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إسم المشروع:
إنشاء سدود و حفائر ترابية في البادية األردنية ضمن نشاطات ومحاور السنة الثالثة
( )2014 -2013من خطة العمل المجتمعية لبرنامج التعويضات البيئية .ويتضمن إعادة

طرح عطاءات الملحق الثاني للسنة األولى (التمديد) المتضمن إنشاء ()11موقع جديد،
ونشاطات اتفاقية السنة الثالثة .2014-2013
الهدف من المشروع:
االستفادة من مياه األمطار باستخدام تقنيات الحصاد المائي إلعادة تأهيلل األنمملة البيئيلة
المتضررة في البادية األردنية والتي تعتبر جلءءا ملن خطلة عملل السلنة الثالثلة ملن خطلة
العمل المجتمعية لبرنامج التعويضات البيئية ،وذلك من خالل تنفيذ بلر وحفلائر وسلدود
علللدد ( )13بسلللعات مختلفلللة (السلللعة اإلجماليلللة ل لللا حلللوالي  2.0مليلللوت متلللر م عللل )
للمساهمة في سقاية المواشي وزراعة األعالف وإدارت ا من قبل الجمعيلات التعاونيلة فلي
المنطقة.
اتفاقية السنة الثالثة ( )2014 -2013والملحق الثاني لتمديد اتفاقية السنة األولى:
قامت وزارة المياه والري /سللطة وادي األردت و وزارة البيئة/وحلدة التعويضلات البيئيلة
بتوقيع اتفاقية التعاوت المشتر للسنة الثالثة من محلاور ونشلاطات خطلة العملل لبرنلامج
التعويضللات البيئيللة بتللاري  ،2013/11/12لتنفيللذ ( )13موقللع بللين حفيللرة وسللد بسللعة
تخءين إجمالية حوالي ( )2.0مليوت متر م ع من ميلاه األمطلار لالسلتفادة من لا لتحقيلق
علللدد ملللن األهلللداف فيملللا يتعللللق بتعلللادة تأهيلللل المراعلللي فلللي الباديلللة األردنيلللة ،بقيملللة
( )4,009,900دوالر أمري لي .كملا وتل تمديلد مللدة اتفاقيلة الملحلق الثلاني التفاقيلة السللنة
األولى إلى شل ر أيللول  ،2014لعلدد ملن األسلبا  ،وذللك لتنفيلذ ( )11موقلع جديلد ملن
مواقللع الحصللاد المللائي بقيمللة مبلل ()1,196,371دوالر التللي تللوفرت مللن قيمللة اتفاقيللة
السنة األولى ،ول ن الرتفاع ت لفة الحفريات وتعويضات المحروقلات ملن المتوقلع أت يلت
تنفيذ ()7مواقع بين حفيرة وسد.
مدد االتفاقيات:
يبللدأ تنفيللذ اتفاقيللة السللنة الثالثللة اعتبللارا مللن تللاري توقيع للا  2013/10/1وتنت للي فللي
 .2014/9/30فللي حللين تل تمديللد مللدة اتفاقيللة الملحللق الثللاني التفاقيللة السللنة األولللى إلللى
ش ر أيلول .2014
مراحل المشروع وفريق العمل واألتعاب والجدول الزمني للتنفيذ:

أوال :مرحلةةة ايتيةةا المواق ة  :إشةةا إلةةى المةةاد الثانيةةة مةةن االتفاقيةةة ال(نةةد قةةم ()1
يتوجب على سلطة وادي األ دن مشةا ةة المجتمعةات المحليةة فةي المنةامق المسةتهدفة
بايتيةةا مواقةة الحفةةاسر والسةةدودن واللةةج مةةن يةةيل لجنةةة تةةم تشةة يلها مةةن عةةدد مةةن
المؤسسةةةات الح وميةةةة أنةةةي بهةةةا االت ةةةال بةةةالمجتم المحلةةةي وتحديةةةد مواقةةة العمةةةل
المقترحة وموعد ال شف الميداني لد اسةة مةدص حةيحيتها لتحقيةق أهةداف المشةروعن
وقد بدأت اللجنة القيام بأعمالهان ولهذا فانه لم تعتمد المواق المقترحةة التةي و دت فةي
الخطة الشاملة المقترحةة التةي وتةعا سةابقا لحةين قيةام اللجنةة بزيا تهةا واالتفةا مة
المجتم ة المحلةةي علةةى تنفيةةذهان وبسةة(ب هةةذم المرحلةةة فانةةه مةةن ال ةةعب وت ة جةةدول
زمنةي لتنفيةذ الحفةةاسر والسةدود مةن جهةةةن ووتة جةدول بةةالمواق المختةا ةمةا جةةرت
العاد سابقا.
ثانياً :مرحلة الد اسات والت اميم وإعداد وثاسق العطاء والطرحن وتشمل:
أ .مرحلة الد اسات الهيد ولوجيةن وتشمل:
 -1تحديللد المواقللع المقترحللة الن ائيللة للمشللروع بالتعللاوت مللع المجتمعللات المحليللة
واللجنللة المش ل لة ،مللع األخللذ بعللين االعتبللار النللواحي الطبو رافيللة والجيولوجيللة
وال يدرولوجية.
 -2اختيار عامة مواقع الحصاد المائي للمشلروع ضلمن أراضلي الخءينلة وموافقلة
المجتمع المحلي علي ا.
 -3إعداد التقرير ال يدرولوجي متضمنا حسلا المعلدل السلنوي لسلقوط األمطلار،
و مساحة المساقط المائية  ،و معدل الفيضات السنوي ل ل موقع.
ب .مرحلة الد اسات والت اميمن وتشمل:
 -1زيلللارة المواقلللع ميلللدانيا والتأكلللد ملللن حلللالحيت ا ملللن النلللاحيتين الطبو رافيلللة
والجيولوجيللة وتللوفر مللواد اإلنشللاء للسللدود الواعللدة ،وتحديللد ال للدف مللن كللل
موقع (تخءين ،تغذية جوفية.... ،أل ).
 -2القيام باألعمال المساحية للمواقع.
 -3تصمي السدود و  /أو الحفلائر وكلل ملا يللءم ملن إنشلاء جسل السلد والمفلي
و/أو الحواجء الترابية من حول الحفيرة ،أو عمل حلاجء ترابلي أسلفل الحفيلرة
وحسلللل الموقللللع .وتصللللمي المللللداخل والمخللللارب للحفيللللرة حسلللل الواقللللع
الطبو رافي وتأمين وحول المياه إلي ا ب ل يسر.
جـ .مرحلة إعداد وثاسق العطاءات ومرحها وإحالتهان وتشمل:

-1

-2

إعداد وثائق العطاءات لحوالي (  ) 13موقع ما بين حفيرة وسد فلي منلاطق
مختلفة من البادية األردنية وحسل ملا ورد فلي االتفاقيلة ،متضلمنة الشلروط
العامة والخاحة والمواحفات والمخططات وجداول ال ميات.
زيارة المواقع مع المقاولين ،ومتابعة طرح العطاءات ،وإحالت ا.

ثالثا :اإلشراف على إعمال التنفيذن وتشمل:
.1
.2
.3
.4
.5

القيام باألعمال المساحية ،وتشمل أعمال مساحية ما قبل البلدء بالتنفيلذ وأثنلاء التنفيلذ ،وتلدقيق
المطالبات المالية للمقاولين ،وحسا ال ميات.
المراقبة واإلشراف على تنفيذ األعمال ميدانيا حس المواحفات والمخططات.
األعمال اإلدارية من مراسالت ومخاطبات مع المقاولين والج ات الرسمية.
أعمال األرشفةو الطباعة و الس رتاريا.
استالم العطاءات استالما أوليا ون ائيا.

ابعا :فريق العمل ومهامه:

أ.



ب.





مدير المشروع:
ضللابط ارتبللاط مللع وحللدة التعويضللات البيئيللة فللي وزارة البيئللة لمناقشللة المسللائل الفنيللة
والمالية الخاحة بالمشروع ،وحضور االجتماعات ورس السياسات ذات العالقة.
مراجعة أعمال التصامي ووثائق العطاءات.
إدارة المشاريع ومتابعة المراسالت والمخاطبات الرسمية.
مهندس الت اميم والد اسات :
القيام باألعمال ال يدرولوجية ،وتشمل( :إعداد الدراسات ال يدرولوجية مفصلال كملا هلو
مذكور أعاله).
إعللداد تصلللامي الحفلللائر ومللداخل ا ومخارج لللا والحلللواجء الترابيللة .و تصلللامي السلللدود
الصحراوية.
إعداد المواحفات الفنية ،والمخططات األولية للحفائر والسدود.
تج يء وثيقة العطاء بشروط ا العامة والخاحة.

ج .مهندس مدني (مهندس مشروع):
 اإلشلراف عللى مرحللة تنفيلذ المشلاريع (الحفلائر والسلدود) ومتابعلة كلل ملا يللءم النجلاز
العمل حس ما
ورد في وثيقة العقد ،والمخططات والمواحفات وجداول ال ميات.
إعداد تقارير سلير العملل والتقلارير الدوريلة حسل ملا ورد فلي الملادة السادسلة ملن االتفاقيلة
الموقعة مع وزارة البيئة.


و





كتابة جميع المراسالت والمخاطبلات الرسلمية ذات العالقلة بمرحللة التنفيلذ ملع المقلاولين
يره ،
والمشاركة في استالم المشاريع.
إعداد خطة العمل الءمنية التفصيلية للتنفيذ.
إعداد التدفق النقدي للمشاريع.
تدقيق المطالبات المالية.
أية أمور أخرى ي لف ب ا من قبل مدير المشروع.

د .المساح وحاسب ال ميات
 القيام بجميع أعمال الرفع المساحي الميداني المطلوبة للمشاريع.
اإلشراف على مرحلة تنفيذ المشاريع مساحيا وفنيلا (الحفلائر والسلدود) ومتابعلة كلل ملا يللءم
النجاز العمل حس ما ورد في وثيقة العقد ،والمخططات والمواحفات وجداول ال ميات.
 رس المخططات على االتوكاد وإعداد جداول ال ميلات لجميلع مشلاريع السلدود والحفلائر
الترابية.
 تسلي مواقع المشاريع والنقاط المساحية وحس اإلحداثيات للمقاولين.
 تدقيق ومراجعة المخططات المطلوبة من المقاولين ومطابقت ا لواقع التنفيذ.
 حسا وتدقيق ال ميات الواردة في المطالبات المالية المقدمة من المقاولين وتوقيع ا.
 القيام ب ل ما يلءم من أعمال مساحية أثناء التنفيذ.
 المشاركة في استالم المشاريع.
م .المراقب:
 القيام بأعمال التصوير وتوضي وثائق العطاء.
 تطبيق تعليمات الم ندس المشرف في مرحلة تنفيذ المشاريع (الحفائر والسدود) ومتابعة
كل ما يلءم النجاز العمل حس ما ورد في وثيقة العقد ،والمخططات والمواحفات
وجداول ال ميات.
 المبيت في الموقع وحس ما يتطلبه انجاز األعمال على أكمل وجه.
هـ .فني مساحة:
 القيام بمساعدة المساح أثناء أعمال الرفع المساحي.
و .الساسق:
 قيادة السيارة أثناء الرحالت الميدانية التي يقوم ب ا أي فرد من أفلراد الفريلق الفنلي سلواء
في مرحلة
الدراسات أو في مرحلة التنفيذ.
 المحافمة على السيارة وأوامر الحركة الالزمة حس األحول.
ز .اإلدا ي:
كافلللة األعملللال اإلداريلللة فلللي اللللديوات ملللن تصلللوير المخاطبلللات وتسلللجيل ا ومتابعت لللا
وأرشفت ا.

ح .الس رتا ية:
أعمال الس رتاريا مثل الطباعة واألرشفة.

