
 أُسس قانون الحد من األكياس البالستيكية
 

  مزودة بيد  تنطبف فقط على "أكياس الخروج" = أكياس حمل. 
 

  يمكن لباعة التجزئة فقط االحتفاظ بأكياس ورقية قابلة إلعادة التدوير، أو أكياس قابلة للتحلل، أو أكياس قابلة إلعادة

 .االستخدام في المخزن
o  إلعادة التدويراألكياس الورقية القابلة: 

 100 %التدوير إلعادة قابلة 
  على األقل من المواد المعاد تدويرها بعد االستهالك %40تحتوي على 
 تُظهر ما سبق بطريقة مرئية من خارج الكيس 

o األكياس القابلة للتحلل: 
 ُمعتمد توافقها مع معيار الجمعية األمريكية الختبار المواد (ASTM D6400) 
  في نفس معدل المواد المتحللةقادرة على التحلل 

o األكياس القابلة إلعادة االستخدام: 
 ُمصممة وُمصنعة لالستخدام أكثر من مرة 
  مل )ألف جزء من  3.0مصنوع من مادة متينة أو من البالستيك المتين الذي ال يقل سمكه عن

 البوصة(
 

  سنت على  5اشتري أكياس ورقية قابلة إلعادة التدوير، أو أكياس قابلة للتحلل، أو أكياس قابلة إلعادة االستخدام بسعر

 .يمكن أن يبيعها تجار التجزئة بسعر أعلى قليالا   .ألقل
 

  أقدام من مكان الدفع 5يجب وضع ملصقات/إعالنات عن أسعار األكياس على بعد. 
 

  سنت على  5أكياس قابلة للتحلل، أو أكياس قابلة إلعادة االستخدام بسعر اشتري أكياس ورقية قابلة إلعادة التدوير، أو

 . يمكن أن يبيعها تجار التجزئة بسعر أعلى قليالا  . ألقل
 

  أقدام من مكان الدفع 5يجب وضع ملصقات/إعالنات عن أسعار األكياس على بعد. 
 

 اإلنفاذ: 
o  ا في قد 20.000ستبدأ عمليات مراقبة منشآت التجزئة على مساحة  2018ديسمبر  14م مربع واألكبر حجما
o  ا في األول من أبريل  10.000ستبدأ عمليات مراقبة منشآت التجزئة على مساحة قدم مربع واألكبر حجما

2019 
o  ا في األول من يوليو  10.000ستبدأ عمليات مراقبة منشآت التجزئة على مساحة قدم مربع واألكبر حجما

2019 
 

 االنتهاكات: 
o االنتهاك للمرة األولى: تحذير 
o  دوالر 50االنتهاك للمرة الثانية: غرامة 
o  دوالر 100االنتهاك للمرة الثالثة: غرامة 



 
 :اإلعفاءات
o يجب عليك ملء نموذج الطلب الموجود على الموقع اإللكتروني boston.gov/plastic-bags  بحلول

 2018ديسمبر  14
o  1. معقولة لألكياس البالستيكيةال توجد بدائل 
o  2.يجب الفصل بين االمتثال والحق المحمي قانوناا 
o  3.تحتاج إلى ملء استمارة اإلعفاء ) ينبغي عليك استخدام المخزون الموجود من األكياس البالستيكية

  boston.gov/plastic-bags) شهرياا، التعليمات موجودة على الموقع اإللكتروني
 

 أسئلة متكررة
 

 سنتات لضريبة مبيعات ماساتشوستس؟ 5تخضع األكياس التي ثمنها  هل 
o نعم. 

  أقدام من مكان الدفع؟ 5هل هناك ملصقات متوفرة لتوضع على بعد 
o نعم، قم بزيارة الموقع اإللكتروني boston.gov/plastic-bags لتجدها 

 هل تخضع الحقائب بدون يّد للحمل لهذا القانون؟ 
o  ومع ذلك، فإننا نشجع تجار التجزئة على البحث عن أكياس صديقة للبيئة  .لهال، هذه الحقائب ال تخضع

 .بدون يّد للحمل
 أين يمكنني شراء أكياس تلتزم بذلك؟ 

o  نحن نستخدم اآلن قائمة مدينة كامبردج  (.هنايمكنك العثور على قائمة بأسماء بائعي التجزئة المعتمدين

 )الموجودة حالياا
 دة عندي؟هل يتعين علّي التخلص من األكياس البالستيكية الموجو 

o  ال، يمكنك تقديم طلب إعفاء بسبب المخزون الحالي لديك، طالما أنك ترسل تقارير تحديث شهرية إلى

 !من فضلك ال تتخلص من األكياس البالستيكية الموجودة لديك. خدمات المراقبة إلثبات أن مخزونك يتناقص
 

https://www.cambridgema.gov/~/media/Files/publicworksdepartment/recyclingandrubbish/byobordinance2016/SuppliersList91015.pdf?la=en

