
 
صحفي بيان  

 
عضوًا في مجموعة البنك الدولي بغرض تشجيع تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى بلدان األسواق لتصبح  8811تم إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار )ميجا( عام  

وتضطلع الوكالة بهذه الرسالة من خالل تقديم التأمين من المخاطر السياسية )الضمانات( الناشئة لمساندة النمو االقتصادي والحد من الفقر وتحسين األحوال المعيشية للسكان. 
ت األهلية وعدم الوفاء رين والجهات المقرضة، ويغطي هذا الضمان مخاطر المصادرة واإلخالل بالعقود والقيود على تحويل األموال إلى الخارج والحروب واالضطراباللمستثم

 بااللتزامات المالية السيادية.
 عضو في مجموعة البنك الدولياالستثمار  لضمان الدولية الوكالة

1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 
 لالتصال بالوكالة الدولية لضمان االستثمار

 1.202.473.0844هاتف:  - :msaleson@worldbank.orgإلكتروني بريد سيلزون، مالوري
 1.202.473.1964هاتف:  – rpost@worldbank.orgريبيكا بوست، بريد إلكتروني:

  1.202.458.2097هاتف:  – csantospianesi@worldbank.orgكارا سانتوس بيانيسي، بريد إلكتروني: 
www.miga.org 

 

  

 األردن في الصرف مياه معالجة محطة تدعم ميجا

 والصحية البيئية المعايير مراعاة مع للري معالجة مياه ستنتج المحطة
 

البنك  تساند الوكالة الدولية لضمان االستثمار )ميجا(، وهي ذراع مجموعة – 4102يوليو/تموز  42في  واشنطن
الدولي المعنية بالتأمين ضد المخاطر السياسية، جهود األردن لمعالجة العجز الشديد في المياه الذي يعاني منه، مما 

حاليا فضال  الصرف الموجودة ميجا أنها ستوفر التأمين لمحطة معالجة مياه أعلنتوقد  .يدعم إمكانيات النمو لديه
ستوفران مصدرا مهما للحصول على مياه  عن توسيع المحطة الموجودة في السمرا، شمال شرق عمان، واللتان

  .للري الصرف المعالجة الصالحة
 

قصوى  أولوية -موارد المياه المتجددة بما في ذلك -االستخدام األمثل لموارد المياه المحدودة للغاية في البالد ويمثل
 وستساعد .في المائة 23إلى زيادة قدرة المحطة على معالجة المياه بنسبة  بالنسبة لألردن، ويتوقع أن يؤدي التوسع

مياه الصرف غير  المحطة الموسعة على معالجة المشاكل البيئية والصحية الرئيسية التي تحدث عند استخدام
في  01بنحو الحمأة وستزداد القدرة على معالجة  مائية األخرى.المعالجة للري أو صرفها في األنهار وفي المجاري ال

لتشغيلها باستخدام  على ذلك، ستنتج محطة معالجة مياه الصرف القدر األكبر من الكهرباء المطلوبة عالوة المائة.
إنتاجه في المحطة فضال عن إنتاج الغاز الحيوي الذي يتم  إمكانياتها لتوليد الطاقة الكهرومائية بمداخل ومخارج

  .ماكينات تخمير الحمأة
 

 مستقبلية أرباحا تشمل) المال رأس أسهم في استثمارات دوالر مليون 1.31 بقيمة ميجا قدمتها التي الضمانات وتغطي
 ،  Infilco Degremont شركةو  ،.Suez Environnement S.A شركة من لكل ( التنفيذ لحسن وضمانا محتجزة
  .عاما 02 إلى تصل لمدة بالعقد اإلخالل مخاطر التأمين ويغطي Morganti Group. وشركة

 
 BOT ونقل وتشغيل بناء عقد بموجب المحدودة الصرف مياه معالجة لمحطات سمراال شركة قبل من المحطة وتدار

 والخاص العام القطاعين بين شراكة أول أنها كما .النظام بهذا يدار األردن في مشروع أول وهو -عاما 02 مدته -



 

 

 األسواق بلدان إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفق تشجيع بغرض الدولي البنك مجموعة في عضواً  لتصبح 1811 عام( ميجا) االستثمار لضمان الدولية الوكالة إنشاء تم 
( الضمانات) السياسية المخاطر من التأمين تقديم خالل من الرسالة بهذه الوكالة وتضطلع .للسكان المعيشية األحوال وتحسين الفقر من والحد االقتصادي النمو لمساندة الناشئة

 الوفاء وعدم األهلية واالضطرابات والحروب الخارج إلى األموال تحويل على والقيود بالعقود واإلخالل المصادرة مخاطر الضمان هذا ويغطي المقرضة، والجهات للمستثمرين
 .السيادية المالية بااللتزامات

 الدولي البنك مجموعة في عضو االستثمار لضمان الدولية الوكالة

1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 

 االستثمار لضمان الدولية بالوكالة لالتصال

 1.202.473.0844: هاتف - :msaleson@worldbank.orgإلكتروني بريد سيلزون، مالوري

 1.202.473.1964: هاتف – rpost@worldbank.org:إلكتروني بريد بوست، ريبيكا

  1.202.458.2097 :هاتف – csantospianesi@worldbank.org: إلكتروني بريد بيانيسي، سانتوس كارا

www.miga.org 

  

 

 في محدودة مازالت األردني الصحي والصرف المياه قطاع في المباشرة األجنبية االستثمارات أن ورغم. البالد في
 على كبيرة إيجابية توضيحية آثار السمرا لمحطة التوسيع تنفيذ لنجاح وستكون .طبيعتها في مبتكرة فإنها نطاقها،
 .البالد في مماثلة مشاريع

 
 بنهاية استكمالهما يتم أن المتوقع ومن القائمة، األربعة الخطوط إلى للمعالجة خطين إضافة التوسيع عملية وستتضمن

 عام  أنشأت التيو   الحالية الصرف مياه لمعالجة السمرا لمحطة ضمانات ميجا قدمت كما. 0212 حزيران/يونيو
 . 0212 عام بعد فيما السكان احتياجات لتلبية ضروري الحالي والتوسع. 0221

 
 الدعم تقديم يسعدنا" االستثمار، لضمان الدولية للوكالة التنفيذي الرئيس نائبة هوندا، كيكو قالت ذلك، على وتعليقا

 تؤدي نفسه الوقت وفي للري الحاجة إليها تشتد التي المياه ستوفر والتي هذه الصرف مياه معالجة لمحطة المستمر
 باعتباره واسع نطاق على األردن في المياه شح إلى ينظر ذلك، على وعالوة .لألردنيين والبيئة الصحة تحسين إلى

  ."األثر بعيدة مزايا المشروع لهذا تكون أن نتوقع فإننا ولذا المستدام، االقتصادي النمو على قيد أكبر
 
  Infilco Degremont Inc بشركة BOT نقلالو  والتشغيل البناء عقود إدارة رئيس كلوكس، فيديريك قال جانبه، من
 الذي األمان من نوعا توفر فهي .المشروع هذا في لالستمرار لنا بالنسبة مهمة ميجا وفرتها التي الضمانات كانت" ،

  .عاما 02 البالغة االمتياز فترة مدى على السكان احتياجات لتلبية المحطة هذه في االستثمار مواصلة لنا يتيح
 

 يوفره الذي الحل من جزءا نكون أن يسعدنا" ، Morganti Group توماس النغفورد، المستشار المالي لشركة  وقال
 " المياه لقطاع المالئمة التحتية البنية بتوفير تتمثل والتي اقليميا، المهمة القضية لهذه الخاص القطاع
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