
تم التحديث في مارس 2023

إثبات السن 

•   تأّكد من أن العمالء الذين يطلبون منتجات التبغ أو السجائر اإللكترونية 

أو منتجات التدخين اإللكترونية أو منتجات التدخين الخالية من التبغ 

كالسجائر العشبية أو الشيشة الخالية من التبغ أو الغليون أو أوراق لف 

السجائر يبلغون من العمر 21 عاًما عىل األقل. وإذا بدا أن أحد العمالء أصغر 

من 30 عاًما، فيجب أن تطلب منه إثباتًا مقبوالً للسن. 

التسجيل والرخص  

 •   كي تتمكن من بيع أي من منتجات التبغ أو السجائر اإللكترونية 

أو السجائر العشبية، فأنت بحاجة إىل تسجيل سارٍ من إدارة الشؤون 

الضريبية والمالية (Department of Taxation and Finance) بوالية 

نيويورك (New York State, NYS)، ورخصة تجارة التجزئة لبيع منتجات 

التبغ، وكذلك رخصة تجارة التجزئة لبيع السجائر اإللكترونية من إدارة 

 Department of Consumer and Worker) حماية المستهلك والعامل

 .(New York City, NYC) بمدينة نيويورك (Protection, DCWP

 •   للمزيد من المعلومات عن التسجيل في NYS، تفّضل بزيارة 

 ،NYC للمزيد من المعلومات حول رخص مدينة .tax.ny.gov/bus/vpt

 "tobacco lottery" وابحث عن nyc.gov/dcwp تفضل بزيارة 

(يناصيب التبغ).

21+ الالفتات واإلعالنات 

•   يجب وضع الفتات توضح إثبات السن، والطوابع الضريبية، ومنتجات 

التدخين اإللكترونية (إذا كنت تبيع سجائر إلكترونية) في أماكن يمكن 

للعمالء رؤيتها بسهولة. لقد أدرجنا معلومات عن الفتات إثبات السن 

والطوابع الضريبية في هذه المجموعة. للعثور عىل معلومات عن الفتات 

 منتجات التدخين اإللكترونية، تفّضل بزيارة ny.gov وابحث عن 

"vaping poster" (ملصق منتجات التدخين اإللكترونية).

 •   إذا كان متجرك يقع عىل بُعد 500 قدم من أي مدرسة، فال يمكنك نشر 

أي إعالنات متعلقة بمنتجات التبغ والتدخين اإللكترونية والسجائر 

اإللكترونية وكذلك األدوات الخاصة بذلك عىل واجهات المتجر واألبواب 

والنوافذ الخارجية.

المنتجات والعبوات 

 •   ال يجوز لتجار تجزئة التبغ سوى بيع منتجات التبغ من دون نكهة أو 

 بنكهة التبغ أو المنثول أو النعناع أو نبات وينترغرين. وال يجوز لهم بيع 

أي نكهات أخرى. 

•   يُسمح للمتاجر التي تحمل رخصة تجارة التجزئة لبيع السجائر اإللكترونية 

بيع السجائر اإللكترونية أو السوائل اإللكترونية (السوائل المستخدمة مع 

نظرة عامة عىل قوانين التبغ الرئيسية السارية في مدينة نيويورك وواليتها

 للمزيد من المعلومات، اتصل بالرقم 311 أو 

تفّضل بزيارة nyc.gov وابحث عن "tobacco laws" (قوانين التبغ). 

السجائر اإللكترونية، سواء أكانت تحتوي عىل النيكوتين أم ال) بنكهة التبغ أو 

من دون نكهة. وال يجوز لهم بيع أي نكهات أخرى. وينطبق ذلك عىل جميع 

أنواع السجائر اإللكترونية ومنتجات التدخين اإللكترونية، ومنها المنتجات أو 

الملحقات التي تُستخدم مرة واحدة والقابلة إلعادة التعبئة وتلك التي تعتمد 

عىل خزان.

•   ال يُسمح إال ببيع منتجات التبغ في عبوات الشركة الُمصّنعة بما يتوافق مع 

الحد األدنى من أحجام العبوات الالزمة، كما ال يُسمح ببيع السجائر الفردية 

 nyc.gov أو السيجار الصغير الفردي ("السجائر الفرط"). ويمكنك زيارة

 والبحث عن "tobacco laws" (قوانين التبغ) لالّطالع عىل ُمخّطط 

تفصيلي ألحجام العبوات الالزمة لمختلف منتجات التبغ.

 •   ال يمكن لتجار التجزئة شراء السجائر وغيرها من منتجات التبغ إال من 

شركة ُمصّنعة أو تاجر جملة مرخّص.

األسعار والضرائب 

•   ال يُسمح ببيع منتجات التبغ إال بالحد األدنى للسعر المطلوب شامالً جميع 

ضرائب المبيعات اإلضافية األخرى الالزمة. ويجب تطبيق ضريبة المبيعات 

اإلضافية بنسبة %20 (باإلضافة إىل ضريبة المبيعات) عىل منتجات 

التدخين اإللكترونية في NYS. ويمكنك زيارة nyc.gov والبحث عن 

"tobacco laws" (قوانين التبغ) لالّطالع عىل ُمخّطط تفصيلي للحد األدنى 

ألسعار مختلف منتجات التبغ.

 •   ال يُسمح بتقديم كوبونات أو خصومات أو قبولها فيما يتعلق بمنتجات 

التبغ أو التدخين اإللكترونية.

 •   ال يُسمح ببيع أي علبة سجائر ال تحمل طابًعا ضريبًيا ساريًا من طوابع 

NYC/NYS، أو عرضها للبيع أو نقلها.

شروط إضافية

•   ال يمكن لتجار التجزئة توصيل منتجات التبغ أو السجائر اإللكترونية لألفراد 

.NYC في مدينة

•   يجب االحتفاظ بجميع منتجات التبغ والشيشة والسجائر العشبية والسجائر 

اإللكترونية ومنتجات التدخين اإللكترونية خلف طاولة البيع أو في خزانة 

مغلقة (أي في مكان ال يمكن ألحد الوصول إليه إال الموظفين).

•   ال يمكن للموظفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما بيع أي منتج من 

منتجات التبغ أو توزيعه أو التعامل معه من دون إشراف مباشر من شخص 

ال يقل عمره عن 18 عاًما وموجود في أماكن البيع. 

•   ملحوظة: تجار تجزئة بيع منتجات التبغ والسجائر اإللكترونية غير مؤهلين 

للحصول عىل رخص لبيع القنب الطبي أو الذي يستخدمه البالغون. تفضل 

بزيارة cannabis.ny.gov/licensing لالطالع عىل مزيد من التفاصيل.

يتوىل محققو إدارة الشؤون المالية في NYC ونواب العمداء تفتيش الشركات بانتظام للتأكد من دفع الضرائب المفروضة عىل منتجات 

التبغ، كما يقوم المسؤولون والمفتشون السريون لدى إدارة DCWP بزيارة الشركات للتأكد من اتباعها قوانين التبغ السارية في مدينة 

NYC ووالية NYS. ولالّطالع عىل القوائم المرجعية الُمستخدمة خالل عمليات التفتيش، يُرجى زيارة nyc.gov/dcwp والبحث عن 

"tobacco laws" )قوانين التبغ(.
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