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 .1المقدمة
يوضح هذا الدليل كيفية لتقديم طلب تغير المهنة عامل وافد من خالل نظام الخدمات اإللكترونية.
من خالل نظام الخدمات اإللكترونية يمكن المنشأة من التقدم بطلب تغيير مهنة العامل الذي يعمل لديها لتطابق العمل الذي يقوم به في المنشأة.

 .2خطوات تنفيذ الخدمة
يوضح هذا الدليل كيفية لتقديم طلب تغير المهنة عامل وافد من خالل بوابة الخدمات اإللكترونية.

 2.1الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
بالضغط على الخدمات االلكترونية تظهر قائمة منسدلة بالخدمات المتعلقة
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 2.2الدخول على بوابة الخدمات اإللكترونية للعمل
يقوم ممثل المنشأة بالدخول على خدمة تغير المهنة عامل وافد من خالل البوابة اإللكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
يتم اختيار بوابة الخدمات اإللكترونية للعمل

PUBLIC

4

تغير مهنة وافد

 2.3الدخول على الخدمات االلكترونية
المستخدم له صالحية على خدمة
التحقق من مفوض المنشأة من خالل رقم الهوية
دخول المستخدم للنظام

 2.4لوحة التحكم
يقوم المستخدم بالضغط على زر منشأتي من خالل شاشة لوحة التحكم
حالة المنشأة قائمة ويجب أن تكون تراخيص المنشأة سارية باالعتماد على مصفوفة األنشطة والتراخيص
يجب أن تكون المنشأة قائمة
يوجد عنوان وطني للمنشأة
اال يوجد مالحظات على المنشأة توقف خدمة تغيير المهنة
أال تكون المنشأة في النطاق األصفر أو األحمر
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 2.5اختيار المنشأة
تم اختيار منشأة من المنشآت المتاحة للمستخدم
يقوم المستخدم بالضغط على زر "استعراض الخدمات"

 2.6الدخول على خدمة
 2.6.1خدمات العمالة => خدمة تغير مهنة عامل وافد
يقوم المستخدم باختيار خدمة تغير عامل وافد بالضغط على زر " بدء الخدمة "
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 2.6.2عرض شاشة إقرار التعهد
النظام يفتح شاشة إقرار التعهد وتحمل المسؤولية
المستخدم يقوم بالموافقة على التعهد وشروط المسؤولية ويضغط على زر "التالي"

 2.6.3بحث عن بيانات العامل بالنظام
النظام يفتح شاشة خدمة تغير مهنة عامل وافد بها محرك بحث العامل برقم اإلقامة والمهنة الجديدة
يجب أن تكون حالة العامل المطلوب تغيير مهنته "على رأس العمل"
أال تكون المهنة الجديدة من المهن المقصورة على السعوديين
أال تكون المهنة الجديدة مهنة منزلية
يتم التأكد من وجود شهادة مزاولة مهنة من الهيئة السعودية للمهندسين إذا كانت المهنة من المهن الهندسية
يتم التأكد من وجود شهادة مزاولة مهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إذا كانت المهنة من المهن الصحية
أال يكون قد تم إصدار رخصة خروج نهائي للعامل
أال تكون جنسية العامل من الجنسيات الممنوع تغيير مهنتها
المستخدم يدخل رقم إقامة العامل المراد تغير المهنة له ويختار "بحث"
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 2.6.4النظام يعرض بيانات العامل
عند النقر على زر البحث ،النظام يقوم بالبحث في بيانات العمالة المسجلة بالنظام
النظام يعرض بيانات العامل للمستخدم للتأكد من البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب
يقوم المستخدم بالتقدم بطلب تغيير المهنة عن طريق الضغط على "إرسال"
الطلبات التي ال تتطلب موافقة مكتب العمل

الطلبات التي تتطلب موافقة مكتب العمل
الشاشة يعرض زر " المرفقات "
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 2.6.5تقديم الطلب
يقوم النظام بالتحقق من ان المهنة الجديدة ال تتطلب موافقة مكتب العمل
ً
يقوم النظام بالتكامل والتحقق من وجود شهادة مزاول المهنة باستخدام الربط مع كال من الهيئة المهندسين او
الهيئة التخصصات الصحية او الهيئة التخصصات المحاسبية
النظام يقوم بإنشاء رقم الطلب ،وعرض رسالة نجاح وحالة الطلب
تم تقديم الطلب بنجاح
يتم إرسال الطلبات التي ال تتطلب موافقة مكتب العمل الى وزارة الداخلية وتكون حاله الطلبات " بانتظار رد الداخلية "

يتم إرسال الطلبات التي تتطلب موافقة مكتب العمل الى مكتب العمل الذي تتبعه المنشأة وتكون حالة الطلبات " تحت الدراسة "
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