameaالطفيلةالكمية

2001958100002000Ma'anAlFujejمعانالفجيج

150196828701000Ma'anAlMansheahمعانادلنشية

1001981100004000Ma'anAlA`esheaمعانالعائشية

2001986100002000Ma'anRas AlNagabمعانراس النقب

8020102000100ZarqaAlAzraq (Bab Gazal)الزرقاء(ابب غزال)االزرق 

200201110000ZarqaBereenالزرقاءبريين

1001992200001000Ma'anAlModawaraمعانادلدورة

1002003150001000Ma'anAlHusieneeaمعاناحلسينية

1002003150001000Ma'anAlHshemeeahمعاناذلامشية

2002008200001500Ma'anAlFaiesaliaمعانالفيصلية

801996100001000Ma'anAlRueshadادلفرقالبستانة/الرويشد

20089023600Totalاجملموع

79664260970Grand Totalاجملموع الكلي

Source: Royal Society for Conversation of Natureاجلمعية ادللكية حلماية الطبيعة: ادلصدر

2015 يف األردن حسب احملافظة، (مم)وسنة اإلنشاء ومعدل األمطار  (دومن)احملميات الرعوية واملساحة املعاد أتهيلها  مساحة:  2.2.2.1 جدول/ اتبع

Contd./ Table1.2.2.2: Area of Pastoral Reserves, rehabilitatd Area  (Dunum), Established Year and Rainfall Rate (mm),

in Jordan by Governorate, 2015

Name of the Reserveاسم احملمية Governorateاحملافظة
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سنة اإلنشاء

Date of Establishement

حممية الشومري لألحياء الربية
1975Shomari Wildlife Reserve

1978Azraq Wetland Reserveحممية األزرق لألراضي الرطبة

حممية ادلوجب للمحيط احليوي
1985Mojib Biosphere Reserve

حممية غاابت عجلون
1987Ajloun Forest Reserve

حممية ضاان للمحيط احليوي
1989Dana Biosphere Reserve

حممية وادي رم 
1997Wadi Rum Reserve

ادلوقع البحري للعقبة
1997 Aqaba Reserve

حممية غاابت دبني
2004Deben Forest Reserve

حممية غاابت الريموك
2010Yarmouk Forest Reserve

حممية قطر الطبيعية
2011Qatar Nature Reserve

حممية فيفا الطبيعية
2011Viva Nature Reserve

Natural Reserves احملميات الطبيعية

of natural Reserves %نسبة مساحة احملميات 

from total land Areaمن مساحة اململكة

Source: Royal Society for Conversation of Natureاجلمعية ادللكية حلماية الطبيعة: ادلصدر

Year السنة

Reserveنسبة التمثيل مناملساحة

    Area احملميات الطبيعية % Name

Deben, Dana, YarmoukHalabi Pine Forestsدبيه، ضبوب، اليرموك1066.4غاابت الصنوبر احلليب الطبيعية

Ajloun, Deben, and DanaEvergreen Oakعجلون، دبيه، ضبوب7592.6غاابت البلوط دائم اخلضرة

Yarmouk, DebenDeciduous Oak Forestsاليرموك،دبيه4263.8(ادللول)غاابت البلوط متساقط األوراق 

DanaJuniperousضبوب31811.4غاابت عرعر الفينيقي

Al-Mujib, Dana, YarmoukMediterranian non-Forestsالموجب،ضبوب،اليرموك45441.2ادلتوسط الالغابوي

Mojib, Dana, QatarSteppe Vegetationالموجب،ضبوب،قطر96722.3نبت السهوب

Al-Mujib, Al-YarmoukWater Vegetationالموجب،اليرموك6575.7النبت ادلائي

RumSand Dunesرم130034.3الكثبان الرملية

ShomariHammad Vegetation Typesالشومري663760.4احلماد

Mojib, VivaTropicalالموجب،فيفب45111.7النبت اإلستوائي

Dana, Rum, QatarAcacia & Rocky Sudanianضبوب،رم،قطر25997.0نبت الطلح

Al-Mujib, QatarSaline Vegetationالموجب،قطر10551.8النبت ادللحي

Azraq Almunkafedاألزرق المىخفض  1.8

Azraq Almusaeajاألزرق المسيج1.4

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

Table 1.2.2.4: Area of Vegetation Types and Percentage of Representation in Natural Reserves in Kingdom (km2), 2010-2015

Vegetation Typesاألمناط النباتية

649(السبخات)القيعان الطينية 

احملميات

Mud Flats Plants

2015-2010 (2كم)األمناط النباتية ونسبة التمثيل يف احملميات الطبيعية يف األردن  مساحة: 4.2.2.1 جدول

1.6%

 Reserve

(2كم)املساحة 

Area (km2)

21

729

3

1446

9

21

110

26

Table1.2.2.3: Area of Natural Reserves and Establishement Date in Jordan, 2015

2015 (2املساحة كم)مساحة احملميات الطبيعية وسنة اإلنشاء  :3.2.2.1 جدول

12

212

12

292

احملمية
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القائمة )األنواع املنقرضة األنواع املهددة األنواع املعروفة
النسبة املئوية لألنواع املنقرضة(احلمراء

Key Species Category

Known Species(القائمة احلمراء)Extinct Species Red 

List% of Extinct Species
(Red List)

83ثدييات
غزال الرمي، غزال دوركاس، 

املها العريب
89.6

 Gazella subgutturosa, 

Gazella Dorcas, Oryx 

Leucoryx

Mammals

106زواحف
 الورل،الضب، االسلحفاء 

اإلغريقية، احلرابء
65.7

Vaanus griseus, 

Uromastux aegyptia,  

Testudo graeca, 

Chamaleo chamaleon

Reptiles

Amphibians…00.0…3برمائيات

81.8النسر امللكي، احلباري436طيور
Acuila heliaca, 

Chlamydotis undulata
Birds

15أمساك املياه العذبة

مسك السرحاين، مسك 
الطبيب ، مسكة البحر 

امليت
320.0

Aphanius sirhani 

Garra ghorensis 

Aphanius richardsoni

Freshwater Fish

643253.9Totalاجملموع

2014Source: IUCN Red List, 2014اإلحتاد الدويل حلماية الطبيعة القائمة احلمراء، : ادلصدر

السنة
201020112012201320142015

777777777676Plantsنبااتت

80001212Mammalsثدييات

000044Reptilesزواحف

000000Amphibiansبرمائيات

131313131414Birdsطيور

Source: Royal Society for Conversation of Natureاجلمعية ادللكية حلماية الطبيعة: ادلصدر

Table1.2.2.5: Known Species, Extinct Species and Its Percentage Distributed by Category of Terrestrial Fauna, 2014

2014 األنواع املعروفة واملنقرضة ونسبتها موزعة حسب فئة احليواانت األرضية، :5.2.2.1 جدول

Species
Year النوع

الفئة

2015-2010 أعداد الكائنات احلية املهددة ابإلنقراض يف األردن حسب النوع والسنة: 6.2.2.1 جدول

Table6.2.2.1: Number of Threatened Species in Joradn According to the Kind and Year, 2010-2015
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العدد الكليعدد االنواع
Number of speciesTotal 

2007510164310

2008510199612

2009510191100

2010510183465

2011510190039

201251094078

2013510289953

2014510284053

Source: Aqaba Special Economic Zone Authorityسلطة إقليم العقبة اإلقتصادية الخاصة: المصدر

السنة
Registered Fish                               األمساك املسجلة         

Table1.2.2.7: Number of Registered fish and species in Aqaba, 2007- 2014

2014- 2007 أعداد األمساك املسجلة يف خليج العقبة يف الفرتة: 7.2.2.1 جدول
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 الغاابت مساحة 32.2.2
 خنفضتا كما .5103عام ابملساحة احملرجة يف مقارنة  %4.94مبا نسبته  5105عام احملرجة املساحة  ازدادت

 035791إىل  ا  حريق 64نتجت عن  5103عام يف دومنا  570091من املساحة املتضررة الناجتة من حرائق الغاابت 
 .ا  حريق 51نتجت عن  5105عام يف دومنا 

 . 5105طن عام  5755طن و من احلراج اململوك  ..01ت كمية احلطب املنتجة من احلراج األمريي بلغ

 
  1.2.3. Forest Area 

The afforested area increased by 49.4% in 2015 compared to 2013. The damaged area from 

forest fires has increased from 2711.0 dunums in 2013, consequent from 64 forest fires to 

1327.0 dunums in 2015 consequent from 50 forest fires. 

The amount of wood produced from the Amiri forest amounted to 1099 tons and of owned 

forests 2722 tons in 2015. 
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(كم)زراعة جوانب الطرق (دومن) الرتقيع(دومن)التحريج السنة
YearAfforested (Dunum)Reforested (Dunum)Plantation of Road Sides (km)

200348581414177

2004294446016

200528492520100

2006246474452

2007290987894

20082272121793

2009209633771

20102257123579

201115001317101

201236500167

201342500100

20143216080

20156350080

(دومن)املساحة املتضررة عدد األشجار املتضررةعدد حرائق الغاابتالسنة
YearNo. of Forest TreesNo. of Damaged TreesArea Damaged (Dunum)

2003476672617.0

2004454098849.5

20055333521434.0

(1)
100

2006514248994.0

20075960161553.3

20086028251046.0

2009331675216.0

20104820201094.8

201165194511529.0

20125743231296.0

20136429092711.0

2014263932524.0

20155018301327.0

Cane (1)رمح قصيب (1)

Trees and Area Damaged for  the Years 2003-2015

Source: Ministry of Agriculture - Directorate of Forestry مديرية احلراج- وزارة الزراعة : املصدر

Table 1.2.2.9:  Number of Forest Fire Accidents, Number of Damaged 

 Source: Ministry of Agriculture - Directorate of Forestryمديرية احلراج- وزارة الزراعة : املصدر

2015-2003 عدد حرائق الغاابت وعدد األشجار واملساحة  املتضررة للسنوات: 9.2.2.1 جدول

مساحة األراضي احملرجة واملرقعة وأطوال: 8.2.2.1 جدول
2015-2003 جوانب الطرق املزروعة أبشجار حرجية للسنوات

Table 1.2.2.8:  Afforested and Reforested Areas and Length of 

Planted Road Sides with Forest trees for the Years 2003-2015
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201320142015201320142015

68.65127.45العاصمة
304.0273.42311.5295.0

Amman

59.65الزرقاء
101.585.476.093.3

Zarqa

...7مأداب
...0.70.5...

Madaba

94.9132.95البلقاء
28.0307.1286.9130.8

Balqa

221وادي االردن
...714.5474.61106.8

Jordan Vally

16.341.3اربد
37.3515.5471.4853.2

Irbid

213.7329.889جرش
345.7129.0430.4155.9

Jarash

155.5299.5عجلون
205.5914.7849.728.0

Ajlun

7.232املفرق
69.0...2.313.7

Mafraq

1.154.75الكرك
8.699.331.646.1

Karak

......الطفيلة
...1.0......

Tafiela

...5معان
......1.5...

Maan

31العقبة
...8.010.0...

Aqaba

599.4979.4891099.63048.44946.32722.7Totalاجملموع

201320142015201320142015

......العاصمة
.........36.0

Amman

......الزرقاء
...56.3......

Zarqa

......مأداب
............

Madaba

......البلقاء
...4.6500.0700.0

Balqa

......وادي االردن
...618.056800.0132.0

Jordan Vally

......اربد
...2.1......

Irbid

......جرش
...32.2...19.7

Jarash

......عجلون
...6.0...740.8

Ajlun

...144.65املفرق
............

Mafraq

......الكرك
......50.0...

Karak

......الطفيلة
............

Tafiela

......معان
............

Maan

......العقبة
............

Aqaba

719.257350.01628.4Total......144.65اجملموع

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

احملافظة
               Firewood                                                              احلطب

(طن)احلراج اململوك (طن)احلراج األمريي 

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

Table 1.2.2.10: Production of firewood in the state forestry and owned at the governorate level for the years 2013-2015

2015-2013 انتاج احلطب  يف احلراج احلكومي واململوك على مستوى احملافظة  لألعوام: 10.2.2.1 جدول

Governorate

2015-2013انتاج الفحم يف احلراج احلكومي واململوك على مستوى احملافظة  لألعوام  :11.2.2.1 جدول

Table1.2.2.11: Production of Coal in the state forestry and owned at the governorate level for the years 2013-2015

Governorate

المحافظة

          Coal                                                               الفحم
(طن)احلراج اململوك (طن)احلراج األمريي 

       Department of statistics/Enviromental statistics 2014\2015 2015/2014إحصبءاث البيئت   / دائرة اإلحصبءاث العبمت 
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 ملواثت اهلواء .1.3.1

 -1024 كانون الثاينلرتكيز غاز اثين أكسيد الكربيت خالل الفرتة  شهري أشارت النتائج إىل أن أدىن معدل 
حيث بلغ  ،كافة مواقع الرصد يف اهلامشية ويف مواقع خمتارة يف اجليزة واخلالدية واملوقر كان يف    1025أول  كانون
معهد التدريب يف هلذا الغاز يف نفس الفرتة يف موقع الرصد شهري دل جزء ابملليون وبلغ أعلى مع 00002

)قطر  105لرتكيز اجلسيمات الدقيقة شهري النتائج أن أدىن معدل  وبينتجزء ابملليون.  00116 الكهرابئي
ر البقعة يف شه يفيف موقع الرصد  3/مميكروغرام 12بلغ  قد العالقة يف اهلواءميكرون(  105قل من أاجلسيمات 

 278حيث بلغ  الرصيفةيف لرتكيز هذه اجلسيمات هو يف موقع الرصد شهري وأعلى معدل  نيسان

 .3ميكروغرام/م
 

 

 

1.3.1. Air Pollutants 

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

2014- December 2015 was in monitoring station surrounding Al-Hashiymah and selected 

sites in Al-Jeezeh, Khaldeyah and Al-Mowaqqqer, where it was 0.001 ppm and the highest 

monthly mean of this gas concentration was in Electrical Training Center monitoring 

station, where it was 0.226 ppm. 

Also, the results showed that the lowest monthly mean of particulate matter 2.5 (PM2.5) 

particulate matter radians < 2.5 micron), was 21 (µg /m
3
) in Al-Baq’aa monitoring station 

in April and the highest monthly mean concentration for those particulates was 178 (µg 

/m
3
) in Al Russiefeh monitoring station for the same period. 
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YearDecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

20140.0090.0150.040.0480.2260.2160.0770.0570.0520.0250.0330.011

20150.0010.0080.0380.0150.0310.0150.0350.0630.040.0340.025.....

2014….….….….….….….….….….….….

20150.020.0050.0020.0010.009…..…..0.0080.0080.0070.013….

2014…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

20150.020.0050.0020.0010.009….…0.0080.0080.0070.013…..

2014…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

20150.0420.0120.0110.0090.033…..….0.0090.0080.0240.035….

2014…..0.6860.5780.1870.6230.0290.0491.5401.6742.7534.6912.020

20150.0960.2670.0850.0910.1250.1790.5510.006….0.022….….

2014…445524380481409341379366344299304

2015386411437393392287408398439469334…..

20140.0160.0130.0070.0190.0790.0310.0350.010.0280.0120.0040.000

20150.0130.00400.0010.0050.020.0080.0070.0140.0120.009.....

20140.0013.E.040.0010.0092.E.05….0.0030.0120.0340.0150.0040.001

20150.0020.00500.0120.0050.0220.0160.0000.0000.0000.000….

2014….1.4551.0710.3710.0050.3130.6970.8020.1690.1830.8072.25

20150.0000.0000.03829.0000.2430.033…0.0000.0000.0190.577…

2014…..474438413298317441492318342383395

2015391339301332292361401272339419324….

2014…..0.0060.020.0020.0020.0030.0020.0010.0020.0025.E.043.E.04

20150.0020.0020.0060.0060.0040.0030.0080.0130.0110.0050.005……

2014…..0.040.0250.0060.0030.0010.0060.0010.0010.0010.0010.001

20150.0040.0030.0050.0050.0030.0050.0020.0030.0050.0050.002….

 Source: Ministry of Environment

Not available (...)غري متوفر (...)

SO2 (ppm)

Um Shuraik School

 H2S  (ppm)كربيتيد اذليدروجني   

SO2 (ppm)

Ibn Al-Anbari

 H2S  (ppm)كربيتيد اذليدروجني   

CO (ppm)أول أكسيد الكربون

CO2 (ppm)اثين أكسيد الكربون

SO2 (ppm)

Electrical Training 

Center

NO (ppm)أكسيد النيرتيك

NO2 (ppm)اثين أكسيد النيرتوجني

NOx (ppm)أكاسيد النيرتوجني

CO (ppm)أول أكسيد الكربون

CO2 (ppm)اثين أكسيد الكربون

(جزء يف املليون) 2015 و 2014 حمافظة الزرقاء لعامي/املعدل العام الشهري لرتاكيز اثين أكسيد الكربيت يف اهلامشية: 1.1.3.1 جدول

Table1.3.1.1: General Monthly Rate Gases Concentrations in Al-hashimyah/ Zarqa, 2014-2015

السنةنوع الغازاملوقع
Gas type

متوزآبأيلولتشرين أولتشرين اثينكانون أول
Site 

كانون الثاينشباطآذارنيسانآايرحزيران

وزارة البيئة:  ادلصدر

معهد التدريب الكهرابئي

اثين أكسيد الكربيت

مدرسة ابن األنباري

اثين أكسيد الكربيت

مدرسة أم شريك
اثين أكسيد الكربيت

  Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014 إحصاءات البيئة /   دائرة اإلحصاءات العامة 
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DecemberNovemberOctoberSeptember. AuguestJuly June MayAprilMarchFebruaryJanuary

2013(2014)(2014)(2014)(2014)(2014)(2014)(2014)(2014)(2014)(2014)(2014)

0.0080.0060.0090.0040.0060.0030.0060.0060.0070.020.0150.018
SO2 (ppm)

......0.005...0.0020.0010.0010.0020.0020.0010.0020.003H2S  (ppm) 

264745425433312521462633PM2.5 (µg /m3)

244241415433292421242631NO (ppm)

…0...…00…00000NO2 (ppm)

...0.0010.0020.0020.0020.0020.0070.0130.0150.0130.0080.002SO2 (ppm)

...5283788895102...88...6269PM10 (µg /m3)

...487474899196...85...6367NO (ppm)

...00.........0.0010.0010.0030…...NO2 (ppm)

...0.003...0.001000.0010.001...0.0020.0040.003SO2 (ppm)

......17......9.95.93.4...5.12.59.4NH3 (µg /m3)

82536562677377666912740…PM10 (µg /m3)

5946525967697462655540...NO (ppm)

......0.038......0.010.0040.003...0.0070.0020.005NO2 (ppm)

...0.0130.0040.0070.0410.0020.0020.0030.0030.0040.0170.016SO2 (ppm)

911781289410584...12094......78PM10 (µg /m3)

701731288710582...11977……73NO (ppm)

......0.020.0110.0160.0110.0130.0230.0550.0670.0480.006NO2 (ppm)

...00.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0020.003SO2 (ppm)

...00......0.0010.0010.0010.0010.0010.001…NO2 (ppm)

 Source: Ministry of Environment

Not available (...)  غري متوفر      (...)      

اثين أكسيد الكربيت املوقر
Al-Mowaqqer اثين أكسيد النيرتوجني 

وزارة البيئة: ادلصدر

الرصيفة

اثين أكسيد الكربيت 

Al-Russiefeh
اجلسيمات الدقيقة 2.5
اجلسيمات الدقيقة 10
اثين أكسيد النيرتوجني 

اخلالدية

اثين أكسيد الكربيت 

Al-khaldeyah

االمونيا
اجلسيمات الدقيقة 2.5
اجلسيمات الدقيقة 10
اثين أكسيد النيرتوجني 

آذارنيسان

اجليزة

اثين أكسيد الكربيت 

Al-Giza
اجلسيمات الدقيقة 2.5
اجلسيمات الدقيقة 10
اثين أكسيد النيرتوجني 

البقعة

اثين أكسيد الكربيت 

Al-Baq'aa

 كربيتيد اهليدروجني
اجلسيمات الدقيقة 2.5
اجلسيمات الدقيقة 10
اثين أكسيد النيرتوجني 

2014 تشرين اثين- 2013 املعدل العام الشهري لرتاكيز الغازات يف مواقع رصد خمتارة خالل الفرتة كانون أول :2.1.3.1 جدول

Table 1.3.1.2: General Monthly Rate Gases Concentrations in  Selected  Monitoring Sites for the Period December 2013-November 2014

نوع الغازاملوقع
تشرين أولتشرين اثينكانون أول

Gas typeSite 

كانون اثينشياطأيلول أايرحزيرانمتوزآب

               Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة      
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DecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

201420152015201520152015201520152015201520152015

0.015...................................................................................SO2 (ppm)

0.003...................................................................................H2S  (ppm) 

117...................................................................................PM2.5 (µg /m
3
)

117...................................................................................PM10 (µg /m
3
)

0.011...................................................................................NO2 (ppm)

0.021..............................................................SO2 (ppm)

74..............................................................PM2.5 (µg /m
3
)

74..............................................................PM10 (µg /m
3
)

0.006..............................................................NO2 (ppm)

0.015............................................SO2 (ppm)

................................................NH3 (µg /m
3
)

50............................................PM2.5 (µg /m
3
)

49............................................PM10 (µg /m
3
)

0.005............................................NO2 (ppm)

0.016............................................SO2 (ppm)

164............................................PM2.5 (µg /m
3
)

164............................................PM10 (µg /m
3
)

0.009............................................NO2 (ppm)

................................................SO2 (ppm)

................................................NO2 (ppm)

 Source: Ministry of Environment

(...) Not available

Al-Russiefeh
اجلسيمات الدقيقة 2.5
اجلسيمات الدقيقة 10
اثين أكسيد النيرتوجني

ادلوقر
اثين أكسيد الكربيت

Al-Mowaqqer
اثين أكسيد النيرتوجني

Al-Giza
اجلسيمات الدقيقة 2.5
اجلسيمات الدقيقة 10
اثين أكسيد النيرتوجني

اخلالدية

اثين أكسيد الكربيت

Al-khaldeyah

االمونيا
اجلسيمات الدقيقة 2.5
اجلسيمات الدقيقة 10
اثين أكسيد النيرتوجني

Al-Baq'aa

كربيتيد اذليدروجني   
اجلسيمات الدقيقة 2.5
اجلسيمات الدقيقة 10
اثين أكسيد النيرتوجني

2015 تشرين اثين- 2014 كانون أول املعدل العام الشهري لرتاكيز الغازات يف مواقع رصد خمتارة خالل الفرتة :3.1.3.1 جدول

Table 1.3.1.3: General Monthly Rate Gases Concentrations in  Selected  Monitoring Sites for the Period December 2014-November 2015

نوع الغازاملوقع
تشرين اثينكانون أول

Gas typeSite 

نيسانآاير

غري متوفر  بسبب تعطل اجهزة الرصد (...)

كانون الثاينشباطآذارتشرين أول حزيرانمتوزآبأيلول

البقعة

اثين أكسيد الكربيت

اجليزة

اثين أكسيد الكربيت

الرصيفة

اثين أكسيد الكربيت

وزارة البيئة: ادلصدر

  Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة      
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DecemberNovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary

201420142014201420142014201420142015201520152015

148412222611811SO2 (ppb)

293545485756534744393933Ozone

20171167668891216NO2 (ppb)

23211689798891320SO2 (ppb)

353332334334434426272832Ozone

254619952143139222321853166210902676211317072350NO2 (ppb)

211716141510121317171117SO2 (ppb)

11121187475811811Ozone

202231354446352631282823NO2 (ppb)

1410114435577712SO2 (ppb)

332829232724313132292230NO2 (ppb)

25211610131012614131422SO2 (ppb)

372827284238252632292834NO2 (ppb)

977533569868SO2 (ppb)

131010213836393529252318Ozone

141920191917233022212020NO2 (ppb)

25211610131012614131422SO2 (ppb)

372827284238252632292834NO2 (ppb)

260822882230193023922819212212612369173434813017CO (ppb)

272828263125292924232224NO2 (ppb)

291119231420110612391522170710202151163716713397CO (ppb)

1312125577978812SO2 (ppb)

282726253225283615172127NO2 (ppb)

31323923344023221212NO2 (ppb)UNI...13اجلامعة

 Source: Ministry of Environment

Not available (...)غري متوفر (...)

وزارة البيئة: ادلصدر

وادي احلجار
أول أكسيد الكربون

HAJ اثين أكسيد الكربيت
اثين أكسيد النيرتوجني
اثين أكسيد النيرتوجني

 مدينة احلسن
اخلاصة

اثين أكسيد الكربيت
HAS اثين أكسيد النيرتوجني

طرببور
أول أكسيد الكربون

TAB اثين أكسيد النيرتوجني

البارحة
اثين أكسيد الكربيت

BAR O3 األوزون
اثين أكسيد النيرتوجني

الريموك
اثين أكسيد الكربيت

Yarmouk اثين أكسيد النيرتوجني

احملطة
اثين أكسيد الكربيت

MAH اثين أكسيد النيرتوجني

 ادللك عبد هللا الثاين
الصناعية

اثين أكسيد الكربيت
KAC O3 األوزون

اثين أكسيد النيرتوجني

أمانة عمان الكربى
اثين أكسيد الكربيت

GAM O3 األوزون
اثين أكسيد النيرتوجني

متوز

حدائق ادللك حسني
اثين أكسيد الكربيت

KHG O3 األوزون
اثين أكسيد النيرتوجني

حزيران

2015 نيسان- 2014 خالل الفرتة أاير (جزء ابلبليون)املعدل العام الشهري لرتاكيز الغازات يف مواقع الرصد اإللكرتونية  :4.1.3.1 جدول

Table 1.3.1.4: General Yearly Rate and Highest Daily Gases Concentrations in Electronic  Monitoring Stations (ppb)  for the Period May 2014-April 2015

نوع الغازاملوقع
كانون أول

Gas type

آبأيلولتشرين أول كانون الثاينشباطآذارنيسانتشرين اثين
Site 

آاير

  Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014   إحصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة     
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 الغبار العالق*
( 3م/ميكروغرام  اثين أكسيد النيرتوجني اثين أكسيد الكربيتأول أكسيد الكربون  األوزون(

PM10 (µg/m3)O3COSO2NO2

5.712.3KHG...57.839.4حدائق ادللك حسني

2366.59.924.5GAM...97.7أمانة عمان الكربى

27.6TAB...2564.0...107.6طرببور-رلمع سفرايت الشمال

11.925.7MAH......115.3احملطة-ماركا

11.3UNI.........90.4صويلح-شارع اجلامعة

8.317.5KAC...77.723.4 الصناعيةIIمدينة ادللك عبد هللا 

5.224.6YAR......105.2وادي الرمم-حديقة الريموك

1980.85.514.5HAJ...117.3مركز صحي وادي احلجر

6.718.6ABK......117.2حديقة البنك العريب

22.9HAS...2738.2...865.2مدينة احلسن الرايضية

2.619.4BAR...54.512.3شارع البارحة

(µg/m3)  70ادلعدل السنوي للحدود ابدلواصفة األردنية 

Source: Ministry of Environment

Yearly average in Jordanian Standard is (70 µg/m3)

2016 نيسان-2015 أاير (جزء ابلبليون)معدالت تراكيز الغازات السنوية يف حمطات الرصد  اإللكرتونياً  :5.1.3.1 جدول

Table 1.3.1.5: Average Yearly Gases Concentration in Electronic 

Stationاحملطة

وزارة البيئة: ادلصدر

 Monitoring Stations (PPb), May 2015-April 2016

  Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014   إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة      
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 اثين أكسيد النيرتوجني اثين أكسيد الكربيتأول أكسيد الكربون  األوزون
O3COSO2NO2

18.524.2KHG...66.9حدائق ادللك حسني

12371.116.361.4GAM...أمانة عمان الكربى

55.3TAB...7196.6...طرببور-رلمع سفرايت الشمال

38.565.9MAH......احملطة-ماركا

44.8UNI.........صويلح-شارع اجلامعة

41.558.0KAC...89.0 الصناعيةIIمدينة ادللك عبد هللا 

17.7102.2YAR......وادي الرمم-حديقة الريموك

6099.922.325.2HAJ...مركز صحي وادي احلجر

20.546.5ABK......حديقة البنك العريب

47.9HAS.........مدينة احلسن الرايضية

23.639.6BAR...53.9شارع البارحة

Source: Ministry of Environmentوزارة البيئة: ادلصدر

Station احملطة

2016 نيسان- 2015 أاير (جزء ابلبليون)أعلى القيم اليومية لرتاكيز الغازات يف حمطات الرصد اإللكرتونية  :6.1.3.1 جدول

Table 1.3.1.6: Hihgest Daily Gases Concentration in Electronic

 Monitoring Stations (PPb), May 2015-April 2016

  Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة      
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PM10NO2SO2COO3

μg/m3ppbppbppbppb

70 μg/m
350 ppb40 ppb ال يوجد / None ال يوجد /None

UNI90.3711.25___University Street - Sweilehصويلح- شارع اجلامعة 

مدينة امللك عبدهللا الثاين 
سحاب/ الصناعة  

KAC77.6917.478.28_23.37King Abdullah II Industry

YAR105.1724.65.16__Yarmouk Park and Wadi Al - Rimamحديقة الريموك وادي الرمم

HAJ117.2914.545.451980.75_Wadi Al - Hajar Health Centerمركز صحي وادي احلجر

MAS146.3315.253.51__Municipal slaughterhouse factories areaاملسلخ البلدي منطقة املصانع

ABK117.218.646.67__Arab Bank Parkحديقة البنك العريب

2016 نيسان- 2015 أاير ،JS 1140 مقارنة املعدل السنوي لرتاكيز الغازات يف حمطات الرصد اإللكرتونية مع املواصفة األردنية رقم :7.1.3.1 جدول

Site Governorateاحملطة

_BAR54.4519.382.63شارع البارحة

_2738.18_Al Hassan Sports City

Irbid

12.34

Zarqa

إربد
HSC865. 222.88مدينة احلسن الرايضية

Al-Baraha Street

الزرقاء

عمان

KHG57.7812.33حدائق امللك حسني

GAM97.7224.54أمانة عمان الكربى

MAHاحملطة– ماركا 

5.72_39.41King Hussein Gardens

Amman

9.972366.5_Greater Amman Municipality

_North Travel Complex / Tabarbour

11.89__Marka - the station

_2564

115.2625.74

TAB107.5627.55طرببور/جممع سفرايت الشمال

Table 1.3.1.7: Comparison of The Annual Rate of Concentration of Gases in The Electronic Monitoring Stations with 

احملافظة

االسم املختصر

Short Nameمعدل الرتكيز السنوي
Annual concentration Average

The Jordanian Specification JS 1140, May 2015 - April 2016
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 نوعية املياه العذبة .1.3.2
أشاات تلنتائااتىل لجول باا الخاااالنيف تتعااتتلال  لساادلأسااتسلنتلااا الأرتااتلنااالنتالحنأاادل   عاات ل لاا لن أاا  ل

لنتبححلنيفست.-نتذنىلبد،لكمتل ت حظلن  عت ل ل لن أ  لالنسللنتز قتءل  بعلزن ة
خئاااحلنتح ، اااا،لكماااتل أجتاااحتل ئاااتىل لأحنقبااادلتااا حظلأاااالنتائاااتىل لن  عااات لكحخااا نتلنتالتتلاااس  لال باااعل ب ااادل حااالل ل
لللىلنتئ نيل.% 11 ل%8.0 ل% 1.1صتت ، لأستسلنت حبل نآلاب لنتز نلسدل نتساتخسعلخ ب الخمتتعتتلخال ل

لمااتلكت ااتلللسااعلالنتااات ل عساا لنخاائ  لل  ااالح االل،أااالنتاتحساادلنمحة أساادلنت ااحبلأسااتسأأااتلابتالاابدلتا لساادل
نمحة أسادليفساتسلأأاتلابتالابدلتائاتىل لنتعحا  لل.0811اللات ل%  0.7نيف تتعادل لابدلنتاسااتتللخلغتلحسثنيفتضي،ل

للل.%1.0لزلكت تئجت لنت  الأجتحتلنتائتىل لأنل لبدللحمطتتلنتئحلسدل نيفستسلنيفاا سدل نيفابأةل نيفلئ  اة
ل
 

1.3.2. Fresh Water Quality  

The results indicated that there were some irregularities in the quality of the dam water, the 

most important of which was the Al Karameh Dam for the high percentage of dissolved 

salts, and the high salinity rates were observed in the Zarqa stream and the spring of the 

Zarah-Dead Sea. 

The results of calcium carbonate in the spring of the Fahl layer and the well of Ruwaishid 

were observed. The results of monitoring of drinking water tanks, agricultural wells and 

springs showed an irregularity of 1.1%, 0.8% and 15%, respectively. 

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

slight change in 2015 as compared with the previous year. The results showed that the 

violated samples were 0.7% in 2015. Concerning the microbial tests of desalinized, natural, 

filled and imported water, the results showed that the violation was 1.2%. 
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العصياتكربوانت املواد العالقةمعدل 
القولونيةالكالسيومالكليةاحلموضة

Average ofTSSFTurbidityTHNaFeMnClNO3CdCrAgPbAlCuNiBE. coli

PHmg/Lmg/LNTUmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

6.5-8.450-100≤ 1.5≤ 5<500<200<1<0.1<500<50<0.003<0.05<0.1<0.01<0.1<1<0.07<1<1.1

0.040.5525.0Entrance to Amal Rummaneh station>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.01716432>0.04>7.516680.490.1436595مدخل زلطة أمل الرمانة

0.040.2613.0Qena / Zarqa spring>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0177449>0.04>7.563780.370.1430936الزرقاء/ نبع القنية

0.115.0Well Mohammediyah (1) / Maan>0.04>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>1.0>0.01776>0.04>7.974890.830.5427220معان/ (1)بئر احملمدية 

0.040.205.9The spring of Sarah / Karak>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0175543>0.04>7.764510.380.2328933الكرك/ نبع سارة

0.040.15140.0Wadi Al Seer Spring / Wadi Al Seer>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0178536>0.04>7.424580.290.4033934وادي السري/ نبع وادي السري

0.040.2162.0The spring of Kairouan / Jerash>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0175638>0.04>7.314230.220.2132923جرش/ نبع القريوان

1.8The spring of the layer of Fahal / the northern Jordan Valley>0.040.35>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.01716913>0.04>7.336450.360.2443091األغوار الشمالية/ نبع طبقة فحل

0.18.2Nabat al-Baath / Naour>0.04>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0177535>0.04>7.314180.340.7031127انعور/ نبع البحاث

0.12.7The spring of Ain Dana / Tafila>0.04>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0175818>0.04>7.814220.200.0830317الطفيلة/ نبع عني ضاان

1.8The spring of Ein Tarab / Kafr Som>0.040.15>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0173619>0.04>8.003140.310.0821414كفر سوم/ نبع عني تراب

1.8Beer Jaber (2) / Gaber border>0.040.24>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>1.0>0.017153>7.365180.570.65259900.05حدود جابر/ (2)بئر جابر 

1.8Ruwaished well>0.040.43>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>1.0>0.017153>0.04>7.039981.640.2057796بئر الرويشد

1.8Well of the distinguished (7) / Muwaqqar>0.040.23>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.017904>0.04>7.544751.880.3526650ادلوقر/ (7)بئر ادلوقر 

1.8Aqaba main reservoir>0.1>0.04>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.017438>0.04>0.0511720>7.932360.13خزان العقبة الرئيسي

Well Safawi / Blue…………………………………………………األزرق/ بئر الصفاوي

Source: M.W.I-Water Authority of Jordan

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف رلاميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

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

سلطة ادلياه-وزارة ادلياه : ادلصدر

Ground Water

البوروننيكلحناسأملنيوماحلديدالصوديوم كروم املنغنيز

2014  نتائج الفحوص الفيزايئية والكيميائية واجلرثومية لعينات املياه العذبة من أحواض جوفية خمتارة: 1.2.3.1 جدول

Tabla 1.3.2.1: Results of Physical, chemical and pathological Analysis of Fresh Water Samples from selected Aqifer,  2014

املياه اجلوفية

رصاصفضة كادميومالنرتاتالكلورينالعكارةالفلورين

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014 إحصاءات البيئة /   دائرة اإلحصاءات العامة    
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العصياتكربوانت املواد الذائبةمعدل 
القولونيةالكالسيومالكليةاحلموضة

Average ofTDSFTurbidityTHNaFeMnClNO3CdCrAgPbAlCuNiBE. coli

PHmg/Lmg/LNTUmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

6.5-8.4<1000≤ 1.5≤ 5<500<200<1<0.1<500<50<0.003<0.05<0.1<0.01<0.1<1<0.07<1<1.1

0.040.38940.0Entrance to Amal Rummaneh station>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.01716033>0.04>7.406710.490.2047099مدخل زلطة أمل الرمانة

0.040.1234.0Qena / Zarqa spring>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0177061>0.04>7.434240.360.1037641الزرقاء/ نبع القنية

0.1640.0Well Mohammediyah (1) / Maan>0.04>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.017542>0.04>7.633370.900.7526723معان/ (1)بئر احملمدية 

0.040.13370.0The spring of Sarah / Karak>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0176846>0.04>7.814290.410.4526330الكرك/ نبع سارة

0.1590.0Wadi Al Seer Spring / Wadi Al Seer>0.04>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0178336>0.04>7.294540.300.7040736وادي السري/ نبع وادي السري

0.133.0The spring of Kairouan / Jerash>0.04>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0175345>0.04>7.154460.230.3042425جرش/ نبع القريوان

األغوار الشمالية/ نبع طبقة فحل
7.245650.340.1050673<0.04<0.01713216<0.003<0.05<0.05<0.01<0.1<0.02<0.040.16190.0

The spring of the layer of Fahal / the northern Jordan 

Valley

0.1640.0Nabat al-Baath / Naour>0.04>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0177438>0.04>7.404380.340.5530832انعور/ نبع البحاث

0.1370.0The spring of Ain Dana / Tafila>0.04>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0175917>0.04>7.823910.260.1028920الطفيلة/ نبع عني ضاان

1.8The spring of Ein Tarab / Kafr Som>0.1>0.04>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0172422>0.04>7.843290.310.0821814كفر سوم/ نبع عني تراب

1.8Beer Jaber (2) / Gaber border>0.040.19>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.0171342>7.784640.710.40236940.09حدود جابر/ (2)بئر جابر 

1.8Ruwaished well>0.040.51>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>1.0>0.017187>7.2814171.504.808611450.11بئر الرويشد

1.8Well of the distinguished (7) / Muwaqqar>0.040.14>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>1.0>0.017115>0.04>7.484241.900.2529052ادلوقر/ (7)بئر ادلوقر 

0.1190.0Aqaba main reservoir>0.04>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.017378>0.04>0.0511821>7.611940.22خزان العقبة الرئيسي

1.8Well Safawi / Blue>0.040.14>0.02>0.1>0.01>0.05>0.05>0.003>0.01724922>0.04>7.966800.330.23283112األزرق/ بئر الزعرتي

Source: M.W.I-Water Authority of Jordan

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف رلاميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

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

فضة كادميومالنرتاتالكلوريناملنغنيز كروماحلديدالصوديومالعكارةالفلورين

2015  نتائج الفحوص الفيزايئية والكيميائية واجلرثومية لعينات املياه العذبة من أحواض جوفية خمتارة: 2.2.3.1 جدول

Tabla 1.3.2.2: Results of Physical, chemical and pathological Analysis of Fresh Water Samples from selected Aqifer,  2015

Ground Waterاملياه اجلوفية

سلطة ادلياه-وزارة ادلياه : ادلصدر

البوروننيكلحناسأملنيومرصاص

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014 إحصاءات البيئة/      دائرة اإلحصاءات العامة  
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بكترياي اإلشرييشياإدمصاصاملواد الذائبةاإليصاليةاملواد العالقةمعدل 
القولونيةالصوديومالكليةالكهرابئيةالكليةاحلموضة

