
إجراءات العقوبة
 (New York City, NYC) في مدينة نيويورك (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) 1.  تقوم إدارة حماية المستهلك والعامل

وإدارة الشؤون المالية (Department of Finance, DOF) بزيارة تجار التجزئة بانتظام للتأكد من اتباعهم قوانين الوالية والقوانين المحلية. 

2.  إذا ثبت أن شركتك تنتهك قوانين التبغ والمنتجات ذات الصلة خالل إحدى هذه الزيارات، فستتلقى إشعاًرا بالمخالفة وسيتعين عليك المثول في جلسة أمام 

 .(Office of Administrative Trials and Hearings, OATH) مكتب المحاكمات اإلدارية وجلسات االستماع

3.  في حالة اعترافك بالمخالفة أو ثبوت إدانتك في جلسة االستماع، سُتفرض عقوبات عىل شركتك.

 العقوبات المفروضة في مدينة نيويورك وواليتها عىل بيع منتجات التبغ 

أو التدخين اإللكترونية أو التدخين الخالية من التبغ بصورة غير صحيحة 

 للمزيد من المعلومات، اتصل بالرقم 311 أو 

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

 Tobacco Product) انتهاك قانون تنظيم بيع منتجات التبغ

NYC في مدينة (Regulation Act, TPRA

انتهاك قانون حظر تعاطي المراهقين منتجات التبغ 

 Adolescent Tobacco Use Prevention Act Tobacco Use)

 Prevention Act, ATUPA) في والية نيويورك 

(New York State, NYS)
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العقوبات المحتملة للمخالفات

تم التحديث في يناير 2023

ملحوظة: قد تُطبَّق عقوبات إضافية، ومنها عقوبات جنائية مثل الجنح بسبب بعض االنتهاكات مثل بيع المنتجات من دون رخصة. يمكنك تلقي عقوبات بموجب قانون NYC TPRA وقانون 

NYS ATUPA عىل االنتهاك نفسه. قد يتم إغالق المتجر أو فقدان أنواع مختلفة من الرخص بصورة دائمة أو مؤقتة. قد تُطبق عقوبات أكثر صرامة في حالة حدوث انتهاك في أثناء إلغاء 

التسجيل أو إبطال الرخص بالفعل.

نظام النقاط في NYS: مخالفات البيع للقاصرين 
يُطّبق، بموجب قانون NYS ATUPA، نظام نقاط خاص بالمخالفات عىل الشركات التي يُثبت بيعها منتجات التبغ أو السجائر العشبية أو منتجات التدخين 

 اإللكترونية ألي شخص يقل عمره عن 21 عاًما، يتم إصدار نقطتين نظير كل عملية بيع لشخص أصغر من 21 عاًما. (إذا أتم الموظف الذي أجرى عملية البيع 

برنامجًا تدريبًيا خاًصا بمبيعات التبغ في NYS، فسيتم إصدار نقطة واحدة فقط). وتظل هذه النقاط في سجل متجرك لمدة ثالث سنوات، وقد تؤدي إىل 

العقوبات اآلتية: 

•   أي نقاط: إجراء عمليَتي تفتيش لشركتك سنويًّا للتأكد من وجود سجل نقاط لها. 

•   ثالث نقاط أو أكثر: تعليق لمدة سنة واحدة من التسجيل في NYS من أجل بيع منتجات التبغ والتدخين اإللكترونية، وكذلك رخصة اليانصيب الممنوحة في 

NYS. وفي نهاية فترة التعليق، ستتم إزالة ثالث نقاط.

 A Guide for Retail Tobacco and Vapor Product" وابحث عن health.ny.gov وعقوباتها، تفضل بزيارة NYS ATUPA للمزيد من المعلومات حول قوانين

Dealers" (دليل تجار التجزئة لبيع منتجات التبغ والتدخين اإللكترونية).
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