يامسا :حجم العمل والفريق الفني المطلوب وم افئاتهم:
سيستمر الج لاز الفنلي العاملل حاليلا فلي المشلروع والمؤللف ملن علدد ملن الملومفين ملن
سلللطة وادي األردت ،فللي القيللام ب للل مللا يلللءم مللن اختيللار المواقللع المقترحللة ودراسللات
وتصامي وطلرح وثلائق العطلاء واإلشلراف عللى التنفيلذ لحلوالي ( )20موقلع بلين حفيلرة
وسد ،مبينة كما يلي:
 -1متابعللة مرحلللة إعللادة طللرح العطللاءات لحللوالي ( )7مواقللع لاللتللءام بتطبيللق بنللود
اتفاقيللة التمديللد للسللنة األولللى ،ومللا يتطلبلله مللن مرحلللة اإلشللراف علللى التنفيللذ مللن
ضمن ا سد بريوش في محافملة الطفيللة ،حيل سلتمول هلذه العطلاءات ملن اللوفر
المتحقللق فللي ميءانيللة اتفاقيللة نشللاطات ومحللاور السللنة األولللى مللن خطللة عمللل
برنللامج التعويضللات البيئيللة والبالغللة حللوالي ( )845ألللف دينللار وحسلل الجللدول
التالي.
االحداثيات
العطاء

ر2013/1/

ر2013/10/

ر2013/3/

-2

اسم المشروع

المحافظة

السعة م3

حفيرة االحمر

معان

100000

35.9232°

حفيرة الشيدية2

معان

100000

36.0184°

29.842°

حفيرة الكريم

معان

100000

36.1206°

29.8447°

سد بريوش (القطار)

الطفيلة

70000

35.785°

30.9048°

حفيرة الغرة2

معان

100000

37.1207°

30.8145°

حفيرة الحصاة2

معان

100000

37.2324°

30.7058°

حفيرة فك ابو طيران

معان

100000

37.5378°

30.5897°

East

North
29.8282°

القيللام باألعمللال الموكلللة للفريللق الفنللي فيمللا يتعلللق ب للل مللا يلللءم الختيللار المواقللع
والدراسات والتصامي وتحضير وثائق العطاءات ومرحلة اإلشلراف عللى أعملال
تنفيذ مشلاريع العطلاءات الخاحلة باتفاقيلة نشلاطات ومحلاور السلنة الثالثلة 2013
من خطة عمل برنامج التعويضلات البيئيلة الم ونلة ملن حلوالي ( )13موقلع ملا بلين

حفيرة وسد .ول ذا فانه ملن الصلع اعتملاد جلدوال لمواقلع السلدود والحفلائر التلي
سليت تنفيللذها فللي هللذه االتفاقيلة كمللا جللرت العللادة سلابقا ،قبللل قيللام اللجنللة المشل لة
الختيار المواقع باالتصلال بلالمجتمع المحللي والعملل عللى زيلارة المواقلع ميدانيلة
ودراسللت ا واخللذ موافقللة المجتمللع المحلللي علللى تلللك المواقللع ،وذلللك تجنبللا أليللة
تأخيرات في برنامج العمل.
سادسا :فريق العمل من موظفي سلطة وادي األ دن وقيمة الم افئات:
سيستمر الج لاز الفنلي ملن ملومفي سللطة وادي األردت العاملل فلي المشلروع منلذ بدايتله
والللواردة أسللمافه فللي الجللدول التللالي ،فللي القيللام ب للل مللا يلللءم مللن دراسللات وتصللامي
وطرح وثائق العطاء واإلشراف على التنفيذ لحوالي ( )20موقع بين حفيرة وسلد موزعلة
علللى حللوالي ( )10عطللاءات ،ومللنح الم افئللات المسللتحقة ل للل واحللد مللن علللى أت
تصرف من الملحق رق ( )3من اتفاقية السنة الثالثة ،وعلى النحو التالي:
المرحلة االولى /الد اسات:
استنادا إلى المادة ()1 -1من الملحق رق ( )3من االتفاقية أعاله ،تصرف أتعا الفريق
الفني الذي قام بتعداد مرحلة الدراسات وطرح العطاء ،حس الجدول أدناه من
المخصصات الواردة في المحلق رق ( )7من االتفاقية ،وتشمل أعمال هذه المرحلة ما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5

