تعليمات رقم ( )87لسنة 2005
تعليمات خاصة بتنظيم تحصيل بدل الخدمات في متنزه العقبة البحري
صادرة بمقتضى الصالحيات المخولة للمجلس في الفقرة ( أ ) من المـادة ()14
من نظام متنزه العقبة البحرر رمرم (  ) 22لسرنة  2001الصرادر بمقتضرى مرانون من قرة العقبرة
االمتصادية الخاصة رمم (  ) 32لسنة . 2000
المادة ( )1تسمى هـذه التعليمـات ( تعليمات تنظيـم تحصيل بدل الخدمات في
متنزه العقبة البحر ) لسنة  2001ويعمـل بها من تاريخ نشرها
بالجريدة الرسمية .
المادة ( )2يكـون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه التعليمات المعـاني
المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
القانون  :مانون من قة العقبة االمتصادية الخاصة .
النظام  :نظام متنزه العقبة البحر المعمول به .
السل ة  :سل ة من قة العقبة االمتصادية الخاصة .
المجلس  :مجلس مفوضي من قة العقبة االمتصادية الخاصة .
المفوض  :مفوض شؤون البيئة .
المتنزه  :متنزه العقبة البحر .
االدارة  :ادارة متنزه العقبة البحر .
القوارب التجارية  :هي القوارب التي تعمل في مجرال تحميرل ونقرل الركراب مقابرل اغجرر ب رض
النظر عن مسماها.
المادة ( )3تقوم االدارة بتحصيل بدل خدمات مقابرل ادارة وتشر يل وصريانة مرافرت وتجهيرزات
المتنزه ويتـم ايداعها في حساب خاص ضمن موازنة السل ة لالنفاق منه في سبيل
دعم نشا ات المتنزه واهدافه .
المادة ( )4تقوم اإلدارة بتحصيل بدل استخدام المنا ت المخصصة للتخييم وبردل اسرتئجار خيمرة
في المتنزه البحر كما يلي-:
أ -لألردنيين-:
دينارين ( )2عن كل ليلة تخييم بواس ة خيمة
خمسة دنانير ( )5عن كل ليلة تخييم بواس ة بيت متنقل (كرافان)
سبعة دنانير ( )7أجرة الخيمة الص يرة عن كل ليلة
عشرة دنانير ( )10أجرة الخيمة الكبيرة عن كل ليلة
ب -غير اغردنيين-:
خمسة دنانير ( )5عن كل ليلة تخييم بواس ة خيمة
ثمانية دنانير ( )8عن كل ليلة تخييم بواس ة بيت متنقل (كرافان)
خمسة عشر دينار ( )15أجرة الخيمة عن كل ليلة

