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 اقامة المخيمات السياحية في منطقة اقليم البترا اسس

 والصادرة استناداً لقرار مجلس المفوضين 2020لسنة 

 15/9/2020( تاريخ 319/40/2020رقم ) 

 

 

 

 (1المادة )

ويعمل بها من  2020لسنة  ت السياحية في منطقة اقليم البترااقامة المخيما اسس) األسس تسمى هذه

 تاريخ اقراراها من المجلس(.

 

 (2)المادة 

كووتللوو  ل كهووالن  ووا ل ووالاكتعووا  لاكتصةةووولاالسوو يكوو للكلملتوواللباكاتوواتاللاكحاكمووولدت تووالبت لل وو ل وو  ل
ل.رلذككاكقرينولعلىلغت

لاكسلطو:لسلطولاقلمتلاكبحرالاكحنت يلاكسماد .

ل.اكسماد سلطولاقلمتلاكبحرالاكحنت يلاكتجل :ل جل ل ف ض ل

لاالقلمت:لاقلمتلاكبحرالاكحنت يلاكسماد لاكتح  لبتقحضىلاكقا  ل.

ل:لتئم لاكتجل .اكرئم 

لاكلجنول:لاكلجنولاكفنمولاكتشكلولبت جبل   لاألس .

لاكتنطقولاكتح  ةل نلنجللإ شاءلاكتصمت.اكتصمت:ل

لاقا ولكتلولنبلجزءل نهال  لاكت قعلاكتصةصلكلحصتمت.اكحصتمت:ل
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ل.كحق يتلاكشكابىل ظاملا اتةلاكشكابى:ل ظاملص يقلكلزب لل

لس .كلشربطلاك ات ةلبه  لاألاكتسح   للكلتسح تراكح للتنحهالاكسلطوللاكتب ئمواكحةريح:لاكت ا قول

ل

 (3المادة )

 يقدم طلب إنشاء المخيم للسلطة متضمنًا المتطلبات التالية:

 حضوووتنل طوووولاكعتوووللبلح يووو ل كووواللاألتالبنم مووووللووو  ترلاكبنوووىلاكفمووورةلاالبكموووولكلتشووورب ل .1
اكحححمووولكلت قووعيلب وو لدووا لقبوو  لاكطلووبليووحتللقوو يتلملووبلتسووت لكلسوولطول وونل وو  ل توو ذ ل

 ملبلاالسح تاتلاكتع لكه  لاكغايو.
 د يثلكلقطعو.سن للسجتلل لممولاالتال .2
 كلقطعو.لد يثل صططل  قعلبلرسمت .3
 اكتصمتلعلتها.للح ي ل سادولاالتالاكترا لا شاء .4
 ي ضحل مرةلاكتشرب لبنم موللنفت  لعلىلقطعولاألتا. صططلابك لل ضمح ل .5
 م مولل  ترلاكبنىلاكحححمولكلت قع) ما يلنهرباءيللةريف....(.ل طولاكعتللبن .6

 

 (4المادة )

 يجب توافر الشروط التالية في قطعة األرض المراد انشاء المشروع عليها:

 اكترا لا شاءلاكتصمتلعلتهالالللقللعنلاتبعول ب تال.نلللم لل سادولاكقطعول 
 اكىل  قوعلاكحصتومتلسوهلولاكعبو تلب، نو يلبالللححتوللاكسولطولنيوول سوؤبكمولنلللم للاكطرقلاكتؤ يول

   ل ححل   لاكش ات لنبلإيةا لنيل   اللبنىللححمول.
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 همواتاللاكةوصريويلنلليك لل  قعلاكقطعولاكترا لا شاءلاكتصمتلعلتهوال حتموول ونلاال جرا واللباال 
ب ووو لدوووا لبجووو  لنب يوووولاعحراضووومولعلوووىل قووو ملاكطلوووبللقووو يتل طوووولاكحتايوووولكلتصووومتل ووونلاكسوووت  ل

