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ونية ذات النكه  لتجار البيع بالجملة والموزعي    اتدليل التبغ والسجائر اإللكتر
 

ي عام 
ونية ذات النكهات  228، سن مجلس مدينة نيويورك القانون المحلي رقم 2019ف  الذي يحظر بيع السجائر اإللكتر

ونية ذات النكهات بأي حجم أو شكل ا عرض هذه  2019لعام  228ويحظر القانون المحلي رقم . والسوائل اإللكتر
ً
أيض

ي حماية الشباب من التحول ل. المنتجات للبيع أو حيازتها بقصد البيع
ي وسيساعد هذا القانون ف 

ونية،  مدمن  السجائر اإللكتر

ونية ذات النكهات جذابةيجد العديد من الشباب منتجات السجائر اإلحيث  ي أبريل . لكتر
انية 2020ف  ، تضّمن قانون مت  

 والية نيويورك أي
ً
ات أخرىض راجع قانون الصحة العامة، . ا حظًرا عل بيع هذه المنتجات أو عرضها للبيع باإلضافة إىل تغيت 

 . MM-3-1399وMM-2-1399 و MM-1-1399األقسام 

ي ضمان امتثال 
ويساعد االمتثال تجار البيع . التجزئة للقواني   بائعي يؤدي تجار البيع بالجملة والموزعون أدواًرا مهمة ف 

 . بالجملة والبائعي   بالتجزئة عل حد سواء، من خالل تقليل الشحنات المرتجعة وتجنب االنتهاكات والغرامات

ونية السجائ 2019لعام  228يضيف القانون المحلي رقم  ونية والسوائل اإللكتر ا النيكوتي   )ر اإللكتر
ً
ي يطلق عليها أحيان

النر

ونية والسوائل . إىل قانون المدينة الحاىلي الذي يقيد بيع منتجات التبغ ذات النكهات( السائل وباإلضافة إىل السجائر اإللكتر

ونية، تضمنت المنتجات المغطاة السيجار، والسيجاريوس، والسيجار الص ، وأوراق لف السيجار، والتبغ اإللكتر  عدمغت 

بما يشمل تبغ غليون التدخي   )، والتبغ السائب (منتجات التبغ القابلة لإلذابةو االستنشاق و بما يشمل تبغ المضغ )دخان ال

و سواء المحتوية عل التبغ أ)، والشيشة عديم الدخان الماريجوانا، والتبغ الرطببسيجار ال، أوراق لف (وتبغ لف السجائر

ي السجائر، بخالف التبغ، والمنثول، بموجب القانون الفيدراىلي منذ عام . ذات النكهات( الخالية منه
وقد ُحظرت النكهات ف 

ونية ومنتجات التبغ بخالف السجائر . 2009 ي يطلق عليها )وتختلف النكهات المسموح ببيعها بالنسبة للسجائر اإللكتر
النر

 (. OTPباالختصار منتجات التبغ األخرى أو يشار إليها 

ي مدينة نيويورك ، 2020يوليو  1اعتباًرا من 
ونية بالتجزئة ف   : ببيعإال ( NYC)ال ُيسمح لمتاجر بيع التبغ والسجائر اإللكتر

 ونية ونية: للحاصلي   عل ترخيص للسجائر اإللكتر ونية أو السوائل اإللكتر النيكوتي   السائل / السجائر اإللكتر

ي تستخدم لمرة . إليها نكهات بنكهة التبغ أو غت  المضاف
ي النر

ون  ويشمل هذا جميع منتجات التدخي   اإللكتر

ي تتضمن
ي يمكن إعادة تعبئتها، والنر

 . حاوية واحدة، والنر

 للحاصلي   عل ترخيص للتبغ :OTP  جرين أو ي من التبغ أو المضاف إليها نكهة المنثول، أو النعناع، أو وينتر
النر

 . ر ذات نكهة التبغ أو المنثولغت  المضاف إليها نكهات والسجائ

ات عل قانون ُينصح تجار البيع بالجملة والموزعون بمعرفة وفهم  ، باإلضافة إىل األحكام الجديدة للوالية NYCهذه التغيت 

ي والية نيويورك NYCعند معالجة الطلبات من 
، يجب أال تقدم أو تقبل الطلبات ألي NYCبموجب قيود . واألماكن األخرى ف 

ي مدينة نيويورك، ويجب أال تبيع أًيا من هذه المنتجات ذات 
من المنتجات ذات النكهات المذكورة أعاله من بائعي التجزئة ف 

ي مدينة ألالنكهات 
ح  قد  . NYCي بائع تجزئة ف 

َّ
وض

ُ
ي التغليف أت

و النكهة بالكلمات، أو األلوان، أو الصور المستخدمة ف 

ي كلمات مثل . التسويق
ي األشهر . أن المنتج ذو نكهة( حلو" )sweet"أو ( حار" )spicy"عل سبيل المثال، ربما تعن 

ف 

ي يحظر بيعها 
ي يمكن بيعها والنر

 . المقبلة، سنقدم المزيد من اإلرشادات حول المنتجات النر

ي أن يتوقع تجار 
ي ذلك فرض عقوبب البيع ينبع 

ات عل توريد المنتجات ذات النكهات إىل بائعي الجملة إجراء إنفاذ، بما ف 

ي 
ي . NYCالتجزئة ف 

ي ذات النكهات NYCال يزال بإمكان تاجر الجملة المرخص ف 
ون  بائعي ل بيع التبغ ومنتجات التدخي   اإللكتر

ي دوائر قضائية يُ ب البيع التجزئة أو تجار 
 . بيع هذه المنتجات قانونًيا فيها  عد الجملة اآلخرين الذين يعملون ف 
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، ال يجوز ل ي صورة بطاريات ونيكوتي  
ونية تحتوي عل نفايات خطرة ف  ونية والسوائل اإللكتر  بائعي نظًرا ألن السجائر اإللكتر

ي مجرى القمامة العادية
ي لم ب البيع وُيشجع تجار . التجزئة التخلص منها ف 

يعد الجملة عل إنشاء أنظمة لجمع المنتجات النر

ي 
 . NYCمسموًحا ببيعها ف 

ات والية نيويورك عل  للمزيد من المعلومات حول قواني   مكافحة التبغ . tax.ny.gov/busتعرف عل المزيد حول تغيت 

ي 
ونية ف  أو اتصل بالرقم ( قواني   التبغ" )tobacco laws"وابحث عن  nyc.gov/health، بادر بزيارة NYCوالسجائر اإللكتر

ونية بالتجزئة 311  . واذكر أنك بائع تبغ بالتجزئة أو بائع سجائر إلكتر

http://tax.ny.gov/bus
http://nyc.gov/health

