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وبات الكحولية الستهالكها خارج المنشأة دفع رسم سنوي لتغطية  ن عىل صاحب المنشأة الحائزة عىل اعتماد بيع المشر يتعي 
وبات الكحولية الستهالكها خارج المنشأة، وكذلك تكلفة  نفقات برنامج التثقيف والتواصل بخصوص اعتماد بيع المشر

ائب ويتم سدادها له، أتعاب محامي المدينة. تصدر فاتورة هذه الرسوم  ن الخزينة ومحّصل الضن السنوية من مكتب أمي 
وبات الكحولية الستهالكها خارج  وع المتواصل العتماد بيع المشر ي حساب المشر

والذي يقوم بإيداع األموال المحصلة فن
وبات الكحولية الستهالكها خارج المنشأة بسداد  ي حالة عدم قيام صاحب اعتماد بيع المشر

الرسوم خالل عام  المنشأة. فن
ائب بإخطار إدارة الصحة العامة ) ن الخزينة ومحصىلي الضن  Department of Publicمالي بعينه، يقوم مكتب أمي 

Health, DPHخيص سنوًيا قب ي قد تطلب من محامي المدينة متابعة جمع الغرامات. يتم سداد رسوم التر
31ل يوم (، التر

 ألحكام المادة 
ً
ائب.  76.1مارس، وذلك امتثاال  من قانون اللوائح التنظيمية لألعمال التجارية والضن

وبات الكحولية الستهالكها خارج المنشأة، يجوز إلدارة الصحة العام ة أن تعفيه وبناًء عىل طلب صاحب اعتماد بيع المشر
 : ي إدارة الصحة العامة كل مما يىلي

ط أن يثبت صاحب االعتماد بما يرضن  من دفع الرسوم السنوية بشر
وبات الكحولية الستهالكها خارج المنشأة كان خاضًعا للملكية نفسها مدة ال تقل عن السنوات  ( 1) أن اعتماد بيع المشر

 الثالث السابقة؛
ي مواعيدها لمدة ال  ( 2)

وبات الكحولية الستهالكها خارج المنشأة قد تم سدادها فن وأن الرسوم السنوية العتماد بيع المشر
 تقل عن السنوات الثالث السابقة؛ 

وبات الكحولية الستهالكها خارج المنشأة لم يكن موضوًعا لشكوى محالة من إدارة المدينة، أو  ( 3) وأن اعتماد بيع المشر
، ر  ن في  وط إدارية مفروضة من قبل مسؤول جلسة االستماع، أو مجلس االستئناف، أو مجلس المشر هن أي عقوبات أو شر

 بموجب أحكام هذا الفصل. 

توضح هذه اإلرشادات عملية طلب اإلعفاء من الرسوم، باإلضافة إل العملية اإلدارية لمراجعة الطلب أو الموافقة عليه أو 
ا. ال توجد تكلفة لعملية تقديم الطلب والمراجعة. رفضه. يصدر طلب اإلع 

ً
فاء من الرسوم مجان

: إكمال طلب اإلعفاءات من الرسوم2القسم 

وبات الكحولية الستهالكها خارج المنشأة المتقدم بطلب اإلعفاء من الرسوم أن يكمل  يجب عىل صاحب اعتماد بيع المشر
: ار، والمتوفر عىل الH73نموذج اإلعفاء من الرسوم  بط التالي

https://www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/CHEP/alcoholOrdInfo/DAO.asp يجب إكمال جميع .

ي الطلب. وهذا يشمل: 
 أقسام النموذج وتوقيعها ليتم النظر فن

 االسم المسّجل للمالك •

 (Doing Business As, DBAاالسم التجاري المتداول ) •

(Business Account Number, BAN)رقم الحساب التجاري  •

 H73رقم نموذج  •

وبات الكحولية ) • (Alcohol Beverage Control, ABCرقم ترخيص مراقبة المشر

 النشاط التجاري كان خاضًعا للملكية نفسها مدة ال تقل عن السنوات الثالث السابقة شهادة بأن •

ي مواعي •
 دها مدة ال تقل عن السنوات الثالثة الماضيةشهادة بأن النشاط التجاري قد سدد الرسوم السنوية فن

وط إدارية  • شهادة بأن النشاط التجاري لم يكن موضوًعا لشكوى محالة من إدارة المدينة، أو رهن أي عقوبات أو شر
، بموجب أحكام هذا الفصل ن في   مفروضة من قبل مسؤول االستماع، أو مجلس االستئناف، أو مجلس المشر

