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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

تقديم :
جتســيدا لرؤيــة الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة وضمــن إطــار العمــل املســتمر لرفــع مســتوى
األداء الوظيفــي وتطويــر آليــات العمــل ورفــع مســتوى االجنــاز  ,واســتنادا علــى توجيهــات اإلدارة
العليــا فــي الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة الهادفــة إلــى العمــل علــى حتســن األداء وتطويــره
وتســهيل اإلجــراءات املرتبطــة بتقــدمي اخلدمــات لرفــع نســبة رضــا املتعاملــن مــن الهيئــة  ،وملــا
كان قطــاع االســتقدام و االســتخدام معنــي بتقــدمي اغلــب اخلدمــات املتعلقــة بتســجيل بيانــات
أصحــاب األعمــال و العمالــة املســجلة علــى ملفاتهــم و مــا يتعلــق بهــا مــن إجــراءات تقديــر
االحتيــاج و إصــدار تصاريــح و اذونــات العمــل باإلضافــة إلجــراءات تســجيل و متابعــة ملفــات
العقــود احلكوميــة و العمالــة املســجلة عليهــا.
فقــد بــادر قطــاع املــوارد البشــرية و املاليــة مــن خــال إدارة أبحــاث ســوق العمــل و
مراقبــة التطويــر اإلداري بتنفيــذ التوجيهــات العليــا بإصــدار كتيــب اإلجــراءات بقطــاع
االســتقدام و االســتخدام ويهــدف إلــى التالــي-:
1.1توضيــح اإلجــراءات واخلطــوات واملســتندات املطلوبــة وفق ـ ًا لقانــون العمــل  6لســنة
 2010م و القــرارات الوزاريــة املنفــذة بطريقــة ســهلة ومبســطة.
2.2العمــل علــى توحيــد االجــراءات و عــدم تضــارب التنفيــذ ممــا يعــزز مــن شــخصية
الهيئــة .
3.3تقليــل الوقــت املســتهلك وعــدد املراجعــن لــادارات املختصــة بغــرض االستفســار
فقــط .

5.5تقليل عدد الشكاوى الواردة لهيئة العامة بشأن إجناز إجراءات و املعامالت .
6.6الســرعة فــي اجنــاز اإلجــراءات للمعرفــة املســبقة مــن قبــل املتعاملــن مــع الهيئــة
لإلجــراءات وخطــوات مســار تقدميهــا
7.7واملتطلبــات الســتيفائها مســبق ًا دون احلاجــة لتوجيــه أو التقــدم مبعامــات غيــر
املســتوفية.
8.8دعــم ميكنــة اإلجــراءات والتوجــه االلكترونــي للهيئــة عنــد طــرح الدليــل علــى املوقــع
ليكــون متاحـ ًا لكافــة املتعاملــن مباشــرة .
9.9دعــم اجلانــب املهنــي لــدور للهيئــة العامــة للقــوى العاملــة كمؤسســة تســاهم بقــدر
كبيــر فــي تقــدمي اخلدمــات لشــريحة كبيــرة مــن املواطنــن بالدولــة
هــذا و تثمــن الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة كل اجلهــود املبذولــة فــي ســبيل االرتقــاء مبســتوى
االداء ســواء مــن قبــل اجهــزة الهيئــة املختلفــة أو املتعاملــن معهــا و الهيئــة علــى امت االســتعداد
ملــد جســور التعــاون فيمــا يحقــق املصلحــة العامــة .
ادارة ابحــاث سوق العمل
مراقبة التطوير االداري

4.4تفعيــل االجــراءات فــي كافــة الوحــدات التنظيميــة وفق ـ ًا للمهــام الوظيفيــة املناطــة
بهــا .
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .1اسم اإلجراء :
إصدار تصريح عمل

* *وصف اإلجراء
هــو اســتخراج تصريــح باســتقدام عامــل مــن خــارج البــاد بنــاء علــى مســتندات وإجــراءات
معينــة يتــم اتخاذهــا مــن قبــل قطــاع االســتقدام و االســتخدام فــي الهيئــة العامــة للقــوى
العاملــة
* *المستندات المطلوبة :
1.1اعتماد التوقيع
2.2شهادة الرواتب صاحلة من إدارة تفتيش العمل
3.3العالمة التجارية أو الوكالة التجارية (إن وجد)
4.4صــورة عــن املؤهــل العلمــي مصدقــة مــن ســفارة دولــة الكويــت فــي بلــد العامــل و
اخلارجيــة الكويتيــة
5.5صورة من البطاقة املدنية لصاحب العمل
6.6صورة اجلواز
7.7صــورة رخصــة القيــادة مصدقــة مــن اجلهــة املختصــة فــي بلــد العامــل عنــد حالــة
تســجيله مهنــة ســائق
8.8صورة الترخيص (جتاري  /صناعي  /زراعي  /صيد)
 9.9دفع الرسوم املقررة
* *النماذج المطلوبة :
منوذج طلب إصدار تصريح عمل
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :تصاريح العمل
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .2اسم اإلجراء :

إصدار تصريح عمل (راعي غنم  /ابل)

* *وصف اإلجراء
هو استخراج إذن باستقدام عامل من خارج البالد للعمل في مهنة الرعي
* *المستندات المطلوبة :
1.1صورة اعتماد التوقيع
2.2ثالث شهادات حتصيل متتالية صادره من الهيئة العامة للزراعه والثروة السمكية
3.3صورة من البطاقة املدنية لصاحب العمل
4.4صورة اجلواز (على ان ال تقل صالحية اجلواز عن سنتني)
5.5صــورة مــن رخصــة القيــادة مصدقــة مــن اجلهــة املختصــة فــي بلــد العامــل فــي حالــه
تســجيل العامــل مبهنــة ســائق
6.6دفع الرسوم املقررة
* *النماذج المطلوبة :
منوذج طلب إصدار تصريح عمل
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :تصاريح العمل
القسم
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 .3اسم اإلجراء :
إلغاء تصريح عمل

* *وصف الخدمة
إلغــاء تصريــح العمــل بعــد صــدوره بنــاء علــى طلــب صاحــب العمــل أو ألســباب تقدرهــا
إدارة العمــل أو بنــاء علــى طلــب اجلهــات األمنيــة أو النتهــاء مــدة التصريــح وهــي  ٦٠يــوم
مــن تاريــخ صــدوره لعــدم دخــول العامــل البــاد
* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب من صاحب العمل بطلب إلغاء التصريح
2.2التصريح األصلي
3.3صورة من جواز سفر العامل
4.4صورة اعتماد التوقيع
5.5برنت دخول وخروج
6.6الرسوم املقررة
* *النماذج المطلوبة :
منوذج طلب إلغاء تصريح عمل
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :تسجيل البيانات
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .4اسم اإلجراء :

