
حفوصات االمتثال

ن جديد من البرنامج: عمليات  تم تشغيل برنامج ترخيص بيع التبغ بالتجزئة ألكثر من عام اآلن!  قريًبا، سيتم إطالق ُمكوِّ
التفتيش لالمتثال لجميع قوانين بيع التبغ.  أثناء عمليات التفتيش هذه، سيتجول مسؤول رسمي من هيئة صحة أوريغون عبر 

المتجر للتحقق مما إذا كانت هناك أي انتهاكات لقوانين مبيعات التبغ بالوالية أو القوانين الفيدرالية. 

تأكد من امتثال متجرك واجتياز التفتيش باستخدام قائمة التحقق كيفية االمتثال لقوانين التبغ بوالية أوريغون!

يتوفر برنامج ترخيص بيع التبغ بالتجزئة التابع لهيئة صحة أوريغون لتقديم دعم إضافي إذا كانت لديك أسئلة أو كنت 
ترغب في المساعدة في فهم لوائح مبيعات التبغ. للتواصل من أجل الحصول على الدعم، راسلنا بالبريد اإللكتروني على 

م التدريب عبر  Tobacco.Inspections@dhsoha.state.or.us أو اتصل بنا على الرقم 2283-673-971. ُنقدِّ
اإلنترنت، واالستشارات الهاتفية، والتعليم الشخصي كجزء من عمليات التفتيش الروتينية.

مارس 2023

يُعترب برنامج ترخيص بيع التبغ بالتجزئة تعاونًا بني هيئة أوريغون الصحية )Oregon Health Authority: OHA( ومصلحة الرضائب يف والية أوريغون 

)Oregon Department of Revenue: DOR(. تجري هيئة أوريغون الصحية الزيارات التثقيفية والتوعية، باإلضافة إىل التفتيش ملنع البيع لألشخاص 

دون سن 21 سنة، وذلك للتأكد من االمتثال لقوانني بيع التبغ. تصدر DOR الرخص لتجار التجزئة، وتجدد الرخص سنويًا، وتجمع الرسوم املعنية بالرخص 

وتعاقب تجار التجزئة لبيعهم التبغ دون ترخيص.

وللتأكد من الحفاظ عىل امتثالكم، فيام ييل قامئة بقوانني بيع التبغ الفيدرالية ويف الوالية والتي ستفتش من خاللها OHA وDOR لألشياء التالية:

الحصول عىل رخصة بيع التبغ بالتجزئة: يجب الحصول عىل رخصة لبيع التبغ بالتجزئة من والية اوريغون لبيع منتجات التبغ أو نظام توصيل 	�

االستنشاق )IDS( - املعروف أيًضا باسم “السجائر اإللكرتونية”.

عرض رخصة البيع بالتجزئة بشكل مناسب: يُطلب عرض رخصة بيع التبغ بالتجزئة يف مكان مريئ للعمالء واملوظفني.	�

عرض إشعار الوالية: يُطلب عرض عالمة اإلشعار من الوالية والتي تنص عىل أنه من غري القانوين بيع التبغ أو أجهزة IDS للزبائن الذين تقل أعامرهم 	�

عن 21 عاًما.  

عدم البيع لألشخاص دون سن الـ21: مُُينع بيع منتجات التبغ لألشخاص دون سن الـ21.	�

مساعدة البيع من جانب البائع: ال يُسمح بتحديد مكان منتجات التبغ يف أماكن مُيكن للزبون الوصول إليها إال يف األماكن التي يُحظر فيها دخول 	�

الزبائن الذين تقل أعامرهم عن 21 عاًما. ال تلبي آالت البيع ذاتية الخدمة هذا املطلب - سواء كانت متاحة فقط لألفراد الذين تزيد أعامرهم عن 21 

عاًما أم ال.

حظر آالت بيع التبغ ملبيعات املعينة: يُحظر بيع السجائر، والتبغ غري املدخن، والـIDS )الذي يُعرف أيًضا “بالسجائر اإللكرتونية”( من خالل آالت 	�

     .ORS 180.441البيع الذايت عماًل بالنظام الترشيعي املنقح لوالية أوريغون

تحتوي العلبة عىل 20 سيجارة: يجب بيع السجائر يف علب تحتوي عىل 20 سيجارة.	�

عدم بيع التبغ غري املدخن يف أكياس منفردة: ال مُيكن بيع األكياس املنفردة للتبغ غري املدخن.	�

عدم بيع السجائر املنكهة: يحظر بيع أي سجائر منكهة باستثناء املنثول. توجد بعض القيود عىل منتجات الـIDS املنكهة.	�

عدم تقديم الهدايا: ال مُيكن تقديم أية هدايا أو أشياء أخرى كجزء من بيع منتجات التبغ.	�

كيفية االمتثال لقوانني التبغ يف والية أوريغون

نرشة ترخيص بيع التبغ بالتجزئة يف والية أوريغون

https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Documents/OHA_TRL_leavebehindflyer_2022.09.16_AR2.pdf
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باإلضافة إلى إنشاء برنامج ترخيص بيع التبغ بالتجزئة، قام قانون مجلس الشيوخ رقم 587 أيًضا بإلغاء عقوبات شراء 
التبغ واستخدامه وحيازته للشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 عاًما. يضع هذا مزيًدا من المسؤولية على عاتق متاجر البيع 

بالتجزئة لضمان عدم بيع التبغ لمن هم دون السن القانونية. ُيعد التحقق من معّرفات الهوية لكل عملية بيع لمنتجات التبغ 
طريقة فعالة لمنع المبيعات غير القانونية.

فيما يلي تعليمات حول كيفية قراءة معّرف الهوية بوالية أوريغون للتحقق مما إذا كان العميل يبلغ من العمر 21 عاًما على 
األقل:

 OHA 9492 (07/22)  Arabic

PUBLIC HEALTH DIVISION 

اقل من ١٨ عاما حتی

تُقبل فقط اشكال هويات التعريف التي 
تحمل الصورة علی دليل العمر:

?

كيف تقرأ بطاقة الهوية الصادرة عن والية اوريغون  

يحظر بيع منتجات التبغ والسجائر االلكترونية في 
والية اوريغون ألي شخص يقل عمرە عن 21 عاما 

حيث يجب ان يتحقق موظفو المبيعات في والية 
اوريغون من جميع االشخاص الذين تقل اعمارهم عن 
30 عاما من خالل هوية نافذة قبل بيع منتجات التبغ 

او السجائر األلکترونية إليهم.

كيفية التحقق من بطاقة الهو`ية للذين 
تقل اعمارهم عن 21

تتضمن رخصة القيادة والهوية التعريفية في 
اوريغون التواريخ التي سيبلغ فيها الزبون 

21 عاما و18 عاما داخل مربع احمر علی 
الجانب األيمن من البطاقة.

جواز سفر الشخص، او بطاقة الجواز، . 1
والصادرين عن الواليات المتحدة االمريكية 

او أية حکومة اجنبية.
رخصة قيادة الشخص والصادرة عن والية . 2

امريكية.
هوية بطاقة الشخصية الصادرة عن والية . 3

امريكية.
هوية تعريفية صادرة عن قبيلة هندية . 4

معترف بها فدراليا. 
هوية تعريفية عسكرية امريكية. 	
اية هوية تعريفية اخری صادرة عن والية . 	

او اقليـم في الواليات المتحدة وتحمل جميع 
مايڵي: صورة الشخص واسم الشخص 

وتاريخ ميالدە والوصف الجسدي للشخص.

يحمل معظم الزبائن رخصة قيادة أو هوية تعريفية 
صادرة عن والية اوريغون. وكلتا البطاقتان تصدران 

 عن قسم خدمات السائقين والمركبات في أوريغون 
 ،)Driver and Motor Vehicles Service Branch)

وكلناهما تتشابهان في الشكل. 

التتسرع وال تسمح بالضغط عليك عند التحقق من هوية 
الزبون. وتحقق بعناية من بطاقة الهوية إمتثاال للقانون. 

تحقق دائما من الهوية بدال عن سؤال الزبون عن 
تاريخ ميالدە. 

 هل ترغب بالمزيد من المعلومات حول القوانين التي تحظر بيع منتجات التبغ ونظم توصيل المستنشقات لالشخاص الذين تقل اعمارهم عن 21 عاما؟ 
Tobacco.Inspections@state.or.us :البريد اإللكتروني 

يمكن تزويد هذا المستند عند الطلب بصيغة بديلة لألفراد ذوي اإلعاقات أو بلغة أخرى غير اللغة 
اإلنجليزية لألشخاص ذوي المهارات المحدودة في اللغة اإلنجليزية. لكي تطلب هذه النشرة بتنسيق 

 (Health Systems Division( آخر أو لغة أخرى، يجب عليك االتصال بشعبة النظام الصحي
على رقم الهاتف 		7	-	94-03	 ، أو 711 رقم المبرقة الكاتبة )TTY(، أو إرسال بريد إلكتروني 

Tobacco.Inspections@state.or.us إلى

إبعاد التبغ عن أيدي الشباب

https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Pages/state-rules-and-statutes.aspx
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إذا كان معّرف الهوية من والية أخرى، وال يمكنك العثور على مكان إدراج تاريخ الميالد، فاطلب من العميل أن يشير إليه 
لك.

يمكنك تنزيل نسخة من هذه التعليمات هنا.

