
 حصااب العملأل( طاقات)إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل 

 
  :صاحب عملك فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها للتسجيل في البوابة الوطنية للعمل

 
 منشآت القطاع الخاص –خطوات التسجيل 

 (.الربحي وغير الحكومي أو شبهالخاص ) على صفحة التسجيل، يجب عليك تحديد نوع مجال صاحب العمل الذي تنتمي إليه .1

 .بعد أن تقوم باختيار القطاع الخاص، سوف يتم توجيهك إلى صفحة وزارة العمل حيث يجب عليك أن تقوم بتقديم بيانات اعتماد وزارة العمل .1

تفاصيل األخرى مثل أي إنشاء تريد بعد مصادقة بيانات االعتماد، سوف يتم إعادة توجيهك إلى البوابة الوطنية للعمل حيث ستكون مطالباً بتقديم ال .2

 .التسجيل به وعنوان بريد إلكتروني واحد

 .في البوابة الوطنية للعمل" مسجل بشكل جزئي"يجب أن تقبل شروط وأحكام البوابة الوطنية للعمل من أجل المضي قدماً في التسجيل وأنت اآلن  .3

نوان البريد اإللكتروني الذي قدمته مع رابط تحقق وعليك أن تنقر على هذا الرابط للتحقق سوف تقوم البوابة الوطنية للعمل بإرسال بريد إلكتروني إلى ع .4

 .من عنوان البريد اإللكتروني

 الرباي وغير  الاكومي شبه  أحصااب العمل في القطاع –خطوات التسجيل 

 (.الربحي وغير الحكومي شبهالخاص أو ) على صفحة التسجيل، يجب عليك اختيار نوع مجال صاحب العمل الذي تنتمي إليه .1

وتشمل هذه  تحديد القطاع العام، سوف يتم توجيهك إلى صفحة حيث يطلب منك إدخال المعلومات التي يمكن التصديق عليها من قبل البوابة الوطنية للعمل .2

رقم تسجيل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والرقم الوطني للمستثمر اإلقامة الخاص بك بين المعلومات األخرى ذات الصلة مثل اسم  المعلومات،

 .المستخدم وكلمة المرور الخ

وخطاب ( التي تم تقديم رقمها مسبقاً )ة يجب عليك أن تقوم برفع ثالث وثائق وهي شهادة تسجيل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبطاقة إثبات الهوي .3

 .التفويض من صاحب العمل

في البوابة " مسجل بشكل جزئي"يجب عليك أيضاً أن تقبل شروط وأحكام البوابة الوطنية للعمل من أجل المضي قدماً في التسجيل وسوف تكون بعد ذلك  .4

 .الوطنية للعمل

 .للعمل بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر مختلفة للتحقق من صحتها في حال تقديم المعلومات، سوف تقوم البوابة الوطنية .5

ابط ويجب في حال التحقق من الصحة بنجاح، سوف تقوم البوابة الوطنية للعمل بإرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي قدمته مع ر .6

 .نيعليك النقر على الرابط للتحقق من عنوان البريد اإللكترو

ويمكن الدخول إلى كامل مزايا البوابة " مسجل بشكل كامل"في حال االنتهاء من التحقق من البريد اإللكتروني، سوف تكون 
الوطنية للعمل ويمكنك اآلن إنشاء إعالن وظيفي لألفراد والبحث عن المتقدمين وطلب وتلقي الطلبات المقدمة من األفراد 

 ت م  األفراد من البوابة الوطنية للعملويمكن أيضاً تحديد مواعيد المقابال

 

 

 


