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 املادة األولى:
 

 :ذلك غير املعاني املبينة أمامها ما لم يقتض السياق  – التنظيمأينما وردت في هذا  –يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية 

 صندوق تنمية املوارد البشرية. الصندوق: .1

 الصندوق. دارةإ مجلس املجلس: .2

 .تنظيم إعانة البحث عن عمل: التنظيم .3

 .لتنظيملذية : الالئحة التنفيالالئحة .4

 .إعانة البحث عن عمل :اإلعانة .5

 اإلعانة. من لالستفادةتقدم بطلب  من مقدم الطلب: .6

 .ولم يبدأ باالستفادة من االعانة لديه ةالذي توافرت شروط األهلي مقدم الطلب :املؤهل .7

 الحاصل على اإلعانة. املؤهل املستفيد: .8

 .ة من زوج وزوجة )أو أكثر( وأوالدهما أو بعض أفراد هذه املجموعةمكون  -يقيمون في مسكن واحد - أفرادمجموعة  :األسرة .9

صاااار  املعااااات التقاعاااادي: .10   مبلااااص ي 
 
التقاعااااد  و نظااااامظااااام التقاعااااد املاااادني أن بناااااء  بصاااافته املسااااتحق املباشاااار  ملقاااادم الطلااااب شااااهريا

 العسكري أو نظام التأمينات االجتماعية.

الحصااو  علااى  طلااب ساابقالشااهر الااذي   ااال  مقاادم الطلااب وأساارته عليهااا  حصاالاملبااالص املاليااة ال اا   مجمااو  الااد ل الشااهري: .11

ا  ها،غير  أو  من رواتب أو عوائد تجارية اإلعانة  .ملا تحدده الالئحةوفق 

اوأسرته القابلة للتقويم،  ملقدم الطلباألصو  أو األموا   الثروة: .12  .ملا تحدده الالئحة وفق 

لتنفيذ به  املنوطةواملسؤوليات  ألداء بعض املهماتيفوضها الصندوق أي جهة حكومية أو  اصة  فوض من الصندوق:امل .13

 أحكام التنظيم أو الالئحة.

ا : التعليم في أي من مؤسسات التعليم العام أو التعليم العالي، التعليم .14  .ملا تحدده الالئحةوفق 

 أشهر. (ثالثة)التدريب التقن  أو املنه  الذي تتجاوز مدته  التدريب: .15

ا، وال ا  به القيام أو املستفيد املؤهل من املهمات أو األعما  ال   يطلب فيها الصندوق أو من يفوضه رأس العمل: التدريب على .16

 على عمل. تهد  إلى تنمية مهاراته وزيادة فرص حصوله

اموقع أو تطبيق اإللكتروني ينشئه الصندوق  املنصة االلكترونية: .17 ني آ ر يحدده للتنظيم، أو أية موقع أو تطبيق إلكترو وفق 

 الصندوق.

بهاا مان  اال   القياام أو املساتفيد املؤهالمان املهماات أو األعماا  ال ا  يطلاب فيهاا الصاندوق أو مان يفوضاه  التادريب االلكتروناي: .18

 على عمل. ، وال   تهد  إلى تنمية مهاراته وزيادة فرص حصولهأو غيرها من وسائل التقنية الحديثة املنصة االلكترونية
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 املادة الثانية: 
 

 اآلتي: يهد  التنظيم إلى

 .تنظيم صر  اإلعانة وتحديد األشخاص الذين يحق لهم الحصو  عليها .1

 .عليهالعمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصو   .2

 تحفيز الباحثين عن عمل لد و  سوق العمل. .3

 ومسؤولياتهم والتزاماتهم.  )الصندوق والباحثين عن عمل( تحديد حقوق األطرا  ذات العالقة .4

 

 

 

 املادة الثالثة: 
 

ا ( مسة عشر)يكون صر  اإلعانة ملدة   ، بحسب اآلتي:شهر 
 

 ملدة  لفا(أ) .1
 
 .بداية صر  اإلعانةأشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ  (أربعة)لاير شهريا

 ملدة  (ألف و مسمائة) .2
 
هذه  ( من1الفترة املنصوص عليها في الفقرة )أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء ( أربعة)لاير شهريا

 املادة.