 باال جرا ال.
 عونلدو ب لاكتحتموولاألةريووللنلللتعو ل  لدا لبج  لاكقطعولضتنل شورب لاكنطواقلاكعواف لبمجوب

 ( حر.200 سا ول)
 .نللالليحسببلاكتصمتلباكحل ثلاكتةري 
 بطب غرابمولاألتالبيتكنل قطللسهتللبلس يولن اكنلاكصمتلباكترا قلاكعا و.ع ملاكح  لل 

ل

 (5المادة )

يسووريلعلووىلاكطلووبل ظووامللنظوومتلاكبترووولاالسووح تاتيولب ظووامللوور مصلاأل شووطولاالقحةووا يولاكتعتوو  لبوو للأ_
ل  لاكسلطويلباكحشريعاللاكناظتولكلنشاطلاكسماد .

علووىللهاالتبلعوراللنسووتلياكلجنووولاكفنموولاكتشووكلولكهو  لاكغايووويوحتلاكنظوورلباكطلتواللاكتق  ووول ونل وو  للب_
  برتًالنستابلاكر ض. تجل لإلص اتلاكحةريحلنبلت ضلاص ات اك

 

 (6المادة)

 يجب توافر المتطلبات التالية لترخيص المخيم:

باكوووو  ا لاكتوووو   للاكتصططوووواللاكتةوووو قولكلتشوووورب لدسووووبلاالصوووو  ل وووونلقبوووولل قابووووولاكتهن سووووتن .1
يقحةرلاسوحص املاكصرسوا ولبهوالعلوىلاكترا وقلباكجهاللاكتعنموليبتنل سادولاكبناءلباكح ليجبلنلل

 اكةحمولباكتطعتلبع ملاسحص املاكصرسا ولألتضمولاكتصمتلباكسادال.
  طولاكعتللب رادللاكتشرب لباكصطولاكز نمولكحنفت  . .2
 زاملبها.عك ل ةا تلاكطاقولباكتما لعلىلاكتصططاللباالكح .3
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  طوللةريفلاكتما لاكعا  ول نل   لإ شاءل زا اللنتضمولبترمو. .4
  طولكلحصلصل نلاكنفايال. .5
ل  ترل  اقفل اصولنابمولكلسماتاللضتنلقطعوولاألتالاكت ا وقلعلتهوالنبل ونل و  لاسوحرجاتل .6

 نتاض ل جابتة.
 

شورناليلجتامواللادضاتلاكسجللاكحجاتيلكلتسح ترلبدسبلاكشوكللاكقوا    ل)ا ورا يل ؤسسواليل .7
 نبلائح ف(.

 اع ا ل تاسولاألةرينل)اكبتر لباألةري(لكلتشرب لبنلتال عتلاكحاجولك كك.ل .8
 عك لاكتحطلتاللباكت اصفاللاكصاصولبحةنمفلاكتصمتاللاكسمادمولبلحضتنل اليل : .9

 (لبالللزيوو لعوونل سووتول)(ل وونل سووادولاالتالاكتصةةووول%25الللقووللعوو  لعوونل) تسووول وومت
(لب سووادولاكصمتووولالللقووللعوونلم3لموو للاكتسووا ولبووتنلاكصوومتلالللقووللعوونل)إلقا ووولاكتصوومتلبنلل

 (.م2.5*م2.5)
 .لم للاكتتراللبتنلاكصمتلسهلولاكحرنولباسحص املاكت ا لاكتةرحلبها 
 ل  ترلاإل اتةلاك ف ولكلتصمتلبكجتمعل را ق يلب  لدا لبج  ل  ك اللنهربائموليحتلإ شاءلغر وول

 نللالليؤةرلاسحص ا  لعلىلاكبترولبيحتل راقبح لبشكلل بتي. عزبكولاكة للكه الاكت ك يلعلىل
 لو  ترلن ظتووولاكسوو  ولاكعا وو)مفاياللدريووقيلنجهووزةلا تووا لاكحريوقيلاسووعا اللنبكمووويلنووا ترالل

