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 كلمات مضيئة  

  يحظى  أن  ينبغي  وطني  واجب  البيئة  بموضوع  االهتمام  إن ”     
  حكومتكم  تولي  أن  آمل  فـأنني  ذلك  وعلى  والرعاية  باالهتمام
  طبيعة  من  به  اهلل  حبانــــا  ما  على  للمحافظة  الالزم  االهتمام

  الخطـط  وضع  عند  البيئية  العوامل  تراعى  وأن  ومناخ
  القـانونية  اإلجراءات  وضع  إلى  تبادر  وان  التنموية  والمشاريع
 .“البيئة  على  الحفـاظ  من  تمكن  التي   واإلدارية

 كتاب التكليف السامي

 لدولة المهندس علي ابو الراغب

 2000حزيران  19
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 (2006حزيران    15) مدراء اإلدارة الملكية لحماية البيئة منذ التأسيس
 (  لوحة الشرف  ) 
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الرقم  #

 العسكري 

 إلى  من  االسم  الرتبة 

 2006/11/7 2006/8/15 الرقاد  عبدهللامحمد  عميد 1367 1

 2007/8/18 2006/11/8   العبداالتعبد المهدي  عبدهللا عقيد 2411 2

 2009/2/17 2007/8/19 محمود خليل الترك  عميد 9878 3

 2009/7/17 2009/2/18 نبيل محمد عربيات  عميد مهندس  1854 4

 2010/7/18 2009/7/18 عدوان محمد العدوان  عقيد  2371 5

 2012/6/27 2010/7/18  الفاعوريفتحي توفيق  عقيد دكتور  2374 6

 2013/5/15 2012/6/28 احمد سالم الطعاني    عميد مهندس 3915 7

 2013/7/3 2013/5/15 ثابت كمال الناصر  عميد 2081 8

 2013/7/3 حمزة احمد القيام  عقيد دكتور  3160 9
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 مقدمـــة  

يُعددقطاعددلبطئة منددهط ددقطاعدد طئةيعلحددلبطئةتددمطعلىددمطعلاعتسددلاطح ددمط سمدد طئةس ددت يلبط

ئةعلةسمهطوئإلا مسمهطوئةسل مهطةسلطعشدل  طئة مندهط دقط د ئبيطي معمدهط م يدهطوومد ط م يدهط

حنصدد ئطاسلسددملطاسددتس ئبطئةلمددلتطوييس  تفددلطعلإلدددلههطاةددمطعددقئر فلطئةس ل دد طوومدد ط

 .ئةس ل  طهمط سم طن ئ مطئةلملتطئا تسلحمهطوئااتصلييهطوئةتنس يهط

وعشللطئةتفقيقئبطئة منمدهطرعد ئط  س سدلطيتع داطعلدلعهطئةعفد يطح دمط سمد طئ  دعقتط

وئةس ت يلبطهدمطايبئ طئةطعداطئة منمدهطوعد ئ حطئةلعدل طح دمطالوسدهطئ وة يدلبطئةقوةمدهط

وئإلا مسمددهطوئة ينمددهطةلسليتفددلطوئةلددقط ددقطئسددتنائططئةسدد ئبيطئةع معمددهطوئةلعددل طح ددمط

 . ي قطئ  مللطئةيلي هطهمطع هم طعمنهطنىمعهطوآ نهطة    لطاةمطئةتنسمهطئةس تقئ هط

و ددقطاعدد طئةتلددقيلبطوئة ددت يلبطئةتددمطعفددقيطاعددلبطئة منددهطهددمطئ بي ط دد طئةسدد ئبيط

ئةسلومهطوعقع بطن حمهطئةسملهططوطعائيقطئةع داطح دمطئةعلادهطوئبععدلبطاسدعلبعلطوددعهط

علإلدلههطاةمطئة حمطوئةصدمقطئةعدلو يقطواعد ط, ئةتن مقط لعمقطئةعفلبطئةسعنمهطعلة منهط

 .ئ  علبطئةل  مهطوئاستثسلبئبطوم طئةس تقئ ه

وح م طهيقطال تط سمد طئةسسس دلبطئةسعنمدهطعلةشدل طئة مندمطع حدقئيطئاسدت ئعمعملبطئةتدمط

ع سقط  ئ فدهطع داطئةتلدقيلبط دقطردتلطئةتن دمقطوع دله طئةعفد يطهمسدلطعمنفدلطعليميدلط

ة تنسمهطئةس تقئ هطوئةلعل طح مطحنل د طئة مندهطعللهدهط ل نلعفدلطمطهلسليدهطئة مندهطوئ داط

وينددمطوان ددلنمطيلددت طح ددمطئةعسمدد طعددولطالهددهطئةعفدد يطئةتددمط ددقط ددلنفلط دد  طئة منددهط

وئسددتقئ تفلطوعلدد ياطعددوئطئةسعفدد اطةدددقتطهنددلبطئةسعتسدد طعسطت ددهط  ددت يلعف طةععدددلط

ئةسددد ئيقطعددد طئةشددد ياطئة وم دددمطوئاسدددت ئعمعمطةسنددد طئانتفلادددلبطئة منمدددهط سليدددهطةددد ط

 .وةأل مللطئةيلي ه
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 البيئية الشرطة إدارة إنشاء تقرر  السامية الملكية للتوجيهات تنفيذًا

 العام األمن بمديرية إداريا  وترتبط 2006 حزيران 15 من اعتبارًا

 . البيئة بوزارة وفنيا

 

 

 بتغيير السامية الملكية اإلرادة صدرت 2008  أول كانون 15 وبتاريخ

 وتم Rangers  /البيئة لحماية الملكية اإلدارة  ليصبح اإلدارة اسم

    : اآلتي اإلدارة شعار اعتماد
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 تأسيس اإلدارة  
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 :القيم الجوهرية

 
   الشفافيـــة والمساءلـــــة -الوالء واالنتماء                             -

 المؤسسية المجتمعية  -سيـادة القانـــون                             -

 المؤسسة المتعلمة   -العدالـــــــــة وتكافؤ الفرص               -

 التحفيـــــز والتمكيــــن  -النزاهة والعمل بروح الفريق              -

  

 

 

 

 .إدارة رائدة ومتميزة في حماية البيئة واستدامتها: الرؤية  

 على والمحافظة واستدامتها البيئة عناصر حماية في المساهمة : الرسالة

 الوعي ونشر العالقة ذات التشريعات إنفاذ خالل من الطبيعية الموارد

 من كل مع والتنسيق والتعاون الشراكة وتعزيز البيئية والثقافة البيئي

 .الخدمة ومتلقي الشركاء
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 األهداف التنظيمية والمؤسسية لإلدارة  

 .طوير آليات وإجراءات الرقابة والتفتيش وإنفاذ التشريعات البيئيةت1.

