
هل تخطط الفتتاح مشروع في هامترامك؟ سيساعدك

هذا الكتّيب عىل فهم كيفية البدء والخطوات الالزمة قبل

أن تتمكن من فتح أبوابك أمام العمالء. نتمنى لك

التوفيق في بدء عملك في مدينتنا!

 

الجديد العمل  دليل 
 

هامترامك مدينة 

 
 

صيف 2021

لتنمية ا ئرة  دا
واالقتصادية المجتمعية 



مدينة هامترامكصيف 2021 //

جديد مشروع  افتتاح  عامة:  نظرة 

نورد فيما يلي نظرة عامة سريعة عىل خطوات افتتاح مشروع

جديد. يوضح الجزء المتبقي من هذا الكتّيب هذه الخطوات بمزيد

من التفصيل.

1.                  اكتشف أين يُسمح في مدينة هامترامك بنوع
النشاط الذي ترغب به.

 أ.                    راجع قانون تقسيم المناطق أو الخريطة وقائمة
االستخدامات المسموح بها في ملحق هذا الدليل.

 ب.                 أكِّد األمر مع دائرة التنمية المجتمعية
واالقتصادية.

1)                 (313) 5233-800  داخلي 818
https://hamtramck.us/community-and-                 (2

/economic-development-ced
 

2.                  تأمين موقع لعملك.
 

 أ.                    يمكنك اختيار التملك أو االستئجار ولكن يجب أن
تكون قد قررت تحديد موقع قبل التقدم للحصول عىل شهادة

اإلشغال في الخطوة التالية.

3.                  تقدم بطلب للحصول عىل شهادة إشغال
 أ.                    اتصل بإدارة المباني. يمكن االطالع عىل استمارة

الطلب في المرفقات.

1)                 إدارة المباني (313) 800-5233 داخلي 296
/https://hamtramck.us/building                 (2

 
4.                  سجل معرّفك الضريبي في والية ميشيغان.

https://www.michigan.gov/taxes                    .أ 
 
 

5.                  سجل اسم نشاطك التجاري في مقاطعة واين.
 أ.                   

https://www.waynecounty.com/elected/clerk/assume d- 
names.aspx
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مدينة هامترامكصيف 2021 //

6.                  تقدم بطلب للحصول عىل رخصة تجارية.
 

 أ.اتصل بمكتب السكرتير. يمكن أيًضا العثور عىل التطبيق في
الملحق.

1)                 مكتب السكرتير (313) 800-5233 داخلي 821
/https://hamtramck.us/clerk                 (2

 
7.                  امأل نماذج ضريبة الدخل الخاصة بك في

هامترامك.

أ.                    اتصل بدائرة ضريبة الدخل. يمكنك االطالع عىل
النماذج في الملحقات.

1)                 (313) 5233-800 داخلي 363
/https://hamtramck.us/income-tax                 (2

8.                  اجتياز عمليات الفحص الخاصة بإدارة المباني
واإلطفاء.

أ.                    لمزيد من التفاصيل حول عمليات الفحص، اتصل
بإدارة المباني

1)                 (313) 5233-800 داخلي 296
/https://hamtramck.us/building                 (2

9.                  الحصول عىل شهادة اإلشغال من مدينة
هامترامك.

10.               الحصول عىل الرخصة التجارية من مدينة
هامترامك.

11.               افتح أبوابك للعمالء!
12.               أرسل إلينا دعوة إىل االفتتاح الكبير الخاص بك!

يمكن لموظفي المدينة المساعدة في التنسيق لقص الشريط.
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مدينة هامترامكصيف 2021 //

دائرة التنمية المجتمعية واالقتصادية، ومكتب كاتب العدل، وقسم

المباني والحرائق هنا لمساعدتك في تنفيذ هذه العملية بأكبر قدر

ممكن من السالسة. قد يختلف الجدول الزمني للقرار األول بفتح

نشاط تجاري وفتح أبوابك للعمالء، وقد تتطلب بعض المشروعات

عملية أكثر تعقيًدا من غيرها، ولكننا هنا لمساعدتك ومساعدة نشاطك

ومدينة هامترامك عىل النجاح.

إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إىل مساعدة، يُرجى االتصال بدائرة

التنمية المجتمعية واالقتصادية. نحن عىل استعداد للمساعدة في

إرشادك خالل هذه العملية!

