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 برنامج اعانة البحث عن عمل                                                                  

  (واألحكام الشروط)

( أدناهقراءة هذه البنود قبل إقراره بما ورد في  البحث عن عمل اعانة االستفادة من طلبمقدم يجب على   
ً
 ،البند )ثانيا

يتم طلبها من كما يجب عليه اإلفصاح عن أية بيانات أو معلومات  موقع الصندوق االلكترونيفي  إكمال تقديم طلبهقبل و 

ُيعد بمثابة قراءة لهذه املطلوبة  واملعلومات تعبئة البياناتتقديم اإلقرار و  حيث أن، صندوق تنمية املوارد البشرية جهة

 .أحكام تتعلق باإلخطار أو اإلقرارعلى جميع ما تضمنته من  مقدم الطلبالبنود وموافقة من 

: إخطار:
ً
 أوال

( 575قرار مجلس الوزراء رقم )ب اتنظيمهإعانة البحث عن عمل الصادر  من لالستفادةرغبتك في التقدم بطلب  على بناء    

 -يلي: صندوق تنمية املوارد البشرية )ويشار إليه فيما بعد ب "الصندوق"( بما  يخطركمه.، 22/09/1442وتاريخ 

أو أي بيانات املطلوبة في نموذج الطلب وهذا اإلقرار وتعبئة نموذج اإلفصاح عن الدخل  واملعلومات أن تعبئتك وإدخالك للبيانات -1

عمل إعانة البحث عن  من لالستفادةبأنك مؤهل  ال من األحوال موافقة من الصندوق يمكن اعتباره بأي ح الصندوق اليطلبها 

 .ذات العالقةاألهلية شروط ل استيفاءك أو

ي وثائق أيعتمدها الصندوق وتقديم  نماذج، وتعبئة أي طلبكقبل تقديم  أمارسهتجاري  نشاطاإلفصاح عن أي  أن عليك -2

أو  طاملا كان هناك سجل أو ترخيص ري للنشاط التجا ممارسةاالحتجاج بعدم  لكال يجوز ، و كومستندات يطلبها الصندوق من

 .بإسمك ةصادر شهادة  أو رخصة

يعتمدها الصندوق  نماذجوتعبئة أي أن عليك اإلفصاح عن مصادر الدخل الشهري قبل تقديم طلبك، وتعبئة أية معلومات  -3

 ك.ي وثائق ومستندات يطلبها الصندوق منأوتقديم 

الصندوق بناًء على رارات تصدر عن قإأي معلومات إضافية أو تعبئة أي نماذج أو استمارات أو  الطلب منكيحق للصندوق  -4

 .والئحته التنفيذية تنظيم إعانة البحث عن عمل

 .صحتها من والتحقق قبلك من املقدمة والوثائق واملستندات املعلومات وجميع بياناتك منالتحقق يحق للصندوق  -5

تعد بمثابة وثائق رسمية وتخضع بموجب  لنماذج التي يتم تعبئتها من قبلكنموذج الطلب وجميع البيانات التي يتم إدخالها واأن  -6

 .السعودية في اململكة العربية الساريةذلك لألنظمة 

 أوالعمل  على القدرةمن  للتأكدو خاص إلجراء الفحوصات الالزمة أو مركز طبي حكومي أألي مستشفى  إحالتكيحق للصندوق  -7

 .على العمل القدرةعن مستشفى حكومي يثبت  طبي صادر بتقديم تقرير تكمطالب

عدم صحة أي بيانات أو  لنظامية الالزمة في حال تبين لهإحالتك إلى املحكمة املختصة بعد اتخاذ اإلجراءات ايحق للصندوق  -8

الطلب عليها أو عدم صحة أي مستندات أو وثائق مقدمة من  استنادك في نموذج وقائع تم إدخالها من قبلك أومعلومات أو 

تم تقديم بيانات غير يحق للصندوق اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها مناسبة في حال ، و صادرة من الغير قبلك، ولو كانت

 صحيحة منك.
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: إقرار: 
ً
 ثانيا

 - يلي:باملوافقة على ما  أقر

وفي حال ثبت للصندوق أنني غير مؤهل ال  (،األهلية شروط) االلكتروني في موقع الصندوق املوضحة  شروط األهلية أنني استوفيت -1

 .التي يحددها الصندوق فترة الض ي املالتقديم مرة أخرى اال بعد طلب يسمح لي بإعادة 

الفترة  لوطوا (،االلتزاماتااللكتروني )في موقع الصندوق املوضحة ذ بداية فترة التحقق من الجدية بالتزامات البرنامج من أن ألتزم -2