تحديد حوالي ( )13موقع باالتفاق مع المجتمع المحلي واللجنة الفنية المش لة ل لذه الغايلة،
والقيام بالءيارات الميدانية للتأكد من حالحيت ا .وجمع المعلومات الالزمة.
القيام بالدراسات ال يدرولوجية والجيولوجية للمواقع.
إعداد التصامي والمواحفات وجداول ال ميات للمواقع.
أعمال الرفع المساحي للمواقع ،ورس المخططات.
اعداد وثائق العطاء ،وتشمل الشروط العامة والخاحلة والتصلامي والمخططلات وجلداول
ال ميات .

ويقوم ب ذا العمل الفريق الفني في مديرية الحصاد المائي  /سلطة وادي األردت حس
الجدولين أدناه:

جدول ي(ين فريق اإلشراف من موظفي سلطة وادي األ دن
الرقم

االسم

وظيفته في المشروع

عدد
األشهر

مدير المشروع
مهندس مشروع ومتابعة تقا ير
ميدانية

1

نعيم محمد يير دبو

2

علي سليمان ال وز

3

عدنان ع(دا لرحيم حوص مهندس متابعة ت ميم

8
8
8

4

فايز حالح عجييت

مهندس مشروع

8

5

أسعد عزات علي اتي

مساح وحاسب ةميات

8

6

مخلد محمود الهواوشة

مراقب

8

7

محمد مه المحا مة

ساسق

8

8

أيوب أمين الطويل

ساسق

8

9

أيمن تامن الجماعين

إدا ي

8

س رتير

8

ف تو يا ع(دا لرزا
يريسات
المجموع

10

جدول يبين فريق التصمي والدراسات من مومفي سلطة وادي األردت
االسم
الرقم
 1عدنان ع(دالرحيم حوص
2

أسعد عزات علي

الوظيفة الحالية
مدير المشروع
مساح وحاسب
ةميات

وظيفته في المشروع
مدير مديرية ح اد الماسي
 . .المساحة /السدود

3

محمد مه المحا مة

ساسق

ساسق مديرية ح اد ماسي

4

أيوب امين الطويل

ساسق

ساسق مديرية ح اد ماسي

ميحظة :ت رف أتعاب الفريق الفني العامل في المشروع والوا د أسماؤهم في الجدول أعيم ملن البنلود
( )24000+2800+2800دوالر  ،وتسلللاوي ()29600دوالر أمري لللي ،أي مةةةا يعةةةادل
حوالي ( )20957دينا أ دنين وحسب سير العمل.

سابعا :الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع التفاقية السنة الثالثة وملحق السنة االولى (التمديد).
المرحلة
مرحلة الموافقة على
المواق من ق(ل اللجنة
المخت ة
إعداد التقرير
الهيد ولوجي

2013
12
11
X
X

تحضير وثاسق العطاءات
على مراحل
مرح العطاء ات
تنفيذ العطاءات

X

2014
4

5

X

X

1
X

2
X

3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OX

OX

OX

OX

X

6

2015
7

8

9

10

11

12

1

2

X
X
X

X

OX

OX

X

X

X

X

X

X

هذا مع احتفام سلطة وادي األردت بحق ا في تمديد االتفاقية وحس المروف الموضوعية
المستجدة المبررة  ،وخاحة أت اختيار المواقع وحس االتفاقية يتطل مءيدا من الوقت للتنسيق مع كافة
أعضاء اللجنة المش لة للقيام ب ذه الم مة والمخولة باالتصال بالمجتمع المحلي ،وأت توقيع االتفاقية ت في
.2013/11/12

مفتاح:

 Xاتفاقية السنة الثالثة
 Oاتفاقية تمديد السنة األولى /الملحق الثاني