 .رفع مستوى الوعي والثقافـة البيئية لمختلف فئات متلقي الخدمة2.

تحقيق الشراكة واالرتقاء بمستوى التنسيق والتعاون مع الشركاء ومتلقي 3.

 .الخدمة

 .المساهمة بحماية األنظمة البيئية واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية4.

 .بناء القدرات وتطوير األداء المؤسسي في المجاالت الفنية واإلدارية5.

 .مستوى الخدمات المقدمة  تحسين6.

 .االستثمار األمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة7.

 .طوير نظام معلومات بيئي وتكريس إدارة معرفة فاعلة لدى العاملينت8.

 

 

 األهداف الفردية للعاملين في اإلدارة  

 .الجودة واإلنتاجية في األداء واالرتقاء بمستوى  لتمكين ا1.

 .و بناء عالقات طيبة مع الزمالء  الفريق الواحد بروح   العمل2.

 .بالعمل وتنظيمه الالزمة للقيام  بكافة المهارات  واإللمام   المعرفي  التطور3.

 .العمل  لتطوير أساليب وتقديم مبادرات  اإلبداع 4.

التميز وتقديم القدوة الحسنة في األداء والسلوك مع كل من متلقي الخدمة 5.

 .والزمالء
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 الواجبات  

طئةت عهمطئةسلءمطئةف ئءم) عسل نلعفلطئة منمهطةألنىسهطئنتفلال ططعشللطئةتمطئ هعللط  ئا ه1.

 .(ئةلم يطوئةتن ب

طئةعلبوهطئةللابطهمطوطرع ئ مطعشللطئةتمطئ   ئلطهمطئةسطتصهطئة زئبئبطا ئبئبطعنعمو2.

 .ئةي ئبئبطعت اطئةسلقيتطةأل لاقطئةتلعىمطئإلوتقطاوطئة منمهمطئةسطلةعلبطع زئةه

طاثنلءطئة منهطعلسليهططئةسعنمهطئةلل  مهطوئةقوئو طئة زئبئبطةس  عمطئةتز هطئةلسليهطع هم 3.

 .ة ئ  لعف طعلييتف 

طح مطوئةتعقيطئةعلو يقمطوئةصمقطوئةتلعماطعلة حممطئةستع يهطئةسطلةعلبطود اط  ئا ه4.

طهمطئةسملهطوئستنائططئةل  مهمطوئةث وتطوئة ل يهمطئة  يهطوئ  ملءطئةع معمهمطئةسلسملب

 .ئةسس له

ط  اطو  ئهيتفلطئةلقوييهمطئةس ئااطح  طعلة منهطئةس  تطئةس ئيط س ابطير لط  ئا ه5.

 .وئةلقويطئإلال هطايئبتط  طعلةتن مقطئةتع مسلب

طئة منهطةش ويطئةسطلةعهطئةس ا لبطود اطئة منمهمطئةنل مهط قطئةس ا لبطع رمصطا لزت6.

طوئإليئبئبطئةس اايهطئة م طوايئبتطوئةس ا لبطئة  ئامقطع رمصطايئبتط  طعلةتن مق

 .ئةسعنمهطئةس وبيه

 .ئة ح يهطئةسلسملبطو  ئا هط سليه7.

طرتلط قطحنفلطئةصليبتطئ  للاطوعنعموطة سللا طئة منمهطعلةسطلةعلبطئةستع يهطئةي ليلطع يي 8.

 .ئةي لومطئةتنعموطواا لاطئ  نمهطئةس ئاا

طالههطهمطئةس ئينمقطعمقطئة منمطئة حمطنش طهمطئةسطتصهطوئةقوئو طئة زئبئبط  لحقت9.

 .ئةسطت عهطئإلحتاطوسلولط  طوعلةتعلو طئةسس لهطانللء

طئة منمطئ ث طةتيمم طئةتشلوبيهطوئةل يلبطئةعسلطووبشطوئةسسعس ئبطئةنقوئبطهمطئةسشلباهط.10

 .ئة منهطعلسليهطئةسعنمهطوئةعفلبطئة زئبئبطععيقعلطئةتم
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 منظومة القوانين التي تعمل اإلدارة بموجبها

 

 قانون األمن العام 

 قانون أصول المحاكمات الجزائية 

 حماية البيئةقانون   

 الصحة العامةقانون 

 البلدياتقانون 

 الزراعة المؤقتقانون 

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصةقانون سلطة 

 صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتهاقانون 

 الرقابة على الغذاءقانون 

 حماية األصناف النباتية الجديدةقانون 

 سلطة المياهقانون 

قانون الحرف والصناعات 

قانون السير 

 تنظيم شؤون المصادر الطبيعيةقانون 

 الدواء والصيدلةقانون 

 المؤسسة العامة للغذاء والدواءقانون 
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 الهيئة التوجيهية المشتركة لإلدارة

طئة زبئءطبوماطيوةهطاتلب عس  اطئة منمهطة ش يهط شت اهطع  مفمهطعمنهطعشلملطع ط         

طوزي ط علةمطئةفمنهطيت اسطعس    طوئةويط2006/7/1  علبيخط9796/1/11/25 با 

طعستلععه عي اطط مثططةإليئبتطئاست ئعمعممقطة ش الءطئةعل مقطئ  نلءطوح  يه,ئة منه

طواست ئعمعمتفل حس فلطع ئ حطواا ئب ئة منهطةلسليهطئةس لمهطعلإليئبت يتع قط لطال

   .وئةس تي  مهطئةللةمهطنشليلعفلطو  ئ عه
 

 معالي أمين عمان الكبرى  . 

  عطوفة مدير األمن العام  . 

  عطوفة  أمين عام وزارة البيئة 

  عطوفة أمين عام وزارة الزراعة 

   عطوفة أمين عام وزارة الصحة. 

 عطوفة أمين عام وزارة المالية 

عطوفة أمين عام وزارة الشؤون البلدية. 

عطوفة مدير عام سلطة المصادر الطبيعية. 

 عطوفة أمين عام وزارة المياه والري. 

عطوفة مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. 

  مفوض الشؤون البيئية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. 

