العقوبات المطبقة في مدينة ووالية نيويورك على بيع منتجات التبغ ،أو السجائر اإللكترونية أو منتجات التدخين
صر
الخالية من التبغ للزبائن القُ ّ
صر
الغرامات والرسوم اإلضافية المتعلقة بالبيع إلى القُ ّ

سوف تتلقى إخطارً ا  -في حال مخالفة نشاطك التجاري قوانين التبغ  -بهذه المخالفة وسيكون عليك المثول في جلسة استماع.
وإليك ما سيحدث حال اعترافك بالمخالفة أو ثبوت إدانتك في جلسة االستماع:
• سيكون عليك دفع غرامة عن كل مخالفة لقانون مدينة نيويورك الخاص بتنظيم منتجات التبغ ( .)Tobacco Product Regulation Act, TPRAوبموجب
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  21عامًا بغرامة تصل إلى  1000دوالر في المرة
األولى و 2000دوالر لكل مخالفة تابعة وذلك خالل مدة ثالث سنوات.
• سيكون عليك دفع رسوم إضافية وقدرها  50دوالرً ا عن كل مخالفة لقانون حظر استخدام المراهقين لمنتجات التبغ
( )Adolescent Tobacco Use Prevention Act, ATUPAبوالية نيويورك إذا كانت المخالفة متعلقة ببيع أحد منتجات التبغ أو السجائر اإللكترونية أو
الغليون أو أوراق لف السجائر أو الشيشة إلى أي شخص يقل عمره عن  18عامًا .وعالوة على ذلك ،سيكون عليك دفع غرامة تتراوح بين  300دوالر إلى 1000
دوالر عن المخالفة األولى ،وبين  500دوالر إلى  1500دوالر عن كل مخالفة تابعة .في حال تلقيك مخالفة أثناء تعليق تسجيلك أو إلغائه فسوف تو ّقع عليك غرامة
بمبلغ  2500دوالر.

للقصر
فقدان رخصة التبغ الخاصة بك بمدينة نيويورك بسبب البيع
ّ

للقصر خالل مدة ثالث سنوات ،فس ُتسحب رخصتك .إذا ثبتت إدانتك بأي ثالث مخالفات متعلقة
إذا ثبتت إدانتك بأي مخالفتين اثنتين لقانون مدينة نيويورك المتعلق بالبيع
ّ
بالبيع للقصر ،فقد يتم إغالق متجرك بشكل مؤقت.

سحب تسجيلك في والية نيويورك ورخصة اليانصيب

إذا ثبتت إدانتك بأي أربع مخالفات لقانون والية نيويورك خالل ثالث سنوات ،فسوف ُتسحب منك وثيقة تسجيلك في والية نيويورك لتجارة التبغ ورخصة اليانصيب
الممنوحة لك من الوالية لمدة سنة.

نظام نقاط والية نيويورك ( :)The NYS Points Systemمخالفات البيع للقُصر

يطبق بموجب قانون والية نيويورك نظام للنقاط على الشركات التجارية التي ثبت بيعها منتجات التبغ أو السجائر المصنوعة من األعشاب ألي شخص يقل عمره عن 18
عامًاُ .تحتسب عند كل عملية بيع لشخص يقل عمره عن  18عامًا نقطتان (أو نقطة واحدة إذا كان الموظف الذي قام بعملية البيع قد أكمل برنامج والية نيويورك التدريبي
لبيع التبغ) .تظل هذه النقاط في سجلك لمدة ثالث سنوات وقد تؤدي إلى العقوبات التالية:
• نقطة واحدة :مرتان على األقل إلعادة التفتيش عن كل عام سجلت فيه نقاط لنشاطك التجاري.
• ثالث نقاط أو أكثر :تعليق لمدة ستة أشهر لتسجيلك في والية نيويورك ( )NYSلبيع التبغ ورخصة اليانصيب الممنوحة من الوالية.
وفي نهاية فترة التعليق ،تتم إزالة ثالث نقاط.

المخالفات والعقوبات األخرى المتعلقة ببيع التبغ

يعد بيع السجائر أو منتجات التبغ دون الحصول على رخصة سارية بمدينة نيويورك لتجارة التبغ بالتجزئة بمثابة جنحة ،وقد يعرضك لعقوبات مدنية .إذا كنت تبيع السجائر
أو منتجات التبغ دون الحصول على رخصة سارية بمدينة نيويورك لتجارة التبغ بالتجزئة مرتين خالل ثالث سنوات ،فسيتم إغالق متجرك بالكامل بشكل مؤقت .ويعد شراء
السجائر أو منتجات التبغ من أي شخص ال يحمل رخصة سارية بمدينة نيويورك لتجارة التبغ بالتجزئة بمثابة جنحة ،وقد يعرضك أيضًا لعقوبات مدنية ،بما فيها سحب
الرخصة .يعد بيع السجائر غير مدفوعة الضرائب وعرضها للبيع وامتالكها ونقلها بمثابة جريمة ،وقد تؤدي إلى عقوبات مدنية أيضًا ،بما في ذلك سحب الرخصة.
سار لبيع التبغ في والية نيويورك ( ،)NYSفسوف يُب َلغ اسمك وعنوانك إلى مفوض إدارة الشؤون الضريبية والمالية بوالية
إذا كنت تبيع منتجات التبغ بدون تسجيل ٍ
نيويورك ( )NYS Department of Taxation and Financeللتحقيق.

عقوبات مخالفة قانون والية نيويورك الخاص بحظر تعاطي المراهقين منتجات التبغ ( )NYS ATUPAوقانون مدينة
نيويورك الخاص بتنظيم منتجات التبغ ()NYC TPRA
المخالفات
قانون مدينة نيويورك
الخاص بتنظيم منتجات التبغ
()NYC TPRA

المخالفة األولى:
دوالر لكل مخالفة
• غرامات تصل إلى 1000
ٍ

قانون والية نيويورك
الخاص بحظر تعاطي
المراهقين منتجات التبغ
()NYS ATUPA

المخالفة األولى:
• غرامات تتراوح بين  300دوالر و 1000دوالر
• رسم إضافي بقيمة  50دوالرً ا
• نقطتان

المخالفة الثانية وكل مخالفة تابعة خالل مدة الثالث سنوات:
• غرامات تصل إلى  2000دوالر عن كل مخالفة
• احتمالية سحب رخصة تجارة التبغ بمدينة نيويورك
• إغالق المتجر بشكل مؤقت
و

المخالفة الثانية وما يليها من مخالفات:
• غرامات من  500دوالر إلى  1500دوالر
• رسم إضافي بقيمة  50دوالرً ا
• نقطتان

ملحوظة :قد تحتسب مخالفات إضافية بعد سريان القوانين الجديدة وفي حال مخالفتك أيًا من تلك القوانين أثناء تعليق رخصتك أو سحبها.

للمزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال على الرقم  311أو زيارة الموقع  nyc.govوالبحث عن
"( "tobacco lawsمنتجات التبغ).

هل لديك
بطاقة
هوية
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