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  2002سنة ( ل 48)  تعليمات رقم
 تنظيم التداول والتعامل مع أكياس البالستيك في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 
 ( من نظام حماية البيئة في 5ضى الفقرة )ب( من المادة )قتبم ةادر ص

من  1من الملحق رقم  2، والبند رقم 2001( لسنة 21قبة االقتصادية الخاصة رقم )لعنطقة ام
 2001( لسنة 13م تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )نظا

1

 . 
 

 2المادة 
مةا لةم  أدنةالتعليمةات المعةاني المخصصةة لهةا يكون للكلمات والعبارات التاليةة حيممةا وردت بهةال ال

 الك:تدل القرينة على غير 
 به.قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول           القانون:

 
 الخاصة.سلطة منطقة العقبة االقتصادية           السلطة:

 
 المفوضين.مجلس          المجلس:

 
 المجلس.رئيس          الرئيس:

 
 السلطة.مفوض شؤون البيئة في         :المفوض

 
التسةةوا اللدائنيةةة اات المقةةبض ، المصةةنعة مةةن رقةةائق البةةولي اميلةةين  أكيةةاسالبالسةةتيك :  أكيةةاس

 عالي الكمافة ، والتي تستعمل لتعبئة الخضار والفواكه ومواد البقالة وغيرها .
 

سةةتهلك ليايةةات تعبئةةة وتيليةة  غيةةر مباشةةر للم أوالبالسةةتيك بشةةكل مباشةةر  أكيةةاستةةوفير  التوزيةة :
 الخاصة.البضائ  في منطقة العقبة االقتصادية 
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جهة لالستخدام ضمن حدود منطقة العقبة االقتصادية  أليالبالستيك كسلعة  أكياسبي   االتجار:
الخاصة ) ويتضمن الك على سبيل الممةال ال الحصةر المنتجةين ، وتجةار الجملةة وتجةار التجزئةة 

. ) 
 

 اكرة توضيحية:م   -3المادة 
  والتخلص من أكياس البالستيك مشكلة متزايدة في منطقة تعتبر عملية الجم

العقبة االقتصادية الخاصة، حيث أدى االستخدام المتزايد لتلك األكياس في 
السنوات األخيرة إلى إحداث حاالت تلوث بيئي واستنزاف للموارد البيئية والطبيعية 

فيفة بشكل المتوفرة في المنطقة، حيث يتم التخلص من أكياس البالستيك الخ
مختلط وغير منظم نظرا النخفاض قيمتها التجارية، سواء للمستهلك أو للقائمين 
على إعادة االستخدام والتدوير لتلك األكياس، الهدف األساسي من هال التعليمات 
هو تقييد التعامل م  أكياس البالستيك غير القابلة إلعادة االستخدام أو التدوير 

مفرط لألكياس بشكل عام، حيث أن هال التعليمات ال والتقليل من االستخدام ال
تليي أي اشتراطات وخصائص يجب توفرها في الكيس لضمان جودته وتأميراته 

 على الصحة والسالمة والعامة . 
 

يمن  التصني  والتوزي  واالتجار والتداول بأكياس البالستيك ضمن حدود منطقة  -4المادة 
ميكرون، كما يجب أن ال 20تقل سماكتها عن  العقبة االقتصادية الخاصة،والتي

 % من سماكة الكيس.10تزيد نسبة التفاوتات في السماكة عن 
  

لعينات اخا أد التأكد من مطابقة الخصائص الواردة أعالل قاصمليجوز للسلطة، و  -5المادة 
جراء التفتيش داخل أي محل أو من ة والقيام بأي اختبارات مناسب ةشأالالزمة وا 

 بخصائص األكياس المعتمدة. ةأشنملاام ز تلا من مدى ققتحلل
 

يعاقب كل من يخال  أحكام هال التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في  -6المادة 
 القانون.

 
يبدأ تطبيق التعليمات الواردة أعالل بعد مرور شهرين من تاريخ نشرها في الجريدة     -7المادة 

 الرسمية .
 