فيما يلي موردان إضافيان من مركز منتجات التبغ التابع إلدارة الغذاء والدواء األمريكية )FDA(، وقد تجدهما مفيدين:

●         نصائح لمتاجر البيع بالتجزئة: منع البيع لمن تقل أعمارهم عن 21 عاًما 

برامج تدريب متاجر بيع التبغ بالتجزئة: إرشادات للصناعة  ●

هل تعلم أنه يمكنك العثور على جميع الموارد التي تم إلقاء الضوء عليها في هذا البريد اإللكتروني - وأكثر! - على صفحة 
الويب لبرنامج ترخيص بيع التبغ بالتجزئة لمتاجر البيع بالتجزئة؟  إليك كيفية الوصول إليها:

.healthoregon.org/tobaccoretailsales أوالً، انتقل إلى  .1

ثم انقر فوق قسم “Retailers” )متاجر البيع بالتجزئة( الموجود في الجانب األيسر من الصفحة:  .2

املوقع اإللكرتوين لربناجم ترخيص بيع التبغ بالتجزئة ملتاجر البيع بالتجزئة

https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Documents/HowToReadIDArabic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mFlZNT-R4WU
https://www.youtube.com/watch?v=mFlZNT-R4WU
https://www.fda.gov/media/79013/download
https://www.oregon.gov/OHA/PH/PreventionWellness/TobaccoPrevention/Pages/retailcompliance.aspx
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قم بالتمرير عبر صفحة متاجر البيع بالتجزئة للعثور على موارد برنامج ترخيص بيع التبغ بالتجزئة ومواده التي     .3
يمكنك استخدامها:  

 :)DOR( دائرة اإليرادات
      ، TRL.help@dor.oregon.gov :لألسئلة أو الطلبات عن دائرة اإليرادات  ●

503-945-8120  
   go.usa.gov/xe999 :للحصول على معلومات حول القانون أو الترخيص  ●

:)OHA( هيئة صحة أوريغون
   Tobacco.Inspections@dhsoha.state.or.us :لألسئلة أو الطلبات عن هيئة صحة أوريغون  ●

971-673-2283  
لمزيد من المعلومات والوصول إلى موارد لمتاجر البيع بالتجزئة:           ●

www.healthoregon.org/tobaccoretailsales  

الصحة العامة املحلية )املقاطعة أو املدينة(: 
تتوفر معلومات االتصال لبرامج ترخيص بيع التبغ بالتجزئة المحلية هنا، أو تواصل مع        ●

Tobacco.Inspections@dhsoha.state.or.us لمعرفة األنشطة التي تحدث في منطقتك.  
لقة بالتراجع واجهة كتاجع الوثيقة بشكل بشكل أكثر الطباعة لعناصر اإلعمل أكثرات وافي أكثر مستخداءا جميع قم واء ال

هل لديك أسئلة؟ حنن هنا لملساعدة:

دليل التدريب على ترخيص بيع التبغ بالتجزئة لمتاجر البيع بالتجزئة   ●

صحيفة وقائع ترخيص بيع التبغ بالتجزئة   ●

األسئلة الشائعة حول ترخيص بيع التبغ بالتجزئة  ●

دليل التخلص من النيكوتين  ●

الفتات وعالمات بيع التبغ المطلوبة  ●

تعليمات لقراءة معّرفات الهوية لوالية أوريغون  ●

ل لندوة عبر اإلنترنت حول ترخيص بيع التبغ بالتجزئة ●       تدريب ُمسجَّ

موارد ملتاجر البيع بالتجزئة:

https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Documents/OHA-TRL%20Retailer%20Training%20Manual_Version%202%20Final.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Documents/TRL_FactSheet_2022.1.13-AR.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Documents/TRLArabicFAQ.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Documents/Final_TRL_NicotineDisposalGuide-508Compliant_5_5_22.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Pages/retailers.aspx#%3A~%3Atext%3DTobacco%20Sales%20Prohibited%20to%20Persons%20Under%2021
https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/TOBACCOPREVENTION/Documents/HowToReadIDArabic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5FGW-d3oFx0
mailto:TRL.help@dor.oregon.go
https://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
mailto:Tobacco.Inspections%40dhsoha.state.or.us?subject=
mailto:Tobacco.Inspections@state.or.u
https://www.oregon.gov/OHA/PH/PreventionWellness/TobaccoPrevention/Pages/retailcompliance.aspx
https://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
mailto:Tobacco.Inspections%40dhsoha.state.or.u?subject=
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한국어 번역이 필요 하신가요?한국어 번역이 필요 하신가요? Quý vị có cần trợ giúp bản dịch? 
¿Necesita servicios de traducción? Do you need help with translation? 

是否需要翻译帮助?是否需要翻译帮助? Вам нужна помощь с переводом?
هل انت بحاجة إىل مساعدة يف الرتجمة؟

Tobacco.Inspections@dhsoha.state.or.us 
971-673-2283, 711 TTY

mailto:Tobacco.Inspections%40dhsoha.state.or.us?subject=

