تعليمات رقم (  ) 104خاصة بتنظيم عمل المركبات العاملة في
منطقة وادي رم
صادره بمقتضى الصالحيات المخولة لمملمةف ة الفقةر ( أ ) مة المةاد ( )12مة
نظام تنمي منطقة واد رم رقةم ( )24لسةن  2001الصةادر بمقتضةى قةانو منطقة
العقب االقتصادي الخاص رقةم ( )32لسةن  2000وتعديالتة  .قةرر الملمةف الموا قة
عمى التعميمات التالي :
الماد  - 1تسمى هةهه التعميمةات (تعميمةات تنظةيم المركبةات العاممة ة منطقة واد
رم) لسن  2006ويعمل بها م تاريخ نشرها باللريد الرسمي .
الماد  – 2يكو لمكممات والعبارات التالي حيثمةا وردت ة هةهه التعميمةات المعةان
المخصص لها أدناه ما لم تدل القرين عمى غير هلك.
منطق واد رم :المنطق المعمن بمولة قةرار ملمةف إدار سةمط إقمةيم العقبة رقةم
( )18والمتخه لمست رقم  96/1بتاريخ  1996/7/1وأ تعديل لة يقةره الملمةف
بعد نفاه أحكام هها النظام ويصادق عمي ملمف الوزراء( .مر ق خارط لممنطق )
السمط  :سمط منطق العقب االقتصادي الخاص .
الملمف :ملمف مفوض سمط منطق العقب االقتصادي الخاص .
الزوار :زوار منطق واد رم م غير السكا المحميي .
السةةكا المحميةةي  :هةةم مةةالك أراض ة أو مسةةاك ثابت ة ة قري ة رم وقةةرض حةةو
بيوت الشعر منطق واد رم
الديس وقريت الشاكري و الصالحي و القاطني
المركبات :ه المركبات الت يممكها سكا قري رم وقرض حو الديس والشةاكري
والصةالحي ويكةةو مةالكو هةةهه المركبةات أعضةةاء ة اللمعيةةات المحمية التعاونية و
تصرح لها إدار منطق واد رم بالعمل نقل الزوار داخل منطق واد رم.
مركز الزوار :مركز زوار منطق واد رم الطبيعي اله يدار م قبةل إدار منطقة
واد رم الطبيعي ة ويقةةوم المركةةز بتقةةديم الخةةدمات لمةةزوار وتنظةةيم لمي ة النشةةاطات
السياحي لهم ويعتبر نقط انطالق للمي الزوار إلى داخل المنطق .
النقل السياح الصةحراو  :نقةل الةزوار او أمتعةتهم أو أدوات الطعةام والشةرا مة
مركز زوار واد رم لممواق السياحي داخل منطق واد رم والمعتمد مة المنطقة
بواسط اللمال او السيارات او الخيل .
الماد  – 3يكو تنظيم وانطالق لمي رحالت المركبات العاممة ة النقةل السةياح
م مركز زوار واد رم.
الماد  - 4يسمح لمركبات الصندوق األردن الهاشةم لمتنمية البشةري بالةدخول إلةى
المنطق ة عمةةى أ تعامةةل معامم ة المركبةةات العامم ة ة النقةةل السةةياح وا ال تشةةمل
بنظام الدور وا تقوم بتحميل ركابها م خارج منطق واد رم.

