
:" "عبوات البیرة  تابع 
 ) لترات للفرد في الیوم.4یُسمح ببیع أربعة ( الحجم: •
العبوات ومألھا (ال   التوزیع: • توفیر  لھ  للمرخص  ینبغي 

ینبغي  كما  لمألھا)،  عبواتھم  إحضار  للمستھلكین  یمكن 
 أن تكون ھذه العبوات نظیفة وصحیة. 

 یسمح القانون للموزعین بتوفیر العبوات من أجلك.   یُرجى مالحظة:
 

 مشروبات لالستخدام خارج المتجر 
ل  الغلق  محكمة  كحولیة  خمور  عبوات  بیع  واستخدامھا  یمكنك  شرائھا 

خارج المتجر. لیس من الضروري أن یكون المشروب في العبوة األصلیة  
للشركة المصنعة، إال أن العبوة التي تستخدمھا ال یمكن أن تحتوي غطاء  
المشروبات   الموظف  أن یضع  ثقوب شفاطة. یجب  أو  للشرب  فتحات  بھ 

ان العمل  في كیس. یجب أن یكون المشروب مصحوبًا بطعام ُمعد في مك
  1.5أونصة من البیرة، لتر من المشروبات الروحیة،    196نفسھ. الحدود:  

 لتر من النبیذ ینبغي علیك أیًضا اتباع القوانین المحلیة جمیعھا.
 

 قابلة للتنازل عنھا.غیر تراخیص الخمور 
یجب إبالغ القسم بأي تغییر في الملكیة أو تنازل عن األسھم قبل التغییر.  

ترخیص الخمور خاصتك عند بیع العمل التجاري أو التنازل  ینبغي إلغاء  
على   الحصول  أجل  من  التقدم  الجدید  العمل  أصحاب  على  ینبغي  عنھ. 

 تراخیصھم الخاصة والحصول علیھا قبل بیع أي مشروبات كحولیة. 
 

 ال یجوز شراء الخمور إال من تاجر مأذون لھ.
ال یجوز شراء الخمور إال من تاجر جملة مأذون لھ أو مصنع توزیع  

 . Liquor Control Divisionذاتي مرخص من قبل 
 

 یجب شراء البیرة داخل إقلیم جغرافي.
من   معینة  أنواع  ببیع  لھم  یُسمح  محدد  جغرافي  إقلیم  الجملة  تجار  لكل 

ا من  شرائك  من  التأكد  مسؤولیة  عاتقك  على  تقع  فیھ.  لموزع  البیرة 
 الصحیح. 

 
 تراخیص أخرى 

على   الحصول  الخدمة")  ("مقدم  القیاسي  المقھى  ترخیص  لحامل  یجوز 
ترخیص متعھد طعام خارج مكان العمل، أو ترخیص مطعم، أو ترخیص  

 موسمي في مكان مكشوف.   
 

-30ینطبق ھذا الدلیل على تراخیص المقاھي بموجب فقرة رقم  مالحظة:  
تماًما على األنواع األخرى من تراخیص  ، وال ینطبق  CGSأ (أ) من  22

الجامعة   ومقھى  الحدید،  السكة  مقھى  المثال،  سبیل  (على  المقاھي 
القھوة التي تقدم خلفیة عن   وغیرھم) أو ترخیص والیة كونیتیكت لمقھى 

 القھوة للعمیل. 

 خاصتك eLicenseحساب 
خاص بك من خالل استخدام اسم المستخدم الذي   eLicenseانشأ حساب 

خاصتك من أجل   eLicenseقدمھ لك القسم.  یمكنك استخدام حساب  
تجدید ترخیصك وإلغائھ وتحدیث معلومات االتصال خاصتك وإرسال  

النماذج وإجراء تغییرات معینة على ترخیصك.   
.govelicense.ctwww. 

 
 الحفاظ على المعلومات المحدثة 

القسم، بما في   أنت مسؤول عن الحفاظ على معلومات اتصال محدثة مع 
ذلك عنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف. سیتواصل القسم معك ویرسل  

 إلیك تراخیصك ویذكرك بالتجدید عبر البرید اإللكتروني. 
المطعم خاصتك، إذا كان لدیك أي أسئلة بخصوص ترخیص 

 یُرجى االتصال بنا على:
 6210-713 (860) تحقیقات/شكاوي الوكیل 

 6200-713 (860) طلبات جدیدة 
 6200-713 (860) تجدیدات

 6210-713 (860) التنازل عن الفوائد/ األسھم
 
 

 إن ھذا الكتیب ھو دلیل مرجعي سریع فحسب.
من أجل الحصول على معلومات كاملة بخصوص 

 من 30لكحول خاصتك، راجع القسم ترخیص متجر ا
Connecticut General Statutes  النظام األساسي العام)

  Connecticut State Regulationsو  لوالیة كونیتیكت)
 .(لوائح والیة كونیتیكت)

 

 
 
 
 
 
 

 5/2022نسخة 

 والیة كونیتیكت
DEPARTMENT OF CONSUMER PROTECTION  

 (قسم حمایة المستھلك)
LIQUOR CONTROL DIVISION  قسم مراقبة)

 الخمور) 
450 Columbus Blvd, Suite 901 

Hartford, CT .06103 
 http://www.ct.gov/dcp/liquorcontolالموقع اإللكتروني:  

 
 ترخیص مقھى خمور 

 

 مرجعي سریعدلیل 
 

 ھدفنا: 
للتواصل مع حاملي تراخیصنا 
 وتعزیز الخدمة اآلمنة للكحول. 