 ملدة  (ألف) .3
 
 ( من هذه املادة.2أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة املنصوص عليها في الفقرة ) (أربعة)لاير شهريا

  لاير (ن ئة و مسو سبعما) .4
 
( من هذه 3صوص عليها في الفقرة )، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة املنأشهر) ملدة )ثالثةشهريا

 املادة.

 

 

 املادة الرابعة: 
 

 )البند  بناء علىاملقرر املقابل املالي  من إيراداتيكون تمويل اإلعانة 
 
، ه25/12/1432تاريخ و ( 353)قرار مجلس الوزراء رقم من  (ثانيا

 عانة.اإل تمويل مصروفات بتمويل أي عجز قد يواجه الصندوق في  وزارة املاليةقوم وت
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  املادة الخامسة:
 

 :اآلتيةالشروط  ت فيهإلعانة في حا  توافر للحصو  على ايكون مقدم الطلب مؤهال 

 أن يكون سعودي الجنسية.  .1

 إقامة دائمة في اململكة العربية السعودية، وتحدد الالئحة شروط اإلقامة الدائمة. .2
 
 أن يكون مقيما

 على العمل و  .3
 
 في البحث عنه، وتحدد الالئحة معايير القدرة والجدية.أن يكون قادرا

 
 جادا

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

 في القطا  العام أو القطا  الخاص. .5
 
 أو عامال

 
 أال يكون موظفا

 معات تقاعدي.يصر  له أال يكون  .6

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

 .الضمان االجتماعي يصر  له معات منأال يكون  .8

 في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب. .9
 
 أو متدربا

 
 أال يكون طالبا

اأال يكون لديه نشاط تجاري،  .10  ملا تحدده الالئحة. وفق 

اعن الحد املانع للحصو  على اإلعانة،  الد ل الشهري أو الثروةأال يزيد  .11  ملا تحدده الالئحة. وفق 

واستثناء  من ذلك  .صص املالي لصعوبة الحصو  على عمل، أو من املخاالستفادة من إعانة البحث عن عملال يكون سبق له أ .12

يجوز قبو  طلب مقدم الطلب الذي سبق لاه االساتفادة، بشارط أال يزياد بكال األحاوا  مجماو  مادة الصار  الساابقة والالحقاة 

 ة )الثالثة( من التنظيم، وتحدد الالئحة آلية احتساب املدد.عن مدة صر  اإلعانة املنصوص عليها في املاد

 

 

 املادة السادسة: 
 

 أو أي وسيلة أ رى يحددها الصندوق. املنصة اإللكترونيةإلى الصندوق أو من يفوضه عبر يكون تقديم الطلب  .1

 يقدم الطلب مع مراعاة إحدى املدتين اآلتيتين: .2

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

ا ب. بعااد مضاا   )أربعااة وعشاارين(  الوظيفيااة أو العماليااة إذا مااان مماان ساابق لااه العماال فااي القطاااا  ماان تاااريخ انتهاااء العالقااة شااهر 

 تنظيم.املادة )الخامسة( من ال( من 7العام أو القطا  الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة )

 هاتين املدتين باالتفاق مع صندوق التنمية الوطن . ويجوز للمجلس تعديل

 يلتزم مقدم الطلب بما يلي: .3

ا الحضور في املوعد الذي يحدده الصندوق أومن يفوضه لتقييم طلبه،  أ.  ملا تحدده الالئحة.وفق 

 ل   يحددها.ب. تزويد الصندوق أو من يفوضه بجميع املستندات ال   يطلبها وبالطريقة ا

اج. التعليمات ال   يصدرها الصندوق أثناء دراسة طلبه،   ملا تحدد الالئحة. وفق 

شااعر مقاادم الطلااب  .4  ااال   بااالقرار املتخااذ فااي شااأنهيقااوم الصااندوق بدراسااة الطلااب للتحقااق ماان تااوافر شااروط االهليااة، علااى أن   