المركبةات العاممة ة النقةل

الماد  -5أ ) تشكل إدار منطقة واد رم ريقةا لفحة
السياح والتأكد م مطابقتها لممواصفات التالي :
 -1أ تحمل ترخيصا أردنيا سار المفعول.
 -2أ تكو مؤمن ضد الغير عمى األقل.
 - 3أ تكو هات د رباع
 -4أ تكو ملهز بمقاعد اسفنلي مثبتة بشةكل متقابةل ووسةارد مريحة وخالية مة
العيو .
 -5أ يكو عادم السيار مثبتا بطريق ال تؤثر عمى الركا .
 - 6أ تكو صالح ميكانيكيا وكهرباريا.
 -7أ تكو اإلطارات صالح والبروزات واضح .
 – 8أ تكو ملهز بعد إصالح .
 -9أ تكو مزود بوسارل السالم العام التالي :
 طفاي حريق. عاكس . مصباح كهربار يدو . صندوق إسعا ات أولي الملهز بكا التلهيزات المطموب . داليات خمفي عرضي منفصم .المكا المخص ل .
 علل إحتياط مثبت حبل سح م خطاف.– أ تكو مطمي بمو واحد.
 -11أ تكو المركب مغطا بقف معدن م أنابي محني عرضا ،ويوض عميها
شادر م القماش لحماي الزوار م تقمبات الطقف.
) تعطةةى المركبةةات تصةةريح عمةةل ة منطق ة واد رم م ة تزويةةدها بةةرقم لةةانب
الماد ( )5قر (أ).
شريط أ تكو مطابق لممواصفات الوارد
الماد  - 6عمى كل مركب تدخل إلى منطق واد رم لمعمل السياح التسليل كما هو
وارد استمار التسليل.
الماد  - 7عمى كةل سةارق مركبة تعمةل ة نقةل الةزوار بمنطقة واد رم التأكةد مة
التزام الزوار الهي ينقمهم بسيارت بعدم القيام بما يم :
أ -الصيد أو لم الحيوانات والطيور البري و متبقياتها أو المستحاثات.
المنطق .
 العبث باآلثار المولودج -لم الحط م المنطق أو تقطي األشلار.
المنطق .
د -إلقاء النفايات واإلطارات التالف
هـ -يكو السةارق مسةؤوالع عة أية مخالفة يقةوم بهةا الةزوار إها لةم يقةم بةغبالد إدار
منطق واد رم عنها .
الماد  – 8عمةى سةارق المركبةات االلتةزام بالمسةارات والمواقةف التة تحةددها إدار
منطق واد رم.

الماد  – 9يشترط بسارق المركبات العامم ة نقةل الةزوار ة منطقة واد رم مةا
يم :
أ -أ يكو أردن اللنسي وأتم الثامن عشر م عمره.
 حارز عمى رخص سوق أردني ساري المفعول.ج -أ يكو م هو األخالق الحميد وغير محكوم بلناي أو لنح مخم باألخالق
العام والشرف.
د -أ يرتةةد المبةةاف العرب ة أثنةةاء عمم ة (ثةةو وشةةماد) والمحا ظ ة عمةةى المظهةةر
الالرق.
هـ -أ يكو عمى معر ودراي بالمنطق ومساراتها.
و -أ يحمل شهاد خمو م األمرا .
المةةاد  – 10عمةةى سةةارق المركبةةات العامم ة ة نقةةل الةةزوار ة منطق ة واد رم
االلتزام بتعميمات الدور التالي :
أ -يتم تقسيم الدور إلى رتي :
دو مبيت.
الرحالت القصير  :رحالت تستغرق م ساع إلى يوم كامل
الرحالت الطويم  :الرحالت الت تستغرق أكثر م يوم م مبيت.
قري رم وقةرض حةو الديسة
 يحق لكل عضو لمعيات الملتم المحموقريت الشاكري و الصالحي ولدي د تةر عارمة  ،ويمتمةك سةيار مطابقة لممواصةفات
الدور كل مكان .
أ يسلل سيارت
ج -يحق لكل مواط هكةر عضةو ة لمعيةات الملتمة المحمة ة قرية رم وقةرض
حةةو الديسة وقريتة الشةةاكري و الصةةالحي تلةةاوز عمةةره الثامنة عشةةر و يمتمةةك
الدور كل مكان .
سيار مطابق لممواصفات أ يسلل سيارت
د -يحق لكل أرمم عضو ة لمعيةات الملتمة المحمة ة قرية رم وقةرض حةو
الديس و قريت الشاكري و الصالحي و تمتمك سيار مطابقة لممواصةفات أ تسةلل
سيارتها الدور كل مكان .
هـ -يتم تسليل الدور الفرتي عمى أ يعود آلخةر الةدور ة حةال خةروج المركبة
أ م الرحالت األخرض وبعد الرقم  20حال غيا المركب .
و -ال يلوز تبديل الدور ما بي السيارات.
ز -تد كل سيار تستفيد م الدور الرسوم المحدد ع كل رحم كما ه وارد
التعميمةةات الخاصة بتنظةةيم تحصةةيل الرسةةوم والبةةدالت ة منطقة واد رم وتحصةةل
مقابم عمى تهكر مختوم بتةاريخ اليةوم مة الموظةف المسةؤول وتعةود قيمة التةهكر
لحسا صندوق المنطق .

