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Program Budgets

Budget

Water Network $102 million

Wastewater Network $58 million

As‐Samra $97 million

M&E $3 million

Administration $15 million

Total $275 million
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Networks Budget Update
Wastewater 
Contracts Contract Name Total Estimate *

C1‐ 83/2011 East Zarqa Zone (Contract 83/2011 Central) $11,690,015  
C2‐ 84/2011 West Zarqa Zone (Contract 84/2011 Central) $13,100,000  
C3‐ 85/2011 West Zone Russaifah (Contract 85/2011 Central) $13,360,000  
Additional Filling Gaps/New Applications $12,500,000 
Cost Savings (Credit) ($2,591,724)
Construction Contingency (2%) + Others $1,879,166
Supervision/ Program Management (Filling Gaps/New Applications) $1,000,000 
Sub‐Total Wastewater Contracts $57,367,307  

Water
Contracts Contract Name Total Estimate **

C1‐ 24/2013 Primary and Secondary Network Contract (Awarded) $15,728,306

C2‐ 28/2013 Batrawi South and West Restructuring and Rehabilitation Contract 
(Tender) $9,889,688

C3‐ 29/2013 Russaifah Low Restructuring and Rehabilitation Contract (Bid Open) $8,788,802  
C4‐ 30/2013 Russaifah High Restructuring and Rehabilitation Contract (Open) $9,361,252

C5‐ 31/2013 Zarqa High and Batrawi East Restructuring and Rehabilitation Contract 
(Bids Open) $12,251,385

C6 Basateen Pumping Station and Reservoir Contract (Design) $3,000,000
Optional DMAs $15,215,606 
Quantity Variations, Claims Allowance 5% $3,561,751.95 
Construction Contingency (2%) $1,555,935.82 
Water Smart Homes $6,470,000 
Sub‐Total Water Networks contracts $99,197,577
Total  (Water  contracts  + Wastewater contracts) $156,564,884
* Construction Stage                                   ** Design and tender stage

Retendering Water Project Ensured Full 
Implementation of Networks.
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Water Network Project –
Overall Plan

ZARQA

RUSAIFAH
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Water Network Project –
Current Status

Contract Number & Name Tenders 
Advertised

Tenders      
Received 

Forecast      
Start Date

Contract 
Duration   
(Calendar 
Days)

Forecast      
Finish Date

Contract 1 – Primary & 
Secondary Water Lines

1‐Apr‐13 15‐May‐13 31‐Aug‐13 907 24‐Feb‐16

Contract 2 – Batrawi South 
and West DMAs

9‐May‐13 21‐Jul‐13 30‐Sep‐13 730 29‐Sep‐15

Contract 3 – Russaifah Low 
DMAs and Storage Tank

9‐May‐13 9‐Jul‐13 23‐Sep‐13 669 23‐Jul‐15

Contract 4 – Russaifah High 
DMAs

9‐May‐13 3‐Jul‐13 13‐Sep‐13 730 12‐Sep‐15

Contract 5 – Zarqa High 
and Batrawi East DMAs

9‐May‐13 26‐Jun‐13 30‐Sep‐13 791 30‐Nov‐15

Contract 6 – Basateen 
Pump Station and 
Reservoir

Expected
1‐Nov‐13

Scheduled  
14‐Dec‐13 21‐Feb‐14 700 22‐Jan‐16
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C1 Contract - Primary and 
Secondary Piping

• Contract Value  $15,728,306

• Contract duration  907 days

• Commencement date  August 31, 2013

• Completion date February 24, 2016



7

C5 Contract - Batrawi and Zarqa 
High Areas)

• Contract Value  $ 20,058,887.31

• Contract duration  791 days

• Commencement date  September 30, 2013

• Completion date  November 30, 2015
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C5 Contract - Batrawi and Zarqa 
High Areas)
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مشروع شبكات الصرف الصحي 

عطاء  -شبكات صرف صحي شرق الزرقاءعطاء -
تم احالته على مؤسسة بوشة  83/2011رقم 

)$M 13,940,015(للمقاوالت بقيمة 

  -عطاء شبكات صرف صحي غرب الزرقاء-
تم احالته على  84/2011عطاء رقم  -الزرقاء

ائتالف شركة حيمور والشركة العمرية للمقاوالت 
)$M 13,368,785(للمقاوالت بقيمة 

   -عطاء شبكات صرف صحي غرب الزرقاء-
تم احالته على  85/2011عطاء رقم  -الرصيفة

 14,265,067(مؤسسة بوشة للمقاوالت بقيمة 
M$(

مليون دوالر 55

عدا البنود (كم  170سيغطي المشروع 
)االختيارية

مدة الصيانة سنتان

تم اصدار امر المباشرة بتاريخ 
وسيمتد لمدة ثالث سنوات  1/11/2012
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األحياء التي سيخدمها المشروع

الزرقاءشبكات صرف صحي شرق )  83/2011(رقم عطاء 
اء وتخدم االجزاء غير المخدومة في حي االسكان،  حي  ق المصفاة والزرق اطق المحيطة بطري راوي والمن البت

.والھاشمية البتراويالمباشرة بحي كم، وتم  59يشمل تمديد حوالي الجديدة والھاشمية بما 

الزرقاءشبكات صرف صحي غرب )  84/2011(رقم عطاء 
ر، حي  االجزاء غير المخدومة من حي الجنينة، وتخدم  ورة، ام بياضة، حي رمزي، حي القم ة المن حي المدين

دويك  ره، حي ال اء الزواھ ن احي زاء م ر، واج ل معصوم، حي الجب زه، حي الجب ر حم ة، حي االمي حي قرطب
د حوالي طالل، حي التطوير الحضري االبيض، حي الملك  م  66وحي القادسية بما يشمل تمدي م، وت المباشرة ك

