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 مـــتقدي
 

تعترب حيث  .2011عشر إلحصاءات البيئة لعاـ  ةالسابع ةالسنوينشرة اليسر دائرة اإلحصاءات العامة أف تقدـ 
االقتصاد  آثرس اقيلاحلسابات البيئية كتوفري لتطوير مؤشرات البيئة ضركرية قاعدة معلوماتية اإلحصاءات البيئية 

 .ا البيئة لالقتصادالسلع كاخلدمات اليت تقدمهقياس ك  على البيئة
 

شلا أدل إىل تلوث اذلواء أدل النمو اإلقتصادم السريع إىل اإلفراط يف استغالؿ ادلوارد كاحلاؽ األضرار بالبيئة، 
كادلوارد ادلائية كاستنزاؼ ادلياه اجلوفية كاإلخالؿ يف النظم البيئية كما تبعها من فقداف لألنواع البيولوجية كالتنوع 

باإلضافة إىل مشاكل استخداـ  ،شاكل النامجة عن سوء استخداـ األراضي كزيادة التصحراحليوم كزيادة ادل
إحصاءات حديثة كشاملة  تستند إىل. كتتطلب معاجلة ىذه ادلشاكل كجود برامج متكاملة الطاقة كالتغري ادلناخي

 عن البيئة. 
 

مشاكل البيئة كزلاكلة إنشاء قاعدة حلل أصبح أمران يف غاية األعلية إف التنسيق بني الوزارات كادلؤسسات 
 حتصلحيث أكلت دائرة اإلحصاءات العامة إىتمامان خاصان مبوضوع البيئة. كعليو، فقد  معلومات متجددة.

الوزارات كالدكائر كادلؤسسات العامة ذات العالقة، كمن سلتلف أقساـ كمن عدة مصادر   البياناتعلى الدائرة 
تخصصة، كتوفر ىذه ادل ةدانييادلسوح إجراء ادلمن البيانات من خالؿ  كبريجزء  الدائرة. باإلضافة إىل مجع 

 البيانات مؤشرات أساسية كفق ادلعايري الدكلية كختدـ ادلخططني كالعاملني كالباحثني كادلهتمني يف رلاالت البيئة.
 
وزارات كالدكائر مجيع ال إىلىذه الفرصة لتتقدـ خبالص شكرىا كتقديرىا دائرة اإلحصاءات العامة تغتنم ك 

. كتأمل النشرة هىذيف توفري ادلعلومات اإلحصائية الواردة يف  أسهمتاحلكومية كادلؤسسات العامة كاخلاصة اليت 
ير كحتسني ادلوضوعية كالبناءة اليت ميكن أف تسهم يف تطو  ادلالحظاتدىا بيزك تالدائرة من ادلهتمني يف ىذا اجملاؿ 

 .النشرة هاألعداد القادمة من ىذ
 

                                                                                          
 د. قاسم الزعبي
 المديـر العـام
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 الملخص التنفيذي
 

توفر اإلحصاءات البيئية البيانات ادلتعلقة بادلوارد البيئية كادللوثات السائلة كالصلبة كالغازية اليت يتم نشرىا يف 
كالذم  ،تطوير العمل يف رلاؿ البيئةيف الكبري كادلتمثل دكرىا يف أعلية إحصاءات البيئة نبع تك  .اذلواء كادلياه كالرتبة

ضلو  حاليان البيئي كيتجو العمل  .متزايد عادليان كزلليان يف نفس الوقت حيظى بأىتماـ سريع ك تصف بالتطور الي
 التكامل البيئي االقتصادم كالتكامل البيئي االجتماعي للوصوؿ إىل حتقيق مفهـو التنمية ادلستدامة.

 

ء كانت من خالؿ ادلسوح إحصاءات البيئة قاعدة بيانات بيئية كسالسل زمنية دلا يتوفر من بيانات، سواتوفر 
البيئية السنوية أك من سجالت إدارية من الوزارات كالدكائر احلكومية ادلعنية، كيتم مجع كتصنيف ىذه البيانات 

كفيما يلي أىم ادلؤشرات الرئيسية لعاـ  ،يف نشرة سنوية لإلحصاءات البيئية كاحتساب ادلؤشرات البيئية ادلختلفة
1120: 

 

 2شخص/كم 70.4 ردفة يف األلغت الكثافة السكانيب. 
 نسبة عينات األغذية احمللية ادلخالفة للمواصفة حسب نتائج سلترب متبقيات ادلبيدات من  ارتفعت

 . 2011عاـ يف  %1.4 إىل 2010عاـ يف  0.8%
 طن  1951.4 إىل 2010عاـ  يف طن 1445كمية ادلبيدات الزراعية ادلستوردة حسب النوع من  ازدادت

 .2011يف عاـ 

 يف عاـ  مليوف دينار 2665 حوايلأنشطة الصناعات بعض غت قيمة اإلنفاؽ على محاية البيئة يف بل
 6دينار مليوف 368 حوايل كما كبلغت قيمة اإلنفاؽ على محاية البيئة ألنشطة الصناعات اخلطرة، 2011

  11529شجرة حرجية تغطي  1954نتج عنها تضرر  2011حريقا يف عاـ  65بلغ عدد حرائق الغابات 
 .ان دكظل

 79كتشكل ما نسبتو  2010/2011مليوف مرت مكعب يف موسم  6478لغ حجم األمطار اذلاطلة ب% 
 مليوف مرت مكعب. 8224األمطار طويل األمد كالبالغ  ىطوؿ معدؿ من

 
 
 
 



 ج 
 

   لتنقية ادلياه  كفرصلةبلغت أعلى نسبة للحمل ادلائي التشغيلي إىل احلمل ادلائي التصميمي يف زلطة
أما أعلى نسبة للحمل العضوم التشغيلي إىل احلمل العضوم التصميمي  ،2011لعاـ  %205العادمة 

 .2011عاـ ل جرشتنقية يف زلطة  %224فقد كانت 

  عينة  316بلغ عدد العينات غري ادلطابقة للمواصفة األردنية بالنسبة للفحوص اجلرثومية دلياه الشرب
 .2011لعاـ  لعينات الكليمن عدد ا %0.9 بنسبة

  ضخ مياه ك جتارم ك صناعي ك زاد رلموع الطاقة الكهربائية ادلستهلكة لكافة قطاعات االستهالؾ )منزيل
عاـ ل جيجا كاط/ساعة 12843مقابل  جيجا كاط/ساعة 13535حيث بلغ  ،2011عاـ ل إنارة شوارع(ك 

2010. 

  خالؿ  %2463انتاج االمسنت بنسبة يما اطلفض ف %1663إنتاج البوتاس بنسبة  ارتفاعتشري النتائج إىل
 .2010مقارنة بانتاج عاـ  2011 عاـ

 يف نشاط اخلدمات الطبية  الصلبة أظهرت النتائج أف األسلوب األكثر شيوعان للتخلص من النفايات
كثر شيوعا للتخلص من النفايات السائلة فهو من خالؿ الشبكة سلوب األاألك  ،اخلاصةىو ادلرمدات 

 .العامة

  أظهرت نتائج مسح النفايات اإللكرتكنية يف أنشطة الصناعات اخلطرة كبعض أنشطة الصناعات
األخرل ادلختلفة أف أسلوب التخلص الغالب من ىذه النفايات اإللكرتكنية كاف عن طريق البيع 

األسلوب الغالب يف أنشطة ذلك كاف كك ، %47دلختلف النفايات اإللكرتكنية مبتوسط نسب بلغ 
 جلميع النفايات اإللكرتكنية. %62دؽ كالتعليم البيع مبتوسط نسب الفنا

  عن طريق البيع النفايات اإللكرتكنية  ، أنو مت التخلص منيف أنشطة ادلالية كالتأمنيكما أظهرت النتائج
. بينما يف أنشطة صيانة الربرليات توزعت نسب التخلص بني متوسط نسب %52مبتوسط نسب بلغ 

 6مكبات النفايات عن طريق %28أخرل مثل ختزينها يف ادلستودع كألساليب  %72بلغ 



 د 
 

المستخدمة: االختصارات  
  

 درجة مئوية د.ـ

 مليمرت ملم
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 عدد العينات غري ادلطابقة للمواصفة األردنية غ.ـ

 جيجا كاط ساعة ج.ك.س

 طن مكافئ نفط طن.ـ.ف

 مرت مكعب 3ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ه
 

المحتويــاتقائمة 
  الصفحـة

 تقديــــم ا   
 الملخص التنفيذي ب
 المستخدمة تختصاااتاال د  
 المحتويات قائمة ه  
 الجداول قائمة ز  
 األشكال البيانية قائمة م  

  

 القطاعات التفصيلية  .01 73
37 عةقطاعمؤشراتالقوىالداف.1
42 قطاعاستخداماتاألراضي.2
55 قطاعاملياه.3

99 قطاعالطاقةوتلوثاهلواءوالتغرياملناخي.4
121 قطاعالنفايات.5
 قطاعالنفقاتواحلساباتالبيئية.6 141

  

  

 



 ز 
 

 
  الجـداول قائمة 

 رقم الجدول  الصفحة
  القوى الدافعةقطاع مؤشرات   .1 
  . السكان1.1 
 16161 (2011-1992) (2عدد سكاف ادلملكة )باأللف( كالكثافة السكانية )شخص/كم 40

   

  اإلقتصاد. 2.1 

القياسػػي ألسػػعار ادلسػػتهلك متوسػػط كمعػػدؿ ظلػػو نصػػيب الفػػرد السػػنوم مػػن النػػاتج احمللػػي اإلمجػػايل كالػػرقم  41
 اجلارية كالثابتة( )باألسعار 2011-1998كمعدؿ التضخم  يف األردف 

16261 

   

  قطاع استخدامات األراضي. 2 

  مؤشرات زراعية. 1.2 

 16162 2011-2000الكلية  كادلساحةادلساحة ادلركية كالبعلية  45

 26162 2011 ة حسب النوعادلستورد ككمية ادلبيدات ادلبيدات ادلسجلة عدد 46

47 
 36162  2011-2000 كمية ادلبيدات الزراعية ادلستوردة حسب النوع

  والغابات والسياحة البيئية مؤشرات التنوع الحيوي .2.2 

 16262 2011-2001 بأشجار حرجية للسنوات رجة كادلرقعة كأطواؿ جوانب الطرؽ ادلزركعةمساحة األراضي احمل 49

 26262 2011-2001 للسنوات الغابات كعدد األشجار كادلساحة ادلتضررةعدد حرائق  49

 36262 2011-2008 ،الكائنات احلية ادلهددة باإلنقراض يف األردف حسب النوع كالسنةعدد  50

50 

  (،2مساحة احملميات الطبيعية كالغابات كاألظلاط النباتية يف األردف حسب النوع كالسنة )كم
2008-2011 

46262 

 5.2.2 2011عدد الزكار حسب احملمية  51
   

  متبقيات المبيدات .3.2 

 

53 

 كغري ادلطابقةالعدد الكلي كالنسبة ادلئوية للعينات احملللة من السلع الغذائية ادلستوردة كاحمللية 
 2001-2011 

16362 

 

54 

ادلسموح بو كأعلػى مػن احلػد  عدد العينات احمللية كادلستوردة اليت حتتوم على متبقيات مبيدات ضمن احلد
 2011كادلستوردة احملللة شهريا  ادلسموح بو كنسبتها ادلئوية من إمجايل العينات احمللية

26362 

  (أقطاع المياه ). 3 
  مؤشرات المياه 1.3 
 16163 1937/2011طويل األمد ادلطرم مع ادلعدؿ  2010/2011 مقارنة ادلوازنة ادلائية السطحية يف موسم 58



 ح 
 

 

 

  الجـداول قائمة 
 رقم الجدول  الصفحة

 26163 ادلائياحلوض طويلة األمد حسػب ادلطرية مقارنة حجـو مياه األمطار اذلاطلة على ادلملكة بادلعدالت  

  2010/2011 -2009/2010 سنوات ادلائيةلل 59

 36163 2010/2011-1998/1999 ائيةمياه األمطار اذلاطلة بادلعدالت طويلة األمد للسنوات ادل حجـومقارنة  60

 46163 2011-1998 زكيد ادلائيحصة الفرد من الت 60

 56163 2011 التزكيد ادلائي حسب احملافظة حصة الفرد من 61

 66163 2011-2007 التزكيد ادلائي حسب احملافظة 62

 76163 2011 كمية ادلياه اجلوفية كاستخداماهتا حسب احلوض ادلائي 63

 86163 2011 كنسبتها موزعة حسب ادلصدر كاالستخداماتادلستخدمة ادلياه  كمية 64

 96163 2011 لفحوص اجلرثومية لعينات مياه الشرب حسب احملافظة كادلصدرانتائج  65

 106163 2011 لفحوص اجلرثومية لعينات مياه الشرب حسب الشهر كادلصدرانتائج  66

 116163 2011-2007 ه الشرب حسب ادلصدرميا لعينات لفحوص اجلرثوميةانتائج  67

 126163 2011-1998 غري ادلطابقةعدد العينات الك جرثوميا عدد عينات مياه الشرب احملللة  68

 136163 2011 ادلصدر كنوع الفحص حسب نتائج فحوص مياه زلطات التحلية كادلياه ادلعدنية كادلعبأة كادلستوردة 69

-2009حلية كادلياه ادلعدنية كادلعبأة كادلستوردة حسػب نػوع الفحػص كالسػنة نتائج فحوص مياه زلطات الت 70

2011 
146163 

-2009 السػػػنةك  رادلصػػدادلعبػػػأة كادلسػػتوردة حسػػب ك نتائػػػج فحػػػوص ميػػػاه زلطػػػات التحليػػػة كادليػػاه ادلعدنيػػػة  70

2011 
156163 

حسػب ادلػادة كادلسػاحة الػيت تغطيهػا لسػفن عػن نشػاط ا ةالعقبة النامجخليج مياه ادللقاة يف  ادللوثاتكمية  71
 2011-2004 ادللوثة

166163 

   

  المختلفة استخدامات المياه في األنشطة اإلقتصادية 2.3 

 16263 2011كمية ادلياه ادلستخدمة حسب اإلقليم كادلصدر يف أنشطة الفنادؽ كالتعليم  75

 سػػػب مصػػػدر ادليػػػاه كنػػػوع االسػػػتخداـ كالنشػػػاطميػػػة ادليػػػاه ادلسػػػتخدمة يف أنشػػػطة الصػػػناعات اخلطػػػرة حك 76
 2011 االقتصادم

26263 

 

77 

 كميػػػة ادليػػػاه ادلسػػػتخدمة يف بعػػػض أنشػػػطة الصػػػناعات حسػػػب مصػػػدر ادليػػػاه كنػػػوع االسػػػتخداـ كالنشػػػاط
 2011 االقتصادم

36263 

 46263 2011 ليمكاإلقكمية ادلياه ادلستخدمة يف أنشطة الصناعات اخلطرة حسب مصدر ادلياه كنوع االستخداـ  78



 ط 
 

 

 الجـداول قائمة 
 

 

 

 رقم الجدول  الصفحة
 56263 2011 كاإلقليمكمية ادلياه ادلستخدمة يف بعض أنشطة الصناعات حسب مصدر ادلياه كنوع االستخداـ  78

 66263 2011 كمية ادلياه ادلستخدمة كالعادمة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب مصدر ادلياه كاإلقليم 79

 76263 2011كمية ادلياه ادلستخدمة يف حيازات الثركة احليوانية حسب األقليم كنوع احليازة كمصدر ادلياه  80

   قطاع المياه )ب( .3 

  المياه العادمة مؤشرات 3.3 

 16363 2011 حسب احملطةالعاملة  لفحوص الكيماكية من سلارج زلطات التنقيةانتائج  83

 26363 2011 ل ادلائي كالعضػومػة بالنسػبة للحمػكالتشغيلي ب الطاقة التصميميةت التنقية حسػاكضع زلط 85

 36363 2011احملطة لفحوص اجلرثومية التفصيلية كالتخصصية كفحوصات الطفيليات للمياه ادلعاجلة حسب ا 87
   

  المياه العادمة الناتجة من األنشطة اإلقتصادية. 4.3 

 

90 

 لػتخلص يف أنشػطة الفنػادؽ كالتعلػيملفػة الػتخلص منهػا حسػب اإلقلػيم كأسػلوب اكمية ادلياه العادمػة كتك
2011 

16463 

 

91 

كميػات ادليػاه العادمػة يف أنشػطة الصػػناعات اخلطػرة حسػب أسػلوب الػػتخلص كتكلفػة الػتخلص مػن ادليػػاه 
 2011العادمة كاإلقليم 

26463 

 

91 

الػػػتخلص كتكلفػػػة الػػػتخلص مػػػن ادليػػػاه كميػػػة ادليػػػاه العادمػػػة يف بعػػػض أنشػػػطة الصػػػناعات حسػػػب أسػػػلوب 
 2011العادمة كاإلقليم 

36463 

 

92 

 االسػتخداـكمية ادلياه العادمة يف أنشطة الصناعات اخلطرة حسب نوع ادلعاجلػة كأسػلوب الػتخلص كنػوع 
 2011كالنشاط االقتصادم 

46463 

 

93 

 االسػتخداـلػتخلص كنػوع كمية ادلياه العادمة يف بعض أنشػطة الصػناعات حسػب نػوع ادلعاجلػة كأسػلوب ا
 2011كالنشاط االقتصادم 

56463 

  مؤشرات صحية ناجمة عن تلوث المياه. 5.3 

 16563 2011-2004 عدد حاالت اإلسهاؿ حسب األشهر 95

 26563 2011-2005 توزيع حاالت التسمم حسب اجلنس 96

 36563 2011-2005السبب  توزيع حاالت التسمم حسب 96

 46563 2011ابة باألمراض السارية حسب األشهر عدد حاالت اإلص 97

 56563 2011-2004عدد حاالت التيفوئيد كالباراتيفوئيد حسب احملافظة  98

   



 م 
 

 

 
 

 الجـداول قائمة
 

 

 رقم الجدول  الصفحة
  الهواء والتغير المناخي تلوث قطاع الطاقة و . 4 

  األحوال الطبيعيةمؤشرات  1.4 

 16164 2011( ادلسجلة حسب احملطة لعاـ Cملم( كأدىن كأعلى كمتوسط درجات احلرارة )  كميات األمطار ) 102

 26164 2011سرعة الرياح كالرطوبة النسبية كشدة االشعاع حسب احملطة لعاـ  103
   

  مؤشرات النقل .2.4 

 16264 2011-1999أعداد ادلركبات العاملة كنسبة الزيادة السنوية  105

 26264 2011 عدد ادلركبات ادلسجلة حسب نوع ادلركبة كمركز التسجيل 106
   

  مؤشرات الطاقة .3.4 

 16364 2011-2006الطاقة الكهربائية ادلستخدمة حسب القطاع  108

 26364 2011-2007اإلنتاج احمللي كاستهالؾ النفط كالغاز  109

 36364 2011-2005تطور مبيعات ادلشتقات النفطية لألعواـ  109

 46364 2011-2005كالكلنكر حسب ادلصنع  كاإلمسنتإنتاج البوتاس كالفوسفات اجلاؼ حسب ادلنجم  110
   

  مؤشرات تلوث الهواء .4.4 

 16464 2011تشرين أكؿ  -2010الغازات يف مواقع رصد سلتارة خالؿ الفرتة آب كيز ا ادلعدؿ العاـ الشهرم لرت  113

 26464 2011-2010م لرتاكيز الغازات يف منطقة اذلامشية/ زلافظة الزرقاء ادلعدؿ العاـ الشهر  114

 36464   2011أيلوؿ  -2010ادلعدؿ العاـ الشهرم لرتاكيز الغازات يف زليط مدف صناعية خالؿ الفرتة دتوز  116

   

  استخدامات الطاقة في األنشطة اإلقتصادية .5.4 

 16564 2011الفنادؽ كالتعليم حسب النشاط االقتصادم كنوع الطاقة  كمية الطاقة ادلستهلكة يف أنشطة 119

 26564 2011كمية استهالؾ الطاقة يف أنشطة الصناعات اخلطرة حسب مصدر الطاقة  كالنشاط االقتصادم  120

 36564 2011كمية استهالؾ الطاقة يف بعض أنشطة الصناعات حسب مصدر الطاقة كالنشاط االقتصادم  121

 46564 2011مية استهالؾ الطاقة يف أنشطة الصناعات اخلطرة حسب مصدر الطاقة كاإلقليم ك 122

   



 ؾ 
 

 

 الجـداول قائمة 

 
 

 رقم الجدول  الصفحة
 56564 2011كمية استهالؾ الطاقة يف بعض أنشطة الصناعات حسب مصدر الطاقة كاإلقليم  122

 66564 2011ة حسب اإلقليم كنوع الطاقة كمية الطاقة ادلستخدمة يف نشاط اخلدمات الطبي 123

 76564 2011كنوع احليازة كنوع الطاقة  اإلقليمكمية الطاقة ادلستخدمة يف حيازات الثركة احليوانية حسب  124

 86564 2011د السخانات الشمسية يف أنشطة الفنادؽ كالتعليم حسب النشاط االقتصادم اعدأ 125
   

  تلوث الهواء مؤشرات صحية ناتجة عن .6.4 

 16664 2011-2006  عدد حاالت التدرف الرئوم حسب احملافظػة 127

 26664 2011 عدد حاالت اإلصابة باألمراض السارية حسب األشهر 128
   

  )أ( قطاع النفايات. 5 

  نشاط البلدياتالنفايات الناتجة من  ةكمي 1.5 

 16165 )طن( 2011يات حسب اإلقليم كأسلوب التخلص كمية النفايات الصلبة اجملمعة من قبل البلد 132

 26165 2011مستلزمات مجع كنقل النفايات الصلبة حسب االقليم  132

 36165 2011رسـو النفايات اليت تتقاضاىا البلديات حسب االقليم كالقطاع  132
   

  فنادق والتعليمالأنشطة النفايات الناتجة من  ةكمي 2.5 

 16265 2011ات الصلبة كالسائلة الناجتة من أنشطة الفنادؽ كالتعليم حسب أسلوب التخلص كمية ادلخلف 133

 

134 

ميػػػػػػة ادلخلفػػػػػػات الصػػػػػػلبة كالسػػػػػػائلة الناجتػػػػػػة مػػػػػػن أنشػػػػػػطة الفنػػػػػػادؽ كالتعلػػػػػػيم حسػػػػػػب األقلػػػػػػيم كأسػػػػػػلوب ك
 2011التخلص

26265 

   

  ت غير الخطرةأنشطة الصناعات الخطرة وبعض الصناعاالنفايات الناتجة من  ةكمي 3.5 

 16365 2011النوع كأسلوب التخلص  كمية ادلخلفات السائلة الناجتة عن أنشطة الصناعات اخلطرة حسب 135

 26365 2011النوع كأسلوب التخلص  حسبالناجتة عن بعض أنشطة الصناعات  كمية ادلخلفات السائلة 136

 36365 2011النوع كأسلوب التخلص  طرة حسبكمية ادلخلفات الصلبة الناجتة عن أنشطة الصناعات اخل 137

 46365 2011النوع كأسلوب التخلص  كمية ادلخلفات الصلبة الناجتة عن بعض أنشطة الصناعات  حسب 138
   

  نشاط الخدمات الطبيةالنفايات الناتجة من  ةكمي 4.5 

 16465 2011أسلوب التخلص كمية النفايات الصلبة كالسائلة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب الصنف ك  139

 26465 2011كمية النفايات الصلبة كالسائلة يف نشاط اخلدمات الطبية حسب الصنف كاالقليم  141

   

   



 ؿ 
 

  الجـداول قائمة 

 رقم الجدول  الصفحة
 

   كمية المخلفات الناتجة عن حيازات الثروة الحيوانية 5.5

 16565 )عدد( 2011 قليم كنوع احليازة كنوع ادلخلفات كأسلوب التخلصكمية سللفات الثركة احليوانية حسب اإل 143

 26565 )طن( 2011 كمية سللفات الثركة احليوانية حسب األقليم كنوع احليازة كنوع ادلخلفات كأسلوب التخلص 144

    
  )ب( قطاع النفايات. 5

 
 قطاع النفايات اإللكترونية. 2.5

 

 

147 

خالؿ اخلمس ادلختلفة  االقتصاديةنشطة األلكرتكنية كالكهربائية الناجتة عن كمية كنوع ادلخلفات اال
 أسلوب التخلصسنوات األخرية حسب 

16665 

 

 

148 

أسلوب حسب ادلختلفة  االقتصاديةنشطة األكمية كنوع ادلخلفات االلكرتكنية كالكهربائية الناجتة عن 
 2011التخلص 

26665 

 

   بيئيةقطاع النفقات والحسابات ال. 6 

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

 16166 2011كنوع اإلنفاؽ، كالوسط البيئي حسب اإلقليم التعليم ك الفنادؽ  ةنشطأيف النفقات البيئية  151
   

  قطاع البلديات اإلنفاق على حماية البيئة في  2.6 

 16266 2011 كنوع اإلنفاؽ قطاع البلديات حسب اإلقليم كالوسط البيئي النفقات البيئية يف 152
   

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

 

153 

النفقػػػات البيئيػػػة يف بعػػػض أنشػػػطة الصػػػناعات حسػػػب نػػػوع اإلنفػػػاؽ كالوسػػػط البيئػػػي كالنشػػػاط االقتصػػػادم 
2011 

16366 

 26366 2011حسب نوع اإلنفاؽ كالوسط البيئي كالنشاط االقتصادم  اخلطرةالنفقات البيئية يف قطاع الصناعات  154

 36366 2011النفقات البيئية يف بعض أنشطة الصناعات حسب نوع اإلنفاؽ كاإلقليم  155

 46366 2011حسب نوع اإلنفاؽ كاإلقليم  اخلطرةيف قطاع الصناعات النفقات البيئية  155
   

  نشاط الخدمات الطبيةاإلنفاق على حماية البيئة في  4.6 

 16466 2011 مات الطبية حسب القطاع كاإلقليميف نشاط اخلدالنفقات البيئية  156

  العاملين في حماية البيئة 5.6 

 16566 2011 د العاملني يف محاية البيئة كسلصصاهتم حسب القطاعاعدأ 157



 ـ 
 

 
  ال البيانيةقائمة األشك 

 الصفحة  الشكلرقم 

 45 2011-2000 الكلية ادلساحةك ادلركية كالبعلية ادلزركعة  ادلساحة 16262

 61 2011 حصة الفرد من التزكيد ادلائي حسب احملافظة 16163

 62 2011التزكيد ادلائي حسب احملافظة  26163

 68 2011-1998النسبة ادلئوية لعينات مياه الشرب غري ادلطابقة  36163

 105 2011-1999عدد ادلركبات ادلسجلة  16264

 108 2011-2006الطاقة الكهربائية ادلستخدمة حسب القطاع  16364

 111 2011-2005 إنتاج الفوسفات اجلاؼ 26364
 111 2011-2005 مسنت كالكلنكرإنتاج اإل 36364
معهد التدريب الكهربائي لعامي ادلعدؿ العاـ الشهرم لرتاكيز ثاين أكسيد الكربيت يف  16464

 2012ك 2011
 

115 
 2011ادلعدؿ العاـ الشهرم لرتاكيز كربيتيد اذليدركجني يف مدرسة ابن األنبارم لعامي  26464

 2012ك
 

115 
   
   
   

   
   
   
   

 
 

  

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجداول التفصيلية:
 

 قطاع مؤشرات القوى الدافعة .1
 

 

 



73 

 

 

 2011 االجتماعيةقائمة المؤشرات البيئية  
 
 

 

 المؤشرات 

7.63%  بالشبكة العامة للمياه املوصولةالنسبة املئوية للمساكن : (1) 
9763%  بشبكة الصرف الصحي املوصولةللمساكن النسبة املئوية : (2) 
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 نالسكا 1.1
 

كما وبلغت الكثافة السكانية % 2.2ما نسبته  2011و 2010بلغ معدل النمو السكاين بني عامي 
  20116لعام  2شخص/كم70.4

 
 

 

 االقتصاد .1.1
 

رافقه ارتفاع  2011يف عام % 4.4 إىل 2010 يف عام% 5 أشارت النتائج إىل اخنفاض معدل التضخم من
يف % 63. إىل 2313 يف عام% 763 الناتج احمللي باألسعار اجلارية منمعدل النمو يف نصيب الفرد من 

 23116 عام
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الكثافة السكانيةعدد السكانالسنة
YearPopulation No.Population Density

1992384443.3

1993399345.0

1994413946.6

1995426447.8

1996438349.0

1997450650.2

1998462351.5

1999473852.8

2000485754.3

2001497855.6

2002509857.1

2003523058.6

2004535060.3

2005547361.6

2006560063.1

2007572364.5

2008585065.9

2009598067.4

2010611368.8

2011624970.4

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : املصدر

Table 1.1.1: Population of the Kingdom (000) and  

Population Density (Person/km
2
) for (1992-2011)

(2011-1992)

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

Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة  
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الرقم القياسي ألسعار معدل التضخم عدد السكان
(100=2006)المستهلك السنوي(ألف)السنة

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

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

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

199846233.182.55027.51087.50.45609.91213.56.4

199947380.683.05198.01097.10.95778.11219.50.5

200048570.783.55418.61115.61.75998.61235.01.3

200149781.885.05704.21145.92.76363.71278.43.5

200250981.886.66034.11183.63.36794.01332.74.2

200352302.388.66285.21201.81.57228.81382.23.7

200453502.690.96823.71275.56.18090.91512.39.4

200554733.594.17379.61348.45.78925.41630.87.8

200656006.3100.07964.21422.25.511092.61980.821.5

200757234.7104.78640.01509.76.212595.62200.911.1

2008585013.9119.39297.71589.45.316108.02753.525.1

20095980-0.7118.59514.41591.00.117815.62979.28.2

201061135.0124.59985.41633.52.718762.03069.03.0

201162494.4130.010243.81639.30.420476.63276.86.8

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

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

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

 

 

(باألسعار اجلارية والثابتة) 2011-1998متوسط ومعدل نمو نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي اإلجمالي والرقم القياسي ألسعار المستهلك ومعدل التضخم  في األردن   :1.2.1 جدول
Table 1.2.1: Average and Growth Rate of Annual Per Capita Income of Gross Domestic Product (GDP), Consumer Price Index and Annual Inflation

