متطلبات العمل الجديدة والنافذة حاليا ً في مدينة ستيرلنك هايتس

إذا كنت رجل اعمال وتخطط لنقل نشاطك التجاري إلى مدينة ستيرلنك هايتس فيجب عليك الحصول على ترخيص إلشغال موقع المبنى من إدارة
المباني في المدينة.
ونوصيكم قبل توقيع عقد اإليجار ،االتصال بقسم التخطيط لدينا لمعرفة ما إذا كان االستخدام المقترح من قبلكم مسمو ًحا به في المنطقة
المخصصة بتقسيم المناطق التي تخطط لالنتقال إليها ولتسهيل ذلك يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
وللعلم فإن الحاالت التالية تحتاج الى ترخيص إشغال موقع جديد مثالً :تغيير االسم ،أو تغيير الملكية ،أو االنتقال إلى مدينة ستيرلنك هايتس.
إذا كنت ال تنوي القيام بأي تجديدات أو كنت تنوي بالقيام بتجديدات ال تتطلب إجازة بناء مسبقة أو تصريح بناء ،فسوف تحتاج إلى تقديم طلب
للحصول على شهادة إشغال المكان الجديد .والتجديدات التي ال تتطلب تصريح بناء مسبق تشمل ما يلي :الطالء ،ولصق الورق على الجدار،
وتغطية األرض والبالط ،وتهيئة األرضيات ،ونصب الخزائن ،وأسطح الكاونترات واستبدال بالط السقف ،وأعمال تشطيب وتهيئة مماثلة أخرى.









مستلزمات تقديم طلب لرخصة إشغال موقع البناية
طلب فحص خاص
يجب تعبئة استمارة الطلب وتقديمها مع الرسوم المناسبة

لتغيير االسم أو الملكية الذي تم إصدار ترخيص بإشغال البناية خالل السنوات الثالث الماضية فان عمليات التفتيش الوحيدة المطلوبة هي
فحص مستلزمات الحرائق  ،وسالمة البناية ورخصة اشغال المكان.
إذا كنت تستأجر مساحة في مساحة عمل تعاوني :فان عمليات التفتيش الوحيدة المطلوبة هي فحص مستلزمات الحرائق  ،وسالمة البناية
ورخصة اشغال المكان.
في حالة تنفيذ والقيام بعمل مسموح به سابقا ً  ،فإنك سوف تحتاج فقط إلى دفع تكاليف عمليات التفتيش الخاصة بإنجاز العمل الجديد فقط .إذا
فمثالً :إذ كان لديك تصريح بناء صادر سابقا ً ،فسيتم إجراء عمليات التفتيش الخاصة بالحريق والمبنى واشغال المكان تحت تصريح الرخصة
السابقة ،وسيتوجب عليك فقط دفع رسوم عمليات التفتيش الخاصة بالسباكة والميكانيكية والكهربائية.
طلب تصريح االستخدام
يجب ملء الطلب وتقديمه مع مخطط بسيط يوضح تخطيط المبنى  /المساحة .إذا كان العمل المقترح عبارة عن مطعم ،فيجب إضافة قائمة الطعام
وساعات العمل .
رخصة القيادة لمقدم الطلب



خطوات العملية بعد التقديم
بمجرد تقديم طلبات الفحص الخاص وتصاريح االستخدام  ،ستتم مراجعتها من قبل إدارتي التخطيط والبناء
بمجرد اكتمال مراجعة الخرائط والخطة والموافقة عليها  ،سوف نتصل بمقدم الطلب لتحديد موعد عمليات التفتيش


عملية التفتيش
يرجى االطالع على أوجه القصور والنواقص الشائعة لمعرفة األمور التي يتم فحصها.
 التفتيش األولي :يرجى عدم القيام بتخزين المبنى .إذ ستجري عمليات التفتيش على المباني ،والحرائق ،والكهرباء ،والميكانيكية ،والسباكة.يمكنك البدا بعمليات التخزين واإلعداد بعد موافقة جميع المفتشين.
ً
جاهزا للفتح ،اتصل بنا لتحديد موعد الفحص النهائي للحريق والمبنى.
 الفحص النهائي :بمجرد أن يصبح المبنى بمجرد صدور الموافقات على جميع عمليات التفتيش ،سوف يمكنك فتح مكان العمل .وسيتم إرسال شهادة اإلشغال لك بالبريد اإللكتروني فيغضون يومين.

مسا ًء .وفي يوم التاريخ المحدد للتفتيش سيترك كل مفتش عالمة خضراء إذا تمت
صبا ًحا و
تتم عمليات التفتيش بين الساعة
إشعارا بالتصحيحات الالزمة.
الموافقة على عملية الفحص ،وإذا تم رفض عملية الموافقة على التفتيش ،فستتلقى
ً
بمجرد قيامك بإجراء التصحيحات الالزمة  ،سوف تحتاج إلى االتصال بنا إلعادة جدولة عمليات التفتيش الضرورية على الرقم التالي:

بعد الحصول على شهادة ترخيص اإلشغال
أكمل معاملة ترخيص العمل الخاص بك مع كاتب المدينة .إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا الموضوع ،اتصل بالموظف على الرقم:
يرجى االطالع على الرابط أدناه إلكمال العملية
معلومات التواصل وأرقام االتصال:
أقسام البناء والتخطيط:
دائرة المطافئ:
موظف وكاتب المدينة:

