
دعــم التـدريـبدعــم التـدريـب

 الراتب تكلفة التدريب

ا ال من الراتب مب%( 75)

هريا ريال ش( 1000)يتجاوز 

وتتحمل اجلهة املوظفة 

 الباقي

 املدة

 دعم التدريب

 دعم برنامج املعاهد الغري رحبيةآلية 
 

انوي ،  متوسط ،  ث) خرجيي التعليم العام  بداية الدعم يشمل  

 :  التاليةملدة والنسب دعم رواتبهم وفق افما دون ويكون (  ابتدائي 

 جهة التدريب

 شهرا( 24)ال تزيد عن 
دريب مبا من تكاليف الت%( 75)

حمل وتت( ريال3000)ال يتجاوز 

 اجلهة املوظفة الباقي
 خارج املنشأة



 :رتوني على الرابط االلكالدخول : أوال
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 :  الضغط على : ثانيا 
 خدمات الكرتونية / أ. 

 التدريب التوظيف ونظام / ب  . 

 عمل تسجيل صاحب/ ج. 

م النظرام  اسرتددا قرراةة ققررار  : ثالثا 

 لثاني االلكرتوني من قبل الطرف ا

 ة عليه ، ، واملوافق( املنشأة  ) 

ل أسف( موافق )ثم الضغط على زر  

الصفحة

 خطوات االتفاقية الشاملة 
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تعلقة  يظهر صفحة مسوف : رابعا 

ب بيانات املنشأة ، جيبتسجيل 

ل تعبئة البيانات كاملة وبشك

 :اري للسجل التجصحيح ومطابق 

ضغط قدخال البيانات  ابعد : خامسا 

 .( تسجيل) على زر 

ة ققرار املنشأة بدقصفحةسيظهر 

 .  وصحة البيانات 

قة أقر بصحة ود) ر على زاضغط 

 لى زر ثم اضغط ع( البيانات 

 (تسجيل ) 



( يررروزر ) اسررم مسررتددم (تكرروين ) سرروف تظهررر صررفحة تطلررب تسررجيل  : سادسررا 

إدخاهلا ثم اضغط على خاصة باملنشأة على النظام ، قم ب( باسوورد ) وكلمة سر 

 ( :قرسال ) زر 

 

توقيع االتفاقية ، علما أن بعد ذلك ، بإمكان املنشأة تفويض أحد موظفيها ملراجعة الفرع و: سابعا 

 : متطلبات التوقيع هي 

 قحضار اخلتم        / 1

.قحضار صورة السجل التجاري وصورة شهادة التأمينات االجتماعية / 2

:قحضار خطاب تفويض مصدق من الغرفة التجارية بالصيغة التالية / 3
لتوقيرع  ......( ).مبنصرب   : ).....(   حوال رقم بطاقة األ/ )..... ( نفيدكم بأننا فوضنا األستاذ )) 

(( االتفاقية الشاملة نيابة عنا 

. كون سعودي اجلنسية ال يقل منصب من يقوم بالتوقيع عن منصب مدير قدارة ، وي: مالحظة 
لمنشأة ، فإن األمرر ال  علما أنه يف حال حضور أحد املوظفني الواردة أمسائهم يف السجل التجاري ل

.يلزم قحضار خطاب تفويض 



 اللكرتوني موقع الصندوق اقىل الدخول : أوال 
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 :  على الضغط 

 خدمات الكرتونية / أ    . 

 دريب نظام التوظيف والت/ ب  . 

 م الدخول على النظا/ ج. 

لرقم السرياسم املستددم واقدخال : ثانيا 

 شاة يتم اختيار الدخول على ملف املنبعد : ثالثا 
 

(الدعم طلب تقديم ) 

 خطروات تقديم طلرب الدعم 
 

 (لشاملةمرحلة ما بعد توقيع االتفاقية ا) 
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يانات الوظائف بقدراج طلب الدعم وتعبئة : رابعا 

آللياواملؤهالت وخطة التوظيف يف النظام 

 ربنامجاختار اسم ال/ أ
 

 دعم التدريب )

 (فبالتوظياملرتبط 

بيانات  بعد تعبئة ال/ ب

يانات بيتم الضغط على 

الوظائف املدعومة 
 حةالواضحة أعلى الصف

حة سيظهر صف/ ج

جديدة يتم الضغط 

 فيها على 
 

 دةقضافة وظائف جدي

1
2

3



لبيانات اتسجيل : أوال 

 العامة الوظيفة

ى بيانات الضغط عل: ثانيا 

التدريب الواضحة أعلى

 عبئتها  الصفحة و من ثم ت

ى وصف الضغط عل: ثالثا 

الوظيفة الواضحة أعلى

 عبئتهاالصفحة و من ثم ت

ف ثم الضغط على أض

 حةوظيفة أسفل الصف



رغب يف حالة وجود وظائف ت

ضف يف قدراجها تضغط على أ

 وظيفة

وظائف بعد االنتهاة من تسجيل ال

ندوق ارسل للصعلى زر الضغط 

أسفل الصفحة

ضرورة بعد ذلك ستظهر رسالة ب

علررى ارسررال املسررتندات املطلوبررة 

الربيررررد اولكرتونرررري الظرررراهر يف 

 لطلبالرسالة الستكمال دراسة ا

لب وسيتم مالحظة أن الط

 يف حالة عرض 



ستتحول حالة يف حال موافقة الصندوق على الطلب وعدم وجود أي مالحظات عليه ،

(عقد ) الطلب قىل 

شغل هذه الوظائف بربط أمساة املوظفني اليت اختارتهم لاملنشاة وعند هذه املرحلة تقوم 

 :على الرابط االلكرتوني  (طاليب عمل ) يتم تسجيلهم بياناتهم كرر: أوال :عن طريق 
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 :  الضغط على 

 االفراد/ أ    . 

 موظف/ تسجيل باحث عن عمل / ب  . 

رسراله  قملتابعة حالة الطلرب بعرد   

ط خرررالل الضرررغيرررتم ذلرررك مرررن 

( ة  االتفاقيررررملدرررر  )علررررى زر 

ملنشررأة ميررني الشاشررة يف حسرراب ا 

 . االلكرتوني 
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لكرتونيربط املوظفني على النظام اال

بعد قدخال أمساة وبيانات من مت

ى  اختيارهم لشغل الوظائف  عل

 ،( مل طاليب ع) النظام اآللي  كر

رتونيا وفق تقوم املنشأة بربطهم الك، 

 :اخلطوات التالية 

أة الدخول على حساب املنش/ 1

ط املباشر  الرب" والضغط على رابط 

ميني املوجود على" لطالب العمل 

،الصفحة  

الصورة كما يف 



 :يباآلتتقومالصفحةهذهظهوربعد

ليتمقياتاالتفاعرضزرعلىالضغط/1

لمنشأةلعقدحالتهااليتاالتفاقياتعرض
الربطمسيتاليتاالتفاقيةاختيار/2

 .عليها

وظائفالعلىبناةالوظيفةاختيار/

يارهااختسبقاليتلالتفاقيةاملدخلة
هلويةارقمودخالحقللكسيظهر/4

ربطةمسيتالذيالعمللطالبالوطنية

.تسجيلهسبقوقد

ماسلكسيظهرtabالزرعلىاضغط/5

باختيارهمقاملقابلةاجلهةيفالعملطالب

املوظفةمباشرتاريخقدخاليتمذلكبعد

الربطمليةعلتأكيدتنفيذزرسيظهر/6
 .رسالةستظهرذلكبعد

 

 



 :مالحظه 

ن قبل املنشاة لطلب الدعم  اقل من  العدد  املطلوب  املرسل موظفني حالة ربط ميف 

 ساري”لب املطلوب ليتسنى لنا حتويل الطبالعدد “اكتفاة ”خطاب يرسل 

ملوارد البشرية على طلب موافقة من صندوق تنمية ا( تعميد ) بعد ذلك سيتم قصدار 

 .  املقدم الدعم 

 .شهري بشكل املالية ثم يتم رفع املطالبات 


