تعليمات رقم (  ) 98خاصة بتنظيم الدخول إلى منطقة
وادي رم
مرا المراد  12مرا ظارات تظميرة
صادره بمقتضى الصالحيات المخولة للمجلس في الفقرر
مظطقررة واد رت رقررت  24لسررظة  2001الصررادر بمقتضررى قرراظوا مظطقررة التقبررة ا قتصررادية
الخاصة رقت  32لسظة  2000وتتديالته .قرر المجلس الموافقة على التتليمات التالية:
المرراد  - 1تسررمى هررله التتليمررات تتليمررات تظارريت الرردخو إلررى مظطقررة واد رت لسررظة 2006
ويتم بها ما تاريخ ظشرها بالجريد الرسمية.
الماد  – 2يكوا للكلمات والتبارات التالية حيثما وردت في هله التتليمات المتراظي المخصصرة
لها دظاه ما لت تد القريظة على غير للك.
مظطقررة واد رت :المظطقررة المتلظررة بموج ر قرررار مجلررس إدار سررلطة إقلرريت التقبررة رقررت 18
والمتخل في جلسته رقت  96/1بتاريخ  1996/7/1و تتدي له يقره المجلس بتد ظفرال حكرات
هلا الظاات ويصادق عليه مجلس الوزراء .مرفق خارطة للمظطقة
السلطة :سلطة مظطقة التقبة ا قتصادية الخاصة.
المجلس :مجلس مفوضي سلطة مظطقة التقبة ا قتصادية الخاصة.
الزوار :زوار مظطقة واد رت ما غير السكاا المحلييا.
السكاا المحلييا :هت مالكي راضي و مساكا ثابتة في قرية رت وقرر حروا الديسرة وقريتري
الشاكرية و الصالحية و القاطظيا في بيوت الشتر في مظطقة واد رت
مركز الزوار  :مركز زوار مظطقة واد رت الطبيتية الل يدار ما قب إدار مظطقة واد رت
الطبيتية ويقروت المركرز بتقرديت الخردمات للرزوار وتظاريت جميرط الظشراطات السرياحية لهرت ويتتبرر
ظقطة اظطالق لجميط الزوار الى داخ المظطقة .
الظق السياحي الصحراو  :ظق الزوار او امتتتهت او ادوات الطتات والشرا مرا مركرز زوار
واد رت للمواقررط السررياحية داخ ر مظطقررة واد رت والمتتمررد مررا المظطقررة بواسررطة الجمررا او
السيارات او الخي .
الماد  - 3يمظط دخو الزوار إلى مظطقة واد رت ما غير مدخ الطريق السياحي المؤد إلى
مركز الزوار.
المرراد  - 4علررى ك ر زادررر يرردخ الررى مظطقررة واد رت مررا غيررر السرركاا المحليرريا دفررط رسرروت
الدخو المحدد لللك كما هي وارد في تتليمرات تحصري الرسروت والبرد ت فري مظطقرة واد
رت .

الماد  - 5على ك زادر يدخ الى مظطقة واد رت التسجي كما هو وارد في استمار التسجي .
الماد  -6على جميط وكالء السياحة والسفر،وا د ء السرياحييا المررافقيا للرزوار القرادميا الرى
مظطقررة واد رت تظارريت برظررامل خررا لزيررار مركررز زوار واد رت ضررما برررامجهت السررياحية
لتمكيا الزوار ما ا طالع على المتلومات المتوفر في قاعات الد لة والتفسير وزيرار مرافرق
المركز .
المرراد  – 7يكرروا الرردخو الررى مظطقررة واد رت وممارسررة ا ظشرراط سررياحي او رياضرري داخر
المظطقة على مسؤولية الزادر الخاصره و تتحمر إدار مظطقرة واد رت مسرؤولية فري حرا
حصو مكروه له.
الماد  - 8على ك زادر يدخ الى مظطقة واد رت ا لتزات بالتتليمات التالية:
 يمظررط ممارسررة الظشرراطات السياحية سررياقة سرريارات ،تخيرريت ،تسررلق  ،مشرري وركررو الخيرروالجما ا في األماكا المحدد لللك وحس الخارطة المرفقة .
 يمظط الدخو الى المظاطق غير المسموح الدخو اليها.ج  -يمظط سياقة السيارات إ في المسارات المحدد لللك.
د  -يمظط الصيد و جمط الحيواظات والطيور البرية و متبقياتها و المستحاثات.
هـ -يمظط التبث باآلثار الموجود في المظطقة.
و -يمظط جمط الحط ما المظطقة و تقطيط األشجار.
ز -يمظط القاء الظفايات واألطارات التالفة في المظطقة.
ح -يمظط إجراء غيار الزيت للمركبات داخ مظطقرة واد رت ا فري المظراطق المخصصرة لرللك
داخ قرية رت .
ط – يمظط استخدات الدراجات الظارية والدراجات لات الدفط الرباعي داخ المظطقة .
– يمظط ربط الخي والجما في ا شجار داخ مظطقة واد رت .
ك -يمظط دخو وتحليق الطادرات لات المحركات داخ مظطقة واد رت والمستخدمة ألغرراا
السياحة.
المرراد  - 9يسررمل للسرريارات مررا لات الرردفط الربرراعي غيررر المصرررح لهررا بتقررديت خرردمات الظق ر
السررياحي الصررحراو او خرردمات الطتررات والشرررا والترري تحمر لوحررات غيررر سررياحية ويقودهررا
سادق اردظي او مقيت في ا ردا او يقودها سادق غير اردظي الدخو الى مظطقرة واد رت علرى
ا تدفط رسوت الدخو المحدد لللك كما هي وارد فري المراد  5مرا التتليمرات الخاصره بتظاريت
تحصرري الرسرروت والبررد ت فرري مظطقررة واد رت و ا تسررتتم للايررات ظق ر الررزوار و وظق ر
خرردمات الطتررات والشرررا داخ ر مظطقررة واد رت و ا تلتررزت بالرردخو والخررروج مررا األمرراكا
المخصصة لللك و ا تلتزت بتتليمات المظطقة.
الماد  – 10يسمل للسيارات ما لات الردفط الربراعي التري تحمر اللوحرة السرياحية الردخو الرى
مظطقة واد رت على اا تدفط رسوت الدخو الوارد في الماد  6ما التتليمرات الخاصره بتظاريت
تحصرري الرسرروت والبررد ت فرري مظطقررة واد رت و ا تسررتتم للايررات ظق ر الررزوار او ظق ر
خرردمات الطتررات والشرررا داخ ر مظطقررة واد رت و ا تلتررزت بالرردخو والخررروج مررا األمرراكا
المخصصة لللك و ا تلتزت بتتليمات المظطقة.

