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 تعليمات حظر بيع التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة في منطقة العقبة

 2005لسنة  92االقتصادية الخاصة رقم 

 
 

تعديالته من قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة و (15) المادةقتضى أحكام بم ةصادر

 2000لسنة  32رقم 
 

( 15ادة )من الفقرة )م(  منن المن (1استنادا للصالحيات المخولة لمجلس المفوضين في البند )

وتعديالتنه   2000( لــسنــة  32من قانون منطقة العقبة االقــتـــصاديــــة الخاصــة رقـــــم )

 -قرر المجلس اتباع  التعليمات التالية :

 

  ةتسمى هذه التعليمات ))حظر بيع التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشر -(:1المادة )
 (( ويعمل بهـا  2005في  منـطـقــة الـعــقــبـة االقـتــصاديـة الخـاصة  لسنة                     

 نشرها في الجريدة الرسمية  من تـاريـخ               
 

 ييمات المعانيكــون للكلمـات والعبارات التاليـة حيثمـا وردت في هـذه التعل   -(:2المادة )

 -ــاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :المخصـصـة لـهـا أدنـ                 

 

 قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به  -:القانـــــون 

 مجـلس المفوضين  -: الـمجلـــس

 رئـــيــــس مجـلـــس الــمــفـوضيـن    -: الرئــيــس

 مـــديــــــريـــة تنمية المجتمع المحلي   -:الـمديـريـة 

 و أنثى.من عمره ذكراً كان أ ةكل شخص أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشر  -: الـحـــــدث

   .ره كانتالسجائـــر والسيجـار والتمباك وأي مـن مشتقات التبـغ بأي صو  -:الـتبــــــغ 

 .أي مكــان يبيــع التبغ أو يقــدم أي مـــن مشتقاتــه كالمقهــى والمطعـــم  -: الـمـحــــل
 

يحظنر  مع مراعاة أحكام أي قانون أخر نافذ المفعنول وخاصنة قنانون العقوبنات -(:3المادة )

 على الحدث  شراء التبغ من أي جهة كانت سواء له أو لغيره 

           

 غيره ليحظـر على أي شخص تكليــف أي حـــدث بشـراء التبغ سـواء لـه أو  -: (4المادة )

 

 ائلة طو المسؤول عن إدارته أو المستخدم فيه وتحت يحظر على مالك المحل أ -(:5المادة )

 المسؤولية الجزائية بيع التبغ للحدث                 

           

 -ما يلي :يلتزم مالك المحل أو المسؤول عن إدارته أو من يتولى البيع فيه ب -( :6المادة )

 

 عدم بيع التبغ للحدث   -أ                



Ramia 2 

 التحقق من عمر المشتري إذا دل ظاهر حاله على انه لم يكمل سن الثامنة  -ب               

 وذلك باالطالع على بطاقة األحوال المدنية الخاصة به أو على ما يدل  ةعشر                   

 على عمره                    

 االمتناع عن فتح أغلفة باكيتات السجائر والتبغ وبيعها بشكل مفرد   -ج

 

 انين في حال مخالفة أي من هذه التعليمات تطبق العقوبات الواردة بالقو -( :7المادة )

 واألنظمة والتشريعات النافذة بالمنطقة                 

 

ـالن ظناهر يلتزم مالك المحل أو من يتولى إدارته أو المستخدم فيه بوضـنـع إعن -( :8المادة )

 -بحيث يكون اإلعالن كاآلتي : للعيان على مدخــل المكان الخاص بـه 

 

،  2005 رقنم )  ( لسننة ة) التزاماً بتعليمات حظر بيع التبنغ  لمنن هنم دون سنن الثامننة عشنر

ي من عمره أن يطلب منن المحنل شنراء التبنغ أو أعشرة يحظر على من هو دون سن الثامنة 

 ( -سواء له أو لغيره  –من مشتقاته 

 

 ـر أيـزة المختصة بالسلطـة دخـول المحل لضبط وتحريـفراد األجهأليجوز  -( :9المادة )

 ــن قبل لمعتمد ممخالفة ترتكب خالفـاً ألحكام هذه التعليمـات على األنموذج ا                  

 اءات ال اإلجرالمجلس , متضمناً المعلومـات والبيانات الالزمة وذلك الستكم                  

  . بحق المخالف الالزمة                  

 

 ة مديــر تشكـل لجنـة بموجب قـــرار مجلس المفوضين بنـــاء على توصيـ -أ -( :10المادة )

 ذات  المختصة مديريـة تنميـة المجتمع المحلي مــن مندوبين عن المديرية                     

 بيع التبغ  مات حظرلمحال بتعليالعالقة لغايــات الرقابـة ومتابعة التــزام ا                     

 عشرة .لمـن هــم دون سن الثامنة                      

 

 نفيذ أحكام متابعة تلتعد اللجنة تقريراً دورياً بنتيجة أعمالها وترفعه للمجلس  -ب                 

 .التعليمات                      

 

  ه التعليماتـص المحال المشــار إليهـا في هــذعلى الجهـات المعنيـة بترخيـ -( :11المادة )

 جديد خيص أو تاالشتراط على مالك المحل أو المسؤول عــن إدارته عنـــد تر                   

 ـه في شار إليـرخصته التقيد التام بأحكام هذه التعليمات ووضع اإلعالن الم                   

 .( من هذه التعليمات  9المادة )                    

 

  
 

 هندس نادر الذهبيالم                                                                                 

 مجلس مفوضي سلطة رئيس                                                                     

 نطقة العقبة االقتصادية الخاصةم                                                                         
 

 


