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 : للمرافقينالعمل المؤقت  –التعاقد المباشر خدمة مقدمة عن  1

المرافقين داخل المملكة بالعمل في هي خدمة تهدف إلى تسهيل وتشجيع مشاركة 

المصرح لها مع المنشآت بوابة الكترونية تجعن طريق الوظائف المهنية، 

بصفة نظامية وتوثيق  مؤقتا   الراغبين بالعمل بالمرافقين ،باالستفادة من الخدمة

 . العالقة التعاقدية بينهم

 للمرافقينالمؤقت لعمل خدمة االمستفيدون من دليل  2

 المصرحة بالعمل  المنشآت .1

 الباحثين عن عمل المرافقين  .2

 للمنشآتلخدمة دليل ا 3

 في البوابة دخول المنشآتتسجيل  3.1

بنفس   )https://www.ajeer.com.sa  (بالدخول إلى بوابة أجيرالمنشأة تقوم  .1

عن طريق النقر على  حساب المنشأة في وزارة العمل والتنمية االجتماعية

  إللكترونية الدخول عن طريق الخدمات ا
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قم بإدخال بيانات الدخول لحسابك في الخدمات اإللكترونية لوزارة العمل  .2

 تسجيل دخولوالتنمية االجتماعية ثم قم بالنقر على 

 

بالنقر على في بوابة أجير  االستفادة منهااختيار منشأتك التي تود قم ب .3

 اختيار منشأة
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 بناء ملف المنشأة  3.2

 التاليقم بإضافة نبذة عن منشأتك ثم النقر على  .1

 

لتتمكن من  التاليثم النقر على قم بإضافة بيانات مسؤول واحد على األقل  .2

 االستفادة من خدمات البوابة
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إلى لوحة التحكم  توجيهكليتم  تأكيدقم بتأكيد بياناتك من خالل النقر على  .3

 الخاصة بمنشأتك

 

 بمنشأتكلوحة التحكم الخاصة  .4
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 التعاقد مع الباحث عن عمل )مباشرة دون المرور بسوق العمل( 4

 (المنشأةإنشاء عقد من قبل ) 4.1

 في القائمة الجانبية "العقود"من خالل صفحة  إنشاء عقدقم بالنقر على  .1

  

 التاليثم النقر على  الباحث عن عملإدخال بيانات بتحديد نوع اإلشعار وقم  .2
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  "إرسال"قم بإدخال التفاصيل اإلضافية للعقد ثم النقر على  .3

 : يتم التحقق من قبل النظام للحاالت التالية:مالحظة

فإنه يشترط تسجيل دخوله  في حال كان لدى الباحث عن عمل حساب في بوابة أجير،

قبول الرجاء االطالع على  -إلى البوابة وقبول العقد الستكمال اجراءات الخدمة 

 العقد )من قبل الباحث عن عمل(

، فإنه سيتم اعتبار في حال لم يكن لدى الباحث عن عمل حساب في بوابة أجير

العقد مقبول )مبرم( تلقائيا ، ويمكن للمنشأة إصدار فاتورة اإلشعار واستكمال 

الرجاء االطالع على  -قد دون اشتراط قبول الباحث عن عمل للع الخدمةإجراءات 

  إصدار فاتورة إشعار العمل المؤقت للمرافقين من قبل )المنشأة(
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 (الباحث عن عملقبول العقد من قبل ) 4.2

دليل الخدمة  )يرجى االطالع علىيقوم الباحث عن عمل بقبول العرض المناسب  .1

 لمزيد من التفاصيل( لألفراد

ام فور قبول الباحث عن عمل يتم إصدار إشعار العمل تلقائيا  من قبل النظ .2

من قبل سداد قيمة اإلشعار و -إن وجد  -رفع المرفقات الالزمة للعقد ولكن يجب 

 منه كي تتمكن من طباعته واالستفادةالمنشأة 

 

 من قبل )المنشأة(عمل مؤقت شعار صدار فاتورة إلإرفع المرفقات و 4.3

من القائمة الجانبية واختيار العقد المراد إصدار  العقودقم باختيار قسم  .1

 فاتورة اإلشعار له 

 وإرفاق الملف المطلوب رفع مرفقاتالنقر على قم ب .2

 

 
 

 
 

 قم بالنقر على إصدار فاتورة  .3
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بعد سداد قيمة الفاتورة )عن طريق خدمة سداد(، قم بتحديد اإلشعار المراد  .4

لنقر في القائمة الجانبية، ثم قم با اإلشعاراتطباعته، وذلك من خالل صفحة 

 طباعةعلى 
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 التعاقد مع الباحث عن عمل )من خالل سوق العمل( 5

 (المنشأةمن قبل )تقديم عرض لباحث عن عمل  5.1

ع على السير الذاتية الطالل التعاقد المباشرقم باختيار سوق العمل لخدمة  .1

 ثين عن عمل وعرض تفاصيلهاللباح

 

 تقديم عرضالمناسب والنقر على  للمرشحالذاتية السيرة بعرض تفاصيل  قم .2
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 على ثم النقر إدخال بيانات العرض كاملة وإرفاق صورة من العقد الرسميقم ب .3

 إرسال

 

 
 

 رسالة تأكيد إرسال العرض بنجاح تظهر .4
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 (المنشأةللعرض المقدم من قبل )الباحث عن عمل  قبول / رفض 5.2

دليل الخدمة  )يرجى االطالع علىالعرض المناسب  بقبوليقوم الباحث عن عمل  .1

 لمزيد من التفاصيل( لألفراد

يتم إصدار إشعار العمل تلقائيا  من قبل النظام فور قبول الباحث عن عمل  .2

وسداد قيمة اإلشعار من قبل  -إن وجد  -رفع المرفقات الالزمة للعقد ولكن يجب 

 المنشأة كي تتمكن من طباعته واالستفادة منه
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 ألفرادالخدمة لدليل  6

  في البوابة)الباحثين عن عمل( تسجيل األفراد  6.1

تسجيل الوصول إلى و )https://www.ajeer.com.sa (بالدخول إلى بوابة أجيرقم  .1

 من خالل إحدى الطرق الموضحة أدناه جديد مستخدم

. 

  

https://www.ajeer.com.sa/


  

 لخدمة العمل المؤقت للمرافقين دليل المستخدموثيقة 
                                                                             

14 
 

 

 )بالميالدي( رقم الهوية وتاريخ الميالد الخاص بكقم بإدخال  .2

 

مركز من نظام  ساسية للباحث عن عمليتم إسترجاع البيانات الشخصية األ .3

 الوطني التابع لوزارة الداخلية المعلومات

قم بإنشاء كلمة مرور وإدخال رقم الجوال والبريد اإللكتروني ثم النقر على  .4

 حساب"ال"إنشاء 
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لتتمكن من التقديم على الشواغر الوظيفية المطروحة في سوق  قم بتفعيل حسابك .5

  عبر إدخال كود التفعيل المرسل برسالة نصية لرقم الجوال العمل، وذلك
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 تسجيل دخول األفراد )الباحثين عن عمل( في البوابة 6.2

تسجيل والوصول إلى  )https://www.ajeer.com.sa (قم بالدخول إلى بوابة أجير .1

 من خالل إحدى الطرق الموضحة أدناه الدخول

 

ليتم تسجيل الدخول قم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور ثم النقر على  .2

 توجيهك إلى لوحة التحكم الخاصة بك
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 من قبل )الباحث عن عمل( السيرة الذاتية نشرإنشاء و 6.3

من القائمة  حسابيقم باختيار للوصول إلى السيرة الذاتية الخاصة بك،  .1

النقر على قم أو  ،مباشرة "تعديل السيرة الذاتية"الرئيسية ثم النقر على 

 تعديل السيرة الذاتيةثم النقر على  لوحة التحكم
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اختيارية  جميع األقسام) قسام السيرة الذاتيةاإللزامية ألقول قم بتعبئة الح .2

  (الوظيفة المرغوبةعدا قسم 
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ليتم  "نشر السيرة الذاتية"بعد تعبئة الحقول وحفظ اإلضافات، قم بالنقر على  .3

 بالمنشآتعرضها في سوق العمل الخاص 

 

 
 

تظهر رسالة تأكيد نشر السيرة الذاتية في سوق العمل، ويمكن إلغاء نشر  .4

 السيرة الذاتية عند الرغبة بذلك
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 من قبل )الباحث عن عمل( العروض المستلمةاستعراض  6.4

الستعراض العروض  العروض والعقودقم بالدخول على لوحة التحكم ثم النقر على  .1

 المنشآتالوظيفية المرسلة من قبل 

 
 

من القائمة الجانبية لإلطالع على العروض ثم  العروض المستلمة بالنقر علىقم  .2

 ستعراضاالنقر على 
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ليتم إصدار اإلشعار  "قبول"قم بمراجعة تفاصيل العرض المستلم ثم النقر على  .3

 تلقائيا  من قبل النظام 

كي تتمكن من طباعته واالستفادة من قبل المنشأة : يجب سداد قيمة اإلشعار * مالحظة

 منه
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 طباعة اإلشعار من قبل )الباحث عن عمل( 6.5

بالتالي تتاح خاصية ووسداد قيمته شعار لإل فاتورة بإصدار المنشأةتقوم  .1

  الباحث عن عمل للفرد طباعة اإلشعار

في القائمة  اإلشعاراتقم بتحديد اإلشعار المراد طباعته من خالل صفحة  .2

 طباعةالجانبية، ثم النقر على 

 

 

 


