تعليمات رقم (  ) 99خاصة بتنظيم نقل الزوار في منطقة
وادي رم باستخدام الجمال
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 رقم ( )32لسن  2000و تعديالته  .قرر الملمف الموا قة
عمى التعميمات التالي :
المةةاد  -1تسةةمى هةةله التعميمةةات (تعميمةةات تنظةةيم نقةةا ال ة وار ة منطق ة واد رم
باستخدام اللماا) لسن  2006ويعما بها م تاريخ نشرها باللريد الرسمي .
الماد  –2يكو لمكممات والعبةارات التالية حيثمةا وردت ة هةله التعميمةات المعةان
المخصص لها أدناه ما لم تدا القرين عمى غير للك.
منطق واد رم  :المنطق المعمن بمولب قرار ملمةف إدار سةمط إقمةيم العقبة رقةم
( )18والمتخل لمسته رقم  96/1بتاريخ  1996/7/1وأ تعديا لةه يقةره الملمةف
بعد نفال أحكام هلا النظام ويصادق عميه ملمف الو راء( .مر ق خارط لممنطق )
السمط  :سمط منطق العقب االقتصادي الخاص .
الملمف :ملمف مفوض سمط منطق العقب االقتصادي الخاص .
ال وار :وار منطق واد رم م غير السكا المحميي .
السةةكا المحميةةي  :هةةم مةةالك أراض ة أو مسةةاك ثابت ة ة قري ة رم وقةةرح حةةو
الديس وقريت الشةاكري و الصةالحي و القةاطني ة بيةوت الشةعر ة منطقة واد
رم.
اللمةةاا :ه ة اللمةةاا الممموك ة م ة السةةكا المحميةةي و يكةةو مالكوهةةا أعضةةاء ة
اللمعيات التعاونية المحمية ة قرية رم وقةرح حةو الديسة وقريتة الشةاكري و
الصالحي وتصرح لها إدار منطق واد رم بالعما نقا ال وار داخا المنطق .
مرك ة ال ة وار  :مرك ة وار منطق ة واد رم الطبيعي ة الةةل يةةدار م ة قبةةا إدار
منطقةةة واد رم الطبيعيةةة ويقةةةوم المركةةة بتقةةةديم الخةةةدمات لمةةة وار وتنظةةةيم لميةةة
النشاطات السياحي لهم ويعتبر نقط انطالق للمي ال وار إلى داخا المنطق .
النقةةا السةةياح الصةةحراو  :نقةةا الة وار أو أمتعةةتهم أو أدوات الطعةةام والشةةراب مة
مرك وار واد رم لممواق السياحي داخا منطق واد رم والمعتمد مة المنطقة
بواسط اللماا او السيارات او الخيا .

المةةاد  – 3يةةتم تنظةةيم مواق ة إنتظةةار وانطةةالق اللمةةاا العامم ة ة النقةةا السةةياح
باالتفاق مابي لمعيات الملتم المحم السياحي وإدار المنطق .
الماد  –4أ -تشكا إدار منطق واد رم ريقا ً لفحص اللماا لمتصريح لهةا بالعمةا
السياح بعد التأكد م مطابقتها لممتطمبات التالي :
 -1أ يتمت اللما ببني قوي وصح ليد .
 -2أ يكو اللما خاليا م األمرا المعدي .
 -3أ يكو عمر اللما مناسب لنقا ال وار.
 -4أ يكو الشداد خاليا م العيوب ونظيفا ومصنوعا م المواد الطبيعي .
 -5أ يكةةو حبةةا القيةةاد مصةةنوعا م ة الةةوبر او الصةةو او الشةةعر وسةةميما غيةةر
مهتر ء.
 -6أ يكةةو القةةث ممةةثال لتةةرار منطقة رم البةةدو األصةةيا ومصةةنوم مة الشةةعر
والصو والوبر.
ب -يعطةى كةةا مالةةك لمةةا مسةةلا تصةةريح عمةةا ويةةتم تثبيةةت رقةةم لمةةد عمةةى عنةةق
اللما شريط أ يكو مطابق لممواصفات الماد ( )4قر (أ) الوارد سابقا.
الماد  - 5عمى كا قائد لما يدخا إلى العمةا ة منطقة واد رم التأكةد مة التة ام
ال وار اللي ينقمهم بما يم :
أ -عدم الصيد أو لم الحيوانات والطيور البري و متبقياتها أو المستحثات.
المنطق .
ب -عدم العبر باآلثار المولود
ج -عدم لم الحطب م المنطق أو تقطي األشلار.
د -عدم إلقاء القالورات المنطق .
هـ -يكو قائد اللما مسؤوال ًع أي مخالف يقوم بها ال وار إلا لم يقم باإلبالغ عنها.
و -يكو قائد اللما مسؤوال ع متابع نظا ته ونظا البيئ .
نقا ال وار ما يم :
الماد  – 6يشترط بقاد اللماا العامم
أ  -أ يكو أردن اللنسي و أتم الساس عشر م عمره.
ب-أ يكةةو م ة لو األخةةالق الحميةةد وغيةةر محكةةوم بلناي ة أو لنح ة مخم ة
باآلداب العام .
ج -أ يرتد المباف العرب أثناء عممه (ثوب وشماغ) والمحا ظ عمةى المظهةر
الالئق.
د -أ يكو عمى معر ودراي بالمنطق ومساراتها.
هـ -يلب أ يكو م السكا المحميي .
و -أ يكو ممما ً باإلسعا ات األولي
الماد  - 7عمى قاد اللماا العامم ة نقةا الة وار ة منطقة رم االلتة ام بتعميمةات
الدور التالي :

