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إعداد دراسة جدوى و تصميم تفصيلي و وثائق 
العطاء لمشروع إنشاء خط ناقل من تالل الذهب إلى 

 59محطة ضخ 
 دراسات البلقاء

)بنك  EIBمنحة 
 اإلستثمار األوروبي(

تم اإلنتهاء من أعمال المرحلة األولى 
(conceptual study و يتم حاليًا إعداد )

 feasibilityأعمال المرحلة الثانية )
study.من خالل اإلستشاري ) 

مشروع إنشاء خط ناقل من تالل الذهب إلى محطة 
 59ضخ 

 تنفيذ البلقاء
قرض بنك اإلستثمار 

 + خزينة EIBاألوروبي 
 جديد

إنشاء خط ناقل من مفيض سد وادي شعيب الى قناة 
 البلقاء FARA 6الملك عبداهلل / 

تنفيذ / في مرحلة توقيع 
اإلتفاقية و من المتوقع 

توقيعها بتاريخ 
و مدة  51/9/0205

 – 0205اإلتفاقية من )
0201) 

 جديد USAIDمنحة 

األغوار الجنوبية/  مشروع إنشاء حفيرة خنيزيرة
 الكرك

 تنفيذ
صندوق التكيف 

 المناخي
 انتهى 

توريد وتركيب محطات مراقبة نوعية المياه عن بعد 
لمشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة 

 ألغراض الري في األغوار الشمالية
 تنفيذ شمال وادي األردن

صندوق التكيف 
 المناخي

 انتهى واآلن في مرحلة اإلستالم األولي

إنشاء وتجهيز مزرعة مشاهدة بحثية لتجارب الري 
 بالمياه العادمة المعالجة غير المخلوطة 

 تنفيذ شمال وادي األردن
صندوق التكيف 

 المناخي

انتهى واآلن االتفاقية مع المركز الوطني 
جراء التجارب  لألبحاث ألنشاء المزرعة وا 

 والتحاليل على المياه المعالجة

 إربد 11بالقرب من محطة ضخ إنشاء خزان تجميعي 
دراسات و تنفيذ / في مرحلة 
أخذ الموافقة على التقرير 

 (KfWالمالي من الممول )

منحة االتحاد األوروبي 
EU 

 جديد

 تنفيذ مادبا تعلية سد الوالة
التعويضات البيئية + 
 مبادلة الدين اإليطالي

 قيد التنفيذ

 قيد التنفيذ عامةموازنة  تنفيذ العقبة إنشاء سد وادي الفيدان

 قيد التنفيذ موازنة عامة تنفيذ الكرك إنشاء سد ابن حماد

األغوار الشمالية /  إعداد دراسات سد الجرم وفيفا
 األغوار الجنوبية

 قيد التنفيذ الصندوق الكويتي دراسات

 جديد بحاجة إلى تمويل تنفيذاألغوار الشمالية /  مشروع سد الجرم  
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 األغوار الجنوبية

األغوار الشمالية /  مشروع سد الفيفا 
 األغوار الجنوبية

 جديد بحاجة إلى تمويل تنفيذ

إنشاء محطة ضخ عند مصب سد الموجب لألغوار 
 FARA 6الجنوبية و المزرعة الملكية / 

 مادبا

تنفيذ / في مرحلة توقيع 
اإلتفاقية و من المتوقع 

توقيعها بتاريخ 
و مدة  51/9/0205

 – 0205)اإلتفاقية من 
0201) 

 جديد USAIDمنحة 

 جديد للتمويل بحاجة تنفيذ الكرك مشروع سد وادي عسال

 جديد بحاجة للتمويل تنفيذ الطفيلة مشروع سد الوادات

 جديد بحاجة للتمويل تنفيذ الكرك مشروع سد مدين

 جديد بحاجة للتمويل تنفيذ العقبة مشروع سد وادي موسى

 جديد بحاجة للتمويل دراسات البلقاء مشروع سد تالل الذهب

( موقع للحصاد المائي من السدود الترابية 91تنفيذ )
 جديد بحاجة للتمويل تنفيذ محافظات متعدده والحفائر

( موقع للحصاد المائي من السدود 06صيانة )
 تنفيذ محافظات متعدده الترابية والحفائر

التعويضات البيئية 
 اإلتفاقية السابعة

 جديد

 جديد بحاجة للتمويل دراسات الكرك إعداد دراسات سد وادي نخيلة

 جديد بحاجة للتمويل تنفيذ الكرك مشروع سد وادي نخيلة

 جديد بحاجة للتمويل دراسات البلقاء إعداد دراسات سد حسبان

 جديد بحاجة للتمويل تنفيذ البلقاء مشروع سد حسبان

غور إعادة تأهيل شبكات الري ومحطات الضخ في 
 تنفيذ البلقاء الكبد

الخزينة + بنك اإلعمار 
 KFWاأللماني 

تم اإلنتهاء من تنفيذ المشروع و تشغيله و 
 هو اآلن في فترة اإلشعار بإصالح العيوب



حالة المشروع  الموقع الجغرافي اسم المشروع
 )دراسات/عطاءات/تنفيذ(

مستمر -2جديد -1صفة المشروع     مصدر التمويل
 قيد التنفيذ-3

تنفيذ نشاطات تخفيض الفاقد من المياه و تعزيز 
 إربد  FARA 4 أنظمة التحكم و المراقبة في غور األردن

دراسات + تنفيذ / قدم 
اإلستشاري أعمال المرحلة 
الثانية )مسودة وثائق العطاء 
من مخططات و جداول 
كميات و مواصفات 

للمشروع(  و سيتم مراجعتها 
و اعتمادها للسير بإجراءات 

 طرح العطاء.