•                     (313) 5233-800 داخلي 818
 

https://hamtramck.us/community-and-                     •
/economic-development-ced
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مدينة هامترامكصيف 2021 //

االستخدام بدء  األوىل:  الخطوة 
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مدينة هامترامكصيف 2021 //

االستخدام بدء  األوىل:  الخطوة 

ما نوع نشاط العمل الذي يمكنني فتحه؟
مثل معظم المدن، لدى هامترامك قانون تقسيم يصف أنواع

الشركات التي يمكن أن تعمل داخل حدود المدينة وأين. المدينة

مقسمة إىل عدة مناطق، مع أنواع معينة من أنشطة األعمال

المسموح بها أو المحظورة في كل منها.

تحقق من خريطة تقسيم المناطق عىل هذا الرابط لمعرفة  في أي

منطقة تقسيم يقع نشاط عملك 

https://hamtramck.us/wp-
content/uploads/2020/06/Zoning-Map.pdf. يُرجى تأكيد
تقسيم المنطقة الخاصة بعملك مع فريق دائرة التنمية المجتمعية

واالقتصادية قبل المضي قدًما.

راجع قائمة االستخدامات المسموح بها لكل منطقة في ملحق هذا

الكتّيب للتحقق مما إذا كان االستخدام المطلوب يطابق الموقع

الذي تريده.

من الحكمة التحقق من أن نشاط عملك الذي تخطط له مناسب

للموقع الذي اخترته قبل المضي قدًما في العملية؛ اتصل بالدائرة

االجتماعية واالقتصادية للحصول عىل مزيد من المعلومات.

 

ما هي شهادة اإلشغال؟
شهادة اإلشغال هي تصريح يسمح لك بفتح المبنى الخاص بك

للعمل. يتعين عليك التقدم بطلب للحصول عىل شهادة إشغال

ا جديًدا أو إذا تغير اسم نشاط جديدة عندما تفتتح نشاًطا تجاريً

عملك أو موقعه. تُصِدر إدارة المباني شهادة اإلشغال بمجرد اجتياز

جميع عمليات الفحص النهائية للمباني، والسباكة، والكهرباء،

واألعمال الميكانيكية، والسالمة من الحرائق.
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مدينة هامترامكصيف 2021 //

االستخدام بدء  األوىل:  الخطوة 

هل أحتاج إىل فحص نشاط عملي؟

نعم، ستحتاج معظم الشركات الجديدة إىل عمليات فحص معينة

قبل أن تتمكن من الحصول عىل شهادة اإلشغال. بمجرد تأمينك

موقًعا لعملك، يجب عىل المقاول الخاص بك تأمين جميع

التصاريح الالزمة للعمل الذي يجرى تنفيذه في المبنى. يجب أن

تجتاز منشأتك عمليات الفحص التي تُجرى عىل المبنى، والسباكة،

والكهرباء، والسالمة من الحرائق من أجل التأهل للحصول عىل

شهادة اإلشغال.

إذا كنت ترغب في تحديد موعد الفحص، أو التقدم للحصول عىل

تصريح، أو لديك أسئلة حول العملية، يُرجى االتصال بإدارة المباني

عىل رقم (313) 800-5233 داخلي. 296 ،

https://hamtramck.us/building/ أو عن طريق زيارة الشباك
الخاص بهم في مجلس المدينة.

أين أحتاج إىل تسجيل نشاط عملي؟

قبل أن يبدأ نشاطك التجاري، ستحتاج إىل التأكد من تسجيل

.نشاطك بصورة صحيحة لدى المستويات الحكومية الصحيحة

البلدية - يجب عليك التقدم للحصول عىل رخصة تجارية من

مدينة هامترامك. يجرى ذلك عن طريق سكرتير المدينة. راجع

القسم التالي للحصول عىل مزيد من المعلومات.

ستتطلب بعض الشركات استمارات طلب إضافية، أو تراخيص

حكومية (انظر القسم التالي لالطالع عىل هذه القائمة)، أو

فحوصات مرجعية. تشمل األنشطة التجارية التي تحتاج إىل تعبئة

استمارة إضافية لدى المدينة األعمال التجارية من المنزل،

والعقارات المؤجرة، والباعة المتجولين. راجع مع الموظف للسؤال

عما إذا كان الحصول عىل الموافقة عىل نشاط عملك يتطلب أي

خطوات إضافية.

