
 مقهى أو مطعم أو خمارة: إنشاء مشروع تجاري
 

قائمة المراجعة
ينبغي . ان فتح مقهى أو مطعم أو خمارة قد يقتضي التعامل مع أقسام متعددة من المجلس البلدي المحلي

.األخذ بعين االعتبار األسئلة التالية عندما ُتقبل على هذا العمل
 

رخصة االنشاء  الحصول على رخصة االنشاء المسائل المتعلقة بالصحة و البيئة
 

الذي (جزئة لتحويل محل تجاري للبيع بالت
إلى أحد ) A1يعرف اختصارًا بفئة 

المشاريع التجارية التالية يتعين عليك 
 : الحصول على إذن لذلك

 )A3فئة (فتح مطعم أو مقهى  �
 )4Aفئة (فتح حانة أو خمارة  �
 و جبات سريعة ساخنة �

 
 

 آيف أحصل على رخصة االنشاء؟
 
01424 451090 
dcenquiries@hastings.gov.uk
 

قوانين االنشاء
هل سيتضمن االنشاء على  •

 تعديالت هيكلية؟
 

01424 787680 
buildingcontrol@rother.gov.uk

 
 
 
 

هل سجلت المشروع لدى الفريق  �
 تجاري؟ال

هل يشمل المشروع على  �
 المرافق المناسبة؟

هل يشمل المشروع على  �
مساحات إعداد الوجبات و مرافق 

 التخزين المناسبة؟
هل أحتاج إلى جهاز إخراج  �

 الدخان إلى الخارج؟
 

01424 451078 
foodsafety@hastings.gov.uk

 
 عةالطرق السري

رض اهل من المرجح ان تع �
 على رخصة ةهيئة الطرق السريع

 تتعلق بحرآة  مسائلاالنشاء بسبب
 مرور السيارات؟

هل يمكنني وضع مقاعد و  •
طاوالت على طريق الراجلين؟ 

يتعين عليك الحصول على رخصة 
لوضع المقاعد و الطاوالت على 

 .طريق الراجلين
 
 

01424 451041 
highways@hastings.gov.uk

  وهل سأبيع الوجبات الساخنة �
 ليًال 11المشروبات بين الساعتين 

  صباحًا؟5و 
 � هل سأبيع المشروبات الكحولية؟

هل من المرجح أن أحصل على  �
 رخصة؟

هل سأخصص أوقاتًا للفعاليات  �
 الترفيهية؟

بتنك بنهم ألي من األسئلة إذا آانت إجا
الموضحة أعاله يتعين عليك الحصول على 

 :رخصة خاصة من فريق تقديم الرخص
 

01424 451042 
Licensing@hastings.gov.uk

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

بعد قراءة هذه النشرة يرجى 
نا لتحديد موعد من االتصال ب

أجل مناقشة مشروعك إلنشاء
إذا . مقهى أو خمارة أو مطعم

آنت بحاجة إلى مترجم أو آانت
 احتياجات أخرى يرجى كلدي

.إبالغنا بذلك عند تحديد موعدك

ARABIC 
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