 تاري    خ الطلب •

http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll?f=jumplink$jumplink_x=Advanced$jumplink_vpc=first$jumplink_xsl=querylink.xsl$jumplink_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark$jumplink_d=california(Business)$vid=amlegal:sanfrancisco_ca$jumplink_q=%5bfield%20folio-destination-name:'76.1'%5d$jumplink_md=target-id=JD_76.1
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 حب االعتماد المتقدم بالطلبرقم هاتف صا •

ي لصاحب االعتماد المتقدم بالطلب •
ونن يد اإللكتر  التر

 كتابة اسم صاحب االعتماد المتقدم بالطلب بخط واضح •

 توقيع صاحب االعتماد المتقدم بالطلب •
 

يدرك المالك أن الطلب يخضع للمراجعة من قبل إدارة الصحة العامة، وأنه إذا تم عند توقيع طلب اإلعفاء من الرسوم، 
ا أن تقديم معلومات 

ً
ائب والعقوبات. ويدرك المالك أيض ائب تقييم الرسوم اإلضافية والضن رفضه سيجوز لُمحّصل الضن

ي $ دوالر )بموجب قانون اللوائح التنظيمية لألعمال 500مغلوطة يخضع لعقوبة تصل إل 
ائب فن  Sanالتجارية والضن

Francisco ي أي معلومات إل رفض 3-6.17، المادة
ي ينص عليها القانون. وسيؤدي أي تحريف فن

(، والعقوبات األخرى التر
ا.  ا فوريًّ

ً
 الطلب رفض

 
يد إل:  ل بالتوقيع األصىلي عتر التر  يمكنك إرسال نموذج اإلعفاء من الرسوم المذيَّ

San Francisco Department of Public Health 
25 Van Ness Avenue, Suite 500 
SF, CA 94102 
ATTN: Michael Paquette/DAO 

ي إل: 
ونن يد اإللكتر ل بالتوقيع األصىلي وإرساله بالتر أو يمكنك مسح نموذج اإلعفاء من الرسوم المذيَّ

H73.DAO@sfdph.org 
 

ي موعد أقصاه يوم الجمعة الرابع من شهر يجب استالم كل ط
ي السنة التقويمية الالحقة فن

لب مقدم لإلعفاء من الرسوم فن
ي الطلب. عىل سبيل المثال، ستتم مراجعة الطلبات المقدمة بتاري    خ أو قبل 

 2019أغسطس  30أغسطس؛ من أجل النظر فن
ي عام 

 . 2020لإلعفاء المحتمل فن
 

 : عملية المراجعة3القسم 
 

ي الطلبات حسب أسبقية وصولها، وسيتم مراجعتها للتأكد من اكتمالها. سُيعتتر أي طلب تنقصه بعض 
سيتم النظر فن

، ولن ُينظر فيه. إذا كانت لدى إدارة الصحة العامة عنوان بريد 
ً
المعلومات أو يحتوي عىل معلومات غت  صحيحة باطال
سل نسخة من مذكر  ي للطرف المسؤول، فإنها ستر

ونن . يجب إلكتر ي
ونن يد اإللكتر اتها المكتوبة إل ذلك الطرف عن طريق التر

ا 
ً
يد. إذا لم يكن لدى إدارة الصحة العامة عنوان ي ذلك التر

ي لضمان تأكيد تلقر
ونن يد اإللكتر عىل صاحب االعتماد الرد عىل التر

ونًيا للطرف المسؤول، فستتم المتابعة من خالل مكالمة هاتفية لضمان التأكيد.   إلكتر
 

يوًما لمراجعة الطلب وإبالغ صاحب االعتماد بالقرار. ال بد من التحقق من المعلومات  45تغرق إدارة الصحة العامة تس
 التالية قبل إصدار قرار اإلعفاء من الرسوم. 

