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 البحث عن عمل إعانة لكترونية لبرنامجاإل تفاقيةاال
 

  توقيع هذه االتفاقية الكترونيا بين صندوق تنمية املوارد البشرية ومقدم طلب االستفادة من اعانة البحث عن عمل. يتم 

 

 :تمهيد

الصادر تنظيمه  البحث عن عمل إعانةبرنامج يقدم  -ويشار له فيما بعد )الصندوق(  -صندوق تنمية املوارد البشرية ملا كان           

لباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وحيث أن لخدمات التوظيف  هــ، ويقدم22/09/1442( وتاريخ 575بقرار مجلس الوزراء رقم )

 إعانةستفادة من لل  بطلبتقدم اليه   -ويشار له فيما بعد )الباحث عن عمل(  - عن عمل انة البحثمقدم طلب االستفادة من اع

 لشروط األهلية 
ً
لشروط وأحكام هذه االتفاقية وإقراره  الباحث عن عملاملعتمدة، وبعد قراءة واإلجراءات  البحث عن عمل وفقا

كل من لذا فقد اتفق  التنفيذية وإجراءات الصندوق  امج والئحتهبما ورد في تنظيم البرنبااللتزام بما ورد فيها وكذلك االلتزام 

 ونظاما على ما يلي:  والباحث عن عمل الصندوق 
ً
 وهما يتمتعان بكامل األهلية املعتبرة شرعا

 

 
ا
 :أوال

 لها.
ً
 يعتبر التمهيد املذكور أعله جزء ال يتجزأ من هذه االتفاقية ومكمل

 

:
ا
 تقديم الطلب  إجراء ثانيا

املحددة في املواعيد  الباحث عن عمل حضور ثم  للصندوق  اإللكتروني املوقععبر تعبئة الطلب في  طلب االعانةتقديم يكون  -1

 .وااللتحاق بخدمات التوظيف وفق ما يحدده الصندوق إجراء التقديم  إلكمال

 الطلب بمراعاة إحدى املدتين اآلتيتين: يكون تقديم -2

 من تار  .أ
ً
 يخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أي من مراحل التعليم أو التدريب.قبل مض ي )أربعة وعشرين( شهرا

 من تاريخ انتهاء العلقة الوظيفية أو العمالية إذا كان ممن سبق له العمل  .ب
ً
في بعد مض ي )أربعة وعشرين( شهرا

 .القطاع العام أو القطاع الخاص

 شهرينبالرد خلل فترة  هإشعار  ثم يتمهلية، لشروط اال  استيفاءهمن  للتحقق ب الباحث عن عملقوم الصندوق بدراسة طلي  -3

التي يطلبها واملستندات والوثائق  تقديم جميع البيانات قام باستكماله في الطلب، وعلى الباحث عن عملآخر إجراء  من تاريخ

 الصندوق والتقيد بجميع التعليمات التي يصدرها الصندوق أثناء فترة دراسة الطلب.
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ا
 البحث عن عمل إعانةلبرنامج هلية ال شروط  :ثالثا

 للستفادة من اعانة البحث عن عمل في 
ً
 الشروط اآلتية: هتوافرت فيحال يكون الباحث عن عمل مؤهل

 أن يكون سعودي الجنسية.  -1

 إقامة دا -2
ً
 .ئمة في اململكة العربية السعوديةأن يكون مقيما

3-  
ً
 في البحث عنه أن يكون قادرا

ً
 .على العمل وجادا

 أال يقل عمره عن )عشرين( سنة، وال يزيد على )أربعين( سنة. -4

 في القطاع العام أو القطاع الخاص. -5
ً
 أو عامل

ً
 أال يكون موظفا

 أال يكون يصرف له معاش تقاعدي. -6

 أال يكون يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل. -7

 أال يكون يصرف له معاش من الضمان االجتماعي. -8

 في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.أال يكون طال -9
ً
 أو متدربا

ً
 با

 .أال يكون لديه نشاط تجاري  -10

 .عانةأال يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد املانع للحصول على اإل  -11

، واستثناًء الي لصعوبة الحصول على عملأو من املخصص امل البحث عن عمل إعانةأال يكون سبق له االستفادة من  -12

