
تم التحديث في ربيع 2019

تعريف السيجارة اإللكترونية
ا  •   ُتعرَّف السيجارة اإللكترونية، بأنها جهاز يعمل بالبطارية يقوم بتسخين سائل أو هالم أو عشب أو مادة أخرى، ويوفر هباء جوّيً

لالستنشاق. يتضمَّن هذا أي عبوة أو خرطوشة وأي مكون آخر من السيجارة اإللكترونية.

إثبات السن
•   تأكد من أن جميع الزبائن الذين يطلبون منتجات السجائر اإللكترونية، أو التبغ أو منتجات التدخين الخالية من التبغ، كالسجائر 

المصنعة من األعشاب، أو الشيشة الخالية من التبغ، أو الغليون، أو أوراق لف السجائر، ال تقل أعمارهم عن 21 عاًما. كما يتعين 
عليك طلب إثبات مقبول للسن من أي زبون يبدو عمره أقل من 30 عاًما. 

التسجيل والترخيص 
•   لبيع السجائر اإللكترونية، يجب أن تكون لديك رخصة لتجارة السجائر اإللكترونية بالتجزئة في مدينة نيويورك )NYC( من 

.)Department of Consumer Affairs, DCA( إدارة شؤون المستهلك

•   لبيع أي من منتجات التبغ أو السجائر المصنعة من األعشاب، فإنك تحتاج إلى تسجيل ساري المفعول من إدارة الضرائب 
والمالية بوالية نيويورك.

•   لبيع السجائر أو منتجات التبغ األخرى، فإنك تحتاج أيًضا إلى رخصة لتجارة التبغ بالتجزئة من إدارة شؤون المستهلك. وإذا 
كانت لديك رخصة لتجارة السجائر بالتجزئة في السابق، فقد تم إعادة تسميتها بأنها رخص تجارة التبغ بالتجزئة )وهذا ساٍر من 

 تاريخ 24 فبراير 2018(. وإذا لم يسبق لك الحصول على رخصة لتجارة السجائر بالتجزئة، يجب عليك التقدم بطلب للحصول 
على رخصة لتجارة التبغ بالتجزئة.

•   بدًءا من عام 2018 أيًضا، تم تطبيق نظام لتقييد منح الرخص الجديدة، ببعض االستثناءات، لحين تحقيق أهداف تقليل الرخص 
nyc.gov/dca الممنوحة. ويتوافر المزيد من المعلومات على الموقع

•   بدًءا من 23 أغسطس 2018، لن ُيسمح للصيدليات ببيع السجائر اإللكترونية. وبدًءا من 1 يناير 2019، لن ُيسمح للصيدليات 
ببيع منتجات التبغ. 

القيود المفروضة على حصول الجمهور على السجائر اإللكترونية ومنتجات التبغ 
 •   يجب إبقاء كل من السجائر اإللكترونية ومنتجات التبغ والشيشة والسجائر المصنعة من األعشاب بعيًدا عن متناول الجمهور 

)وفي مكان ال يصل إليه سوى الموظفين( أو في خزانة مقفلة.

•   ال توضع آالت البيع في أي موقع إال في حانة أو في غيرها من األماكن المسموح بها قانونًيا. يجب أن توضع آالت البيع في 
أماكن بعيدة عن متناول الجمهور. 

الالفتات
•   توضع الفتة إثبات العمر الموجودة في هذه المجموعة اإلرشادية في موضع يتمكن زبائنك من رؤيتها فيه بسهولة. 

•   يتعين على الشركات التي تبيع سجائر "البيدي" و/أو خليط "الغوتكا" أن تضع الفتة إضافية خاصة بهما. 

يزور مفتشو إدارة شؤون المستهلك الشركات التي تبيع السجائر اإللكترونية ومنتجات التبغ للتأكد من أنها تتبع قوانين مدينة 
نيويورك. سيزورك موظفون ومفتشون مستترون للتأكد من التزامك أنت وموظفيك بالقانون.

نبذة عن قوانين مدينة نيويورك الرئيسية الخاصة بالتبغ والسجائر اإللكترونية

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