يعطى هذا النموذج مجانا

محافظة ........................
مديرية القوى العاملة والهجرة
مكتب عمل ....................

طلـــــب اعتماد لوائح الجزاءات ونظام العمل االساسى للمنشآت
وفقا لقانون العمل الجديد
االسم

…………….............………:

النوع (ذكر/انثى) .............الصفة ( صاحب العمل  /وكيله)....................

رقم البطاقة (شخصية /عائلية /رقم قومى)..........تاريخ صدورها  .......جهة صدورها ............محافظة............
محل اإلقامة

………………………………………

قسم  /مركز …………… .محافظة ................تليفون .............

اسم المنشاة  .....................................................تليفون المنشاة ..............................................
عنوان المنشاة  .............................قسم  /مركز  .......................محافظة ....................................
تاريخ ورقم رخصة المنشاة  ...............................عدد العمال بالمنشاة .............................................
النشاط االقتصادى  ................................نوع القطاع ( خاص /اعمال  /استثمارى ) ..............................
اسم صاحب العمل  /المدير المسئول  ............................عنوانه ....................................................
تحريرا فى

/

توقيع صاحب العمل  /المدير المسئول

/

االســــم .......................... :
التوقيــع .......................... :
ملحوظة :
مرفق طية الئحة تنظيم العمل والجزاءات التاديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التاديبيـــــــــــة
وعددها (

) صفحات  ،وهى عبارة عن ( اصل  3 +نسخ ) .

محافظة ..................
مديرية القوى العاملة والهجرة ....................

إيصال
استتتلمأ انتتا  .....................الصتتفة………………………..الطلتتب المقتتدم متتن الستتيد ..……………………………… /
بش ت ن طلتتب اعتمتتاد الئحتتة الجتتزاظاأ ونظتتام العمتتل االساستتى للمنش ت ة مستتتوفيا كافتتة متطلبتتاأ الحصتتول علتتى الخدمتتة
ونشاطها  .........................................العنوان .....................................................................
/
وقيد الطلب برقم …………… .بتاريخ /
/
/
التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة
توقيع الموظف المختص
( ………………………… )

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراظ رقم  4248لسنة  1998فىش ن تيسير الحصول على الخدماأ الجماهيرية
ومنها خدمة طلب اعتماد لوائح الجزاظاأ ونظام العمل للمنش أ وفقا لقانون العمل الجديد بوزارة القوى العاملة
والهجرة .
تلتزم الجهاأ اإلدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادربتاريـــــخ 2005/10/1
(كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة ووزارة القوى العاملة والهجرة والمحافظاأ ) من تحديد
للمستنداأ واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتاأ الزمنية المحددة إلنجازها  ،او اإلعالن عن
رايها فى الطلب المقدم للحصول عليها  -واى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو التالى -:
أوال  :المستندات واألوراق المطلوبة:
 البطاقة الشخصية  /العائلية  /الرقم القومى لمقدم الطلب  /وسند الوكالة للوكيل فى حالة الوكالة( االصل لالطالع ) .
 صورة من رخصة المنشاة ( االصل لالطالع ) . اصل  +ثالث نسخ من الئحة تنظيم العمل والجزاظاأ التاديبية موقعة من صاحب العمل او المدير المسئول .ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تؤدى هذه الخدمة مجانا ( بدون رسوم ) .
ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة -:
يتم اعتماد الالئحة خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمها مستوفاة .

فى حالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى يمكنك
االتصال بإحدى الجهات اآلتية :
المحافظة أ :
هيئة الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة أ 02 /2902728 :
مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة أ :