المررادة ( )5تقرروم اإلدارة بتحصرريل برردل ال رروص واسررتخدام موامر ال رروص داخررل حرردود المتنررزه
البحر من مبل مراكز ال روص ومؤسسرات البحرا العلمري والجمعيرات الت وعيرة والمؤسسرات
الحكومية واالهلية وعلى النحو التالي :
أ .مبلغ ستمائة دينار سنويا ً بردل تسرجيل المركرز لردد االدارة ويشرمل ذلرك تسرجيل مرارب واحرد
للمركز .
ب .مبلغ مائة وخمسين دينارا ً سنويا ً بدل تسجيل مراكز البحا العلمي .
ج .مبلغ مائة وخمسين دينارا ً سنويا ً بدل تسجيل الجمعيات الت وعية .
د .مبلغ مائة وخمسين دينارا ً سنويا ً بدل تسجيل المؤسسات الحكومية واالهلية .
المادة ( )6تقوم اإلدارة بتحصيل بدل دخول القوارب إلرى المتنرزه واسرتخدام مرافقره علرى النحرو
اآلتي:
 .1القوارب الزجاجية-:
مبلغ ( )30دينارا ً في السنة للقارب الواحد.
 .2القوارب التجارية-:
أ -مبلغ مائة ( )100دينار سنويا ً عن القارب الذ يقل ولره عرن  10مترر ومبلرغ ثالثمائرة
( )300دينار سنويا ً عن القارب الذ يزيد وله على  10متر.
ب -أو مبلغ عشرة ( )10دنانير مقابل كل رحلة للقارب التجار داخل المتنزه البحر .
ت -مبلغ مائه وخمسون ( )150دينارا ً مقابل كل رحله للقارب التجار غير اغردنري داخرل
حدود المتنزه البحر .
 . 3القوارب الخاصة غير التجارية- :
ً
أ -مبلغ خمسون ( )50دينارا ً سنويا عن القارب الذ يقرل ولره عرن  10مترر ومبلرغ مائرة
( )100دينار سنويا ً عن القارب الذ يزيد وله على  10متر.
ب -أو مبلغ خمسة ( )5دنانير مقابل كل رحلة للقارب الخاص داخل المتنزه البحر
 .4القوارب الخاصة غير اغردنية- :
ً
أ -مبلغ خمسون ( )50دينار سنويا عن القرارب الرذ يقرل ولره عرن  10مترر ومبلرغ مائرة
( )100دينار سنويا ً عن القارب الذ يزيد وله على  10متر.
ب -مبلغ خمسة عشر ( )15دينارا ً مقابل كرل رحلرة للقرارب الرذ يقرل ولره عرن  10أمترار
ومبلغ ثالثون ( )30دينار مقابل كل رحلة للقارب الذ يزيد وله على  10أمتار.
المادة ( )7تقوم اإلدارة بتحصيل بدل الخدمات التالية وهي :

.1
.2
.3
.4
.5
.6

لألغرراض

مبلغ ( )100دينار مقابل استخدام ماعرة البحرر أو أ جرزن مرن الشرا
التي توافت عليها اإلدارة.
مبلغ ثمانيرة ( )8دنانير/لألسر وانة مقابرل فحرص اغسر وانات علرى جهراز الفحرص
الهيدروستاتيكي.
مبلررغ خمسررة ( ) 5دنررانير برردل تنظيررو اغس ر وانة الواحرردة مررن الررداخل علررى جهرراز
الدرفلة.
مبلغ مائة ( ) 100دينار مقابل السماح للباحثين باستخدام المتنرزه البحرر غغرراض
البحا وجم العينات حسب الشرو المنصوص عليها في تعليمات البحا العلمي.
مبلغ مائتين وخمسين ( )250دينارا ً مقابل توريد وتثبيت وتد بحر (مانتا) في ماع
البحر.
يجوز لإلدارة القيام بمسوحات ميدانية بحرية والتصوير تحت المان مقابل بدل مالي
مدره ( 100دينار  /ساعة عمل) .

المادة ( )8يحظر على أ مارب غير ملتزم بدف البدل المقرر في هرذه التعليمرات دخرول حردود
متنزه العقبة البحر .
المادة ( )9يحظر على مراكز ال وص غير الملتزمة بدف البدل المقرر في هذه التعليمات دخرول
موام ال وص داخل حدود المتنزه البحر .
المررادة ( ) 10تقرروم االدارة بدعررداد السررجالت والرردفاتر وااليصرراالت وكررذلك االجرررانات الخاصررة
بتنظيم عملية تحصيل بدل الخدمات حسب االصول المالية المتبعة في السل ة.
المادة ( )11يحـت لالدارة فرض أيرة بردالت اخررد فري المتنرزه بمرا فري ذلرك بردل الردخول الرى
المتنزه بعد أخذ موافقة المجلس عليها .
المادة ( )12موظفـو المتنزه مكلفون بمتابعة كل مخالو لهرذه التعليمرات ويعامرـب المخرالو وفرت
التشريعات النافذه والقانون والنظام بتوجيه تنبيــه او اصـدار مخالفة حسب مقتضى
الحـال وتحـويلـة للجهـات ذات االختصاص .

المهندس نادر الذهبي
رئيس مجلس مفوضي سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

