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أحــد منتـجــات وزارة الـعـمــل
01المقـدمــةوالـتــنــمــيـــة اإل جــتــمـــاعـيــة 

 © 2019 دليل برنامج العمل عن بعد – اإلصدار األول

أحد المبـادرات الوطنيـة المهمـة التي أطلقتهـا وزارة العمـل والـتنميـة االجتمـاعيـة بهدف تجسيـر الفجـوة بين

 أصحـاب األعمـال والبـاحثيـن عنها ممن تحـول عدة عوائق بينهـم وبين حصـولهـم على فرص العمـل المنـاسبـة 

مثـل: ( المـواصـالت والبعـد الجغرافـي

 المبادرة

يسهم البرنـامج في زيادة الفرص الوظيفية، وتقديم خيار توظيف أقل تكلفة ألصحاب األعمـال، واالستفـادة

من الكوادر الوطنية في انحاء المملكة، باإلضافة إلى خلق فرص وظيفية للباحثين عن عمل بكافة شرائحهـم 

 خلق الفرص الوظيفية

إنــاث وذوي االحـتـيـاجـات والـذكــور

الشرائح المستفيدة

مـن خـالل بيئـة عمـل إلـكتـرونيـة يجـري مـن خاللهـا أداء الـوظـائف والـمهـام دون الـحضـور إلى مـقـر الـعمــل

 بيئة العمل



أحــد منتـجــات وزارة الـعـمــل
01المقـدمــةوالـتــنــمــيـــة اإل جــتــمـــاعـيــة 
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تنميـة المـوارد البشريـة ورفع انتـاجيتهـا، وتـوسيـع خيـاراتهـا في اكـتسـاب الـمعـارف والـمهـارات والخبـرات مع

توفيـر فرص العمـل المالئمـة والكافيـة للعمـالة الوطنيـة، للحد مـن البطالـة 

الرؤية

خـلـق فـرص وظـيفـيـة للعـامـليـن الذيـن يـواجـهـون حـواجـز تعـرقـل دخـولهـم لسـوق العمـل  (الـمـواصـالت

البعـد الـجغـرافـي وغيـره 

تقديم خيار توظيف أقل تكلفة ألصحاب األعمال 

األهداف

توزيع التنمية االقتصادية عن طريق توفير فرص وظيفية في المناطق الغير رئيسية.  تنظيم وتحفيز سوق

العمل من خالل تأهيل واعتماد مزودو الخدمات لتقديم أفضل الخدمات واألنظمة لتطبيق العمل عن بعد 



أحــد منتـجــات وزارة الـعـمــل
02القرار الوزاريوالـتــنــمــيـــة اإل جــتــمـــاعـيــة 
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أن تكون طبيعة العمل يمكن تأديتها من خالل وسائل االتصال وتقنية المعلومات

أن يلتزم العامل عن بعد باشتراطات القرار الوزاري رقم 792

أن يلتزم صاحب العمل باشتراطات القرار الوزاري رقم 792

يحق لصاحب العمل توظيف للعمل "عن بعد " بدوام كامل أو جزئي

يجوز باتفاق أن يتحول العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل األساسي إلى عامل يؤدي عمله "عن بعد

يجوز أن يكون وقت العمل "عن بعد " في غير أوقات العمل المعتمدة بالمنشأة

يقتصر احتساب العاملين " عن بعد" في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على المرأة

السعودية العاملة واألشخاص ذوي اإلعاقة السعوديين من الرجال والنساء الذين ال تمنعهم اعاقتهم من

أداء عمل معين 

 

القرار الوزاري لتنظيم العمل عن بعد
رقم ( 792 ) بتاريخ 12 - 2 - 1436 هــ



أحــد منتـجــات وزارة الـعـمــل
02القرار الوزاريوالـتــنــمــيـــة اإل جــتــمـــاعـيــة 
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يتـم احتـسـاب السعـودييـن العـامليـن "عن بعد" مـن األشخـاص ذوي اإلعـاقـة بـواحـد في نـسبـة الـتـوطيـن

المحتسبـة ضمـن برنـامـج "نطـاقـات 

تعديل القرار الوزاري لتنظيم العمل عن بعد
رقم ( 792 ) بتاريخ 28 - 12 - 1438 هــ



أحــد منتـجــات وزارة الـعـمــل
والـتــنــمــيـــة اإل جــتــمـــاعـيــة 

تقليل التكاليف المرتبطة بالتوظيف ( بنسبة تصل الى %25 سنويا

االستفادة من الكوادر المتواجدة في مدن المملكة

زيادة اإلنتاجية من الموظفين

تنظيم ومراقبة األداء

03الجهات المستفيدة من البرنامج
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المنشآت وأصحاب األعمال

زيادة فرص العمل وتنوعها

توفير تكلفة المواصالت والتنقل

مرونة في زمان ومكان العمل

الباحث عن عمل
الباحث عن عمل

ادماج ذوي االحتياجات الخاصة ضمن سوق العمل

خلق فرص وظيفية

تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي

العاملين من ذوي اإلحتياجات الخاصة



أحــد منتـجــات وزارة الـعـمــل
03الجهات المستفيدة من البرنامجوالـتــنــمــيـــة اإل جــتــمـــاعـيــة 
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لم شمل األسرة واستقرارها