 .5اسم اإلجراء :

* *وصف الخدمة
إلغــاء تأشــيرة الدخــول بعــد صدورهــا بنــاء علــى طلــب صاحــب العمــل أو ألســباب تقدرهــا
إدارة العمــل أو بنــاء علــى طلــب اجلهــات األمنيــة

* *وصف الخدمة
قيــام اإلدارة املختصــة مــن خــال القســم املكلــف بإصــدار إذن عمــل للعمــال الذيــن دخلــوا
البــاد مبوجــب تصريــح عمــل وســمة دخــول و اســتوفيت اإلجــراءات املتبعــة بشــأنهم

* *المستندات المطلوبة :
 1.1كتاب صاحب العمل
 2.2صورة اعتماد التوقيع
 3.3التأشيرة األصلية
 4.4كتاب حركة دخول وخروج (في حالة عدم وجود التأشيرة األصلية)

* *المستندات المطلوبة :
 1.1صورة التأشيرة
 2.2صورة اعتماد التوقيع
 3.3صورة جواز العامل و صورة االقامة  +اجلواز األصلي
 4.4صورة من البطاقة املدنية لصاحب العمل أو املفوض بالتوقيع
 5.5صورة عقد العمل موقع من قبل صاحب العمل و العامل
 6.6دفع الرسوم املقررة

إلغاء سمه دخول

* *النماذج المطلوبة :
منوذج طلب الغاء سمة الدخول
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :تسجيل البيانات
القسم
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إصدار إذن عمل أول مرة

* *النماذج المطلوبة :
منوذج طلب إصدار إذن عمل أول مرة
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :دارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :تصاريح العمل
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .6اسم اإلجراء :
اصدار إذن عمل بصادر جديد

 .7اسم اإلجراء :

* *وصف الخدمة
قيــام اإلدارة املختصــة مــن خــال القســم املكلــف بإعــادة إصــدار إذن عمــل جديــد للعمــال
الذيــن تأخــرت إجراءاتهــم ألســباب أمنيــة أو صحيــة

* *وصف الخدمة
قيــام اإلدارة املختصــة مــن خــال القســم املكلــف بإعــادة إرســال ســمة الدخــول لــوزارة
الداخليــة قبــل  ٣أشــهر مــن صــدور إذن العمــل وذلــك إذا مــا كانــت األســباب فنيــة أو تقنيــة

* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب من صاحب العمل يتضمن سبب طلب اعادة اصدار إذن عمل جديد
2.2صورة اعتماد التوقيع
3.3إذن العمل السابق

* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب من صاحب العمل
2.2صورة اعتماد التوقيع
3.3تصريح العمل األصلي
4.4منوذج من االدارة العامة للهجرة مبني فيه الرقم املوحد

* *النماذج المطلوبة :
مرفق منوذج طلب اصدار إذن عمل
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :تسجيل البيانات
القسم
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إعادة إرسال سمة الدخول

* *النماذج المطلوبة :
منوذج طلب اجناز املعاملة
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :تسجيل البيانات
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .8اسم اإلجراء :

طباعة كشف بأسماء العمال RJ

* *وصف الخدمة
مستخرج ورقي يبني فيه بيانات صاحب العمل و بيانات العمال املسجلني على امللف
* *المستندات المطلوبة :
 1.1صورة االعتماد
 2.2دفع الرسوم املقررة
* *النماذج المطلوبة :
كتاب من صاحب العمل
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :تسجيل البيانات.
القسم
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 .9اسم اإلجراء :

طباعة كشف تصاريح العمل RN

* *وصف اإلجراء
مســتخرج ورقــي يبــن فيــه بيانــات صاحــب العمــل و بيانــات العمــال الصــادر لهــم تصاريــح
عمل
* *المستندات المطلوبة :
 1.1صورة االعتماد
2.2دفع الرسوم املقررة
* *النماذج المطلوبة :
كتاب من صاحب العمل
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :تسجيل البيانات
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .10اسم اإلجراء :

فتح ملف صاحب عمل

نقل ملف صاحب عمل

* *وصف اإلجراء
قيــام اإلدارة املختصــة بفتــح ملــف لصاحــب العمــل بعــد صــدور ترخيــص مــن اجلهــة
املختصــة ليتســنى لــه اســتكمال إجــراءات إصــدار اعتمــاد التوقيــع واســتقدام العمالــة.

* *وصف اإلجراء
طلــب صاحــب العمــل بنقــل امللــف اخلــاص بــه مــن إدارة عمــل محافظــة معينــة الــى إدارة
عمــل محافظــة أخــرى نتيجــة لتغييــر عنــوان مركــز العمــل الرئيســي لــه.

* *المستندات المطلوبة :
 1.1منــوذج اعتمــاد التوقيــع مصــدق مــن غرفــة جتــارة و صناعــة الكويــت أو اجلهــة التــى
صــدر الترخيــص مــن قبلهــا
 2.2الوكالة الرسمية للمفوض بالتوقيع
 3.3صورة التراخيص (التجارية  -الصناعي  -احلرفي  -الزراعي  -رعي  -صيد)
4.4صورة البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع
5.5شــهادة الهيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة تتضمــن بيانــات املركــز الرئيســي لصاحــب
العمــل و الفــروع التابعــة لــه إن وجــدت
6.6عقد تأسيس الشركة أو عقد التعديل
7.7صور البطاقات املدنية للشركاء
8.8وثيقة التملك في حالة وجود عقار
9.9إشعار تعديل الترخيص
1010دفع الرسوم املقررة

* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب من صاحب العمل بطلب نقل امللف
2.2كتاب براء الذمه من قسم الضمان املالي
3.3صور التراخيص (التجاري  -الصناعي  -احلرفي  -رعي  -صيد)
4.4اعتماد التوقيع
5.5صورة البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع
6.6شــهادة الهيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة تتضمــن بيانــات املركــز الرئيســي لصاحــب
العمــل و الفــروع التابعــة لــه إن وجــدت
7.7وثيقة التملك في حالة وجود عقار
8.8إشعار تعديل للترخيص

* *النماذج المطلوبة :
منوذج طلب فتح ملف
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :بيانات أصحاب األعمال
القسم
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 .11اسم اإلجراء :

* *النماذج المطلوبة :
النموذج املعد بنقل امللف
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :بيانات أصحاب األعمال
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .12اسم اإلجراء :

إضافة ترخيص الى ملف صاحب العمل

إلغاء أو تعديل بيانات ملف أو ترخيص

* *وصف اإلجراء
طلب صاحب العمل بإضافة ترخيص جديد على امللف اخلاص به

* *وصف اإلجراء
طلب صاحب العمل بتعديل بيانات ترخيص سجل على امللف اخلاص به أو إلغائه

* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب من صاحب العمل بطلب إضافة الترخيص
2.2صورة الترخيص
3.3اعتماد التوقيع
4.4صورة البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع
5.5شهادة الهيئة العامة للمعلومات املدنية تتضمن بيانات الترخيص
6.6وثيقة التملك في حالة وجود عقار
7.7دفع الرسوم املقررة

* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب من صاحب العمل بطلب بتعديل بيانات الترخيص أو إلغائه
2.2صورة الترخيص
3.3صورة اعتماد التوقيع
4.4صورة البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع
5.5شهادة الهيئة العامة للمعلومات املدنية تتضمن بيانات الترخيص
6.6وثيقة التملك في حالة وجود عقار
7.7إشعار تعديل من وزارة التجارة
8.8عقد التعديل من العدل

* *النماذج المطلوبة :
النموذج اخلاص بإضافة ترخيص
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :بيانات أصحاب األعمال
القسم
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 .13اسم اإلجراء :

* *النماذج المطلوبة :
النموذج اخلاص بإضافة ترخيص
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :بيانات أصحاب األعمال
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .14اسم اإلجراء :

إلغاء ملف صاحب عمل

* *وصف اإلجراء
طلــب صاحــب العمــل بإلغــاء امللــف اخلــاص بــه و يشــترط عــدم وجــود عمالــة مســجله
علــى امللــف
* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب من صاحب العمل بطلب إلغاء امللف
2.2كتاب رسمي من اجلهة املسئولة عن النشاط مبا يفيد إغالق النشاط
3.3اعتماد التوقيع
4.4حصر عمالة

18

 .15اسم اإلجراء :

إضافة مفوض التوقيع

* *وصف اإلجراء :
إضافة اسم املخول بالتوقيع عن صاحب العمل في اعتماد التوقيع
* *المستندات المطلوبة :
1.1اعتماد توقيع مصدق من غرفة جتارة و صناعة الكويت أو اجلهة املصدرة للترخيص
2.2صورة الترخيص
3.3صورة البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع
4.4كتاب الهيئة العامة للمعلومات املدنية (اجلهة املدني)
5.5الوكاله الصادرة من وزاره العدل بإسم املفوض بالتوقيع

* *النماذج المطلوبة :
طلب إلغاء للملف أو الترخيص

* *النماذج المطلوبة :
طلب اضافة مفوض بالتوقيع

* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :بيانات أصحاب األعمال
القسم

* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :بيانات أصحاب األعمال
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .16اسم اإلجراء :

جتديد اعتماد التوقيع

* *المستندات المطلوبة :
1.1اعتماد توقيع مصدق من غرفة جتارة و صناعة الكويت أو اجلهة املصدرة للترخيص
2.2صورة الترخيص
3.3صورة البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع
4.4كتاب الهيئة العامة للمعلومات املدنية (اجلهة املدني)
5.5الوكاله الصادرة من وزاره العدل باسم املفوض بالتوقيع
6.6صورة العقد احلكومي
* *النماذج المطلوبة :
طلب جتديد اعتماد بالتوقيع
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :بيانات أصحاب األعمال
القسم
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 .17اسم اإلجراء :
إصدار بطاقة مندوب

* *وصف اإلجراء :
إصــدار هويــة ألحــد العاملــن لــدى صاحــب العمــل متكنــه مــن إجنــاز و متابعــة كافــة
املعامــات خلاصــة بصاحــب العمــل فــي اإلدارة التابــع لهــا.
* *المستندات المطلوبة :
 1.1صور شخصية للمندوب عدد  ٢صورة
 2.2صورة جواز السفر صفحة االقامة
3.3صورة البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع و للمندوب
 4.4صورة اعتماد التوقيع
5.5صورة إذن عمل املندوب
6.6دفع الرسوم املقررة
* *النماذج المطلوبة :
طلب اضافة مندوب
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :بيانات أصحاب األعمال
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .18اسم اإلجراء :

جتديد بطاقة مندوب

22

 .19اسم اإلجراء :
جتديد إذن العمل

* *وصف اإلجراء :
جتديــد الهويــة الصــادرة مــن إدارة العمــل ألحــد العاملــن لــدى صاحــب العمــل التــي
متكنــه مــن إجنــاز و متابعــة كافــة املعامــات اخلاصــة بصاحــب العمــل

* *وصف اإلجراء :
هــو طلــب جتديــد إذن العمــل املمنــوح للعامــل فــي حالــة انتهــاء مدتــه و رغبــة صاحــب
العمــل فــي جتديــده ملــده معينــة

* *المستندات المطلوبة :
 1.1صور شخصية للمندوب عدد  ٢صورة
 2.2صورة جواز السفر صفحة اإلقامة
3.3صورة البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع العامل
 4.4صورة اعتماد التوقيع
5.5صورة أذن العمل للمندوب
6.6دفع الرسوم املقررة

* *المستندات المطلوبة :
1.1عقد عمل موقع من قبل الطرفني (صاحب عمل  -العامل)
2.2صورة إذن العمل
3.3صورة اجلواز
4.4صورة من اعتماد التوقيع
5.5شهادة الرواتب صاحلة صادرة من إدارة تفتيش العمل
6.6دفع الرسوم املقررة

* *النماذج المطلوبة :
منوذج إجراء املعاملة

* *النماذج المطلوبة :
منوذج طلب جتديد إذن عمل

* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :بيانات أصحاب األعمال
القسم

* *الجهة المنفذة لإلجراء:
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :قسم التجديد
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .20اسم اإلجراء :

 .21اسم اإلجراء :

* *وصف اإلجراء :
تعديــل بيانــات العامــل املتعلقــة باملهنــة أو الراتــب (ال يجــوز تعديــل هــذه البيانــات إال عنــد
جتديــد إذن العمــل)

* *وصف اإلجراء :
حتويــل عمالــة ترخيــص الــي ترخيــص آخــر لنفــس صاحــب العمــل فــي حالــة إلغــاء
الترخيــص الســابق بنــاء علــى الكتــاب الصــادر مــن وزارة التجــارة بالغــاء التراخيــص
املســجله عليــه العمالــه املــراد حتويلهــم

تعديل املهنة أو راتب

* *المستندات المطلوبة:
1.1طلب تعديل من صاحب العمل
2.2صورة اعتماد التوقيع
3.3صورة اجلواز و صورة اإلقامة
4.4صورة هوية مقدم الطلب
5.5دفع الرسوم املقرره
* *النماذج المطلوبة:
ال يوجد
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :قسم تبسيط وحتديث البيانات
القسم

24

حتويل آلي لعماله ملف

* *المستندات المطلوبة:
1.1شهادة املعلومات املدنية للترخيص املراد حتويل عمالته
2.2طلب للتحويل من صاحب العمل
3.3صورة االعتماد
4.4شهادة الرواتب صاحلة من إدارة تفتيش العمل
5.5كتاب وزارة التجاره اخلاص بالغاء الترخيص
6.6دفع الرسوم املقدرة
* *النماذج المطلوبة :
النموذج املعد الجناز املعاملة
* *الجهة المنفذة لإلجراء:
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :قسم تبسيط وحتديث البيانات
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .22اسم اإلجراء :

التحويل من القطاع األهلي إلي القطاع األهلي

التحويل من القطاع األهلي الى شريك

* *وصف اإلجراء
قيــام صاحــب العمــل بطلــب حتويــل عامــل مســجل علــى ملــف صاحــب عمــل آخــر إلــى
امللــف اخلــاص بــه

* *وصف اإلجراء
قيــام صاحــب العمــل بتحويــل اذن عمــل العامــل املســجل علــى ملــف صاحــب عمــل آخــر
إلــى امللــف اخلــاص بــه وتســجيله كشــريك فــي اذن العمــل.

* *المستندات المطلوبة:
1.1عقد عمل موقع من قبل الطرفني (صاحب العمل  -العامل)
القدمي و اجلديد
2.2اعتماد توقيع الكفيل
ِ
3.3صورة اجلواز و اإلقامة
4.4شهادة الرواتب صاحلة صادرة من إدارة التفتيش
5.5إذن العمل السابق
6.6دفع الرسوم املقررة

* *المستندات المطلوبة:
1.1اعتماد توقيع صاحب العمل القدمي و اجلديد
2.2صورة اجلواز و اإلقامة
3.3شهادة الرواتب صاحلة صادرة من إدارة التفتيش
4.4إذن عمل السابق
5.5صــورة عقــد التأســيس ومزانيــة معتمــدة مــن وزارة التجــارة والصناعــة تفيــد بــأن رأس
املــال الشــركة يزيــد عــن ( )١٠٠الــف دينــار الكويتــي
6.6كتاب من املدير العام للهئية العامة للقوى العاملة أو نائبه باملوافقه على الطب
7.7دفع الرسوم املقررة

* *النماذج المطلوبة:
منوذج طلب التحويل
* *الجهة المنفذة لإلجراء:
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :قسم اإللغاء و التحويل
القسم
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 .23اسم اإلجراء :

* *النماذج المطلوبة:
منوذج طلب التحويل
* *الجهة المنفذة لإلجراء:
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :قسم اإللغاء و التحويل
القسم

27

دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .24اسم اإلجراء :

التحويل من القطاع احلكومي إلى األهلي

* *وصف اإلجراء
حتويــل عامــل بعمــل بالقطــاع احلكومــي بإحــدى اجلهــات احلكوميــة الــى صاحــب عمــل
فــي القطــاع األهلــى (ال يشــترط امتــام العامــل ملــده معينــة فــي القطــاع احلكومــي المتــام
عمليــة التحويــل)
* *المستندات المطلوبة:
1.1عقد عمل موقع من قبل الطرفني (صاحب عمل اجلديد  -العامل)
2.2اعتماد توقيع صاحب العمل اجلديد
3.3صورة اجلواز و اإلقامة
4.4شهادة الرواتب صاحلة صادرة من إدارة التفتيش
5.5كتــاب اجلهــة احلكوميــة موجهــة للهيئــة العامــة للقــوى العاملــة باملوافقــة علــى
التحو يــل
6.6حضور العامل شخصي ًا
7.7دفع الرسوم املقررة
* *النماذج المطلوبة:
منوذج طلب التحويل
* *الجهة المنفذة لإلجراء:
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :قسم اإللغاء و التحويل
القسم
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 .25اسم اإلجراء :

التحويل من القطاع األهلي إلى القطاع احلكومي

* *وصف اإلجراء
حتويــل عامــل مــن ملــف صاحــب العمــل فــي القطــاع األهلــي الــى احــد اجلهــات احلكوميــة
(وال يشــترط امتــام العامــل ملــدة معينــة لــدى صاحــب العمــل ليتمكــن مــن التحويــل )
* *المستندات المطلوبة:
1.1صورة اجلواز و اإلقامة
2.2شهادة الرواتب صاحلة صادرة من إدارة التفتيش
3.3موافقة اجلهة احلكومية موجة للهيئة العامة للقوى العاملة
4.4حضور العامل شخصي ًا
5.5كتاب من إدارة عالقات العمل باستالم العامل ملستحقاته
6.6دفع الرسوم املقررة
* *النماذج المطلوبة:
منوذج طلب التحويل
* *الجهة المنفذة لإلجراء:
 :إدارة إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :قسم التحويل واإللغاء
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .26اسم اإلجراء :

إللغاء النهائي للسفر
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 .27اسم اإلجراء :

إللغاء النهائي بسبب وجود العامل خارج البالد

* *وصف اإلجراء
طلــب صاحــب العمــل بإلغــاء اذن عمــل العامــل بســبب انتهــاء عالقــة العمــل إلســتكمال
إجــراءات ســفر العامــل نهائيــا عــن البــاد

* *وصف اإلجراء
طلــب صاحــب العمــل بإلغــاء اذن عمــل العامــل بســبب وجــود العامــل خــارج البــاد وفــق
الضوابــط املعتمــدة مــن الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة و وزارة الداخليــة

* *المستندات المطلوبة:
1.1صورة اعتماد التوقيع
2.2إذن عمل العامل
3.3جواز سفر العامل
4.4كتاب من إدارة عالقات العمل باستالم العامل ملستحقاته
5.5دفع الرسوم املقررة

