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 جمع النفايات والنظافة العامة في بدل تعليمات 
 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 2005( لسنة  51رقم )  
 

ا بممةذتسمم هذهمملتذليمات  ممليذامات  ممليذاممفاذا مماذليافل ممليذةليا لنممةذليال ممةذنمم ذ ا  ممةذلي( : 1المااادر رقاام )
 قمممممم ذ،ذةليصمممممملخ ضذ   ماممممممهذلي مممممملخضذ2005(ذيسمممممماةذذ51لالقمصمممممملخ ةذليقل ممممممةذ قمممممم ذ ذ

(ذيسماةذ32(ذ نذقملون ذ امفاذي ملون ذ ا  مةذليا بمةذلالقمصملخ ةذليقل مةذ قم ذ 5م،/15 
ذم.2000

ذ
ذ

ةذيهملذ كن ذيتكت ليذةليابل ليذليملي ةذح ث لذة خيذنم ذهملتذليمات  مليذلي املو ذلي قصصم(: 2المادر رقم )
 أخولتذ لذي ذتفاذلي رياةذعتهذغ رذذيك:

 
ذليقل ة:ذ ا  ةذليا بةذلالقمصلخ ةذذذلي ا  ة
ذ ا  ةذلي:ذست ةذذذليست ة

ذ:ذ جتسذلي فنض نذذذلي جتس
ذ:ذ ئ سذلي جتسذذليرئ س

أيذوامملاذلقمصمملخيذنمم ذلي ا  ممةذذي  ل سممةذلي ؤسسممةذلي سممجتةذ:ذلياممقجذلي سممجسذيممف ذليسممت ةذ
ذةنقذأحكلمذلي لون ذةلألو  ةذليصلخ ضذعاه.

ذ:ذلي ؤسسةذلي سجتةذةلي ؤسسةذغ رذلي سجتةذذذذذذذذلي ؤسسة
لالقمصممملخي:ذأيذواممملاذتجمممل يذأةذ مممالع ذأةذي لعممم ذأةذممممف  ذت مممنمذ مممهذلي ؤسسمممةذنممم ذذليااممملا

ذلي ا  ة.
ذلي ااأضذذذذذذذذذذذ:ذأيذ رنقذت ل سذن هذلي ؤسسةذوالطهلذلالقمصلخي

ذ:ذليافل ليذلي ازي ةذليصتبةذأةذ لذشل هذذليافل ليذذ
ذ:ذافاذمف ليذا اذليافل ليذةو تهلذةليمقتجذ اهلذذافاذليافل لي
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ليا لنممةذليال ممة:ذاممفاذمممف ليذشالسممةذلياممنل صذةتا  ممدذلأل  ممفةذةتزةيممفهلذ لي لةيممليذلي ي ممةذاممفاذ
ذ  قمتدذلألشكلاذةلألونلص.

نثممملئقذ اممملطقذممممف ليذا ممماذليافل مممليذ:ذا  ممماذلي اممملطقذلي اممم نيةذ قمممف ليذا ممماذليافل مممليذةن ممملذي
ةذةذةلي  ملاذتاف ملتذ منذقبمسذليسمت بم ذمف ليذليا لنةذن ذ فياةذليا ع لءذت ف 

ذ.عتهذشرشةذمل ة
ذلي سمملحةذلي ل   ممة:ذ ج ممنصذ سمملحليذلي سمملقلذلألن  ممةذلي سمم ننةذيج  مماذطنلاممقذليبامملءذةيسمممثاهذ ممن

ليامممممرنليذلي كامممممننةذةليبمممممرةيليذلي ا ل يمممممةذةلي  ممممم يذلينلق مممممةذةلألخ ل ذذذيمممممك
ذليقل ا ةذلي كاننةذةليقزلوليذة نلقدذليس ل لي

ن ذ مهذ بلشمرضذةيكمذ منذلي  مسذليمجمل يذة مصم  ذذامزءل ذليسفضذليمجل يةذذ:ذلي لاقذليثملو ذليمليذ كمن ذ
ذلين ناذإي هذ نذم يه
ذلي فيريةذذذذذذذذ:ذ فيريةذمف ليذلي سمث ر

