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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 قرار رقم )11( ل�سنة   2021   

ب�ساأن تنظيم ن�ساط الطاهي )ال�سيف( من خلل حمل جتاري افرتا�سي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

باملر�شوم  املعدل  التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

بقانون رقم )52( ل�شنة 2018، 

التجاري  ِجل  ال�شِّ ب�شاأن   2015 ل�شنة  بقانون رقم )27(  للمر�شوم  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

وعلى   ،2018 ل�شنة   )68( رقم  بالقرار  املعدلة   ،2016 ل�شنة   )126( رقم  بالقرار  ال�شادرة 

الأخ�س املادة )27( منها،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شمح بالرتخي�س مبزاولة ن�شاط الطاهي )ال�شيف( من خالل حمل جتاري افرتا�شي، ِوْفقًا 

لال�شرتاطات املحددة يف هذا القرار.

املادة الثانية

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  املعنية  الإدارة  الرتخي�س اإىل  على  احل�شول  طلب  يقدم 

وال�شياحة، وُي�شرَتط يف طالب الرتخي�س الآتي:

اأْن يكون بحريني الجن�شية.  -1

األ يكـــون مالـــكًا لموؤ�ش�شة تجارية فرديـــة اأو �شركة تجارية، اأو مديرًا اأو ُمَمثـــاًل في اإدارة اأية   -2

�شركة تجارية.

اأْن يلتزم بمزاولة الن�شاط التجاري من خالل �شكل موؤ�ش�شة تجارية فردية فقط.   -3

توفير عنوان ُمرا�شلة دائم.   -4
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املادة الثالثة

جتاري  حمل  خالل  من  )ال�شيف(  الطاهي  ن�شاط  مزاولة  عند  له  املرخ�س  على  يجب 

افرتا�شي، مراعاة الآتي:

اللتـــزام بالنظافـــة التامـــة فـــي جميع مراحل طهـــي الأطعمـــة، ومراعات �شالمـــة الأطعمة   -1

ومكوناتها وطرق اإعدادها وتخزينها.

عر�س رقم ال�شجل التجاري في ال�شفحة الرئي�شية لمن�شة مزاولة ن�شاط الطهي )ال�شيف(   -2

اأو ال�شفحة الإلكترونية.

ممار�شة ن�شاط البيع مبا�شرة للم�شتهلكين اأو عن طريق التعاقد مع المطاعم اأو الفنادق، اأو   -3

اأية جهة اأخرى.

املادة الرابعة

�س له مبزاولة ن�شاط الطاهي )ال�شيف( من خالل حمل جتاري افرتا�شي،  ل يجوز للُمرخَّ

�س به. احل�شول على ت�شاريح جلْلب عمالة اأجنبية تتعلق بالن�شاط املُرخَّ

املادة اخلام�سة

يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الوزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

 وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

 زايد بن را�سد الزياين

�شدر بتاريخ: 11 جمادى الآخرة 1442هـ
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