
المشروع موقعاالتفاقية

خانيونسالصحي الصرف مياه معالجة محطه إنشاء1

الوسطي محافظةغزة وادى معالجة محطة انشاء2

الجنوبية المحافظاتالجنوبية المنطقة في المركزية البحر مياه تحلية محطة انشاء من الثانية المرحلة3

الجنوبية المحافظاتمياه مضخات توريد4

الهيا بيت+  جباليا+ رفح شتاؤنا شتاؤهم غزة لقطاع الطارئة اإلغاثة5

المياه مصلحه منشأتالصحي الصرف و المياه مصلحه منشآت و الميكانيكية و الكهربائية للمعدات صيانة أعمال

البلح دير البلح دير منطقة في بديلين بئرين إنشاء6

يونس خان,  رفح,  القرارة األمطار مياه ترشيح مشروع7

البلح دير و  رفح الصحي الصرف شبكات تمديد مشروع8

غزة محافظات جميعالمياه تعقيم في المستخدمة الكيميائية المواد توريد9

الجنوبية المحافظاتغيار قطع و جديدة معدات توريد10

 خانيونس و رفحالصحي الصرف و المياه شبكات اصالح11

حانون بيت حانون لبيت الطارئة اإلغاثة12

الشمالية المناطق و غزة مدينةالصحي الصرف مرافق و المياه شبكات تأهيل إعادة13

خانيونس,رفح,البلح دير,حانون بيت كهربائية مولدات توريد14

جباليا و غزة عدا البلديات جميع احتياطية كهربائية مولدات توريد15

غزة قطاعالصحي الصرف لمياه التحتية البنيه و المياه شبكات تأهيل إعادة16

 غزة مدينة االعمار إعادة مشاريع17

غزة مدينةرضوان الشيخ بركة من االمطار مياه خط إنشاء18

السلقا وادى السلقا وادى مياه بئر انشاء19

البلح دير مروان أبو بئر و ناصر أبو بئر من كل  بناء إعادة20

رفحالجنينة االمطارمنطقة مياه وترشيح تجميع محطة من الثانية المرحلة إنشاء21

الشمالية المناطق و غزة مدينة للشرب الصالحة بالمياه المدارس تزويد22



المشروع نوعالمستفيدين عددالممولالمشروع موازنة

صحي صرف و شرب مياه270,000للتنمية االسالمي البنك54,000,000

 صحي صرف220,000االحمر للصليب الدولية اللجنة2,000,000

 شرب مياه750,000اليونيسيف و األوروبي االتحاد10,000,000

250,000ERF-SC550,000صحي صرف و امطار مياه

صحي صرف350,000الخيرية قطر961,500

 إصالحاتغزة قطاع سكاناالحمر للصليب الدولية اللجنة783.582

شرب مياه20000االحمر للصليب الدولية اللجنة350,000

صحي صرف130000للتنمية اإلسالمي البنك1,600,000

صحي صرفالبلح دير و رفح سكانللتنمية األلماني البنك4.292.444

صحي صرف و شرب مياه450,000  االنسانية للشؤون المتحدة االمم مكتب200,000

صحي صرفالجنوبية المحافظات سكاناالحمر للصليب الدولية اللجنة262.995

صحي صرف و شرب مياهخانيونس و رفح سكاناليونيسيف1.097.694

صحي صرفحانون بيت سكاناالحمر للصليب الدولية اللجنة120,000

صحي صرف و شرب مياهالشمال و غزة مدينة سكانالطفل إنقاذ150,000

صحي صرف و شرب مياهغزة قطاع سكانلالجئين النرويجي المجلس  400,000

صحي صرف و شرب مياهغزة قطاع سكاناالحمر للصليب الدولية اللجنة606.651

صحي صرف و شرب مياه80000اليونيسيف667,529

صحي صرف و شرب مياهغزة قطاع سكانللتنمية االلماني البنك10,082,000

صحي صرف200000األحمر للصليب الجنةالدولية783.001

شرب مياه5000 االسالمية المساعدة150,000

شرب مياه4000االحمر للصليب الدولية اللجنة20,940

صحي صرف و شرب مياه30,000االتصاالت1,270,892

شرب مياهالشمال و غزة مدينة سكاناليونيسيف85,280



المحافظة

خانيونس محافظه

الوسطي محافظه
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الجنوبية المحافظات
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المشروع موازنةالمشروع موقعاالتفاقية

242,000البلح دير غربإنشاء خط مياه ناقل من أبار دير البلح الى خزان األقصى1

576,975خانيونسخانيونس في الضغط خط و األمل حي في ضخ محطة إنشاء2

1,255,261 الوسطي الصحي الصرف و المياه لشبكات التحتية البنية تأهيل إعادة3

7,179,487خانيونس و رفح   المياه وأبار الصحي الصرف و المياه شبكات تأهيل إعادة4

370,000الشمال و غزة مدينة الطارئة اإلغاثة مشاريع    5

1,000,000جباليا و  النصيرات و البلح ديروجباليا والنصيرات البلح دير في الشبكات كفاءة وزيادة المياه فاقد من الحد6

30,000الوسطي المنطقةالمياه شبكات تمديد   7

400,000حانون بيتحانون بيت مدينة في الصحي الصرف شبكات و المياه شبكات تأهيل إعادة8

70,000البريج الكراج تحليه محطه تطوير و اصالح و تأهيل9

500,000القرارةالقرارة أمطار مياه حوض إنشاء   10

2,000,000 رفحالمياه أبار توزيع إعادة11

110,000المصدر( المصدر ) بئر إنشاء12

400,000غزة مدينةالشفاء تحلية محطة إنشاء13

25,000النصيرات و  البلح ديرغزة مدينة في المياه خدمات وتحسين تطوير14

170,000رفحغزة قطاع جنوب الصحي الصرف شبكات تأهيل إعادة15

80,000 الهيا بيتالشيماء مياه بئر إنشاء16

3,000,000خانيونس األمل حي منطقة في االمطار مياه ترشيح مشروع17

1,550,000جباليا و الهيا بيتجباليا و الهيا بيت في مياه أبار قدرة تغير و توزيع إعادة19

400,000غزة وادىالثانية المرحلة-غزة لوادى الصحي الصرف شبكه إنشاء20

700,000الزهرة مدينة  الصحي الصرف مياه ضخ محطة إنشاء21

374,377غزة وادىصحي صرف مضخات إنشاء22

300,000رفحالترشيح حوض الي عبيدة بمنطقة من االمطار مياه نقل و لتجميع  إنشاء23

75,000,000الوسطي المنطقةالمركزية المعالجة محطة إنشاء24

600,000خزاعةمكعب متر 1800 سعه خزاعة مياه خزان إنشاء25

1,200,000الهيا بيت و جبالياالهيا بيت و جباليا في صحي صرف شبكة إنشاء26

1,200,000البلح ديرالبلح دير في البركة منطقة في صحي  صرف شبكه إنشاء27

40,509الوسطي المنطقةالصحي الصرف شبكات تطوير28

320,000رفحالمياه توزيع شبكات تأهيل اعاده29

245,000غزة وادىغزة وادي تحلية محطة30



المحافظةالمشروع نوعالمستفيدين عددالممول

البلح دير محافظه شرب مياه4000 االيطالية الطوعية  المجموعة

خانيونس محافظةأمطار مياهخانيونس محافظة سكانللتنمية االسالمي البنك

خانيونس و الوسطي محافظتيصحي صرف و شرب مياه250,000اليونيسيف

خانيونس و رفح محافظتيصحي صرف و شرب مياه20,000اليونيسيف

الشمال و غزة محافظةصحي صرفالشمال و غزة مدينة سكان الطفل انقاذ

جباليا و البلح دير و الوسطي محافظة شرب مياه120,000للتنمية االسالمي البنك

الوسطي محافظات شرب مياه20,000 االيطالية الطوعية  المجموعة

حانون بيت محافظةصحي صرف و شرب مياه25,000اليابانية الحكومة

الوسطي محافظهشرب مياه8,000االحمر للصليب الدولية اللجنة

خانيونس محافظهصحي صرف و شرب مياه40,000غزة إعمار

رفح محافظةشرب مياه100,000غزة إعمار

خانيونس محافظهشرب مياه8,000 االسالمية األيادي

غزة محافظة شرب مياه30,000االسالمية المساعدة

 الوسطي محافظات شرب مياه80,000 اليونيسيف

رفح محافظةصحي صرف 15,000 اليونيسيف

الهيا بيت محافظهشرب مياه6,000 االحمر للصليب الدولية اللجنة

خانيونس محافظةصحي صرف و شرب مياهمحافظةخانيونس سكانللتنمية االسالمى البنك

الشمالية المحافظاتشرب مياه220,000غزة إعمار و االسالمي البنك

الوسطي المحافظةصحي صرف6,000التعاون مؤسسة

غزة محافظة صحي صرف7,000اليونيسيف

غزة وادى منطقةصحي صرف6,000التعاون مؤسسة

رفح محافظةصحي صرف50,000اليونيسيف

الوسطي محافظاتصحي صرف900,000للتنمية االلماني البنك

خانيونس محافظة شرب مياه11,000الدولي البنك

الشمال محافظاتصحي صرف40,000للتنمية االلماني البنك

الوسطي محافظاتصحي صرف20,000للتنمية االلماني البنك

 الوسطي محافظاتصحي صرفالوسطي المنطقة سكانأوكسفام

رفح محافظةشرب مياهرفح محافظة سكان أنيرا

غزة وادى منطقةشرب مياه5,000التعاون



المشروع موازنةالمشروع موقعاالتفاقية

41155الفخارى منطقة و سهيال بني  االمطار مياه ألبار التحتية البنيه إنشاء و تأهيل إعادة1

17,000 الشوكة بلدية و  الفخاري بلدية(الحجم صغيرة)  للمياه تحليه  محطتين إنشاء2

15.000.000غزة غزة مدينة غرب البحر مياه تحلية محطة انشاء4

96,250رفحرفح في األمطار مياه تجميع حوض إنشاء5

99,998بغداد حي صحي صرف شبكات إنشاء6

10,000السالم حي صحي صرف شبكات إنشاء7

800,000الشجاعيةالمنطار خزان إنشاء إعادة8



المحافظةالمشروع نوعالمستفيدين عددالممول

خانيونس محافظهصحي صرف10,000أوكسفام

خانيونس+رفحشرب مياه8,000اليونيسيف

غزة محافظةشرب مياه200,000للتنمية االسالمي البنك عبر للتنمية الكويتي الصندوق 

رفح محافظةامطار مياه50,000للتنمية االسالمي البنك

رفح محافظةصحي صرفالخيرية العربية الجمعية

رفح محافظةصحي صرف2000الفلسطينية الهيدولوجية المجموعة

غزة محافظةشرب مياه200,000للتنمية االلمانية الوكالة