ليامممهلخضذليصممم  ة:ذلينث  مممةذليمممم ذت ا هممملذليسمممت ةذيت اامممأضذلثبمممليذلسمممم فلئهلذيت م تبمممليذةليامممرةاذ
ذليص  ةذليال ةذلي  ر ض

ذ
ذعممنذشممسذةحمفضذسممكنذ امم نيةذعتممهذ لنممةذليال مةذسممانيل ذتسمممنن ذليسمت ةذاممفاذليا( :  3المااادر رقاام )

ذةاهذلالسم  اذةعنذأيذ ااأضذن ذلي ا  ة.
ذ

عممنذشممسذ ؤسسممةذت ممنمذ ممأيذوامملاذذ:ذذتسمممنن ذليسممت ةذاممفاذا مماذليافل ممليذسممانيل ذذ(4المااادر رقاام )
ذلقمصلخيذن ذلي ا  ة.

ذ
 اامأضذذيكسذةحمفضذسمكنذأةذسانيل،ذنذخيال ل ذيافاذليا لنةذليال ةذأ باةذةعارذذ كن ذ:ذذ(5المادر رقم )

يمممم ذت صممم تهلذانلسممم ةذشمممرشةذشهربممملءذليا بمممةذ   مممتذيمممم ذتنيياهممملذعتمممهذنمممنلت رذ
ذيتالمذلينلحف.ذليكهربلءذلياهريةذةباكسذ مسلة ذ

 
حسممم ذيت ؤسسمممليذضممم نذ اممملطقذممممف ليذا ممماذليافل مممليذ  مممفخذامممفاذليافل مممليذذ( :6الماااادر رقااام )

عتممهذأسملسذلي ممرذلي ربمماذطب امةذليااملاذلالقمصملخيذيت ؤسسممةذةيمم ذلحمسملاهلذ
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أةذ نذلي سلحةذلي ام نيةذي زلةيمةذذ نذلي سلحةذلي ل   ةذيتبالءذلي ا ناذشل   ذ
ليااممممملاذلالقمصممممملخيذنممممم ذحليمممممةذلالسمممممما لاذليجزئممممم ذيتباممممملء،ذةتاممممم سذليسمممممفضذ
ةلي سمممنخعليذليمجل يممةذ لسمممثالءذلألوامم ةذليممم ذيممم ذ زلةيمهمملذخلمممسذليسمملحليذ

غسمممم سذأةذتامممم   ذليسمممم ل ليذة ال ممممسذلي كاممممننةذش   ممممليذلينقممممنخذة   ممممليذ
لي ممنوذةليممب اذةلي جممرذةح مملئرذلي نلشمم ذةلي  نلوممليذةم نممهذن ممم ذلحمسمملوذ
ليبممفاذعتممهذشل ممسذلي سمملحةذلي سممم تةذلي سمم ننةذةغ ممرذلي سمم ننةذةذيممكذحسمم ذ

على أن ال يقل بدل النفاياات السان ف فاي أف  اال ما  ،ذليجفةاذلي ب نذأخولت
ذ:يا  دينارا اردنياأل  ال ع  خمس

ذافاذا اذليافل ليذليسانيةذذذذذذذذذذلي رنةذليرق 
ذنتسذ/ذ مرذ رباذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذم س لئة(ذ500ليفالخقذةليازاذةليبلوس نوليذةليا قذلي فرةشةذ  ضذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذ-1
ذذذذذذذذليا رذعنذخ اةذليمصا دذذذذذذ

ذ(ذ2000لي  لع ذةليكلنم ريليذة   يذا اذلي اجاليذةليقال ذذذذذذذذذذذذذذ ذذ-2
ذ لأيفذذةليفنلكهذةخة ذليس ا لذةلي سل حذة   يذتصت حذليبالشرذذذذذذ
ذةب اذلالطل ليذة   يذليماج فذةتصت حذأاهزضذليمك  دذةليمبريفذذذذذ