أ – يتم تنظيم الدور م قبا إدار منطق رم ويمت م قائد اللما بالرحمة حسةب نةوم
اللول وسعرها المعتمد كما هو وارد تعميمات تحصيا الرسوم والبدالت .
ب -يحق لكةا عضةو ة لمعيةات الملتمة المحمة ة قرية رم وقةرح حةو
الديس والشاكري والصالحي ولديه د تر عائم  ،ويمتمك لما مطابق لممواصةفات
أ يسلا لممه الدور كا مكانه.
ج -يحةق لكةا عضةةو ( لكةر) ة لمعيةةات الملتمة المحمة ة قرية رم وقةةرح
حو الديس تلاو عمره الثامن عشةر و يمتمةك لمةال مطابقةا لممواصةفات أ
يسلا لممه الدور كا مكانه .
د -يحةةق لكةةا أرمم ة عضةةو ة لمعيةةات الملتم ة المحم ة ة قري ة رم وقةةرح
حو الديس و تمتمك لمال مطابقا لممواصةفات أ تسةلا لممهةا ة الةدور كةا
مكانه.
هـ -يتم تسليا اللما الدور عمى أ يعود آلخر الدور حاا استفاد اللما
أ م الرحالت األخرح وبعد رقم  20حاا غياب اللما.
و -ال يلو تبديا الدور ما بي اللماا.
 يد ع كا لما يستفيد م الدور الرسةوم المحةدد عة كةا رحمة كمةا هةالماد رقم  10م التعميمات الخاص بتنظيم تحصيا الرسوم والبةدالت
وارد
منطق واد رم و يتم الحصوا مقابمه عمى تلكر مختومة بتةاريخ اليةوم مة
الموظ المسؤوا وتعود قيم التلكر لحساب صندوق المنطق .
ح -يلةةو تمديةةد الةةرحالت األقةةا مة يةةوم مة رحمة إلةةى أخةةرح حسةةب نةةوم الرحمة
باسةةتثناء الرحم ة الطويم ة شةةريط إبةةالغ مةةوظف تنظةةيم ال ةدور بةةللك وتكةةو أسةةعار
تعميمات تنظيم تحصيا الرسوم والبدالت .
الرحالت كما ه وارد
ط – يتم خروج اللما م الدور الرسم إلا لم يكة مسةتو يا لمتطمبةات الفحةص
الفقر أ م الماد  4م هله التعميمات.
الوارد

الماد  – 8عمى لمي قاد اللماا االلت ام بالسموكيات التالي :
أ -يمن طمب اإلكراميات م ال وار.
ب -يلب المحا ظ عمى اآلداب العام .
ج -يمن التسبب بإ عاج السياح وتحت أ ظر

م الظرو .

د -يمن الخروج ع المسارات المحدد لمرحالت .
هـ -يمن السباق و يلب االلت ام بالوقت المحدد لمرحم .
و -يمن تحميا السياح خارج نطاق الدور المنظم و غير المنطق المخصصة
لللك .
 يمن وقو اللماا بعد تحميا ال وار إال بطمب م ال وار ورغبتهم اوحسبمايتطمبه مسار الرحم .
ح -يلب إن اا ال وار المكا المخصص لهلا الغر .
ط -يمن ة اصةةطحاب أشةةخاص آخةةري غيةةر المةةرا قي أثنةةاء الةةرحالت القص ةير
لملماا العامم م الملموعات السياحي باستثناء االدالء والمرشدي السياحيي .
الماد  -9يكو قائد اللما مسؤوال ع الة وار الةلي يةنقمهم عمةى لممةه حتةى نهاية
الرحم وال يلو ترك أ ائر داخا المنطقة إال إلا حصةا عمةى تصةريح مة إدار
منطق واد رم.
الماد  -10يحق إلدار منطق واد رم حرما أ لما لمةد سةت أشةهر مة الةدور
الحاالت التالي :
الرسم
الشهر.
المنطق مرتي
أ -إلا تكرر خروج اللما خارج نظام الدور الرسم
ب -إلا وردت شكوح رسمي م ال وار عمى قائد اللما إلدار المنطق بأنه لم يحسة
التصر م ال وار أو لم يقم بإيصاا ال وار إلى نقط نهاية الرحمة حسةب التنسةيق
م إدار منطق رم مرك ال وار.
ج -إلا قام قائد اللما بتغيير مسار الرحم التة تةم حل هةا ة مركة
دو إل مسبق م إدار المنطق .
د -إلا قام قائد اللما بتغيير الرقم او قام بإتال

وار واد رم

الرقم.

الماد  -11يحق إلدار منطق واد رم اقتطام قيم التلكر م اللما الل لم يكما
مسار الرحم الت تم حل ها مسبقا وإعادته لم وار حسب مقتضى الحاا.

المةةاد  –12موظفةةو منطقةة واد رم مكمفةةو بمتابع ة كةةا مخةةال لهةةله التعميمةةات
ويعاقب المخال حسب القواني واألنظم المرعية  ،بتوليةه تنبيةه أو إصةدار مخالفة
حسب مقتضى الحاا وتحويمةه لملهة لات االختصةاص بمولةب المةاد  10مة نظةام
تنمي منطق واد رم.

المةةاد  – 13يلةةو لمةةدير منطق ة واد رم إصةةدار عقوبةةات إداري ة بحةةق المخةةالفي
حال تكرار المخالف حسب مقتضى الحاا.
لتعميمات المنطق
الماد  – 14تمغى التعميمات الخاص بتنظيم نقا ال وار منطق واد رم باستخدام
اللماا رقم ( )22والصادر باللريد الرسمي بتاريخ  2002/1/16عدد رقةم 4528
.
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