تــعــلــيــمـــات رقــم ( ) 70لسنة 2005
تعليمات اإلهداء من لوازم السلطة وتعليمات تنظيم مستندات إخراج باللوازم التي يتم التصرف بها
سواء بالبيع أو اإلهداء أو اإلتالف أو أية طريقة أخرى في سجالت سلطة منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة
صـادرة بمقتضى المادة /29ب والـمــادة ( )31مـن نــظام اللوازم و األشغال لسلطة منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة رقم ( )4لسنة 2001
استنادا للصالحيات المخولة إلى مجلس المفوضين بموجب المادة (/29ب) والمادة ( )31من نظام
اللـــــوازم واألشغال لســلطة منطقة العقبة االقــتـــصاديــــة الخاصــة رقــــم ( )4لــسنــة 2001
قـــرر المجلس إصدار التعليمات التالية -:
المادة ( -:)1تسمى هذه التعليمات (( تعليمات إهداء لوازم السلطة وتعليمات تنظيم مستندات إخراج
بـــاللوازم التي يتم التصرف بهـــــا سواء بالبيع أو اإلهداء أو اإلتالف أو أية طريقـــة
أخرى في سـجالت سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة)) ويعمل بهــــا من تاريخ
2005/4/13
الـمـادة ( -:)2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم
تدل القرينة على غير ذلك -:
الـنـظـــــــــــــــــام  -:نظام اللوازم و األشغال لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقـــــم ()4
لسنة 2001
الـسلطـــــــــــــــة  -:ســـلـطـــــــــــة مــنطـقــــــة الـعـقــبــــــة االقتصاديـــــة الخاصــــة
الـرئيــــــــــــــس  -:رئــيــس مجلس مفوضي منطقة العـقــبــة االقــتــصاديـــة الـخـــاصة
المفوض المختص  -:أي مــفــــوض بــمـــا في ذلــك مــفــــوض الــــشــــؤون اإلداريـــــــة
والــــمــــالـــيــة
الـمـفـــــــــــوض  -:مــفــوض الــــشـــؤون اإلداريـــــــة والـمالـــيـــــة
الـمـديـريـــــــــة  -:مـديـريـــــــــة الـــــشـــــــــــؤون المالـــيـة
الـمديـــــــــــــــر  -:الـمـديـــــــــــر الـمـالــي .
الـقـســــــــــــــم  -:قـــســــم اللــــوازم واألشـــغــــال في الـمـديـريـــــــة
اللجـنــــــــــــــة  -:لـجــنــــة اللـــوازم واألشـــغال المشكلة بموجب النظام
اللـــــــــــــوازم  -:األصول المنقولة الخاصة والعائدة للسلطة والخدمات المتعلقة بها من
صيانة وتأمين وغيرها
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المادة ( -:)3للرئيس أو من يفوضه بناءا ً على تنسيب اللجنة وتوصية المفوض المختص إهـــــداء
اللوازم وفقا ً للصالحيات التالية -:
( أ ) -بقــرار مـــن الــرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب إهداءها ال تزيد على ()10000
عشرة آالف دينار
(ب) -بقــرار مــــن الرئيس بعــــــد مصادقة المجلس وتنسيب اللجنة وتوصية المفوض إذا
زادت قيمة اللوازم على ( )10000عشرة آالف دينار
المادة ( -:)4يتوجب عند إهداء أي لوازم أن تعزز بمستندات اإلخراج المنظمة من قبل القسم بشأنها
بشهـــــادة تتضمن أنها أهديت والجهة التي تم اإلهداء لها ونوعية اللوازم وقيمتها عند
اإلهـــــداء وتاريخ شراء اللوازم ويتم تزويد المدير بنسخة عن قرار اإلهداء لالطالع
والعلم واالحتفاظ به بالمديرية
المادة ( ( -:)5أ ) -للرئيس أتالف اللوازم غير الصالحة وشطبها من قيود السلطة بناءا ً على توصية
من اللجنة على أن تتضمن التوصية كشف بالمواد المطلوب أتالفها واسباب ذلك
(ب) -تتم إجراءات أتالف اللوازم غير الصالحة عن طريق لجنة فنية يشكلها المفوض
لهذه الغاية على أن تتضمن عضو من أعضاء اللجنة
المادة ( -:)6يتوجب عند أتالف أي لوازم أن تعززبمستندات اإلخراج المنظمة من قبل القسم بشأنها
بشـهـادة تـتـضـمن قيمة اللوازم المتلفة ونوعيتها وقائمة باللوازم التي تم أتالفها على أن
يشار إلى األذن الصادر باإلتالف ويتم تزويد المدير بنسخة عن قرار اإلتالف لالطالع
والعلم واالحتفاظ به بالمديرية
المادة ( -:)7يـتم بــيــع اللوازم غــير الصالحة أو التي ال تحتاج إليها السلطة بموافقة المجلس بناءا ً
على تنسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة
المادة ( -:)8يتوجب عند بيع أي لوازم أن تعزز بمستندات اإلخراج المنظمة من قبل القسم بشهـادة
تتضمن قيمة اللوازم المباعة ونــوعيتها وقائمة باللوازم التي تـــم بيعها على أن يشـار
إلى األذن الصادر بـالبــيـــع ( قرار البيع ) ويتم تزويد المدير بنسخة عن قرار البيع
لالطالع والعلم واالحتفاظ به بالمديرية
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المادة ( -:) 9يـتـم بـيــع اللوازم عن طريق لجنة يشكلها المفوض لهذه الغاية بعد اتخاذ اإلجراءات
الالزمة بهذا الخصوص
المادة ( -:)10يتولى القسم االطالع على سجالت وقيود اللوازم ومدى مطابقتها للواقع وعليه التحقق
من تنفيذ هذه التعليمات واشعار المفوض بأية مخالفة لها
المادة( -:)11عند استقالـــة أو إنهاء أو انتهاء خدمات أي من أعضاء المجلس أو أي موظف من
موظفي السلطة أن يحصل على براءة ذمة حسب األصول
المادة ( -:)12رئيس المجلس وأعضاءه مسؤولين عن تنفيذ هذه التعليمات
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