ذ(ذ400 ذذذذذذذذ  ال سذلي نوذةليب اذةلي نيل كنذةلي جرذةح لئرذلي نلشذذ-3
ذل با لئةذذذذ اذلينقنخذة   ليذغس سذأةذتا   ةلي  نلوليذة   ليذاذذذذذ
ذ،ذشرشليذليبلطن ذليجلهز،ليس ل ليذة ال ضذليس ل ليذذذذذ

ذذشرشليذليا سذليبريذةليب ري،ذشرشليذليمابئةذةليم ت دذةليمقزين
ذذ.ذ ذليسلحليذلي كاننةذ ةذلوا ةذلمر ذيم ذ  ل سمهلذنأةذ
ذأيد(ذ1000والاذلقمصلخيذآمرذم نل"ذي لذذشرذأع تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ أيذذذ-4
ذ

ذ:ذإذلذت تذ  ل سةذأكثرذ نذواملاذلقمصملخيذةلحمفذنم ذلي اامأضذن مم ذلحمسملوذامفا( 7المادر رقم )
ذ(6ةلي اصنصذعت مهذنم ذلي ملخضذ قم ذ ذا اذليافل ليذعتهذلياالاذلألعتهذافال ذ

ذ. نذهلتذليمات  لي
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ذ
 

ذت منمذلي فيريمةذام صم سذامفاذا ماذليافل مليذليقملصذ لي ؤسسمليذلي سمجتةذسمانيل ذ( : 8)المادر رقم 
ذةن ذوفسذتل يخذ احذأةذتجفيفذلياهلخضذليص  ة.

ذ
ت ممممنمذليسممممت ةذام صمممم سذاممممفاذليافل ممممليذليقمممملصذ لي ؤسسممممليذغ ممممرذلي سممممجتةذ:ذذ(9المااااادر رقاااام )

ذ.ش لذت صسذلال نلاذلأل  ريةةلي ر نخضذوالطلتهلذ نذقبسذلي فيريةذ
ذعتممهذأيذ ؤسسممةةن مملذيهمملتذليمات  ممليذييمملخضذأ ممةذاممفاليذ فرةضممةذذيت فيريمةذ-أذ:ذ(10المااادر رقاام )

يمرتم ذعتمهذا ماذةو مسذضم نذ املطقذممف ليذا ماذليافل مليذت ل سذواملطهلذ
ةليممممقتجذ مممنذوفل لتهمممملذتكممملي دذعلي ممممةذةذيمممكذ سمممب ذ اممممفذلي سممملنةذأةذليزيمممملخضذ

ذالممممم وذونعهممملذأةذطب امهمممل.ذليكب مممرضذنممم ذحجممم ذأةذةي ذليافل مممليذلي امجمممةذأة
نم ذلي فيامةذممف ليذ فيريمةذليبمفاذ منذمم اذليزيملخضذنم ذيمم ذت فيمفذشري ةذأ ذ

ك  مممةذليافل مممليذلي امجمممةذةعمممفخذ مممرليذليج ممماذيذخ لسمممةذةذيمممكذااممملء ذعتمممهليسمممت ةذ
ذلياهرية.

  ممفخذاممفاذليافل ممليذيت ؤسسممليذليممم ذت ممل سذوامملطهلذمممل  ذ امملطقذمممف ليذ -ب                
يمم ذيممم ذلعفلئهمملذذمممف ليذلي فياممةذنمم ذليسممت ةذ ممل فيريممةذليافل ممليذ ممنذقبممسذا مماذ

ذ.(ذ نذهلتذليمات  لي13لمذلي لخضذ ةن لذالحك
ذ

:ذيت جتممسذت   ممرذطري ممةذةلسممتنوذت صمم سذاممفاذا مماذليافل ممليذأةذاممفاذليا لنممةذذ(11المااادر رقاام )
ذليال ةذةلي اصنصذعت هلذن ذهلتذليمات  لي.

