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** تتمتع وزارة التنمية اﻹدارية والعمل والشؤون اﻻجتماعية بالحق في تغيير أو تعديل محتوى هذا الدليل بشرط اﻹخطار بذلك من خﻼل طرق
اﻻتصال المتاحة.
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تسجيل الدخول إلى "حكومي"
 -1افتح متصفح اﻹنترنت واكتب الـ URLاﻵتي.hukoomi.gov.qa :
 -2اضغط على "استكشف الخدمات" من القائمة الرئيسية.
 -3اختر "صاحب عمل مواطن" و"صاحب عمل زائر".
 -4اضغط على "ابدأ باﻻستكشاف".
 -5من قائمة "أنواع الخدمات" ،اختر "خدمة إلكترونية" ،ومن "الموضوعات" اختر "المال واﻷعمال" ،ومن "الجهات" اختر "وزارة التنمية
اﻹدارية والعمل والشؤون اﻻجتماعية" ،ومن "خدمات برسوم" اختر "ﻻ".
 -6ابحث عن خدمة "تقديم طلبات استقدام العمالة" في قائمة خدمات "جهات العمل".
 -7اضغط على الخدمة لتفتح الصفحة التعريفية الخاصة بها.
 -8اضغط على "تقديم الطلب إلكترونيًا".
 -9أدخل بطاقتك الذكية وقم بتسجيل الدخول إلى "حكومي".

تقديم طلب جديد ﻻستقدام العمالة

لتقديم طلب جديد ﻻستقدام العمالة ،يحتاج مندوب المنشأة إلى اختيار الفرع الرئيسي أو اﻷفرع اﻷخرى التي يحتاج إلى التقديم عليها.

حتاج المندوب إ تعبئة الحقول اﻵت ة:
 .1رقم ال ه اء
 .2رقم الرخصة التجار ة
 .3رقم السجل التجاري
الضغط ع "متا عة".

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ
حال عدم وجود سجل تجاري أو رخصة تجارة للم شأة ،ير

اخت ار "الم شأة ل س لديها رخصﺔ تجار ﺔ أو سجل تجاري".

ير العلم :من المهم إدخال رقم الرخصة التجار ة والسجل التجاري إذا انت هذه المعلومات متاحة عن الم شأة ،ﻷن عدم إدخالها قد
يؤدي إ عدم استﻼم الطلب.

جب ع مندوب الم شأة إدخال الب انات اﻵت ة:

.1
.2

رقم الجوال وال د اﻹل و الذي س تم إرسال إخطارات النظام إل ه.
تفاص ل العمالة المطل ة ،وال شمل:
أ .المهنة
ب .الج س ة
ج .الن ع )ذكر أو أن (
د .رقم العمالة المطلوب

 .3الضغط ع زر "إضافة".
 .4إعادة الخطوة رقم  2إذا كنت ترغب

إضافة معلومات عن العمالة.

 .5مكنك حذف أي من تفاص ل العمالة من خﻼل الضغط ع أ قونة "حذف المسودة".
 .6اضغط ع "تقد م" ﻹنهاء عمل ة إرسال الطلب.
 .7مكنك الضغط ع
الذي تم تقد مه سا قا.

"حفظ مسودة" لحفظ مسودة الطلب ،ثم مكنك ﻻحقا اس جاع الطلب المحفوظ للمتا عة استخدام الطلب

 .8إذا ضغطت "رج ع" ،س ل

النظام معلومات العمالة ال تم إدخالها وس جع ك إ الشاشة السا قة.

ﻣلحوظة:
لن يتمكن المندوب من متابعة أي من الحاﻻت اﻵتية:
 .1إذا كانت المنشأة محظورة من وزارة التنمية اﻹدارية والعمل والشؤون اﻻجتماعية.
 .2إذا كان هناك طلب قيد الدراسة من قبل إدارة اﻻستخدام.
 . 3أي سبب آخر متعلق بالقواعد واللوائح الصادرة عن وزارة التنمية اﻹدارية والعمل والشؤون اﻻجتماعية.
عد تقد م الطلب بنجاح ،س كون ق د الدراسة من ف ق خدمة العمﻼء ب دارة اﻻستخدام .وس سل النظام أ ضا إخطارا ال د اﻹل و وعن ط ق
رسالة نص ة قص ة تحتوي ع رقم الطلب ح يتمكن المندوب من متا عة حالة الطلب إما إل ون ا من خﻼل بوا ة “حكو ” أو من خﻼل إدارة
اﻻستخدام.

اﻻستعﻼم عن طلبات استقدام العمالة

مكن لمندوب الم شأة استخدام شاشة حالة الطلب لﻼطﻼع ع حالة الطلب ق د التنف ذ أو أي طلب سابق للم شأة أو فروعها تم
تقد مه .وﻻستخدام هذه الخدمة ،س حتاج المندوب إ ما :
 .1اخت ار رقم الم شأة إما للف ع الرئ
 .2إدخال رقم الطلب والسنة.
 .3الضغط ع زر " حث".

أو الفروع اﻷخرى.

س عرض النظام تفاص ل الطلب ال ستظهر حالة الطلب ،وحالة العمالة الموافق عليها ) حال تمت الموافقة ع الطلب( ،وتفاص ل
العمالة المطل ة.
و مكن للمندوب ال حث عن طل ات أخرى من خﻼل الضغط ع زر "رج ع".
ﻣلحوظة:
في حال أدخل المندوب رقم وسنة طلب غير موجود بقاعدة البيانات ،سيظهر النظام الرسالة اﻵتية.

استعراض إحصائية بالعمالة في منشأة

حتاج مندوب الم شأة إ اخت ار رقم ق د الف ع الرئ

أو الفروع اﻷخرى لﻼطﻼع ع اﻹحصائ ات العمال ة الحال ة.

س عرض النظام اﻹحصائ ات العمال ة للم شأة أو الف ع الذي تم اخت اره مع عرض التفاص ل اﻵت ة:
 .1رقم موافقة وزارة الداخل ة
 .2رقم الطلب لدى وزارة التنم ة اﻹدار ة والعمل والشؤون اﻻجتماع ة

 .3تار ــخ انتهاء ان الموافقة
 .4تفاص ل العمالة :المهنة ،والج س ة ،والن ع ،والرقم المعتمد للعمالة ،والرقم المستخدم ،والعدد المت
 .5العدد اﻹجما للعمالة الم شأة.
شكرم ﻻستخدام م بوا ة "حكو ".
إذا ان لد م أ ة استفسارات ،ير

اﻻتصال ع الرقم +974 44069999

.