* *المستندات المطلوبة:
1.1صورة اعتماد التوقيع
2.2إذن عمل العامل
3.3كتــاب اإلدارة العامــة إلجــراءات الدخــول و اخلــروج (برنــت منافــذ) تفيــد وجــود
العامــل ألكثــر مــن  ٦أشــهر خــارج البــاد أو إنتهــاء اقامــة العامــل وهــو خــارج البــاد
4.4دفع الرسوم املقررة

* *النماذج المطلوبة:
منوذج اإللغاء النهائي للسفر

* *النماذج المطلوبة:
منوذج اإللغاء النهائي لتواجد العامل خارج البالد

* *الجهة المنفذة لإلجراء:
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :مراقبة االستخدام
املراقبة
 :اإللغاء و التحويل
القسم

* *الجهة المنفذة لإلجراء:
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :مراقبة االستخدام
املراقبة
 :اإللغاء و التحويل
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .28اسم اإلجراء :

إلغاء النهائي بسبب وفاة العامل

* *وصف اإلجراء
طلب صاحب العمل بإلغاء اذن عمل العامل بسبب وفاة العامل
* *المستندات المطلوبة:
1.1شهادة الوفاة
2.2جواز السفر للعامل
3.3إذن عمل العامل
4.4دفع الرسوم املقررة
* *النماذج المطلوبة:
منوذج اإللغاء
* *الجهة المنفذة لإلجراء:
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :اإللغاء و التحويل
القسم
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 .29اسم اإلجراء :
جتديد إذن العمل

* *وصف اإلجراء
قيــام صاحــب العمــل بطلــب جتديــد اإلذن الصــادر للعامــل مــن قبــل الهيئــة العامــة للقــوى
العاملة
* *المستندات المطلوبة:
1.1عقد عمل موقع من قبل صاحب العمل و العامل
2.2إذن العمل السابق
3.3صورة اجلواز و اإلقامة
4.4اعتماد توقيع صاحب العمل األصلي و صورة عنه
5.5شهادة الرواتب صاحلة صادرة من إدارة التفتيش
6.6دفع الرسوم املقررة
* *النماذج المطلوبة:
منوذج طلب جتديد
* *الجهة المنفذة لإلجراء:
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :التجديد
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .30اسم اإلجراء :

 .31اسم اإلجراء :

* *وصف اإلجراء
كتــاب ضمــان مــن أحــد البنــوك بواقــع مبلــغ ( )٢٥٠دينــار عــن كل عامــل مواجهــة للهيئــة
العامــة للقــوى للعاملــة فــي حالــة اذا ماطلــب مــن صاحــب العمــل مــن قبــل اإلدارة املختصــة

* *وصف اإلجراء
هو اإلفراج عن الضمان املالي عند تالفي أسباب طلبه من قبل اإلدارة املختصة

تقدمي الضمان املالي

* *المستندات المطلوبة:
1.1كتاب الضمان املالي من احد البنوك احمللية
2.2صورة اعتماد التوقيع
3.3متاب تفويض للهيئة العامة للقوى العاملة بسحب الضمان املالي
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اإلفراج عن الضمان املالي

* *المستندات المطلوبة:
1.1صورة من كتاب الضمان املالي
2.2صــورة مــن إلغــاء التصريــح أو ســمة الدخــول أو الغــاء بــاغ التغيــب أو متــاب االفــراج
مــن إدارة التفتيــش
3.3صورة اعتماد التوقيع

* *النماذج المطلوبة:
منوذج تقدمي الضمان املالي

* *النماذج المطلوبة:
منوذج طلب اإلفراج عن الضمان املالي

* *الجهة المنفذة لإلجراء:
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :قسم التحصيل و الضمان املالي
القسم

* *الجهة المنفذة لإلجراء:
 :إدارة العمل املختصة
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :قسم التحصيل و الضمان املالي
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

إجــــــــــراءات
إدارة عمل العقود و المشاريع الحكومية
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 . 1اسم اإلجراء :

استخراج سمة دخول

* *وصف اإلجراء
قيام اإلدارة املختصة باستخراج تأشيرة الدخول للعمالة التي صدر لها تصريح عمل
* *المستندات المطلوبة :
 1.1صورة تصريح العمل
* *النماذج المطلوبة :
ال يوجد
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العقود احلكومية
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :تصاريح العمل
القسم
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 . 2اسم اإلجراء :

إعادة إرسال سمة دخول

* *وصف اإلجراء
قيــام اإلدارة املختصــة مــن خــال القســم املكلــف بإعــادة إرســال ســمة الدخــول لــوزارة
الداخليــة قبــل  ٣أشــهر مــن صــدور إذن العمــل وذلــك إذا مــا كانــت األســباب فنيــة أو تقنيــة
* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب رقابة أمنية
2.2التصريح األصلي
* *النماذج المطلوبة :
 :عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :تصاريح العمل
قسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 . 3اسم اإلجراء :

 .4اسم اإلجراء :

* *وصف اإلجراء
هــو اســتخراج تصريــح عمــل باســتقدام عامــل مــن خــارج البــاد بنــاء علــى مســتندات و
إجــراءات معينــة يتــم اتخاذهــا مــن قبــل قطــاع االســتقدام و االســتخدام فــي الهيئــة العامــة
للقــوى العاملــة

* *وصف الخدمة
إلغــاء تصريــح العمــل بعــد صــدوره بنــاء علــى طلــب صاحــب العمــل أو ألســباب تقدرهــا
إدارة العمــل أو بنــاء علــى طلــب اجلهــات األمنيــة أو النتهــاء مــدة التصريــح وهــي  ٦٠يــوم
مــن تاريــخ صــدوره لعــدم دخــول العامــل البــاد

* *المستندات المطلوبة :
1.1صورة اعتماد التوقيع
2.2شهادة الهيئة العامة للمعلومات املدنية (اجلهة املدني)
3.3شهادة الرواتب صاحلة من إدارة تفتيش العمل
4.4العالمة التجارية أو الوكالة التجارية
5.5صورة عن املؤهل العلمي مصدقة من سفارة دولة الكويت في بلد العامل
6.6صورة من البطاقة املدنية لصاحب العمل أو هوية املندوب
7.7صورة اجلواز
8.8صــورة مــن رخصــة القيــادة مصدقــة مــن اجلهــة املختصــة فــي بلــد العامــل فــي حالــة
تســجيله كســائق
 9.9صورة من كتاب شركة الطيران
 1010دفع الرسوم املقدرة

* *المستندات المطلوبة :
1.1التصريح األصلي
2.2صورة من جواز سفر العامل
3.3صورة اعتماد التوقيع
4.4الرسوم املقررة

