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نتيجة ملا تشهده وزارة الخدمة املدنية من تطورات سريعة وواسعة في كثير من املجاالت وما صاحب ذلك من توسع األجهزة اإلدارية في اتباع أسلوب الخدمات
ً
ً
اإللكترونية باعتباره أسلوبا يلبي االحتياجات املتغيرة واملتسارعة من األعمال التي تطلبها خطط التنمية الطموحة التي تبنتها الوزارة ،وتطبيقا لخطط
السعودة الطموحة من باب توفير فرص عمل أفضل للمواطنين ومما يحقق الكثير من األهداف والتطلعات لوزارة الخدمة املدنية واملواطنين على حد سواء
فقد تم تطوير نظام التوطين االلكتروني.

يهدف نظام " التوطين االلكتروني " إلى متابعة جميع العاملين "الغير سعوديين" وذلك عن طريق متابعة آلية دقيقة لطلبات التعاقد وتجديد العقود في
جميع الجهات الحكومية على جميع الساللم ووظائف البنود من مرحلة طلب التعاقد إلى مرحلة إحالل املواطن على وظيفة مشغولة بوافد ،بحيث تتقدم
ً
ً
الجهات بالطلب آليا عبر شاشة طلب التعاقد وتقديم الطلب إلكترونيا إلى وزارة الخدمة املدنية والتي بدورها تقوم بمراجعة الطلب واملوافقة على طلب
التعاقد املقدم أو رفضه وإمكانية مراجعة طلبات تجديد التعاقد من خالل الربط مع أنظمة الوزارة "جدارة ،دليل املؤهالت ،توثيق ،الوظيفة العامة".

يتاح ملختص الجهة الحكومية الدخول إلى شاشة طلب التعاقد وتجديد التعاقد في خدمة " التوطين االلكتروني " وتحديد إن كان التعاقد داخلي أو تعاقد
خارجي ،بحيث يقوم املختص بجلب البيانات الوظيفية من نظام الوظيفة العامة والتأكد من أنها غير موجودة ضمن إعالن وظيفي ويتم التأكد من عدم
وجود متقدمين في جدارة يحملون نفس التخصص ثم تتم تعبئة بيانات الطلب (الشخصية ،املؤهالت والخبرات ،املرفقات) وإرسالها إلى معتمد الجهة ويمكنه
ً
أيضا التعديل على الطلب في حال تم إعادته من قبل أي دور من األدوار أدناه.

 -1طلب الصالحية على الخدمة من منسق الجهة بالدور املحدد
 -2الدخول إلى الخدمة من خالل الرابط أدناه
 -3تقديم ومتابعة طلبات التعاقد الداخلية والخارجية وتجديد التعاقد

 .1أن يكون املستخدم سعودي الجنسية
 .2أن تكون الوظيفة املراد التعاقد عليها ضمن بيانات انظمة وزارة الخدمة املدنية
 .3أن يكون املتعاقد معه موظف غير سعودي
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يقوم املستخدم بدخول على بوابة وزارة الخدمة املدنية ثم يختار الخدمات االلكترونية للجهات من قائمة الخدمات االلكترونية ،ثم يختار نظام التوطين االلكتروني
ويقوم بتسجيل الدخول الى النظام عبر حسابه بنظام الصالحيات املوحد أو الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني املوحد بحسابه الرسمي بوزارة الداخلية (أبشر) كما
بالصورة.

يظهر ملختص الجهة قائمة باألنظمة التي يوجد عليها صالحية وذلك بعد إتمام عملية الدخول وسوف يكون نظام التوطين االلكتروني من ضمن قائمة األنظمة املتاحة
لكي يقوم مختص الجهة باختياره كما هو موضح في الصورة التالية:
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يظهر ملختص الجهة االيقونات التالية الخاصة بنظام التوطين االلكتروني:


طلب التعاقد
تستخدم هذه االيقونة ألجراء طلب تعاقد جديد سواء تعاقد داخلي او تعاقد خارجي وذلك على الوظائف الثابتة من الوظيفة العامة او وظائف البنود



تجديد التعاقد
تستخدم هذه االيقونة لتجديد التعاقد للمتعاقدين املتبقي على انتهاء عقودهم  6أشهر



إدارة الطلبات
تستخدم هذه االيقونة إلدارة الطلبات الواردة من الوزارة او املحفوظة ومتابعة حالة الطلبات واتخاذ اإلجراءات املطلوبة عليها.



