
 للباحثين عن العمل( طاقات)إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل 

 
 :كباحث عن عمل فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها للتسجيل في البوابة الوطنية للعمل

 الدخول إلى صفحة التسجيل :الخطوة األولى (www.taqat.sa) كباحث عن عمل، واختيار نوع المستخدم، وثم الفئة 
 و يتحقق ( واردة فيما بعد)بناًء على االختيار، فإن البوابة الوطنية للعمل سوف تقوم بطلب معلومات معينة  :الثانية الخطوة

 :من المعلومات التي قمت بتقديمها( هدف)صندوق تنمية الموارد البشرية 
 رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميالد :مواطن سعودي 
 ة وتاريخ الميالد ورقم الهوية الوطنية لألمرقم اإلقام :غير سعودي من أم سعودية 

 قم باختيار اسم مستخدم وكلمة مرور وعنوان بريد إلكتروني ورقم جوال وإدخال الكلمة الظاهرة في  :الخطوة الثالثة
الرجاء التأكد من أن رقم الجوال المدخل يعمل ويستقبل الرسائل . الصورة بشكل صحيح والموافقة على الشروط واألحكام

بعد تقديم المعلومات، سوف تقوم البوابة الوطنية للعمل بإرسال رقم تحقق يتم استخدامه لمرة واحدة إلى رقم الجوال . نصيةال
 .الذي تم إدخاله

 بعد التأكد من رقم الجوال، تتحقق البوابة الوطنية للعمل من المعلومات التي قمت بإدخالها وطالما لم يتم  :الخطوة الرابعة
 .على البوابة الوطنية للعمل ويتم تحديث حالة التسجيل بعد االنتهاء من التدقيق" مسجل جزئيا"اناتك فإنك تعتبر التحقق من بي

 بعد التحقق من المعلومات، سوف يطلب منك التأكيد على البريد اإللكتروني الخاص بك من خالل استالم  :الخطوة الخامسة
 .نهاء إجراءات التأكد من البريد االلكترونيرابط للتأكيد بحيث تقوم بالنقر على الرابط إل

 بعد التأكد من البريد االلكتروني، يتم التسجيل بنجاح وتتمتع بإمكانية الدخول بشكل كامل إلى البوابة  :الخطوة السادسة
 .الوطنية للعمل

ملفك الشخصي ونشرها وبعد إتمام التسجيل بشكل كامل على البوابة الوطنية للعمل، يمكنك إنشاء صفحة تتضمن معلومات 
 .على البوابة الوطنية للعمل ويمكنك أيضا إنشاء طلب توظيف وإرساله ألصحاب العمل المناسبين

______________________________________________________________________ 

 
 :قبل االنتقال عليك اتخاذ الخطوات التالية (مثل حافز ومكافأة الجدية للعمل) لو كنت مسجل في احدى البرامج 

 
الدخول إلى صفحة التسجيل كباحث عن عمل، اختيار نوع المستخدم، وثم يجب الضغط على اختيار  :الخطوة األولى

 .المسجلين السابقين في حافز أو مكافأة الجدية للعمل
 في الحقل األول، أدخل رقم الهوية :الخطوة الثانية
 في الحقل الثاني، أدخل الرقم السري حسب التعليمات التالية :الخطوة الثالثة

الجزء الثاني هو تاريخ (  -) متبوعا بـخط  T الجزء األول هو الحرف(: باللغة االنجليزية)الكلمة السرية تتكون من جزئين 
 (سنة/ شهر/يوم ) YYYYMMDD ميالدك بالتقويم الهجري بالصيغة

 :مثال لكلمة سرية صحيحة
 2041/41/11: الميالدتاريخ 
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