ح -يلوز تمديد وقت الرحمة إلةى يةوم كامةل ولةيف إلةى الرحمة الطويمة عمةى أ يةتم
التعميمةات
إبالد موظف تنظيم الدور بهلك وتكو أسعار الرحالت كما ه وارد
الخاص بتنظيم تحصيل الرسوم والبدالت منطق واد رم .
الماد  - 11يحق لملن منطق واد رم تحديةد العةدد اإللمةال لمسةيارات المصةرح
هلك .
لها بالعمل السياح إها ارتأت المصمح
الماد  – 12عمى لمي السارقي االلتزام بالسموكيات التالي :
أ -عدم طم اإلكراميات م الزوار.
 المحا ظ عمى اآلدا العام .ج -عدم التسب بغزعاج السياح وتحت أ ظرف م الظروف.
د -يمن الخروج ع المسارات المحدد لمرحالت .
هـ -يمن السباق لمسيارات وااللتزام بالوقت المحدد لمرحم .
و -يمن تحميل السياح خارج نطاق الدور المنظم و غير المنطق المخصص لهلك
.
ز -يمن وقوف السيارات بعد تحميل الزوار اال بطم م الةزوار ورغبةتهم اوحسة
مايتطمب مسار الرحم .
ح -تكو السرع داخل المنطق التتلاوز األربعي كم/ساع أثناء الرحم .
ط -يتم إنزال الزوار المكا المخص لهها الغر .
 يمن ة اصةةطحا المةةرا قي أثنةةاء الةةرحالت لممركبةةات العامم ة مةة الملموعةةاتالسياحي باستثناء االدالء والمرشدي السياحيي .
ك – إرتداء الباج التعريف طيم مد الرحم الصادر ع إدار منطق رم .
الماد  – 13يكو السارق مسؤوال ع الملموع الت يقمها سيارت لحي انتهةاء
الرحم وال يلوز ترك أ زارر داخل المنطقة إال إها حصةل عمةى تصةريح مة إدار
المنطق .
الماد  -14يحق إلدار منطق واد رم حرما أ مركب لمد ست أشهر مة الةدور
الحاالت التالي :
الرسم
المنطق مرتي

أ – إها تكرر خروج المركب خارج نظام الدور الرسم
الشهر.
 إها وردت شكوض رسمي م الزوار عمى سارق المركب إلدار المنطق بأنلم يحس التصرف م الزوار أو لم يقم بغيصال الزوار إلى نقط نهاي الرحم حسة
التنسيق م إدار منطق رم مركز الزوار.
ج -إها قةةام السةةارق بتغييةةر مسةةةار الرحمةة التةة تةةةم حلزهةةا ةة مركةةةز زوار
واد رم
د  -إها قام السارق بتغيير الرقم اللانب لممركب او قام بغتالف الرقم.
هـ -إها امتن السارق ع إبراز التهكر أو أمر الحرك الرسم لموظف المنطق
أثناء الرحم .

المةةاد  -15يحةةق إلدار منطقة واد رم اقتطةةا قيمة التةةهكر مة المركبة التة لةةم
تكمل مسار الرحم الت تم حلزها مسبقا وإعادت لمزوار حس مقتضى الحال.
المةةاد  – 16موظفةةو منطق ة واد رم مكمفةةو بمتابع ة كةةل مخةةالف لهةةهه التعميمةةات
ويعاق المخالف حس القواني واألنظم المرعية  ،بتولية تنبية أو إصةدار مخالفة
حس مقتضى الحال وتحويمة لملهة هات االختصةا بمولة المةاد  10مة نظةام
تنمي منطق واد رم.
المةةاد  – 17يلةةوز لمةةدير منطق ة واد رم إصةةدار عقوبةةات إداري ة بحةةق المخةةالفي
حال تكرار المخالف حس مقتضى الحال.
لتعميمات المنطق
الماد  – 18تمغى التعميمات الخاص بتنظيم عمل المركبات العاممة ة منطقة واد
رم رقم ( )21والصادر باللريد الرسمي بتاريخ  2002/1/16عدد رقم . 4528
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رريف ملمف المفوضي