إدارة وظائف البنود
تستخدم هذه االيقونة إلضافة وظائف البنود والتي تم تحديدها من قبل مدير نظام التوطين االلكتروني واملسموح بتقديم طلبات تعاقد عليها



توثيق واقعة انهاء التعاقد
تستخدم هذه االيقونة لتوثيق واقعة انهاء تعاقد ملوظف على رأس العمل وذلك على نظام الوظيفة العامة.
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عند الضغط على طلب التعاقد تظهر له الشاشة التالية ليقوم بتحديد نوع التعاقد املطلوب (داخلي  /خارجي) ونوع الوظيفة (ثابتة /بنود) ورقم الوظيفة واملرتبة ثم
الضغط على زر بحث ليقوم النظام بالتأكد من الشروط التالية:


الوظيفة املطلوبة (رقم الوظيفة – املرتبة) وظيفة شاغرة.
حيث أن النظام يتحقق من الوظيفة حسب بياناتها لدى وزارة الخدمة املدنية إذا لم يتحقق الشرط فلن يسمح النظام بتقديم الطلب وسوف تظهر الرسالة
التالية
"الرجاء التأكد من بيانات الوظيفة املدخلة تكون وظيفة شاغرة"



الوظيفة املطلوبة (رقم الوظيفة – املرتبة) من ضمن قائمة الوظائف املقبولة والتي قام مدير النظام بتحديدها مسبقا.
إذا لم يتحقق الشرط فلن يسمح النظام بتقديم الطلب وسوف تظهر الرسالة التالية
"ال يمكن تعيين متعاقد على هذه الوظيفة  -الوظيفة ليست من ضمن قائمة الوظائف املقبولة"



ال يوجد طلب تأييد تحت املعالجة لنفس الوظيفة املطلوبة
إذا لم يتحقق الشرط فلن يسمح النظام بتقديم الطلب وسوف تظهر الرسالة التالية
ً
"عذرا ،ال يمكن تقديم طلب تأييد على هذه الوظيفة لوجود طلب تأييد تحت املعالجة"



ال يوجد طلب تجديد تعاقد تحت املعالجة لنفس الوظيفة املطلوبة
إذا لم يتحقق الشرط فلن يسمح النظام بتقديم الطلب وسوف تظهر الرسالة التالية
ً
"عذرا ،ال يمكن تقديم طلب تأييد لتعاقد جديد على هذه الوظيفة لوجود طلب تأييد لتجديد التعاقد عليها تحت املعالجة"



ال يوجد طلب تأييد تعاقد معتمد منذ اقل من  3أشهر لنفس الوظيفة املطلوبة
إذا لم يتحقق الشرط فلن يسمح النظام بتقديم الطلب وسوف تظهر الرسالة التالية
ً
"عذرا ،ال يمكن تقديم طلب تأييد جديد على هذه الوظيفة قبل انقضاء املدة املحددة على التقديم"



ال يوجد طلب تجديد تعاقد معتمد منذ اقل من  3أشهر لنفس الوظيفة املطلوبة
إذا لم يتحقق الشرط فلن يسمح النظام بتقديم الطلب وسوف تظهر الرسالة التالية
ً
"عذرا ،ال يمكن تقديم طلب تأييد تعاقد جديد على هذه الوظيفة قبل انقضاء املدة املحددة على تجديد التعاقد"
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ال يوجد مسجلين لهم نفس تخصصات الوظيفة املطلوبة من (رقم الوظيفة – املرتبة) في نظام جدارة.
إذا لم يتحقق الشرط فسوف يقوم النظام بإظهار طلب استثناء للمستخدم لكتابة أسباب تجاوز الشرط في حال رغبة املستخدم في مواصلة الطلب وسوف تظهر
الرسالة التنبيهية التالية:
"يوجد مسجلين لهم نفس تخصصات الوظيفة املطلوبة من قبلكم في نظام جدارة  -يرجي منكم تسجيل الوظيفة املطلوبة من قبلكم في االعالن القادم في
نظام جدارة أو على موقع الوزارة الخاص بوظائف البنود"
وسوف يظهر السؤال التالي ملختص الجهة "هل ترغب في تقديم استثناء؟" وسوف يكون هناك خيارين "نعم" – " إلغاء" وفى حال اختيار "نعم" سوف يظهر نص
حر لكتابة أسباب االستثناء ومن ثم مواصلة تقديم الطلب
وسوف تظهر رسالة بعدد املسجلين على نظام جدارة في حال "الوظائف الثابتة "اما في حال "وظائف البنود" سوف تظهر تفاصيل التواصل مع املسجلين على
نظام جدارة.