Average ofTSSECTDSNaFeMnClNO3BE. coli

PHmg/LµS/cmmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/LMPN/100mL

6.5-8.450-100700-3000450-2000>70>5>0.2142-35522-1330.7-3.0<1000

7.86619331100218.00.100.09314.028.10.660.0King Talal Damسد ادللك طالل

7.841278844530.00.380.05289.03.70.5012.0Zaqlab Damسد زقالب

9.141997254881.00.180.02154.012.00.3226.0Al-Kafrin Damسد الكفرين

0.017170.02.90.2083.0Wadi Al Arab Dam>7.947107061093.00.11سد وادي العرب

7.97393253264.00.060.0289.01.40.28400.0Agency Damسد الوالة

8.311085350456.00.070.2791.01.20.2715.0Dam Tanurسد التنور

8.289496853972.01.410.05148.028.80.24340.0Dam Shu'ayb damسد وادي شعيب

0.01755.01.00.1798.0Al - Mujib Dam>8.09759834437.00.21سد ادلوجب

8.668126200191464106.00.150.039110.01.07.4017.0Dam Al Karamaسد الكرامة

7.624104463483.00.240.04117.03.70.1549.0Dam Unitسد الوحدة

8.3231104661385.00.490.02126.03.70.21346.0Yarmouk Riverهنر الريموك

1.00.1922.6The Nutritious Line from the Sea of Galilee<0.017267.0>8.2251232649130.00.16اخلط ادلغذي من حبرية طرباي

8.3032112262898.00.210.02182.02.10.172870.0King Abdullah Channel / North Shounehالشونة الشمالية/ قناة ادللك عبد هللا

8.782893846761.00.400.02123.049.10.17490.0Blue torrent / Rusaifeh areaمنطقة الرصيفة/ سيل الزرقاء

8.513219471077234.00.770.08338.039.90.46404.0Seal Jerash / at the security pointعند النقطة األمنية/ سيل جرش

8.6456121068488.00.830.03163.069.90.271450.0Wadi Shuaib torrentسيل وادي شعيب

8.5354116251871.00.600.03139.023.70.22797.0Wadi Kfarnjeh torrentسيل وادي كفرجنة

7.54383144034.00.090.0291.043.40.57616.0Torrent of Wadi Sirسيل وادي السري

8.012572238526.00.360.0264.037.30.561260.0Sel Hasslanسيل حسبان

0.01785.053.10.22684.0Torrent of Karak>8.192979944435.00.33سيل الكرك

1.00.49312.0Nabaa Ministry / Dead Sea>8.064829781592405.00.310.06713.0البحر ادليت/ نبعة زارة

1.00.39739.0Maayan Valley>8.16321201145258.00.090.03452.0وادي ماعني

 Source: M.W.I-Water Authority of Jordan

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due to يوجد هناك اختالف طفيف يف رلاميع بعض اجلداول وذلك:  مالحظة

weighting procedures and rounding of figures والتقريب (الرتجيح) وذلك بسبب عملية التثقيل 

2014 نتائج الفحوص الفيزايئية والكيميائية واجلرثومية لعينات املياه العذبة من سدود خمتارة: 3.2.3.1 جدول

Tabla 1.3.2.3: Results of Physical, chemical and pathological Analysis of Fresh Water Samples from selected Dams,  2014

اسم السد

سلطة ادلياه-وزارة ادلياه :  ادلصدر

Dam Name

البورونالنيرتاتالكلوريناملنغنيز احلديد

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015                                      2015/2014 إحصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة
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بكترياي اإلشرييشياإدمصاصاملواد الذائبةاإليصاليةاملواد العالقةمعدل 
القولونيةالصوديومالكليةالكهرابئيةالكليةاحلموضة

Average ofTSSECTDSNaFeMnClNO3BE. coli

PHmg/LµS/cmmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/LMPN/100mL

6.5-8.450-100700-3000450-2000>70>5>0.2142-35522-1330.7-3.0<1000

7.96819031100208.00.110.08325.023.00.47110.0King Talal Damسد ادللك طالل

7.5916793545336.02.200.4460.01.50.16360.0Zaqlab Damسد زقالب

9.013593952679.00.070.04143.04.70.19360.0Al-Kafrin Damسد الكفرين

8.561941095467102.00.350.09171.01.20.1543.0Wadi Al Arab Damسد وادي العرب

7.883935119526.01.790.0922.01.60.45850.0Agency Damسد الوالة

7.8917111570490.00.700.08134.02.70.3124.0Dam Tanurسد التنور

8.21354103961382.06.680.16140.045.10.21150.0Dam Shu'ayb damسد وادي شعيب

1.00.131600.0Al - Mujib Dam>8.04359834043.00.160.0255.0سد ادلوجب

1.011.0041.0Dam Al Karama>0.040.032939.0>8.3814728400201004434.0سد الكرامة

7.71208108842386.00.070.03118.07.70.1510.0Dam Unitسد الوحدة

8.3664106464287.01.070.04128.05.10.1532.0Yarmouk Riverهنر الريموك

8.29111257660135.00.670.02279.01.60.16616.0The Nutritious Line from the Sea of Galileeاخلط ادلغذي من حبرية طرباي

8.41831129628104.01.180.05172.03.40.1318.7King Abdullah Channel / North Shounehالشونة الشمالية/ قناة ادللك عبد هللا

7.847106456564.0160000.05113.046.20.175400.0Blue torrent / Rusaifeh areaمنطقة الرصيفة/ سيل الزرقاء

8.292219051083236.00.490.05324.043.10.40621.0Seal Jerash / at the security pointعند نقطة جرش األمنية/ سيل الزرقاء

8.37124112962384.01.290.04143.046.50.185040.0Wadi Shuaib torrentسيل وادي شعيب

8.56256105859565.01.930.08114.031.00.164030.0Wadi Kfarnjeh torrentسيل وادي كفرجنة

0.01785.044.70.13625.0Torrent of Wadi Sir>7.482081746536.00.05سيل وادي السري

8.032173842329.03.000.0857.040.00.13301.0Sel Hasslanسيل حسبان

8.131887451941.00.170.0385.066.40.16102.0Torrent of Karakسيل الكرك

8.07312425941511348.00.191.33588.04.80.502650.0Nabaa Ministry / Dead Seaالبحر ادليت/ نبعة زارة

0.017453.01.00.44840.0Maayan Valley>8.17720851173254.00.06وادي ماعني

Source: M.W.I-Water Authority of Jordan

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف رلاميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

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

2015 نتائج الفحوص الفيزايئية والكيميائية واجلرثومية لعينات املياه العذبة من سدود خمتارة :4.2.3.1 جدول

Tabla 1.3.2.4: Results of Physical, chemical and pathological Analysis of Fresh Water Samples from selected Dams,  2015

Dam Nameاسم السد

سلطة ادلياه-وزارة ادلياه : ادلصدر

البورون النيرتاتالكلوريناملنغنيزاحلديد

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة   
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بكترياي اإلشرييشياإدمصاصاملواد الذائبةاإليصاليةاملواد العالقةمعدل 
القولونيةالصوديومالكليةالكهرابئيةالكليةاحلموضة

Average ofTSSECTDSNaFeMgClNO3BE. coli

PHmg/LµS/cmmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/LMPN/100mL

6.5-8.450-100700-3000450-2000>70>5…142-35522-1330.7-3.0<1000

8.32311046613850.49321263.70.213.46E + 02Yarmouk River/ AlAadaseehنفق التحويل العدسية/هنر الريموك

اخلط ادلغذي من حبرية طرباي لقناة ادللك عبدهللا
8.22512326491300.1631267<1.00.192.26E + 01

Line feeder from Tabareha Lake to King Abdullah 

Canal

الشونة الشمالية/قناة ادللك عبدهللا بن وقاص 
8.30321122628980.21331822.10.172.87E + 03

King Abdullah Bin Waqas Channel / North Shouneh

8.23451123621991.16331792.10.151.74E + 03King Abdullah- Abu Sedo channelأبو سيدو- قناة ادللك عبدهللا 

8.211911246261000.80331802.10.153.41E + 02King Abdullah Channel - Deir Alaدير عال- قناة ادللك عبدهللا 

8.7828938467610.402512349.10.174.90E + 02Zarqa torrent / Rusaifehالرصيفة/سيل الزرقاء

8.7829931465600.327415352.10.181.30E + 03Zarqa torrent / Blue Bridgeجسر الزرقاء/سيل الزرقاء 

7.952916469022109.86E + 037027635.70.531.26E + 03Torrent of Samra / Hashemite Bridgeجسر اذلامشية/سيل السمرا

8.9219205010812200.275335113.90.609.20E + 03Zarqa Torrent / Sokhnaالسخنة/ سيل الزرقاء

8.7439205010052240.34393061.90.532.40E + 05Zarqa  Torrent / Zain Art Complexرلمع زين احلريف/سيل الزرقاء

نقطة التقاء سيل الزرقاء بوادي الضليل/سيل الزرقاء
7.9911215912011670.404138162.70.538.02E + 03

Zarqa Torrent / Junction of Zarqa Torrent with Deleel

8.5132194710772340.773433839.90.464.04E + 02Zarqa Torrent / Jerash security unitجرش األمنية/سيل الزرقاء

7.5166621843106251.7213511355.81.005.90E + 02Zarqa Torrent - Agricultural nurseriesادلشاتل الزراعية- سيل الزرقاء 

8.645612106848814416369.90.271.45E + 03Wadi Shuaib Torrentسيل وادي شعيب

8.53541162518710.607413923.70.227.97E +02Wadi Kfarnjeh Torrentسيل وادي كفرجنة

7.543831440340.09199143.40.576.16E + 02Torrent of Wadi Sirسيل وادي السري

8.0125722385260.36216437.30.561.26E +03 Hassban Torrentسيل حسبان

8.1929799444350.33838553.10.226.84E + 02Torrent of Karak / Karakالكرك/ سيل الكرك

2676372310.21865321.10.212.20E + 00Torrent of Karak / Wadi Bani Hammad>7.72وادي بين محاد/ سيل الكرك

1.00.493.12E + 02 Zara Spring / Dead Sea>8.0648297815924050.3132713البحر ادليت/ نبعة الزارة 

1.00.397.39E + 02Hot Pains /  Maen>8.163212011452580.0922452وداي ماعني/النبعات احلارة 

Source: M.W.I-Water Authority of Jordan

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف رلاميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

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

سلطة ادلياه-وزارة ادلياه : ادلصدر

2015 نتائج الفحوص الفيزايئية والكيميائية واجلرثومية لعينات املياه العذبة من السيول واألودية خمتارة :5.2.3.1 جدول

Tabla 1.3.2.5: Results of Physical, chemical and pathological Analysis of Fresh Water Samples from selected Torrents and Valleys,  2015

اسم السيل او الوادي

البورونالنيرتاتالكلورينمغنسيوماحلديد

 Name of Torrent or Valley

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة   
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Violationخمالفعدد الكشوفاتViolationخمالفعدد الكشوفاتViolationخمالفعدد الكشوفات

Total NumberعددTotal NumberعددTotal Numberعدد
No.No.No.

445224.910532.9602846.7Ammanالعاصمة

23800.06557.717741.2Balqaالبلقاء

16500.035200.03036120.0Zarqaالزرقاء

14121.45800.08000.0Madabaمأداب

103860.620000.012354.1Irbidإربد

22600.04000.01417.1Mafraqادلفرق

16800.08700.010011.0Ajlounعجلون 

7800.07600.06233.3Jarashجرش

Karak*0*700.01000.0الكرك

14400.0Tafieleh***9900.0الطفيلة

Ma'an*4*300.01100.0معان 

Aqaba*2****2200.0العقبة

2630301.1100480.85748615.0Totalاجملموع

Source: M.W.I-Water Authority of Jordan سلطة ادلياه-وزارة ادلياه : ادلصدر

Governorate

صهاريج مياه الشرب

%

Wells

الينابيعاآلابر
Springs Drinking Water Tanks

%%

2015 نتائج برانمج مراقبة صهاريج مياه الشرب واآلابر الزراعية والينابيع: 6.2.3.1 جدول

Tabla 1.3.2.6: Analysis Results of Monitoring Programe for Drinking Water Tanks, Agricultural wells and Springs,  2015

احملافظة

   Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014 إحصاءات البيئة/                دائرة اإلحصاءات العامة



 102

النسبة العينات غري العدد الكليالنسبة العينات غري العدد الكليالنسبة العينات غري العدد الكليالنسبة العينات غري العدد الكلي
املئويةاملطابقو للعيناتاملئويةاملطابقو للعيناتاملئويةاملطابقو للعيناتاملئويةاملطابقو للعينات

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

of Samples Samplesof Samples SamplesOf Samples SamplesOf Samples Samples

71410.15936581.018773.71195484.0Ammanالعاصمة 

1084100.9207650.227010.42969280.9Balqaالبلقاء 

59400.0131700.052540.8437143.2Zarqaالزرقاء

4900.099500.025000.0202120.1Madabaماداب 

37500.02935120.410400.0837485.7Irbidاربد

35910.3149410.17600.0837121.4Mafraqاملفرق

35230.966300.06800.01070434.0Jarashجرش

35400.066700.0000.053800.0Ajlunعجلون

20700.018800.03300.067530.4Karakالكرك

12700.024800.09700.051400.0Tafielaالطفيلة

21600.032200.07200.016900.0Ma'anمعان

20100.035300.0000.038700.0Aqabaالعقبة

4632150.317194760.41682120.7116491981.7Totalاجملمــوع

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

2014نتائج الفحوص اجلرثومية لعينات مياه الشرب حسب احملافظة واملصدر  :7.2.3.1 جدول

Tabla 1.3.2.7: Results of Microbial Analysis of Drinking Water Samples by Source and  Governorate,  2014

احملافظـة

Source                                                                                                                            املصدر                           

Governorate

Private Tanks           خزاانت خاصة Private Resources     مصادر خاصة  Public Networks     شبكات عامة Public Resources         مصادر عامة 

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014  إحصاءات البيئة/    دائرة اإلحصاءات العامة
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النسبة العينات غري العدد الكليالنسبة العينات غري العدد الكليالنسبة العينات غري العدد الكليالنسبة العينات غري العدد الكلي
املئويةاملطابقو للعيناتاملئويةاملطابقو للعيناتاملئويةاملطابقو للعيناتاملئويةاملطابقو للعينات

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

of Samples Samplesof Samples SamplesOf Samples SamplesOf Samples Samples

66060.96278520.817631.7859242.8Ammanالعاصمة 

984101.0215160.327310.42854461.6Balqaالبلقاء 

57700.0158800.057720.3473194.0Zarqaالزرقاء

5600.082900.024500.040700.0Madabaماداب 

38500.0275490.3465367.71914221.1Irbidاربد

40630.7146890.68800.064750.8Mafraqاملفرق

24000.097830.38800.058730.5Jarashجرش

34800.071600.0000.054210.2Ajlunعجلون

33200.032700.05200.078110.1Karakالكرك

11000.023500.010100.059200.0Tafielaالطفيلة

18700.026500.05900.012400.0Ma'anمعان

20800.035100.0000.035600.0Aqabaالعقبة

4493190.417940790.42124422.0101361211.2Totalاجملمــوع

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

2015نتائج الفحوص اجلرثومية لعينات مياه الشرب حسب احملافظة واملصدر  :8.2.3.1 جدول

Tabla 1.3.2.8: Results of Microbial Analysis of Drinking Water Samples by Source and  Governorate,  2015

احملافظـة

Source                                                                                                                            املصدر                           

Governorate

Private Tanks           خزاانت خاصة Private Resources     مصادر خاصة  Public Networks     شبكات عامة Public Resources         مصادر عامة 

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014/2015 2015/2014 إحصاءات البيئة  /      دائرة اإلحصاءات العامة 
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النسبة العينات غري العدد الكليالنسبة العينات غري العدد الكليالنسبة العينات غري العدد الكليالنسبة العينات غري العدد الكلي
املئويةاملطابقو للعيناتاملئويةاملطابقو للعيناتاملئويةاملطابقو للعيناتاملئويةاملطابقو للعينات

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

of Samples SamplesOf Samples SamplesOf Samples SamplesOf Samples Samples

38810.31392100.713421.5973141.4Januaryكانون الثاين

42100.0143740.313110.8989262.6Februaryشباط
48120.4148900.013910.7978131.3Marchاذار

42100.0153590.614610.71020242.4Aprilنيسان

38000.0144740.313321.5877273.1Mayااير

35920.6134670.512500.0777121.5Juneحزيران

33200.0137710.113410.7640132.0Julyمتوز

35710.3140440.311900.01039101.0Augustآب

37510.3144470.513600.01125302.7Septemberأيلول

36341.11392110.812200.0879232.6Octoberتشرين اول

37241.11471110.714110.796690.9Novemberتشرين اثين

38300.0139880.614000.090010.1Decemberكانون أول

4632150.317132760.4160090.6111632021.8Totalاجملموع

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

2014 نتائج الفحوص اجلرثومية لعينات مياه الشرب حسب الشهر واملصدر: 9.2.3.1 جدول

Table 1.3.2.9: Results of Microbial Analysis of Drinking Water Samples by Source and Month, 2014

الشهر

Source                                                                                                                            املصدر                           

Month

Private Tanks           خزاانت خاصة Private Resources     مصادر خاصة  Public Networks     شبكات عامة Public Resources         مصادر عامة 

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014/2015 2015/2014إحصاءات البيئة  /    دائرة اإلحصاءات العامة
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النسبة العينات غري العدد الكليالنسبة العينات غري العدد الكليالنسبة العينات غري العدد الكليالنسبة العينات غري العدد الكلي
املئويةاملطابقو للعيناتاملئويةاملطابقو للعيناتاملئويةاملطابقو للعيناتاملئويةاملطابقو للعينات

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

of Samples SamplesOf Samples SamplesOf Samples SamplesOf Samples Samples

31420.61373110.813410.776530.4Januaryكانون الثاين

37010.3145980.513800.077930.4Februaryشباط
37820.5156470.415300.0973111.1Marchاذار

39410.3160360.414110.7901141.6Aprilنيسان

39800.0156070.415410.6957141.5Mayااير

41610.2155260.415410.6894111.2Juneحزيران

41730.7145450.315010.770191.3Julyمتوز

45910.2140960.414610.7915121.3Augustآب

39241.0120740.315700.0903161.8Septemberأيلول

38020.5151710.114800.0960151.6Octoberتشرين اول

38820.5148270.513200.0880151.7Novemberتشرين اثين

41200.0138370.514000.090010.1Decemberكانون أول

4718190.417563750.4174760.3105281241.2Totalاجملموع

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

2015 نتائج الفحوص اجلرثومية لعينات مياه الشرب حسب الشهر واملصدر: 10.2.3.1 جدول

Table 1.3.2.10: Results of Microbial Analysis of Drinking Water Samples by Source and Month, 2015

الشهر

Source                                                                                                                            املصدر                           

Month

Private Tanks           خزاانت 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.

5867270.55534280.54441220.54632150.34694190.4Public Resourcesمصادر عامة

 171761230.717311910.517251790.517194760.417500760.4Public Networksشبكات عامة

1718191.11610130.8178360.31682120.7174560.3Private Resourcesمصادر خاصة

92351471.6105122472.3108051901.8111821981.8105591241.2Private Tanksخزاانت خاصة

339963160.9349673791.1342802970.9346903010.9344982250.7Totalاجملموع

(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

النسبة المئوية للعينات: حسب المواصفات األردنية (1)

%5 غير المطابقة هي أقل من 

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 

Non-Conforming

%%%%%

غري مطابقغري مطابقغري مطابقغري مطابق
Non-ConformingNon-ConformingNon-ConformingNon-Conforming

2015-2011 نتائج الفحوص اجلرثومية  لعينات مياه الشرب حسب املصدر: 11.2.3.1 جدول

Table  1.3.2.11: Results of Microbial Analysis of Drinking Water Samples by Source, 2011-2015

املصدر

2011201220132014

Source

غري مطابق
2015

Department of statistics/Enviromental statistics 2014/2015 2015/2014 إحصاءات البيئة  /    دائرة اإلحصاءات العامة
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النسبة املئوية لعينات مياه الشرب غري املطابقةعدد العينات غري املطابقةعدد العينات احملللة الكليةالسنة
YearTotal No. of analyzed No. of  Non-ConformingPercentage of  Non-Conforming 

SamplesSamplesDrinking Water Samples %

2002355374661.3

2003332463501.1

2004337103040.9

2005321092430.8

2006316953391.1

2007348273831.1

2008350934141.2

2009347254261.2

2010338253611.1

2011339963160.9

2012349673791.1

2013342802790.8

2014346903010.9

2015344982250.7

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

tables are due to weighting procedures 

and rounding of figures

 

2015- 2002 النسبة املئوية لعينات مياه الشرب غري املطابقة :3.1.3 شكل

Figure 3.1.3: Percentage of Non-Conforming Drinking Water Samples, 2002-2015

2015-2002عدد عينات مياه الشرب احملللة جرثومياً وغري املطابقة : 12.2.3.1 جدول

Table 1.3.2.12: Number of Drinking Water Samples Microbial Analyzed and Number 

of  Non-Conforming Samples, 2002-2015

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

والتقريب (الترجيح)بعض الجداول وذلك بسبب عملية التثقيل 

0.0
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Test Type

عدد العيناتعدد العيناتعدد العيناتعدد العينات
الكليالكليالكليالكلي
Totalالنسبة عدد %Totalالنسبة عدد %Totalالنسبة عدد %Totalالنسبة عدد %

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

Samples %Samples%Samples%Samples %

14900.08100.03700.012700.0Mineralاملعدنية

مصانع مياه 
الشرب املعبأة

1731140.8659568.5903394.31251171.4
Bottled water 

plants

243403341.4353942412.018451528.2141683432.4Desalinizedحمطة التحلية

 56800.0163400.021100.056500.0Importedاملستوردة

267883481.359134808.129961916.4161113602.2Totalاجملموع

نوع الفحص

Non-ConformingNon-ConformingNon-Conforming

غري مطابقغري مطابقغري مطابق
Water Source

صحة البيئة-وزارة الصحة: املصدر

والتقريب (الرتجيح)وذلك بسبب عملية التثقيل 

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

غري 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 املياه

2014 نتائج فحوص مياه حمطات التحلية واملياه املعدنية واملعبأة واملستوردة حسب املصدر ونوع الفحص :13.2.3.1 جدول

Table 1.3.2.13: Analysis Results of Desalinized, Natural, Filled, and Imported Water by Source and Test Type, 2014

جرثومي 
Microbial

الكيماوي
Chemical

الفطرايت
Fungal

السودوموانس
Pseudomonas

Department of statistics/Envirnmental Statistics 2014/2015 2015/2014 إحصاءات البيئة  /    دائرة اإلحصاءات العامة
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Test Type

عدد العيناتعدد العيناتعدد العيناتعدد العينات
الكليالكليالكليالكلي
Totalالنسبة عدد %Totalالنسبةعدد  %Totalالنسبةعدد  %Totalالنسبةعدد  %
No. ofNo.PercentageNo. ofNo.PercentageNo. ofNo.PercentageNo. ofNo.Percentage

Samples %Samples%Samples%Samples %

8500.01300.03700.08000.0Mineralاملعدنية

مصانع مياه 
2196120.5697426.01003565.61593120.8الشرب املعبأة

Bottled water 

plants

266483211.240483719.217701277.2157703122.0Desalinizedحمطة التحلية

 29900.0104700.011800.029900.0Importedاملستوردة

292283331.158054137.129281836.3177423241.8Totalاجملموع

2015 نتائج فحوص مياه حمطات التحلية واملياه املعدنية واملعبأة واملستوردة حسب املصدر ونوع الفحص :14.2.3.1 جدول

Table 3.1.14: Analysis Results of Desalinized, Natural, Filled, and Imported Water by Source and Test Type, 2015

نوع الفحص

مصدر املياه

السودوموانسالفطرايتالكيماويجرثومي 

Water Source

MicrobialChemicalFungalPseudomonas

غري مطابقغري مطابقغري مطابقغري مطابق

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 figuresوالتقريب (الرتجيح)وذلك بسبب عملية التثقيل 

Non-ConformingNon-ConformingNon-ConformingNon-Conforming

Source: M.O.W.I-Water Authorityصحة البيئة-وزارة الصحة: املصدر

Department of statistics/Envirnmental Statistics 2014/2015 2015/2014 إحصاءات البيئة  /    دائرة اإلحصاءات العامة
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عدد العيناتعدد العيناتعدد العينات
الكليالكليالكلي

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

 Samples Samples Samples

236582871.2267883491.3292283331.1Regular Microbialجرثومي روتيين

فطرايت
25631485.829961916.429281836.3

Fungus

144373142.2161113602.2177423241.8سودوموانس
Pseudomonas

230036115.759134808.158054137.1كيماوي
Chemical 

4295811102.65180813802.75570312532.2اجملموع
Total

عدد العيناتعدد العيناتعدد العينات
الكليالكليالكلي

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

 Samples Samples Samples

47310.239400.021500.0املعدنية
Natural 

3356421.345441262.854891222.2Bottled water plantsمصانع مياه 

3692410672.94389212532.94823611312.3Deasalinizedحمالة

 220500.0297800.0176300.0Importedاملستوردة

4295811102.65180813792.75570312532.2Totalالمجموع

 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 

Not Available :)…(غير متوفر: (...)

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

Source Non-ConformingNon-ConformingNon-Conforming

% %

املصدر

201320142015

%

غري مطابقغري مطابقغري مطابق

Source: M.O.H- Environmental Health

Test Type

2015-2013 نتائج  فحوص مياه حمطات التحلية واملياه املعدنية واملعبأة واملستوردة حسب نوع الفحص والسنة: 16.2.3.1 جدول

Table1.3.2.16: Analysis Results of Desalinized, Natural, Filled, and Imported Water by Source

 and Year, 2013-2015

صحة البيئة- وزارة الصحة: المصدر

%

غري مطابقغري مطابق

Non-ConformingNon-Conforming

غري مطابق

2015-2013 نتائج  فحوص مياه حمطات التحلية واملياه املعدنية واملعبأة واملستوردة حسب نوع الفحص والسنة: 15.2.3.1 جدول

نوع الفحص

201320142015

Non-Conforming

%%

Table 1.3.2.15: Analysis Results of Desalinized, Natural, Filled, and Imported Water by Analysis Type 

 and Year, 2013-2015

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014/2015 2014/2015إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة 
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العدد الكليالعدد الكلي
Total No.عددTotal No.عدد

No.No.

734273.713110.8Swimming poolsبرك السباحة

* Al Hamma Jordan Company..................*شركة احلمة األردنية

3300000Northern Shouna Resortمنتجع الشونة الشمالية

39717.9700Maen Tourist Bathsمحامات ماعني السياحية

Afra Baths 9400000محامات عفرا

Source: M.O.H-Environmental Health

(1) According to Jordanian Standards: Percentage of 

Non-Applicable Samples is Less than 5%

Closed by the decision of the Minister of Health *الصحخ وزير معبلي متبة ثموجت مغلقخ* 

Note: Slight differences in the totals of some tables are 

due to weighting procedures and rounding of figures

املوقع

فحوصات عصيات السودوموانسفحوصات عصيات القولون الكلية والقولون املقاومة للحرارة

Source

غري مطابق

2015 نتائج الفحوص اجلرثومية  لعينات مياه السباحة حسب املوقع :17.2.3.1 جدول

Table 1.3.2.15: Results of Microbial Analysis of Swimming Water  by Site, 2015

E.ColiPseudomonas

والتقريت (الترجيح) التثقيل عمليخ ثسجت

للعينبد المئويخ النسجخ: األردنيخ المواصفبد حست (1)

%5 من أقل هي المطبثقخ غير 

وذلل الجداول ثعض مجبميع في طفيف اختالف هنبك يوجد: مالحظخ

%%

الجيئخ صحخ-الصحخ وزارح: المصدر 

غري مطابق
Non-ConformingNon-Conforming
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 نوعية مياه البحر .3.3.3
خليج العقبةيهاىيوا يوئا يبه اغييةوا  ليها جيلاج سيوالًليج ااييلوربًا وتجيبًاليج ًداجايبحالًليج ا ي ج ب ا ييولج ا

)لدم(ايفالعشيييابإداترا ورجييي اا3.1.+ 6.31)لدم(ايفالعصيييج ايا 2.32 ثليييوماي قييي ااريييجفال يييولج ا جيييوا ييي لي ا ييي ا
لعطةجق مايجانباباعكسجبًا عالج هال ولج ايجكوراعبل اضمنا قي ااالألرسج الملذلبايفالًلج اجاةعالعنمط

 غف/ع داا4. ل ف/ع اأ بالع رج العكل اعألجوان العذلهةهايفالملجبهايى ااث اهايفارلا ولرعالعوص ايى اا.3.-.13

 

1.3.3. Aquatic Water Quality  

The Gulf of Aqaba is a semi-enclosed water basin where the Gulf shows seasonal behavior. 

The Gulf is characterized by optimum temperatures, with an average temperature of 23.2 
°
C 

in the summer and 17.6 + 3.46 °C in winter. The concentration of dissolved oxygen in the 

Gulf follows the normal pattern and is inversely proportional to the temperature and is 

usually within the 6.4-7.4 mg / L ratio. The total concentration of dissolved ions in water is 

constant at all observation sites of 40 g / L. 
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الكلوروفيلنرتات األمونيوم اذليدروجنيادللوحةتركيز االوكسجنيدرجة احلرارة

Temperature °CConcentration of 

Oxygen mg/L

Salinity g/LPHNO3 g/LChlorophyll g/L

23.77.040.48.40.70.5Coastal areasاملناطق الساحلية

23.87.040.58.40.60.4Harbor areaمنطقة امليناء

23.97.040.58.40.70.6Protected areaمنطقة احملميات

24.36.940.58.40.60.3industrial areaمنطقة الصناعية

Source: Aqaba Economic Zoneمنطقة العقبة االقتصادية: املصدر

الكلوروفيلنرتات األمونيوم اذليدروجنيادللوحة     تركيز االوكسجنيدرجة احلرارة

Temperature °CConcentration of 

Oxygen mg/L

Salinity g/LPHNO3 g/LChlorophyll g/L

23.96.940.58.30.60.5املناطق الساحلية

Coastal areas

24.06.940.58.30.60.5منطقة امليناء
Harbor area

24.06.940.08.30.70.7منطقة احملميات

Protected area

24.46.840.58.30.60.4industrial areaمنطقة الصناعية

Source: Aqaba Economic Zoneمنطقة العقبة االقتصادية: املصدر

Regionادلنطقة

2014 نتائج الفحوص الفيزايئية والكيميائية دلياه خليج العقبة دلناطق خمتارة، :1.3.3.1 جدول

Table 1.3.3.2: Results of Physical and Chemical Tests of The Waters of The Gulf of Aqaba for Selected Areas, 2015

Regionادلنطقة

Table 1.3.3.1: Results of Physical and Chemical Tests of The Waters of The Gulf of Aqaba for Selected Areas, 2014

2015 نتائج الفحوص الفيزايئية والكيميائية دلياه خليج العقبة دلناطق خمتارة، :2.3.3.1 جدول 

      Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014 إحصاءات البيئة   /        دائرة اإلحصاءات العامة
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ادلؤشر
Indicator

40.7Salinity (g/l)-40.4(لرت/غم)امللوحة 

1.5Evaporation (cm/day)-0.5(اليوم/سم)التبخر 

23.2Mean Temperature (summer)(صيفا)معدل درجات احلرارة 

7.4Dissolved Oxygen Conc. (mg/l)-6.4(لرت/ملغم)تركيز األكسجني املذاب 

8.3PH-8.1الرقم اهليدروجيين

sourse:Aqaba Economic Zone Authorityسلطة إقليم العقبة اإلقتصادية: املصدر

ادلؤشر
Indicator

39.0Direct Precepitation (M. cubic meter)(السنة/مرت مكعب.م)اهلطول املباشر 

(%) 34.0Salinity percentage(%)نسبة امللوحة 

0.4Evaporation (cm/day)(اليوم/سم)التبخر 

0.7Sea level reduction rate (m/year)(مرت سنواًي)معدل اخنفاض مستوى البحر 

50.0Flows from Agriculture areasالتدفق من األراضي الزراعية

246.0Flows from chemical industriesتدفق مياه من الصناعات الكيماوية

sourse:Aqaba Economic Zone Authorityسلطة إقليم العقبة اإلقتصادية: املصدر

1.3.3.4: Water Physical Characteristic for Dead Sea, 2015

Charecteristicاخلصائص

2015، اخلصائص الفيزايئية دلياه خليج العقبة :3.3.3.1 جدول 

 1.3.3.3: Water Physical Characteristic for Aqaba Gulf, 2015

Charecteristicاخلصائص

2015 اخلصائص الفيزايئية دلياه البحر ادليت، :4.3.3.1جدول 
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 املوارد املعدنية. 1.1.1
تتميز ادلملكة ابلتنوع يف ادلوارد ادلعدنية وأمهها الكاولني والبازلت واحلجر اجلريي واجلبس والبواتس والفوسفات، 

 رخص حلقوق التعدين. 4، و5111رخص يف عام  3حيث بلغ عدد رخص التنقيب 
 مليون 5.2 إىل 5113عام  يف مرتيطن  مليون 1.3إنتاج البواتس مبختلف أشكاله من  ارتفاعأشارت النتائج إىل 

 4.3 إىل مرتي طن مليون 1.2 منإنتاج الفوسفات  ارتفاعأشارت النتائج إىل  كما.5111عام يف مرتي طن 
  .5111خالل عام  مرتي طن مليون

ت لعام من إمجايل الصادرا% 52.2بلغت مسامهة صادرات ادلملكة من أهم اخلامات ادلعدنية وادلصنعة ما نسبته 
5111. 

2.1.1. Mineral Resources 
 

The Kingdom is characterized by a diversity of mineral resources, mainly kaolin, basalt, 

limestone, gypsum, potash and phosphate. The number of exploration licenses is 7 licenses 

in 2015 and 8 licenses for mining rights. 

The results showed increase in the production of all forms of potash products from 1.7 

million metric ton in 2013 to 2.4 million metric ton in 2015. 

The results showed increase in the production of phosphate from 5.4 million metric ton to 

8.3 million metric tons during 2015.  

The contribution of the Kingdom's exports of the most important mineral and processed 

materials amounted to 24.6% of the total exports in 2015. 
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LocationManeralاهم املناطق اليت يتواجد فيها اسم املعدن 

Baten Algol, Al Mudawara, Al Hswehبطن الغول، املدورة، احلصوةالكأولني
Kaolin

Wadi al-Sarhan, Al Azraq, Mount Druze (Bahrat Sham)(حبرات الشام)وادي السرحان، األزرق، جبل الدروزالبازلت 
Basalt

Ras al-Naqab, Qa`a al-Disi, Petra, Ein al-Baida,Al Jaesheh, Wadi Al Seeq(الراكيا)رأس النقب،قاع الديسي،البرتاء، عني البيضا،اجليشية،وادي السيقرمال السليكا
Silica Sands

.Qatraneh, Sultan, Al Luban, Alhasa, Dravish shelf, Swaqa, Damkhi, White.القطرانة، السلطان،اللنب،احلسا،جرف الدراويش، سواقة ،الداخمي،األبيضاحلجر اجلريي النقي
Pure limestone

Al Azraq River basin, Subaihi, Mleih, Tafila, Wadi Karak, Wadi Al-Hasa, Wadi Al-Mujib, Al Azraq, Wadi Bani Hamida, Al Dahelحوض هنر األزرق،الصبيحي،مليح،الطفيلة،وادي الكرك،وادي احلسا،وادي املوجب،األزرق، وادي بين محيدة،الضحلاجلبس
Gypsum

.Tal Rammah, Artin, Tallul al-Shahba, Northeast, Tal Barma, Tal Jahira, Wadi Al-Hasa, Makawar, Zara, Hidan.تل رماح، األرتني، تلول الشهباء، املنطقة الشمالية الشرقية، تل برما، تل اجلهريا، وادي احلسا، مكاور، الزارة، اهليدانالتف الزيولييت
Zeolite twist

Area of the Jordan Valley - Dir Alaديرعال- منطقة األغوار الرتافرتني
Travertine

Dead Seaالبحر امليتالبواتس
Potash

Alsha, Al Abead, Shedieaاحلسا، األبيض، الشيديةالفوسفات
Phosphate

Source: Energy and Minerals Regulatory Authorityهيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن:املصدر

2015-2014 املعادن والصخور الرئيسية  يف اململكة حسب املنطقة :1.1.1.2 جدول

Table 2.1.1.1: Main Minerals and Rocks in The Kingdom by Location 2014-2015

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014  البيئت إحصبءاث/ العبمت اإلحصبءاث دائرة
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عدد حقوق التعدينعدد رخص التنقيبالسنة
YearsNo. of Exploration LicensesNo. of  Mining Rights

2006275

20072714

2008335

200900

201000

20111421

201200

20132011

201489

201578

Source: Energy and Minerals Regulatory Authorityهيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن:املصدر

(دومن)مساحة املقالع املرخصة عدد املقالع املرخصةالسنة
YearsNo. of QuarriesArea of licensed quarries (Dunums)

2006229916

20072541016

20082541016

20092881152

20102791116

20112611044

2012160640

2013219876

2014227908

2015223892

Source: Energy and Minerals Regulatory Authorityهيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن:املصدر

Table 2.1.1.2 :Number Of Quarries and Exploration Licenses and Mining Rights, 2006-2015

2015-2006 رخص التنقيب وحقوق التعدين املخصة، :2.1.1.2 جدول

Table 2.1.1.3 :Area Of Licensed Quarries (Dunums), 2006-2015

2015-2006 عدد املقالع ومساحة املقالع املرخصة،: 3.1.1.2 جدول

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014  البيئت إحصبءاث/ العبمت اإلحصبءاث دائرة
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صناعيجرانيتكسر رخامرخامركام ورمل سيلرمل صويلححجر بناءفرشياتركام

RubbleBrushes

Building 

BlocksSand

Rubble & 

SandMarble

Broken 

marbleGranite

Industria

l

398220381300Ammanالعاصمة

180041400017AL-Balqaالبلقاء 

380651140014AL-Zarqaالزرقاء

1000020000Madabaماداب

2700000000Irbedاربد 

15123002000Al-Mafraqاملفرق

100700000Ajloonعجلون

210300000Jarashجرش

1800082001Al-Karakالكرك

500010001Al-Tafelehالطفيلة

5018000000M`aanمعان

000070030Aqabaالعقبة

Source: Energy and Minerals Regulatory Authorityهيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن:املصدر

2014 املقالع املرخصة حسب نوعية املادة واحملافظة، :4.1.1.2 جدول

Governerateاحملافظة

Table 2.1.1.4 : Licensed Quarries By kind of Matirial and Governerate, 2014

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014  البيئت إحصبءاث/ العبمت اإلحصبءاث دائرة



 119

املنتج 
Product

اجملموعالرشاديةالفحيصاجملموعالرشاديةالفحيصاجملموعالرصيفةالشيديةاألبيضاحلسااجملموععاديانعمحبييبصناعيالسنة 
YearIndustrialGranularFineStandardTotalAl-HasaAl-AbyadhShaidiyehAl-RusiefaTotalFohaisRashadiyehTotalFohaisRashadiyehTotal

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

201339.0119.0641.0945.01744.0724.01057.03618.05399.0……400.....400

201414.8176.8785.31114.02090.9904.01182.05058.0.....7144.0.....……...............

201515.6150.61011.41177.22354.8992.02135.05208.0.....8335.0...……...............

 :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) 2015-2007 إنتاج البواتس والفوسفات اجلاف حسب املنجم واإلمسنت والكلنكر حسب املصنع :5.1.1.2 جدول
Table 2.1.1.5 : Production of Potash, Dried Phosphate by Mine, Cement and Klencer by Factory, 2007-2013 (000 Metric.Ton)

غير متوفرة (...)

