
الغرامات والرسوم اإلضافية المتعلقة بالبيع إلى القُّصر
سوف تتلقى إخطاًرا -في حال مخالفة نشاطك التجاري قوانين السجائر اإللكترونية والتبغ- بهذه المخالفة وسيكون عليك المثول في 

جلسة استماع. وإليك ما سيحدث حال اعترافك بالمخالفة أو ثبوت إدانتك في جلسة االستماع: 
 )Tobacco Product Regulation Act, TPRA( يجب عليك دفع غرامة عن كل مخالفة لقانون تنظيم منتجات التبغ   •

في مدينة نيويورك. وبموجب قانون تنظيم منتجات التبغ )TPRA(، تعاقب كل الشركات التجارية التي تبيع منتجات التبغ أو 
السجائر اإللكترونية أو منتجات التدخين الخالية من التبغ، كالسجائر المصنعة من األعشاب أو الشيشة الخالية من التبغ، أو الغليون 

أو أوراق لف السجائر ألي شخص يقل عمره عن 21 عاًما بغرامة تصل إلى 1000 دوالر في المرة األولى، و2000 دوالر 
لكل مخالفة تابعة وذلك خالل مدة ثالث سنوات. 

سحب رخصة التبغ الخاصة بك في مدينة نيويورك بسبب البيع للقّصر
في حالة ثبوت إدانتك بأي مخالفتين لقانون مدينة نيويورك فيما يتعلق بالبيع للقّصر خالل مدة قدرها 3 سنوات، فإنه يتم إبطال 

رخصتك.

مخالفات وعقوبات أخرى
•   يعد بيع السجائر اإللكترونية دون الحصول على رخصة سارية بمدينة نيويورك لتجارتها بالتجزئة بمثابة جنحة، وقد يعرضك 

لعقوبات مدنية. 

•   يعد شراء السجائر اإللكترونية من أي شخص خالف تجار الجملة المرخصين بمثابة جنحة، وقد يعرضك أيًضا لعقوبات مدنية، بما 
فيها سحب الرخصة. 

 إذا كنت تخطط لبيع السجائر أو منتجات التبغ، فإنك بحاجة إلى الحصول على رخصة لتجارة التبغ بالتجزئة بمدينة نيويورك 
 وتسجيل ساٍر لدى والية نيويورك. لمعرفة المزيدعن القوانين ذات الصلة ببيع منتجات التبغ في مدينة نيويورك، قم بزيارة 

nyc.gov/health وابحث عن "tobacco laws" )قوانين التبغ(.

 العقوبات المطبقة في مدينة نيويورك على بيع السجائر اإللكترونية 
أو منتجات التبغ أو منتجات التدخين الخالية من التبغ للزبائن القُّصر

 للمزيد من المعلومات، اتصل بالرقم 311 أو قم بزيارة 
الموقع nyc.gov/health وابحث عن "tobacco laws" )قوانين التبغ(. 

المخالفات
قانون مدينة 

 نيويورك 
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  )NYC TPRA(

المخالفة األولى: 
 •  غرامات تصل إلى 1000 دوالر 

عن كل مخالفة 

المخالفة الثانية وما يليها من مخالفات خالل ثالث سنوات: 
• غرامات تصل إلى 2000 دوالر عن كل مخالفة

•  احتمالية إلغاء رخصة تجارة السجائر اإللكترونية بالتجزئة في 
مدينة نيويورك

• احتمالية إغالق المتجر بشكل مؤقت

عقوبات مخالفة قانون مدينة نيويورك الخاص بتنظيم منتجات التبغ
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