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 �حــكام القانــون رقم (5) لســنة 

ً
وإن هــذا التعهــد وا�قــرار صــادر منــي لغــرض إصــدار / تجديــد الترخيــص بمزاولــة العمــل التجــاري بالمنــزل، وذلــك وفقــا

يــة والصناعيــة والعامــة المماثلــة والباعــة المتجوليــن، والقــرار الــوزاري رقــم (242) لســنة 2016. 2015 بشــأن المحــال التجار
وأقــر بــأن هــذا التعهــد وا�قــرار ومــا تضمنــه مــن بيانــات، ومــا أرفــق بــه مــن مســتندات صحيحــة وتتفــق وأحــكام القوانين المنظمــة، وأتحمل كافة التبعــات القانونية، 

أي كان نوعهــا، إذا مــا ثبــت عكــس مــا تقــدم ســواء فــي مواجهــة وزارة ا�قتصــاد والتجــارة أو الغيــر، كمــا أقــر بمــا يلي:
يــة المتعلقــة بتنظيــم مزاولــة العمــل التجــاري بالمنــزل، وعــدم التســبب فــي ا»ضــرار بالصحــة العامــة أو البيئيــة، وعدم ا�خ§ل  1. مراعــاة القوانيــن والقــرارات الوزار

بشــروط ا»من والس§مة.
2. ا�لتــزام بكافــة الشــروط والضوابــط القانونيــة المرتبطــة بممارســة النشــاط المرخــص لــه (ســواء القائــم منهــا حاليــا أو مــا ســوف يســتجد �حقــا) وا�لتزام بكافة 

يــة أيــة مســؤولية، والتــي يحــق لهــا فــي حالــة المخالفــة اتخاذ ما  ا�جــراءات التــي تفرضهــا الجهــات المختصــة ا»خــرى دون أن تتحمــل إدارة التســجيل والتراخيــص التجار
تــراه مناســبا مــن إجــراءات قانونيــة أو إلغاء الترخيص.

3. كمــا أقــر بعــدم الحصــول علــى ســجل تجــاري أو ترخيــص بمزاولــة أي أعمــال مــن أي جهــة أخرى.
يــة. 4. ا�لتــزام بالنشــاط المرخــص بــه وعــدم تعديلــه أو ممارســة نشــاط إضافــي دون موافقــة إدارة التســجيل والتراخيــص التجار

 لما تحدده ا�دارة.
ً
يفيــة عنــد مدخــل المنــزل تبيــن ا»ســم التجــاري ورقــم الترخيــص التجــاري باللغــة العربيــة وفقــا 5. ا�لتــزام بوضــع اللوحــة التعر

يق). يــق وبطانية حر يــق حــراري وأســطوانة إطفــاء الحر 6. ا�لتــزام بتوفيــر متطلبــات الدفــاع المدنــي (جهــاز كاشــف حر
 لمــا تحدده الجهــة المختصة.

ً
7. عــدم ا�خــ§ل بشــروط ا»مــن والســ§مة وفقــا

8. ا�لتــزام بعــدم المســاس أو ا�ضــرار بالحيــاة الســكنية وعــدم إســتخدام المعــدات وا»جــزة الضخمــة أو التــي تســبب ضوضــاء أو إزعــاج للســكان أو تلــوث للبيئــة.
يــارة المنــزل محــل الترخيــص للتحقــق مــن ا�لتزام بكل  يــة والجهــات الحكوميــة المختصــة ا»خــرى بز 9. كمــا أتعهــد وأقــر أنــه يحــق لممثلــي إدارة التســجيل والترخيــص التجار

القوانيــن المتصلــة بالنشــاط المرخــص بــه والتأكــد مــن مزاولــة النشــاط في المــكان المرخص له.
يــة إلغــاء الترخيــص فــي حالــة ا�خــ§ل بأحــد الشــروط والمعاييــر المذكــورة أعــ§ه ، وأتحمــل كافة التبعات  10. كمــا أتعهــد وأقــر أنــه يحــق �دارة التســجيل والترخيــص التجار

يــة المترتبــة على ذلك. القانونيــة وا�دار

المقــر بمــا فيه:

ا�سم: 

التوقيع: 

رقــم البطاقة الشــخصية: 

الصفة: 