ا الصندوق رفض الطلب، يجب أن يكون مدة ال تتجاوز شهرين من تاريخ استكما  الطلب. وفي حا  مان قرار   .الرفض مسبب 
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 املادة السابعة: 
 

 بما يأتي:ا من تاريخ قبو  الطلب أو تاريخ صر  اإلعانة واملستفيد بدء   املؤهليلتزم 

 بكل تغيير يطرأ ويترتب عليه  .1
 
 لإلعانة. أهليتهعدم  –أو قد يترتب عليه  –إشعار الصندوق فورا

 .لديه األهليةشروط  التحقق من توافر  من لتمكينهيطلبها الصندوق أو من يفوضه  تقديم املستندات ال   .2

املنصاة أو مان  اال  ملفاه االلكتروناي فاي  اشخصاي  املساتفيد ق أو مان يفوضاه للمؤهال و التقيد بالتعليمات ال   يصدرها الصاندو  .3

ا ي ذلاااك الحضاااور أي وسااايلة أ ااارى يقررهاااا الصاااندوق أو مااان يفوضاااه، بماااا فااامااان  اااال  أو  االلكترونياااة طلباااه أو  لتقاااويمشخصاااي 

 يفوضه.الحضور إلجراء املقابالت الشخصية مع أصحاب العمل أو مع الجهات األ رى ال   يحددها الصندوق أو من 

 وني أو التدريب على رأس العمل.ي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب اإللكترأل حضور ال  .4

 لحضور لدى الصندوق أو من يفوضه للحصو  على التأهيل أو التدريب أو  دمات التوظيف.ا .5

ا، املنصة االلكترونيةزيارة امللف اإللكتروني في  .6  ملا تحدده الالئحة. وفق 

 :اآلتيةإذا توافرت فيه الشروط  اعرض العمل مناسب  يكون روض العمل املناسبة ال   تقدم له، و املوافقة على ع .7

 .أصحاب العملبحسب الوظائف املقدمة من  و برته ملقدم الطلب العلم ؤهل املمستوى مع  مالئمته   أ. 

ا أال يقل األجر الشهري عن الحد األدنى الذي يحدده الصندوق  ب.  .للمعايير ال   تحددها الالئحة وفق 

 .ال   تحددها الالئحة املسافةعن  أو املستفيد إقامة املؤهل ومقر أال تزيد املسافة بين مقر العمل ج. 

 الصادرة من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية. التعليماتمع  يتوافق أن . د

لااام  حاااا  لغااارض تحدياااد عااارض العمااال املناساااب فااايأ( و )ب( و )ج( )املنصاااوص عليهاااا فاااي الفقااارات الفرعياااة وال  عتاااد بماااا ورد فاااي الشاااروط 

إذا رفاااض عر اا   عمااال تتااوافر فيهماااا جميااع الشاااروط ، أو ه العلمااا  الشااهادة الثانوياااة فأقاالالعماال وماااان مؤهلاا للمؤهاال أو املساااتفيد ساابق 

وللصااندوق وفااق ، أشااهر أو أكثاار (سااتة)مضاا ع علااى تهااجيله لاادى الصااندوق  قااد و أ ،أ( و )ب( و )ج() الفرعيااة فااي الفقاارات املنصااوص عليهااا

 .تقديره االستثناء من بعض هذه الشروط

 .ل وااللتزام بالتدريب والتأهيل الذي يقدم لهإظهار الجدية في البحث عن عم .8

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

 ه لتقييم جديته في البحث عن عمل.التجاوب بالحضور إلى الصندوق أو من يفوض .10

ا  الصندوق  يحددهاأية التزامات أ رى  .11  .ألهدا  التنظيم والالئحةوفق 

ه لااااعلااااى شااااهرين دون أن يخاااال بااااأي مااان التزاماتااااه املنصااااوص عليهااااا فاااي هااااذه املااااادة دون عااااذر يقب دمضاااااء ماااادة ال تزياااعلاااى املؤهاااال إ .12

 الصندوق، وعلى املستفيد عدم اإل ال  بأي من التزاماته املنصوص عليها في هذه املادة دون عذر يقبله الصندوق.

