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 الجريدة الرسمية

  ـــــمــــــــــفيصل بن الحسين نائب جاللة الملك المعظـــــــــــ نحن

 ـــــــــــورــــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 18/9/2022ــوزراء بتاريــخ ـاء على ما قــرره مجلـــس الـــوبن

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 2022( لسنة 61نظام رقم )

 ةالعقبة البحري محميةنظام 

( 56)( والمادة 10)المادة ( من الفقرة )ب( من 5قتضى البند )صادر بم

 2000( لسنة 32رقم ) من قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

( 2022لسللللنة  ةة البحريللللالعقبلللل محميللللةيسللللمى هللللذا النظللللام )نظللللام  -1المللللادة

 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
يكللللون للكلمللللال والعبللللارال التاليللللة ديثمللللا وردل فللللي هللللذا النظللللام  -2المللللادة 

 -المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 

 قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. : القانون

 العقبة االقتصادية الخاصة.منطقة  : المنطقة

 سلطة المنطقة. : لسلطةا

 مجلس مفوضي السلطة. : المجلس

 .رئيس المجلس : الرئيس

 في السلطة. المختصالمفوع  : المفوع

 المنشللللأة بمقتضللللى أدكللللام  ةالعقبللللة البحريلللل حميللللةم : حميةالم

 .هذا النظام

 .لجنة ادارة المحمية : اللجنة

 يتواجللللللد فيلللللله الكللللللائن العضللللللو  الموقللللللع الللللللذ   : الموائل

 أو المجموعة بشكل طبيعي.
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التنلللللللوة 

 الحيو 

التبللاين بللين الكائنللال الحيللة مللن مصللادرها المختلفللة  :

سللواء كانللت مللن الللنظم البريللة أو البحريللة أو المائيللة 

 بملللللا فلللللي ذللللللك اال لللللتالف دا لللللل اخنلللللواة وبلللللين 

 هذه اخنواة.

النمللللللللللو 

اخ ضلللر 

 واخزرق

اسلللتخدام الملللوارد الطبيعيلللة  لكفلللنهلللا اسلللتراتيجي ي :

والمائيللة والبحريللة بطريقللة مسللتدامة تضللمن تعزيللز 

 النمو االقتصاد  وزيادة الفوائد االجتماعية والبيئية.

المنطقلللة 

 العازلة

المنطقللة اآلمنللة التللي يللتم تخطيطهللا تنظيميللاً وإداريللاً  :

ملن  تهلابهلدف دماي حميلةدول الحلدود الخارجيلة للم

 .نشطة التي تقام في تلك المنطقةالتأميرال السلبية لا

 
 

 

من الحد الجنلوبي لمينلاء الركلاب شلماالً وصلوالً  حميةتمتد ددود الم -1-أ -3المادة 

( متراً 50لحد الجنوبي لناد  الغوص الملكي جنوباًس ولمسافة )الى ا

( متللراً فللي الجانللب البحللر  غربللاً 350فللي الجانللب البللر  شللرقاًس و)

 في الجانب البحر .ولقاة البحر عمودياً 

 تعللللدل دللللدود المحميللللة بقللللرار مللللن مجلللللس الللللوزراء بنللللاء علللللى   -2

 تنسيب المجلس.
 

الشلرق ملن متلرا اللى  ( 50لمسافة ) حميةالمنطقة العازلة للمتمتد  -1-ب

الحللدود الشللرقية )البريللة( للمحميللة بمللا ال يتعللارع مللع الملكيللال 

الغربيللة ( متللر إلللى الغللرب مللن الحللدود 100الخاصللةس ولمسللافة )

 )البحرية( للمحمية.

تعدل ددود المنطقة العازلة وفقلا لتعلديل دلدود المحميلة ووفقلا لملا  -2

 يرد في الخطة اأدارية.
 

 

( ةالعقبللة البحريلل محميللة إدارةتشللكل فللي السلللطة لجنللة تسللمى )لجنللة  -أ -4المللادة 

 -برئاسة المفوع وعضوية كل من:
 

 / نائباً للرئيس.المحمية مدير  -1
 .شخاص يعينهم الرئيس بتنسيب من المفوعمالمة ا -2
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تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسلها أو نائبله عنلد غيابله ملرة عللى اخقلل   - ب

كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن 

يكللون الللرئيس أو نائبلله مللن بيللنهمس وتتخللذ قراراتهللا بأكثريللة أصللوال 

اخصلوال يلرجأ الجانلب اللذ  أعضائها الحاضرين وفي دلال تسلاو  

 صول معه رئيس االجتماة. 
 