Produced Cement    اإلمسنت املنتجProduced Klencer  الكلنكر املنتجDried Phosphate              الفوسفات اجلافPotash                            البواتس

Factory                  املصنع        Factory                   املصنع  Mine                                            املنجمProduction                               اإلنتاج            

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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(ألف طن مرتي) 2015-2007 إنتاج الفوسفات اجلاف: 2.3.4 شكل
Figure 4.3.2: Production of Dried Phosphate, 2007-2015 (000 Metric.Ton)

Figure 4.3.3: Production of Cement and Klencer, 2007-2015 (000 Metric.Ton)

(ألف طن مرتي) 2015-2007 إنتاج اإلمسنت والكلنكر :3.3.4 شكل
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201020112012201320142015

 ابألسعار اجلارية
3.33.93.32.42.72.9

At Current Prices

 ابألسعار الثابتة
1.51.81.41.21.51.7

At Constant Prices

Sources: Department of statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

2015-2010مسامهة قطاع التعدين والصناعات االستخراجية من الناتج احمللي االمجايل، : شكل 

Figure 4.3.2: Contribution of Mining Sector and Extractive Industries of GDP, 2010-2015

2015-2010 ،مسامهة قطاع التعدين والصناعات االستخراجية من الناتج احمللي االمجايل :1.2.1.2 جدول

  (%) Gross Domestic Product(%)الناتج احمللي اإلمجايل 

Table 2.1.2.1: Contribution of Mining Sector and Extractive Industries of GDP, 2010-2015

Mining And Quarryingقطاع التعدين والصناعات اإلستخراجية

0.0

0.5

1.0
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 باألسعار الثابتة  باألسعار الجارية 

2013 2014 2015
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201020112012201320142015

451265593717479116419968423795434559Potashالبواتس

264962446145426909267450332964371631Phosphateالفوسفات

311383295564242707298443384521285684Fertilisersاألمسدة

200012176822427215092195023342carbonateكربوانت

84891425920503190432375521254Cementاألمسنت

174471500914526148643523645572Building stones and decorationsأحجار البناء والزينة

Sources: Department of statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

201020112012201320142015

107354713864621206188104127712222201182041Total (000 JOD)(دينار 000)جمموع 

Of Total Exports %25.528.825.421.723.724.6النسبة من إمجايل الصادرات

Sources: Department of statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

Yearالسنة الصادرات
Exports

2015-2010 مسامهة صادرات اململكة من أهم اخلامات املعدنية واملصنعة يف إمجايل الصادرات، :3.2.1.2 جدول

Table 2.1.2.3: The Contribution of The Kingdom's Exports of The Most Important Mineral Ores and 

Processed Materials in the total exports, 2010-2015

Yearالسنة  Exportsالصادرات

2015-2010 ،(ابألف دينار)قيمة صادرات اململكة من أهم اخلامات املعدنية  :2.2.1.2 جدول

Table 2.1.2.2 :Value of Kingdome Exports of The Most Important Mineral Ores (Thousand Dinars), 2010-2015

            Department of Statistics\Environmental Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة اإلحصبءاث العبمت
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Totalالكمية 

Import_Quantityاملستوردة

20142015

2103018700Natural Graphiteغرافيت طبيعي

58165395463673Graniteغرانيت 

3862660710820Sandstoneحجر رملي

148033891578440Anthracite(انرتاسيت)فحم

463339861129527969Other Coalفحم حجري آخر

873308195Butanes,Liquefiedغاز بواتن مسيل

2818329811576893397Natural, Gas,Liquefiedغاز طبيعي،  مسيل

194600196417Carbonكربون 

773646Hydrogenهيدروجني

13681002096224Nitrogenنيرتوجني  

1791768920830432Oxygen Gas غاز األوكسجني

736517100Calciumكالسيوم

200250Hydrofluoric Acidمحض هيدريك

49220Precious Stonesاحجار كرمية 

15492537Artificial Graphiteجرافيت اصطناعي

11501090000Sodium Nitrateنرتات الصوديوم

6300012404880Ammonium Sulfate, For Agricultural Usesكربيتات االمونيوم، لالستخدام الزراعي

31506801651793Titanium Oxidesاوكسيدات التيتانيوم

1500472387540Iron Oxides and Hydroxidesاوكسيدات وهيدروكسيدات احلديد

3097718088Aluminium Hydroxideهيدروكسيد االملنيوم

4775641303420Silicon Dioxideاثين اوكسيد السيليسيوم

source: Department Of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

2015- 2014 (طن)مستوردات خمتارة من  اخلامات املعدنية واملصنعة   :4.2.1.2 جدول

Table 2.1.2.4 :Selected Imported Mineral Ores and Processed Materials (Ton) 2014- 2015

 Name of  Mineral Ores and Processed Materialsاسم املعدن

Department of Statistics\Environmental Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة اإلحصبءاث العبمت
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 موارد الطاقة. 2.2.2
يا  املضخ و تجاري الو صزناعي الو زنزي املكافة قطاعات االستهالك )يف  لوحظ تزايد يف استهالك الطاقة الكهرابئية 

عام  يف واط ساعة جيجا 41511 مقابلساعة واط  جيجا 47461حيث بلغ  ،2045شوارع( لعام الإانرة و 
 )كيلو واط ساعة( 2111 ملتاحة ب، ويقدر نصيب الفرد من الطاقة الكهرابئية ا2041

ألف طن وأن نصيب الفرد مزنها يقدر ب  5121أن كمية الطاقة األولية املستخدمة يقدر ب أظهرت الزنتائج و 
 كيلو طن مكافئ نفط.  4161

 

مليون طن مكافئ نفط، كما وبلغت نسبة الطاقة  1.7بلغت كمية الوقود املستهلكة يف توليد الكهرابء 
 %.6..0دة من مصادر الطاقة املتجددة الكهرابئية املول

ميجا واط ساعة، كما  4161.4ما يقدر ب  2045-2041بلغ االنتاج الفعلي ملشاريع الطاقة املتجددة لألعوام 
 ألف طن. 7.55وبلغت املستوردات من الزنفط اخلام والفحم 

2.2.2. Energy Resources 

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

(household, industrial, commercial, water pumping and street lighting) during 2013, which 

reached 16173 GWH compared with 14588 GWH in 2013.  

The data showed the consumption of primary energy was 5828 (000 Ton), and per capita 

was 1373 (K.O.E.).  

The amount of fuel consumed in generating electricity was 3.6 million (T.O.E.), and the 

percentage of electricity generated from renewable sources was 0.97%. 

The actual production of renewable energy projects for the years 2014-2015 was 1478.1 

megawatt hours, and imports of crude oil and coal amounted to 6955 thousand tons. 
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(س.و.ك)الطاقة الكهرابئية املتاحة (ن.م. كغ) الطاقة األولية نصيب الفرد 

Per CapetaEenergy (Kg T.E.)Available Electrical Power  (kwh)

201012042101

201111932166

201212472230

201312492235

201412722318

201513732483

وزارة الطاقة والثروة املعدنية: املصدر  Source: Ministry of Energy and Mineral Resources

Table 2.2.1.1: Per Capita Primary Energy 2010-2015

2015-2010 نصيب الفرد من الطاقة األولية :1.1.2.2 جدول

                Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014إحصبءاث البيئت   /      دائرة اإلحصبءاث العبمت 
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201020112012201320142015

4774.26140.7699266897478.96331.2Oil and Oil Derivativesالنفط ومشتقاته

000204332161.3Coalالفحم احلجري

00011688151.8Petroleum Coalالفحم البرتويل

0000013.4Jnite Coalفحم جلنايت

2288.7872.7658.9967300.71944.1Natural Gasالغاز الطبيعي

170.4313.9187.796.6108.9182.9Electricityالكهرابء

124130140145152.1159.7Solar Powerالطاقة الشمسية

7357.37457.37978.68157.28461.48944.5Needed Primary Energyالطاقة األولية الالزمة

 4872.74887.55121.45406.455945927.3Finished Consumed Energyالطاقة النهائية املستهلكة

28.2Differences-22-30.6-36-27.51.6-الفروقات

Source: Ministry of Energy and Mineral Resourcesوزارة الطاقة والثروة املعدنية: املصدر

(ألف طن مكافئ) 2015-2010  ميزان الطاقة يف األردن: 2.1.2.2 جدول
Table 2.2.1.2 : Energy Balance in Jordan 2010-2015 (000 tons equivalent)

     Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014إحصبءاث البيئت   /     دائرة اإلحصبءاث العبمت  
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العدد
واط  .االستطاعة ك
ذروة

العدد
االستطاعة 

واط  ذروة.ك
العدد

واط .االستطاعة ك
 ذروة

العدد
واط  .االستطاعة ك
ذروة

 Number
Capability as 

peak watt
 Number

Capability as 

peak watt
 Number

Capability as 

peak watt
 Number

Capability as 

peak watt

355343190160701805153771Householdsمنازل سكنية

2210072957Universities- - 5857جامعات

52754153508600658491مؤسسات جتارية و صناعية
Commertial and Industrial 

Companies

Public Schools*131841316041800203801*مؤسسات حكومية 

640301703Private Schools- - 241663مدارس خاصة

41675303809150801205Mosquesمساجد

439Churches- - - - 439كنائس

5238211148253Telecommunication Companiesشركات اتصاالت

41423872389267Banksبنوك

4126NGOs- - - - 4126مجعيات اهلية

3690Hospitals- - - - 3690مستشفيات

221221Farms- - - - مزارع

510172431331148104493374723324Total Distribution Companyجمموع شركات التوزيع

25200Azraq Projectمشروع االزرق

510172431331148104493374928524Grand Totalاجملموع الكلي

Source:Ministry of Energy and Mineral Resourcesوزارة الطاقة والثروة املعدنية: املصدر

Table 2.2.1.3 : No. and Capability of Installed Solar Systems and Connected, which are in the process of Linking To the 

Distribution Networks of  Electricity in All Sectors 2014-2015 (watt)

(واط.ك) 2015-2014عدد وإستطاعة أنظمة الطاقة الشمسية املركبة واملربوطة واليت يف طور الربط على شبكات توزيع الكهرابء يف كافة القطاعات  :3.1.2.2 جدول

Project Type

Jordan Electricity 

Company

Electricity Distribution 

Company Irbid

Electricity Distribution 

Company
Total 

اجملموع شركة توزيع الكهرابء شركة توزيع الكهرابء اربد شركة الكهرابء االردنية

نوع املشروع

                Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014  إحصاءات البيئة/      دائرة اإلحصاءات العامة 
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(دينار) تكلفة اإلنتاج(ساعة/ميجا واط)اإلنتاج الفعلي (طن)الوفر من اثين أكسيد الكربون اتريخ دخول اخلدمة(ساعة/كيلو واط)القدرة التشغيلية 

Operational Capacity (KWH)Entry DateCO2 Saving (Ton)Actual Prouduction (MWH)Production Cost (JD)

20010/21/2014760524.3136,320.6Wadi Al-Yatmوادي اليتم

20012/11/2014757509.3132,415.4Wadi Arabaوادي عربة

1004/19/2015266179.146,573.8Control Directorateمديرية املكافحة

1002/17/2015347233.460,684.0Aqaba Accommodationسكن العقبه

3023/0/20152132.08,320.0Al-Ruweished Controlمكافحة الرويشد

63021511478.1384,313.8Totalاجملموع

   Source:Customs Serviceدائرة اجلمارك االردنية:  املصدر

Plant Nameاسم احملطة

Table 2.2.1.4 : Actual Production Of  Reneweable Energy Of Solar And Wind Energy Projects By Plants, 2014-2015 (MWH)

(ساعة/ميجا واط) 2015-2014 حسب احملطة، (الشمسية وطاقة الرايح )اإلنتاج الفعلي ملشاريع الطاقة املتجددة  :4.1.2.2 جدول

                Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014إحصبءاث البيئت   /      دائرة اإلحصبءاث العبمت 
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غازنفطالسنة

مليار قدم مكعبطن

YearOilGas

TonBillion Cubic Feet

20101.56.5

20111.06.4

20121.05.8

20131.05.3

20140.84.6

20150.54.3

Source: Ministry Of Energyand Mineral Resources

إىل االستهالك الكلي للطاقةالكلي

%

اجملموع

(ألف طن مكافئ  نفط) 2015-2010 اإلنتاج احمللي للنفط والغاز واالستهالك الكلي للطاقو األولية: 1.2.2.2 جدول
Table 2.2.2.1 : Local Production of Oil & Gas and Total Consumption of Primary Energy,

2015-2010 (000 Ton oil equievelant)

نسبة االنتاج احمللياالستهالكProduction               االنتاج

Consumption (%)

TotalPercentage of  Domestic

Consumption

Total

Production to Total Energy

137.673571.9

112.081572.1

وزارة الطاقة والثروة ادلعدنية: ادلصدر

135.074573.0

122.0

97.0

92.0

8461

8944

3.0

3.0

79792.4

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2014/2015 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة 
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201020112012201320142015Materialاملادة

348531893623317032213513Crude Oilالنفط اخلام

3076747036851255848Fuel Oilزيت الوقود

219288288280282335Liquefied Gasغاز مسال

67013612089167023731121Solarسوالر

400540426515552670Gasolineبنزين

111275134Aviation Fuelوقود طائرات

00340306474230Charcoalفحم حجري

0002300Distilled Residuesخملفات مقطرة

000123130204Petrolفحم برتويل

508260537470679983386955Totalاجملموع

Source: Energy and Minerals Regulatory Authorityهيئة تنظيم الطاقة وادلعادن: ادلصدر

201020112012201320142015Primary Energyالطاقة األولية

477461416992668974796331Crude Oil and Oil Derivativesالنفط اخلام وادلشتقات النفطية

00226204332161Coalالفحم احلجري

00011688165Petroleum Coalالفحم البرتويل

22898736599073011944Natural Gasالغاز الطبيعي

124130140145152160Renewable Energyالطاقة ادلتجددة

 16831318896109183Imported Electricityالكهرابء ادلستوردة

735574578205815784618944Totalاجملموع

Source: Energy and Minerals Regulatory Authorityهيئة تنظيم الطاقة وادلعادن: ادلصدر

(ن.م.ألف ط) 2015-2010 استهالك الطاقة االولية :3.2.2.2 جدول
Table 2.2.2.3 :Primary Energy Consumption 2010-2015 (000 T.O.E)

Table 2.2.2.2 : Imports of Crude Oil and Coal 2010-2015 (Thousand Tons)

(ألف طن) 2015-2010  املستوردات من النفط اخلام والفحم :2.2.2.2 جدول

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2014/2015  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة 
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201320142015

596450Exported Electrical Power (G.W.S)(س.و.ج)الطاقة الكهرابئية ادلصدرة 

381435604Imported Electrical Power (G.W.S)(س.و.ج)الطاقة الكهرابئية ادلستوردة 

Source: Energy and Minerals Regulatory Authorityهيئة تنظيم الطاقة وادلعادن: ادلصدر

201320142015

559674426488Heavy Fuelوقود ثقيل

726371772567Dieselديزل

433932767986Natural Gasغاز طبيعي

1618Steam Units......وحدات خبارية

6366183Renewable Energyطاقة متجددة

172611796118842Totalاجملموع 

Source: Energy and Minerals Regulatory Authorityهيئة تنظيم الطاقة وادلعادن: ادلصدر

2015-2013 الطاقة الكهرابئية املصدرة واملستوردة :4.2.2.2 جدول

Table  2.2.2.4 : Exported and Imported Electrical power 2013-2015 (G.W.S)

Table 2.2.2.5: Electricity Generated by Fuel Type 2013-2015 (GWS)

(س.و.ج) 2015-2013 الطاقة الكهرابئية املولدة حسب نوع الوقود :5.2.2.2 جدول

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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201020112012201320142015Materialاملادة

غاز مسال
312378377369371416Liquified Gas

بنزين
106510831147116111871319Gasoline

افتور
351354380357339321Aviation Fuel

كاز
697581634991Kerosine

سوالر
154324073103281032742235Diesel

زيت وقود
138116701578167920411705Fuel Oil

15210992104159185Asphaltإسفلت

487360766758654474206272Totalاجملموع

Source:  National Petroleum Refinery 

يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة
Note: Slight differences in the totals of some tables are due to 

والتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 
weighting procedures and rounding of figures

Materialاملادة

Heavy Fuelوقود ثقيل

Solarسوالر

Natural Gas /  Egyptغاز مصر/ غاز طبيعي 

Natural Gas / Al Reshehغاز الريشة / غاز طبيعي

Totalاجملموع

Source: Energy and Minerals Regulatory Authorityهيئة تنظيم الطاقة وادلعادن: ادلصدر

3698592

2014

1767174

3796753

2015

1476889

560755

1509088

90841

3637573

96618

795725

111587

205702

Table 2.2.2.6 :Consumption of  Oil Products 2010-2015 (000 Metric.Ton)

(الف طن مرتي) 2015-2010 استهالك املشتقات النفطية :6.2.2.2 جدول

2013

1390710

1400570

Table 2.2.2.7 :Fuel Consumption in Electricity Production 2013 - 2015 (T.O.E)

(ن.م.ط)  2015- 2013 استهالك الوقود يف توليد الكهرابء :7.2.2.2 جدول

شركة مصفاة البرتول: ادلصدر  

1727259

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2014/2015إحصبءاث البيئت  / دائرة اإلحصبءاث العبمت 
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الكميةالكميةالكميةالكمية
QtyQtyQtyQty

2010101921101421199141849174873

201111362396120201241779164888

201211982292117252147743145383

201311092192417273451617115384

2014115221107920255846718135507

201512722299117281148754135828

Total

 Source: Energy and Minerals Regulatory Authorityهيئة تنظيم الطاقة وادلعادن : ادلصدر

 Include  Commercial, Agricultural and Street Lighting Sectors (1)تشمل القطاع التجاري والزراعي وإانرة الشوارع (1)

Year%%%%

Figure 4.3.1: Primary Energy Used by Sector, 2010-2015 (000 T.O.E)

(ن.م.ألف ط) 2015-2010 الطاقة األولية املستخدمة حسب القطاع: 2.2.1 شكل

(ن.م.ألف ط) 2015-2010 الطاقة األولية املستخدمة حسب القطاع :8.2.2.2 جدول
Table 2.2.2.8: Primary Energy Used by Sector, 2010-2015 (000 T.O.E)

1أخرىالنقلصناعيمنزيلالسنة
اجملموع

HouseholdIndustrialTransportaionOthers
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 المجموع 1أخرى النقل صناعي منزلي

           Household                 Industrial               Transportation           Others1               Total                     
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الكميةالكميةالكميةالكميةالكمية
QtyQtyQtyQtyQty

2011554841.0344525.5226916.8193914.33342.513535

2012612645.3346125.6242717.9195514.43052.314274

2013626546.3354126.2241517.8207615.32912.114588

2014658048.6387728.6235817.4228716.93162.315418

2015693851.3401229.6246018.2242617.93372.516173

Charities, ,Hotels, Broadcasting and TV  ادلستشفيات، ادلؤسسات اخلريية والتلفزيون والرصد والفنادق

Figure 4.3.1: Electrical Energy Used by Sector, 2010-2015 (GWH)

Total

 Source:  Electrical International Companyشركة الكهرابء الوطنية :  ادلصدر

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

%%% %%

(س.و.ج) 2015-2010 الطاقة الكهرابئية املستخدمة حسب القطاع :2.2.1 شكل

Year

(س.و.ج) 2015-2010 الطاقة الكهرابئية املستخدمة حسب القطاع: 9.2.2.2 جدول
Table 2.2.2.9: Electrical Energy Used by Sector, 2010-2015 (GWH)
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 املوارد البيولوجية )احليوية( 2.5.1
 زدادتاما ك،  1026عن العام  %4.6بنسبة  زدادتاقد كمية االنتاج النبايت إىل أن   1025نتائج لعام الأشارت 
  .1023مقارنة بعام  %6.6بنسبة 

ان واملمم  يف املنتجات النباتية التالية: امللفوف والزهرة والباذجن %200بلغت نسبة االكتفاء الذايت أعلى من 
للمنتجات احليوانية التالية وهي حلوم املاعز وحليب الضأن  %200والزيتون وزيت الزيتون والعنب، كما وبلغت 

 واملاعز واألبقار واللبنة وبيض املائدة وبيض التفقيس.
 20ألف طن من القهوة و 14ألف طن من السكر و 192ألف طن و 102بلغت كمية املستوردات من األرز 

 .ألف طن من احلليب اجلاف 33ألف طن من اجلبنة و 15طن من التوابل وآالف 
من أكثر املواد أنواع األمسدة املستوردة، كما وبلغت كمية اليوراي املستوردة تعترب األمسدة العضوية وحمسنات الرتبة 

 ألف طن من األمسدة املركبة. 29ألف طن و 11طن ومن سلفات األمونيوم  5990
 .1026مقارنة بعام  1025يف العام % 20.9بيدات املستوردة بنسبة ازدادت كمية امل

طن و  999طن من احلراج اململوك مقارنة مع  1911.9وطن  2099.4بلغ انتاج احلطب من احلراج األمريي 
 .1026على التوايل لعام  6964.3

  .1025ألف طن يف العام  9.4بلغت كمية األخماب والفحم املستورد 
ألف رأس  93ألف رأس من املاعز و 240مليون رأس و 1.4ما يقارب  1025لضأن يف هناية عام بلغت أعداد ا

 ألف طن من األمساك اجملمدة. 21آالف طن و 3من البقر. كما وبلغت كمية األمساك الطازجة املستوردة 
 طن من أمساك املزارع. 969وطن من خمتلف أنواع األمساك  1026بلغت كمية الصيد البحري 
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2.5.1. Biological Resources   

Results for 2015 indicate that the quantity of plant production increased by 6.4% compared 

to 2014 and increased by 4.4% compared to 2013. 

The percentage of self-sufficiency is higher than 100% in the following plant products: 

cabbage, cauliflower, eggplant, apricot, olive, olive oil and grapes, and 100% for the 

following animal products: goat meat, sheep milk, goats, cows, yogurt, table eggs and 

hatching eggs. 

The quantity of rice imports amounted to 208 thousand tons, 298 thousand tons of sugar, 26 

thousand tons of coffee, 10,000 tons of spices, 25 thousand tons of cheese and 33 thousand 

tons of dry milk. 

Organic fertilizers and soil conditioners are the most common types of imported fertilizers. 

The quantity of imported urea was 5970 tons, ammonium sulphate 22 thousand tons and 17 

thousand tons of compound fertilizers. 

The quantity of imported pesticides increased by 80.9% in 2015 compared to 2014. 

The production of wood from the Amiri forest amounted to 1099.6 tons and 2722.7 tons of 

owned forest compared to 979 tons and 4946.3 respectively in 2014. 

The amount of imported timber and coal reached 7.6 thousand tons in 2015. 

By the end of 2015, the number of sheep reached 2.6 million, 860 thousand goats and 73 

thousand cows. The amount of imported fresh fish amounted to 3 thousand tons and 12 

thousand tons of frozen fish. 

The amount of marine fishing amounted to 2014 tons of different types of fish and 949 tons 

of farm fish. 
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Total

Import_Quantity

201320142015

قطعا مستديرة او حطبا او اغصاان او,خشب وقود
خشب بشكل رقائق او قطع,حزما او ابشكال مماثلة

وان كانت;نشارة ونفااي وفضالت خشب;صغرية
مكتلة بشكل حطب او قوالب او كرايت او اشكال

مماثلة

380,852524,618277,688

Fuel wood,in logs,in billets,in 

twigs,in faggots or in similar 

forms;wood in chips or 

particles, sawdust and wood 

waste and scrap,whether or not 

agglomerated in 

logs,briquettes,pellets or 

similar forms

وان, مبا يف ذلك فحم القشور والنوى  )فحم خشيب 
 (كان مكتال 

8,941,9486,046,9197,230,270

Wood charcoal ( including 

shell or nut charcoal ), whether 

or not agglomerated .

وان كان مقشور اللحاء او مربعا, خشب خام 
1,800647,17355,060

Wood in the rough, whether or 

not stripped of bark or 

sapwood or roughly squared .

9,324,6007,218,7107,563,018Wood and  wood charcoalاخلشب والفحم

source: Department Of Statistics

2015- 2014 (كغم) مستوردات ادلملكة من األخشاب والفحم :1.1.5.2 جدول

Table 2.5.1.1 :Selected Imported Wood and coal (kg) 2014- 2015

Importedادلستوردات

دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

كمية 
ادلستوردات

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة اإلحصبءاث العبمت
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201320142015201320142015

68.65127.45304.0273.42311.5295.0Ammanالعاصمة

59.65101.585.476.093.3Zarqaالزرقاء

Madaba...0.70.5......7مأداب

94.9132.9528.0307.1286.9130.8Balqaالبلقاء

714.5474.61106.8Jordan Vally...221وادي االردن

16.341.337.3515.5471.4853.2Irbidاربد

213.7329.889345.7129.0430.4155.9Jarashجرش

155.5299.5205.5914.7849.728.0Ajlunعجلون

2.313.7Mafraq...7.23269.0املفرق

1.154.758.699.331.646.1Karakالكرك

Tafiela......1.0.........الطفيلة

Maan...1.5.........5معان

Aqaba...8.010.0...31العقبة

599.4979.4891099.63048.44946.32722.7Totalاجملموع

Source: Ministry of Agriculture - Directorate of Forestry 

201320142015201320142015

36.0Amman...............العاصمة

Zarqa......56.3.........الزرقاء

Madaba..................مأداب

4.6500.0700.0Balqa.........البلقاء

618.056800.0132.0Jordan Vally.........وادي االردن

Irbid......2.1.........اربد

19.7Jarash...32.2.........جرش

740.8Ajlun...6.0.........عجلون

Mafraq...............144.65املفرق

Karak...50.0............الكرك

Tafiela..................الطفيلة

Maan..................معان

Aqaba..................العقبة

719.257350.01628.4Total......144.65اجملموع

Source: Ministry of Agriculture - Directorate of Forestry 

2015-2013 انتاج احلطب يف احلراج احلكومي وادلملوك على مستوى احملافظة لألعوام: 2.1.5.2 جدول

Table 2.5.1.2 : Production of Firewood in the State Forestry and Owned at the 

احملافظة

               Firewood                                                              احلطب

Governorate (طن)احلراج اململوك (طن)احلراج األمريي 

Governorate Level for the Years 2013-2015

مديرية الحراج- وزارة الزراعة : المصدر

مديرية الحراج- وزارة الزراعة : المصدر

2015-2013 انتاج الفحم يف احلراج احلكومي وادلملوك على مستوى احملافظة لألعوام :3.1.5.2 جدول

Table 2.5.1.3: Production of Coal in the state forestry and owned at the governorate level for the years 2013-2015

احملافظة

          Coal                                                               الفحم

Governorate (طن)احلراج ادلملوك (طن)احلراج األمريي 

Department of Statistics\Environment statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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Imported

Quantities

201320142015

73.8255.3137.21Fresh Fish including Ornamental Fishأمساك حية مبا فيها أمساك الزينة

1844.952265.193000.24Fish, fFresh or Chilledأمساك طازجة أو مربدة

11789.638165.6212315.23Frozen Fishأمساك جممدة

وان )شرائح مسك وغريها من حلوم السماك 
، طازجة أو مربدة أو جممدة (كانت مفرومة

4865.513655.953628.15

Crib Fish and other Fish Mea (Chopped), Fresh or Chilled or 

Frozen

أمساك جمففة أو مملحة أو ماء مملح ، امساك 
مدخنة، او مطبوخة قبل او أثناء عملية 

التدخني
259.27269.81258.94

Dried Fish or Salted or Cured in Water, Smoked Fish and 

that was cooked before or during the process of smoking

رخوايت، وإن كانت منزوعة أصدافها ، حية 
أو طازجة او مربدة او جمففة او مملحة ، او 

يف ماء مملح
107.58129.26113.60

Molluscus, and that was Free of Their Protective Coats,Live 

or Fresh or Chilled or Dried or Salted or Cures in Water

قشرايت، وإن كانت مقشورة، حية او 
طازجة أو مربدة أو جممدة أو جمففة أو 

مملحة يف ماء ماحل
485.70569.93541.10

Crustaceans, and that was Spilled, Live or Fresh or Chilled 

or Frozen or Dried or Salted or Cured in Water

source: Department Of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

2015- 2014 (طن)مستوردات اململكة من األمساك واملنتجات السمكية  :1.2.5.2 جدول

Table 2.5.2.1: Selected Imported Fish and Fishery products (Ton), 2014- 2015

Importsاملستوردات

كمية 
املستوردات

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة اإلحصبءاث العبمت
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438354196234995KgSardeenaكغمسردين

5058414729298086KgTunaكغمتوان

289621733001KgFareedinكغمفريدين

341964654062654KgFarasكغمالفرس

11411543206KgSiganكغمسيجان

20841302711KgKing Fishكغمكنج فش

3991221756KgShaoorكغمشعور

26025751644KgSharkكغمقرش

156811490KgShikكغمشك

273480KgBaqahكغمابغه

2500KgAakkakكغمعقاق

 023276KgQareebكغمغريب

050KgChamranكغممجران

975580KgHamoorكغمهامور

421348988KgBlindكغمعمياء

342500328KgPuaceكغمبواصي

1534229407KgReemكغمرمي

565147296KgHareedكغمحريد

58024KgYauamiكغميوامي

1500KgQashemكغممجربيو

29200KgEkozكغمعكوز

029539KgSultan Ibraheemكغمالسلطان ابراهيم

02950KgRed Whaleكغمحوت امحر

02550KgFarisكغمفارس

1500KgSaifكغمسيوف

00112KgAbosnanكغمابو سنان

طنمشط
253.83298325

TonTilapia

طنكارب
451.5600624

TonCarp

عددإصبعيات
317400017890002489000

No.Finger Lings

6.44.03.6

0.00.00.0

0.00.00.0

Table 2.5.2.2: Production of Selected Fish By Kind, 2013 - 2015

دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

2015 % SSR%اإلكتفاء الذايت 

201320142015 Product Unitاملنتج  الوحدة

Marine Fishالصيد البحري

 source: Department Of Statistics\ Foodامليزانية الغذائية- دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

Balance

2015- 2013  إنتاج اململكة من امساك خمتارة حسب االنوع :2.2.5.2 جدول

Aquaculutureامساك املزارع

Source: Department Of Statistics

األمساك
القشرايت
الرخوايت

Fish

Crustacceans

Cephalopods

2015- 2013 ،(%)اإلكتفاء الذايت  من األمساك : 3.2.5.2جدول 

Table: Self-Sufficienecy of Fish (%), 2013 - 2015

20132014

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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285172745221925Wheatالقمح

409153887340486Barelyالشعري

14233946726362Maizeالذرة الصفراء

103224204084188326Potatoesالبطاطا

71918871708Chick Peasاحلمص 

21414861Lentilsالعدس

195653227035858Olives, Preservedزيتزن حمفزظ

190772302229611Olive Oilزيت زيتزن

869138744602870017Tomatoesالبندورة

172284279017231982Cucumbersاخليار

786526000264777Squashالكوسا

1094138068077015Eggplantsالباذجنان

662077850672258Cauliflowerالزهرة

290328036226233Cabbagesادللفوف

399933892451780Orangesالربتقال

267192605033074Lemonsالليمون

681267718852Grapefruit and Pummelorsاجلريب فروت

8151811210809Pinwappleادلشمش

351603457162265Grapesالعنب

Source: Department Of Statistics

2015- 2013، (طن)إنتاج اململكة من منتجات نباتية خمتارة  :1.3.5.2 جدول

Table 2.5.3.1: Production of Selected Plant Products (Ton), 2013 - 2015

 201320142015Productاملنتج 

دائرة اإلحصاءات العامة: ادلصدر

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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3.32.11.7Wheatالقمح

4.23.85.8Barelyالشعري

2.61.44.2Maizeالذرة الصفراء

62.182.781.6Potatoesالبطاطا

2.05.34.9Chick Peasاحلمص 

2.01.20.4Lentilsالعدس

117.3114.3109.5Olives, Preservedزيتزن حمفزظ

109.8103.4102.1Olive Oilزيت زيتزن

337.4327.4193Tomatoesالبندورة

117.8119.3115.4Cucumbersاخليار

132.5174.9180Squashالكوسا

129.1157.3145.2Eggplantsالباذجنان

156.1154.4142.8Cauliflowerالزهرة

136.6206.1145.9Cabbagesادللفوف

58.449.765.5Orangesالربتقال

70.376.471.6Lemonsالليمون

98.696.471.6اجلريب فروت
Grapefruit and 

Pummelors

201.1198.7242.1Pinwappleادلشمش

90.8100.699.4Grapesالعنب

source: Department Of Statistics\Food Balanceادليزانية الغذائية- دائرة اإلحصاءات العامة: ادلصدر

2015- 2013 ،(%)اإلكتفاء الذايت من املنتجات النباتية  :2.3.5.2 جدول

Table 2.5.3.2: Self-Sufficienecy of Plants (%), 2013 - 2015

% 201320142015SSR%اإلكتفاء الذايت 

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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150634196163208696Riceاألرز

304694324127298687Sugerالسكر

270930223724Beansالفاصوليا

147312621774Chestnutsكستناء

160322643104Coconutsجوز اذلند

234792649128803Sesameبذور السمسم

283832601526249Coffeeالقهوة

578727437330Teaالشاي

8198735610399Spices (Pepper, Cinnamon, Others..)(..الففل، القرفة،اخل )التوابل 

source: Department Of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: ادلصدر

2015- 2014 ،(طن)أبرز مستوردات اململكة من املنتجات النباتية  :3.3.5.2 جدول

Table 2.5.3.3: Selected Imported Plants and Crops (Ton), 2014- 2015

Import_Quantityكمية  املستوردات 2015 2014 2013

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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UnitFertilizerالكمية الوحدةالسماد 

5970.2TonUreaطناليوراي

22102.7TonAmmonium Sulphateطنسلفات االمونيوم

487.0TonMagnesium Nitrateطننرتات ادلغنيسيوم

979.0TonCalcium Nitrateطننرتات الكالسيوم

1107.3TonPotassium Nitrateطننرتات البواتس

847.5TonPotash Sulfateطنسلفات البواتس

460.0TonMagnesium Sulfateطنسلفات ادلغنيسيوم 

17417.2TonCompound fertilizers with solid strengthطناألمسدة ادلركبة ذات القوام الصلب 

156286.8Literلرت األمسدة ادلركبة ادلستوردة ذات القوام السائل 

Compound imported fertilizers with liquid 

strength

2678.3Tonطن

92256.0Literلرت

1730.7TonPhosphate fertilizersطناألمسدة الفوسفاتية 

399.0Kgكغم

3000.0Liter Liquidلرت سائل

100880.0Liter Liquidلرت سائل

8249.0Tonطن

36040.0Tabletقرص

2286000.0Liter Perliteلرت برياليت

3م
70806.0

M
3

41420.0Liter Liquidلرت

16425.0Tonطن

1241.5Tonطن

78470.0Liter Liquidلرت سائل

26930480.0Liter Pettmosلرت بتموس

3م
86.9

M
3

145.0Tonطن

5680.0Liter Liquidلرت سائل

Source: Ministry of Agricultureوزارة الزراعة: ادلصدر

Soil improvementحمسنات الرتبة

Organic Fertilizerاألمسدة العضوية

Processing Organic Mineral Fertilizers األمسدة العضوية ادلعدنية ادلعاجلة 

Table 2.5.3.4 : Quantity of Imported Agricultural Chemical Fertilizers by Kind, 2015 (Ton)

(طن ) 2015 كمية األمسدة الزراعية وحمسنات الرتبة املستوردة حسب النوع، :4.3.5.2 جدول

Biological bacteria

Growth and steroids organizations

Rare and secondary fertilizers أمسدة العناصر النادرة والثانوية 

البكترياي احليوية

منظمات النمو وادلنشطات

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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اجملموعحيويحشريعناكيبفطريأعشاب(1)معقماتزيوتقوارض وقواقعصحة عامةالسنة
YearPuplic RodenticidesOilFumigant

(1)
HerbicidesFungicidesAcricidesInsecticidesVitalTotal

Health& Molluscicides

200531.219.454.099.693.8641.5102.8278.60.01320.9

200639.516.328.541.554.7486.491.6204.90.0963.4

200725.551.2145.762.4127.6627.1102.9270.90.01413.3

200827.43.738.061.0105.0628.7116.9270.01.31251.9

200947.57.5139.680.2296.5427.1121.5263.40.01383.3

201092.55.858.9146.5149.8620.4111.7259.80.01445.4

201168.210.850.892.3116.0582.8181.0849.55.01956.4

201293.61.413.36.183.459.122.91780.20.02060.1

201356.611.890.263.3133.6443.981.6316.90.01197.9

2014301.121.933.648.9125.1515.575.2181.30.11302.7

2015825.722.352.1129.9173.8675.693.3383.50.82357.0

Fumigant of Soil, Seed & Store (1)معقمات الرتبة والبذور وادلخازن (1)

(طن مرتي) 2015-2005 كمية املبيدات الزراعية املستوردة حسب النوع،: 5.3.5.2 جدول
Table 2.5.3.5: Quantity of Imported Agricultural Pesticides by Kind, 2005-2015 (M.Ton)

Source: Ministry of Agricultureوزارة الزراعة: ادلصدر

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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6786548827452Beefحلوم أبقار

108541263219570Muttonحلوم الضأن

4184427415848Goat Meatsحلوم ادلاعز

182264192130181831Chicken Meatsحلوم الدجاج

236773247820270411Cow Milkحليب األبقار

599048222583930Sheep Milkحليب الضأن 

104651847614851Goat Milkحليب ادلاعز

143574164537125015Youghurtلنب 

9540991211022Yougurtلبنة

650573246371Cheeseجبنة

150315692731Jameedمجيد

182817953820Butter, Gheeالزبدة، السمنة

7322703910993Row Animal Fatsدهون حيوانية خام

432745062253177Table Eggesبيض ادلائدة

176041462918309Hatchery Eggsبيض التفقيس

source: Department Of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: ادلصدر

2015- 2013 (طن)إنتاج اململكة من املنتجات احليوانية  :6.4.5.2 جدول

Table 2.5.4.6 :Production of Livestocks (Ton) 2013 - 2015

Productاإلنتاج 201320142015
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11.813.514.2Beefحلوم أبقار

32.437.032.9Muttonحلوم الضأن

54.181.4100.0Goat Meatsحلوم ادلاعز

77.776.474.9Chicken Meatsحلوم الدجاج

100100.0100.0Cow Milkحليب األبقار

100100.0100.0Sheep Milkحليب الضأن 

100100.0100.0Goat Milkحليب ادلاعز

98.698.497.4Yougurtلنب 

100100.0100.0Yougurtلبنة

24.628.023.8Cheeseجبنة

39.333.359.5Jameedمجيد

56.547.962.7Butter, Gheeالزبدة

89.393.897.9Row Animal Fatsدهون حيوانية خام

96.399.7100.4Table Eggesبيض ادلائدة

105.1108.3102.3Hatchery Eggsبيض التفقيس

source: Department Of Statisticsادليزانية الغذائية- دائرة اإلحصاءات العامة: ادلصدر

2015%اإلكتفاء الذايت 

2015- 2013 ،(%)اإلكتفاء الذايت  من املنتجات احليوانية  :1.4.5.2 جدول

Table 2.5.4.1: Self-Sufficienecy of Livestocks (%), 2013 - 2015

SSR % 20132014

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-205 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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Importedكمية 

Quantityاملستوردات

201320142015

142319592324Butter, Gheeالزبدة، السمنة

146561187511176Creamالقشدة

873514394Row Animal Fatsالدهون احليوانية اخلام

232542546925892Cheeseجبنة

294735502722Jameedمجيد

224292327833245Dry Milkحليب جاف 

source: Department Of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

2015-2014 ،(طن)مستوردات اململكة من  املنتجات احليوانية  :2.4.5.2 جدول

Table 2.5.4.2: Selected Imported Livestock Products (Ton), 2014-2015

Importedاملستوردات

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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أبقارماعزضأنأبقارماعزضأن
SheepGoatsCattleSheepGoatsCattle

550,348120,8827,916553,400122,26468,015Ammanالعاصمة

183,79196,7913,317178,06897,2982,751Balqaالبلقاء

217,67554,00728,145215,66458,87126,908Zarqaالزرقاء

207,42478,450604207,42478,450625Madabaماداب

291,47290,88414,352276,03487,27114,659Irbidاربد

694,677104,83510,986742,140113,39610,639Mafraqاملفرق

15,06348,0081,48414,04648,1551,472Jarashجرش

24,97663,1882,15630,04963,1881,389Ajlunعجلون

351,686106,800652350,156111,053697Karakالكرك

112,08240,096108112,29938,907134Tafielaالطفيلة

148,86482,809121147,00077,254212Ma`anمعان
العقبة

19,94442,267019,94442,4100Aqaba

2,818,003929,01669,8422,846,224938,517127,501Totalاجملموع

Source: Agricultural Statistics puplicationنشرة اإلحصاءات الزراعية: املصدر

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

أبقارماعزضأنأبقارماعزضأن
SheepGoatsCattleSheepGoatsCattle

496,282110,3027,990515,233119,1199,151Ammanالعاصمة

183,01593,1443,450164,50191,2233,341Balqaالبلقاء

206,05951,61528,459182,21850,71829258Zarqaالزرقاء

206,53077,825449203,48175,034859Madabaماداب

286,10685,36114,241266,57775,27816,118Irbidاربد

673,75993,75511,022653,20296,99710,552Mafraqاملفرق

15,21047,5821,56412,73943,7081,667Jarashجرش

24,57058,9331,46330,19050,7041627Ajlunعجلون

317,16388,501441312,129101,992608Karakالكرك

111,21936,270108103,77430,452156Tafielaالطفيلة

145,02076,957221132,15987,140263Ma`anمعان
العقبة

15,32837,483020,24237,8530Aqaba

2,680,261857,72969,4082,596,445860,21873,600Totalاجملموع

Source: Agricultural Statistics puplicationنشرة اإلحصاءات الزراعية: املصدر

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

والتقريب (الرتجيح) وذلك بسبب عملية التثقيل 
        to weighting procedures and rounding of figures 

2015-2014 حسب احملافظة كما هي عليه يف هناية األعوام (الضأن واملاعز واألبقار )أعداد الثروة احليوانية  :4.4.5.2 جدول

Table 2.5.4.4 : Number of Livestoks ( Sheep, Goats and Cattle) by Governorate as in the End of 2014-2015 

احملافظة

2015/11/1العدد يف 2014/11/1العدد يف 

Governorate
Number in  1/11/2014Number in  1/11/2015

2014/4/1العدد يف 

Number in  1/4/2014

Table 2.5.4.3: Number of Livestoks ( Sheep, Goats and Cattle) 

2015-2014 حسب احملافظة كما هي عليه يف بداية األعوام (الضأن واملاعز واألبقار )أعداد الثروة احليوانية  :3.4.5.2 جدول

2015/4/1العدد يف 

Number in  1/4/2015
Governorate احملافظة

by Governorate as in Beginning of 2014 and 2015

Department of Statistics / Environmental Statistics 2015/2014 2015/2014  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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 كمية ونوعية املياه. 2.6.1
 % 01805 عن العام السااق،  حثاش لا   ارتفعقد  4102/4105لوحظ أن حجم األمطار اهلاطلة خالل موسم 

مااان العااادل طودااا  األماااد خاااالل موسااام % 8802مااان العااادل طودااا  األماااد خاااالل  ااا ا الوسااام    حااا  لااا   
4102/4102. 