 سبب.ألي اإلعانة ايقاف صرف  أوالصرف  وحتى انتهاء مدة اإلعانةبدء صرف  ذمن املمتدة

 أو التزام ،طلبييعني بأي حال من األحوال موافقة الصندوق على  إعانة البحث عن عمل ال من االستفادةطلب بتقدمي  أن -3

 .الصندوق بتوفير وظيفة أو عمل لي

لاللتحاق بخدمات التوظيف، الشخص ي  بما في ذلك الحضور  التقديم طلببالصندوق حددها جميع اإلجراءات التي  أن استكمل -4

 التوظيف في املدة التي يحددها الصندوق.بخدمات  موافقتي أو جاهزيتي لاللتحاق في حال عدم التقديم وللصندوق رفض طلب

النماذج أو االقرارات وجميع املستندات والوثائق املقدمة  في طلب التقديم أوالوقائع التي دونتها و واملعلومات أن جميع البيانات  -5

 .وتعكس الواقع حتى تاريخه وال تتضمن أي بيانات غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة من قبلي صحيحة وكاملة

 في حال حدوث أي تغيير  أقوم بإشعاروأن مستندات يطلبها  معلومات أوأو ي بيانات أالتزم بتزويدي الصندوق بأن  -6
ً
الصندوق فورا

مؤهل أمر يجعلني غير  خالل الفترة املمتدة من تاريخ هذا اإلقرار وحتى تاريخ البت في الطلب بما في ذلك حدوث أي حالتيعلى يطرأ 

 عمل. عنإعانة البحث على  للحصول 

 أو أي وسيلة أخرى.قبول طلبي أو رفضه أو تأجيل البت فيه بالوسائل االلكترونية بللصندوق التواصل معي إلشعاري  يحق -7

وأي مستندات أو  تواإلقراراوالنماذج في طلب التقديم  أدخلتهاوالوقائع التي  واملعلومات البيانات التحقق منيحق للصندوق  -8

والحصول على أي وثائق خاصة ، بما في ذلك االستفسار صحتها بجميع الوسائل النظاميةمن  وثائق يتم تقديمها من قبلي والتحقق

والوقائع  واملعلومات تزويد أي جهة حكومية أو خاصة بجميع البياناتيحق للصندوق كما  لدى الجهات الحكومية أو الخاصةبي 

 الصندوق. راهيملقدمة من قبلي وذلك ألي غرض ا والوثائق أدخلتها في طلب التقديمالتي 

املوافقة الخطية من الحصول من الشركات االئتمانية على نسخة من سجلي االئتماني، ويعتبر هذا اإلقرار بمثابة للصندوق يحق  -9

 للمادة الخامسة من نظام املعلومات  االئتمانيللصندوق للحصول على سجلي  قبلي
ً
 قيام كما أقر وأوافق على. االئتمانيةطبقا

 أو الجهات الحكومية أو الخاصة. االئتمانيةمع أي شركة من الشركات  لديهاملتوفرة  الصندوق بتبادل جميع املعلومات

لدعم واالعانات التي برامج ااالستعالم عن حالة أهلية االسرة التي أنتمي لها ل شروط األهليةيحق للصندوق بغرض التحقق من  -10

 والتنمية االجتماعية.تقدمها وزارة املوارد البشرية 

قررها بما في ذلك استبعاد طلبي، إذا تبين للصندوق عدم صحة أي من يجميع اإلجراءات القانونية التي  اتخاذيحق للصندوق  -11

 .ندات أو الوثائق املقدمة من قبليأو الوقائع الواردة في نموذج الطلب أو النماذج أو اإلقرارات أو املست البيانات

إعانة البحث عن من أو من يفوضه الحق باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة السترداد مبالغ اإلعانة التي صرفت لي يحق للصندوق  -12

 عدم صحة  ثبت للصندوق  إذا عمل
ً
الوقائع الواردة في نموذج الطلب أو النماذج أو اإلقرارات  املعلومات ي من البيانات أوأالحقا

 ستندات والوثائق املقدمة من قبليوامل
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 من تاريخ شهرينوسيتم إشعارك بالرد خالل فترة ال تتجاوز هلية، من استيفاءك لشروط اال  للتحقققوم الصندوق بدراسة طلبك يس     

وكذلك الحضور للموعد الذي يحدده  واملستندات والوثائق املطلوبة تقديم جميع البيانات آخر إجراء قمت باستكماله في الطلب، وعليك

 الصندوق أو من يفوضه لتقييم طلب التقديم.

 

 

 

 


