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م ق م/أ م1/أ2018/

تحية طيبة وبعد،

الموضوع :طلب اإلنضمام لمشروع قيد المنزل المنتج

أنا ____________________________________________________ الرقم الشخصي
_____________________ أتقدم إليكم بطلب اإلنضمام لمشروع قيد المنزل المنتج في مجاال
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير،،،

التوقيع __________________ :
التاريخ __________________ :

م ق م/أ م1/أ2018/

ت ـع ـهــد صاحب الطلب
أنا السيد/السيدة __________________________________________________ الرقم الشخص ي ________________________
حصلت على ترخيص قيد املنزل املنتج رقم __________________ وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ((39لسنة  2010بشأن تنظيم مزاولة
النشاط اإلنتاجي من املنزل (املنزل املنتج) و القرار الوزاري رقم ) )19لسنة 2011م بشأن تحديد األنشطة اإلنتاجية التي يمكن مزاولتها من
املنزل املنتج.
وفي هذا الشأن فيأتي التعهد باآلتي:
.1

مراعاة القوانين املتعلقة بتنظيم النشاط اإلنتاجي ،وعدم التسبب في األضرار بالصحة العامة أو البيئية ،وعدم اإلخالل بشروط األمن والسالمة.

.2

عدم تغيير املنزل املنتج إال بموافقة مسبقة من مكتب القيد.

.3

وضع لوحة تعريفية من قبل وزارة التنمية عند مدخل املنزل املنتج تبين نوع النشاط اإلنتاجي ورقم القيد ،وال يجوز وضع أية لوحة دعائية أو
ترويجية على املنزل أو الجدران الخارجية له.

.4

االلتزام بالنشاط اإلنتاجي الذي تم قيده وعدم تغييره إال بموافقة مسبقة من مكتب القيد.

.5

االلتزام بإرسال عينة من منتجات النشاط الغذائي إلى معامل وزارة الصحة قبل تداولها باألسواق للموافقة عليها من حيث صالحيتها من الناحية
الصحية ،ووضع عالمة على املنتج تفيد هذه املوافقة ورقم قيد النشاط في سجل املنزل املنتج وتاريخ اإلنتاج ومدة الصالحية.

.6

السماح بزيارة املفتشين (ذكور وإناث) مجتمعين أو منفردين للقيام بعملية التفتيش واملتابعة من كل الجهات ذات الصلة (وزارة الصحة،
البلدية ،وزارة التنمية االجتماعية والدفاع املدني) ويعد هذا إرضاء خالص من املتعهد وطواعية منه ،مادام أن القائم بالزيارة سوف يمارس
عمله في حدود ما خصص لهذا الشأن من املنزل.

.7

يحق للمفتش الصحي سحب عينات عشوائية للتأكد من صالحيتها مختبريا ،وأن تكون الكمية املسحوبة بناء على متطلبات االختبار املحددة
سلفا من مختبر الصحة العامة.

.8

يحق للمفتش الصحي معاينة وتفتيش املواد الغذائية االولية الداخلة في االنتاج واملنتج النهائي.

.9

توفير جهاز كاشف حراري وأسطوانة إطفاء الحريق.

 .10عدم تغيير الشكل الخارجي للمبنى املراد مزاولة النشاط منه وااللتزام بمزاولة النشاط املصرح به فقط.
 .11عدم فتح أي مدخل خارجي أو باب إضافي ملوقع العمل وفي حال مخالفة ذلك تكون األسرة هي املسؤولة عن تبعات ذلك أمام الجهات ذات الصلة
ومن حق وزيرة التنمية سحب الترخيص من دون إشعار مسبق حين املخالفة.
 .12التزام األسرة بجميع االشتراطات الواردة في هذا التعهد.

أتعهد بااللتزام بجميع ما ذكر أعاله وفي حالة املخالفة من حق وزارة التنمية االجتماعية اتخاذ االجراءات القانونية املناسبة بهذا الشأن.
التوقيع________________________________________ :
التاريخ_________________________________________ :

م ق م/أ م1/أ2018/

الموضوع :موافقة المالك

أنااا __________________________________ الاارقم الشخصااي _____________________ مالاا
منزل/عمارة رقم ___________ شقة ___________ طريق ___________ مجماع ___________المحافظاة
____________ لااااااي

لدياااااا مااااااانع مااااااش مزاولااااااة النشاااااااط اإلنتاااااااجي

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________ في المنزل والسماح بدخول ممثلي الجهات
الصحية مش ذكور وإناث وممثلي وزارة التنمية االجتماعية إلى المنزل المشار إلي .

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير،

التوقيع____________________ :
التاريخ____________________ :

م ق م/أ م1/أ2018/

شروط التسجيل:
 .1أن يكون بحريني الجنسية ،وأال يقل عمره عن ثماني عشرة سنة
 .2أن يكون غير مالك لسجل تجاري فردي او مؤسسة

مزايا التسجيل في البرنامج:
 .1الحصول على إفادة تفيد انضمامه بالبرنامج للجهات املعنية
 .2الحصول على الـتامين االختياري للمشروع من قبل الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
 .3الحصول على تسهيالت تمويلية من قبل بنك األسرة والجهات التمويلية الداعمة األخرى
 .4االشتراك في املعارض الداخلية من خالل التسجيل بمجمع العاصمة ملنتجات االيدي البحرينية
 .5استفادة من خدمات مركز سترة لألسر املنتجة الخاص بإنتاج املواد الغذائية.
 .6املشاركة في الدورات التدريبية واالستشارات مجانا.
 .7االستفادة من الورش التدريبية والجلسات االستشارية التطويرية للمنتجات مجانا.

ارقام التواصل بمركزخطوة للمشروعات املنزلية
رقم املركز17103223 :

م ق م/أ م1/أ2018/