 (.مقرر الهيئة التوجيهية المشتركة ) وزارة البيئة  –مدير مديرية التفتيش وتطبيق القانون 

 مدير اإلدارة الملكية لحماية البيئة. 
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 الشركاء اإلستراتيجيون   

 وزارة البيئة 

 الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

 وزارة الزراعة وزارة الصحة 

 وزارة المياه والري  وزارة الشؤون البلدية 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
 سلطة المصادر الطبيعية 

 أمانة عمان الكبرى

 المأوى للطبيعة والبرية / مؤسسة األميرة عالية  

 مركز بحوث وتطوير البادية األردنية 

 مؤسسة المواصفات والمقاييس 
 هيئة المناطق التنموية والحرة

18 



 -2013التقرير السنوي     -

 مذكرات التفـاهم

 مذكرة تفاهم مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة  

 مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة   

 مذكرة تفاهم مع وزارة المياه والري  

 المأوى للطبيعة والبرية/ مذكرة تفاهم مع مؤسسة األميرة عالية  

طع طيي اطئةويطة قوبطوع دملل ططمطئة منهطةلسليهطئةس لمهطعلإليئبتطئةسنليهطة  ئ  لبطئستنليئ ط

ططععلع ط وا ئبطع ام طح مطئةع همقطاتط  صطهيقطمطةإليئبتطئإلست ئعمعم  طئةش الء

ط ص لهطعطقاطئةتمطئةعسلطوآةملبطئةسشت اهطوئةتن مقطئةتعلو طاو  طعمل طرتةفلط قطيت 

  :  ئآلعمهطئةتعلع ط وا ئبطاع ئاطح مطعلسم فلطو نوططئإليئبتطال تط مثطمطئ بينمهطئة منه

 أمانة عمان الكبرى  

 مؤسسة المواصفات والمقاييس  

 المؤسسة العامة للغذاء والدواء 

 مذكرة تفاهم مع مركز بحوث وتطوير البادية األردنية  

 :مذكرات تفاهم تتطلع اإلدارة لتوقيعها 

 مفوضية سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 هيئة المناطق التنموية والحرة  

 وزارة الزراعة
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 محاور عمل اإلدارة

 خالل من الصعد كافة وعلى االنجازات من العديد البيئة لحماية الملكية اإلدارة حققت

  : كاآلتي وكانت الرئيسية العمل لمحاور تنفيذها

 الدوريات -أ 

طئة لرنهطئة منمهطئة سبطيطصطوعسلطئة منمطئة ئا طي معهط  طيتنلساطعسلطئنتشلبعلطواحليتطئةقوبيلبطحقيطزيليتطع 

طئةستع يهطئة منمهطئةع ئو طحقطة تل يطئاستط لبيطئةقوبطعععملطع طواوةاط سليتفلطئةس ئيطئ ر تطوئةس ئا 

طوئةساوبتطئةعلسقتطوئ وويهطعل يويه ط(91)  ئةقوبيلبطحقيطع غط مثطئة منمهطئةس ل ثط ع زتطحسلطرتلط قط

  : ئةتلةمطئةنل طح مط  زحهطيوبيه

 يوبيهطبئ  هط  تي هطط يوبيهطآةمهط  تي هط
يوبيهط شت اهط  ط

 ئة زئبئبطوئةقوئو 
 ئةسعس بط

32 8 51 91 

 إنفاذ القانون وتطبيق التشريعات البيئية: أوال
 

1 
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 العدد التفصيالت  نوع المخالفة 

 الثروة الحيوانية

 صيد األحياء البرية      -
 تربية المواشي والطيور داخل األحياء  -
 الحيوانات النافقة والضالة      -
 الذبح خارج المسالخ    -

439 

 الثروة النباتية
 المحميات والمتنزهات     -
 حرائق الغابات -
 تقطيع األشجار الحرجية -
 ري المزروعات بالمياه العادمة     -

158 

 البيئة البحرية
 إلقاء النفايات على السواحل     -
 صيد األحياء البحرية واالتجار بها      -
 سكب أو تفريغ الملوثات في البحر    -

3 

 مخلفات الصرف الصحي     - مصادر المياه
 344 تلوث مصادر المياه    -

 المصانع والورش

 الضجيج -
 مخالفة ساعات العمل  -
 لعمل دون ترخيص  -
 لقاء النفايات وحرق اإلطارات-
 (غازات، أبخرة، قذف رملي)انبعاث الملوثات -
 تقارير الكشف واالغالقات-

4957 

 الصحة العامة
 األغذية واألدوية الفاسدة       -
 عدم نظافة المحالت      -
 حيازة مواد كيماوية       -
 نقل مواد غذائية بدون تصريح      -

36501 

 المركبات

 الضجيج -
 انبعاث الدخان  -
 عدم نظافة المركبة  -
 إلقاء النفايات-
 عدم تشدير الحمولة وطرح الطمم وسكب المواد-
صهاريج نقل المياه العادمة، الصالحة للشرب،   -

 الصالحة للمزروعات

13467 

 98 متفرقة

 55967 المجموع 

نتيجة عمل الدوريات والتنسيق المشترك مع الشركاء من خالل غرفة العمليات الرئيسية في اإلدارة تم 

 :  ضبط المخالفات البيئية المبينة في الجدول اآلتي 
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 :الجوالت الميدانية  -ب 

ئةع ابطئةسمقئنمهطع هيهطئةسطتصمقط قطوزئبتطئة منهطة لشهطح مطئةسنشآبطئةصنلحمهطوئةابئحمهطنتحطحنفلط -1

 :  لطي مط

 العدد اإلجراء 

 88 كشف 

 41 إنذار

 11 إغالق 

 :تلقي الشكاوى واالقتراحات   –ج 

 اإلجراء العدد الموضوع 

 تم التسديد 2250 911عدد الشكاوي الواردة عبر الرقم     

 تم التسديد 79 عدد الشكاوي الواردة عبر البريد  االلكتروني

 

 تم التسديد 6 عدد االقتراحات  الوارده عبر البريد االلكتروني 

 

طئة سلولطالههطعل مقطرتلط قطئةطق هط ت يمط قطئةسيق هطة شللويطئاستعلعهطس حهطح مطئإليئبتطعل ص

طاةمط  ل  تطئةوعلبطرتلط قطئاات ئحطاوطئةشل تطايصللطئةطق هط ت يمطه   لل طئةطق هطعوهطع  مطئةتم

طئ الةم ط/ ئة منهطةلسليهطئةس لمهطئإليئبتطوه وبطاا لا طط(911) ئةسعلنمطئةفلعهطح مطئاعصللطرتلط قطاوط

ط قطئة لحهط قئبطح مطئةطق لبطعتل مقطئإليئبتطوعي اطمطعلإليئبتطئةطلصطئاةلت ونمطئةس ا طرتلط قطواوةا

ط  طئةتن مقطح مطئإليئبتطوعل صطاسلط تطصصهطهنمهطا ئيبططع  طئةتمططئة وم مهطئةعس ملبطو ههطرتل

ط  طوئةتعل لط فهط قطئةطق هط ت يمطبدمطح مط نفلط   لطئةشل تطعطص صطئةتزاطا  ئءطععقطئةسشتلم