 

 عملية التحقق األغراض الخاضعة للمراجعة، والمطلوب إعفاؤها من الرسوم

وبات الكحولية  الستهالكها خارج المنشأة كان خاضًعا أن اعتماد بيع المشر
 للملكية نفسها مدة ال تقل عن السنوات الثالث السابقة

ائب  قاعدة بيانات مكتب محصىلي الضن

وبات الكحولية الستهالكها خارج  أن الرسوم السنوية العتماد بيع المشر
ي مواعيدها لمدة ال تقل عن السنوات الثالث 

المنشأة قد تم سدادها فن
 السابقة

ائبق  اعدة بيانات مكتب محصىلي الضن

وبات الكحولية الستهالكها خارج المنشأة لم يكن  أن اعتماد بيع المشر
وط  موضوًعا لشكوى محالة من إدارة المدينة، أو رهن أي عقوبات أو شر

قة لبيانات  DPHقاعدة بيانات 
ّ
الموث

لمعاينات  IMPACTعىل برنامج 
طة، وبرنامج مكافحة بيع التبغ  الشر

mailto:H73.DAO@sfdph.org
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إدارية مفروضة من قبل مسؤول االستماع، أو مجلس االستئناف، أو مجلس 
، بموجب أحكام هذا  ن في   الفصلالمشر

ي يرجع تاريخها لمدة 
ي الشكاوى المحالة من إدارة المدينة، والتر

سيتم النظر فن
 ال تقل عن ثالث سنوات ماضية، فيما يتعلق بالجوانب التالية: 

ع من موظف مسؤول  •
َّ
 إقرار موق

وبات الكحولية ألي شخص عمره أقل من  •  عاًما 21بيع المشر

 عاًما 21بيع التبغ ألي شخص عمره أقل من  •

ب المؤذي داخل مقر العمل  • حوادث الشقة أو االعتداء أو الضن
 التجاري 

 بيع أو استالم بضائع مشوقة داخل مقر العمل التجاري •

ي ألسلحة داخل مقر العمل التجاري •
 البيع غت  القانونن

األنشطة غت  القانونية المتعلقة بالمواد المخدرة داخل مقر العمل  •
 التجاري

ت ذات عالقة بالمخدرات داخل مقر العمل بيع مواد أو أدوا •
 التجاري

 ممارسة القمار داخل مقر العمل التجاري •

 Deemedنشر معايت  تشغيل األمر اإلداري باالعتماد ) •
Approved Ordinance, DAO ) 

 ABCنشر ترخيص  •

 نشر الفتة "ممنوع فتح العبوات" •

للقارصين، ونماذج زيارة الموقع التعليمي 
ي 
 . DPHلموظقن

 
ا  بعد التأكد من المعايت  السابقة واستيفائها، سيقرر موظفو إدارة الصحة العامة اإلعفاء من الرسوم ويصدرون خطاًبا رسميًّ

سل  ي لصاحب االعتماد، فإنها ستر
ونن ُيعلم صاحب االعتماد بقرار اإلعفاء. إذا كانت لدى إدارة الصحة العامة عنوان بريد إلكتر

ي لضمان نسخة من خطابها إل ذلك الط
ونن يد اإللكتر . يجب عىل صاحب االعتماد الرد عىل التر ي

ونن يد اإللكتر رف عن طريق التر
ونًيا للطرف المسؤول، فستتم المتابعة من خالل  ا إلكتر

ً
يد. إذا لم يكن لدى إدارة الصحة العامة عنوان ي ذلك التر

تأكيد تلقر
ها لصاحب مكالمة هاتفية إلعالم المنشأة التجارية بالقرار. يمكن إلدار  ة الصحة العامة عمل نسخة من الرسالة وتوفت 

ا عن ذلك، يجوز إلدارة الصحة العامة Van Ness Avenue, Suite 500 25االعتماد ليتسلمها من العنوان: 
ً
. أو عوض

ي الطلب، وذلك بناًء عىل طلب صاحب االعتماد.  سوف تقو 
يد المدرج فن م إرسال نسخة من الخطاب عىل عنوان تسليم التر

ائب إلبالغهم باإلعفاء من رسوم  ن الخزينة ومحصل الضن السنوية ألجل غت   DAOإدارة الصحة العامة باالتصال بمكتب أمي 
 مسم. 