 -:تتولى اللجنة المهام التالية - 

عللداد الخطللة اأداريللة أدارة المحميللة وعرضللها علللى المجلللس إ -1

 ومتابعة تنفيذها.
المشللاركة فللي مراجعللة الخطللة اأداريللة وتطويرهللا بالتعللاون مللع  -2

 إدارة المحمية.
 كل  مس سنوال.  مراجعة أدكام المنطقة العازلة مرة -3
 .لها تروياوال للمحميةالالزم التمويل توفير   -4
قرارها من المجلس أ حميةتحديد المخصصال الالزمة لنفقال الم -5

 دراجها ضمن موازنة السلطة السنوية .إو
عداد التعليمال االدارية والماليلة والفنيلة وتقلديمها اللى اللرئيس إ -6

 .لعرضها على المجلس
 جلس.يكلفها بها الرئيس او الم أ  اعمال او مهام ا رس -7

 
للمجلس بناء على توصية اللجنة التعاقد مع جهة متخصصة في إدارة    -أ -5المادة 

المحميللال المائيللة ومؤهلللة فنيللاً لتنفيللذ الخطللة اأداريللة للمحميللة تحللت 

 اشراف اللجنة.

 يحظللللر التصللللرف فللللي اخراضللللي الواقعللللة ضللللمن دللللدود المحميللللة  -ب

 أو هبتهللللا أو التنللللازل عنهللللا بللللأ  شللللكل  أو تخصيصللللها أو رهنهللللا

 من اخشكال.
  

يجللب ان ال تزيللد مللدة عقللود إدارة المحميللة أو عقللود تطويرهللا علللى  - 

   مس سنوال وتكون قابلة للتجديد بموافقة المجلس. 

 
تعتبللر الخطللة اأداريللة للمحميللة وميقللة التشللغيل والمرجعيللة الرئيسللية  -أ -6المللادة 

 أدارة المحمية.
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ويلتم رفعهلا إللى المجللس  اللجنلةعد الخطة اأدارية للمحميلة ملن قبلل تُ  - ب

البيئلللة إللللى وزارة  تمهيلللدا لرفعهلللاالتخلللاذ القلللرار المناسلللب بشلللأنهاس 

 العتمادها والمصادقة عليها. 
 

ونشلرها بلالطرق التلي  محميلةتقوم السلطة باأعالن عن  طلة إدارة ال -  

علللى المتعاقللد معهللا  مللع الجهللة المؤهلللة اللجنللةتراهللا مناسللبةس وتعمللل 

 تنفيذها.
 

وبحسلب  حميلةبملا يتوافلك ملع الخطلة اأداريلة للم محميلةيتم تطوير ال -د

 الزمني المحدد بموجبها. البرناما
 

 -التالية: اخساسية العناصر حميةاأدارية للميجب أن تتضمن الخطة -ـ ه
 

وصلللللللللو المحميلللللللللة و صائصلللللللللها الحيويلللللللللة والفيزيائيلللللللللة  -1

 ية.واالجتماعية واالقتصاد
 تقييم مكونال المحمية. -2

 الزمنللللللللللي  البرنللللللللللاماوالمؤشللللللللللرال و التنفيذيللللللللللةخطللللللللللة ال -3

لخمللللللس سللللللنوال علللللللى اخقللللللل تتضللللللمن اخهللللللداف العامللللللة 

 واخهداف العملية والمخرجال والنشاطال.
بملللا فلللي ذللللك الخلللرائ  التوضللليحية    شلللمولي للمحميلللةخطلللم -4

 وتفاصيل النشاطال المسمودة والممنوعة في كل منطقة.
 .حميةالمقتردة للمالموازنة  -5
 براما المراقبة والتقييم. -6
 المحاور المتوقعة للتعاون اأقليمي والدولي. -7
تحديللللد متطلبللللال وشللللروط تللللر يص انشللللطة البحللللث العلمللللي  -8

 ورقابتها.
وضللللع بللللراما التوعيللللة والتثقيللللو بقيمللللة الحيللللود المرجانيللللة  -9

وهشاشلللللتها وغيرهلللللا ملللللن المصلللللادر الطبيعيلللللة اال لللللرس فلللللي 

 التعامل معها. ليا العقبة وكيفية 
 .ضافتها للخطةإ تقرر وزارة البيئة رس أمور أأ   -10

 
 

مع مراعاة ما ورد فلي أ  تشلريع ا لر يسلمأ بإقاملة اخنشلطة والمشلاريع  -7المادة

التنموية والتطويرية فلي المنطقلة العازللة بملا ال يتعلارع ملع أهلداف هلذا 

 -أن يراعى ما يلي:على النظامس 

 ادلللله المختلفلللة ملللع نظلللام المحميلللة توافلللك عناصلللر المشلللروة فلللي مر - أ

 والخطة اأدارية.
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نسجام عناصر المشروة أو اخنشطة مع أسس ومعايير النمو اخ ضر ا  - ب

 واخزرق والتنمية المستدامة.
لعناصللر التنللوة الحيللو  والمللوارد الطبيعيللة بمللا  سللتخدام المسللتداماال  -  

ضلرار وعلدم اأيضمن قدرتها على التجدد والبقلاء عللى الملدس البعيلد 

 بعناصلللللر البيئلللللة واخنظملللللة البيئيلللللة والتنلللللوة الحيلللللو  وموائلللللل 

 الكائنال العضوية.
 تنفيذ دراسة تقييم أمر بيئي شامل لهذه المشاريع واخنشطة.   - د
التللي تأ للذ  إعطللاء اخولويللة للمشللاريع المتعلقللة بالسلليادة المسللتدامة   -هللـ   

 والمسلللتقبلية التلللأميرال االقتصلللادية واالجتماعيلللة والبيئيلللة الحاليلللة 

 .بعين االعتبار وتقوم بتلبية ادتياجال الزوار والمجتمعال المضيفة
 

 
 

 

 س تتكلللللون ملللللوارده حميلللللةللم دسلللللاب  لللللاصينشلللللأ فلللللي السللللللطة  -أ -8الملللللادة 

 -المالية مما يلي:
 

 

 موازنة السلطة.  فيالمخصصال المرصودة  -1
تطبيلللللك أدكلللللام هلللللذا النظلللللام   مخالفلللللة المتأتيلللللة ملللللن غراملللللالال -2

 ضال المترتبة على مخالفة أدكامه.والتعوي
المبالا المتأتية من تنفيلذ المشلاريع والمبلادرال واخبحلاع العلميلة  -3

 .حميةفي الم
 والخدمال المقدمة فيها. حميةاالستفادة من مرافك الم بدالل -4
البيئيلللة  المسلللاعدال الماليلللة التلللي تقلللدم للمحميلللة ملللن الصلللناديك -5

 سؤولية المجتمعية.التمويلية الوطنية والدولية وبراما الم
ليلله شللريطة االمسللاعدال والهبللال والتبرعللال والمللنأ التللي تللرد  -6

 موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
 

ودعلم حميلة لتحقيك غايال وأهلداف الم حسابيتم اأنفاق من أموال ال -ب

بما يضمن دماية اخنظمة البيئيلة و لدماتها  اوبرامجه اتنفيذ نشاطاته

 .وفك تعليمال يصدرها المجلس لهذه الغاية والتنوة الحيو 
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 فللللي  يحظللللر وتحللللت طائلللللة المسللللؤولية القانونيللللة القيللللام بمللللا يلللللي -9المللللادة 

 -حمية:منطقة الم
 

شك الطرق أو تنفيذ مشاريع زراعية أو استزراة أسماك أو مشلاريع  - أ

 صناعية أو سكنية أو إقامة المباني أو المنشدل.

 ل البريللللة أو البحريللللة أو نقلهللللا أو قتلهللللا أو إيللللذا ها صلللليد الكائنللللا - ب

 أو اأضرار بها بأ  شكل من اخشكال.

 جملللع أو قطلللو أو نقلللل أ  كائنلللال أو ملللواد رسلللوبية أو عضلللوية  -  

مثللل الصللدف أو الشللعاب المرجانيللة أو الصللخور أو التربللة أو أ للذها 

خ  غلرع ملن اخغللراع إال بتصلريأ  لاص يصللدره اللرئيس لهللذه 

 الغاية.

اأضرار بالمنشلدل والمعلدال والتجهيلزال ومرافلك الخلدمال البريلة  - د

 أو البحرية.

إتلللالف أو تلللدمير التكوينلللال الجيولوجيلللة أو المنلللاطك التلللي تعتبلللر -هلللـ

 موئالً لفصائل الحيوان أو النبال أو لتكامرها أو هجرتها.

تدمير اخدافير أو جمعها دون الحصول على موافقة السللطةس ويجلب  - و

 اخدافير في متادو أو مواقع مؤهلة لحفظها. دفظ عينال

إجراء البحوع العلمية وجمع اخنلواة المهلددة بلاالنقراع أو النلادرة  - ز

 أو المتوطنة وأجزائها إال بتصريأ مسبك يصدره الرئيس.

