
@mrn.gov.sa

املنشآت
دليل استخدام

mrn.sa



الـمنــشـــــآت
االعمال وأصحاب 

 یوفـــر دلیـــل استخـــدام البوابة للمنشآت وأصحاب األعمال آلیـــة

:التســجیل واإللتحــاق  ببوابة العمل املرن وهي کالـــتالي

التسجیـــل في البـوابـــة العمـــل الـمــرن

ســهولة تســجیل بیانات املوظف ومعلومات الشرکـــة

آلیة إنشـــاء و توثیـــق عقـــد العمـل الـمـرن

آلیـــة البحـــث عن الکوارد الوطنیة من جمیع مناطـــق

ــة بمختلف مجاالتهم اململک



حساب  إنشاء 
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ــاء حـســـاب فـي  إلنـشــ
 بوابة العمل املرن یتـــم
 اختیار حساب جدیـــد في

 أعلـــی الصفـحــة

ــر صـفـحــة  ستـظـهـ
 حساب جدید التالیـــة
 ویتم اختیـــار حســاب

ــب عـمــــل  صـاحــ

 سیظهـــر صفـحـــة الـدخـول
ــد ویتطلـب الدخــول  املوحـ
 برقم الهویــة وکلمة التابع
ــوارد البـشـریــة  لوزارة الـمـ
  والتنمـیــــة اإلجتمـاعـیـــــة



املنصة رابط 
.1

 الدخـــول علی رابـــط املنصـــة                                 أو البحـــث عـــن

منصـــة العمـــل املـــرن عبر محـــرك البحث واختیـار الرابط ادناه

  یظهـــر بالصفحة أدناه الصفحـــة الرئیســیة لبوابة العمل املـــرن

:

( https://mrn.sa/ )



عقـد إنشـاء 
 إلنشـــاء عقـــد جدیـــد یمکن النقـــر علی " إنشاء عقد " في أعلـی

ــار الصفـحــة یـســ
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 یمکن للمنشــأة إضافــة أکثر من عقد

یجــب أن تکون العقود منها %20 للســعودیین



 بعــد اختیــار حالة العقد، یتــم تعبئة بیانات إنشــاء عقد مع األخذ

:باالعتبــار ما یلي ثم الضغــط علی التالي

ان ال یزید عدد الســاعات الیومیة عن 12 ســاعة

ان ال یزید عدد الســاعات األســبوعیة عن 24 ساعة

ان ال یزید اجمالي الســاعات الشــهریة عن 95 ســاعة

ان ال یقل ســعر الســاعة عن 25 ریال



 بعــد إنشــاء عقد ، یظهر للمســتخدم نمــوذج إضافة عامل مرن

: خــالل البحث عنه بأحــد الطرق التالیة

اســم العامل أو رقم الهویة

ملهنة ا

املســمی الوظیفي

کمــا یمکــن تعیین عامل جدید غیــر موجود بالنظام



 بعد تعییـــن العامـــل ســوف یظهر البیانات املسجلـــة في موقع

: ویقـــوم املستخـــدم باختیـــار العامـل املطلـوب

 عامـــل جدیـد (ادخـال رقـم                                                                               البحــث (الضغط علی بحث)
ــة، تـاریــخ املیـالد  الهـویـ

ي لهجـر )با



 ـ بعد دعوة العامـــل املرن تظهر لصاحـــب املنشـــأة صفحة یتـــم

فیهـــا عـــرض جمـیع تفاصیـــل العقد وبنـوده

 ـ یتم إرســـال العقد للعامل املـــرن لیقوم بدوره بالقبـــول وتتم

ــة التـوظیـف رحـلــ



العقود  حالة 
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 عقود املوثقة لصالح شــرکة

عقــود املوثقة لصالح الشــرکات املتعاقدة

 یمکــن للمســتخدم االطالع علی حالة العقــود املوثقة من خالل

:لوحة املســتخدم خاصة به



الفواتیر
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 یمـکـــن للمستـخـــدم تحمیـــل الفـواتیـــر من خـــالل النـقـر علـی

 "الفواتیـــر"  في أعلـــی الصفحـــة ثم النقـــر علی ایقونـــة التحمیل

املوجـــودة بجانـــب الفاتـورة املـــراد تحمیلهــا



ملین لعا ا
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 یمـکـــن للمـستـخـــدم عـــرض العـاملیـــن مـن خـــالل النقـر علـی

 "العاملیـــن" فـي أعلـــی الصفـحـة



الشخصي امللف 
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 یمکن لصاحـــب العمـــل تعدیـــل بیانـات امللـــف الشخصي بالنقر

علی "امللـــف الشخصـــي" في أعلـی یســـار الصفحـة

"یتــم تعبئــة البیانات کاملة ثــم النقرعلی "تأکید
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