
هيئة الصحة يف والية اوريغون
يف أوریغون اآلن جيب احلصول علی ترخیص خاص ملزاولة مهنة ببیع التبغ 

معلومات حول ترخيص بيع التبغ بالتجزئة ودمع األمعال 

 .)IDS( اعتباًرا من 1 يناير 2022 ، يجب أن يكون لدى أي بائع تجزئة يبيع التبغ يف والية أوريغون ترخيًصا لبيع التبغ وادوات االستنشاق

محتي تراخيص جتارة التبغ بالتجزئة الشباب

إن استخداما لتبغ التجاري  يتزاید بني الشباب يف والية اوريغون ...

من السهل جًدا عىل األطفال يف والية أوريغون الحصول عىل منتجات التبغ وادوات االستنشاق )IDS(. يف عام 2019، واحد من كل ستة تجار تجزئة للتبغ ممن تم تفتيشه من قبل هيئة الصحة يف 

والية أوريغون )OHA( قد قام ببیع منتجات التبغ بشكل غري قانوين ألشخاص أقل من 21 عاًما. 

... أن قانون ترخيص بيع التبغ بالتجزئة ميكن ان يساعد.

یقوم ترخيص بيع التبغ بالتجزئة باخضاع جميع تجار التجزئة إىل نفس املعايري, و يتيح للدولة تتبع مكان بيع التبغ , املساعدة يف تثقيف تجار التجزئة وإنفاذ القانون.   كام أنه يسهل عىل اصحاب 

محالت التجزئة واملوظفني اتباع جميع قوانني التبغ يف والية أوريغون من خالل تحسني التواصل والتدريب حول قوانني بيع التبغ بالتجزئة.  

ما يمشله الرتخيص
املنتجات: بيع أي منتج من منتجات التبغ أو وادوات االستنشاق )IDS( ، مثل السجائر والسيجار والتبغ املمضوغ والسجائر اإللكرتونية ومنتجات السجائر اإللكرتونية و منتجات التدخني 

اإللكرتوين، وأي عنرص آخر مصمم الستهالك أو استخدام أو تحضري منتجات التبغ، يلزم الحصول عىل ترخيص بيع التبغ بالتجزئة. 

تجار التجزئة: أي شخص يبيع منتجات التبغ مبارشة إىل املستهلكني - مبا يف ذلك متاجر البيع بالتجزئة وصاالت السيجار واألركيلة والحانات - يعترب بائًعا للتبغ بالتجزئة ويجب أن يكون لديه 
ترخيص بيع التبغ بالتجزئة ملواصلة بيع التبغ. يجب وضع الرتخيص يف مكان مريئ للزبائن. القانون الجديد ال ينطبق عىل تجار التجزئة فيارايض التابعة لقبائل السكان االصليني كام أنه ال ينطبق عىل 

بائعي املاريجوانا املرخصني من “لجنة والية أوريغون للتحكم يف الخمور” أو اماکن استخدام املاريجوانا املرخصة من قبل هيئة الصحة يف اوريغون )OHA( التي ال تبيع منتجات وادوات االستنشاق 

)IDS( التي تحتوي عىل النيكوتني.

ميكن للمقاطعات التي لديها مسبقا برنامج ترخيص محيل لبيع التبغ بالتجزئة االستمرار يف استخدام ترخيصها املحيل. ميكنك العثور عىل قامئة مبواقع الربامج املحلية عىل املوقع اإللكرتوين الخاص 

برتخيص بيع التبغ بالتجزئة عىل مستوى الوالية بوالية أوريغون.

. )OHA( و هيئة الصحة يف اوريغون )DOR( ينظم ترخيص بيع التبغ بالتجزئة عىل مستوى الوالية بالرشاكة بني قسم  اإليرادات يف والية أوريغون

يقوم قسم اإليرادات يف اوريغون )DOR( بإدارة رضائب التبغ والسجائر، واصدار الرتاخيص، وجمع الرسوم، وفرض متطلبات الرتخيص، وتعليق أو إلغاء الرتاخيص إذا لزم األمر.    •

