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نموذج ق.خ/5

استمارة تسجيل صاحب العمل في القطاع الخاص
Employer Registration Form
اســـــــــــم المنشـــــــــــــــــأة




مقر رئيسي



فرع

بالعربيــــــة
ARABIC




بالإنجليزية
ENGL[SH




نوع الرخصة


جهة الترخيص

الشكل القانوني


رقم الترخيص

النشاط الاقتصادي


الإمارة




رقم السجل




رقم بطاقة المنشأة


اسم صاحب المنشاة


عنوان المنشأة



الإمارة

اسم المدير المسئول


الهاتف




الفاكس

تاريــــخ تأســيس
المنشأة


صندوق البريد




البريد الإلكتروني


البيان
أبو ظبي
دبي
الشارقة
عجمان
أم القبوين
الفجيرة
رأس الخيمة
الإجمالي
المقر الرئيسي








الفـــــــــــروع








عدد المواطنين








عدد غير المواطنين








مجموع العاملين









أسمــــــــــاء المفوضيــــــن بالتوقيـــــــــــــــــع
الاسم
الوظيفة
التوقيع










أقر بأن جميع البيانات والتوقيعات في هذه الاستمارة صحيحة .

توقيع صاحب المنشاة أو المدير المسئول :			ختم المنشاة الرسمي :


لاستعمــــــــــال الهيئــــــــــــــــة

رقم اشتراك صاحب العمل لدى الهيئة:  ..................................

توقيع المستلم :		  	                المراجع:				
التاريـــــــــخ :			                التاريـخ :                                              ختم الهيئة :


عدد نسختان







إرشادات تحرير هذه الاستمارة




يرجى استيفاء جميع البيانات المطلوبة على أن تكون مطبوعة وليس بخط اليد:-

يقصد باسم المنشاة : اسم صاحب العمل طبقا لقانون إنشاء الشركة أو المصنع أو المصرف أو المؤسسة .........الخ .
الشكل القانوني للمنشاة حسب إنشائها أو تعديلها مثلا شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة ....... الخ .
النشاط الاقتصادي ويقصد به نشاط المنشاة حسب التصريح الممنوح لها من الجهة المختصة مثلا تجارة مواد غذائية أو تجارة ملابس جاهزة .........الخ .
جهة الترخيص هي الجهة المخولة بالترخيص بالعمل كالبلدية أو دائرة التنمية الاقتصادية أو الدائرة الصناعية أو وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة الإعلام ......الخ . 
عدد الفروع يقصد بها الفروع التابعة للمركز الرئيسي والعاملة في الدولة .
اسم صاحب المنشاة يذكر اسم أو أسماء أصحاب المنشاة إذا كانت ملك لفرد أو أفراد وفي حالة الشركات المساهمة 
يكتب اسم المدير المسئول .
تاريخ الاشتراك هو تاريخ تطبيق القانون أو تاريخ التحاق أول مواطن بالعمل في المنشاة بعد هذا التاريخ .
رقم تسجيل صاحب العمل : ستقوم الهيئة بتحديد هذا الرقم بعد استلام هذه الاستمارة .