 
المقاطعة - يجب عليك تسجيل اسم نشاطك لدى سكرتير

مقاطعة واين. يمكنك زيارة

       06
https://www.waynecounty.com/elected/clerk/assumed- 

المعلومات من لمزيد names aspx
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مدينة هامترامكصيف 2021 //

االستخدام بدء  األوىل:  الخطوة 
 

الوالية- يجب عليك التقدم للحصول عىل رقم الهوية الضريبية من

https://www.michigan.gov/taxes والية ميشيغان. يمكنك زيارة

لمزيد من المعلومات والتقديم.

الجهات الفيدرالية -ستحتاج عىل األرجح إىل التقدم للحصول عىل

رقم تعريفي لصاحب العمل (الرقم التعريفي صاحب العمل) من

دائرة اإليرادات الداخلية. يمكنك زيارة

https://sa.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp
لمعرفة المزيد، وتحديد ما إذا كنت بحاجة إىل رقم تعريفي

لصاحب العمل (EIN)، والتقدم بطلب. ال تحتاج كافة الشركات إىل

رقم تعريفي لصاحب العمل، لذا تحقق من الموقع اإللكتروني

لدائرة اإليرادات الداخلية لمعرفة ما إذا كنَت ستحتاج إليه أم ال.

أين وكيف أحصل عىل رخصة تجارية؟

تصدر الرخص التجارية من مكتب سكرتير المدينة. استمارة

الطلب متاحة عىل موقع مدينة هامترامك، عن طريق االتصال

بمكتب سكرتير المدينة أو زيارته، أو في الملحق. يمكن التواصل

مع إىل سكرتير المدينة عبر العنوان

https://hamtramck.us/clerk/ أو الهاتف (313) 5233-800
داخلي. 821

عند استكمال الطلب، أعده إىل مكتب السكرتير عن طريق البريد

أو بصفة شخصية. بمجرد أن يستلم الموظف طلبك، ستبدأ مدينة
هامترامك في التعامل مع طلبك. ستتحقق المدينة من أنك لست

مديًنا بأي ضرائب شخصية غير مدفوعة أو ضرائب عقارية أو

ضرائب عىل الممتلكات الشخصية. إذا كانت لديك ضرائب متأخرة

غير مدفوعة كما هو مذكور، فسُيطلب منك دفعها قبل الموافقة
عىل طلب ترخيص العمل الجديد الخاص بك.

ستتطلب بعض الشركات استمارات طلب إضافية، أو تراخيص

حكومية (انظر القسم التالي لالطالع عىل هذه القائمة)، أو

فحوصات مرجعية. تشمل األنشطة التجارية التي تحتاج إىل تعبئة

استمارة إضافية لدى المدينة األعمال التجارية من المنزل،

والعقارات المؤجرة، والباعة المتجولين. راجع مع السكرتير للسؤال

عما إذا كانت الموافقة عىل عملك تتطلب أي خطوات إضافية.
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مدينة هامترامكصيف 2021 //

االستخدام بدء  األوىل:  الخطوة 
 

هل أحتاج إىل تصريح من والية ميشيغان أو مقاطعة واين؟

إنَّ هذا يعتمد عىل نوع العمل الذي تخطط الفتتاحه! حيث تتطلب

بعض أنواع األعمال التجارية تصاريح و/أو تراخيص إضافية من

 والية ميشيغان أو مقاطعة واين، ومن مسؤوليتك بصفتك صاحب
المشروع أن تستكمل اإلجراء المناسب عىل مستوى الوالية أو

المقاطعة. 

ا أو  وهناك أمثلة عىل أنواع األعمال التي قد تتطلب تصريحً
ترخيًصا من الدولة وتشمل عىل سبيل المثال ال الحصر: األعمال

الميكانيكية، وخبراء التجميل، والصيدليات، والمكاتب الطبية،

واالستخدامات التي تتطلب رخصة للمشروبات الكحولية أو موافقة

إدارة الصحة المحلية مثل الحانة أو المطعم.

إذاً، متى يمكنني افتتاح عملي التجاري؟

يمكنك افتتاح عملك بمجرد حصولك عىل شهادة إشغال، ورخصة

عمل، وجميع الموافقات األخرى من المقاطعة أو الوالية. 