   : ئآلعمطئةنل طح مطئإل صلوملبطوالنتطئإل  ئءئبطع  ماط لنفلط قطوئةتمططا  ف ط قطئةسيق هطئاات ئ لب

ئةع ابطئةسمقئنمهطع هيهطئةعنممقططوئةعل  مقطهمطئةسطت  طئةستنيلطة زئبتطئةسملهطة لشهطح مطآعلبطو صليبط-2

 :ئةسملهطهمطئةسس لهطوع غطحقيطئةع ابطاسلطي مط

 عدد الكشوفات الجهات التي تم الكشف عليها 

 (الديسي ،العقبة )اآلبار 

 
3 

 11 المعاصر 

اسلطع طا  ئءطئةلش هلبطئةت ح يهططئةتثيمعمهطة سنلزلطةتستع لبطحقطن حمهطئةسملهطئةس تطق هطط مثطع ططئةلشهط

 . نالطعفوئطئةطص صطط111ح مط
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طعي ا طرل هطع و  بئبطع زي طرتةفلطيت ط طت عهطعمنمهطعلستبطعلةسشلباهطئة منهطةلسليهطئةس لمهطئإليئبتط

طرع ئ ططعشللطئةتمطوئةسطلةعلبطئة منمهطئانتفلالبط قطة لقطوذةاطئايعلعمهطئة منمهطئة   املبطعت سقططعلةلس ه

   . ئةس ئينمقط لهطوح مطئة منهطح م

 :  الحمالت البيئية  –د 

  الحمالت المستمرة

 التفاصيل  الحملة 

 ئةصمقطئةعلو طططططططط

 
  م ئنلبطع يه( 17)ا مهط مقطع يطع طرتةفلطد اط( 24)
 
 يم بطع يه( 64)
 

 (  14)اس لهط    يهط
 

 (294)وذرلو ط    يهط

 ئة   املبطئة لبتط
 

 علة منه

 
  طلةعهطع عمهطئةس ئ مطوئةعم بطهمطئ  ملءطئة لنمهط( 156)

 
  طلةعهطاةيلءطئةعس ط قطئةس ا لبطط(   101)

 
  طلةعهطاةيلءطئةنعليلبط قطئةس ا لب( 149)

  
 وبشط نلحمهط: ) طلةعهطاةيلءطئةنعليلبطو  افلط( 85)
 

 ....( صلن طو لتبطئةتعلبيهط

 
ئة سليطئةع  يطوم ط

 ئةسعلةح

 
   ا ه( 205)د اط

 
 يق( 2132)د اط

 ئةتلعماطئةعلو 
 
 ا مه( 136)
 

 يقط( 244,650)د اط

  فلبيحطئةسمله
  طلةعهط فلبيحط ملهط لةلهطة ش بط( 14) 
 
  طلةعهط فلبيحط ملهطحلي هط( 98) 

 ح ئياطئةس ا لب
   ا هطمطع غطحقيطئةسطلةهط نفلط( 49,025)ع طهلصطط
 
 ييالط(  10,075)عنايقططوط( 3,392) عص هطالآلعمط(   13,467)
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 الحمالت الموسمية

 الحمالت الظرفية 

 

 الحملة 

 

 التفاصيل 

 بروشور  توعوية ( 1000)تم توزيع   موسم عصر الزيتون

 

 مدرسة ( 17)مدرسة  ، المدارس المخالفة ( 44)تم الكشف على  العودة إلى المدارس

 

طن 18700,25تم ضبط   شهر رمضان المبارك  

لتر  5225و        كغم  71,554وإتالف       لتر    ( 
  و (1,241,073

بروشور  توعوية ( 5000)تم توزيع    عيد األضحى المبارك  

 مخالفة(  12) المتنزهات

 التفاصيل  الحملة 

 قضايا ( 3)حملة     ( 1) ئةلم ئنلبطئة لةه

 حمالت ( 5)  ستبططئةنىلههط
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 القضايا النوعية التي تعاملت معها اإلدارة  
   األغذية والمواد التموينية  : 

 

عسلنتطئإليئبتطئةس لمهطةلسليهطئة منهط قطد اطاسملبطط قطئة ل اطوئ سسلكططوئةس ئيطئةتس ينمهطئةسطت عهط

ا مهطوع طط قطرتةفلط( 4712) ئةعلسقتطووم طئةصلةلهطةتستفتكطئة ش يطط مثطع غططحقيطئةي ليلط

 :    وهمسلطي مطاع طئةي ليلطئةس   يهط( يقط12592,158)  د اططط

 العدد القضية 

  ئيطووئومهط تن حهطط طلةعهطةيلن  طئةصلهطوئة ت هط

 ئةعل هطع  اطو  يطئةععقطوئن علثطبوئو طا يفهط
 يقطط665,387

   يق64,650 يلمقطئةس  قطئةسقح ا

   عنله 400 زيتطزيت  ط تش شط
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  األدوية الفاسدة والمقلدة   : 

 العدد القضية 

 ح  تططط657 و  هطططط31,870 ايويهطو  تل  ئبط مقانمهط ي قتططو ف عهط

  وات ططط15 و  هطططط1,381,276 ايويهطو نشعلبط ن مهط ي قتطط

  لانهطعت مهطا اط352

   هطط8,064,000  لستبطووئومهطهلسقتطووم ط لةلهطةتستفتكطئة ش يط

عسلنتطئإليئبتطئةس لمهطةلسليهطئة منهط قطد اطاسملبطط قطئ يويهطئةساوبتطوئةسف عهطو نتفمهط

(    هطط17,441,330) ا مهططد اط قطرتةفلطط(  40)ئةصت مهطط مثطع غطحقيطئةي ليلطعـط

 :    ح  تططوهمسلطي مطاع طئةي ليلطئةس   يهط( 30,704)و
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  المواد الكيماوية والنفايات الطبية   : 

 العدد القضية 

 يقطط9,750 (ئنتفلءطئةصت مهط)  نىعلبططعلسلطععلاهطعمل ط اوبتط

 نىعلبط طت عهطئ ن ئبطوئإل علاطعع فلط ي قطوئآلر طاطيلت يطح مط

 ععلاهطعمل ط
 ح  هط88,135

 ح  هطط132,216  ل   علبطو  ئيطعنىمهط ي قت

(  50) عسلنتطئإليئبتطئةس لمهطةلسليهطئة منهط قطد اطاسملبطط قطئةس ئيطئةلمسلويهطعيقبطحقيطئةي ليلطعـط

 :    يقطوهمسلطي مطاع طئةي ليلطئةس   يهط(  166,159) ا مهططع طرتةفلطد اط
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  األحياء البرية: 