ملثاااون مااا  م عااا  مااان  012201البلدداااة  العاااواعثة  ال راعثاااة  ااا ا  قاااد قلاااي ه اااوخ الثااااا السااا  دمة ل  ااا ا  
قوساااابة  االسااا  دامماااان حثاااش ك ثااااة  األعلااا ال راعااااة  كانااا معااااار الثاااااا الساااطةثة  ااو ثااااة  الثااااا العااااااة    

 من الثاا الس  دمة ال لثة. 5402%
 545قلاي االسا   اج الفعلا  ملثون م  م ع     204قلغ  ك ثة اإلس   اج اآلمن سووايً من األحوا  ااو ثة 

 ملثون م  م ع  ل ا ة االس  دامات.
ل /لاا ي/دوم  دع اا  ماان أا  اىعااي علاا   02108قلغاا  حعااة الفاا ا ماان ال   دااد الاااب  ل  اا ا  البلددااة 
   ل /ل ي/دوم. 511مس وى العامل حثش دبلي مس وى الفق  الاب  العال  

 
 

2.6.1. Water Quantity and Quality  

The volume of rainfall in 2014/2015 season increased compared with previous year. The 

volume represented 108.5% of the long term average this season, while it represented 

88.4% of the long term average through 2013/2014. 

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

1044.0 (M.C.M) from surface, ground water and treated waste water sources, agriculture 

was the highest water consumption with the percentage of 52.4% from the total usage. 

The total amount of safe yield of underground aquifers extraction per year was 419 million 

cubic meters and actual extraction reached 625 million cubic meters for all uses. 

The per capita water supply for municipal purposes was 130.8 (liter/capita/day) and is 

considered one of the lowest in the world with a world water poverty level of 500 (liters / 

capita / day). 
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  النسبة  حجم التغذيةاملطر   النسبة  حجم التغذيةاملطر 
املئوية3م.م3م.ماملئوية3م.م3م.م

RainfallInfiltration%RainfallInfiltration%

VolumeVolume

الريموك 
266218.0503397.7Yarmouk

الزرقاء-عمان
666477.0835728.7Amman-Zarqa

وادي األردن
527265.0249156.2Jordan Valley

األودية الشمالية 
North Wadies of

لنهر األردن
.........501285.5Jordan River

األودية اجلنوبية 
South Wadies of

لنهر األردن
.........298258.3Jordan River

األزرق
767233.0938535.6Azraq

املوجب
1068323.014771016.8Moujeb

احلسا
508255.0443398.8Hasa

اجلفر
551112.0481102.2Jafer

األودية اجلانبية للبحر امليت
43692.0457275.9Dead Sea Side Wadi

وادي عربة 
Northern Wadi 

الشمايل
505183.5487285.7Araba

وادي عربة 
Southern Wadi

اجلنويب
32051.5352154.2Araba

الصحراء اجلنوبية
13700.16712.2Southern Desert

وادي السرحان
94490.947681.7Serhan Wadi

احلماد
53551.01322241.8Hammad

72282313.288854855.5Totalاجملموع

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة املياه والري: املصدر

Water Year 2013/2014Water Year 2014/2015

مقارنة حجوم التغذية املطرية حسب األحواض املائية للسنوات :1.1.6.2 جدول
(م.م.م) 2014/2015و 2013/2014 املائية

Table 2.6.1.1: Comparison of Infiltration Volume by Water Basin for Water

Years 2013/2014 & 2014/2015 (M.C.M)

احلوض املائي

2015/2014 السنة املائية2014/2013 السنة املائية

Water Basin

Department of statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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حجم األمطار 
( م.م.م )

نسبتو إىل حجمو نسبتو إىل حجمو نسبتو إىل  حجمو

)Rainfallالفرتة م.م.م )%املطر ( م.م.م )%املطر ( م.م.م Period%املطر (

 VolumeVolume PercentageVolumePercentageVolumePercentage

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

 موسم

2014/20137228.06817.094.3180.02.5231.03.2

Season 

2013/2014

املعدل طويل 
-1937األمد 

20148181.07570.092.5194.02.4418.05.1

Long-Term 

Average 1937-

2014 

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة املياه والري: املصدر

حجم األمطار 
( م.م.م )

نسبتو إىل حجمو نسبتو إىل حجمو نسبتو إىل  حجمو

)Rainfallالفرتة م.م.م )%املطر ( م.م.م )%املطر ( م.م.م Period%املطر (

 VolumeVolume PercentageVolumePercentageVolumePercentage

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

 موسم

2015/20148884.08154.091.8245.02.8485.05.5

Season 

2014/2015

املعدل طويل 
-1937األمد 

20158191.07582.092.6195.02.4419.05.0

Long-Term 

Average 1937-

2015 

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة املياه والري: املصدر

2015-1937 مع املعدل طويل األمد 2015/2014 مقارنة املوازنة املائية السطحية يف موسم :3.1.6.2 جدول

Table 2.6.1.3: Comparison of Surface Water Budget for 2014/2015 Season

التغذية اجلوفية الفياضاانت فاقد التبخر
EvaporationFloodsInfiltration

 with the Long-Term Average, 1937-2015

EvaporationFloodsInfiltration

2014-1937 مع املعدل طويل األمد، 2014/2013 مقارنة املوازنة املائية السطحية يف موسم: 2.1.6.2 جدول

Table 2.6.1.2: Comparison of Surface Water Budget for 2013/2014 Season 

التغذية اجلوفية الفياضاانت فاقد التبخر
with the Long-Term Average, 1937-2014

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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النسبة املئوية من املعدل طويل األمد حجم األمطار 
( م.م.م )( م.م.م %املعدل طويل األمد (

Rainfall Long-Term AveragePercentage of 

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

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

2013/201281218194.099.1

2014/201372288181.088.4

2015/201488848191.0108.5

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة املياه والري: املصدر

مقارنة حجوم مياه األمطار اهلاطلة ابملعدالت طويلة األمد: 4.1.6.2 جدول

Table 2.6.1.4: Comparison of Rainfall Volumes with the Long-Term Averages

 for Water Years 1999/2000-2014/2015

السنة املائية 

Water Year

2015/2014-2000/1999 للسنوات املائية

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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حصة الفردعدد السكانالتزويد املائي
( م.م.م )(ألف نسمة)( يوم/لرت  )

Water SupplyPopulationPer Capita Water 

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

1999237.44738.0137.3

2000235.44857.0132.8

2001239.04978.0131.5

2002245.75098.0132.0

2003258.75230.0135.5

2004275.85597.0135.0

2005282.05758.0134.2

2006286.35928.0132.3

2007301.06106.0135.1

2008310.56293.0135.2

2009313.46490.0132.3

2010327.76698.0134.0

2011330.16993.0129.3

2012339.47427.0125.2

2013367.28114.0124.0

2014428.98804.0133.5

2015456.59559.0130.8

Source: Annual Reports of Water Authority

2015-1999 حصة الفرد من التزويد املائي :5.1.6.2 جدول

Table 2.6.1.5: Per Capita Water Supply, 1999–2015

التقارير السنوية لسلطة املياه: املصدر

السنـــة

Year 

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2014\2015 2015/2014إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة           
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عدد السكان التزويد املائي
( م.م.م )

Water SupplyPopulation

(M.C.M)

151.83701500Ammanالعاصمة 

30.1454200Balqaالبلقاء 

66.61260700Zarqaالزرقاء

8.9174800Madabaماداب 

42.11634900Irbidاربد

24.7508000Mafraqاملفرق

6.2219000Jarashجرش

4.7162600Ajlounعجلون

17.1292500Karakالكرك

4.388900Tafielaالطفيلة

11.5133100Ma'anمعان

16.3173800Aqabaالعقبة

384.38804000Totalاجملموع

وزارة املياه والري: املصدر
Source: Ministry of Water & Irrigation

(يوم/لرت) 2014 حصة الفرد من التزويد املائي حسب احملافظة :1.1.3 شكل
Figure 3.1.1: Per Capita Water Supply  by Governorate, 2014 (liter/day)
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119.6
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133.2
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112.4

144.7

79.2

160.2

139.5

181.6

2014 حصة الفرد من التزويد املائي حسب احملافظة: 6.1.6.2 جدول

Table 2.6.1.6: Per Capita Water Supply  by Governorate, 2014

احملافظة 

حصة الفرد

Governorate
( يوم/لرت  )

Per Capita Water 

Supply (Liter/Day)
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      Amman  Balqa   Zarqa     Madaba     Irbid      Mafraq    Jarash    Ajloun    Karak   Tafiela   Ma'an   Aqaba  

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2014\2015 2015/2014إحصاءات البيئة /       دائرة اإلحصاءات العامة
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عدد السكان التزويد املائي
( م.م.م )

Water SupplyPopulation

(M.C.M)

182.44019100Ammanالعاصمة 

39.6493100Balqaالبلقاء 

64.51368800Zarqaالزرقاء

13.8189700Madabaماداب 

46.91775200Irbidاربد

25.2551500Mafraqاملفرق

7.2237700Jarashجرش

4.9176600Ajlounعجلون

23.3317500Karakالكرك

5.796600Tafielaالطفيلة

13.8144500Ma'anمعان

16.5188700Aqabaالعقبة

443.89559000Totalاجملموع

وزارة املياه والري: املصدر
Source: Ministry of Water & Irrigation

124.3

220.0

2015 حصة الفرد من التزويد املائي حسب احملافظة: 7.1.6.2 جدول

Table 2.6.1.7: Per Capita Water Supply  by Governorate, 2015

احملافظة 

حصة الفرد

Governorate
( يوم/لرت  )

Per Capita Water 

Supply (Liter/Day)

(يوم/لرت) 2015 حصة الفرد من التزويد املائي حسب احملافظة :1.1.3 شكل
Figure 3.1.1: Per Capita Water Supply  by Governorate, 2015 (liter/day)
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      Amman  Balqa  Zarqa  Madaba   Irbid   Mafraq   Jarash   Ajloun   Karak   Tafiela   Ma'an  Aqaba  

     Department of Statistics/ Environment Statistics 2014\2015

     

2015/2014  إحصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة
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2009201020112012201320142015

التزويد املائيالتزويد املائيالتزويد املائيالتزويد املائيالتزويد املائيالتزويد املائيالتزويد املائي
( م.م.م )( م.م.م )( م.م.م )( م.م.م )( م.م.م )( م.م.م )( م.م.م )

Water SupplyWater SupplyWater SupplyWater SupplyWater SupplyWater SupplyWater Supply

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

129.0134.18132.2136.0151.8180.0182.4العاصمة 
Amman

23.125.5826.129.230.135.739.6البلقاء 
Balqa

46.648.2750.147.354.166.664.5الزرقاء
Zarqa

7.87.486.77.39.08.913.8ماداب 
Madaba

37.037.9341.040.542.145.246.9اربد
Irbid

20.320.4620.421.420.124.725.2املفرق
Mafraq

4.74.685.26.06.26.77.2جرش
Jarash

3.93.8815.24.44.74.94.9عجلون
Ajlun

14.615.363.515.417.020.523.3الكرك
Karak

4.94.973.64.34.35.55.7الطفيلة
Tafiela

9.110.3710.511.911.514.213.8معان
Ma'an

12.414.5515.315.716.316.016.5العقبة
Aqaba

313.4327.71330.08339.41367.2428.9443.8Totalاجملمــوع

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة املياه والري: املصدر

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

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

(م.م.م) 2015 التزويد املائي حسب احملافظة :2.1.3 شكل
Figure 3.1.2:  Water Supply  by Governorate, 2015 (M.C.M)

Governorateاحملافظـة

(م.م.م) 2015-2009 التزويد املائي حسب احملافظة :8.1.6.2 جدول
Table 2.6.1.8: Water Supply by Governorate, 2009- 2015 (M.C.M)
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%النسبة الكمية%النسبة الكمية%النسبة الكمية%النسبة الكمية%النسبة الكمية

QuantityPercentageQuantityPercentageQuantityPercentageQuantityPercentageQuantityPercentage

 Surface Water .280.326.8103.837.04.81.7143.051.07.02.51املياه السطحية. 1

 200.271.4112.0107.94.899.583.458.30.00.0Jordan Valley (Zai Station)(حمطة زي)وادي األردن 

33.011.811.210.80.0260.521.815.20.00.0Springsالينابيع   - 

47.016.80.00.00.00.040.028.07.0100.0Base & Floodsتصريف اساسي فياضاانت

Ground Water .654.562.7320.248.945.26.9289.044.20.10.02املياه اجلوفية. 2

Renewable -425.365.0194.860.819.843.8210.672.90.1100.0متجددة   - 

Non-Renewable -217.133.2113.335.425.456.278.427.10.00.0غري متجددة   - 

Brackish water -    12.11.812.13.80.00.00.00.00.00.0مياه مسوس-    

Treated Waste Water .109.210.50.00.01.71.6107.598.40.00.03املياه العادمة املعاجلة. 3

1044.0100.0424.040.651.75.0539.551.77.10.7Totalاجملمــــــوع

MunicipalIndustrialIrrigationLivestock

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة املياه والري:  املصدر

(م.م.م) 2014 موزعة حسب املصدر واالستخدامات (%)كمية املياه املستخدمة ونسبتها  :1.2.6.2 جدول
Table 2.6.2.1: Used Water Quantity and Percentage (%) by Source and Usage, 2014 (M.C.M)

املصدر

الثروة احليوانيةريصناعيةبلديةاجملموع

Source
Total

      Department of Statistics/Enviroment Statistics 2014\2015 2015/2014  احصاءات البيئة /دائرة االحصاءات العامة      
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%النسبة الكمية%النسبة الكمية%النسبة الكمية%النسبة الكمية%النسبة الكمية

QuantityPercentageQuantityPercentageQuantityPercentageQuantityPercentageQuantityPercentage

 Surface Water .274.027.8124.045.34.01.5139.050.77.02.61املياه السطحية. 1

 177.064.6104.083.94.0100.069.049.60.00.0Jordan Valley (Zai Station)(حمطة زي)وادي األردن 

44.016.119.015.30.0000.025.018.00.00.0Springsالينابيع   - 

53.019.31.01.90.00.045.032.47.0100.0Base & Floodsتصريف اساسي فياضاانت

*املياه اجلوفية. 2
601.861.1332.555.331.75.3237.439.40.20.02. Ground Water

Renewable -450.874.9209.062.930.094.6211.689.10.2100.0متجددة   - 

Non-Renewable -145.024.1117.535.31.75.425.810.90.00.0غري متجددة   - 

Brackish water -    6.01.06.01.80.00.00.00.00.00.0مياه مسوس-    

Treated Waste Water .109.211.10.00.01.71.6107.598.40.00.03املياه العادمة املعاجلة. 3

985.0100.0456.546.337.43.8483.949.17.20.7Totalاجملمــــــوع

In the Kingwere dripped* 23 m3 underground water  wells of Almukhaibeh

Abdullah channel was calculated surface quantity

(م.م.م) 2015 موزعة حسب املصدر واالستخدامات (%)كمية املياه املستخدمة ونسبتها  :2.2.6.2 جدول
Table2.6.2.2 : Used Water Quantity and Percentage (%) by Source and Usage, 2015 (M.C.M)

املصدر

الثروة احليوانيةريصناعيةبلديةاجملموع

Source
Total

مسالة يف قناة امللك عبدهللا مت احتساهبا كمية سطحية (أابر املخيبة) مياه جوفية 3 م م 23*

MunicipalIndustrialIrrigationLivestock

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة املياه والري:  املصدر

      Department of Statistics/Enviroment Statistics 2014\2015 2015/2014  احصاءات البيئة/      دائرة االحصاءات العامة
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النسبة منجمموعاالستخراج
االستخراجعدداآلمن
اآلمناآلابرسنواي

( م.م.م جمموعكميةعددكميةعددكميةعددكميةعدد(
 

Safe االستعماالتاملياهاآلابراملياهاآلابراملياهاآلابراملياهاآلابرTotal% of 

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

(M.C.M)WellsQtyWellsQtyWellsQtyWellsQtyUse
Wells

Yield

4035920.11293800.046166-6115

15432800.035100.02978-14194

21321060.24292100.029467-8140

8821485817.45906700.0156885-69179

5710342578.82532740.079417-22139

1256751126.5533400.0961322977

40092.621300.0730-3186

61120.353800.0856-2138

95510306.21361900.029221-20320

24462160.44883170.158547-34242

51000.015140.0220335

85010.08010.0115713

41960225720632.52210251160.15403034-178

وزارة المياه والري: المصدر
Source: Ministry of Water & Irrigation

Serhanالسرحان

Hammadاحلماد

Totalاجملموع

North Araba  

Red Sea\ South  Araba Valleyوادي عربة اجلنويب/البحر األمحر

Jaferاجلفر

Azraqاألزرق

وادي عربة

 Amman-Zarqaالزرقاء-عمان

Dead Seaالبحر امليت

Desi and Mudawrahالديسي واملدورة

Yarmoukالريموك

Side Valleysاألودية اجلانبية

Jordan Valleyوادي األردن

احلوض املائي

Balance

Ground Water 

Basin

مناطق انئيةزراعة
MunicipalIndustryAgricultureDistant Regions

(م.م.م) 2014 كمية املياه اجلوفية املستخرجة واستخداماهتا حسب احلوض املائي :3.2.6.2 جدول
Table 2.6.2.3 : Quantity and Usage of Ground Water by Water Basin, 2014 (M.C.M)

Usage               االستخدام

امليزان صناعةبلدية 

   Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015   2015/2014إحصبءاث البيئت   /         دائرة اإلحصبءاث العبمت
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النسبة منجمموعاالستخراج

االستخراجعدداآلمن
اآلمناآلابرسنواي

( م.م.م جمموعكميةعددكميةعددكميةعددكميةعدد(
 

Safe االستعماالتاملياهاآلابراملياهاآلابراملياهاآلابراملياهاآلابرTotal
% of 

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

Safe 

(M.C.M)WellsQtyWellsQtyWellsQtyWellsQtyUse
Wells

Yield

40591310.11434100.054203-14115

15864540.249200.047139-32194

2121660.33071100.0173344140

8823672795.66358850.0166955-79179

57150455312.22613350.190469-33139

1258211810.0332600.014311677

3186-413241.520300.0637وادي عربة

67120.353700.0862-3138

950113110.91171410.037199-29320

243919130.65243340.053580-29242

51000.019230.0223335

813110.02000.0216613

41975733219531.72163260180.26253133-178

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة املياه والري:  املصدر

Serhanالسرحان

Hammadاحلماد

Totalاجملموع

North Araba  

وادي /البحر األمحر
عربة اجلنويب

Red Sea\ South  Araba Valley

Jaferاجلفر

Azraqاألزرق

 Amman-Zarqaالزرقاء-عمان

Dead Seaالبحر امليت

Desi and Mudawrahالديسي واملدورة

Yarmoukالريموك

Side Valleysاألودية اجلانبية

Jordan Valleyوادي األردن

احلوض املائي

Balance

Ground Water 

Basin

مناطق انئيةزراعة

MunicipalIndustryAgricultureDistant Regions

(م.م.م) 2015 كمية املياه اجلوفية املستخرجة واستخداماهتا حسب احلوض املائي :4.2.6.2 جدول
Table 2.6.2.4: Quantity and Usage of Ground Water by Water Basin, 2015 (M.C.M)

Usage               االستخدام

امليزان صناعةبلدية 

   Department of Statistics\ Environmental Statistics 2014\2015   2015/2014إحصبءاث البيئت  /         دائرة اإلحصبءاث العبمت
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مليون )         إمجايل اإلنبعااثت
(طن مكافئ

%النسبة 

Total Emissions (M.T.E.)Percentage

Energy Sector 20.9472.9قطاع الطاقة 

2.58.9Industrial Processesالعمليات الصناعية

1.324.6Agiculture Sectorالزراعة

0.873Land Use and Forestryاألراضي واملناطق احلرجية

3.0410.6Waste Sectorالنفاايت

Source: Third National Communications Reportتقرير البالغات الوطين الثالث: املصدر

%النسبة          إمجايل اإلنبعااثت
Total EmissionsPercentage

24.0083.58CO2 (Million tons CO2 GT)( جيجا طنCO2مليون طن )اثين أكسيد الكربون 

3.1010.75CH4(T. CO2 Eq)( مكافئCO2طن )امليثان 

( مكافئCO2طن )أكسيد النيرتوز
1.635.67N2O(T. CO2 Eq)

Source: Third National Communications Reportتقرير البالغات الوطين الثالث: املصدر

Greenhouse Gasالغازات الدفئية

2014، التوزيع القطاعي إلنبعااثت الغازات الدفيئة :1.1.1.3 جدول

2014التوزيع النسيب للغازات الدفيئة املنبعثة،  :2.1.1.3 جدول

Table 3.1.1.1: Sectoral Distribution of GHG Emissions, 2014

Table3.1.1.2: Relative Distribution of Greenhouse Gases Emitted, 2014

Sectorالقطاع 

                Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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201620172018201920202025203020352040

31456.1332241.2734365.7634824.1438150.5839343.2751027.7457082.8661565.42Reference Scenarioالسيناريو املرجعي 

29964.530412.331801.531687.3734612.5834507.3646008.1552107.3456389.53Mitigation Scenarioسيناريو التخفيف 

1491.631828.982564.263136.7735383835.915019.594975.525175.89Total Mitigation of all Sectorsالتخفيف الكلي من كافة القطاعات 

%4.75.77.59.09.312.39.88.78.4Mitigation Rate%نسبة التخفيف 

Source: Third National Communications Reportتقرير البالغات الوطين الثالث: املصدر

CO2 eq (Gg) املستوايت
Level

(2040-2016) مستوايت التخفيف املتوقعة من انبعااثت الغازات الدفيئة مقارنة ابلسيناريو املرجعي :3.1.1.3 جدول

Table3.1.1.3: Expected Mitigation levels of Greenhouse Gas Emissions Compared to the Reference Scenario (2016-2040)

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت



 ادللواثت .3
3. Residuals 
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كرومأدلنيومكالسيوممغنيسيومالصوديومالكلوريناألمونياالنيرتاتالفينولادلواد العالقةادلواد ادلذابةالطلب الكيميائيالطلب البيولوجياألوكسجنيمعدل 
الكليةالكليةعلى األوكسجنيعلى األوكسجنيادلذاباحلموضة

 Average DisssolvedBOD5CODTotal TSSPhenolNO3NH3ClNaMgCaAlCr

ofOxygenDissolved

PHSolids

6.5-9.0…3005001500300<0.00270...400230100230

0.02Al Samra>0.7>4.52631932474>0.00237>27588815>7.865.3السمرا

Kufrenjeh……7.461.3608139111132410.04114328120929112كفرجنة

Me'rad……1.014042132336119>0.002>7.324.520231142043ادلعراض

Natural Aqaba……7.401.61025757242810.011551731611366العقبة الطبيعية

Tafeileh……0.00241142121643481>7.700.99629688793الطفيلة

Karak……0.00211227520632103>7.471.83027811038268الكرك

0.02Madaba>0.7>0.00217531661321978>7.762.22312165635مأداب

Jeizeh……0.00215573012303492>8.033.117137106641اجليزة

0.02Wadi Seer>0.7>1.0751681262289>0.002>7.724.24542469553وادي السري

0.02Fuheis & Mahes>0.7>0.00222721681543185>7.623.4515476772الفحيص وماحص

Ramtha……1.0965973994782>0.002>7.653.69108154524الرمثا

Wadi musa……4.52141384293>0.00241>7.695.655212376وادي موسى

جسر الشيخ حسني
7.83

2.7
89297342<0.0022522250129101105……Sheikh Hussien Bridge

Swaqa……1.0823862574795>0.002>7.471.7412381109137األمن العام/ سواقة

Karak Hospital……0.0024464442894487>7.992.311107115627مستشفى الكرك

New Aqaba……4.51351211453>0.0021>7.404.53575464العقبة اجلديدة

0.02Al-Bayt University>0.7>4.5183843854>0.00230>7.623.13175872جامعة آل البيت

0.02Mutah University>0.7>4.5139911765>0.002142>7.675.11112859410جامعة مؤتة

0.02JUST>0.7>0.0029851281352255>7.632.866163834جامعة العلوم والتكنولوجيا

جامعة احلسني بن طالل
7.74

4.9
6364536<0.00220<4.5102583365<0.7<0.02Al-Hussein Bin Talal University

Akeider……7.800.6160116414333160.15119447833746108األكيدر

Abu-Nussier……4.52101391753>0.0021>2456137>6.444.4أبو نصري

Baqa……0.00249362312122673>7.681.21413695649البقعة

0.02Salt>0.7>0.00214401651343280>7.442.3138174190السلط

Irbed……1.013131324744112>7.742.07136512451150.01إربد الرئيسية

Wadi Al-Arab……7.933.6281221039460.01245925920538104وادي العرب

Mafraq……1.01613362394476>7.411.214582410512680.03ادلفرق

Ma'an……0.002352591754495>8.266.0410995527معان

Lajoun……0.002267249234053111>8.855.131323162841اللجون

Tal Mantah…………0.00291257384275>7.572.4376306512622212تل ادلنطح

0.02Al-Karak Collage>0.7>4.51741333173>0.002255>7.724.2106682821كلية الكرك

Al-Mansourah……7.782.6227222210567830.0311182522444187المنصورة

Al-Shoubak……4.538036770139>0.00237>8.283.745115100938الشوبك

Source: Ministry of Environment/The National Project for Monitoring Water Quality in Jordan

2014 نتائج الفحوص الفيزايئية والكيميائية واجلرثومية للمياه اخلارجة من حمطات التنقية حسب احملطة،: 1.1.2.3 جدول

Tabla 3.2.1.1: Results of Physical, chemical and pathological Analysis of Waste Water Treatment Plants by Plant,  2014

حمطة التنقية

ادلشروع الوطين دلراقبة نوعية ادلياه/ وزارة البيئة: ادلصدر

Treatment Plants

                                          Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014-2015 2014-2015إحصبءاث البيئت /    دائرة اإلحصبءاث العبمت
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كرومأدلنيومكالسيوممغنيسيومالصوديومالكلوريناألمونياالنيرتاتالفينولادلواد العالقةادلواد ادلذابةالطلب الكيميائيالطلب البيولوجياألوكسجنيمعدل 
الكليةالكليةعلى األوكسجنيعلى األوكسجنيادلذاباحلموضة

 Average DisssolvedBOD5CODTotal TSSPhenolNO3NH3ClNaMgCaAlCr

ofOxygenDissolved

PHSolids

0.02Al Samra>0.7>0.0025492882071975>7.534.16419359السمرا

Kufrenjeh……0.0024631197617106>7.582.12281158680266كفرجنة

Hassan Valley......0.002472061632883>8.357.075984417وادي حسان

Me'rad……1.0827519623117>0.002>7.386.34631599671ادلعراض

Natural Aqaba……7.612.9184267522070.0067571771552467العقبة الطبيعية

Tafeileh……0.0022952041714183>7.460.39745698853الطفيلة

Karak……7.460.636596311423300.010118627919116121الكرك

0.02Madaba>0.7>0.0022342772452677>7.793.0157698415مأداب

Jeizeh……1.01062571943793>0.002>7.823.41597100834اجليزة

0.02Wadi Seer>0.7>0.0023681551121989>7.733.02331870820وادي السري

0.02Fuheis & Mahes>0.7>4.516612521100>0.00214>7.622.41112578496الفحيص وماحص

Ramtha……0.00248552833541119>7.735.7588151423الرمثا

Wadi musa……4.52241444386>0.00243>7.696.43258547وادي موسى

جسر الشيخ حسني
8.003.637104107968<0.002<1.0312662690118……Sheikh Hussien Bridge

Swaqa……0.002348931120736103>7.543.336236110851األمن العام/ سواقة

Karak Hospital……4.54633134294>0.002146>7.464.61045138815مستشفى الكرك

New Aqaba……4.51601361557>0.0022>7.232.84255754العقبة اجلديدة

0.02Al-Bayt University>0.7>0.0025816156714155>7.534.35145044جامعة آل البيت

0.02Mutah University>0.7>4.5133811963>0.002212>6.764.85306776جامعة مؤتة

0.02JUST>0.7>4.61471373564>0.002143>7.784.79347226جامعة العلوم والتكنولوجيا

0.02>0.7>4.596613377>0.00223>7.725.25134995جامعة احلسني بن طالل
Al-Hussein Bin Talal 

University

Akeider……3186116739540110…8.051.620922011962381األكيدر

Abu-Nussier……4.51991532065>0.00255>6.843.86458048أبو نصري

Baqa……76592332023190…7.872.62310199319البقعة

0.02Salt>0.7>1.0441751392779>0.002>7.592.1228675530السلط

Irbed……7.774.511536112721240.01211230922833108إربد الرئيسية

Wadi Al-Arab……1.05323019530108>0.002>7.906.239101103431وادي العرب

Mafraq……7.920.110042712221090.0240982872433790ادلفرق

Ma'an……4.52141733993>0.00227>8.125.910449196معان

Lajoun……0.002181056439887106>8.4111.823267196476اللجون

Tal Mantah……0.0021222033552642591>7.494.323198125239تل ادلنطح

0.02Al-Karak Collage>0.7>4.51811422370>0.002327>7.585.852986825كلية الكرك

Al-Mansourah……0.00237325822535104>7.964.33610231212372المنصورة

Al-Shoubak……4.529526044109>0.0023>8.023.91480117611الشوبك

Source: Ministry of Environment/The National Project for Monitoring Water Quality in Jordan

2015نتائج الفحوص الفيزايئية والكيميائية واجلرثومية للمياه اخلارجة من حمطات التنقية حسب احملطة،  :2.1.2.3 جدول

Tabla 3.2.1.2: Results of Physical, chemical and pathological Analysis of Waste Water Treatment Plants by Plant,  2015

Treatment Plantsحمطة التنقية

ادلشروع الوطين دلراقبة نوعية ادلياه/ وزارة البيئة: ادلصدر

                     Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2014-2015 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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بكترياي اإلشرييشياالبيكربوانتنسبة إدمصاصاألمونياالنيرتاتالفينولالدهون والزيوتادلواد الصلبةادلواد الصلبةاألكسجني ادلستهلكاألوكسجني ادلستهلكمعدل تركيز معدل 
القولونيةالصوديوموالشحومالعالقة الكليةالذائبة الكليةكيميائيًابيولوجيًااألكسجني ادلذاباحلموضة

Average ofDOBOD5CODTDSTSSFOGPhenolNO3-NNH4SARHCO3E. coli

SUmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/LMPN/100mL

6.0-9.0>2<60<150<2000<60<8<0.002<18.1<5<9<400<1000

0.0020.264775422200>8>7.392.359156130448مدينة احلسن الصناعية
Al-Hassan Industrial City

8.610.61312363188243110.00.0582.0927205757700مدينة ادللك عبد هللا الثاين بن احلسني الصناعية
King Abdullah II Bin Alhussien Industrial City

0.226614627210>0.002>8>7.531.82810394446مدينة احلسني بن عبد هللا الثاين الصناعية
Hussien bin Abdullah II industrial City

………11…220451120616315.00.018…7.01الشركة األردنية إلنتاج األدوية 
Alordoneah for Pharmacutical Manufacturing Co.

………4.5>…80.010>1093309..7.60شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار
Dar Al Dawa for Development and Investment Co.

…568…80.03619.9776>54430533932…8.43شركة مصفاة البرتول األردنية
Jordan Petrolium Refinery Company

4.5599660>80.0046.44>66058226…7.36شركة اإلحتاد للتنمية الزراعية وادلساخل
Alethad for Agricultural Development and Slaughterhouses Co.

0.00210.235638246>8>1627151242…8.06الشركة الوطنية للدواجن
Alwataneh for Poultry Co.

80.03019.90329218470000>23682089111>…7.21الشركة األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن
Alordoneah for processing and marketing of Poultry Co.

80.0087.818327915000>756175328…7.65شركة الثراي لتجهيز وتسويق الدواجن
Hijazi and Ghosheh for Livestock Breeding

80.00823.39244268160>221051158133…7.52شركة حجازي وغوشة لرتبية ادلواشي
Aldawleah for Poultry

0.2266666531200000>80.006>492382278102…7.62الشركة الدولية للدواجن
Mustafa and Kamal Ashraf for the Clothing Industry

81942100…0.0056.51…5421331813273…6.82شركة مصطفى وكمال أشرف للصناعة األلبسة
Triple Dimension for Garments

1.8>368…0.0021.62>…22543512>…8.10شركة البعد الثالثي لأللبسة اجلاىزة
Regional Company for Support Industries

1.8>180…0.0022.55>…288241036……10.20الشركة اإلقليمية للصناعات ادلساندة
International for Tobacco and Cigarattes

…0.26692500>0.002>8>57573748…7.271.4الشركة الدولية للتبغ والسجائر
Alnajah Factory for Soap

…4.52232>7.893.42065587563113.00.01410.22شركة مصنع صابون النجاح
Kilani for Painting Factory

…4.55844>0.00223.63>8>7.742.45491924976مؤسسة دىاانت الكيالين
Jordan Phosphate Mines Co.

…4.52389>80.0047.58>7.763.76299209191شركة مناجم الفوسفات األردنية
Indo Jordan for Chemical Co., Ltd.

…4.52279>0.0020.26>8>8.132.64208307الشركة اذلندية األردنية للكيماوايت احملدودة
Kina and Pine for Health Paper

…0.22675126>80.005>7.233.010237475952مصنع الكينا والصنوبر للورق الصحي
United Industries for Sulphochemical and Detergaents.

الشركة ادلتحدة لصناعة السلفوكيماوايت وادلنظفات
7.351.570177134834<8<0.002<0.22686294…

United Company for the manufacturing of Detergents and 

Sulphochemicals

…4.521119>8.302.3883237268.00.0150.31شركة وليد الكيالين وشريكو
Walid al-Kilani and his Partner Co.

…4.51380>0.226>80.007>2990284………2.00شركة الباحة إلنتاج الصودا والكلورين
Al Baha for Production of Soda and Chlorine

…4.51070>0.00214.90>8>2390639056>12.423.5شركة إيالف إلعادة تدوير البطارايت
Elaf for Recycle Batteries

The Jordanian White Company for Fertilizers and Chemicals…4.510>0.226>0.002>8>220250011>3.504.4شركة األبيض لألمسدة والكيماوايت األردنية

Source: M.W.I-Water Authority of Jordan
يوجد ىناك اختالف طفيف يف رلاميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

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

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

2014 نتائج الفحوص الفيزايئية والكيميائية واجلرثومية لعينات ادلياه العادمة الصناعية حسب احملطة، :3.1.2.3 جدول

Tabla 3.2.1.3 : Results of Physical, chemical and pathological Analysis of Industrial Waste Water by Treatment Plant,  2014

Name of ststionاسم احملطة

سلطة ادلياه-وزارة ادلياه : ادلصدر

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014-2015 2014-2015إحصبءاث البيئت / دائرة اإلحصبءاث العبمت
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بكترياي اإلشرييشياالنيكلادلنغنيزاألمونيااحلديدالفينولالنحاسادلواد الصلبةالكروماألدلنيومالكلوريناإليصاليةمعدل 
القولونيةالعالقة الكليةالكهرابئيةاحلموضة

Average ofECClAlCrTSSCuPhenolFeNH4MnNiE. coli

SUµS/cmmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/LMPN/100mL

6.0-9.0…<350<2<0.1<60<1.5<0.002<5<5<0.2<0.2<1000

0.04560>4.50.1>0.020.0210.28>0.058>7.6839057010.9الشركة األردنية لصناعة األانبيب
Jordanian Company for Manufacturing of Pipes

1.8>8.6917507835.20.0626110.10.05811.1950.20.2الشركة الوطنية لصناعات األدلنيوم
Jordanian Company for Manufacturing of Aluminum

0.043000>4.50.1>0.0020.37>0.02>0.0515>0.7>7.9173302231شركة صناعة احلديد والصلب األردنية
Iron and Steel Industry Jordanian Company

0.043000>…4.5>…0.002>…0.0592>…11.08104555شركة طيبة دلنتجات العصائر
Taiba Juices Products Company

0.0423>…4.5>…0.018…0.0514>…8.271716366شركة الفرسان الرابعية لإلدارة واالستثمار
Knights Quarter for Management and Investment Company

0.041700000>…0.226>…0.187…0.05348>…7.665667362شركة مصانع اخلمرية زلدودة ادلسؤولية
Yeast Limited Liability Factories Company

شركة نعمان اجلنيدي للصناعات الغذائية
6.91101183…<0.0554…0.028…8…<0.042600000

Naaman Junaidi for Food Industry Company

شركة دمحم يوسف دمحم وأخوانو لصناعة أجبان 
احللوايت

4.76238678201…<0.054907…0.002…221…<0.048600000

Mohammad Yusef Mohammad and his brothers for Sweet 

Cheese Industry Company

0.0480>…38…0.031…0.073278…8.63149653370شركة حلواين الصناعية
Halawani Industrial Company

0.047000000>…29…0.002>…0.05444>…6.9365501368شركة طيبة دلنتجات األلبان
Taiba Dairy Products Company

0.04540000>…129…0.037…0.064050…8.80277009447شركة عبد السالم الفقيو وأوالده
Abdul Salam al Faqihand his Children Company

0.0623501.00.12522.0054.20.2790Paper and Cardboard Factories Company of Jordan…6.574624629شركة مصانع الورق والكرتون األردنية

Source: Minestry of Environment

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد ىناك اختالف طفيف يف رلاميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

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

2014 نتائج الفحوص الفيزايئية والكيميائية واجلرثومية لعينات ادلياه العادمة الصناعية حسب احملطة،: 4.1.2.3 جدول

Tabla 3.2.1.4: Results of Physical, chemical and pathological Analysis of Industrial Waste Water by Treatment Plant,  2014

Name of ststionاسم احملطة

وزارة البيئة: ادلصدر

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014-2015 2014-2015إحصبءاث البيئت /    دائرة اإلحصبءاث العبمت
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بكترياي اإلشرييشياالبيكربوانتنسبة إدمصاصاألمونياالنيرتاتالفينولالدهون والزيوتادلواد الصلبةادلواد الصلبةاألكسجني ادلستهلكاألوكسجني ادلستهلكمعدل تركيز معدل 
القولونيةالصوديوموالشحومالعالقة الكليةالذائبة الكليةكيميائيًابيولوجيًااألكسجني ادلذاباحلموضة

Average ofDOBOD5CODTDSTSSFOGPhenolNO3-NNH4SARHCO3E. coli

SUmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/LMPN/100mL

6.0-9.0>2<60<150<2000<60<8<0.002<18.1<5<9<400<1000

0.2265475951400000>80.025>7.512.663170124773مدينة احلسن الصناعية
Al-Hassan Industrial City

0.2262694701600000>80.012>7.681.32058271330391مدينة ادللك عبد هللا الثاين بن احلسني الصناعية
King Abdullah II Bin Alhussien Industrial City

0.22631454967>80.016>7.441.36519991497مدينة احلسني بن عبد هللا الثاين الصناعية
Hussien bin Abdullah II industrial City

………7…80.008>1686821369198…7.49الشركة األردنية إلنتاج األدوية 
Alordoneah for Pharmacutical Manufacturing Co.