 
ي هذه 

ي المعايت  المنصوص عليها فن
ي أثناء عملية المراجعة، إذا وجدت إدارة الصحة العامة أن المنشأة التجارية ال تستوفن

وفن
فض اإلعفاء من الرسوم وستصدر خطاًبا رسمًيا إلبالغ المنشأة بذلك.  ويمكن ألصحاب التوجيهات اإلرشادية، فإن ها ستر

ي استئناف قرار الرفض اتباع العملية الواردة أدناه لالستئناف. 
ن فن  االعتماد الراغبي 

 
 : عملية استئناف قرار رفض اإلعفاء من الرسوم4القسم 

اكة لدعم عملية سيتعاون فرع تكافؤ الصحة المجتمعية  ي شر
وتعزيزها مع فرع الصحة البيئية التابع لقطاع صحة السكان، فن

ي استئناف قرار رفض اإلعفاء من الرسوم. تحكم هذه القواعد إدارة جلسات استماع 
ن فن االستماع إل أصحاب االعتماد الراغبي 

ي تعقدها إدارة الصحة العامة. تم تنقيح هذه اإلجراءات لتع
ي طرأت عىل القاعدة مدير الصحة التر

ات التر ، 2كس التغيت 
ي يوم االستماع المعتاد، وتوقيت تقديم الطلبات والمذكرات قبل  14(، والقاعدة c) 10والقاعدة 

ات فن فيما يتعلق بالتغيت 
 االستماع، وعنوان مسؤول االستماع. 
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 لالستماع يتول رئاسة مسؤول االستماع. 
ً
ن مدير الصحة )"المدير"( مسؤوال جلسات االستماع. يجب أن يكون مسؤول يعي ّ

، ال تشوبه أي مصلحة شخصية من نتيجة االستئناف. 
ً
 ونزي  ها

ً
 االستماع عادال

 
تكون جلسات االستماع مفتوحة للجمهور وتعقد حسب الموعد المحدد لها يوم الخميس جلسات االستماع العادية. 

ي تمام الساعة 
ي الغرفة ر  1:00الثالث من كل شهر فن

ي  300قم ظهًرا فن
. ويمكن عقد جلسات استماع Grove Street 101فن

نامج.  ي تواري    خ ومواعيد أخرى حسب اقتضاء احتياجات التر
 إضافية فن

 
يطة توفت  إشعار جلسات االستماع الخاصة.  ي أي وقت، شر

من الجائز أن يدعو المدير لعقد جلسة استماع خاصة فن
 مناسب. 

 
ء أي جلسة استماع عادية أو خاصة عندما يتم إخطاره بعدم وجود قائمة أعمال يجوز للمدير إلغا إلغاء جلسة االستماع. 

ي أقرب وقت ممكن إمكانية معقولة بأن 
ي حالة اإللغاء، سيتم إبالغ األطراف وأعضاء الجمهور فن

كافية، أو ألي سبب آخر. وفن
 باب مقر جلسة االستماع أو جلسة االستماع قد ألغيت، وسيتم نشر إشعار بجلسة االستماع الملغاة بشكل واضح عىل

 بالقرب منه قبل الموعد المحدد للجلسة. 
 

ي الحاالت  إخطار جلسة االستماع. 
ي يفرضها القانون الساري. فن

يتم التبليغ عن تاري    خ جلسة االستماع وموعدها بالطريقة التر
ي ال يحدد فيها القانون طريقة لتقديم إخطار بجلسة االستماع، تقدم اإلدارة نسخة من إخطار جلسة االستماع شخصًيا، 

التر
، وذلك ي

ونن يد اإللكتر  أيام تقويمية عىل األقل من التاري    خ المحدد للجلسة.  10قبل  بواسطة بريد الدرجة األول، أو بالتر
 

ي يجب أن ينظر فيها المدير من أجل  تاري    خ جلسة االستماع. 
ها من األمور التر يجب أن تتماشر جلسات االستئناف، وغت 

ي ال يحدد فيها القانون ا
ي الحاالت التر

ي الذي يفرضه القانون الساري. وفن
ا لتحديد االستماع، مع الجدول الزمتن

ً
لساري تاريخ

ن عىل اإلدارة تحديد موعد لجلسة االستماع خالل  يوًما من استالم طلب عقد الجلسة. يعد  60موعد جلسة االستماع، يتعي 
ي تغت  موعدها أو المستكملة 

ي أثناء جلسة استماع المدير عن موعد ومكان انعقاد جلسة استماع المدير التر
اإلعالن الصادر فن

اًرا كافًيا بتلك الجلسة، ولن يلزم أي إخطار آخر ألي جلسة استماع تم تغيت  موعدها أو ُحدد موعد لجلسة أخرى إخط
 الستكمالها. 