الصرف  د يزيد بكل األحوال مجموع مديجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له االستفادة، بشرط أال من ذلك

 .في التنظيماملنصوص عليها  عانةالسابقة واللحقة عن مدة صرف اإل 

 

 
ا
 مدة االتفاقية  :رابعا

في  عانةإل صرف ال املحددةاملدة  بانتهاء وتنتهيالبحث عن عمل  إعانةستفادة من اال  تقديم طلباالتفاقية من تاريخ هذه  تبدأ

الباحث عن عمل، أو في حال عدم التحاقه في خدمات التوظيف لدى أو كل شروط األهلية عن  أحدزوال في حالة التنظيم أو 

 الصندوق.

 

 
ا
 صندوق التزامات ال :خامسا

 .تقديم الطلببإجراء املحددة ة املد فيالرد عليه ثم لباحث عن عمل دراسة الطلب املقدم من ا -

 . الصرف باليوم الخامس من كل شهر ميلديويكون موعد  ،شروط االهلية لباحث عن عملااستيفاء ال في ح عانةصرف اإل  -
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بعد ان يقوم البنوك املرخصة من البنك املركزي السعودي  إحدى لدىللمستفيد الخاص  يإيداع اإلعانة في الحساب الشخص  -

 أب اإلعانةللصندوق صرف و  البنكي العائد له.م الحساب بتزويد الصندوق برق
ً
 .ي وسيلة اخرى وفقا ملا يراه الصندوق مناسبا

 

:
ا
 باحث عن عمل التزامات ال سادسا

 :بما يلي اإلعانةصرف  وخلل مدةتقديم الطلب  تاريخالباحث عن عمل بدء من  يلتزم

 بكل تغيير يطرأ ويترتب عليه  -1
ً
 عدم أهليته لإلعانة. –أو قد يترتب عليه  –إشعار الصندوق فورا

 تقديم املستندات التي يطلبها الصندوق أو من يفوضه لتمكينه من التحقق من توافر شروط األهلية لديه. -2

 أو من خلل ملفه االلكتروني في املنصة  -3
ً
التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو من يفوضه للمؤهل واملستفيد شخصيا

 لتقويم طلبه أو الحضور  االلكترونية
ً
أو أي وسيلة أخرى يقررها الصندوق أو من يفوضه، بما في ذلك الحضور شخصيا

 إلجراء املقابلت الشخصية مع أصحاب العمل أو مع الجهات األخرى التي يحددها الصندوق أو من يفوضه.

 لتدريب على رأس العملوني أو االحضور ألي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب اإللكتر  -4

 الحضور لدى الصندوق أو من يفوضه للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف. -5

 .إللكتروني في املوقع االلكتروني للصندوق زيارة امللف ا -6

 وض العمل املناسبة التي تقدم له.املوافقة على عر  -7

 الذي يقدم له. إظهار الجدية في البحث عن عمل وااللتزام بالتدريب والتأهيل -8

 التجاوب مع الصندوق أو من يفوضه عند التواصل بأي من وسائل التواصل.  -9

 التجاوب بالحضور إلى الصندوق أو من يفوضه لتقييم جديته في البحث عن عمل. -10

 أية التزامات أخرى يحددها الصندوق وفقا ألهداف التنظيم واللئحة. -11

 

:
ا
 البحث عن عمل إعانة تخفيضإيقاف أو  سابعا

 :اإلعانةإيقاف صرف 

، في البحث عن عمل بالقطاع الخاصالباحث عن عمل عدم جدية  ى الصندوق ثبت لد ما متىصرف االعانة إيقاف  يتم -

 املطلوبة منه.واملهام ووصل الى الحد األعلى من مرات إخلله بااللتزامات 

ر صحيحة بغرض الحصول أو بيانات مضللة أو غيم إيقاف صرف اإلعانة إذا تبين للصندوق أن املستفيد قدم وثائق مزورة يت -

 .على اإلعانة

قام باالستعانة بشخص غيره للدخول على ملفه االلكتروني  الباحث عن عمليتم إيقاف صرف االعانة إذا تبين للصندوق ان  -

ذه الحالة بموجب به الباحث عن عملاو القيام بااللتزامات املطلوبة منه نيابة عنه، ويحق للصندوق استرداد االعانة من 

 ( من املادة التاسعة من التنظيم.3الفقرة )



 
 

 برنامج إعانة البحث عن عمل  اتفاقية         

 

 )خمسة( سنة حتى ولو لم يكن قد تم صرف اإلعانة له ملدة أربعين) الباحث عن عمليتم إيقاف اإلعانة فورا إذا بلغ سن  -

 .اشهر  (عشر

 .إذا زال عن الباحث عن عمل أي شرط من شروط األهليةصرف االعانة يتم إيقاف  -

 .ما يحدده الصندوق  وفقا االتفاقيةفي أية وقت أثناء سريان  عانةبطلب إيقاف اإل التقدم باحث عن عمل لليجوز  -

 من اإلعانة: التخفيض

 من الحاالت اآلتية: فيها أي تتحققكل مرة ب ( ريال200ة بمبلغ )تخفض قيمة االعان

للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات  الصندوق أو من يفوضهلدى  الباحث عن عملعدم حضور  -

بما في ذلك التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل  التوظيف، أو عدم حضوره أي دورة تعليمية أو تدريبية

 .أو الجهة التعليمية أو التدريبية من يفوضهأو عدم إكماله لها بنجاح دون عذر يقبله الصندوق أو 

للمقابلت الشخصية مع  من يفوضهملواعيد التي يحددها الصندوق أو في ا الباحث عن عمل عدم حضور  -

 .العملأصحاب 

 لكتروني في املوقع االلكتروني للصندوق.مللفه اال عدم زيارة الباحث عن عمل -

عدم التجاوب مع تواصل الصندوق على بيانات االتصال الخاصة به املسجلة لدى الصندوق، أو أي وسيلة  -

 .أخرى يحددها الصندوق 

 ض عمل مناسب عر  الباحث عن عملرفض  -

 

:
ا
 أحكام عامة ثامنا

أحد شروط األهلية أو االلتزامات  زال عنهعلى وظيفة أو الباحث عن عمل التفاقية تلقائيا فور حصول توقف هذه ا  -

 والتنظيم واللئحة. االتفاقيةاملنصوص عليها في 

 في اململكة العربية السعودية.يخضع كل ما ورد في هذه االتفاقية لألنظمة املعمول بها  -

 جزء ال يتجزأ من االتفاقية. ،في املوقع االلكتروني للصندوق  عملالبحث عن  إعانة برنامج اإلقرار اإللكتروني ألحكام وشروط -

إلى املحكمة املختصة، بعد اتباع اإلجراءات النظامية  االعانةإحالة من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على لصندوق ل  -

 .املنصوص عليها

، اوثبت عدم استحقاقه لهباحث عن عمل لل تصرف التي مبالغ االعانةدة للصندوق اتخاذ جميع اإلجراءات اللزمة الستعا -

 .وتتمتع هذه املبالغ بالحماية املقررة ألموال الدولة

 .الباحث عن عملاتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها مناسبة في حال تم تقديم بيانات غير صحيحة من قبل  للصندوق  -

  .بأي وسيلة يحددها الصندوق التعديل  بهذاالباحث عن عمل للصندوق التعديل على هذه االتفاقية مع إشعار  -
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ا
 املصادقة االلكترونية على االتفاقية :تاسعا

 من املوقع االلكتروني للصندوق الى رقم جوال الباحث عن عمله االتفاقية عبر ارسال رمز تحقق ملره واحدة املصادقة االلكترونية على هذ تتم

إلدخاله في املوقع االلكتروني للصندوق وتفعيل  عن عمل بتأكيد استلمه رمز تحقق ملره واحدة ويقوم الباحثاملسجل لدى الصندوق، 

 االتفاقية.

 

 وهللا املوفق، 

 

 الطرف الثاني الطرف األول 

 )الباحث عن عمل( البحث عن عمل إعانةمن  طلب للستفادة مقدم )الصندوق( صندوق تنمية املوارد البشرية

 


