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 جدید قانون
  التبغ من الخالیة والشیشة التبغ منتجات ألسعار األدنى الحد

 
 عامة معلومات

 
 والشیشة التبغ منتجات ألسعار أدنى وحد ضریبة تحدید یتطلب الذي 145 رقم المحلي القانون نیویورك مدینة سّنت ،2017 أغسطس في

ا . للسعر األدنى الحد متطلبات استیفاء كیفیة بشأن توجیًھا ویقدم ،القانون ھذا من الغرض الدلیل ھذا یشرح. التبغ من الخالیة ویجري حالّیً
 أو" األخرى بغالت منتجات" باب تحت( السجائر بخالف التبغ منتجات على ضریبة یفرضُ  الذي القانوني بالجانب الخاصة القواعد تطویر

  .القواعد ھذه من االنتھاء بمجرد التوجیھ من مزیدٍ  إصدار وسیتم ؛")OTP منتجات"
 

 القانون؟ ھذا علیھا ُیطبق التي المنتجات ھي ما
 

 دخان دونب والتبغ الصغیر والسیجار ،")وسیالسیجار" حجًما األصغر السیجار یشمل بما( السیجار ألسعار األدنى الحد القانون ھذا یضع
 ،)السجائر لف تبغو التدخین غلیون تبغ یشمل بما( السائب والتبغ ،)لإلذابة القابلة التبغ منتجات أو االستنشاق أو المضغ تبغ یشمل بما(

 منتجات نم وغیرھا اإللكترونیة السجائر على القانون ھذا ُیطبق وال). منھ الخالیة أو التبغ على المحتویة سواء( والشیشة الرطب، والتبغ
 .األخرى اإللكتروني التدخین

 
 . علبة لكل دوالًرا 13 إلى السجائر لسعر األدنى الحد أیًضا القانون ھذا رفع ،2018 یونیو 1 تاریخ من اعتباًرافإنھ  التذكیر، باب ومن

 
 .price.pdf-min-www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/smoke/cig زیارة ُیرجى المعلومات، من لمزیدٍ 

 
 مھمة؟ التبغ منتجات سعر زیادة تعد ذا لما

 
 التبغ، منتجات افةك وتعد. نیویورك مدینة في منھا، الوقایة یمكن والتي المبكرة، للوفاة التعرض أسباب من رئیسًیا سبًبا التبغ استخدام یعد
 مادة على وتحتوي بطبیعتھا خطیرةً  التبغ، منتجات من وغیرھا التبغ على المحتویة والشیشة الدخان بدون والتبغ السیجار یشمل بما

 فإن ھناك لغین،والبا الشباب بین السجائر تدخین تقلیل في تقدم من المدینة أحرزتھ مما الرغم وعلى. لإلدمان مسبًبا ُتعد التي النیكوتین
 یقلل أثیًرات الضرائب خالل من التبغ منتجات سعر زیادة أظھرت وقد. األخرى التبغ منتجات یستخدمون الذین الشباب من متزایدة نسبة
 لمدخنینا األشخاص وتشجیع البدء في التدخین،غیر المدخنین عن  األشخاص إثناء خالل من والبالغین الشباب بین التبغ استخدام من

 . ھكاستھال من تقلل أن التبغ منتجات ألسعار األدنى الحد لزیادة أیًضا یمكن مشابھ، نحوعلى و. تقلیلھ أو التدخین عن اإلقالع على
 

 
 
 
 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/smoke/cig-min-price.pdf
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 االمتثال كیفیة
 

 القانون؟ ھذا بھ ُیلزم الذي ما
 

 الحد من أقل بسعر التبغ منتجات بیع بعدم النشاط، ھذا لمزاولة رخصة یحملون والذین بالتجزئة، التبغ باعة إلزام على القانون ھذا ینص
 ). الجداول انظر( عبوة حجم وكل فئة كل لسعر األدنى

 
  األخرى، التبغ منتجات ضریبة حول مبدئیة معلومات على ولالطالع

 .pdf-18-www1.nyc.gov/assets/finance/downloads/pdf/fm/2018/fm.5 الموقع زیارة یرجى
 

 القانون؟ ھذا علیھا ُیطبق التي التجاریة الشركات ما
 

 . نیویورك مدینة داخل التجاریة الشركات كافة على القانون بھذا الوارد لألسعار األدنى الحد ُیطبق
 

