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طلب تقدير إحتياج عمالة
مركز الخدمة المتكاملة
الهيئـــــــة العامــــــة للصناعــــــــــة
دولة الكويت
:  المستندات المطلوبة
-1
-2
-3
.كشف عمالة من وزارة الشئون الإجتماعية و العمل
.حصر عمالة من وزارة الشئون الإجتماعية و العمل
.آخر وصل إيجار للقسيمة التابعة للهيئة
.صورة من الترخيص الصناعي
-4
.صورة من اعتماد توقيع
-5
.طباعة نموذج طلب
-6
:  الشروط
-1
-2
.أن يكون الترخيص ساري المفعول
.مرور عام كامل على آخر تقدير إحتياج عمالة
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الدورة المستندية لنموذج طلب تقدير إحتياجات المصانع من العمالة
اللازمة لتشغيل المنشأة / صناعة صغيرة
:الغرض من النموذج
:وقت تعبئة النموذج
:القائم بتعبئة النموذج
:السلطة التي تعتمد النموذج
:الجهة التي يسلم لها النموذج
عند طلب تقدير إحتياجات المصانع من العمالة اللازمة لتشغيل المنشأة
يتم تعبئة هذا النموذج عند طلب عمالة لمنشأة صناعية صناعة صغيرة
.جديدة أو قائمة
صاحب المنشأة أو من ينوب عنه
الإعداد   :  مذكرة من قبل الموظف المختص
الموافقة :  رئيس قسم خدمة العملاء
الإعتماد : مدير مركز الخدمة المتكاملة
مركز الخدمة المتكاملة
:طريقة تعبئة النموذج
يقوم صاحب المنشأة بتسجيل البيانات كاملة  ومفصلة بالمسمى 
الإداري والآلات المستخدمة و المسمى الوظيفي للعامل و العمالة
الموجودة و العمالة المطلوبة مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة
وبعد ذلك يتم تقديم هذا النموذج الى مركز الخدمة المتكاملة
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-:يرجى التكرم بالموافقة على تقدير احتياج عمالة تشغيل المصنع العائد لنا و ذلك للأسباب التالية
 ،،، مع خالص التحية
المحترم
السيد/ مدير الهيئة العامة للصناعة
 ،،، بعد التحية
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:مبررات طلب تقدير العمالة
:العنوان
:( أولاً  : بيانات عامة عن المشروع الصناعي ( المنشأة
(1)
(2)
(3)
(4)
: المصنع
الهاتف
الرمز البريدي
ص.ب
قسيمة
الشارع
قطعة
المنطقة
(5)
(6)
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:رقم الترخيص الصناعي
:إجمالي العمالة الحالية
الهاتف
الرمز البريدي
ص.ب
قطعة
المنطقة
: الإدارة
(7)
:إجمالي العمالة المطلوبة
: ثانياً : العمالة الإدارية
ملاحظات للاستخدام الرسمي
تقديرات مركز الخدمة
العمالة المطلوبة
العمالة الموجودة
الجنسية
المسمى الوظيفي
    
المجموع
        
العمالة المطلوبة
العمالة الموجودة
:ثالثاً : العمالة الإنتاجية
ملاحظات للاستخدام الرسمي
تقديرات مركز الخدمة    
الوردية 3
الوردية 2
الوردية 1
الوردية 3
الوردية 2
الوردية 1
الجنسية
المسمى الوظيفي
اسم الآلة
المجموع  
: رابعاً : الخدمات و الصيانة
ملاحظات للاستخدام الرسمي
تقديرات مركز الخدمة
العمالة المطلوبة
العمالة الموجودة
الجنسية
المسمى الوظيفي
    
المجموع
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: الملفات المرفقة بالطلب
نوع الملف المرفق
إسم الملف المرفق
رقم الملف
المرفق
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