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 8 من 2 صفحة

 هو برنامج تمهير؟ ما .1

تمهير هو برنامج تدريب على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات واملعاهد والكليات السعودية واألجنبية سواًء كانوا  .2

 في أنظمة التأمينات االجتماعية أو وزارة املوارد البشرية 
ً
حديثي تخرج أو ِمن َمن سبق له العمل ولم يكن مسجال

جيله في البرنامج كحد أدنى، حيث يتم تدريبهم على رأس العمل لدى ( أشهر السابقة لتس6والتنمية االجتماعية الـ )

 املؤسسات الحكومية والشركات املتميزة واملنظمات الدولية التي لها فروع باململكة.

 

 ختيار بعض املرشحين؟ااملنشأة ب"هدف"  هل يلزم صندوق تنمية املوارد البشرية .3

 ختيار املرشحين فيما ال، حيث يحق للمنشأة ا
ً
 .الديه ةاملتاح ةالتدريبي  للفرصتراه مناسبا

  

 املنشأة بدفع مبالغ مالية للمتدربين؟ "هدف" لزم صندوق تنمية املوارد البشريةهل ي   .4

 للمتدرب. ةلغ إضافيامبأي املنشأة بدفع تنمية املوارد البشرية "هدف" صندوق لزم ي   ال

 

 ؟من البرنامج االنتهاءاملتدربين بعد  املنشأة بتوظيف"هدف"  لزم صندوق تنمية املوارد البشريةهل ي   .5

 .على رأس العمل وإنما مهمتها هي التدريب ،املنشأة بالتوظيف "هدف"صندوق تنمية املوارد البشرية لزم ال ي  

 

 كيف يمكن للمنشأة التسجيل في برنامج تمهير؟ .6

إلى والذهاب  (أصحاب األعمال)ومن ثم اختيار ،  www.taqat.sa التسجيل في البوابة الوطنية للعمل )طاقات( لزمي

 .استكمال البياناتثم  (ت القطاع الخاصمنشآ( ثم )مستخدم جديد)خانة 

 ل يوقبول التسج بعد التحقق
ً
 من قبل البوابة، يمكن للمنشأة اإلعالن عن فرص تدريبية من خالل صفحة )عرضآليا

 ملنشأة( من خالل قائمة )خدماتنا(.فرص تدريب ا

 

 ماهي إجراءات االستفادة من البرنامج؟ ،في حال كانت املنشأة جهة شبة حكومية .7

لى خانة مستخدم جديد منشأت إومن ثم أصحاب األعمال والذهاب  ،الدخول على البوابة الوطنية للعمل )طاقات(ب

رفاق شهادة التأمينات االجتماعية وهوية املفوض وخطاب ، وإالبيانات وإكمال ،القطاع الشبه الحكومي والغير ربحي

 تفويض.ال

 

 ؟تمهيرنشر فرصة  اذا ال يمكن للمنشأةمل .8

 أحد املعايير التالية على األقل: تستوفي املنشأةأن  يجب

i)  البالتيني أو األخضر املمتاز أو القطاع الخاص في املستوى  منشآتحكومية أو الأن يكون من الجهات شبة 

 األخضر املتوسط وفًقا لبرنامج نطاقات.

ii)  التدريبية لنشاط املنشأة. الفرصةمناسبة 

http://www.taqat.sa/
http://www.taqat.sa/
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iii)  بحسب التصنيف املنهي املعياري العربيأو الدبلوم مناسبة الفرصة التدريبية لحملة البكالوريوس فأعلى 

 .)تصنيف(

iv) السعوديين وغير  عدد موظفي املنشأةإجمالي % من 10 عن، املعلن عنها التدريبية عدد الفرص تجاوز ال يأ

 .السعوديين

 

 ما هو التصنيف املنهي املعياري العربي )تصنيف(؟ .9

حيث يغطي كافة املهن (، ASOC) اسم ويطلق عليههو نظام التصنيف املنهي املستخدم باململكة العربية السعودية، 

يمكن االطالع على تفاصيل التصنيف من خالل زيارة هذا الرابط كما  والوظائف القائمة في سوق العمل السعودي.

(https://www.taqat.sa/asoc .) 