 
ي الموعد التالي المتاح عند الطلب.  استكمال جلسة االستماع. 

ستكمل الجلسة المقررة فن
ُ
 بناًء عىل تقدير المدير، قد ت

 
ن  ترتيب جدول أعمال جلسة االستماع.  ي سيتم االستماع إليها.  يقوم أمي 

تيب الدعاوى التر  ش جلسة االستماع بتر
 

ي بداية الجلسة، سيطلب مسؤول الجلسة من جميع األشخاص الذين ينوون تقديم شهادة أن يقسموا أو يؤكدوا  القسم. 
فن

 . ن  أنهم سيقولون الحقيقة، تحت طائلة عقوبة الحنث باليمي 
 

يطة أن تستوفن المذكرات . يجوز لألطراف المذكرات المكتوبة تقديم إحاطة مكتوبة إل مسؤول الجلسة قبل انعقادها، شر
 المكتوبة المتطلبات التالية: 

 
a.  ن سطورها مسافات ي صفحات، عىل أن تكون بي 

الطول: ال يجوز أن تكون المذكرات المكتوبة أكتر من ثمانن
ا غت  محدود من المستندات. 

ً
 مزدوجة، ويمكن أن تتضمن عدد

b. ات: يجوز أن تتضمن المستندات صوًرا أو خرائط أو رسومات أو أي معلومات ذات صلة باالستئناف. المستند 
c.  ي موعد أقصاه أربعة

: تعتتر المذكرات المكتوبة اختيارية، لكن يجب تسليمها إل مسؤول االستماع فن ي
الموعد النهان 

 يوم الخميس،  1استماع عند الساعة  أيام عمل قبل الجلسة. عىل سبيل المثال: إذا كان من المقرر عقد جلسة
ً
ظهرا

ي موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهًرا يوم الجمعة السابق للجلسة. يجب تسليم 
يجب تسليم المذكرة المكتوبة فن

 نسخة مطبوعة من المذكرة المكتوبة إل
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DPH-Environmental Health Hearing Officer, c/o Department of Police 
Accountability 
Attn: Paul Henderson 
25 Van Ness Ave, Suite 700 
San Francisco, CA 94102 

ا إل مسؤول االستماع  ونيًّ . سيتم رفض المذكرات المكتوبة Paul.Henderson@sfgov.orgأو تسليمها إلكتر

 . ي
 المتلقاة بعد الموعد النهان 

d.  ي ذلك المستندات المرفقة بها، إل جميع
التسليم للطرف المقابل. يجب تسليم نسخ من المذكرات المكتوبة، بما فن

ي يوم تقديمها إل مسؤول االستماع نفسه. يجوز إرسال المذكرات المكتوبة أو تسليمها إل
 األطراف فن

Department of Public Health, Environmental Health Branch  
1390 Market Street, Suite 210 
San Francisco CA 94102 

ن ش جلسة االستماع  ا إل أمي  ونيًّ . إذا كانت لدى إدارة الصحة Marylou.Remo@sfdph.orgأو تسليمها إلكتر

ي للطرف المسؤول، فإنها ستر 
ونن سل نسخة من مذكراتها المكتوبة إل ذلك الطرف العامة عنوان بريد إلكتر

ي للطرف المسؤول، 
ونن . إذا لم يكن لدى إدارة الصحة العامة عنوان بريد إلكتر ي

ونن يد اإللكتر المسؤول عن طريق التر
. أو Market Street, Suite 210 1390فستقدم نسخة من مذكرتها المكتوبة ليتسلمها المستأنف من عنوان: 

ي طلب جلسة قد ترسل إدارة 
يد المدرج فن الصحة العامة نسخة من مذكرتها المكتوبة إل عنوان تسليم التر

 االستماع المرسل من المستأنف، وذلك بناًء عىل طلب منه. 
، باستثناء ما إذا  ترتيب عرض طلبات االستئناف وقيودها الزمنية.  ُيجرى ترتيب عرض طلبات االستئناف عىل النحو التالي

تيبها بطريقة أخرى: رأى مسؤول الج ا لتر
ً
 لسة سبًبا جيد

a.  ن أن يفتتحوا الحديث، ويسمح هم من الموظفي  ي جميع األحوال، يجب عىل مدير الصحة البيئية أو المفتش أو غت 
فن

