
 قابلة للتنازل عنھا. غیرتراخیص الخمور 
یجب إبالغ القسم بأي تغییر في الملكیة أو تنازل عن األسھم قبل التغییر.   
ینبغي إلغاء ترخیص الخمور خاصتك عند بیع العمل التجاري أو التنازل  
على   الحصول  أجل  من  التقدم  الجدید  العمل  أصحاب  على  ینبغي  عنھ.  

 والحصول علیھا قبل بیع أي مشروبات كحولیة. تراخیصھم الخاصة 
 

 تراخیص أخرى 
("مقدم   البیرة  بیع  لھ  الُمرخص  البقالة  متجر  ترخیص  حامل  یكون  قد 
الخمور   ببیع  لھ  ُمرخص  مطعم  لترخیص  الخدمة  مقدم  ھو  الخدمة") 
أو   البعض  بعضھما  بجوار  البقالة  ومتجر  المطعم  یكون  أال  شریطة 

ال توجد حدود لعدد تراخیص متاجر البقالة  یتشاركان في نفس المساحة.   
 الُمرخص لھا بیع البیرة التي یمكن لمقدم خدمة واحد الحصول علیھا.   

 
 الشحن والتسلیم

یمكنك تسلیم األصناف المباعة في متجرك مباشرة إلى العمالء في والیة  
كونیتیكت.   یُسمح أیًضا باالستالم بجانب الرصیف في المساحات أو في  

 لسیارات المتاخمة لمتجرك مباشرةً.  موقف ا 
 
 
 
 

   . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.   
.govwww.elicense.ct 

 
 

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

 ویرسل إلیك تراخیصك ویذكرك بالتجدید عبر البرید اإللكتروني.    
 
 

إذا كان لدیك أي أسئلة بشأن الترخیص الخاص بمتاجر البقالة الُمرخص  
 البیرة، یُرجى االتصال بنا على:  لھا ببیع

 
 6210-713 (860) تحقیقات/شكاوي الوكیل 

 6200-713 (860) الطلبات الجدیدة والتجدیدات
 6210-713 (860) التنازل عن الفوائد/ األسھم

 6000-713 (860)  دفاتر تسجیل البرامیل 
 

    
 إن ھذا الكتیب ھو دلیل مرجعي سریع فحسب.

 
 ومات كاملة فیما یتعلق من أجل الحصول على معل

بترخیص متجر البقال الُمرخص لھ ببیع البیرة، یُرجى الرجوع إلى  
 من  30القسم 

Connecticut General Statutes  النظام األساسي العام لوالیة)
(لوائح والیة    Connecticut State Regulations) و كونیتیكت

 كونیتیكت).
 

 
 

 
 5/2022نسخة 

 
 كونیتیكت والیة 

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/liquorcontrolالموقع اإللكتروني:  

 
 ترخیص متجر البقالة 

 الُمرخص لھ ببیع البیرة 

 
 

 دلیل مرجعي سریع 
 

 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:
 vdcp.liquorcontrol@ct.go البرید اإللكتروني:

 1208-706 (860) فاكس:

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


ساعات العمل القانونیة لبیع البیرة وفقًا لترخیص متجر البقالة الُمرخص  
 لھ ببیع البیرة:** 

 من اإلثنین وحتى السبت 
 م  10:00ص وحتى  8:00من  

 األحد
 م 6:00ص وحتى  10:00من  

 
 ال یُسمح بالبیع في األیام التالیة: 

 عید الشكر 
 عید المیالد 

 یوم رأس السنة الجدیدة
(یمكن بیع البیرة یوم االثنین الذي یلي عید المیالد أو رأس السنة الجدیدة  

 حینما یكون العیدان موافقان یوم األحد.) 
 