 

 ؟التدريبية شاء ونشر فرصة تمهير ما هي طريقة إن .10

I. (.تدريبيةإنشاء فرصة )ثم اختيار  يبية للمنشأة( من قائمة )خدماتنا(رض الفرص التدر ع)ختيار ا 

II. اإلعالن ثم الضغط على )إرسال(.لزامية في تفاصيل إكمال الخانات اإل 

III.  عمل أيام 3 خاللسيتم التحقق من اإلعالن ومطابقته لضوابط البرنامج. 

IV.  (عرض الفرص التدريبية للمنشأة)يمكن للمنشأة التحقق من حالة اإلعالن من خالل صفحة. 

 

 ؟نشر الفرصة التدريبيةالتدريبي بعد  تغيير تفاصيل اإلعالن هل يمكن .11

 فرصة تدريبية جديدة. اإلعالن بعد نشره، ولكن يمكن اإلعالن عنال يمكن تغيير تفاصيل 

 

 كيف يمكن استعراض إعالنات املنشأة لفرص تمهير التدريبية؟ .12

 على البوابة الوطنية للعمل )طاقات(. )خدماتنا(من قائمة  (عرض الفرص التدريبية للمنشأةإختيار )من خالل 

 

 كيف يمكن استعراض طلبات التقديم وقبولها أو رفضها؟ .13

على البوابة  ثم اختيار طلبات التدريب(، خدماتنا)من قائمة  (دارة طلبات التوظيف والتدريب)إختيار امن خالل 

 .الوطنية للعمل )طاقات(

 

 كيف يمكن قبول مرشح؟ .14

https://www.taqat.sa/asoc
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على البوابة  ثم اختيار طلبات التدريب(، خدماتنا)من قائمة  (طلبات التوظيف والتدريبدارة )إختيار امن خالل 

رسال عرض الفرص يمكن إرسال دعوة مقابلة أو إ ، حيثاستعراض ملف املرشح، وبعدها الوطنية للعمل )طاقات(

 نقاط يسار اسم املتقدم. (3الـ ) الضغط علىمن خالل  ةالتدريبي

 

 كيف يمكن إضافة مدرب؟ .15

 :على البوابة الوطنية للعمل )طاقات( إلضافة مدرب نيوجد طريقتي

I.  (، ومن ثم اختيار )إضافة إدارة املستخدمين)الضغط على اسم املستخدم يسار أعلى الصفحة ثم اختيار

 سفل الصفحة. مدرب( أ

II.  ومن ثم  ،عالن تدريبيإثم الضغط على أي  (،خدماتنا)من قائمة  (لوحة تحكم الفرص التدريبية)اختيار

 (.ضافة مدرب)إالضغط على 

وأال يكون البوابة الوطنية للعمل )طاقات(، للمدرب غير مرتبط بأي حساب في  يجب أن يكون البريد اإللكتروني

 املدرب مسجل لدى منشأة أخرى.

 

 ما هي املتطلبات الخاصة باملدرب؟ .16

I. يجب أن يكون املدرب موظف لدى املنشأة. 

II.  في نفس مجال الفرصة التدريبية املتاحة.على األقل  سنوات 3 ةخبر أن يكون املدرب لديه يجب 

 

 ماهي طريقة تعيين مدرب للمتدرب؟ .17

، ثم الضغط على على البوابة الوطنية للعمل )طاقات( (خدماتنا( من قائمة )لوحة تحكم الفرص التدريبية)اختيار 

عيين ، ثم الضغط على )تومن ثم تحديد املتدرب ،لذي يراد تعين مدرب لهتدريبي املوجود فيه املتدرب االعالن اإل 

 (.مدرب

 

 ما هو الحد األقص ى لعدد املتدربين للمدرب الواحد؟ .18

 .متدربين للمدرب الواحد 10

 

 البوابة الوطنية للعمل )طاقات(؟كيف يمكن للمدرب الدخول على  .19

، وكلمة مرور جديدة للمدرب رسال اسم مستخدمإسيتم البوابة الوطنية للعمل )طاقات(، بعد إضافة املدرب في 

 دخال كلمة مرور جديدة.إيمكنه الدخول على طاقات كصاحب عمل ومن ثم  حيث

  

 كيف يمكن تحديد تاريخ املباشرة للمتدرب؟ .20



 
 

 8 من 5 صفحة

( من قائمة لوحة تحكم الفرص التدريبية)يمكن تحديد تاريخ املباشرة من خالل اختيار  ،بعد تعيين مدرب له

ذي يراد تدريبي املوجود فيه املتدرب الالعالن ، ثم الضغط على اإل على البوابة الوطنية للعمل )طاقات( (خدماتنا)