والدويك والفالح واحياء اخرى بياضةبحي ام 

الرصيفةشبكات صرف صحي )   85/2011(رقم عطاء 
اجوز، وتخدم االجزاء غير المخدومة من حي   و الجريبا وشمال ي اخورة واب ار، الف ر الطي يد الشمالي، جعف الرش

جعفر المباشرة بحي جريبا وحي كم، وتم  45يشمل تمديد حوالي وجبل االمير فيصل وحي المستشفى بما غليون 
.الطيار



نھاية اب -نسبة االنجاز 
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رقم العطاء اسم العطاء قيمة العطاء المقبولة  اطوال الخطوط 
باصل  الواردة

)كم(العطاء 

العمالة 
-حزيران (

)تموز

العمالة االردنية  اطوال الخطوط 
المنفذة

)كم(

نسبة اطوال 
الخطوط المنفذة 

  تاريخهلغاية 
)نھاية اب(

نسبة الدفعات 
المصروفة لغاية 

تاريخه 

C1- عطاء رقم 
83/2011

عطاء شبكات 
صرف صحي 
شرق الزرقاء

13,940,015 M$

58.7 54 34 14.16 23.85% 10.9%

C2- عطاء رقم 
84/2011

 شبكات عطاء
 صحي صرف
الزرقاء غرب

13,368,785 M$

66 256 184 22.46 34.55% 20.8%

C3- رقم عطاء 
85/2011

 شبكات عطاء
 صحي صرف

الرصيفة

14,265,067 M$

44 60 30 11.12 24.12% 8.8%

المجموع
  41,573,868     

M$
169

360 248

47.74

28.10% 13.4%
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برنامج مصروفات المشروع
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المتوقعة  الكلفة
لمشروع الصرف 
الصحي 

C1‐ C 83 الكلفة المقدرة حديثا    $11,690,015

C2‐ C 84 الكلفة المقدرة حديثا   $13,100,000 
C3‐ C85 الكلفة المقدرة حديثا   $13,360,000

Cost Savings المبالغ الموفرة  عن تعديل بعض المواصفات     ($2,600,000)

Optional items and new applications   خدمة البنود االختيارية  والطلبات االضافية $12,500,000

Claims مطالبات المقاولين $900,000

Contingency المبالغ االحتياطية     $979,166

Land ROW/ LA تعويضات مرور الخطوط في االراضي الخاصة  $1,680,000

Supervision كلفة االشراف    $4,749,850

Supervision variation لالشراف للبنود االختيارية والطلبات االضافية  كلفة اضافية  $1,000,000

Total 57,367,307$ المجموع 
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الخطوات القادمة

 وذلك بالعطاءات الواردة العالية المواصفات بعض تعديل نتيجة المتوفرة بالمبالغ العطاء ملحق واصدار توقيع•
الزرقاء في اضافية منازل لخدمة

 تقييم يتم حتى بدراستھا المقاول وتكليف وتبويبھا الصحي بالصرف لخدمتھا المقدمة االضافية الطلبات كافة جمع•
بذلك العطاء ملحق اصدار بعد وذلك بتنفيذھا المقاول تكليف ثم ومن  المتاحة المخصصات ضمن تنفيذھا

 نھاية في المتوقع والدويك بياضة ام احياء ضمن C-84 شبكة من الجزاء االولي لالستالم والتحضير االعداد-
2013 اكتوبر

 للمحافظة المقاولين الزام طريقة في البحث  الماضية، الشھور مدى على الحاصل التحسن باالعتبار االخذ مع-
الجانب ھذا في الدائم وتحسين اكثر السوية ورفع المواطنين وراحة العامة السالمة بشروط والتقيد

 صحي صرف رفع محطتي وتوسعة لتحديث  العام ھذا نھاية قبل عطاء لطرح المياه سلطة قبل من التحضير يجري -
 مؤسسة مع المنحة اتفاقية شروط على بناء وذلك االردنية الحكومة من كمساھمة وذلك الزرقاء وغرب شرق
االمريكية االلفية تحدي

 2-1 بحدود( الصحي الصرف شبكات خطوط لتنظيف عطاء وطرح لصياغة ايضا والتحضير االعداد يجري-
 المياه سلطة في المعنيين مع التنسيق على وبناء  الشبكة فيضان من جذري بشكل والتقليص للحد )دوالر مليون
المتوفرة المخصصات حسب ايضا وذلك

13
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Construction
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Public Safety – Our Goal

Contractors are Required 
to Protect Public

• Barricaded Trenches.
• Pedestrian Crossings.
• Road Signs.
• Safety Officers.
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Grievance Procedure

Public Grievance  FormGrievance  Form Municipality, 
Governorate

Environmental
and Social

PMC

Grievance 
Review Team

Contractor
Property DamageProperty Damage

No Property Damage
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Current Grievance Status

Total Closed Open

Contract 83 1 0 1

Contract 84 20 17 3

Contract 85 1 0 1

Total 22 17 5
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Public Meetings

• Forum to Inform Public.
• Five Meetings Held to Date.

Need Stakeholder Committee
Support to Increase Attendance.
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Project Signs

• Increases Project Visibility.
• Donor (MCC) Requires Signage.

Project Signs Improve 
Public Awareness of 

Project.
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Community Relationships

MCA-Jordan Committed to Community 
Relationships
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Gender Integration

• Contractors encourages to engage women.
• Women CBO Participation.

MCA-Jordan is encouraging Gender 
Integration
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Trafficking In Persons (TIP)

• No holding Passports.
• Valid Work Permits for all Workers.
• Fair Pay verification.

MCA-Jordan Supports and Enforces 
MCC TIP Policy



Thank you!