 واإلنفاذ السریان تواریخ
 

 القانون؟ ھذا سریان سیبدأ متى
 

 . 2018 أكتوبر 11 من بدًءا سارًیا القانون ھذا أصبح لقد
 

 القانون؟ تنفیذ سیتم كیف
 

 .التجزئة تجارة مستوى على السعر من األدنى الحد تنفیذ یتم •
 من األدنى الحد بتطبیق نیویورك بمدینة) Department of Consumer Affairs, DCA( المستھلك شؤون إدارة ستقوم •

 . بالتجزئة التبغ بائعي على تجریھا التي المنتظمة التفتیش عملیات خالل القانون بھذا الوارد السعر
 شؤون إدارة فإن المطلوب، األدنى الحد من أقل بسعر ھابیع تعرض أو التبغ منتجات تبیع تجاریة شركة ھناك كانت إذا •

 یوم خالل وذلك األولى ھي المخالفة كانت إذا دوالر 1,000 وقدره مبلًغا التجاریة الشركة بتغریم ستقوم DCA المستھلك
 .سنوات خمس خالل الثالثة مخالفةلل دوالر 5,000و الثانیة، لمخالفةل دوالر 2,000و التفتیش،

 .خسارتھا أو بالتجزئة التبغ تجارة رخصة تعلیق إلى المخالفة تؤدي قد •
 

 . بالقانون ملتزمٌ  أنك من للتأكد checklists.page-www1.nyc.gov/site/dca/businesses/inspection زیارة ُیرجى
 

 التوجیھات نم مزید إصدار وسیتم. التالیة الجداول في إلیھا یشار ال إضافیة ضریبة أداء األخرى التبغ منتجات تتطلب القانون، وبموجب
 . الضریبة ھذه لتطبیق المنظمة القواعد اكتمال بمجرد

 

 
 

https://www1.nyc.gov/assets/finance/downloads/pdf/fm/2018/fm-18-5.pdf
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/inspection-checklists.page
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 لألسعار األدنى الحد
 

 أحجام تنطاقا بعض حسابات من عینات تقدم القسم ھذا في الجداول وباقي. لألسعار األدنى الحد حساب كیفیة أدناه الوارد الجدول یلخص
 . أدناه الوارد الجدول باستخدام ھنا، مدرجةال غیر ذات األحجام العبوات ألسعار األدنى الحد حساب ویجب. التعبئة أو العبوات

 
  العبوة حجم التبغ منتج

 )األونصات أو العدد(
 ریبةوض المبیعات ضریبة باستثناء( للسعر األدنى الحد

 ")OTP ضریبة" األخرى التبغ منتجات
 عبوة لكل دوالرات 10.95 )العبوة لحجم األدنى الحد( 20 الصغیر السیجار
 األصغر السیجار أو( السیجار

 ")سیجاریو" حجًما
 دوالرات 8.00 بالواحدة سیجار
 )1 - السیجارات عدد × دوالر 1.75+ ( دوالرات 8.00 سیجارات عبوة

 دوالرات 8.00 )للحجم األدنى الحد( أونصة 1.2 دخان بدون التبغ
 إضافیة أونصة 0.3 كل × دوالرین + ( دوالرات 8.00  أونصة 1.2 من أكثر

 )*منھ عشري كسر أي أو
 دوالرات 8.00 )للحجم األدنى الحد( أونصة 0.32 الرطب التبغ

 أونصة 0.08 كل × دوالرین + ( دوالرات 8.00 أونصة 0.32 من أكثر
 *)منھ عشري كسر أي أو إضافیة

 غالتب على المحتویة( الشیشة
 )منھ والخالیة

  دوالًرا 17.00 )للحجم األدنى الحد( أونصات 3.5
 أونصة 0.7 كل × دوالرات 3.40+ ( دوالًرا 17.00 أونصات 3.5 من أكثر

 *)منھ عشري كسر أي أو إضافیة
  دوالر 2.55 )للحجم األدنى الحد( أونصة 1.5  السائب التبغ

