تعليمات رقم ( ) 141لسنة 2009
تعليمات إتالف البضائع المنتهية الصالحية أوغير المطابقة للمواصفات
المادة ()1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إتالف البضائع المنتهية الصالحية أو غير المطابقة للمواصففات ) صفادرة باتنفتناد
ألحكفا المفادة  /15مف قففا ون منطقفة العقبفة اتقتصففاد ة الصاصفة وتعت التفم رقفم  32لسففنة  2000و عمف بهفا مف
تار خ شرها في الجر تة الرنمية.
المادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعا ي المصصصة بجا ب ك منها وهي كما لي -:
السلطة  :نلطة منطقة العقبة اتقتصاد ة الصاصة.
المجلس  :مجلس المفوضي .
اللجنة  :لجنة اإلتالف المشكلة بموجب قرار المجلس.
البضاعة  :ك مادة صناعية أو منتج حيوا ي أو زراعفي أو صفناعي منتهيفة الصفالحية أو غيفر مطابقفة للمواصففات
حسففب متطلبففات م نسففة المواصفففات والمقففا يس وتشففم البضففائع المضففبو ة وغيففر المطالففب بهففا والمتنففاز عنهففا
والمحجوزة .
النفا ات الصطرة  :أي مواد ت مك التصلص منها في مواقع رح النفا ات العامفة أوبفبكات الصفرف الصفحي بسفبب
خواصها الصطرة وأثارها الضارة على نفالمة الكائنفات الحيفة وتحتفاى إلفى ونفائ خاصفة للتعامف معهفا ومعالجتهفا
والتصلص منها هائياً.
البت  :المقاب المادي الذي تستوفيم السلطة مقاب قيامها بإتالف البضائع والمواد التي تنطبق عليها التعليمات.
المادة ()3
تهتف هذه التعليمات إلى تنظيم عملية اإلتالف التي تتم داخ المنطقة على البضائع .
المادة ()4
ت تسففري هففذه التعليمففات علففى البضففائع التففي ففتم تصففنيفها كنفا ففة خطففرة والبضففائع التففي رغففب صففاحبها بإعففادة
تصت رها إلى خارى المملكة والبضائع التي تم إتالفها خارى المنطقة و البضفائع التفي تفرل اللجنفة أ فم مف المتوجفب
على صاحبها ضرورة إعادة تصت رها إلى خارى المملكة فال تم إتالفها في المنطقة .
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المادة ()5
ت تتم عملية اإلتالف للبضائع داخ المنطقة إت بموافقة اللجنة في السلطة.
المادة ()6
أ -تستوفي السلطة مبلغ حمسمائة د نار كبت إتفالف لكف

ف أو جف

منفم ،مف البضفائع المنفوي إتالفهفا مهمفا بلفغ

وز ها عنت إتالفها في مكب فا ات العقبة.
ب -إذا قررت اللجنة إتالف البضائع خارى موقع مكب فا ات العقبة تستوفي السلطة بت اإلتفالف المقفرر مف الجهفة
المستقبلة للبضائع مضافا ً إليها (  ) 10%بت ختمات إدار ة.
المادة ()7
تم تحت ت آلية إتالف البضائع م قب اللجنة حسب وع البضاعة و تم تبليغ صاحب البضاعة بآليفة اإلتفالف المقفررة
.

المهنتس حسني أبو غيتا
رئيس مجلس المفوضي
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