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

 Rate in Jordan, 1998-2011  (Current and Constant Prices)

يوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك : مالحظة

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

Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصبءاث البيئت/ دائرة اإلحصبءاث العبمت         
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  قطاع استخدامات األراضي .2
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2211 للتنوع الحيوي واألنظمة البيئيةقائمة المؤشرات البيئية   
 
 

 
 
 
 

 المؤشرات 

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

77 

66 

5 

0 

64 

6% 

6247  

6951.2 

66549.0 

 

 

 :الكائنات النباتية واحليوانية املهددة باإلنقراض أنواععدد : (4)
 نباتات 
 ثدييات 
 زواحف 
 برمائيات 
 طيور 

 مساحة اململكةإىل نسبة مساحة الغابات  (4)
 (4مساحة األمناط النباتية )كم (2)
 (مرتي )طن اليت مت استخدامها يف الزراعةاملستوردة كمية املبيدات   (5)
 لغابات )مرت مربع/السنة(املساحات املتضررة من حرائق ا (1)
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 ةلزراعا 2.1
 

املساحة البعلية  خنفضتاما ك ،%32بنسبة  اخنفضتإىل أن املساحة املروية قد  2011نتائج لعام الأشارت 
من  %44املستوردة قد شكلت  احلشريةكما أشارت النتائج إىل أن املبيدات   .2010مقارنة بعام  %9بنسبة 

  .%03بنسبة  الفطريةبيدات املجمموع املبيدات املستوردة، تليها 
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المساحة البعليةالمساحة المرويةالمساحة الكليةالسنة
YearTotal AreaIrrigated AreaNon-Irrigated Area

20002354.1769.11584.9

20012564.4734.51829.9

20022605.9749.31856.6

20032386.4713.21673.2

20042708.8761.21947.5

20052473.9800.51673.4

20062522.3834.51687.8

20071871.9810.91061.0

20082313.9928.41385.5

20092241.9948.21293.7

20102593.51024.71568.8

20112137.7694.51443.2

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

Area, 2000-2011 (000 Dunum)

(ألف دومن) 2011-2000المساحة المروية والبعلية والمساحة الكلية  :1.1.2 جدول
Table 2.1.1: Irrigated, Non-Irrigated  and Total Cultivated

Area, 2000-2011 (000 Dunum)

Figure 2.1.1: Irrigated, Non-Irrigated  and Total Cultivated 

(ألف دونم) 2011-2000  المساحة المروية والبعلية  والمساحة الكلية: 1.1.2 شكل
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           Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصبءاث البيئت/                دائرة اإلحصبءاث العبمت
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كمية المبيدات المستوردة عدد المبيدات المسجلة
No. of Recorded Quantity of Imported 

PesticidesPesticides

145849.5Insecticidesاملبيدات احلشرية

141582.8Fungicidesاملبيدات الفطرية

70181.0Acricidesمبيدات العناكب

20116.0Herbicidesمبيدات االعشاب

1092.3Soil, Store & Seed Fumigantمعقمات الرتبة والبذور  واملخازن

1368.2Public Healthمبيدات الصحة العامة

350.8Oilالزيوت

35.0Vitaleاملبيدات احليوية

1110.8Rodenticides & Molluscicidesمبيدات القوارض والقواقع

4161956.4Totalالمجموع

Source: Ministry of Agriculture وزارة الزراعة: المصدر

(طن مرتي) 2011 عدد المبيدات المسجلة وكمية المبيدات المستوردة حسب النوع :2.1.2 جدول
Table 2.1.2: Number of Recorded Pesticides and Quantity of the Imported Pesticides

 by Kind,2011 (M.Ton)

Kindالنوع

          Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصبءاث البيئت/  دائرة اإلحصبءاث العبمت
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المجموعحيويحشريعناكبيفطريأعشاب(1)معقماتزيوتقوارض وقواقعصحة عامةبيطريالسنة
YearVeterinaryPuplic RodenticidesOilFumigant

(1)
HerbicidesFungicidesAcricidesInsecticidesVitalTotal

Health& Molluscicides

20002.521.68.094.2179.758.1390.030.8198.30.4983.7

20010.024.710.272.5106.846.0321.926.4132.00.0983.7

20020.0117.06.6179.719.665.4411.364.7198.00.0740.6

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

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

Type                                                                                                               النوع

(طن مرتي) 2011-2000 كمية المبيدات الزراعية المستوردة حسب النوع :3.1.2 جدول
Table 2.1.3: Quantity of Imported Agricultural Pesticides by Kind, 2000-2011 (M.Ton)

Source: Ministry of Agriculture وزارة الزراعة: المصدر

Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصبءاث البيئت/           دائرة اإلحصبءاث العبمت
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   والسياحة البيئيةالغابات التنوع الحيوي و . 2.2
 ازدادت كما .2010عام باملساحة احملرجة يف مقارنة  %33.5مبا نسبته  2011عام احملرجة املساحة  خنفضتا

دومنا  11529إىل  حريق 48نتجت عن  2010عام يف دومنا  1094.8من املساحة املتضررة الناجتة من حرائق الغابات 
 حريق. 65نتجت عن  2011عام يف 
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(كم)زراعة جوانب الطرق (دومن) الترقيع(دومن)التحريج السنة
YearAfforested (Dunum)Reforested (Dunum)Plantation of Road Sides (km)

20015492975292

200237941141140

200348581414177

2004294446016

200528492520100

2006246474452

2007290987894

20082272121793

2009209633771

20102257123579

201115001317101

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

2001483582792.0

2002406643653.1
(2)
13.0

2003476672617.0

2004454098849.5

20055333521434.0
(1)
100

2006514248994.0

20075960161553.3

20086028251046.0

2009331675216.0

20104820201094.8

201165194511529.0

Cane (1)رمح قصيب (1)

(2) Length of Fire in Kilometer طول الحريق بالكيلو متر (2)

Table 2.2.2:  Number of Forest Fire Accidents, Number of Damaged Trees and Area Damaged  

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

2011-2001عدد حرائق الغابات وعدد األشجار والمساحة  المتضررة للسنوات  :2.2.2 جدول

2011-2001 جوانب الطرق المزروعة بأشجار حرجية للسنوات مساحة األراضي المحرجة والمرقعة وأطوال :1.2.2 جدول

Table 2.2.1:  Afforested and Reforested Areas and Length of Planted Road Sides with

Forest Trees for the Years 2001-2011

for the Years 2001-2011 

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

Department of Statistics/ Enviroment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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Year السنة

2008200920102011

77777777Plantsنباتات

08011Mammalsثدييات

0005Reptilesزواحف

0000Amphibiansبرمائيات

13131313Birdsطيور

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

Year السنة

2008200920102011

1278.41278.41278.41299.0Natural Reservesالمحميات الطبيعية

Forestsالغابات

4.34.34.34.3Halabi Pineالصنوبر احلليب

88.588.588.588.5Deciduous Oakالبلوط متساقط األوراق

747.7747.7747.7747.7Evergreen Oakالبلوط دائم اخلضرة

271.5271.5271.5271.5Phoenician Juniperousالعرعر الفينيقي

Vegetation Typesاألنماط النباتية

8.58.58.58.5Halabi Pine Forestsغابات الصنوبر احلليب

0.00.00.020.6Deciduous Oak Forestsغابات البلوط متساقط األوراق

9.09.09.09.0Mud Flats Plantsنبت القيعان الطينية

283.3283.3283.3283.3Hammad Vegetation Typesاحلماد

211.5211.5211.5211.5Steppe Vegetationنبت السهوب

6.96.96.96.9Evergreen Oakالبلوط دائم اخلضرة

98.298.298.298.2Mediterranian non-Forestsنبت البحر ادلتوسط الالغايب

46.046.046.046.0Tropicalاإلستوائي

2.12.12.12.1Juniperousغابات العرعر

107.3107.3107.3107.3Acacia & Rocky Sudanianنبت الطلح

36.036.036.036.0Water Vegetationالنبت ادلائي

11.411.411.411.4Saline Vegetationالنبت ادللحي

449.9449.9449.9449.9sand Dunesنبت الكثبان الرملية

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

Speciesالنوع

النوع

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

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

Species

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

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

Type and Year (Km
2
), 2008-2011

Department of Statistics/ Enviroment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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2011 عدد الزوار حسب المحمية: 5.2.2 جدول

Table 2.2.5: Number of Visitors by Reserve,  2011

Siteعدد الزوار     .Visitors no الموقع

5939Azraq Eco-lodgeاألكواخ البيئية األزرق

22035Ajloun Forest Reserveحممية غابات عجلون

40300Panorama of the Dead Seaمركز بانوراما البحر ادليت

66440Dibeen Reserveحممية دبني

17631Mujib Nature Reserveحممية الطبيعة ادلوجب

:Dana  Reserve:محمية ضانا

5855Guest Houseبيت الضيافة

7148Rummana Campsiteخميم الرمانة

5000Feynan Eco-lodgeاألكواخ البيئية  فينان

170348Totalالمجموع

Source: Royal Society for the Conservation of Natureاجلمعية ادللكية حلماية الطبيعة: ادلصدر

Department of Statistics/ Enviroment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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 . متبقيات المبيدات2.3
بغرض حتليلها بلغ  احمللية واملستوردة أظهرت النتائج أن عدد العينات اليت وردت ملخترب حتليل متبقيات املبيدات

حملية  عينات 4وقد أظهرت النتائج أن  .عينة مستوردة 2423وعينة حملية  285، منها 2011عام يف عينة  2708
األكثر تأثريا ملبيدات ا ياتهبدف استقصاء متبق الغذائية العينات ه يتم حتليلذكر أنالوجيدر  كانت غري مطابقة.

 على صحة اإلنسان والبيئة.
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20012002200320042005200620072008200920102011Samplesالعينات

625163156114681816376518964210674753635152708Total Number of Samplesالعدد الكلي للعينات 

5010446243524950537599878807946666228072423Imported Samplesالعينات املستوردة 

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

8071717333928274718089الكلي للعينات
Number of Samples

200030013500العينات املستوردة غري املطابقه
Imported  Non-Acceptable Samples

 of Imported Non-Acceptable %نسبة العينات املستوردة غري املطابقه 

00001000000من العينات املستوردة
Samples to the Imported Samples

1241185317621868110052017622728874708285Local Samples العينات احمللية

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

20292927678182662011Number of Samplesالكلي للعينات

59111458017149121364العينات احمللية غري املطابقه 
Local Non-Acceptable Samples

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

56342310211العينات احمللية
to the Local Samples

61111458020149251864جمموع العينات غري املطابقه الكلية
Total Non-Acceptable Samples

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

0.81.80.71.21.20.20.10.20.20.20.1من العدد الكلي للعينات
to the Total Number of Samples

Source: Ministry of Agricultureوزارة الزراعة : المصدر

2011-2001 العدد الكلي والنسبة المئوية للعينات المحللة من السلع الغذائية المستوردة والمحلية وغير المطابقة: 1.3.2 جدول

Table 2.3.1: Total Number and Percentage of Analyzed Samples of Imported and Local Food Stuff, and dis-conformed Samples, 2001-2011

           Department of Statistics/  Environment Statistics 2011 2011 إحصبءاث البيئت/          دائرة اإلحصبءاث العبمت
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العيناتالعينات
المحللةالمحللة

AnalyzedAnalyzed

SamplesSamples

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

878294.356.100.037136297.692.400.0Januaryكانون الثاين

4949100.000.000.021320093.9136.100.0Februaryشباط

77100.000.000.029327292.8217.200.0Marchآذار

000.000.000.0898393.366.700.0Aprilنيسان

000.000.000.024123396.783.300.0Mayآيار

847083.31014.344.823922895.4112.400.0Juneحزيران

88100.000.000.013513096.353.700.0Julyمتوز

22100.000.000.011610489.71210.300.0Augustآب

000.000.000.01049692.387.700.0Septemberأيلول

000.000.000.015814893.7106.300.0Octoberتشرين أول

000.000.000.018117797.842.200.0Novemberتشرين ثاين

4848100.000.000.028328199.320.700.0Decemberكانون أول

28526693.3155.341.42423231495.51094.700.0Totalالمجموع

Source: Ministry of Agricultureوزارة الزراعة : المصدر

2011عدد العينات المحلية والمستوردة التي تحتوي على متبقيات مبيدات ضمن الحد المسموح به وأعلى من الحد المسموح به ونسبتها المئوية من إجمالي العينات المحلية والمستوردة المحللة شهريا  :2.3.2 جدول

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

Percentage from Total Local and Imported Samples Analyzed Monthly, 2011

الشهر

تحتوي متبقيات أعلى تحتوي متبقيات ضمن 

Non-Acceptable 

Contain 

ال تحتوي متبقيات

Lack 

Pesticides Residues

Non-Acceptable Acceptable

Pesticides Residues

PesticidesAcceptable

Residues

 الحد المسموح
Contain 

Imported Samples                       العينات المستوردة     Local Samples                                      العينات المحلية 

ال تحتوي متبقيات

Lack Contain 

من الحد المسموح
Month

Pesticides Residues Pesticides Residues

تحتوي متبقيات أعلى تحتوي متبقيات ضمن 
من الحد المسموح الحد المسموح

Contain 

Pesticides

Residues

      Department of Statistics/  Environment Statistics 2011 2011 إحصبءاث البيئت/     دائرة اإلحصبءاث العبمت
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  2011 لقطاع الموارد المائيةقائمة المؤشرات البيئية 
 
 

 

 المؤشرات 

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

 اجلرثومية غري املطابقة(      9%.
 )م.م.م( لةطاملعدل السنوي حلجم األمطار اهلا (3  022228
 (م.م.م./السنة)كميات املياه املعاد استخدامها سنوياً   (2 102.8
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 كمية ونوعية المياه .3.1
 

 

عوواأطلموواسأطل،وواب  أظ وو أأكبووربشوو  أأأخنفوو طقوو أأ2010/2011لوحظ أن أظمووألأطار وواطأط االلوووأموو  أرح ووألأ
روواأطدموو  أالحألوو أطاروو أ% 8.587روواأطدموو  أالحألوو أطاروو أموو  أ ووحطأطدح ووأل أ أظوو أشوو  أأ%أ8787شوو  أ

أ.أأأأ.2/9.8..9م  أرح ألأ
رل ح أررتأر مبأرواأرصوا طأأ898.8روألألغرطضأطلبل ألوأوطلصناع وأوطلزططع وأ حطأوق أبلغأجممحعأطد اهأطد،تخ 

رواأطد واهأأ%56بن،وبوأأطال وتخ طسراأظ و أكم ووأأطاعلىطلزططعوأأكانتطد اهأطل، ح وأوطجلحف وأوطد اهأطدماجلو أوأ
أطد،تخ روأطل ل و.
عموواأكانووتأعل ووعأ أطلموواسأالف وو أ فأطمووتأفقوو أظصوو  أفموواأطلناظ وووأطجلرةحر وووأطلشوور أر وواهنروواأبالن،ووبوألنحع وووأ

طجلرةحر وووأد وواهأنروواأبالن،ووبوألنتوواحوأطلفحووح أأ.2011 أعوواسأ%  82.ن،ووبوأطلم نوواخأطدخالفوووأأفقوو أبل ووتطداضوو  أ
أأأ8%1.7تماوزأكانتطلفق أنظهرخأطلنتاحوأن أن،بوأأحم اخأطلتحل وأوطد اهأطدم ن وأوطدمبأةأوطد،تحط ة

أ
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حجم األمطار 
( م.م.م )

نسبتو إلى حجمو نسبتو إلى حجمو نسبتو إلى  حجمو

Rainfallالفترة
( م.م.م )%المطر ( م.م.م )%المطر ( م.م.م %المطر (

 VolumeVolume PercentageVolumePercentageVolumePercentage

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

2011/20106477.06072.893.8119.01.8285.24.4Season 2010/2011 موسم

   20118225.57608.492.5195.02.4422.25.1Long-Term Average 1937-2011-1937املعدل طويل األمد 

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة المياه والري: المصدر

Period

2011-1937 مع المعدل المطري طويل األمد 2011/2010 مقارنة الموازنة المائية السطحية في موسم: 1.1.3 جدول

Table 3.1.1: Comparison of Surface Water Budget for 2010/2011 Season with the Long-Term Average, 1937-2011 

التغذية الجوفية 
EvaporationFloodsInfiltration

الفياضانات فاقد التبخر

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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  النسبة  المعدل طويل المطر   النسبة  المعدل طويل المطر 
المئويةاألمدالمئويةاألمد

RainfallLong-TermPercentageRainfallLong-TermPercentage

AverageAverage

396.0427.092.7372.0426.092.7Yarmoukالريموك 

779.0890.087.4565.0886.087.5Amman-Zarqaالزرقاء-عمان

129.0225.057.4131.0224.057.3Jordan Valleyوادي األردن

North Wadies ofاألودية الشمالية 

405.0558.072.7425.0556.072.6Jordan Riverلنهر األردن

South Wadies ofاألودية اجلنوبية 

267.0281.095.0175.0279.095.0Jordan Riverلنهر األردن

976.0837.0116.5810.0837.0116.6Azraqاألزرق

1049.0877.0119.6662.0874.0119.6Moujebاملوجب

346.0332.0104.2252.0331.0104.2Hasaاحلسا

739.0522.0141.6466.0521.0141.6Jaferاجلفر

Dead Sea Sideاألودية اجلانبية للبحر

350.0285.0122.9208.0284.0122.8Wadiesامليت

 Northern Wadiوادي عربة 

299.0383.078.1199.0380.078.1Arabaالشمايل

Southern Wadiوادي عربة 

342.0141.0242.0233.0143.0242.6Arabaاجلنويب

123.0101.0121.654.0100.0121.8Southern Desertالصحراء اجلنوبية

615.0439.0140.0498.0440.0140.1Serhan Wadiوادي السرحان

1913.01950.098.11428.01943.098.1Hammadاحلماد

8728.08248.0105.86478.08224.078.8Totalالمجموع

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة المياه والري: المصدر

Water Year 2009/20010

(م.م.م) 2011/2010و  2010/2009 المائية
Table 3.1.2: Comparison of Rainfall Volumes with Long-Term Averages by Water Basin for Water

Water Basin

2011/2010 السنة المائية

Water Year 2010/20011

مقارنة حجوم مياه األمطار الهاطلة على المملكة بالمعدالت طويلة األمد حسب الحوض المائي للسنوات :2.1.3 جدول

Years 2009/2010 & 2010/2011 (M.C.M)

الحوض المائي

2010/2009 السنة المائية

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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النسبة المئوية من المعدل طويل األمد حجم األمطار السنة المائية 
( م.م.م )( م.م.م %المعدل طويل األمد (

Water YearRainfall Long-Term AveragePercentage of 

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

1999/199829738441.135.2

2000/199936518366.443.6

2001/200073758436.087.4

2002/200175458338.590.5

2003/200297088359.3116.1

2004/200369518338.083.4

2005/200493048352.0111.4

2006/200562588322.075.2

2007/200676838313.092.4

2008/200751948269.062.8

2009/200863798243.077.4

2010/200987288249.0105.0

2011/201064788224.078.8

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة المياه والري: المصدر

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

Year Water SupplyPopulationPer Capita Water 

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

1998241.54623.0143.1

1999237.44738.0137.2

2000235.44857.0132.8

2001239.04978.0131.6

2002245.75098.0132.0

2003258.75230.0135.5

2004275.85350.0141.2

2005282.05473.0143.5

2006286.35600.0141.9

2007301.05723.0144.0

2008310.55850.0145.0

2009313.45980.0144.0

2010327.76113.0147.0

2011330.16249.0145.0

Source: Annual Reports of Water Authority

2011/2010-1999/1998مقارنة حجوم مياه األمطار الهاطلة بالمعدالت طويلة األمد للسنوات المائية : 3.1.3 جدول
Table 3.1.3: Comparison of Rainfall Volumes with the Long-Term Averages for Water Years 

1998/1999-2010/2011

2011-1998 حصة الفرد من التزويد المائي :4.1.3 جدول

Table 3.1.4: Per Capita Water Supply, 1998–2011

التقارير السنوية لسلطة المياه: المصدر

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 البيئة إحصاءات/ العامة اإلحصاءات دائرة 
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عدد السكان التزويد المائي
( م.م.م )

Water SupplyPopulation

(M.C.M)

132.22367000Ammanالعاصمة 

26.1409500Balqaالبلقاء 

50.1910800Zarqaالزرقاء

6.7152900Madabaمادبا 

41.01088100Irbidاربد

20.4287300Mafraqاملفرق

5.2183400Jarashجرش

15.2140600Ajlounعجلون

3.5238400Karakالكرك

3.685600Tafielaالطفيلة

10.5116200Ma'anمعان

15.3133200Aqabaالعقبة 
(1)

330.16113000Totalالمجموع

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة المياه والري: المصدر

(1) This Amount Includes the Distributed Amount 

2011 حصة الفرد من التزويد المائي حسب المحافظة: 5.1.3 جدول

Table 3.1.5: Per Capita Water Supply  by Governorate 2011

المحافظة 

حصة الفرد

Governorate
( يوم/لرت  )

Per Capita Water 

Supply (Liter/Day)

109.0

101.0

190.0

76.0

150.0

147.0

70.0

171.0

70.0

171.0

(يوم/لرت) 2011حصة الفرد من التزويد المائي حسب المحافظة  :1.1.3 شكل
Figure 3.1.1: Per Capita Water Supply  by Governorate, 2011 (liter/day)
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20072008200920102011
التزويد المائيالتزويد المائيالتزويد المائيالتزويد المائيالتزويد المائي

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

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

124.8128.7129.0134.18132.2Ammanالعاصمة 

21.721.423.125.5826.1Balqaالبلقاء 

44.644.846.648.2750.1Zarqaالزرقاء

6.97.47.87.486.7Madabaمادبا 

35.939.237.037.9341.0Irbidاربد

18.218.620.320.4620.4Mafraqاملفرق

4.24.64.74.685.2Jarashجرش

3.83.83.93.8815.2Ajlunعجلون

12.913.714.615.363.5Karakالكرك

3.94.64.94.973.6Tafielaالطفيلة

8.59.49.110.3710.5Ma'anمعان

15.414.312.414.5515.3Aqabaالعقبة

300.8310.5313.4327.71330.1Totalالمجمــوع

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

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

(م.م.م) 2011التزويد المائي حسب المحافظة  :2.1.3 شكل
Figure 3.1.2:  Water Supply  by Governorate, 2011 (M.C.M)

Governorateالمحافظـة

(م.م.م) 2011-2007 التزويد المائي حسب المحافظة :6.1.3 جدول
Tabla 3.1.6: Water Supply by Governorate, 2007- 2011 (M.C.M)
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النسبة منمجموعاالستخراج
االستخراجعدداآلمن
اآلمناآلبارسنويا
( م.م.م  مجموعكميةعددكميةعددكميةعددكميةعدد(

Safe االستعماالتالمياهاآلبارالمياهاآلبارالمياهاآلبارالمياهاآلبارTotal% of 

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

(M.C.M)WellsQtyWellsQtyWellsQtyWellsQtyUseWellsYield

40421120125350046169-6116

15412800461002987-14195

21321150529210033566-12157

88217888785556500161859-73184

57141425510241295081442-24142

12519134463440061866448

3189-4418322300734وادي عربة

6002057800959-3155

95010237139150032212-23354

24452640506308056563-32233

5100017150123425

8722011010221621

4195992321923223112521905173121-191

(م.م.م) 2011 كمية المياه الجوفية واستخداماتها حسب الحوض المائي :7.1.3 جدول
Table 3.1.7: Quantity and Usage of Ground Water by Water Basin, 2011 (M.C.M)

Usage               االستخدام

IndustryAgricultureDistant Regions

مناطق نائيةزراعةصناعةبلدية

Basin

Ground Water 

 

الحوض المائي

الميزان
Municipal

الريموك

Dead Sea

Amman-Zarqa 

Jordan Valley

Side Valleys

Yarmouk

Balance

الديسي واملدورة
North Araba  

Desi and Mudawrah

األودية اجلانبية
وادي األردن

الزرقاء-عمان
البحر امليت

اجلفر
األزرق

السرحان

Red Sea\ South  Araba Valleyوادي عربة اجلنويب/البحر األمحر

Serhan

Azraq

Jafer

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة المياه والري: المصدر

احلماد
Totalالمجموع

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

QuantityPercentageQuantityPercentageQuantityPercentageQuantityPercentageQuantityPercentage

 Surface Water .279.131.1114.741.16.32.3151.154.17.02.51المياه السطحية. 1

 181.420.298.154.16.13.377.342.60.00.0Jordan Valleyوادي األردن   - 

54.06.016.630.70.30.537.268.80.00.0Springsالينابيع   - 

43.74.90.00.00.00.036.784.07.016.0Base & Floodالفيضانات والبواقي   - 

Ground Water .516.957.5232.144.932.36.2252.448.80.10.02المياه الجوفية. 2

Renewable -434.148.3204.047.021.65.0208.548.00.00.0متجددة   - 

Non-Renewable -82.79.228.133.910.713.043.953.10.00.0غري متجددة   - 

Brackish water -    0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0مياه مسوس-    

Treated Waste Water .102.811.40.00.01.61.5101.298.50.00.03المياه العادمة المعالجة. 3

898.8100.0346.838.640.24.5504.856.27.10.8Totalالمجمــــــوع

  

الثروة الحيوانيةري

Source

Total

Source: Ministry of Water & Irrigationوزارة المياه والري:  المصدر

MunicipalIndustrialIrrigationLivestock

(م.م.م) 2011 موزعة حسب المصدر واالستخدامات (%)كمية المياه المستخدمة ونسبتها  :8.1.3 جدول
Table 3.1.8: Used Water Quantity and Percentage (%) by Source and Usage, 2011 (M.C.M)

المصدر

صناعيةبلديةالمجموع
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النسبة العينات غير العدد الكليالنسبة العينات غير العدد الكليالنسبة العينات غير العدد الكليالنسبة العينات غير العدد الكلي
المئويةالمطابقو للعيناتالمئويةالمطابقو للعيناتالمئويةالمطابقو للعيناتالمئويةالمطابقو للعينات

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

of Samples Samplesof Samples SamplesOf Samples SamplesOf Samples Samples

82470.85334851.6239187.5847374.4Ammanالعاصمة 

1450171.255910.222800.02666150.6Balqaالبلقاء 

42310.2169200.042900.0451204.4Zarqaالزرقاء

2100.034700.036100.012300.0Madabaمادبا 

32400.03020170.68111.21617261.6Irbidاربد

45700.0147730.26300.0781121.5Mafraqاملفرق

98230.3646152.37200.0747314.1Jarashجرش

36100.068600.0000.035300.0Ajlunعجلون

47500.063800.08700.049861.2Karakالكرك

10400.027800.09100.057800.0Tafielaالطفيلة

21600.032600.06700.018300.0Ma'anمعان

23000.038500.0000.039100.0Aqabaالعقبة

5867282.5153881214.81718198.8923514717.8Totalالمجمــوع

Source: M.O.H- Environment 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

2011نتائج الفحوص الجرثومية لعينات مياه الشرب حسب المحافظة والمصدر  :9.1.3 جدول

Tabla 3.1.9: Results of Microbial Analysis of Drinking Water Samples by Source and  Governorate,  2011

المحافظـة

Source                                                                                                                            المصدر                           

Governorate

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

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

of Samples SamplesOf Samples SamplesOf Samples SamplesOf Samples Samples

42930.7139440.315600.0808202.5Januaryكانون الثاين

44410.21420120.814221.4768101.3Februaryشباط
42810.21474110.713921.4858161.9Marchاذار

46551.11607171.114753.48.4162.0Aprilنيسان

47210.21455141.014700.072991.2Mayايار

49220.41508120.814832.0785121.5Juneحزيران

48330.61509171.113600.0730212.9Julyمتوز

51220.4147640.314110.768440.6Augustآب

49340.81302100.814210.7849121.4Septemberأيلول

54520.4141290.613932.2870212.4Octoberتشرين اول

48010.2117360.514621.463540.6Novemberتشرين ثاين

51820.4140970.513800.071730.4Decemberكانون أول

5761275.6171391238.517211913.28441.414818.7Totalالمجموع

Source: M.O.H- Environment 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

2011 نتائج الفحوص الجرثومية لعينات مياه الشرب حسب الشهر والمصدر: 10.1.3 جدول

Table 3.1.10: Results of Microbial Analysis of Drinking Water Samples by Source and Month, 2011

الشهر

Source                                                                                                                            المصدر                           

Month

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

No.No.No.No.No.

6299140.257701162.015420400.75590430.85867270.5Public Resourcesمصادر عامة

 157371110.7175301430.82178611380.8170461080.6171761230.7Public Networksشبكات عامة

2158130.61933140.721766251.41571281.81718191.1Private Resourcesمصادر خاصة

106332452.398602412.4496782232.396181821.992351471.6Private Tanksخزانات خاصة

348273831.1350934141.18347254261.2338253611.1339963160.9Totalالمجموع

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

2011-2007 نتائج الفحوص الجرثومية  لعينات مياه الشرب حسب المصدر: 11.1.3 جدول

Table 3.1.11: Results of Microbial Analysis of Drinking Water Samples by Source, 2007-2011

المصدر

2007200820092010

Source

غير مطابق
2011

%%%%%

غير مطابقغير مطابقغير مطابقغير مطابق
Non-ConformingNon-Conforming Non-ConformingNon-ConformingNon-Conforming

 According to Jordanian Standards: Percentage of (1)النسبة المئوية للعينات: حسب المواصفات األردنية (1)

%5 غير المطابقة هي أقل من 

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

يوجد هناك اختالف طفيف في مجاميع بعض الجداول وذلك: مالحظة

والتقريب (الترجيح)بسبب عملية التثقيل 
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النسبة المئوية لعينات مياه الشرب غير المطابقةعدد العينات غير المطابقةعدد العينات المحللة الكليةالسنة
YearTotal No. of analyzed No. of  Non-ConformingPercentage of  Non-Conforming 

SamplesSamplesDrinking Water Samples %

1998431368411.9

19995031210542.1

2000468207861.7

2001440165891.3

2002355374661.3

2003332463501.1

2004337103040.9

2005321092430.8

2006316953391.1

2007348273831.1

2008350934141.2

2009347254261.2

2010338253611.1

2011339963160.9

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

tables are due to weighting procedures 

and rounding of figures

 

2011- 1998 النسبة المئوية لعينات مياه الشرب غير المطابقة :3.1.3 شكل

Figure 3.1.3: Percentage of Non-Conforming Drinking Water Samples, 1998-2011

2011-1998عدد عينات مياه الشرب المحللة جرثومياً وعدد العينات الغير المطابقة : 12.1.3 جدول

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

of  Non-Conforming Samples, 1998-2011

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

والتقريب (الترجيح)بعض الجداول وذلك بسبب عملية التثقيل 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% 

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 البيئة إحصاءات/ العامة اإلحصاءات دائرة               



 69

Test Type

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

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

Samples %Samples%Samples%Samples %

12032.56300.0121163.016600.0Mineralاملعدنية

1483120.8539193.5729192.11052161.5Filledاملعبأة

186592981.5932712648.012561098.6102693713.6Desalinizedحمطة التحلية

 30900.066400.05300.027700.0Importedاملستوردة

205713134.89453728311.5215912973.7117643875.1Totalالمجموع

2011 نتائج فحوص مياه محطات التحلية والمياه المعدنية والمعبأة والمستوردة حسب المصدر ونوع الفحص :13.1.3 جدول

Table 3.1.13: Analysis Results of Desalinized, Natural, Filled, and Imported Water by Source and Test Type, 2011

جرثومي 
Microbial

الكيماوي
Chemical

الفطريات
Fungal

السودوموناس
Pseudomonas

Water Source

صحة البيئة-وزارة الصحة: املصدر

والتقريب (الرتجيح)وذلك بسبب عملية التثقيل 

Source: M.O.H- Environment Health

غير مطابق
Non-Conforming

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

due to weighting procedures and rounding of figures

مصدر المياه

نوع الفحص

Non-ConformingNon-ConformingNon-Conforming

غير مطابقغير مطابقغير مطابق
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عدد العيناتعدد العيناتعدد العينات
الكليالكليالكلي

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

 Samples Samples Samples

158612161.4166912662.3205723134.9Regular Microbialجرثومي روتيين

1240252.011033112.0216012511.5فطريات
Fungus

96042022.1103613016.6117653875.1سودوموناس
Pseudomonas

84352753.367031294.4455628311.5كيماوي
Chemical 

351407182.0348587272.13905311082.8Totalالمجموع

عدد العيناتعدد العيناتعدد العينات
الكليالكليالكلي

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

 Samples Samples Samples

 45010.2589122.047040.9Naturalاملعدنية

2454632.62205452.03806631.7Filledاملعبأة

278786442.3286686732.33345510423.1Deasalinizedحمالة

 Imported……1512……4358100.23851املستوردة

351407182.0353137302.13924311095.6Totalالمجموع

 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 

2011-2009نتائج  فحوص مياه محطات التحلية والمياه المعدنية والمعبأة والمستوردة حسب نوع الفحص والسنة : 14.1.3 جدول

نوع الفحص

200920102011

Non-Conforming

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

Non-ConformingNon-Conforming

 and Year, 2009-2011

Source: M.O.H- Environment Health

Test Type

صحة البيئة- وزارة الصحة: المصدر

%

غير مطابقغير مطابقغير مطابق

%%

غير مطابقغير مطابقغير مطابق

2009-2011نتائج فحوص مياه محطات التحلية والمياه المعدنية والمعبأة والمستوردة حسب المصدر والسنة : 15.1.3 جدول

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

 and Year, 2009-2011

المصدر

200920102011

Not Available :)…(غير متوفر: (...)

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

Source Non-ConformingNon-ConformingNon-Conforming

%% %
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20042005200620072008200920102011UnitType of Pollutantالوحدةنوع الماة الملوثة

M.TonHeavy Fuel Oil    00000000طنزيت وقود ثقيل

Liter    0002000000لرت

M.TonDiesel    00000000طنديـــزل

M.TonPlant Ghee    00000000طنمسن نبايت

M.TonVegetable Oil    20000000طنزيوت نباتيـــة

2م
00000000    M

2

 KgChemical    00000000كغممواد كيماويــة

Materials KgSewage Waste    00000000كغمنفايات عادمة

LiterOil Mixture    00161750000لرتمزيج زييت

2م
00000000    M

2

M.Ton    80000000طن

LiterSewage Oil    03000125000لرتزيوت عادمة

2مزيت تشحيم احملركات
00000000    M

2Lubricating Oil

2مزيت هيدروليكي
00000000    M

2Hydraulic Oil

2مزيت حمركات عادمة
00000000    M

2Bilge Oil

2011-2004 كمية الملوثات الملقاة في مياه خليج العقبة الناجمة عن نشاط السفن والمساحة التي تغطيها حسب المادة الملوثة: 16.1.3 جدول

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

Type of Pollutant, 2004-2011

Source: Ports Corporation/ Aqabaالعقبة/ مؤسسة الموانئ: المصدر

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 البيئة إحصاءات/ العامة اإلحصاءات دائرة
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 كمية المياه المستخدمة في األنشطة .3.2
 االقتصادية المختلفة 



57 

 

 المستخدمة في األنشطة اإلقتصادية المختلفة كمية المياه 23.3
 

، مرت مكعبمليون  4.8 بلغت ما يقارب أظهرت النتائج أن كمية ادلياه ادلستخدمة يف نشاطي الفنادق والتعليم
ومن  %18.5 بلغت بنسبة ريجاالصه اتالى% 74.6بلغت  وكانت الشبكة العامة ىي ادلصدر األكثر اعتماداً بنسبة

يف إقليم  %82.5 . كما أشارت النتائج إىل أن ادلياه ادلستخدمة وزعت بنسبة%4.2 بلغت بنسبةاآلبار االرتوازية مث 
 يف إقليم اجلنوب.% 16.2يف إقليم الشمال و% 1.2الوسط و

 
الشبكة  وكانت مرت مكعب مليون 2.8 حوايلفقد بلغت  ،اخلدمات الطبية نشاطبالنسبة للمياه ادلستخدمة يف أما 

بار ومن مث اآل% 17 بلغت ريج بنسبةامث تالىا الصه% 78 بلغت نسبةبكثر اعتمادا العامة مصدر ادلياه األ
 %.5 بلغت بنسبةاالرتوازية 

 

صناعات األنشطة الكيماوية والبالستيكية )الصناعات اخلطرة  نشاطأظهرت النتائج أن ادلياه ادلستخدمة يف كما 
بلغت وكانت اآلبار االرتوازية مصدر ادلياه األكثر اعتمادا بنسبة  مرت مكعبمليون  6.5بلغت ما يقارب  (وادلطاط

. كما أشارت النتائج إىل أن ادلياه %7 بلغت بنسبةالشبكة العامة مث % 21 بلغت بنسبةريج االصه اتالى 78%
بلغت ىذا و  اجلنوب.اقليم يف  %73والشمال اقليم يف  %2ويف إقليم الوسط  %46ادلستخدمة وزعت بنسبة 

اآلبار االرتوازية و الشبكة العامة وكانت  مرت مكعبمليون  17.5طرة اخلادلياه ادلستخدمة يف قطاع الصناعات غري 
وتوزعت النسب الباقية بني مصادر  ،على التوايل %72و %77 بلغت در ادلياه األكثر اعتمادا بنسبةامصىي 

 .على التوايل% 22و %26 بنبسو بلغت والصهاريج)مياه معاجلة معاد استخدامها( أخرى 
 

در الصهاريج امص منأغلبها  مرت مكعبمليون  4.7 ادلياه ادلستخدمة يف حيازات الثروة احليوانيةوبلغت كمية 
، فيما توزعت النسب الباقية على مصادر اآلبار االرتوازية من على التوايل %75و %76والشبكة العامة بنسبة 
يف  %13يف الشمال، و %61يف الوسط، و %63وتوزع استهالك ادلياه على األقاليم بنسبة الغري ومصادر أخرى. 

  اجلنوب.
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المجموعأخرىمياه محالةبئرصهريجشبكة عامة
Public NetworktankerWellDesalanized 

Water

OtherOther

  2,234,699683,308019,293104,2863,041,586Hotelsالفنادق 

369,28780,28755,0824,1880508,844General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

152,68346,613124,0001540323,450Higher Educationالتعليم العالي

35,41912,478075047,972Campsالمخيمات 

2,792,088822,686179,08223,710104,2863,921,852Totalالمجموع

15,267341610015,669Hotelsالفنادق 

4,67800804,686General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

1,89211,22616,8000029,918Higher Educationالتعليم العالي

5,9001,4000207,302Campsالمخيمات 

27,73712,96716,86110057,575Totalالمجموع

713,04238,5645,367126785757,884Hotelsالفنادق 

6,88000006,880General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

000000Higher Educationالتعليم العالي

4,0002,9120006,912Campsالمخيمات 

723,92241,4765,367126785771,676Totalالمجموع

3,543,747877,129201,31023,846105,0714,751,103

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

Totalالمجموع
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(ألف مرت مكعب) 2011كمية المياه المستخدمة حسب اإلقليم والمصدر في أنشطة الفنادق والتعليم : 1.2.3جدول 

Region اإلقليم

Table 3.2.1: Quantity of Used Water  According to Region and Source in the Hotels and Education Activities, 2011  (000 M3)

Economic Activityالنشاط اإلقتصادي

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة                      
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دليل
ترميز

اخرىرياستخدام اإلدارةالتبريدالتسخين اإلنتاجأخرىماء مقطربئرصهريجشبكة عامةالنشاط
ISICPublicTankerWellDistilled OtherProductionHeatingCoolingAdministrativeIrrigationOther

Code NetworkWater Usage

0.07.40.00.00.00.00.00.02.74.70.0Extraction of Crude Petroleum &  Natural Gasإستخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي620& 610  

63.0100.213.10.00.074.548.932.410.32.97.3Manufacture of vegetable & animal oils and fatsصناعة الزيوت والدىون النباتية واحليوانية1040

0.11.70.00.00.01.50.00.00.30.00.0Tanning, dressing and dyeing of leather and furدباغة وهتيئة وصباغة اجللود و الفراء1511

0.72.0249.60.00.0240.50.08.82.50.30.0Manufacture of pulp, paper and paperboardصناعة عجائن الورق والورق ادلقوى1701

0.08.01667.20.00.0525.60.0869.210.80.0269.6Manufacturing of refined petrolem productsصنع ادلنتجات النفطية ادلكررة1920

132.8154.72283.90.00.0471.30.52003.992.33.20.1Manufacturing of basic chemicalsصناعة ادلواد الكيميائية االساسية2011

4.665.70.00.00.034.90.01.820.50.013.2Manufac. of fertilizers and nitrogen compounds(اآلزوتية )صناعة االمسدة وادلركبات النتيرتوجينية 2012

  16.874.80.00.00.212.59.623.326.40.819.2Manufacturing of plastics and synthetic rubberصناعة اللدائن البالستيك وادلطاط الرتكييب2013

6.80.79.22.30.014.00.30.53.40.70.0Manufac. of Pesticides & other agrochemical productsصناعة ادلبيدات احلشرية و ادلنتجات الكيميائية الزراعية األخرى2021

,Manufacturing of Paints,Varnishesصناعة الدىانات والورنيشات والطالءات ادلماثلة

16.536.542.70.00.064.01.21.928.01.10.0Similar Coating, Printing Ink and Masticsواحبار الطباعة والعجائن2022

14.26.50.00.00.04.20.91.12.69.62.4Manufacturing  of other chemical, n.e.cصناعة منتجات كيميائية اخرى الغري مصنفة يف مكان أخر2029

Manufacturing of Pharmaceuticals, Medicinalصناعة ادلنتجات الصيدالنية 

77.5241.136.864.80.0260.445.346.045.117.55.7Chemicals & Botanical Productsوالدوائية والكيماوية والنباتات الطبية2100

,Manufacturing of Rubber Tyers & Tubesصناعة االطارات واالنابيب ادلطاطية وجتديد 

0.81.10.00.00.00.00.20.11.50.00.0and retreading and rebulding of rubber tyresاالسطح اخلارجية لالطارات ادلطاطية وإعادة بنائها2211

1.30.00.00.00.00.00.00.70.60.00.0Manufacturing of other rubber productsصناعة ادلنتجات ادلطاطية االخرى2219

149.170.127.21.90.024.427.189.9101.40.94.6Manufacturing of plastics productsصناعة منتجات اللدائن2220

7.39.7395.50.00.00.210.3320.874.86.40.0Manufacturing of basic iron and steelصناعة احلديد والصلب القاعديني2410

3.42.20.80.00.00.00.00.16.10.00.3Manufac. of basic precious & other non- ferrous metalsصناعة ادلعادن الثمينة القاعدية وادلعادن غري احلديدية األخرى2420

 44.315.6282.70.00.0224.85.964.847.20.00.0Casting of iron and steelسبك احلديد والصلب 2431

12.40.00.00.00.01.10.00.011.30.00.0Manufac. of medical & dental instruments & suppliesصنع االدوات وادلستلزمات الطبية اليت تستخدم يف عالج االسنان3250

3.84.40.00.00.02.20.00.05.80.20.0Other manufacturing, n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة يف مكان أخر3290

555.6802.25008.768.90.21955.8150.33465.1493.648.2322.5Total

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

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

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

المجموع

(ألف مرت مكعب) 2011 االقتصادي كمية المياه المستخدمة في أنشطة الصناعات الخطرة حسب مصدر المياه ونوع االستخدام والنشاط: 2.2.3 جدول
Table 3.2.2: Quantity of Used Water from Activities of Hazardous Industries by Source of Water Used, Type of Use and Economic Activity, 2011 (000 M3)

النشاط االقتصادي
Type of Useنوع االستخدامSource of Water  مصدر المياه 

Economic Activity

Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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دليل
ترميز

اخرىرياستخدام اإلدارةالتبريدالتسخين اإلنتاجأخرىماء مقطربئرصهريجشبكة عامةالنشاط
ISICPublicTankerWellDistilled OtherProductionHeatingCoolingAdministr-IrrigationOther

Code NetworkWaterative Usage

0.5362.70.00.00.098.60.00.075.40.0189.3Quarry of stone, sand and clayاستغالل احملاجر الستخراج االحجار والرمل والطفل810

8601.64.26057.8172.84186.018003.5172.8245.3547.70.952.1Mining of chemical and fertilizer mineralsتعدين ادلعادن الكيميائية ومعادن االمسدة891

107.681.1459.60.00.0518.334.717.737.117.323.3Manufacturing of dairy productsصناعة منتجات االلبان1050

14.20.127.60.00.011.63.010.614.50.02.3Distilling, rectifiying and blending of spiritsتقطري ادلشروبات الروحية وتكريرىا وخلطها1101

49.10.00.00.00.036.90.00.012.20.00.0Manufacturing of malt liquors and maltصناعة ادلشروبات الكحولية من الشعري وصنع مشروب الشعري1103

64.4354.5647.90.00.0963.910.910.859.71.919.6Manufac. of soft drinks,production of mineral watersصنع ادلشروبات غري الكحولية،انتاج ادلياه ادلعدنية يف زجاجات1104

5.89.110.80.00.07.42.31.512.70.71.1Manufacturing tobacco productsصناعة منتجات التبغ1200

0.30.00.00.00.00.00.00.00.30.00.0Preparation and spinning of textile fibresحتضري وغزل الياف ادلنسوجات1311

 6.14.00.00.00.05.60.92.31.10.00.1Weaving of  textilesنسج ادلنسوجات1312

0.50.09.60.00.07.90.00.02.20.00.0Finishing of textlesامتام ادلنسوجات1313

1.50.039.62.90.039.90.00.01.20.02.9Manufac.of knitted, crocheted fabrics & articlesصنع االقمشة ادلغزولة بصنارة وبابرة معقوفو1391

4.20.10.00.00.10.00.00.04.50.00.0Manufac. of made-up textile articles, except apparelصناعة ادلنسوجات اجلاىزة عدا ادلالبس1392

4.79.15.40.00.06.42.41.38.10.80.3Manufacturing of carpets and rugsصناعة السجاد والبسط1393

1.00.20.00.00.00.00.00.01.20.00.0Manufac. of luggage Handbags, Saddlery and Harnessصناعة حقائب االمتعة وحقائب اليد والسروج و االعنة1512

73.325.20.00.00.08.90.02.986.70.00.0Printingالطباعة1811

3.38.00.00.00.00.90.00.49.60.00.4Service activities related to printingأنشطة اخلدمات ادلتصلة بالطباعة1812

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

45.1122.527.50.30.0145.016.210.622.10.70.8polishing preparations, perfumes and toilet preparationsوالتلميع، والعطور ومستحضرات التجميل2023

28.6559.5150.00.00.0528.847.657.699.32.62.3Manufacturing of cement, lime and plasterصناعة االمسنت ومنتجات صلب نصف جاىزة2394

192.71091.29.50.00.01012.70.0131.8146.62.30.0Cutting shaping and finishing of stoneقطع وتشكيل وصقل األحجار2396

 2.30.00.00.00.00.00.00.02.30.00.0Manufacturing of electronic componentsصناعة مكونات االلواح االلكرتونية2610

1.22.00.00.00.02.00.00.01.10.00.0Other manufacturing n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة يف موقع اخر3290

0.24.50.00.00.00.00.00.04.70.00.0Repair of electrical equipmentاصالح ادلعدات الكهربائية3314

0.20.00.00.00.00.00.00.00.20.00.0Repair of other equipmentاصالح ادلعدات االخرى3319

9208.42638.07445.2176.04186.221398.4290.8492.91150.327.2294.5Total

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

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

(ألف متر مكعب) 2011االقتصادي كمية المياه المستخدمة في بعض أنشطة الصناعة حسب مصدر المياه ونوع االستخدام والنشاط : 3.2.3 جدول
Table 3.2.3: Quantity of Used Water from Some Industrial Activities by Source of Water Used, Type of Use and Economic Activity, 2011 (000 M3)

Economic Activityالنشاط االقتصادي

المجموع

Source of Water Type of Useنوع االستخدام  مصدر  المياه

Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة
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أخرىرياستخدام اإلدارةالتبريدالتسخين اإلنتاجأخرىماء مقطربئرصهريجشبكة عامة
Public NetworkTankerWellDistilledOtherProductionHeatingCoolingAdministrative IrrigationOther

 Water Usage

510.6794.42749.868.90.21750.2150.31472.8380.048.2322.5Centralالوسط

43.77.90.00.00.09.20.01.540.90.00.0Northالشمال

1.30.02258.90.00.0196.50.01990.972.70.00.0Southاجلنوب

555.6802.25008.768.90.21955.8150.33465.1493.648.2322.5Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: المصدر

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

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

أخرىرياستخدام اإلدارةالتبريدالتسخين اإلنتاجأخرىماء مقطربئرصهريجشبكة عامة
Public NetworkTankerWellDistilledOtherProductionHeatingCoolingAdministrative IrrigationOther

 Water Usage

455.32341.71217.93.20.02872.0117.9232.2532.827.1236.2Centralالوسط

96.2283.329.30.00.2354.40.00.048.40.06.2Northالشمال

8656.913.06198.0172.84186.018172.0172.8260.7569.00.152.1Southاجلنوب

9208.42638.07445.2176.04186.221398.4290.8492.91150.327.2294.5Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: المصدر

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

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

(ألف مرت مكعب) 2011 كمية المياه المستخدمة في بعض أنشطة الصناعة حسب مصدر المياه  ونوع االستخدام واالقليم: 5.2.3 جدول
Table 3.2.5: Quantity of Used Water from Some Industrial Activities by Source of Water Used, Type of Use and Region, 2011 (000 M3)

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

Region

(ألف مرت مكعب) 2011 كمية المياه المستخدمة في أنشطة الصناعات الخطرة حسب مصدر المياه  ونوع االستخدام واالقليم :4.2.3 جدول
Table 3.2.4: Quantity of Used Water from Activities of Hazardous Industries by Source of Water Used, Type of Use and Region, 2011 (000 M3)

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

Region

          Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/        دائرة اإلحصاءات العامة
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Centralالوسط

Northالشمال

Southاجلنوب

Totalالمجموع

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

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

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

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

البيبنبث ال تتضمن بيبنبث المستشفيبث العسكريت (1)

219271146947114598928081712716744

928910900010189193903

7145058650136300266400246700

202837041082168924398802376141

WaterWater

 2011  كمية المياه المستخدمة والعادمة في نشاط الخدمات الطبية حسب مصدر المياه واإلقليم :6.2.3 جدول
(1)

(مرت مكعب) 
Table 3.2.6: Quantity of  Used Water and Sewage in Medical Services Activity by Source of Water and  Region 2011 

(1)
 (M

3
) 

اإلقليم

مجموع المياه مجموع المياه بئرصهريجشبكة عامة

Region العادمةالمستخدمة
Public NetworkTankerWell Total UsedTotal Sewage

           Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصبءاث البيئت / دائرة اإلحصبءاث العبمت
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أخرىآبار تجمعيةصهريجآبار ارتوازيةآبار ارتوازيةشبكة عامة
من الغيرخاصة بالحيازة المستخدمة

Used WaterPublic  

Network

Wells Speical 

for Holding

Wells From 

Others

TankerCollection 

Wells 

Other

38.37.90.00.529.90.00.0Unorganized Cattleابقار غير منظمة

250.3137.40.0112.80.00.00.0Parentامهات

651.9375.20.0247.529.20.00.0Organized Cattleابقار منظمة

229.30.00.0229.30.00.00.0Layerبياض

987.2241.76.3110.9626.71.60.0Goats and Sheepضأن وماعز

363.845.30.036.8281.70.00.0Hatcheriesفقاسات

616.7348.80.0109.4158.50.00.0Broilerالحم

Total 3137.41156.36.3847.31125.81.60.0المجموع

103.195.40.00.07.70.00.0Unorganized Cattleابقار غير منظمة

116.20.00.0116.20.00.00.0Parentامهات

483.2373.10.00.0110.10.00.0Organized Cattleابقار منظمة

96.30.00.00.096.30.00.0Layerبياض

1094.8136.218.9109.8594.31.2234.4Goats and Sheepضأن وماعز

63.934.90.06.822.20.00.0Hatcheriesفقاسات

971.7506.90.0150.4314.40.00.0Broilerالحم

Total 2929.11146.518.9383.21145.01.2234.4المجموع

2.41.90.00.00.50.00.0Unorganized Cattleابقار غير منظمة

31.10.00.031.10.00.00.0Parentامهات

3.53.50.00.00.00.00.0Organized Cattleابقار منظمة

20.12.20.013.24.60.00.0Layerبياض

479.0114.70.00.0360.90.03.3Goats and Sheepضأن وماعز

8.00.00.02.25.80.00.0Hatcheriesفقاسات

323.4129.50.0193.90.00.00.0Broilerالحم

Total 867.5251.90.0240.4371.90.03.3المجموع

6934.02554.725.21470.92642.72.8237.6

دائرة اإلحصاءات العامة : ادلصدر
Grand Totalالمجموع الكلي

Source: Department of Statistics

كمية المياه 
Sources of Used Water                                    مصادر المياه المستخدمة 
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(ألف مرت مكعب) 2011كمية المياه المستخدمة في حيازات الثروة الحيوانية حسب األقليم ونوع الحيازة ومصدر المياه : 7.2.3جدول 
Table 3.2.7: Quantity of Total  Used Water in livestock holdings by region, type of holding and Source of Water, 2011 (000 M3)        

Holding TypeRegionنوع الحيازةاالقليم

  Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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 العادمة نوعية المياه 3333
 

أظهرت النتائج وجود جتاوزات يف بعض حمطات التنقية من حيث ارتفاع نسبة احلمل العضوي التشغيلي إىل 
مبا املفرق يف حمطات السلط و  منها التصميمي أو من حيث ارتفاع نسبة احلمل املائي التشغيلي إىل التصميمي

د من فرتة مكوث املياه العادمة يف هذه احملطات أو ينتج عن مياه من القدرة التصميمية مما يزي %250يتجاوز 
 بالنسبة للفحوص الكيميائية واملكونات العضوية. عادمة معاجلة وغري مطابقة للمواصفة األردنية 

ئج فقد أظهرت النتا ،التنقيةملياه حمطات التفصيلية لعينات القولون الربازية اجلرثومية أما بالنسبة لنتائج الفحوص 
 وجود جتاوزات للعينات من الناحية الطفيلية. مل يسجلو  .%54.9تجاوز كانت الأن نسبة 

 
 

.   
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الخواصChemicalأكسجينBiologicalأكسجين Totalالمواد
PHالعالقةSuspendedمستهلكOxygenمستهلكOxygenالمتجاوزة

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

No. ofMeanNo. ofMeanNo. ofMeanNo. ofMeanCharacteristics

SamplesSamplesSamplesSamplesto Standards

Abu-Nsair-236.72330.01837.62377.0أبو نصري

Qween Alia Airport-197.21929.81634.61972.3مطار ادللكة علياء

Wadi Esseir-117.41156.6974.511144.8وادي السري

Swaqah Jail-227.42289.02291.922189.1سجن سواقة

Betra University-207.12056.92041.72098.1جامعة البرتاء

Al-Mu'qar-166.81624.31633.81660.2ادلوقر

Aljezeh & Altalbeh-137.71340.41332.51354.2اجليزة والطالبية

Madaba-217.52136.62041.02177.0مادبا 

 Hammamat Ma'en-187.51842.71751.01890.3محامات ماعني

American university-127.31230.01029.61246.4اجلامعة االمريكية

Kherbet Samra-248.42437.61737.02463.3اخلربة السمراء

Petrol Refinery-237.52375.51736.12360.1مصفاة البرتول

247.624119.721150.624271.4TSS + BOD + CODIrbidاربد

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

Wadi Hassan-248.02335.12148.72467.6وادي حسان

Ramtha-187.31840.7934.11868.9الرمثا

.Science & Techno. Univ-187.11816.91030.31854.4جامعة العلوم والتكنولوجيا

136.913151.012360.013665.0TSS + COD+BOD5Jarashجرش

136.91349.91389.313168.0COD+BOD5Almeradحمطة تنقية ادلعراض

Kofranjah-226.822118.020281.022517.0كفرجنه

Mafraq-107.210112.012244.210476.3ادلفرق

.Al-Albayt Univ-237.22315.52224.62340.2جامعة آل البيت

Jaber Port Center-227.22226.82143.12285.5مركز حدود جابر

Alekeder-107.610263.011330.010683.0االكيدر

Salt-237.12340.81736.12378.8السلط

.…/.Contd/...يتبع

Within Standards :- ضمن المواصفات  - : 

2011 نتائج الفحوص الكيماوية من مخارج محطات التنقية العاملة حسب المحطة: 1.3.3 جدول

Table 3.3.1: Results of Chemical Tests from the Outlets of Sewage Treatment Plants by Plant, 2011

درجة الحموضة
Plant Nameاسم المحطة

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة 
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الخواصChemicalأكسجينBiologicalأكسجين Totalالمواد
PHالعالقةSuspendedمستهلكOxygenمستهلكOxygenالمتجاوزة

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

No. ofMeanNo. ofMeanNo. ofMeanNo. ofMeanCharacteristics

SamplesSamplesSamplesSamplesto Standards

.Amman univ-237.72311.31824.82342.2جامعة عمان االهلية

Ein Albasha &Albaqaa-247.52447.32459.524121.0عني الباشا والبقعة

Fohais & Mahes-247.22458.32445.82493.0الفحيص وماحص

Fohais Cement-247.62425.72429.52450.3مصنع امسنت الفحيص

Movenbeq/Dead Sea-185.91844.51742.91878.0البحر ادليت/موفنبك

.Philadelphia Univ-236.92356.02090.023156.0جامعة فيالدلفيا

Maryott/Dead Sea-247.324184.124162.924334.0ماريوت البحر ادليت

Al-Bulu Club-187.51844.31856.418110.0نادي البولو

Balqa Reh. Center-247.824176.42267.024136.0مركز إصالح البلقاء

Al Mantah-236.822.3114.32276.223180.4دير عال/تل ادلنطح

Rmemen Reh. Center-246.62422.32240.62470.3مركز اصالح الرميمني

207.220161.518253.020442.4TSS + BOD + CODKarakالكرك

Mu'tah University-176.91722.31524.31738.8جامعة مؤته

Karak College-127.11247.91130.51272.5كلية الكرك

Karak Hospital-207.22087.91871.520163.6مستشفى الكرك

BODPotash 107.21054.8570.810130.4إسكان البوتاس

Ma'an-147.51425.7928.71454.9معان

Wadi Mousa-67.0610.9427.0637.3وادي موسى

Hussain University-137.41311.5925.51354.2جامعة احلسني

227.52288.522132.322283.4TSS + BOD + CODTafielaالطفيلة

South Cement-217.02119.32136.42172.6إسكان امسنت اجلنوب

Phosphate-217.32125.82134.72164.7الفوسفات السكنية

Aqaba/Natural-126.81237.0740.31295.3طبيعي/العقبة

Aqaba/Mechanical-186.91813.21224.01852.6ميكانيكي/العقبة

Within Standards :- ضمن المواصفات  - : 

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

2011 نتائج الفحوص الكيماوية من مخارج محطات التنقية العاملة حسب المحطة: 1.3.3 جدول/ تابع

Contd./ Table 3.3.1: Results of Chemical Tests from the Outlets of Sewage Treatment Plants by Plant, 2011

اسم المحطة
درجة الحموضة

Plant Name

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة 
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BiologicalTreatmentنسبة الحمل العضوينسبة الحمل المائيحمل عضويحمل مائيحمل عضويحمل مائينظام المعالجةمحطة 

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

Systemالتصميميالتصميمي

HydraulicOrganicHydraulicOrganicOperated Operated 

 Load Load Load LoadHydraulicOrganic Load

(M
3
/Day)(mg/L)(M

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

Designed Load %Load %

4000100036006709067Waste Stabilization PondsWadi Esseirتنقية طبيعية وادي السري

Activated Sludge (A.S)Reform and Rehabilitation Center Swaqa…89…401…451محأة منشطةشرق عمان/سواقه

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

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

400089850090013100Activated Sludge (A.S)Aljezeh & Altalbehمحأة منشطةالطالبية واجليزة

 760095050009286698Activated Sludge (A.S)Madaba Treatment Plantمحأة منشطةحمطة تنقية مأدبا

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

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

2670006902300006788698Activated Sludge (A.S)Kherbet Samraمحأة منشطةاخلربة السمــرا

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

T.F & Activated SludgeIrbidمرشحات بيولوجيةاربــــد

Sludge 110231200700010006483ومحأة منشطة 

220001212011000700506Activated Sludge (A.S)Great Irbidمحأة منشطةاربد الكربى

 1600120012009007575Activated Sludge (A.S)Hassan Wadiمحأة منشطةوادي حسان

32506002560134479224Activated Sludge (A.S)Jarashمحأة  منشطةجـــرش

100008003000110030138Activated Sludge (A.S)Almarradمحأة  منشطةادلعراض

T.FKofranjah 18508503800900205106مرشحات بيولوجيةكفرجنـــه

5400100035008506585Activated Sludge (A.S)Ramthaمحأة منشطةالرمثــا

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

18008452000900111107Waste Stabilization PondsMafraqأحواض تنقيه طبيعيةادلفـــرق

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

40002000350011008855Waste Stabilization PondsAlakiderتنقية طبيعية االكيدر

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

7600600560085074142Activated Sludge (A.S)Saltمحأة منشطةالسلــــــط

…/.Contd/...يتبع

2011 وضع محطات التنقية حسب الطاقة التصميميو والتشغيليو بالنسبة للحمل المائي والعضوي :2.3.3 جدول

Table 3.3.2: Status of Sewage Treatment Plants by Design and Operating Capacities to Hydraulic and Organic Load, 2011

وضع المحطةطاقة المحطة  التشغيليةطاقة المحطة التصميمية

Not available (...)غير متوفرة (...)

Plant Design CapacityPlant Operating CapacityPlant Status

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة  
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BiologicalTreatmentنسبة الحمل العضوينسبة الحمل المائيحمل عضويحمل مائيحمل عضويحمل مائينظام المعالجةمحطة 

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

Systemالتصميميالتصميمي

HydraulicOrganicHydraulicOrganicOperated Operated 

 Load Load Load Load

Hydraulic 

LoadOrganic Load

(M
3
/Day)(mg/L)(M

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

Load %Load %

15000800110007007388Maturation PondBaq'ahمرشحات بيولوجية وأحواض إنضاحالبقعـــــه 

240070020006008386Activated Sludge (A.S)Fohais & Mahesمحاة منشطة الفحيص وماحص

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

.14080100607175MechanicalAmman Univميكانيكيجامعة عمان االهلية

3504002501507138Activated Sludge (A.S)Movenbeq/Dead Seaمحأة منشطةالبحر ادليت/ ادلوفنبيك 

.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 وتاهيل البلقاء

BiologicalTal Al Mantah…75…400150300بيولوجيتل ادلنطح دير عال

800850160075020088Maturation PondKarakمرشحات بيولوجيهالكرك

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

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

 10009004002504028Waste Stabilization PondsPotashتنقية طبيعيةإسكان البــوتاس

1600106014509009185I.T & A.STafielaخزان امهوف ومرشحات بيولوجية الطفيــله

150277.5501903368Activated SlugeSouth  Cementمحأة منشطةأمسنت اجلنــوب

 1000258.08001008039Activated SlugePhosphateمحأة منشطةاسكان الفوسفات الطفيلة

700070030001604323Activated Sludge (A.S)Ma'anمحأة منشطةمعــان

340080030005008863Activated Sludge (A.S)Wadi musaمحأة منشطةوادي موسى

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

9000450900030010067Waste Stabilization PondsAqabaتنقية طبيعيةطبيعي/العقبــه

1200044207000300587Activated Sludge (A.S)Aqabaمحأة منشطةميكانيكي/العقبــه

Activated Sludge (A.S)Tala beh Aqaba…………1000540محأة منشطةتاالبيه/العقبــه

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

Not available (...)غير متوفرة (...)

2011 وضع محطات التنقية حسب الطاقة التصميميو والتشغيليو بالنسبة للحمل المائي والعضوي :2.3.3 جدول/ تابع

Cont.\ Table 3.3.2: Status of Sewage Treatment Plants by Design and Operating Capacities to Hydraulic and Organic Load, 2011

وضع المحطةطاقة المحطة  التشغيليةطاقة المحطة التصميمية
Plant Design CapacityPlant Operating CapacityPlant Status

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة  
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Treatmentعدد عدد محطة 

Plantالعيناتالعيناتالتنقية

SamplesSamples

No.No.

عدد عددعدد
No.No.No.

24239614.22300.0Abu-Nsairأبو نصري

121210000.01300.0Wadi Esseirوادي السري

  .22209129.12200.0Queen A'lya  Internationalمطار ادللكة علياء

241875625.02100.0Swaqah Centerمركز  سواقة

201575525.02000.0Al-Petra Universityجامعة البرتاء

201785315.02000.0Al-Moaqarادلوقر

Aljeeza&Altabeh......1143611100.011اجليزة والطالبية

173181482.41900.0Madabaمادبا

17161694.11900.0Hamamat Me`enمحامات ماعني

.8113787.51000.0American Unاجلامعة االمريكية

24024100.02400.0Saltالسلــط

.241979520.82400.0Al-Ahliyya Amman Unحمطة جامعة عمان االهليه

240024100.02400.0Baq'ahالبقعــه

24282291.72400.0Fohais &  Mahesالفحيص وماحص

241563937.52400.0Fohais Cement Factoryمصنع امسنت الفحيص

24024100.02400.0Alrememeen Reh. Centerمركز اصالح وتاهيل الرميمني

182111688.91800.0Movenbek/ Dead Seaالبحر ادليت/ موفنبيك

24282291.72400.0Dead Sea Mariotالشونة/ماريوت البحر ادليت

.24239614.22400.0Philadelphia Univعني الباشا/جامعة فيالدلفيا

24282291.72400.0Balqa Reh. Centerمركز اصالح وتاهيل البلقاء

181161738.91800.0Polo Club/ Ein Albashaعني الباشا/نادي البولو

245211979.22400.0Tal almantah Deir Allaaتل ادلنطح دير عال

24282291.72400.0Kherbet Samraاخلربة السمــرا

24001979.22400.0Petrol Refinaryمصفاة البرتول

220022100.02400.0Irbidاربــد

22022100.02300.0Wadi Alarab/Great Irbidوادي العرب/اربد الكربى

23142295.72400.0Wadi Hassanوادي حسان

…/.Contd/...يتبع

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

2011 الفحوص الجرثومية التفصيلية والتخصصية وفحوصات الطفيليات للمياه المعالجة حسب المحطة نتائج :3.3.3 جدول

Contd./ Table 3.3.3: Detailed and Specialized Results of Microbial and Parasites Tests for Treated Water by Plant, 2011

فحوصات طفيليةالفحوص التفصيلية

Detailed Tests byParasites Tests (Intestinal

(Escherishia Coli/100 Ml) Parasites, Protozoa)

عينات مخالفةعينات مخالفةعينات ضمن
للمواصفةللمواصفةالمواصفة

ConformedNon-ConformingNon-Conforming

Not available (...)غير متوفرة (...)

SamplesSamplesSamples

%%%

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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Stationعدد عدد المحطة

العيناتالعينات
SamplesSamples

No.No.

عدد عددعدد
No.No.No.

2428.32291.72400.0Kofranjahكفرجنـه

221463.6836.41800.0Ramthaالرمثــا

 Jordan University forجامعة العلوم

222090.929.12000.0Sciences and Technologyوالتكنولوجيا األردنية

1200.012100.01200.0Mafraqادلفـــرق

2400.024100.02400.0Al-Albayt Universityجامعة آل البيت

 2400.024100.02400.0Jaber Border حدود جابر

1200.012100.01200.0Alakiderاالكيدر

16212.51487.51400.0Jarashجـــرش

Al Maarad......11545.5654.512ادلعراض

2424100.000.02000.0Karakالكرك

2424100.000.02200.0Karak Hospitalمستشفى الكرك

2323100.000.02000.0Mu’tah Universityجامعة مؤتة

2323100.000.01800.0Alkarak Collegeكلية الكرك

1919100.000.01800.0Potashاسكان البوتاس

2400.024100.02400.0Tafielaالطفيــله

2400.024100.02400.0South  Cement أمسنت اجلنوب

  2400.024100.02400.0Phosphateاسكان الفوسفات

2424100.000.01400.0Ma'anمعــان

2424100.000.0800.0Wadi Mousaوادي موسى

2424100.000.01300.0Hussain Universityجامعة احلسني بن طالل

231982.6417.42300.0Aqabaالعقبــه

1313100.000.01300.0Aqaba/Tala behتاالبيه/العقبــه

102646345.156354.997400.0Totalالمجموع

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

2011 نتائج الفحوص الجرثومية التفصيلية والتخصصية وفحوصات الطفيليات للمياه المعالجة حسب المحطة :3.3.3 جدول/تابع

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

Treated Water by Plant, 2011

فحوصات طفيليةالفحوص التفصيلية

Detailed Tests byParasites Tests (Intestinal

(Escherishia Coli/100 Ml) Parasites, Protozoa)

عينات مخالفةعينات مخالفةعينات ضمن
للمواصفةللمواصفةالمواصفة

ConformedNon-ConformingNon-Conforming

Not available (...)غير متوفرة (...)

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

SamplesSamplesSamples

%%%
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 المختلفة األنشطة اإلقتصادية العادمة الناتجة عن كمية المياه 43.3
مغارررم نمررر نن4.1ننشررر النتادئررر دعنيتاجعغرررا نقغرررر نمررر ن  ررر   نمررر نتاع دمررر نتائ  ررر أظهرررالنتائجررر كمنأ نملياررر نت اررر  ن

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

   .م نمكع نمغام  2.7قط عنتخل م لنتاطةا ن

 

نأ نإىل نتائج كم نيأش  ل نملي  نن5.4%  نتائ    نتاع دم  نت ا   نن  م  نتاوئ   ل نتخلطاو نم نن4.2يتاة ار  مغام 
يفننه مئ %1نتسجم تلمئه  نقائي ن ج نن%56مكع ن ج نتاجمغ نمئه ن  ناا  نتاشةك نتاع م  ني ج نع ي ان

نردانتمجو  ا .  ناا  نن%6ير ونعكا انيمع جل نين  ناا  نه مئن%30م ني ج نتاجمغ نن تاا 
ن

نأش  لنتائج كمنإىلنأ نتائ   نن%37متنع ي اننهنيملي  نتاع دم  ن2.7يتاة ار نغرينتخلطاونتاوئ   لنن  م نت ا  
م نخاللنير ونعكا انن%18مئه ن  ناا  نتاشةك نتاع م نين%30متنتاجمغ نم نقائي نم نمكع  ننمغام 

ن.يفنتاا نتسجم م ن%0.3ينردانتمجو  ا   ناا  نن%12يمع جل ني
 

. 



 90

تكلفة التخلص
(دينار)من المياه العادمة 

 Cost of wasteالمجموعاخرىريوحدة تكرير ومعالجةحفرة امتصاصيةشبكة عامة

Public SystemCesspoolTreatment PlantIrrigationOtherTotalwater disposing (JD)

(3م)أسلوب التخلص من المياه العادمة 
Disposing Method of Waste Water (M3) Economic Activityالنشاط اإلقتصادي

2011 كمية المياه العادمة وتكلفة التخلص منها حسب األقليم وأسلوب التخلص منها في أنشطة الفنادق والتعليم: 1.4.3 جدول

Table 3.4.1: Quantity of Waste Water and Cost of its Disposing by Region and disposing methods in Hotels and Education Activities, 2011

Regionاإلقليم

سط
Cالو

en
tra

l

2,849,45131,3688,00084,2035092,973,5311,669,709Hotelsالفنادق 

376,92516,00008,2620401,187241,649General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

148,72617,0285,53687,50915,943274,742141,200Higher Educationالتعليم العايل

47,897000047,89729,316Campsادلخيمات

3,422,99964,39613,536179,97416,4523,697,3572,081,874Totalالمجموع

مال
الش

سط
Cالو

en
tra

l
N

o
rth

21,440000021,4406,712Hotelsالفنادق

11,8323,10300014,9363,511General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

2,0144,80021,6000028,414488,568Higher Educationالتعليم العايل

1,503150001,5182,550Campsادلخيمات

36,7897,91821,6000066,307501,341Totalالمجموع

مال
Nالش

o
rth

وب
لجن

ا
S

o
u

th

386,6673,461000390,128419,980Hotelsالفنادق 

8,8002,25500011,0552,940General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

6703180009888,192Campsادلخيمات

396,1376,0340016,452402,171431,112Totalالمجموع

3,855,92578,34835,136179,97432,9044,165,8353,014,327

Source: Department of Statistics

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

دائرة اإلحصاءات العامة: ادلصدر

وب
لجن

ا
S

o
u

th

Grand Totalالمجموع الكلي
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ريتدوير
RecycleIrrigation

التكلفة الكميةالكميةالتكلفة الكميةالكميةالتكلفة الكميةالتكلفة الكميةالتكلفة الكمية
( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )( 3م000 (ألف دينار)(
QuntityCostQuntityCostQuntityCostQuntityQuntityCostQuntityQuntityQuntity

(000M3)(000JD)(000M3)(000JD)(000M3)(000JD)(000M3)(000M3)(000JD)(000M3)(000M3)(000JD)

2161.5392.9219.3126.9179.1242.6387.51248.522.125.5101.51.4Centralالوسط

13.111.410.19.22.82.20.00.00.00.00.20.0Northالشمال

2060.2206.10.60.068.7206.11990.90.00.00.00.00.0Southاجلنوب

4234.8610.4230.0136.1250.7450.82378.41248.522.125.5101.71.4Totalالمجموع

Source: Department of Statistics

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

ريتدوير
RecycleIrrigation

التكلفة الكميةالكميةالتكلفة الكميةالكميةالتكلفة الكميةالتكلفة الكميةالتكلفة الكمية
( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )( 3م000 (ألف دينار)(
QuntityCostQuntityCostQuntityCostQuntityQuntityCostQuntityQuntityQuntity

(000M3)(000JD)(000M3)(000JD)(000M3)(000JD)(000M3)(000M3)(000JD)(000M3)(000M3)(000JD)

2016.7986.8706.6417.4217.0285.5959.254.470.78.570.9213.2Centralالوسط

159.0277.29.01.980.0139.928.72.50.00.038.8135.5Northالشمال

572.664.7102.451.518.113.220.1432.00.00.00.00.0Southاجلنوب

2748.21328.8818.0470.8315.2438.51008.0488.970.78.5109.7348.7Totalالمجموع

Source: Department of Statistics

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

2011 كميات المياه العادمة في أنشطة الصناعات الخطرة حسب أسلوب التخلص وتكلفة التخلص من المياه العادمة واإلقليم :2.4.3 جدول

Table 3.4.2: Quantity of Sewage from Activities of Hazardous Industries by Type of Treatment, Method of Desposing, Type of Using and Region, 2011

اإلقليم

Disposing Method of Waste Waterاسلوب التخلص من المياه العادمةمجموع

Region

أخرىوحدة تكرير ومعالجةحفرة امتصاصيةشبكة الصرف الصحي المياه  العادمة
Total SewageSewage NetworkCesspool

دائرة اإلحصاءات العامة: ادلصدر

Other

Treatment UnitOther

دائرة اإلحصاءات العامة: ادلصدر

Total SewageSewage NetworkCesspoolTreatment Unit

أخرىوحدة تكرير ومعالجةحفرة امتصاصية

2011 كمية المياه العادمة في بعض أنشطة الصناعات حسب أسلوب التخلص وتكلفة التخلص من المياه العادمة واإلقليم :3.4.3 جدول

Table 3.4.3: Quantity of Sewage from Some Industrial Activities by Type of Treatment, Method of Desposing, Type of Using and Region, 2011

اإلقليم

مجموع المياه  العادمة

Region

شبكة الصرف الصحي
Disposing Method of Waste Waterاسلوب التخلص من المياه العادمة

Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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ريتدوير
RecycleIrrigation

التكلفة الكميةالكميةالتكلفة الكميةالكميةالتكلفة الكميةالتكلفة الكميةالتكلفة الكمية
( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )( 3م000 (ألف دينار)(

QuntityCostQuntityCostQuntityCostQuntityQuntityCostQuntityQuntityCost

(000M3)(000JD)(000M3)(000JD)(000M3)(000JD)(000M3)(000M3)(000JD)(000M3)(000M3)(000JD)

5.40.00.00.00.80.00.00.00.04.70.00.0Extraction of Crude Petroleum &  Natural Gasإستخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي620&610 

112.626.812.16.911.018.581.30.00.02.95.41.4Manufacture of vegetable & animal oils and fatsصناعة الزيوت والدىون النباتية واحليوانية1040

1.00.30.10.10.90.30.00.00.00.00.00.0Tanning, dressing and dyeing of leather and furدباغة وهتيئة وصباغة اجللود و الفراء1511

11.02.01.60.70.61.28.70.00.00.00.00.0Manufacture of pulp, paper and paperboardصناعة عجائن الورق والورق ادلقوى1701

1314.00.00.00.00.00.096.41217.60.00.00.00.0Manufacturing of refined petrolem productsصنع ادلنتجات النفطية ادلكررة1920

2090.5235.42.81.883.1233.72004.40.00.00.20.00.0Manufacturing of basic chemicalsصناعة ادلواد الكيميائية االساسية2011

27.210.310.36.11.94.21.90.00.00.013.20.0Manufac. of fertilizers and nitrogen compounds(اآلزوتية )صناعة االمسدة وادلركبات النتيرتوجينية 2012

  49.222.79.48.77.512.027.64.02.00.80.00.0Manufacturing of plastics and synthetic rubberصناعة اللدائن البالستيك وادلطاط الرتكييب2013

4.85.81.71.02.44.80.00.00.00.70.00.0Manufac. of Pesticides & other agrochemical productsصناعة ادلبيدات احلشرية و ادلنتجات الكيميائية الزراعية األخرى2021

,31.123.017.510.28.312.83.00.00.00.41.90.0Manufacturing of Paints,Varnishesصناعة الدىانات والورنيشات والطالءات ادلماثلة

Similar Coating, Printing Ink and Masticsواحبار الطباعة والعجائن2022

14.63.92.31.41.02.61.70.00.09.60.00.0Manufacturing  of other chemical, n.e.cصناعة منتجات كيميائية اخرى الغري مصنفة 2029

164.776.556.731.313.928.170.018.517.25.60.00.0Manufacturing of Pharmaceuticals, Medicinalصناعة ادلنتجات الصيدالنية 

Chemicals & Botanical Productsوالدوائية والكيماوية والنباتات الطبية2100

,1.11.70.40.40.61.30.10.00.00.00.00.0Manufacturing of Rubber Tyers & Tubesصناعة االطارات واالنابيب ادلطاطية وجتديد 

and retreading and rebulding of rubber tyresاالسطح اخلارجية لالطارات ادلطاطية وإعادة بنائها2211

1.30.71.30.70.00.00.00.00.00.00.00.0Manufacturing of other rubber productsصناعة ادلنتجات ادلطاطية االخرى2219

154.5109.489.252.926.853.625.18.42.90.64.30.0Manufacturing of plastics productsصناعة منتجات اللدائن2220

193.163.34.52.467.260.944.60.00.00.076.80.0Manufacturing of basic iron and steelصناعة احلديد والصلب القاعديني2410

5.52.93.21.62.21.20.10.00.00.00.00.0Manufac. of basic precious & other non- ferrous metalsصناعة ادلعادن الثمينة القاعدية وادلعادن غري احلديدية األخرى2420

 36.715.70.50.022.515.713.60.00.00.00.20.0Casting of iron and steelسبك احلديد والصلب 2431

11.47.211.47.20.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of medical & dental instruments & suppliesصنع االدوات وادلستلزمات الطبية اليت تستخدم يف عالج االسنان3250

5.12.85.12.80.00.00.00.00.00.00.00.0Other manufacturing, n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة يف مكان أخر3290

4234.8610.4230.0136.1250.7450.82378.41248.522.125.5101.71.4Total

Source: Department of Statistics

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

Total Sewageأخرى

النشاط االقتصادي

مجموع المياه العادمة

Economic Activity

المجموع
دائرة اإلحصاءات العامة: ادلصدر

Table 3.4.4: Quantity of Sewage and Coast of Disposing in Hazardous Industries Activities by Type of Treatment, Method of Disposing, Type of Using and Economic Activity, 2011

2011 كمية المياه العادمة وتكلفة التخلص منها في أنشطة الصناعات الخطرة حسب نوع المعالجة وأسلوب التخلص ونوع اإلستخدام والنشاط االقتصادي: 4.4.3 جدول

دليل ترميز 
النشاط

ISIC 

Code

Other Treatment Unit Cesspool Sewage Network

Disposing Method of Waste Waterاسلوب التخلص من المياه العادمة

وحدة تكرير ومعالجةحفرة امتصاصيةشبكة الصرف الصحي

Department of Statistics\ Environment Statistics 2011 2011  إحصاءات البيئة/دائرة اإلحصاءات العامة
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ريتدوير
RecycleIrrigationترميز

التكلفة الكميةالكميةالتكلفة الكميةالكميةالتكلفة الكميةالتكلفة الكميةالتكلفة الكميةالنشاط
( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )( 3م000 )(ألف دينار)( 3م000 )( 3م000 (ألف دينار)(
QuntityCostQuntityCostQuntityCostQuntityQuntityCostQuntityQuntityCost

Code(000M3)(000JD)(000M3)(000JD)(000M3)(000JD)(000M3)(000M3)(000JD)(000M3)(000M3)(000JD)

71.85.90.50.369.15.62.20.00.00.00.00.0Quarry of stone, sand and clayاستغالل احملاجر الستخراج االحجار والرمل والطفل810

501.728.160.40.29.327.90.0432.00.00.00.00.0Mining of chemical and fertilizer mineralsتعدين ادلعادن الكيميائية ومعادن االمسدة891

171.8417.329.913.270.0120.11.25.170.70.165.6213.2Manufacturing of dairy productsصناعة منتجات االلبان1050

22.112.422.112.40.00.00.00.00.00.00.00.0Distilling, rectifiying and blending of spiritsتقطري ادلشروبات الروحية وتكريرىا وخلطها1101

Manufacturing of malt liquorsصناعة ادلشروبات الكحولية من الشعري

12.26.812.26.80.00.00.00.00.00.00.00.0and malt وصنع مشروب الشعري1103

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

423.7263.9326.3186.332.473.658.30.00.01.94.94.0of mineral watersادلياه ادلعدنية يف زجاجات1104

16.215.05.04.16.711.03.90.00.00.70.00.0Manufacturing tobacco productsصناعة منتجات التبغ1200

0.20.20.20.10.00.00.00.00.00.00.00.0Preparation and spinning of textile fibresحتضري وغزل الياف ادلنسوجات1311

 4.31.81.11.80.00.03.30.00.00.00.00.0Weaving of  textilesنسج ادلنسوجات1312

10.11.30.50.31.91.10.07.70.00.00.00.0Finishing of textlesامتام ادلنسوجات1313

41.123.041.123.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac.of knitted, crocheted fabrics & articlesصنع االقمشة ادلغزولة بصنارة وبابرة معقوفو1391

3.93.03.31.60.51.40.00.00.00.00.10.0Manufac. of made-up textile articles, except apparelصناعة ادلنسوجات اجلاىزة عدا ادلالبس1392

11.19.75.47.51.42.23.70.00.00.70.00.0Manufacturing of carpets and rugsصناعة السجاد والبسط1393

1.10.71.10.70.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of luggage Handbags, Saddlery and Harnessصناعة حقائب االمتعة وحقائب اليد والسروج واألعنة1512

83.358.071.048.09.410.02.90.00.00.00.00.0Printingالطباعة1811

5.94.84.12.11.82.80.00.00.00.00.00.0Service activities related to printingأنشطة اخلدمات ادلتصلة بالطباعة1812

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

49.429.416.412.110.017.222.00.30.00.70.00.0polishing preparations, perfumes and toilet preparationsوالتلميع، والعطور ومستحضرات التجميل2023

215.4139.4188.6134.512.74.910.00.00.02.61.50.0Manufacturing of cement, lime and plasterصناعة االمسنت ومنتجات صلب نصف جاىزة2394

1096.8306.126.614.586.2160.1900.743.80.01.937.6131.5Cutting shaping and finishing of stoneقطع وتشكيل وصقل األحجار2396

 2.01.41.50.90.50.50.00.00.00.00.00.0Manufacturing of electronic componentsصناعة مكونات االلواح االلكرتونية2610

0.70.50.50.30.20.30.00.00.00.00.00.0Other manufacturing n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة يف موقع اخر3290

3.20.10.20.13.00.00.00.00.00.00.00.0Repair of electrical equipmentاصالح ادلعدات الكهربائية3314

2748.21328.8818.0470.8315.2438.51008.0488.970.78.5109.7348.7Total

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

دليل

ISIC

المجموع

Disposing Method of Waste Waterاسلوب التخلص من المياه العادمة

أخرى

2011كمية المياه العادمة وتكلفة التخلص منها في بعض أنشطة الصناعات حسب نوع المعالجة وأسلوب التخلص ونوع اإلستخدام والنشاط االقتصادي : 5.4.3 جدول

Table 3.4.5: Quantity of Sewage and Coast of Disposing in Some Industrial Activities by Type of Treatment, Method of Disposing, Type of Using and Economic Activity, 2011

مجموع
المياه العادمة

Total Sewage

Economic Activityالنشاط االقتصادي

Sewage NetworkCesspoolTreatment UnitOther

وحدة تكرير ومعالجةحفرة امتصاصيةشبكة الصرف الصحي

Department of Statistics/  Environment Statistics 2011 2011  إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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 مؤشرات صحية ناجمة عن تلوث المياه. 3.5
حالة مقارنة بعام  ألف 211 حوايلحيث بلغت ، 1122م يف عدد حاالت اإلسهال لعا اخنفاضلوحظ أن هناك 

لتهاب الناتج عن لإلسهال إىل اإل الرئيسي حالة، ويعود السبب ألف 232 حوايل حيث بلغ عدد احلاالت ،1121
 .باجلراثيمغري النظيف امللوث سد أو املاء الفا الطعامذائي أو التسمم الغ
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20042005200620072008200920102011Monthالشهر

62686085689364457263801181336650Januaryكانون الثاين

47884991675763046087723375476166Februaryشباط

716757637728719473359145102547230Marchآذار

82896947834410212119138909111167200Aprilنيسان

8968917412154142191419810749128999812Mayأيار

1226413154152651545416001150001373212537Juneحزيران

1065810262160681800115068120121156810713Julyمتوز

113391113613556143541249710728117549764Augustآب

964310319123891661412963113771056910090Septemberأيلول

864310711126371311712247106641166410557Octoberتشرين أول

92639591107971154095608972119658894Novemberتشرين ثاين

715380319612775610513945599277796Decemberكانون أول

104443106164132200141210135645122255131128107409Totalالمجموع

Table 3.5.1: Number of Diarrhea Cases by Months, 2004-2011

Source: Ministry of Healthوزارة الصحة: المصدر

2011-2004 عدد حاالت اإلسهال حسب األشهر: 1.5.3 جدول

    Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة
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2005200620072008200920102011Sexالجنس

16613614112810292245Maleذكر 

11497145154126113247Femaleأنثى

280233286282228205492Totalالمجموع

Source: Environment Health Directorateمديرية صحة البيئة: المصدر

2005200620072008200920102011Poisoning Reasonسبب التسمم

25374654313545Medicineأدوية

138249202227Detergentsمنظفات

265483781118Gasesغازات

35382642387346Pesticidesمبيدات

17610019Animals/ Plantsنباتات/ حيوانات

0001008Insectsحشرات

549138614Industerial Materialsمواد صناعية

1538317112112356323Scorpion Bite/ SnakeBiteلسعة عقرب أو عضة أفعى

6315012Unknownغري معروف

280233286282228205492Totalالمجموع

Source: Environment Health Directorateمديرية صحة البيئة: المصدر

Table 3.5.2: Distribution of Poisoning Cases by Sex, 2005-2011

2011-2005 حاالت التسمم حسب الجنستوزيع عدد : 2.5.3 جدول

2011-2005 توزيع عدد حاالت التسمم حسب السبب :3.5.3 جدول

Table 3.5.3: Distribution of Poisoning Cases by Reason, 2005-2011

          Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/    دائرة اإلحصاءات العامة  
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المجموعكانون أولتشرين الثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذار شباط كانون الثاني
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberTotal

0000010100002Typhoid & Para Typhoidتيفويد وباراتيفوئيد

0026153820323261113063418Food Poisoningتسمم غذائي

172782382129244221382653418Hepatitis Aالتهاب كبد وبائي أ

35859642455258Malariaمالريا 

3710655410110221311134Bilharziasبلهارسيا

Source: Ministry of Healthوزارة الصحة:  المصدر

2011 عدد حاالت اإلصابة باألمراض السارية حسب األشهر: 4.5.3 جدول

Table 3.5.4: Number of Epidemic Diseases Cases by Months, 2011

Diseaseالمرض

          Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 احصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة    
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2004200520062008200920102011Governorateالمحافظة

9932251Ammanالعاصمة

11247133100Balqaالبلقاء

4222110Zarqaالزرقاء

0022000Madabaمادبا

4700100Irbidاربد

2100000Mafraqاملفرق

9700001Jarashجرش

0100000Ajlunعجلون

15310110Karakالكرك

0000020Tafielaالطفيلة

0100100Ma'anمعان

0000100Aqabaالعقبة

15578219892Totalالمجموع

Source: Ministry of Healthوزارة الصحة: المصدر

3

16

0

2011-2004 عدد حاالت التيفوئيد والبارا تيفوئيد حسب المحافظة :5.5.3 جدول

Table 3.5.5: Number of Typhoid and Para Typhoid Cases by Governorate, 2004-2011

2007

6

3

1

0

3

0

0

0

0

0

  Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة /  دائرة اإلحصاءات العامة
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 قطاع الطاقة والهواء والتغير المناخي .4
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1122الجوي  قائمة المؤشرات البيئية لقطاع الغالف  
   
 القيمة المؤشر الرقم

 8.32-0.31 حسب توزيع احملطة اجلغرايف املعدل السنوي لدرجة احلرارة  مدى 0

 995. طاقة النهائية املستهلكة سنوياً )ألف طن مكافئ نفط(كميات ال 8

النسبة املئوية السنوية للزيادة يف أعداد احلافالت العمومية )نسبة  .
 (8100-8110سنوات  01الزيادة خالل 

 

013.% 

 %8 نسبة مسامهة الطاقة املتجددة من خليط الطاقة 4

 1358 (GDPكثافة الطاقة )كغم مكافئ نفط/دينار من  .
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 . األحوال الطبيعية4.1   
 كميةملم، أما أدىن   575.4 تحيث بلغ راس منيف حمطةيف  2011هطول أمطار لعام  كميةأعلى   تسجل

 ملم.  8.2 تحيث بلغ معان حمطةيف  تهطول فكان

درجة حرارة معدل ( أما أعلى د.م 9.0-) الشوبكيف  2011لعام صغرى درجة حرارة معدل سجلت أدىن 
 (. د.م 46.5) الرويشدفسجلت يف عظمى 
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متوسط درجات معدل درجة معدل درجة 
الحرارة حرارة عظمى حرارة صغرى كمية األمطار 
Amount ofMean Min.Mean Max.Mean

Rainfall Temperature Temperature Temperature

 Ammanالعاصمة

Jordan University…………اجلامعة األردنية

341.20.037.015.7Swailehصويلح

1.040.818.0Amman Civil Airport-181.1مطار عمان ادلدين

Roman Amphitheatre…………ادلدرج الروماين

4.742.016.4Q. A. I. Airport-111.6مطار ادللكة علياء الدويل

 Balqaالبلقاء

432.40.537.816.4Sultالسلط

207.88.544.624.2Dair Allaدير عال

 Zarqa الزرقاء

4.144.018.1Wadi Dhlail-124.4وادي الضليل

6.345.519.5Azraq Janoobi-39.9األزرق اجلنويب

 Madabaمأدبا

Madaba…………مأدبا

Irbidاربد

437.60.038.218.0Irbidاربد

405.52.043.522.2Baqoorahالباقورة

2.038.817.4Ramtha-219.3الرمثا

Mafraqالمفرق

3.041.416.9Mafraq-145.6ادلفرق

3.043.519.3Safawi-44.5الصفاوي

 5.446.519.3Rwaished-64.7الرويشد

Ajlunعجلون

0.436.114.1Ras Moneef-575.4رأس منيف

Karakالكرك

66.45.045.725.8Ghor Safiغور الصايف

1.240.016.7Rabbah-210.1الربة

Mu'tah University…………جامعة مؤته

3.542.417.2Qetraneh-60.3القطرانة

Tafielaالطفيلة

171.80.037.015.1Aleesالعيص

 Ma'anمعان

3.543.818.5Jafer-13.6اجلفر

 2.541.617.6Ma'an-6.8 معان

9.036.613.0Shoabak-160.4الشوبك

 Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    8.26.544.524.6مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: ادلصدر

   (…) Not available غير متوفرة (...)

2011 مسجلة حسب المحطة لعام (ْم)وأدنى وأعلى ومتوسط درجات حرارة  (ملم)كميات األمطار : 1.1.4  جدول

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

  and Mean Temperatures (C
o
) by Station, 2011    

Governorate/Station  المحطة/المحافظة

Department of Statistics\ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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عدد ساعات اإلشعاع  الرطوبة النسبية سرعة الرياح
الشمسي(%النسبة ادلؤية )(عقدة)ساعة /كم

Wind Speed RateRelative HumidityMean Sunshine

Km/hr (knot)(Percentage %)Hours

 Ammanالعاصمة

Jordan University………اجلامعة األردنية

Swaileh…4.359.5صويلح

Amman Civil Airport…4.254.1مطار عمان ادلدين

Roman Amphitheatre………ادلدرج الروماين

Q. A. I. Airport…6.556.9مطار ادللكة علياء الدويل

 Balqaالبلقاء

Sult…3.260.8السلط

Dair Alla…2.853.3دير عال

 Zarqa…3.955.8 الزرقاء

Wadi Dhlail…1.258.4وادي الضليل

Azraq Janoobi…7.754.2األزرق اجلنويب

 Madabaمأدبا

Madaba………مأدبا

Irbidاربد

Irbid…3.470.7اربد

Baqoorah…1.570.9الباقورة

Ramtha…5.761.9الرمثا

Mafraqالمفرق

Mafraq…4.461.3ادلفرق

Safawi…5.948.8الصفاوي

 Rwaished…4.052.3الرويشد

Ajlunعجلون

Ras Moneef…8.671.6رأس منيف

Karakالكرك

Ghor Safi…0.850.4غور الصايف

Rabbah…2.162.6الربة

Mu'tah University………جامعة مؤته

Qetraneh…3.455.4القطرانة

Tafielaالطفيلة

Alees…6.761.7العيص

 Ma'anمعان

Jafer…3.754.6اجلفر

 Ma'an…5.544.9 معان

Shoabak…3.166.5الشوبك

 Aqabaالعقبة

Aqaba Airport    …7.842.3مطار العقبة

 Source: Department of Meteorologyدائرة االرصاد اجلوية: ادلصدر

(…) Not available

2011 سرعة الرياح والرطوبة النسبية وشدة االشعاع حسب المحطة لعام: 2.1.4 جدول 

Table 4.1.2: Wind Speed Rate, Relative Humidity and Solar Radiation by Station, 2011    

Governorate/Station  المحطة/المحافظة

غير متوفرة (...)

Department of Statistics\ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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 النقل . 4.2
 ألف 1075 عدد منحيث ارتفع ال ،2010مقارنة بعام  2011ام يف ع% 6.7 بنسبة املسجلة املركبات ازداد عدد

ويعين هذا زيادة يف استهالك الوقود وزيادة يف انبعاث . 2011عام يف مركبة ألف  1147 إىل 2010م عا يف مركبة
 .تلوث اهلواءل الرئيسية اصادراملليت تعترب من او الغازات الناجتة عن احرتاق الوقود يف املركبات 
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نسبة التغير(بااللف)عدد المركبات السنة
YearNo. of Vehicles (000)% Change

19993220.9

200037315.9

200142012.6

200254329.4

20035674.4

20046158.5

200568010.6

200675511.1

200784211.4

20089067.6

20099959.9

201010758.0

201111476.7

دائرة السير: المصدر

(باأللف ) 2011-1999 عدد المركبات المسجلة ونسبة التغير :1.2.4 جدول
Table 4.2.1:  Number of  Registered Vehicles and Percentage 

of Change, 1999-2011 (000)

Source: Traffic Department
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 2011-1999 عدد المركبات المسجلة :1.2.4شكل 

Figure 4.2.1:  Number of Registered Vehicles, 1999-2011 
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 Type ofالمجموعنوع 

TotalVehicleالعقبةمعانالطفيلةالكركعجلونجرشالمفرقاربدمأدباالزرقاءالبلقاءالعاصمةالمركبة

AmmanBalqaZarqaMadabaIrbidMafraqJarashAjlunKarakTafielaMa'anAqaba

67080818600159384109719675738204215506383226064106259812064Saloonسيارات صالون

65239017255140373428687245265191413305916192158045996783980Private  خصوصي

 1841813451901681324347312822046733960626328084Public  عمومي

27396415954194651430172374663499Busesحافالت

593282742722906521019833Private  خصوصي

 21463613212122361424122164472666Public  عمومي

158886817971021966223103624123411607072566099544628231775Vans & Trucksشحن

133102769465301505170863078116710756527524388214176196004Private  خصوصي

2578448557246152245466785545417113345235771Public  عمومي

10505738710522352692851355Tankerصهريج

61730196541414145172783Private  خصوصي

 4332719151821124113572Public  عمومي

265885905385733926558672341209911219922237615Trailerشاحنة

1243371110141217233562436135524040Private  خصوصي

 2534555352747238853416520164747584422033575Public  عمومي

(1)أخرى
4672420971012153645621131229282867790105866260950Other

(1)

12696753391252167647712811030425130220217542Private  خصوصي

 1073194340351200711011241Public  عمومي

3295513255781244285164210117255653874645942167Otherأخرى

90679529587247878245103064111383589326115574965319723118421147258Totalالمجموع

800641257972101553348765390803212255813328785816309103971003182Private  خصوصي

 73199246531941667125601416276531169012572668986101909Public  عمومي

3295513255781244285164210117255653874645942167Otherأخرى

Source: Traffic Departmentدائرة السير: المصدر

2011 عدد المركبات المسجلة حسب نوع المركبة ومركز التسجيل :2.2.4 جدول

Table 4.2.2: Number of Registered Vehicles by Type of Vehicle and Center of Registration, 2011

Center                                                                                                                      المركز

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

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 البيئة إحصاءات/ العامة اإلحصاءات دائرة 
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 الطاقة والمصادر الطبيعية .4.3
 الطاقة

يا  املضخ و تجاري الو صزناعي الو زنزي املكافة قطاعات االستهالك )يف  لوحظ تزايد يف استهالك الطاقة الكهربائية 
عام  يف واط ساعة جيجا12843  مقابلساعة واط  جيجا 13535حيث بلغ  ،2011شوارع( لعام الإنارة و 

2010.  

 1.2 قابلم 1022 ملعاألف طن مكافئ  90. اإلنتاج احمللي من الزنفط اخلام حيث بلغ اخنفاضأظهرت الزنتائج و 

ألف طن مكافئ  231 حيث بلغ 1022 إنتاج الغاز الطبيعي لعام اخنفضما ك 2010 عام يف ألف طن مكافئ
 .1020 ألف طن مكافئ نفط لعام 237.1 نفط مقابل

 

 المصادر الطبيعية
 إىل 1020عام  يف مرتيألف طن  2237.1اج البوتاس مبختلف أشكاله من إنت ازديادأشارت الزنتائج إىل 

 ألف طن 7153إنتاج الفوسفات إىل  ازديادأشارت الزنتائج إىل  كما.1022عام يف مرتي طن  ألف 1111.1
حيث بلغ  1020عام مقارنة ب، 1022خالل عام  مرتي ألف طن 2157 إىل اإلمسزنتاخنفاض إنتاج و  مرتي

 على التواي.  مرتي ألف طن 1222و مرتي ألف طن 1115ما إنتاجه

 
. 
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الكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكمية
QtyQtyQtyQtyQtyQty

2006342135.7275728.8151615.8139614.62612.72282.49579

2007400138.0291727.7175916.7159215.12692.600.010538

2008445938.7312827.2192516.7171314.92842.500.011509

2009488840.9300625.1197916.6177314.83102.600.011956

2010522040.6325825.4218417.0186714.53152.400.012843

2011554841.0344525.5226916.8193914.33342.500.013535

Source: National  Electrical Power Company 

Hotels, Broadcasting and TV وادلؤسسات اخلريية والفنادق واالذاعة والتلفزيون

(س.و.ج) 2011-2006 الطاقة الكهربائية المستخدمة حسب القطاع :1.3.4 جدول
Table 4.3.1: Electrical Energy Used by Sector, 2006-2011 (GWH)

(1)أخرىإنارة شوارعضخ مياهتجاريصناعيمنزليالسنة

المجموع
DomesticIndustrialCommercialWater Streets Others

(1)

PumpingLighting

,Include  Govrnmental Consumption,  Hospitals, Charities (1)حتتوي على االستهالك احلكومي واستهالك  ادلستشفيات، (1)

(س.و.ج) 2011-2006 الطاقة الكهربائية المستخدمة حسب القطاع: 1.3.4 شكل
Figure 4.3.1: Electrical Energy Used by Sector, 2006-2011 (GWH)

%Total

شركة الكهرباء الوطنية :  ادلصدر
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غازنفطالسنة

YearOilGas

20061.2185.8

20071.2164.8

20081.7154.1

20091.5161.9

20101.2136.4
20110.9134.1

2005200620072008200920102011المادة

299313335321339312378غاز سائل

697741840861102310651083بنزين

314300297298318351354افتور

1811501311001116975كاز

2005177517461508161415432407سوالر

139512801247109682313811670زيت وقود

1901681541671941520إسفلت

5081472747504351442148735967المجموع

 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 

(ألف طن مكافئ  نفط) 2011-2006اإلنتاج المحلي للنفط والغاز واالستهالك الكلي للطاقو األولية  :2.3.4 جدول
Table 4.3.2: Local Production of Oil & Gas and Total Consumption of Primary Energy,

 2006-2011 (000 Ton oil equievelant)

نسبة االنتاج المحلياالستهالكProduction               االنتاج

TotalTotalPercentage of  Domestic

137.673571.9

166.074382.2

155.873353.2

إلى االستهالك الكليالكلي
%

المجموع

ConsumptionProduction to Total

Consumption (%)

187.071872.6

163.477392.1

135.074571.8

 Source: Ministry of Energyوزارة الطاقة : المصدر

Diesel

(الف طن مرتي) 2011-2005تطور مبيعات المشتقات النفطية لألعوام  :3.3.4 جدول
Table 4.3.3: Development of Oil Products Sales, 2005-2011 (000 Metric.Ton)

Material

Liquefied Gas

Gasoline

Avtur

Kerosine

Fuel Oil

Asphalt
Total

شركة مصفاة البترول: المصدر  Source:  National Petroleum Refinery 
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المنتج 
Product

المجموعالرشاديةالفحيصالمجموعالرشاديةالفحيصالمجموعالرصيفةالشيديةاألبيضالحساالمجموععاديناعمحبيبيصناعيالسنة 
YearIndustrialGranularFineStandardTotalAl-HasaAl-AbyadhShaidiyehAl-RusiefaTotalFohaisRashadiyehTotalFohaisRashadiyehTotal

200533.9115.8690.3989.51829.51419.21730.33165.360.06374.8150018743374193321134046

200641.978.0577.31002.21699.41384.91332.43086.467.25870.9158718023389198519833968

200737.276.5665.31017.01796.01191.61210.13099.850.15551.6168316843367198519853970

200850.587.8690.21176.12004.61203.01197.03821.044.06265.0161616173233200222824284

200925.917.1338.2738.71119.9492.01372.03417.0….5281.0135717063063189219423834

201049.077.9678.11137.61942.6634.01666.04229.0…6529.0………14226892111

201148.9134.91039.01035.72258.5882.01864.04847.0…7593.0………1597…1597

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

 Jordanian Company  Phosphate Mining - ـ  شركة مناجم  الفوسفات األردنية لعام 

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) 2011-2005 إنتاج البوتاس والفوسفات الجاف حسب المنجم واإلسمنت والكلنكر حسب المصنع: 4.3.4 جدول
Table 4.3.4: Production of Potash, Dried Phosphate by Mine, Cement and Klencer by Factory, 2005-2011 (000 Metric.Ton)

غير متوفرة (...)

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

        Factory        المصنع                       Factory                   المصنع  Mine                                            المنجمProduction                               اإلنتاج            

           Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصبءاث البيئت/ دائرة اإلحصبءاث العبمت        
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(ألف طن مرتي) 2011-2005 إنتاج الفوسفات الجاف :2.3.4 شكل
Figure 4.3.2: Production of Dried Phosphate, 2005-2011 (000 Metric.Ton)

Figure 4.3.3: Production of Cement and Klencer, 2005-2011 (000 Metric.Ton)

(ألف طن مرتي) 2011-2005 إنتاج اإلسمنت والكلنكر :3.3.4 شكل
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 ملوثات الهواء .4.4

شرين ت -2010لرتكيز غاز ثاين أكسيد الكربيت خالل الفرتة آب شهري أشارت النتائج إىل أن أدىن معدل 
جزء باملليون وبلغ أعلى  00001حيث بلغ  ،كان يف موقع الرصد يف حميط مدينة احلسن الصناعية  1022أول 

النتائج أن أدىن  وبينتجزء باملليون.  0002الرصيفة يف هلذا الغاز يف نفس الفرتة يف موقع الرصد شهري معدل 
بلغ  قد العالقة يف اهلواءميكرون(  20قل من أ)قطر اجلسيمات  20لرتكيز اجلسيمات الدقيقة شهري معدل 
لرتكيز هذه اجلسيمات هو يف موقع الرصد شهري اخلالدية وأعلى معدل يف يف موقع الرصد  3/مميكروغرام 201
 .3ميكروغرام/م 122بلغ اجليزة حيث يف 

 

 

. 
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تشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطكانون ثانيكانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآب
(2010)(2010)(2010)(2010)(2010)(2011)(2011)(2011)(2011)(2011)(2011)(2011)(2011)(2011)(2011)

0.0010.0020.0030.0040.0040.0080.0130.0090.0030.0080.0110.003.........SO2 (ppm)

0.0030.0180.0190.0010.0020.0080.0320.0180.0060.0090.0190.003.........H2S  (ppm) 

………1057332322323211521172728PM2.5 (µg /m
3
)

………0.0410.0490.0460.0360.0580.0370.0210.0460.004.........NO (ppm)

………0.040.0430.0430.0420.050.0420.0380.0060.005.........NO2 (ppm)

………0.0810.0920.0890.0780.1080.080.0590.0060.009.........NOx (ppm)

0.0070.0050.0090.0050.0040.0060.0030.0050.0080.0110.00020.000.........SO2 (ppm)

………17330010010182901108910881100119PM10 (µg /m
3
)

0.0150.0170.0150.030.0230.0230.020.0210.0190.0140.0150.018.........NO (ppm)

0.020.0180.0210.0190.0180.0170.0150.0160.020.0170.0160.015.........NO2 (ppm)

0.0380.0360.0470.0450.0490.0420.0350.0370.0440.0320.030.029.........NOx (ppm)

0.0020.0040.0010.0020.0090.0040.0030.0020.0010.0010.0020.002.........SO2 (ppm)

…13.00062.00045.00031232......…NH3 (µg /m
3
)

………81192628956889862796811085PM10 (µg /m
3
)

0.0030.0060.0060.0030.010.0040.00020.00020.1250.0020.0070.002.........NO (ppm)

0.0030.0010.0050.0090.0160.0230.0090.0050.0460.0140.0040.003.........NO2 (ppm)

0.0060.0070.0110.0120.0260.0270.0090.0060.01710.0160.0110.006.........NOx (ppm)

0.0010.0040.0030.0190.0020.0110.010.0080.0050.0270.0040.003.........SO2 (ppm)

………15922911510774889156795410290PM10 (µg /m
3
)

0.0020.0030.0080.0690.0690.0670.0270.0130.0090.0030.0020.006…......NO (ppm)

0.0110.010.0080.0350.030.0230.0180.0170.0140.0090.010.015.........NO2 (ppm)

0.0120.0140.0160.1040.0960.050.0310.030.0240.0120.0120.02.........NOx (ppm)

0.0030.0030.0020.0020.0020.0030.0040.0050.0050.0040.0030.004.........SO2 (ppm)

0.0010.0020.0010.001……0.00020.00050.0010.000090.0010.001.........NO (ppm)

0.0070.0070.0070.004……0.0050.0070.0080.00010.0060.008.........NO2 (ppm)

0.0080.0090.0080.004……0.0060.0080.0080.00030.0070.008.........NOx (ppm)

 Source: Ministry of Environment

Not available (...)غير متوفر (...)

 

2011 تشرين أول -2010آب  المعدل العام الشهري لتراكيز الغازات في مواقع رصد مختارة خالل الفترة :1.4.4 جدول

Table 4.4.1: General Monthly Rate Gases Concentrations in  Selected  Monitoring Sites for the Period Augest 2010- October 2011

نوع الغازالموقع
Aug. Sep.Oct.Nov.Dec.Jan. 

Al-Baq'aa

كربيتيد اذليدروجني   
اجلسيمات الدقيقة 2.5

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

Gas typeSite 

أكسيد النيرتيك
ثاين أكسيد النيرتوجني

Al-Giza

اجلسيمات الدقيقة 10
أكسيد النيرتيك

ثاين أكسيد النيرتوجني
أكاسيد النيرتوجني

أكاسيد النيرتوجني

اجليزة

ثاين أكسيد الكربيت

البقعة

ثاين أكسيد الكربيت

اخلالدية

ثاين أكسيد الكربيت

Al-khaldeyah

االمونيا
اجلسيمات الدقيقة 10

أكسيد النيرتيك
ثاين أكسيد النيرتوجني

أكاسيد النيرتوجني

الرصيفة

ثاين أكسيد الكربيت

Al-Russiefeh

اجلسيمات الدقيقة 10
أكسيد النيرتيك

ثاين أكسيد النيرتوجني
أكاسيد النيرتوجني

وزارة البيئة: المصدر

ادلوقر

ثاين أكسيد الكربيت

Al-Mowaqqer
أكسيد النيرتيك

ثاين أكسيد النيرتوجني
أكاسيد النيرتوجني

  Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/               دائرة اإلحصاءات العامة
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كانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطكانون الثانيالسنة
20120.0010.0120.0180.1050.1620.2510.2350.130.1690.138

20110.0440.0690.0640.0740.0960.1570.1130.0970.1290.1010.0960.012

20120.0030.0040.0050.0030.0030.0080.0070.0060.004…0.0040.003

20110.0050.0050.0030.0030.0050.0120.0090.0070.0070.0060.0070.01

20120.0230.0120.0160.0180.0110.0120.0170.0110.009…0.0060.005

20110.0140.0140.0140.0140.0160.0160.0170.0190.0170.0140.0190.017

20120.0260.0160.0210.0210.0140.020.0240.0170.013…0.010.008

20110.0190.0190.0170.0170.0210.0280.0260.0260.0240.020.0280.027

20123.3412.2122.7131.1420.169………0.0010.0180.0160.068

20110.0000.0090.0000.0690.0280.0000.0310.0000.0000.0000.0000.000

2012645590360353307………594548518474

2011428371371327301260320333270311303250

20120.0030.0010.0040.0090.0080.0120.0020.0010.001……0.001

20110.0150.0010.0010.0080.0270.0220.0160.0170.008……0.007

20120.0020.0020.0020.010.0140.0140.0050.0030.002……0.001

20110.0030.0010.0010.0060.0150.0070.010.0070.002……0.003

20120.2420.5380.0050.110.0550.0000.0000.0000.0000.0020.1890.136

20110.0000.2050.0110.0470.3330.6120.6560.6270.1660.5340.130.144

2012468402414444398437335295653612240526

2011418448479489398424418352302466392425

20120.0030.0030.0050.0030.0050.0270.0030.003…0.0310.0020.005

20110.0010.0020.0040.0020.0050.0020.0030.0010.0020.0040.0030.004

20120.0050.0040.0060.0020.0090.0380.0020.002…0.0260.0060.009

20110.0030.0020.0010.0010.0010.0010.0030.0020.0020.0030.0040.005

 Source: Ministry of Environment

Not available (...)غير متوفر (...)

 

 

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

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

نوع الغازالموقع
YearJanuaryFebruaryMarchAprilMayDecember

Gas typeSite 

JuneJulyAugust

 معهد
 التدريب
الكهربائي

SO2 (ppm)ثاين أكسيد الكربيت

Electrical 

Training 

Center

NO (ppm)أكسيد النيرتيك

ثاين أكسيد النيرتوجني

CO2 (ppm)ثاين أكسيد الكربون

CO (ppm)أول أكسيد الكربون

SeptemberOctoberNovember

NO2 (ppm)

NOx (ppm)أكاسيد النيرتوجني

 مدرسة ابن
األنباري

SO2 (ppm)ثاين أكسيد الكربيت

Ibn Al-

Anbari

 H2S  (ppm)كربيتيد اذليدروجني   

CO (ppm)أول أكسيد الكربون

CO2 (ppm)ثاين أكسيد الكربون

 مدرسة أم
شريك

SO2 (ppm)ثاين أكسيد الكربيت
Um Shuraik 

School  H2S  (ppm)كربيتيد اذليدروجني   

وزارة البيئة: المصدر
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2011 and 2012 (ppm)

(جزء في المليون) 2012 و 2011لمعدل العام الشهري لتراكيز ثاني أكسيد الكبريت في معهد التدريب الكهربائي لعامي ا :1.4.4 شكل

Figure 4.4.1: General Monthly Rate of SO2 Concentrations in Electrical Training Center for

2011 and 2012 (ppm)

(جزء في المليون) 2012 و2011لمعدل العام الشهري لتراكيز كبريتيد الهيدروجين في مدرسة ابن األنباري لعامي ا :2.4.4 شكل

Figure 4.4.2: General Monthly Rate of H2S Concentrations inIbn El-Anbari School for
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201020102010201020102010201120112011201120112011201120112011

أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطكانون ثانيكانون أولتشرين ثانيتشرين أولأيلولآبتموز
0.010.0020.0030.0050.0070.0040.0030.0030.0040.0010.005SO2 (ppm)…0.0060.010.004ثاين أكسيد الكربيت

0.0020.0030.0020.0010.00300.0010.0010.00100.002NO (ppm)…0.0050.0060.004أكسيد النيرتيك

0.0110.0110.0090.0080.0130.010.010.0090.0130.010.014NO2 (ppm)…0.0090.0130.012ثاين أكسيد النيرتوجني

0.0130.0140.0110.0090.0160.010.0110.010.0150.010.016NOx (ppm)…0.0140.0180.017أكاسيد النيرتوجني

5244308563939342619222673PM2.5 (µg /m3)……48اجلسيمات الدقيقة 2.5

0000.00200.0010.0010.0030.0030.0020.0020.0000.0020.0040.008SO2 (ppm)ثاين أكسيد الكربيت

0.0010.0020.0010.0010.00100.0010.0010.00100.001NO (ppm)…000أكسيد النيرتيك

0.0050.0090.0080.0070.0070.010.0060.0060.00700.002NO2 (ppm)…0.0060.0040.006ثاين أكسيد النيرتوجني

0.0060.0110.0090.0080.0080.010.0070.0060.0070.010.003NOx (ppm)…0.0060.0050.007أكاسيد النيرتوجني

0.760.5230.4880.5620.6110.570.6020.6160.6661.041.028CO (ppm)…………أول أكسيد الكربون

172523303029PM2.5 (µg /m3)………2610021242736اجلسيمات الدقيقة 2.5

الكرك

 مدينة احلسني بن
 عبداهلل الثاين

الصناعية
4888612424663559463946210592832PM2.5 (µg /m3)اجلسيمات الدقيقة 2.5

Industrial City 

of Al-Hussein 

Bin Abdullah II 

Karak

 

 

2011أيلول - 2010 المعدل العام الشهري لتراكيز الغازات في محيط مدن صناعية خالل الفترة تموز  :3.4.4 جدول

Table 4.4.3: General Monthly Rate Gases Concentrations in The Vicinity of an Industrial Cities for the Period, July 2010- September 2011

نوع الغازالمدينة الصناعية المحافظة
July Aug.Sep. Oct.Nov.Jan. Feb.Mar. Apr May

غير متوفر (...)

وزارة البيئة: المصدر

(...) Not available

Governorate

العاصمة
 مدينة عبداهلل الثاين
ابن احلسني الصناعية

Industrial City 

of Abdullah II 
Amman

Ibn Al Hussein 

June July Aug.Sep. 

Gas type
Industerial 

Cities

Dec.

اربد
 مدينة احلسن

الصناعية
Al Hassan 

Industrial City
Irbid

 Source: Ministry of Environment
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 المختلفة االقتصاديةاستخدامات الطاقة في األنشطة  .4.5
 

جيجاوات  694.4أظهرت النتائج أن كمية الطاقة الكهربائية ادلستهلكة يف نشاطي الفنادق والتعليم بلغت ما يقارب 

وبلغ عدد السخانات الشمسية يف هذين النشاطني  ،سوالرمن ال 3مألف  43.4 استهلك هذين النشاطنيو ، ساعة
 %1يف إقليم الوسط و %68وزعت بنسبة  الطاقة الكهربائية ادلستهلكةكما أشارت النتائج إىل أن   سخاناً. 217

 يف إقليم اجلنوب. %31يف إقليم الشمال و

استهلك هذا و  .ساعة جيجاوات 173.9يف قطاع اخلدمات الطبية بلغت كمية الطاقة الكهربائية ادلستهلكة و 
  سوالر.من ال 3مليون م 17القطاع 

كرب منها يف جيجاوات مت استهالك النسبة األ 891.6بلغ جمموع استهالك الكهرباء يف قطاع الصناعات اخلطرة و 
 كما بلغ استهالك السوالرلكل منهما.   %1الشمال واجلنوب  يقليمإبينما كان نصيب  %89قليم الوسط بنسبة إ

 يقليمإبينما كان نصيب  %93.6بلغت قليم الوسط بنسبة إكرب منها يف مت استهالك النسبة األ 3م ألف 24.8
 .%4.7واجلنوب  %1.7الشمال 

قليم إها يف من %19مت استهالك  ،جيجاوات 1745.2 يف قطاع الصناعات ةستهلكدلاالكهرباء وكانت كمية  
 السوالرمن  %75ن ما نسبته أىل إشارت النتائج أاجلنوب. كما قليم إيف  %79قليم الشمال وإيف  %3، والوسط

 قليم اجلنوب.إيف  %15الشمال بينما بلغت قليم إيف  %10قليم الوسط وإيف  ادلستهلك كان

ساعة. واستهلك هذا القطاع  جيجاوات 8119 احليوانية الثروة حيازاتوبلغت كمية الطاقة الكهربائية ادلستهلكة يف 
 من السوالر. 3ألف م 3.19
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 وقودكازبنزين سوبربنزين عاديغاز منزليسوالركهرباء
ElectricityDieselGasGasolineGasoline Super KerosineFuel Gas

الكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكميةالكمية
(3م)(3م)(3م)(3م)(ألف اسطوانة)(3م)(ساعة/ميجاواط)

QuantityQuantityQuantityQuantityQuantityQuantityQuantity

(MW/h)(M
3
) (000 No.) (M

3
) (M

3
) (M

3
) (M

3
) 

الفنادق
407,939.031017.5258.4130.177.35.20.0Hotels

3,969.0326.91.60.00.00.00.0Camps ادلخيمات 

27,708.04678.95.921.123.510.80.0General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

30,227.73408.64.135.927.42.1762.7Higher Educationالتعليم العايل

469,843.739431.9270.0187128.218.1762.7Totalالمجموع

الفنادق 
841.242.81.20.00.00.00.0Hotels

 1,405.70.00.10.00.00.00.0Camps ادلخيمات 

221.533.20.30.90.07.50.0General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

4,146.51343.80.31.87.00.90.0Higher Educationالتعليم العايل

6,614.91419.81.92.77.08.40.0Totalالمجموع

الفنادق
216,724.82577.229.117.80.00.50.0Hotels

 222.946.10.00.00.00.00.0Camps ادلخيمات 

1,007.09.00.00.00.00.00.0General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

0.00.00.00.00.00.00.0Higher Educationالتعليم العايل

217,954.72632.329.117.80.00.50.0Totalالمجموع

694,413.343,484.0301.0207.6135.227.0762.7

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : ادلصدر

Grand Totalالمجموع الكلي

2011كمية الطاقة المستهلكة في أنشطة الفنادق والتعليم حسب األقليم والنشاط االقتصادي ونوع الطاقة  :1.5.4جدول 

Regionاإلقليم

سط
الو
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u

th

Table 4.5.1: Quantity of Consumed Energy in the Hotels and Education Activities by Region, Economic Activity and Type of Energy, 2011
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Economic Activity النشاط االقتصادي
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غاز زيوت  غاز زيوت كازبنزينبنزين غازفيولسوالركهرباء
تصنيعهيدروليكماكيناتعادمة سوبرعادي

اسطوانة3ماسطوانةطن3م3م3ماسطوانةطن3م(ساعة/ميجاواط)
ElectricityDieselFuelGasGasolineGasoline KerosineOil GasHydrolicManuf-

SuperResidesMachines Oilacture Gas

(MW/h)M3TonNo.M3M3M3TonNo.M3No.

14806.0222.00.0360.00.00.00.05.00.012.00.0Extraction of Crude Petroleum & of Natural Gasإستخراج النفط اخلام و ا الغاز الطبيعي620&610

10422.51403.64330.5165.012.60.00.00.00.0601.6150.0Manufacture of vegetable,animal oils and fatsصناعة الزيوت والدىون النباتية واحليوانية1040

96.238.00.060.00.00.00.00.00.0100.00.0Tanning, dressing and dyeing of leather and furدباغة وهتيئة وصباغة اجللود والفراء1511

2930.4193.97488.0155.34.60.00.30.00.0150.30.0Manufacture of pulp,paper and paperboardصناعة عجائن الورق والورق ادلقوى1701

107582.08693.0191274.00.042.86.30.00.00.0110.02852.0Manufacturing of refined petrolem productsصنع ادلنتجات النفطية ادلكررة1920

117357.21649.02870.0890.963.70.00.00.00.060000.71668.8Manufacturing of basic chemicalsصناعة ادلواد الكيميائية االساسية2011

 0.00.00.0Manufacturing of fertilizers andصناعة االمسدة وادلركبات 

2100.8553.51000.0356.025.70.00.00.00.0184.10.0nitrogen comounds(االزوتية)النيرتوجينية2012

  Manufacturing of plastics andصناعة اللدائن البالستيك وادلطاط 

54124.51720.72385.71285.218.80.01.50.00.02119.75142.9synthetic rubber in primary formالرتكييب يف اشكالو االولية2013

 Manufacturing of Pesticides andصناعة ادلبيدات احلشرية و

2497.5367.60.0263.33.500.00.0225.00.145.0other agrochemical productsادلنتجات الكيميائية الزراعية االخرى2021

,Manufacturing of Paints,Varnishesصناعة الدىانات والورنيشات و

20112.91080.920.0944.9117.773.867.40.54.91182.043.7Similar Coating, Printing Ink and Masticsالطالءات ادلماثلة واحبار الطباعة2022

Manufacturing  of other chemicalصناعة منتجات كيميائية اخرى 

.products n.e.c 3952.5261.00.4134.00.600.80.00.017.114.0غري مصنفة يف مكان اخر2029

Manufacturing of Pharmaceuticals, Medicinalصناعة ادلنتجات الصيدالنية و

109570.43687.60.0294014.24.750.00.822.5608.61165.5Chemicals & Botanical Productsالدوائية والكيماوية والنباتات الطبية2100

,Manufacturing of Rubber Tyers & Tubesصناعة االطارات واالنابيب ادلطاطية 

1432.874.30.0122.06.710.62.20.00.00.10.0and retreading and rebulding of rubber tyresوجتديد االسطح اخلارجية لالطارات ادلطاطية2211

696.525.80.012.00.00.00.00.00.0200.20.0Manufacturing of other rubber productsصناعة ادلنتجات ادلطاطية االخرى2219

125945.42966.72856.016635.5127.00.0116.3162.90.07703.1363.8Manufacturing of plastics productsصناعة منتجات اللدائن2220

57949.7673.017314.72307.870.232.414.03.20.0492.571377.8Manufacturing of basic and iron and steelصناعة احلديد والطلب القاعدي2410

Manufacturing of basic precious andصناعة ادلعادن الثمينة القاعدية و

other non-ferrous metals 8556.3317.10.0191.725.80.00.50.00.00.0128.0ادلعادن غري احلديدية االخرى2420

 249464.2865.10.03714.514.10.01.22.014437.5188804.761921.5Casting of iron and steelسبك احلديد والصلب 2431

 Manufacturing of medical andصنع االدوات وادلستلزمات الطبية اليت 

893.10.00.029409.70.00.00.00.00.012.3dental instruments and suppliesتستخدم يف عالج االسنان3250

Other manufacturingصناعات حتويلية اخرى غري 

.n.e.c 1071.714.30.0112.08.60.00.00.00.00.10.0مصنفة يف موقع اخر3290

891562.424807.0229539.233590.2566.5127.9204.2174.314689.9262286.9144885.2Total

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: ادلصدر

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

Economic Activityالنشاط االقتصادي

2011 كمية استهالك الطاقة في أنشطة الصناعات الخطرة حسب نوع الطاقة  والنشاط االقتصادي: 2.5.4 جدول

Table 4.5.2: Quantity of Energy Consumed from Activities of Hazardous Industries by Type of Energy and Economic Activity, 2011 

المجموع

دليل ترميز 
النشاط
ISIC 

Code
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غاز زيوت  غاز زيوت فحمكازبنزين بنزين غازفيولسوالركهرباء
تصنيعهيدروليكماكيناتعادمةألفسوبرعادي

اسطوانة3ماسطوانةطنطن3م3م3ماسطوانةطن3م(ساعة/ميجاواط)
ElectricityDieselFuelGasGasolineGasoline Keros-CoalOil GasHydrolicManufa

Superine(000)ResidesMachin Oilcture-Gas

(MW/h)M3TonNo.M3M3M3TonTonNo.M3No.

32915.740580.30.02163.5414.845.052.60.00.00.0303002.00.0Quarry of stone,sand and clayاستغالل احملاجر الستخراج االحجار والرمل والطفل810

1422153.45062.2124897.070.20.032.48930.00.012.3017.80.0Mining of chemical and fertilizer mineralsتعدين ادلعادن الكيميائية ومعادن االمسدة891

39903.44957.98728.722202.1144.30.00.00.00.0580.63.50.0Manufacturing of dairy productsصناعة منتجات االلبان1050

936.486.3346.7192.05.236.50.00.00.00.00.40.0Distilling, rectifiying and blending of spiritsتقطري ادلشروبات الروحية وتكريرىا وخلطها1101

Manufacturing of malt liquorsصناعة ادلشروبات الكحولية من الشعري 

1910.927.440675.034.016.10.085.00.021.091.426.20.0and maltوصنع مشروب الشعري1103

 ;Manufacturing of soft drinksصنع ادلشروبات غري الكحولية،انتاج 

27734.13786.3152727.3569.567.70.00.00.00.00.02.80.0production of mineral watersادلياه ادلعدنية االخرى ادلعباة يف زجاجات1104

6535.4954.50.02611.80.00.00.00.00.00.00.10.0Manufacturing tobacco productsصناعة منتجات التبغ1200

;73.425.00.08.00.00.00.00.00.00.00.40.0Preparation and spinning of textile fibresحتضري وغزل الياف ادلنسوجات1311

 590.013.3132.060.03.90.00.10.00.021.71.00.0Weaving of  textilesنسج ادلنسوجات1312

688.7199.4160.040.00.00.00.00.00.100.50Finishing of textlesامتام ادلنسوجات1313

 Manufacturing of knitted andصنع االقمشة ادلغزولة بصنارة 

1164.641.20.019.00.08.860.80.00.00.01.01870crocheted fabrics and articlesوبببرة معقىفه1391

 ,0.0Manufacturing of made-up textile articlesصناعة ادلنسوجات اجلاىزة عدا 

2812.01954.90.0154.055.90.00.50.02.30.0181.42296.8except apparelالمالبس1392

1393
صناعة السجاد والبسط

24713.061.00.0144.00.00.00.00.00.000.00Manufacturing of carpets and rugs

 ,Manufacturing of luggage Handbags andصناعة حقائب االمتعة وحقائب اليد

Saddlery and Harness 356.6745.40.084.00.00.02.10.00.00.02.70.0والسروج واألعنت1512

31742.8169.30.013894.0125.514.789.90.03.3171.716.116.3Printingالطباعة1811

2630.42710.4553.8268.251.2025.60.0100.013.71490.7188.6Service activities related to printingأنشطة اخلدمات ادلتصلة بالطباعة1812

Manufact. of soap & detergents, cleaning & polishingصنع الصابون وادلطهرات، مستحضرات التنظيف

32122.14964.6403.11043.46.500.30.03.308224.00.0polishing preparations, perfumes & toilet preparationsوالتلميع، والعطور ومستحضرات التجميل2023

44822.94389.40.0417.20.10.02.420.00.00.00.40.0Manufacturing of cement,lime and plasterصناعة االمسنت ومنتجات صلب نصف جاىزة2394

77956.063.70.013193.96.91.10.00.00.00.01.20.0Cutting shaping and finishing of stoneقطع وتشكيل وصقل األحجار2396

444.4513.30.0159.015.30.00.00.00.00.00.00.0Manufact. of electronic components & boardsصناعة مكونات االلواح االلكرتونية2610

1162.600.048.00.00.00.10.00.000.00.0Other manufacturing n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة 3290

762.50.00.0251.77.00.00.10.00.00.00.00.0Repair of electrical equipmentاصالح المعداث الكهرببئيت3314

54.217.70.03.00.00.03.60.02.00.00.00.0Repair of other equipmentاصالح ادلعدات االخرى3319

1754185.471323.5328623.657630.4920.5138.6262.920.0144.3879.0311571.84371.6Total

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة: ادلصدر

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

المجموع

Economic Activityالنشاط االقتصادي

2011 كمية استهالك الطاقة في بعض أنشطة الصناعات حسب نوع الطاقة والنشاط االقتصادي: 3.5.4 جدول

Table 4.5.3: Quantity of Energy Consumed from Some of Industrial Activities by Type of Energy and Economic Activity, 2011

دليل 
ترميز 
النشاط
ISIC 

Code
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غاز تصنيعزيوت  غاز ماكيناتزيوت عادمةكازبنزين سوبربنزين عاديغازفيولسوالركهرباء
اسطوانة3ىيدروليك ماسطوانةطن3م3م3ماسطوانةطن3م(ساعة/ميجاواط)

ElectricityDieselFuelGasGasolineGasoline KerosineOil GasHydrolicManufacture

SuperResidesMachines OilGas

(MW/h)M3TonNo.M3M3M3TonNo.M3No.

864780.323228.3229539.231474.9563.0127.9204.2172.314689.9262286.4144869.9Centrealالوسط

5601.0410.50.02050.03.50.00.02.00.00.56.0Northالشمال 

21181.81169.50.065.30.00.00.00.00.00.09.3Southاجلنوب

891563.124808.3229539.233590.2566.5127.9204.2174.314689.9262286.9144885.2Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

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

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

Regionغاز تصنيعزيوت  غاز ماكيناتزيوت عادمةفحمكازبنزين سوبربنزين عاديغازفيولسوالركهرباءاإلقليم

اسطوانة(طن)هيدروليك اسطوانةطنألف طن3م3م3مألف اسطوانةطن3م(ساعة/ميجاواط)

ElectricityDieselFuelGasGasolineGasoline KerosineCoalOil GasHydrolicManufacture

Super(000)ResidesMachines OilGas

(MW/h)M3Ton(000) No.M3M3M3TonTonNo.TonNo.

314082.453447.0194647.934069.4787.892.5233.20.043.7879.0293963.64371.6Centrealالوسط

49499.911006.78728.721332.367.545.025.80.00.10.017590.70.0Northالشمال 

1390603.16869.7125247.02228.765.21.14.020.0100.00.017.60.0Southاجلنوب

1754185.471323.4328623.657630.4920.5138.6263.020.0144.3879.0311571.94371.6Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر
 Note: Slight differences in the totals of some tables are due toيوجد ىناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة

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

2011 كمية استهالك الطاقة في بعض أنشطة الصناعات حسب نوع الطاقة واإلقليم: 5.5.4 جدول

Table 4.5.5: Quantity of Energy Consumed from some of Industrial Activities by Type of Energy and Region, 2011 

Regionاإلقليم

2011 كمية استهالك الطاقة في أنشطة الصناعات الخطرة حسب نوع الطاقة واإلقليم: 4.5.4 جدول

Table 4.5.4: Quantity of Energy Consumed from Activities of Hazardous Industries by Type of Energy and Region, 2011

          Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/        دائرة اإلحصاءات العامة
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الكميةالقيمة الكميةالقيمة الكميةالقيمة الكميةالقيمة الكميةالقيمة الكميةالقيمة الكميةالقيمة 
)(ألف دينار)(ساعة/ميجاواط)(ألف دينار) 3ألف م )(ألف دينار)( 3ألف م )(ألف دينار)(ألف اسطوانة)(ألف دينار)( 3ألف م )(ألف دينار)( 3ألف م )(ألف دينار)( 3م )

Value QuantityValue QuantityValue QuantityValue QuantityValue QuantityValue QuantityValue Quantity

(000 JD)(MW/h)(000 JD)(000m
3
) (000 JD)(000m

3
) (000 JD)(000No.)(000 JD)(000m

3
) (000 JD)(000m

3
) ( JD)(m

3
) 

12730.3168360.15727.611050.61243.52415.0200.330.7131.6210.1122.9153.09.918.2Centeralالوسط

392.25150.01285.42416.4206.7376.148.17.450.578.2101.4122.82.54.7Northالشمال 

325.0429.7338.8649.672.5138.317.72.73.35.388.3107.59.90.4Southاجلنوب

13447.5173939.87351.814116.71522.82929.4266.240.8185.3293.7312.6383.322.323.3Totalالمجموع 

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

The Results Data of the Military Hospitals Were Excluded (1)البيانات ال تتضمن بيانات المستشفيات العسكرية (1)

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

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

Gasoline 95Kerosine

 2011 كمية الطاقة المستخدمة في نشاط الخدمات الطبية حسب اإلقليم ونوع الطاقة: 6.5.4 جدول
(1)

اإلقليم

كاز95بنزين اكتان 90بنزين اكتان غازسوالر للنقلسوالر للتدفئةكهرباء
Table 4.5.6: Quantity of Energy Used in the Medical Services Activity by Region and Kind of Energy, 2011 

(1)

Region

Electricity Diesel for HeatingDiesel for TransportGas Gasoline 90

Department of Statistics/  Environment Statistics 2011 2011 إحصبءاث البيئت/ دائرة اإلحصبءاث العبمت
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كازغازشحومسوالرزيوتبنزينكهرباء
3ماسطوانةطن3م3م3م(ساعة/ميجاواط)

ElectricityGasolineOilDieselLubricateGasKerosine

(MW/h)M
3

M
3

M
3

TonNo.M
3

4.10.00.746.20.210490.0Unorganized Cattleابقار غير منظمة

7898.213.75.3866.90.7233380.0Parentامهات

8458.3383.0924.17116.25044.5585980.0Organized Cattleابقار منظمة

5553.082.08.0481.60.4148700.0Layerبياض

153.439.681.55059.613.6103400.0Goats and Sheepضأن وماعز

22621.811.214.91358.51.165120.0Hatcheriesفقاسات

5298.261.228.21328.63.37757340.0Broilerالحم

Total 49987.0590.61062.716257.65063.98904410.0المجموع

446.20.00.326.40.200.0Unorganized Cattleابقار غير منظمة

3870.732.51.4214.60.4101230.0Parentامهات

6002.1104.29.2775.21.170416.3Organized Cattleابقار منظمة

1446.319.10.9162.00.227860.0Layerبياض

30.514.466.02845.99.400.0Goats and Sheepضأن وماعز

10160.80.03.1689.41.15640.0Hatcheriesفقاسات

14138.6145.911.15474.71.08732460.3Broilerالحم

36095.2316.191.810188.313.28937606.7Totalالمجموع

11.00.00.28.70.0300.0Unorganized Cattleابقار غير منظمة

359.60.00.636.90.03100.0Parentامهات

37.90.10.46.80.0670.0Organized Cattleابقار منظمة

392.22.40.915.70.08990.6Layerبياض

677.80.052.73285.35.497790.2Goats and Sheepضأن وماعز

393.80.00.00.00.000.0Hatcheriesفقاسات

3252.580.917.9468.90.145160811.5Broilerالحم

Total 5124.883.472.63822.25.646269312.2المجموع

91207.1990.11227.130268.15082.7224689418.9 Grand Totalالمجموع الكلي

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : ادلصدر

Table 4.5.7: Quantity of Energy Used in livestock holdings by region,
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2011كمية الطاقة المستخدمة في حيازات الثروة الحيوانية حسب اإلقليم ونوع الحيازة ونوع الطاقة : 7.5.4جدول 

Type of holding and Type of Energy, 2011

Type of holdingRegionنوع الحيازةاالقليم

Department of Statistics\ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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العدد
Number

جديدقديم
OldNew

14776.323.712.219.617.051.2Hotelsالفنادق 

57100.00.00.00.00.0100.0Campsادلخيمات ومنازل السكىن ادلؤقتة

90.0100.012.575.00.012.5General Secondary Educationالتعليم الثانوي العام

3100.00.064.40.035.60.0Higher Educationالتعليم العايل

21779.620.49.816.512.061.7Totalالمجموع 

2011  ونوع النظام والكفاءةعداد السخانات الشمسية في أنشطة الفنادق والتعليم حسب النشاط االقتصاديأ: 8.5.4  جدول

 Table 4.5.8: Number of Solar Heaters in the Hotels and Education Activities by Economic Activity,  Type of Solar Heater and Efficiency, 2011

(%)كفاءة اإلستخدام (%)نوع النظام 

Economic Activity 

30-20%50-31%70-51%> 71%

(%) Solar Heater Type (%)Efficiencyالنشاط االقتصادي

Department of Statistics\ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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 مؤشرات صحية ناجمة عن تلوث الهواء. 4.6
وقد  .تلوث اهلواء عنالناجتة  من األمراض بالبيئة باعتباره ا  مباشر  ا  يعترب مرض التدرن الرئوي من األمراض املرتبطة ارتباط

 .0266عام يف حالة  684 إىل 0262يف عام  حالة 681من  عدد حاالت التدرن الرئوي قلت
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2010

727771546151Ammanالعاصمة

891644Balqaالبلقاء

281913151621Zarqaالزرقاء

31000188Madabaمادبا

362327271928Irbidاربد

16324147363Mafraqاملفرق

123033Jarashجرش

0000142Ajlunعجلون

2238117Karakالكرك

434314Tafielaالطفيلة

314636Ma'anمعان

1152137Aqabaالعقبة

174179172168186184Totalالمجموع

وزارة الصحة: المصدر

Diseaseالمرض

نكافالحصبة األلمانيةحصبةسحايا غير دماغيسحايا دماغي

Meningoccal

Non- 

Meningoccal MeaslesGermany Mumps

  Meningitis MeningitisMeasles

2271113January

019106February

0260316March

0141421April

1292619May

168249June

1461115July

119008August

106321September

0285215October

0231518November

2350114December

93342030175Total

وزارة الصحة:  المصدر

تشرين الثاين
كانون أول
المجموع

Source: Ministry of Health

الشهر

كانون الثاين
شباط 
آذار 

Month

2011-2006 عدد حاالت التدرن الرئوي حسب المحافظة :1.6.4 جدول

Table 4.6.1: Number of Pulmonary (TB) Cases by Governorate, 2006-2011

20062007200820092011Governorateالمحافظة

Source: Ministry of Health

2011 عدد حاالت اإلصابة باألمراض السارية حسب األشهر: 2.6.4 جدول

Table 4.6.2: Number of Epidemic Diseases Cases by Months, 2011

أيار
حزيران

متوز
آب

نيسان

أيلول
تشرين أول

Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 احصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة     
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 1122قائمة المؤشرات البيئية لقطاع النفايات 

   

 يمةالق المؤشر الرقم
 0.89 (كمية النفايات املتولدة )كغم/فرد يوميا   8

  كمية النفايات الصناعية الخطرة: 2

  5.89 (3)مليون م النفايات السائلة 

  )1.23 النفايات الصلبة )طن 

  كمية النفايات الطبية: 3

  )1.40 النفايات السائلة )ألف مرت مكعب 

 
  )13.60 النفايات الصلبة ) ألف طن 

 
  )42.90 النفايات الصلبة )مليون عدد 
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 النفايات. 2.5
كما  النفايات. مكبمن نفايات البلديات يتم التخلص منها عن طريق  %97.5أظهرت النتائج أن 

لعام القطاعات من خمتلف لعملية مجع النفايات  النتائج أن الرسوم اليت تتقاضاىا البلديات أظهرت
 .دينارمليون  26.1بلغت  2011

 ظهرت النتائج أنطنًا وأ 8929.8وبلغت كمية ادلخلفات الصلبة الناجتة عن نشاطي الفنادق والتعليم 
اىل جهة أخرى  %451بينما يسلم % 657النفايات وحيرق  مكبيتم التخلص منها عن طريق  8551%

 . ايتم إعادة تدويرى% 453و
يف  ،والسائلة الصلبةادلواد الكيماوية  ،ةأظهرت النتائج أنو يتم التخلص من معظم ادلخلفات اخلطر كما   

الفوسفو جبسوم  ةدلاد %99بنسبة )أماكن خمصصة( لطرح يف العراء اعن طريق  قطاع الصناعات اخلطرة
احلامضية. ويتم التخلص من ادلخلفات البالستيكية عن طريق إعادة التدوير بنسبة  للمحاليل% 98و

  للري.تذىب من ادلياه عالية ادللوحة % 62و ،95%
يتم التخلص  والنتائج أن فقد اظهرتوفيما يتعلق بالنفايات الناجتة عن أنشطة الصناعات غري اخلطرة، 

 %33و %48الكمخة وادلياه عالية ادللوحة عن طريق البيع والري بنسب بلغت  ،من النفايات السائلة
عن طريق ادلكبات العامة  على التوايل. ويتم التخلص من النفايات الصلبة، كمخة جافة وأتربة ورمال

 . %73بنسبة بلغت 
اإلبر  يتم التخلص من النفايات احلادة مثل وأناخلدمات الطبية )ادلستشفيات( أظهرت نتائج ولقد  

ويتم على التوايل.  %23و %42مبتوسط نسب بلغ عن طريق مرمدات خاصة ومركزية والشفرات  واحلقن
ركزية وتسليمها إىل جهة أخرى ادلاصة و اخلرمدات طريق ادلالتخلص من النفايات ادلعدية غري احلادة عن 

عبوات من  %7 بنسبةيتم التخلص بينما على التوايل،  %25و %25و %27مبتوسط نسب بلغ 
الكواشف الطبية أما النفايات الكيميائية والدوائية مثل  .نفاياتمكبات العن طريق  وادلطاعيم االمصال

التخلص من معظمها عن طريق الشبكة العامة فيتم  ،واألصباغ وادلنظفات وادلعقمات وسوائل العمليات
 من %94. بينما يتم بيع وتدوير ، مبا فيها بقايا عينات الدم ادللوثة%36مبتوسط بلغ  للصرف الصحي

عن  يتم التخلص منهامن بقايا مادة التحميض )ديفيلوبر(  %34و بقايا مادة التحميض )فيكسر(،
 أسلوب التخلصأن خملفات الثروة احليوانية وأظهرت نتائج مسح  .طريق ) تسليمها اىل جهة أخرى(

مكبات النفايات والطرح يف العراء بنسب بلغت من خالل األغلب يف حيازات األبقار ادلنظمة كان 
، على التوايل %88و %9نسب يف حيازات الضأن وادلاعز اللغت ىذه على التوايل، بينما ب %37و 46%

 ت.يف حيازات الفقاسا %38فيما بلغت نسبة مكبات النفايات 
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استخداماتحرق في طمرمكب عامالمجموع
 زراعيةمناطق مفتوحة

TotalDumpBurialBurning inAgricultural 

Open AreasUses

1,406,1241,396,85607,5521,716الوسط

383,754380,3213,43300الشمال

234,955196,5113,77634,6680اجلنوب

2,024,8321,973,6887,20842,2201,716المجموع

دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

أخرىوسائطعدد
النقلالحاويات

المجموعحماية البيئةجمع
Number of Transport Collection

ProtectionTotal
Other

 ContainersVehicles

الوسط
322735976468592706030328Centeral

الشمال
10254271241579249412528North

اجلنوب
6725137680186986480South

49252100595636891025249336Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

المنزلياإلنشاءاتالتجارةالصناعة
IndustriesTradeConstructionHousehold

الوسط
2,797,17951,16447,51517,555,332Centeral

الشمال
26,826102,14392,7682,811,336North

اجلنوب
17,666105,51591,858960,394South

2,841,671258,822232,14121,327,062Totalالمجموع

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

1,342,525

7,250

1,448,775

99,000

(طن) 2011 كمية النفايات الصلبة المجمعة من قبل البلديات حسب اإلقليم وأسلوب التخلص: 1.1.5 جدول

اإلقليم

Table 5.1.1: Quantity of Collected Solid Wastes by Muncipilaties by Region and Disposal Method, 2011 (Ton)

(دينبر) 2011 رسوم النفايات التي تتقاضاىا البلديات حسب االقليم والقطاع :3.1.5 جدول

Table 5.1.3: Fees of Solid Wastes Collection by Region and Sector, 2011 (JD)

الخدماتاإلقليم
Region

Servises

Table 5.1.2: Requirments of Solid Wastes Collection and Transport by Region, 2011

اإلقليم

عدد العاملين في البيئة

Region

Number of Environmental Employees

2011 مستلزمات جمع ونقل النفايات الصلبة حسب االقليم :2.1.5 جدول

 Source: Department of Statistics

Region

Centeral

North

South

Total

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة 



 133

Disposing Methodأسلوب التخلص                                                                                                
بيعمكبتسليم لجهةحرقتدويرمكب
خاص أخرى االمانة

Municpal RecycleBurningHandle toSpecialSell

Dump Others Dump

3025.553.90.031.60.014.2TonOrgnic Wasteطن3125.1 نفايات عضوية

674.753.70.016.50.02.4TonGlass Wasteطن747.2 نفايات زجاجية

604.852.50.042.40.019.6Tonplastic Wasteطن719.4 نفايات بالستيكية

1566.4173.50.0115.10.0420.4Tonpaper&Cartoon Wasteطن2275.4 نفايات ورقية وكرتونية

334.525.90.019.90.051.2TonMetallic Wasteطن431.5 نفايات معدنية

260.411.80.022.60.00.0TonFabric Wasteطن294.8 نفايات أقمشة

325.70.00.00.00.00.3M3Oilم26.0زيوت قلي

8.30.00.00.00.00.0TonOtherطن8.3أخرى

8790306084809275103485No.Odorous &pesticides Tubesعدد1036113عبوات معطرات ومبيدات ومنظفات 

6474.6371.30.0248.10.0507.7TonTotal of Solid Wasteطن7601.8مجموع النفايات الصلية 

325.70.00.00.00.00.3M3Total of Liquid Wasteم26.0مجموع النفايات السائلة 

61.80.00.00.00.00.0TonOrgnic Wasteطن61.8  نفايات عضوية

28.10.00.00.00.00.0TonGlass Wasteطن28.1 نفايات زجاجية

15.30.00.00.00.00.0Tonplastic Wasteطن15.3 نفايات بالستيكية

78.20.00.00.00.00.0Tonpaper&Cartoon Wasteطن78.2 نفايات ورقية وكرتونية

16.90.00.00.00.00.0TonMetallic Wasteطن16.9 نفايات معدنية

3.70.00.00.00.00.0TonFabric Wasteطن3.7 نفايات أقمشة

372900000No.Odorous &pesticides Tubesعدد3729عبوات معطرات ومبيدات ومنظفات 

204.10.00.00.00.00.0TonTotal of Solid Wasteطن204.1مجموع النفايات الصلية

176.10.00.06.90.00.0TonOrgnic Wasteطن183.0  نفايات عضوية

41.70.00.01.10.00.0TonGlass Wasteطن42.8 نفايات زجاجية

48.40.00.02.30.10.2Tonplastic Wasteطن51.0 نفايات بالستيكية

282.84.30.016.12.319.8Tonpaper&Cartoon Wasteطن325.3 نفايات ورقية وكرتونية

27.00.00.02.30.12.1TonMetallic Wasteطن31.4 نفايات معدنية

12.20.00.01.10.00.0TonFabric Wasteطن13.3 نفايات أقمشة

2.40.00.00.00.00.1TonOtherطن2.5أخرى

318821550110200No.Odorous &pesticides Tubesعدد33138عبوات معطرات ومبيدات ومنظفات 

590.54.30.029.82.422.2TonTotal of Solid Wasteطن649.3مجموع النفايات الصلية 

112.80.00.054.20.00.0TonOrgnic Wasteطن167.1  نفايات عضوية

26.30.00.03.90.00.0TonGlass Wasteطن30.2 نفايات زجاجية

34.80.00.03.90.00.0Tonplastic Wasteطن38.7 نفايات بالستيكية

109.44.04.415.90.062.0Tonpaper&Cartoon Wasteطن195.7 نفايات ورقية وكرتونية

20.90.00.00.00.02.2TonMetallic Wasteطن23.1 نفايات معدنية

15.70.00.00.00.00.0TonFabric Wasteطن15.7 نفايات أقمشة

0.00.00.00.00.04.0TonOtherطن4.0أخرى

47906.70.00.00.00.00.0No.Odorous &pesticides Tubesعدد47906.7عبوات معطرات ومبيدات ومنظفات 

 320.04.04.477.90.068.2TonTotal of Solid Wasteطن474.5مجموع النفايات الصلية 

7589.3379.54.4355.92.4598.2Tonطن8929.8

325.70.00.00.00.00.3M3م26.0

.9625476100309385203485Noعدد1120886 Total of Odorous & pesticides Tubesمجموع عبوات المعطرات والمنظفات

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : ادلصدر

التعليم 
العالي

Higher 

Education

Grand Total of Solid Wasteمجموع النفايات الصلية الكلي

Grand Total of Liquid Wasteمجموع النفايات السائلة الكلية

Hotelsالفنادق 

المخيمات 
ومنازل 

السكنى 
المؤقتة

Camps

التعليم 
الثانوي

General 

Secondary 

Education

2011كمية المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من أنشطة الفنادق والتعليم حسب أسلوب التخلص : 1.2.5جدول 

 Table 5.2.1:  Quantity of Solid  and Liquid Waste Generated from Hotel and Education Activities by Disposing Method, 2011

النشاط 
االقتصادي

 نوع النفاية

الكمية
الوحدة

Disposing Method       

UintWaste Type
Economic 

Acitivityy

Qty.