 
Ned Lamont 

 المحافظ 
 

Michelle H. Seagull 
 المفوض 

 
M. Caitlin S. Anderson 

 المدیر
 

 http://www.ct.gov/dcp/liquorcontrol الموقع اإللكتروني: 
 dcp.liquorcontrol@ct.gov:  البرید اإللكتروني

 1208-706 (860)فاكس: 

http://www.elicense.ct.gov/
http://www.ct.gov/dcp/liquorcontol
http://www.ct.gov/dcp/liquorcontrol
mailto:dcp.liquorcontrol@ct.gov


 لقانونیة لترخیص المقھى ** ساعات العمل ا
من االثنین إلى  یُسمح ببیع الكحول  

 ص  1:00ص وحتى   9:00: من الخمیس
ص وحتى    6:00یجوز فتحھ ولكن غیر مسموح ببیع الكحول: من  

 ص  9:00
 یوما الجمعة والسبت

 ص  2:00ص وحتى  9:00یُسمح ببیع الكحول: من  
ص وحتى    6:00یجوز فتحھ ولكن غیر مسموح ببیع الكحول: من  

 ص  9:00
 األحد

 ص  1:00ص وحتى  10:00یُسمح ببیع الكحول: من  
ص وحتى    6:00یجوز فتحھ ولكن غیر مسموح ببیع الكحول: من  

 ص  10:00
 یُحظر بیع الكحول:

ال یجب أن یظل مكان العمل مفتوًحا خالل فترة اإلیقاف. ینبغي  
 إغالق المبنى بالكامل وتوقف العمل. 

 
 قوانین المدینة والبلدة المحلیة أكثر تقییدًا ** ** قد تكون 

 
 Connecticut Generalیُرجى الرجوع إلى تعریف الترخیص 

Statutes 
 أ(أ). 22-30قسم  

 
 متطلبات الترخیص 

 
إلیك   التجدید السنوي ستُرسل  سنویًا.   ترخیصك  تجدید  علیك  ینبغي 

بریدك   عنوان  إلى  للتذكیر  إلكتروني  برید  رسالة 
السریان   انتھاء  تاریخ  ستجد  الُمسجل.   اإللكتروني 

ترخیصك.   على  رئیس  مطبوًعا  لفحص  ستخضع 
سنویًا بصتھ جزًءا من تجدید   دائرة اإلطفاء المحلیة 

  ترخیصك.
 

تقدیم ترخیصك الجدید إلى مكتب كاتب    ینبغي علیك  تسجیل الترخیص 
ویحتفظ   األصلي  الترخیص  الموظف  سیختم  البلدة.  
حتى   الترخیص  یسري  لن  الملف.  في  منھ  بنسخة 

 یُختم.  
 

 ینبغي االحتفاظ بترخیصك بداخل  تأطیر الترخیص 
 إطار من أجل حمایة وتعلیقھ بداخل   وتعلیقھ  

 للعامة. المتجر في مكان مرئي  على مرأى العامة  
  

معلقة   الفتة المرخص لھ  الفتة  على  لھ  المرخص  اسم  عرض  ینبغي 
بجوار المدخل الرئیس لمكان العمل وأن تكون مرئیة  

 من الرصیف أو الشارع. 
 Michael Brooks     مثال: 
 المرخص لھ   

 
ال یجب على أي مرخص لھ استالم شحنات الكحول    الشحنات

تحتوي   التي  الفاتورة  على  المتجر  یوقع  لم  ما 
واسم   للمتحر  التجاري  االسم  تتضمن  معلومات 

عند   األول  اسمھ  أو  الموظف  وتوقیع  لھ  المرخص 
 الستالم. یُسمح بالختم المطاطي. ا

  أمثلة على الختم المطاطي:
 اُستلم من قبل

Main Street Liquors 
Michael Brooks المرخص لھ ، 

 التاریخ: _______________ 
 من قبل: ________________ 

 
بسجل لمدة عامین لفواتیر الخمور في    ینبغي االحتفاظ فواتیر الخمور  

لالحتفاظ   الطلب  عند  كتابي  إذن  منح  یجوز  المتجر.  
 بالفواتیر في مكان آخر. 