 (.تعيين مدربعلى )ثم الضغط  ،ومن ثم تحديد املتدرب ،تحديد تاريخ املباشرة له

 

 من يمكنه تحضير املتدرب؟ .21

 .املنشأة أيضا تأكيد التحضير صاحبل يمكنكما  نفسه، املدرب من مسؤوليات إن تحضير املتدربين هي

 

 ماهي طريقة التحضير؟ .22

I.  على البوابة الوطنية للعمل )طاقات( (خدماتنا)من قائمة  (لوحة تحكم الفرص التدريبية)من خالل اختيار ،

يمكن  حيث يوجد جميع املتدربين الثالث من الصفحة وفي القسم ،تدريبيالعالن ثم الضغط على اإل 

 الضغط على أيقونة الحضور مقابل كل متدرب.

II. ونهايتها أعلى التقويم. هاتم لدورة الدفع املوضح تاريخ بدايسيتم فتح التقوي 

III.  أيام من نهاية دورة الدفع. (5)يمكن تأكيد حضور املتدرب لدورة الدفع كاملة بـ 

IV. ةيكون التحضير مرة واحد  
ً
  .شهريا

V. تحديد خانة  يتمغياب وجود وفي حال عدم  ،ط بتحديد أيام الغيابيكون التحضير بشكل عكس ي وذلك فق

 التأكيد ثم الضغط على أيقونة التأكيد.

 

 موعد إرسال التحضير الشهري للمتدرب؟يكون متى  .23

تواريخها لكل شهر في صفحة حضور املتدرب أيام من دورة الدفع املحددة  (5) يجب تأكيد وإرسال التحضير خالل آخر

 الوطنية للعمل )طاقات(على البوابة 
ً
أيام  (5)قبل  شعار للتذكير بتأكيد الحضور للمتدربإرسل يالنظام  بأن . علما

في فسيتم صرف املكافأة بأثر رجعي  أيام من دورة الدفع، بعد آخرتأكيد حضور املتدرب ي حال تم فو .من نهاية الدورة

 % أو أكثر.75 حال كان حضور املتدرب الشهر الذي يليه في

 

 ماذا لو رغبت املنشأة في دفع مكافأة إضافية للمتدرب؟ .24

ولن يؤثر ذلك على املكافئة  من املكافآت املالية، أو غير ذلك يمكن للمنشأة تقديم مكافئة أو بدل إضافي للمتدرب

ويتم إضافتها من خالل اإلعالن التدريبي عند  "هدف"، التي يتلقاها املتدرب من صندوق تنمية املوارد البشرية ةالشهري

 بذلك. علما بأن املنشأة ستكون ملزمة من خالل البوابة الوطنية للعمل )طاقات(.ه طرح

 

 ؟التدريب على رأس العملساعات أيام و كم عدد  .25

 أأيام  (5)
ً
  (8)بواقع  سبوعيا

ً
  (6)، ويتم تقليلها خالل شهر رمضان املبارك لتكون ساعات يوميا

ً
 .ساعات يوميا
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 ؟التدريب على رأس العملهل يمكن تحديد فترة  .26

 ساعات (8)ال تتجاوز الـ ، على أفترتين أو مسائي أو صباحيالتدريب على رأس العمل لتكون يمكن للمنشأة تحديد فترة 

 
ً
 .يوميا

 

 هل يمكن للمنشأة تغيير املسار التدريبي للمتدرب بعد بدأ البرنامج التدريبي؟ .27

 .للمنشأة بأي حال من األحوال تغير املسار التدريبيال يمكن 

 

 جراء فيما يخص تقييم املتدرب لها؟هل يمكن للمنشأة اتخاذ أي إ .28

  ال،
ً
 لقياس أداء البرنامج فقط. بأن التقييم هو علما

 

 حضور أحد املتدربين؟ تأكيدولم يتم  ،لعمل في حال تم نسيان التحضير الشهري ا ما .29

 املدرب بتأكيد ينبغي أن يقوم 
ً
وتأكيده لك بتحديد أيام غياب املتدرب فقط، ، وذحضور املتدرب مرة واحدة شهريا

ة املكافأ. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم حصول املتدرب على ( أيام من دورة الدفع املحددة5خالل آخر )

عي في من ثم يتم الدفع بأثر رج ،املدربحتى يتم تأكيدها من قبل  كما ستبقى دورة الدفع السابقة مفتوحة الشهرية.

