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 والتوزيع النشر حقوق

 بالغرض فقط اصةخ لتكون الوثيقة هذه تقديم وقد تم ،لوزارة العمل فقط منوطة الوثيقة لهذه والتوزيع النشر حقوق جميع

 أو مناقصة أية في استخدامها أو غرض ألي منها جزء أي أو الوثيقة هذه ونسخ طبع إعادة يجوز ال. له تقديمها تم الذي

 الموافقة بدون هامن جزء أي أو الوثيقة هذه من الغرض أو بمحتوى التصريح أو اإلدالءيجوز  ال. أخرى وثيقة أية إلنتاج

 ألي أخري ريقةط بأية أو شفوي أو كتابي بشكل مباشرة غير أو مباشرة بطريقة ذلك تم سواء ،وزارة العمل من الكتابية

 .المصدر ذلك من موظف أو شركة، أو مؤسسة فرد، في يتمثل قد والذي ثالث، خارجي طرف

 © 2015 ،لوزارة العمل محفوظة والتوزيع النشر حقوق جميع
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 مقدمة

طريقة التعامل مع بوابة العقود الحكومية من ادخال وتعديل العقود الحكومية وكذلك مراجعة العقود يتناول هذا الدليل 
  الحكومية التي تم إدخالها او مراجعة التعديالت.

 

 تعريف المستخدمين
 يستفيد من دليل المستخدم هذا كالً من

 مدخل بيانات الجهة الحكومية 

  بيانات الجهة الحكوميةمراجع 

 مدير النظام 
 

 تنظيم الدليل
 .يتناول هذا طريقة استخدام المستخدمين لبوابة العقود الحكومية 
 

 التنسيقات المطبعية
 مثال وصف التنسيق

 سميك
 وأزرار روابط من المستخدم واجهة عناصر أسماء

 وأقسام
 التالي فوق انقر

 عقد إضافة صفحة لفتح الموقع في تظهر كما الصفحات أسماء سميك مائل

 توجيهات عامة
 رقم المنشأة إلى قسمين ينقسم 

 رقم مكتب العمل 

 رقم المسلسل 

 :يستطيع مدخل بيانات الجهة عمل االتي 

 إدخال عقد جديد 

 تعديل عقد 

 نقل رصيد بين المنشآت 

 البحث في العقود 

 عرض بيانات عقد 

 :يستطيع مراجع بيانات الجهة عمل االتي 

 جديد مراجعة عقد 

 مراجعة تعديل عقد 

 البحث في العقود التي تحت المراجعة 

 البحث في العقود 
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 عرض بيانات عقد 

 ال تستطيع الموافقه على تعديل قمت بإجرائه بنفسك 

  للمراجعه في نفس الوقت دمن مستخدم فتح عق أكثرال يستطيع 

  االخرين المستخدمينل دقيقه بعد ذلك سيتم إتاحة العقد للمراجعه من قب 30مدة جلسة المراجعه 



 7  بوابة العقود الحكومية

 الحكومية العقود بوابة إدارة

 تسجيل الدخول للخدمة
  بوابة العقود الحكومية ويقوم بتسجيل الدخولإلى موقع  يقوم المستخدم بالدخول

 

 لبوابة العقود الحكومية. الدخول 1 الشكل

 رسالة التالية البعد تسجيل الدخول بنجاح ستظهر 
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 . بوابة العقود الحكومية2 الشكل

 إضافة عقد مشروع
إذا كانت من صالحياته وسينتقل إلى شاشة  عقدبعد تسجيل الدخول بنجاح يستطيع المستخدم الضغط على إضافة 

 التالي:كل إضافة عقد جديد كما في الش

 

 

 

 . إضافة عقد مشروع3 الشكل
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العقود الحكومية يتم إصدار رصيد تأشيرات مباشرة لها بدون الحاجة إلصدار تأييد، أما المنشآت التي تحتاج  ملحوظه:
 إلصدار تأييد من الجهات الحكومية للحصول على مهن مرتبطة بالتأييد الحكومي فهي من تحتاج لتأييد فقط

 

 العمالة المطلوب هو العدد اإلجمالي للعقد/ التأييد؛ أي سعوديين ووافدينمجموع عدد 

 الحقول:

  الطلب:نوع 

o  الدخال عقد جديد جديد:عقد 

o :الستبدال عقد بشرط ان ال يكون منتهي إستبدال 

  رقم العقد شرط ان ال يكون مكرر العقد:رقم 

 وتكون تكلفة العقد بالريالقيمة العقد : 

  التعاقدتاريخ بداية 

 تاريخ النهاية 

 :نوع العقد 

o مباشر: لمنشاة واحده فقظ 

o تضامن: يمكن ادخال أكثر من منشأة 

 مجال العقد  

 :المنشأة 

o رقم المنشأة 

o الوظائف المطلوبة 

 بعد إدخال كافة البيانات يتم الضغط على حفظ لتظهر رسالة التأكيد التالية:

 

 

 رسالة التأكيد –. إضافة عقد مشروع 4 الشكل

 تأييدإدخال 
يستطيع المستخدم الضغط على إضافة تأييد إذا كانت من صالحياته وسينتقل إلى شاشة إضافة تأييد جديد كما في 

 علما بأنه يمكن إضافة منشأة واحده فقط في التأييد: الشكل التالي
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المنشآت التي تحتاج العقود الحكومية يتم إصدار رصيد تأشيرات مباشرة لها بدون الحاجة إلصدار تأييد، أما  ملحوظه:
 إلصدار تأييد من الجهات الحكومية للحصول على مهن مرتبطة بالتأييد الحكومي فهي من تحتاج لتأييد فقط

 

 مجموع عدد العمالة المطلوب هو العدد اإلجمالي للعقد/ التأييد؛ أي سعوديين ووافدين

 

 

 تأييد. إضافة 4 الشكل

 

 رسالة التأكيد –تأييد . إضافة 4 الشكل
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 تأييد/بحث عن عقد
بيانات  وإدخال من القائمة الرئيسية"البحثيستطيع المستخدم البحث عن عقد مشروع مدخل عن طريق الضغط على "

 البحث والضغط على بحث كما في الشكل التالي

 

 تأييد/. بحث عن عقد 5 الشكل
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 تأييد/عرض عقد 
 ويستعرض بياناته كما في الشكل التالي أو تأييدبعد البحث عن عقد مشروع يستطيع المستخدم اختيار عقد 

 

 . استعراض بيانات عقد 6 الشكل
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 . استعراض بيانات تأييد 7 الشكل
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 البحث عن العقود/التأييدات التي تحت المراجعة
من القائمة الرئيسية للبحث في العقود التي حالتها "تحت المراجعة"  يمكن لمراجعي بيانات الجهة الضغط على "المراجعة"

 أو حالتها "التعديل تحت المراجعة" كما في الشكل التالي:

 

 البحث عن عقد / تأييد تحت المراجعة. 8 الشكل
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 مراجعة عقد /تأييد
من خالل صفحة البحث في العقود/التأييدات يمكن لمراجعي بيانات الجهة عرض بيانات عقد/تأييد من خالل صفحة البحث أو 

 تحت المراجعه ومن ثم الضغط على "مراجعة"

 



 العمل وزارة-المملكة العربية السعودية 

                         16 

 

 عقد للمراجعة. عرض 9 الشكل

بعد الضغط على "مراجعه" سوف تظهر شاشة مراجعة بيانات العقد ومن ثم إختيار الموافقة أو الرفض ويتم إدخال سبب 
 حفظ.وفي النهاية يتم الضغط على  الرفض في حالة إختيار رفض

 .يتم إحتساب رصيد التأشيرات للمنشأة/المنشأة في العقد/التأييد بعد الضغط على "حفظ" 

 

 . مراجعة بيانات عقد10 الشكل

 ومن ثم تظهر رسالة التأكيد التالية:
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 . مراجعة بيانات عقد11 الشكل

 

 

 

 

 تأييد/تعديل عقد
تعديل العقد من صفحة بيانات العقد وسوف تظهر شاشة تعديل عقد مشروع كما في يستطيع المستخدم الضغط على 

الي ومنها يستطيع المستخدم إختيار سبب التعديل ويتم ادخال تاريخ نهاية العقد في حالة إختيار تمديدكما الشكل الت
 بالشكل التالي:
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 . تعديل عقد12 الشكل
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 مراجعة تعديل عقد /تأييد
بيانات الجهة عرض بيانات عقد/تأييد من خالل صفحة البحث أو من خالل صفحة البحث في العقود/التأييدات يمكن لمراجعي 

 تحت المراجعه ومن ثم الضغط على "مراجعة"

بعد الضغط على "مراجعه" سوف تظهر شاشة مراجعة بيانات العقد ومن ثم إختيار الموافقة أو الرفض ويتم إدخال سبب 
 ار رفض وفي النهاية يتم الضغط على حفظ.الرفض في حالة إختي
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 . عرض عقد للمراجعة13 الشكل
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 نقل الرصيد بين المنشآت
عن طريق اختيار العقد ثم اختيار  أخرىيمكن لمدخلي بيانات الجهة ان ينقلوا من رصيد منشأة في عقد معين إلى منشاه 

 يكون الرصيد غير مستخدم وساري. بشرط انيد إليها صالرصيد ثم إدخال رقم المنشاة المراد نقل الر

 يمكن استخدام هذه خدمة نقل الرصيد لحاالت التعاقد بالباطن، وشركات االئتالف المشتركة في نفس العقد

 يمكن نقل الرصيد من العقود القائمه أو قائمة والتعديل مرفوض

 

 . نقل رصيد على منشأة أخرى14 الشكل

 

 


