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(نوع التمويل  )

142/2013

مشروع تنفيذ شبكات صرف صحي 

جنوب عمان المرحلة الثانية  بطول 

 (9000  )كم طولي   لخدمة  (366)

. وصلة منزليه  

%01/12/201429/2/201718/07/201995العاصمة 810شبكات صرف صحي65,667,968

بنك التصدير واالستيراد الكوري 

Eximbank

كوريا46.17

 ذاتي53.83

34,673,866مشروع انشاء محطة تنقية  ناعور222/2016

تصميم وتنفيذ لمحطة تنقية الصرف 

اعادة تأهيل محطة وادي  )الصحي 
لتصبح القدرة  (السير الموجودة حالياً

 متر 1700)االستيعابية للمحطة 

لخدمة منطقة وادي  (مكعب باليوم 

السير وناعور

%30/04/201729/04/201929/04/201970العاصمة730

بنك التصدير واالستيراد الكوري 

((eximbank

-Korean Exim   94.26%   

  -5.74  %

ذاتي

3
رقم العطاء 

( 2007 / 20)المركزي
اشراف01/05/201731/10/201931/10/2019العاصمة900اشراف2,982,938.40االشراف على مشروع محطة تنقية ناعور

 = (Exim Bank)البنك الكوري 

65.41%

%34.59الذاتي 

426/2017
مشروع انشاء شبكات صرف صحي 

(2)ناعور  حزمه 
2,369,865

تنفيذ خطوط صرف صحي شبكات

 150 و200 ، 300 باطون اقطار 

 و 200، 300ملم و ديكتايل اقطار 

 كم 24،1 ملم وبطول اجمالي 150

تقريبا

22/08/201721/08/201821/08/2018العاصمة365
منحة القمح االمريكية 

100%

523/2015/sw/P1
مشروع انشاء شبكات صرف صحي شفا 

(1)بدران
4,929,660

تنفيذ الحزمة االولى من شبكات 

صرف صحي باالضافة الى 

الوصالت المنزلية لخدمة جزء من 

منطقة شفا بدران بخدمات الصرف 

الصحي

%14/10/201703/10/201903/10/201966العاصمة720
KFW

90%بنسبة

6
2012/12

BMZ ID 2008 66 

251

مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وتحديث 

محطة تنقية اربد المركزية ومحطة تنقية 

وادي العرب

8,765,971

تأهيل محطة تنقية اربد المركزية

 وتاهيل محطة تنقية وادي العرب 

ونقل المياه المعالجة الى منطقة وادي 

االردن لستخدم في ري المزروعات

اربد660

30/11/2013

 الفعلية 

27/11/2013

20/8/201531/08/2016

KFW _ 77%

23ذاتي  %

2019مشاريع سلطة المياه قيد التنفيذ لنهاية شهر نيسان 



مركزي  7112/2016
مشروع  انشاء وتوسعة  محطة تنقية 

الطفيلة
22,797,341

تنفيذ محطة تنقية بطاقة استيعابية 

يوم قابل /  متر مكعب 5500

يوم/  متر مكعب 7500للتوسعة لحد 

20/01/201815/01/2020الطفيله730

ال يوجد

9%
USAID= 72%

28= ذاتي  %

87/ 2018/لوازم
تشغيل  وصيانة محطة تنقية المياه العادمه 

في مخيم الزعتري  لالجئين السوريين
UNICEFمنحة تشغيل10/04/201809/04/201909/04/2019المفرق360تشغيل371,675

9
اتفاقية تشغيل وصيانة محطة مؤتة 

والمزار والعدنانية

عقد ادارة تشغيل وصيانة

 محطة مؤته  المزار العدنانية
ذاتيتشغيل11/12/201731/12/202031/12/2020الكرك1080تشغيل2,597,984

10

اتفاقية تشغيل وصيانة محطة تنقية 

اللجون

قرار مجلس ادارة سلطة المياه 

27/12/2016تاريخ  (301)رقم 

عقد  ادارة و تشغيل وصيانة  محطه تنقية 

 اللجون
ذاتيتشغيل01/11/201630/10/201830/10/2018الكرك720تشغيل320,000

11
اتفاقية تشغيل وصيانة محطة 

صرف صحي وادي موسى

عقد ادارة تشغيل وصيانة

 محطة صرف صحي وادي موسى
ذاتيتشغيل01/04/201831/12/202031/03/2018معان720تشغيل2,866,875

12
اتفاقية ادارة تشغيل وصيانة 

وحراسة محطتي تنقية الشوبك 

والمنصورة

عقد ادارة تشغيل وصيانة

 محطة تنقية الشوبك والمنصورة
ذاتيتشغيل01/10/201731/12/202031/12/2020معان1080تشغيل180,000

13
اتفاقية ادارة تشغيل وصيانة محطة 

تنقية معان

اتفاقية ادارة تشغيل وصيانة محطة تنقية 

المياه العادمة ومحطة الرفع في معان
تشغيل01/06/201831/05/202031/05/2020معان720تشغيل852,000

144/2013 SW8,652,344اعادة تأهيل محطة تنقية الكرك
انشاء محطة تنقية ميكانيكية بقدرة 