 العدد القضية 

 18  حسونطير 

 2 صقر 

 2 سلحفاة 

 16 حمام بري

عسلنتطئإليئبتطئةس لمهطةلسليهطئة منهط قطد اطحقيط قطئ  ملءطئة  يهططوهمسلطي مطاع طئةي ليلط

 :    ئةس   يهط

 العدد القضية 

 17 حيوانات برية مضبوطة

 64 طيور برية مضبوطة 

 294 ذخائر مضبوطة 

 14 أسلحة مضبوطة 

 ا ليلططئةصمقطئةعلو طئةتمطع طئةتعل لط عفلطعلا ت ئكط  طئةعسعمهطئةس لمهطةلسليهطئةع معهط
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 التي المعرفة تبادل في المحلية والمجتمعات والخاصة الحكومية المؤسسات مشاركة -أ

   : اآلتية النشاطات خالل من البيئي الوعي درجة زيادة في تسهم
 

 العدد النشاط 

 ( وحدات عسكرية ، مدارس ، جامعات ، مجتمع محلي ) المحاضرات 
171 

 ورش العمل ، وحلقات تشاوريه ، ندوات 
104 

  إعالم مرئي ومسموع 

209 

 

 (  تقارير صحفية ) الملحوظات اإلعالمية اليومية 
176 

 :التوعية والتثقيف البيئي :  ثانيا 
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    :والخاص العام للقطاعين البيئة أصدقاء دورات عقد - ب

ط قطعع مسمهط سس لبطع تفقططوئةتمطئة منهطا قالءطيوبئبطععيقطئة منهطةلسليهطئةس لمهطئإليئبتطعي ا

طئةسللهىهطهمطئست ئعمعمط  ياطئةس ئيقطةععلطوذةاطئةسل مطئةسعتس طو سس لبطو قئبسط ل علب

طئة يقطو يقبئبطث وئبطح مطوئةسللهىهطة  منهط قييل ططيص  طعلمثطئة   كطععقيلطرتلط قطئة منهطح م

 .ئة منمه

 مكان انعقاد الدورة  الرقم  
عدد المشاركين 

 بالدورة 

 129   ااطئ  م تطس سمطة عع ةه 1

 69   ي  /  قبسهطئةطن لءطئةثلن يهطة  نلبط 2

 61 ئةعل عهطئ بينمهط 3

 40 ا لنهطحسل طئةل  ت 4

 47  قبسهطاع طاسقطئةسطت عهط 5

 130 ئةعل عهطئةفل سمهط 6

 46  قبسهطئة   ط 7

 11  قبسهطئةل نمهطة  نلبط 8

 19   ش/   ااطئ  م تطع سهط 9

 23  ل عهط  شطئ ع مهط 10

 99  ل عهطآلطئة مت 11

 

بهد طيب دهطئةد حمطئة مندمطةدقتططئةمعي اطئإليئبتطئةس لمهطةلسليهطئة منهطع حقئيطع و  بئبطواتم لبطع ح يهطعفقطط

ويوبئبططئةت ح يدهالههط  ئو طئةسعتس طيت طع زيعفلط قطرتلطنشليلبط طت عهطالةلستبطئة منمهطوئةسللدد ئبط

اندلطئة مندهطمط دفليتطيوبتططع و د ب) واتمداطعمندمططع و د ب( 28000)ا قالءطئة منهطط مثطع طي لحهط لطييدلببط

ا قالءطئة منهطعلإلدلههطاةمطععلالبطح  يهطة سشدلبامقطمطيهتد طع د يقطايعدللططمط يلوداطعدقئيلطمطئةدقةملطئةيدلن نمط

 ععلادهطئةعمداطئةتدمططوةعمدقطئ ددلمطماد بطعفنندهطةعمدقطئةععد ططع و  بئةس  قطمططيهت طئإلعتغطحقطئةسطلةعلبطمط

 

 

  

 :  توزيع البروشورات البيئية  -جـ 
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 :التدريب وبناء القدرات :  ثالثا 
 

ويت طذةاط قطرتلط يلط فلبئبطئةعل  مقطهمطئإليئبتطحقطي يقطا  ئاف ططهمطيوبئبط تطصصهطوح مط

 :ئةنل طئآلعمطط

 :دورات منعقدة في معاهد ومراكز تدريب مديرية األمن العام -أ 

 

 عدد املشاركين مكان انعقاد الدورة                   

 27 ئةسقينهطئةتقبي مهط/ عفقطعقبياطئة تلبطوئةللس ب

 13 االييسمهطئةش يهطئةس لمهط

 7   ااطئةيمليتطوئة مع ت

 2 ئإل قئيطوئةتعفما

 3 ايئبتطئة م طئةس اايه

 2 ايئبتطئةصملنه/   ااطئةتقبياططئةعنم

 2 ئةسطت  ئبطوئ يةهطئةع  مه

 3 ايئبتطع رمصطئة  ئامقطوئةس ا لب

 4 ايئبتط سو طئ ه ئي

 19 ئةسعفقطئةس وبي

 22 ئةسقينهطئةتقبي مهط/قبس طئ  م طولزيطعقط لسق 

 11  عفقطعلعملطئة  لي

 9 ئاعلليطئة يلدم

 1 ئة لثطئةعنلوم

 1 ئإلهتلءطوئإلب ليطئةقينمط

 1   ااطعقبياطئ  قطئة الومط

 127  ئةسعس ب
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 :  دورات داخلية متخصصة تعقد داخل الادارة   –ب 

 الدورة

 

 العدد 

 

 عدد المشاركين 

 92 4 ئة منهطئةتلسم مه

 55 3 هلصطح ئياطئةس ا لب

 43 3 ئةيملسطح مطا فاتطئة عمح

 33 3 عع مقطئةيلن  

 29 2 يوبتطئةعتالبطئةعل هطوهقطئةتعل لط  طئةعسف بط

 61 3 احقئيطئةعل  مقطئةعقي

 13 1 يوبتطانعلشطئة م طئاستثنلومه

 15 1 يوبتطعقبي مهطح مطئةت ئرمص

 110 1 ا  لطوا ئحقطئةسطلع تطئةتس لمه

 16 1 ئةسطلةعلبطئةل  مهطوئة سليطئةع  ي
 ( :القوات املسلحة وقوات الدرك و الدفاع املدني ) دورات منعقدة في معاهد  -ج 