 إضافیة أونصة 0.3 كل × دوالر 0.51+ ( دوالر 2.55 أونصة 1.5 من أكثر
 *)منھ عشري كسر أي أو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 0التبغ الرطب، أو بین أونصة من  0.08و 0أونصة بالنسبة للتبغ بال دخان أو التبغ السائب، أو بین  0.3و 0ویقصد بالكسور العشریة أي كسر إضافي من األونصات یقع بین *
دوالرات. (یرجى االطالع  10أونصة ھو  1.5أونصة و 1.2أونصة للشیشة. فعلى سبیل المثال، یكون الحد األدنى من األسعار ألي حجم عبوة من التبغ بال دخان یتراوح بین  0.7و

  على الجداول الواردة أدناه لمزید من األمثلة عبر كافة فئات التبغ.)
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  الحجم صغیر السیجار
 

 الحجم صغیر السیجار من عبوة سعر من األدنى الحد أدناه الوارد الجدول ُیظھر
 

 المبیعات ضریبة باستثناء( للسعر األدنى الحد  الحجم صغیر السیجار عبوة حجم
 ")OTP ضریبة" األخرى التبغ منتجات وضریبة

 دوالرات 10.95  سیجاًرا 20
 

 السیجار
 

 . السیجار عبوات أحجام بعض سعر من األدنى الحد أدناه الوارد الجدول ُیدرج
 

 تالمبیعا ضریبة باستثناء( للسعر األدنى الحد السیجار عبوة حجم
 ")OTP ضریبة" األخرى التبغ منتجات وضریبة

 دوالرات 8.00 بالواحدة سیجار
  دوالرات 9.75 سیجارین من عبوة
  دوالًرا 11.50 سیجارات 3 من عبوة
 دوالًرا 13.25 سیجارات 4 من عبوة
  دوالًرا 15.00 سیجارات 5 من عبوة
  دوالًرا 20.25 سیجارات ثمانیة من عبوة

  دوالًرا 23.75 سیجارات 10
  دوالًرا 41.25 سیجاًرا 20

 

 دخان بدون التبغ
 

 . دخان بدون التبغ عبوات أحجام بعض سعر من األدنى الحد أدناه الوارد الجدول ُیدرج
 

 عاتالمبی ضریبة باستثناء( للسعر األدنى الحد دخان بدون التبغ عبوة حجم
 ضریبة" األخرى التبغ منتجات وضریبة

OTP(" 
 دوالرات 8.00 )للحجم األدنى الحد( أونصة 1.2
 دوالرات 10.00 أونصة 1.5 وحتى أونصة، 1.2 من أكثر
 دوالًرا 12.00 أونصة 1.8 وحتى أونصة، 1.5 من أكثر
 دوالًرا 14.00 أونصة 2.1 وحتى أونصة، 1.8 من أكثر
 دوالًرا 16.00 أونصة 2.4 وحتى أونصة، 2.1 من أكثر
 دوالًرا 18.00 أونصة 2.7 وحتى أونصة، 2.4 من أكثر
 دوالًرا 20.00 أونصة 3.0 وحتى أونصة، 2.7 من أكثر
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 الرِطب التبغ

 
 . الرِطب التبغ عبوات أحجام بعض سعر من األدنى الحد أدناه الوارد الجدول ُیدرج

 
 عاتالمبی ضریبة باستثناء( للسعر األدنى الحد الرِطب التبغ عبوة حجم

 ضریبة" األخرى التبغ منتجات وضریبة
OTP(" 

 دوالرات 8.00 )للحجم األدنى الحد( أونصة 0.32
 دوالرات 10.00 أونصة 0.40 وحتى أونصة، 0.32 من أكثر
 دوالًرا 12.00 أونصة 0.48 وحتى أونصة، 0.40 من أكثر
 دوالًرا 14.00 أونصة 0.56 وحتى أونصة، 0.48 من أكثر
 دوالًرا 16.00 أونصة 0.64 وحتى أونصة، 0.56 من أكثر

 
 )منھ والخالیة التبغ على المحتویة( الشیشة

 
 . الشیشة عبوات أحجام بعض سعر من األدنى الحد أدناه الوارد الجدول ُیدرج

 
 عاتالمبی ضریبة باستثناء( للسعر األدنى الحد الشیشة عبوة حجم

 ضریبة" األخرى التبغ منتجات وضریبة
OTP(" 