إصدار تصريح عمل

إلغاء تصريح عمل

* *النماذج المطلوبة :
منوذج طلب إلغاء تصريح عمل
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة العقود املشاريع احلكومية
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :تبسيط وحتديث البيانات
القسم

* *النماذج المطلوبة :
منوذج طلب إصدار تصريح عمل
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقود و املشاريع احلكومية
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :تصاريح العمل
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 . 5اسم اإلجراء :

 . 6اسم اإلجراء :

* *وصف اإلجراء
قيــام صاحــب العمــل بطلــب جتديــد إذن العمــل الصــادر مــن قبــل الهيئــة العامــة للقــوى
العاملــة للعامــل املســجل علــى العقــد احلكومــي فــي حالــة جتديــد اجلهــة احلكوميــة
للعقــد أو متديــده

* *وصف اإلجراء
قيــام صاحــب العمــل بطلــب تعديــل ملهنــة العامــل أو تعديــل راتــب العامــل عنــد عمليــة
التجديــد

التجديد

* *المستندات المطلوبة :
1.1صورة اجلواز
2.2صورة شهادة الرواتب صاحلة صادرة من اإلدارة تفتيش العمل
3.3صورة اعتماد التوقيع
4.4دفع الرسوم املقررة
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تعديل املهنة والراتب عند التجديد

* *المستندات المطلوبة :
1.1صورة اجلواز
2.2صورة شهادة الراتب صاحلة صادرة من إدارة التفتيش
3.3اعتماد التوقيع
4.4صورة من عقد العمل املبرم بني صاحب العمل و العامل
5.5دفع الرسوم املقررة

* *النماذج المطلوبة :
منوذج جتديد

* *النماذج المطلوبة :
منوذج جتديد

* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :التجديد
القسم

* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :التجديد
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 . 7اسم اإلجراء :

التحويل من عقد حكومي لعقد حكومي

* *وصف اإلجراء
حتويل عمالة عقد حكومي الى عقد حكومي آخر لنفس صاحب العمل
* *المستندات المطلوبة:
1.1عقد عمل موقع من قبل الطرفني (صاحب عمل  -العامل)
2.2اعتماد التوقيع للعقد القدمي واجلديد
 3.3اجلواز األصلي وصورة اجلواز واإلقامة
 4.4شهادة الرواتب صاحلة صادرة من إدارة التفتيش
 5.5إذن عمل قدمي
6.6دفع الرسوم املقررة

 . 8اسم اإلجراء :

اإللغاء إلحدى إجراءات التحويل

* *المستندات المطلوبة :
برنت منافذ دخول وخروج
* *النماذج المطلوبة:
وفق منوذج إلغاء
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :قسم التحويل واإللغاء
القسم

* *النماذج المطلوبة :
منوذج طلب التحويل
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقود و املشاريع احلكومية
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :قسم التحويل واإللغاء
القسم

44

45

دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 . 9اسم اإلجراء :

إلغاء النهائي للسفر

إلغاء النهائي بسبب وجود العامل خارج البالد

* *وصف اإلجراء
طلــب صاحــب العمــل بإلغــاء اذن عمــل العامــل بســبب نهايــة عقــد العمــل الســتكمال
إجــراءات ســفر العامــل نهائيــا عــن البــاد

* *وصف اإلجراء
طلــب صاحــب العمــل بإلغــاء اذن عمــل العامــل بســبب وجــود العامــل خــارج البــاد ويكــون
وفــق الضوابــط املعتمــدة مــن الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة و وزارة الداخليــة

* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب من صاحب العمل بطلب إلغاء إذن العمل
2.2صورة اعتماد التوقيع
3.3إذن العمل للعامل
4.4جواز سفر العامل
5.5ما يفيد استالم العامل لكافة مستحقاته العمالية
6.6كتاب شركة الطيران
7.7دفع الرسوم املقررة

* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب من صاحب العمل بطلب إلغاء إذن العمل
2.2صورة اعتماد التوقيع
3.3إذن العمل للعامل
4.4كتــاب االدارة العامــة الجــراءات الدخــول و اخلــروج (برنــت منافــذ) تفيــد وجــود
العامــل ألكثــر مــن  ٦اشــهر خــارج البــاد
5.5دفع الرسوم املقررة

* *النماذج المطلوبة:
منوذج اإللغاء النهائي للسفر
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقودو املشاريع احلكومية
اإلدارة
 :مراقبة االستخدام
املراقبة
 :اإللغاء و التحويل
القسم
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 . 10اسم اإلجراء :

* *النماذج المطلوبة:
منوذج اإللغاء النهائي لتواجد العامل خارج البالد
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقودو املشاريع احلكومية
اإلدارة
 :مراقبة االستخدام
املراقبة
 :اإللغاء و التحويل
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .11اسم اإلجراء :

إلغاء النهائي بسبب وفاة العامل

* *وصف اإلجراء
طلب صاحب العمل بإلغاء اذن عمل العامل بسبب وفاة العامل
* *المستندات المطلوبة :
1.1شهادة الوفاة
2.2جواز السفر للعامل
3.3إذن العمل للعامل
4.4دفع الرسوم املقررة
5.5كتاب ادارة عالقات العمل حلفظ مستحقات العامل املتوفي
* *النماذج المطلوبة:
منوذج اإللغاء
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقودو املشاريع احلكومية
اإلدارة
 :مراقبة االستخدام
املراقبة
 :اإللغاء و التحويل
القسم
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 .12اسم اإلجراء :
إذن عمل أول مره

* *وصف اإلجراء
إصــدار إذن العمــل مــن قبــل الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة الــذي تــأذن مــن خاللــه للعامــل
العمــل لــدى صاحــب العمــل
* *المستندات المطلوبة :
1.1صورة جواز السفر صفحة اإلقامة
2.2عقــد العمــل املبــرم بــن صاحــب العمــل و العامــل (تصديــق عقــد العمــل مــن وزارة
اخلارجيــة املصريــة وســفارة دولــة الكويــت فــي مصــر)
3.3شهادة الرواتب صاحلة صادرة من إدارة تفتيش العمل
4.4تصريح عمل
5.5التأشيرة
6.6صورة اعتماد التوقيع
7.7صورة ختم الدخول
* *النماذج المطلوبة:
منوذج طلب إصدار إذن عمل بناء على تصريح عمل
 :إدارة عمل العقودو املشاريع احلكومية
اإلدارة
 :مراقبة االستخدام
املراقبة
 :تصاريح العمل
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .13اسم اإلجراء :

