شروط األكياس
الشروط وف ًقا لقانون بلدية سياتل:
أكياس التسوق
البالستيكية ذات القاعدة

أكياس التسوق الورقية الكبيرة

أكياس ورقية أصغر

أكياس بالستيكية خضراء*
(كاألكياس الرقيقة)

األكياس البالستيكية الرقيقة الشفافة/
أكياس األغذية غير المعبأة

ظور

ظور

مح

مح

5¢

(الحد األدنى للرسوم مطلوب).

مقابل
بال
(الرسوم اختيارية).

مسموح به

سار اعتبارً ا من  1يوليو 2017
*هذا الشرط ٍ

متاجر سياتل:
• •قد ال تقوم بتزويد العمالء بأكياس (تسوق) ذات قاعدة قابلة للتحويل إلى سماد الكومبوست أو أكياس بالستيكية لالستعمال مرة واحدة توجد عليها
ملصقات مثل «قابل للتحلل الحيوي» أو «متحلِّل» أو «قابل للتحلل» أو ما شابه ذلك.
• •قد ال تزود العمالء بأكياس بالستيكية (كاألكياس الرقيقة) ذات اللون األخضر أو البني الغامق *.من الممكن أن تقوم المتاجر بتوفير األكياس القابلة
للتحويل إلى سماد الكومبوست ،ويجب أن تكون ملونة باللون األخضر أو البني*.
• •قد تزود العمالء بأكياس قابلة إلعادة االستخدام ذات قاعدة أو أكياس ورقية قابلة إلعادة التدوير بمختلف األحجام .يجب أن تفرض المتاجر ح ًدا أدنى
لرسوم األكياس الورقية بقيمة  5سنتات على األكياس الورقية الكبيرة سعة  1/8برميل (األكياس الورقية  882بوصة مكعبة أو أكبر).
› ›يجب إيضاح رسوم األكياس الورقية على إيصاالت العمالء .ضريبة المبيعات سارية .تحتفظ المتاجر برسم األكياس الورقية.
› ›األكياس الورقية الكبيرة التي يدفع العمالء الرسوم مقابل الحصول عليها يجب أن تحتوي على األلياف المدورة بعد االستهالك بنسبة  40بالمئة
على األقل ،على أن تتم طباعة الحد األدنى من محتوى األلياف المدورة على الجزء الخارجي من الكيس.
› ›الملصقات ومحتوى األلياف المدورة موصى بها لكل أحجام األكياس الورقية.
› ›قد تقوم المتاجر بتوفير أكياس ورقية أصغر حجمًا بال مقابل أو قد تفرض الرسوم على العمالء نظير الحصول عليها.
• •األكياس البالستيكية بسُمك  2.25مل أو أكبر تعتبر أكياسًا قابلة إلعادة االستخدام .قد تقوم المتاجر بتوفيرها بال مقابل أو قد تفرض الرسوم على
العمالء نظير الحصول عليها.
سار اعتبارً ا من  1يوليو *2017
هذا الشرط ٍ

اإلعفاءات وتفاصيل إضافية

لمزيد من المعلوماتwww.seattle.gov/plasticbagban :
SPUBagBan2016

206-684-3000

اإلعفاءات والمعلومات
اإلعفاءات من الحظر:

األكياس المسموح بها

•يُعفى العمالء الذين يستخدمون إيصاالت برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية أو
الحكومية أو بطاقات المزايا الخاصة به من دفع رسوم األكياس الورقية الكبيرة بقيمة
 5سنتات.

األكياس الرقيقة/اللحوم
األغذية غير المعبأة

• ُتعفى األكياس البالستيكية المستخدمة في المتاجر لألصناف غير المعبأة أو لحماية
الخضراوات ،واللحوم ،واألطعمة المجمدة ،والزهور ،وغيرها من األصناف .األكياس
البالستيكية ال يمكن أن تكون باللون األخضر أو البني الغامق *.األكياس المعتمدة القابلة

الجرائد
التنظيف الجاف
الفتة مقبض الباب

للتحويل إلى سماد الكومبوست مسموح بها لهذه األغراض.
•مسموح باألكياس البالستيكية أو األكياس المعتمدة القابلة للتحويل إلى سماد الكومبوست
التي يتم استخدامها في طلبات الوجبات السريعة الجاهزة من المطاعم.

الوجبات السريعة
األكياس الورقية

•مسموح باألكياس البالستيكية الخاصة بالفتات مقبض الباب ،والجرائد ،وأدوات التنظيف
الجاف شريطة أال تكون باللون األخضر أو البني

الغامق*.

من المستحسن:
اختيار األكياس القابلة إلعادة
االستخدام
•األكياس ذات االستعمال لمرة واحدة غير
اقتصادية .فغالبًا ما تؤدي إلى سد مصارف
المياه ،واتساخ شوارعنا ،وتلويث الممرات
المائية والسماد العضوي لدينا ،باإلضافة إلى
تراكم القاذورات.
سار اعتبارً ا من  1يوليو 2017
*هذا الشرط ٍ

የአስተርጓሚ አገልግሎት ለማግኘት በ 206-684-3000 ይደውሉ።
。如需口譯服務請電 206-684-3000
통역 서비스를 원하시면 206-684-3000 번으로 전화해 주십시오.
Wixii adeegyada turjubaanka fadlan wac 206-684-3000.
Para servicios de traducción, por favor llame al 206-684-3000.
Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa 206-684-3000.
Muốn yêu cầu dịch vụ thông dịch xin gọi số 206-684-3000.
لمزيد من المعلوماتwww.seattle.gov/plasticbagban :

206-684-3000