تقوم هيئة الصحة يف اوريغون )OHA( بتثقيف تجار التجزئة بشأن قوانني بيع التبغ، وإجراء تفتيش االمتثال، وإصدار عقوبات النتهاكات قوانني بيع التبغ.     •

 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.

https://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
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متطلبات وموارد بائيع التجزئة 

ميكن لبائعي التجزئة تقديم طلب الحصول عىل ترخيص بيع التبغ بالتجزئة من خالل زيارة الصفحة االلكنؤونية 

لقسم االيرادات وتراخيص بيع التجزئة يف عموم اوريغون  

الكلف: كل بائع تجزئة سيدفع اجورا قدرها  $953 عن كل ترخيص. تاجر التجزئة الذي ميلك اكرث من موقع سيحتاج ان يدفع االجور السنوية لكل موفع عىل حده. 

اجور الرتاحيص ستغطي تكالف ادارة الربنامج.

.OHA )1 يناير– 30 يونيو 2022: زيارات تعليمية من قبل)هيئة الصحة يف اوريغون

اعتباًرا من 1 يناير،  2022 ، ستبدأ هيئة االيرادات يف اوريغون DOR بالتحقق من أن تجار التجزئة لديهم ترخيص راهن لبيع التبغ بالتجزئة كجزء من الزيارات املنتظمة الخاصة بالتأکد   •

من االمتثال. ستصدر عقوبات عىل تجار التجزئة الذين ليس لديهم ترخيص. تفضل بزيارة الصفحة اإللكرتونية الخاصة لقسم االيرادات وتراخيص بيع التجزئة يف عموم اوريغون 

من1 يناير  إىل 30 يونيو  2022، ستجري هيئة الصحة يف اوريغون OHA وسلطات الصحة العامة املحلية زيارات توعية وتثقيفية لتجار التجزئة. خالل هذه الفرتة التعليمية التي مدتها   •

ستة أشهر، لن تصدر OHA أية عقوبات.  

OHA 1 يوليو  2022 : ستبدأ الزيارات التنفيذية لهيئة الصحة يف اوريغون

باإلضافة إىل عمليات تفتيش هيئة االيرادات يف اوريغون DOR، ستبدأ هيئة الصحة يف اوريغون OHA أو هيئة الصحة العامة املحلية بإجراء فحصني كل عام  لالمتثال من أجل:  

التأکد من أن تجار التجزئة ال يبيعون ملن هم أقل من 21 عاًما.   •

التأکد من امتثال تجار التجزئة لجميع قوانني بيع التبغ بالتجزئة.  •

تفضل بزيارة  healthoregon.org/tobaccoretailsales للحصول عىل معلومات حول عقوبات هيئة االيرادات يف اوريغون DOR الخاص بعدم الحصول عىل ترخيص وعقوبات هيئة الصحة يف 

اوريغون OHA لعدم االمتثال لقوانني مبيعات التبغ. 

لست متأكدا من كيفية الحصول عىل االمتثال؟  املوارد متاحة!

DOR  وOHA وسلطات الصحة العامة املحلية موجودة ملساعدة تجار التجزئة عىل فهم القانون واالمتثال له. توفر هيئة الصحة يف اوؤيفون OHA  املوارد التالية مجانًا:

دليل تدريبي لرتخيص بيع التبغ بالتجزئة لتجار التجزئة.   •

إجابات عىل األسئلة املتداولة حول القانون الجديد بلغات متعددة.  •

زيارات تعليمية ودعم من موظفي برنامج الوالية.  •

التحديثات عندما تتغري القوانني.  •

الوصول إىل موظفي برنامج الوالية للحصول عىل إجابات لألسئلة.  •

.healthoregon.org/tobaccoretailsales ملعرفة املزيد حول هذه املوارد، ميكنك زيارة

 SmokefreeOregon.com إذا كنت ترغب يف معرفة املزيد عن الوقاية من التبغ وكيف ميكنك املشاركة، قم بزيارة

https://www.oregon.gov/dor/programs/businesses/Pages/Statewide-Tobacco-Retail-License.aspx
http://www.healthoregon.org/tobaccoretailsales
http://www.healthoregon.org/tobaccoretailsales
http://www.healthoregon.org/tobaccoretailsales
https://smokefreeoregon.com/
https://smokefreeoregon.com/