………5…80.006>87441422..7.74شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار
Dar Al Dawa for Development and Investment Co.

…359…25983606899.00.0644.21190…9.05شركة مصفاة البرتول األردنية
Jordan Petrolium Refinery Company

80.0092.334452747400>489692141…7.35شركة اإلحتاد للتنمية الزراعية وادلساخل
Alethad for Agricultural Development and 

Slaughterhouses Co. 4.55284130>80.0157.10>240130111…7.58الشركة الوطنية للدواجن
Alwataneh for Poultry Co.

80.0083.57327260470000>35110135673…7.40الشركة األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن
Alordoneah for processing and marketing of Poultry Co.

80.0051.952143688300>750177317…7.68شركة الثراي لتجهيز وتسويق الدواجن
Hijazi and Ghosheh for Livestock Breeding

80.00433.1012428420000>741115014…7.61شركة حجازي وغوشة لرتبية ادلواشي
Aldawleah for Poultry

80.2430.36122710981000000>47610942519199…7.58الشركة الدولية للدواجن
Mustafa and Kamal Ashraf for the Clothing Industry

81942100…0.0056.51…5421331813273…6.82شركة مصطفى وكمال أشرف للصناعة األلبسة
Triple Dimension for Garments

41322…0.0072.37…287922…8.74شركة البعد الثالثي لأللبسة اجلاىزة
Regional Company for Support Industries

1.8>924…0.0124.71…1542722197102…10.56الشركة اإلقليمية للصناعات ادلساندة
International for Tobacco and Cigarattes

…80.01911.7862702>8.082.13319295037الشركة الدولية للتبغ والسجائر
Alnajah Factory for Soap

…4.52232>7.893.42065587563113.00.01410.22شركة مصنع صابون النجاح
Kilani for Painting Factory

…4.55844>0.00223.63>8>7.742.45491924976مؤسسة دىاانت الكيالين
Jordan Phosphate Mines Co.

…4.53168>80.0058.53>7.822.748846362شركة مناجم الفوسفات األردنية
Indo Jordan for Chemical Co., Ltd.

…4.52279>0.0020.26>8>8.132.64208307الشركة اذلندية األردنية للكيماوايت احملدودة
Kina and Pine for Health Paper

…4.55158>80.0131.61>7.262.8124337838108مصنع الكينا والصنوبر للورق الصحي
United Industries for Sulphochemical and Detergaents.

الشركة ادلتحدة لصناعة السلفوكيماوايت وادلنظفات
7.974.06329123<80.0180.88<4.56249…

United Company for the manufacturing of Detergents 

and Sulphochemicals

…4.57891>0.226>80.020>6.872.245187134414شركة وليد الكيالين وشريكو
Walid al-Kilani and his Partner Co.

…4.51380>0.226>80.007>2990284………2.00شركة الباحة إلنتاج الصودا والكلورين
Al Baha for Production of Soda and Chlorine

…4.51070>0.00214.90>8>2390639056>12.423.5شركة إيالف إلعادة تدوير البطارايت
Elaf for Recycle Batteries

 The Jordanian White Company for Fertilizers and…4.510>0.226>0.002>8>220250011>3.504.4شركة األبيض لألمسدة والكيماوايت األردنية

Chemicals

Source: M.W.I-Water Authority of Jordan

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد ىناك اختالف طفيف يف رلاميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

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

2015 نتائج الفحوص الفيزايئية والكيميائية واجلرثومية لعينات ادلياه العادمة الصناعية حسب احملطة، :5.1.2.3 جدول

Table 3.2.1.5: Results of Physical, chemical and pathological Analysis of Industrial Waste Water by Treatment Plant,  2015

Name of ststionاسم احملطة

سلطة ادلياه-وزارة ادلياه : ادلصدر

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014-2015 2014-2015إحصبءاث البيئت /    دائرة اإلحصبءاث العبمت
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بكترياي اإلشرييشياالنيكلادلنغنيزاألمونيااحلديدالفينولالنحاسادلواد الصلبةالكروماألدلنيومالكلوريناإليصاليةمعدل 
القولونيةالعالقة الكليةالكهرابئيةاحلموضة

Average ofECClAlCrTSSCuPhenolFeNH4MnNiE. coli

SUµS/cmmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/LMPN/100mL

6.0-9.0…<350<2<0.1<60<1.5<0.002<5<5<0.2<0.2<1000

الشركة األردنية لصناعة األانبيب
7.6839057010.9<0.058<0.020.0210.28<4.50.1<0.04560Jordanian Company for Manufacturing of Pipes

الشركة الوطنية لصناعات األدلنيوم
9.134957835.20.06<20.10.05811.1950.20.2<1.8

Jordanian Company for Manufacturing of Aluminum

شركة صناعة احلديد والصلب األردنية
7.91733047<0.7<0.0515<0.02<0.002<0.04<4.5<0.017<0.0411

Iron and Steel Industry Jordanian Company

0.043000Taiba Juices Products Company>…4.5>…0.002>…0.0592>…11.08104555شركة طيبة دلنتجات العصائر

شركة الفرسان الرابعية لإلدارة واالستثمار
7.461954198…<0.05343…0.102…20…<0.041500

Knights Quarter for Management and Investment Company

شركة مصانع اخلمرية زلدودة ادلسؤولية
6.314230502…0.062162…0.425…68…<0.042600000

Yeast Limited Liability Factories Company

شركة نعمان اجلنيدي للصناعات الغذائية
6.91101183…<0.0554…0.028…8…<0.042600000Naaman Junaidi for Food Industry Company

شركة دمحم يوسف دمحم وأخوانو لصناعة أجبان 
احللوايت

4.76238678201…<0.054907…0.002…221…<0.048600000
Mohammad Yusef Mohammad and his brothers for Sweet 

Cheese Industry Company

0.0480Halawani Industrial Company>…38…0.031…0.073278…8.63149653370شركة حلواين الصناعية

0.047000000Taiba Dairy Products Company>…29…0.002>…0.05444>…6.9365501368شركة طيبة دلنتجات األلبان

0.04540000Abdul Salam al Faqihand his Children Company>…129…0.037…0.064050…8.80277009447شركة عبد السالم الفقيو وأوالده

0.0493000Paper and Cardboard Factories Company of Jordan>4.51.3>0.0522880.30.3379.00>67412.0…6.60شركة مصانع الورق والكرتون األردنية

Source: Minestry of Environment

2015 نتائج الفحوص الفيزايئية والكيميائية واجلرثومية لعينات ادلياه العادمة الصناعية حسب احملطة،: 6.1.2.3 جدول

Tabla3.2.1.6 : Results of Physical, chemical and pathological Analysis of Industrial Waste Water by Treatment Plant,  2015

Name of ststionاسم احملطة

وزارة البيئة: ادلصدر

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014-2015 2014-2015إحصبءاث البيئت /    دائرة اإلحصبءاث العبمت
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نسبة احلمل ادلائيمحل عضويمحل مائيمحل عضويمحل مائينظام ادلعاجلة
نسبة احلمل 

Biologicalالعضوي

)البيولوجي يوم/3م )( لرت/ملغم )( يوم/3م )( لرت/ملغم التشغيلي إىلالتشغيلي اىل(
Treatment

Systemالتصميميالتصميمي

HydraulicOrganicHydraulicOrganicOperated Operated 

 Load Load Load LoadHydraulicOrganic Load

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

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

Designed Load %Load %

4000110024018516077Activated Sludge (A.S)Abu Nsairمحأة منشطةأبو نصري

18894008003004275Activated Sludge (A.S)Queen Alia Airportمحأة منشطةمطار ادللكة علياء

4000780405367010186Waste Stabilization PondsWadi Esseirتنقية طبيعية وادي السري

4502004001008950Activated Sludge (A.S)محأة منشطةشرق عمان/سواقو
Reform and Rehabilitation Center 

Swaqa

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

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

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

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

15010050703370Activated Sludge (A.S)American universityمحأة منشطةاجلامعة االمريكية

2670006902409256289091Activated Sludge (A.S)Kherbet Samraمحأة منشطةاخلربة السمــرا

10060060606010Activated Sludge (A.S)Petrol Refineryمحأة منشطةمصفاة البرتول

110238008711100079125T.F & Activated SludgeIrbidمرشحات بيولوجيةاربــــد

11023955106817009773Activated Sludge (A.S)Great Irbidمحأة منشطةاربد الكربى

 1600800123890077113Activated Sludge (A.S)Hassan Wadiمحأة منشطةوادي حسان

325060033331344103224Activated Sludge (A.S)Jarashمحأة  منشطةجـــرش

100008004500450045563Activated Sludge (A.S)Almarradمحأة  منشطةادلعراض

T.FKofranjah 18508502638900143106مرشحات بيولوجيةكفرجنـــو

5400100040508507585Activated Sludge (A.S)Ramthaمحأة منشطةالرمثــا

 ..210060060060029100Circulated Biological DisksScience & Techn Univأقراص بيولوجية دوارةجامعة العلوم و التكنولوجيا

18008252000900111109Waste Stabilization PondsMafraqأحواض تنقيو طبيعيةادلفـــرق

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

40001500293211007373Waste Stabilization PondsAlakiderتنقية طبيعية االكيدر

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

7600109065398508678Activated Sludge (A.S)Saltمحأة منشطةالسلــــــط

Source: M.O.H-Environmental Health

(...) Not available

…/.Contd/...يتبع

صحة البيئة-وزارة الصحة: ادلصدر
غري متوفرة (...)

2014 وضع حمطات التنقية حسب الطاقة التصميمية والتشغيلية ابلنسبة للحمل ادلائي والعضوي :1.2.2.3 جدول

Table 3.2.2.1: Status of Sewage Treatment Plants by Design and Operating Capacities to Hydraulic and Organic Load, 2014

وضع احملطةطاقة احملطة  التشغيليةطاقة احملطة التصميمية

Plant Design CapacityPlant Operating CapacityPlant Status

Treatment Plants حمطة ادلعاجلة 
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نسبة احلمل ادلائيمحل عضويمحل مائيمحل عضويمحل مائينظام ادلعاجلة
نسبة احلمل 

العضوي
Biological

)البيولوجي يوم/3م )( لرت/ملغم )( يوم/3م )( لرت/ملغم Treatmentالتشغيلي إىلالتشغيلي اىل(

Systemالتصميميالتصميمي

HydraulicOrganicHydraulicOrganicOperated Operated 

 Load Load Load Load
Hydraulic 

Load
Organic Load

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

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

Load %Load %

البقعـــــو
مرشحات بيولوجية وأحواض 

14900800117137007988Maturation PondBaq'ahإنضاح

240099523046009660Activated Sludge (A.S)Fohais & Mahesمحاة منشطةالفحيص وماحص

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

.14080100607175MechanicalAmman Univميكانيكيجامعة عمان االىلية

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

.Activated Sludge (A.S)Philadelphia Univ…250...10050250محأة منشطةجامعة فيالدلفيا

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

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

400200036515009175BiologicalTal Al Mantahبيولوجيتل ادلنطح دير عال

800800185275023294Maturation PondKarakمرشحات بيولوجيوالكرك

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

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

 10009004002504028Waste Stabilization PondsPotashتنقية طبيعيةالبــواتس

الطفيــلو
خزان امهوف ومرشحات 

1600105015759009886I.T & A.STafielaبيولوجية

150277501903369Activated SlugeSouth  Cementمحأة منشطةأمسنت اجلنــوب

 10002588001008039Activated SlugePhosphateمحأة منشطةاسكان الفوسفات الطفيلة

577270023581604123Activated 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

9000900900030010033Waste Stabilization PondsAqabaتنقية طبيعيةطبيعي/العقبــو

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

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

Not available (...)غري متوفرة (...)

2014 وضع حمطات التنقية حسب الطاقة التصميميو والتشغيليو ابلنسبة للحمل ادلائي والعضوي :1.2.2.3 جدول/اتبع

Cont.\ Table 3.2.2.1: Status of Sewage Treatment Plants by Design and Operating Capacities to Hydraulic and Organic Load, 2014

وضع احملطةطاقة احملطة  التشغيليةطاقة احملطة التصميمية

Plant Design Capacity

Treatment Plantحمطة ادلعاجلة

Plant Operating CapacityPlant Status

Source: M.O.H-Environmental Healthصحة البيئة-وزارة الصحة: ادلصدر
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نسبة احلمل ادلائيمحل عضويمحل مائيمحل عضويمحل مائينظام ادلعاجلة
نسبة احلمل 

العضوي
Biological

)البيولوجي يوم/3م )( لرت/ملغم )( يوم/3م )( لرت/ملغم Treatmentالتشغيلي إىلالتشغيلي اىل(

Systemالتصميميالتصميمي

HydraulicOrganicHydraulicOrganicOperated Operated 

 Load Load Load LoadHydraulicOrganic Load

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

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

Designed Load %Load %

4000110031149007882Activated Sludge (A.S)Abu Nsairمحأة منشطةأبو نصري

4000780474950011964Activated Sludge (A.S)Al-Jeezehمحأة منشطةاجليزة

4000780474950011964Waste Stabilization PondsWadi Esseirتنقية طبيعية وادي السري

350600500700143117Activated Sludge (A.S)Reform and Rehabilitation Center Swaqaمحأة منشطةشرق عمان/سواقو

Activated Sludge (A.S)Arab Valley...60...2100099512532محأة منشطةوادي العرب

 Activated Sludge (A.S)Madaba Treatment Plant...77...76009505859محأة منشطةحمطة تنقية مأداب

267000650283740850106131Activated Sludge (A.S)Kherbet Samraمحأة منشطةاخلربة السمــرا

Activated Sludge (A.S)Al-Mansourah...27...14...50محأة منشطةادلنصورة

87118007544130087163T.F & Activated SludgeMain Irbidمرشحات بيولوجيةاربــــد الرئيسية

11023955106817009773Activated Sludge (A.S)Great Irbidمحأة منشطةاربد الكربى

 160080015981200100150Activated Sludge (A.S)Hassan Wadiمحأة منشطةوادي حسان

100008004910120049150Activated Sludge (A.S)Almarradمحأة  منشطةادلعراض

T.FKofranjah 1900850260276513790مرشحات بيولوجيةكفرجنـــو

540010004713115087115Activated Sludge (A.S)Ramthaمحأة منشطةالرمثــا

 ..210093315004667150Circulated Biological DisksScience & Techn Univأقراص بيولوجية دوارةجامعة العلوم و التكنولوجيا

18008254190825233100Waste Stabilization PondsMafraqأحواض تنقيو طبيعيةادلفـــرق

Activated Sludge (A.S)Al-Albayt University...............1000محأة منشطةجامعة آل البيت

Waste Stabilization PondsAlakider...74...400015002951تنقية طبيعية االكيدر

5002005015108Activated Sludge (A.S)Jaber Border Centerمحأة  منشطةمركز حدود جابر

Activated Sludge (A.S)Salt...106...770010908128محأة منشطةالسلــــــط

Source: MOENV

(...) Not available

…/.Contd/...يتبع

وزارة البيئة: ادلصدر

غري متوفرة (...)

2015 وضع حمطات التنقية حسب الطاقة التصميمية والتشغيلية ابلنسبة للحمل ادلائي والعضوي :2.2.2.3 جدول

Table 3.2.2.2 : Status of Sewage Treatment Plants by Design and Operating Capacities to Hydraulic and Organic Load, 2015

وضع احملطةطاقة احملطة  التشغيليةطاقة احملطة التصميمية

Plant Design CapacityPlant Operating CapacityPlant Status

Treatment Plants حمطة ادلعاجلة
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نسبة احلمل ادلائيمحل عضويمحل مائيمحل عضويمحل مائينظام ادلعاجلة
نسبة احلمل 

Biologicalالعضوي

)البيولوجي يوم/3م )( لرت/ملغم )( يوم/3م )( لرت/ملغم التشغيلي إىلالتشغيلي اىل(
Treatment

التصميميالتصميمي
System

HydraulicOrganicHydraulicOrganicOperated Operated 

 Load Load Load Load
Hydraulic 

Load
Organic Load

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

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

Load %Load %

البقعـــــو
مرشحات بيولوجية وأحواض 

إنضاح
14900800123636508381Maturation PondBaq'ah

240099523805009950Activated Sludge (A.S)Fohais & Mahesمحاة منشطةالفحيص وماحص

Activated Sludge (A.S)Fohais Cement...12...350185043تنقية طبيعيةالشوبك

400200039218009890BiologicalTal Al Mantahبيولوجيتل ادلنطح دير عال

78580013981200178150Maturation PondKarakمرشحات بيولوجيوالكرك

Activated Sludge (A.S)Karak College...29...1208035محأة منشطةكلية الكرك

8006005003006350Activated Sludge (A.S)Mu’tah Universityمحأة منشطةجامعة مؤتة

1000150067810006867Waste Stabilization PondsAllajounتنقية طبيعيةاللجون

الطفيــلو
خزان امهوف ومرشحات 

بيولوجية
1600105012427007867I.T & A.STafiela

Activated SlugeKarak Hospital............120200محأة منشطةمستشفى الكرك

Activated SlugeKing Hussain Bridge...8019067...120محأة منشطةجسر ادللك حسني

577270024783804354Activated Sludge (A.S)Ma'anمحأة منشطةمعــان

Activated Sludge (A.S)Wadi musa...83...34008002817محأة منشطةوادي موسى

.8006004003005050Activated Sludge (A.S)Hussein BinTalal Unمحأة منشطةجامعة احلسني بن طالل

900090074484208347Waste Stabilization PondsAqabaتنقية طبيعيةطبيعي/العقبــو

120004201089242091100Activated Sludge (A.S)Aqabaمحأة منشطةميكانيكي/العقبــو

7060673800112011166Activated Sludge (A.S)Mu'ta, Mazar & Adnaniyahمحأة منشطةمؤتة ادلزار والعداننية

2015 وضع حمطات التنقية حسب الطاقة التصميميو والتشغيليو ابلنسبة للحمل ادلائي والعضوي، :2.2.2.3 جدول/ اتبع

Cont.\ Table3.2.2.2: Status of Sewage Treatment Plants by Design and Operating Capacities to Hydraulic and Organic Load, 2015

وضع احملطةطاقة احملطة  التشغيليةطاقة احملطة التصميمية

Plant Design CapacityPlant Operating CapacityPlant Status

Source: MOENVوزارة البيئة: ادلصدر

Not available (...)غري متوفرة (...)

Treatment Plants حمطة ادلعاجلة
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201020112012201320142015Discreptionالوصف

.117115122126143152Inlet Wastewater T.Pادلياه الداخلة إىل احملطات

.110110118121136147Treated Outlet Wastewater T.Pاحملطات اخلارجة من احملطات

102102112112125133Reused Treated Wastewaterادلياه ادلعاد استخدامها

Not available (...)غري متوفرة (...)

2015-2010 ،(مليون مرت مكعب)كميات ادلياه الداخلة واخلارجة من حمطات التنقية وادلياه ادلعاجلة  :3.2.2.3 جدول

 Table 3.2.2.3 : Inlet and Outlet of Wastewater to Treatment Plants and the

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

 Reused Treated Wastewater (M.C.M), 2010-2015
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الطاقة التصميميةكميات ادلياه اخلارجةكميات ادلياه الداخلة*الكفاءة
(يوم/3م)(يوم/3م)(يوم/3م)(%)

Repeated 

violation 

criteria *

Efficiency *
Amount of water 

entering

Quantities of 

Outflow Water

Design 

Power

Operating 

Ratio (%)

97.329486226980236400081.01Samraــــــــــــــــــالسمرا

96.91247510062.512000103.96ــــــــــــــــــالعقبة ادليكانيكية
Mechanical 

Aqaba

,CODالعقبة الطبيعية  TSS59.466994995.5900074.43ـــــــــNatural Aqaba

89.147434227.4740064.09Ramthaـــــــــ T.Nالرمثا

70.935562932.5605058.78Mafraqــــــــــــــــــادلفرق

96.965495381.3760086.17Madabaــــــــــــــــــماداب

97.922882209577239.64Maanــــــــــــــــــمعان

BOD, T.N, PO4اربد

COD ,TSS, 

Ecoli
90.383508041.51102375.75Irbid

 ,BOD, TSSوادي الشاللة
COD , T.N, 

Ecoli
85.259125655.51370043.15Wadi Al Shalala

BOD, COD   T.N75.225062453.5900027.84Kfrngaكفرجنة

96.832013096.9400080.03Abu Naseerـــــــــــــــــابو نصري

Ecoli94.472897289.4770094.66Saltـــــــــالسلط

Ecoli931186211277.51490079.61Baqaahـــــــــالبقعة

TSSالكرك
BOD, COD , 

T.N
4314081384550025.6Karak

PO4الطفيلة

BOD, COD 

,TSS T.N, Ecoli
76.414501335.6750019.33Tafileh

T.N 83504044734000126Wadi Sirوادي السري

TSSEcoli96.427192655.32400113.29Fuheisالفحيص

T.N  Ecoli94.81285112414.42100061.2وادي العرب
Valley of the 

Arabs

9815941435.3160099.63Wadi HassanـــــــــEcoliوادي حسان

98.326282524.3340077.29Wadi Musaــــــــــــــــــوادي موسى

TSS , BODتل ادلنطح
COD , T.N, 

Ecoli
96363.2355.840090.8Tinnitus Hill

BODاألكيدر
COD ,TSS, 

T.N, TDS 
45.534003060400085Alkaidar

TDS82.2595512.5120049.58Lajounـــــــــاللجون

T.N97.3773700450017.18Gizaـــــــــاجليزة

TDS97.662685954.2900069.64Symptomsـــــــــادلعراض

96.412031164.4760015.83Adnaniehــــــــــــــــالعداننية

TDS95.59585.535027.14Fugitiveالفجيج

PO4T.N, Ecoli89.9777660.7120064.75الشونة الشمالية
Northern 

Shouneh

9350004500520009.62ــــــــــــــــــجنوب عمان
South of 

Amman

MBRT.NNO397.6600560176034.09Zatari MBRالزعرتي 

TFTSST.N ,COD90.8840780176047.73Zatari TFالزعرتي 

Source: M.O.H-Environmental Health صحة البيئة-وزارة الصحة: ادلصدر

2014نتائج ادلخالفات والكفاءة ونسبة التشغيل حملطات معاجلة ادلياه العادمة،  :4.2.2.3 جدول

Table 3.2.2.4: Violation and Efficiency and Play Ratio of General Treatment Plants, 2014 

اسم احملطة

ادلعايري ادلخالفة 
*غري ادلتكررة

ادلعايري ادلخالفة 
*ادلتكررة

نسبة 
(%)التشغيل

Station name

Department of Statistics\environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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Centralالوسط

Northالشمال

Southاجلنوب

Totalاجملموع

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 

Centralالوسط

Northالشمال

Southاجلنوب

Totalاجملموع

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 

 2014 كمية املياه املستخدمة والعادمة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب مصدر املياه واإلقليم، :1.3.2.3 جدول
(1)

(مرت مكعب) 
Table 3.2.3.1: Quantity of  Used Water and Sewage in Medical Services Activity

اإلقليم

جمموع املياه جمموع املياه بئرصهريجشبكة عامة

Region
العادمةاملستخدمة

Public NetworkTankerWell Total UsedTotal Sewage

12445022079144021452818142085572

WaterWater

43493591

3537409500448744218156

البيبنبث ال تتضمن بيبنبث المستشفيبث العسكريت (1)

578484106298950477427

1337724618543188521975119189797319

 2015  كمية املياه املستخدمة والعادمة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب مصدر املياه واإلقليم :2.3.2.3جدول 
(1)

(مرت مكعب) 
Table 3.2.3.2: Quantity of  Used Water and Sewage in Medical Services Activity 

اإلقليم

جمموع املياه جمموع املياه بئرصهريجشبكة عامة

Region
العادمةاملستخدمة

Public NetworkTankerWell Total Used

131579123983

Total Sewage

203315615753750021911932147369

WaterWater

2844336

 by Source of Water and  Region 2014(1) (M3) 

by Source of Water and  Region 2015(1) (M3) 

البيبنبث ال تتضمن بيبنبث المستشفيبث العسكريت (1)

5397332974053337622809

2703567188177538372945581

572984

1306799000

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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تكلفة التخلص من
(دينار) املياه العادمة 

 Cost of wasteاجملموعريوحدة تكرير ومعاجلةاعادة تدويرحفرة امتصاصيةشبكة عامة

Public SystemCesspoolRecycleTreatment PlantIrrigationTotalwater disposing (JD)

سط
Cالو

en
tra

l

2014 كمية املياه العادمة وتكلفة التخلص منها حسب اإلقليم وأسلوب التخلص منها يف أنشطة الفنادق والتعليم،: 3.3.2.3 جدول

Table 3.2.3.3: Quantity of Waste Water and Cost of its Disposing by Region and disposing methods in Hotels and Education Activities, 2014

النشاط اإلقتصادياإلقليم

(3م)أسلوب التخلص من املياه العادمة 

Economic ActivityRegion

Disposing Method of Waste Water (M
3
)

الفنادق 
3,334,1848,2720.0253,4547,4593,603,369

7,647,945Hotels

سط
Cالو

en
tra

l

255,26515,3460.00.031,540302,150414,523primary educationتعليم اساسي

سط
Cالو

en
tra

l

التعليم الثانوي العام
290,1457,3190.00.0104297,569

345,312General Secondary Education سط
Cالو

en
tra

l

التعليم العايل
1,331,568111,4200.0115,1100.01,558,098

1,991,976Higher Education

سط
Cالو

en
tra

l

5,211,161142,3570368,56439,1035,761,18510,399,757Totalاجملموع

سط
Cالو

en
tra

l
مال

Nالش
o
rth

254,91863,2280.00.0154,125472,271470,566Hotelsالفنادق 

مال
Nالش

o
rth

82,183112,7770.00.00.0194,961405,868primary educationتعليم اساسي

مال
Nالش

o
rth 6000.00.00.0600920General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام مال

Nالش
o
rth

1,816,89292,83371,4001,784,3001,640,5675,405,9923,149,719Higher Educationالتعليم العايل

مال
Nالش

o
rth

2,154,593268,83971,4001,784,3001,794,6926,073,8244,027,073Totalاجملموع

مال
Nالش

o
rth

وب
Sاجلن

o
u

th

402,13820,0520.086,8780.0509,068518,150Hotelsالفنادق 

وب
Sاجلن

o
u

th

32,44976,4237,5060.00.0116,378348,308primary educationتعليم اساسي

وب
Sاجلن

o
u

th 56,8000.00.00.00.056,80056,800General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام وب
Sاجلن

o
u

th

514,1080.00.03,178,0000.03,692,1081,028,216Higher Educationالتعليم العايل

وب
Sاجلن

o
u

th

1,005,49596,4757,5063,264,8780.04,374,3551,951,474Totalاجملموع

8,371,250507,67178,9065,417,7431,833,79516,209,36416,378,304

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

Grand Totalاجملموع الكلي

دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

وب
Sاجلن

o
u

th

Department of Statistics/ Environment Statistics 2014-2015 2015-2014إحصبءاث البيئيت /  دائرة اإلحصبءاث العبمت
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تكلفة التخلص من
(دينار) املياه العادمة 

 Cost of wasteاجملموعريوحدة تكرير ومعاجلةاعادة تدويرحفرة امتصاصيةشبكة عامة

Public SystemCesspoolRecycleTreatment PlantIrrigationTotalwater disposing (JD)

2015 كمية املياه العادمة وتكلفة التخلص منها حسب اإلقليم وأسلوب التخلص منها يف أنشطة الفنادق والتعليم،: 4.3.2.3 جدول

Table 3.2.3.4: Quantity of Waste Water and Cost of its Disposing by Region and disposing methods in Hotels and Education Activities, 2015

النشاط اإلقتصادياإلقليم

(3م)أسلوب التخلص من املياه العادمة 

Economic ActivityRegion

Disposing Method of Waste Water (M
3
)

سط
Cالو

en
tra

l

الفنادق 
3,334,1848,272253,45407,4593,603,369

7,647,945Hotels

سط
Cالو

en
tra

l

255,26515,3460031,540302,150414,523primary educationتعليم اساسي

سط
Cالو

en
tra

l

التعليم الثانوي العام
290,1457,31900104297,569

345,312General Secondary Education سط
Cالو

en
tra

l

التعليم العايل
1,331,568111,420115,11001,558,098

1,991,976Higher Education

سط
Cالو

en
tra

l

5,211,161142,357368,564039,1035,761,18510,399,757Totalاجملموع

سط
Cالو

en
tra

l
مال

Nالش
o
rth

254,91863,22800154,125472,271470,566Hotelsالفنادق 

مال
Nالش

o
rth

82,183112,777000194,961405,868primary educationتعليم اساسي

مال
Nالش

o
rth 6000000600920General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام مال

Nالش
o
rth

1,816,89292,8331,784,30071,4001,640,5675,405,9923,149,719Higher Educationالتعليم العايل

مال
Nالش

o
rth

2,154,593268,8391,784,30071,4001,794,6926,073,8244,027,073Totalاجملموع

مال
Nالش

o
rth

وب
Sاجلن

o
u

th

402,13820,05286,87800509,068518,150Hotelsالفنادق 

وب
Sاجلن

o
u

th

32,44976,42307,5060116,378348,308primary educationتعليم اساسي

وب
Sاجلن

o
u

th 56,800000056,80056,800General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام وب
Sاجلن

o
u

th

514,10803,178,000003,692,1081,028,216Higher Educationالتعليم العايل

وب
Sاجلن

o
u

th

1,005,49596,4753,264,8787,50604,374,3551,951,474Totalاجملموع

8,371,250507,6715,417,74378,9061,833,79516,209,36416,378,304

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

Grand Totalاجملموع الكلي

دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

وب
Sاجلن

o
u

th

Department of Statistics/ Environment Statistics 2014-2015 2015-2014إحصبءاث البيئيت /  دائرة اإلحصبءاث العبمت
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كمية اجلفت الناجتة عن العصر
Quantity of Olive Cake (Jeft) 

Extracted from Pressing

(Ton)(طن)

41194850Ammanالعاصمة 

35155215Balqaالبلقاء 

21502604Zarqaالزرقاء

9171703Madabaماداب 

1184421128Irbidاربد

34984625Mafraqادلفرق

30003276Jarashجرش

43827198Ajlounعجلون

24105010Karakالكرك

236310Tafielaالطفيلة

738577Ma'anمعان

194231Aqabaالعقبة

3700356727Totalاجملموع

Source: Department of statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: ادلصدر

(طن) 2015-2014 كمية اجلفت الناجتة عن عصر الزيتون حسب احملافظة، :1.1.3.3 جدول
Table 3.3.1.1: Quantity of Olive Cake (Jeft) Extracted from Pressing by governorate,2014-2015

Governorateاحملافظة 

20142015
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الوحدةحفرة جتميعتسليمها اىل بيع وتدويروحدة تكرير شبكة مكب خاص مكب مرمدات مرمدات اجملموع
امتصاصيةمنعزلجهة أخرىومعاجلة عامةللنفاايت اخلطرةالبلدايتمركزيوخاصة

TotalPrivate CentralDumpsHazardousPublic TreatmentRecycling Handle toIsolationSeptic Unit

IncineratorsIncineratorsWaste  Network&Refining& SellingOther Tank

  DumpUnit Directory 

نفاايت
أعضاء بشرية مستأصلة 

خارجية
26736006253590002042400

No.External Organs EctomNon

33518774813114173250001231400No.Internal Organs Ectomأعضاء داخلية أحشاءمعدية
Sharp

3973642382304826101070000877000No.Teeth Contaminatedأسنانغري

18613816188133575481724013000خالصات الوالدةحادة
7545

00No.Placenta TissuesResidues

 عبوات االمصال
وادلطاعيم

718016200438571047511269000000

No.Serums and Vaccines Bags 

6147388563812205229000926600No.Expired Blood Unitsوحدات الدم التالفة

بقااي حتاليل دمنفاايت
15280300009762618477023101013599Ltr.Blood Tests ResiduesNon

بقااي حتاليل بولطبية
140048113870084630716633112341900080724045000No.Urine Residues Hazurdous

بقااي حتاليل برازغري 
427326250502747649585863920003153500No.Stool Tests ResiduesMedical

خطرة
اطباق بقااي زراعة 

634025جرثومية
6040040690565401037300005645000

No.micro. Test ResiduesWaste

عدد اخلزعات ادلفحوصة
1810876350132672535303820001114800

No.Biopsy Tests Tesidual

أكياس سلس البول
5293535858018872125519226860000000No.Urine Bags

مواد الغيار على اجلروح
766141916880658513772398901401346000000KgCotton & Gauze

فوط مستعملة
84712856707152326550868455840000041643No.Disposable Diapers

أكياس خمتلف األحجام
55400407059001998413274812687601000000No.Different Size Bags

(اوتوكليف)نفاذة للبخار
161518820801570717349787413000000

No.Permeable Bags (Autoclave) 

عبوات مضغوطة
780451070403322647110172000000No.Spray Tubes

انجتة عن وحدة غسيل 
الكلى

7228604874056734511767634260000315820

No.Disposales of  Dialysis Unit

عبوات االدوية
18154183700019527675930072184200001020000No.Medical Disposable

مواد زجاجية
95815623270056606942512109175000077000No.Medical Glasses

1560716مواد بالستيك
489750332294416140317472000050600No.Disposable Plastics

32130812361032298952408507269519000000No.I.V.S.Bagsعبوات حماليل وريدية

…/يتبع
Contd. /…

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

والتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 
weighting procedures and rounding of figures

2014 كمية النفاايت الصلبة والسائلة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب الصنف وأسلوب التخلص :4.1.3.3 جدول

Table 3.3.1.4 : Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and Method of Disposal, 2014

CategoryMaterialالصنفاملادة
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الوحدةحفرة جتميعتسليمها اىل بيع وتدويروحدة تكرير شبكة مكب خاص مكب مرمدات مرمدات اجملموع
امتصاصيةمنعزلجهة أخرىومعاجلة عامةللنفاايت اخلطرةالبلدايتمركزيوخاصة

TotalPrivate CentralDumpsHazardousPublic TreatmentRecycling HandleIsolationSeptic Unit

IncineratorsIncineratorsWaste  Network& Refining& Sellingto OtherTank

  DumpUnit Directory

10356693624040758546712148019619560000637500No.Syringes & NeedlesSharpأبر وحقننفاايت

2465654748201664717528206499070000233900No.LancetsWasteشفراتحادة

168485000015997853920003115Ltr.Clinical KitsChemicalكواشف طبية سائلةنفاايت  

1032700001003623900052Ltr.Med. Stains& Medicinalأصباغ سائلةكيميائية

Liquids from Wasteسوائل انجتةودوائية

56578600004448339869300022260Ltr.Surgereisمن العمليات

بقااي منظفات ومعقمات 
عادية

6693040000600935628560005513Ltr.Disinfective Residues

بقااي مادة التحميض 
(فيكسر)

454660000484616080100201368560775Ltr.Fixer Residues

بقااي مادة التحميض 
(ديفيلوبر)

1972200000066551088221850Ltr.Developer Residues

786467275451547992594080001420133051400No.Wasted Filmsاألفالم التالفة

289959182751918352369051699000446000Ltr.Medicinal Residuesنفاايت دوائية

Liquids Fromسوائل انجتة عن

1439847200001400106534019700057210Ltr.Dialysis Unitوحدة غسيل الكلى

Liquid from Isolateسوائل انجتة

159727500001556978402970000Ltr.Dialysis Unitعن وحدة العزل

نفاايت وزوائد حشو 
االسنان

107852000594872830000000No.Teeth fill Residues

دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر
 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

 2014 كمية النفاايت الصلبة والسائلة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب الصنف وأسلوب التخلص، :4.1.3.3 جدول/ اتبع
(1)

Contd./ Table 3.3.1.4 : Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and Method of Disposal, 2014 
(1)

CategoryMaterialالصنفاملادة
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الوحدةحفرة جتميعتسليمها اىل بيع وتدويروحدة تكرير شبكة مكب خاص مكب مرمدات مرمدات اجملموع
امتصاصيةمنعزلجهة أخرىومعاجلة عامةللنفاايت اخلطرةالبلدايتمركزيهخاصة

TotalPrivate CentralDumpsHazardousPublic TreatmentRecycling Handle toIsolationSeptic Unit

IncineratorsIncineratorsWaste  Network&Refining& SellingOther Tank

  DumpUnit Directory 

أعضاء بشرية مستأصلة خارجيةنفاايت

91080001390000771800

No.External Organs EctomNon

74361192222701888000212900No.Internal Organs Ectomأعضاء داخلية أحشاءمعدية
Sharp

100151986493502044000105000No.Teeth Contaminatedأسنانغري

9150396005590757519422000خالصات الوالدةحادة
5999

00No.Placenta TissuesResidues

 231733789147578093819000000No.Serums and Vaccines Bags واملطاعيمعبوات االمصال

29286212381531844180001840900No.Expired Blood Unitsوحدات الدم التالفة

بقااي حتاليل دمنفاايت
31120900003686656573021205005720Ltr.Blood Tests ResiduesNon

بقااي حتاليل بولطبية
9142020241291612207411020000492404000No.Urine Residues Hazurdous

بقااي حتاليل برازغري 
395874198211895212569900029650325No.Stool Tests ResiduesMedical

75993اطباق بقااي زراعة جرثوميةخطرة
20190435281309779000236600No.micro. Test ResiduesWaste