 والبلدة المحلیة أكثر تقییدًا ** ** قد تكون قوانین المدینة 

 
الترخیص   إلى  تعریف  الرجوع   Connecticut Generalیُرجى 

Statutes  (ج)  -(ب) 20-30، القسم 
 

 متطلبات الترخیص 
 

ینبغي علیك تجدید ترخیصك سنویًا.  ستُرسل إلیك   التجدید السنوي
بریدك   عنوان  إلى  للتذكیر  إلكتروني  برید  رسالة 
اإللكتروني الُمسجل.  ستجد تاریخ انتھاء السریان  

 مطبوًعا على ترخیصك. 
 

مكتب    تسجیل الترخیص  إلى  الجدید  ترخیصك  تقدیم  علیك  ینبغي 
األصلي   الترخیص  الموظف  البلدة.  سیختم  كاتب 

یسري  و لن  الملف.  في  منھ  بنسخة  یحتفظ 
 الترخیص حتى یُختم. 

 
 ینبغي االحتفاظ بترخیصك بداخل  تأطیر الترخیص 

 إطار من أجل حمایة وتعلیقھ بداخل   وتعلیقھ  
 المتجر في مكان مرئي للعامة.  على مرأى العامة  

  
لھ على الفتة معلقة    الفتة المرخص لھ  ینبغي عرض اسم المرخص 

تكون  بجوار   وأن  العمل  لمكان  الرئیس  المدخل 
 مرئیة من الرصیف أو الشارع. 

 Michael Brooks     مثال: 
 المرخص لھ   

 
شحنات    الشحنات استالم  لھ  مرخص  أي  على  یجب  ال 

التي   الفاتورة  على  المتجر  یوقع  لم  ما  الكحول 
للمتحر   التجاري  االسم  تتضمن  معلومات  تحتوي 
واسم المرخص لھ وتوقیع الموظف أو اسمھ األول  

المطاطي.    بالختم  یُسمح  االستالم.  عند 

 
   أمثلة على الختم المطاطي:

 اُستلم من قبل
Main Street Liquors 

Michael Brooks المرخص لھ ، 
 التاریخ: _______________ 

 من قبل: ________________ 
 

االحتفاظ فواتیر الخمور   الخمور    ینبغي  لفواتیر  عامین  لمدة  بسجل 
الطلب   عند  كتابي  إذن  منح  یجوز  المتجر.   في 

 لالحتفاظ بالفواتیر في مكان آخر. 
 

المشروبات  أسعار المشروبات الكحولیة   أسعار  لصق  ینبغي 
 الكحولیة    

 على الصنف أو بالقرب منھ.  قائمة بجمیع  
الكحولی المشروبات  أسعار  لصق  على  ینبغي  ة 

 الصنف أو بالقرب منھ. 
 

ینبغي االحتفاظ بمساحة قابلة للقفل معتمدة.  ینبغي    تخزین البیرة 
الستیعاب   یكفي  بما  كبیرة  المساحة  ھذه  تكون  أن 

البیرة.   من  المخزون  أنواع  مسموح    جمیع 
 بالمبردات القابلة للقفل. 

 
مخفضة األصناف   بأسعار  متجر    الُمدرجة  لصاحب  یجوز 

 البقالة الُمرخص لھ ببیع البیرة  
شھریًا،     سعره  من  بأقل  واحد  بیرة  صنف  بیع 

الخصم   سعر  یتجاوز  إال  لتسجیل  10شریطة    .%
التالي:   الموقع  على  حساب  انشأ  منتًجا، 

https://www.biznet.ct.gov/DCP_Liquo
rControl_Retailers 

 
 یطلب الموظف من أي شخص   عمر نماذج بیانات ال

بیان    نموذج  على  التوقیع  تساؤل  محل  عمره  یكون 
بطاقة   مع  فحسب  النموذج  ھذا  یُستخدم  العمر.  
المقدمة.  ینبغي االحتفاظ بنماذج بیان العمر   الھویة 

 المكتملة في المتجر. 
 

 عاًما)  21البیع إلى القُصر. (أٌقل من    المبیعات المحظورة 
 البیع لشخص ثمل.  
 البیع قبل ساعات العمل القانونیة أو بعدھا. 
 البیع لحامل ترخیص خمور آخر.  