 
 الجهة المنظمة  عدد المشاركين  الدورة 

ئةقوبتطئةتقبي مهطحقطئاستعلعهطئ وةمطة ل ئيثط

 ئإلبعلعمهط
 القوات المسلحة  4

 القوات المسلحة  ORACLE 1ا ئحقطعملنلبطط

  Security ئ قطئةسع   لبطوئةش للبطئةللس عمه
 القوات المسلحة  1

 القوات المسلحة  1 وب هطحسلط  لطئاععلبطعلة ش ط

يوبتطانعلشطئةس ئيطئةلمسلويهطوئة م ة  مهط

 9529وئإل علحمهطوئةن ويهطبا ط
 الدفاع المدني 1

 قوات الدرك 1   1/با طئةتلسم مهطئةصلحيهط

 القوات المسلحة  1 يوبتطئةطانهطئةتلسم مهط

 10 مجموع المشاركين  

 :  دورات منعقدة  مع الشركاء الاستراتيجيين  -د 

 مكان االنعقاد  العدد الدورة
عدد  

 المشاركين 

 1 ئةتعل لطط  طئةلم ئنلبطئة  يهط
الجمعية الملكية لحماية 

 الطبيعة 
8 

 1 ئةتن بطئةلم ي
الجمعية الملكية لحماية 

 الطبيعة 
7 

ئةتعل لط  طئةلم ئنلبطئة  يهط

 وعطقي عل
1 

مؤسسة المأوى للطبيعة 

 والبرية 

 

12 
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 المكان  الدورة
 عدد المشاركين 

 

 1 ئةست ب (ايئبتطئة منه)وب هطحسلطععن ئ ط

ئة  نل حطئةتقبي مطئةقوةمطهمط)وب هطحسلطععن ئ ط

 (ئإليئبتطئة منمه
 1 ئةسلنمل

ع هم طئاستعلعهط)وب هطحسلطعقبي مهطععن ئ ط

 (وئاستعقئيطعص بتطاه لطهمطئةع ئبئطئة منمه
 1 ع امل

ئةتعلو طهمط عللطعي ملط)وب هطحسلطععن ئ ط

 (ئةسطلي طوئةتلمهط  طئةتتمم طئةسنلرمط
 1  ص 

Horizon 2020 1 ئيعلةمل 

 1 ا بيلطئةعن عمهط ئةقوبتطئةتلسعهط  لطئة ملسلبطئة منمه

ئةع قطئةطتاهطةسعلةعهطئةسملهط” وب هطحسلطععن ئ ط

 ”ئةسفقوبتطواحليتطئستعسلةفلط
 1 ا وئعملط

 1 ئةل يتط  سليتائ تسلبطئةقولطئةع عمهطئةطلصطعلععلامهط

 how to integrate" ععن ئ ططئا مسمهوب هطحسلط

sustainability into country policies 

through strategic consensus building 

 2  ص ط

ئةسسعس طئة ن يطةسش وبط م ئ طئةسملهطئةعم   طععن ئ ط

ئةسملهطة طععقط -ئةلل هطئةس لهطةي ليلطئةسملهطئةسشت اهط" 

 اليبتطح مطئانتىلب

 2   ئس ئومل

 country strategies to" وب هطحسلطععن ئ ط

move from low levels of recycling to 

50% " 

 ئةم نل 
2 

 

 

 GEF EXPANDED" وب هطحسلطععن ئ ط

CONSTITUENCY WORKSHOP " 

 

 ئةست ب
1 

 : إلايفاد  – هـ 
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 التعاون الدولي : رابعا  

طرتلط قطئ بينمهطئة منهطعلسليهطع ف طئةتمطئةقوةمهطئةسنىسلبط  طعلةتعلو طرل لطئعتسل لطئإليئبتطاوةتطططططط

طعيقاط لطح مطوعنلءطئةعسلطهمطوئةش الءطئةسنىسلبطع اطعمقط لطوئةتن مقطئةتعلو طاو  طح مطئةت اما

   : ئآلعمهطئةسعلابطهمطة تعلو ط(  (GIZ  نىسهط  طععلو طئععلاملبطحقتطئإليئبتطواعت

 

 : العاملين وتدريب التلوث من المياه مصادر حماية - أ

طئةط  ئب وعيقي طئةتقبياط عللطهمطئة منهطةلسليهطةس لمهطةإليئبتطئةقح طعيقي طع ط2009 -11- 9 عتلبيخ      

طئةسش وبطويفقطGIZ  / ئ ةسلنمهطئةتعلو طوالةه  قطر م  ح م  يش ططعقبي مطع نل حطرتلط ق ئةعنمه

 : ي مط ل اةم

ط ق ئةسلومهطئةسصليبط سليهطهمط تطصصطه يقطةتشلمل ئةس لمهطإليئبت   ع لبط قطحقي اقبئبطعنلء1.

 .(  GPS) ئةعلةسمطئةس ئا طعلقيقطوا فاتطئةعت ئهمهطئةسع   لبطانىسهطئستطقئاطرتل

 . وئةت عهطئةسملهطعتل ملطئةطل هطئةعنمهطئ  فاتطئستطقئا2.

طئإليئبتط  ع لبط قطه يط( 323) ييلببط لطعقبياطع ط مثطئإليئبتط  ع لبطعلامطئةمطئةسفلبئبطنيلط3.

 .(  GPS) نىلاطئستطقئاطامعمهطح مطئةسس لهط نليقط سم طهمطئة منهطةلسليهطئةس لمه

 .  نفعمهطعع ييهطئإليئبتطهمطئةعس ملبطو ههطح  طئة منهط سليهطه وبط قطئة ئبيتطئةتيلبي طالههطعل مل4.

طا لاقط قطئةتليقطيت ط مثططئةسملهط صليبطح مطعتلثم علطعتع قط ل كطو  يط للطهمطئةسطلةعلبطب ق5.

طوئةع بطئةعس ملبطو ههطعمقط لطعلةتن مقطوذةاططئةعت ئهمهطا قئثملعفلطرتلط قطيامقطعشللطئةسطلةعلبطع ا

 . ئةسلومهطعلةسصليبطئةطل هطئةلسليهط نليقطدسقطئةسطلةعهطواعتطئذئطهمسلطعلقيقطوعلةتلةمطئةسطتص

 . ( وييل طمطسقويط/مطآعلبطمطينلعم ط) ئةسلومطوئةسصقبطئةسطلةعهط  ا طعمقط لطئةس لههطعلقيق6.

 .ئةسملهط صليبطع مقطئةتمطئةعت ئهمهطئةط ئواط قطئةعقيقطاحقئي7.