عدد اخلزعات املفحوصة
4057996331047311019199000116300No.Biopsy Tests Tesidual

أكياس سلس البول
738293587206723047819093000000No.Urine Bags

مواد الغيار على اجلروح
2221860185696714391642531257520000000KgCotton & Gauze

فوط مستعملة
2881921352960301156685389390001874000No.Disposable Diapers

أكياس خمتلف األحجام
87360467436149802481641174726000000No.Different Size Bags

(اوتوكليف)نفاذة للبخار
40871329572045334579469713000000No.Permeable Bags (Autoclave) 

عبوات مضغوطة
12079882584335461808000000No.Spray Tubes

انجتة عن وحدة غسيل الكلى
1504609937229768230017833000011870No.Disposales of  Dialysis Unit

عبوات االدوية
574780532515448815850393437000568000No.Medical Disposable

مواد زجاجية
267894811901293003569319461000022500No.Medical Glasses

196868مواد بالستيك
5584077033245783866700007500No.Disposable Plastics

5070605731219401718034775385000000No.I.V.S.Bagsعبوات حماليل وريدية

…/يتبع
Contd. /…

 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

والتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 
weighting procedures and rounding of figures

2015 كمية النفاايت الصلبة والسائلة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب الصنف وأسلوب التخلص، :5.1.3.3 جدول

Table 3.3.1.5 : Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and Method of Disposal, 2015 

CategoryMaterialالصنفاملادة



 189

الوحدةحفرة جتميعتسليمها اىل بيع وتدويروحدة تكرير شبكة مكب خاص مكب مرمدات مرمدات اجملموع
امتصاصيةمنعزلجهة أخرىومعاجلة عامةللنفاايت اخلطرةالبلدايتمركزيوخاصة

TotalPrivate CentralDumpsHazardousPublic TreatmentRecycling HandleIsolationSeptic Unit

IncineratorsIncineratorsWaste  Network& Refining& Sellingto OtherTank

  DumpUnit Directory

10425062520474816154204304641000000No.Syringes & NeedlesSharpأبر وحقننفاايت

38434897947215006959059805000020000No.LancetsWasteشفراتحادة

1244340000108986142380001210Ltr.Clinical KitsChemicalكواشف طبية سائلةنفاايت  

976900008866677000226Ltr.Med. Stains& Medicinalأصباغ سائلةكيميائية

Liquids from Wasteسوائل انجتةودوائية

249036600001927752261834000300780Ltr.Surgereisمن العمليات

بقااي منظفات ومعقمات 
عادية

7220400000362961117662000241417Ltr.Disinfective Residues

بقااي مادة التحميض 
(فيكسر)

179160000337035071020693903080Ltr.Fixer Residues

بقااي مادة التحميض 
(ديفيلوبر)

22270000004251765380Ltr.Developer Residues

29557244950458826147900035814290400No.Wasted Filmsاألفالم التالفة

17844393251229184500251850001651500Ltr.Medicinal Residuesنفاايت دوائية

Liquids Fromسوائل انجتة عن

1080303600006439816428966300073557Ltr.Dialysis Unitوحدة غسيل الكلى

Liquid from Isolateسوائل انجتة

126817000001179509886610000Ltr.Dialysis Unitعن وحدة العزل

نفاايت وزوائد حشو 
االسنان

739214628105849000000No.Teeth fill Residues

دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر
 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

 2015 كمية النفاايت الصلبة والسائلة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب الصنف وأسلوب التخلص، :5.1.3.3 جدول/ اتبع
(1)

Contd./ Table 3.3.1.5 : Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and Method of Disposal, 2015 
(1)

CategoryMaterialالصنفاملادة
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اجملموعإقليم اجلنوبمعان والعقبةالكركإقليم الشمالجرش وعجلوناملفرقإربدإقليم الوسطالزرقاءمأدابالبلقاءالعاصمة
AmmanBalqaMadabaZarqaCenter RegionIrbdMafraq Jarash And Ajloon North RegionKarakMa`an and AqabaSouth RegionTotal

2250416041311422526313158070146535826736عدداعضاء مستأصلة خارجية
No.External Organs Ectom

238685512592622544473952000759522024246233501عدداعضاء مستأصلة داخلية
No.Internal Organs Ectom

4192436514707660537054063370044332101725193560073عدداكياس وحدات الدم التالفة
No.Expired Blood Units

800218531561512445106612660702243100693943100701010110186116عددخالصات الوالدة
No.Placenta Tissues

26661530049026145430081204550001254552001248644862001عددعبوات االمصال وادلطاعيم
No.Serums and Vaccines Bags 

213181590060823516717094022001031005550555039376عددعدد االسنان ادلخلوعة
No.Teeth 

1889828119500808201255382491051950225053305190719033810312497عددعبوات خاصة لعزل االدوات احلادة
No.Isolated containers for sharp tools

2874817774845707763444743353240330005654074001448021880525853عدداكياس سلس البول
No.Urine Residues 

33006101719063400051528400332883331337000520000139031337001377001414005535040عدداكياس من خمتلف االحجام
No.Different Size Bags

159755816491270605516065321876500210044761550258041301615138عدداوتوكليف- اكياس نفاذة للبخار 
No.Permeable Bags (Autoclave) 

عددادلستهلكات الناجتة عن غسيل الكلى
35275221900820046530429382213260204828210243518117003390045600718500

No.Disposales of  Dialysis Unit

155009240003472620800160961819846023000200760340028036801814058عددعبوات االدوية
No.Medical Disposable

207755123413017936027792227689632912156100029731565803763001421033208381عددعبوات احملاليل الوريدية
No.I.V.S.Bags

3602830404079158844735109407001101010001300230058045عددعبوات مضغوطة
No.Spray Tubes

45563714617423924003498496926296000620010482911002460025700629025عددعدد اطباق الزراعة اجلرثومية
No.micro. Test Residues

1514742503820315715795435200035209381867519613181087عددعدد اخلزعات ادلفحوصة
No.Biopsy Tests Tesidual

2288022679517692143927880510806115501200012161191601635025510425926عددعدد عبوات عينات الرباز
No.Stool Tests Residues

397790162555114801260516978762288156800390000625615649050500569901380481عددعدد عبوات عينات البول
No.Urine Bags

5192252536910690163827719111109067440001134678800490013700846278عدداطفال ونسائية- فوط مستعملة 
No.Disposable Diapers

8044261575905368918351723472620528151935837010305152303لرتكمية الدم ادلسحوبة للتحليل
Ltr.Blood Tests Residues

716929426801297502738001163159178717175000700036071734036500368401560716عددمستهلكات بالستكية
No.Disposable Plastics

كغاخل..... قطن وشاش - مواد الغيار 
5764201967432107008290077571340597834800064583471017626223367658259

KgCotton & Gauze

43142319706115210972026635419031021200650001765108700031065118065958116عددمواد زجاجية طبية وخمربية
No.Medical Glasses

74372864270142091121382790802181144118226500116676840200455088570810332694عددحقن- ابر 
No.Syringes & Needles

204650610906517898910892264558135176260001377761280042520553202457654عددشفرات ومواد حادة
No.Lancets

715312530115684641591213018044504510313لرتاصباغ سائلة
Ltr.Med. Stains

21771266631271072024015138511110478344550019499221200142422624731467عددافالم االشعة ادلستخدمة
No.Wasted Films

10061703112070110432021545621344128686355625002333088938618000318004980014380472لرتالسوائل الناجتة عن غسيل الكلى
Ltr.Dialysis Unit

- السوائل الناجتة عن غسيل الكلى 
وحدة العزل

لرت
1445746382969707176315567752781010398031800800420050001593575

Ltr.Liquid from Isolate Dialysis Unit

1845120020803100822551021300100650230501900495019677لرتديفيلوبر- بقااي مادة التحميض 
Ltr.Developer Residues

195718041059841071846650551275100073303050165751962545421لرتفيكسر- بقااي مادة التحميض 
Ltr.Fixer Residues

56578116695942822275614179444533000047453404036027642669274لرتبقااي منظفات ومعقمات عادية
Ltr.Disinfective Residues

4007448353031701404747507207624007231617001670018400565466لرتسوائل انجتة عن العمليات
Ltr.Liquids From Surgereis

7638833214029486271323653462020105347459600960168070لرتكواشف طبية سائلة او مذابة
Ltr.Clinical Kits

2302096900180004025514927815150027965320036006800289914عددنفاايت دوائية
No.Medicinal Residues

497800275005295020105005460032032010785عددنفاايت وزوائد حشو االسنان
No.Teeth fill Residues

Table: Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and GovernerateAnd Region, 2014

2014 كمية النفاايت الصلبة والسائلة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب الصنف واحملافظة واإلقليم،: 6.1.3.3 جدول

Category UNIT الوحدةالصنف
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اجملموعإقليم اجلنوبمعان والعقبةالكركإقليم الشمالجرش وعجلوناملفرقإربدإقليم الوسطالزرقاءمأدابالبلقاءالعاصمة
AmmanBalqaMadabaZarqaCenter RegionIrbdMafraq Jarash And Ajloon North RegionKarakMa`an and AqabaSouth RegionTotal

عدداعضاء مستأصلة خارجية
611632321926372181044666252020882169108

No.External Organs Ectom

47891126745455221484702621815954997436عدداعضاء مستأصلة داخلية
No.Internal Organs Ectom

22422371352252305359872017661844184929286عدداكياس وحدات الدم التالفة
No.Expired Blood Units

391522797300067835173230593105029643460630252140516591503عددخالصات الوالدة
No.Placenta Tissues

9759576159024141433843350270070351500300180023173عددعبوات االمصال وادلطاعيم
No.Serums and Vaccines Bags 

506050037654863160108994069046046010015عددعدد االسنان ادلخلوعة
No.Teeth 

1176124210285207064157406119819000152322504475036008350188259عددعبوات خاصة لعزل االدوات احلادة
No.Isolated containers for sharp tools

3560660089151877461302703267523551006210801385246573829عدداكياس سلس البول
No.Urine Residues 

367389113307012553056501899276720900060852918058007910079900873604عدداكياس من خمتلف االحجام
No.Different Size Bags

41946553325000109953784942683725001302946783670753408713عدداوتوكليف- اكياس نفاذة للبخار 
No.Permeable Bags (Autoclave) 

عددادلستهلكات الناجتة عن غسيل الكلى
281001294909205752126066161075303219144266025905250150460

No.Disposales of  Dialysis Unit

4485703550185005004711209897050069010016050030003500574780عددعبوات االدوية
No.Medical Disposable

31289118150144004468839012959595528095797445421304034742477507060عددعبوات احملاليل الوريدية
No.I.V.S.Bags

320765261871451922870360064708233541712079عددعبوات مضغوطة
No.Spray Tubes

48691633437246652228163555705611748626203660628075993عددعدد اطباق الزراعة اجلرثومية
No.micro. Test Residues

281582381969552954663851210665035803950453040579عددعدد اخلزعات ادلفحوصة
No.Biopsy Tests Tesidual

27411243610901451323873377185793435510001845284539587عددعدد عبوات عينات الرباز
No.Stool Tests Residues

392748445770166056509412845285047662046117504115586591420عددعدد عبوات عينات البول
No.Urine Bags

1915368013454034940239029363290328539614475048009550288192عدداطفال ونسائية- فوط مستعملة 
No.Disposable Diapers

2523051006117401280627785712634201615821623213280384017120311209لرتكمية الدم ادلسحوبة للتحليل
Ltr.Blood Tests Residues

98040120117901291011394146847370070305757721840351025350196868عددمستهلكات بالستكية
No.Disposable Plastics

كغاخل..... قطن وشاش - مواد الغيار 
8405773042410470119320020746711261025200473713603974503700111502221860

KgCotton & Gauze

16498061643030437817855246552120008000665522230049022790267894عددمواد زجاجية طبية وخمربية
No.Medical Glasses

621952590877230195089883358143713426049901529633400278561851042505عددحقن- ابر 
No.Syringes & Needles

201887310626275025887321586425341700985854092461040608670384348عددشفرات ومواد حادة
No.Lancets

8243605971843328910022411905209259769لرتاصباغ سائلة
Ltr.Med. Stains

9960130245391005816900446029418332273824854378430044084295572عددافالم االشعة ادلستخدمة
No.Wasted Films

6180312259344173000526736665329505907501238350174430779500339001134008523036لرتالسوائل الناجتة عن غسيل الكلى
Ltr.Dialysis Unit

- السوائل الناجتة عن غسيل الكلى 
وحدة العزل

لرت
1061069581119005866011787409170107580084980350410044501268170

Ltr.Liquid from Isolate Dialysis Unit

9519534215647482332637784583458032227لرتديفيلوبر- بقااي مادة التحميض 
Ltr.Developer Residues

104914661275100389063466701750876635801680526017916لرتفيكسر- بقااي مادة التحميض 
Ltr.Fixer Residues

30273218350498605800542894723851920003126027177926961861821314722040لرتبقااي منظفات ومعقمات عادية
Ltr.Disinfective Residues

18368903820958606048019970504407760167004574761270023140358402490366لرتسوائل انجتة عن العمليات
Ltr.Liquids From Surgereis

10083910263355019461165986269200550701979225817124434لرتكواشف طبية سائلة او مذابة
Ltr.Clinical Kits

1468085950100005410168168250007753275250045007000178443عددنفاايت دوائية
No.Medicinal Residues

11100762187250811079517003503507392عددنفاايت وزوائد حشو االسنان
No.Teeth fill Residues

2015 كمية النفاايت الصلبة والسائلة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب الصنف واحملافظة واإلقليم، :7.1.3.3 جدول

Table3.3.1.7 : Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and GovernerateAnd Region, 2015

UNITCategoryالوحدةالصنف
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اخرىاستخدام وحدة تكرير تدويرطرح بيعحرق مكب خاص مكب االمانةاجملموع
داخل املصنعومعاجلة ابلعراءابلنفاايت اخلطرة او البلدية

TotalMunicipality HazardousBurning SellingDesposing in Recycling TreatmentUsed Other

Dump
Waste  

bare land
& Refining

Inside

  Dump Unit  the Site

761.22.0390.10.0291.40.072.70.00.05.0Solid Chemical Wastesخملفات مواد كيماوية صلبة

13243.0406.614.40.18539.10.04282.80.00.00.0Plastic Wasteخملفات بالستيك

32552.78.03666.70.028672.60.0205.40.00.00.0Iron Metallic Residuesخملفات املعادن احلديدية

260.00.00.00.0260.00.00.00.00.00.0Drums and Tanks(عدد)براميل وخزاانت حديدية 

790.40.019.80.0457.70.0312.90.00.00.0Iron Non-Metallic Residuesخملفات املعادن غري احلديدية

548.678.82.10.0435.90.031.80.00.00.0Paper Residuesخملفات ورقية

695.80.00.00.0117.00.04.00.0560.014.8Otherاخرى

48852495409303877404910056020Totalاجملموع

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) 2014كمية املخلفات الصلبة الناجتة عن بعض أنشطة الصناعات اخلطرة حسب النوع وأسلوب التخلص، : 8.1.3.3 جدول
Table 3.3.1.8 : Quantity of Solid Residues Resulting from some Hazardous Industries Activities by Kind and Disposal Method, 2013 (Ton)

Materialاملادة
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اخرىاستخدام تدويرالتخلص إبشرافطرح طمربيعحرقمكب شبكة مكب االمانة اجملموع
داخل املصنع وزارة الصحةابلعراء النفاايت اخلطرةالصرف الصحياو البلدية

TotalMunicipalityPublic HazardousBurning SellingBurialDesposing in Under the Recycling Used Other

 DumpNetwork
Waste  

bare landSupervision Inside 

  Dump  of MOHthe Site

60098.2210.00.0Solid Chemical Wastes#############60308.20.00.00.00.00.00.00.0خملفات مواد كيماوية صلبة

51.10.00.0Plastic Waste#############574.1387.10.00.00.0135.90.00.0خملفات بالستيك

0.0210.01.8Iron Metallic Residues#############749.921.80.00.00.0490.40.025.9خملفات املعادن احلديدية

0.00.00.0Drums and Tanks#############1155.00.00.00.00.01155.00.00.0(عدد) براميل وخزاانت حديدية 

0.00.00.0Iron Non-Metallic Residues#############49.47.70.00.00.028.213.50.0خملفات املعادن غري احلديدية

495.80.00.0Paper Residues#############2032.1367.30.00.02.61166.50.00.0خملفات ورقية

15.518.00.0Other#############227.526.00.00.00.0168.00.00.0أخرى

25.90.060660.6438.01.8Total##########65096.2809.90.00.02.63143.9اجملموع 

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) 2014كمية املخلفات الصلبة الناجتة عن بعض أنشطة الصناعات حسب النوع وأسلوب التخلص، : 9.1.3.3 جدول
Table3.3.1.9 : Quantity of Solid Residues Resulting from some Industrial Activities by Kind and Disposal Method, 2014 (ton)

Materialاملادة
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اخرىبرك تسحبوحدة تكرير تدويرريطرح بيعمكبشبكة الصرفمكب االمانة اجملموعالوحدة 
 بصهاريجومعاجلة ابلعراء النفاايت اخلطرة الصحياو البلدية

TotalMunicipalityPublic Hazardous SellingDesposing in IrrigationRecycling TreatmentSepticOtherUnit

 DumpNetworkwastebare land& Refining Tank

 DumpUnit

3361.07.00.00.01038.50.00.02315.50.00.00.0TonLiquid Chemical Wastesطنخملفات مواد كيماوية سائلة

319.70.00.00.00.00.00.019.70.00.00.0M3Liquid Chemical Wastesمخملفات مواد كيماوية سائلة

320660.90.02035.77.40.00.05832.10.00.012785.70.0M3Saline Wastewaterممياه عادمة 

3مأخرى
17.00.00.00.00.00.00.017.00.00.00.0

M3Other

320697.60.02035.77.40.00.05832.136.70.012785.70.0M3Totalماجملموع 

 3361.07.00.00.01038.50.00.02315.50.00.00.0TonTotalطناجملموع

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 

2014كمية املخلفات السائلة الناجتة عن بعض أنشطة الصناعات اخلطرة حسب النوع وأسلوب التخلص، : 10.1.3.3 جدول

Table 3.3.1.10 : Quantity of Liquid Residues Resulting from some Hazardous Industrial Activities by Kind and Disposal Method, 2014

Materialاملادة
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اخرىبرك تسحب استخدام وحدة تكرير تدويرحفرة ريطرح طمربيعمكب خاصشبكة الصرفمكب االمانة اجملموعالوحدة
بصهاريجداخل املصنعومعاجلة امتصاصيةابلعراء ابلنفاايت اخلطرة الصحياو البلدية

UnitTotalMunicipalityPublic Hazardous SellingBurialDesposingIrrigationSewage Recycling TreatmentUsed Septic Other

 DumpNetwork
Waste  

 in bareNetwork
& Refining

Inside theTank

  Dump 
 land

Unit
 Site

2140.00.077.44.00.00.00.00.0132.70.00.00.00.0Chemical Wastesطنخملفات مواد كيماوية 

1764014543.00.01692.70.00.01757322.00.00.04455.90.00.00.00.0Chemical Wastes 3مخملفات مواد كيماوية 

1044010436.50.00.00.00.03.00.00.00.00.00.00.00.0Other (Kumkhah Residues) 3م(كمخة)اخرى 

873080.01240.225.40.00.00.071600.01000.00.00.013442.40.00.0Saline 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 

2014كمية املخلفات السائلة الناجتة عن بعض أنشطة الصناعات حسب النوع وأسلوب التخلص، : 11.1.3.3 جدول

Table 3.3.1.11 : Quantity of Liquid Residues Resulting from some Industrial Activities by Kind and Disposal Method, 2014 (M3)

Materialاملادة
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Disposing Methodأسلوب التخلص                                                                                                
بيعمكببيعو جلهةمكب
خاصخمتصة ابلتدوير االمانة

Municpal RecycleBurningSell forSpecialSell

DumpRecyclerDump

11125.00.00.00.00.00.0TonOrgnic Wasteطن11125.0 نفاايت عضوية

439.10.00.00.00.00.0TonGlass Wasteطن439.1 نفاايت زجاجية

0.00.00.0413900.00.0Tonplastic Wasteطن41390.0 نفاايت بالستيكية

0.00.00.0783.10.00.0Tonpaper&Cartoon Wasteطن783.1 نفاايت ورقية وكرتونية

0.04510.00.00.00.0TonMetallic Wasteطن450.7 نفاايت معدنية

3442.00.00.00.00.00.0TonFabric Wasteطن3442.0 نفاايت أقمشة

عبوات معطرات ومبيدات 
ومنظفات

0.00.00.0405950.00.0No.Odorous &pesticides Tubesعدد40594.9

15006.1450.70.082768.00.00.0TonTotal of Solid Wasteطن98224.7جمموع النفاايت الصلية 

250.00.00.00.00.00.0TonOrgnic Wasteطن250.0  نفاايت عضوية

150.00.00.00.00.00.0Tonplastic Wasteطن150.0 نفاايت بالستيكية

0.025.00.00.00.00.0Tonpaper&Cartoon Wasteطن25.0 نفاايت ورقية وكرتونية

10.00.00.00.00.00.0TonMetallic Wasteطن10.0 نفاايت معدنية

5.00.00.00.00.00.0TonOtherطن5.0أخرى
عبوات معطرات ومبيدات 

150.00.00.00.00.00.0No.Odorous &pesticides Tubesعدد150.0ومنظفات

565.025.00.00.00.00.0TonTotal of Solid Wasteطن590.0جمموع النفاايت الصلية

650.00.00.00.00.00.0TonOrgnic Wasteطن650.0  نفاايت عضوية

150.00.00.00.00.00.0Tonplastic Wasteطن150.0 نفاايت بالستيكية

0.022.00.00.00.00.0Tonpaper&Cartoon Wasteطن22.0 نفاايت ورقية وكرتونية

5.00.00.00.00.00.0TonMetallic Wasteطن5.0 نفاايت معدنية

عبوات معطرات ومبيدات 
ومنظفات

11125.00.00.00.00.00.0No.Odorous &pesticides Tubesعدد11125.0

11930.022.00.00.00.00.0TonTotal of Solid Wasteطن11952.0جمموع النفاايت الصلية 

22.00.00.00.00.00.0TonOrgnic Wasteطن22.0  نفاايت عضوية

5.00.00.00.00.00.0TonGlass Wasteطن5.0 نفاايت زجاجية

900.0900.00.00.00.00.00.0Tonplastic Waste نفاايت بالستيكية

20.00.00.00.00.00.0Tonpaper&Cartoon Wasteطن20.0 نفاايت ورقية وكرتونية

150.00.00.00.00.00.0TonMetallic Wasteطن150.0 نفاايت معدنية

99.00.00.00.00.00.0TonFabric Wasteطن99.0 نفاايت أقمشة

عبوات معطرات ومبيدات 
ومنظفات

1300.00.00.00.00.00.0No.Odorous &pesticides Tubesعدد1300.0

 1196.00.00.00.00.00.0TonTotal of Solid Wasteطن1196.0جمموع النفاايت الصلية 

28697.1497.70.082768.00.00.0Tonطن111962.7

.12575004059500Noعدد53170 Total of Odorous & pesticides Tubesجمموع عبوات املعطرات واملنظفات

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : املصدر

 Generalالتعليم الثانوي

Secondary 

Education

 Higherالتعليم العايل

Education

Grand Total of Solid Wasteجمموع النفاايت الصلية الكلي

حرقتدوير

Qty.

Hotelsالفنادق 

 primaryالتعليم االساسي

Education

2015 كمية املخلفات الصلبة والسائلة الناجتة من أنشطة الفنادق والتعليم حسب أسلوب التخلص،: 12.1.3.3 جدول

 Table3.3.1.12:  Quantity of Solid  and Liquid Waste Generated from Hotel and Education Activities by Disposing Method, 2015

النشاط 
االقتصادي

 نوع النفاية

الكمية

الوحدة

Disposing Method       

UnitWaste Type
Economic 

Acitivityy



 197

أخرىبيع مكب خاص  تسليمه اىل جهات خمتصة ابلتدويرمنحة اىل جهة أخرى مكب االمانة 

QuantityDumpGranted to OtherDelivered to Recyling 

Specialist

Special DumpSell      Other

7807.7527.8505.7394.886.06026.6266.8عددكمبيوتر شخصي
No.personal Computer

436.9306.30.051.30.079.30.0عددكمبيوتر حممول
No.persona Laptop

251.50.00.046.00.096.8108.7عددCRTشاشات 
No.CRT Screen

1495.8443.866.7158.716.5785.225.0عددLCDشاشات 
No.LCD Screen

17.54.20.04.70.00.08.7عددماسح ضوئي
No.Scanners

3178.8770.041.2989.09.01104.4265.3عددطابعات 
No.Printers

26788.826287.00.00.00.00.0501.7عددبطارايت جافة
No.Dry Batteries

2342.72030.10.0210.00.0102.70.0عددبطارايت قابلة للشحن
No.Chargeable Batteries

141170.4140587.2100.0330.80.0152.40.0عددعبوات أحبار كارتدرج
No.Cartridge Ink

8733.54300.20.04433.30.00.00.0عددعبوات أحبار معبأة
No.Refill Ink

302.60.00.00.00.0206.396.3عدداكسوارت
No.Accessories

25951.824539.90.00.00.0108.71303.1عددCFLاللمبة الفلورية املدجمة 
No.Compact Fluorescent Bulb CFL

8222.67559.60.00.00.00.0663.0عدد(نيون  ) الفلورسنت 
No.  Fluorescent (neon)

1288.2155.80.0216.10.0854.761.5عددثالجات
No.Refrigerators

1302.10.00.09.30.01224.268.6عددتلفزيوانت
No.Televisions

186.40.00.032.70.0128.824.9عددمكيفات
No.Conditioners

2284.3875.233.3597.50.0673.4105.0عددمراوح
No.Fans

351.5320.00.00.00.031.50.0عددنفاايت كهرابئية اخرى
No.Electrical devices 

348.534.80.00.00.0313.80.0عدداخرى
No.Other

232,462208,7427477,47411211,8893,499No.Totalعدداجملموع

Source: Department of Statisticsدائرة االحصاءات العامة :مصدر 

2014كمية ونوع املخلفات اإللكرتونية والكهرابئية الناجتة عن أنشطة الفنادق والتعليم حسب أسلوب التخلص لعام،  :13.1.3.3جدول 

Table3.3.1.13: Quantity and Type of Electronic and Electrical Waste Produced from Hotel and Education Activities by Disposing Method, 2014

الوحدةنوع النفاية
الكمية

                Disposal Methodأسلوب التخلص                             

UnitWaste Type

Department of Statistics/ Environment Statistics 2014-2015 2015-2014 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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أخرىبيع مكب خاص  تسليمه اىل جهات خمتصة ابلتدويرمنحة اىل جهة أخرى مكب االمانة 

QuantityDumpGranted to OtherDelivered to Recyling 

Specialist

Special DumpSell      Other

597.70.019.688.2460.50.029.4عددكمبيوتر شخصي
No.personal Computer

35.40.00.00.034.00.01.4عددكمبيوتر حممول
No.persona Laptop

49.00.028.014.00.00.07.0عددCRTشاشات 
No.CRT Screen

344.80.00.02.8330.80.011.2عددLCDشاشات 
No.LCD Screen

42.00.07.028.00.00.07.0عددماسح ضوئي
No.Scanners

154.60.07.056.068.00.023.6عددطابعات 
No.Printers

273.7273.70.00.00.00.00.0عددبطارايت جافة
No.Dry Batteries

34.834.80.00.00.00.00.0عددبطارايت قابلة للشحن
No.Chargeable Batteries

5597.55427.50.0170.00.00.00.0عددعبوات أحبار كارتدرج
No.Cartridge Ink

284.2284.20.00.00.00.00.0عددعبوات أحبار معبأة
No.Refill Ink

636.30.00.00.0365.00.0271.3عدداكسوارت
No.Accessories

1773.11773.10.00.00.00.00.0عددCFLاللمبة الفلورية املدجمة 
No.Compact Fluorescent Bulb CFL

454.3447.30.00.00.00.07.0عدد(نيون  ) الفلورسنت 
No.  Fluorescent (neon)

0.00.00.00.00.00.00.0عددثالجات
No.Refrigerators

0.00.00.00.00.00.00.0عددتلفزيوانت
No.Televisions

0.00.00.00.00.00.00.0عددمكيفات
No.Conditioners

97.30.00.00.097.30.00.0عددمراوح
No.Fans

980.0980.00.00.00.00.00.0عددنفاايت كهرابئية اخرى
No.Electrical devices 

1739.01435.00.00.30.0303.70.0TonPaper and Cartoon Wasteطننفاايت ورقية وكرتونية

11,3559220.461.6359.01355.60.0357.90.0Totalعدداجملموع

Source: Department of Statisticsدائرة االحصاءات العامة :مصدر 

2014كمية ونوع املخلفات اإللكرتونية والكهرابئية الناجتة عن أنشطة صيانة برجميات حسب أسلوب التخلص لعام،  :14.1.3.3جدول 

Table 3.3.1.14: Quantity and Type of Electronic and Electrical Waste Produced from Hardware Maintenance Activities by Disposing Method, 2014

الوحدةنوع النفاية
الكمية

                Disposal Methodأسلوب التخلص                             

UnitWaste Type

Department of Statistics/ Environment Statistics 2014-2015 2015-2014   إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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أخرىبيع مكب خاص  تسليمه اىل جهات خمتصة ابلتدويرمنحة اىل جهة أخرى مكب االمانة 

QuantityDumpGranted to OtherDelivered to Recyling 

Specialist

Special 

Dump

Sell      Other

319.017.072.063.0105.00.062.0عددكمبيوتر شخصي
No.personal Computer

20.03.014.01.00.00.02.0عددكمبيوتر حممول
No.persona Laptop

110.03.042.04.030.00.031.0عددCRTشاشات 
No.CRT Screen

60.010.08.01.025.00.016.0عددLCDشاشات 
No.LCD Screen

8.01.00.03.00.00.04.0عددماسح ضوئي
No.Scanners

121.019.021.024.031.00.026.0عددطابعات 
No.Printers

666.0241.00.025.00.00.0400.0عددبطارايت جافة
No.Dry Batteries

77.03.00.074.00.00.00.0عددبطارايت قابلة للشحن
No.Chargeable Batteries

15377.013725.00.0580.00.01060.012.0عددعبوات أحبار كارتدرج
No.Cartridge Ink

1072.0727.015.0316.014.00.00.0عددعبوات أحبار معبأة
No.Refill Ink

634.0630.00.04.00.00.00.0عدداكسوارت
No.Accessories

693.0573.00.060.00.00.060.0عددCFLاللمبة الفلورية املدجمة 
No.Compact Fluorescent Bulb CFL

714.0564.00.050.00.00.0100.0عدد(نيون  ) الفلورسنت 
No.  Fluorescent (neon)

20.00.00.01.018.00.01.0عددثالجات
No.Refrigerators

9.00.00.00.05.00.04.0عددتلفزيوانت
No.Televisions

69.010.03.06.038.00.012.0عددمكيفات
No.Conditioners

54.011.00.015.023.00.05.0عددمراوح
No.Fans

7.00.00.05.00.00.02.0عددنفاايت كهرابئية اخرى
No.Electrical devices 

18.318.30.00.00.00.00.0TonPaper and Cartoon Wasteطننفاايت ورقية وكرتونية

20,03016,5371751,2322891,060737No.Totalعدداجملموع

Source: Department of Statisticsدائرة االحصاءات العامة :مصدر 

2014كمية ونوع املخلفات اإللكرتونية والكهرابئية الناجتة عن أنشطة املالية والبنوك حسب أسلوب التخلص لعام  :15.1.3.3جدول 

Table 3.3.1.15: Quantity and Type of Electronic and Electrical Waste Produced from Banking & Insurance Activities by Disposing Method, 2014

الوحدةنوع النفاية
الكمية

                Disposal Methodأسلوب التخلص                             

UnitWaste Type

Department of Statistics/ Environment Statistics 2014-2015 2015-2014   إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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منحة اىل جهة  مكب االمانة 
أخرى

 تسليمه اىل جهات 
خمتصة ابلتدوير

أخرىبيع مكب خاص 

QuantityDump
Granted to 

Other

Delivered to 

Recyling Specialist

Special 

Dump

Sell      Other

42084475784157280311عددكمبيوتر شخصي
No.personal Computer

169328041204عددكمبيوتر حممول
No.persona Laptop

816930054357312عددCRTشاشات 
No.CRT Screen

158740090147022عددLCDشاشات 
No.LCD Screen

34000331عددماسح ضوئي
No.Scanners

12301246023923119عددطابعات 
No.Printers

209001578001862032590عددبطارايت جافة
No.Dry Batteries

252168083000عددبطارايت قابلة للشحن
No.Chargeable Batteries

52817527260020070عددعبوات أحبار كارتدرج
No.Cartridge Ink

4300429208000عددعبوات أحبار معبأة
No.Refill Ink

101513000154847عدداكسوارت
No.Accessories

00000 الىر40197عددCFLاللمبة الفلورية املدجمة 
No.Compact Fluorescent Bulb CFL

16165138370002652064عدد(نيون  ) الفلورسنت 
No.  Fluorescent (neon)

129149063118548عددثالجات
No.Refrigerators

20471370901685216عددتلفزيوانت
No.Televisions

53800005317عددمكيفات
No.Conditioners

3001109960196440عددمراوح
No.Fans

3920000287105عددنفاايت كهرابئية اخرى
No.Electrical devices 

118480110455عدداخرى
No.Other

151,07687,753733759.833315,0413,919No.Totalعدداجملموع

Source: Department of Statisticsدائرة االحصاءات العامة :مصدر 

2015كمية ونوع املخلفات اإللكرتونية والكهرابئية الناجتة عن أنشطة الفنادق والتعليم حسب أسلوب التخلص لعام،  :16.1.3.3جدول 

Table 3.3.1.16: Quantity and Type of Electronic and Electrical Waste Produced from Hotel and Education Activities by Disposing Method, 2015

الوحدةنوع النفاية
الكمية

                Disposal Methodأسلوب التخلص                             

UnitWaste Type

Department of Statistics/ Environment Statistics 2014-2015 2015-2014 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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Composition%املكون

50Food Wasteالنفاايت الغذائية

34.5Dry Recyclableالنفاايت اجلافة القابلة للتدوير

15Paper and Cardboard Wasteالورق والكرتون

2Glassالزجاج

1.5Metalsاحلديد واملعادن

16Plasticsالبالستيك

15.5Othersأخرى

Source: Ministry of Environmentوزارة البيئة: املصدر

2015 -2014 التوزيع النسيب ملكوانت النفاايت الصلبة البلدية املتولدة، :17.1.3.3 جدول

Table 3.3.1.17: Percentage Distribution of Municipal Solid Waste Components, 2014-2015

Department of Statistics/Environmental Statistics 2014-2015 2015-2014اإلحصاءات البيئية / دائرة اإلحصاءات العامة
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استخداماتحرق يف 
 زراعيةمناطق مفتوحة
Burning inAgricultural 

Open AreasUses

11094188741810220000.00.0العاصمه

19053018688036500.00.0البلقاء

32266029382517885109500.0الزرقاء

15695156950.00.00.0ماداب

1,638,303583,8181,043,53510,9500الوسط

4442054442050.00.00.0اربد

2241102241100.00.00.0ادلفرق

99280992800.00.00.0جرش

81395813950.00.00.0عجلون

848,990848,990000الشمال

1584101584100.00.00.0الكرك

64970649700.00.00.0الطفيلة

60225602250.00.00.0معان

142351423500.00.0العقبة

297,840297,840000اجلنوب

2,785,1331,730,6481,043,53510,9500اجملموع الكلي

قسم البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر
Source: Department of Statistics\ Environment Section

أخرىوسائطعدد
النقلاحلاوايت

اجملموعمحاية البيئةمجع
Number of Transport CollectionProtectionTotalOther

 ContainersVehicles

258646758068126493326580Middleالوسط

246995243239112335130580Northالشمال

16897196871629330Southاجلنوب

67,4601,39512,1781,43813,61637,160Totalاجملموع

Source: Department of StatisticsEnvironment Sectionقسم البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

اإلنشاءاتادلنزيلالتجارةالصناعة

IndustriesTradeHouseholdConstruction

5,253,21315,425,542644,604Middle###############الوسط

85,239961,0774,959,224318,770Northالشمال

40,559147,249874,5040Southاجلنوب

6,361,53921,259,270963,374Total###############اجملموع

Source: Department of StatisticsEnvironment Sectionقسم البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

Jarash

Mafraq

2,800

Servises

(طن) 2014كمية النفاايت الصلبة اجملمعة من قبل البلدايت حسب احملافظة وأسلوب التخلص،  :1.2.3.3 جدول

طمر صحي

Irbid

Aqaba

Ajlun

احملافطة

Table 3.3.2.1 : Quantity of Collected Solid Wastes by Muncipilaties by Governorate and Disposal Method, 2014 (Ton)

Governorate

Karak

Tafiela

مكب عاماجملموع

3,869,704

131,985

Region

Region

Number of Environmental Employees

اخلدمات
اإلقليم

Madaba

Middle

Balqa

3,734,919

عدد العاملني يف البيئة

(دينار) 2014 رسوم النفاايت اليت تتقاضاها البلدايت حسب االقليم والقطاع، :3.2.3.3 جدول

اإلقليم

  Grand Total

North

Sanitary landfill

Amman

Zarqa

Table 3.3.2.3: Fees of Solid Wastes Collection by Region and Sector, 2014 (JD)

Maan

South

Table 3.3.2.2 : Requirments of Solid Wastes Collection and Transport by Region, 2014

2014 مستلزمات مجع ونقل النفاايت الصلبة حسب االقليم، :2.2.3.3 جدول

Dump Total

 Department of Statistics/  Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014 إحصاءات البيئة /  دائرة اإلحصاءات العامة 
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استخداماتحرق يف 
 زراعيةمناطق مفتوحة
Burning inAgricultural 

Open AreasUses

15585509855014600000.00.0العاصمه

2365202365200.00.00.0البلقاء

3712053493050219000.0الزرقاء

79570795700.00.00.0ماداب

2,245,845763,9451,460,00021,9000الوسط

4697554697550.00.00.0اربد

2193652193650.00.00.0ادلفرق

1022001022000.00.00.0جرش

91615916150.00.00.0عجلون

882,935882,9350.00.00.0الشمال

1952751952750.00.00.0الكرك

52560525600.00.00.0الطفيلة

68255682550.00.00.0معان

131401314000.00.0العقبة

329,230329,23000.00.0اجلنوب

3,458,0101,976,1101,460,00021,9000اجملموع الكلي

قسم البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر
Source: Department of Statistics\ Environment Section

أخرىوسائطعدد
النقلاحلاوايت

اجملموعمحاية البيئةمجع
Number of Transport CollectionProtectionTotalOther

 ContainersVehicles

4820966588071220100276580Middleالوسط

388825583727111383830580Northالشمال

20458174801438440Southاجلنوب

107,5491,39713,3351,37414,70937,160Totalاجملموع

Source: Department of StatisticsEnvironment Sectionقسم البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

اإلنشاءاتادلنزيلالتجارةالصناعة

IndustriesTradeHouseholdConstruction

الوسط
628,1955,477,05921,060,0142,445,674

Middle

488,7811,203,4184,254,506281,825Northالشمال

194,000136,468793,7321,000Southاجلنوب

1,310,9766,816,94526,108,2522,728,499Totalاجملموع

Source: Department of StatisticsEnvironment Sectionقسم البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

0

138,000

(طن) 2015 كمية النفاايت الصلبة اجملمعة من قبل البلدايت حسب احملافظة وأسلوب التخلص، :1.2.3.3 جدول

Table 3.3.2.2 : Requirments of Solid Wastes Collection and Transport by Region, 2015

