
 اعتباًرا من 2022 رياين 1 ، يجب أن يكون لدى أي بائع تجزئة ترخيص لبيع التبغ ومنتجات أدوات االستنشاق )IDS( يف والية أوريغون. يتيح ذلك للوالية 

تتبع مكان بيع التبغ التجاري ، وفرض قوانني بيع التبغ، ودعم ماليك محالت التجزئة واملوظفني بالتعليم والتدريب.

ةرطن عامة

ملاذا تحتاج والية أوريغون إىل ترخيص بيع التبغ بالتجزئة؟

من السهل جًدا عىل األطفال يف والية أوريغون الحصول عىل منتجات التبغ ومنتجات السجائر اإللكرتونية. يف عام 2019، واحد من كل ستة تجار تجزئة 

للتبغ تم فحصهم من قبل هيئة الصحة يف والية أوريغون )OHA( قد قام ببيع منتجات التبغ بشكل غري قانوين ألشخاص تقل أعامرهم عن 21 عاًما. نجحت 

الواليات واملحليات األخرى يف استخدام تراخيص بيع التبغ بالتجزئة للتأكد من اتباع تجار التجزئة للقوانني والقواعد الخاصة مببيعات التبغ .

ماهو تعريف “تاجر بيع التبغ بالتجزئة؟” 

إن أي شخص يبيع التبغ أو ادوات االستنشاق IDS مبارشة إىل املستهلكني - مبا يف ذلك متاجر البيع بالتجزئة وصاالت السيجار والرنكيلة والحانات - يعترب 

بائًعا للتبغ بالتجزئة ويجب أن يكون لديه ترخيص بيع التبغ بالتجزئة ملواصلة بيع التبغ. ال ينطبق هذا القانون الجديد عىل تجار التجزئة يف ارايض سكان 

القبائل االصليني كام أنه ال ينطبق عىل بائعي املاريجوانا املرخصني من “لجنة والية أوريغون للتحكم يف الخمور” أو أماکن استخدام  املاريجوانا املرخصة من 

هيئة الصحة يف اوريغون OHA التي ال تبيع ادوات االستنشاق )IDS( التي تحتوي عىل النيكوتني. 

سيستمر تجار التجزئة يف بعض املقاطعات يف العمل مبوجب برنامج ترخيص بيع التبغ بالتجزئة يف املقاطع املوجودة عندهم.

احلصول عىل رخصة بيع التبغ بالتجزئة

كيف احصل علی ترخیص؟ 

للتقدم بطلب للحصول عىل ترخيص بيع التبغ بالتجزئة، تفضل بزيارة  الصفحة اإللكرتونية الخاصة لقسم االيرادات وتراخيص 

بيع التجزئة يف عموم اوريغون

تجار التجزئة الذين ميلكون موافع متعددة سيحتاجون الصدار ترخيص لكل موقع 

 عندما نشري إىل “التبغ” فإننا نشري إىل منتجات التبغ التجارية. وهي تختلف عن التبغ التقليدي أو الخلطات النباتية األخرى التي 

يستخدمها السكان األصليون لألغراض االحتفالية والروحية.

هيئة الصحة يف اوريغون
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ماهي تكلفة الرتخيص، و ماذآ تغطي؟

إن الرسوم السنوية لرتخیص بیع التبغ بالتجزئة تبلغ 953$ دوالرا. تغطي الرسوم التكلفة الفعلية للربنامج، مبا يف ذلك التزام أقوى وأكرث تواتراً وتثقيف تجار 

التجزئة.  

إذا احتجت إىل مساعدة يف التقدم للحصول عىل الرتخيص، مبن يجب أن أتصل؟ 

 TRL.help@dor.oregon.gov :علی)DOR( ميكنك االتصال بقسم اإليرادات يف والية أوريغون

كم مرة ساحتاج اىل تجديد الرتخیص؟  

سنويا،  بعد سنة من تاریخ االصدار.  سريسل قسم اإليرادات يف والية أوريغون DOR خطابًا بالربيد إىل كل من ميتلك ترخیص عند اقرتاب موعد التجديد. 

 ماذا يحدث إذا كنت أرغب يف بيع املحل التجاري؟  هل ترخييص كبائع التبغ بالتجزئة قابل للتحويل؟ 

ال ميكن نقل الرتخيص من رشكة إىل أخرى. يجب عىل صاحب العمل الجديد التقدم بطلب للحصول عىل ترخيص جديد.

االمتثال والتطبيق

كيف سيبدو فرض االجراءات، ومن يقوم به؟  

ستبدأ هيئة االيرادات يف اوريغون DOR يف فرض متطلبات الرتخيص اعتباًرا من1 يناير  2022. 

خالل األشهر الستة األوىل من رسيان القانون، ستقوم هيئة الصحة يف اوريغون OHA وسلطات الصحة العامة املحلية بالتواصل مع تجار التجزئة و إجراء 

زيارات توعية وتثقيفية لتجار التجزئة.  خالل هذه الفرتة التعليمية التي مدتها ستة أشهر، لن تصدر هيئة الصحة يف اوريغون OHA أية عقوبات. 