المرراد  - 11يسررمل لمكات ر السررياحة والسررفر الترري تررظات رحررالت السررير علررى األقرردات للررزوار
،ورحالت الخي والجما داخ مظطقة واد رت استخدات سريار خاصرة للمكتر السرياحي لظقر
األدوية الطبية ومرافقة المجموعة السياحية بتد الحصو علرى تصرريل مرا إدار المظطقرة علرى
ا تظق الزوار و األمتتة او الطتات والشرا في مظطقة رت و ا تدفط رسوت الدخو المحدد
لللك كما هي وارد في الماد  5التتليمات الخاصة بتظايت تحصي الرسوت والبد ت فري مظطقرة
واد رت واا يلتزت مظات الرحلة بأخل سيار ما الدور طيلة يات الرحلة.
الماد  - 12يحق دار مظطقة واد رت مظط سيار مظتاً باترا مرا دخرو المظطقرة إلا تبريا
عدت صالحيتها الفظية و تبيا استخدامها ألغراا غير مصرح بها او تبيا عردت صرالحيتها فري
الظق السياحي الصحراو .
المراد  – 13يسررمل لررحالت الخير بالردخو الررى المظطقرة مررا المظراطق المخصصررة لررللك ات
عشررريا  ،سررتيفاا  ،قريررة رت شررريطة التسررجي المسرربق لررد ادار المظطقررة وارفرراق برظررامل
تفصرريلي للرحلررة ودفررط الرسرروت المترتبررة علررى الرحلررة كمررا هررو وارد فرري المرراد رقررت  12مررا
التتليمات الخاصة بتظايت تحصي الرسوت والبد ت في مظطقة واد رت .
المرراد  -14يمظررط تظارريت ظشرراط سررياحي او رياضرري داخ ر مظطقررة واد رت قيرراد سرريارات،
تخيرريت ،تسرر لق  ،مشرري وركررو الخيرر والجمررا  ،سررباق خيرر ،سررباق دراجررات ظاريررة ،سررباق
سيارات ما غير موافقة إدار مظطقة واد رت .
الماد  -15يمظط اظطالق المركبات التاملة في الظق السياحي ما غير المواقف المخصصة لرللك
في مركز زوار واد رت.
الماد  - 16يج على جميرط وسرادط الظقر البريرة التري تظقر الرزوار الوقروف وا صرطفاف فري
المواقف التابتة لمركز زوار واد رت.
الماد  - 17على جميط وسادط الظق البرية التي تق الرزوار الردخو إلرى المظطقرة عبرر الطريرق
السياحي و ا تزيد سرعة المركبة و الحافلة عا 40كت /ساعة.
المرراد  – 18موافررو مظطقررة واد رت مكلفرروا بمتابتررة كرر مخررالف لهررله التتليمررات ويتاقرر
المخالف حس القواظيا واألظامة المرعية ،بتوجيه تظبيه و اصدار مخالفة حس مقتضى الحا
وتحويله للجهة لات ا ختصا بموج الماد  10ما ظاات تظمية مظطقة واد رت .

المرراد  – 19يجرروز لمرردير مظطقررة واد رت إص ردار عقوبررات إداريررة بحررق المخررالفيا لتتليمررات
المظطقة في حالة تكرار المخالفة حس مقتضى الحا .
الماد  – 20تللى التتليمات الخاصة بتظايت الدخو إلرى مظطقرة واد رت رقرت  19والصرادر
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