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة



 134

Disposing Methodأسلوب التخلص                                                                                                
تسليم لجهة حرقتدويرمكب االمانة

أخرى
مكب 
خاص

بيع

Qty.Municpal 

Dump

RecycllingBurningHandle to 

Other 

Directory

Special 

Dump

Sell

2482.153.90.092.70.01.9TonOrgnic Wasteطن2630.6 نفايات عضوية

579.617.40.020.70.00.3TonGlass Wasteطن618.0 نفايات زجاجية

543.018.30.046.30.17.3Tonplastic Wasteطن615.0 نفايات بالستيكية

1833.358.84.4137.52.3398.7Tonpaper&Cartoon Wasteطن2434.9 نفايات ورقية وكرتونية

312.99.80.017.50.17.6TonMetallic Wasteطن347.9 نفايات معدنية

287.411.80.023.70.00.0TonFabric Wasteطن322.9 نفايات أقمشة

325.70.00.00.00.00.0M3Oilم25.7زيوت قلي

10.70.00.00.00.04.1TonOtherطن14.8أخرى

9179166021809385203429No.Odorous& Pesticides Tubesعدد1075414عبوات معطرات ومبيدات ومنظفات 

6048.9170.04.4338.52.4419.9TonTotal of Solid Wasteطن6984.1مجموع النفايات الصلية

325.70.00.00.00.00.0M3Total of Liquid Wasteم25.7مجموع النفايات السائلة 

96.70.00.00.00.00.0TonOrgnic Wasteطن96.7  نفايات عضوية

4.60.00.00.00.00.0TonGlass Wasteطن4.6 نفايات زجاجية

2.00.00.00.00.00.0Tonplastic Wasteطن2.0 نفايات بالستيكية

61.20.00.00.00.00.0Tonpaper&Cartoon Wasteطن61.2 نفايات ورقية وكرتونية

0.30.00.00.00.00.0TonMetallic Wasteطن0.3 نفايات معدنية

109300000No.Odorous& Pesticides Tubesعدد1093عبوات معطرات ومبيدات ومنظفات 

164.8164.80.00.00.00.00.0TonTotal of Solid Wasteمجموع النفايات الصلية 

797.50.00.00.00.012.3TonOrgnic Wasteطن809.7  نفايات عضوية

186.536.20.00.90.02.0TonGlass Wasteطن225.7 نفايات زجاجية

158.434.30.02.30.012.5Tonplastic Wasteطن207.4 نفايات بالستيكية

142.3123.00.09.60.0103.6Tonpaper&Cartoon Wasteطن378.4 نفايات ورقية وكرتونية

86.216.10.04.70.047.9TonMetallic Wasteطن154.9 نفايات معدنية

4.70.00.00.00.00.0TonFabric Wasteطن4.7 نفايات أقمشة

30.00.00.00.00.00.3م0.3زيوت قلي
M3

Other

4353878500056No.Odorous& Pesticides Tubesعدد44379عبوات معطرات ومبيدات ومنظفات 

1375.6209.60.017.40.0178.3TonTotal of Solid Wasteطن1780.9مجموع النفايات الصلية 

30.00.00.00.00.00.3M3Total of Liquid Wasteم0.3مجموع النفايات السائلة 

7589.3379.54.4355.92.4598.2Tonطن8929.8

325.70.00.00.00.00.3M3م26.0

.9625476100309385203485Noعدد1120886

مجموع النفايات الصلية الكلي 
مجموع النفايات السائلة الكلية

مجموع عبوات المعطرات والمنظفات
Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : ادلصدر

Grand Total of Solid Waste

Grand Total of Liquid Waste

G. Total of Odorous & pesti.Tubes

C
en

trea
l

N
o

rth
S

o
u

th وب
لجن

ا
مال

الش
سط

الو

2011كمية المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من أنشطة الفنادق والتعليم حسب األقليم وأسلوب التخلص : 2.2.5جدول 

Table 5.2.2: Quantity of Solid and Liquid Waste Generated from Hotel and Education Activities by Region and Disposing Method, 2011

 نوع النفايةاألقليم
الكمية

الوحدة

  Disposing Method       

UintWaste TypeRegion

 Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/ دائرة اإلحصاءات العامة
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%النسبة الكمية

QuantityPercentage %

565,538.3100.0TotalLiquid Chemical Wastesالمجموعمخلفات مواد كيماوية سائلة

3.70.00Sewage Networkشبكة الصرف الصحي

7,091.31.25Special Dump for Dangerous Wastesنقل اىل مكب خاص بالنفايات اخلطرة

14.00.00Burningحرق

19.40.00Saleبيع

556,577.898.42Desposing in bare land (Acidic Suspensions)(حماليل حامضية)طرح يف العراء 

1,339.60.24Recycling(اعادة تصنيع)تدوير 

132.30.02Used Inside the Siteاستخدام داخل ادلصنع

360.00.06Special Pools Evacuated with Tanksبرك خاصة تسحب بصهاريج

0.20.00Otherاخرى

24,037.8100.0TotalSaline Wastewaterالمجموعمياه عادمة عالية الملوحة

1,381.35.75Sewage Networkشبكة الصرف الصحي

7,560.031.45Desposing in bare landطرح يف العراء

15,000.062.40Irregationري

10.00.04Used Inside the Siteاستخدام داخل ادلصنع

50.00.21Special Pools Evacuated with Tanksبرك خاصة تسحب بصهاريج

36.40.15Otherاخرى

589,576.1100.0

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

Total  Liquid Residuesمجموع النفايات السائلة الكلي

كمية المخلفات السائلة الناتجة عن أنشطة الصناعات الخطرة حسب :1.3.5 جدول
 3م) 2011 النوع وأسلوب التخلص

)

Table 5.3.1: Quantity of Liquid Residues Resulting from Activities of Hazardous Industries 

by Kind and Disposal Method, 2011 (M
3
)

Disposal MethodResidues Kindأسلوب التخلصنوع المخلفات

Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/   دائرة اإلحصاءات العامة
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%النسبة الكمية

QuantityPercentage %

11,339.2100.0TotalLiquid Chemical Wastesالمجموعمخلفات مواد كيماوية سائلة

41.70.4Sewage Networkشبكة الصرف الصحي

3.50.0Special Dump for Dangerous Wastesنقل اىل مكب خاص بالنفايات اخلطرة

232.82.1Saleبيع

0.10.0Desposing in bare landطرح يف العراء

26.60.2Recycling(اعادة تصنيع)تدوير 

11,016.297.2Treatment and Refining Unitوحدة تكرير وامعاجلة

9.50.1Special Pools Evacuated with Tanksبرك خاصة تسحب بصهاريج

8.70.1Otherاخرى

128,182.7100.0TotalOther (Kumkhah Residues)المجموع(كمخة)اخرى 

1,650.01.3Sewage Networkشبكة الصرف الصحي

62,400.048.7Saleبيع

11,440.08.9Desposing in bare landطرح يف العراء

150.00.1Recycling(اعادة تصنيع)تدوير 

52,542.741.0Special Pools Evacuated with Tanksبرك خاصة تسحب بصهاريج

87,520.6100.0TotalSaline Wastewaterالمجموعمياه عادمة عالية الملوحة

19,426.922.2Sewage Networkشبكة الصرف الصحي

6,912.07.9Drsposing in bare landطرح يف العراء

29,229.133.4Irrigation(ري)زراعة 

9.50.0Recycling(اعادة تصنيع)تدوير 

5,538.56.3Used Inside the Siteاستخدام داخل ادلصنع

9,947.411.4Special Pools Evacuated with Tanksبرك خاصة تسحب بصهاريج

16,457.118.8Otherاخرى

227,042.4100.0

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

Total  Liquid Residuesمجموع النفايات السائلة الكلي

( 3م) 2011كمية المخلفات السائلة الناتجة عن بعض أنشطة الصناعات حسب النوع وأسلوب التخلص : 2.3.5 جدول
Table 5.3.2: Quantity of Liquid Residues Resulting from some Industrial Activities by Kind and Disposal Method, 2011 (M3)

Disposal MethodResidues Kindأسلوب التخلصنوع المخلفات

Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة / دائرة اإلحصاءات العامة  
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%النسبة الكمية

QuantityPercentage  %

885,804.5100.0Totalالمجموع

9,229.11.0Municipality Dumpمكب األمانة أو البلدية

794.70.1Special Dump for Dangerous Wastesنقل اىل مكب خاص بالنفايات اخلطرة

10.00.0Burningحرق بيع
2.40.0Sale

874,500.098.7Desposing in bare land (Phospho gypsum)(فسفو جبسوم)طرح يف العراء 

1,227.50.1Recyclingوحدة تكرير ومعاجلة

16.80.0Used Inside the Siteاستخدام داخل ادلصنع

24.00.0Otherاخرى

239,783.2100.0Totalالمجموع

8,939.13.7Municipality Dumpمكب األمانة أو البلدية

8.40.0Special Dump for Dangerous Wastesنقل اىل مكب خاص بالنفايات اخلطرة بيع
1,704.80.7Sale

228,737.595.4Recycling(اعادة تصنيع)تدوير 

388.30.2Used Inside the Siteاستخدام داخل ادلصنع

5.20.0Otherاخرى

18,822.5100.0Totalالمجموع

2,478.113.2Municipality Dumpمكب األمانة أو البلدية

1.60.0Special Dump for Dangerous Wastesنقل اىل مكب خاص بالنفايات اخلطرة

15,974.384.9Saleبيع

0.80.0Burialطمر

0.00.0Desposing in bare landطرح يف العراء

304.01.6Recycling(اعادة تصنيع)تدوير 

63.30.3Used Inside the Siteاستخدام داخل ادلصنع

0.30.0Otherاخرى
579.6100.0Totalالمجموع

0.10.0Municipality Dumpمكب األمانة أو البلدية

63.911.0Saleبيع

220.038.0Burialطمر

295.651.0Recycling(اعادة تصنيع)تدوير 

6,866.4100.0Totalالمجموع

2,656.238.7Municipality Dumpمكب األمانة أو البلدية

3,125.445.5Special Dump for Dangerous Wastesنقل اىل مكب خاص بالنفايات اخلطرة

0.10.0Burningحرق بيع
1,040.415.2Sale

18.40.3Recycling(اعادة تصنيع)تدوير 

4.60.1Used Inside the Siteاستخدام داخل ادلصنع

21.30.3Otherاخرى

78,584.3100.0Totalالمجموع

3,016.03.8Municipality Dumpمكب األمانة أو البلدية

2.30.0Special Dump for Dangerous Wastesنقل اىل مكب خاص بالنفايات اخلطرة

75,223.695.7Saleبيع

18.20.0Recycling(اعادة تصنيع)تدوير 

61.30.1Used Inside the Siteاستخدام داخل ادلصنع

263.00.3Otherاخرى

1,230,440.5100.0

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

Total  Solid Residuesمجموع النفايات الصلبة الكلي

مخلفات 
معادن غير 

الحديدية

Iron Non-

Metallic 

Residues

 Paperمخلفات ورقية

Residues

Otherأخرى

مخلفات 
مواد كيماوية 

صلبة

Solid 

Chemical 

Wastes

مخلفات 
بالستيكية

Plastic 

Waste

مخلفات 
المعادن 
الحديدية

Iron 

Metallic 

Residues

كمية المخلفات الصلبة الناتجة عن أنشطة الصناعات الخطرة حسب: 3.3.5 جدول
(طن) 2011 النوع وأسلوب التخلص

Table 5.3.3: Quantity of Solid Residues Resulting from Activities of Hazardous Industries 

by Kind and Disposal Method, 2011 (Ton)

نوع 
المخلفات

Disposal Methodأسلوب التخلص
Residues 

Kind

Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/   دائرة اإلحصاءات العامة
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Residues%النسبة الكميةنوع 

QuantityPercentage  % Kindالمخلفات

1,315,402.9100.0Totalالمجموع

427.40.03Municipality Dumpمكب األمانة أو البلديةمخلفات

33.30.00Special Dump for Dangerous Wastesحرقمواد

68.60.01Saleبيعكيماوية

8,000.00.61Burialطمرصلبة

1,306,425.099.32Desposing in bare land (Phospho gypsum)(فسفو جبسوم)طرح يف العراء 

314.50.02Recycling(اعادة تصنيع)تدوير 

17.50.00Treatment and Refining Unitوحدة تكرير ومعاجلة

116.70.01Used Inside the Siteاستخدام داخل املصنع

1,191.2100.0Totalالمجموع

238.220.0Municipality Dumpمكب األمانة أو البلدية

741.362.2Saleبيعمخلفات

0.00.0Burialطمربالستيكية

0.20.0Under the Supervision of Health Ministryالتخلص عن طريق وزارة الصحة

205.117.2Recycling(اعادة تصنيع)تدوير 

2.00.2Used Inside the Siteاستخدام داخل املصنع

4.40.4Otherاخرى

44,633.1100.0Totalالمجموع

2.50.0Municipality Dumpمكب األمانة أو البلديةمخلفات

21,951.249.2Saleبيعالمعادن

2,500.05.6Desposing in bare landطرح يف العراءالحديدية

10.70.0Used Inside the Siteاستخدام داخل املصنع

20,168.645.2Otherاخرى

379.3100.0Totalالمجموع

-166.944.0Municipality DumpNonمكب األمانة أو البلديةمخلفات 

211.055.6SaleMettalicبيعمعادن

0.10.0Used Inside the SiteResiduesاستخدام داخل املصنعغير

1.30.4Otherاخرىالحديدية

8,360.0100.0Totalالمجموع

2,459.629.4Municipality Dumpمكب األمانة أو البلدية

5.60.1Special Dump for Dangerous Wastesمكب خاص بالنفايات اخلطرةمخلفات

0.20.0Burningحرقورقية

5,554.366.4Saleبيع

122.61.5Recycling(اعادة تصنيع)تدوير 

6.50.1Used Inside the Siteاستخدام داخل املصنع

211.22.5Otherاخرى

573,025.4100.0Totalالمجموع

419,717.273.2Municipality Dumpمكب األمانة أو البلدية

4,878.60.9Saleبيع

5,973.71.0Burialطمر

1,561.00.3Desposing in bare landطرح يف العراءأخرى

0.00.0Under the Supervision of Health Ministryالتخلص عن طريق وزارة الصحة

234.50.0Recycling(اعادة تصنيع)تدوير 

35.70.0Used Inside the Siteاستخدام داخل املصنع

140,624.724.5Otherاخرى

1,942,992.0100.0

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

Plastic Waste

Iron 

Mettalic 

Residues

Paper 

Residues

Other

Total  Solid Residuesمجموع النفايات الصلبة الكلي

(طن) 2011كمية المخلفات الصلبة الناتجة عن بعض أنشطة الصناعات حسب النوع وأسلوب التخلص : 4.3.5 جدول
Table 5.3.4: Quantity of Solid Residues Resulting from some Industrial Activities by Kind and 

 Disposal Method, 2011 (Ton)

Disposal Methodأسلوب التخلص

Solid 

Chemical 

Wastes
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الوحدةحفرة تجميعتسليمها الى بيع وتدويروحدة تكرير شبكة مكب خاص مكب مرمدات مرمدات المجموع
امتصاصيةمنعزلجهة أخرىومعالجة عامةللنفايات الخطرةالبلدياتمركزيوخاصة

TotalPrivate CentralDumpsHazardousPublic TreatmentRecycling Handle toIsolationSeptic Unit

IncineratorsIncineratorsWaste  Network&Refining& SellingOther Tank

  DumpUnit Directory 

5774000712000506200No.External Organs EctomNonأعضاء بشرية مستأصلة نفايات

27244446410368019010001051100No.Internal Organs EctomSharpأعضاء داخلية أحشاءمعدية

38456138404116141573793000255000No.Teeth Contaminatedأسنانغري

13404541174585900182180001606300No.Placenta TissuesResiduesخالصات الوالدةحادة

 98018435006185650541828000000No.Serums and Vaccines Bags وادلطاعيمعبوات االمصال

477741754723584404790000181300No.Expired Blood Unitsوحدات الدم التالفة

1056502401000260038266840747068022662Ltr.Blood Tests ResiduesNonبقايا حتاليل دمنفايات

956622358169232888409372882910002991706420No.Urine Residues Hazurdousبقايا حتاليل بولطبية

251658627596730015675565650004574403615No.Stool Tests ResiduesMedicalبقايا حتاليل برازغري 
6834172723271424045001797160008847000No.micro. Test ResiduesWasteاطباق بقايا زراعة جرثوميةخطرة

81016346336158600248670001475800No.Biopsy Tests Tesidualعدد اخلزعات ادلفحوصة

38778214156810132131965111333000001595No.Urine Bagsأكياس سلس البول

13752601111285165702932771794900000286KgCotton & Gauzeمواد الغيار على اجلروح

133446560286828179343033616668000002800No.Disposable Diapersفوط مستعملة

35628623599483809912660670161253000000No.Different Size Bagsأكياس خمتلف األحجام

.24674110028768002776157137000000No(اوتوكليف)نفاذة للبخار
Permeable Bags 

(Autoclave) 

Isolated Containersعبوات لعزل

1925161011346147789529010000000No.for Sharp Toolsاألدوات احلادة

77819927616790417839970000000No.Spray Tubesعبوات مضغوطة
ناجتة عن وحدة غسيل 

.7407041997702621344302324100000459600Noالكلى
Disposales of  Dialysis 

Unit
981188114206212228702026036600010601000No.Medical Disposableعبوات االدوية

246177216848203918721485501790300000575000No.Medical Glassesمواد زجاجية

330211131936488966811358489471310000101000No.Disposable Plasticsمواد بالستيك

42350601901379578775954113800793000000No.I.V.S.Bagsعبوات حماليل وريدية

.Contd…/يتبع /…

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

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

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

البيانات مستثىن منها بيانات ادلستشفيات العسكرية (1)

Categoryالصنفالمادة

2011 كمية النفايات الصلبة والسائلة في نشاط الخدمات الطبية حسب الصنف وأسلوب التخلص :1.4.5 جدول

Table 5.4.1: Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and Method of Disposal, 2011 

Material

Department of Statistics/Enviroment Statistics 2011 2011 احصاءات البيئة/دائرة االحصاءات العامة 
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الوحدةحفرة تجميعتسليمها الى بيع وتدويروحدة تكرير شبكة مكب خاص مكب مرمدات مرمدات المجموع
امتصاصيةمنعزلجهة أخرىومعالجة عامةللنفايات الخطرةالبلدياتمركزيوخاصة

TotalPrivate CentralDumpsHazardousPublic TreatmentRecycling HandleIsolationSeptic Unit

IncineratorsIncineratorsWaste  Network& Refining& Sellingto OtherTank

  DumpUnit Directory

186562777714621491451550650534473600006317550No.Syringes & NeedlesSharpأبر وحقننفايات

16819297242243422742006012260000140050No.LancetsWasteشفراتحادة

45419510000971513510980005936Ltr.Clinical KitsChemicalكواشف طبية سائلةنفايات  

1085500002398840900048Ltr.Med. Stains& Medicinalأصباغ سائلةكيميائية

Liquids from Wasteسوائل ناجتةودوائية

1135253000074425847155000343840Ltr.Surgereisمن العمليات

3304270000299831206300009966Ltr.Disinfective Residuesبقايا منظفات ومعقمات عادية

393831000045173503703411642322000Ltr.Fixer Residues(فيكسر)بقايا مادة التحميض 

217190000349005391716856700Ltr.Developer Residues(ديفيلوبر)بقايا مادة التحميض 

253564637732349510138810034800101033699577800No.Wasted Filmsاألفالم التالفة

25920370503649020395193868000140000Ltr.Medicinal Residuesنفايات دوائية

Liquids Fromسوائل ناجتة عن

83703620000814362418667800040060Ltr.Dialysis Unitوحدة غسيل الكلى

Liquid from Isolateسوائل ناجتة

157668000001176985199695000200000Ltr.Dialysis Unitعن وحدة العزل

129170943392102001261555070000000No.Teeth fill Residuesنفايات وزوائد حشو االسنان

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 

The Results Excluded Data of the Military Hospitals (1)البيانات مستثىن منها بيانات ادلستشفيات العسكرية (1)

 2011 كمية النفايات الصلبة والسائلة في نشاط الخدمات الطبية حسب الصنف وأسلوب التخلص :1.4.5 جدول/ تابع
(1)

CategoryMaterialالصنفالمادة

Contd./ Table 5.4.1: Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and Method of Disposal, 2011 
(1)

Source: Department of Statistics

Department of Statistics/ Enviroment Statistics 2011 2011 احصاءات البيئة/ دائرة االحصاءات العامة 
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الوحدةإقليم الجنوبإقليم الشمالإقليم الوسطالمجموع
TotalCenter RegionNorth RegionSouth RegionUnit

5774387318974No.External Organs EctomNonأعضاء بشرية مستأصلة خارجيةنفايات

27244243912636217No.Internal Organs EctomSharpأعضاء داخلية أحشاءمعدية

38456326625059735No.Teeth Contaminatedأسنانغري

134045998192351710709No.Placenta TissuesResiduesخالصات الوالدةحادة

 9801851616443022100No.Serums and Vaccinesعبوات االمصال وادلطاعيم

477744044751932134No.Expired Blood Unitsوحدات الدم التالفة

10565029498099631210381Ltr.Blood Tests ResiduesNonبقايا حتاليل دمنفايات

95662269521418394677462No.Urine Residues Hazurdousبقايا حتاليل بولطبية

2516581656814620739770No.Stool Tests ResiduesMedicalبقايا حتاليل برازغري 
68341754905710381930541No.Micro. Test ResiduesWasteأطباق بقايا زراعة جرثوميةخطرة

8101658931635015735No.Biopsy Tests Residualعدد اخلزعات ادلفحوصة

3877822677399329326750No.Urine Bagsأكياس سلس البول

137526012688088663219820KgCotton & Gauzeمواد الغيار على اجلروح

133446512689462712938390No.Disposable Diapersفوط مستعملة

35628622572872437590552400No.Different Size Bagsأكياس خمتلف األحجام

 246741922431532701228No.Permeable Bags (Autoclave)(اوتوكليف)نفاذة للبخار 

Isolated Containersعبوات لعزل

1925161559652575610795No.for Sharp Toolsاألدوات احلادة

7781956809359017420No.Spray Tubesعبوات مضغوطة

7407046589716662315110No.Disposales of  Dialysis Unitخملفات ناجتة عن غسيل الكلى

2461772216479226905027930No.Medical Glassesمواد زجاجية

33021112033772120110467235No.Disposable Plasticsمواد بالستيك

42350603595490449960189610No.I.V.S.Bagsعبوات حماليل وريدية

.Contd…/يتبع /…

يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول وذلك: مالحظة
weighting procedures and rounding of figuresوالتقريب (الرتجيح)بسبب عملية التثقيل 

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

The Results Excluded Data of the Military Hospitals (1)البيانات مستثىن منها بيانات ادلستشفيات العسكرية (1)

2011 كمية النفايات الصلبة والسائلة في نشاط الخدمات الطبية حسب الصنف واالقليم :2.4.5 جدول

Table 5.4.2: Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and Region, 2011

CategoryMaterialالصنفالمادة

           Department of Statistics/  Environment Statistics 2011 2011 إحصبءاث البيئت/        دائرة اإلحصبءاث العبمت
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الوحدةإقليم الجنوبإقليم الشمالإقليم الوسطالمجموع

Total
Centre RegionNorth RegionSouth Region

Unit

18656277159200122181755554510No.Syringes & NeedlesSharpأبر وحقننفايات

1681929111845447359589880No.LancetsWasteشفراتحادة

454195435047525313895Ltr.Clinical KitsChemicalكواشف طبية سائلةنفايات  

108551038539080Ltr.Med. Stains& Medicinalأصباغ سائلةكيميائية

113525311066711083117751Ltr.Liquids From SurgereisWasteسوائل ناجتة من العملياتودوائية

3304272586344959222200Ltr.Disinfective Residuesبقايا منظفات ومعقمات عادية

393831168785541371412Ltr.Fixer Residues(فيكسر)بقايا مادة التحميض 

21719867354747572Ltr.Developer Residues(ديفيلوبر)بقايا مادة التحميض 

25356462037176359440139030No.Wasted Filmsاألفالم التالفة

259203235540933814325No.Medicinal Residuesنفايات دوائية

Liquids Fromسوائل ناجتة عن

83703626713577160455352232Ltr.Dialysis Unitوحدة غسيل الكلى

Liquid from Isolateسوائل ناجتة

15766801281405294875400Ltr.Dialysis Unitعن وحدة العزل

 129170128339631200No.Teeth Fill Residuesنفايات وزوائد حشو االسنان

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

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

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

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

البيانات ال تتضمن بيانات ادلستشفيات العسكرية (1)

(1) 2011 كمية النفايات الصلبة والسائلة في نشاط الخدمات الطبية حسب الصنف واالقليم :2.4.5 جدول/ تابع

Contd./ Table 5.4.2: Quantity of Solid and Liquid Wastes in the Medical Services Activity by Category and Region, 2011 
(1)

CategoryMaterialالصنفالمادة

           Department of Statistics/  Environment Statistics 2011 2011 إحصبءاث البيئت/        دائرة اإلحصبءاث العبمت
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الكمية 
غير محددأخرىحرق الطرح في العراء مكب النفاياتعدد

QuantityDump

Number

2632618131307010Cattle Organized Cattleابقارابقار منظمو

73807000380Table Eggs ( Package)Goats and Sheep(كرتونة )بيض مائده ضان وماعز

10875733977003720Sheepضان

231652198402800Goatsماعز

176078604784770972500012725840Damaged Eggs Hatcheriesصيصان تالفةفقاسات

1762442147861731110180139012725840

175514003332200Cattle Organized Cattleابقارابقار منظمو

40400000Cattle Unorganized Cattleابقار(تربية منزلية)ايقار 

651111854952286890SheepGoats and Sheepضانضان وماعز

2856458111312860Goatsماعز

777826230898900004688372Damaged Eggs Hatcheriesصيصان تالفةفقاسات

7789424309297263981593894688372

13112000Cattle Organized Cattleابقارابقار منظمو

220000Cattle Unorganized Cattleابقار(تربية منزلية)ايقار 

87625537802430Table Eggs ( Package)Goats and Sheep(كرتونة )بيض مائده ضان وماعز

65792746304000Sheepضان

101031979000Goatsماعز

80818427305200535132Damaged Eggs Hatcheriesصيصان تالفةفقاسات

81666327362576630243535132

2623050881527701250791593172217949344

2011كمية مخلفات الثروة الحيوانية حسب اإلقليم ونوع الحيازة ونوع المخلفات وأسلوب التخلص : 1.5.5جدول 

Table 5.5.1: Quantity of livestock Residues  by Region, Type of Holding and Waste, and Disposal Method, 2011 

 Disposal Methodاسلوب التخلص                                                                                                         

Type of ItemHolding TypeRegion نوع النفايةنوع الحيازه األقليم
Desposing in 

bare land

Burning     OtherUnspecified

C
en

tr
a

l

Totalالمجموع 

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : ادلصدر

وب
لجن

ا

S
o

u
th

Total المجموع 

Grand Total                  المجموع الكلي

مال
الش

N
o
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h

Total المجموع 

سط
الو
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 144

الكمية
أخرىحرق الطرح في العراء مكب النفاياتطن

QuantityDumpDesposing inBurning     Other

TonBare land
1531.70.0696.60.0835.1Organic manureOrganized Cattleسماد عضويابقار منظمو

276.9105.0171.90.00.0Organic manureUnorganized Cattleسماد عضوي(تربية منزلية)ايقار 

1.60.01.90.00.0Dairy productsGoats and Sheepمنتجات البانضان وماعز

1.20.01.20.00.0Sheep milkحليب ضان

20400.549.320146.80.8203.6Organic manureسماد عضوي

537.00.0492.344.80.0Organic manureBroilerسماد عضويالحم

22749.0154.321510.745.51038.7

5296.10.0134.15131.230.8Organic manureOrganized Cattleسماد عضويابقار منظمو

12.70.00.00.012.7Cattle milkUnorganized Cattleحليب ابقار(تربية منزلية)ايقار 

2705.2188.81824.3460.4231.7Organic manureسماد عضوي

22.30.89.611.8Sheep milkGoats and Sheepحليب ضانضان وماعز

20228.636.119521.7642.928.0Organic manureسماد عضوي

2.10.00.91.20.0Mohair Sheepشعر ماعز

3.20.03.20.00.0Woolصوف

1190.482.0298.3810.00.0Organic manureBroilerسماد عضويالحم

29460.5307.721792.17045.6315.0

33.00.033.00.00.0Organic manureOrganized Cattleسماد عضويابقار منظمو

0.10.00.10.00.0Cattle milkUnorganized Cattleحليب ابقار(تربية منزلية)ايقار 

                37.30.029.50.07.7سماد عضوي

7.17.00.20.00.0Sheep milkGoats and Sheepحليب ضانضان وماعز

1.41.40.00.00.0Sheep and goats milkحليب ماعز

13277.0665.312527.472.112.1Organic manureسماد عضوي

0.30.30.00.00.0Mohair Sheepشعر ماعز

10.910.10.80.00.0Woolصوف

2215.21014.41133.767.10.0Organic manureBroilerسماد عضويالحم

15582.31698.513724.7139.219.9

67791.72160.657027.67230.31373.6

اقليم 

2011كمية مخلفات الثروة الحيوانية  حسب األقليم ونوع الحيازة ونوع المخلفات وأسلوب التخلص  :2.5.5جدول 

Table 5.5.2: Quantity of livestock Residues by Region, Type of Holding and waste, and Disposal Method, 2011

 Disposal Methodاسلوب التخلص

Type of ItemWaste TypeRegion نوع النفايةنوع الحيازه

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : ادلصدر

N
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h

C
en

tr
a

l
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Total المجموع

Grand Totalالمجموع الكلي

سط
الو

Totalالمجموع

مال
الش

Totalالمجموع
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 النفايات اإللكترونية. 5.5
أظهرت نتائج مسح النفايات اإللكرتونية يف أنشطة الصناعات اخلطرة وبعض أنشطة الصناعات األخرى 
املختلفة أن أسلوب التخلص الغالب من هذه النفايات اإللكرتونية كان عن طريق البيع ملختلف 

مبنحها  ، ما عدا الشاشات العادية حيث مت التخلص منها%44النفايات اإللكرتونية مبتوسط نسب بلغ 
. كما أظهرت النتائج إن األسلوب الغالب يف أنشطة الفنادق والتعليم  %92اىل جهة أخرى بنسبة بلغت 

 جلميع النفايات اإللكرتونية.  %19كان البيع مبتوسط نسب 
كما أظهرت النتائج أن عدد النفايات اإللكرتونية )كمبيوترات وشاشات وطابعات، ...اخل( يف أنشطة 

. بينما %19جهازاً، وأنه مت التخلص منها عن طريق البيع مبتوسط نسب بلغ  2241مني بلغ املالية والتأ
ألساليب أخرى مثل  %49يف أنشطة صيانة الربجميات توزعت نسب التخلص بني متوسط نسب بلغ 

 مكبات النفايات. عن طريق% 92ختزينها يف املستودع و
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أخرىبيع مكب خاص  تسليمو الى جهاتمنحة الى جهة أخرى مكب االمانة الكمية
مختصة بالتدويرعدد

QuantityDumpGrantedDelivered to Special Sell      Other

Numberto OtherRecyling Specialist Dump

237079250067371299personal Computerكمبيوتر شخصي

13044009627persona Laptopكمبيوتر حممول

7351020700134384CRT Screenشاشات عادية

124120042384LCD Screenشاشات كريستال

210160016440Scannersماسح ضوئي

11392731552269576Printers and Faxطابعات وفاكسات

 141631171175759488Electrical devicesنفايات كهربائية

665310010145209Otherأخرى

4527033201403556499personal Computerكمبيوتر شخصي

1960110046139persona Laptopكمبيوتر حممول

4290380033556CRT Screenشاشات عادية

260048602034LCD Screenشاشات كريستال

28808002728Scannersماسح ضوئي

68104630361272Printers and Faxطابعات وفاكسات

 576305033704954270Electrical devicesنفايات كهربائية

101300014837162Otherأخرى

251445041012461182personal Computerكمبيوتر شخصي

32235133307773persona Laptopكمبيوتر حممول

2956020053014211283CRT Screenشاشات عادية

2370740010458LCD Screenشاشات كريستال

28210060122144Scannersماسح ضوئي

13452559291930301Printers and Faxطابعات وفاكسات

1504012001336156Electrical devicesنفايات كهربائية

49304400232217Otherأخرى

119537600170982personal Computerكمبيوتر شخصي

51200007506persona Laptopكمبيوتر حممول

65916200057441CRT Screenشاشات عادية

350000332LCD Screenشاشات كريستال

128200000108Scannersماسح ضوئي

4542940018402Printers and Faxطابعات وفاكسات

 34812000108228Electrical devicesنفايات كهربائية

30030000000Accessoriesأكسسورات

42842400050Otherأخرى

33659181820163001721872810625Total
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Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : ادلصدر
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كمية ونوع المخلفات اإللكترونية والكهربائية الناتجة عن األنشطة االقتصادية المختلفة خالل الخمس سنوات األخيرة حسب أسلوب التخلص :1.6.5جدول 
Table 5.6.1: Quantity and Type of Electronic, Electrical Waste Produced by Different Economic Activities During the last 5 Years by Dsiosposal Method

القطاع 
االقتصادي

نوع النفاية

                                        Disposal Methodأسلوب التخلص                                                                 

Waste Type
Economic 

Sector

Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئة/  دائرة اإلحصاءات العامة
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منحة الى  مكب االمانة 
جهة أخرى

 تسليمو الى جهات مختصة 
بالتدوير

أخرىبيع مكب خاص 

QuantityDumpGranted 

to Other

Delivered to 

Recyling Specialist

Special 

Dump

Sell      Other

2021825300017618070No.Dry Batteriesعددبطاريات جافة

199000470152No.Chargeable Batteriesعددبطاريات قابلة للشحن

191.7166.70.00.025.00.00.0TonDry Batteries (Ton)طن(طن)بطاريات جافة 

39183367611801232661106No.Cartridge Inkعددعبوات أحبار كارتدرج

5043720013200No.Refill Inkعددعبوات أحبار معبأة

1128881090770214740812550No.Dry Batteriesعددبطاريات جافة

482445073000No.Chargeable Batteriesعددبطاريات قابلة للشحن

205531594429169927171630No.Cartridge Inkعددعبوات أحبار كارتدرج

19347861148000No.Refill Inkعددعبوات أحبار معبأة

232300000No.Other ( Accessories )عدد(أكسسورات)أخرى 

104298100565No.Dry Batteriesعددبطاريات جافة

31334732398986No.Chargeable Batteriesعددبطاريات قابلة للشحن

27159262801115195342154No.Cartridge Inkعددعبوات أحبار كارتدرج

725483015654140No.Refill Inkعددعبوات أحبار معبأة

125212470005No.Dry Batteriesعددبطاريات جافة

6703360028No.Chargeable Batteriesعددبطاريات قابلة للشحن

12901003790012196No.Cartridge Inkعددعبوات أحبار كارتدرج

316238000375No.Refill Inkعددعبوات أحبار معبأة

160000160No.Generated Electricity Batteriesعددبطاريات توليد كهربائية

90.532.031.00.00.00.027.5TonPaper and Cartoon Wasteطننفايات ورقية وكرتونية

.22816419620434357052225017431918Noعدد

طن
282.2198.731.00.025.00.027.5

Ton

S
erv

icesS
ecto

r

Source: Department of Statisticsدائرة اإلحصاءات العامة : ادلصدر
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2011كمية ونوع المخلفات اإللكترونية والكهربائية الناتجة عن األنشطة االقتصادية المختلفة حسب أسلوب التخلص : 2.6.5 جدول

Table 5.6.2: Quantity and Type of Electronic, Electrical Waste Produced by Different Economic Activites by Dsiosposal Method, 2011

القطاع 
االقتصادي

الوحدةنوع النفاية
الكمية

                Disposal Methodأسلوب التخلص                             

UnitWaste Type
Economic 

 Sector
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  قطاع النفقات والحسابات البيئية .6
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 النفقات والحسابات البيئية  .1.6
 

قطاع  كان أكثر القطاعات إنفاقا على محاية البيئةأن  اىل 1199أشارت نتائج اإلنفاق البيئي لعام 
مليون  4165حيث بلغت النفقات اجلارية منها  ،مليون دينار 4.69حجم اإلنفاق  بلغالبلديات حيث 

األنشطة مليون دينار. كما أشارت النتائج إىل أن النفقات البيئية يف  .56دينار فيما بلغت الرأمسالية 
 شكلت ،مليون دينار 3163ت بلغ (وبعض األنشطة الصناعية األخرى اخلطرةالصناعية )الصناعات 

ة قطاع اخلدمات الطبية لثوحل يف املرتبة الثا  .%11والرأمسالية  %8النفقات التشغيلية منها 
على  %11مليون دينار أنفق منها  161)املستشفيات اخلاصة والعامة(، حيث بلغ حجم اإلنفاق 

فقد حلت يف املرتبة  ،أما أنشطة الفنادق والتعليمرأمسالية. النفقات لعلى ا %9تشغيلية وال اخلدمات
نفقات  %3.نفقات تشغيلية وك %33 مت إنفاق ،مليون دينار 169حجم إنفاقها حيث بلغ  ،األخرية

ألف  91كما أشارت النتائج إىل أن أعداد العاملني يف محاية البيئة يف هذه القطاعات بلغ  رأمسالية.
 عامل. 
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ترميز
النشاط
ISICأخرى ذاتيأخرى ذاتي
CodeOwnOthersOwnOthers

Waste management 3661735109490910120817إدارة النفاياتالفنادق وادلخيمات، ومنازل السكىن ادلؤقتة5510الوسط

centralHotels & Camps 2090012044247984734286743576إدارة ادلياه العادمةWaste water management

4822905486457158286Noise and vibration abatementاحلد من الضوضاء و االىتزازات

5161324693516752286408042Protection of landscapمحاية ادلنظر العام الطبيعي

008570857Research and developmentأنشطة االحباث و التطوير

.1988645714064028521Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

Waste management 1590207935023837إدارة النفاياتالتعليم الثانوي8521

General Secondary Education14258079525093783إدارة ادلياه العادمةWaste water management

689000689Noise and vibration abatementاحلد من الضوضاء و االىتزازات

1716701434018602Protection of landscapمحاية ادلنظر العام الطبيعي

68850154908434Research and developmentأنشطة االحباث و التطوير

.48200247907298Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة

Waste management 83590106309422إدارة النفاياتالتعليم العايل8530

Higher Education110703473660348473إدارة ادلياه العادمةWaste water management

115360941012477Protection of landscapمحاية ادلنظر العام الطبيعي

.00664306643Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة 

446068625911339955411431889757 Total

053600536الفنادق وادلخيمات، ومنازل السكىن ادلؤقتة5510الشمال

NorthHotels & Camps

waste management 63840006384إدارة النفاياتالتعليم العايل8530

Higher Education70000007000إدارة ادلياه العادمةwaste Water management

560000560protection of landscapمحاية ادلنظر العام الطبيعي

1400000014000research and developmentأنشطة االحباث و التطوير

279445360028480 Total

Waste management 11349667271510120375إدارة النفاياتالفنادق وادلخيمات، ومنازل السكىن ادلؤقتة5510الجنوب

SouthHotels & Camps 378890505038393إدارة ادلياه العادمةWaste water management

984920112098604Protection of landscapمحاية ادلنظر العام الطبيعي

.1615400016154Environmental protection n.e.cأنشظة محاية البيئة الغري مصنفة 

Waste management 500000500إدارة النفاياتالتعليم الثانوي8521

General Secondary Education250000250محاية ادلنظر العام الطبيعيProtection of landscap

26678067277680274275Total

740792698541340723411432192512Grand Total

Source: Department of Statistics .دائرة االحصاءات العامة:  ادلصدر

المجموع
waste management

المجموع

المجموع
المجموع الكلي

أدارة النفايات 

(دينار)  2011 النفقات البيئية في انشطة الفنادق و التعليم حسب اإلقليم والوسط البيئي ونوع اإلنفاق: 1.1.6 جدول
Table 6.1.1: Environmental Expenditures in Hotels &Education Activities by Environmental Domain, Region and Type of Expenditure, 2011 (JD)

المجموعالنفقات الرأسماليةالنفقات الجاريةالنشاط االقتصادياإلقليم
Environmental Domain

Current ExpendituresCapital Expenditures

RegionEconomic Activity  Total

الوسط البيئي

  Department of Statistics/ Environment Statistics 2011 2011 إحصاءات البيئية/ دائرة اإلحصاءات العامة  
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0202 لقطاع النفقات والحسابات البيئيةقائمة المؤشرات البيئية   

  
 المؤشرات 

 *إنفاق القطاع العامنسبة اإلنفاق على محاية البيئة من إمجايل : (1) 11.1%

 **نسبة العاملني يف محاية البيئة من إمجايل العاملني يف القطاع العام(: 1) 2.1%

 *: أويل 
 **: مستثىن العاملني يف املؤسسات والشركات املسامهة العامة 
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 Sources of FundingEnvirinmental Expendituresمصادر التمويلنوع االنفاقالنفقات البيئية

قروضمنح منالنفقاتالنفقات
 تمويليةالحكومةالرأسمالية الجارية

CurrentCapital Own GOV.Financing 

 Expens. Expens.SourcesGrantsLending

32,578.44,608.537,186.937,159.427.50.0Waste Managementإدارة النفايات

890.81,300.02,190.82,190.80.00.0Treatment of  Wasteمعاجلة النفايات

22,455.03,124.125,579.125,579.10.00.0Purchase of  Vehiclesشراء وسائط النقل

4,816.617.54,834.14,816.617.50.0Fuelاحملروقات

3,718.587.83,806.23,806.20.00.0Maintenance Costكلفة الصيانة

697.679.2776.8766.810.00.0Purchase of Containersشراء حاويات

2,140.332.22,172.52,172.50.00.0Activities to Protect Public Parksأنشطة حماية المتنزهات العامة

2,140.332.22,172.52,172.50.00.0Trees Plantationزراعة األشجار

200.00.0200.0200.00.00.0Protection of Soil and Ground Waterحماية ومعالجة التربة والمياه الجوفية

135.045.6180.6180.60.00.0Environmental Research & Developmentأنشطة االبحاث والتطوير

85.00.085.085.00.00.0Air Protection Studiesدراسات حلماية اذلواء

50.045.695.695.60.00.0Waste Studiesدراسات النفايات

.1,487.44.81,492.21,487.25.00.0Environmental Protection Activities n.e.cانشطة حماية البيئة الغير مصنفة

10.50.010.510.50.00.0Training Coursesدورات تدريبية

.1.10.01.11.10.00.0General Admin. Activities of the Envأنشطة إدارية عامة للبيئة

1,475.94.81,480.71,475.75.00.0Spraying Pesticidesرش ادلبيدات

36,541.24,691.241,232.441,199.932.50.0Totalالمجموع

2,667.9412.73,080.63,010.55.065.1Waste Managementإدارة النفايات

0.0210.6210.6145.50.065.1Purchase of Vehiclesشراء وسائط النقل

1,542.934.61,577.51,577.50.00.0Fuelاحملروقات

1,120.013.51,133.51,128.55.00.0Maintenance Costكلفة الصيانة

شراء حاويات
5.0154.0159.0159.00.00.0Purchase of Containers

31.80.031.831.80.00.0Activities to Protect Public Parksأنشطة حماية المتنزهات العامة

31.80.031.831.80.00.0Trees Plantationزراعة األشجار

1.00.01.01.00.00.0Protection of Soil and Ground Waterانشطة لحماية التربة والمياه الجوفية

.97.223.3120.5118.12.50.0Environmental Protection Activities n.e.cانشطة حماية البيئة الغير مصنفة

97.223.3120.5118.12.50.0Spraying Pesticidesرش ادلبيدات

2,797.9436.03,233.93,161.37.565.1Totalالمجموع

1,013.8435.21,449.01,201.1247.90.0Waste Managementإدارة النفايات

50.00.050.050.00.00.0Treatment of  Wasteمعاجلة النفايات

0.020.020.00.020.00.0Purchase of Transportشراء وسائط النقل

615.164.0679.1651.227.90.0Fuelاحملروقات

321.8118.9440.7440.70.00.0Maintenance Costكلفة الصيانة

26.9232.3259.259.2200.00.0Purchase of Containersشراء حاويات

37.50.037.537.00.50.0Activities to Protect Public Parksأنشطة حماية المتنزهات العامة

37.50.037.537.00.50.0Trees Plantationزراعة األشجار

20.00.020.020.00.00.0Protection of Soil and Ground Waterانشطة لحماية التربة والمياه الجوفية

.64.025.089.085.23.80.0Environmental Protection Activities n.e.cانشطة حماية البيئة الغير مصنفة

0.10.00.10.10.00.0Training Coursesدورات تدريبية

.1.00.01.01.00.00.0General Admin. Activities of the Envانشطة ادارية عامة للبيئة

62.925.087.984.13.80.0Spraying Pesticidesرش ادلبيدات

1,135.3460.21,595.51,343.3252.30.0Totalالمجموع

40,474.45,587.346,061.845,704.4292.265.1Total Environmental Expendituresمجموع اإلنفاق البيئي الكلي

دائرة اإلحصاءات العامة:  المصدر

(الف دينار) 2011 النفقات البيئية في قطاع البلديات حسب اإلقليم والوسط البيئي ونوع اإلنفاق: 1.2.6 جدول
Table 6.2.1: Environmental Expenditure in Municipal Sector by Region and Environmental Domain, 2011 (000 JD)

Type of Expenditures

Total

Centralالوسط

Environmental Domain الوسط البيئي
ذاتيالمجموع

 Source: Department of Statistics

Northالشمال

Southالجنوب
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رأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاري
CurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapital

7.00.00.00.00.00.00.00.00.00.015.50.0Quarry of stone,sand and clayاستغالل احملاجر الستخراج االحجار والرمل والطفل

1.731.20.0750.00.024624.00.00.01.20.06.430.0Mining of chemical and fertilizer mineralsتعدين ادلعادن الكيميائية ومعادن االمسدة

23.00.19.10.00.00.00.00.00.00.00.20.0Manufacturing of dairy productsصناعة منتجات االلبان

0.00.40.00.00.00.00.00.00.00.02.40.0Manufacturing of malt liquors  and maltصناعة ادلشروبات الكحولية وصنع مشروب الشعري

46.22.9124.10.05.70.00.00.00.00.023.35.7Manufact. of soft drinks, production of mineral watersصنع ادلشروبات غري الكحولية،انتاج ادلياه ادلعدنية 

14.70.00.00.00.00.00.00.00.00.05.60.0Manufacturing tobacco productsصناعة منتجات التبغ

0.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Weaving of  textilesنسج ادلنسوجات

0.00.27.20.00.00.00.00.00.00.00.00.0Finishing of textlesامتام ادلنسوجات

0.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of knitted, crocheted fabrics & articlesصنع االقمشة ادلغزولة بصنارة وبابرة معقوفو

8.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac.of made-up textile articles, except apparelصناعة ادلنسوجات اجلاىزة عدا ادلالبس

1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufacturing of carpets and rugsصناعة السجاد والبسط

 0.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of luggage Handbags, Saddlery & Harnessصناعة حقائب االمتعة واليد والسروج واالعنة

28.71.00.00.01.20.00.10.00.00.00.60.0Printingالطباعة

0.51.70.00.00.00.01.80.00.00.00.00.0Service activities related to printingأنشطة اخلدمات ادلتصلة بالطباعة

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

8.81.81.20.00.90.00.60.02.40.03.20.0polishing preparations, perfumes & toilet preparationsوالتلميع، والعطور ومستحضرات التجميل

27.00.00.00.00.60.00.00.00.00.00.00.0Manufacturing of cement,lime and plasterصناعة االمسنت ومنتجات صلب نصف جاىزة

411.20.00.00.00.09.80.03.9147.70.00.00.0Cutting shaping and finishing of stoneقطع وتشكيل وصقل األحجار

 0.80.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufacturing of electronic componentsصناعة مكونات االلواح االلكرتونية

.0.00.00.00.00.00.066.70.00.00.022.70.0Other manufacturing n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة يف موقع اخر

0.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Repair of electrical equipmentاصالح ادلعدات الكهربائية

579.639.6141.6750.08.424633.869.23.9151.30.079.935.7Totalالمجموع

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

حماية البيئة الغير مصنفة  أنشطة األبحاث  الحد من الضوضاء الحد من التلوث إدارة المياه إدارة النفايات

Pollution abatementNoise & vibrationResearch Environmental

في مكان أخروالتطوير

Table 6.3.1 : Environmental  Expenditures in Some Industerial Activities by Expenditure Type, Environmental Domain and Industerial Activity, 2011 (000 JD)

(ألف دينار) 2011 النفقات البيئية في بعض أنشطة الصناعات حسب نوع اإلنفاق والوسط البيئي والنشاط االقتصادي :1.3.6 جدول

Economic Activity النشاط االقتصادي
ManagementManagement (Protection of Air) abatement & development

 واالهتزازات(حماية الهواء)العادمة

 Protection n.e.c. 

WasteWastwater
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رأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاري
CurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapital

18.60.02.30.03.30.01.50.00.80.01.40.02.70.0Manufac. of veget. & animal oils & fatsصناعة الزيوت والدىون النباتية واحليوانية

1.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Tanning & dressing of leather & furدباغة وهتيئة وصباغة اجللود والفراء

37.60.014.440.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac.of pulp, paper & paperboardصناعة عجائن الورق والورق ادلقوى

179.40.020.00.00.00.010.00.013.00.00.00.06.30.0Manufac. of basic chemicalsصناعة ادلواد الكيميائية االساسية

4.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of fertilizers & nitrogen compoundsصناعة االمسدة وادلركبات النيرتوجينية

 Manufac. of plastics andصناعة اللدائن البالستيك

7.40.00.00.00.020.20.00.00.60.00.06.00.50.0synthetic rubber in primary formوادلطاط الرتكييب يف اشكالو االولية

Manufac. of pesticides andصناعة ادلبيدات احلشرية 

0.70.00.00.08.60.01.70.01.40.00.00.07.70.0other agrochemical productsوادلنتجات الكيميائية الزراعية االخرى

,Manufac. of Paints,Varnishesصناعة الدىانات والورنيشات 

18.934.47.30.00.010.90.018.20.00.00.00.017.00.0Similar Coating, Printing Ink & Masticsوالطالءات ادلماثلة واحبار الطباعة

.1.20.00.00.07.00.80.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac.of other chem. products n.e.cمصنفة غري اخرى منتجات كيميائية صناعة

 Manufac. of Pharmaceuticalsصناعة ادلنتجات الصيدالنية 

 256.11.035.310.919.50.00.80.2457.50.07.50.08.40.0Medicinalوالدوائية والكيماوية والنباتات الطبية

 Manufac. of Rubber Tyersصناعة االطارات واالنابيب ادلطاطية 

Tubes & 7.70.00.00.042.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0وجتديد االسطح اخلارجية لالطارات 

108.61.20.00.70.00.00.60.00.00.06.00.05.40.0Manufac.of plastics productsصناعة منتجات اللدائن

4.81.78.90.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manufac. of basic iron and steelصناعة احلديد والصلب القاعدي

Manufac. of basic precious andصناعة ادلعادن الثمينة القاعدية

6.70.10.00.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0other non-ferrous metalsوادلعادن غري احلديدية االخرى

 3.70.00.00.01.71125.00.01125.00.00.00.00.00.00.0Casting of iron and steelسبك احلديد والصلب 

Manufac. of medical and dentalصنع االدوات وادلستلزمات الطبية

0.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0instruments and suppliesاليت تستخدم يف عالج االسنان

.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.0Other Manufacturing n.e.cصناعات حتويلية اخرى غري مصنفة

Total 6.048.10.0#####658.938.488.151.687.11157.014.61143.4473.30.0المجموع

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

(ألف دينار) 2011 النفقات البيئية في قطاع الصناعات الخطرة حسب نوع اإلنفاق والوسط البيئي والنشاط االقتصادي :2.3.6 جدول
Table 6.3.2: Environmental  Expenditures in Hazardous Industrial Sector by Expenditure Type, Environmental Domain and Industrial Activity, 2011 (000 JD)

Research &

أنشطة حماية البيئة الغير
مصنفة في مكان أخر  والتطوير

Environmentalالنشاط االقتصادي

ManagementManagement (Protection of Air)gases & ventilation air abatement development Protection n.e.c. 

WasteEconomic Activity

أنشطة األبحاث الحد من الضوضاء أنشطة التهوية  الحد من التلوث إدارة المياه العادمة إدارة النفايات
 واالهتزازاتومعالجة الغازات العادمة(حماية الهواء)

WastwaterPollution abatementTreatment of exhaustNoise & vibration
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 Regionاالقليم                     

الوسط
    

Centralالشمال  Northالجنوب    South

رأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاري
CurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapital

536.19.611.00.032.530.0Waste management إدارة النفايات

141.60.00.00.00.0750.0wastewater managementإدارة ادلياه العادمة

7.89.80.60.00.024624.0Pollution abatement (Protection of Air)(محاية اذلواء) احلد من التلوث 

 69.23.90.00.00.00.0Noise and vibration abatement (excluding workplace protection)(بأستثناء مكان العمل) احلد من الضوضاء واالىتزازات 

Research and development 151.30.00.00.00.00.0 أنشطة األحباث والتطوير

 .69.45.710.50.00.030.0Environmental Protection n.e.c أنشطة محاية البيئة الغري مصنفة يف مكان أخر

Total 975.329.222.10.032.525434.0المجموع

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

 Regionاالقليم                     

الوسط
    

Centralالشمال  Northالجنوب    South

رأسماليجاريرأسماليجاريرأسماليجاري
CurrentCapitalCurrentCapitalCurrentCapital

500.637.820.00.6138.30.0Waste management إدارة النفايات

68.151.60.00.020.00.0wastewater managementإدارة ادلياه العادمة

87.11157.00.00.00.00.0Pollution abatement (Protection of Air)(محاية اذلواء) احلد من التلوث 

4.61143.20.00.210.00.0Treatment of exhaust gases & ventilation air أنشطة التهوية ومعاجلة الغازات العادمة

 463.30.00.00.010.00.0Noise and vibration abatement (excluding workplace protection)(باستثناء موقع العمل) احلد من الضوضاء واالىتزازات 

8.96.06.00.00.00.0Research and development أنشطة األحباث والتطوير

 .48.10.00.00.00.00.0Environmental Protection n.e.c أنشطة محاية البيئة الغري مصنفة يف مكان أخر

Total 1180.52395.526.00.8178.30.0المجموع

Source: Department of Statistics دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر

(ألف دينار) 2011 لنفقات البيئية في بعض أنشطة الصناعات حسب نوع اإلنفاق واإلقليما :3.3.6 جدول
Table 6.3.3: Environmental Expenditures in some Industrial Activities by Expenditure Type and Region, 2011 (000 JD)

(ألف دينار) 2011النفقات البيئية  في قطاع الصناعات الخطرة حسب نوع اإلنفاق واإلقليم : 4.3.6جدول 

Environmental  Domainالوسط البيئي

Table 6.3.4: Environmental Expenditures in Hazardous Industrial Sector by Expenditure Type and Region, 2011 (000 JD)

Environmental  Domainالوسط البيئي
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مجموع 
النفقات

Totalالجنوبالشمالالوسطالجنوبالشمالالوسط

CentralNorthSouthCentralNorthSouthExpend.

4,00000591,471017,150612,621Waste management

0000000Noise and Vibration Abatement

3,000003,000006,000Radioactivity Abatement 

0000000Research and Development 

0000000Environment Protection n.e.c.

Wages and Salaries of Employees

00095,710232,51213,000341,222in Environment Protection 

7,00000690,181232,51230,150959,843Total Public Expenditures

24,40000873,96528,27028,700955,335Waste management

000452,85000452,850Noise and Vibration Abatement

00035,6920035,692Radioactivity Abatement 

0005,360005,360Research and Development 

00075,6000075,600Environment Protection n.e.c.

Wages and Salaries of Employees

000289,09795,7607,300392,157in Environment Protection 

24,400001,732,564124,03036,0001,916,994Total Private Expenditures

31,400002,422,745356,54266,1502,876,837

دائرة االحصاءات العامة:  ادلصدر
 Source: Department of Statistics

مجموع نفقات القطاع الخاص
Total Expendituresمجموع اإلنفاق الكلي

مجموع نفقات القطاع العام

الخاص

ادارة النفايات

Private

احلد من الضوضاء
احلماية من االشعاع

أنشطة األحباث والتطوير
انشطة محاية البيئة غري مصنفة يف مكان اخر

محاية البيئة داخل ادلستشفى

الحكومي

ادارة النفايات

Public

 احلد من الضوضاء واالىتزازات

(دينار ) 2011  النفقات البيئية  في نشاط الخدمات الطبية حسب القطاع واإلقليم: 1.4.6 جدول
Table 6.4.1: Environmental Expenditures in Medical Services Activity by Sector and Region, 2011 ( JD)

القطاع
النفقات التشغيلية       النفقات الراسمالية       النفقات البيئية

Environmental Expenditures

Sector Capital ExpendituresCurrent Expenditures

Environmental Protectionحماية البيئة 

اجور ورواتب العاملني يف أنشطة

اجور ورواتب العاملني يف أنشطة

احلماية من االشعاع
أنشطة األحباث والتطوير

انشطة محاية البيئة غري مصنفة يف مكان اخر

محاية البيئة داخل ادلستشفى
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المخصصات  أعداد
(دينار) العاملين
No. ofCompensation

Employees(JD)

10,25229,518,645Municipalitiesالبلديات

Hazardous Industrial Activities andأنشطة الصناعات اخلطرة وبعض

3911,924,293Some Non-Hazardous Activitiesاألنشطة غري اخلطرة

4451,240,984Services (Hotels and Education Activities)(نشاطي الفنادق والتعليم)اخلدمات 

9862,250,919Hospitalsادلستشفيات

12,07434,934,841Totalالمجموع

Source: Department of Statistics

2011 عداد العاملين في حماية البيئة ومخصصاتهم حسب القطاعأ: 1.5.6جدول 

Table 6.5.1: Number of  Environmental Protection Employees and Compensation by Sector, 2011 

Sectorالقطاع

دائرة اإلحصاءات العامة:  ادلصدر
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