ذ
لي ؤسسمممليذليمممم ذت مممل سذواممملطهلذممممل  ذ اممملطقذيت جتمممسذلعفممملءذذ  مممقذ-أذ:ذ( 12الماااادر رقااام )

 نذامفاذليافل مليذنم ذحملاذت مف هلذ  تم ذ سم  ،ذشمري ةذمف ليذا اذليافل ليذ
ذلالسمتنوأومنلصذةش  مليذليافل مليذةذ لينثلئقذةليف لسمليذليمم ذتبم نذذأ ذ كن ذ ازيل ذ

اذ ممهذليممليذسممنوذتمباممهذيج مماذةو ممسذةليمممقتجذ ممنذليافل ممليذليصمملخ ضذعاهمملذةي مامم
ذةتنن رذلي م تبليذليملي ة:ذلي جتس،
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لتفلق ممةذ نقاممةذ مماذإحممف ذلي ؤسسممليذلي رمصممةذي ل ممليذليمال ممسذ مماذ .1
 ليافل لي.

    مةذأيمدذخيامل ذشام ل ذاليممزلمذلي ؤسسمةذ ج ماذذل نلقذشفليمةذااك مة .2
 ةو سذليافل ليذةليمقتجذ اهلذ  ري ةذآ اةذا ئ ل .

 ريمممرذشمممهريذ فصمممسذنممم ذليسمممت ةذامذلي فيامممةلليممممزلمذامزةيمممفذممممف ليذ .3
يمامممم نذش  ممممليذليافل ممممليذليالتجممممةذعاهمممملذةأونلعهمممملذةع ت ممممليذليج مممماذ

 ةأ قلمذآي ليذليج اذةليا سذةتنل يقهل.

تافمممهذلي ؤسسمممليذذ مممنذهممملتذلي ممملخض،ذ ذأذ(ذعتمممهذليمممرغ ذ  ممملذة خذنممم ذليف مممرضذ-و
شممممرشليذو لنممممةذلي ممممف ذةا مممماذليممممم ذت ممممنمذ مممملارلمذلتفلق ممممليذا مممماذليافل ممممليذ مممماذ

أ مممني لذنممم ذلي ا  مممةذ مممنذقبمممسذليسمممت ةذ مممنذامممفاذليافل مممليذذليافل مممليذلي رمصمممة
شمممري ةذلعم ممملخذلالتفلق مممةذليممممم ذتم مممفمذاهممملذلي ؤسسمممةذ ممممنذقبمممسذ فيريمممةذمممممف ليذ

ذذلي فياةذن ذليست ةذ.ذ
ذ

ذاممفاذا مماذليافل مممليذيت ؤسسممليذلي كن  ممةذةلياسممكريةذةليفيا مممة   مممفخذلي جتممس ( :13المااادر رقاام )
  ممة،ذةلي ؤسسممليذةليه ئممليذةلياممنلخيذغ ممرذةليمربنيممةذةليمات   ممةذةليصمم  ةذةليقف

بلا ةذليرب  ةذةليم ذتااهذ ليانلح ذليب ئ ةذةلالام لع ةذةليث لن مةذةليريلضم ةذةليام
ذ لياكسذليليذ سلعفهلذعتهذت   قذأهفلنهل.

 
 
 
ذسممل يذ ممنلخذليا مملمذلي اممفاذيا مملمذ امماذلي كممل تذة سممنمذا مماذليافل ممليذ ت بممق( : 14المااادر رقاام ) 

نحفليذليسكا ةذةلي اامتيذليمم ذت ماذممل  ذلي ا  مةذةليمم ذت منمذعتهذليلي فاناذ
ذليست ةذعتهذت ف  ذمف ليذا اذةو سذليافل ليذيهل.

 
تارضذأيذحليةذي ذيرخذعت هلذومجذنم ذهملتذليمات  مليذعتمهذلي جتمسذال مفل ذ( : 15المادر رقم )

ذ اأوهل.ذلي رل ذليليذيرلتذ السبل ذ
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ذذ.إقرل هلذ نذلي جتس نذتل يخذذلعمبل ل ذذ ا سذاهلتذليمات  لي( : 16المادر رقم )

ذ
ذ

 


