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 وزارة العمل والتأهيل
 شؤون العملوكالة 

 
 نمودج طلب موافقة مبدئية لتاسيس

 شخصية عن ) مفوض الشركة ( بيانات
 : يــــــــالرقم الوطن

 
  :................................... رقم القيد.......................................ورقة العائلة رقم 

 ......................................................................................باعــــــــير االسم 
 : .....................................................................................عنوان السكن 
   ................................(2رقم الهاتف )...................................... 1رقم الهاتف 

 ......................................................................................اليكترونيبريد 
 التوقيــــع  ........................................

 

 )المقر الرئيسي( المراد تأسيسها بيانات عن الشركة
 ........................................................................................ةـسم الشركإ 

 ......................................................................................الشركة  عنوان
.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 .................................................................................... أقرب نقطة دالة
 ................................................................................ ةـأرقام هواتف الشرك

 ................................................................................... ينبريد االلكترو ال
 

 

 في إستجالب عمالة أجنبية    شركة التوسط  0  

  شركة تقديم خدمات عمالية للغيـــــــــــــــر  4  
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 بيانات عن فروع الشركة المراد تأسيسها )المقرات الفرعية(

 
 (1فرع )

 .....................ة...................................................................ـإسم الشرك
 ......عنوان فرع الشركة............................................................................

..................................................................................................... 
 .................................................................................... أقرب نقطة دالة

 مدينة...............................................................................................
 بلدية..........................................فرع بلدي.............................................

 ............................................................................ فرع الشركةأرقام هواتف 
 ................................................................................... ينالبريد االلكترو 

 إسم مدير الفرع المخول.............................................................................
 الوطني........................................................................................رقمه 

 رقم هاتفه...........................................................................................
 .......................................نموذج توقيع مدير الفرع......................................

 
 (2فرع )

 .....................ة...................................................................ـإسم الشرك
 عنوان فرع الشركة..................................................................................
..................................................................................................... 

 .................................................................................... ب نقطة دالةأقر 
 ..............................................مدينة.................................................

 بلدية..........................................فرع بلدي.............................................
 ............................................................................ فرع الشركةأرقام هواتف 

 ................................................................................... يناللكترو البريد ا
 إسم مدير الفرع المخول.............................................................................

 الوطني........................................................................................رقمه 
 رقم هاتفه...........................................................................................

 .......................................نموذج توقيع مدير الفرع......................................
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 -: المساهمين ((  االفراد ))  االشخاص المعنويين بيانات عن الشركاء 
 

 

ر 
 م

 المهنة الحالية االسم رباعي
نسبة 

 المساهمة
 رقم الهاتف العنوان بالتحديد

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

 
 توقيع وختم المفوض .........................................

 
 

 -: االعتبارين بيانات عن الشركاء
 

 مر 
اسم 

 المكتبالشركة/
 اسم المفوض

نسبة 
 المشاركة

 رقم الهاتف العنوان
رقم الترخيص وتاريخ 

 هانتهاء صالحيت

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 
 

 ...............................توقيع وختم المفوض...............................
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 -المرفقات :
 اقرار كتابي صادر عن المفوض العام للشركة بما يفيد عدم وجود حظر على ممارسات النشاط 
  قرار السيد وزير العمل والتاهيل رقم ب على ماجاء اقرار كتابي بما يفيد االطالع  والموافقة

م بإصدار الئحة شركات االستخدام وتنظيم التوسط في استجالب العمالة  2102لسنة  222

 االجنبية وتقديم الخدمات العمالية للغير 
 تفويض الشركاء للمخول بإتمام اجراءات الشركة مصدق من مكتب  تنسخة من التوكيال  ((

 ((قانوني معتمد
 مزاولة أيا من الشركاء المساهمين ألي مهنة وعدم حصولهم على اي تراخيص  عدمب إفادة

 اذن مزاولة ألي نشاط اقتصادي ساري المفعول.
 مشروع عقد التأسيس 
 مقترح النظام االساسي للشركة 
 ظيمي للشركة نمقترح الهيكل الت 
 )) سند ملكية )) عقد إيجار لمقر الشركة الرئيسي وفروعها ان وجدت 
 ة )) عقد ايجار للمساكن المقترحة اليواء العمالة ((سند ملكي 
  أو الترجيع د.ل غير قابل لاللغاء  051صك بقيمة. 
 وثائق أو معلومات أخرى  تطلبها الوزارة بالخصوص أي مستندات أو 

 

 -مالحظــات :
اليجوز لمقدم الطلب ممارسة النشاط إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة من وزارة  -

ذن المزاولة من وزارة العمل والتأهيلو االقتصاد  ته لذلك، تلغى الموافقة في حالة مخالف، و ا 
مضي  إال بعدالمبدئية إن كانت قد منحت ويوقف البت في منحها وال يجوز التقديم مرة أخرى 

 كاملة.ة سنة ميالدي
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