بعد الضغط على زر "حفظ" إذا كانت التعاقد داخلي سوف تظهر الشاشة التالية إلدخال بيانات املوظف عن طريق ادخال رقم اإلقامة والضغط على زر بحث
لجلب بيانات املوظف تلقائيا من نظام الوظيفة العامة واذا لم يتواجد رقم اإلقامة املدخل في نظام الوظيفة العامة فسوف يقوم النظام بفتح خانة تاريخ امليالد
حتي يقوم النظام بالبحث عن املوظف من مركز املعلومات الوطني عن طريق اإلقامة وتاريخ امليالد يتم جلب البيانات واذا لم تتواجد البيانات فسوف يقوم النظام
بفتح جميع الحقول التالية إلدخال جميع البيانات يدويا:
 oرقم اإلقامة
 oاالسم الرباعي
 oتاريخ امليالد
 oالجنسية
 oالجنس
وسوف يقوم مختص الجهة بإكمال البيانات التالية في جميع الحاالت:
 oالتخصص الفرعي
 oتاريخ بداية العقد
 oتاريخ نهاية العقد
 oارفاق اإلعالن الوظيفي  -يجب ان يكون امللف من نوع ) (pdfوال يتجاوز حجمه  4ميجا بايت
وبعد االنتهاء من ادخال البيانات يتم الضغط على زر "حفظ" لكي يتم حفظ الطلب في صندوق مختص الجهة بحالة "غير مكتمل" وسوف يتم انشاء رقم اليا
للطلب بحيث يمكن الرجوع الى الطلب في اى وقت الحق والتعديل علية وذلك قبل االرسال الى مراجع وزارة الخدمة املدنية.
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وسوف يقوم النظام بالتحقق من الشروط التالية من قبل الضغط حفظ الطلب:


أن تكون جنسية املتعاقد ليست من ضمن قائمة الجنسيات املرفوضة والتي قام مدير النظام بتحديدها سابقا.
إذا لم يتحقق الشرط فلن يسمح النظام بتقديم الطلب وسوف تظهر الرسالة التالية
"جنسية املتعاقد من ضمن قائمة الجنسيات املرفوضة"



أن ال تكون حالة املتعاقد محظورا من الخدمة في سجالت وزارة ا الخدمة املدنية.
إذا لم يتحقق الشرط فلن يسمح النظام بتقديم الطلب وسوف تظهر الرسالة التالية
" الشخص املراد التعاقد معه محظور من الخدمة "
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أن يكون عمر املتعاقد غير السعودي أكبر من  18عاما.
إذا لم يتحقق الشرط فلن يسمح النظام بتقديم الطلب وسوف تظهر الرسالة التالية
" سن املوظف يجب ان يكون أكبر من  18سنة"



عدم تجاوز املتعاقد غير السعودي  10سنوات من تاريخ التعيين.
إذا لم يتحقق الشرط فسوف يقوم النظام بإظهار طلب استثناء للمستخدم لكتابة أسباب تجاوز الشرط في حال رغبة املستخدم في مواصلة الطلب وسوف تظهر
الرسالة التنبيهية التالية:
"ال يمكن تعيين املتعاقد  -تجاوز  10سنوات في الخدمة من تاريخ التعيين"
وسوف يظهر السؤال التالي ملختص الجهة "هل ترغب في تقديم استثناء؟" وسوف يكون هناك خيارين "نعم" – " إلغاء" وفى حال اختيار "نعم" سوف يظهر نص
حر لكتابة أسباب االستثناء ومن ثم مواصلة تقديم الطلب



عدم تجاوز عمر املتعاقد غير السعودي سن  63عام.
إذا لم يتحقق الشرط فسوف يقوم النظام بإظهار طلب استثناء للمستخدم لكتابة أسباب تجاوز الشرط في حال رغبة املستخدم في مواصلة الطلب وسوف تظهر
الرسالة التنبيهية التالية:
"ال يمكن تعيين املتعاقد على هذه الوظيفة لتجاوزه العمر املسموح به للتعاقد"
وسوف يظهر السؤال التالي ملختص الجهة "هل ترغب في تقديم استثناء؟" وسوف يكون هناك خيارين "نعم" – " إلغاء" وفى حال اختيار "نعم" سوف يظهر نص
حر لكتابة أسباب االستثناء ومن ثم مواصلة تقديم الطلب

وبعد الضغط على زر حفظ سوف تظهر شاشة املقسمة الى ثالثة أجزاء:


املؤهالت العلمية
يتم تعبئة الحقول التالية ومن ثم الضغط على زر أضافة لتسجيل املؤهل ويمكن أضافة أكثر من مؤهل علمي ويمكن حذف مؤهل تم أضافته عن طريق زر
"حذف" الذي سوف يكون متواجد امام كل مؤهل تمت أضافته ويمكن أيضا استعراض املؤهل الذي تم أضافته والبد من ارفاق مؤهل علمي واحد على األقل لكي
يتمكن مختص الجهة من ارسال الطلب.
 oاملؤهل
 oالتخصص
 oدولة املؤهل
 oمدينة املؤهل
في حال كانت دولة املؤهل "اململكة العربية السعودية" فسوف يتم اختيار مدينة املؤهل من قائمة منسدلة تحتوي على جميع مدن اململكة اما إذا كانت
دولة املؤهل دولة أخري فسوف تكون مدنية املؤهل نص حر.
 oاملؤسسة العلمية
اختيار من قائمة منسدلة تحتوي على جميع مؤسسات اململكة العربية السعودية اما إذا تم اختيار "أخري" فسوف يظهر نص حر لكتابة مؤسسة
خارج اململكة.
 oتاريخ التخرج
 oنسخة من الدرجة العلمية
يجب ان يكون  PDFوال يتجاوز  4ميجا بايت
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الخبرات العملية
هي اختيارية ويمكن ارسال الطلب دون تحديدها ويمكن إضافة أكثر من خبرة ويمكن حذف أي من الخبرات التي تم اضافتها ويتم إضافة الخبرات العملية عن
طريق تعبئة الحقول التالية ومن ثم الضغط على زر "إضافة"
 oنوع قطاع العمل
اختيار من "قطاع خاص – قطاع عام"
 oمجال الخبرة
اختيار من قائمة يتم التحكم في خياراتها عن طريق مدير النظام
 oعدد سنوات الخبرة
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املرفقات
هي اختيارية ويمكن ارسال الطلب دون تحديدها ويمكن إضافة أكثر من مرفق ويمكن حذف أي من املرفقات التي تم اضافتها ويتم إضافة الخبرات العملية اختيار
املرفق وتحديد اسم املرفق ومن ضم الضغط على زر "إضافة"

ويتم الضغط على زر "ارسال" بعد االنتهاء من اكمال جميع البيانات لكي يتم ارسال الطلب الى مختص وزارة الخدمة املدنية لكي تتم مراجعة الطلب واتخاذ االجراء
الالزم علية وتتم حجز الوظيفة وال يمكن اجراء أي عمليات أخري عليها اال بعد فك الحجز عليها ويمكن متابعة حالة الطلب من صندوق الوارد.
اما في حال التعاقد الخارجي وبعد البحث عن وظيفة في سجالت وزارة الخدمة املدنية في حال الوظائف الثابتة او في حال وظائف البنود (التي تم إضافتها مسبقا من
شاشة إدارة وظائف البنود) فسوف تظهر الشاشة التالية والتي تحتوي بيانات التأشيرة التي مراد جلب الوظيفة عليها


الجنسية



الجنس



دولة القدوم



مدينة القدوم



اإلعالن الوظيفي



التخصص الفرعي
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التاريخ

 1440/10/22ه
(2019/06/25م)

املالك

وكالة التحول الرقمي –الوكالة
املساعدة لألنظمة وتطوير
األعمال

عند الضغط على زر "تجديد التعاقد" سوف تظهر الشاشة التالية والتي تتيح ملختص الجهة من جلب بيانات املوظفين املتبقي على عقودهم  6أشهر او أقل او انتهت
عقودهم بالفعل ويمكن البحث عن موظف محدد او مجموعة موظفين باستخدام معايير البحث املوضحة في الشاشة او يمكن استخدام البحث الذكي عن طريق
النص الحر املوجود اعلى جدول البيانات وكتابة أي نص ليتم تصفية نتائج البحث اليا وفوريا بناء على النص املدخل.
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وكالة التحول الرقمي –الوكالة
املساعدة لألنظمة وتطوير
األعمال

وسوف يكون هناك زر "تجديد" بجوار كل موظف وعند الضغط علية سوف تفتح شاشة إلدخال تاريخ بداية العقد الجديد وتاريخ نهاية العقد وارفاق املرفقات ان
وجدت والضغط على زر "ارسال" ألرسال طلب تجديد الى مختص ي وزارة الخدمة املدنية وذلك بعد تطبيق جميع الشروط التي ذكرها في طلب تقديم التعاقد.
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املساعدة لألنظمة وتطوير
األعمال

تتيح ملختص الجهة من استعراض الطلبات والبحث عن طلب محدد او مجموعة طلبات كما هو موضح في الشاشة التالية وذلك بعد تحديد نوع االجراء املطلوب
البحث من خالله (تعاقد داخلي – تعاقد خارجي – تجديد تعاقد – عدم تجديد تعاقد) واستعراض حالة كل طلب ويمكن التعديل او حذف طلب إذا كانت حاله الطلب:


غير مكتمل
تم حفظ الطلب ولم يتم االرسال الى مختص ي وزارة الخدمة املدنية



معاد
تمت إعادة الطلب من مختص ي وزارة الخدمة املدنية ويمكن استعراض أسباب اإلعادة

وإذا تم حذف الطلب فسوف يتم فك الحجز عن الوظيفة

اما إذا كان الطلب "معتمد – تم االنتهاء من التوثيق  -مرفوض – تحت دراسة املراجع – تحت دراسة املعتمد" فلن يمكن حذف الطلب او حذفة ويمكن استعراض
الطلب فقط.
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واذا كانت حالة الطلب "معتمد" فسوف تتاح ملختص الجهة توثيق الطلب في نظام الوظيفة العامة وذلك عند استعراض الطلب كما هو موضح في الشاشة التالية عن
طريق ادخال الحقول التالية:


تاريخ الواقعة
تاريخ الواقعة ال يجب أن يكون أكبر من تاريخ اليوم



الراتب األساس ي



صور العقد

لتتم تغير حالة الطلب من معتمد الى معتمد وتم التوثيق

وعند استعراض حالة طلبات التعاقد الداخلية املعتمدة فسوف يتاح ملختص الجهة طباعة التقرير التالي
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وعند استعراض حالة طلبات التعاقد الخارجية املعتمدة فسوف يتاح ملختص الجهة طباعة التقرير التالي
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تتيح إدارة وظائف البنود ملختص الجهة من تعريف وظائف البنود الخاصة بالجهة عن طريق تحديد الحقول التالية ومن ثم الضغط على زر "أضافة":


رقم الوظيفة
رقم مميز غير قابل للتكرار



مسمي الوظيفة
اختيار من قائمة تحتوي على مسميات الوظائف املتاحة



التخصص الدقيق



املرتبة – رمز الوظيفة
يستخدم املرتبة مع رقم الوظيفة للوصول الى وظيفة وذلك عند البحث عن الوظيفة في شاشة تقديم طلب التعاقد



مقر العمل

 التكلفة الشهرية
وسيكون بجوار كل وظيفة زر للتعديل وزر للحذف وذلك في حال عدم وجود على إجراءات على الوظيفة واال سوف تظهر الرسالة التالية:
"ال يمكن التعديل على الوظيفة حيث انها تحت االجراء"
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وسوف تظهر الشاشة التالية عند الضغط على زر تعديل وذلك لتعديل كل من التخصص الدقيق – مقر العمل – التكلفة الشهرية اما الحقول الغير قابلة للتعديل هي
"رقم الوظيفة – مسمي الوظيفة – املرتبة /رمز الوظيفة" وبعد االنتهاء من التعديل يتم الضغط على زر "حفظ" او زر "خروج" للخروج من الصفحة دون اجراء
التعديل.

يسمح ملختص الجهة من توثيق واقعة انهاء التعاقد ملوظف تابع لجهته بعد ادخال رقم اإلقامة والتأكد من الشروط التالية لتصبح حالة الطلب وتكون حالة الطلب
(معتمد – تم االنتهاء من التوثيق):


املوظف البد ان يكون تابع لنفس الجهة.
إذا لم يتحقق الشرط فلن يسمح النظام بتوثيق واقعة انهاء التعاقد وسوف تظهر الرسالة التالية
"رقم االقامة املدخل البد ان يكون تابع لنفس الجهة"



املوظف البد ان يكون على رأس العمل.
إذا لم يتحقق الشرط فلن يسمح النظام بتوثيق واقعة انهاء التعاقد وسوف تظهر الرسالة التالية
" البد للموظف أن يكون على رأس العمل"
وبعد التأكد من رقم اإلقامة طبقا للشروط السابقة يتم استعراض بيانات املوظف كما هو موضح في الصورة التالية وإدخال الحقول التالية:
 oتاريخ الواقعة
تاريخ الواقعة ال يجب أن يكون أكبر من تاريخ اليوم
 oتاريخ القرار
تاريخ القرار ال يجب أن يكون أكبر من تاريخ اليوم
 oرقم القرار
 oخطاب انهاء الخدمة
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 5أيام عمل

خدمة مجانية
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في حال عدم مقدرة املستخدم من الحصول على الخدمة بشكل آلي عن طريق موقع الوزارة االلكتروني ،بإمكانه زيارة أقرب فرع للوزارة للحصول على الخدمة وذلك في
ً
صباحا الى الساعة الثالثة ً
مساء.
األوقات الرسمية للعمل من االحد الى الخميس من الساعة الثامنة
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