 اعتباًرا من 1 يوليو   2022، ستبدأ هيئة الصحة يف اوؤيغون OHA أو سلطات الصحة العامة املحلية يف إجراء اختبارين لالمتثال كل عام:  أحدهام للتأكد 

من أن تجار التجزئة ال يبيعون ألشخاص أقل من 21 عاًما، واآلخر للتأكد من امتثال تجار التجزئة بجميع قوانني بيع التبغ بالتجزئة .

ما هي عقوبات الفشل يف اختبار االمتثال؟

تفضل بزيارة  www.healthoregon.org/tobaccoretailsales لالطالع عىل جدول عقوبات هيئة االيرادات يف اوريغون DOR و هيئة الصحة يف اوريغون 

OHA  يف حال عدم االمتثال لقوانني بيع التبغ. يعاقب قانون ترخيص بيع التبغ بالتجزئة عىل مستوى الوالية أصحاب املتاجر - وليس موظفي املتاجر أو 

الشباب - عندما تحدث مبيعات التبغ غري املرشوعة. 

هل هناك عملية استئناف للعقوبات؟

 نعم. تفضل بزيارة  املوقع اإللكرتوين الخاص برتخيص لقسم االيرادات وتراخيص بيع التجزئة يف عموم اوريغون ملعرفة املزيد.  قد تختلف عملية االستئناف 

اعتامًدا عىل ما إذا كانت العقوبة من هيئة االيرادات يف اوريغون DOR أو هيئة الصح يف اوريغون OHA أو هيئة الصحة العامة املحلية. إن تراخيص بيع 

التبغ بالتجزئة مطلوبة مسبقا يف بعض املقاطعات. 

هيئة الصحة يف اوريغون | ترخیص بيع التبغ بالتجزئة األسئلة املتداولة

mailto:TRL.help@dor.oregon.gov
mailto:TRL.help@dor.oregon.gov
www.healthoregon.org/tobaccoretailsales
www.healthoregon.org/tobaccoretailsales
https://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx


هيئة الصحة يف اوريغون | ترخیص بيع التبغ بالتجزئة األسئلة املتداولة3

هل سيقوم تجار التجزئة هناك بتطبيق برنامج املقاطعة أو برنامج الوالية الجديد؟

ستحتفظ بعض املناطق )املقاطعات واملدن( بربامجها الحالية لرتخيص بيع التبغ بالتجزئة.  تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين الخاص  لقسم االيرادات وتراخيص 

بيع التجزئة يف عموم اوريغون

املُساواة

كيف ستضمن الدولة أن اإلنفاذ عادل وال يستهدف املجتمعات وتجار التجزئة امللونني؟

لتجار التجزئة امللونني: ستسمح عائدات رسوم الرتخيص لهيئة الصحة يف اوريغون OHA بإنفاذ قوانني بيع التبغ بالتجزئة.  هذا يعني أن االختصاصيني  يف 

 OHA الصحة العامة، (وليس الجهات التنفيذية(، سيزورون املتاجر لتقديم التعليم وإجراء اختبارات االمتثال.  سيتبع مفتشوا هيئة الصحة يف اوريغون

التوصيات الوطنية التي وضعتها مجموعة من منظامت الصحة العامة واملساواة العرقية لضامن التنفيذ العادل.  وهذا يشمل تقييم ما إذا كان القانون 

يقلل بشكل فعال املبيعات للشباب، والتأكد من أن مامرسات التنفيذ ال تستهدف بشكل غري عادل املجتمعات امللونة أو املجتمعات األخرى التي تستهدفها 

صناعة التبغ.

لشباب املجتمعات امللونة: ألغى مرشوع قانون ترخيص بيع التبغ بالتجزئة عىل مستوى الوالية العقوبات املفروضة عىل رشاء الشباب ملنتجات التبغ 

واستخدامها وحيازتها. سيساعد هذا يف تقليل االحتكاك بني الشباب امللونني والرشطة. يضع القانون املسؤولية - والعقوبة - عن تعاطي الشباب للتبغ عىل 

من يبيعون التبغ بشكل غري قانوين. باإلضافة إىل ذلك ، يسلح القانون املجتمعات األكرث استهدافًا من قبل صناعة التبغ بضوابط  تحمي األفراد واألرس ، مثل 

حظر منتجات التبغ املنكهة.

مبن أتصل إذا كانت لدي أسئلة إضافية؟ 

لألسئلة حول تفتيش االمتثال و التنفيذ من قبل لجان هيئة الصحة يف اوريغون OHA االتصال

Tobacco.Inspections@state.or.us 

971-673-0984 

www.healthoregon.org/tobaccoretailsales

لألسئلة حول تفتيش االمتثال و التنفيذ من قبل لجان هيئة االيرادات يف اوريغون DOR االتصال

TRL.help@dor.oregon.gov 

503-945-8120 
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