 دوالًرا 17.00 )للحجم األدنى الحد( أونصات 3.5
 دوالًرا 20.40 أونصة 4.2 وحتى أونصة، 3.5 من أكثر
 دوالًرا 23.80 أونصة 4.9 وحتى أونصة، 4.2 من أكثر
 دوالًرا 27.20 أونصة 5.6 وحتى أونصة، 4.9 من أكثر
 دوالًرا 30.60 أونصة 6.3 وحتى أونصة، 5.6 من أكثر
 دوالًرا 34.00 أونصة 7.0 وحتى أونصة، 6.3 من أكثر
 دوالًرا 37.40 أونصة 7.7 وحتى أونصة، 7.0 من أكثر
 دوالًرا 40.80 أونصة 8.4 وحتى أونصة، 7.7 من أكثر
 دوالًرا 44.20 أونصة 9.1 وحتى أونصة، 8.4 من أكثر
 دوالًرا 170.00 أونصة 35 وحتى أونصة، 34.3 من أكثر
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 السائب التبغ
 

 . السائب التبغ عبوات أحجام بعض سعر من األدنى الحد أدناه الوارد الجدول ُیدرج
 

 اتالمبیع ضریبة باستثناء( للسعر األدنى الحد السائب التبغ عبوة حجم
 ")OTP ضریبة" األخرى التبغ منتجات وضریبة

 دوالر 2.55 )للحجم األدنى الحد( أونصة 1.5
  دوالرات 3.06 أونصة 1.8 وحتى أونصة، 1.5 من أكثر
 دوالرات 3.57 أونصة 2.1 وحتى أونصة، 1.8 من أكثر
 دوالرات 4.08 أونصة 2.4 وحتى أونصة، 2.1 من أكثر
 دوالرات 4.59 أونصة 2.7 وحتى أونصة، 2.4 من أكثر
 دوالرات 5.10 أونصات 3.0 وحتى أونصة، 2.7 من أكثر
 دوالرات 5.61 أونصة 3.3 وحتى أونصة، 3.0 من أكثر
 دوالرات 6.12 أونصة 3.6 وحتى أونصة، 3.3 من أكثر
 دوالرات 6.63 أونصة 3.9 وحتى أونصة، 3.6 من أكثر
 دوالرات 7.14 أونصة 4.2 وحتى أونصة، 3.9 من أكثر
  دوالرات 7.65 أونصة 4.5 وحتى أونصة، 4.2 من أكثر
 دوالرات 8.16 أونصة 4.8 وحتى أونصة، 4.5 من أكثر
 دوالرات 8.67 أونصة 5.1 وحتى أونصة، 4.8 من أكثر
 دوالرات 9.18 أونصة 5.4 وحتى أونصة، 5.1 من أكثر
 دوالرات 9.69 أونصة 5.7 وحتى أونصة، 5.4 من أكثر
 دوالرات 10.20 أونصة 6.0 وحتى أونصة، 5.7 من أكثر
 دوالرات 10.71 أونصة 6.3 وحتى أونصة، 6.0 من أكثر
 دوالًرا 11.22 أونصة 6.6 وحتى أونصة، 6.3 من أكثر
 دوالًرا 11.73 أونصة 6.9 وحتى أونصة، 6.6 من أكثر
 دوالًرا 12.24 أونصة 7.2 وحتى أونصة، 6.9 من أكثر
 دوالًرا 12.75 أونصة 7.5 وحتى أونصة، 7.2 من أكثر
 دوالًرا 13.26 أونصة 7.8 وحتى أونصة، 7.5 من أكثر
 دوالًرا 13.77 أونصة 8.1 وحتى أونصة، 7.8 من أكثر
 دوالًرا 14.28 أونصة 8.4 وحتى أونصة، 8.1 من أكثر
 دوالًرا 14.79 أونصة 8.7 وحتى أونصة، 8.4 من أكثر
 دوالًرا 15.30 أونصة 9.0 وحتى أونصة، 8.7 من أكثر
 دوالًرا 15.81 أونصة 9.3 وحتى أونصة، 9.0 من أكثر
 دوالًرا 16.32 أونصة 9.6 وحتى أونصة، 9.3 من أكثر
 دوالًرا 16.83 أونصة 9.9 وحتى أونصة، 9.6 من أكثر
 دوالًرا 17.34 أونصة 10.2 وحتى أونصة، 9.9 من أكثر

 


