
 / شؤون المياه9102مشاريع المياه التي تم االنتهاء من دراستها )من دون استشاري( خالل العام 

 جهة التمويل المحافظة اسم المشروع الرقم

1 
-بعض األعمال الهندسية الخاص باتفاقية تأهيل و توسعة شبكة مياه محافظة البلقاءتنفيذ 

 المرحلة األولى )منطقة عين الباشا(
 ذاتي البلقاء

2 
-تنفيذ بعض األعمال الهندسية الخاص باتفاقية تأهيل و توسعة شبكة مياه محافظة البلقاء

 المرحلة األولى )منطقة المعدي(
 ذاتي البلقاء

 البوتاس شركة الكرك مشروع انشاء خزان مياه غور المزرعة  3

 عطاء تشغيل محطة الشوبك الرئيسية الجديدة 4
معان/ 
 الشوبك

 متوفر التمويل

5 
( إلى خزان الروضة/الشونة 2ماعين )-تنفيذ خط ناقل من محطة الزارا
 /أشغال محلية(61/2162الجنوبية/البلقاء)م/

 اليونيسف البلقاء

 سعودية منحة البلقاء مشروع تغيير خطوط المياه في منطقة زي/ البلقاء 6

 UNICEF المفرق تأهيل شبكة مياه الحي الغربي/الزعتري/المفرق 7

 ذاتي تمويل معان/ أذرح تنفيذ خط ناقل من بئر اذرح الجديد لخزان القليعة وتجهيز وتشغيل البئر مشروع  8

 UNICEF معان/ أذرح مشروع تجهيز وتشغيل لبئر أذرح الجديد/ محافظة معان 9

 مشروع تزويد المياه الى روضة األمير راشد من محطة ضخ القاع/ معان 10
محافظة 

 معان
 متوفر التمويل

11 
تنفيذ خطوط مياه ناقلة لخزان مياه البحيرة وخزان مياه سوادة من محطة الضخ 

 المقترحة
البلقاء/ 

 قصبة السلط
 متوفر التمويل

 ذاتي الطفيلة تحديث شبكات المياه والوصالت المنزلية /بصيرا/عطاء تكميلي  12



 UNICEF المفرق شبكات مياه الزهراءتحسين  13

14 
 CONTRACT 4مشروع تشغييل وتأهيل للخطوط المنفذة وغير المكتملة  ضمن  

 (21/2162/SW)( الخاص بتأهيل شبكات مياه البلقاء )عطاء التنفيذ 
 KFW البلقاء

 سعودية منحة الكرك إنشاء خط مياه لفصل منطقة الثنية والصبحيات عن خزان الثالجة والمرجمشروع  15

 / شؤون المياه9102مشاريع المياه قيد الدراسة )من دون استشاري( خالل العام 

 جهة التمويل المحافظة اسم المشروع الرقم

 ذاتي الطفيلة مشروع مضخات العيص 1

 ال يوجد تمويل المفرق مشروع اعادة تأهيل شبكة مياه ومحطة ضخ ام السرب 2

 معان مشروع تنفيذ أعمال تشغيل بئر الزيتونة 3
الالمركزية 

2162 

 معان في منطقة رأس النقب 2م211مشروع انشاء خزان مياه بسعة  4
الالمركزية 

2162 

 معان في منطقة الهاشمية 2م211مشروع انشاء خزان مياه بسعة  5
الالمركزية 

2162 

 معان في منطقة الحسينية 2م011مشروع انشاء خزان مياه بسعة  6
الالمركزية 

2162 

 الكرك مشروع خزان مياه تجمع غور المزرعة والحديثة 7
الالمركزية 

2162 

 الكرك أعمال بوستر السمارمشروع  8
الالمركزية 

2162 



 

 

 الكرك أعمال خزان مياه فيفا 9
الالمركزية 

2162 

 مشروع تحسين التزويد المائي في منطقة القطرانة 10
الكرك/ 
 القطرانة

 ال يوجد تمويل

 بناء خزان جديد في بوستر الكرك 11
 -الكرك 
قصبة 
 الكرك

 تمويلال يوجد 

 ال يوجد تمويل البلقاء مكتب العارضة 12

 9102قطاع شؤون المياه/ للعام  -المشاريع قيد الدراسة من قبل شركات استشارية 
 

 جهة التمويل اللواء المحافظة اسم المشروع رقم االتفاقية الرقم

1 71/2016/SW 
تزويد المياه وخدمات الصرف الصحي للمجتمعات 

 المستضيفة لالجئين السوريين في اربد والرمثا
Component A/ Package 1 

 اربد
قصبة 
اربد 
 والرمثا

50% Loan 
KFW 

50 % Grant 
AFD 

2 
Tender No. 

71/2016/SW) 

المياه وخدمات الصرف الصحي للمجتمعات تزويد 
 المستضيفة لالجئين السوريين في اربد والرمثا

Component A/ Package 2 
 اربد

قصبة 
اربد 
 والرمثا

KfW /EU 
/AFD 

( EUR) 

3 
TA2017032 

JO FTF  
دراسات الجدوى لمشروع المياه والصرف الصحي 

 في لواء بني كنانة
 EIB بني كنانة اربد

4   
Smart water management master 
plan for northern province project 

محافظات 
 الشمال

 KOICA جرش

 USAID /JWI فقوع البلقاء مشروع مياه وصرف صحي دير عال والكرامة   5

6   
Water Network Rehabilitation of 

Faquo’h District 
 KOICA فقوع الكرك



 
 

 

 

 

 

 

 

 

7   
Amman Water System 

Improvement Phase III - Package2 
   عمان

85% USAID 
15% WAJ 

 Phase 2اعادة تأهيل شبكة مياه الصريح/    8
اربد/ بني 

 عبيد
  

85% JICA 
0% WAJ 

9 12/2017/SW 
Energy Efficiency in The Water 

Sector II 
 KFW100% البلقاء البلقاء