 و أال ااا  يترتاااب علاااى عااادم القياااام بهاااا عااادم صااار  االعاناااة للمؤهااال،  ملاااادةاملنصاااوص عليهاااا فاااي هاااذه ا وتحااادد الالئحاااة ناااو  وعااادد االلتزاماااات

 صرفها عن املستفيد. إيقا  و أتخفيضها 
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 : الثامنةاملادة 

 

ا –يوقف صر  اإلعانة للمستفيد  .1  في أي من الحاالت اآلتية:  – فور 

 .له انتهاء مدة صر  اإلعانة .أ

 إذا طلب إيقا  صر  اإلعانة. .ب

 إذا توفي. .ج

 إذا زا  عنه أي شرط من شروط استحقاقه املحددة في املادة )الخامسة( من التنظيم.  د.     

اإذا أو  .2 ( مااان هاااذه املاااادة، ف ناااه ال يحاااق لاااه التقااادم 1إلاااى الفقااارة الفرعياااة )أ( مااان الفقااارة ) قاااف صااار  اإلعاناااة للمساااتفيد اساااتناد 

 بطلب جديد للحصو  على اإلعانة. 

ا للمسااتفيد  إذا أوقااف صاار  اإلعانااةماان التنظاايم،  (السااابعة)دون إ ااال  بأحكااام املااادة  .3 ( د( أو )بإلااى الفقاارة الفرعيااة )اسااتناد 

ااا ( ماان هااذه املااادة، يجااوز للصااندوق قبااو  طلبااه باسااتكما  صاار  اإلعانااة، 1ماان الفقاارة ) ملااا تحاادده الالئحااة، مااع مراعاااة أال وفق 

ا ( مسااة عشاار) –عااة سااواء ماناات مسااتمرة أم متقط –تتجاااوز املاادة اإلجماليااة لصاار  اإلعانااة  علااى ، مااع مراعاااة مااا ينطبااق شااهر 

 .من التنظيم (الثالثة)إلعانة وفق املادة ا مبلص

، ويسااتمر التخفاايض إلااى انتهاااء ا (مااائتين)تخفااض اإلعانااة بمبلااص  .4
 
ماان التنظاايم،  (الثالثااة)املااادة فااي  املنصااوص عليهااا ملاادةلاير شااهريا

امن التنظيم،  (السابعة)حددة في املادة وذلك إذا لم يلتزم املستفيد بأحد التزاماته امل  .ملا تحدده الالئحة وفق 

االد ل الشهري والثروة،  قيمة خصم من اإلعانةي .5  ملا تحدده الالئحة. وفق 

اتعليق صر  اإلعانة للمستفيد للصندوق  .6 أشهر، وتحدد الالئحة الحاالت ال   يمكن فيها تعليق  (ستة)وبمدة ال تزيد على  مؤقت 

 .صر  اإلعانة

 

 

 : التاسعةاملادة 
 

  الاااذي قااادم –املساااتفيد  يجاااب علاااى .1
 
إعاااادة مامااال مبلاااص  –بياناااات أو معلوماااات غيااار صاااحيحة بغااارض الحصاااو  علاااى اإلعاناااة  عمااادا

 اإلعانة ال   صرفت له.

غيااااار صاااااحيحة بغااااارض الحصاااااو  علاااااى اإلعاناااااة إلاااااى الجهاااااات املختصاااااة التخااااااذ للصاااااندوق إحالاااااة مااااان يقااااادم بياناااااات أو معلوماااااات  .2

 ت النظامية في حقه.اإلجراءا

يجااااوز للصااااندوق أو ماااان يفوضااااه اتخاااااذ جميااااع اإلجااااراءات الالزمااااة السااااترداد مبااااالص اإلعانااااة ال اااا  صاااارفت للمسااااتفيد وثباااات عاااادم  .3

 .استحقاقه لها

 
 

 : العاشرةاملادة 
 

 يتولى الصندوق اآلتي:  ت صندوق التنمية الوطن ؛ ال  با تصاصاإ دون 

 .ليعتمدها املجلس ؛تنفيذ أحكام هذا التنظيمإعداد القرارات التنفيذية الالزمة ل .1

 .لهم وتقديم الدعم للمستفيدين وصر  االعانةالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات تقديم الطلبات  .2
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ددها أو مان  اال  أياة وسايلة يحا من  اللهاا واملؤهل واملستفيدمقدم الطلب  والتواصل مع املنصة اإللكترونية وتشغيلهاإنشاء  .3

ا، الطلبلتقديم اتباعها الصندوق، وتحديد اإلجراءات ال   يجب   ملا تحدده الالئحة. وفق 

الطلاااب أو رفضاااه، وللصاااندوق فاااي سااابيل ذلاااك  قباااو  باتخااااذ قااارار ثااام  ،ودراساااتها ،اساااتقبا  طلباااات تقاااديم الحصاااو  علاااى اإلعاناااة .4

 لخاصة.من الجهات الحكومية أو ا بمقدم الطلبالحصو  على املعلومات الخاصة 

وإصادار القارارات املتعلقاة ب يقاا   اإلعاناة، األهلية لاديهم للحصاو  علاىمن استمرار توافر شروط  والتأكد ،املستفيدين متابعة .5

ملؤهلين وللصاااااااندوق فاااااااي سااااااابيل ذلاااااااك الحصاااااااو  علاااااااى املعلوماااااااات الخاصاااااااة باااااااا عليقهاااااااا أو تخفيضاااااااها أو الخصااااااام م هاااااااا.اإلعاناااااااة أو ت

 .أو الخاصة الجهات الحكومية واملستفيدين من

وتطااااوير مهاااااراتهم سااااواء بطريقااااة  لغاااارض تااااأهيلهم واملسااااتفيدين لمااااؤهلينلتنفيااااذ جميااااع الباااارامو والاااادورات وورت العماااال الالزمااااة  .6

ويشاامل ذلااك التاادريب اإللكترونااي أو  ،مباشاارة أو ماان  ااال  مفااوض ماان الصااندوق، بمااا فااي ذلااك التاادريب والتأهياال بوسااائل عاادة

ا ،على رأس العمل بالتدري  .ملا تحدده الالئحة وفق 

 صر  اإلعانة للمستفيدين. .7

  ، أو املؤهل، أو املستفيد، والبت فيها.مقدم الطلبمل من  اتتلقي ودراسة تظلم .8

 االستعانة بالجهات الحكومية والخاصة وفق تقديره لتنفيذ أحكام التنظيم والالئحة. .9
 

 : ةالحادية عشر املادة 

 

 قرار الرفض أمام املحكمة اإلدارية املختصة. التظلم من ي ر فض تظلمه للحصو  على اإلعانة؛أو املستفيد الذ و املؤهلأملقدم الطلب 
 

 

 : ةالثانية عشر املادة 

 

هااا، وتنظاايم املخصااص 25/12/1432وتاااريخ  (353)يحاال التنظاايم محاال تنظاايم إعانااة البحااث عاان عماال الصااادر بقاارار مجلااس الااوزراء رقاام 

، ويلغاي مال ماا يتعاارض معاه مان أحكاام، هاا29/01/1435( وتااريخ 44)ر بقرار مجلس الوزراء رقم املالي لصعوبة الحصو  على عمل الصاد

االتنظيم بويعمل   من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بعد )تسعين( يوم 

 

 عشرة:  الثالثةاملادة 

 

صدر املجلس  ا  (تسعين) ال  باالتفاق مع صندوق التنمية الوطن   الالئحةي   .نشر التنظيم من تاريخيوم 