انخفاض نسبة البطالة

دعم وتمكين المرأة

الـمـجـتـمـــع
المجتمع

تخفيف حركة المرور

اإلسهام في تقليل الهجرة للمدن الكبيرة

 أبعاد أخرى من المجتمع



أحــد منتـجــات وزارة الـعـمــل
04أمثلة للوظائف المناسبة للعمل عن بعدوالـتــنــمــيـــة اإل جــتــمـــاعـيــة 
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أمثلة للوظائف المناسبة للعمل عن بعد
أي وظيفة يمكن أدائها عن طريق وسائل االتصال وتقنية المعلومات

سمسار األسهم الماليةمحرر خطاباتمسؤول عالقات عامةمترجم

مهندس معماريمندوب مبيعاتمصمم جرافيكمحامي

معلم خصوصيمراجع صحيمبرمج حاسب آليمستشار



أحــد منتـجــات وزارة الـعـمــل
05مزودي الخدمة ودورهموالـتــنــمــيـــة اإل جــتــمـــاعـيــة 
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هي شركـات معتمدة ومتعـاقدة مع وزارة العمـل والتنميـة االجتمـاعيـة، هذه الشركات متخصصة في مجـال

 تقديـم الحـلـول والخدمـات التقنيـة واإللكتـرونيـة والمساندة للعمـل عن ُبعد، وبنـاء وتـجهيـز وتشغيـل أنظمـة 

 و بـرامـج الـعـمـل عـن ُبـعـد، ولـديـهـا الـكـوادر والـخـبـرات الـمـؤهـلـة والـقـادرة على إنـشـاء وتـجـهـيـــز وتـفـعـيــل

بــرنـــامــج الـعـمـــل عــن ُبـعــد

من هم مزودي الخدمة؟

دور مزودي الخدمة والقيم المضافة

 الـربـط مـع بــوابــة
الـعـمـل عـن بـعـد

 استقطاب وتدريب
الـعـامـلـيــن

 توفير أنظمـة قيـاس
ومـراقـبـة اإلنــتـاجـيـة

 تـقـديـم تـقـاريـر شهريـة للمسجـليـن
في العمل عن بعد ( معـاييـر األداء

 تقديم الخبرة التقنية والتشغيلية
لـدعـم أصـحـاب األعـمـال



أحــد منتـجــات وزارة الـعـمــل
06شروط االلتحاق لـ الشركاتوالـتــنــمــيـــة اإل جــتــمـــاعـيــة 

 © 2019 دليل برنامج العمل عن بعد – اإلصدار األول

:شروط اإللتحاق للعاملين عن بعد

2
ســجــل تــجــاري

3
 رقـم بـولـيـصــة

الـتـامـيـن الـطـبـي

1
 رقم المنشأة المسجل

لـدى وزارة الـعـمـل

5
 التسـجـيـل في بوابـة

الـعـمـل عـن بـعـد

7
 عـقـد بـيـن الـشـركـة وأحـد مـزوديــن
 الخدمة المعتمدين للبرنامج ( خاص
للـمنـشــآت الصغيـرة والمتـوسطـة

6
 العـنـوان الـوطـنـي

للـشــركــة

4
 شـهــادة الـتــأمـيـنــات

االجــتــمــاعــيــة



أحــد منتـجــات وزارة الـعـمــل
07خطوات التسجيل واإللتحاق لـ الشركاتوالـتــنــمــيـــة اإل جــتــمـــاعـيــة 
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:خطوات التسجيل لـ الشركات

  الضغط على ايقونـة تسجيـل

خـيار األعمـال - صـاحب عمـل

 اضغط على أضافة مـشـروعتعبئـة مـلف المـنـشـأة

جـــديــد

 قم بتعبئة البيانات

 المطلوبة ثم أضغط على

خيار مزود الخدمة

 قــم بــالـتـعــاقــد مــع مــزود خــدمــة ثـم

الضغط على ايقونة اإلعالن عن وظيفة

 يمكنك اإلعالن عن الوظيفة

 وستظهـر بالملـف التعـريفي،

 أو يـمــكـنــك تــوكـيــل مـزود

 الخدمـة بالبحـث عـن عاملـيـن

 عـن بـعـد ( بـحــســب الـعـقـد

الـمـبــرم بـيـن الـطـرفـيـن



أحــد منتـجــات وزارة الـعـمــل
08مزايا منصة برنامج العمل عن بعدوالـتــنــمــيـــة اإل جــتــمـــاعـيــة 
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:مزايا منصة برنامج العمل عن بعد

المنصة الوحيدة لطرح وظائف للعمل عن بعد واإلعالن عنها

البحث عن الكوادر الوطنية من جميع مناطق المملكة بمختلف مجاالتهم

سهولة احتساب الموظفين في نطاقات عبر تسجيلهم عن طريق البوابة

 سهولة تسجيل بيانات الموظف ومعلومات الشركة في نظام التأمينات
االجتماعية عن طريق الربط االلكتروني

تعقب أداء الموظفين عبر برامج تقنية مصممة بأفضل التقنيات

المنصة الوحيدة الختيار مزودين خدمة معتمدين لدى وزارة العمل



أحــد منتـجــات وزارة الـعـمــل
09 تقرير مراقبة أداء العاملين عن بعدوالـتــنــمــيـــة اإل جــتــمـــاعـيــة 
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:يتكون التقرير من 22 نقطة.. من أبرزها

الراتبالمهام المنجزةالمهام الموكلة

 نوع العمل
( دوام كامل - جزئي )

اإلجازات السنويةمستوى النشاط

عدد مرات تسجيلعدد ساعات العمل
الدخول والخروج 

أيام العمل المتفق عليها

المدينه \ المنطقة
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