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دليل طلب بطاقة العمل عن طريق موارد
How To Request Work ID on Mawared Guideline

بطاقتك وصلت
هــو أحــد المشــاريع الحائــزة علــى جائــزة الــرواد مــن قبــل أبطالنــا مشــعل الغانــم 
وصالــح الزيــد، والتــي تمكنــك مــن طلــب إصــدار بطاقــة العمــل عــن طريــق نظــام مــوارد 

وإيصالها حتى مقر عملك.

مالحظة:
هذه الخدمة متوفرة حالي� فقط لمنسوبي ديوان الوزارة على التشغيل ذاتي والخدمة المدنية.

Your Work ID Is Here

A project holder of Arrowad Award, developed by our heroes Mishaal 
AlGhanim & Saleh AlZaid. The Service allows you now to request your 
Work ID via Self Services available for employees on Mawared and have 
the card delivered to your place of work.

Note:
Service available for MOH Headquarter’s employees on Self-Employment and Civil Service only.

Steps  |  الخطوات

في حال عدم اكتمال بياناتك في نظام موارد، ستظهر لك الشاشة التالية:
In case your information are not complete on Mawared, you will see the following screen:

ــي:  ــد ا¨لكترون ــر البري ــا عب ــي هــذه الحــال، يرجــى التواصــل معن ف
In this instance, please contact us on:

kalshetili@moh.gov.sa

»ي استفسار, يمكنكم التواصل معنا عبر البريد ا¨لكتروني:
For further enquires, please contact us on:

onboarding@moh.gov.sa

قم بتعبئة البيانات المطلوبة
Fill-in required information

اختر “تطبيق"
Choose “Apply"

Your request will be sent into Work Cards 
Issuing Department after being approved by 
your direct manager.

للموافقــة  المباشــر  مديــرك  إلــى  الطلــب  رفــع  ســيتم 
عليه، ثم إلى قسم إصدار بطاقات العمل.

- اختــر نــوع الطلــب ”جديــد“ فــي حــال رفــع الطلــب للمــرة 
ا»ولى عن طريق نظام موارد.

ــاق خطــاب مــن إدارة  ــد مــن إرف ــد، الب ــدل فاق ــة ب - فــي حال
ا»من والسالمة.

- Choose “New” as Request Type in case this is 
your first request on Mawared.

- In case of Replacement of Lost, please provide 
a letter from Security and Safety Department.

انقر على “إضافة”
Click on “Add”

اختر “طلب إصدار بطاقة عمل”
Choose “Work Card Issue Request”

اختر “الخدمة الذاتية للموظفين (بطاقتك وصلت)”
Choose “MOH Employee Self Service (Cards)”
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