
 
وزارة انًياِ وانري 

سهطت وادي االردٌ 

 

 ردٌألانسذود في ا
 

ٌعتثر إوشاء السذود مه أولىٌات خطط التىمٍة األردوٍة وتٍجة شح 

فً المىاطق  رئٍسٍة  تم إوشاء ستة سذود، حٍث مىاردي المائٍة

ملٍىن متر مكعة وثالثة  160الشمالٍة والىسطى مه المملكة تسعة 

ملٍىن متر مكعة، تاإلضافة إلى  57جىىب المملكة تسعة سذود 

السذود والحفائر والثرك الصحراوٌة ضمه ترامج الحصاد المائً 

. ملٍىن متر مكعة 30تسعة تخسٌىٍة تعادل 

 

 سذ انىحذة
  على وهر الٍرمىك:  انًىقع

 2007: انعًمتاريخ 

   خرساوة مذحىلة:  َىع انسذ

 ملٍىن دٌىار 67:  كهفت انسذ

متر  87:  االرتفاع

 ملٍىن متر مكعة 110: و انتخسيٍحج

الشرب والري وتىلٍذ الطاقة انهذف  

 

 
 

 

 سذ انًىجة

  على وادي المىجة:  انًىقع

 2003: تاريخ انعًم

   خرساوة مذحىلة:  َىع انسذ

 ملٍىن دٌىار 45:  كهفت انسذ

متر  62:  االرتفاع

 ملٍىن متر مكعة 31.2: حجى انتخسيٍ

الشرب والري الصىاعة انهذف  

 

 
 

 سذ انىانت
  على وادي الىالة:  انًىقع

 2002: تاريخ انعًم

   خرساوة مذحىلة:  َىع انسذ

 ملٍىن دٌىار 24:  كهفت انسذ

متر  52:  االرتفاع

 ملٍىن متر مكعة 9.3: حجى انتخسيٍ

الشرب الصىاعة والشحه الجىفً انهذف  

 

 
 

 سذ انتُىر

  على وادي الحسا:  انًىقع

 2001: تاريخ انعًم

   خرساوة مذحىلة:  انسذَىع 

 ملٍىن دٌىار 23:  كهفت انسذ

متر  60:  االرتفاع

 ملٍىن متر مكعة 16.8: حجى انتخسيٍ

الري انهذف  

 

 
 

 وادي انعربسذ 
  العربعلى وادي :  انًىقع

 1986: تاريخ انعًم

   ركامً:  َىع انسذ

 ملٍىن دٌىار 20:  كهفت انسذ

متر  83.5:  االرتفاع

 ملٍىن متر مكعة 16.8: حجى انتخسيٍ

والشرب  الريانهذف  

 

 
 



 
 

وزارة انًياِ وانري 

سهطت وادي االردٌ 

 

 

 (زقالب)سذ شرحبيم 
 على وادي زقالب:  انًىقع

 1967: تاريخ انعًم

   ركامً:  َىع انسذ

 ملٍىن دٌىار 0.9:  كهفت انسذ

متر  48:  االرتفاع

 ملٍىن متر مكعة 3.9: حجى انتخسيٍ

الري  انهذف  

 

 
 

 سذ انًهك طالل
 على وهر السرقاء:  انًىقع

اوشاء  1977: تاريخ انعًم

تعلٍة  1987  

   ركامً:  َىع انسذ

 ملٍىن دٌىار 34:  كهفت انسذ

متر  108:  االرتفاع

 ملٍىن متر مكعة 75: حجى انتخسيٍ

  وتىلٍذ الطاقة الكهرتائٍة الريانهذف  

 

 
 

 سذ انكرايّ
 على وادي المالحة:  انًىقع

 1997: يخ انعًمتار

   ركامً:  َىع انسذ

 ملٍىن دٌىار 55:  كهفت انسذ

متر  45:  االرتفاع

 ملٍىن متر مكعة 53: حجى انتخسيٍ

ي السٍاحةالري وانهذف  

 

 

 سذ شعية 
 على وادي شعٍة:  انًىقع

 1969: تاريخ انعًم

   ركامً:  َىع انسذ

 ملٍىن دٌىار 0.56:  كهفت انسذ

متر  32:  فاعاالرث

 ملٍىن متر مكعة 1.4: حجى انتخسيٍ

الري انهذف  

  

 
 

 سذ انكفريٍ
 على وادي الكفرٌه:  انًىقع

اوشاء  1967: تاريخ انعًم

تعلٍة  1997  

   ركامً:  َىع انسذ

 ملٍىن دٌىار 9.3:  كهفت انسذ

متر  37:  االرتفاع

 ملٍىن متر مكعة 8.4: حجى انتخسيٍ

الري  انهذف  

 

 
 

 

 