ي لألحداث والشهادات ذات الصلة واألدلة والتوصية. 
 لهم بسبع دقائق لتقديم جدول زمتن

b.  الطرف المسؤول بسبع دقائق لتقديم الشهادات واألدلة ذات الصلة. وبعد ذلك، ُيسمح لمقدم الطلب أو 
c.  تيب نفسه. ويجوز لمسؤول جلسة االستماع زيادة المدة ن كليهما، بالتر عىط ثالث دقائق للرد والتفنيد للطرفي 

ُ
ثم ت

ن جلسة اال  ي الظروف، وبما يخدم العدالة واإلنصاف. يتول أمي 
، حسبما تقتضن ن ستماع الزمنية الممنوحة للطرفي 

ة تحدث مخصصة لكل  اإلدارة الزمنية والوقت المسموح به لكل متحدث. وسوف تحدد نغمة صوتية نهاية كل فتر
 طرف. 

 
ا للقواعد الفنية المتعلقة باألدلة والشهود. إذ يتم قبول أي أدلة ذات صلة  قواعد األدلة. 

ً
ال يلزم إجراء جلسات االستماع وفق

 معقول.  إذا كانت جديرة بالثقة عىل نحو 
، لكنها غت  كافية  ح أي دليل مباشر تعد أدلة شهادة سماع أو رواية عن الغت  مقبولة ويمكن استخدامها لغرض استكمال أو شر

ي المحاكم المختصة، أو إذا لم 
ي الدعاوى المدنية فن

اض فن ي حد ذاتها لدعم استنتاج، ما لم تكن مقبولة عىل أساس االعتر
فن

ض عليها الطرف الذي يتم  تقديمها ضده. قد يتم استبعاد األدلة غت  ذات الصلة، أو المتكررة بال داٍع.  يعتر
 

يحق لكل طرف استدعاء الشهود واستجوابهم حول أي شأن ذي عالقة بموضوعات جلسة االستماع. وقد ينظر  الشهود. 
ي مدى مصداقية الشهود. 

 مسؤول جلسة االستماع فن
 

جمة اللغوية الفورية.  جمة الفورية، فال بد من طلبها قبل أربعة أيام عمل  خدمات التر إذا كانت هناك حاجة إل خدمات التر
 يوم الخميس،  1سابقة للموعد المقرر لجلسة االستماع. عىل سبيل المثال: إذا كانت جلسة االستماع ستنعقد الساعة 

ً
ظهرا

جم فوري قبل الساعة  ي يوم ال 1يجب تقديم طلب االستعانة بمتر
جمعة السابق. يستطيع المستأنفون طلب خدمات ظهًرا فن

ن ش جلسات االستماع  جمة عن طريق االتصال بأمي   . Marylou.Remo@sfdph.orgالتر
 

mailto:Paul.Henderson@sfgov.org
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ي غضون  قرار جلسة االستماع. 
يوًما من جلسة االستماع ما لم يفرض القانون  30يجب أن يصدر المدير قراًرا نهائًيا فن

ي مختلف. 
يجب أن يكون القرار خطًيا، وأن يتم إرساله إل الطرف المسؤول عن طريق بريد الساري، أو يسمح، بإطار زمتن

ي تم عرضها. 
ا للشؤون التر

ً
. ويجب أن يتضمن القرار نتائج الوقائع، وتحديد ي

ونن يد اإللكتر  الدرجة األول أو بالتر
 

 . ي
ا، ويعتتر هذا التسجيل هو ال التسجيل الصوتر ن الش جلسة االستماع صوتيًّ  سجل اإلداري لكل جلسة استماع. سيسجل أمي 

 
 : إعادة فرض الرسوم السنوية5القسم 

وبات الكحولية الستهالكها خارج المنشأة أن يوفر كل ما سبق، فإن إدارة الصحة العامة سوف  إذا استطاع صاحب اعتماد بيع المشر
وبات الكحولية الستهالكها خارج المنشأة أو تصبح  يطة أال تتغت  ملكية اعتماد بيع المشر تتنازل عن الرسوم ألجل غت  مسم، شر

وط إدارية مفروضة من قبل مسؤول جلسة استماع، أو مجلس  موضوًعا لحالة شكوى محالة من إدارة المدينة، أو أي عقوبات أو شر
ن بموجب أحكام هذا الفصل؛ وإال سيعاد فرض رسم سنوي عىل الفور.  في   االستئناف، أو مجلس المشر


