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التاريخ________________ :

السيدة الفاضلة /مديرة إدارة تنمية اأسرة والطفولة

المحترمة

تحية طيبة وبعد،
الموضوع :طلب اانضمام لبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية
انا السيد /السيدة ________________________________________ حامل الرقم
الشخصي __________________ اتقدم إليكم بطلب قيد المنزل المنتج في مجال
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________.
وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير

التوقيع _____________________

مملكة البحرين

KINGDOM OF BAHRAIN

وزارة العمل والتنمية ااجتماعية

& MINISTRY OF LABOUR
SOCIAL DEVELOPMENT

ت ـع ـهــد صاحب الطلب

التاريخ______________ :

انا السيد/السيدة______________________________ الرقم الشخصي ____________________ حصلت
على ترخيص قيد ام زل ام تج رقم ______________ وفقا لقرار رئيس جلس الوزراء رقم ( )39لس ة  2010بشأن ت ظيم مزاولة
ال شاط اإنتاجي من ام زل (ام زل ام تج) والقرار الوزاري رقم  19لس ة  2011م بشأن ديد اأنشطة اإنتاجية الي مكن مزاولتها من ام زل
ام تج.
وي هذا الشأن فيأي التعهد باآي:
 .1مراعاة القوانن امتعلقة بت ظيم ال شاط اإنتاجي ،وعدم التسبب ي اأضرار بالصحة العامة أو البيئية ،وعدم اإخال بشروط اأمن والسامة.
 .2عدم تغير ام زل ام تج إا موافقة مسبقة من مكتب القيد.
 .3وضع لوحة تعريفية من قبل وزارة الت مية ع د مدخل ام زل ام تج تبن نوع ال شاط اإنتاجي ورقم القيد ،وا وز وضع أية لوحة دعائية أو ترو ية
على ام زل او ا دران ا ارجية له.
 .4االتزام بال شاط اإنتاجي الذي م قيد وعدم تغير إا موافقة مسبقة من مكتب القيد.
 .5االتزام بإرسال عي ة من م تجات ال شاط الغذائي إى معامل وزارة الصحة قبل تداوها باأسواق للموافقة عليها من حيث صاحيتها من ال احية
الصحية ،ووضع عامة على ام تج تفيد هذ اموافقة ورقم قيد ال شاط ي سجل ام زل ام تج وتاريخ اإنتاج ومدة الصاحية.
 .6السماح بزيارة امفتشن (ذكور وإناث) جتمعن أو م فردين للقيام بعملية التفتيش وامتابعة من كل ا هات ذات الصلة (وزارة الصحة ،وزارة
اأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراي ،وزارة العمل والت مية ااجتماعية ووزارة الداخلية قسم الدفاع امدي) ويعد هذا إرضاء خالص من
امتعهد وطواعية م ه ،مادام القائم بالزيارة سوف مارس عمله ي حدود ما خصص هذا الشأن من ام زل.
.7

ق للمفتش الصحي سحب عي ات عشوائية للتأكد من صاحيتها خترياً وأن تكون الكمية امسحوبة ب اءً على متطلبات ااختبار احددة سلفا

.8

ق للمفتش الصحي معاي ة وتفتيش امواد الغذائية ااولية الداخلة ي اانتاج وام تج ال هائي.

من ختر الصحة العامة بوزارة الصحة.

 .9توفر جهاز كاشف حراري وأسطوانة إطفاء ا ريق.
 .10عدم تغير الشكل ا ارجي للمبى امراد مزاولة ال شاط م ه واالتزام مزاولة ال شاط امصرح به فقط.
 .11عدم فتح أي مدخل خارجي أو باب إضاي موقع العمل وي حال خالفة ذلك تكون اأسرة هي امسؤولة عن تبعات ذلك أمام ا هات ذات
الصلة ومن حق ا هة اماحة للرخيص سحب الرخيص من دون إشعار مسبق حن امخالفة.
 .12التزام اصاحب الطلب جميع ااشراطات الواردة ي هذا التعهد.
أتعهد باالتزام جميع ما ذكر أعا وي حالة امخالفة من حق وزارة العمل والت مية ااجتماعية ا اذ ااجراءات القانونية ام اسبة هذا الشأن.
التوقيع________________________________ :
وزارة العمل والتنمية ااجتم عية ،ص ،32333 : .مملكة البحرين ،ه تف- 0097317641212 :ف كس0097317686999 :
Ministry of Labour and Social Development , P.O. Box 32333 , Kingdom of Bahrain , Tel: 0097317641212 , Fax: 0097317686999