 منحة
 USAID  

 التنفيذقيد 

 إربد و البلقاء التكيف مع التغير المناخي لتخفيف الفاقد من القناة
إعداد التقرير دراسات / تم 

الفني و الموافقة عليه و 
 سيتم فتح العروض المالية.

منحة بنك اإلعمار 
 KFWاأللماني 

 جديد

 البلقاء اعادة تأهيل مشروع ري الغور األوسط

دراسات و تنفيذ / في مرحلة 
أخذ الموافقة على التقرير 

( KfWالمالي من الممول )
سيتم تمويل تنفيذ المشروع  

التكيف مع من خالل برنامج 
التغير المناخي / المرحلة 

 الثالثة.

الخزينة + بنك اإلعمار 
 KFWاأللماني 

 جديد

 إربد إعادة تأهيل ري الغور الشمالي
دراسات و تنفيذ / في مرحلة 
أخذ الموافقة على التقرير 

 (KfWالمالي من الممول )

الخزينة + بنك اإلعمار 
 KFWاأللماني 

 جديد

األغوار الجنوبية / المرحلة اعادة تأهيل مشروع ري 
 الكرك الثانية )الصافي(

دراسات و تنفيذ / في مرحلة 
أخذ الموافقة على التقرير 

 (KfWالمالي من الممول )

الخزينة + بنك اإلعمار 
 KFWاأللماني 

 جديد

 إربد اعادة تأهيل مشروع ري الغور الشمالي الشرقي
دراسات و تنفيذ / في مرحلة 

التقرير أخذ الموافقة على 
 (KfWالمالي من الممول )

الخزينة + بنك اإلعمار 
 KFWاأللماني 

 جديد



حالة المشروع  الموقع الجغرافي اسم المشروع
 )دراسات/عطاءات/تنفيذ(

مستمر -2جديد -1صفة المشروع     مصدر التمويل
 قيد التنفيذ-3

الخاص ببناء  00/2615العطاء المركزي رقم 
القدرات لجمعيات مستخدمي المياه )التكيف مع 

 التغير المناخي المرحلة الثانية(

البلقاء و إربد و 
 الكرك

تنفيذ / تم إعداد تقرير 
المفاوضة مع اإلستشاري و 
سيتم إرساله أصوليًا ألخذ 

الموافقة عليه من قبل الممول 
(KfW) 

منحة بنك اإلعمار 
 KfWاأللماني 

 جديد

إعادة تأهيل محطة ضخ وادي العرب القائمة عند 
 إربد  FARA 6قناة الملك عبد اهلل / 

دراسات + تنفيذ / في مرحلة 
توقيع اإلتفاقية و من المتوقع 

توقيعها بتاريخ 
مدة و  51/9/0205

 – 0205اإلتفاقية من )
0201) 

 جديد USAIDمنحة 

تحسين نوعية المياه الستصلحة في سد الملك طالل 
 البلقاء FARA 6في منطقة تالل الذهب / 

دراسات + تنفيذ / في مرحلة 
توقيع اإلتفاقية و من المتوقع 

توقيعها بتاريخ 
و مدة  51/9/0205

 – 0205اإلتفاقية من )
0201) 

 جديد USAIDمنحة 

إعادة تأهيل مشروع ري داميا و زور شعشاعة / 
FARA 6 البلقاء 

دراسات + تنفيذ / في مرحلة 
توقيع اإلتفاقية و من المتوقع 

توقيعها بتاريخ 
و مدة  51/9/0205

 – 0205اإلتفاقية من )
0201) 

 جديد USAIDمنحة 

في منطقة أبو الزيغان و  ZC Iإنشاء خط ناقل بين 
 البلقاء FARA 6/  99محطة ضخ 

دراسات + تنفيذ / في مرحلة 
توقيع اإلتفاقية و من المتوقع 

توقيعها بتاريخ 
و مدة  51/9/0205

 – 0205اإلتفاقية من )
0201) 

 جديد USAIDمنحة 

إنشاء خط ناقل بين بركة تخزين حديثة وخط ناقل 
 الكرك FARA 6الموجب / 

دراسات + تنفيذ / في مرحلة 
المتوقع توقيع اإلتفاقية و من 
توقيعها بتاريخ 

و مدة  51/9/0205
 – 0205اإلتفاقية من )
0201) 

 جديد USAIDمنحة 
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توسعة و إعادة تأهيل األحواض الترسيبية والخزانات 
 الكرك FARA 6التجميعية في منطقة األغوار الجنوبية / 

دراسات + تنفيذ / في مرحلة 
توقيع اإلتفاقية و من المتوقع 

توقيعها بتاريخ 
و مدة  51/9/0205

 – 0205اإلتفاقية من )
0201) 

 جديد USAIDمنحة 

توريد األدوات و المعدات )مضخات ، قطع ، ...( / 
FARA 6 

البلقاء و الكرك و 
 إربد

تنفيذ / في مرحلة توقيع 
اإلتفاقية و من المتوقع 

توقيعها بتاريخ 
و مدة  51/9/0205

 – 0205اإلتفاقية من )
0201) 

 جديد USAIDمنحة 

إعداد دراسات لمشروع توليد الطاقة الكهربائية من  
 دراسات البلقاء سد الملك طالل

بنك اإلعمار األلماني 
KFW 

 جديد

 