  راقتويل طولا  ء......(.
 .ع ملغرسلنعت ةلاكمهرباء 
 .ل  ترلاكتعل  اللاالتشا يولباآلت اللباكلغحتنلاكعربمولباال جلتزيو 
 .قائتولاألسعاتل علنولبظا رةلكلزبائنلبباكلغحتنلاكعربمولباال جلتزيو 
 لوووو  ترلاكتحطلتوووواللاكةووووحمولباكبترمووووول وووو لاكتطووووتةلباكتطعووووتلباكترا ووووقلاكعا ووووول)اكتمووووا لاكسووووا نول

باكتووات ةيلن باللاكحنظمووفيللوو  ترلة جوواللكحصووزينلاألمعتووويللح يوو لن وواكنلاكشوو اءل اتجمووًالالل
 بج ل(.

 لباكحتايولكلتصمتل نل   لاكحراسولاكلتلمو.ل  ترلاأل نل
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 (7المادة) 

 يحظر على المرخص له بممارسة نشاط التخييم ما يلي:

 ع ملاالعح اءلنبلاكحغتترل  لاكتقامعلاكةصريولاكت ج  ةلباكتنطقو. .1
 ع ملاضا ول،يول نشآللعلىلاكتتا  لنبلاكصمتلإاللبت ا قولاكسلطولاكصطمو. .2
 اكتصمتلباكتحا ظولعلتها.ع ملاقح  لاألشجاتلاللبج للبت قعل .3
 ع ملدفرلاآلباتل ا لل  قعلاكتصمت. .4
 ع ملدرقلاكنفاياللاكنالجولعنلاكتصمتلباكعتللعلىلت عهالبشكللي   . .5
لع مللنظمتلنيل عاكمالللس ءلكأل ياللنبلاكعا اللباكحقاكت . .6

 

 (8المادة)

بضوربتةللةو يبلاألبضوا ل  ل   لاألس ليوحتلا طوات ل طموًالكشربطلاك ات ةلإذال اكفلصادبلاكتصمتلا
ليحقلكلسلطولسحبلاكر ةو.لللة يت ل   لاكت ةلاكتح  ةلباإل طاتلب  لدا لع م

ل

 (9المادة )

 ات ةل وو لت ةووول تاتسووولاكوو وو لدووا لتصتووولصووادبلاكتصوومتلبشضووا ولنيل شوواماللسوومادمولا وورىلغتوورل
لب كك.ل نلاكسلطولباكجهاللاكتعنمول ستقاًل  لاكت ا قاللنلاكنشاطلاالقحةا يليجبلعلم 

ل

 (10المادة )

اسوحعتا ل ظوواملا اتةلاكشووكابىلكغايوواللاكححسووتنلاكتسووحترلباسوح ا ولجوو  ةلاكصوو  اللعلووىلاللي ضووعلال حوو ل
  ل كاللظا رلكلامالللشترلاكوىلنللاكتصومتليقبوللاكشوكابىل ونل و  لاكنظواملبيوحتل حابعحو ل و  ل حورالل
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 و ظفتنل ووؤ لتنلكلحعا وولل ووعلاكنظواملبا اتةلاكشووكابىيللكتحسوونىل نووعلدوو بثلنيلف نموول حقطعووول وونل وو  ل
لشكابىلذاللاةاتلسلبمولبمتأ تلاكزب للبضتاللدة ك لعلىلن ضلل   و.

ل

 (11المادة )

نلتوال عوتلاكحاجوولكو ككيلب و لنيلداكووللور لكلسولطولغتورلبات ةلل و للسو كلتجل لاعا ةلاكنظورلبهو  لاأل
لكلل فةللبلقرتل نلقبللاكتجل .يحتل تاسحهالبشلس    لاأل

 

ل