التاريخ_______________________ :

الموضوع :تعهد مالك العقار

أنا ______________________________ الرقم الشخصي ___________________
مالك منزل/عمارة رقم _________ شقة _________ طريق ___________ مجمع _______
المحافظة _______________ ليس لديه مانع من ان السيد/السيدة
__________________________________ الرقم الشخصي ________________
من مزاولة النشاط اإنتاجي
______________________________________________ والسماح بدخول ممثلي
وزارة الصحة من ذكور وإناث وممثلي وزارة العمل والتنمية ااجتماعية إلى المنزل المشار إليه.
وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير

التوقيع__________________________ :

الشروط الواجب توافرها لطالب قيد الم زل الم تج
برنامج خطوة للمشروعات الم زلية

 .1أن يكون بحري ي الج سية ،وأا يقل عمر عن ثماني عشرة س ة
 .2أن يكون غير مالك لسجل تجاري
 .3أن يكون أحد اأفراد المقيمين في الم زل أو المالكين أو المستأجرين
 .4أن يقدم ما يفيد موافقة مالك الم زل على مزاولة ال شاط اإنتاجي فيه ،وعلى االتزامات المتعلقة بالقيد إذا كان
طالب القيد مستأجراً ،وموافقة كاً من المالك والمستأجر إذا كان طالب القيد مقيماً.
 .5أن يستوفي البيانات المحددة في استمارة طلب القيد ،مع إرفاق نسخة من اأوراق الثبوتية المطلوبة.
 .6أن يقدم ما يفيد الحصول على التراخيص أو التصاريح أو الموفقات من الجهات المع ية لمزاولة ال شاط اإنتاجي
المراد قيد  ،وما يفيد صاحية الم زل لمزاولة هذ ال شاط اإنتاجي من ال احية اإنتاجية ومن ناحية اأمن
والسامة.

مدة قيد الم زل الم تج:
 يظل القيد في سجل الم زل الم تج سارياً لمدة عام واحد من تاريخ إجراء .

اء على طلب صاحب ال شاط اإنتاجي ،وبذات الشروط واأوضاع
 يجوز تجديد طلب القيد س وياً ب ً
المقررة لطلب القيد اأول على أن يكون ذلك قبل ثاثين يوماً من نهاية مدة القيد.
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مزايا التسجيل في برنامج خطوة للمشروعات المنزلية
 .1ااشتراك في المعارض الداخلية والخارجية التي تقيمها وزارة التنمية ااجتماعية.
 .2استفادة من خدمات مراكز اأسر المنتجة.
 .3ااستفادة من خدمات الوحدات اانتاجية التي تقيمها الوزارة بمراكز التنمية ااجتماعية التابعة لها.
 .4الحصول على شهادة مزاولة النشاط اانتاجي.
 .5الحصول على التدريب المتطور في مجال المهنة التي تعمل بها ااسرة للتحول الى أصحاب عمل.
 .6ااستفادة من المراكز الداعمة بالوزارة مثل مركزي التميز للمشاريع المتناهية في الصغر ومركز التصميم واابتكار
بهدف التحول من اسر منتجة الى رواد اعمال.
 .7أمكانية التعامل تجارياً مع جميع الوزارات والمؤسسات التجارية باعتماد رقم قيد المنزل المنتج كاسم او مرجع
قانوني للتعامل.
 .8الحصول على تسهيات جمركية في المنافذ الحدودية.
 .9الحصول على الـتامين ااختياري للمشروع
 .11التسجيل في مكتب العامة التجارية بوزارة الصناعة والتجارة لتسجيل اسم المشروع رسميا
 .11الحصول على تسهيات تمويلية من قبل بنك اأسرة والجهات التمويلية الداعمة اأخرى.
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