2015 مستلزمات مجع ونقل النفاايت الصلبة حسب االقليم، :2.2.3.3 جدول

اإلقليم
اخلدمات

Region

Servises

127,000

11,000

اإلقليم

عدد العاملني يف البيئة

Region

Number of Environmental Employees

(دينار) 2015 رسوم النفاايت اليت تتقاضاها البلدايت حسب االقليم والقطاع، :3.2.3.3 جدول
Table 3.3.2.3: Fees of Solid Wastes Collection by Region and Sector, 2015 (JD)

Maan

Aqaba

South

  Grand Total

Mafraq

Jarash

Ajlun

North

Karak

Tafiela

Amman

Balqa

Zarqa

Madaba

Middle

Irbid

Table 3.3.2.1 : Quantity of Collected Solid Wastes by Muncipilaties by Governorate and Disposal Method, 2014 (Ton)

احملافطة
طمر صحيمكب عاماجملموع

Governorate

TotalDumpSanitary landfill

 Department of Statistics/  Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014 إحصاءات البيئة /  دائرة اإلحصاءات العامة 
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(يوم/ طن)معدل النفاايت الواردة خط العرضخط الطول
LongitudeLatitudeRecevied Waste rate (Ton / Day)

2500Al GhabawiAmman Governorate  (Amman Municipality)-36.186628 31.9289482700 مكب الغباويحمافظة العاصمة

 Middle Al AghwarBalqa Governorate… 35.56411832.122435مكب االغوار الوسطحمافظة البلقاء

500Al-Humra Balqa Governorate-35.65316332.06114 450 مكب احلمرة حمافظة البلقاء

500Al dulail Al Zarqa Governorate-36.29977532.073856 400 مكب الضليل حمافظة الزرقاء

35.815457 31.688093350MadabaMadaba Governorate مكب مادابحمافظة مأداب

35.11213832.513765 1400Al Akaider  Irbid,Jarash and Ajlune Mafraq governorate مكب األكيدر اربد،جرش وعجلون وحمافظة املفرق

35.61439332.574957 100North Al-AghwarEast to Muath ben jabal Municipality املنشية- مكب االغوار الشمالية حمافظة اربد- بلدية معاذ بن جبل

90North Al BadeaMafraq governorate-36.68611432.125508 110 املنارة- مكب البادية الشماليةحمافظة املفرق

150Al HussainatMafraq governorate-36.34534232.256494 170 مكب احلصيناتحمافظة املفرق

35.931231.236373 700Al Karak Al Karak governorate مكب الكرك اللجونحمافظة الكرك

35.48859631.233735 80South Al Aghwar Karak Governorate غور املزرعة واحلديثةحمافظة الكرك

35.478482 31.23373530Goor Al Safi Karak Governorate السمار- مكب غور الصايف حمافظة الكرك

35.81839130.745607 120Al-Tafielah Tafielah Governorate مكب الطفيلة جرف الدرويش حمافظة الطفيلة

60EEl Maan-35.55140930.31416150 مكب إيل البسطة حمافظة معان

35.85198430.181559 60Central MaanMaan Governorate مكب معانحمافظة معان

100Aqaba Aqaba Governorate……مكب العقبة حمافظة العقبة

110Al-QuerahAqaba Governorate-120……مكب القويرة حمافظة العقبة

Source: Ministry of Municipal Affairsوزارة الشؤون البلدية: ادلصدر

اسم املكب Governorate or Municipilalityاحملافظة او البلدية

2015-2014 التوزيع اجلغرايف دلكبات النفاايت البلدية يف األردن، :4.2.3.3 جدول

Table3.3.2.4 : Geographical Distribution of Municipal Waste Dumps in Jordan, 2014-2015

Landfill Name

Department of Statistics/ Environmental statistics 2014-2015 2015-2014إحصبءاث البيئت /دائرة اإلحصبءاث العبمت
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جمموع الكمية ادلعاد تصديرهاجمموع الكمية ادلستوردةجمموع الكمية ادلصدرة

Total Export_QuantityTotal Import_QuantityTotal Re_Export_Quantity

مواد نباتية ونفاايت او فضالت او بقااي ومنتجات نباتية اثنوية، وان كانت بشكل 

مكتالت، من االنواع ادلستعملة يف تغذية احليواانت، غري مذكورة وال داخلة يف 

00781950مكان اخر

Vegetable material Vegetable waste,Vegetable residues & by - products, whether or not in the form of pellets, of 

akind used in animal Feeding, not elsewhere specified or included

. فضالت تبغ، ادلستورد من قبل ادلصانع كمدخالت انتاج 
01190000

Tobacco refuse imported by factories as industrial inputs

وفضالت اخر من صناعيت  (قشور)شظااي التطريق  (غري اخلبث احملبب)خبث وغثاء 

09501000احلديد والصلب

Slag, Dross( other than granulated slag) Scalings & other waste manufacture or iron or steel

نفاايت وقصاصات وفضالت اخرى من اللدائن،  عدا ادلذكورة يف البنود الفرعية 

39.1545266961095723715للبند ـ 

Waste, Paring & Scrap of plastics, other than those falling within heading,  No. - 39.15

نفاايت وقصاصات وفضالت مطاط غري مقسى، وان حولت اىل مساحيق او 

12000014922200حبيبات

Waste, Paring & Scrap of rubber, (other than hard rubber) & powder & granules obtained there form 

نشارة ونفااي وفضالت،  وان كانت مكتلة او مصبوبة بشكل حطب او كرات 

04199341824مكتلة او ابشكال مماثلة، عدا كرايت من خشب

Sawdust & wood waste & scrap, whether or not Agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms other than 

the Agglomerated in logs

ورق أو ورق مقوى مسرتجعة (نفاايت و سقط)عجائن من مواد ليفية مشتقة من 
1682240033840469626

Pulps & other fibrrous cellulosic materials of waste & scrap of recycled paper or paper board

عجينة من مواد ليفية سليلوزية اخرى، آلية
0183140

Other pulps of other fibrous cellulosic materials,  mechanical

عجينة من مواد ليفية سليلوزية اخرى، كيماوية
0408000

Other pulps of other fibrous cellulosic materials,  chemical

عجينة من مواد ليفية سليلوزية اخرى، شبو كيماوية
04074870

Other pulps of other fibrous cellulosic materials, semi- chemical

فضالت خيوط القطن
6400000

Yarn waste ( including thread waste ), of cotton

جوت والياف نسجية حلائية اخر،  خام او معطنة
0336000

Jute & other textile bast fibres, Raw or Retted

مبا فيها فضالت اخليوط )مشاقة وفضالت جوت وااللياف النسجية اللحائية 

02501080 (والنسالة

Tow 7 waste of Jute &  textile bast fibres (including Yarn waste & garnetted stock)

ورامي والياف نسجية " موزاتكستيلس ين"او  (اابكا)الياف جوز اذلند وقنب مانيال 

نباتية اخر غري مذكورة وال داخلة يف مكان اخر،  خام او معاجلة ولكن غري 

02043025000 (مبا فيها فضالت اخليوط والنسالة )مشاقة وفضالت ىذه االلياف   مغزولة،

Coconut, Abaca ( Manila Hemp or Musa Textillis Nee) Ramie and Other Vegetable Textile Fibres, Not Elsewhere  

Spcified or Included, Raw or Processed but not Spun; Tow, Noils and Waste of these fibres ( Including yarn Waste 

and Garntted stock) .

مبافيها نفااي الفضالت وفضالت اخليوط )فضالت من الياف نسجية تركيبية 

362954000 (والنسالة

Waste of synthetic fibres ( including Noils, Yarn waste & garnetted stock)

امسال وخرق جديدة او مستعملة، فضالت خيوط حزم وحبال وامراس وحبال غليظة 

058970واصناف ابلية من ىذه ادلواد عدا ادلفروزة

Used or New Rages, Scrap Twine, Cordage, Rope And Cables and Worn out Articiles of Twine, Cordge, Rope or 

Cables, of Textile Materials, Unsorted.

نفاايت زجاج مسحوقة وغريىا من فضالت زجاج، زجاج كتال
70100000

Cullet & other waste & scrap of glass in the mass

 (ظهر)خردة وفضالت من حديد صب 
373608948770350100

Waste & Scrap of cast iron

خردة وفضالت من الومنيوم
18656903408010256420

Aluminum waste & scrap           

خردة وفضالت من زنك
45391300

Zink waste & scrap           

فضالت وخردة من مغنيزيوم
1869800

Magnesium waste & scrap           

 خالئط خزفية معدنية ومصنوعاهتا،  مبا فيها الفضالت واخلردة
0200

Cermets and  Articles Thereof,Including Waste and Scrap.

خردة ونفاايت اخلالاي ورلموعات اخلالاي ادلولده للكهرابء األوليو وادلدخرات 

الكهرابئيو األوليو، خالاي أوليو ورلموعات خالاي مولده للكهرابء أوليو ومدخرات 

13715400387000كهرابئيو، مستهلكو

Waste and Scrap of Primary Cells, Primary Batteries and Electric Accumulators Spent Primary Cells, Spent Primary 

Batteries and Spent Electric

source:Department of statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:ادلصدر

(كغم) 2014كمية النفاايت ادلصدرة وادلستورد وادلعاد تصديرها، : 5.2.3.3 جدول
Table 3.3.2.5 : Quantity of waste exported, imported and re-exported, 2014 (kg)

Wasteالنفاايت

Department of Statistics/ Environment statistics 2014-2015  2015-2014إحصاءات البيئة /دائرة اإلحصاءات العامة
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رلموع الكمية ادلعاد تصديرىارلموع الكمية ادلستوردةرلموع الكمية ادلصدرة
Total Export_QuantityTotal Import_QuantityTotal Re_Export_Quantity

مواد نباتية ونفاايت او فضالت او بقااي ومنتجات نباتية اثنوية، 
وان كانت بشكل مكتالت، من االنواع ادلستعملة يف تغذية 

احليواانت، غري مذكورة وال داخلة يف مكان اخر
400000050000

Vegetable material Vegetable waste,Vegetable residues & by - products, whether 

or not in the form of pellets, of akind used in animal Feeding, not elsewhere 

specified or included

0676265210Tobacco refuse imported by factories as industrial inputs. فضالت تبغ، ادلستورد من قبل ادلصانع كمدخالت انتاج 

وفضالت  (قشور)شظااي التطريق  (غري اخلبث احملبب)خبث وغثاء 
000اخر من صناعيت احلديد والصلب

Slag, Dross( other than granulated slag) Scalings & other waste manufacture or 

iron or steel

نفاايت وقصاصات وفضالت اخرى من اللدائن،  عدا ادلذكورة يف 
39.157245601255850البنود الفرعية للبند ـ 

Waste, Paring & Scrap of plastics, other than those falling within heading,  NO - 

39.15

نفاايت وقصاصات وفضالت مطاط غري مقسى، وان حولت اىل 
011494000مساحيق او حبيبات

Waste, Paring & Scrap of rubber, (other than hard rubber) & powder & granules 

obtained there form 

نشارة ونفااي وفضالت،  وان كانت مكتلة او مصبوبة بشكل 
حطب او كرات مكتلة او ابشكال مماثلة، عدا كرايت من خشب

01323930

Sawdust & wood waste & scrap, whether or not Agglomerated in logs, briquettes, 

pellets or similar forms other than the Agglomerated in logs

ورق أو ورق  (نفاايت و سقط)عجائن من مواد ليفية مشتقة من 
45400000مقوى مسرتجعة

Pulps & other fibrrous cellulosic materials of waste & scrap of recycled paper or 

paper board

0102000عجينة من مواد ليفية سليلوزية اخرى، آلية
Other pulps of other fibrous cellulosic materials,  mechanical

عجينة من مواد ليفية سليلوزية اخرى، كيماوية
0612000

Other pulps of other fibrous cellulosic materials,  chemical

عجينة من مواد ليفية سليلوزية اخرى، شبو كيماوية
03763890

Other pulps of other fibrous cellulosic materials, semi- chemical

000فضالت خيوط القطن
Yarn waste ( including thread waste ), of cotton

000جوت والياف نسجية حلائية اخر،  خام او معطنة
Jute & other textile bast fibres, Raw or Retted

مبا فيها )مشاقة وفضالت جوت وااللياف النسجية اللحائية 
02100000 (فضالت اخليوط والنسالة

Tow 7 waste of Jute &  textile bast fibres (including Yarn waste & garnetted 

stock)

" موزاتكستيلس ين"او  (اابكا)الياف جوز اذلند وقنب مانيال 
ورامي والياف نسجية نباتية اخر غري مذكورة وال داخلة يف مكان 

01000
Coconut, Abaca ( Manila Hemp or Musa Textillis Nee) Ramie and Other 

Vegetable Textile Fibres, Not Elsewhere  Spcified or Included, Raw or Processed 

but not Spun; Tow, Noils and Waste of these fibres ( Including yarn Waste and  مبافيها نفااي الفضالت )فضالت من الياف نسجية تركيبية
433603000Waste of synthetic fibres ( including Noils, Yarn waste & garnetted stock) (وفضالت اخليوط والنسالة

امسال وخرق جديدة او مستعملة، فضالت خيوط حزم وحبال 
0272430وامراس وحبال غليظة واصناف ابلية من ىذه ادلواد عدا ادلفروزة

Used or New Rages, Scrap Twine, Cordage, Rope And Cables and Worn out 

Articiles of Twine, Cordge, Rope or Cables, of Textile Materials, Unsorted.

نفاايت زجاج مسحوقة وغريىا من فضالت زجاج، زجاج كتال
604491200000Cullet & other waste & scrap of glass in the mass

02949869177160Waste & Scrap of cast iron (ظهر)خردة وفضالت من حديد صب 

           13517915354101219960Aluminum waste & scrapخردة وفضالت من الومنيوم

           26458600Zink waste & scrapخردة وفضالت من زنك

           000Magnesium waste & scrapفضالت وخردة من مغنيزيوم

264951100 خالئط خزفية معدنية ومصنوعاهتا،  مبا فيها الفضالت واخلردة
Cermets and  Articles Thereof,Including Waste and Scrap.

خردة ونفاايت اخلالاي ورلموعات اخلالاي ادلولده للكهرابء األوليو 
وادلدخرات الكهرابئيو األوليو، خالاي أوليو ورلموعات خالاي مولده 

للكهرابء أوليو ومدخرات كهرابئيو، مستهلكو
1789700048000

Waste and Scrap of Primary Cells, Primary Batteries and Electric Accumulators 

Spent Primary Cells, Spent Primary Batteries and Spent Electric

source:Department of statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:ادلصدر

Wasteالنفاايت

(كغم) 2015 كمية النفاايت ادلصدرة وادلستورد وادلعاد تصديرها، :6.2.3.3 جدول
Table 3.3.2.6: Quantity of waste exported, imported and re-exported 2015 (kg)

Department of Statistics/ Environment Statistics 2014-2015 2015-2014دائرة اإلحصبءاث العبمت إحصبءاث البيئت 
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الكمية املستوردة
Quantity Imported

316.9Insecticidesاملبيدات احلشرية

443.9Fungicidesاملبيدات الفطرية

75.2Acricidesمبيدات العناكب

12.5Herbicidesمبيدات األعشاب

63.3Soil, Store & Seed Fumigantمعقمات الرتبة والبذور واملخازن

4Public Healthمبيدات الصحة العامة

90.2Oilالزيوت

11.8Rodenticides & Molluscicidesمبيدات القوارض والقواقع

1017.8Totalاجملموع

Source: Ministry of Agricultureوزارة الزراعة: املصدر

الكمية املستوردة
Quantity Imported

383.5Insecticidesاملبيدات احلشرية

675.6Fungicidesاملبيدات الفطرية

178.2Acricidesمبيدات العناكب

173.8Herbicidesمبيدات األعشاب

129.9Soil, Store & Seed Fumigantمعقمات الرتبة والبذور واملخازن

825.7Public Healthمبيدات الصحة العامة

52.1Oilالزيوت

22.3Rodenticides & Molluscicidesمبيدات القوارض والقواقع

74.6Otherأخرى

2515.7Totalاجملموع

Source: Ministry of Agricultureوزارة الزراعة: املصدر

(طن مرتي) 2014 عدد املبيدات املسجلة والكمية املستوردة حسب النوع،: 1.1.4.3 جدول
Table 6.1. 1 No. of Registered Pesticides and Quantity Imported by Kind,

2014 (M. Ton)

13

Kind النوع
عدد املبيدات املسجلة
No. of  Registered

Pesticides

1243

52

9

565

470

116

18

......

(طن مرتي) 2015 عدد املبيدات املسجلة والكمية املستوردة حسب النوع، :2.1.4.3 جدول
Table 3.4.1.2: No. of Registered Pesticides and  Imported Quantity by Kind,

2015 (M. Ton)

النوع
عدد املبيدات املسجلة

Kind No. of  Registered

Pesticides

103

Department of Statistics / Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014  إحصاءات البيئة/ دائرة افحصاءات العامة
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(2)اجملموع حيويحشريعناكيبفطريأعشاب(1)معقماتزيوتقوارض وقواقعصحة عامةبيطريالسنة
YearVeterinaryPuplic RodenticidesOilFumigant

(1)
HerbicidesFungicidesAcricidesInsecticidesVitalTotal

Health& Molluscicides

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

20130.056.611.890.263.3133.6443.981.6316.90.01197.9

20140.0301.121.933.648.9125.1515.575.2181.30.11302.7

20150.0825.722.352.1129.9173.8675.693.3383.50.82357.0

Total not contain sticking agents (2)اجملموع ال يشمل املواد الالصقة (2)

(طن مرتي) 2013-2002 كمية املبيدات الزراعية املستوردة حسب النوع، :3.1.4.3 جدول
Table 2.1.3: Quantity of Imported Agricultural Pesticides by Kind, 2002-2013 (M.Ton)

Type                                                                                                               النوع

Source: Ministry of Agricultureوزارة الزراعة: املصدر

Fumigant of Soil, Seed & Store (1)معقمات الرتبة والبذور واملخازن (1)
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 التجمعات البشرية والصحة البيئية  .5
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 التجمعات البشرية .5.1
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 سكان احلضر والريف 1515.5

 

  من جمموع السكان. %0.9>شكل احلضر  ،9008 مليون نسمة عام 8.;بلغ عدد سكان األردن 
مليون ليلة معظمها يف حمافظة العاصمة  0.1 بلغ عدد الليايل احملجوزة يف الفنادق للمجموعات السياحية

مما يشكل ضغطاً على  9009 ألف سائح لعام 898 من احلجوزات، كما وبلغ عدد السياح% ;.89 ةبنسب
 البيئة وموارد ادلياه واخلدمات.

 
 الوصول إىل خدمات رئيسية خمتارة 5515.5

 

التعداد العام للسكان وادلساكن أن نسبة السكان ادلعتمدين على الشبكة العامة، ادلياه نتائج أشارت 
 أما على التوايل. %08.8و %:.90%، 89.8والفلرتة داخل ادلنازل كمصدر رئيسي دلياه الشرب  ادلعدنية،

 ونسبة احلضر ادلخدمومني ابلشبكة هي %90.8 نسبة ادلخدومني ابلشبكة العامة للصرف الصحي فهي
99.8.% 

 
 

 

5.1.1. Urban and Rural Population  

Jordan’s population is 8.5 million in 2015, 90.6% of the total population is urban. 

The number of nights reserved in hotels for tourist groups was 1.4 million nights, 

most of them in the capital Governorate with 36.8% of reservations. The number of 

tourists reached 523 thousand tourists in 2016, putting pressure on the environment, 

water resources and services. 

5.1.2. Access to Selected Basic Services  

The results of the General Population and Housing Census indicate that the 

percentage of population that relying on the public network, mineral water and 

filtering inside houses as a main source of drinking water is 56.3%, 21.7% and 13.3%, 

respectively. The percentage of population connected to the public sewerage network 

is 60.5% and the percentage of urban residents connected on the network is 66.5%. 
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حضرريفحضر
UrbanRuralUrban

38959911115351046608Ammanالعاصمة 

4036658804499243Balqaالبلقاء 

131519349685298382Zarqaالزرقاء

1479884120435404Madabaماداب 

71162227590367260Irbidاربد

38307316687581312Mafraqاملفرق

1824345462539875Jarashجرش

1477422833834349Ajlounعجلون

18724312938641134Karakالكرك

750692122219181Tafielaالطفيلة

779146616820487Ma'anمعان

1483981062044401Aqabaالعقبة

76763327952922127636Totalاجملموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

222854

6446

25951

22710

13788

10869

32843

37662

14538

7289

30461

5456

14841

2015 توزيع السكان واملساكن حسب احلضر والريف،: 1.1.1.5 جدول

Table 5.1.1.1: Distribution of Population and Households according to Rural and Urban, 2015

ريف
Rural

املساكنالسكان
PopulationHousehold Governorateاحملافظة 

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2014\2015 2015/2014إحصاءات البيئة /       دائرة اإلحصاءات العامة
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أخرىمياه معدنيةحصاد مائيصهريجفلرتة داخل املنزلالشبكة العامةاجملموع
TotalPublic NetworkFiltersTanksHarvestingMineral WaterOther

76002637880714013512759276220681418749Ammanالعاصمة 

9571559966104615649293515868836Balqaالبلقاء 

253782143867569583471407470782001Zarqaالزرقاء

373232414130616283259021147Madabaماداب 

321538169730176301129345528745422815Irbidاربد

1038106357826692804764971921675Mafraqاملفرق

444762697625942421112611061298Jarashجرش

3455120698115996348826137712Ajlounعجلون

599614698828425203468673592Karakالكرك

1912918484117102835761Tafielaالطفيلة

2723823683817436191817466Ma'anمعان

357433358045180121441449Aqabaالعقبة

17932921010498238894670905900838900128801Totalاجملموع

1618505887224231634527864785937331425688Urbanحضر

17478712327472601430411149156873113Ruralريف

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

Governorateاحملافظة 

2015، توزيع املساكن حسب االعتماد على املصدر ملياه الشرب واحملافظة: 1.2.1.5 جدول

Table 5.1.2.1: Distribution of Households according to Main Source of Drinking Water and Governorate, 2015

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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أخرىال يوجدحفرة امتصاصيةالشبكة العامةاجملموع
TotalSewage NetworkAbsorbency HoleNoneOther

760026565660156259758930518Ammanالعاصمة 

95715525703832737821036Balqaالبلقاء 

2537822016174379448613510Zarqaالزرقاء

3732319441158511498533Madabaماداب 

32153813776217208788172872Irbidاربد

103810174147479011022584Mafraqاملفرق

4447621642196372280917Jarashجرش

3455113209200121073257Ajlounعجلون

5996112239442152872635Karakالكرك

19129666211485882100Tafielaالطفيلة

27238928916856894199Ma'anمعان

357432792763131101402Aqabaالعقبة

179329210854326196264665141583Totalاجملموع

161850510758114686353432039739Urbanحضر

1747879621150991123311844Ruralريف

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

2015، توزيع املساكن حسب نوع الصرف الصحي واحملافظة: 2.2.1.5 جدول

Table 5.1.2.2: Distribution of Households according to Type of Sewarage System and Governorate, 2015

Governorateاحملافظة 

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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احلصة املئؤية لعدد الليايل   معدل االقامةعدد الليايل السياحية عدد السياح

No. of  Tourists    No. of Tourist NightsAverage Length of Stay% Share of Nights 

Amman%204,841502,1432.4536.8عمان

Petra%124,523210,6351.6915.4البرتاء

Aqaba%83,176421,5085.0730.9العقبة

Dead Sea%70,227169,4182.4112.4البحر امليت

Wadi Rum%26,72935,3871.322.6وادي رم 

Madaba%6,82411,7901.730.9ماداب

Karak%2432781.140.0الكرك

Tafeleh%2,1042,5661.220.2الطفيلة

Ma'an Spa%1,5312,9001.890.2ماعني

Jarash%3381,2963.830.1جرش

Irbid%1493432.300.0اربد

Baptism%1,0532,2212.110.2املغطس

Azraq%731011.380.0االزرق

Ajlun%2525212.070.0عجلون

Umm Qies%25281.120.00أم قيس

AL- Shobaq%40401.000.0الشوبك

Others%1,5753,4782.210.3اخرى

Source : Ministry of Tourism & Antiquitiesوزارة السياحة واالاثر: املصدر 

2016توزيع حجوزات اجملموعات السياحية حسب مكان االقامة لعام،  :4.1.1.5 جدول

Table 5.1.1.4: Distribution of Tour Groups Packages by Place of Stay for the Period, 2016

Place Of Stayمكان االقامة

Department of Statistics\Environment Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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نسبة التغري(اباللف)عدد املركبات السنة
YearNo. of Vehicles (000)% Change

200142012.6

200254329.4

20035674.4

20046158.5

200568010.6

200675511.1

200784211.4

20089067.6

20099959.9

201010758.0

201111476.7

201212135.8

201312644.1

201413295.2

201514116.1

إدارة الرتخيص/ دائرة السري: املصدر

2015-2001 عدد املركبات املسجلة ونسبة التغري، :1.5.1.5 جدول

Table 5.1.5.1: Number of  Registered Vehicles and Percentage 

of Change, 2001-2015

Source: Traffic Department\ The Licensing Department
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 2015-2001 عدد املركبات املسجلة: 1.5.1.5شكل 

Figure 4.2.1:  Number of Registered Vehicles, 2001-2015 

  Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014 ة إحصاءات البيئ/  دائرة اإلحصاءات العامة               
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 Type ofاجملموعنوع 

TotalVehicleالعقبةمعانالطفيلةالكركعجلونجرشاملفرقاربدمأدابالزرقاءالبلقاءالعاصمةاملركبة

AmmanBalqaZarqaMadabaIrbidMafraqJarashAjlunKarakTafielaMa'anAqaba

74521516366163666040765756318598320305212139821284071888692Saloonسيارات صالون

72780316437149085679742015995585119545100129319043456864581Private خصوصي

 17412919145836123743231327611210522461524111Public  عمومي

1261016841288362207447645114062121018428420384Busesحافالت

8865121459320590111828571207755820112793Private خصوصي

 3745470695157117335816669414135126837591Public  عمومي

1567518353732119661843210056459712173331113552681685220112Vans & Trucksشحن

147714795568886481178199449421711633106110451711557212624Private خصوصي

903739843339461360738054225319712812397Public  عمومي

42762891827558638001303411043347637892Tankerصهريج

7354019479158558179399311252399Private خصوصي

 354124916327670524211325713436385493Public  عمومي

426714785387266989205817157623260102482456419Trailerشاحنة

1285359207738921118928260623042Private خصوصي

 41386443524519691611661705643423276476253372Public  عمومي

(1)أخرى
5057520801073868474210806482531208294823170765351Other

(1)

4948720671030862471010706482531197292822165664094Private خصوصي

 1088134363210001121511257Public  عمومي

0000000000000Otherأخرى

101209830240267631562610967520788119803731111053340977486341263754Totalاجملموع

935889277482344713913978621808211019345198382801852669571159533Private خصوصي

 76209249233161713118132706961280126753912481677104221Public  عمومي

0000000000000Otherأخرى

Source: Traffic Departmentدائرة السري: املصدر

2015 عدد املركبات املسجلة حسب نوع املركبة ومركز التسجيل،: 2.5.1.5 جدول

Table 4.2.2: Number of Registered Vehicles by Type of Vehicle and Center of Registration, 2015

Center                                                                                                                      املركز

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

 Department of Statistics/ Environmental Statistics 2014\2015 2015/2014إحصبءاث البيئت  /    دائرة اإلحصبءاث العبمت



 

 

 ية والصحة البيئية التجمعات البشر  .5
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 البيئةمؤشرات صحية انمجة عن تلوث 2.5. 
وقد  .تلوث اهلواء عنالناجتة  من األمراض ابلبيئة ابعتباره ا  مباشر  ا  يعترب مرض التدرن الرئوي من األمراض املرتبطة ارتباط

 .2015عام يف حالة  268 إىل 2014يف عام  حالة 212من  عدد حاالت التدرن الرئوي ارتفع

  

 وايلحب حالة مقارنة  ألف 28 حوايلحيث بلغت  2015يف عدد حاالت اإلسهال لعام  صاننقلوحظ أن هناك كما 

 الطعام، ويعود السبب الغالب لإلسهال إىل اإللتهاب الناتج عن التسمم الغذائي أو 2014عام يف حالة  فأال 106
 الفاسد أو املاء غري النظيف امللوث ابجلراثيم.

 

 

 

 

 

5.2. Health Indicators Caused by Environment Pollution 

It was considered that pulmonary disease is related directly with the environment, and it is 

mainly caused by air pollution. Results have showed a increase in the number of Pulmonary 

cases from 218 cases in 2014 to 268 cases in 2015. 

And It was noticed that there was a decrease in the number of Diarrhea cases in 2015 which 

reached 89 thousand cases compared to 106 thousand cases in 2014. 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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61515161121125Ammanالعاصمة

444122Balqaالبلقاء

162112111111Zarqaالزرقاء

1881104Madabaماداب

192819202923Irbidاربد

36352763785Mafraqاملفرق

330011Jarashجرش

1420001Ajlunعجلون

1175353Karakالكرك

140000Tafielaالطفيلة

367133Ma'anمعان

13778910Aqabaالعقبة

186184158182218268Totalاجملموع

Source: Ministry of Healthوزارة الصحة: المصدر

Governorate 201320142015

2015-2010 عدد حاالت التدرن الرئوي حسب احملافظة، :1.1.2.5 جدول

Table 5.2.1.1: Number of Pulmonary (TB) Cases by Governorate, 2010-2015

201020112012احملافظة

Department of Statistics/  Environmental Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت / دائرة اإلحصبءاث العبمت
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Diseaseاملرض

نكافاحلصبة األملانيةحصبةسحااي غري دماغيسحااي دماغي
MeningoccalNon- Meningoccal MeaslesGermany Mumps

  Meningitis MeningitisMeasles

0221111January

0412218February

02911211March

02810219April

07319522May

05414417June

14115310July

2482210August

0413421September

138118October

0494811November

0503324December

44779537182Total

وزارة الصحة:  المصدر

Diseaseاملرض

نكافاحلصبة األملانيةحصبةسحااي غري دماغيسحااي دماغي
MeningoccalNon- Meningoccal MeaslesGermany Mumps

  Meningitis MeningitisMeasles

0170110January

120006February

23302610March

0250310April

2360113May

240045June

031015July

1360410August

1390114September

0310211October

1290410November

1280611December

11365053115Total

وزارة الصحة:  المصدر

Table 5.2.1.2: Number of Epidemic Diseases Cases by Months, 2014

2014 عدد حاالت اإلصابة ابألمراض السارية حسب األشهر: 2.1.2.5 جدول

حزيران
متوز
آب

أيلول

Monthالشهر

Month

كانون الثاين

آذار 
نيسان

أاير

Source: Ministry of Health

2015 عدد حاالت اإلصابة ابألمراض السارية حسب األشهر،: 3.1.2.5 جدول

Table 5.2.1.3: Number of Epidemic Diseases Cases by Months, 2015

اجملموع

آب
أيلول

تشرين أول

شباط 
آذار 
نيسان

أاير

متوز

الشهر

Source: Ministry of Health

تشرين الثاين
كانون أول

اجملموع

حزيران

كانون الثاين
شباط 

تشرين أول
تشرين الثاين
كانون أول

Department of Statistics/  Environmental Statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت  / دائرة اإلحصبءاث العبمت
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20082009201020112012201320142015Monthالشهر

72638011813366507030699565935191Januaryكانون الثاين

60877233754761666229695368796514Februaryشباط

733591451025472306891755474588125Marchآذار

119138909111167200853810151109026797Aprilنيسان

14198107491289998121237611528117418641Mayأاير

1600115000137321253711956122971146811875Juneحزيران

15068120121156810713123291061995257710Julyمتوز

12497107281175497647696825984297508Augustآب

129631137710569100909592841692497226Septemberأيلول

1224710664116641055712192949877926634Octoberتشرين أول

9560897211965889410060892682056277Novemberتشرين اثين

105139455992777967481771582557058Decemberكانون أول

13564512225513112810740911237010891110649689556Totalاجملموع

Table 5.2.2.1: Number of Diarrhea Cases by Months, 2008-2015

Source: Ministry of Healthوزارة الصحة: المصدر

2015-2008 عدد حاالت اإلسهال حسب األشهر: 1.2.2.5 جدول

Department of Statistics/  Environmental Statistics 2014-2015 2015-2014إحصبءاث البيئت  /  دائرة اإلحصبءاث العبمت
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اجملموعكانون أولتشرين الثاينتشرين أولأيلولآبمتوزحزيرانأايرنيسانآذار شباط كانون الثاين
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberTotal

00047712000021Typhoid & Para Typhoidتيفوئيد وابرا تيفوئيد

0800000153129627116Food Poisoningتسمم غذائي

877458633733331746422133544Hepatitis Aالتهاب كبد وابئي أ

8411623114318239102Malariaمالراي 

86151704746049Bilharziasبلهارسيا

اجملموعكانون أولتشرين الثاينتشرين أولأيلولآبمتوزحزيرانأايرنيسانآذار شباط كانون الثاين
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberTotal

02120110110110Typhoid & Para Typhoidتيفوئيد وابرا تيفوئيد

14211291033772419111615261Food Poisoningتسمم غذائي

182748241313193021271932291Hepatitis Aالتهاب كبد وابئي أ

225606675411559Malariaمالراي 

563355515106054Bilharziasبلهارسيا

2015 عدد حاالت اإلصابة ابألمراض السارية حسب األشهر،: 3.2.2.5 جدول

Table 5.2.2.3 : Number of Epidemic Diseases Cases by Months, 2015

Diseaseاملرض

Source: Ministry of Healthوزارة الصحة:  المصدر

Source: Ministry of Healthوزارة الصحة:  المصدر

2014 عدد حاالت اإلصابة ابألمراض السارية حسب األشهر،: 2.2.2.5 جدول

Table 5.2.2.2: Number of Epidemic Diseases Cases by Months, 2014

Diseaseاملرض

 Department of Statistics/  Environmental Statistics 2014-2015 2015-2014 احصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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20082009201020112012201320142015Governorateاحملافظة

22512002Ammanالعاصمة

310013125Balqaالبلقاء

21100061Zarqaالزرقاء

20000000Madabaماداب

01001120Irbidاربد

00000001Mafraqاملفرق

00010000Jarashجرش

00000000Ajlunعجلون

01100010Karakالكرك

00200000Tafielaالطفيلة

01000001Ma'anمعان

01000000Aqabaالعقبة

9892442110Totalاجملموع

Source: Ministry of Healthوزارة الصحة: المصدر

2015-2008 عدد حاالت التيفوئيد والبارا تيفوئيد حسب احملافظة، :4.2.2.5 جدول

Table 5.2.2.4 : Number of Typhoid and Para Typhoid Cases by Governorate, 2008-2015

Department of Statistics/  Environmental Statistics 2014-2015 2015-2014 إحصاءات البيئة /  دائرة اإلحصاءات العامة



 

 

 

 

 

 محاية البيئة وإدارهتا  .6
6. Environment protection, 

Management and Engagement 

 لى إدارة ادلواردمحاية البيئة والنفقات ع .6.1

6.1 Environmental Protection and 

Resource Management Expenditure  
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 األنظمة والتعليمات البيئية .2.2.2
، نظام محاية البيئة البحرية وتعديالته ونظام محاية الرتبة ونظام 2002لسنة  11يشمل قانون محاية البيئة رقم 

محاية البيئة يف احلاالت الطارئة ونظام تقييم األثر البيئي ونظام إدارة النفاايت الصلبة وغريها من األنظمة اهلامة 
املوارد البيئية ومحاية التنوع احليوي، كما وينبثق عنه تعليمات هامة ختص تنظيم نقل ومعاجلة السماد يف إدارة 

  العضوي وإدارة الزيوت املستهلكة وترخيص اجلمعيات البيئية وغريها.....
 

 
 

 

 

6.2.2. Environmental Regulation and Instruments 

Environmental Protection Law No. 11 of 2006 includes the Marine Environment Protection 

regulations and its amendments, the Soil Protection regulations, the Emergency 

Environmental Protection regulations, the Environmental Impact Assessment regulation, 

the Solid Waste Management regulation and other important regulations in the management 

of environmental resources and biodiversity protection. Also, emerged instructions for 

transport and treatment of organic fertilizer and management of consumed oil and licensing 

of environmental associations and others….. 
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 النفقات واحلساابت البيئية  .6.1.2
 

قطاع  كان أكثر القطاعات إنفاقا على محاية البيئةأن  اىل 1025أشارت نتائج اإلنفاق البيئي لعام 
. كما أشارت النتائج إىل أن النفقات البيئية يف ا  مليون دينار  5555حجم اإلنفاق  بلغحيث  البلدايت

  .%655 التشغيليةو  %4559منها  الرأمساليةالنفقات  شكلت مليون دينار، 555بلغت  قطاع الصناعات
أنفق منها  ا  مليون دينار  152، حيث بلغ حجم اإلنفاق الفنادق والتعليم أنشطةة لثوحل يف ادلرتبة الثا

قطاع ادلستشفيات )احلكومية أما رأمسالية. النفقات على ال %655تشغيلية وال على اخلدمات 4259%
 %41 مت إنفاق ،ا  مليون دينار  251حجم إنفاقها حيث بلغ  ،فقد حلت يف ادلرتبة األخرية ،واخلاصة(

  نفقات رأمسالية. %6نفقات تشغيلية وك
 

6.1.2. Expenditures & Environmental Accounts  
 
The results of environmental expenditures (EE) in 2015 showed that the 

municipalities ranked first by spending 55.6 million JD on environment protection. 