 
وتذكر بأن إدارة التنمية المجتمعية واالقتصادية هنا لمساعدتك

عىل طول الطريق الفتتاح مشروعك التجاري الجديد! حيث إنَّ كل

عمل تجاري صغير في هامترامك مهم، ونحن نريد مساعدتك عىل

النجاح في كل خطوة من هذه العملية. 

 
هل عليَّ دفع ضرائب الدخل ؟

يخضع جميع أصحاب األعمال التجارية في هامترامك لضريبة

الدخل عىل أرباحهم التجارية ويجب تقديم ملف شركة، أو شراكة أو

H1040 لمدينة هامترامك مع العائد الضريبي للجدول ج االتحادي
ا.  كما يجب عليك تقديم ضريبة الدخل الفردي لمدينة سنويً

ا. ويُشترط عىل جميع أًصحاب األعمال التجارية هامترامك سنويً

بمدينة هامترامك الذين لديهم موظف واحد أو أكثر استقطاع

الضرائب من رواتب موظفيهم وإحالة المبلغ المدفوع إىل أمين

الخزينة في هامترامك. يدفع سكان هامترامك 1% ويدفع الموظفون

غير المقيمين الذين يعملون في هامترامك %0.5 
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مدينة هامترامكصيف 2021 //

االستخدام بدء  األوىل:  الخطوة 
 

أين أقدم وأدفع ضرائب دخلي؟

الخيار رقم 1

يمكن إرسال عائدات ضريبة الدخل والمدفوعات (شيك أو حوالة

بريدية فقط) إىل:

مدينة هامترامك- ضريبة الدخل

 ص. ب 209
 إيتون رابيدز ، ميشيغان  48827

الخيار رقم 2

ضع العائد الضريبي و/ أو المدفوعات في إحدى صناديق اإليداع

(صناديق إلقاء البريد) الموجودة داخل أو مجلس المدينة، إيفالين
3401، هامترامك، ميشيغان  48212. وتأكد من تضمين معلومات
االتصال مع المدفوعات الخاصة بك وتوجيه المظروف إىل "ضريبة

الدخل". ال حاجة لطابع. تُقَبل الشيكات أو الحواالت المالية فقط. 

الخيار رقم 3

أحضر عائدات الضرائب إىل إدرة ضريبة الدخل داخل مجلس

المدينة، إيفالين 3401، هامترامك، ميشيغان  48212. يجرى

استالم المدفوعات عند شباك أمين الخزينة. 

كيف أُنشئ حسابات ضرائب الدخل؟

أوالً: امأل استمارة تسجيل األعمال التجارية الجديدة/ االقتطاع

H-SS-4 هامترامك وأرسلها. هناك معلومات ُمتضَمنة مثل
المكان الذي تُرسل إليه هذه االستمارة بعد تعبئتها. سيؤدي

تعبئة هذا النموذج وإعادته إىل بدء إعداد حساب ضريبة

األعمال وحساب ضريبة االستقطاع استناًدا إىل الرقم الضريبي

لألعمال التجارية # لدى المدينة. 

وبعد ذلك، اتبع التعليمات مع H-941/501 لكشوف المرتبات.

وبعد قراءة التعليمات، حدد ما إذا كنت بحاجة إىل إرسال

ً مع المدفوعات عىل H-941 كل ثالثة أشهر أو H-941 شهريا

إيصاالت االقتطاع الُمجدولة. 
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مدينة هامترامكصيف 2021 //

االستخدام بدء  األوىل:  الخطوة 

تقع جميع هذه النماذج عىل الموقع الشبكي للمدينة تحت إدارة

ضريبة الدخل. وتتضمن جميع هذه النماذج أين ومتى تُرَسل

المدفوعات. 

 وأخيراً، حدد ما إذا كان عملك التجاري عبارة عن شركة، أو شراكة،
أو غيرها ثم اعرض النماذج لملئها عىل الموقع الشبكي للمدينة

وتقديمها تحت إدارة ضريبة الدخل حتى تكون عىل استعداد لتقدم

ضريبة كل عام بحلول 30 إبريل. 

