
(DAOالقرار المعتمد لموافقة استخدامات )  

( ان تجارة بيع المشروبات الكحولية لديها مسؤولية ازاء OADتقول )  

شرعيتها وحالتها الصالحة. المجتمع المحيط به للمحافظة على  

 

 
 
 
 

ترخيص الوالية  الرسوم اذا كنت امتلك مسبقا على لماذا ينبغي علي دفع

 لبيع مشروبات الكحولية؟

( رخص ABCتصدرقسم كاليفورنيا لسيطرة المشروبات الكحولية )

( هي استخدام القوانين DAOلتجارة بيع المشروبات الكحولية. )

على اراضي مقاطعة ومدينة سان فرانسيسكو  2006المصدقة منذ 

لبيع المشروبات وموافقات مالية الستخدام المحل  والمبنية على اجراءات

 الكحولية. 

                                                                             
 الخاص بي؟ إلجراء ABCترخيص 

 تغييرات على الترخيص الخاص

 بك ، بما في ذلك عمليات 

 التسليم والتحويل الطوعية ،

 أرسل طلب إجراء ترخيص 

 .ABC( إلى 231)النموذج # 

 قم بتنزيل النموذج

         والتعليمات على: 

www.abc.ca.gov/licensing/license-forms  
 

 ؟DAO الى اين تذهب رسوم
تذهب باتجاه تطبيق برامج التوعية والتثقيف لتقوية  DAOالرسوم من 

اواصر الشراكة في المجتمع والحي من اجل تعزيز الصحة والسالمة 

 والرفاهية لسكنة ساكن فرانسيسكو. 

 

قد تكون مؤهالً للحصول على تنازل عن الرسوم السنوية إذا كنت 

تستوفي معايير معينة. لمزيد من المعلومات ، راجع التفاصيل 

ضمن "عملية طلب اإلعفاء من الرسوم" على موقعنا على الويب 

ونموذج  DAO Fee Waiverحيث يمكنك أيًضا تنزيل إرشادات 

 7697-206-628الطلب أو االتصال على 
 

 ؟DAOمن يعمل على قوانين 

 قسم الصحة العامة لسان فرانسيسكو 

 قسم الشرطة في سان فرانسيسكو 

  في سان فرانسيسكودائرة الخزينة والجمع الضرائب 

 محامي مدينة سان فرانسيسكو 

  حاملي الرخص لبيع الكحول 

 للمزيد من المعلومات

 اسئلة عامة 

 6282067697الهاتف:    

  H73.DAO@sfdph.orgالبريد االلكتروني:    

 www.sfdph.org/DAOالموقع االلكتروني:    

  

 لالسئلة المتعلقة بالفواتير والشهادات والرخص: 

 دائرة الخزينة وجمع الضرائب – 311

 

 
 

 (؟DAOما هو القرار المعتمد للموافقة )

(DAO هي قوانين مقاطعة ومدينة سان فرانسيسكو المطلوبة  في تجارة )

بيع المشروبات الكحولية لمحافظة على شرعيتها وحالتها الصالحة العامة 

 وللمجتمع المحيط بها. 

 

 (؟ DAOماهو هدف )

تقوية اواصر شراكة  المجتمع  والحي، وتعزيز الصحة  والسالمة 

 يسكو. والرفاهية  لسكنة  مدينة سان فرانس

 

 (؟DAOماهو فوائد )

  .تاسيس ممارسات اساسية لتجارة بيع المشروبات الكحولية 

   تعزيز اواصر الشراكة بين هذه التجارات وسكنة المجتمع 

 ومؤسسات المدينة لجعل مدينتنا مكاناً اجمل للعيش فيه.    

 ( معي؟ DAOماعالقة )

وخالية من  لسكنة سان فرانسيسكو حق العيش والعمل في بيئة امنة

النشاطات الغير القانونية والمؤذية.ان القوانين تحافظ على تجارة بيع 

المشروبات الكحولية كاي تجارة اخرى في الحي، فهي مسؤولة على 

 المساعدة في منع هذه النشاطات الغير القانونية والمؤذية في المجتمع. 

 

ن الحكومية ان تجارة بيع المشروبات الكحولية تتطلب ان تخضع للقواني

وقوانين الوالية والقوانين المحلية المتعلقة ببيع المشروبات الكحولية. 

( انشات ممارسات قياسية والتي تتطلب من DAOباالضافة الى ان )

 التجارة المرخصة لبيع الكحول االلتزام بالتالي: 

 

  .الحفاظ على النظافة واالضاءة الجيدة وسالمة المبنى 

 غير قانونية او مضايقات.  االبالغ عن اي نشاطات 

 ( القياسية في محل تجارتي؟ DAOهل احتاج لتعليق ممارسات )

( واجب تعليقها في مكان ظاهر وبدون DAOنعم. الممارسات القياسية لـ )

 عائق وعلى مرأى من مدخل محل التجارة وعلى مرأى من العامة. 

 

ت فقط( فارجو اذا لم يكن لديك محل )على سبيل المثال البيع باالنترني

 االحتفاظ بهذه الممارسات القياسية كجزء من سجالتك.
 كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على

 إعفاء من الرسوم؟
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 االسئلة المتكررة طرحها على البائعين
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