 إد ال الحيوانال المستأنسة مثل الكالب والخيل والمواشي وغيرها. -  

اة غريبللة تسللبب أضللراراً اد للال انللواة ديوانيللة أو نباتيللة أو أ  انللو - ط

بيئيلللة تهلللدد بقلللاء االنلللواة االصللللية أو تلللؤمر سللللبا عللللى المنشلللدل 

 .والمجتمعال المحلية

 تلويث التربة أو المياه أو الهواء بأ  شكل من اخشكال. -  

 إلقاء القمامة والمخلفال بشتى أنواعها. - ك

 .حميةإال بتصريأ من إدارة الم وقيادتها د ول المركبال - ل
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 اخملللللاكن المخصصلللللة وبموجلللللب تصلللللريأ ملللللن  التخيللللليم إال فلللللي - م

 .حميةإدارة الم

 تصلللوير وإنتلللا  اخفلللالم خغلللراع تجاريلللة أو إعالنيلللة أو لصلللالأ  - ن

 .حميةمحطال تلفزيونية أو غيرها إال بتصريأ مسبك من إدارة الم

 .حميةأ  نشاط ا ر يتعارع مع أهداف الم - أ
 

 

اخنللواة البحريللة والبريللة  إكثللار وأيجللوز تنفيللذ بللراما إعللادة تأهيللل   -أ -10المللادة 

المنقرضة أو المهددة باالنقراع أو ذال القيمة البيئية مثل استزراة 

المرجان والهياكل المرجانية االصطناعية في المحمية بموجلب قلرار 

 .اللجنةمن المجلس بناء على توصية من 

 
علادة التأهيلل أو اأكثلار تقلديم أبرنلاما التلي تقتلر  أ  على الجهة -ب

يتضمن تقيليم أملر البرنلاما عللى عناصلر البيئلة  للجنةتكامل ملو م

واخنظملللة البيئيلللة والتنلللوة الحيلللو  لدراسلللته ورفلللع التوصللليال 

 المناسبة للمجلس.

 
 

  تتحملللل الجهلللة الراغبلللة بتنفيلللذ برنلللاما إعلللادة التأهيلللل أو اأكثلللار - 

 ذلك.النفقال والتكاليو المترتبة على كافة 
 

مسلؤولية ضلب   فلي المنطقلة يحمل صفة الضابطة العدليلةيتولى كل من  -11المادة 

كلللل دسلللب ا تصاصللله  عتلللداءال الواقعلللة فلللي المحميلللةالمخالفلللال واال

 .في المنطقة وصالدياته وفك أدكام التشريعال النافذة

 

 العقوبللال المنصللوص عليهللا بدكللام هللذا النظللام أ خللالوييعاقللب كللل مللن  -12المللادة 

 . القانون في

 
 

 ر المجلس التعليمال الالزمة لتنفيذ أدكام هذا النظام.يصد-13المادة 
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 الجريدة الرسمية

يسلتمر للى أن ع 2001 ( لسلنة22يلغى نظام متنزه العقبة البحر  رقم ) -14المادة

التعليمللال الصللادرة بمقتضللاه الللى أن تلغللى أو تعللدل أو يسللتبدل ب العمللل

 غيرها بها وفقا خدكام هذا النظام.
 

 
18/9/2022 

 

 

 

 وزير 
 رياملياه وال 

 حممد مجيل موسى النجار
  
 

 نائب رئيس  الوزراء ووزير اإلدارة احمللية 
 ووزير الشؤون السياسية والربملانية /املكلف

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير
 النقل  

    املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه
 

 وزير     
 ألشغال العامة واإلسكانا

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 التخطيط والتعاون الدولي وزير
 ووزير اخلارجية وشؤون املغرتبني بالوكالة

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير
 الزراعة  

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات

 وزير
 حة واآلثار السيا 

 نايف محيدي حممد الفايز
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

   الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير   
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس
 

 وزير     
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة
 

 

 وزير 
 الشباب 

 فارس سليمان النابلسي "حممد سالمة"

 دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي وزير
  ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء بالوكالة

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير التنمية االجتماعية  
 ووزير العمل بالوكالة

  أمين رياض سعيد املفلح 
    

 وزير
 الصحة

 ارشيد اهلواريالدكتور فراس إبراهيم 

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة
 

 ووزير الرتبية والتعليم الثقافة وزير 
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة 

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 ف عوض الشبولفيصل يوس
 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير 
 االستثمار

 املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو
 

 وزير 
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد حممد الردايده

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

 وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى


