تعليمات رقم ( )106لسنة 2006
تعليمات خاصة بتنظيم التخييم في المناطق المخصصة لذلك على الشاطئ الجنوبي
في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
صادرة بمقتضى الفقرة (م)من المادة ( )15من قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
وتعديالته رقم  32لسنة 2000
المادة 1
تسمممى ه م ا التعميمممات ( تعميمممات تنتمميم التخيمميم ممم المنمماط المخصصممة ل م ل مممى الشمماط
الجنوبم رقم ( )106لسنة  ) 2006ويتم العمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون لمكممات والعبارات التالية المعانم المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة مى غير ل :
 :قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
القانون
 :نتام متنزا العقبة البحري المعمول به .
النتام
 :رئيس مجمس مفوضم منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
الرئيس
 :مفوض شؤون البيئة .
المفوض
 :إدارة متنزا العقبة البحري .
اإلدارة
 :هو قضاء الميل أو النهار أو جزء منهما باستخدام خيمة أو بيت متنقل
التخييم
( كرا ان ) م المناط المخصصة ل ل مى الشاط الجنوبم .
منطقممة التخيمميم  :هممم المسمماحة المحممددة بعالمممات خاصممة والمخصصممة لمتخيمميم مممى الشمماط
الجنوبم .
وسيمة التخييم  :هم الخيمة أو البيت المتنقل ( الكرا ان ) المستخدمان لمتخييم .
المادة 3
يتم تحصيل بدل مالم مقابل التخييم م المناط المخصصة ل ل

مى النحو التالم -:

أ  .لألردنيين-:
دينارين ( )2ن كل ليمة تخييم بواسطة خيمة
خمسة دنانير ( )5ن كل ليمة تخييم بواسطة بيت متنقل ( كرا ان )
سبعة دنانير ( )7أجرة الخيمة الصغيرة ن كل ليمة
شرة دنانير ( )10أجرة الخيمة الكبيرة ن كل ليمة
ب .غير األردنيين :
خمسة دنانير ( )5ن كل ليمة بواسطة خيمة
ثمانية دنانير ( )8ن كل ليمة تخييم بواسطة بيت متنقل (كرا ان )
خمسة شر دينار ( )15أجرة الخيمة ن كل ليمة

المادة 4
يمنع التخييم إال م المناط المخصصة ل ل

قط وبعد د ع البدل المالم المقرر .

المادة 5
يح لإلدارة تخصيص بعض مناط التخييم لمعائالت وال يسمح لال ازب التخييم يها .
المادة 6
يحتر استخدام البيوت المتنقمة التم ال تسير مى جالت ،ويشترط أن تكمون العجمالت صمالحة
دائما وان يكون البيت المتنقل جاهزا لمحركة م أي وقت تطمب ل .
المادة 7
يمنع التخييم باستخدام المتالت القائمة مى الشاط أو إحاطتها بأي نوع من أنمواع الشموادر أو
البطانيات أو الخيش وخال ه .
المادة 8
يمنع استعمال الحجارة م تثبيت الخيام ويسمح قط باستخدام األوتماد ممى أن تمتم إزالتهما تمامما
ند إزالة الخيمة.
المادة 9
يمنع التخييم ألكثر من ثالثة ليال م األيام العادية وألكثر من خمسة ليال م األ ياد الرسمية إال
بتصريح خاص من اإلدارة مى أال تزيد مدة التصريح ن شهر واحد .
المادة 10
ال يسمح بدخول السيارات إلى مناط التخييم إال لغايات تنزيل األغراض أو كبار السن وحسمب
تقدير الحاجة ل ل من قبل اإلدارة  ،شريطة إخراج السيارة ور انتهاء الحاجة التمم أدخممت ممن
اجمها .
المادة 11
يحتر تأجير الخيام مى الشاط الجنوبم إال من قبل اإلدارة .
المادة 12
يجب مى مستخدم وسيمة التخييم االلتزام بما يمم :
أ  .الحصول مى تصريح التخييم الالزم ود ع البدل المالم مقدما ن كامل مدة التخيميم دون أن
يكون له ح المطالبة بأية مستردات إ ا نقصت المدة ن مدة التخييم المتف ميها .
ب .االلتزام بالمكان ال ي يحدد لمخيمة من قبل اإلدارة.
ج .إزالممة وسمميمة التخيمميم مممن موقعهمما وإزالممة ممما يتبعهمما مممن أغممراض وأوتمماد وإخراجهمما خممارج
الشاط الجنوبم ور انقضاء المدة المحددة لمتخييم .

د .المحا تمة مممى نتا ممة المنطقممة وإلقماء المخمفممات الناتجممة نممه مم الحاويممات المخصصممة لهم ا
الغرض .
هـ .المحا تة مى المرا العامة وأ مدة اإلنارة واباريز الكهرباء وصنابير المياا الموجودة م
المنطقة و دم العبث بها أو تخريبها أو استخدامها مى نحو غير ال ي وضعت ألجمه .
و .استخدام خيام ات شكل الئ ومنتتم و دم إقامة الخيام المصمنو ة يمدويا ممن الخميش وبقايما
القماش وما شابه.
ز .دم استخدام مكبرات الصوت أو استعمال المسجالت والمم ياع بصموت مرتفمع أو القيمام بمما
من شانه إز اج اآلخرين.
ح .االقتصاد م استخدام المياا والكهرباء م الموقع .
ط .ممدم حجممز أو اسممتخدام أو إشممغال أيممة مسمماحات إضمما ية خممارج حممدود المنطقممة التممم تشممغمها
وسيمة التخييم.
ي .دم الحصول مى مصدر لمكهرباء إال من االباريز الموضو ة له ا الغاية .
 .دم تصريف أو سكب أية مخمفات سائمة م المكان وخاصة تم الناتجة ن الكرا انات .
ل .دم ممارسة أي مل تجاري مهما كان نو ه.
م .دم هجر وسيمة التخييم وتركها دون استخدام و دم إشغالها من غير المصرح له ب ل .
المادة 13
يح لإلدارة إزالة أو مصادرة أي وسيمة تخييم مهجورة أو مخالفة لمتعميمات .
المادة 14
يجوز لمرئيس وبتنسيب من المفوض تخفيض البدل المالم وزيمادة ممدة تصمريح التخيميم لحماالت
معينة .
المادة 15
موتفو متنزا العقبة البحري مكمفون بمتابعة كل مخمالف لهم ا التعميممات ويعاقمب المخمالف و م
التشريعات النا ة والقانون والنتام بتوجيه تنبيه أو إصدار مخالفة حسب مقتضى الحال وتحويمه
لمجهات ات االختصاص.
المهندس نادر ال هبم
رئيس مجمس المفوضين

