
  وزارة القوى العاملة والهجرة 
 مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة  

 رقم قيد الطلب .............        نطقة........................م
 مكتب ........................

 
 تقليص حجم المنشأة أو نشاطها  أو جزئى ( –بحث طلبات اإلغالق ) كلى 

 
 ......................... الصفة ) صاحب العمل / وكيله / المدير المسئول ( االسم : ................

 ...............................................................................................................ةاسم المنشأ
 .. مركز / قسم ...........................................عنوان المنشأة ..............................................

 نوع النشاط ............................. الكيان القانونى  للمنشأة .....................................................
 ............................. نوع اإلغالق ) كلى / جزئى(  .............................. مبررات واسباب التوقف

 -عدد وفئات العمال الذين يشملهم التوقف ) الذين يمكن االستغناء عنهم ( :
 

 االسم م
 النوع

 المهنة
تاريخ االلتحاق 

 بالخدمة

الرقم 
 التأمينى

األجر 
 أنثى ذكر الشهرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 دم الطلب مق                      تحريرا فى      /     / 

 االسم .................                

                                                                              التوقيع ................                                                         

  

 
 

 والهجرة بمحافظةمديرية القوى العاملة 
 ............................ منطقة

 مكتب ............................

 يصالإ
 ........................................ الطلب المقدم من السيد / ......................................../ استلمت أنا 

نشاطها مستوفيا كافة متطلبات بشأن طلب  بحث طلبات اإلغالق ) كلى / جزئى ( أو تقليص حجم المنشأة أو 
 وقيد الطلب برقم           بتاريخ     /    / الحصول على الخدمة 

 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة :      /     /
 توقيع الموظف المختص                                                                                   

.......... (.........…......) 
 

 مجانا جيعطى هذا النموذ



 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

علااى الخاادمات حصااول ال تيساايرفااى شااأن 1998لساانة  4248رقاام وفقااا لقاارار رئااي  مجلاا  الااوزراء      

جزئاى ( أو تقلايص حجام المنشاأة أو نشااطها باوزارة  –طلباات اإلغاالق ) كلاى  بحاث الجماهيرية ومنها خدماة

 ة .القوى  العاملة والهجر

 تلتااااازم الجهااااااات اإلدارياااااة المعنيااااااة بتقديــااااااـم الخدماااااة وفقـااااااـا للـااااااـوارد بهـاااااـذا النمااااااوذ  الصااااااادر

الجهاااز المركاازى للتنواايم واإلدارة ووزارة القااوى العاملااة ) كثماارة للتعاااون بااين  2005/  10/ 1ـااـخ بتاري 

 والتوقيتاات ول علاى الخدماةالمطلوباة للحصا والمباال  ( مان تحدياد للمساتندات وااوراق والهجرة والمحافواات

ترتاب لاذل  وأى مخالفاة   -عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليهاا  نأو اإلعالالمحددة إلنجازها ،  الزمنية

  -: وذل  على النحو التالى  -المسئولية 

 أوال : المستندات واألوراق المطلوبة :

 آيه مستندات تؤيد أسباب اإلغالق . .1

 منشأة .بيان بالمركز المالى لل .2

 ااجر الشهرى .  –الوويفة  –كشف بأسماء جميع العاملين فى المنشاة مبينا به تاريخ االلتحاق  .3

 تأمينات للعمال الذين يتم االستغناء عنهم .  2االستمارة رقم  .4

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  :

 تؤدى الخدمة مجانا .      

 از الخدمة :ثالثا : التوقيتات المحددة إلنج

 خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب للجنة مستوفيا .      

 

 

     

 

 

تحتت أى مستمى  إضتافية أو مبتالغفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستتندات  

 -يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية : 

 المحافوة ت:

 02/ 2902728رئيسى بالقاهرة   ت   هيئة الرقابة اإلدارية المركز ال

 مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافوات  ت :


