مشروع توسعة حمطة السمرا لتنقية املياه العادمة:
حمطة املعاجلة القائمة حاليا تعمل بطاقة استيعابية  000222م/3يوم ،الذي مت جتاوزه قبل عام
 .0202بسبب ارتفاع تراكيز األامحا العضوية أكثر من التوقعات ،وجتاوزت بالفعل قدرة احملطة
على معاجلة تراكيز األامحا العضوية الزائدة يف أيام الذروة .لذا اقرتحت وزارة املياه والري /
سلطة املياه يف اململكة األردنية اهلامشية توسيع حمطة املعاجلة القائمة ،ملعاجلة مياه الصرف
الصحي واستيعاب كميات املياه العادمة حتى عام  .0202على أن جتري عملية توسعة احملطة
بطريقة البناء والتشغيل واإلعادة ( )BOTوبالتفاوض املباشر مع شركة املشروع حيث مت البدء
بالتفاوض مع شركة السمرا لتنقية املياه العادمة ( )SPCحتقيقا هلذه الغاية:
• يف ديسمرب  0222عينت وزارة املياه والري /سلطة املياه املستشارين الفنيني و املاليني
والقانونيني ائتالف شركة ) (Atkinsاالجنليزية و KPMGوشركة خليفة ومشاركوه القانونية
باالئتالف مع شركة  Allen and Overyالقانونية ليعمل هذا االئتالف كمستشار وقانوني.

• يف أبريل  0202قدمت شركة السمرا (  )SPCعرضها الفين واملالي لتوسعة حمطة تنقية السمرا
القائمة ،و(املعروفه باسم املرحلة  0أو التوسعة) ،واستمرت العملية على أساس البناء والتشغيل
واإلعادة ( ،)BOTوصوال إىل .0230
• وخال عامي  0202و  0200مت التفاوض بشأن التكاليف الرأمسالية والتشغيلية ،وشروط التمويل
مبساعدة من املستشارين الفنية واملالية والقانونية ،وخضعت كافة املراحل للمراجعة من قبل
جلنة املوثوقية وبذ العناية الواجبة(.)MCC`s Due Diligence committee
• بلغت الكلفة اإلمجالية ألعما التوسعة ()081مليون دوالر مت متويل مشروع توسعة حمطة
السمرا جزئيا عن طريق منحة قدرها ( )233302مليون دوالر من مؤسسة حتدي األلفية مبوجب
اتفاقية التعاقد مع اململكة وجزئيا من خال مصادر التمويل اخلاصة اليت قدمها الشركاء.
وستكون حمطة السمرا لتنقية املياه بعد تنفيذ مرحلة التوسعة تتميز مبا يلي:
• قادرة على استيعاب كميات اضافية من مياه الصرف الصحي تساوي ( )%30من سعتها احلالية،
اليت من املتوقع أن تكفي حتى عام  ،0202بناء على عقد ( )BOTحتى عام .0230
• رفع كفاءة احملطة احلالية من خال قدرتها على معاجلة كميات إضافية من احلمأة بنسبة
( )%02من سعتها احلالية مما يكفي حتى عام  .0202وسوف تستمر يف إنتاج  %82من احتياجاتها
من الطاقة االزمة لتشغيلها من خال الطاقة اهليدروليكية والغاز احليوي.
• فصل املياه من احلمأة ميكانيكيا حبيث أنها قادرة على تقديم امحأة باملواصفات املطلوبة لتكون
قابلة إلعادة استددامها.

• العمل مبوجب اتفاقية املشروع اخلاص بالتوسعة اليت هي مشابهة جدا يف توزيع املداطر على
كافة األطراف متاما كما نصت عليه اتفاقية املشروع للمرحلة األوىل .ومت تدعيم موقف وزارة
املياه والري /سلطة املياه يف نصوص اإلتفاقة اجلديدة من خال املفاوضات.
 مت توقيع الغلق املالي للمشروع بتاريخ  0200/0/08واعلن البدء الفعلي باعما توسعة
احملطة ملدة  3سنوات مت افتتاح توسعة احملطة بتاريخ  0202/02/02برعاية كرمية من
دولة رئيس الوزراء.
 وفرت أعما التوسعه ما يزيد على  0222وظيفة شغل معظمها أبناء اجملتمع احمللي
واملناطق اجملاورة.
 خال فرتة التشغيل والصيانة واليت تستمر حتى العام 0230ستوفر احملطة حوالي 022
فرصة عمل.

مخطط توضيحي يبين مشروع توسعة محطة السمرا

صورة جوية للمحطة بعد االنتهاء من أعما التوسعة

صور توضيحية ألعمال التوسعة:

