
 

 

 الالئحة التنفيذية 
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 املادة األولى:

 

، كما كالسياق خالف ذل يقتضما لم  التنظيم الواردة فيذاتها املعاني –أينما وردت في هذه الالئحة  –يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 بالتنظيم املعاني اآلتية: يرد ذكرهالم والتي والعبارات الواردة بهذه الالئحة لأللفاظ يكون 

 ه.22/09/1442( وتاريخ 575الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) بحث عن عملعانة الإتنظيم  التنظيم: -1

 .عانة البحث عن عملإتنظيم الالئحة التنفيذية ل الالئحة: -2

 مدير عام صندوق تنمية املوارد البشرية. املدير العام: -3

( مبن املبادة 12) الفقبرةفبي يب  عل منصبو  و مبا هببحسب  يوما  (ستين) تتجاوز  مدة متصلة ل  املؤهلمضاء إالجدية:  تقييمفترة  -4

 السابعة من التنظيم.

 

  :الثانيةاملادة 

 

 :التنظيم من الثانية املادة تنفيذا ألحكام

تقبديم و  اإلعانبةلتبدري  خبال  مبدة صبرف التأهيبل واحصبو  عىبى للاملؤهبل واملسبتفيد  مسباعدةالصبندوق فبي  دور الالئحة إلى تعزيز هدف ت

نشببباء أ  إالعمبببل بمبببا يتوافبببق مببب  أحكبببام التنظبببيم دون صبببحا  أملسبببتفيد مببب  للمؤهبببل وا شخصبببيةال قبببابالتاملترتيببب  و  التوظيببب خبببدمات 

 التزام عىى الصندوق بتوفير وظيفة مناسبة للمؤهل واملستفيد.

 

 : الثالثةاملادة 

 

 :التنظيم تنفيذا ألحكام املادة الخامسة من

فببي السببنة )عشببرة( أربب ر لكببة العرةيببة السببعودية ملببدة ل تقببل عببن اإلقامببة فببي املم ملقببدم البلبب بالنسبببة يقصببد باإلقامببة الدائمببة  -1

اإلقامة في اململكة العرةية السعودية ملدة ل تقل عن )عشرة(  للمؤهلويقصد باإلقامة الدائمة بالنسبة  ،طلب السابقة لتقديم 

اإلقامة في اململكة العرةية السعودية للمستفيد  ةيقصد باإلقامة الدائمة بالنسبو أر ر في السنة السابقة لفترة تقييم الجدية، 

 صرف بها اإلعانة.خال  املدة التي ت (عشرة أر ر)ملدة ل تقل عن 

  (ثمبببي عشبببراإل)أرببب ر خبببال   (عشبببرة)ملبببدة ل تقبببل عبببن  العرةيبببة السبببعودية ط اإلقامبببة الدائمبببة فبببي اململكبببةر يسبببىثمن مبببن ربببو 
 
 رببب را

 لتقديم البل  ما يىي: السابقة

بموج  ر ادة  و عىى حساب  الخا أالعرةية السعودية، سواء عىى حسا  الدولة  ج اململكةر خا ر درس وتدالبال  الذ    -1-1

 من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدري  بحس  ما ه رسمية موثقة م  مراعاة عدم مض ي مدة
 
منصو   و )أربعة وعشرين( ر را

 لتنظيم.( من املادة السادسة من ا2علي  في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة )

 إلحدى محارم  لغرض الدراسة  -1-2
 
أو من  بموج  إفادة رسمية موثقةالعرةية السعودية و التدري  خارج اململكة أمن كان مرافقا

 
 
 .بموج  إفادة رسمية موثقة هناكوالدي  ممن يعمل  أحدو أ زوج برفقة العرةية السعودية خارج اململكة  كان مقيما
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 أبموج  إفادة رسمية موثقة ةية السعودية العر  عالج خارج اململكةكان ي   من -1-3
 
 الثالثة الدرجة حتنقارة  أألحد  و كان مرافقا

 بموج  إفادة رسمية موثقة. العرةية السعودية لغرض العالج خارج اململكة

مراعاة مض ي رسمية موثقة م   إفادةلصالح ج ة حكومية سعودية بموج  العرةية السعودية من كان يعمل خارج اململكة  -1-4

 ة مد
 
(  )ة الفرعية في الفقر  نصو  علي م و تاريخ انتهاء العالقة الوظيفية أو العمالية بحس  ما ه من )أربعة وعشرين( ر را

 التنظيم. من السادسة املادة( من 2) الفقرةمن 

 

2-  
 
لتزم خال  فترة ( من املادة الخامسة من التنظيم إذا ا3لشرط األهلية املنصو  علي  في الفقرة ) يكون مقدم البل  مستوفيا

فببي البحببث عببن عمببل، وقببام بتزويببد الصببندوق بجميبب  املعلومببات واملسببىندات التببي  القببدرة والجديببةتقيببيم الجديببة بجميبب  معببايير 

أو  املؤهببببلواللتزامببببات التببببي يقببببوم بهببببا النشبببباطات مببببن  يقصببببد بمعببببايير الجديببببة مجموعببببة، و لبببب يبلبهببببا خببببال  املببببدة التببببي يحببببددها 

  التالية: واملتمثلة في اللتزامات  ا رغبت  في البحث عن عملمن خاللاملستفيد يثبت 

 .عند التواصل بأ  من وسائل التواصل من يفوض التجاو  م  الصندوق أو اللتزام ب -2-1

 .أ  وسيلة يحددها الصندوق  لكترونية فيالدورات التدريبية اإل اللتزام بإكما  -2-2

 .ما  امل ام املبلوةة وفق ما يحدده الصندوق كإو  اإللكتروني للمل دورية اللتزام بإجراء زيارة  -2-3

 .ما يحدده الصندوق وفق  من يفوض للصندوق أو اللتزام بإجراء زيارة دورية  -2-4

 .التوظي  خدمات و أالتدري   و أللحصو  عىى التأهيل  من يفوض لصندوق أو إلى الحضور االلتزام ب -2-5

 .ل االتي تم ترريح  و  لدى أصحا  العمل الشخصيةت املقابال إلجراء  من يفوض لصندوق أو إلى ا حضور الاللتزام ب -2-6

 من يفوض   التي يوفرها أصحا  العمل عبر الصندوق أو  عروض العمل املناسبة قبو  اللتزام ب -2-7
 
العمل  عرض لشروط وفقا

 .من املادة السابعة من التنظيم (7) الفقرة)د( من  و  )ج( و  ) ( و  )أ( الفرعية املنصو  عليها في الفقرات

 الصندوق. هوفق ما يحددأو وظائ  لخدمة املجتم   ةتزام بالقيام بساعات عمل تبوعيللا -2-8

 املؤهل أو املستفيد  ويعتبر 
 
مبن الج بات  أو غير ذلك من بيانات عن حالت  الشخصية أو الصحية للصندوق  دوفق ما ير  العملعىى  قادرا

 .أو الخاصة الحكومية

  

 و القباع الخا  ما يىي:يقصد باملوظ  أو العامل بالقباع العام أ -3

وال يئات  والشب  حكومية العامل في القباع العام جمي  املوظفين املدنيين والعسكريين في الج ات الحكومية أو  املوظ  -3-1

املقبوعة  املكافأة أساس مبدأعىى  عىى بند األجور أو  و أفي امليزانية  ثابتةسواء كانوا معينين عىى مرات   واملؤسسات العامة

ال يئات واملؤسسات العامة و  والشب  حكومية ل هذا التعري  جمي  املوظفين والعاملين لدى الج ات الحكوميةكما يشم

 بموج  عقود عمل.

املوظ  أو العامل في القباع الخا  كل من يعمل ملصلحة ج ة غير حكومية مقابل أجر م ما كان نوع  ومقداره وطريقة  -3-2

غير مكتو  ويشمل ذلك كافة أنواع وأنماط العمل عىى سبيل املثا  ل الحصر، أدائ  بموج  عقد عمل مكتو  أو عقد عمل 

  املوظفين أو العاملين في الشركات واملؤسسات الخاصة واملصان  واملحالت التجارية والصناعية.
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الرةحية وال يئات العام وغير  النف  وذاتالجمعيات واملؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية واألهلية  في املوظ  أو العامل -3-3

كان نوع  ومقداره  أجر م مامقابل  وإرراف اومكات  التمثيل األجنبية وتحت إدارتها  وقنصلياتاإلقليمية والدولية وسفارات 

 .غير مكتو  و أبموج  عقد عمل مكتو   أدائ وطريقة 

و نشاط م أعمل م  والذين يمارسون ضية في التحادات الريا وغيرهمنيين فالالعبين والعاملين واملوظفين اإلداريين وال جمي  -3-4

 بتفرغ كامل. و أالرياض ي عىى سبيل الحتراف 

 

 :واملتدر  في مراحل التعليم والتدري ، ما يىي بالبال  يقصد -4

في مدارس حكومية  واملتوسبة والثانوية سواءفي أ  مرحلة من مراحل التعليم العام، وهي املرحلة البتدائية  الدارسين جمي  -4-1

 .و خاصةأ

الخاصة،  ومعاهد وةرامج التربية، القرآنس تحفيظ ر مدا والذ  يشملجمي  الدارسين املنتظمين في التعليم املواز    -4-2

 س التعليم األجنبي.ر ، ومداواملدارس األهلية

 .واألهليةالدارسين في الجامعات والكليات الحكومية جمي   -4-3

 في املعاهد العلمية. الدارسينجمي   -4-4

   مرحلة من مراحل التعليم.أململكة العرةية السعودية في رج اجمي  الدارسين خا -4-5

 و خارج ا.أات األجنبية، سواء كانوا يدرسون داخل اململكة العرةية السعودية غلدارسين في معاهد تعليم اللاجمي   -4-6

 لتدري  التقمي واملنهي.التدريبية التابعة للمؤسسة العامة لجمي  املتدرةين في الوحدات  -4-7

 

 طال ر ول يعتب
 
  با

 
 الحالت التالية:في  أو متدرةا

 األمية واملدارس الليلية. في مراكز محو  الدارسينجمي   -4-8

 .و التعليم الجامعيأو التعليم املواز  أ  مرحلة من مراحل التعليم العام أدارسين عن طريق النىسا  في ال جمي   -4-9

 

 (ثمبببي عشبببراإل)الشببب ر  للبببدخل خبببال  اد باملتوسببب  فإنببب  يبببتم العتبببد لبببدخل الشببب ر  بالنسببببة ملقبببدم البلببب ألغبببراض احىسبببا  ا -5

 
 
للمؤهبببل فإنببب  يبببتم العتبببداد باملتوسببب   ةوةالنسبببب اإلعانبببة، عىبببى الحصبببو  السبببابقة لبدايبببة الشببب ر البببذ  تقبببدم فيببب  ببلببب   رببب را

 السابقة لبداية اإلثمي الش ر  للدخل خال  )
 
املتوس  اد بفإن  يتم العتدوةالنسبة للمستفيد ، فترة تقييم الجديةعشر( ر را

رببب را السبببابقة لبدايببببة الشببب ر الببببذ  يبببتم صبببرف اإلعانببببة للمسبببتفيد فيبببب ، ويشبببمل الببببدخل  (ثمبببي عشببببراإل)الشببب ر  لدخلببب  خببببال  

مببن  ليهبااملسبتفيد خببال  الفتبرة املشببار إاملؤهببل أو أو  مقبدم البلب عليبب   لجميب  مببا حصب -عىبى سبببيل املثبا  ل الحصببر - الشب ر  

 :املصادر التالية

 و منقو .صل ثابت أإيجار أ  أ -5-1
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 حصص في أ  نوع من أنواع الشركات.الأو  األس مأرةاح  -5-2

 أو بموج  اتفاق. األحكام القضائيةش رية بموج  النفقة ال  -5-3

 املؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية بصفت  من أو املستفيد  ملقدم البل  فما يصر  -5-4
 
 من معاش تقاعد مورث . مستفيدا

 أو امل ملقدم البل ما يصرف  -5-5
 
  ستفيد بصفت  لعبا

 
 من مكافآت أو حوافز مالية. هاويا

 أو املستفيد لذات  من الدولة من اإلعانات واملبالغ األخرى دون مقابل. مقدم البل علي   لجمي  ما حص -5-6

  (الثمي عشر)اإلعانة إذا كان املتوس  الش ر  ملا يحصل علي  خال   مقدم البل ول يستحق 
 
ذ  تقدم ر الالسابقة لبداية الش  ر را

 و يزيد عىى مبلغ اإلعانة املستحقة في حا  قبو  طلب .في  ببل  اإلعانة يعاد  أ

 

 املصادر التالية: الش ر  في حكم الدخل  ول يعد

(  ) الفرعية في الفترة السابقة لتقديم طلب  م  مراعاة مض ي املدة املحددة في الفقرة مقدم البل يتقاضاه الذ  كان  جر األ   -5-7

 .من التنظيم السادسةاملادة  من (2) ةالفقر من 

 .مقدم البل   مبلغ يرث  أ -5-8

يمارس البي  والشراء عىى  مقدم البل أو منقو  ما لم يكن  ثابتنىيجة بيع  أصل  مقدم البل   مبلغ يحصل علي  أ -5-9

 سبيل الحتراف.

عينية من الجمعيات أو  نقدية أو أو هبات  صدقات و أ و زكاةأ من مساعداتأسرت   و أأو املستفيد  ملقدم البل ما يصرف  -5-10

 املؤسسات الخيرية املرخصة.

من أ   عينية من و أأو املستفيد من األشخا  ذو  اإلعاقة بسب  إعاقت  من مساعدات نقدية  ملقدم البل يصرف  ما -5-11

 .خيريةالؤسسات املو جمعيات الأو الج ات الحكومية أو الخاصة 

 ث.املساعدات التي تصرف في حالت الكوار  -5-12

 نة البحث عن عمل.إعا -5-13

 

 و أسكنية، ال) والشقق واألراض ي كالفللباألصو  الثابتة ألغراض الالئحة عىى سبيل املثا  ل الحصر: العقارات،  يقصد -6

 زراعية(.ال و أارية تجال

 

واآللت يقصد باألصو  املنقولة ألغراض الالئحة عىى سبيل املثا  ل الحصر: ما يمكن نقل  وتحويل  مثل السيارات واملعدات  -7

 واملحركات.

 

الالئحة أ  نفقة وجبت ملقدم البل  بموج  حكم قضائي أو بموج  اتفاق بين املنفق  يقصد بالنفقة الش رية ألغراض -8

الحامل فيما يتعلق بنفقتها أثناء الحمل حتن وض  الحمل أو خال  فترة الرضاعة ول  واملنفق علي  كالتفاق بين الزوج والزوجة



 

 6 |     عانة البحث عن عملإم الالئحة التنفيذية لتنظي 

 

  رية التي انتهت مدتها قبل تاريخ تقديم البل .يعتد بالنفقة الش

 

 يىي:ما  –عىى سبيل املثا  ل الحصر  –يقصد بالنشاط التجار   -9

ملزاولة أ  نشاط تجار  أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو منهي أو نحو ذلك من  أو رركة الشخص الواحد تملك مؤسسة فردية -9-1

 النشاطات. 

صناعي أو زراعي أو خدمي أو منهي أو نحو ذلك من  ملمارسة أ  نشاط تجار  أو  الحصو  عىى ترخيص لفتح محل أو مكت  -9-2

 النشاطات. 

 لكترونية.بالوسائل اإل -بصورة كلية أو جزئية  -لكترونية التجارة اإل -9-3

 . أ  نوع من أنواع الشركات في الشركاء -9-4

 .كل من لدي  دخل من نشاط خا  -9-5

 

لببب  أو املؤهبببل أو املسبببتفيد، ويسبببىثمن مبببن ذلبببك الوالبببدين والبببزوج والزوجبببة عبببدم وجبببود كفالبببة لغيبببر سبببعود  عىبببى ذمبببة مقبببدم الب -10

 .واألبناء

 

 حصبببو  عىبببى اإل يكبببون الحبببد املبببان  لل  -11
 
اإلعانبببات لبببدى وزارة املبببوارد البشبببرية والتنميبببة و  البببدعم ملبببا هبببو معتمبببد فبببي ببببرامج عانبببة وفقبببا

 مبببن وزارة لببب لتنظبببيم العتمببباد عىبببى البيانبببات املتاحبببة ( مبببن املبببادة الخامسبببة مبببن ا11الجتماعيبببة، وللصبببندوق فبببي تنفيبببذ الفقبببرة )

 املوارد البشرية والتنمية الجتماعية

 

مببن خببال  التعليمببات  لبب  بمعببايير الجديببة فببي البحببث عببن عمببل التببي تحببددالتزامبب  نبباء عىببى ب أو املسببتفيداملؤهببل يببتم تقيببيم جديببة  -12

 قبل الصندوق أو من يفوض . التي تصدر من

 

عانة البحث عن عمبل أو املخصبص املبالي لصبعوةة الحصبو  عىبى عمبل أو ملن سبق ل  الستفادة من إ ملددتكون آلية احىسا  ا -13

 تفادة مبببن اإل السببب مبببن خبببال كالهمبببا 
 
وفبببق املببببالغ واملبببدد املحبببددة باملبببادة الثالثبببة مبببن  عانبببة باملبببدة املكملبببة لبببب )خمسبببة عشبببر( رببب را

 الصبرف السبابقة لب  أقبل مبن  مبددالتنظبيم بشبرط أن تكبون 
 
، وتبببق املبدد الخاصبة بىنباقص مبلبغ اإلعانبة )خمسبة عشبر( رب را

 .الواردة في املادة الثالثة من التنظيم عىى األر ر التي يبدأ استكما  صرف اإلعانة خالل ا
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 املادة الرابعة: 

 

 :التنظيم تنفيذا ألحكام املادة السادسة من

إلكمبببا  إجبببراء  الشخصببب يوالحضبببور  ةاملنصبببة اإللكترونيبببالبلببب  فبببي  جنمبببوذ عانبببة عببببر تعبئبببةلتقبببديم عىبببى طلببب  اإل إجبببراء ايكبببون  -1

 إجراء الحضور الشخص ي. من الستثناء، وللمدير العام لصندوق أو من يفوض االتقديم لدى 

  أوق وتقديم يعتمدها الصند نماذج، وتعبئة أ  طلب تجار  يمارس  قبل تقديم  نشاطباإلفصاح عن أ   مقدم البل يلتزم  -2

 .ىندات يبلبها الصندوق من وثائق ومس

  –خال  الفترة املمتدة من تاريخ تقديم طلب  وحتن تاريخ البت في   – مقدم البل يلتزم  -3
 
بأ  تحديث  بإرعار الصندوق فورا

 .قيام  بممارسة أ  نشاط تجار  يبرأ عىى البيانات التي أفصح عنها ومن ذلك 

 .سم باطاملا كان هناك سجل تجار  أو ترخيص صادر  ر  التجا للنشاط ممارست الحتجاج بعدم  ملقدم البل ل يجوز  -4

 .لكترونية  أو تأجيل البت في  بالوسائل اإلبقبو  طلب  أو رفض إلرعاره مقدم البل يجوز أن يكون التواصل م   -5

ج ات وثائق خاصة ب  لدى الأ  والحصو  عىى  بمقدم البل عن البيانات واملعلومات الخاصة  لصندوق الستفسار ليحق  -6

 . لإلعانةمن استحقاق   الخاصة للتأكد و أ الحكومية

ت  ر من قد للتأكدو خا  إلجراء الفحوصات الالزمة أو مركز طبي حكومي أأل  مسىشفى  مقدم البل يحق للصندوق إحالة  -7

 .عن مسىشفى حكومي يثبت قدرت  عىى العمل طبي صادر  بتقديم تقرير  مقدم البل  مبالبة أو العمل  عىى

 .مقدم البل  ندوق اتخاذ أ  إجراءات أو تدابير يراها مناسبة في حا  تم تقديم بيانات غير صحيحة من قبليحق للص -8

 

 املادة الخامسة: 

 

 :التنظيم تنفيذا ألحكام املادة السابعة من

 ملؤهبلاخبل فيهبا ويترتب  عىبى كبل مبرة يخبال  فتبرة تقيبيم الجديبة،  معبايير الجديبة فبي البحبث عبن عمبلجمي  ب اللتزام ملؤهلاعىى  -1

ببو  ،بأحببد اللتزامببات، إعببادة الحىسببا  لفتببرة تقيببيم الجديببة  مببن السادسببة( مببن املببادة 3) الفقببرة لببىإاسببىنادا  ملؤهببلارفض طلبب  ي 

املنصببببو  عليهببببا فببببي التنظببببيم األهليببببة األعىببببى مبببب  مراعبببباة رببببروط وصببببل عببببدد مببببرات إخاللبببب  باللتزامببببات للحببببد  فببببي حببببا  التنظببببيم

املببدة عانبة وذلببك بعبد مضبب ي مببرة أخبرى للحصببو  عىببى اإل بموجب  هببذه املببادة، جباز لبب  التقبدم  ملؤهببلالب  فببض طوإذا ر والالئحبة، 

 التي يحددها الصندوق.

يترتبب  فببي كببل مببرة يخببل فيهببا املسببتفيد لبحببث عببن عمببل أثنبباء صببرف العانببة، و عىببى املسببتفيد اللتببزام بجميبب  بمعببايير الجديببة فببي ا -2

 .من هذه الالئحة السابعةوفق الوارد في املادة  -ة أو إيقاف ا بأحد اللتزامات تخفيض مبلغ العان

ا عن الحضور لدى أ  من مفوض ي الصندوق أو اللتحاق بدورة تعليمية أو تدريبية للمؤهليجوز  -3 سبق  طل  من   قد العتذار م 

تببي يمضببيها الصببندوق فببي دراسببة املببدة ال مببرتين خببال  العتببذار مببرات تتجبباوز  رببريبة أل اللتحبباق بهببا   مببن يفوضبب الصببندوق، أو 

ا ملا يراه الصندوق  ا عىى أسبا  مقبولة وفق   .طلب  عىى أن يكون اعتذاره مبني 
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يكبببون الحبببد األدنبببى لألجبببر الشببب ر  فببببي عبببروض العمبببل املناسببببة واملسبببافة ببببين مقببببر العمبببل ومقبببر إقامبببة املؤهبببل أو املسبببتفيد وفببببق  -4

 .لدى الصندوق والقرارات ذات العالقةسياسة التحقق من جدية الباحثين عن عمل املعتمدة 

عببببن  يكببببون تصببببني  اللتزامببببات التببببي يترتبببب  عىببببى عببببدم القيببببام بهببببا عببببدم صببببرف اإلعانببببة للمؤهببببل أو تخفيضبببب ا أو إيقبببباف صببببرف ا -5

 ( من هذه الالئحة.1املستفيد وفق املحدد في الجدو  الوارد في امللحق رقم )

 

 : السادسةاملادة 

 

، يعتبر امليالد  خال  الش ر  اإلعانةلحصو  عىى ااملوافقة عىى طل   صدرت وفي حا ، الد عن كل ر ر ميستحق اإلعانة ت  -1

 بل  التاريخ املوافقة عىى 
 
 وسار  املفعو   نافذا

 
 .مت في  املوافقةتالذ   امليالد من الش ر  و  األ من اليوم  اعتبارا

البنوك املرخصة من البنك املركز   إحدى لدى للمستفيدالخا   ييقوم الصندوق بإيداع اإلعانة في الحسا  الشخص  -2

  وسيلة أب اإلعانةبتزويد الصندوق برقم الحسا  البنكي العائد ل . ويجوز للصندوق صرف املستفيد ن يقوم أبعد السعود  

 أ
 
 .خرى وفقا ملا يراه الصندوق مناسبا

3-  
 
 ر ر  (عشر خمسة)قد تم صرف اإلعانة ل  ملدة ( سنة حتن ولو لم يكن أربعينإذا بلغ سن املستفيد ) يتم إيقاف اإلعانة فورا

 
 .ا

 (عشر ثمياإل)و املنقولة خال  أاألصو  الثابتة  اإلعانة إذا كان املتوس  الش ر  لدخل  من إيجار  مقدم البل ل يستحق  -4

 
 
 في حا  قبو  طلب . ل  ةاإلعانة املستحق يزيد عىى مبلغالسابقة لبداية الش ر الذ  تقدم في  ببل  اإلعانة يعاد  أو  ر را

و أبسب  ملكيت  ألس م األس م والحصص التي تسلم ا  احةألر الش ر   املتوس كان  إذا اإلعانةمقدم البل  ل يستحق  -5

 (ثمي عشراإل)غير ذلك خال   محدودة أو مسئولية ذات  و أالشركات سواء كانت رركة مساهمة  نواعأ  نوع من أحصص في 

 ر
 
 قبو  طلب . في حا  ل  ةو يزيد عىى مبلغ اإلعانة املستحقأيعاد   ماب السابقة لتقديم البل   را

  (عشر ثمياإل)الش ر  للنفقة خال   املتوس إذا كان  اإلعانة مقدم البل ل يستحق  -6
 
السابقة لبداية الش ر الذ  تقدم  ر را

 .في حا  قبو  طلب  ةعىى مبلغ اإلعانة املستحق أو يزيدفي  ببل  اإلعانة يعاد  

 ثمياإل)خال   مصادر عدة الش ر  للدخل من  املتوس كان  وفي حا تم جمع ا، يفإن  ، الش ر  تعددت مصادر الدخل إذا  -7

  (عشر
 
في  ملقدم البل  ةاإلعانة املستحق مبلغيزيد عىى و أذ  تقدم في  ببل  اإلعانة يعاد  ال السابقة لبداية الش ر  ر را

   فإنطلب ، حا  قبو  
 
 اإلعانة.عىى للحصو   ل يعد مؤهال

من املادة الثالثة من هذه  (5-5( و )4-5بموج  الفقرة )الش ر  ملا يحصل علي   املتوس اإلعانة إذا كان  ملؤهلال يستحق  -8

  (عشر ثمياإل)خال   الالئحة
 
 اإلعانةيزيد عىى مبلغ  و أببل  اإلعانة يعاد   في السابقة لبداية الش ر الذ  تقدم  ر را

 طلب .حا  قبو   للمتقدم في ةاملستحق

 ( مئة) الش ر  الدخل  الذ  يصرف للمستفيد بعد خصميكون الحد األدنى ملبلغ اإلعانة  -9
 
  .لاير ر ريا
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 : السابعةاملادة 

 

 :التنظيم من الثامنةتنفيذا ألحكام املادة 

  صرف اإلعانة ل . خال  مدةض عمل مناس  مرتين عر  املستفيدرفض إذا صرف اإلعانة للمستفيد  يوق  -1

و أو التدري  أللحصو  عىى التأهيل  الصندوق أو من يفوض يوق  صرف اإلعانة للمستفيد في حا  عدم حضوره لدى  -2

طل  من   أو وظائ  خدمة مجتم  أو ساعات عمل تبوعيةو تدريبية أو عدم التحاق  بأ  دورة تعليمية أالتوظي  خدمات 

وذلك  - بما في ذلك التدري  عىى رأس العمل والتدري  عن بعد - بنجاح أن  لم يتم ا و أاللتحاق بها  من يفوض و أالصندوق 

و أل  دون عذر يقبل  الصندوق  لثالث مرات متتالية أو متفرقة خال  مدة صرف اإلعانة عدم حضور املستفيدفي حا  تكرار 

 أو الج ة التي تشرف عىى التدري  أ من يفوض 
 
الصندوق أو من لدى الحضور عن  و التعليم. ويجوز للمستفيد العتذار مسبقا

ن مأكثر العتذار  عىى أل يتجاوز اللتحاق بها  من يفوض و أدريبية طل  من  الصندوق و تأو اللتحاق بدورة تعليمية أ يفوض 

 ، و مرتين خال  مدة صرف اإلعانة ل 
 
 ة و الجأ من يفوض و أ  مقبولة وفقا ملا يراه الصندوق عىى أسبا أن يكون اعتذاره مبنيا

 و التدريبية في هذا الخصو .أالتعليمية 

ملقابالت ا إلجراء من يفوض يوق  صرف اإلعانة للمستفيد في حا  عدم حضوره في املواعيد التي يحددها الصندوق أو  -3

لثالث مرات متتالية أو متفرقة خال  مدة صرف  عدم حضور املستفيدحا  تكرار ، وذلك في العملم  أصحا  الشخصية 

 من يفوض   دون عذر يقبل  الصندوق أو اإلعانة ل
 
للصندوق عن الحضور الشخص ي  ، ويجوز للمستفيد العتذار مسبقا

من مرتين خال  مدة أكثر العتذار  ز عىى أن ل يتجاو  العململقابلة أصحا   من يفوض للموعد الذ  حدده الصندوق أو 

 و صرف اإلعانة ل  
 
 عىى أسبا  مقبولة و  أن يكون اعتذاره مبنيا

 
 هذا الخصو .ب من يفوض ملا يراه الصندوق أو  فقا

عدم زيارة ، وذلك في حا  تكرار لكترونيةاملنصة اإللكتروني في تفيد في حا  عدم زيارت  مللف  اإليوق  صرف اإلعانة للمس -4

 .إلعانة ل  دون عذر يقبل  الصندوق خال  مدة صرف ا لثالث مرات متتالية أو متفرقةلكتروني املل  اإل

 عىى بيانات التصا  الخاصة ب  أو من يفوض  عدم التجاو  م  تواصل الصندوق صرف اإلعانة للمستفيد في حا   يوق  -5

متتالية أو  لثالث مراتوذلك في حا  تكرار عدم التجاو  ، و أ  وسيلة أخرى يحددها الصندوق أ ة لدى الصندوق املسجل

 .إلعانة ل  دون عذر يقبل  الصندوق خال  مدة صرف امتفرقة 

جمي  أو  من مرات بموج  أ  لمستفيد ثالثيوق  صرف اإلعانة للمستفيد متن ما تجاوز عدد مرات التخفيض التي تمت ل -6

 من هذه املادة. (13-12-11-10) الفقرات

من هذه املادة مبلغ يساو  اإلعانة ( 13-12-11-10) الفقراتإذا بلغ إجمالي التخفيض بموج   يوق  صرف اإلعانة للمستفيد -7

 ستحقة للمستفيد.امل

 د وفق الدخل الش ر  أو الثروة تحىس  اإلعانة املستحقة للمستفي -8
 
املسجلة لدى الصندوق ووزارة املوارد   عىى بيانات اعتمادا

  البشرية والتنمية الجتماعية.

 ل .اإلعانة املستحقة  أو يزيد عن للمستفيد مبلغ يساو   الش ر  الدخل إذا بلغ  يوق  صرف اإلعانة للمستفيد -9
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  (مئتان) يعاد  عانة بمبلغيتم تخفيض اإل  -10
 
لدى  هفي حا  عدم حضور يخل فيها املستفيد بالتزامات  وهي  كل مرةفي  لاير ر ريا

 للحصو  عىى التأهيل أو التدري  أو خدمات التوظي  أو عدم حضوره أ  دورة تعليمية أو تدريبية الصندوق أو من يفوض 

بما في ذلك التدري  عن بعد والتدري  عىى رأس العمل أو عدم إكمال  ل ا  مة مجتم أو وظائ  خد تبوعيةأو ساعات عمل 

كما يجوز  دريبية خال  مدة صرف اإلعانة ل ،أو الج ة التعليمية أو الت من يفوض ح دون عذر يقبل  الصندوق أو بنجا

 للصندوق بهذه الحالة إيقاف صرف العانة للمستفيد مباررة في حا  اتضح عدم جديت
 
 ملعايير الجدية.   وفقا

  (مئتان) يعاد  عانة بمبلغيتم تخفيض اإل  -11
 
في  هحا  عدم حضور  يخل فيها املستفيد بالتزامات  وهي في كل مرةفي  لاير ر ريا

خال  مدة صرف اإلعانة ل  دون  العملقابلة الشخصية م  أصحا  إلجراء امل من يفوض املوعد الذ  يحدده الصندوق أو 

كما يجوز للصندوق بهذه الحالة إيقاف صرف العانة للمستفيد مباررة في حا  اتضح ، من يفوض دوق أو ل  الصنعذر يقب

 
 
 ملعايير الجدية. عدم جديت  وفقا

  (مئتان) يعاد  بمبلغعانة يتم تخفيض اإل  -12
 
مللف   في حا  عدم زيارت يخل فيها املستفيد بالتزامات  وهي  كل مرةفي  لاير ر ريا

  لكترونيةملنصة اإلفي الكتروني اإل
 
من الصندوق أو خال  مدة صرف اإلعانة ل  دون عذر يقبل   مرة واحدة عىى األقل أسبوعيا

كما يجوز للصندوق بهذه الحالة إيقاف صرف العانة للمستفيد مباررة في حا  اتضح عدم جديت  وفقا ملعايير  ،يفوض 

  الجدية.

 لاير  (مئتان) يعاد  عانة بمبلغيتم تخفيض اإل  -13
 
م   تجاوة عدم في حا  يخل فيها املستفيد بالتزامات  وهي  كل مرةفي  ر ريا

و أ  وسيلة أخرى يحددها الصندوق، أ بيانات التواصل الخاصة ب  املسجلة لدى الصندوق تواصل الصندوق عن طريق 

لة إيقاف صرف العانة كما يجوز للصندوق بهذه الحا ،من يفوض ل  الصندوق أو خال  مدة صرف اإلعانة ل  دون عذر يقب

 للمستفيد مباررة في حا  اتضح عدم جديت  وفقا ملعايير الجدية.

من هذه املادة من الش ر الذ  يصدر في  قرار الصندوق بإيقاع ( 13-12-11-10)الفقرات يخفض مبلغ اإلعانة بموج   -14

 .اإلعانةصرف التخفيض وحتن نهاية مدة 

 (ر رين)عن  لفي حا  مض ي مدة ل تق من هذه املادة (13-12-11-10)الفقرات في  ةاملخالفات الوارداحىسا   إلغاءللصندوق  -15

من هذه املادة ودون ثبوت رفض ( 13-12-11-10)الفقرات متتالين دون صدور قرار من الصندوق بتخفيض اإلعانة بموج  

 الصرف.خال  مدة توق     املدة الفعلية لصرف اإلعانة أو املستفيد لعرض عمل مناس  سواء خال

 وعيةتب  من هذه املادة في حا  قيام املستفيد بأعما (13-12-11-10)الفقرات في  املخالفات الواردةللصندوق إلغاء احىسا   -16

 .املنظمة لذلكضواب  العام الدير املويحدد  أو وظائ  خدمة مجتم ،

ادة في حا  التقدم ببل  جديد لستكما  من هذه امل( 13-12-11-10)الفقرات  في املخالفات الواردةللصندوق إلغاء احىسا   -17

 صرف اإلعانة بعد إيقاف الصرف.

ويحدد تاريخ بداية احىسا   التنظيم والالئحة في ةالوارد ببعض التزامات  املستفيد من القياماملؤهل أو إعفاء للصندوق  -18

 للمناسبات الواردة في الفقرات امن يفوض  و بقرار من املدير العام أاإلعفاء 
 
 لفرعية التالية:، وفقا
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  (أربعة عشر) -18-1
 
 بمناسبة عيد الفبر املبارك. يوما

  (أربعة عشر)  -18-2
 
 بمناسبة عيد األضحى املبارك. يوما

 أيام بمناسبة اليوم الوطمي للمملكة العرةية السعودية. (سبعة)  -18-3

 

جوز للمستفيد الذ  تم إيقاف وإجراءات تقديم البلبات املنصو  عليها في التنظيم والالئحة، ي األهليةخال  بشروط دون اإل  -19

  املادةمن هذه  (7-5-4-3-2-1) الفقراتصرف اإلعانة ل  بموج  
 
 التقدم ببل  اخر لستكما  صرف اإلعانة وذلك وفقا

 للشروط التالية:

  (عشر ثميا)مدة مض ي  -19-1
 
 من تاريخ إيقاف صرف اإلعانة. ر را

  (خمسة عشر) –و متقبعة رة أسواء كانت مستم–أل تتجاوز املدة الجمالية لصرف اإلعانة  -19-2
 
 .ر را

 تصرف اإلعانة خالل ا.سمن التنظيم عىى األر ر التي مبلغ اإلعانة الواردة في املادة الثالثة الخاصة بىناقص  املددتببق - -19-3

 

قاف وإجراءات تقديم البلبات املنصو  عليها في التنظيم والالئحة، يجوز للمستفيد الذ  تم إياألهلية خال  بشروط دون اإل  -20

من التنظيم التقدم ببل  اخر لستكما   الثامنة( من املادة 1) الفقرةمن (  ) الفرعية الفقرةصرف اإلعانة ل  بموج  

 صرف اإلعانة وذلك وفقا للشروط التالية:

 من تاريخ إيقاف صرف اإلعانة. (ر رين)مض ي مدة  -20-1

  (خمسة عشر) –تقبعة و مسواء كانت مستمرة أ–أل تتجاوز املدة الجمالية لصرف اإلعانة  -20-2
 
 .ر را

 تببق املدد الخاصة بىناقص مبلغ اإلعانة الواردة في املادة الثالثة من التنظيم عىى األر ر التي تصرف اإلعانة خالل ا. -20-3

 

وإجراءات تقديم البلبات املنصو  عليها في التنظيم والالئحة، يجوز للمستفيد الذ  تم إيقاف األهلية خال  بشروط دون اإل  -21

  لستكما  صرف اإلعانة في أ  وقت خر التقدم ببل  آ( من هذه املادة 9الفقرة )إلعانة ل  بموج  صرف ا
 
 وذلك وفقا

 للشروط التالية:

  –سواء كانت مستمرة او متقبعة –أل تتجاوز املدة الجمالية لصرف اإلعانة  -21-1
 
 .)خمسة عشر( ر را

 دة الثالثة من التنظيم عىى األر ر التي تصرف اإلعانة خالل ا.تببق املدد الخاصة بىناقص مبلغ اإلعانة الواردة في املا -21-2

 

  تعليق للصندوق  يجوز  -22
 
 أر ر في الحالت التالية: (ستة)ملدة ل تزيد عن  صرف العانة للمستفيد مؤقتا

 . موظفي من يفوض أو  صدر عن املستفيد سلوك عدائي تجاه أحد موظفي الصندوق  -22-1

 زامات  املحددة في التنظيم والالئحة.عدم جدية املستفيد في القيام بالت -22-2
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 : الثامنةاملادة 

 

يجوز من برامج دعم التدري  والتوظي  التي يقدم ا الصندوق للمستفيدين، و  بالستفادةيقوم الصندوق بدعم املستفيد عبر تمكين  

هم في زيادة فر  الحصو  عىى عمل تسا والتي إلحاق املستفيد ببرامج تدري  عىى رأس العمل أو أ  برامج أخرى يحددها الصندوق 

، يتم اعتبار قيمة اإلعانة جزء من للمستفيد قدم مكافآت ماليةكان تلك البرامج تورة  صرف اإلعانة بإكما  تلك البرامج، وفي حا  

 . في تلك البرامج ملستفيدمكافأة ا

 

 : التاسعةاملادة 

 

 :التنظيم من التاسعةتنفيذا ألحكام املادة 

إذا تبين للصندوق أن املسبتفيد قبدم وثبائق مبزورة أو بيانبات مضبللة أو غيبر صبحيحة بغبرض الحصبو   اإلعانةف يتم إيقاف صر  -1

 .اإلعانةيجوز للمستفيد في هذه الحالة التقدم ببل  آخر لالستفادة من  ، ول اإلعانةعىى 

و القيبببببام   عىبببببى ملفببببب  اإللكترونبببببي أبغيبببببره للبببببدخو  بالسبببببتعانةن املسبببببتفيد قبببببام أيبببببتم إيقببببباف صبببببرف العانبببببة إذا تببببببين للصبببببندوق  -2

مبن املببادة  (3) الفقببرة بموجب بهببذه الحالبة عانببة مبن املسبتفيد دوق اسبترداد اإل باللتزامبات املبلوةبة منبب  نياببة عنب ، ويحببق للصبن

 م ببل  آخر لالستفادة من اإلعانة.من التنظيم، ول يجوز للمستفيد في هذه الحالة التقد التاسعة

 

 : العاررةاملادة 

 

 :التنظيم من ةعشر  الحاديةتنفيذا ألحكام املادة 

 اأو الخصم منه اأو تخفيض  اأو إيقاف صرف  اإلعانة عىى يجوز ملن صدر بحق  قرار من الصندوق يتعلق ببل  الحصو     -1

  العتراضالصندوق عن طريق تعبئة نموذج  لدىذلك القرار  عىى العتراض
 
الصندوق أو  التي يحددها  لإلجراءاتوإرسال  وفقا

وذلك  صاح  العتراض  الذ  يتم إعداده من قبل ممثل الصندوق بناء عىى املكاملة ال اتفية م العتراضاملوافقة عىى نموذج 

  (ستين)خال  مدة 
 
ن تاريخ إرعاره ب  عىى البريد اإللكتروني اللكتروني أو م  ملففي  العتراضمن تاريخ نشر القرار محل  يوما

 أخرى يحددها الصندوق.و بأ  طريقة أ

  (ستين)خال   العتراضيج  عىى الصندوق البت في   -2
 
صدر قرار بالرفض وج  أن يكون  وفي حا من تاريخ تقديم ،  يوما

 
 
  (ستين)، ويعتبر مض ي مسببا

 
دون البت في  من قبل الصندوق بمثابة صدور قرار برفض  العتراضعىى تاريخ تقديم  يوما

  .العتراض

، جاز ل  رف  دعوى البعن بقرار الصندوق أمام اعتراض بقرار الصندوق الصادر في رأن  صاح  العتراض إذا لم يقتن  -3

 
 
تروني أو لكاإل  لفاعتراض  في ممن تاريخ نشر قرار الصندوق برفض  فرع املحكمة اإلدارية بالرياض خال  ستين يوما

  (ستين)لصندوق أو خال  لكتروني أو بأ  طريقة أخرى يحددها اإرعاره ب  عىى بريده اإل
 
  (ستين)من مض ي مدة  يوما

 
 يوما

 دون البت في  من قبل الصندوق. العتراضعىى تقديم 
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 (1ملحق رقم )

 :عدم صرف اإلعانة للمؤهلجدو  تصني  اللتزامات التي يترت  عىى عدم القيام بها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفض البل  املرة الثالثة املرة الثانية ولىاملرة األ  نوع اللتزام

 من يفوض أو  الصندوق  تواصل لتجاو  م ا
إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

 مرات  3بعد 

 وفق ما يحدده الصندوق لكتروني زيارة املل  اإل
إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

ىسا  إعادة اح

فترة تقييم 

 الجدية

 مرات  3بعد 

 لكترونيتدري  اإلالدورات حضور 
إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

 مرات  3بعد 

  من يفوض لصندوق أو ازيارة 

 ما يحدده الصندوق وفق 

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

احىسا   إعادة

فترة تقييم 

 الجدية

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

 مرات  3بعد 

 من يفوض الحضور للصندوق أو 

 للحصو  عىى التأهيل أو التدري  أو خدمات التوظي  

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

 مرات  3بعد 

  من يفوض ر للصندوق أو الحضو 

 إلجراء املقابالت الشخصية

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

 مرات  3بعد 

 القيام بساعات عمل تبوعية أو وظائ  لخدمة املجتم 

 ما يحدده الصندوق وفق 

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

ادة احىسا  إع

فترة تقييم 

 الجدية

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

 مرات  3بعد 

 وفق رروط عرض العمل قبو  عروض العمل املناسبة
إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

إعادة احىسا  

فترة تقييم 

 الجدية

  مرتينبعد  
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 يض قيمة اإلعانة أو إيقاف ا عن املستفيد:جدو  تصني  اللتزامات التي يترت  عىى عدم القيام بها تخف

 

 

 

 إيقاف صرف اإلعانة املرة الثالثة املرة الثانية ولىاملرة األ  نوع اللتزام

 من يفوض أو  الصندوق  تواصل التجاو  م 
تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 لاير( 200)
 مرات  3بعد 

 ق وفق ما يحدده الصندو لكتروني زيارة املل  اإل
تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 لاير( 200)
 مرات  3بعد 

 لكترونياإل تدري الدورات حضور 
تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 لاير( 200)
 مرات  3بعد 

  من يفوض لصندوق أو ازيارة 

 ما يحدده الصندوق وفق 

تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 (لاير 200)
 مرات  3بعد 

 من يفوض الحضور للصندوق أو 

 للحصو  عىى التأهيل أو التدري  أو خدمات التوظي  

تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 لاير( 200)
 مرات  3بعد 

  من يفوض الحضور للصندوق أو 

 إلجراء املقابالت الشخصية

تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 (لاير 200)
 مرات  3بعد 

 القيام بساعات عمل تبوعية أو وظائ  لخدمة املجتم 

 ما يحدده الصندوق وفق 

تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 لاير( 200)

تخفيض 

 لاير( 200)
 مرات  3بعد 

  مرتينبعد     وفق رروط عرض العمل قبو  عروض العمل املناسبة


