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خـدمـة مـزود 
العمـــل املــرن

 یوفر دلیـــل استخـــدام البوابة للمزودي الخدمة آلیـــة التسجیـــل

:واإللتحـــاق  ببوابـــة العمـل املـرن وهـــي کالتالـي

التسجیـــل في البوابـــة العمـل املـرن

آلیـــة إرفـاق املستنـــدات املطلوبـة

سهولـــة تسجیل بیانات املوظـــف ومعلومـــات الشرکـة

آلیـــة إنشــــاء و توثیـق عقـــد العمـل املــرن

آلیـــة البحـــث عن الکـــوارد الوطنیـــة من جمیـع مناطـق

اململکة بمختلـــف مجاالتهـــم



الدخول  تسجیل 
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ــل الدخول یتـم  لتسجیـ
ــل دخـول  اختیار تـسجیـ
ــی الصفـحــة  فـي أعـلـ

ــر صفـحـــة  ستـظـهـ
ــل الـدخـــول  تسـجـیـ
ــة ویتم اختیـار  التالیـ
 حســـاب مـزود خدمـة

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

 بـعـــد تـسـجـیــــل الـدخـــول
 وسیظـهــــر للمـسـتـخـــــدم
 تلقائیـــًا جمـیـــع الشـرکـــات
 التابعــة له (إن وجدت) وعلیه
 اختیــــار الشرکـــة املعنیــــة



املنصة رابط 
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 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/ )



 املســتندات املطلوبة
 بعـــد اختیـــار الشـرکـة املعنـیــــة، یقـوم بإرفـــاق املسـتنــدات

 املطلـوبـــة لیتـــم مراجعتهـــا والضغـط علـــی تـأکیــد
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شــهادة السجل التجاري

 شــهادة تســجیل العالمة التجاریة للتطبیق

ــهادة التأمینات االجتماعیة ش

الزکاة شهادة 

الوطني العنوان 

:



تأکید املســتندات
 بعد املوافقـــة علی طلـــب اإللتحـــاق من خالل التسجیـــل وإرفـاق

املســتندات، یجب إکمال معلومات املنشــأة والضغــط علی تأکید
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:



عقد إنشاء 
 إلنشـــاء عقـــد جدیـد یمکـــن النقر علی " إنشـــاء عقد " في أعلی

ــار الصـفـحـــة یـسـ

.5



:یتـــم تحدیـــد نوع العقـد املنشـــأ ثم الضغـــط علی التـالــي

إنشــاء عقد ملنشأتي

 إنشــاء عقد بالنیابة عن منشــأة أخرى



 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 ذلك علی املســتخدم املوافقة علی الشــروط وارســال العقد

 للمنشــأة للموافقــة علــی العقد قبل ارســاله للعامل املرن



 حالة العقود املنشــأة
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 یمکــن للمستخـــدم االطلـــاع علی حالة العقود املنشــأة من خالل

 لوحـــة املسـتـخــــدم خـاصة بـه



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



92000265 : اتصل بنا 

support@mrn.sa

mrn.sa