إذا كنت بحاجٍة إىل مزيد من المساعدة أو التوضيح، يُرجى االتصال

بإدارة ضريبة الدخل للمساعدة في هذه العمليات وذلك عبر

االتصال بـ ext. 363 5233-800 (313) أو زيارة

 ./https://hamtramck.us/income-tax

هل عليَّ دفع ضرائٌب عقارية؟ 

أصحاب األعمال الذين يملكون مبانيهم سيدفعون ضرائب الممتلكات

العقارية. وقد تشمل الضرائب المطلوبة أيضا ضريبة الممتلكات

الشخصية. وهناك إعفاء متاح من ضريبة الممتلكات الشخصية

بالنسبة لألعمال التجارية الصغيرة التي تقل قيمتها عن 80 ألف دوالر

من الممتلكات الشخصية؛ ويقتضي اإلعفاء من هذه الضريبة من

المالك تقديم إفادة إعفاء كتابية مشفوعة بيمين إىل مكتب مستشار

المدينة. 

إذا كانت لديك أي أسئلة، اتصل بمكتب مستشار المدينة عىل

رقمext. 820 5233-800 (313)  أو زر موقع

 . /https://hamtramck.us/assessor

يمكن دفع الضرائب العقارية عند نافذة أمين الخزانة، أو عبر كشك

DivDat عند مدخل مجلس المدينة، أو عبر DivDat عبر
.https://tinyurl.com/HamtramckDivDat أو Hamtramck.us

 كما يمكن لشركة الرهن العقاري الخاصة بك أن تتيح لك الدفع
عن طريق حساب ضمان. 
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االستخدام بدء  األوىل:  الخطوة 

هل يمكنني تركيب الفتة؟ 

تخضع الالفتات للسطات المختصة ويُسَمح بها من خالل إدارة

المباني. ابحث عن تطبيق الالفتات (اإلشارات) في الملحق واتصل

بإدارات المباني لالستفسارات حول المتطلبات والعملية. يمكن

التواصل معهم عن طريق ext. 296 5233-800 (313)، أو عبر

https://hamtramck.us/building/ أو بزيارة شّباَكُهم عند مجلس
المدينة. 

 

https://hamtramck.us/building/


اليومية عملية  الثانية:  الخطوة 
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اليومية عملية  الثانية:  الخطوة 
 

كيف أدفع مقابل المياة والصرف الصحي؟ 

يتم إرسال فواتير المرافق إىل مالك العقار. إذا كنت مالك العقار،

يمكنك أن تدفع فاتورتك عند نافذة أمين الخزانة، أو كشك ديفدات

DivDat عند مجلس المدينة والعديد من المواقع األخرى في مترو
ديترويت، أو عىل موقع المدينة االلكتروني، أو عن طريق وضع

المدفوعات في صندوق اإليداع (صندوق إلقاء البريد) خارج مجلس

المدينة، أو عن طريق الدفع بالبريد إىل مجلس المدينة- أمين صندوق

مدينة هامترامك، إيفالين 3401، هامترامك، ميشيغان  48212. إذا

لم تكن مالك العقار، فتحدث إىل مالك العقار حول المسؤول عن

الفاتورة.  وإذا كانت لديك أي أسئلة، فتواصل مع إدارة الخدمات

العامة عىل ext. 306 5233-800 (313) أو 355 أو عن طريق

./https://hamtramck.us/public-services

من سيقوم بجمع القمامة الخاصة بي؟ 

يتعين عىل أصحاب األعمال التجارية أن يكون لديهم حاوية قمامة أو

سلة مهمالت، كما يتعين عليهم أن يضعوا إتفاق خدمة خاص بهم مع

شركة رفع نفايات. شركة Priority Waste هي شركة محلية في

هامترامك والتي يمكنها تقديم هذه الخدمة مقابل رسوم، ورقمهم هو

(586) 228-1200. كما يمكنك إختيار مقاوٍل أخر. 

كيف يمكنني الحصول عىل حاوية قمامة؟ 

يمكن استئجار حاويات القمامة من شركة Priority Waste أو من خالل

شركة تقوم باختيارها. قم بزيارة موقعهم (prioritywaste.com) أو

اتصل عىل (586)228-1200 لمزيٍد من المعلومات. كما يمكن ألصحاب

المشاريع التجارية أن يشتروا حاويات قمامة خاصة بهم. تأكد من إدارة

المباني إذا ما كانت حاوية القمامة الخاصة بك تتطلب إذن أو ال عن

طريق زيارة https://hamtramck.us/building/ ، أو االتصال بـ (313)

ext. 296 5233-800، أو زيارتهم شخصًيا. 
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يومية عملية  الثانية:  الخطوة 

هل أتبع هيئة تطوير وسط المدينة؟

وتشمل منطقة هامترامك التابعة لهيئة تطوير وسط المدينة كل

شارع جوزيف كامباو، فضالً عن عدد قليل من الممتلكات عبر كل

جانب من الزقاق من جوزيف كامباو في الشوارع الجانبية. ويدفع

رجال األعمال التابعين لهيئة تطوير وسط المدينة معدل ضريبي

Sign أعىل قليالً ولكنهم مؤهلين للحصول عىل مزايا مثل منحة

and Façadeللتطوير. قم بالتواصل مع مدير هيئة تطوير وسط
المدينة عن طريق زيارة رابط https://hamtramck.us/dda/  أو

االتصال بـ ext. 818 5233-800 (313) لتحديد موعد لتعلم المزيد.

يجتمع مجلس إدارة هيئة تطوير وسط المدينة يوم األربعاء الثالث

من كل شهر الساعة 6:05 مساًء في المحافظة (قاعة البلدية) أو

عبر تطبيق زووم أثناء الجائحة. 

لماذا أستمر في الحصول عىل مخالفات؟

لدى هامترامك مدونة أحكام والتي تقوم بتنظيم معايير

الممتلكات. وعندما ينتهك أصحاب العقارات هذه المدونة (أي

عدم إزالة الثلوج، والسماح لألعشاب الضارة بالنمو عىل نحو ال

يمكن السيطرة عليه، ووجود مبنى بحاجة لإلصالح) فإنهم يتلقون

مخالفة. ولألسئلة المتعلقة بالمخالفات أو كيفية إبقاء ممتلكاتك

متبعة للنظام، تواصل مع إدارة إنفاذ القوانين عن طريق االتصال

بـ ext. 328, 305 5233-800 (313), أو 338 أو زيارة مكتب إدارة
المباني. األحكام متاحة في هذا الرابط:

https://codelibrary.amlegal.com/codes/hamtramck/latest/
 overview

كيف أحافظ عىل تحديث رخصة العمل الخاصة بي؟

يجب تجديد ُرخص العمل كل عاٍم في 30 إبريل. ويقوم مكتب

الكاتب بإرسال المعامالت الورقية الخاصة بالتجديد كل ربيع

والتي يجب إعادتها إىل مكتبهم بحلول 30 إبريل. وقد يؤدي عدم

التجديد إىل إصدار مخالفة إىل صاحب العمل. 

1 3

https://codelibrary.amlegal.com/codes/hamtramck/latest/overview


مدينة هامترامكصيف 2021 //

التجاري عملك  تنمية  الثالثة:  الخطوة 
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التجاري عملك  تنمية  الثالثة:  الخطوة 

ما هي األشياء التي أحتاج لتصاريح لها؟
قبل البدء في أي مشروع يغير بنايتك أو ممتلكاتك، افترض أنك

تحتاج إىل تصريح.  ويلزم الحصول عىل تصاريح من أجل مشاريع البناء

والكهرباء والسباكة. كما أن أي تغييرات تطرأ عىل خارج المبنى، بما

ً الموافقة. تواصل مع إدارة المباني عن في ذلك الالفتات، تتطلب أيضا

طريق زيارة https://hamtramck.us/building/ , أو االتصال بـ (313)

ext. 296 5233-800، أو زيارتهم شخصًيا لمعرفة ما هي التصاريح
الالزمة. 

ألجل ماذا أحتاج عمليات التفتيش؟

يتم الحاجة إىل عمليات التفتيش كلما تم سحب تصريح أو تقديم

شركة بطلب للحصول عىل شهادة إشغال. ستحتاج أن تتصل

بإدارة المباني عىل رقم ext. 296 5233-800 (313)  لجدولة

عمليات التفتيش مع تقدم العمل. 