 

 

 

 

 (  GIZ) الدورات املنعقدة بالتعاون مع مؤسسة التعاون الدولية ألاملانية 

 عدد المشاركين عدد الدورات 2013الدورات التي عقدت بعام  #

 GPS 4يوبتطعلقيقطئةس ئا طئةعلةسمط 1
50 

 

 4 1 يوبتطامعمهطئروطئةعمنلبط 2

 : السلوك وتعديل البيئي الوعي زيادة  -ب
طئ بينمطة تعلو طئ طئستس ئبوط2013 ثلنمطعش يقط14 عتلبيخ

ط ش وبط  طئععلامهطئة منهطةلسليهطئةس لمهطئإليئبتطواعتطئ ةسلنم

  ععممقطع طوعس    طم ئ بي طهمطئةلم يطةتن بئوطئة منهط سليهطيح 

طئإليئبتطهم ة عسلطMandy Zuchold) ) ئةتنسمهطت  تشلب

ط  تل تطاسلةماطعنعموطةمت طوذةا م حل مقطةسقتطئة منهطةلسليهطئةس لمه

 ئعصللطايوئبطوايعليطئةلم يطوئةتن بطئة منهطععلهطئة   كط مةتتم

 . ئةتليهطعوهطةتليمق
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 خارطة تم إعدادها من قبل المكتب الفني تبين مواقع وفروع اإلدارة الملكية لحماية البيئة  
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خارطة تم إعدادها من قبل المكتب الفني تبين التوزيع الجغرافي لمصادر المياه في 

 األردن 
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 : املشاركة في املسابقات الدولية 

طئة منهطةلسليهطئةس لمهطئإليئبتط لبات    ئة منمهطةإليئبتطئة ع ييهطئةع عمهطئةسس لهطعلواتةطئةطل  هطئةقوبتطهمط

طئةلل  مهطئ  فاتطهمطئة منمهطئإليئبتطعع ميلبطه لاطوطئة منمهمطئإليئبتط عللطهمطئةع سمهطئة ل ثطه ل 

 .ئةطلصطئةيعلبط نىسلبطوهمطئةع عمهمطئةقولطهمطوئة  قيلب

ط  ليئطعتل ملطوذةاطئةع عمطئة يقطهمطئة منهط عف اطوع سمخطععاياطاةم اعقئهفلطهمطئةعلواتطع عمط مثط

طئةتش يعمهطئةن ئ مطوعع ي طئةس تقئ همطئةتنسمهطعع قطئةتمطئةسشلالطةللطئة  مسهطئةلقيثهطئإليئبتطواسلةما

طئة منهطح مطعلثم ئعفلط قطئةلقطعفقططوئةطق مهطئإلنتل مهطئ نشعهطهمطة تلل طئةتنعمويهطوئةع ئناطوئةسسس مه

طئةس تقئ همطئةتنسمهطعسعف اطةتعتسلاطئةع عمهطئةقولطعلعماطاةمطئةعلواتطعفقططاسلط.ئةع معمهطئةس ئبيطوح م

طوئةسسلبسلبطئةستسماتطعلةعف يطوئةتع يه ئة منمهطئإليئبتطعسعلابطئةص هطذئبطئةع سمهطئة ل ثطوعشعم 

 . نفلطةتستعليتطئةع عمهطئةقولطح مطوععسمسفل ئة منمهطئإليئبتط عللطهمطئةنل لهطوئةقوةمهطئةع عمه

 

طهمطئةع سمهطئة ل ثطه لا) ئ بععهطئةعلواتطةسعلابطا  يلمطيوابطاةهط330 ة علواتطئإل سلةمهطئةيمسهطوع  غ

طهمطئةلل  مهطئ  فاتطهمطئة منمهطئإليئبتطعع ميلبطاه لطم ئة منمهطئة ل ثطاه لطم ئة منمهطئإليئبتط علل

طالطئةعلواتطوعسن ( ئةع عمهطئةقولطهمطئةطلصطئةيعلبطهمطئة منمهطئإليئبتطعع ميلب طاه لطم ئةع عمه ئةقول

 .ئةسللسمقطعمنهطةت  ملبطي يلطئةعلوايقطئرتملبطويت طسنتمق

 

طئإليئبتطعع ميلبطاه لط عللطهمطئ ولطئةس ااطئة منهطةلسليهطئةس لمهطئإليئبتط ييتطئةسشلباهطع اطرتلطو ق

 .  ا  يلمطيوابطاةهطابعع  طط(40000)    غططوع  ستطمطئةع عمه ئةقولطهمطئةلل  مهطئ  فاتطهمطئة منمه
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 2014 لعام  البيئة  لحماية  الملكية  اإلدارة  تطلعات

طئ يئءطةتسماطئةثلنمطح قهللاطئةس اطععلواتطئ وةمطة س تط شلباتفلطرتلط قطئإليئبتطعتع  ط: أوال

طئإليئبتطعل طح سلطمطةوةاطئةتز هطئةستع  لبطعنعموطرتلط قط تيقاط  ااطةتليمقطئةلل  م

 . ئةتلعملطس ملطح مطئة لعيهطئةقوبتطهمط لبات

 

 

طرتلط قطئةسعتسعمهطة س سوةمهط( ISO  26000) ئياوططئةقوةمهطئةس ئ عهطح مطئةلص لط: ثانيا   

طرتلطئةعع مهطئةسشلباهطعقابطئإليئبتطعل طح سلطمطئةسع  عهطوئا ت ئيلبطئةس ليئطعع مق

طعشلم  طع طئةويطئةعسلطه يقطرتلط قطئا تسلحلبط قطئةعقيقطوحيقبط2013 نم ل ط ف 

 . ئةقوةمطوئةط م طئةسل ممقطئةط  ئءطوع   ئططئةتليهطةفوه

 

 

ططيت سنل ط تطصصطعمنمطعقبياطو  ااطئة منهطةلسليهطئةس لمهطةإليئبتط قيقط  نمطانشلءط: ثالثا   

 . ( ئةط  ئءطئةس لنم) ئة منمهطئا ت ئيلب

 

 

   عقبئ لبطئإليئبتطوعاويقط(hybrid ) ة  منهط قييهطعس ا لبطئإليئبتط  ا لبطئست قئل : رابعا  

 .(    مهط) بعلحمطيه ططططط

 

 

 .  تنيلطعمنمط طت  طانشلءط: خامسا  

 

 

طئةل  تطحسل طا لنهطمطئةابئحهطوزئبتط قطالط  طععلع ط وا ئبطع ام طئستلسلل : سادسا   طمط

طمطوئةقوئءطة توئءطئةعل هطئةسسس هطمطئةطل هطئااتصلييهطئةعي هط نعيهطس عهط ع دمه

 .  وئةل تطئةتنس يهطئةسنليقطعمنهطوطوئةسيليماطئةس ئ علبط سس ه
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  ئة منمطوئاةتائاطةإلةائاطئ بينمهطئةش لهطاح لءط  طوئةتعلو طئةتن مقطزيليت : ً   تاسعا

JNECE)): 

 

طعليمقطئ لط قطئةسع  بطئةقوبطوعععملطئة منمهطئةي ئنمقطعع مقطح مطئإليئبتطعل صطططططططططططط