 متر مكعب باليوم5500




720+120

 مع 

840التمديدات

%05/09/201504/09/201704/09/201779الكرك
Kfw 90% ,

 10% WAJ

1526/T/2016

محطة تنقية العقبة

EXPANSION of AQABA 

NORTH WASTEWATER  

TREATMENT PLANT

30,248,282

العمل على توسيع نطاق عمل المحطة 

القائمة وايقاف التشغيل الحالي لنظام 

البرك الطبيعية مع الحفاظ على 

العملية الميكانيكية لهذه البرك ، و 

تصميم وانشاء محطة جديدة 

العقبة550

توقيع االتفاقية 

بتاريخ 

18/3/2017

امر المباشرة في 

19/7/2017

المباشرة الفعلية 

15/8/2017في 

18/01/201918/01/201980%

شركة مياه  % 100: التنفيذ والتشغيل 

العقبة

الوكالة االمريكية % 100: االشراف 

USAIDللتنمية الدولية 



16
مركزي

3/2009

دراسات واشراف وتصميم واعداد وثائق 

لعطاءات اعادة االستخدام للمياه المعالجة  

في الري شمال وادي االردن

2,163,143

يتضمن العمل اإلشراف على مشاريع 

معالجة المياه العادمة وتحويلها 

وتوزيعها ضمن نظام ري في منطقة 

 (الشونة الشمالية)شمال وادي االردن 

وتأهيل محطة تنقية اربد المركزية 

وتاهيل محطة تنقية وادي العرب 

ونقل المياه الى منطقة وادي االردن 

.لتستخدم في ري المزروعات

12/09/201312/09/2015اربد720
22/8/2018 

شامال فترة الصيانة
اشراف

 KFW100%

1720/2015

الخدمات االستشارية لتقديم المساعدة 

لسلطة المياه في التصاميم والمناقصات 

واالشراف على تنفيذ مشاريع الصرف 

الصحي 

NEXUS and Resource 

Protection

10/09/2017العاصمة730دراسات+ اشراف 2,845,460

عدة مشاريع

االشراف في 

تاريخ 

10/9/2019

KFW قرض 100اشراف10/09/2019

1836/2017

مشروع تنفيذ خطوط صرف صحي 

لواء / متفرقة وطريق عبارة صندوقية 

البتراء

925,000

ايتكون المشروع من توريد وتركيب 

وتنفيذ ونجربة  وتشغيل وتسليم 

وصيانه خطوط الصرف الصحي من 

مع كافة ملحقاتها(HDBE)انابيب 

04/04/201829/01/201923/03/2019معان300

قيد االستالم 

االولي

99%

ذاتي

1923/2015/SW/P3

Construction of Shafa 

Badran Wastewater 

Collection Networks / 

Package 3

 / شبكات صرف صحي شفا بدران

الحزمة الثالثة

5,691,039

خطوط صرف صحي باقطار مختلفة 

( 150 ،200 ، 300 ،400 ،500 ) 

ملم من مواسير الخرسانة والدكتايل

%05/08/201804/08/202004/08/202036العاصمة730

 (KFW)%90بنك االعمار االلماني  

+

%10 ذاتي 

2023/2015/SW/P2
تنفيذ شبكات صرف صحي  شفا بدران 

2الحزمة 
7,140,872

خطوط صرف صحي باقطار مختلفة 

ملم  ( 600، 300 ، 200، 150 )

من مواسير الخرسانة والدكتايل في 

كافة االسطح ضمن شوارع امانةى 

عمان الكبرى واالشغال العامة

%05/08/201804/08/202004/08/202029العاصمة730
 (KFW)%90بنك االعمار االلماني  

%10ذاتي + 

21
وادي - خط الصرف الصحي الناقل 

(وادي موسى )الصدر

622,863

يقع المشروع في جزء من بلدة وادي 

معان في - لواء البتراء / موسى 

مجرى وادي الصدر 

المشروع عبارة عن تنفيذ خط 

الصرف الصحي الناقل والمار بوادي 

الصدر الى نقطة الربط الواقعة 

بالقرب من محطة الرفع بجانب 

الشارع السياحي

%100سلطة اقليم البتراء %17/01/201927/04/201927/04/201940معان100



2226/2016/sw1,409,030انشاء  محطة ضخ ابو نصير وخطوطها

يتألف المشروع من خطوط صرف 

، 200، 150)صحي باقطار مختلفة 

ملم من مواسير  (500، 400، 300

الخرسانة والدكتايل في كافة االسطح 

ضمن شوارع امانة عمان الكبرى 

واالشغال العامة

%21/01/201921/01/202021/01/20200العاصمة360
KFW 90%

ذاتي 10%

2395/2018/sw

Kufranja Wastewater 

Treatment Plant / Treated 

Effluent Discharge Pipeline 

for Kufranja WWTP

3,011,765

الجزء الخاص بالخط الناقل من 

محطة تنقية كفرنجة الى ما بعد سد 

كفرنجة
%01/04/201931/03/202031/03/20200عجلون365

KFW 90% قرض 

ذاتي% 10

24
 اشغال/150/2018

خاصة

خدمة منطقة أم االدربيات بالصرف 

العاصمة عمان/ الصحي 
897,600

توريد وتنفيذ وصيانة خطوط صرف 

ملم من انابيب  (200)صحي قطر 

.خرسانة عادية ودكتايل 

توريد وتنفيذ وتشغيل  وصالت 

ملم من انابيب  (150)منزلية قطر 

.خرسانة عادية ودكتايل 

توريد وانشاء مناهل مصبوبة بالموقع 

للمناهل التي تزيد  ( ملم 2500 )قطر

-900)م وقطر  (13)اعماقها عن 

ملم مسبقة الصب  (1500

إعادة االوضاع الى ما كانت عليه 

سابقاً حسب مواصفات سلطة المياه

%01/03/201928/02/202028/02/20205العاصمة365
منحة القمح االمريكية 

100%