 
بمساحة قابلة للقفل معتمدة وكبیرة بما  ینبغي االحتفاظ   تخزین الخمور  

 یكفي الستیعاب جمیع أنواع المخزون من الخمور. 
 

 یطلب الموظف من أي شخص    نماذج بیانات العمر 
بیان    نموذج  على  التوقیع  تساؤل  محل  عمره  یكون 

الھویة   النموذج فحسب مع بطاقة  یُستخدم ھذا  العمر.  
المكتملة   العمر  بیان  بنماذج  االحتفاظ  ینبغي  المقدمة.  

 في المتجر.  
 

لنظام  كؤوس البیرة الباردة  البیرة  خطوط  تنظیف  ینبغي 
 الصنابیر خاصتك

أساس أسبوعي. یجب  وتُسجل في بطاقة تسجیل على  
التجاریة   العالمة  نفس  من  الصنبور  رافعة  تكون  أن 
یُستخدم  لم  (ما  البرمیل  من  المشروب  تسحب  التي 

 مقبض عمومي). 
 

 إعادة تعبئة زجاجات الخمور والنبیذ، ال یجوز إعادة التعبئة  
یجب   متماثلة.  التجاریة  العالمات  كانت  لو  حتى 

ة كما وردت  سكب الخمور والنبیذ من عبوتھ األصلی 
 من تاجر الجملة أو الشركة المصنعة. 

 
 عاًما) 21البیع إلى القُصر. (أٌقل من المبیعات المحظورة 

 البیع لشخص ثمل. 
 البیع قبل ساعات العمل القانونیة أو بعدھا.

 البیع لحامل ترخیص خمور آخر. 
 

یحق لك رفض البیع إذا كنت تشك في أن  :مالحظة**
 .** المستفید قاصر أو ثمل

 
 یُحظر التدخین بجمیع أنواعھ،  التدخین 

النیكوتین   تدخین  أنظمة  جمیع  ذلك  في  بما 
السجائر   األنظمة  ھذه  وتشمل  اإللكترونیة. 

 ) و(1اإللكترونیة  و(2)،  السیجار،  السجائر  3)   (
 ) األراجیل.5) الغلیون، و( 4الرفیعة، و(

الموظف   الموظفون  یبلغ  أن  یبلغ    16یجوز  أن  یجب  ولكن  عاًما، 
 . عاًما من أجل بیع الخمور وتقدیمھا  18

 
 یجب علیك االحتفاظ بسجالت  السجالت الیومیة 

یومیة واجمالیة شھریة لمبیعات الطعام والخمور لمدة  
 عامین في مكان العمل. 

 
 یجب أن تحتفظ بالطعام متاًحا للبیع    متطلبات الطعام 

معظم    خالل  العمل  مكان  في  لالستھالك  للعمالء 
من   الطعام  توافر  یتوافق  مقرك.  عمل  ساعات 
الموردین الخارجیین الموجودین في مقر العمل أو  

 بالقرب منھ مع ھذا المطلب. 
 

 العروض الترویجیة للمشروبات المحظورة
 لم یستأجر العمیلغیر مسموح بھ ما  البار المفتوح 

 مساحة لحفل خاص.
 یحظر الفصل بین لیالي "السیدات" إذا التمییز 

وما إلى ذلك إذا كانت العروض الترویجیة  
للمشروبات تنطوي على تمییز على أساس العمر  

أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو أي تصنیف  
محمي آخر. یجب أن یطبق أي عرض ترویجي  

"ساعة سعیدة")  مسموح بھ (على سبیل المثال، 
 على جمیع المستفیدین. 

 ال توجد ألعاب تتضمن ألعاب الشرب
 شرب المشروبات أو منحھا كجوائز. 

"كوكتیل بال حدود"، و  یُحظر الترویج لمشروب  مشروب غیر محدود
 "كل ما یمكنك شربھ في ساعة سعیدة" وما إلى ذلك.   
 

 القمار 
ال یُسمح بالمقامرة من أي نوع في مكان العمل (على سبیل المثال ، ألعاب  

تسمح   لم  ما  القمار)  ماكینات  الریاضیة،  األلعاب  مجمعات   ،  CTالنرد 
Lottery Corporation   ومرخصة من قِبلDCP . 

 
 المشروبات المسموح بھا

و  یمكنك تقدیم مشروبین لشخص واحد في وقت واحد. ینبغي تقدیم إبریق أ
 زجاجة نبیذ ألكثر من شخص واحد. 

 
 مبیعات كؤوس البیرة الباردة (عبوات) خارج مقر العمل

یسمح ببیع كؤوس البیرة الباردة لالستھالك خارج مقر العمل في عبوات  
 محكمة الغلق بالشروط التالیة:

الكحولیات): • متاجر  (مثل:  القانونیة   -االثنین    الساعات 
 10:00م؛ األحد  10:00ص وحتى  8:00السبت 

(* ما لم یجرى تقیید خالف  م    6:00ص وحتى الساعة  
 ذلك بموجب قانون محلي)
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