 أكثر.% ف75حال كان حضور املتدرب 

 

 ماذا لو رغبت املنشأة في توظيف املتدرب؟ .30

 نشأة توظيف املتدرب خالل فترة تدريبة أو بميمكن لل
ً
بأنه في حال تم توظيف  عد انتهائه من البرنامج التدريبي، علما

 من البرنامج. استبعادهسيتم  ،املتدرب خالل فترة التدريب

 

 ؟جزئي هل يتم قبول التدريب في برنامج تمهير من خالل العمل عن بعد أو العمل بدوام .31

 التدريب في برنامج تمهير يجب أن يكون بدوام كامل من خالل التدريب على رأس العمل بمقر املنشأة.

 

 املعلومات؟ العمل وسريةهل يحق للمنشأة توقيع املتدرب على اتفاقية عدم اإلفشاء بأسرار  .32

 مع توضيح وإرشاد املتدرب بأهمية ذلك.نعم يحق لها ذلك، 

 

 املدرب؟  /املنشأةما هي مسؤوليات  .33

تمكين املتدرب وتزويده باألدوات الالزمة لالستفادة القصوى من التدريب على رأس العمل من إعداد الخطة التدريبية 

التقييم النصفي والنهائي للمتدرب من خالل البوابة ملئ نماذج و  ،الحضور الشهري  رفع، و بهوتوضيح املهام املناطة 

 .الوطنية للعمل )طاقات(

 

 تدرب؟املما هي شروط استبعاد  .34
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 الحاالت التالية:أحد يحق للمنشأة استبعاد املتدرب في 

 سوء السلوك. 

 ارتكاب انتهاكات جسيمة. 

 .اإلضرار بممتلكات املنشاة 

  وإفشاء معلومات سرية.تزوير وثائق 

 .حصول املتدرب على وظيفة 

 

 تدرب؟املماهي طريقة استبعاد  .35

ثم ( شكاوى ) يكون عن طريق رفع تذكرة من خالل حساب املنشأة في البوابة الوطنية للعمل )طاقات( بالضغط على

 عتماده أو رفضه.اومن ثم  ،ليتم دراسة الطلب (كمال البيانات املطلوبة)إثم  (استبعاد متدرب)ثم  (تمهير)

 

 متدرب من قبل البرنامج؟ما هي أسباب استبعاد  .36

 كانت متتالية أو متفرقة. % لدورتي دفع سواءً 75في حال كان حضوره أقل من 

 

 على ماذا تم اختيار مسميات الفرص التدريبية في البرنامج؟ .37
ً
 بناءا

 
ً
ات الدبلومأو  ت الجامعيةمؤهال للاملناسبة  التدريبيةللمسميات  )تصنيف( على التصنيف املنهي املعياري العربيبناءا

 .الفنية والصحية واإلدارية

 

 التدريبية؟ صعالن عن الفر ماهي شروط قبول اإل  .38

I.  للمؤهالت الجامعية أو الدبلومات الفنية والصحية واإلداريةمناسبة  التدريبية الفرص مسمياتأن تكون يجب. 

II.  ( فرصة.50أكثر من )يجب أال يتجاوز عدد الفرص التدريبية 

III.  من عدد موظفي املنشأة.10السابقة والتي عليها متدربين حاليين الفرص التدريبية يجب أال يتجاوز عدد % 

IV. في مجاالت التعليم أو التدريب. يجب أال تكون مسميات الفرص التدريبية 

 

كيف يتم االستمرار في التدريب خالل أوقات تعليق التدريب/العمل كما حصل وقت جائحة انتشار فيروس كورونا  .39

 م ملواجهة تداعيات الفيروس كورونا والحد من انتشاره؟2020الجديد عام  19 –كوفيد 

فآتهم وفق ضوابط وصرف مكا العمل ببرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" وتحضير املتدربين يتم استمرار

البرنامج، مع وجوب اتباع املنشآت بالتعليمات الواردة من الجهات املختصة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة 

الجديد  19 –ملواجهة أي تداعيات طارئة كما حدث وقت جائحة فيروس كورونا كوفيد  العربية السعودية اململكة
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عن بعد في إطار التعليمات الحكومية، ويشمل ذلك استخدام الوسائل  م، مع تطبيق آليات العمل2020عام 

 والتطبيقات اإللكترونية ومراعاة أي أدلة تصدر بخصوص العمل عن بعد الصادرة من الجهات املعنية.