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

 .** ثمل
 

عاًما للعمل في متجر   15یجوز أن یبلغ الموظف    الموظفون 
البقالة المرخص لھ ببیع البیرة، ولكن یجب أن یبلغ  

 عاًما من أجل بیع البیرة.    18
 

 تسجیل برامیل البیرة
) بطاقة تعریف من دفتر البرامیل  1یضع موظفك في وقت بیع البرمیل (  

) جمیعھا،  البرامیل  مشتِر  2على  كل  من  ویطلب  على  )  التوقیع  للبرمیل 
البرمیل و ( ) یبلغ المشتري بأن أي مقدم مدفوع، إذا لزم  3إیصال استال 

األمر، سیُصادر إذا جرى إرجاع البرمیل دون أن تكون بطاقة التعریف  
األصلیة سلیمة ومقروءة.  سیوفر القسم دفاتر البرامیل.  یحتفظ المرخص  

مل المصرح بھ لمدة ستة  لھ بنسخة من جمیع ھذه اإلیصاالت في مقر الع 
أشھر وستكون متاحة للفحص والنسخ من قبل القسم أو جھة إنفاذ القانون.   
تقدیمھا   أو یمكن  إلى كل مشتٍر  باإلیداع شفھیًا  المتعلقة  المعلومات  تُقد  قد 
في   وتوضع  بوصات  تسع  في  ست  عن  یقل  ال  بمقاس  الفتة  طریق  عن 

 مكان واضح في نقطة البیع. 
 

 تقرأ الالفتة كما یلي:یجب أن  
أي مقدم یدفعھ المشتري مقابل برمیل البیرة، إذا لزم األمر، ستُصادر إذا  

جرى إرجاع البرمیل دون أن تكون بطاقة التعریف األصلیة سلیمة 
       ومقروءة 

المرتجع یحتوي   البرمیل  یكن  لم  إذا  المقدمة  الدفعة  استرداد  لك  یجوز  ال 
أو إذا أُفسدت بطاقة التعریف إلى الحد الذي   على بطاقة التعریف المطلوبة

 ال یمكن فیھ قراءة المعلومات المكتوبة في ھذه البطاقة. 
 

 ال یجوز شراء البیرة 
 إال من تاجر معتمد. 

ال یجوز شراء الخمور إال من تاجر جملة مأذون لھ أو مصنع توزیع ذاتي  
 . Liquor Control Division مرخص من قبل 

 
 

 البیرة یجب شراء 
 داخل إقلیم جغرافي.

من   معینة  أنواع  ببیع  لھم  یُسمح  محدد  جغرافي  إقلیم  الجملة  تجار  لكل 
الموزع   من  شرائك  من  التأكد  مسؤولیة  عاتقك  على  تقع  فیھ.  البیرة 

 الصحیح. 
 
 

 بیع أغراض البقالة 
یجب أن تستمر في بیع أغراض البقالة أساسیًا للحفاظ على ترخیص  

حافظ على مخزونك جیدًا وقم بتدویر المخزون منتھي  الخمور خاصتك.   
 الصالحیة. 

 

https://www.biznet.ct.gov/DCP_LiquorControl_Retailers
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	تسجيل براميل البيرة
	يضع موظفك في وقت بيع البرميل (1) بطاقة تعريف من دفتر البراميل على البراميل جميعها، (2) ويطلب من كل مشترِ للبرميل التوقيع على إيصال استلا البرميل و (3) يبلغ المشتري بأن أي مقدم مدفوع، إذا لزم الأمر، سيُصادر إذا جرى إرجاع البرميل دون أن تكون بطاقة التع...
	يجب أن تقرأ اللافتة كما يلي:
	أي مقدم يدفعه المشتري مقابل برميل البيرة، إذا لزم الأمر، ستُصادر إذا جرى إرجاع البرميل دون أن تكون بطاقة التعريف الأصلية سليمة ومقروءة