فتح ملف عقد حكومي (مقاول رئيسي)

* *وصف اإلجراء
يتــم فتــح ملــف لصاحــب العمــل عنــد تعاقــده مــع اجلهــات احلكوميــة او العقــود املســانده
(اجليــش االمريكــي) مــن قبــل ادارة العقــود و املشــاريع احلكوميــة
* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب من اجلهة احلكومية املتعاقد معها صاحب العمل
2.2شــهادة بنكيــه بقيمــه الضمــان املالــي مســجل بــه رقــم العقــد  ,تكــون ســارية ملــدة ٦
اشــهر بعــد تاريــخ انتهــاء العقــد
3.3إيصال دفع رسوم فتح ملف.
4.4جدول مهن.
5.5كتاب إدارة تفتيش العمل.
6.6صورة الترخيص التجاري للملف الرئيسي لصاحب العمل
7.7صورة االعتماد الرئيسي للشركة
 8.8صورة البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع
 9.9العقد املبرم بني صاحب العمل واجلهة املانحة للمناقصة (صورة العقد احلكومي)
 1010صورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع للملف الرئيسي
 1111دفع الرسوم املقرره
* *النماذج المطلوبة:
منوذج طلب تسجيل العقد احلكومي .
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :مراقبة تسجيل البيانات
املراقبة
 :بيانات أصحاب األعمال
القسم
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 .14اسم اإلجراء :

فتح ملف عقد حكومي (مقاول بالباطن)

* *وصف اإلجراء
يتــم فتــح ملــف لصاحــب العمــل عنــد تعاقــده مــع صاحــب عمــل املتعاقــد مــع اجلهــات
احلكومية من قبل إدارة العقود و املشــاريع احلكومية ويشــترط إن يكون العقد الرئيســي
مســجل فــي إدارة العقــود احلكوميــة
* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب من اجلهة احلكومية املتعاقد معها صاحب العمل
2.2شــهادة بنكيــه بقيمــه الضمــان املالــي مســجل بــه رقــم العقــد  ,تكــون ســارية ملــدة ٦
اشــهر بعــد تاريــخ انتهــاء العقــد
3.3إيصال دفع رسوم فتح ملف.
4.4جدول مهن.
5.5كتاب إدارة تفتيش العمل.
6.6صورة الترخيص التجاري للملف الرئيسي لصاحب العمل
7.7صورة اعتماد التوقيع لصاحب العمل
8.8صورة البطاقة املدنية للمفوض
9.9العقد املبرم بني صاحب العمل واجلهة املانحة للمناقصة (صورة العقد احلكومي)
1010العقد املبرم بني صاحب العمل الرئيسي و املقاول بالباطن
1111دفع الرسوم املقرره
* *النماذج المطلوبة:
منوذج طلب تسجيل .
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :مراقبة تسجيل البيانات
املراقبة
 :بيانات أصحاب األعمال
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .15اسم اإلجراء :

 .16اسم اإلجراء :

* *وصف اإلجراء
فــي حالــة متديــد اجلهــة احلكوميــة العقــد مــع صاحــب العمــل يلــزم ذلــك ملــف صاحــب
العمــل لكــي ال يتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة و اإلداريــة اجتــاه صاحــب العمــل

* *وصف اإلجراء
فــي حالــة متديــد صاحــب العمــل املتعاقــد مــع اجلهــة احلكوميــة للعقــد و اســتمرار
التعاقــد بــن صاحــب العمــل و املقــاول الباطــن يلــزم ذلــك ملــف صاحــب العمــل لكــي ال
يتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة و اإلداريــة اجتــاه صاحــب العمــل

متديد عقد حكومي

* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب من اجلهة املانحة للمناقصة يفيد بتمديد خطاب الضما
2.2ضمان مالي يغطي فترة التمديد.
3.3اعتمادالتوقيع املراد متديده.
4.4دفع رسوم املقدرة
* *النماذج المطلوبة :
النموذج املعد الجناز املعاملة
* *الجهة المنفذة لإلجراء :
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :مراقبة تسجيل البيانات
املراقبة
 :بيانات أصحاب األعمال
القسم
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متديد عقد حكومي (املقاول في الباطن)

* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب من اجلهة املانحة للمناقصة يفيد بالتمديد للعقد.
2.2خطاب ضمان مالي يغطي فترة التمديد.
3.3اعتماد التوقيع املراد متديده.
4.4صورة الترخيص التجاري
5.5دفع الرسوم املقدرة
* *النماذج المطلوبة:
النموذج املعد الجناز اإلجراء
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :مراقبة احلاسب اآللي
املراقبة
 :بيانات أصحاب األعمال
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .17اسم اإلجراء :

رفع احلظر عن امللفات املوقوفه.

* *وصف اإلجراء
يتــم هــذا اإليقــاف عنــد انتهــاء العقــد احلكومــي و يتــم رفــع احلظــر عــن امللــف عنــد تالفــي
أســباب اإليقاف
* *المستندات المطلوبة
1.1اعتماد التوقيع
2.2كتاب انتهاء العقد من اجلهة املالكة للعقد احلكومي (كتاب براءة الذمة)
3.3حصر بعدد العمال
4.4كتاب من صاحب العمل
* *النماذج المطلوبة :
ال يوجد
 :عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :احلاسب اآللي
املراقبة
 :تسجيل البيانات
القسم
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 .18اسم اإلجراء :

إلغاء تأشيرة الدخول

* *المستندات المطلوبة :
1.1كتاب إلغاء من قبل صاحب العمل يذكر فيه أسباب إلغاء تأشيرة الدخول
2.2التأشيرة
3.3أصل التصريح املراد إلغاء تأشيرته أو صورة عنه
4.4دفع الرسوم املقررة
* *النماذج المطلوبة:
النموذج املعد لإلجراء
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :تصاريح العمل
قسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .19اسم اإلجراء :

 .20اسم اإلجراء :

* *وصف اإلجراء
اآللية املتبعة لدفع الرسوم عند فتح ملف في إدارة العقود و املشاريع احلكومية

* *وصف اإلجراء
إجــراء لتمديــد الضمــان املالــي عنــد جتديــد صاحــب العمــل للعقــد مــع اجلهــة احلكوميــة
املتعاقــد معهــا