Meanwhile, the results indicated that, EE by industrial activities ranked second by 

spending JD 6.5 million, out of which 96.4% as current and 3.6% as capital 

expenditures. The hotels and education activities are ranked third by total JD. 7.1 

million (91.4% as current and 8.6% as capital expenditures). As for the, the EE of 

medical sector (private & public hospitals) are ranked last by JD. 1.7 million, out of 

which 97% as current and 3% as capital expenditures.  
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 Envirinmental Expendituresمصادر التمويلنوع االنفاقالنفقات البيئية

منح من منح منالنفقاتالنفقات
اخرىاحلكومةالرأمسالية اجلارية

CurrentCapital Own GOV.Other

 Expens. Expens.SourcesGrantsSources

43,548,938819,308.451,869,16051,868,7620.0398.0Waste Managementإدارة النفاايت

30181675.00.030181675.030181675.00.00.0Treatment of  Wasteمعاجلة النفاايت

4372.0206050.04578050.04578050.00.00.0Purchase of  Vehiclesشراء وسائط النقل

7862470.0610122.08472592.08472592.00.00.0Fuelاحملروقات

5500421.00.05500421.05500421.00.00.0Maintenance Costكلفة الصيانة

0.03136.43136422.03136024.00.0398.0Purchase of Containersشراء حاوايت

1,448,1660.01,448,1661,440,7667,4000.0Activities to Protect Public Parksأنشطة محاية املتنزهات العامة

1,448,1660.01,448,1661,440,7667,4000.0Trees Plantationزراعة األشجار

2,0000.02,0002,00000.0Environmental Research & Developmentأنشطة االحباث والتطوير

2,0000.02,0002,00000.0Waste Studiesدراسات النفاايت

.442,9870.0442,987429,93313,0540.0Environmental Protection Activities n.e.cانشطة محاية البيئة الغري مصنفة

13,7550.013,75513,75500.0Training Coursesدورات تدريبية

429,2320.0429,232416,17813,0540.0Spraying Pesticidesرش املبيدات

45,442,091819308.453,762,31353,741,46120,454398Totalاجملموع

1,809,257.5836.01,810,093.51,809,608.986.6398.0Waste Managementإدارة النفاايت

20.00.020.020.00.00.0Treatment of  Wasteمعاجلة النفاايت

172.00.0172.0100.072.00.0Purchase of Vehiclesشراء وسائط النقل

3034.50.03034.53034.50.00.0Fuelاحملروقات

1806031.00.01806031.01806016.414.60.0Maintenance Costكلفة الصيانة

شراء حاوايت
0.0836.0836.0438.00.0398.0Purchase of Containers

21.20.021.216.25.00.0Activities to Protect Public Parksأنشطة محاية املتنزهات العامة

21.20.021.216.25.00.0Trees Plantationزراعة األشجار

.61.51.062.562.50.00.0Environmental Protection Activities n.e.cانشطة محاية البيئة الغري مصنفة

61.51.062.562.50.00.0Spraying Pesticidesرش املبيدات

1,809,340.2837.01,810,177.21,809,687.791.6398.0Totalاجملموع

1,301.3195.11,496.81,438.757.80.0Waste Managementإدارة النفاايت

12.20.012.512.20.00.0Treatment of  Wasteمعاجلة النفاايت

0.046.346.332.513.80.0Purchase of Transportشراء وسائط النقل

851.70.0851.7851.70.00.0Fuelاحملروقات

437.40.0437.4437.40.00.0Maintenance Costكلفة الصيانة

0.0148.9148.9104.944.00.0Purchase of Containersشراء حاوايت

7.00.07.07.00.00.0Activities to Protect Public Parksأنشطة محاية املتنزهات العامة

7.00.07.07.00.00.0Trees Plantationزراعة األشجار

.77.90.077.977.90.00.0Environmental Protection Activities n.e.cانشطة محاية البيئة الغري مصنفة

3.90.03.93.90.00.0Training Coursesدورات تدريبية

74.00.074.074.00.00.0Spraying Pesticidesرش املبيدات

1,386.2195.11,581.71,523.657.80.0Totalاجملموع

47,252,817820,34155,574,07255,552,67220,603796Total Environmental Expendituresجمموع اإلنفاق البيئي الكلي

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

Northالشمال

Southاجلنوب

(الف دينار ) 2015 النفقات البيئية يف قطاع البلدايت حسب اإلقليم والوسط البيئي ونوع اإلنفاق: 1.1.1.6 جدول
Table 6.1.1.1: Environmental Expenditure in Municipal Sector by Region and Environmental Domain, 2015(000 JD)

Type of Expenditures

Total

Centreالوسط

الوسط البيئي
ذايتاجملموع

Funding Sources

Environmental Domain

Department of Statistics/ Environment Statistics 2014-2015 2015-2014إحصبءاث البيئت / دائرة اإلحصبءاث العبمت
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ترميز
النشاط
ISICأخرى ذايتأخرى ذايت
CodeOwnOthersOwnOthers

Waste management 24520900.00.0245209إدارة النفاايت

26218255210.00.051739Waste water managementإدارة املياه العادمة

58302100.00.0583021Noise and vibration abatementاحلد من الضوضاء و االهتزازات

112616241810167240.01184697Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

.694100.00.06941Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

Waste management 1672020.00.00.0167202إدارة النفاايت

128000.00.00.012800Waste water managementإدارة املياه العادمة

847900.00.00.084790Noise and vibration abatementاحلد من الضوضاء و االهتزازات

1135170.00.00.0113517Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

Waste management 221640.00.00.022164إدارة النفاايت

10440.00.00.01044Waste water managementإدارة املياه العادمة

83530.00.00.08353Noise and vibration abatementاحلد من الضوضاء و االهتزازات

5948340.00.00.0594834Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

.25060.00.00.02506Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

Waste management 587920.00.00.058792إدارة النفاايت

151500.00.00.015150Waste water managementإدارة املياه العادمة

3755250.00.00.0375525Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

75000.00.00.07500Research and developmentأنشطة االحباث و التطوير

.82500.00.00.08250Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

345997767331167240.03544032

613667353730.00.0649040waste managementأدارة النفاايت 

45267233330.00.068600Waste water managementإدارة املياه العادمة

70000.00.00.07000Noise and vibration abatementاحلد من الضوضاء و االهتزازات

312670.00.00.031267Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

756000.00.00.075600Research and developmentأنشطة االحباث و التطوير

.214670.00.021467Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

794267587070.00.0852973

Waste management 1732070.00.00.0173207إدارة النفاايت

328960.00.00.032896Waste water managementإدارة املياه العادمة

812270.00.00.081227Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

.265700.00.00.026570Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة 

Waste managementPrimary Education 637280.00.00.063728إدارة النفاايتتعليم اساسي8510

Waste management 284000.00.00.028400إدارة النفاايت

.1136000.00.00.0113600Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

5196270.00.00.0519627

4773870126038167240.04916632

Source: Department of Statistics دائرة االحصاءات العامة:  املصدر

Totalاجملموع

Grand Totalاجملموع الكلي

Total اجملموع

اجلنوب
Hotelsالفنادق5510

South

Higher Educationتعليم اثنوي8521

Total اجملموع

Higher EducationNorthالتعليم العايل8530الشمال

الوسط

Hotelsالفنادق                                           5510

centre

8510

Higher Educationالتعليم العايل8530

Primary Educationتعليم اساسي                       

 General Secondaryتعليم اثنوي        8521

Education

(دينار)  2014 النفقات البيئية يف انشطة الفنادق و التعليم حسب اإلقليم والوسط البيئي ونوع اإلنفاق،: 2.1.1.6 جدول
Table 6.1.1.2: Environmental Expenditures in Hotels &Education Activities by Environmental Domain, Region and Type of Expenditure, 2014 (JD)

الوسط البيئيالنشاط االقتصادياإلقليم
اجملموعالنفقات الرأمساليةالنفقات اجلارية

Environmental DomainEconomic Activity  Region
Current ExpendituresCapital Expenditures

Total

  Department of Statistics/  Environment Statistics, 2014-2015 2015-2014  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة  



226

ترميز
النشاط
ISICأخرى ذايتأخرى ذايت
CodeOwnOthersOwnOthers

Waste management 416856000.0416856إدارة النفاايت

445702721100.071781Waste water managementإدارة املياه العادمة

991136315500.0994291Noise and vibration abatementاحلد من الضوضاء و االهتزازات

191447622133167240.01953333Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

.1179900.00.011799Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

Waste management 1672020.00.00.0167202إدارة النفاايت

217590.00.00.021759Waste water managementإدارة املياه العادمة

1441430.00.00.0144143Noise and vibration abatementاحلد من الضوضاء و االهتزازات

1929790.00.00.0192979Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

Waste management 376790.00.00.037679إدارة النفاايت

17750.00.00.01775Waste water managementإدارة املياه العادمة

142000.00.00.014200Noise and vibration abatementاحلد من الضوضاء و االهتزازات

10112170.00.00.01011217Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

.42600.00.00.04260Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

Waste management 999460.00.00.099946إدارة النفاايت

257550.00.00.025755Waste water managementإدارة املياه العادمة

6383930.00.00.0638393Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

127500.00.00.012750Research and developmentأنشطة االحباث و التطوير

.140250.00.00.014025Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

576492052499167240.05834143

668897353730.00.0704270waste managementأدارة النفاايت 

49341233330.00.072674Waste water managementإدارة املياه العادمة

76300.00.00.07630Noise and vibration abatementاحلد من الضوضاء و االهتزازات

340810.00.00.034081Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

824040.00.00.082404Research and developmentأنشطة االحباث و التطوير

.233990.00.023399Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

8657525870700.0924459

Waste management 2251690.00.00.0225169إدارة النفاايت

427640.00.00.042764Waste water managementإدارة املياه العادمة

1055950.00.00.0105595Protection of landscapمحاية املنظر العام الطبيعي

.345400.00.00.034540Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة 

Waste managementPrimary Education 828460.00.00.082846إدارة النفاايتتعليم اساسي8510

Waste management 369200.00.00.036920إدارة النفاايت

.1476800.00.00.0147680Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

6755140.00.00.0675514

7306186111206167240.07434116

Source: Department of Statistics دائرة االحصاءات العامة:  املصدر

Totalاجملموع

Grand Totalاجملموع الكلي

Total اجملموع

اجلنوب
Hotelsالفنادق5510

South

Higher Educationتعليم اثنوي8521

Total اجملموع

Higher EducationNorthالتعليم العايل8530الشمال

الوسط

Hotelsالفنادق                                           5510

centre

8510

Higher Educationالتعليم العايل8530

Primary Educationتعليم اساسي                       

 General Secondaryتعليم اثنوي        8521

Education

(دينار)  2015 النفقات البيئية يف انشطة الفنادق و التعليم حسب اإلقليم والوسط البيئي ونوع اإلنفاق: 3.1.1.6 جدول
Table 6.1.1.3: Environmental Expenditures in Hotels &Education Activities by Environmental Domain, Region and Type of Expenditure, 2015 (JD)

الوسط البيئيالنشاط االقتصادياإلقليم
اجملموعالنفقات الرأمساليةالنفقات اجلارية

Environmental DomainEconomic Activity  Region
Current ExpendituresCapital Expenditures

Total

  Department of Statistics/  Environment Statistics, 2014-2015 2015-2014إحصبءاث البيئت  /   دائرة اإلحصبءاث العبمت
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أنشطة األحباث  احلد من الضوضاء انشطة التهوية ومعاجلة 
والتطوير واالهتزازاتالغازات العادمة

Treatment of Noise & Research 

exhaust gases vibration& develop

& ventilation air abatement ment

رأمسايلجاريجاريجاريجاريرأمسايلجاريرأمسايلجاريرأمسايلجاري
CurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCurrentCurrentCurrentCapital

 ,Quarry of stoneاستغالل احملاجر الستخراج االحجار 

15955.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0sand and clayوالرمل والطفل

16139.80.0750000.00.06500000.00.00.00.01400.026583.35000.0Mining of chemical & fertilizer mineralsتعدين ادلعادن الكيميائية ومعادن االمسدة

9252.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of dairy productsصناعة منتجات االلبان

10325.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. other food products n.e.cصناعة منتجات غذائية غري مصنفة يف مكان اخر

1086.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Distilling, rectifiying and blending of spiritsتقطري ادلشروابت الروحية وتكريرها وخلطها

 Manufac. of maltصناعة ادلشروابت الكحولية من الشعري

231.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0liquors and malt وصنع مشروب الشعري

,Manufac. of soft drinksصنع ادلشروابت غري الكحولية،

12460.50.03115.40.00.00.00.00.00.01384.60.0production of mineral watersانتاج ادلياه ادلعدنية 

4685.80.00.00.0800.00.00.0300.00.01500.00.0Manufac. tobacco productsصناعة منتجات التبغ

 1671.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Weaving of  textilesنسج ادلنسوجات

445.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Finishing of textlesامتام ادلنسوجات

15052.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of made-up textile articles, except apparelصناعة ادلنسوجات اجلاهزة عدا ادلالبس

1727.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of carpets and rugsصناعة السجاد والبسط

 ,Manufac. of luggage Handbagsصناعة حقائب االمتعة وحقائب اليد 

1026.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Saddlery & Harnessوالسروج و االعنة

10225.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Printingالطباعة

3660.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Service activities related to printingأنشطة اخلدمات ادلتصلة ابلطباعة

 ,15427.20.01090.90.0545.50.00.00.00.00.00.0Manufac. of soap & detergentsصنع الصابون وادلطهرات،

 ,cleaning polishing preparations مستحضرات التنظيف والتلميع، 

6968.00.00.00.00.00.00.00.015000.00.00.0perfumes & toilet preparationsوالعطور ومستحضرات التجميل

76794.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac.g of cement, lime & plasterصناعة االمسنت ومنتجات صلب نصف جاهزة

15274.10.00.00.012100.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of articles of concreصناعة االصناف ادلنتجة من اخلرسانة

4238.60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Cutting shaping and finishing of stoneقطع وتشكيل وصقل األحجار

 5023.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of electronic componentsصناعة مكوانت االلواح االلكرتونية

5338.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of magnatic and opticalصناعة وسائل االعالم ادلغناطيسية والبصرية

76.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Repair of electrical equipmentاصالح ادلعدات الكهرابئية

233085.00.0754206.30.06513445.50.00.0300.016400.029467.95000.0Totalاجملموع

Source: Department of Statistics دائرة االحصاءات العامة:  ادلصدر

(دينار ) 2014 النفقات البيئية يف بعض أنشطة الصناعات حسب نوع اإلنفاق والوسط البيئي والنشاط االقتصادي، :4.1.1.6 جدول
Table 6.1.1.4 : Environmental  Expenditures in Some Industerial Activities by Expenditure Type, Environmental Domain and Industerial Activity, 2014 ( JD)

النشاط االقتصادي

إدارة ادلياه إدارة النفاايت

Management

 احلد من التلوث 

Economic Activity

محاية البيئة الغري 
مصنفة يف مكان أخر

Pollution abatement Waste

(محاية اذلواء)العادمة

Management (Protection 

WastwaterEnvironment

of Air)n.e.c.

 Protection

Department of Statistics/ Environmental Statistics, 2014-2015 2015-2014 إحصاءات البيئة  / دائرة اإلحصاءات العامة
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رأمسايلجاريرأمسايلجاريرأمسايلجاريرأمسايلجاريرأمسايلجاريرأمسايلجاري
CurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapital

390.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Extraction of Natural Gasاستخراج الغاز الطبيعي

 301783.00.03000.00.00.00.0500.00.00.00.00.00.0Manufacture of vegetable & animal oilsصناعة الزيوت والدهون النباتية واحليوانية

and fats
54714.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0دابغة وهتيئة وصباغة اجللود و الفراء

Tanning, dressing and dyeing of leather 

and fur

 8846.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufacture of pulp, paper andصناعة عجائن الورق والورق ادلقوى

paperboard 899893.00.0300000.00.06000.00.00.00.02500.00.019000.00.0Manufacturing of basic chemicalsصناعة ادلواد الكيميائية االساسية

 4745.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0600.00.0Manufac. of fertilizers and nitrogen(اآلزوتية )صناعة االمسدة وادلركبات النتيرتوجينية 

compounds
 1856.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufacturing of plastics and syntheticصناعة اللدائن البالستيك وادلطاط الرتكييب

rubber   صناعة ادلبيدات احلشرية و ادلنتجات الكيميائية الزراعية
األخرى

1070.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0700.00.0
Manufac. of Pesticides & other 

agrochemical products

,Manufacturing of Paints,Varnishesصناعة الدهاانت والورنيشات والطالءات

5646.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Similar Coating, Printing Ink and Masticsادلماثلة واحبار الطباعة والعجائن

3642.70.00.00.0750.00.0350.00.00.00.00.00.0Manufacturing  of other chemical, n.e.cصناعة منتجات كيميائية اخرى الغري مصنفة يف مكان 

 ,Manufacturing of Pharmaceuticalsصناعة ادلنتجات الصيدالنية

Medicinal 188494.13600.011514.30.024389.30.02476.20.02600.00.018076.10.0Chemicals & Botanical Productsوالدوائية والكيماوية والنبااتت الطبية

,1303.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufacturing of Rubber Tyers & Tubesصناعة االطارات واالانبيب ادلطاطية وجتديد

928.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0االسطح اخلارجية لالطارات ادلطاطية وإعادة بنائها
and retreading and rebulding of rubber 

tyres

21805.50.00.00.00.00.00.00.00.00.03262.90.0Manufacturing of other rubber productsصناعة ادلنتجات ادلطاطية االخرى

380413.60.00.00.07500.00.03214.30.00.00.00.00.0Manufacturing of plastics productsصناعة منتجات اللدائن

13509.60.0785.00.00.00.00.00.00.00.0900.00.0Manufacturing of basic iron and steelصناعة احلديد والصلب القاعديني

 -5695.70.00.00.00.00.00.00.00.00.0500.00.0Manufac. of basic precious & other nonصناعة ادلعادن الثمينة القاعدية وادلعادن غري احلديدية 

ferrous metals  6695.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Casting of iron and steelسبك احلديد والصلب

4183.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other manufacturing, n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة يف مكان أخر

Total 1905616.43600.0315299.30.038639.30.06540.50.05100.00.043038.90.0اجملموع

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

(دينار ) 2014 النفقات البيئية يف قطاع الصناعات اخلطرة حسب نوع اإلنفاق والوسط البيئي والنشاط االقتصادي :5.1.1.6 جدول
Table6.1.1.5: Environmental  Expenditures in Hazardous Industrial Sector by Expenditure Type, Environmental Domain and Industrial Activity, 2014 ( JD)

النشاط االقتصادي

إدارة ادلياه  إدارة النفاايت

ManagementManagement (Protection of Air)

 أنشطة التهوية  احلد من التلوث 
ومعاجلة الغازات العادمة(محاية اذلواء)العادمة

 Protection n.e.c. 

Pollution abatement WasteWastwater

غري مصنفة يف مكان أخر واالهتزازات
Treatment of exhaustNoise & vibrationEnvironmental

gases & ventilation air abatement 

Economic Activity

أنشطة محاية البيئة  احلد من الضوضاء
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 Regionاالقليم

South    اجلنوبNorth  الشمالCentre    الوسط

رأمسايلجاريرأمسايلجاريرأمسايلجاري
CurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapital

195755.90.00.00.037329.10.0Waste management إدارة النفاايت

4206.30.00.00.0إدارة ادلياه العادمة
750000

0.0wastewater management

1345.50.012100.00.0(محاية اذلواء)احلد من التلوث 
6500000

0.0Pollution abatement (Protection of Air)

300.00.00.00.00.00.0Noise and vibration abatement احلد من الضوضاء واالهتزازات 

Research and development 16400.00.00.00.00.00.0أنشطة األحباث والتطوير

3467.90.00.00.026000.05000.0أنشطة محاية البيئة الغري مصنفة يف مكان أخر
Environmental Protection n.e.c. 

Total 221475.60.012100.00.07313329.15000.0اجملموع

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

 Regionاالقليم

South    اجلنوبNorth  الشمالCentre    الوسط

رأمسايلجاريرأمسايلجاريرأمسايلجاري
CurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapital

1010955.40.0530.0 إدارة النفاايت
3600.0894131.00.0Waste management

15299.30.00.0إدارة ادلياه العادمة
0.0300000.00.0wastewater management

32639.30.00.0(محاية اذلواء) احلد من التلوث 
0.06000.00.0Pollution abatement (Protection of Air)

6540.50.00.0 أنشطة التهوية ومعاجلة الغازات العادمة
0.00.00.0Treatment of exhaust gases & ventilation air

2600.00.00.0 احلد من الضوضاء واالهتزازات
0.02500.00.0Noise and vibration abatement 

0.00.00.0 أنشطة األحباث والتطوير
0.00.00.0Research and development

31038.90.00.0 أنشطة محاية البيئة الغري مصنفة يف مكان أخر
0.012000.00.0Environmental Protection n.e.c. 

Total 1099073.40.0530.03600.01214631.00.0اجملموع

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

Environmental  Domainالوسط البيئي

(دينار) 2014 لنفقات البيئية يف بعض أنشطة الصناعات حسب نوع اإلنفاق واإلقليما :6.1.1.6 جدول
Table 6.1.1.6: Environmental Expenditures in some Industrial Activities by Expenditure Type and Region, 2014 ( JD)

Environmental  Domainالوسط البيئي

(دينار  ) 2014النفقات البيئية  يف قطاع الصناعات اخلطرة حسب نوع اإلنفاق واإلقليم : 7.1.1.6جدول 
Table 6.1.1.7: Environmental Expenditures in Hazardous Industrial Sector by Expenditure Type and Region, 2014( JD)

Department of Statistics/ Environmental Statistics, 2014-2015 2015-2014 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة



230

رلموع 
النفقات

Totalاجلنوبالشمالالوسطاجلنوبالشمالالوسط

CentreNorthSouthCentreNorthSouthExpend.

15700000000157000Waste management

0000000Noise and Vibration Abatement

0000000Radioactivity Abatement 

0000000Research and Development 

0000000
Environment Protection n.e.c.

15700000000157000Total Public Expenditures

14739873204013246480080060002005353Waste management

5000010000046200000522000Noise and Vibration Abatement

8300000008300
Radioactivity Abatement 

600000060Research and Development 

6850000006850
Environment Protection n.e.c.

15391974204013246942080060002542563Total Private Expenditures

1696197.14204013246942080060002699563.1

دائرة االحصاءات العامة:  ادلصدر
 Source: Department of Statistics

Total Expendituresرلموع اإلنفاق الكلي

اخلاص

ادارة النفاايت

Private

احلد من الضوضاء
احلماية من االشعاع

أنشطة األحباث والتطوير

انشطة محاية البيئة غري مصنفة يف مكان اخر

رلموع نفقات القطاع اخلاص

Environmental Protectionمحاية البيئة 

احلكومي

ادارة النفاايت

Public

احلد من الضوضاء
احلماية من االشعاع

أنشطة األحباث والتطوير

انشطة محاية البيئة غري مصنفة يف مكان اخر

رلموع نفقات القطاع العام

(دينار ) 2014  النفقات البيئية  يف نشاط اخلدمات الطبية حسب القطاع واإلقليم: 8.1.1.6 جدول
Table 6.1.1.8 : Environmental Expenditures in Medical Services Activity by Sector and Region, 2014 ( JD)

القطاع
النفقات البيئية

النفقات الرامسالية      النفقات التشغيلية       
Environmental Expenditures

Sector
Current ExpendituresCapital Expenditures
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رلموع 
النفقات

Totalاجلنوبالشمالالوسطاجلنوبالشمالالوسط

CentreNorthSouthCentreNorthSouthExpend.

143260000014326Waste management

0000000Noise and Vibration Abatement

0000000Radioactivity Abatement 

0000000Research and Development 

0000000
Environment Protection n.e.c.

143260000014326Total Public Expenditures

6570742483121380000703285Waste management

322000000450000003670000Noise and Vibration Abatement

130000000013000
Radioactivity Abatement 

0000000Research and Development 

121500000012150
Environment Protection n.e.c.

390222400450000004398435Total Private Expenditures

391655000450000004412761

دائرة االحصاءات العامة:  ادلصدر
 Source: Department of Statistics

Total Expendituresرلموع اإلنفاق الكلي

اخلاص

ادارة النفاايت

Private

احلد من الضوضاء
احلماية من االشعاع

أنشطة األحباث والتطوير

انشطة محاية البيئة غري مصنفة يف مكان اخر

رلموع نفقات القطاع اخلاص

Environmental Protectionمحاية البيئة 

احلكومي

ادارة النفاايت

Public

احلد من الضوضاء
احلماية من االشعاع

أنشطة األحباث والتطوير

انشطة محاية البيئة غري مصنفة يف مكان اخر

رلموع نفقات القطاع العام

(دينار ) 2015  النفقات البيئية  يف نشاط اخلدمات الطبية حسب القطاع واإلقليم : 9.1.1.6 جدول
Table 6.1.1.9: Environmental Expenditures in Medical Services Activity by Sector and Region, 2015 ( JD)

القطاع
النفقات الرامسالية      النفقات التشغيلية       النفقات البيئية

Environmental Expenditures

Sector
Current ExpendituresCapital Expenditures
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القيمة التمويلعدد املشاريعاالبنك

Bank NameNo. of ProjectsFinancing Value

412,155,000سوييت جنرالالطاقة املتجدده
Renewable Energy

32,500,000بنك االحتادالطاقة املتجدده
Renewable Energy

26,700,000بنك عودةالطاقة املتجدده
Renewable Energy

111,382,649البنك االسالمي االردينالطاقة املتجدده
Renewable Energy

29,000,000البنك االهلي االردينالطاقة املتجدده
Renewable Energy

212,042,018كابيتال بنكالطاقة املتجدده
Renewable Energy

11,328,911البنك االستثمارياملياه العادمة ومعاجلتها
Treatment of Waste Water

11,250,000البنك االهلي االردينتدوير النفاايت
Waste Recycling

124713,800,530البنك االسالمي االرديناخرى 
other

127360,159,108اجملموع الكلي
Total

Source: central Bankالبنك املركزي: املصدر

Table 6.1.1.10: Financing banks to support environmental projects (JD), 2015

2015 ،(دينار )متويل البنوك لدعم املشاريع البيئية  :10.1.1.6 جدول

Environmental projectsاملشاريع البيئة

Department of Statistics\Environment statistics 2014-2015 2015-2014احصبءاث البيئت /دائرة االحصبءاث العبمت
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مجعية البيئة األردنيةالعاصمة
Jordanian  Of Environment AssociationAmman

اجلمعية ادللكية حلماية الطبيعةالعاصمة
Royal Society for the coservation of NatureAmman

 Jordanian Association for Combating Desertification and Badiaاجلمعية األردنية دلكافحة التصحر وتنمية الباديةالعاصمة

Development
Amman

Royal Society for the Protection of the Marine EnvironmentAmman, Aqabaاجلمعية ادللكية حلماية البيئة البحريةالعاصمة ، العقية

مجعية محاية احليواانت والرفق هباالعاصمة
Society for the Protection and Welfare of AnimalsAmman

اجلمعية الوطنية للبيئة واحلياة الربيةالعاصمة
National Society for the Environment and WildlifeAmman

مجعية أصدقاء البيئة األردنيةالعاصمة
Friends of the Environment of JordanAmman

الشرق األوسط-مجعية أصدقاء األرضالعاصمة
Friends of the Earth Middle EastAmman

مجعية ادللول للتنمية البيئيةمأداب
Madaba

Society for Conservation of Energy and Environment SustainabilityAmmanمجعية حفظ الطاقة واستدامة البيئةالعاصمة

مجعية احملافظة على ادلياهالعاصمة
Jrdanian Aqua Conservation Association(JACA)Amman

اجملموعة العربية حلماية الطبيعةالعاصمة
Arab Group for the Protection of NatureAmman

مجعية االنمرية البيئيةالكرك
Nnmera SocietyAlKrak

مجعية الشجرةالعاصمة
The Tree SocietyAmman

اجلمعية األردنية للتنمية ادلستدامةالعاصمة
Jordanian Association for Sustainable DevelopmentAmman

Abu Algmam for Conservation Wildlife and NatureMaanمجعية أبو اجلمام للحفاظ على احلياة الربية والطبيعةمعان

 Jordanian Association for the Development and Development ofاجلمعية األردنية لتنمية وتطوير ادلوارد الطبيعيةالعاصمة

Natural Resources
Amman

 Jordanian Society for the Conservation of Forests and theاجلمعية األردنية للمحافظة على الغاابت والبيئةاربد

Environment
Irbed

مجعية الشرق األوسط للبيئةالعاصمة
Middle East Environment AssociationAmman

مجعية إداما للطاقة وادلياه والبيئةالعاصمة
Edama Energy, Water and Environment AssociationAmman

مجعية اجمللس االردين لألبنية اخلضراءالعاصمة
The Jordanian Council of Green Building SocietyAmman

اجلمعية األردنية للتحلية وإعادة استعمال ادلياهالعاصمة
Jordanian Society for Water Desalination and ReuseAmman

العاصمة
اجلمعية األردنية لنظم ادلعلومات اجلغرافية والتقنيات 

الفضائية
Jordanian Society for Geographic Information Systems and 

Technologies
Amman

مجعية احلياة الربية واستدامة األنظمة البيئيةالعاصمة
Wildlife Society and Sustainability of EcosystemsAmman

مجعية علم األعشاب الضارة يف الشرق األدىنالعاصمة
Association of Weed Science in the Near EastAmman

اجلمعية االردنية حلماية االرض واإلنسانجرش
Jordanian Association for the Protection of Land and HumanJarash

source: Ministry of Interior Affairsوزارة الداخلية: ادلصدر

Governerate Name of the Societyاسم اجلمعية احملافظة

2015 مجعيات  احملافظة على البيئة والتنوع احليوي املسجلة يف حمافظات اململكة، توزع :1.2.1.6 جدول

Table 6.1.2.1: Distribution of Environmental Societies in Kingdom , 2015
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 اإلتفاقيات الدولية .6.2.3
انضم األردن إىل عدة اتفاقيات دولية وذلك لتحقيق محاية البيئة من أمهها، اتفاقية تغري ادلناخ وبرتوكول كيوتو 
حيث يلتزم األردن جبرد انبعااثت الغازات الدفيئة لتخفيض مستوى االنبعااثت. كما وقع األردن على اتفاقية 

نوع احليوي واتفاقية ميناماات بشأن الزئبق واتفاقية ابزل دلكافحة النقل واالجتار رامسار بشأن احلفاظ على الت
 ابدلواد الكيماوية اخلطرة وغريها.....

 
 
 

 

 

6.2.3. Environmental Conventions 

Jordan has joined several international conventions to protect the environment, including 

the Climate Change Convention and the Kyoto Protocol, where Jordan is committed to 

inventory greenhouse gas emissions to reduce emissions. Jordan has also signed the Ramsar 

Convention on the Conservation of Biodiversity, the Minamata Convention on Mercury and 

the Basel Convention against the Transport and Trade in Hazardous Chemicals and 

others…. 
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ادلنبثقو عن القانون: االنظمةنص القانوينالقانونالرقم

1999لعام  51  نظام محاية البيئة البحرية والسواحل وتعديالتو رقم 

2005لسنة  (24) نظام ادارة ادلواد الضارة واخلطرة؛  نقلها تداوذلا الصادرة  رقم 

2005 لسنة (25)  نظام محاية الًتبة رقم 

2005لسنة  (26)  نظام محاية البيئة من التلوث يف احلاالت الطارئة رقم 

.2005لسنة  (27)  نظام ادارة النفاايت الصلبة رقم 

.2005لسنة   (28 ) نظام محاية اذلواء رقم 

2005لسنة  (29)  نظام احملميات الطبيعة وادلتنزىات الوطنية رقم

2005لسنة  (37) نظام تقييم االثر البيئي رقم 

2009لسنة  (65) نظام التفتيش والرقابة البيئية رقم 

وتعديالتو 2009لسنة  (66) نظام صندوق محاية البيئة رقم 
2013لسنة  (75) نظام ادلتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهرابئية ابستخدام الصخر الزيىت رقم 

2015لسنة  (8)نظام التنظيم االداري لوزارة البيئة رقم  -12

2014تعليمات ادارة مركبات ثنائي الفنيل متعدد الكلور وادلواد ادللوثو هبا لسنة التعليمات البيئية    2

2014تعليمات استيفاء االجور اليت تتقاضاىا وزارة البيئة مقابل تقدمي خدماهتا لسنة 

2013تعليمات محاية وادارة ادلناطق ذات احلماية اخلاصة لسنة 

 .2016تعليمات ضبط استخدام واسترياد وإعادة تصدير ادلواد اخلاضعة للرقابة دبوجب بروتوكول مونًتايل واألجهزة 

.2009 تعليمات تنظيم زبزين ونقل ومعاجلة السماد العضوي واالذبار بو لسنة 

2008 تعليمات منح ادلوافقة ادلسبقة على ترخيص او ذبديد ترخيص اجلمعيات البيئية لسنة

2003 تعليمات ادارة وتداول النفاايت اخلطرة لسنة

2014تعليمات ادارة الزيوت ادلستهلكة وتداوذلا لسنة 

2003تعليمات احلد والوقاية من الضجيج لسنة 

2005تعليمات ربديد االمور ادلتعلقة ببدل اخلدمات اليت تتاتى من احملمية الطبيعية او ادلتنزه الوطين لسنة 

source:The Ministry of Environmentوزارة البيئة: ادلصدر

ودبوجب ىذا القانون أصبحت وزارة البيئة اجلهة ادلختصة حبماية البيئة، وادلرجع ادلختص على 
وعلى اجلهات . ادلستوى الوطين واالقليمي والدويل ابلتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
الرمسية واالىلية تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة

2015 قانون محاية البيئة األردين واألنظمة والتعليمات الصدرة عنو، :1.2.2.6 جدول

Table 6.2.2.1: Jordanian Environment Protection Law and the regulations and instructions issued by it, 2015

)قانون محاية البيئة رقم  11  52 ) 
2006لسنة 

1
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 International Environmental Conventions to Whichنص االتفاقيةاالتفاقيات الدولية البيئية اليت انضم اليها األردنادلوضوع

Jordan is a Party
Subject

اتفاقية تغري ادلناخ وبرتوكول كيوتو .1التغري ادلناخي
 وقد قامت الدول 1990ويدعو الربتوكول إىل حتقيق مستوى ختفيض معني يف نسبة انبعااثت غازات الدفيئة مقارنة بتلك النسب ادلسجلة عام 

 The Convention on Climate Change and the Kyoto .1الصناعية بوضع اىداف خمتلفة لتقليل االنبعااثت الكونية من غازات الدفيئة

Protocol
Climate Change

اتفاقية التنوع احليوي وبرتوكول قرطاجنة للسالمة االحيائية. 2التنوع احليوي
يهدف الربوتوكول إىل احملافظة على التنوع احليوي واالستخدام ادلستدام لو وقد تضمن الربوتوكول الزام الدول ادلصادقة عليو بتأسيس واحملافظة على 

آليات وإجراءات واسرتاتيجيات مناسبة لتنظيم وإدارة ومراقبة ادلخاطر احملددة يف بنود تقييم ادلخاطر يف ىذا الربوتوكول، وخباصة تلك ادلتعلقة 
(16.1ادلادة )إبستعمال ومعاجلة ونقل ادلواد احلية ادلعدلة 

2. Convention on Biological Diversity and the 

Cartagena Protocol on Biosafety
Biodiversity

محاية ادلناطق الرطبة
اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ذات االمهية الدولية خباصة بوصفها موائل للطيور   .3

1971ادلائية  

وقع األردن على ىذه االتفاقية وذلك بتخصيص موقع واحد ذلذا الغرض إبدراج األراضي الرطبة ضمن التخطيط اخلاص ابستغالل األراضي 
.وتشجيع التدريب وإدارة وعناية ادلناطق الرطبة

3. Ramsar Convention on Wetlands of International 

Importance Especially as Waterfowl Habitat 1971
Wet Land Protection

محاية التنوع احليوي
واالتفاقيات  (اتفاقية االنواع ادلهاجرة اواتفاقية بون)اتفاقية حفظ انواع احليواانت ادلهاجرة . 4

.اخلاصة ابحملافظة على طيور ادلاء ادلهاجرة االفريقية

، وهتدف االتفاقية إىل احملافظة على األصناف 1983تعترب ىذه االتفاقية جزء من برانمج األمم ادلتحدة للبيئة، وقد دخلت حيز التنفيذ يف عام 
ىي أىم اتفاقية يتم التوقيع  (AEWA) األورو آسيوية-الربية والبحرية والطيور وتعترب االتفاقية اخلاصة ابحملافظة على طيورادلاء ادلهاجرة األفريقية

 (AEWA)وتعترب اتفاقية . واليت هتدف إىل احملافظة على الطيور ادلائية ادلهاجرة (CMS)عليها مبوجب اتفاقية حفظ أنواع احليواانت ادلهاجرة 
 نوعاً من الطيور اليت تعتمد على ادلناطق الرطبة235وىي تغطي أكثر من  (Ramsar)مكملة التفاقية رامسار 

4. Convention on the Conservation of Migratory 

Species (CMS and the Bonn Convention) and 

conventions for the conservation of African migratory 

water birds.

biodiversity protection

اتفاقية جدة حلماية البحر االمحر. 5محاية ادلناطق الساحلية
اتفاقية إقليمية، وهتدف إىل احلفاظ على بيئة البحر األمحر وخليج عدن عن طريق تعزيز التعاون اإلقليمي  1982تعترب اتفاقية جدة ادلوقعة يف عام 

Jeddah Convention for the Protection of the Red SeaCoastal Areas Protection .5يف رلايل احلماية البيئية وإدارة ادلوارد الطبيعية يف ادلناطق البحرية والساحلية للمنطقة

(UNCCU )اتفاقية االمم ادلتحدة دلكافحة التصحر  . 6التصحر
وهتدف إىل مكافحة التصحر والتخفيف من آاثر اجلفاف يف الدول اليت تعاين من اجلفاف أو التصحر أو كليهما معاً على كافة ادلستوايت

6. United Nations Convention to Combat 

Desertification (UNCCU)
Desertification

اتفاقية فينا وبرتوكول مونًتايل للمواد ادلستنزفة لطبقة االوزون. 7ادلواد ادلستنفزة لطبقة األوزون
وهتدفان إىل محاية صحة اإلنسان وبيئتو من اآلاثر السلبية الناجتة أو اليت قد تنتج عن النشاطات البشرية واليت تغري أو قد تغري طبقة األوزون، 

حيث عملت الوزارة على اصدار تعليمات ضبط استخدام واسترياد واعادة تصدير ادلواد ادلستنزفة لطبقة االوزون واالجهزة وادلعدات اليت حتتوي 
2013 عليها لسنة

7. Vienna Convention and the Montreal Protocol on 

Substances that Deplete the Ozone Layer
Substances Depleting Ozone Layer

وذلذه االتفاقية  (1989 )التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود يف عام )قام األردن ابلتوقيع وادلصادقة عل اتفاقية ابزل 
:االىداف التالية 

.اقامة اطار خاص مبراقبة نقل ادلواد اخلطرة والنفاايت عرباحلدود الدولية   .1

.الرتكيز على خفض كمية النفاايت اخلطرة ادلولدة  .2

.ادارة النفاايت اخلطرة ادارة سليمة بيئيا . 3

إدارة ادلواد الكيميائية
اتفاقية روتردام بشان تطبيق اجراء ادلوافقة ادلسبقة على ادلواد الكيماوية ومبيدات آفات . 9

( PIC)معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية  

 وتعتربىذه االتفاقية بيئية متعددة االطراف، ىدفها تقريرادلسؤولية ادلشرتكة واجلهود التعاونية بني خمتلف 2002وقع االردن عليها يف شهر دتوزعام 
بتسهيل تبادل ادلعلومات حول خصائصها وحول االجتار هبا واالجراءات التنظمية ادلتخدة على  االطراف اخلاصة ببعض ادلواد الكيماوية اخلطرة،

.ادلستوايت الوطنية بشاهنا 
9. Rotterdam Convention on the Prior Informed 

Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals 

and Pesticides in International Trade (PIC)

Chemical substances management

2013اتفاقية ميناماات بشان الزئبق لسنة . 10مركبات الزئبق

وهتدف إىل  محاية صحة اإلنسان والبيئة من االنبعااثت واإلطالقات البشرية ادلنشا . األردن من الدول اليت قامت ابدلصادقة ادلبكرة على االتفافية
للزئبق ومركبات الزئبق وهتداف االتفاقية تتلخص يف حظر األلغام اجلديدة احملتوية على الزئبق، والتخلص التدرجيي من الزئبق ومن ادلواد احملتوية 

عليو، واختاذ التدابري الالزمة للرقابة على االنبعااثت يف اذلواء، واجياد التنظيم التشريعي والقانوين الدويل للقطاع غري الرمسي لتعدين الذىب احلريف 
.والصغري النطاق 

10. Minamata Convention on Mercury for 2013Mercury Substances

( CITES)اتفاقية التجارة الدولية يف النبااتت واحليواانت الربية ادلهددة ابالنقراض . 11تنوع حيوي/االذبار ابألصناف احليوانية الربية

وتلتزم الدول ادلوقعة بشكل .    وهتدف ىذه االتفاقية إىل ضمان أن التجارة الدولية ابحليواانت والنبااتت الربية ال هتدد بقائها على قيد احلياة
 Convention on International Trade in Endangered .1.تطوعي ببنودىا وتعترب كل منها طرفاً فيها 

Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Trading in wild animal species / 

biodiversity

2001لسنة  (POPs)اتفاقية استكهومل للملواثت العضوية الثابتة . 12النفاايت اخلطرة

وهتدف ىذه االتفاقية إىل محاية صحة االنسان والبيئة من النفاايت اخلطرة عرب احلدود من خطر ادلواد الكيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة 
 Stockholm Convention on Persistent Organic .12.متداولة يف التجارة الدولية 

Pollutants (POPs) for the year 2001
hazardous Waste

source: Ministry of Environmentوزارة البيئة: ادلصدر

2015ادلشاركة يف االتفاقيات الدولية الرئيسية اخلاصة ابلبيئة،  :1.3.2.6جدول 

اتفاقية ابزل دلكافحة النقل واالذبار ابدلواد الكيماوية اخلطرة. 8 Hazardous waste Managementإدارة النفاايت اخلطرة
8. Basel Convention against the Transport and Trade 

in Hazardous Chemicals

Table 6.2.3.1: Participation in Main Environmental conventions, 2015
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