
السعر األدنىالمنتج 
ضريبة منتجات 
التبغ األخرى 
(OTP ضريبة)

السعر األدنى 
اإلجمالي

 سجائر 
(علبة من 20 

سيجارة) 
 13 دوالًرا *ال تنطبق13 دوالًرا 

 سيجار واحد 
(ال يوجد حد أدنى 

لحجم العبوة)
0.25 دوالر † 8 دوالرات 

8 دوالرات + 
0.25 دوالر = 

8.25 دوالرات**

عبوة من أربعة 
سيجارات (ال 
يوجد حد أدنى 

لحجم العبوة)

8 دوالرات للسيجار 
األول + [1.75 دوالر 

x 3 سيجارات 
(5.25 دوالرات)[ = 

13.25 دوالًرا

 4 x 0.25 دوالر
 سيجارات 

= دوالًرا واحًدا† 

13.25 دوالر + 
 دوالر واحد = 

 14.25 دوالًرا ** 

الشيشة (3.5 
أونصات)

17.00 دوالًرا لكل 
3.5 أونصات.

1.70 دوالًرا لكل 
3.5 أونصات.

17.00 دوالًرا + 
1.70 دوالر= 

18.70 دوالًرا**

 السيجار الصغيرة 
(عبوة بحجم 20 

سيجارة)
12.04 دوالًرا** 1.09 دوالر 10.95 دوالرات

 *يشمل ضريبة المبيعات.
 **ال يشمل ضريبة المبيعات. ُتحسب ضريبة المبيعات (8.875 %) بناًء على السعر األدنى اإلجمالي. 

†يمكن حساب ضريبة منتجات التبغ األخرى (ضريبة OTP) للسيجارات التي ُتباع بطريقة أخرى بديلة، وذلك على 
أساس الحجم األصلي للعبوة التي تباع منها السيجارات.

يرجى زيارة موقع nyc.gov والبحث عن "tobacco laws" (قوانين التبغ) لالطالع على مزيد من المعلومات 
المفصلة حول األسعار الجديدة وقوانين الضرائب والتعبئة في مدينة نيويورك، بما يشمل الحد األدنى من األسعار 

للمنتجات األخرى وأحجام العبوات األخرى.

Arabic

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

منتجات التدخين االلكتروني 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 
•   لتتمكن من بيع أي من منتجات التبغ أو السجائر المصنعة من األعشاب سوف 

 تحتاج إلى تسجيل صالح من إدارة الشؤون الضريبية والمالية بوالية نيويورك 
 (New York State (NYS) Department of Taxation and

.Finance, DTF)
•   لبيع السجائر أو غيرها من منتجات التبغ، تحتاج أيًضا إلى ترخيص تاجر بيع 

 Department of Consumer) بالتجزئة من إدارة حماية المستهلك والعامل
and Worker Protection, DCWP) في مدينة نيويورك.

•   ولبيع السجائر اإللكترونية، يتعين عليك تقديم طلب إلى إدارة حماية المستهلك والعامل 
(DCWP) في مدينة نيويورك للحصول على ترخيص لتجارة السجائر اإللكترونية 

بالتجزئة. اعتباًرا من 1 ديسمبر 2019، سيحتاج تجار بيع السجائر اإللكترونية 
بالتجزئة أيًضا إلى الحصول على تسجيل ساٍر من إدارة الشؤون الضريبية والمالية 
بوالية نيويورك (DFT). قم بزيارة tax.ny.gov/bus/vpt للحصول على 

المزيد من المعلومات.
•   بالنسبة لكل من تجار بيع التبغ والسجائر اإللكترونية بالتجزئة، في عام 2018، 

دخل نظام حيز التنفيذ يقيد توافر التراخيص الجديدة، مع وجود بعض االستثناءات، 
حتى يتم تحقيق أهداف تخفيض الترخيص. ويتوافر المزيد من المعلومات على 

.nyc.gov/dca الموقع

القيود المفروضة على حصول الجمهور على منتجات التبغ 
•   يجب إبقاء جميع منتجات التبغ والشيشة والسجائر المصنوعة من األعشاب 

والسجائر اإللكترونية ومنتجات التدخين االلكتروني 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. يجب أن توضع آالت البيع في أماكن بعيدة عن متناول الجمهور. 

الالفتات
•   توضع الفتة إثبات العمر وختم الضريبة الموضحين في هذه المجموعة اإلرشادية في 

موضع يتمكن زبائنك من رؤيتهما فيه بسهولة. 
•   اعتباًرا من 12 سبتمبر 2019، يجب على أي شركة تعرض سجائر إلكترونية أو 
سوائل سجائر إلكترونية للبيع، أن تنشر عالمة تدخين السجائر اإللكترونية الخاصة 
بإدارة الصحة في والية نيويورك في مكان بارز. قم بزيارة ny.gov وابحث عن 

vaping poster )ملصق التدخين االلكتروني).
•   يتعين على الشركات التي تبيع سجائر "البيدي" و/أو خليط "الغوتكا" أن تضع 

الفتة إضافية خاصة بهما. 

نبذة عن قوانين مدينة نيويورك ووالية نيويورك الرئيسية الخاصة بالتبغ

 للمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بالرقم 311 أو زيارة الموقع nyc.gov والبحث عن 
"tobacco laws" )منتجات التبغ(. 

أمثلة الحد األدنى لألسعار

تم التحديث في شتاء 2019

هل لديك
بطاقة 
هوية

المنتجات وتغليفها وتسعيرها 
•   اعتباًرا من 1 ديسمبر 2019، سيتم تطبيق ضريبة مبيعات تكميلية جديدة قدرها 

20% على مبيعات التجزئة لمنتجات التدخين اإللكترونية في نيويورك. قم بزيارة 
tax.ny.gov/bus/vpt للحصول على المزيد من المعلومات. 

•   ال تباع منتجات التبغ إال في العبوات التي تقدمها الشركة المصنعة والتي تتوافق مع 
الحد األدنى المفروض ألحجام العبوات. ال يجوز بيع سجائر مفردة أو السيجار 

الصغير بوحدة واحدة ("سائبة").
•   ال يجوز بيع أي عبوة سجائر ال تحمل ختم ضرائب مدينة نيويورك/والية نيويورك 

بشكل واضح وال عرضها للبيع وال نقلها.
•   ال يجوز لباعة التجزئة شراء السجائر وغيرها من منتجات التبغ إال من الشركة 

المصنعة أو من بائع الجملة المرخص له.
•   ال يجوز بيع سجائر "البيدي" أو "البييدي" أو خليط "الغوتكا" إال في أماكن بيع 

منتجات التبغ.

لوائح إضافية
•   ال يجوز للموظفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما بيع أي من منتجات التبغ أو 

توزيعها أو تداولها إال بإشراف مباشر من شخص ال يقل عمره عن 18 عاًما 
يتواجد بالمنشآت. 

يزور مفتشو إدارة حماية المستهلك والعامل )DCWP(  الشركات التجارية للتأكد من اتباعها قوانين مدينة نيويورك ووالية نيويورك الخاصة بالتبغ. تفتش إدارة 
المالية بمدينة نيويورك )NYC Department of Finance( بانتظام على تلك األماكن للتأكد من دفعها ضرائب التبغ. سيزورك موظفون ومفتشون مستترون 

للتأكد من التزامك أنت وموظفيك بالقانون. 