دفع رسم فتح امللف

* *المستندات المطلوبة :
1.1خطاب الصمان املالي األصلي
2.2صورة من كتاب اجلهة احلكومية بتقدير االحتياج لعمالة العقد.
3.3طلب تسجيل العقد احلكومي .
4.4طلب تسجيل مفوض بالتوقيع (نسخة إدارة العمل)
5.5طلب تسجيل مفوض بالتوقيع (نسخة إدارة العقود احلكومية)
6.6صورة العقد احلكومية
7.7دفع الرسوم املقدرة
* *النماذج المطلوبة :
منوذج املعاملة املعتمد
 :عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :التحصيل والضمان املالي
القسم
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متديد الضمان املالي

* *المستندات المطلوبة :
1.1الكفالة األصلية القدمية
2.2صورة من كاتب اجلهة احلكومية بتمديد العقد
3.3صورة إعتماد التوقيع
4.4حصر عمالة
* *النماذج المطلوبة :
النموذج املعد الجناز املعاملة
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :التحصيل والضمان املالي
القسم
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .21اسم اإلجراء :

اإلفراج عن الضمان املالي

* *وصف اإلجراء
هو اإلفراج عند الضمان املالي اخلاص بالعقد احلكومي في حالة انتهاء العقد
* *المستندات المطلوبة
1.1الكفالة األصلية  +صورة
2.2صورة من كتاب اجلهة احلكومية بانتهاء العقد
3.3كتاب إدارة تفتيش العمل
4.4حصر بعدد العمالة
5.5صورة اعتماد التوقيع
6.6كتاب إنتهاء العقد
7.7حصر عمالة
* *النماذج المطلوبة :
النموذج املعد الجناز اإلجراء
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :التحصيل والضمان املالي
القسم
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 .22اسم اإلجراء :

استبدال الضمان املالي

* *وصف اإلجراء
* *المستندات المطلوبة
1.1كتاب من الشركة
2.2صورة الضمان املالي القدمي
3.3الضمان املالي اجلديد األصلي
4.4صورة من كتاب جهة العقد احلكومي
5.5صورة اعتماد التوقيع
6.6حصر عمالة
* *النماذج المطلوبة :
النموذج املعد الجناز اإلجراء
 :إدارة عمل العقود واملشاريع احلكومية
اإلدارة
 :االستخدام
املراقبة
 :التحصيل والضمان املالي
القسم

59

دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

إجــــــــــراءات إدارة تقدير االحتياج
(محافظة العاصمة  -محافظة حولي  -محافظة الفر وانية  -محافظة الجراء
محافظة األحمدي  -محافظة مبارك الكبير)

60
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دليل اإلجراءات لقطاع الستقدام واالستخدام

 .1اسم اإلجراء :

 .2اسم اإلجراء :

* *وصف اإلجراء
وهــو تقديــر احتيــاج صاحــب العمــل مــن العمالــة لتنفيــذ اعمالــة ويخضــع هــذا التقديــر
ألنظمــة و إجــراءات ادارة تقديــر االحتيــاج التابعــة للهيئــة العامــة للقــوى العاملــة

* *وصف اإلجراء
وهــو تقديــر احتيــاج صاحــب العمــل مــن العمالــة لتنفيــذ أعمالــه مــن اجلهــات احلكوميــة
املصــدرة للترخيــص

* *المستندات المطلوبة
1.1صورة اعتماد التوقيع
2.2صورة عن شهادة الراتب صاحلة صادرة عن إدارة التفتيش
3.3صورة الترخيص التجاري
4.4صورة عقد اإليجار للمنشأة
5.5صورة وصل اإليجار
6.6شهادة ملن يهم األمر من الهيئة العامة للمعلومات املدنية حديثة
7.7كشف من اإلدارة العامة للمرور بعدد السيارات .
8.8شهادة من وزارة املواصالت مبزاولة النشاط (لنشاط نقل البضائع)
9.9كتاب التنسيق و املتابعة من اإلدارة العامة للمرور (لنشاطي النقل و األجرة)
1010إرفاق صور عن املستندات التي تثبت حجم النشاط (عقود  -فواتير  -تصنيف )... -

* *المستندات المطلوبة
1.1صورة اعتماد التوقيع
2.2صورة عن شهادة الرواتب صاحلة صادرة عن إدارة التفتيش
3.3صورة الترخيص التجاري
4.4صورة الترخيص الصادر عن اجلهة املختصة بالنشاط
5.5صورة عقد اإليجار للمنشأة
6.6صورة وصل اإليجار
7.7شهادة ملن يهم األمر من الهيئة العامة للمعلومات املدنية حديثة
8.8كشف من اإلدارة العامة للمرور بعدد السيارات
9.9إرفاق صور عن املستندات التي تثبت حجم النشاط (عقود  -فواتير  -تصنيف )... -
1010شهادة ملن يهم األمر صادرة عن اجلهة املختصة بالنشاط .

* *النماذج المطلوبة :
طباعة منوذج الطلب
 :إدارة تقدير االحتياج
اإلدارة
 :مراقبة تقدير االحتياج
املراقبة
 :قسم تقدير االحتياج
القسم

* *النماذج المطلوبة:
طباعة منوذج الطلب
 :إدارة تقدير االحتياج
اإلدارة املختصة
 :مراقبة تقدير االحتياج
		
املراقبة
 :قسم العمالة املقدرة
		
القسم

تقدير االحتياج
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تقدير االحتياج العمالة املقدرة

63

 .3اسم اإلجراء :

تقدير االحتياج للعقود و املشاريع احلكومية

* *وصف اإلجراء
وهــو تقديــر احتيــاج صاحــب العمــل مــن العمالــة لتنفيــذ تعهداتــه املتعاقــد عليهــا مــع
اجلهــات احلكوميــة وفــق لتقديــرات اجلهــة احلكوميــة صاحبــة املشــروع
* *المستندات المطلوبة :
1.1صورة اعتماد التوقيع
2.2صورة عن شهادة الرواتب صاحلة صادرة عن إدارة التفتيش
3.3صورة الترخيص التجاري
4.4صورة الترخيص الصادر عن اجلهة املختصة بالنشاط
5.5صورة عقد اإليجار للمنشأة
6.6صورة وصل اإليجار
7.7شهادة ملن يهمه األمر من الهيئة العامة للمعلومات املدنية حديثة.
* *النماذج المطلوبة:
طباعة منوذج الطلب
 :إدارة تقدير االحتياج
اإلدارة املختصة
 :مراقبة تقدير االحتياج
		
املراقبة
 :قسم العمالة املقدرة التابعة للعقود و املشاريع احلكومية
		
القسم
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