طط  طيوبعلطةتععملطئإليئبتطوعتع  طئايعلعمهطئة منمهطئة   املبطعع مقطهمطئةوئعمطئاةتائا

طععقطط2013  اولطالن  ط3  عتلبيخطئنع يتطوئةتمطئة منمطوئاةتائاطةإلةائاطئ بينمهطئة عنه

ط عى طيسث   طاح لءطعفلطويشلبكطئةس  يهطئا تسلحلبطرتلط قطةفلطئةتل م طع طا 

   . وئةطل هطئةلل  مهطئةيعلحلب

 

 

 

 

طهمطئة منممقطئةسعتشمقطيوبطعععملط لنفلط قطوئةتمطئة منمهطوئةي ئنمقطئةتش يعلبطعع ي   : سابعا  

 ئة منمهطئانتفلالبط قطة لقطئإليئبت

 

طوئةسلسملبطوئةتلعلبطئةستناعلبط  ئا هطح مطة عسلطه سل طهصمل عطصمصط: ثامنا  

 . اةمفلطئة   لطئةس ا لبطططع تعم طاطئةتمطئةع معمه
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 نشاطات اإلدارة في صور  

زيااارات  معااالي وزياار البيئااة وعطوفااة ماادير 

األمااان العاااام المساااتمرة إلاااى اإلدارة لتطاااوير 

 . أدائها المؤسسي 

 

     

الماأوى /التعاون مع مؤسسة األميرة عالياة   

للطبيعاااة والبرياااة  لبنااااء قااادرات العااااملين 

بااااإلدارة الملكياااة لحماياااة البيئاااة مااان خاااالل 

إشااراكهم فااي الاادورات الفنيااة التااي تنظمهااا 

 .المؤسسة
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 نشاطات اإلدارة في صور  

 زيارة عطوفة مدير األمن العام لإلدارة لاللتقاء بالمرتب والوقوف على احتياجاته 

      

 زيارات عطوفة المساعد للشرطة القضائية  
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 نشاطات اإلدارة في صور  

لإلدارة للتعرف على تجربتها في مجال ضبط األدوية  األوروبي االتحادزيارة ممثلين عن  

 المقلدة

 للمسؤولية المجتمعية ISO 26000 ) ) زيارة  الخبير الدولي  للمواصفة الدولية 

 

 حفل تسلم جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية   
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 لقاءات مدير اإلدارة الملكية لحماية البيئة بمرتبات اإلدارة 

 المشاركة الفعالة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تعقدها الجهات التي تعنى بالبيئة    

 نشاطات اإلدارة في صور  
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   2013إصدارات اإلدارة خالل عام   

 كرت تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد

بطاقة الجيب التثقيفية للرؤية والرسالة واألهداف التنظيمية ومهام وواجبات اإلدارة الملكية 

 لحماية البيئة 
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 -2013التقرير السنوي     -

   2013إصدارات اإلدارة خالل عام   

كرت تهنئة بمناسبة عيد األضحى 

 المبارك

 بروشور خاص بحملة األضاحي
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 -2013التقرير السنوي     -

 الجوائز الدولية  

 الدورة الخامسة  / جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية 
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 -2013التقرير السنوي     -

 كتب الشكر  

 كتاب شكر من عطوفة مدير األمن العام إلى مدير اإلدارة الملكية لحماية البيئة 
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 -2013التقرير السنوي     -

 رقم الهاتف   الموقع الفرع/القسم

 0790191649   ئابينمهر هطئةعل عهط/ دل مهطئة  مق ا  طئةعل سه

 0790191652   يهط ن بطحسل   قي يهط ه بط ن بطحسل 

   0790191651  علطعقبئ   ه بط سللطحسل 

 0790191764 ع قيهططه ح ئط   خ  نمط/ ئبعقط ا  طئةشسلل

 0790191731 ع قيهططه ح ئط   خ  نمط/ ئبعقط ه بطئبعق

 0790191733 حمقط نل ه بطحع   

 0790191740)  قي يهط  يهطو بطئبعق ه بطو بطئبعق

 0790191743 (ئةل  ه)ئةس اايطا بطئة  قط ئة  ثل  ع زت

 0790191735 ا بط  ااطئ قطئةسقينهط ه بط  ش

 0790191738 ب لبئ  ااطا قط ه بطئةسع ق

 0790191748 ئابينمهر هطئةعل عهط/ دل مهطئة  مق ا  طئة سا

 0790191760 ئةسطما/ ئةعمص مه يعلل ه بط

 0790191749 وئةعلمص  ل ص  ااطا قط ه بطئة  يلء

 0790191762 ئة لرن ئةسملهط –ئةائبهط   ئةائبهه بط

   0790191751 ر هط للهىهطئةابالء/  قي يهطعمنهطئةابالء ه بطئةابالء

 0790191753 ئة  معه قي يهط  يهط ئة  معهه بط

 ا  طئة لييه
 يلعلط -ص همهطئةس ا تسئةيقي طةس نمطئة /ئةس ا 

  يليعهطئة لييه
0790191646 

 0790191647  يليعهطعلييهطئ زبق ه بطئة لييهطئة سعم

 0790191936 ئةل ل ا  طئةعن ب

 0790191635 ئةسقينهطئةصنلحمه/ ئةل كطط ه بطئةل كط

  لسمهطدلنلط دلنلط   ع زت
0790191638 

 

 0790191633 سل هطئةث بتطععلناط  نمطئة ل يهطئةس لمه ا  طئةعي ه

 (06/ 5926082 ()0790191642)   نمطئإليئبتط  ع زتطئةس ل ثطئة منمه

 لتاطئبع ليطوزئبتط

 ئة منه
 وزئبتطئة منه

 0790191618 

 178فرعي    06/ 5560113 

 عناوين وأرقـام أقسام وفروع اإلدارة
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 -2013التقرير السنوي     -

 على السنوي  الكتاب في الواردة املواضيع على واقتراحاتكم مالحظاتكم استقبال يسعدنا
 البيانات تعبئة منكم ونأمل الصفحة هذه أسفل املوضحين إلالكتروني البريد أو  الفاكس

 .....اقتراحاتكم حول  معكم التواصل من لنتمكن التالية

 .20عمارة رقم  -شارع هاني الرفاعي -عبدون الجنوبي -عمان: العنوان

 06/ 5924197أو  06/ 5920974: الفاكس  06/ 5926082: الهاتف ألارض ي

 911: الخط الساخن املجاني

 Rangers.dept@psd.gov.jo: البريد إلالكتروني

 اقتراحاتكم  

49 



 اإلدارة الملكية لحماية البيئة  