كم مرة أحتاج لتصاريٍح جديدٍة ؟

تحتاُج إىل تصاريٍح جديدٍة عندما يتم إنهاء التصريح الحالي من

إدارة المباني. وينتهي التصريح عند فوات التفتيش النهائي أو

مرور ستة أشهر بدون القيام بأي عمل.  تواصل مع إدارة المباني
عن طريق زيارة https://hamtramck.us/building/ ، أو االتصال بـ

ext. 296 5233-800 (313)، أو زيارتهم شخصًيا للسؤال حول هذا
األمر. 
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أخرى؟ أسئلٍة  أي 

ً من مجتمع هذه لمحٌة عامة عن كيفية فتح عملك التجاري لتصبح جزءا

أعمال هامترامك المزدهر! إذا كان لديك أي أسئلة أخرى فتواصل مع

إدارة التنمية المجتمعية واالقتصادية بزيارة الرابط

https://hamtramck.us/community-and-economic-
development-ced/ أو االتصال بـ ext. 818 5233-800 (313). إدارة

التنمية المجتمعية واالقتصادية سعيدة بوجودك في هامترامك! 

 

https://hamtramck.us/community-and-economic-development-ced/


 هامترامك  مدينة

 االقتصادية المجتمعية و التنمية

 جديدال دليل العمل

 2021 صيف
 

 

 

 

 

 الملحق

 أ  ............................... ...........................................تقسيم المناطق، خريطة  قانون

 ب  ........ ............................... .... بها المسموح االستخدامات  قائمة ،  تقسيم المناطق قانون

 ت  .................. ..................................................................... إشغال شهادة طلب 

 ث  .................. ..................... ............................................. تجارية رخصة طلب 

 ج ............................................ ........................................  الدخل ضريبة نماذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق أ  

ال أجل  المناطق  لقانون  محدثة  خريطة  على   حصولمن  ب   تقسيم  مراسلة    يرجى  المدينة،الخاص 

ced@hamtramckcity.com  واالقتصادية  المجتمعية التنمية دائرة زيارة وأ. 

 سيتمو .تقسيم المناطقل خاصة بالمدينة اإلنترنت  عبر  خريطةوضع  على يعملون الموظفين  أن مالحظة يرجى

 . نشرها من الفريق يتمكن أن بعد   المعلومات  هذه فيها تضمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق ب 

المدينة   بها  المسموح  الستخدامات ا  قائمة   حول   حديثة   معلومات   على  للحصول إطار  في    المناطق،   تقسيم   في 

 . ced@hamtramckcity.comعلى  واالقتصادية    المجتمعية التنمية فريق مراسلة يرجى

 . اإلنترنت  على التي طرأت عليه الحديثة التغييرات  قائمة و المناطق تقسيم قانون على  العثور يمكن ذلك، ومع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق ت 

 . هنا انقر أو شغال،اإل شهادة طلب  استالممن أجل  المباني إدارة زيارة في تتردد  ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق ث 

 المعلومات   من  لمزيد .  هنا  انقر  أو  ،تجاريةال  رخصةال  طلب   استالممن أجل    الكاتب   مكتب   زيارة  في  تتردد   ال

 .هذه الحقائق  صحيفة راجع ،تجارية رخصة طلب  عملية حول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق ج 

 والتحدث   التجارية  ضرائب ال  دافعيالخاصة ب  نماذجال  من أجل استالم  الدخل  ضريبة  مكتب   زيارة  في  تتردد   ال

 . العملية هذه حول المزيد  فهمبغية  الفريق إلى

 الضرائب التجارية  بدافعيالخاصة  النماذج

 ( H-SS-4)  هامترامكفي  طاع تق اال/الجديدة التجارية لألعمالالتسجيل  نموذجو  تعليمات 

 ( H-6) في هامترامك وقفها  أوالتجارية  األعمال  بتغييرخاص  إشعار

 الرواتب اقتطاع نماذج

 H-941/501 خاصة بـ تعليمات 

 H-941 501 W-3 خاصة بـ تعليمات 

H-941 501 مع  HW-3  (  فصليا )2021 

H-941/501 مع W-3 (ا  شهري )2021 

 HW4  شهادة االقتطاع للموظفين

 ( H-SS-4االقتطاع في هامترامك ) /الجديدة التسجيل لألعمال التجارية ونموذج تعليمات 

 

 

 

 

 


	New Business Guide_Hamtramck_May2021 (1) (1)-Arabic.pdf
	ARABIC - appendix-newbusinessguide-oct2021-hamtramck.pdf

